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1. مقدمه

مهاجران-حاضر-در-کشور-ایران-به-دو-دسته-ی-کلی-مهاجران-دارای-مدرک-و-مهاجران-بدون-مدرک-
اقالم-هویتی-گوناگونی-صادر-شده- برای-مهاجران-دارای-مدرک،- اخیر- تقسیم-می-شوند.-طی-سالیان-
است.-آمار-و-ارقام-مربوط-به-این-دسته-از-مهاجران-حدوداً-مشخص-است.-اما-در-مورد-تعداد-مهاجران-
بدون-مدرک-و-غیرمجاز-حاضر-در-ایران-همواره-آمارهای-متفاوتی-ارائه-شده-است.-حضور-این-دسته-
ایران-وارد- از-مرزهای- یا-به-صورت-غیرقانونی-و-قاچاق- ایران-غیرقانونی-است.-آن-ها- از-مهاجران-در-
شده-اند-یا-از-دسته-ی-مهاجرانی-هستند-که-مدرک-اقامتی-شان-منقضی-و-در-نتیجه-حضورشان-در-ایران-
غیرقانونی-شده-است.-مهاجران-بدون-مدرک-و-غیرقانونی-حاضر-در-ایران-همواره-محل-مناقشه-ی-بسیاری-
از-مسئوالن،-سیاست-گذاران،-قانو-ن-گذاران،-کارفرمایان-و-کارگران-ایرانی-بوده-اند.-نبود-آمار-و-ارقام-
قابل-اتکا-در-مورد-مهاجران-بدون-مدرک-باعث-شده-که-جنبه-های-مختلف-حضور-این-مهاجران-در-ایران-

بررسی-نشود-و-مسئله-در-مرحله-ی-بیان-خود-هم-دچار-مشکل-باشد.-
ایــن-گــزارش-می-کوشــد-تــا-بــر-اســاس-داده-هــای-قابل-اتــکا-تصویــری-مشــخص-و-دقیــق-از-مســئله-ی-
ــته-از- ــن-دس ــورد-ورود-ای ــد-در-م ــر-چن ــد.-ه ــه-کن ــران-را-ارائ ــدرک-در-ای ــدون-م حضــور-مهاجــران-ب
ــراج- ــا-اخ ــه-ی ــروج-داوطلبان ــورد-خ ــا-در-م ــدارد.-ام ــود-ن ــی-وج ــران-داده-ی-قابل-اتکای ــران-در-ای مهاج
ایــن-مهاجــران-از-ایــران-داده-هــای-قابل-اتکایــی-وجــود-دارد.-بررســی-آمارهــای-چندســاله-ی-خــروج-و-
اخــراج-ایــن-نــوع-از-مهاجــران-بیانگــر-ایــن-اســت-کــه-روندهــای-ســاالنه-ی-خــروج-مهاجــران-غیرقانونــی-

و-بــدون-مــدرک-از-ایــران-الگوهــای-تکرارشــونده--دارد.-
ــس- ــد.-پ ــرار-گرفته-ان ــی-ق ــورد-بررس ــل-م ــه-تفصی ــش-رو-ب ــزارش-پی ــا-در-گ ــا-و-آماره ــن-الگوه ای
ــه- ــاع-غیرمجــاز-ب ــی-ورود-اتب ــون-چگونگــی-و-چرای ــی-پیرام ــات-میدان ــج-مطالع ــار،-نتای از-بررســی-آم
ــه- ــد-ک ــان-می-ده ــی-نش ــروی-کار-خارج ــری-نی ــن-به-کارگی ــی-قوانی ــت.-بررس ــده-اس ــان-ش ــور-بی کش
ــات- ــه-حی ــه-وجــود-آمــده-و-ب چــرا-مســئله-ی-حضــور-مهاجــران-غیرمجــاز-در-مقیــاس-تشــریح-شــده-ب
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خــود-ادامــه-می-دهــد.-بــا-مطالــب-بیــان-شــده-در-ایــن-گــزارش-چارچــوب-مناســبی-از-مســئله-ی-حضــور-
ــد.- ــه-دســت-می-آی ــران-ب مهاجــران-غیرمجــاز-در-کشــور-ای

ــی-و- ــه-صــورت-غیرقانون ــه-ی-گــزارش-چرخه-هــای-حاصــل-از-ورود-و-خــروج-مهاجــران-ب در-ادام
تالش-هــای-گذشــته-ی-نهادهــای-قانون-گــذار-پیرامــون-حــل-ایــن-مســئله-و-عوامــل-بــه-نتیجــه-نرســیدن-هر-
یــک-بیــان-می-گــردد.-فصــل-پایانــی-گــزارش-می-کوشــد-تــا-بــر-اســاس-واقعیت-هــای-موجــود،-راه-حــل-
ــیب-های- ــش-آس ــران-و-کاه ــور-مهاج ــور-از-حض ــتر-کش ــه-بیش ــر-چ ــرداری-ه ــت-بهره-ب ــه-ای-جه بهین

جنبــی-وضعیــت-موجــود-را-ارائــه-دهــد.



2. پناهندگان، مهاجران قانونی و مهاجران غیرقانونی

ایران-چندین-دهه-است-که-جزء-کشورهای-مهاجرپذیر-جهان-به-شمار-می-رود.-مهاجران-افغانستانی-
و-عراقی-عمده-ترین-مهاجران-ورودی-به-کشور-ایران-در-طی-40-سال-گذشته-بوده-اند.-طبق-آخرین-
آمارهای-سازمان-ملل-متحد-حدود-1-میلیون-و-300-هزار-نفر-از-ایرانیان-در-خارج-از-مرزهای--این-کشور-
زندگی-می-کنند؛-درحالی-که-ایران-میزبان-حدود-2-میلیون-و-800-هزار-نفر-مهاجر-از-سایر-کشورها-
است-(IOM , MIGRATION DATA PORTAL , 2020).-بالغ-بر-1.1-درصد-از-کل-جمعیت-مهاجر-
دنیا-در-کشور-ایران-ساکن-اند.-از-منظر-درصد-از-کل-مهاجران-جهان-نیز-ایران،-بیست-و-یکمین-کشور-
جهان-است.-کشور--ایران-به-مانند-بسیاری-از-کشورهای-دیگر-دنیا-بیش-از-این-که-فرستنده-ی-مهاجر-در-
جهان-باشد-پذیرنده-ی-مهاجر-است.-در-سرشماری-نفوس-و-مسکن-سال-1395--اطالعات-آماری-اتباع-
غیرایرانی-نیز-توسط-سازمان-ملی-آمار-ایران-جمع-آوری-و-منتشر-شد.-بر-اساس-آمار-درگاه-ملی-آمار-
ایران-در-سال-1395-جمعیت-کل-ایران-79926270-نفر-بود.-از-این-تعداد-78166822-نفر-)97.79-درصد(-
تابعیت-ایرانی-داشتند،-1654388-نفر-تابعیت-غیرایرانی-داشتند-)2.07-درصد(-و-105060-)0.131-درصد(-
تابعیت-خود-را-اظهار-نکرده-بودند.-تعداد-مهاجران-حاضر-با-ملیت-های-مختلف-در-ایران-بر-اساس-این-

سرشماری-در-جدول-زیر-آمده-است.-

جدول 1- تعداد اتباع غیرایرانی ساکن در کشور ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

1۳۹۵ مرکز ملی آمار ایران

درصد از جمعیت مهاجران ساکن جمعیتملیتردیف
ایران

درصد از جمعیت کل 
ایران

1.982-درصد95.744-درصد1583979-نفرافغانستانی1

0.043-درصد2.087-درصد34532-نفرعراقی2
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درصد از جمعیت مهاجران ساکن جمعیتملیتردیف
ایران

درصد از جمعیت کل 
ایران

0.018-درصد0.866-درصد14320-نفرپاکستانی3

0.001-درصد0.043-درصد713-نفرترکیه-ای4

0.026-درصد1.260-درصد20844-نفرسایر5

مهاجــران-افغانســتانی-حضــوری-40-ســاله-در-کشــور-ایــران-دارنــد.-ایــن-مهاجــران-در-طــول-4-دهــه-ی-
اخیــر-طــی-چهــار-مــوج-بــه-ایــران-آمده-انــد:

y--موج-اول-از-سال-1358-با-حمله-ی-شوروی-به-افغانستان-شروع-شد.-در-این-دوره-جمهوری-اسالمی
ایران-سیاست-درهای-باز-را-پیشه-کرد-و-مرزهای-خود-را-به-روی-مهاجران-افغانستانی-کاماًل-باز-

گذاشت؛
y--موج-دوم-مهاجران-افغانستانی-از-سال-1368-با-خروج-شوروی-از-افغانستان-و-شروع-درگیری-های

داخلی-در-افغانستان-وارد-ایران-شدند؛
y-موج-سوم-از-سال-1373-با-ظهور-و-قدرت-گرفتن-هر-چه-بیشتر-طالبان-در-افغانستان-شروع-شد؛
y-.و-موج-چهارم-از-سال-1380-با-حمله-ی-آمریکا-به-افغانستان-اتفاق-افتاد

مهاجران-عراقی-نیز-که-زمانی-تعدادشان-در-ایران-بسیار-زیاد-بود-طی-سه-موج-پناهندگی-به-ایران-آمده-
بودند:
y--موج-اول-در-سال-1350-و-مناقشه-بر-سر-جزایر-سه-گانه-در-خلیج-فارس-و-اخراج-50-هزار-عراقی

ایرانی-االصل-از-عراق
y--موج-دوم-از-سال-1359-و-قدرت-گرفتن-صدام-حسین-و-آغاز-جنگ-ایران-و-عراق.-حدود-یک

-میلیون-شیعه-پس-از-مصادره-ی-اموالشان-در-مرزهای-ایران-رها-شدند.-
y--موج-سوم-از-سال-1370-و-پس-از-وقایع-انتفاضه-ی-شعبانیه-و-آغاز-درگیری-های-سیاسی-شیعیان-عراق

با-دولت-حاکم-در-شهرهای-جنوبی-عراق.-در-این-سال-ها-حدود-500-هزار-عراقی-به-ایران-پناهنده-
شدند.

بعضــی-از-پناهنــدگان-عراقــی-توانســتند-در-ســال-های-بعــد-تابعیــت-ایرانــی-بگیرنــد.-تعــداد-زیــادی-
نیــز-از-ایــران-بــه-اروپــا-پناهنــده-شــدند.-)تــا-ســال-2003-و-حملــه-ی-آمریــکا-بــه-عــراق-حــدود-200-هــزار-
نفــر-عراقــی-در-ایــران-باقی-مانــده-بودنــد(.-تعــدادی-هــم-بعــد-از-ســقوط-صــدام-بــه-کشورشــان-برگشــتند.-
بــر-اســاس-آمارهــای-ســازمان-آمــار-ایــران-در-ســال-1395-حــدود-35-هــزار-نفــر--مهاجــر-عراقــی-ســاکن-
ایــران-هســتند-و-درصــد-پایینــی-از-مهاجــران-حاضــر-در-ایــران-را-شــکل-می-دهنــد.-اکثریــت-مهاجــران-
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حاضــر-در-ایــران-)95-درصــد(-مهاجــران-افغانســتانی-هســتند.-در-حــال-حاضــر-وضعیــت-حقوقی-قانونــی-
مهاجــران-افغانســتانی-حاضــر-در-ایــران-را-می-تــوان-در-ســه-دســته-و-بــا-ســه-عنــوان-تقســیم-بندی-کــرد:
1.-پناهندگان:-این-گروه-از-مهاجران-شامل-کسانی-است-که-قبل-از-سال-1382-وارد-ایران-شده-و-در-
طرح-»آمایش-پناهندگان-جمعی«-ثبت-نام-شدند.-بعد-از-سال-1382-تنها-فرزندان-افرادی-که-در-این-
طرح-ثبت-نام-کرده-بودند-به-پناهندگان-افزوده-شدند.-این-افراد-همگی-دارای-کارت-پناهندگی-
موسوم-به-»کارت-آمایش«-هستند-و-مجوز-اقامت-آن-ها-به-صورت-ساالنه-در-ایران-تمدید-می-شود.-
اقامتشان- مجوزهای- و- اجرا-شده- افراد- این- مورد- در- آمایش- دوره-طرح-سرشماری- تاکنون-15-
به-صورت-ساالنه-تمدید-شده-است.-این-افراد-تحت-نظر-کمیساریای-عالی-سازمان-ملل-در-امور-
پناهندگان-)UNHCR(،-به-عنوان-پناهندگان-ساکن-در-ایران-به-شمار-می-آیند-و-آمار-تعداد-آن-ها-
هرساله-در-گزارش-های-این-کمیساریا-منعکس-می-شود.-افرادی-که-چنین-مجوزی-می-گیرند-باید-
برای-اشتغال-از-اداره-اشتغال-اتباع-خارجی-وزارت-کار-هم-مجوز-کار-بگیرند.-باید-توجه-کرد-که-
ارائه-ی-خدمات-اجتماعی-به-این-افراد-دارای-محدودیت-هایی-است.-مثاًل-این-که-افراد-دارای-کارت-
آمایش-نمی-توانند-گواهینامه-ی-رانندگی-داشته-باشند-و-ارائه-ی-خدمات-الکترونیک-بانکی-به-آنان-
با-محدودیت-های-زیادی-روبه-رو-است-و-برای-تردد-بین-شهری-باید-از-ادارات-اتباع-محل-زندگی-
خود-مجوز-کسب-کنند.-این-افراد-تا-زمانی-که-خودشان-مایل-به-بازگشت-به-کشورشان-نباشند،-
دریافت-مجوز-اقامت-یک-ساله-ی-آن-ها-تضمین-شده-است.-طبق-آمار-کمیساریای-عالی-سازمان-
ملل-در-امور-پناهندگان-در-سال-2016-حدود-975-هزار-نفر-در-ایران-دارای-مدرک-اقامت-کارت-
آمایش-بودند(IOM , MIGRATION DATA PORTAL , 2020) .-تعداد-دارندگان-کارت-آمایش-
در-گزارش-های-جهانی-طی-سالیان-گذشته-تا-سال-2020-همواره-رقم-ثابت-975-هزار-نفر-گزارش-

شده-است.
قانونی-)گذرنامه-و-ویزای- اقامت- با-مدرک- این-گروه-شامل-همه-ی-کسانی-است-که- 2.-مهاجران:-
موقت(-در-ایران-زندگی-می-کنند.-مهاجران-ساکن-در-ایران-به-دو-گروه-اصلی-تقسیم-می-شوند:-
دسته-ی-اول-کسانی-هستند-که-در-قالب-طرح-سامان-دهی-اتباع-خارجی-در-سال-1389-شناسایی-
شدند-و-از-دولت-مدرکی-موسوم-به-گذرنامه-ی-خانوار-گرفته-اند.-دسته-ی-دوم-نیز-شامل-حال-تمام-
کسانی-است-که-گذرنامه-ی-افغانستانی-دارند-و-با-دریافت-ویزای-کار-یا-تحصیل-یا-ویزای-توریستی-

در-ایران-اقامت-دارند.-
3.-مهاجران-غیرقانونی:-این-گروه-شامل-همه-ی-افرادی-است-که-در-ایران-زندگی-می-کنند-اما-نه-کارت-
آمایش-دارند-و-نه-گذرنامه-و-به-عبارتی-بدون-مدارک-قانونی-شناسایی-در-ایران-زندگی-می-کنند.-
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این-افراد-ممکن-است-افرادی-باشند-که-زمانی-مدرک-اقامت-قانونی-در-ایران-داشته-اند،-اما-به-دالیلی-
مدارک-آن-ها-منقضی-و-بی-اعتبار-شده-و-تصمیم-به-حضور-در-ایران-بدون-مدرک-مجاز-گرفته-اند؛-
یا-ممکن-است-کسانی-باشند-که-از-ابتدا-به-صورت-غیرقانونی-وارد-ایران-شده-و-به-صورت-غیرقانونی-

در-ایران-زندگی-می-کنند.
در-مــورد-دو-دســته-ی-اول-مهاجــران-حاضــر-در-ایــران-کــه-اوراق-شناســایی-دارنــد-وضعیت-روشــن-تر-
اســت.-در-سرشــماری-ســال-1395-نفــوس-و-مســکن-ایــران-تعــداد-مهاجــران-افغانســتانی-حاضــر-در-ایران-
1583979-نفــر-اعــالم-شــده-بــود.-ایــن-مهاجــران-افــراد-دارای-مــدرک-شناســایی-معتبــر-هســتند-)975-
هــزار-نفرشــان-دارای-کارت-آمایــش-و-مابقــی-دارای-انــواع-گذرنامه-هــا(.-امــا-مهاجــران-بــدون-مــدرک-
و-غیرقانونــی-یکــی-از-نقــاط-تاریــک-حضــور-مهاجــران-در-ایران-انــد.-مهاجرانــی-کــه-نــه-ورود-آن-هــا-بــه-
ایــران-ثبــت-شــده-اســت-و-نــه-حضــور-آن-هــا-در-ایــران-تحــت-نظــارت-اســت.-مهاجرانــی-کــه-تاکنــون-

هیــچ-گاه-آمــار-دقیقــی-از-حضورشــان-در-ایــران-وجــود-نداشــته-اســت.
به-طــور-کلــی-در-ادبیــات-علمــی-مهاجــرت،-مهاجــران-غیرقانونــی-در-یــک-کشــور-بــه-ســه-دســته-ی-

کلــی-تقســیم--می-شــوند:
1.-مهاجرانی-که-به-صورت-غیرقانونی-وارد-یک-کشور-می-شوند-و-به-صورت-غیرقانونی-اسکان-پیدا-

می-کنند-و-مشغول-به-کار-می-شوند.
2.-مهاجرانی-که-به-صورت-قانونی-وارد-یک-کشور-می-شوند-اما-اقامت-و-اشتغال-آنان-در-آن-کشور-

غیرقانونی-است.
3.-مهاجرانی-که-به-صورت-قانونی-وارد-یک-کشور-می-شوند-و-مدرک-اقامتی-قانونی-هم-دارند-اما-

اشتغال-آنان-غیرقانونی-و-در-شغل-هایی-غیرمجاز-برای-مهاجران-است.
کشــور-ایــران-بــا-هــر-ســه-دســته-ی-مهاجــران-غیرقانونــی-و-غیرمجــاز-روبــه-رو-اســت.-علــل-مختلفــی-
در-بــروز-ایــن-پدیــده-دخیــل-هســتند.-امــا-حادتریــن-شــکل-مهاجــران-غیرقانونــی-و-غیرمجــاز-کســانی-
هســتند-کــه-ورود،-اقامــت-و-اشــتغال-آنــان-غیرقانونــی-اســت.-ایــن-دســته-از-مهاجــران-جمعیــت-زیــادی-
از-مهاجــران-غیرقانونــی-در-ایــران-را-تشــکیل-می-دهنــد-و-تمرکــز-گــزارش-پیــش-رو-بــر-ایــن-دســته-از-

مهاجــران-اســت.



۳. مناقشه بر سر مهاجران غیرقانونی در کالم مسئوالن

مهاجران-غیرقانونی-به-دلیل-شفاف-نبودن-حضورشان-در-ایران-همواره-مورد-اشاره-ی-نمایندگان-مجلس-
شورای-اسالمی-و-مسئولین-کشور-بوده-اند.-آمارهای-ضد-و-نقیض-و-بر-پایه-ی-حدس-و-گمانی-که-ارائه-
می-شود-منشأ-بسیاری-از-مناقشات-بوده-است.-در-جدول-زیر-برخی-آمارهای-ارائه-شده-توسط-مسئولین-

آورده-شده-است:

جدول 2- آمار تعداد مهاجران غیرمجاز حاضر در کشور در کالم مسئوالن

میزان آمار ردیف
منبعتاریخ ارائه آمارارائه دهنده آمارمهاجران غیرمجاز

22-اردیبهشت-1394وزیر-کشوریک-میلیون-نفر1

)ایرنا-،-توضیحات-
وزیر-کشور-در-باره-
اتباع-بیگانه-غیر-مجاز-
در-کشور-،-1394(

27-دی-1395نماینده-مجلسپنج-میلیون-نفر2

)ملت،-از-ورود-
غیرقانونی-اتباع-بیگانه-
جلوگیری-شود-،-

)1395

یک-میلیون-و-3-400
)خبرگزاری-مهر-،-مهر-1396وزیر-کارهزار-نفر

)1396

ــران- ــور-مهاج ــه-از-حض ــی-ک ــض-،-چارچوب-بندی-های ــد-و-نقی ــای-ض ــه-ی-آماره ــر-ارائ ــالوه-ب ع
غیرقانونــی-ارائــه-می-شــود-همــواره-در-طــول-ســالیان-اخیــر-از-ســوی-مســئوالن-بارهــا-تکــرار-شــده-اســت.-

ــرد: ــیم-بندی-ک ــی-تقس ــته-ی-کل ــج-دس ــوان-در-پن ــا-را-می-ت ــن-چهارچوب-بندی-ه ــی-ای ــور-کل به-ط
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1.-حضور-مهاجران-در-ایران-باعث-بیکاری-ایرانیان-شده-است.
2.-مهاجران-برای-نیروهای-معاند-کشور-جاسوسی-می-کنند.

3.-حضور-مهاجران-از-نظر-امنیتی-مشکل-ساز-است.
4.-نرخ-دستمزد-پایین-کارگران-مهاجر-باعث-بیکاری-نیروی-کار-ایرانی-است.

5.-چرخه-های-حاصل-از-ورود-غیرقانونی-مهاجران-باعث-هزینه-های-جبران-ناپذیر-برای-کشور-است.
گفته-های-ناظر-بر-این-پنج-چهارچوب-بندی-در-جدول-زیر-ذکر-شده-است:

جدول ۳ - دسته بندی دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیرامون مسئله ی مهاجران 

غیرمجاز در کشور

منبعنقل قول متناظرچهارچوب بندی ارائه شدهردیف

مهاجران-عامل-بیکاری-ایرانیان1

»در-حالی-2-میلیون-نفر-از-اتباع-بیگانه-
بازار-کار-کشور-را-اشغال-کرده-اند-که-
تعداد-زیادی-از-آن-ها-به-صورت-غیرمجاز-
و-غیرقانونی-در-کشور-مشغول-به-کار-
هستند،-این-در-حالی-است-که-تعداد-
زیادی-از-کارگران-ساختمانی-کشور-

بیکار-هستند.«

)ملت،-اشغال-حدود-2-
میلیون-شغل-از-سوی-اتباع-
بیگانه/انتقاد-از-بکارگیری-
اتباع-بیگانه-غیرمجاز-در-
مشاغل-ساختمانی-،-1395(

»متأسفانه-42-درصد-فارغ-التحصیالن-
دانشگاهی-بیکار-بوده-و-میزان-بیکاران-
باسواد-سه-برابر-بیکاران-بی-سواد-است-در-
کنار-این-آمار-کل-بیکاری-کشور-بیش-
از-3-میلیون-و-بیکاری-مطلق-3-میلیون-
و-300-هزار-نفر-اعالم-شده-است-یعنی-
حدود-7-میلیون-و-200-هزار-نفر-در-
کشور-با-معضل-بیکاری-دست-و-پنجه-
نرم-می-کنند-این-در-حالی-است-که-5-

میلیون-افاغنه-در-کشور-دارای-شغل-بوده-
و-چنانچه-اتباع-بیگانه-ساماندهی-شوند-
مشکالت-بسیاری-از-جوانان-کشور-حل-

خواهد-شد.«

)ملت،-تمامی-5-میلیون-
افاغنه-حاضر-در-کشور-
دارای-شغل-هستند/اراده-
ای-در-اجرای-قانون-منع-
بکارگیری-اتباع-غیرمجاز-
وجود-ندارد-،-1396(

مهاجران-جاسوس-اند2

»همچنین-برخی-ناامنی-هایی-که-در-منطقه-
ایجاد-شده-است-در-کنار-این-موارد-

گزارش-هایی-به-دست-ما-رسیده-مبنی-بر-
جاسوسی-و-مسائل-امنیتی-که-اتباع-بیگانه-

غیرمجاز-به-وجود-آورده-اند.«

)ملت،-اشغال-حدود-2-
میلیون-شغل-از-سوی-اتباع-
بیگانه/انتقاد-از-بکارگیری-
اتباع-بیگانه-غیرمجاز-در-
مشاغل-ساختمانی-،-1395(
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منبعنقل قول متناظرچهارچوب بندی ارائه شدهردیف

مهاجران-مشکل-امنیتی-اند3

»ایران-توسط-دشمن-و-کشورهای-
معاند-با-نظام-جمهوری-اسالمی-هدف-
توطئه-های-بسیاری-است-و-وجود-3-

میلیون-و-500-هزار-نفر-از-اتباع-خارجی-
غیرمجاز-می-تواند-از-نظر-امنیتی-بسیار-

مشکل-ساز-باشد«.

)ایرنا-،-توضیحات-وزیر-
کشور-در-باره-اتباع-بیگانه-
غیر-مجاز-در-کشور-،-

)1394

نرخ-دستمزد-پایین-مهاجران-عامل-4
بیکاری-ایرانیان

»کارگران-افغانی-غیرمجاز-در-حال-
حاضر-حقوقی-به-میزان-900-تا-یک-
میلیون-و-200-هزار-تومان-دریافت-

می-کنند-که-اگر-این-حقوق-در-اختیار-
یک-جوان-تحصیل-کرده-ایرانی-قرار-
گیرد-به-طور-حتم-بخشی-از-معضل-

بیکاری-حل-می-شود؛-این-در-حالی-است-
که-هم-اکنون-جوانان-تحصیل-کرده-
بسیاری-در-زمره-بیکاران-جامعه-قرار-

دارند.«

)ملت،-فرصت-های-شغلی-
در-اختیار-اتباع-غیرمجاز/-
دولت-الیحه-ساماندهی-
اتباع-بیگانه-را-ارائه-کند-

)1397-،

مهاجران-غیرقانونی-عامل-حوادث-5
جاده-ای

 :»به-طور-مداوم-با-تصادف-خودروهای-
حامل-اتباع-بیگانه-در-جاده-های-کشور-به-
ویژه-استان-کرمان-مواجه-هستیم-که-این-
میزان-باالی-تصادفات-ناشی-از-افزایش-
قاچاقچیان-اتباع-و-فعالیت-غیرقانونی-
این-افراد-است-و-استان-کرمان-به-دلیل-
قرارگرفتن-بر-سر-شاهراه-ارتباطی-به-

محل-تردد-قاچاقچیان-اتباع-بیگانه-تبدیل-
شده-است.«

)ملت،-تردد-اتباع-بیگانه-
به-کشور-ضابطه-مند-شود-

)1398-،

نکتــه-ی-حائــز-اهمیــت-ایــن-اســت-کــه-بیــن-ســال-های-1394-تــا-1396-موضــوع-دو-ســؤال-نماینــدگان-
ــر- ــوده-اســت.-در-22-اردیبهشــت-ســال-1394-وزی ــت-مهاجــران-غیرمجــاز-ب ــر-دول ــس-از-دو-وزی مجل
ــدگان-پیرامــون-حضــور-مهاجــران-غیرمجــاز- ــه-ســؤال-نماین ــا-ب ــده-شــد-ت ــه-مجلــس-فراخوان کشــور-ب
پاســخ-بگویــد.-در-ایــن-جلســه-وزیــر-کشــور-در-پاســخ-بــه-ســؤال-نماینــدگان،-تعــداد-اتبــاع-غیرمجــاز-
حاضــر-در-کشــور-در-آن-ســال-را-یــک-میلیــون-نفــر-تخمیــن-زد-و-در-مــورد-اقدامــات-وزارت-کشــور-
بــرای-مقابلــه-بــا-ورود-غیرقانونــی-مهاجــران-بــه-تــالش-بــرای-کنتــرل-بیشــتر-مرز-مشــترک-بین-دو-کشــور-



زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار 10

در-ســه-اســتان-مــرزی-مجــاور-کشــور-افغانســتان،-تشــکیل-22-اردوگاه-جهــت-جمــع-آوری-روزانــه-اتبــاع-
غیرمجــاز-و-انتقــال-ایــن-افــراد-بــه-مــرز،-برگزاری-جلســات-مشــترک-با-دولــت-افغانســتان-و-ســازمان-ملل-
پیرامــون-ایــن-موضــوع-اشــاره-نمــود.-)ایرنــا-،-توضیحــات-وزیــر-کشــور-در-بــاره-اتبــاع-بیگانــه-غیــر-مجاز-
در-کشــور-،-1394(-در-مهــر-مــاه-ســال-1396نیــز-وزیــر-کار-بــه-مجلــس-فراخوانــده-شــد-تــا-بــه-ســؤال-
ــر-کار،-تعــاون-و- ــد.-در-آن-جلســه-وزی ــدگان-پیرامــون-اشــتغال-مهاجــران-غیرمجــاز-پاســخ-بگوی نماین
رفــاه-اجتماعــی-در-پاســخ-بــه-ســؤال-نماینــده-بــا-اشــاره-بــه-انجــام-82-هــزار-بازدیــد-از-کارگاه-هــا-و-اماکن-
اشــتغال-در-چهــار-ســال-منتهــی-بــه-ســال-1396-اظهــار-داشــت:-»در-طــی-یــک-ســال-بیــش-از-9-هــزار-
کارفرمــای-متخلــف-و-در-چهــار-ســال-اخیــر-حــدود-40-هــزار-کارفرمــای-مختلــف-را-شناســایی-و-بــه-
دلیــل-به-کارگیــری-اتبــاع-خارجــی-غیرمجــاز-بــه-مراجــع-قضایــی-معرفــی-کرده-ایــم.«-)خبرگزاری-مهــر-

)1396-،
ــل- ــی-را-عام ــران-غیرقانون ــالمی-مهاج ــورای-اس ــس-ش ــدگان-مجل ــئوالن-و-نماین ــی-مس ــور-کل به-ط
ــی-معرفــی- ــان-ایران ــاالی-بیــکاری-در-بیــن-جوان ــرخ-ب ــه-خصــوص-ن بســیاری-از-مشــکالت-کشــور-و-ب
ــن-مهاجــران- ــی-بی ــردم-و-مســئوالن-تفاوت ــدگان-م ــیاری-از-نماین ــرای-بس ــد.-از-ســویی-دیگــر-ب می-کنن
ــامل- ــی-را-ش ــران-غیرقانون ــل-از-مهاج ــای-حاص ــام-تهدیده ــدارد-و-تم ــود-ن ــی-وج ــی-و-غیرقانون قانون

ــد.- ــم-می-دانن ــی-ه ــران-قانون مهاج
حضــور-مهاجــران-غیرقانونــی-همــواره-مــورد-مناقشــه-ی-بیــن-دولــت-و-مجلــس-در-ایــران-نیــز-بــوده-
اســت.-نماینــدگان-مجلــس-شــورای-اســالمی-برخــورد-و-کنتــرل-دولــت-و-نهادهــای-نظارتــی-را-کافــی-
ــه- ــه-خاطــر-آن-ب ــاه-اجتماعــی-ب ــد.-همــواره-یکــی-از-مــواردی-کــه-وزرای-کشــور-و-کار-و-رف نمی-دانن
ــس- ــدگان-مجل ــت.-نماین ــوده-اس ــران-ب ــران-در-ای ــن-مهاج ــور-ای ــوند-حض ــده-می-ش ــس-فراخوان مجل
شــورای-اســالمی-در-ســالیان-اخیــر-هیــچ-گاه-از-برخوردهــای-دولــت-در-قبــال-ورود-مهاجــران-غیرقانونــی-
و-به-کارگیــری-آنــان-رضایــت-نداشــته-اند.-آنــان-همــواره-کارفرمایــان-ایرانــی-را-بــه-خاطــر-به-کارگیــری-
نیروهــای-کار-غیرقانونــی-مــورد-انتقــاد-قــرار-داده-انــد.-مســئوالن-دولتــی-نیــز-هیچ-گاه-آمــار-دقیقــی-از-این-
پدیــده-و-ابعــاد-مختلــف-آن-ارائــه-نکرده-انــد-و-معــدود-آمــاری-کــه-اعــالم-کرده-انــد-دچــار-تناقضــات-

زیــادی-بــوده-اســت.



4.مهاجران غیرقانونی در ایران: آمارها و روندها

اما-واقعاً-تعداد-مهاجران-غیرقانونی-حاضر-در-ایران-چند-نفر-است؟-حضور-آن-ها-به-چه-شکل-است؟-آیا-
واقعاً-همان-طور-که-نمایندگان-مجلس-شورای-اسالمی-ادعا-می-کنند،-دولت-و-دستگاه-های-امنیتی-ایران-
در-کنترل-و-ساماندهی-این-مهاجران-کوتاهی-می-کنند؟-آیا-حضور-این-مهاجران-غیرقانونی-در-ایران-تابع-

روندهای-خاصی-است؟

شکل 1- نمونه ای از گزارش های هفتگی سازمان جهانی مهاجرت در مورد بازگشت مهاجران 

افغانستانی بدون مدرک به این کشور
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-از-آن-جا-که-ورود-مهاجران-غیرقانونی-افغانستانی-از-مرزها-به-صورت-قاچاق1-است،-هیچ-گونه-آمار-
دقیقی-در-این-مورد-وجود-ندارد.-اما-در-مورد-بازگشت-مهاجران-غیرقانونی-از-ایران-داده-هایی-وجود-دارد-

که-می-تواند-شناخت-ما-از-این-نوع-مهاجران-را-افزایش-بدهد.
-ســازمان-جهانــی-مهاجــرت-)IOM(-بــه-کمــک-کمیســاریای-عالی-ســازمان-ملــل-در-امــور-پناهندگان-
ــا-همــکاری-وزارت-مهاجــران-و-عــودت-کننــدگان-کشــور-افغانســتان،-در-4-گــذرگاه- )UNHCR(-و-ب
مــرزی-کشــور-افغانســتان-دفاتــری-ایجــاد-کرده-انــد.-ایــن-چهــار-گــذرگاه-مــرزی-عبارت-انــد-از-مرزهــای-
اســالم-قلعــه،-میلــک،-ترخــم-و-اســپین-بولــدک.-دو-گــذرگاه-اســالم-قلعــه-و-میلــک-مرزهــای-افغانســتان-
بــا-ایــران-هســتند-و-دو-گــذرگاه-ترخــم-و-اســپین-بولــدک-مرزهــای-افغانســتان-بــا-کشــور-پاکســتان.-ایران-
و-پاکســتان-در-کنــار-هــم-بزرگ-تریــن-میزبانــان-انــواع-مهاجــران-افغانســتانی-)پناهنــده،-گذرنامــه-ای-و-

مهاجــران-بــدون-مــدرک-و-غیرقانونــی(-هســتند.-
چندیــن-ســال-اســت-کــه-بازگشــت-مهاجــران-افغانســتانی-بــه-کشــور-خودشــان-در-ایــن-دفاتــر-ثبــت-
می-شــود،-چــه-ایــن-مهاجــران-پناهنــده-باشــند،-چــه-مهاجــر-بــدون-مــدرک،-اطالعــات-آن-هــا-در-ایــن-
ــک- ــت-کننده-کم ــران-بازگش ــدادی-از-مهاج ــه-تع ــر-ب ــن-دفات ــود.-در-ای ــت-می-ش ــت-ثب ــه--دق ــر-ب دفات

ــود.- ــتان-داده-می-ش ــور-افغانس ــی-در-کش ــه-ی-مجــدد-زندگ ــرای-ادام ــی-ب هزینه-های
ــی- ــن-انجــام-هماهنگی-های ــن-کمــک-هزینه-هــا-شــامل-کمک-هــای-نقــدی-و-غیرنقــدی-و-همچنی ای
برای-اســکان-در-شــهرهای-کشــور-افغانســتان-اســت.-آمار-بازگشــت-مهاجران-بدون-مدرک-افغانســتانی-
از-دو-کشــور-پاکســتان-و-ایــران-به-صــورت-گزارش-هایــی-ماهانــه-در-ســایت-ســازمان-جهانــی-مهاجــرت-
منتشــر-می-شــود.-ایــن-آمارهــا-از-ســال-2012-در-هــر-چهــار-مــرز-در-ایــن-ســایت-موجودنــد.-بــا-در-کنــار-

هــم-قــرار-دادن-ایــن-آمارهــا-بــه-یافته-هایــی-در-مــورد-مهاجــران-غیرقانونــی-در-ایــران-می-رســیم.
-(IOM, Return of Undocumented Afghans from Pakistan and Iran, 2021)

1.-خارج-یا-وارد-کردن-یا-عبور-دادن-)ترانزیت(-غیرمجاز-فرد-یا-افراد-از-مرزهای-کشور-به-منظور-کسب-منافع-مالی-مستقیم-یا-
غیرمستقیم-قاچاق-مهاجر-محسوب-می-شود.-قاچاق-مهاجر-با-قاچاق-انسان-متفاوت-است.-قاچاق-انسان-عبارت-است-از-خارج-
یا-وارد-کردن-و-یا-عبور-دادن-)ترانزیت(-فرد-یا-افراد-از-مرزهای-کشور-همراه-با-رضایت-آن-ها-یا-بدون-آن-از-طریق-به-کار-
بردن-اجبار،-تهدید،-اکراه،-فریب-و-یا-سوءاستفاده-از-قدرت-یا-موقعیت-خود-یا-وضعیت-فرد-یا-افراد-یادشده-با-قصد-فراهم-
ساختن-موجبات-فحشاء-یا-سایر-اشکال-بهره-کشی-جنسی-یا-ارائه-ی-اجباری-خدمات،-کار،-ازدواج-و-آزمایش-پزشکی-و-یا-
بردگی.-طبق-این-تعریف-ورود-غیرمجاز-مهاجران-افغانستانی-جزء-قاچاق-مهاجر-به-حساب-می-آید.-)مرکزپژوهش-های-مجل

س-شورای-اسالمی-،-قانون-مبارزه-با-قاچاق-انسان-،-1398(
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شکل 2- تعداد مهاجران افغانستانی بدون مدرک بازگشته از کشور ایران طی سال های 2۰12 تا 2۰2۰

آمــار-تعــداد-مهاجــران-افغانســتانی-بــدون-مــدرک-خــارج-شــده-از-کشــور-ایــران-از-دو-مــرز-اســالم-قلعــه-
و-میلــک-از-ســال-2012-تــا-2020،-روندهــای-حضــور-ایــن-مهاجــران-در-ایــران-و-عوامــل-تأثیرگــذار-بــر-آن-
را-نشــان-می-دهــد.-به-طــور-متوســط-در-9-ســال-گذشــته-ســاالنه-حــدود-554-هــزار-مهاجــر-افغانســتانی-بــدون-
مــدرک-از-مرزهــای-ایــران-خــارج-می-شــوند.-ایــن-تعــداد-شــامل-دو-دســته-از-مهاجــران-بــدون-مــدرک-
می-شــود:-مهاجــران-بــدون-مدرکــی-کــه-توســط-نیروهــای-انتظامــی-دســتگیر-شــده-اند-و-مهاجــران-بــدون-
مدرکــی-کــه-به-صــورت-داوطلبانــه-خواهــان-بازگشــت-بــه-کشورشــان-شــده-اند.-کمتریــن-آمــار-بازگشــت-
ــه-روی- ــا-ب ــی-کــه-مرزهــای-اروپ ــاد.-زمان ــدون-مــدرک-در-ســال-2013-اتفــاق-افت مهاجــران-افغانســتانی-ب
پناه-جویــان-ســوریه-ای-بــاز-شــده-بــود-و-بســیاری-از-مهاجــران-غیرقانونــی-افغانســتانی-نیــز-ترجیــح-دادنــد-کــه-
به-جــای-خــروج-از-مرزهــای-شــرقی-ایــران-رهســپار-مرزهــای-غربــی-شــوند-تا-بــا-عبــور-از-ترکیه-بــه-مرزهای-
اروپــا-برســند-و-شــانس-خــود-بــرای-پناهنده-شــدن-در-کشــورهای-اروپایــی-را-بیازماینــد.-بعــد-از-آن-کمترین-
بازگشــت-در-ســال-2016-اتفــاق-افتــاد.-زمانــی-کــه-شــرایط-اقتصــادی-ایــران-پــس-از-توافــق-برجــام-کمــی-
بهتــر-شــده-بــود-و-امیدهــا-بــرای-بهبــود-اقتصــاد-ایــران-به-شــدت-افزایــش-یافتــه-بــود.-امــا-بیشــترین-بازگشــت-
ــه-ترتیــب- افغانســتانی-ها-بــه-کشــور-خودشــان-در-ســال-های-2018-و-2020-اتفــاق-افتــاد.-در-ایــن-ســال-ها-ب
حــدود-757-هــزار-و-831-هــزار-مهاجــر-غیرقانونــی-افغانســتانی،-بازگشــت-بــه-کشــور-خودشــان-را-بــر-ماندن-
در-کشــور-ایــران-ترجیــح-دادنــد-و-رکــورد-بازگشــت-مهاجــران-بــدون-مــدرک-از-ایــران-را-جابه-جــا-کردند.



زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار 14

شکل ۳- تعداد مهاجران افغانستانی بدون مدرک بازگشته به افغانستان از پاکستان طی سال های 2۰14 

تا 2۰1۹

ــاال-نشــان- ــان-اســت.-نمــودار-ب ــدگان-افغانســتانی-در-جه ــان-پناهن ــن-میزب کشــور-پاکســتان-بزرگ-تری
ــه-افغانســتان-در-ســال- ــدون-مــدرک-از-کشــور-پاکســتان-ب می-دهــد-کــه-بیشــترین-بازگشــت-مهاجــران-ب
2016-اتفــاق-افتــاده-اســت.-زمانــی-کــه-حــدود-248-هــزار-مهاجــر-غیرقانونــی-از-کشــور-پاکســتان-به-صورت-
اجبــاری-و-داوطلبانــه-بــه-افغانســتان-بازگشــت-داده-شــدند.-از-آن-جــا-کــه-کشــور-پاکســتان-بــرای-رســیدن-
مهاجــران-افغانســتانی-بــه-اروپــا-کشــور-ترانزیــت-محســوب-نمی-شــود،-بــاز-شــدن-و-بســته-شــدن-مرزهــای-

اروپــا-بــه-روی-پناه-جویــان-تأثیــری-بــر-خــروج-مهاجــران-غیرقانونــی-از-ایــن-کشــور-نداشــته-اســت.

شکل 4- مقایسه ی بازگشت داوطلبانه و بازگشت به خاطر دستگیری توسط نیروهای انتظامی مهاجران 

افغانستانی بدون مدرک
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در-گزارش-هــای-ثبــت-شــده-ی-ســازمان-جهانــی-مهاجــرت-از-مرزهــای-ورودی-کشــور-افغانســتان،-
بیــن-دو-گــروه-از-مهاجــران-بــدون-مــدرک-تفــاوت-قائــل-شــده-و-آمارهــای-آنــان-به-صــورت-جداگانــه-
ثبــت-شــده-اســت:-مهاجــران-بــدون-مدرکــی-کــه-داوطلبانــه-خواهــان-بازگشــت-بــه-کشــور-خودشــان-

بوده-انــد-و-مهاجــران-بــدون-مدرکــی-کــه-رد-مــرز-)دیپــورت(-شــده-اند.-
مهاجــران-داوطلــب-خــود-بــه-مرزهــا-مراجعــه-و-بازگشــت-می-کننــد.-مهاجــران-رد-مــرزی-عمومــاً-
در-شــهرهای-محــل-اقامت-شــان-بــه-نیــروی-انتظامــی-مراجعــه-کرده-انــد-یــا-توســط-نیروهــای-انتظامــی-

کشــور-دســتگیر-شــده-اند.-
مقایســه-تعــداد-مهاجــران-داوطلــب-بازگشــت-بــا-مهاجــران-رد-مــرز-شــده-از-ســال-2012-تــا-2020-
ــی- ــروی-انتظام ــای-نی ــق-فرآینده ــه-از-طری ــی-ک ــداد-مهاجران ــال-2017-تع ــه-از-س ــد-ک ــان-می-ده نش
بازگشــت-داده-شــده-اند-بیشــتر-از-تعــداد-افــراد-داوطلــب-بازگشــت-شــده-اســت.-امــا-در-ســال-2020-
بــار-دیگــر-تعــداد-بازگشــت-های-داوطلبانــه-از-تعــداد-بازگشــت-های-ناشــی-از-دســتگیری-های-نیــروی-
انتظامــی-بیشــتر-شــد-و-در-ایــن-ســال-فقــط-38-درصــد-از-افــراد-بازگشــتی-)حــدود-313-هــزار-نفــر(-بــه-
خاطــر-دســتگیر-شــدن-توســط-نیروهــای-انتظامــی-جمهــوری-اســالمی-ایــران-بــه-افغانســتان-بازگشــت-

داده-شــدند.
در-ســال-های-2012-تــا-2020-نیروهــای-انتظامــی-در-ایــران-به-طــور-متوســط--توانســتند-ســاالنه-237-
ــای- ــرای-نیروه ــال-ب ــن-س ــا-موفق-تری ــد.-ام ــرز-کنن ــتگیر-و-رد-م ــدرک-را-دس ــدون-م ــر-ب ــزار-مهاج ه

ــوده-اســت.- ــران-ســال-2018-ب انتظامــی-و-وزارت-کشــور-ای
ــاد- ــن-نه ــق-ای ــران-از-طری ــی-در-ای ــتانی-غیرقانون ــر-افغانس ــزار-مهاج ــش-از-407-ه ــال-بی ــن-س در-ای
ــابقه- ــدی-بی-س ــال-2018-رش ــم-در-س ــب-بازگشــت-ه ــران-داوطل ــداد-مهاج ــه-تع ــدند.-البت ــرز-ش رد-م
داشــت-و-بیــش-از-350-هــزار-مهاجــر-بــدون-مــدرک-داوطلبانــه-بــه-کشــور-خودشــان-بازگشــتند.-میــزان-
ــه-بیشــترین-مقــدار- ــه-ی-مهاجــران-افغانســتانی-بــدون-مــدرک-در-ســال-2020-ب بازگشــت-های-داوطبان

خــود-در-ســالیان-گذشــته-رســید.-
در-ایــن-ســال-بــه-دلیــل-شــیوع-کرونــا-و-رکــود-حاکــم-بــر-اقتصــاد-ایــران-حــدود-517-هــزار-مهاجران-

افغانســتانی-بــدون-مــدرک-بــه-صــورت-داوطلبانــه-از-ایــران-خارج-شــدند.
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شکل ۵ - مقایسه ی روندهای خروجی مهاجران افغانستانی بدون مدرک از ایران بر اساس ماه های سال

کنــار-هــم-قــرار-دادن-گزارش-هــای-هفتگــی-ورود-مهاجــران-بــدون-مــدرک-افغانســتانی-بــه-مرزهــای-
ــد.-در- ــان-می-ده ــی-نش ــران-را-به-خوب ــن-مهاج ــای-بازگشــت-ای ــال،-رونده ــد-س ــی-چن ــور-ط ــن-کش ای
ســال-های-2015-و-2016-و-2017-و-2019-بازگشــت-مهاجــران-بــدون-مــدرک-افغانســتانی-از-ایــران-بــه-
ــا-ماه-هــای-بهمــن- ــاً-روندهایــی-مشــابه-را-طــی-می-کــرد.-در-مــاه-فوریــه-کــه-مطابــق-ب کشورشــان-تقریب
و-اســفند-و-ســردترین-ماه-هــای-ســال-اســت،-همــواره-بازگشــت-مهاجــران-افغانســتانی-بــه-حداقــل-خــود-
ــن-کشــور- ــردد-در-زمســتان-های-ای ــودن-ت ــودن-کشــور-افغانســتان-و-ســخت-ب می-رســید.-کوهســتانی-ب
باعــث-می-شــود-کــه-نــرخ-بازگشــت-مهاجــران-غیرقانونــی-در-ایــن-ماه-هــا-بــه-کشــور-افغانســتان-کاهــش-
پیــدا-کنــد.-در-ماه-هــای-پــس-از-آن-تــا-حوالــی-آوریــل-و-مــی-کــه-مصــادف-بــا-اردیبهشــت-و-خــرداد-
اســت،-رونــد-بازگشــت-مهاجــران-افزایشــی-می-شــد.-بعــد-از-آن-دوبــاره-رونــد-بازگشــت-کاهشــی-شــده-
ــا-ماه-هــای-ســپتامبر-و-اکتبــر-)شــهریور-و-مهــر(-کــه-بازگشــت-مهاجــران-بــدون-مــدرک-افغانســتانی- ت
ــه- ــران-ب ــاورزی-ای ــزارع-کش ــاز-م ــه-نی ــتان-ک ــان-فصــل-تابس ــید.-در-پای ــود-می-رس ــه-اوج-خ ــران-ب از-ای
ــه-اتمــام-می-رســد،- ــد-و-بســیاری-از-کارهــای-ســاختمانی-ب ــدا-می-کن ــی-کاهــش-پی نیروهــای-کار-فصل
نــرخ-بازگشــت-مهاجــران-بــدون-مــدرک-بــه-کشــور-خودشــان-افزایــش-پیــدا-می-کنــد.-امــا-در-ســال-های-
2018-و-2020-رونــد-بازگشــت-مهاجــران-افغانســتانی-از-ایــران-الگویــی-مشــابه-بــا-ســال-های-گذشــته-را-
طــی-نکــرد.-بررســی-شــرایط-نشــان-می-دهــد-کــه-افزایــش-قیمــت-دالر-و-شــیوع-کرونــا،-عوامــل-اصلــی-

ایــن-بازگشــت-بی-ســابقه-ی-مهاجــران-افغانســتانی-بــدون-مــدرک-بــوده-انــد.
همانگونــه-کــه-پیــش-از-ایــن-گفتــه-شــد-آمارهــا-نشــان-می-دهــد-کــه-به-طــور-متوســط-ســاالنه-حــدود-
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550-هــزار-مهاجــر-افغانســتانی-بــدون-مــدرک-از-مرزهــای-ایــران-خــارج-می-شــوند-و-بــا-تقریــب-خوبــی-
ــت- ــوند،-در-آن-اقام ــران-می-ش ــر-وارد-ای ــی-تأخی ــا-کم ــاالنه-ب ــداد-س ــن-تع ــه-همی ــت-ک ــوان-گف می-ت
می-کننــد،-بــه-کار-مشــغول-می-شــوند-و-پــس-از-مدتــی-یــا-توســط-نیــروی-انتظامــی-دســتگیر-می-شــوند-
ــد.-در-حقیقــت-ورود-و-حضــور-مهاجــران- ــه-افغانســتان-بازمی-گردن ــه-ب ــه-صــورت-داوطلبان ــا-خــود-ب ی

غیرقانونــی-در-ایــران-بــر-مبنــای-آمارهــای-موجــود-ماهیتــی-چرخــه-ای-و-تکرارشــونده-دارد.

سمیع-اهلل-بار-چندمش-بود-که-غیرقانوني-به-ایران-می-آمد.-یک-بار-5-سال-پیش-پلیس-او-را-در-شهر-
ورامین-گرفت-و-به-جرم-بدون-مدرک-بودن-رد-مرزش-کرد.-ولي-او-باز-هم-آمد.-سال-1397-باز-هم-
از-افغانستان-غیرقانوني-به-ایران-آمد.-ولي-این-بار-بعد-از-7-ماه-کار-کردن-در-ایران-خودش-داوطلب-
بازگشت-به-افغانستان-شد.-رفت-به-اردوگاه-امام-رضا-)ع(-در-اتوبان-خاوران-تهران-و-خودش-را-به-عنوان-
مهاجر-بدون-مدرک-معرفي-کرد-تا-او-را-به-کشور-خودش-برگردانند.-ارزش-ریال-در-مقابل-دالر-
و-افغاني-سقوط-کرده-بود.-هر-چه-قدر-کار-می-کرد-باز-هم-پولي-که-براي-خانواده-اش-در-افغانستان-
می-فرستاد-ناچیز-بود.-پول-ایران-آن-قدر-بی-ارزش-شده-بود-که-کار-کردن-او-در-ایران-دیگر-فایده-
نداشت.-تصمیم-گرفت-که-برگردد؛-ولي-امیدوار-بود-که-دوباره-پول-ایران-ارزشمند-شود-و-دوباره-
او-به-ایران-بیاید-و-پول-کافي-دربیاورد-و-براي-خانواده-اش-در-افغانستان-بفرستد.-)کیارستمی-،-2019(





۵. چگونگی و چرایی ورود اتباع غیرمجاز به کشور

در-فصل-قبل-نشان-داده-شد-علی-رغم-هزینه-سنگینی-که-هر-ساله-برای-بازداشت-و-اخراج-نیروی-کار-
نشده-و- این-مسئله-همچنان-حل- اما- پرداخت-می-شود- انتظامی-و-وزارت-کار- نیروی- توسط- غیرمجاز-
تکرارشونده-باقی-مانده-است.-در-این-جا-باید-پرسید-این-افراد-برای-چه-به-ایران-می-آیند-و-این-ورود-چگونه-
صورت-می-گیرد-که-دولت-و-نیروی-انتظامی-توان-ممانعت-مؤثر-در-مقابل-آن-را-ندارند؟-در-زیر-به-دالیل-
شکل-گیری-این-پدیده-تحت-عنوان-مهاجران-غیرقانونی-و-کارگران-غیرمجاز-و-در-قالب-باندهای-قاچاق-

مهاجر-خواهیم-پرداخت.

الف. شرایط امنیتی و اجتماعی، اقتصادی همسایگان شرقی ایران

کشورهای-همسایه-ایران-به-خصوص-در-مرز-شرقی-از-وضعیت-ناپایدار-امنیتی-یا-اقتصادی-برخوردار-
بوده-و-هستند.-از-طرف-دیگر-این-کشورها-رشد-جمعیت-قابل-توجهی-)افغانستان-با-رشد-ساالنه-تقریباً-2.4-
درصدی- (worldmeter , Afghanistan Population , 2020)-و-پاکستان-با-رشد-ساالنه-تقریبا-2-درصدی-
(worldmeter , Pakistan Population , 2020)-را-تجربه-می-کنند-و-جمعیت-جوان-این-کشورها-)طبق-

-(UNFPA , 2020)-آمار-صندوق-جمعیت-سازمان-ملل-متحد،-63-درصد-جمعیت-افغانستان-زیر-25-سال
برنامه-توسعه-سازمان-ملل-متحد،-64-درصد-از-جمعیت-پاکستان-زیر-30-سال-هستن-  و-طبق-گزارش-
(UNDP, 2020)-تا-چند-دهه-آینده-متقاضی-اشتغال-است-که-عموماً-به-دست-آوردن-آن-برای-کارگران-

ساده-و-بدون-مهارت-با-تعداد-بسیار-بیشتر-از-کارگران-ماهر،-دشوارتر-است.-فقر،-بیکاری-و-ناامنی-در-
کشورهای-مبدأ-مهاجرت-چاره-ای-برای-کارگران-غیرمجاز-جز-حرکت-به-سوی-ایران-باقی-نمی-گذارد.-

به-نظر-می-رسد-تا-ابد-نمی-توان-با-برخورد-نظامی-و-انتظامی-صرف-در-مقابل-این-موج-انسانی-ایستاد.

ب. وجود تقاضا برای نیروی کار غیرماهر خارجی در بازار کار ایران 

از-سوی-دیگر-گزارش-های-میدانی-متعددی-به-طور-مثال-گزارش-روزنامه-آفتاب-یزد،-حاکی-از-این-است-
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که-در-صورت-خروج-کارگران-غیرمجاز-فعلی،-نیروی-کار-جایگزینی-برای-آنان-در-حوزه-کشاورزی،-
دامپروری-و-صنایع-ساختمانی-در-بین-ایرانی-ها-وجود-ندارد-و-این-صنایع-با-بحران-عمده-ای-مواجه-خواهند-
اتباع-خارجی-وزارت-تعاون،-کار-و-رفاه- ابراهیمی-مدیرکل-اشتغال- شد-)آفتاب-یزد-،-1398(.-محسن-
اجتماعی-در-تأیید-این-موضوع-در-مصاحبه-با-ایرنا-می-گوید:-»-برخی-از-مسئولین-و-افراد-معتقدند-اتباع-
و-عدم-حضور- نیست- این-رویکرد-درست- اشغال-کرده-اند،-در-حالی-که- را- ایرانی-ها- مشاغل- خارجی-
آن-ها-مشاغل-را-دچار-مشکل-می-کند.-خروج-این-افراد-به-معنای-ایجاد-فرصت-های-شغلی-نیست،-چرا-
برخی-بخش-ها- در- اشتغال- به- تمایل- و-جوانان-کشور- تغییر-کرده- اخیر- در-سال-های- فرهنگ-کار- که-
)کشاورزی،-دامپروری،-دامداری،-ساختمان،-تولید-چرم-و-غیره(-ندارند.-بسیاری-از-افراد-حاضر-نیستند-
در-برخی-رشته-ها-با-توجه-به-سختی-کار-و-دستمزد-پایین-کار-کنند-و-در-نتیجه-کمبود-نیرو-خواهیم-داشت-

و-با-افزایش-دستمزدها-هزینه-تولید-افزایش-می-یابد.«-)خبرگزاری-جمهوری-اسالمی-،-1398(
زهــرا-کریمــی-عضــو-هیئــت-علمــی-اقتصــاد-دانشــگاه-مازنــدران-در-روزنامــه-دنیــای-اقتصــاد-مــورخ-
ــراد-بی-ســواد-و-کم-ســواد-بســیار- ــرای-اف ــکاری-ب ــرخ-بی ــاره-نوشــته-اســت:-»ن ــاه-1399-در-این-ب 6-دی-م
پاییــن-اســت.-بــه-ســخنی-دیگــر-نیــروی-کار-ســاده-در-ایران-در-اشــتغال-کامــل-قــرار-دارد-و-نــرخ-بیکاری-
3-تــا-6-درصــد-عمومــاً-نشــانگر-دوران-کوتــاه-جســت-وجوی-کار-بــرای-کارگــران-ســاده-و-کم-ســوادی-
اســت-کــه-گاه-بــه-گاه-از-یــک-فرصــت-شــغلی-بــه-فرصــت-شــغلی-دیگــری-منتقــل-می-شــوند.-گفت-وگــو-
بــا-کارفرمایــان-در-بخش-هــای-مختلــف-صنعتــی،-فعالیت--هــای-ســاختمانی-و-خدماتــی،-نشــانگر-کمبــود-
و-دشــواری-یافتــن-نیــروی-کار-ســاده-در-اکثــر-شــهرهای-کشــور-اســت.-بــا-وجــود-حضــور-نیــروی-کار-
ــه- ــال-1398-ب ــواد-در-س ــواد-و-کم-س ــردان-بی-س ــرای-م ــکاری-ب ــرخ-بی ــران،-ن ــازار-کار-ای ــر-در-ب مهاج
ترتیــب-1/-4-و-3/-6-درصــد-بــوده-اســت.-ایــن-در-حالــی-اســت-کــه-براســاس-برآوردهــای-غیررســمی،-
حــدود-یــک-میلیــون-نفــر-نیــروی-کار-افغانســتانی-عمومــا-به-عنــوان-کارگــر-ســاده-و-نیمه-ماهــر-در-ایــران-
مشــغول-بــه-کار-هســتند.-اگــر-کارگــران-مهاجــر-افغانســتانی-از-ایــران-خــارج-شــوند،-بــه-انــدازه-کافــی-
نیــروی-کار-ســاده-بــرای-جایگزینــی-ایــن-افــراد-در-کشــور-وجــود-نــدارد.-بایــد-در-نظــر-داشــت-کــه-نرخ-
بیــکاری-صفــر-بــه-معنــای-بــروز-بحــران-در-بــازار-کار-اســت-کــه-هــر-کارفرمــا-بــرای-یافتــن-نیــروی-کار-
مــورد-نیــاز-بــا-پیشــنهاد-مــزد-بــاال،-بایــد-نیــروی-کار-بنــگاه-دیگــری-را-از-چنــگ-رقیــب-بیــرون-بیــاورد.-
در-چنیــن-شــرایطی-بــا-افزایــش-شــدید-دســتمزد-ممکــن-اســت-ادامــه-کار-بــرای-کارفرمــا-ناممکــن-شــود-
و-کارفرمــا-تشــویق-شــود-کــه-تــا-حــد-ممکــن-از-شــیوه-های-تولیــد-ســرمایه-بر-اســتفاده-کنــد-کــه-نیــاز-
چندانــی-بــه-نیــروی-کار-نــدارد.«-)کریمــی-،-1399(-عــالوه--بــر-ایــن،-گفتــه-وزیــر-کشــور-در-ســال-1394-
ــه- ــد-آن-منطق ــا-دارن ــدگان-تقاض ــی-نماین ــق،-برخ ــتان-ها-و-مناط ــی-از-شهرس ــه-»در-برخ ــس-ک در-مجل
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ممنوعــه-را-آزاد-اعــالم-کنیــم-تــا-از-افاغنــه-در-حــوزه-کار-اســتفاده-شــود.«-دلیــل-دیگــری-بــر-ایــن-مدعــا-
اســت.-در-ادامــه-بــر-اســاس-داده-هــای-ســازمان-ملــی-آمــار-بخشــی-بــه-تحلیــل-بــازار-کار-ایرانیانــی-کــه-
دارای-شــرایط-مشــابه-تحصیلــی-و-مهارتــی-بــا-اکثریــت-نیــروی-کار-خارجــی-حاضــر-در-کشــور-اعــم-از-

مجــاز-و-غیرمجــاز-هســتند-اختصــاص-خواهــد-یافــت.

ج. صدور دشوار ویزای کاری برای کارگران ساده و کم مهارت کشورهای همسایه در مبدأ:

با-توجه-به-این-شرایط-و-علی-رغم-نیاز-کشور-به-کارگران-ساده-خارجی-در-بعضی-از-مشاغل،-مقررات-
سختی-برای-صدور-مجوز-کار-برای-کارگران-خارجی-وجود-دارد.-در-حال-حاضر-مقررات-متعددی-
وضع-شده-است-که-بر-استفاده-از-کارگران-خارجی-نظارت-کند.-اتباع-خارجی-در-ایران-برای-اشتغال-باید-
دارای-روادید-ورود-با-حق-کار-مشخص-و-پروانه-کار-مطابق-قوانین-و-آیین-نامه-های-مربوط-باشند.-از-نظر-
وزارت-کار،-کمبود-متخصص-ایرانی-دارای--تحصیالت-و-تخصص-مشابه،-اطالعات-و-تخصص-کافی-
برای-اشتغال-به-کار-مورد-نظر-و-آموزش--و-جایگزینی-بعدی-افراد-ایرانی-از-جمله-شرایط-صدور-پروانه-

کار-است.-)دنیای-اقتصاد-،-1395(-
نکتــه-حایــز-اهمیــت-ایــن-اســت-کــه-مجــوز-کار-توســط-اداره-کل-اشــتغال-اتبــاع-خارجــی-وزارت-
ــا-اتبــاع-غیرایرانــی- ــده-کارت-آمایــش-ی ــرای-پناهنــدگان-دارن ــا-ب تعــاون،-کار-و-رفــاه-اجتماعــی-عمدت
ــا- ــردد-و-صــدور-مجــوز-کار-ب ــتند-صــادر-می-گ ــپورت-هس ــه-دارای-پاس ــور-ک ــاکن-در-داخــل-کش س
توجــه-بــه-نیازهــای-بــازار-کار-کشــور-بــر-اســاس-درخواســت-کارگــران-کشــورهای-همســایه-چنــدان-

ــد.- ــج-نمی-باش رای
از-ســوی-دیگــر-بــر-اســاس-اظهــارات-مهاجــران-رد-مــرز-شــده،-نــوع-کارهایی-کــه-ایــن-مهاجــران-در-ایران-
بــدان-مشــغول-می-شــوند،-عمدتــاً-شــغل-های-بــه-اصطــالح-یــدی-از-قبیــل-کارگــری،-کارهــای-ســاختمانی-
باغ-هــای- مــرغ-داری،-کوره-هــای-آجرپــزی،- موزاییک-ســازی،-گاوداری،- و- همچــون-ســنگ-کاری-
میوه،کشــاورزی-و-دباغــی-هســتند.-قاعدتــاً-شــرایط-مــورد-نیــاز-بــرای-صــدور-پروانــه-کار-متناســب-با-شــرایط-

کار-کارگــران-ســاده-و-کم-مهــارت-کــه-گاهــی-بــه-صــورت-فصلــی-در-ایــران-کار-می--کننــد-نیســت.

د. ارزان تر بودن ورود غیرقانونی توسط قاچاقچیان مهاجر نسبت به هزینه های سفر قانونی به 
ایران:

رسول-صادقی-دانشیار-جمعیت-شناسی-دانشگاه-تهران-و-ریاست-مؤسسه-مطالعات-و-مدیریت-جامع-و-
تخصصی-جمعیت-کشور-و-عبداهلل-محمدی-در-مقاله-ای-تحت-عنوان-»قاچاق-مهاجر-به-مثابه-ی-تجارت:-
کندوکاو-فرآیند-قاچاق-مهاجران-اقتصادی-از-افغانستان-به-ایران«-در-ابتدا-با-تمایزگذاری-میان-پدیده-
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قاچاق-انسان-با-قاچاق-مهاجر-بر-اساس-تعاریف-سازمان-ملل،-قاچاق-مهاجر-را-اینگونه-تعریف-کرده-اند:-
به- فرد- از-ورود-غیرقانونی-یک- یا-غیرمستقیم- به-طور-مستقیم- مادی- یا- مالی- منفعت- »به-دست-آوردن-
با-22- یک-کشور-دیگر-که-فرد-مذکور-تبعه-یا-مقیم-دائم-آن-نیست«-سپس-بر-اساس-مصاحبه-عمیق-
قاچاق--بر-و-44-مهاجر-بازگشته-به-افغانستان-در-والیت-های-نیمروز-و-هرات،-به-تبیین-فرآیند-و-زنجیره-
قاچاق-مهاجران-غیرقانونی-افغانستانی-به-ایران-می-پردازد.-در-میان-مهاجران-قاچاق-شده-مورد-مصاحبه،-
دلیل-اصلی-مهاجرت-جستجوی-فرصت-های-شغلی-در-ایران-بوده-است-)86درصد(-و-بقیه-نیز-ناامنی-در-
افغانستان-)10درصد(-و-پیوستن-به-اعضای-خانواده-)4درصد(-را-از-دالیل-دیگر-ذکر-کرده-اند.-)رسول-
صادقی-،-1397(-پژوهشگران-در-این-مقاله-با-جمع-آوری-مبالغ-اعالمی-توسط-15-قاچاق-بر-در-شهر-زرنج-

والیت-نیمروز-به-طور-ماهانه-در-سال-1396،-جدول-زیر-را-استخراج-نموده-اند.-

جدول 4- نرخ پرداختی به قاچا ق بران در ماه های مختلف سال به مقصد شهرهای مختلف ایران 

)رسول صادقی ، 1۳۹7(

امــا-از-ســوی-دیگــر-هزینــه-ســفر-قانونــی-بــه-ایــران-بــر-اســاس-شــواهد-میدانــی-شــامل-چنــد-هزینــه-
می-شــود:-

1--هزینه-ارسال-فرم-درخواست-به-سفارت-
2--هزینه-خرید-وقت-مصاحبه-و-هزینه-مصاحبه-)نوبت-مصاحبه-ی-سفارت-به-دلیل-صف-طوالنی-در-

بازار-غیررسمی-افغانستان-گاه-تا-300-دالر-هم-خرید-و-فروش-می-شود.(
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3--هزینه-صدور-ویزا-در-حدود-100-دالر-
4--هزینه-بلیت-هواپیما-که-ارزان-ترین-آن-677-دالر-است-)ویزای-زمینی-حتی-برای-ساکنین-شهر-هرات--

 (trip.com , 2020).)که-2-ساعت-از-طریق-جاده-تا-مرز-ایران-فاصله-دارند-صادر-نمی-شود
ــیار- ــه-بس ــود-ک ــران-می-ش ــه-ای ــفر-ب ــزا-و-س ــه-ی-اخــذ-وی ــور-متوســط-1000-دالر-هزین ــن-به-ط بنابرای

ــد.- ــا-می-باش ــه-قاچاق-بره ــی-ب ــه-پرداخت ــتر-از-هزین بیش

ه. تمایل کارفرمایان ایرانی به استفاده از کارگران غیرمجاز خارجی:

در- آنان- نبودن-حضور- و-شفاف- بیمه- مانند- قانونی- به-حمایت-های- غیرمجاز- عدم-دسترسی-کارگران-
کشور-که-امکان-اخذ-مالیات-از-درآمدشان-را-از-دولت-سلب-می-کند،-هزینه-تمام-شده-کار-آنان-برای-
کارفرمایان-ایرانی-را-نسبت-به-نیروی-کار-ایرانی-کاهش-می-دهد-و-کارفرمایان-بدین-سبب-حتی-با-تحمل-

جریمه-احتمالی-به-سمت-نیروی-کار-ساده-خارجی-غیرمجاز-روی-می-آورند.
عــالوه-بــر-ایــن-بــه-اعتقــاد-حســن-طایــی-معــاون-اســبق-توســعه-کارآفرینــی-و-اشــتغال-وزارت-تعــاون،-
کار-و-رفــاه-اجتماعــی:-»در-دنیــا-کارگــران-کــره-ای-و-افغــان-کاردوســت-ترین-کارگــران-جهــان-
محســوب-می-شــوند-و-واقعیــت-ایــن-اســت-کــه-کارگــران-افغــان-فاقــد-پروانــه-اشــتغال-تنهــا-بــه-دلیــل-
ارزان-تــر-بــودن-در-ایــران-اســتخدام-نمی-شــوند.«-او-در-ادامــه-بیــان-می-کنــد:-»-هرچنــد-ارزان-تــر-بــودن-
کارگــران-افغــان-یکــی-از-دالیــل-اســتخدام-بیشــتر-ایــن-کارگــران-توســط-کارفرمایــان-ایرانــی-عنــوان-
ــم- ــن-گــروه-از-کارگــران-مقی ــات-انجــام-شــده-ای ــق-تحقیق ــن-اســت-کــه-طب ــت-ای ــا-واقعی می-شــود-ام
کشــور-عــالوه-بــر-ارزان-بــودن،-دارای-ویژگــی-کاردوســتی-هســتند-کــه-ایــن-عامــل-تأثیــر-به-ســزایی-در-

افزایــش-نــرخ-بهــره-وری-دارد.«-)خبرگزاری-صدای-افغــان-،-1393(

و. منافع مالی مستتر در قاچاق مهاجر برای ذینفعان ورود غیرقانونی:

در-افغانستان-مهاجرت-به-مثابه-یک-استراتژی-بقا-محسوب-شده-و-بسیاری-از-جوانان-به-فکر-مهاجرت-
موقت-یا-دایم-به-کشورهای-همسایه-یا-دورتر-هستند.-مهاجرت-قانونی-به-خاطر-عوامل-سیاسی-یا-اقتصادی-
تنها-برای-عده-ای-معدود-ممکن-است.-از-این-رو،-مهاجرت-غیرقانونی-گزینه-ارجح-در-میان-مردم-افغانستان-
به-شمار-می-رود.-در-این-میان-شبکه-های-قاچاق-مهاجر-مدت-هاست-که-بخش-مهمی-از-فرآیند-مهاجرتی-
افغانستانی-ها-به-شمار-می-رود . (Abdullah Mohammadi , 2019) اگر-در-قدیم-مهاجرت-بین-المللی-به-مثابه-
رابطه-بین-یک-فرد-یا-خانوار-)که-برای-اسکان-دایم-یا-کار-جابجا-می-شوند(-و-یک-دولت-که-به-مانند-
دروازه-بان-برای-ممانعت-از-ورود-غیرقانونی-به-کشور-عمل-می-کند-تلقی-می-شد،-اکنون-اما-یک-تجارت-
بین-المللی-و-پدیده-ای-پیچیده-و-متنوع-است-که-بودجه-کالنی-می--طلبد-و-صدها-هزار-شغل-در-سراسر-
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جهان-فراهم-می-نماید-و-توسط-مجموعه-ای-از-افراد-و-نهادها-مدیریت-می-شود-که-هر-کدام-شان-در-توسعه-
(John Salt , 1997).-تجارت-شان-نفعی-دارند

ــراه-و-نیمــروز-در-مجــاورت- ــت-هــرات،-ف ــق-ســه-والی ــن-از-طری در-دهــه-ی-1370،-عمــده-مهاجری
ــتر- ــن-دوره-بیش ــا-در-ای ــت-قاچاق-بره ــدند.-فعالی ــران-می-ش ــاک-ای ــتان-وارد-خ ــی-افغانس ــای-غرب مرزه
ــی- ــود.-طول ــی-در-مســیر-ب ــه-خاطــر-توقف-هــای-طوالن ــه-اقامــت-گاه-ب ــور-از-مــرز-و-تهی ــر-عب متمرکــز-ب
ــتان،- ــران-و-افغانس ــرز-ای ــداد-م ــرزی-در-امت ــت-م ــای-گش ــتقرار-نیروه ــا-اس ــران-ب ــت-ای ــید-دول نکش
ــی- ــته-از-آن،-حت ــاخت.-گذش ــوار-س ــش-دش ــش-از-پی ــود-را-بی ــرقی-خ ــای-ش ــی-از-مرزه عبورغیرقانون
ــف- ــتان-های-مختل ــیر-و-در-اس ــول-مس ــدد-در-ط ــران،-پاســگاه-های-متع ــه-خــاک-ای در-صــورت-ورود-ب
ایــران-ســبب-می-شــد-کــه-بســیاری-از-مهاجــران-و-پناهنــدگان-غیرقانونــی-در-مســیر-بازداشــت-شــده-و-
بــه-افغانســتان-بازگشــت-داده-شــوند.-از-همیــن-رو،-از-اواســط-دهــه-ی-80،-مســیر-مهاجرتــی-بــه-تدریــج-
از-مــرز-افغانســتان-–-ایــران-بــه-داخــل-خــاک-پاکســتان-کشــیده-شــد-بــه-نحــوی-کــه-قاچاق-بــران-ابتــدا-
مهاجــران-را-وارد-خــاک-پاکســتان-کــرده-و-ســپس-از-مســیرهای-صعــب-کوهســتانی،-آن-هــا-را-از-مــرز-
پاکســتان-–-ایــران-وارد-خــاک-ایــران-)اســتان-سیســتان-و-بلوچســتان(-می-کننــد.-در-ســال-های-اخیــر-ایــن-
ــه-ایــران-بــدل-شــده-اســت.- ــرای-مهاجرت-هــای-نامتعــارف-از-افغانســتان-ب ــه-مســیر-غالــب-ب مســیر-ب

اکثــر-قاچاق-بــران-مصاحبــه-شــده-در-پژوهــش-صادقــی-و-محمــدی-اذعــان-داشــتند-کــه-شبکه-شــان-
ــد-خودشــان-مســافران-را- ــه-بع ــا-از-آنجــا-ب ــد-ام ــال-می-دهن ــرز-پاکســتان-انتق ــه-داخــل-م مهاجــران-را-ب
همراهــی-نمی-کننــد-بلکــه-آن--هــا-را-تحویــل-شــبکه-های-محلــی-همــکار-در-آن-منطقــه-می-دهنــد.-ایــن-
شــبکه-ها-عمدتــا-از-پاکســتانی-ها-و-بلوچ-هــای-محــل-تشــکیل-می-شــوند.-آن-هــا-نیــز-مهاجــران-را-پــس-از-
عبــور-از-یکــی-از-دو-مســیر-مشــکل-بــه-مــرز-ایــران-و-پاکســتان-رســانده-و-در-آنجــا-تحویــل-شــبکه-محلی-
دیگــر-می-دهنــد-تــا-از-مــرز-عبورشــان-دهنــد.-پــس-از-ورود-بــه-خــاک-ایــران،-شــبکه-ی-محلــی-دیگــری-
عمدتــاً-شــامل-بلوچ-هــای-سیســتان-و-بلوچســتان،-مهاجــران-را-تحویــل-گرفتــه-و-بــه-ســوی-مقاصدشــان-
ــران- ــاره-مهاج ــز-دوب ــران-نی ــاک-ای ــل-خ ــه-در-داخ ــکان-دارد-ک ــوارد،-ام ــی-م ــه-در-برخ ــد.-البت می-برن
ــه-دســت-شــدن-ها-در- ــن-دســت-ب ــه-دســت-شــوند.-ای ــر-دســت-ب ــی-و-کوچک-ت ــن-شــبکه-های-محل بی
کل-مســیر-ممکــن-اســت-تــا-شــش-بــار-رخ-دهــد.-بنــا-بــه-گفته-هــای-قاچاق-بــران-در-داخــل-افغانســتان،-
ــا- ــرزی-ی ــوران-م ــا-مام ــی-را-ب ــوال-ارتباط-های ــران-معم ــل-ای ــان-در-داخ ــبکه-های-همکارش ــی-از-ش برخ
ــا-پاســگاه-های- ــرز-ی ــدون-دردســر-مهاجــران-از-م ــال-ب ــکان-انتق ــا-ام ــد-ت ــرزی-دارن ــن-م پاســگاه-های-بی

ــد. ــع-نماین ــروز-مشــکل-به-نوعــی-آن-را-رف ــا-در-صــورت-ب بین-شــهری-فراهــم-گــردد-ی
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خالــد-10-ســال-بــود-کــه-مهمــان-ایرانــي-هــا-بــود.-ایــن-ســال-های-آخــر-در-برغــان-کار-می-کــرد؛-جایــی-کــه-خــودش-می-گویــد-
از-سرســبزی-و-زیبایــی-شــبیه-شــمال-اســت؛-نــه-شــمال-مــا؛-شــمال-کابــل؛-تفرجگاهــی-کــه-ســال-های-دورتــر-آخــر-هفته-هــا-بــا-همســر-
و-بچه-هــا-راهــی-آنجــا-می-شــده-بــرای-پیک-نیــک.-می-گویــد-آخریــن-بــار-یکســال-و-نیــم-پیــش-بــرای-چندمیــن-بــار-قاچاقــی-آمــده-
ایــران.-می-گویــد:-»اون-موقــع-یــک-میلیــون-و-دو-صــد-هــزار-تومــان-دادم-قاچاق-بــر-آمــدم-ایــران؛-حــاال-هــم-بــا-دو-صــد-هــزار-تومــان-

برمی-گــردم-افغانســتان.-ایــن-یعنــی-مــا-آواره-ایــم؛-40-ســال-اســت-خانمــان-نداریــم.«
--مگه-سازمان-ملل-رایگان-شما-را-برنمی-گرداند؟

نــه؛-ســازمان-ملــل-کجــا-بــود؛-همــه-ایــن--اتوبوس-هــا-بــرای-ایــران-اســت؛-50-هــزار-تومــن-می-دیــم-تــا-ســنگ-ســفید؛-از-آنجــا-
هــم-30-هــزار-تومــان-بــرای-رد-شــدن-از-زنجیــر-)مــرز(؛-70-هــزار-تومــان-هــم-بایــد-بدیــم-شــهرداری...؛-ســازمان-ملــل-فقــط-آنجــا-کــه-
از-زنجیــر-رد-می-شــویم-می-گویــد-شــکایتی-از-ایــران-نداریــد؟-خــب-مگــر-دیوانه-ایــم؛-شــکایتمان-بــرای-چیســت؟-بــا-پــای-خودمــان-
رفتیــم-و-حــاال-هــم-بــا-پــای-خودمــان-آمدیــم؛-نــان-آنجــا-را-خوردیــم،-آب-و-نمــک-آنجــا-را-خوردیــم،-حــاال-شــاکی-هــم-باشــیم؟-

وگرنــه-اونــی-کــه-عقــل-داشــته-باشــد-چــرا-شــکایت-کنــد؟
--خب-اینجا-بفهمن-قاچاقی-اومدی،-اذیت-نمی-شی؟

نه-کاری-ندارن؛-حتی-خوش-آمد-هم-برایمان-می-گویند.
--آنجا-چطور؟

آنجــا-کــه-اصــاًل-کســی-کاری-بــه-کار-کســی-نــدارد؛-األن-افغانســتان-شــده-دیــگ-بــی-ســرپوش؛-یعنــی-همــه-چیــز-در-آنجــا-
ــدارد. ــه-کســی-کار-ن ــا-طالبــان-و-داعــش؛-کســی-ب هســت؛-از-آمریکایــی-و-اروپایــی-ت

--با-قاچاقچی-سخت-نبود؟
ســخت؟-قاچاقــی-از-مــرزی-آمدیــم-کــه-اصــاًل-اســم-مــرزش-مشــکله.-از-افغانســتان-آمدیــم-پاکســتان-و-از-آنجــا-ایــران؛-تــوی-
پاکســتان-لختمــان-کــردن؛-پــول-و-ســاعت،-انگشــتر-و-هــر-چیــزی-کــه-داشــتیم-از-مــا-گرفتنــد.-تــوی-ایــران-هــم-هجــده-روز-بــا-پــای-
)پیــاده(-آمدیم.کتونــی-ام-تیکــه-پــاره-شــد؛--تــا-بــم-)پیــاده-آمدیــم(؛-400-نفــر؛-بــاورت-می-شــود؟-روزهــا-را-داخــل-چاله-هایــی-کــه-
خودمــان-می-کندیــم-می-خوابیدیــم-و-شــب-ها-را-بــه-پــا-می-آمدیــم.-یــک-ســره-بــه-دو؛-قاچاقچــی-بــا-موتَــر-می-آمــد-و-مــا-400-نفــر-
دنبالــش-بــه-دو.-بعــد-از-18-روز،-تــازه-از-بــم-ســوار-اتوبــوس-شــدیم؛-تــوی-اتوبــوس-کــه-نــه؛-تــوی-جــا-ســاک-های-زیــر-اتوبــوس؛-
ســیاه-و-روغنــی-شــده-بودیــم؛-وقتــی-رســیدیم-تهــران-آنقــدر-بــو-می-دادیــم-کــه-هیــچ-کــس-از-کنارمــان-رد-هــم-نمی-شــد؛-20-روز-

حمــام-نرفتــه-بودیــم.
ــه-- ــف-از-5-بچ ــه-تعری ــد-ب ــروع-می-کن ــود-و-ش ــاز-می-ش ــش-ب ــم؛-اخم-های ــش-می-پرس ــم-و-از-بچه-های ــوض-می-کن ــرف-را-ع ح
قــد-و-نیــم-قــدش؛-از-دلتنگــی-و-خوشــحالی-اش-بــرای-دوبــاره-دیدنشــان.-می-گویــد:-هــر-وقــت-راه-بیفتیــم،-2-شــب-تــوی-راهیــم-تــا-

هــرات؛-شــب-هــم-کــه-ســوار-شــوم-شــام-پیــش-زن-و-بچه-هایــم-هســتم.
خالــد-هــم-فقــط-بــه-خاطــر-بــاال-رفتــن-دالر-و-بــه-قــول-خودشــان-»دالــر«-بــار-و-بنــه-را-جمــع-کــرده-و-راهــی-افغانســتان-شــده؛-
می-گویــد-»پــول-اینجــا-دیگــه-بــه-مــا-نمیشــه؛-پســر-عمــه-ام-از-زمــان-شــاه-اومــد-ایــران؛-بــا-همــه-اهــل-و-فامیــل؛-خــب-اینجــا-مونــدن-
بــرای-اونــا-میشــه؛-چــون-همــه-فامیلشــان-اینجــان-ولــی-بــرای-مــن-کــه-زن-و-5-بچــه-ام-کابلــن،-نمیشــه؛-اگــر-اونهــا-رو-هــم-مــی-آوردم-
ــازه- ــا-5-بچــه-خــرد-و-کالن-نمیشــه.-ت ــی-ب ــه-داشــتم-میشــد-ول ــه-داشــتم-دو-دان ــک-دان ــاال؛-حــاال-اگــر-ی ــت-ب ــا-می-رف مصــارف-م
بخواهــم-اونهــا-رو-هــم-بیــارم،-زمینــی-نمیشــه؛-بایــد-هوایــی-بیارمشــان؛-زمینــی-آدم-بــزرگ-تلــف-میشــه-چــه-برســد-بــه-زن-و-بچــه-

ــود؟« ــدر-می-ش ــی-چق ــرد.-می-دان خ
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6.قوانین به  کارگیری نیروی کار خارجی در ایران

مجموعه-قوانینی-که-در-رابطه-با-اشتغال-اتباع-خارجی-در-ایران-جاری-هستند-عبارتند-از-مواد-121-تا-129-
و-ماده-181-قانون-کار-جمهوری--اسالمی-ایران-و-آیین-نامه-های-مرتبط-با-این-مواد-که-این-مواد-قانونی-و-

آیین-نامه-های-مربوطه-در-بخش-پیوست-ها-آمده-است.-
نکته-ای-که-در-این-رابطه-اهمیت-دارد-پیچیدگی-دریافت-روادید-کار-برای-اتباع-خارجی-در-ایران-
است.-می-توان-گفت-یکی-از-مهم-ترین-علل-رونق-داشتن-ورود-مهاجران-افغانستانی-به-صورت-غیرقانونی-
به-ایران-و-به-کارگیری-این-اتباع-غیرمجاز-توسط-کارفرمایان-ایرانی،-همین-رویه-ی-پیچیده-ی-دریافت-

روادید-ورود-با-حق-کار-و-صدور،-تمدید-و-تجدید-پروانه-کار-اتباع-خارجی-است.
در-ذیــل-فرآیندهــای-دریافــت-مــدارک-قانونــی-بــرای-نیــروی-کار-خارجــی-بــر-اســاس-دســتورالعمل-
روش-اجرایــی-موضــوع-مــاده-11-آیین-نامــه-ی-اجرایــی-مــاده-129-قانــون-کار-جمهــوری-اســالمی-ایــران-
)مصــوب-19-فروردیــن-ســال-1382-وزارت-کار-و-امــور-اجتماعــی(-بــه-صــورت-شــماتیک-نشــان-داده-

می-شــود-تــا-ایــن-پیچیدگــی-را-بیــان-کنــد.-
در-ایــن-آیین-نامــه-چندیــن-مــدرک-بــرای-اشــتغال-اتبــاع-خارجــی-بایــد-صــادر-شــود-کــه-عبارتنــد-از:-
صــدور-روادیــد-بــا-حــق-کار،-دریافــت-پروانــه-کار-و-تجدیــد-ایــن-مــدارک.-نکتــه-ی-حائــز-اهمیــت-در-
صــدور-روادیــد-بــا-حــق-کار،-ایــن-اســت-کــه-حداکثــر-مــدت-اعتبــار-ایــن-روادیــد-از-تاریــخ-اعالم-شــده-
توســط-اداره-ی-کل-کار-و-امــور-اجتماعــی-اســتان-بــه-وزارت-امــور-خارجــه-فقــط-3-مــاه-می-باشــد.-ایــن-

فرآینــد-بــرای-اتبــاع-خارجــی-بــه-شــرح-زیــر-اســت:
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شکل 6- فرآیند دریافت روادید با حق کار برای مهاجرانی که قصد ورود و اشتغال قانونی دارند

امــا-بــرای-اشــتغال-قانونــی-اتبــاع-خارجــی-در-کشــور-تنهــا-روادیــد-بــا-حــق-کار-کفایــت-نمی-کنــد.-
کارفرمــای-ایرانــی-بایــد-حداکثــر-یــک-مــاه-پــس-از-ورود-نیــروی-کار-خارجــی-مــدارک-الزم-جهــت-
صــدور-پروانــه-کار-بــه-اداره-ی-کار-و-امــور-اجتماعــی-مراکــز-اســتان-ها-ارائــه-نمایــد.-در-غیــر-ایــن-صورت-
ــی-می-شــود.- ــروی-کار-خارجــی-در-محــل-کار-غیرقانون ــه-ی-کار-صــادر-نمی-گــردد-و-حضــور-نی پروان
فرآینــد-دریافــت-پروانــه-ی-کار-بــرای-نیــروی-کار-خارجــی-توســط-کارفرمــای-ایرانــی-بــه-شــرح-زیــر-

اســت:
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شکل 7- فرآیند دریافت پروانه ی کار برای یک مهاجر قانونی حاضر در کشور ایران

بــرای-تمدیــد-و-تجدیــد-پروانــه-کار-نیــز-ایــن-فرآینــد-بایــد-تکــرار-گــردد.-همان-طــور-کــه-مشــاهده-
ــاً- ــر-اســت-و-حتم ــه-شــدت-وقت-گی ــه-کار،-ب ــا-حــق-کار-و-پروان ــد-ب ــت-روادی ــد-دریاف می-شــود-فرآین
بایــد-توســط-کارفرمــای-ایرانــی-شــروع-و-پیگیــری-شــود.-در-مــورد-پروانــه-کار،-ایــن-مجــوز-در-پایــان-به-
کارفرمــای-ایرانــی-تحویــل-داده-می-شــود.-فرآیندهــای-روادیــد-بــا-حــق-کار-و-پروانــه-کار-و-تمدیــد-و-
تجدیــد-آن-بــه-قــدری-طوالنــی-و-دشــوار-اســت-کــه-اکثــر-کارفرمایــان-ایرانــی-از-انجــام-آن-شــانه-خالــی-
ــه- ــند-و-رو-ب ــای-آن-می-بخش ــه-لق ــی-را-ب ــروی-کار-خارج ــی-نی ــری-قانون ــای-به-کارگی ــد-و-عط می-کنن

ــد. تأمیــن-نیــروی-کار-از-طــرق-شــبکه-های-قاچــاق-مهاجــر-می-آورن





 7.چرخه های اقتصادی حاصل از ورود و خروج مهاجران غیرقانونی به ایران

تکراری-بودن-الگوی-بازگشت-مهاجران-بدون-مدرک-افغانستانی-نشانگر-چرخه-ای-بودن-روند-ورود-و-
خروج-مهاجران-بدون-مدرک-افغانستانی-است.-آن-ها-طی-چند-سال-گذشته-با-الگوهای-مشخصی-به-صورت-
غیرقانونی-وارد-مرزهای-ایران-می-شوند،-در-ماه-های-خاصی-از-سال-به-صورت-کارگر-فصلی-در-ایران-کار-

می-کنند-و-عموماً-در-ماه-آخر-تابستان-و-ماه-های-فصل-پاییز-به-کشور-خودشان-بازمی-گردند.

1-7- قاچاق مهاجر و افغانی کشی

همان-طور-که-اشاره-شد-ورود-و-خروج-مهاجران-غیرقانونی-افغانستانی-در-داخل-کشور-باعث-ایجاد-چرخه-های-
شغلی-برای-مردم-مرزنشین-ایران-نیز-شده-است.-سیامک-زند-رضوی-عضو-هیئت-علمی-دانشکده-علوم-اجتماعی-
دانشگاه-باهنر-کرمان-در-مورد-چرخه-های-شغلی-ناشی-از-ورود-غیرقانونی-مهاجران-افغانستانی-پژوهشی-انجام-
داد-و-آن-را-با-عنوان-»سیستان-وبلوچستان؛-جا-به-جایی-نیروی-کار؛-فرصت-ها-و-تهدیدها«-منتشر-کرد.-او-در-این-
پژوهش-به-سراغ-جوامع-محلی-رفته-و-در-مورد-اقتصاد-زیرزمینی-ناشی-از-ورود-غیرقانونی-مهاجران-افغانستانی-

پژوهشی-جامع-را-نوشته-است.-یکی-از-مشاغل-اصلی-این-اقتصاد-زیرزمینی-افغانی-کشی-است.-
»افغانی-کشــی-عبــارت-اســت-از-ورود-غیر-قانونــی-هــر-کارگــر-روزمــزد-از-کشــور-افغانســتان-تــا-رســیدن-
ــردازد.- ــان-می-پ ــون-توم ــل-1.5-میلی ــرای-آن-حداق ــرد-ب ــر-ف ــروی-کار-کــه-ه ــروش-نی ــرای-ف ــه-مقصــد-ب ب
درواقــع،-ایــن-جابه-جایــی-دوگانــه-)اخــراج-از-مــرز-قانونــی-و-ورود-غیر-قانونــی(-در-ســال،-حداقــل-بــه-تعــداد-
400-هــزار-نفــر-بــرآورد-شــده-کــه-ســاالنه-حداقــل-600-میلیــارد-تومــان-گــردش-مالی-بــرای-آن-تخمیــن-زده-

می-شــود.«
ــه- ــی-ب ــات-متک ــده-از-ارتباط ــاختاری-پیچی ــر-س ــی-را-ب ــارت-افغانی-کش ــازوکار-تج ــوی-س ــد-رض زن
ســرمایه-اجتماعــی-از-نــوع-ســنتی-آن-اســتوار-می-دانــد-کــه-میــان-صاحبــان-ســرمایه-عمدتــاً-در-کشــورهای-
افغانســتان-و-پاکســتان،-صاحبــان-وســایل-نقلیــه-مناسب-ســازی-شــده،-راننــدگان-فوق-حرفــه-ای،-راه-بلدهــا،-
راه-پاک-کن-هــا-و-رابط-هــا-در-هــر-ســه-کشــور-اســت.-ایــن-وضعیــت-بــا-خــود-حاشــیه-ای-گســترده-از-فســاد-
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و-جنایــت-)قتل-هــای-عمــد-و-غیر-عمــد،-گروگان-گیــری،-اعمــال-انــواع-شــکنجه-ها-و...(-را-بــه-همــراه-دارد-
ــواع- ــه-ان ــا،-ب ــت-در-جاده-ه ــی-اس ــود.-کاف ــکارتر-می-ش ــونت-آن-آش ــترده-تر-و-خش ــال-گس ــه-س ــال-ب و-س
ــض- ــان-تعوی ــت-و-موتور-ش ــا-تقوی ــاق-آن-ه ــر-و-ات ــژو405-کــه-سیســتم-فن ــژه-پ ماشــین-های-ســواری-به-وی
شــده،-اتوبوس-هایــی-کــه-اتاق-هایشــان-از-درون-تغییــر-یافتــه-و-انــواع-کارگاه-هایــی-کــه-در-همــه-اســتان-های-
ــم.-اگــر-ایــن-جابه-جایــی-در-ســال- ــد،-ســری-بزنی ــه-می-کنن ــژه-ارائ ــه-ایــن-ماشــین-ها-خدمــات-وی شــرقی-ب
فقــط-200-روز-انجــام-شــود-و-هــر-وســیله-نقلیــه-از-ایــن-دســت-فقط-10-مســافر-داشــته-باشــد-)رقــم-واقعی-13-
تــا-16-نفــر-اســت(،-بــرای-400-هــزار-نفــر-حداقــل-بــه-200-وســیله-نقلیــه-از-ایــن-نــوع-نیــاز-خواهــد-بــود-کــه-
چندیــن-برابــر-ایــن-رقــم-تخمیــن-زده-می-شود.افغانی-کشــی-گونــه-ای-از-اقتصــاد-زیرزمینــی-قاچــاق-مهاجــر-
اســت-کــه-بــرای-مردمــان-بومــی-اســتان-های-مرزنشــین-ایــران-بــه-هیــچ-وجــه-قبــح-غیرقانونــی-بــودن-نــدارد.-
گســترده-بــودن-بیــکاری-باعــث-می-شــود-کــه-آن-هــا-علی-رغــم-تمــام-خطراتــی-کــه-ایــن-شــغل-دارد،-آن-را-

یکــی-از-شــغل-های-جوانــان-در-اســتان-خــود-بداننــد.

»شیر-محمد-بدخشان«-مهاجري-بود-که-می-خواست-غیرقانوني-از-مرز-پاکستان-وارد-ایران-بشود.-خودش-تعریف-می-کند:-شبانه-از-
کوه-های-جالق-به-همراه-گروهی-چهل-نفره-و-با-راهنمای-ایرانی-وارد-خاک-ایران-شدیم.-بیش-از-48-ساعت-پیاده-روی-کردیم-تا-
به-جایی-که-از-قبل-برایمان-مشخص-کرده-بودند-رسیدیم؛-بچه-های-کوچک-و-افراد-مسن-نیز-در-گروه-بودند-و-برخی-از-آنان-دیگر-

توان-راه-رفتن-نداشتند.-
وقتی-به-مکان-مورد-نظر-رسیدیم-تنها-یک-تویوتا-وانت-و-یک-پژو-منتظر-ما-بودند-که-به-دلیل-کمبود-جا-و-اجبار،-من-و-سه-نفر-دیگر-
وارد-صندوق-عقب-پژو-شدیم؛-خودرو-حدود-دو-یا-سه-ساعت-در-حرکت-بود-و-من-نمی-توانستم-دیگر-نفس-بکشم-که-ناگهان-ضربه-
شدید-به-خودرو-وارد-آمد-و-من-برای-چند-لحظه-بی-هوش-شدم.-گرمای-آتش-درون-خودرو-را-حس-کردم-و-به-هوش-آمدم؛-تمام-

افراد-درون-صندوق-عقب-فوت-کرده-بودند-و-تنها-من-زنده-ماندم.-
اما-نمی-توانستم-خودم-را-از-میان-اجساد-رها-کنم-تا-اینکه-مردم-در-صندوق-را-باز-کردند-و-من-جان-سالم-به-در-بردم.-بعد-از-آن،-چند-
روزی-بیمارستان-بودم-و-حدود-یک-ماه-است-که-در-کمپ-اقامت-دارم-تا-به-کشور-خودم-برگردم.-من-برای-کار-به-ایران-آمده-بودم-

و-تمام-سرمایه-زندگی-خودم-و-پدرم-را-خرج-کردم-تا-بتوانم-در-اینجا-کار-کنم-و-برای-خانواده-ام-پول-بفرستم،-اما-نشد.
منبع: خبرگزاري ایرنا- گزارش منتشر شده در تاریخ 14 شهریور 1۳۹7 

www.irna.ir/news/83023115/
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2-7- مهاجران غیرقانونی و رقابت کاالی ایرانی با کاالی چینی

دسته-ای-از-مهاجران-غیرقانونی-نیروهای-کار-فصلی-در-ایران-هستند.-باندهای-قاچاق-مهاجر،-این-مهاجران-
را-از-مرزهای-شرقی-ایران-به-نواحی-مرکزی-ایران-منتقل-می-کنند-و-آن-ها-را-در-اختیار-کارفرمایان-ایرانی-
قرار-می-دهند.-این-مهاجران-به-سبب-ورود-غیرقانونی-خود-هیچ-حق-و-حقوقی-در-ایران-ندارند-و-کارفرما-
تسلط-کامل-بر-آن-ها-دارد.-ارزان-بودن-این-نیروی-کار-جذابیت-بسیار-بزرگی-برای-کارفرمایان-به-شمار-
می-رود.کوچه-های-پشتی-خیابان-مولوی-و-چهارراه-سیروس-تهران-یکی-از-مقاصد-باندهای-افغانی-کشی-
برای-رساندن-مهاجران-غیرقانونی-به-کارفرمایان-ایرانی-است.-در-خانه-ها-و-کارگاه-های-این-ناحیه-از-تهران،-
تعداد-زیادی-از-مهاجران-غیرقانونی-کار-می-کنند.-در-یکی-از-مصاحبه-های-میدانی،-یکی-از-مغازه-داران-

ایرانی-آن-حوالی-داستان-حضور-مهاجران-غیرقانونی-در-ایران-را-به-این-شکل-روایت-می-کرد:
ــل- ــه-چندیــن-ســال-قب ــه-ایــن-حــوزه-ب ــده-کارگــران-افغانســتانی-ب ــاد-و-خیره-کنن »ماجــرای-ورود-زی
ــه-و- ــواد-اولی ــان-ایشــان-واردات-م ــژاد-برمی-گــردد.-در-زم ــای-احمــدی-ن و-دوره-ریاســت-جمهوری-آق
محصــوالت-نهایــی-و-مصرفــی-کیــف-از-چیــن-آزاد-شــد.-همیــن-باعــث-شــد-کــه-خیلــی-از-تولیدی-هــای-
ــان-را-وارد- ــم-سرمایه-ش ــر-ه ــای-دیگ ــد.-خیلی-ه ــع-کنن ــان-را-جم ــورده-و-بساطش ــت-خ ــی-شکس ایران
بخــش-واردات-همیــن-حــوزه-کردنــد.-ایــن-رونــد-به-مــرور-و-در-زمــان-کوتاهــی-باعــث-شــد-تــا-تولیدات-

ایرانــی-ارزش-رقابــت-قیمتــی-در-برابــر-کاالهــای-ارزان-قیمــت-چینــی-را-نداشــته-باشــند.-
همیــن-موضــوع-عامــل-اصلــی-شــد-تــا-اینکــه-رشــد-حضــور-افغانســتانی-ها-در-ایــن-صنعــت-به-شــدت-
افزایــش-پیــدا-کنــد.-افزایــش-ورود-کارگــران-و-تولید-کننــدگان-افغانســتانی-در-ایــن-حــوزه-باعــث-شــد-
تــا-کاالهــای-مشــابه-چینــی-بــا-همــان-کیفیــت-و-بــا-قیمــت-پایین-تــری-بــه-تولیــد-و-فروش-برســد.-چــرا-که-
افغانســتانی-ها-بــا-تــالش،-زحمــت،-پشــتکار-و-وجــدان-کاری-شــان-توانســتند-بــر-مشــکالت-فائــق-آمــده-
و-جنــس-چینــی-را-نیــز-شکســت-بدهنــد.-در-ادامــه-بــا-افزایــش-کارگــران-افغانســتانی-و-مهــارت-بیشــتر-
آنــان،-ورود-آن-هــا-بــه-عرصــه-تولیــد-و-ایجــاد-کارگاه-هــای-تولیــدی-نیــز-شــکل-جــدی-بــه-خــود-گرفت.-
در-واقــع-ایــن-سیاســت-نادرســت-خــود-دولــت-بــود-کــه-باعــث-شــد-افغانســتانی-ها-به-ســرعت-در-ایــن-
حــوزه-رشــد-پیــدا-کننــد-نــه-اینکــه-آن-هــا-بــه-زور-شــغل-را-از-ایرانی-هــا-دزدیــده-باشــند.-به-عــالوه-اینکــه-
ــد.-االن-هــم-همین-طــور- ــا-ســاعت-12-شــب-کار-می-کردن ــد-و-ت ــا-از-ســاعت-8-ســر-کار-می-آمدن آن-ه
ــوان-بیشــتر-و-ســاعت-کاری- ــا-ت ــر،-ب ــا-حقــوق-کم-ت ــد.-ب ــن-صــورت-کار-می-کنن ــه-ای ــا-ب اســت-و-آن-ه
باالتــر.-ایــن-در-کاهــش-قیمــت-نهایــی-بســیار-مؤثــر-اســت.-ایــن-در-حالــی-اســت-کــه-ایرانی-هــا-ســاعت-9-
صبــح-می-آینــد-و-ســاعت-4-هــم-می-رونــد.-ایرانی-هــا-تــن-بــه-کار-نمی-دهنــد.-تنبلــی-می-کننــد-و-توقــع-
زیــادی-هــم-دارنــد.-مثــاًل-افغانســتانی-ها-حاضرنــد-فقــط-2-الــی-3-هــزار-تومــان-روی-محصولشــان-ســود-
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قــرار-دهنــد-و-بــه--اصطــالح-روی-مــدل-ســود-کــم-ولــی-فــروش-بــاال-تمرکــز-کرده-انــد.-امــا-ایرانی-هــا-
می-خواهنــد-روی-هــر-جنــس-حداقــل-8-هــزار-تومــن-دریافــت-کننــد.«

۳-7-تحلیل بازار کار کارگران ساده ایرانی1

همان-گونه-که-در-قسمت-های-قبل-مشاهده-شد،-آمار-و-ارقام-در-مورد-تعداد-مهاجران-غیرمجاز-حاضر-در-
کشور-و-به-تبع-آن-تعداد-افراد-خارجی-شاغل-در-بازار-کار-ایران-به-صورت-دقیق-مشخص-نیست.-محسن-
ابراهیمی-مدیرکل-اشتغال-اتباع-خارجی-وزارت-کار،-تعاون-و-رفاه-اجتماعی-در-این-باره-در-اردیبهشت-
ماه-سال-جاری-اظهار-می-دارد:-»-برآورد-ما-این-است-که-750-هزار-اتباع-خارجی-در-بازار-کار-ایران-
فعالیت-می-کنند-و-تنها-نزدیک-250-هزار-نفر-از-آنها-مجاز-هستند-و-مابقی-به-صورت-غیرمجاز-اشتغال-
دارند.«-)خبرگزاری-ایمنا-،-1399(-با-توجه-به-اینکه-اکثر-این-کارگران-مرد-و-کم-سواد-یا-بی-سواد-هستند،-
بررسی-بازار-کار-کارگران-مرد-ایرانی-با-تحصیالت-زیردیپلم-می-تواند-در-بازنگری-کلیشه-ذهنی--مبنی-بر-
تصاحب-شغل-کارگران-ایرانی-توسط-این-افراد-مؤثر-واقع-شود.-زهرا-کریمی-عضو-هیئت-علمی-دانشگاه-
مازندران-در-بررسی-جدول-زیر-می-گوید:-»در-سال-1398-جمع-مردان-بیکار-بی-سواد-و-کم-سواد-)دارای-
تحصیالت-ابتدایی-و-راهنمایی(-حدود-4/-776-هزار-نفر-بوده-است.-باید-توجه-داشت-که-مردان-بیکار-
بی-سواد-و-کم-سواد-در-استان-های-کشور-توزیع-یکنواختی-ندارند.-این-گروه-بیشتر-در-استان-های-محروم-
متمرکز-هستند-و-به-دلیل-هزینه-باال-و-دیگر-مشکالت-زندگی-در-شهرهای-بزرگ،-گرایشی-به-مهاجرت-
ندارند.-بر-این-اساس-کمبود-نیروی-کار-ساده-در-شهرهای-بزرگ-و-استان-های-برخوردار-شدیدتر-از-

مناطق-محروم-کشور-است.«

جدول ۵- وضعیت بیکاری مردان بر حسب تحصیالت در سال 1۳۹۸ بر اساس اطالعات مرکز ملی 

آمار ایران

1.-تدوین-نمودارهای-این-بخش-از-گزارش-با-یاری-آقای-محمدرضا-حسن-پور-ممکن-شد.-در-این-جا-از-ایشان-تشکر-می-کنیم.
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تفکیــک-ایــن-جمعیــت-بیــش-از-700-هــزار-نفــری-بــر-اســاس-داده-هــای-مرکــز-آمــار-در-ســال-1398-
بــه-ســن-و-محــل-ســکونت،-اطالعــات-مناســبی-را-جهــت-تحلیــل-وضعیــت-بــازار-کار-کارگــران-ســاده-

ــرار-می-دهــد. ــار-ق در-اختی

شکل ۸- توزیع مردان بیکار با تحصیالت زیر دیپلم در دهک های سنی

شکل ۹- نرخ بیکاری و نرخ مشارکت مردان با تحصیالت زیر دیپلم در دهک های سنی

دو-نمــودار-فــوق-نشــان-می-دهــد-جمعیــت-مــردان-بیــکار-بــا-تحصیــالت-زیــر-دیپلــم-در-ســال-1398-
ــراد-در-رده-ســنی- ــن-اف ــی-ای ــر-می-باشــد-و-مابق ــزار-نف ــر-500-ه ــغ-ب ــد-بال ــر-40-ســال-ســن-دارن کــه-زی
ــه- ــاً-توانایــی-کارهــای-ســنگین-یــدی-کــه-کارگــران-خارجــی-ب ــر-از-40-ســال-هســتند-کــه-عمدت باالت
آن-هــا-مشــغول-هســتند-را-ندارنــد.-از-ســوی-دیگــر-نــرخ-بیــکاری-ایــن-افــراد-نشــان-می-دهــد-کــه-بــه-جــز-
رده-هــای-ســنی-کمتــر-از-20-ســال-و-بیــن-20-تــا-30-ســال-کــه-نــرخ-بیــکاری-بــاالی-12-درصــد-اســت،-
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در-ســایر-رده-هــای-ســنی-نــرخ-بیــکاری-بــرای-ایــن-افــراد-زیــر-8-درصــد-اســت-کــه-لزومــاً-بــه-معنــای-
بیــکاری-مطلــق-نمی-باشــد-و-عمومــاً-نشــانگر-دوران-کوتــاه-جســت-وجوی-کار-بــرای-کارگــران-ســاده-و-
کم-ســواد-اســت.-بــر-اســاس-داده-هــای-مرکــز-آمــار-نزدیــک-بــه-550-هــزار-نفــر-از-ایــن-افــراد-در-نقــاط-
شــهری-ســکونت-دارنــد-و-بالــغ-بــر-200-هــزار-نفــر-آنــان-از-روســتاییان-هســتند.-امــا-توزیــع-ایــن-افــراد-در-

اســتان-های-مختلــف-بــه-چــه-ترتیــب-اســت؟

شکل 1۰- - توزیع جمعیتی مردان بیکار با تحصیالت زیر دیپلم به تفکیک نقاط شهری و روستایی 

استان های کشور

شکل 11- نرخ بیکاری مردان با تحصیالت زیر دیپلم در نقاط شهری و روستایی استان های کشور
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نمودارهــای-فــوق-بیانگــر-آن-اســت-کــه-تعــداد-کارگــران-ســاده-بیــکار-در-نقــاط-شــهری-اســتان-های-
تهــران،-خوزســتان،-خراســان-رضــوی،-اصفهــان،-آذربایجــان-شــرقی،-آذربایجــان-غربــی-و-کرمانشــاه-
ــی- ــان-از-مقاصــد-اصل ــران،-خراســان-رضــوی-و-اصفه ــتان-ته ــه-اس ــن-س ــن-بی قابل-توجــه-اســت.-در-ای
مهاجــران-محســوب-می-شــوند-و-در-ســایر-اســتان-های-ذکــر-شــده-مهاجــر-چندانــی-وجــود-نــدارد-کــه-
بــر-ایــن-اســاس-بتــوان-بیــکاری-کارگــران-ســاده-ایرانــی-در-آن-اســتان-ها-را-بــه-حضــور-مهاجــران-ارتبــاط-
ــرخ-بیــکاری-در-نقــاط-شــهری- ــز-ن داد.-در-مــورد-ســه-اســتان-تهــران،-خراســان-رضــوی-و-اصفهــان-نی
بــرای-ایــن-نــوع-از-کارگــران-زیــر-7-درصــد-اســت-و-در-واقــع-تعــداد-بــاالی-بیــکاران-بــا-ویژگی-هــای-
ــه-حضــور-مهاجــران- ــاط-دارد-ن ــر-جمعیــت-شــهری-در-ایــن-اســتان-ها-ارتب ــه-تراکــم-باالت ذکــر-شــده-ب
ــه-نمــودار-نــرخ-بیــکاری-حاکــی-از-آن-اســت-کــه-باالتریــن-نــرخ-بیــکاری- در-ایــن-اســتان-ها.-توجــه-ب
ــرای-مــردان-بی-ســواد-و-کم-ســواد-در-اســتان-های-لرســتان،-کرمانشــاه،-چهارمحــال- در-نقــاط-شــهری-ب
و-بختیــاری،-کردســتان،-خوزســتان،-آذربایجــان-غربــی،-هرمــزگان-و-سیســتان-و-بلوچســتان-اســت-کــه-
بــه-غیــر-از-سیســتان-و-بلوچســتان-ســایر-اســتان-ها-چنــدان-پذیــرای-مهاجــران-خارجــی-نیســتند.-در-نقــاط-
ــاری،-کردســتان،- ــکاری-در-اســتان-های-لرســتان،-چهارمحــال-و-بختی ــرخ-بی ــن-ن ــز-باالتری ــتایی-نی روس
هرمــزگان-و-سیســتان-و-بلوچســتان-اســت-کــه-مجــددا-تفســیر-نقــاط-شــهری-در-مــورد-نقاط-روســتایی-نیز-
صــادق-اســت.-بــا-توجــه-بــه-ایــن-وضعیــت-خــروج-کارگــران-خارجــی-از-بــازار-کار-ایــران-همان-گونــه-
کــه-پیــش-از-ایــن-توســط-کارشناســان-بــازار-کار-مــورد-اشــاره-قــرار-گرفتــه-بــود-چنــدان-در-کاهــش-
بیــکاری-مــردان-بی-ســواد-و-کم-ســواد-ایرانــی-مؤثــر-نخواهــد-بــود.-در-ایــن-جهــت-بهتــر-اســت-ســازمان-
فنــی-و--حرفــه-ای-بــا-تمرکــز-بــر-مهــارت-آمــوزی-ایــن-جمعیــت-در-اســتان-های-مختلــف،-آنــان-را-توانمنــد-
ســاخته-و-زمینــه-را-بــرای-تحــرک-شــغلی-بیشــتر-آنــان-و-کاهــش-نــرخ-بیــکاری-ایرانیــان-در-ایــن-بخــش-

از-بــازار-کار-فراهــم-آورد.





۸. مروری بر طرح ها و لوایح ارائه شده برای حل مسئله

در-این-بخش-از-گزارش-به-بررسی-تالش-هایی-که-توسط-دولت-و-مجلس-در-سال-های-اخیر-در-جهت-
ساماندهی-حضور-کارگران-خارجی-غیرمجاز-در-کشور-انجام-شده-است-خواهیم-پرداخت.-در-ادامه-بر-
چهار-طرح-ارایه-شده-توسط-نمایندگان-مجلس-در-دوره-های-نهم،-دهم-و-یازدهم-و-همچنین-یک-الیحه-
ارایه-شده-از-طرف-دولت-به-صورت-مفصل-خواهیم-پرداخت.-این-طرح-ها-و-الیحه-به-ترتیب-تاریخ-زمانی-

عبارتند-از:
1--طرح-ساماندهی-اتباع-بیگانه-در-سال-1395-)مجلس-نهم-و-دهم(

2--طرح-اصالح-مواد-15-و-16-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-در-سال-1397-)مجلس-دهم(
3--الیحه-مبارزه-با-قاچاق-انسان-و-اعضای-بدن-و-مجازات-عبوردهندگان-غیرمجاز-افراد-از-مرزهای-

کشور
4--طرح-ساماندهی-اتباع-غیرمجاز-در-سال-1399-)مجلس-یازدهم(

5--طرح-اصالح-مواد-15-و-16-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-در-سال-1400-)مجلس-یازدهم(

1-۸- طرح ساماندهی اتباع بیگانه 

بررسی-مستندات-منتشر-شده-توسط-مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اسالمی-نشان-می-دهد-این-طرح-
ابتدا-در-جلسه-علنی-شماره-403-دوره-نهم-مجلس-شورای-اسالمی-مورخ-1394/12/24-با-امضای-44-نفر-
از-نمایندگان-اعالم-وصول-گردیده-است-)مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اسالمی-،-طرح-ساماندهی-
انتهای-دوره-مجلس،-رسیدگی-به-آن-به- با-توجه-به-مطرح-شدن-این-الیحه-در- اتباع-بیگانه-،-1394(.-
دوره-دهم-موکول-شده-است.-در-مجلس-دهم-این-طرح-بدون-هیچ-گونه-تغییری-در-محتوا-و-این-بار-
با-امضای-33-نفر-از-نمایندگان-مجلس-در-جلسه-شماره-16-دوره-دهم-مجلس-شورای-اسالمی-مورخ-
1395/05/04-اعالم-وصول-شده-است.-این-طرح-در-دو-کمیسیون-شوراها-و-امور-داخلی-کشور-و-امنیت-
ملی-و-سیاست-خارجی-مورد-بررسی-قرار-گرفته-است-و-هر-دوی-این-کمیسیون-ها-رای-به-رد-آن-داده-اند.-
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عالوه-بر-این،-مرکز-پژوهش-های-مجلس-نیز-در-هشت-مهر-1395-گزارش-مفصلی-در-مخالفت-با-این-
طرح-منتشر-کرده-است.-این-فرآیند-نهایتاً-منجر-به-نامه-هیئت-رییسه-مجلس-به-معاون-قوانین-مجلس-
می-شود- صادر- طرح- این- شدن- بایگانی- دستور- و- می-گردد- -1395/08/24 تاریخ- در- اسالمی- شورای-

)مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اسالمی-،-طرح-ساماندهی-اتباع-بیگانه-،-1395(.

محتوای طرح:

در-مقدمه-یا-دلیل-توجیهی-ارایه-این-طرح-آمده-است:-»یکی-از-دالیل-کاهش-اشتغال-کارگران-ایرانی،-
عدم-ساماندهی-اتباع-بیگانه-مجاز-و-غیرمجاز-در-کشور-می-باشد-که-به-دلیل-مشخص-نبودن-یک-نهاد-
واحد-در-خصوص-حضور-و-اشتغال-اتباع-در-سطح-کشور-و-عدم-ساماندهی-مناسب-آنان-توسط-یک-
تشکل-خاص،-مشکالت-فراوانی-برای-حقوق-کارگران-ایرانی-بوجود-آمده-است.«-سپس-در-ادامه-اهداف-

این-طرح-موارد-زیر-معرفی-شده-اند:
1--اشتغال-اتباع-بیگانه-صرفا-در-مواردی-که-کارگر-ایرانی-در-آن-مشاغل-وجود-نداشته-باشد.

2--ساماندهی-مشاغل-مورد-نیاز-اتباع-بیگانه-و-اشتغال-اتباع-صرفاً-در-همان-مشاغل-در-طول-دوره-اعتبار-
کارت-اشتغال

3--حفظ-حقوق-قانونی-اتباع-از-قبیل-حقوق-و-مزایا-و-تأمین-اجتماعی،-حوادث-کار-و-درمان-و-سایر-
خدماتی-که-در-قانون-به-آن-اشاره-شده-است.

4--صیانت-از-اشتغال-کارگران-ایرانی-و-عدم-حضور-اتباع-در-مشاغلی-که-کارگر-ایرانی-در-آن-شغل-
وجود-دارد.

همانگونــه-کــه-در-مقدمــه-و-اهــداف-مشــخص-اســت-دغدغــه-ایــن-طــرح-بیــش-و-پیــش-از-هــر-چیــز-
اشــتغال-اتبــاع-خارجــی-در-ایــران-اســت-و-بــرای-مواجهــه-بــا-ایــن-مســئله-ســعی-کــرده-اســت-رویکــرد-

جدیــدی-در-قبــال-اشــتغال-ایــن-افــراد-اتخــاذ-کنــد.-ابتــکارات-سیاســتی-ایــن-طــرح-عبارتنــد-از:-
1--در-ماده-یک-این-طرح-نمایندگان-به-دنبال-آن-بوده-اند-تا-تنها-مدرک-شناسایی-معتبر-برای-مهاجران-
به- پناهندگانی-که-دارای-کارت-آمایش-هستند-را- نمایند-و- ایران-را-گذرنامه-رسمی-معرفی- در-
اردوگاه-های-مرزی-منتقل-کنند.-در-ماده-4-وزارت-کشور-مکلف-شده-هر-مدرک-اقامتی-یا-شناسایی-

که-توسط-مراجعی-غیر-از-وزارت-خارجه-صادر-شده-است-را-ابطال-نماید.
2--در-ماده-2-به-نیروی-انتظامی-تکلیف-می-کند-که-نیروهای-کار-شناسایی-شده-غیرمجاز-را-تا-حداکثر-
سه-ماه-پس-از-شناسایی-در-صورت-عدم-اقدام-برای-دریافت-گذرنامه،-روادید-و-اقامت-از-کشور-

اخراج-نماید.-
3--در-ماده-2-این-قانون-تالش-شده-است-که-جریمه-اقامت-غیرقانونی-در-ایران-را-از-شکل-ثابتی-که-
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در-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-در-سال-1310-و-اصالحات-بعدی-آن-تعریف-شده-است-به-
صورت-شناور-درآورد-و-برای-هر-روز-اقامت-غیرقانونی،-جریمه-10-برابر-حداقل-دستمزد-را-پیشنهاد-

داده-است.
4--در-ماده-2-طرح-سعی-شده-بخشی-از-درآمد-حاصل-از-دریافت-جریمه-اقامت-غیرقانونی-به-افرادی-
که-در-شناسایی،-معرفی-و-اخراج-اتباع-غیرمجاز-نقش-داشته-اند-اختصاص-داده-شود-و-مابقی-در-

جهت-تقویت-مرزبانی-و-احداث-اردوگاه-های-مرزی-هزینه-گردد.
5--این-طرح-به-دنبال-اعطای-نقش-فعال-به-نمایندگان-کارگران-ایرانی-در-بخش-های-صنعت-و-ساختمان-
در-هیئت-فنی-مربوط-به-ماده-121-قانون-کار-می-باشد.-عالوه-بر-این-پیشنهاد-می-دهد-که-ساماندهی-

کارگران-خارجی-مجاز-توسط-تشکل-های-کارگری-ایران-صورت-گیرد.

دالیل مخالفت مرکز پژوهش ها و کمیسیون ها با این طرح: 

اهم-مواردی-که-موجبات-رد-شدن-این-طرح-در-کمیسیون-های-شوراها-و-امور-داخلی-و-امنیت-ملی-و-
سیاست-خارجی-و-گزارش-منفی-مرکز-پژوهش-های-مجلس-گردیده-است-عبارتند-از:-

1--عنوان-طرح-ساماندهی-اتباع-بیگانه-است،-لکن-آنچه-در-مقدمه-و-دالیل-توجیهی-و-همچنین-در-کل-
12-ماده-آورده-شده-است-منحصراً-به-ساماندهی-کار-و-اشتغال-اتباع-بیگانه-پرداخته-است.-در-این-
میان-موضوعات-و-مسایل-مبتالبه-دیگری-که-برای-اتباع-بیگانه-و-همچنین-با-حضور-آنان-در-کشور-
برای-اتباع-داخله-پیش-آمده-مغفول-مانده-است.-موضوعاتی-نظیر-ازدواج-اتباع-بیگانه-با-اتباع-داخله-
)زن-ایرانی-با-مرد-بیگانه(،-تابعیت-آن-ها،-فرزندان-متولد-شده-از-آن-ها،-وضعیت-اموال-و-امالک،-
مسکن-و-تردد-و-تحصیل-آن-ها.-از-این-رو-الزم-است-این-طرح-یا-توسعه-یابد-و-این-موضوعات-را-

شامل-شود-و-یا-عنوان-آن-به-طرح-»ساماندهی-کار-و-اشتغال-اتباع-بیگانه«-اصالح-شود.-
2--در-ماده-)1(-اسکان-پناهندگان-در-اردوگاه-های-مرزی-موجب-افزایش-هزینه-های-عمومی-کشور-

می-شود-و-مغایر-اصل-هفتاد-و-پنج-قانون-اساسی-است.
3--مواد-2،-7،-8-و-9-مغایر-اصول-بودجه-ریزی-هستند،-ضمن-آنکه-منابع-حاصل-از-اجرای-آن-بخشی-
از-منابع-عمومی-است-که-می-بایست-در-بودجه-ساالنه-منعکس-شده-و-دولت-از-طریق-الیحه-بودجه-
نحوه-مصرف-آن-را-به-مجلس-پیشنهاد-دهد-و-از-این-منظر-با-اصل-پنجاه-و-دو-قانون-اساسی-مغایر-

است.
4--اختصاص-سی-درصد-از-جریمه-های-اخذ-شده-از-اتباع-غیرقانونی-به-اشخاص-حقیقی-و-حقوقی-و-
ماموران-انتظامی-و-کارمندانی-که-در-امر-شناسایی-شرکت-داشته،-مصداق-تبعیض-ناروا-و-مغایر-اصل-
سوم-قانون-اساسی-است-به-این-دلیل-که-افراد-و-مقامات-در-این-راستا-در-حال-انجام-وظیفه-قانونی-
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خود-هستند-و-نظام-تشویقی-برای-آن-ها-در-نظامات-پرداختی-هر-یک-از-کارمندان-دولت-مشخص-
است.-

5--بر-اساس-ماده-3-وزارت-کشور-مؤظف-است-کلیه-ی-کارت-های-اقامت-و-هر-نوع-مدرک-شناسایی-
دیگر-را-ممنوع-و-ابطال-نماید-در-حالی-که-کارت-های-پناهندگان-جمعی-)آوارگان(-صادر-شده-
توسط-وزارت-کشور-در-چارچوب-مصوبات-و-سیاست-های-ابالغی-از-سوی-شورای-عالی-امنیت-
ملی-بوده-و-مجبور-نمودن-دارندگان-اینگونه-کارت-ها-به-اخذ-گذرنامه-و-تبدیل-وضعیت-آن-ها-مغایر-

با-سیاست-های-ابالغی-است.
6--تصویب-و-اجرای-قوانین-ایجابی-در-برابر-قوانین-سلبی-از-قدرت-بازدارندگی-بیشتری-برخوردار-

است-در-حالی-که-به-نظر-می-رسد-روح-حاکم-بر-طرح-سلبی-است.-

تحلیل نمایندگان حامی طرح در دو مجلس نهم و دهم: 

از-نمایندگان-امضا-کننده-طرح-در-دو-مجلس-چهار-نفر-مشترک-بوده-اند-و-در-واقع-می-توان-گفت-73-
نماینده-در-دو-مجلس-این-طرح-را-امضا-کرده-اند.-از-این-73-نفر-تعداد-34-نفر-در-زمان-امضای-طرح-

نماینده-دور-اولی-در-مجلس-بوده-اند-و-39-نفر-پیش-از-آن-دوره-سابقه-نمایندگی-داشته-اند.
ــده- ــا-9-نماین ــران-ب ــتان-ته ــه-اس ــد-ک ــان-می-ده ــده-نش ــر-نماین ــن-73-نف ــه-ای ــوزه-انتخابی ــی-ح بررس
امضا-کننــده-پیشــتاز-بــوده-اســت-و-پــس-از-آن-آذربایجــان-شــرقی-بــا-8-نماینــده،-آذربایجــان-غربــی-و-
مازنــدران-هــر-کــدام-بــا-6-نماینــده،-خوزســتان،-اصفهــان-و-فــارس-هــر-کــدام-بــا-5-نماینــده-قــرار-دارنــد.-
از-خراســان-رضــوی-و-گیــالن-نیــز-هــر-اســتان-3-نماینــده-ایــن-طــرح-را-امضــا-کرده-انــد.-اســتان-های-قــم،-
مرکزی،خراســان-شــمالی،-قزویــن-و-همــدان-هــم-هــر-کــدام-2-نماینــده-امضا-کننــده-در-ایــن-طرح-هــا-
دارنــد.-در-ایــن-میــان-بــه-جــز-اســتان-های-تهــران،-اصفهــان،-فــارس،-خراســان-رضــوی-و-قــم-کــه-پذیرای-
ــع-آن- ــرای-اقامــت-مهاجــران-و-بالتب ــاً-ب تعــداد-قابل-توجهــی-از-مهاجــران-هســتند-ســایر-اســتان-ها-عمدت

اشتغالشــان-ممنوعــه-هســتند.
تحلیــل-کمیســیونی-امضاکننــدگان-ایــن-طــرح-حاکــی-از-آن-اســت-کــه-نماینــدگان-عضــو-
کمیســیون-های-اجتماعــی،-آمــوزش-و-تحقیقــات-و-امنیــت-ملــی-و-سیاســت-خارجــی-هــر-کــدام-بــا-9-
ــع- ــد.-پــس-از-ایــن-ســه-کمیســیون،-کمیســیون-های-صنای امضــا-پیشــران-ایــن-طــرح-در-مجلــس-بوده-ان
و-معــادن،-برنامــه-و-بودجــه-و-اقتصــادی-هــر-کــدام-بــا-7-امضــا-قــرار-دارنــد-و-ســپس-نماینــدگان-عضــو-
ــل-نشــان- ــن-تحلی ــد.-ای ــرار-دارن ــا-5-امضــا-ق ــر-کــدام-ب ــران-ه ــرژی،-فرهنگــی-و-عم کمیســیون-های-ان
ــدگان- ــورد-توجــه-نماین ــی-و-اقتصــادی-م ــه-اجتماعــی،-امنیت ــن-طــرح-از-هــر-ســه-جنب می-دهــد-کــه-ای

ــوده-اســت. مجلــس-ب
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2-۸- طرح اصالح مواد 1۵ و 16 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در سال 1۳۹7

طرح-مذکور-در-جلسه-علنی-261-دوره-دهم-مجلس-شورای-اسالمی-مورخ-1397/09/07-با-امضای-67-
نماینده-مجلس-اعالم-وصول-گردید.-)مرکزپژوهش-های-مجلس-شورای-اسالمی-،-طرح-»اصالح-مواد)15(-
و-)16(-قانون-راجع-به-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجه-مصوب1310«،-1397(-این-طرح-علی-رغم-حمایت-
تعداد-بیشتری-از-نمایندگان-چندان-مورد-توجه-افکار-عمومی-قرار-نگرفت.-در-تاریخ-20-اسفند-1397،-
یحیی-کمالی-پور-عضو-هیئت-رییسه-کمیسیون-حقوقی-و-قضایی-مجلس-شورای-اسالمی-در-مصاحبه-با-
خبرگزاری-تسنیم-بیان--می-دارد:-»-با-توجه-به-اینکه-الیحه-ای-در-این-باره-در-دولت-درحال-تهیه-و-تدوین-
است؛-بنابراین-طرح-مذکور-به-مرکز-پژوهش-های-مجلس-ارجاع-داده-شد-تا-بر-روی-آن-کار-کارشناسی-
دقیق-انجام-شود-و-اگر-الیحه-دولت-به-مجلس-ارائه-شد،-با-الیحه-دولت-ادغام-شده-و-مجدًدا-به-کمیسیون-
ارجاع-داده-شود.«-)خبرگزاری-تسنیم-،-بررسی-طرح-اصالح-قانون-اقامت-اتباع-خارجی-در-کمیسیون-

قضایی-مجلس-،-1397(-

محتوای طرح:

پیشنهاددهندگان-طرح،-دالیل-لزوم-تهیه-و-پیشنهاد-این-طرح-را-این-چنین-بیان-کرده-اند:-»ورود-و-اقامت-
اتباع-خارجی-در-هر-کشور-به-ویژه-به-شکل-غیرقانونی،-آثار-و-تبعات-گوناگونی-در-پی-دارد.-در-ایران،-
ساالنه-تعداد-قابل-توجهی-از-اتباع-خارجی-به-صورت-غیرقانونی-وارد-کشور-می-شوند-و-پس-از-اشتغال-به-
کار-و-اقامت،-بعضاً-اقدام-به-تشکیل-خانواده-و-ازدواج-با-اتباع-داخلی-می-نمایند.-قانون-فعلی-ورود-و-اقامت-

مصوب-1310-می-باشد-که-به-دالیل-متعدد-قادر-به-پاسخگویی-به-نیازهای-روز-نیست-که-عبارتند-از:-
1--کمیت-و-کیفیت-ورود-غیرقانونی-اتباع-خارجی-به-کشور-طی-هشتاد-سال-اخیر،-هیچ-گاه-به-اندازه-

سال-های-اخیر-نبوده-است.
2--مفاد-قانون-فعلی-با-توجه-به-تحوالت-موجود،-پاسخگوی-مصادیق-عینی-نیست.-

3--مجازات-های-نقدی-و-حبسی-در-نظر-گرفته-شده-با-جرایم-اتفاق-افتاده،-تناسب-ندارد.
فعلی- قانون- پیوسته-که-در- به-وقوع- بیگانه- اتباع- اقامت-غیرقانونی- 4-جرایم-جدیدی-حول-ورود-و-

پیش-بینی-نشده-و-مجازاتی-برای-آن-ها-در-نظر-گرفته-نشده-است.-
ــی- ــاع-خارجــی-ضرورت ــت-اتب ــون-ورود-و-اقام ــوق،-ضــرورت-اصــالح-قان ــوارد-ف ــه-م ــه-ب ــا-توج ب
ــه- ــت-ب ــون-ورود-و-اقام ــواد-15-و-16-قان ــرح-اصــالح-م ــتا-ط ــن-راس ــد.-در-همی ــر-می-یاب ــاب-ناپذی اجتن
ــود.- ــه-می-ش ــب-ارای ــی-و-تصوی ــت-بررس ــون-جه ــن-قان ــواد-ای ــن-م ــن-و-ضروری-تری ــوان-اصلی-تری عن
تصویــب-نهایــی-و-اجــرای-ایــن-طــرح-می-توانــد-بخشــی-از-مشــکالت-روزافــزون،-متعــدد-و-حــاد-ایــن-

ــه-ویــژه-در-مناطــق-شــرقی-کشــور-مرتفــع-ســازد.« حــوزه-را-ب
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ــائلی- ــه-مس ــده-ریش ــدگان-امضا-کنن ــد،-نماین ــاهده-می-کنی ــوق-مش ــه-در-توضیحــات-ف ــه-ک همانگون
ــان- ــی-قابل-توجــه-آن ــاع-خارجــی-در-کشــور-را-در-ورود-غیرقانون ــت-و-ازدواج-اتب ــتغال،-اقام ــد-اش مانن
می-بیننــد-و-تــالش-دارنــد-تــا-بــا-تشــدید-مجــازات-ذکــر-شــده-بــرای-ورود-غیرقانونــی-بــه-خــاک-ایــران-و-
توســعه-مصادیــق-جرایمــی-کــه-در-فرآینــد-ورود-غیرقانونــی-رخ-می-دهــد-مانعــی-در-جهــت-ورود-اتبــاع-
خارجــی-بــه-کشــور-ایجــاد-نماینــد.-در-ادامــه-جزییــات-تغییــرات-پیشــنهادی-توســط-نماینــدگان-را-مــرور-

می-کنیــم:
ــا- ــتفاده-از-تذکــره-ی ــا-اس ــل-ی ــاع-خارجــی-مصــوب-1310،-جع ــت-اتب ــون-ورود-و-اقام ــاده-15-قان م
ــدارک- ــرای-کســب-م ــع-ب ــارات-خــالف-واق ــور،-شــهادت-کــذب-و-اظه ــا-جــواز-عب ــت-ی جــواز-اقام
هویتــی-و-مجوزهــا،-عبــور-از-مرزهــای-ایــران،-اســتفاده-از-اســناد-هویتــی-دیگــران-یــا-در-اختیار-گذاشــتن-
ــه-منظــور-جلوگیــری-از-اخــراج-شــدن-از- ــر،-مخفــی-شــدن-ب اســناد-هویتــی-خــود-جهــت-اســتفاده-غی
ــاده- ــن-م ــوده-اســت.-ای ــگاری-نم ــات-را-جرم-ان ــن-اقدام ــا-مشــارکت-در-ای ــت-ی ــران-و-معاون خــاک-ای
بــرای-افــرادی-کــه-مرتکــب-جرایــم-فــوق-می-شــوند-مجــازات-حبــس-تأدیبــی-از-ســه-مــاه-تــا-یــک-ســال-
و-جــزای-نقــدی-از-دویســت-ریــال-تــا-دو-هــزار-ریــال-و-یــا-یکــی-از-ایــن-دو-مجــازات-را-مقــرر-کــرده-
اســت-مگــر-اینکــه-جــرم-آن-هــا-مشــمول-قوانینــی-گــردد-کــه-مجــازات-ســخت-تری-معیــن-کــرده-باشــد.
ــای-در- ــه-و-مجازات-ه ــرار-گرفت ــورد-بازنگــری-ق ــار-م ــک-ب ــاه-1367-ی ــی-در-مهرم ــاده-قانون ــن-م ای
نظرگرفتــه-شــده-بــرای-آن-تشــدید-شــده-و-بــه-حبــس-تعزیــری-از-1-تــا-3-ســال-و-یــا-بــه-جــزای-نقــدی-از-
پانصــد-هــزار-ریــال-تــا-ســه-میلیــون-ریــال-افزایــش-یافتــه-اســت.-عــالوه-بــر-ایــن-مصــداق-دیگــری-نیــز-
بــه-جرایــم-ایــن-مــاده-قانونــی-افــزوده-شــده-اســت-بدیــن-ترتیــب-کــه-خارجیانــی-کــه-بــه-تبــع-اغنــام-و-
احشامشــان-وارد-خــاک-ایــران-شــوند-عــالوه-بــر-ضبــط-احشــام-بــه-نفــع-دولــت-ایــران-بــه-پنــج-مــاه-تــا-
یــک-ســال-حبــس-یــا-ســی-هــزار-تــا-هشــتاد-هــزار-ریــال-جــزای-نقــدی-محکــوم-خواهــد-شــد،-مگــر-
ــد-شــده- ــورد-منعق ــن-م ــت-جمهوری-اســالمی-و-کشــور-متبوعشــان-در-ای ــن-دول ــه-ای-بی اینکــه-عهدنام

باشــد.
نماینــدگان-مجلــس-در-طــرح-ســال-97-مجــازات-مصادیــق-جــرم-مــاده-15-را-حبــس-تعزیــری-درجــه-
شــش-)6-مــاه-تــا-دو-ســال-حبــس(-یــا-جــزای-نقــدی-درجــه-5-)هشــتاد-میلیــون-ریــال-تــا-یکصــد-و-هشــتاد-
ــکان- ــن،-اس ــنهادی-جایگزی ــاده-پیش ــد-6-م ــن-در-بن ــر-ای ــالوه-ب ــد.-ع ــف-نموده-ان ــال(-تعری ــون-ری میلی
موقــت،-جابجایــی-و-حمــل-و-نقــل-اتبــاع-بیگانــه-فاقــد-مجــوز-اقامــت-و-تــردد-و-هرگونــه-معاونــت-در-
ــگاری-کــرده-اســت.-در-تبصــره-2- ــان-را-نیــز-جرم-ان ــی-از-ســکونت-گاه-های-آن ایــن-امــور-ماننــد-نگهبان
بنــد-7-مــاده-پیشــنهادی-بــه-نیــروی-انتظامــی-یــا-ســایر-ضابطیــن-تکلیــف-نمــوده-تــا-خودروهایــی-کــه-در-
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حمــل-و-نقــل-اتبــاع-بیگانــه-بــه-کار-می-رونــد-و-ســکونت-گاه-های-بیــن-راهــی-آنــان-را-توقیــف-نماینــد.-
ــام-و-احشــام- ــع-اغن ــه-تب ــاع-خارجــی-ب در-طــرح-پیشــنهادی-نماینــدگان-مجلــس-مجــازات-ورود-اتب
حبــس-درجــه-7-)-نــود-و-یــک-روز-تــا-شــش-مــاه(-و-جــزای-نقــدی-درجــه-6-)بیســت-میلیــون-تــا-هشــتاد-
میلیــون-ریــال-تعییــن-شــده-اســت-و-در-تبصــره-5-پیشــنهادی-بنــد-7-بــرای-5-درصــد-وجــوه-حاصــل-از-
اجــرای-ایــن-قانــون-محل-هایــی-جهــت-هزینه-کــرد-تعییــن-نمــوده-اســت-کــه-عبارتنــد-از-اداره-کل-اتبــاع-
ــی- اســتانداری-ها-جهــت-ارتقــای-کیفیــت-محــل-نگهــداری-فرآینــد-کار-و-هزینه-هــای-احتمالــی-درمان
اتبــاع-خارجــی-فاقــد-مجــوز-بــزه-دیــده،-ســرانه-دســتگیری-بــه-مامــوران-عمل-کننــده-و-ارتقــای-کیفیــت-

تجهیــزات-اپتیکــی-و-لجســتیکی.
مــاده-16-قانــون-ورود-و-اقامــت-اتبــاع-خارجــی-مصــوب-1310-بیــان-کــرده-اســت:-»هــر-خارجــی-کــه-
مقــررات-ایــن-قانــون-و-یــا-نظامــات-و-احکامــی-را-کــه-بــر-طبــق-ایــن-قانــون-صــادر-می-شــود-رعایــت-
نکنــد-بــه-جــزای-نقــدی-از-دوازده-ریــال-تــا--ششــصد-ریــال-محکــوم-خواهــد-شــد-مگــر-ایــن-کــه-بــرای-
ــا-قوانیــن-دیگــر-مجــازات-ســخت-تری-معیــن-شــده-باشــد.-همیــن-مجــازات- ــون-ی جــرم-او-در-ایــن-قان
ــه-تکلیــف-مقــرر-در-مــاده-8-عمــل- ــاره-صاحبــان-منــازل-عمومــی-نیــز-مجــری-خواهــد-شــد-کــه-ب درب
نکــرده-باشــند.«-مــاده-8-قانــون-کــه-در-ایــن-مــاده-بــه-آن-ارجــاع-شــده-اســت-نیــز-بدین-ترتیــب-اســت:-
»هــر-یــک-از-اتبــاع-خارجــه-مکلــف-اســت-در-ظــرف-48-ســاعت-پــس-از-ورود-بــه-هــر-نقطــه-از-ایــران-
محــل-توقــف-خــود-را-کتبــاً-بــه-نظمیــه-اطــالع-دهــد.-هــر-خارجــی-کــه-در-ایــران-توقــف-می-نمایــد-بایــد-
در-ظــرف-هشــت-روز-پــس-از-ورود-بــه-محــل-توقــف-شــخصاً-بــه-نظمیــه-محــل-حاضــر-شــده-اســم-خود-
را-در-آنجــا-ثبــت--و-تصدیق-نامــه-تحصیــل-نمایــد.-صاحبــان-منــازل-عمومــی-نیــز-مؤظفنــد-توقــف-هــر-
تبعــه-خارجــی-را-کــه-بیــش-از-48-ســاعت-در-آن-منــازل-توقــف-می-نمایــد-بــه-نظمیــه--اطــالع-دهنــد.«

مــاده-16-یک-بــار-در-تاریــخ-1350/03/31-در-مجلــس-شــورای-ملــی-بدیــن-صــورت-اصــالح-شــده-
ــد- ــت-نکن ــه-آن-را-رعای ــوط-ب ــای-مرب ــون-و-آیین-نامه-ه ــن-قان ــررات-ای ــه-مق ــی-ک ــر-خارج ــت:-»ه اس
به-جــزای-نقــدی-از-دویســت-و-یــک-ریــال-تــا-ده-هــزار-ریــال-محکــوم-خواهــد-شــد.-مگــر-اینکــه-عمــل-
او-بــه-موجــب-ایــن-قانــون-یــا-قوانیــن-دیگــر-مجــازات-شــدیدتری-داشــته-باشــد.-همیــن-مجــازات-دربــاره-
ــه-تکلیــف- ــان-اماکــن-شــخصی-کــه-ب ــا-متصرف ــان-ی مســئولین-اماکــن-عمومــی-و-خصوصــی-و-صاحب
مقــرر-در-مــاده-8-عمــل-نکننــد-مجــری-خواهــد-بــود.«-مــاده-8-نیــز-در-همــان-تاریــخ-اصــالح-گردیــد-کــه-
بــر-اســاس-آن-هــر-خارجــی-کــه-بخواهــد-در-ایــران-اقامــت-نمایــد-مکلــف-اســت-ظــرف-8-روز-پــس-از-
ورود-بــه-ایــران-خــود-را-بــرای-تحصیــل-پروانــه-اقامــت-بــه-شــهربانی-محــل-معرفــی-نمایــد.-عــالوه-بــر-
ایــن-مســئولین-اماکــن-عمومــی-و-خصوصــی-و-صاحبــان-یــا-متصرفــان-اماکــن-شــخصی-حســب-مــورد-



زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهکار 46

مؤظفنــد-توقــف-هــر-تبعــه-خارجــی-را-کــه-یــک-شــب-یــا-بیشــتر-نــزد-آن-هــا-توقــف-می-نمایــد،-ظــرف-
24-ســاعت-پــس-از-ورود-خارجــی-بــه-کالنتــری-یــا-ژاندارمــری-محــل-اطــالع-دهنــد.-فهرســت-اســامی-

خارجیــان-در-دفتــری-کــه-در-شــهربانی-کل-کشــور-تنظیــم-می-شــود-تمرکــز-خواهــد-یافــت.
ــون-ورود-و- ــاده-16-قان ــه-م ــد-ک ــنهاد-دادن ــال-97-پیش ــالمی-در-س ــورای-اس ــس-ش ــدگان-مجل نماین
اقامــت-اتبــاع-خارجــی-بدیــن-شــکل-اصــالح-شــود:-»-عــدم-رعایــت-مقــررات-ایــن-قانــون-در-مــواردی-
کــه-مجــازات-خاصــی-بــرای-آن-تعییــن-نشــده-اســت-از-جملــه-نقــض-تکلیــف-مقــرر-در-مــاده-8-ایــن-
قانــون-مســتوجب-محکومیــت-بــه-جــزای-نقــدی-درجــه-هفــت-)از-ده-میلیــون-ریــال-تــا-بیســت-میلیــون-
ــه-کــه-مشــاهده-می-کنیــد-تنهــا-منطــق-اصــالح-ایــن-مــاده-قانونــی-افزایــش- ریــال(-می-باشــد.«-همانگون

جــزای-نقــدی-منــدرج-در-آن-بــوده-اســت.

نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین: 

اداره-کل-اسناد-و-تنقیح-قوانین-مجلس-شورای-اسالمی-در-بررسی-طرح-مذکور-مواردی-از-تعارضات-
قانونی-را-ذکر-کرده-است-که-اهم-آن-ها-در-زیر-می--آید:-

بنــد-)1(-مــاده-)1(-طــرح،-از-حیــث-میــزان-مجــازات-در-مــورد-جــزای-نقــدی-مغایــر-با-مجــازات-جعل-
در-مــواد-536-و-537-بخــش-تعزیــرات-)کتــاب-پنجــم(-قانــون-مجــازات-اســالمی-اســت-و-بــه-موجــب-
مــاده-536:-»هــر-کــس-در-اســناد-یــا-نوشــته-های-غیررســمی-جعــل-یــا-تزویــر-کنــد-یــا-بــا-علــم-بــه-جعــل-
و-تزویــر-آن-هــا-را-مــورد-اســتفاده-قــرار-دهــد-عــالوه-بــر-جبــران-خســارت-وارده-بــه-حبــس-از-شــش-مــاه-
تــا-دو-ســال-یــا-بــه-ســه-تــا-دوازده-میلیــون-ریــال-جــزای-نقــدی-محکــوم-خواهــد-شــد.«-و-بــر-اســاس-مــاده-
537:-»عکســبرداری-از-کارت-شناســایی،-اوراق-هویــت-شــخصی-و-مــدارک-دولتــی-و-عمومــی-و-ســایر-
مــدارک-مشــابه-در-صورتــی-کــه-موجــب-اشــتباه-بــا-اصــل-شــود-بایــد-ممهــور-بــه-مهــر-یــا-عالمتــی-باشــد-
کــه-نشــان-دهــد-آن-مــدارک-رونوشــت-یــا-عکــس-می-باشــد،-در-غیــر-ایــن-صــورت-عمــل-فــوق-جعــل-
ــه-مــدارک-و-اســتفاده-کنندگان-از-آن-هــا-بــه-جــای-اصلــی- محســوب-می-شــود-و-تهیه-کننــدگان-اینگون
عالًمــا-عامــداً-عــالوه-بــر-جبــران-خســارت-بــه-حبــس-از-شــش-مــاه-تــا-دو-ســال-و-یــا-بــه-ســه-تــا-دوازده-
میلیــون-ریــال-جــزای-نقــدی-محکــوم-خواهنــد-شــد.«-بــر-اســاس-میــزان-جــزای-نقــدی-پیش-بینــی-شــده-
در-قانــون-مجــازات-اســالمی-بــرای-جــرم-جعــل-و-اســتفاده-از-ســند-مجعــول-کمتــر-از-میــزان-مذکــور-در-
بنــد-)1(-مــاده-)1(-طــرح-می-باشــد.-لــذا-در-صــورت-تعییــن-مجــازات-متفــاوت-بــرای-جعــل-گذرنامــه،-
جــواز-اقامــت-یــا-جــواز-عبــور-بــرای-خــود-یــا-دیگــری-و-یــا-اســتفاده-از-آن-هــا-بــا-علــم-بــه-جعلــی-بــودن-

یــا-خــالف-واقــع-بــودن،-ایــن-موضــوع-بایــد-در-قانــون-مجــازات-اســالمی-نیــز-منعکــس-شــود.
در-صورتــی-کــه-منظــور-از-مامــوران-ذی-صــالح-منــدرج-در-بنــد-)2(-مــاده-)1(-طــرح،-همــان-مقامــات-
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رســمی-دادگاه-باشــد-از-حیــث-میــزان-مجــازات-حبــس-و-جــزای-نقــدی-مغایــر-بــا-مــاده-)650(-بخــش-
تعزیــرات-)-کتــاب-پنجــم(-قانــون-مجــازات-اســالمی-اســت-کــه-بیــان-مــی-دارد:-»هــر-کــس-در-دادگاه-
نــزد-مقامــات-رســمی-شــهادت-دروغ-بدهــد-بــه-ســه-مــاه-و-یــک-روز-تــا-دو-ســال-حبــس-و-پانصــد-هــزار-
ــر-ایــن-اســاس-مجــازات-پیش-بینــی- ــال-جــزای-نقــدی-محکــوم-خواهــد-شــد.«-ب ــا-دوازده-میلیــون-ری ت
شــده-در-قانــون-مجــازات-اســالمی-بــرای-جــرم-ادای-شــهادت-کــذب-کمتــر-از-میــزان-مذکــور-در-بنــد-

ــاده-)1(-طــرح-می-باشــد.- )2(-م
ــع- ــور،-مراج ــعه-کش ــم-توس ــاله-شش ــه-پنج-س ــون-برنام ــاده-188-قان ــب-م ــه-موج ــه-ب ــه-اینک ــر-ب نظ
اخذکننــده-جرایــم-نقــدی-حــق-اســتفاده-از-درآمــد-فــوق-را-ندارنــد،-لــذا-تبصــره-)5(-مــاده-)1(-طــرح-
از-جهــت-تجویــز-ایــن-امــر-مغایــر-بــا-مــاده-مذکــور-می-باشــد-و-بــرای-تصویــب-نیازمنــد-دو-ســوم-رای-

اســت.

تحلیل نمایندگان حامی طرح در مجلس دهم:

از-67-نماینده-مجلس-دهم-که-این-طرح-را-امضا-کرده-اند،-37-نفر-دور-اول-نمایندگی-خود-را-تجربه-
می-کردند-و-30-نفر-پیش-از-مجلس-دهم-سابقه-نمایندگی-داشته-اند.

ــده- ــا-9-نماین ــران-ب ــتان-ته ــه-اس ــد-ک ــان-می-ده ــده-نش ــر-نماین ــن-67-نف ــه-ای ــوزه-انتخابی ــی-ح بررس
امضا-کننــده-پیشــتاز-بــوده-اســت-و-پــس-از-آن-اصفهــان-و-کرمــان-هــر-کــدام-بــا-6-نماینــده-و-خراســان-
ــد.-از-هــر-یــک-از-اســتان-های-لرســتان،-مرکــزی،-خراســان-شــمالی،- ــرار-دارن ــده-ق ــا-4-نماین رضــوی-ب
ــد.- ــا-کرده-ان ــرح-را-امض ــن-ط ــده-ای ــز-3-نماین ــالن-نی ــارس-گی ــان-و-ف ــاری،-زنج ــال-و-بختی چهارمح
اســتان-های-مازنــدران،-سیســتان-و-بلوچســتان،-کردســتان-و-گیــالن-هــم-هــر-کــدام-2-نماینــده-امضا-کننده-
در-ایــن-طرح-هــا-دارنــد.-در-ایــن-میــان-بــه-جــز-اســتان-های-تهــران،-اصفهــان،-فــارس،-خراســان-رضــوی-
و-کرمــان-کــه-پذیــرای-تعــداد-قابل-توجهــی-از-مهاجــران-هســتند-ســایر-اســتان-ها-عمدتــاً-بــرای-اقامــت-

مهاجــران-و-بالتبــع-آن-اشتغالشــان-ممنوعــه-هســتند.
تحلیــل-کمیســیونی-امضاکننــدگان-ایــن-طــرح-حاکــی-از-آن-اســت-کــه-نماینــدگان-عضو-کمیســیون--
برنامــه،-بودجــه-و-محاســبات-بــا-9-امضــا-پیشــران-ایــن-طــرح-در-مجلــس-بوده-اند.-پــس-از-این-کمیســیون،-
کمیســیون--امنیــت-ملــی-و-سیاســت-خارجــی-بــا-8-امضــا-و-کمیســیون-صنایــع-و-معــادن-بــا-6-امضــا-قــرار-
دارنــد.-هــر-کــدام-از-کمیســیون-های-انــرژی،-کشــاورزی،-بهداشــت-و-درمــان،-شــوراها-و-امــور-داخلــی-
کشــور-و-اجتماعــی-نیــز-بــا-5-نماینــده-در-رتبــه-بعــد-قــرار-دارنــد.-ایــن-تحلیــل-نشــان-می-دهــد-کــه-ایــن-
طــرح-از-هــر-ســه-جنبــه-اجتماعــی،-امنیتــی-و-اقتصــادی-مــورد-توجــه-نماینــدگان-مجلــس-بــوده-اســت.
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۳-۸- الیحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز 
افراد از مرزهای کشور

الیحه-مبارزه-با-قاچاق-انسان-و-اعضای-بدن-و-مجازات-عبوردهندگان-غیرمجاز-افراد-از-مرزهای-کشور-
تاریخ- در- و- رسید- تصویب- به- وزیران- هیئت- -1397/12/08 مورخ- جلسه- در- قضاییه- قوه- پیشنهاد- به-

1398/01/21-جهت-طی-تشریفات-قانونی-توسط-رییس-جمهور-برای-رییس-مجلس-ارسال-گردید.
-ایــن-الیحــه-علی-رغــم-اعــالم-وصــول-در-جلســه-علنــی-شــماره-336-مجلــس-دهــم-مــورخ-
ــرانجام-آن-نامشــخص- ــده-و-س ــس-مطــرح-نگردی ــی-مجل ــان-در-صحــن-علن ــا-همچن 1398/03/28،-ام

ــت. اس

سوابق قانون گذاری در مورد این موضوع: 

به-غیر-از-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-به-عنوان-قانون-مادر-جهت-مدیریت-این-موضوع،-در-چند-
دهه-گذشته-چه-پیش-از-انقالب-و-چه-پس-از-انقالب-تالش-های-تقنینی-دیگری-نیز-صورت-گرفته-است-
که-عبارتند-از:-1--الیحه-قانونی-تشدید-مجازات-به-عبور-از-مرز-مصوب-سال-1331-2--قانون-اصالح-ماده-
13-قانون-راجع-به-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجه-در-ایران-3--قانون-راجع-به-تشدید-مجازات-عبوردهندگان-
اشخاص-غیرمجاز-از-مرز-مصوب-1344-و-اصالح-این-قانون-در-1346-4-قانون-گذرنامه-مصوب-سال-
1351-5--قانون-مجازات-عبوردهندگان-اشخاص-غیرمجاز-از-مرزهای-کشور،-اصالح-بعضی-از-مواد-
قانون-گذرنامه-و-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-در-ایران-مصوب-1367-6--قانون-مبارزه-با-قاچاق-

انسان-مصوب-1383

الیحه قانونی تشدید مجازات به عبور از مرز مصوب سال 1۳۳1 )مجلس شورای ملی ، 1۳۳1(

این-قانون-در-تاریخ-بیستم-مرداد-1331-در-سه-ماده-به-تصویب-مجلس-شورای-ملی-رسید.-بر-اساس-این-
قانون-ورود-و-خروج-از-مرزهای-کشور-بدون-گذرنامه-یا-اجازه-نامه-جرم-محسوب-شده-و-اقدام-کننده-به-
آن-به-حبس-تأدیبی-از-سه-ماه-تا-یک-سال-محکوم-خواهد-شد.-شروع-کننده،-محرکان-و-اغفال--کنندگان-

در-جهت-انجام-اقدام-فوق-نیز-بر-اساس-این-قانون-با-مجازات-مشابهی-مواجه-خواهند-شد.-

قانون اصالح ماده 1۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

در-سال-1336-بندی-به-ماده-13-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-که-مربوط-به-اختیارات-هیئت-وزیران-
در-مورد-ایجاد-محدودیت-در-ورود-اتباع-خارجی-است-اضافه-گردید.-در-این-بند-مقرر-شده-بود-که-
خارجیانی-که-بدون-داشتن-اسناد-الزم-وارد-خاک-ایران-شده-یا-می-شوند-و-یا-با-داشتن-اسناد-الزم-از-
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راه-های-غیرمجاز-به-کشور-وارد-گردیده-یا-می-گردند-عالوه-بر-مجازات-مقرر-در-قانون-ورود-و-خروج-اتباع-
خارجه،-بنا-به-پیشنهاد-وزارت-جنگ-آنان-را-برای-مدتی-که-از-پنجسال-تجاوز-نکند-ملزم-به-اقامت-اجباری-
در-محل-معین-نموده-و-یا-اینکه-آن-ها-را-از-کشور-اخراج-نماید.-)مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اسالمی-

،-قانون-اصالح-ماده-13-قانون-راجع-به-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجه-در-ایران-،-1336(

قانون راجع به تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب 1۳44 و اصالح 
این قانون در 1۳46

در-سال-1344-ماده-واحده-ای-به-تصویب-مجلس-شورای-ملی-و-سپس-مجلس-سنا-رسید-که-در-سه-قسمت-
مجازات-هایی-را-برای-کسانی-که-دیگران-را-به-صورت-غیرمجاز-از-مرز-عبور-دهند-مقرر-نمود.-در-قسمت-
الف-ماده-واحده-بیان-شده-است:-»-هر-کس-دیگری-را-به-طور-غیرمجاز-از-مرز-عبور-دهد-یا-به-نحوی-از-
انحاء-موجبات-عبور-غیرمجاز-دیگری-را-فراهم-نماید-به-شش-ماه-تا-دو--سال-حبس-تأدیبی-و-یا-به-تأدیه-
پنج-هزار-تا-یکصد-هزار-ریال-جزای-نقدی-یا-هر-دو-مجازات-محکوم-می-شود.«-در-قسمت-ب،-تکلیف-
وسیله-های-نقلیه-ای-که-برای-انجام-عمل-مورد-استفاده-قرار-گرفته-اند-روشن-شده-است-که-در-صورت-
تعلق-به-مرتکب-و-یا-اطالع-مالک-وسیله-نقلیه-از-مورد-استفاده،-وسیله-نقلیه-به-حکم-دادگاه-به-نفع-دولت-
ضبط-خواهد-شد.-در-قسمت-ج-هم-آمده-است:-»-هرگاه-عمل-مرتکب-موجب-تلف-شدن-مسافری-که-
مجاز-در-خروج-نیست-بشود-چنانچه-عمل-مستلزم-مجازات-شدیدتری-نباشد-مرتکب-به-حبس-با-اعمال-
شاقه-از-سه-تا-ده-سال-محکوم-خواهد-شد-و-در-صورت-حدوث-نقص-یا-از-کار-افتادن-عضوی-یا-مرض-
دائم-یا-فقدان-یکی-از-حواس-مرتکب--به-دو-تا-پنج-سال-حبس-مجرد-محکوم-خواهد-شد.«-در-سال-1346-
بازنگری-جزیی-در-مورد-نحوه-اجرای-این-قانون-و-بعضی-از-مجازات-های-مقرر-در-آن-صورت-گرفت.-
)مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اسالمی-،-قانون-راجع-به-تشدید-مجازات-عبوردهندگان-اشخاص-غیر-

مجاز-از-مرز-،-1344(

قانون گذرنامه مصوب سال 1۳۵1

-قانون-فوق-مشتمل-بر-چهل-و-دو-ماده-و-هجده-تبصره-پس-از-تصویب-مجلس-سنا-در-جلسه-روز-دوشنبه-
1351/03/08-در-جلسه-روز-پنجشنبه-دهم--اسفند-ماه-یک-هزار-و-سیصد-و-پنجاه-و-یک-شمسی-به-تصویب-
مجلس-شورای-ملی-رسید.-از-تاریخ-اجرای-این-قانون،-قانون-گذرنامه-مصوب-سال-1311-و-آیین-نامه-های-
مربوط-به-آن-و-مواد-107-و-108-قانون-جزا-و-همچنین--قوانین-مربوط-به-گذرنامه-تحصیلی-و-سایر-قوانینی-

که-با-مواد-این-قانون-مغایرت-داشته-است-در-آن-قسمت-که-مغایر-بود،-لغو-گردید.-
در-ســه-مــاده-ایــن-قانــون-بــه-نحــوی-ورود-غیرمجــاز-اتبــاع-خارجــی-بــه-ایــران-پرداختــه-شــده-اســت.-
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بــر-اســاس-مــاده-37-هــر-کــس-بــرای-دریافــت-گذرنامــه-یــا-اســناد-در-حکــم-گذرنامــه-بــه-نــام-خــود-یــا-
نــام-دیگــری-اســناد-و-مــدارک-خــالف-واقــع-یــا-متعلــق-بــه-غیــر-را-عالمــاً-و-عامــداً-بــه-مراجــع-مربــوط-
تســلیم-نمایــد-بــه-حبــس-تأدیبــی-از-دو-مــاه-تــا-شــش-مــاه-محکــوم-می-شــود-و-در-صورتــی-کــه-عمــل-
او-منجــر-بــه-صــدور-گذرنامــه-شــود-بــه-حبــس-تأدیبــی-از-دو-مــاه-تــا-دو-ســال-محکــوم-خواهــد-شــد.-
ــه- ــق-ب ــه-متعل ــا-اســناد-در-حکــم-گذرنام ــه-ی ــون،-هــر-کــس-از-گذرنام ــن-قان ــاده-38-همی ــر-اســاس-م ب
ــا- ــاه-ت ــی-از-دو-م ــس-تأدیب ــه-حب ــد-ب ــتفاده-نمای ــا-خــروج-از-آن-اس ــور-ی ــه-کش ــرای-ورود-ب دیگــری-ب
یــک-ســال-محکــوم-می-شــود.-در-مــاده-41-نیــز-ذکــر-گردیــده-اســت-کــه-هــر-کــس-بــرای-تحصیــل-
گذرنامــه-یــا-اســناد-در-حکــم-گذرنامــه-عالمــاً-و-عامــداً-و-بــه-قصــد-تقلــب-هرگونــه-اطــالع-مربــوط-بــه-
خــود-و-همراهــان-را-کــه-در-صــدور-گذرنامــه-مؤثــر-اســت-برخــالف-واقــع-در-پرسشــنامه-ذکــر-نمایــد-
ــد-شــد.- ــاه-محکــوم-خواه ــا-شــش-م ــاه-ت ــی-از-دو-م ــس-تأدیب ــه-حب ــه-ب ــتفاده-از-گذرنام ــه-شــرط-اس ب

)1351 -، گذرنامــه- قانــون- -، )مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اســالمی-

قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، اصالح بعضی از مواد قانون 
گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب 1۳67

در-ســال-1367-جهــت-یکپارچه-ســازی-قوانیــن-ناظــر-بــر-ورود-و-خــروج-غیرمجــاز-افــراد-ایرانــی-و-
خارجــی-از-مرزهــای-کشــور-بســته-ای-از-اصالحــات-قانونــی-در-قوانیــن-پیشــین-صــورت-گرفــت.-پیــش-
از-ایــن-بــه-تغییــرات-ناشــی-از-ایــن-قانــون-در-مــاده-15-قانــون-ورود-و-اقامــت-اتبــاع-خارجــی-پرداختیــم.-
ــه-کشــور-می-شــود- ــا-ب ــه-ورود-غیرمجــاز-خارجی-ه ــوط-ب ــون-کــه-مرب ــن-قان قســمت-دیگــری-از-ای
در-واقــع-مــاده-1-ایــن-قانــون-اســت-کــه-طبــق-مــاده-2-پــس-از-تصویــب-ایــن-قانــون-جایگزیــن-قانــون-
تشــدید-مجــازات-عبوردهنــدگان-اشــخاص-غیرمجــاز-و-اصالحــات-بعــدی-آن-کــه-پیــش-از-ایــن-بحــث-

شــد-گردیــده-اســت.
در-مــاده-1-ایــن-قانــون-مجازات-هــای-افــرادی-کــه-دیگــری-را-به-طــور-غیرمجــاز-از-مــرز-عبــور-دهــد-
و-یــا-موجبــات-عبــور-غیرمجــاز-دیگــران-را-تســهیل-یــا-فراهــم-نماینــد-در-پنــج-بنــد-تعریــف-شــده-اســت.-
ــان-دولــت-و-مؤسســات- ــده-از-کارکن ــد-شــده-در-صورتــی--کــه-عبوردهن ــن-مــاده-تأکی در-تبصــره-1-ای
ــا-سوءاســتفاده-از-ســمت-خــود-مرتکــب-ایــن-عمــل-شــده-باشــد،-عــالوه- ــه-دولــت-باشــد-و-ب وابســته-ب
بــر-مجازات-هــای-منــدرج-در-ایــن-مــاده-بــه-انفصــال-دایــم-از-خدمــات-دولتــی-محکــوم-می-گــردد.-در-
تبصــره-2-نیــز-تعییــن-تکلیــف-اموالــی-کــه-از-طریــق-اجــرای-ایــن-قانــون-بدســت-آمــده-اســت-را-منــوط-
بــه-بنــد-3-مــاده-5-قانــون-مجازات-هــای-اســالمی-و-قانــون-نحــوه-اجــرای-اصــل-49-قانــون-اساســی-نمــوده-
ــر- ــدگان-اشــخاص-غی ــور-دهن ــون-مجــازات-عب اســت.-)مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اســالمی-،-قان
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مجــاز-از-مرزهــای-کشــور-و-اصــالح-بعضــی-از-مــواد-قانــون-گذرنامــه-و-قانــون-ورود-و-اقامــت-اتبــاع-
خارجــه-در-ایــران-،-1367(

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1۳۸۳

آخرین-قانون-مصوب-در-مورد-این-موضوع-قانون-مبارزه-با-قاچاق-انسان-می-باشد-که-در-هشت-ماده-و-
سه-تبصره-در-جلسه-علنی-روز-یک-شنبه-مورخ-1383/04/28-به-تصویب-مجلس-شورای-اسالمی-رسید.-
در-ایــن-قانــون-قاچــاق-انســان-بدیــن-ترتیــب-تعریــف-گردیــده-اســت:-»خــارج-یــا-وارد-ســاختن-و-یــا-
ترانزیــت-مجــاز-یــا-غیرمجــاز-فــرد-یــا-افــراد-از-مرزهــای-کشــور-بــا-اجبــار-و-اکــراه-یــا-تهدیــد-یــا-خدعــه-
و-نیرنــگ-و-یــا-بــا-سوءاســتفاده-از-قــدرت-یــا-موقعیــت-خــود-یــا-سوءاســتفاده-از-وضعیــت-فــرد-یــا-افــراد-
یــاد-شــده،-بــه-قصــد-فحشــاء-یــا-برداشــت-اعضــاء-و-جــوارح،-بردگــی-و-ازدواج«-»تحویــل-گرفتــن-یــا-
انتقــال-دادن-یــا-مخفــی-نمــودن-یــا-فراهــم-ســاختن-موجبــات-اخفــاء-فــرد-یــا-افــراد-موضــوع-بنــد-)الــف(-

ایــن-مــاده-پــس-از-عبــور-از-مــرز-بــا-همــان-مقصــود«
ــان-مــی-دارد-چنانچــه-عمــل-مرتکــب- ــون-در-مــورد-مجــازات-قاچــاق-انســان-بی ــن-قان ــاده-3-ای در-م
»قاچــاق-انســان«-از-مصادیــق-منــدرج-در-قانــون-مجــازات-اســالمی-باشــد-مطابــق-مجازات-هــای-مقــرر-در-
قانــون-یــاد-شــده-و-در-غیــر-ایــن-صــورت-بــه-حبــس-از-دو-تــا-ده-ســال-و-پرداخــت-جــزای-نقــدی-معــادل-
دو-برابــر-وجــوه-یــا-امــوال-حاصــل-از-بــزه-یــا-وجــوه-و-اموالــی-کــه-از-طــرف-بــزه-دیــده-یــا-شــخص-ثالث-
ــه-مرتکــب-داده-شــده-اســت-محکــوم-می-شــود.-)مرکزپژوهش-های-مجلس-شــو وعــده-پرداخــت-آن-ب

رای-اســالمی-،-قانــون-مبــارزه-بــا-قاچــاق-انســان-،-1383(

محتوای الیحه پیشنهادی دولت به مجلس:

همانگونه-که-از-عنوان-الیحه-پیشنهادی-مشخص-است،-این-الیحه-به-دنبال-یکپارچه-سازی-قوانین-موجود-
در-مورد-قاچاق-انسان-و-عبور-غیرمجاز-از-مرزهای-کشور-است.-در-مقدمه-توجیهی-الیحه-آمده-است:-
»نظر-به-اینکه-شرایط-ناپایدار-برخی-از-کشورهای-پیرامون-جمهوری-اسالمی-ایران-می-تواند-زمینه-تشدید-
امنیت-داخلی-و- از-پیش-فراهم-آورده-و- بیش- انسان-را- تبهکاری-قاچاق- باندها-و-شبکه-های- اقدامات-
خارجی-را-تهدید-نماید-و-با-عنایت-به-اینکه-الزمه-اقدام-برای-دفع-تهدید-احتمالی-یاد-شده،-تقویت-نظارت-
بر-مرزهای-مشترک-از-طریق-هماهنگی-بیشتر-دستگاه-های-مرتبط-با-امر-مبارزه-با-قاچاق-انسان-به-ویژه-در-
استان-های-مرزی-و-اصالح-قوانین-و-مقررات-مربوط-برای-رفع-خألهای-قانونی-در-راستای-پیشگیری-از-
قاچاق-انسان-و-اعضای-بدن-و-مهاجرت-غیرمجاز-و-مجازات-مرتکبان-این-اعمال-می-باشد،-الیحه-زیر-برای-

طی-مراحل-قانونی-تقدیم-می-شود«
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در-مــاده-1-الیحــه-پیشــنهادی-تعریــف-موســع-تری-از-قاچــاق-انســان-و-مصادیــق-آن-نســبت-بــه-قانــون-
مبــارزه-بــا-قاچــاق-انســان-ارایــه-شــده-اســت.-ایــن-تعریــف-بدیــن-ترتیــب-اســت:-»خــارج-یــا-وارد-کــردن-
و-یــا-عبــور-دادن-)ترانزیــت(-فــرد-یــا-افــراد-از-مرزهــای-کشــور،-همــراه-بــا-رضایــت-آن-هــا-یــا-بــدون-آن-
از-طریــق-بــه-کار-بــردن-اجبــار،-تهدیــد،-اکــراه،-فریــب-و-یــا-سوءاســتفاده-از-قــدرت-یــا-موقعیــت-خــود-یا-
وضعیــت-فــرد-یــا-افــراد-یــاد-شــده-بــا-قصــد-فراهــم-ســاختن-موجبــات-فحشــا-یا-ســایر-اشــکال-بهره-کشــی-
جنســی-یــا-ارایــه-اجبــاری-خدمــات،-کار،-ازدواج-و-آزمایــش-پزشــکی-و-یــا-بردگــی.«-»هرگونــه-فعالیت-
از-قبیــل-تحویــل-دادن،-تحویــل-گرفتــن،-انتقــال،-نگهــداری-و-پنهــان-کــردن-افــراد-موضــوع-بنــد-)الــف(-
ایــن-مــاده،-پــس-از-عبــور-از-مــرز-و-در-هــر-نقطــه-از-کشــور،-بــا-حداقــل-یکــی-از-مقاصــد-منــدرج-در-

ــور.«- بند-مذک
در-مــاده-3-ایــن-الیحــه-پیشــنهاد-شــده-اســت-کــه-هــر-فــردی-مرتکــب-قاچــاق-انســان-موضــوع-مــواد-
ــال-و- ــا-ده-س ــج-ت ــش-از-پن ــس-بی ــار-)حب ــه-چه ــدی-درج ــزای-نق ــس-و-ج ــه-حب ــود-ب ــه-ش 1-و-2-الیح
ــون- ــا-ســیصد-و-شــصت-میلی ــال-ت ــون-180.000.000-ری جــزای-نقــدی-بیــش-از-یکصــد-و-هشــتاد-میلی
360.000.000-ریــال(-محکــوم-می-شــود.-در-مــاده-5-ایــن-الیحــه-تأکیــد-شــده-کــه-اگــر-رفتــار-مرتکــب-
جــرم-مشــمول-یکــی-از-مــوارد-ذیــل-ایــن-مــاده-باشــد-مجــازت-مرتکــب-یــک-درجــه-تشــدید-می-شــود.
در-مــاده-7-الیحــه-در-تعریــف-مفهــوم-قاچــاق-مهاجــر-آمــده-اســت:-»خــارج-یــا-وارد-یــا-عبــور-دادن-
ــا- ــتقیم-ی ــی-مس ــع-مال ــور-کســب-مناف ــور-به--منظ ــای-کش ــراد-از-مرزه ــا-اف ــرد-ی ــت(-غیرمجــاز-ف )ترانزی
غیرمســتقیم،-قاچــاق-مهاجــر-محســوب-می-شــود-و-مرتکــب-بــه-مجــازات-درجــه-پنــج-)حبــس-بیــش-از-
دو-تــا-پنــج-ســال،-جــزای-نقــدی-بیــش-از-هشــتاد-میلیــون-80.000.000-ریــال-تــا-یکصــد-و-هشــتاد-میلیون-
180.000.000-ریــال-و-محرومیــت-از-حقــوق-اجتماعــی-بیــش-از-پنــج-تــا-پانــزده-ســال(-محکــوم-خواهــد-
شــد.-در-تبصــره-ایــن-مــاده-تأکیــد-شــده-اســت-هــرگاه-شــخصی،-دیگــری-را-به-طــور-غیرمجــاز-از-مــرز-

عبــور-دهــد-و-مشــمول-مــوارد-فــوق-نباشــد-بــه-مجــازات-درجــه-شــش-محکــوم-می-شــود.-
در-مــاده-8-بــرای-افــرادی-کــه-اتبــاع-بیگانــه-غیرمجــاز-را-حمــل-و-جابجــا-می-نماینــد-مجــازت-حبــس-
و-جــزای-نقــدی-درجــه-شــش-)حبــس-بیــش-از-شــش-مــاه-تــا-دو-ســال-و-جــزای-نقــدی-بیــش-از-بیســت-
ــاده-9- ــت.-در-م ــده-اس ــن-ش ــال(-تعیی ــون-80.000.000-ری ــتاد-میلی ــا-هش ــال-ت ــون-20.000.000-ری میلی
مجــازات-مشــابهی-بــرای-تبعــه-بیگانــه-ای-کــه-به-طــور-غیرمجــاز-وارد-کشــور-شــده-یــا-در-کشــور-اقامــت-
غیرمجــاز-داشــته-تعییــن-شــده-اســت.-اقــدام-جایگزیــن-ایــن-مجازات-هــا،-نگهــداری-در-اردوگاه-هــا-بــه-
ــه-شــرایط-دیگــری- مــدت-ســه-مــاه-و-اخــراج-از-کشــور-می-باشــد.-در-تبصــره-یــک-و-دو-ایــن-مــاده-ب
کــه-منجــر-بــه-اقامــت-غیرمجــاز-علی-رغــم-ورود-مجــاز-می-شــود-پرداختــه-شــده-اســت.-بــر-ایــن-اســاس-
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اگــر-اقامــت-غیرمجــاز-ناشــی-از-عــذر-موجــه-یــا-طوالنــی-شــدن-فرآیندهــای-اداری-تمدیــد-اقامت-باشــد-
وقــوع-جرمــی-متوجــه-آنــان-نیســت-امــا-در-صــورت-وقــوع-قصــور-از-طــرف-آنــان-بــه-جــزای-نقــدی-
ــال-و- ــون-20.000.000-ری ــا-بیســت-میلی ــال-ت ــون-10.000.000-ری ــی-بیــش-از-ده-میلی درجــه-هفــت-یعن

اخــراج-از-کشــور-محکــوم-خواهنــد-شــد.-
در-مــاده-17-ایــن-الیحــه-تأکیــد-شــده-اســت-کــه-محــدوده-تــردد-اتبــاع-بیگانــه-کــه-به-طــور-مجــاز-
وارد-کشــور-می-شــوند-و-مرزهــای-مجــاز-بــرای-ورود-و-خــروج-آنــان-توســط-هیئــت-وزیــران-تعییــن-و-
بــه-مبــادی-ذی-ربــط-اعــالم-می-شــود.-تخلــف-از-ایــن-محــدوده-مشــمول-تــردد-غیرمجــاز-موضــوع-مــواد-
)9(-و-)14(-ایــن-قانــون-می-باشــد.-در-مــاده-18-نیــز-بیــان-می-شــود-چنانچــه-اتبــاع-بیگانــه-ای-کــه-به-طــور-
غیرمجــاز-وارد-کشــور-شــده-اند،-درخواســت-پناهندگــی-نماینــد،-ابتــدا-بــه-درخواســت-آنــان-رســیدگی-
می-شــود.-در-صورتــی-کــه-بــا-تقاضــای-پناهندگــی-موافقــت-شــود-از-مجازات-هــای-جــرم-مزبــور-معــاف-
ــا-آن-هــا-رفتــار-خواهــد-شــد،-مگــر-اینکــه- بــوده-و-در-غیــر-ایــن-صــورت-وفــق-مقــررات-ایــن-قانــون-ب
ثابــت-نماینــد-صرفــا-بــرای-پناهندگــی-وارد-کشــور-شــده-اند.-در-مــاده-23-الیحــه-نیــز-آمــده-اســت-کــه-
ــی-ورود-وخــروج- ــا-سرپرســت-قانون ــع-شــوهر-ی ــه-تب ــی-کــه-حســب-مــورد-ب ــان-و-اطفال ــان،-نوجوان زن

غیرمجــاز-داشــته-اند-از-شــمول-مقــررات-کیفــری-ایــن-قانــون-مســتثنا-می-باشــند.
ــن- ــی-قوانی ــن-الیحــه-تمام ــب-ای ــن-الیحــه-پیشــنهاد-شــده-در-صــورت-تصوی ــاده-25-ای ــا-در-م نهایت
ناظــر-بــه-ایــن-موضــوع-کــه-پیــش-از-ایــن-بــه-صــورت-مختصــر-مــورد-بحــث-و-بررســی-قــرار-گرفتنــد-
ملغــی-شــوند.-مهم-تریــن-ایــرادی-کــه-اداره-کل-تدویــن-قوانیــن-بــه-ایــن-الیحــه-وارد-کــرده-اســت-ایــن-
ــا-سیاســت-های-تنقیحــی-مجلــس-شــورای- ــر-ب ــی-مســتقل-مغای ــا-عنوان موضــوع-می-باشــد-کــه-الیحــه-ب
اســالمی-بــوده-و-در-نتیجــه-تــورم-قوانیــن-را-در-پــی-خواهــد-داشــت-و-بــه-همیــن-جهــت-پیشــنهاد-داده-
تــا-مفــاد-ایــن-الیحــه-در-قالــب-الحــاق-چنــد-مــاده-بــه-قانــون-مجــازات-اســالمی-تنظیــم-و-تقدیــم-گــردد.-

4-۸- طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز در سال 1۳۹۹

ارایه-طرح-ساماندهی-اتباع-غیرمجاز-توسط-نمایندگان-مجلس-یازدهم-در-شهریور-ماه-سال-گذشته،-بحث-ها-
و-گفت-و-گوهای-دامنه-داری-را-در-بین-افکار-عمومی-کشور-افغانستان-و-نخبگان-ایرانی-به-راه-انداخت.-این-
طرح-در-پرتو-حوادث-رخ-داده-در-ابتدای-سال-جاری-در-مورد-غرق-شدن-تعدادی-از-اتباع-افغانستان-در-
هریررود-و-آتش-گرفتن-خودروی-حامل-مهاجران-غیرمجاز-در-استان-یزد-تهیه-شده-است-و-در-شهریور-
ماه-1399-توسط-هیئت-رییسه-مجلس-اعالم-وصول-شده-است.-)مرکز-پژوهش-های-مجلس-شورای-اسالمی-

،-طرح-ساماندهی-اتباع-خارجی-غیرمجاز-،-1399(
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محتوای طرح: 

این-طرح-در-12-ماده-تنظیم-شده-است.-در-ماده-یک-مجازات-ورود،-اقامت-و-تردد-غیرمجاز-اتباع-خارجی-
به- بود.-دادگاه-در-صورتی-که-اعمال-مجازات-را- از-کشور،-مجازات-درجه-6-خواهد- بر-طرد- عالوه-
مصلحت-نبیبند-صرفاً-به-طرد-از-کشور-حکم-خواهد-داد.-دادگاه-صالح-برای-رسیدگی-این-موضوع-طبق-
این-طرح-دادگاه-های-انقالب-می-باشند.-البته-دادستان-طبق-این-طرح-می-تواند-حتی-پیش-از-تشکیل-پرونده-

کیفری-راساً-دستور-طرد-اتباع-غیرمجاز-را-به-ضابطین-و-ادارات-امور-اتباع-ابالغ-نماید.-
ــاع- ــی-اتب ــا-جابجای ــن-محــل-ســکونت-ی ــل-تأمی ــی-از-قبی ــا-انجــام-اقدامات ــاده-4-هــر-کــس-ب ــق-م طب
غیرمجــاز،-اقامــت-یــا-تــردد-اتبــاع-را-تســهیل-کنــد-بــه-مجــازات-درجــه-5-)حبس-بیــش-از-دو-تا-پنج-ســال-
و-جــزای-نقــدی-بیــش-از-هشــتاد-میلیــون-80.000.000-ریــال-تــا-یکصــد-و-هشــتاد-میلیــون-180.000.000-
ریــال(-و-ضبــط-امــوال-و-درآمدهــای-ناشــی-از-جــرم-محکــوم-می-شــود.-دادســتان-می-توانــد-بــر-اســاس-
پیشــنهاد-کمیســیون-امــور-اتبــاع-اســتانداری-ها-وســایط-نقلیــه-مــورد-اســتفاده-مســتقیم-یــا-غیرمســتقیم-در-

جابجایــی-اتبــاع-و-محل-هــای-اســکان-اتبــاع-مــورد-نظــر-را-ضبــط-نمایــد.-
طبــق-مــاده-6-ایــن-طــرح،-واحدهــای-کســب-و-تولیــد-و-اشــتغال-و-اصنافــی-کــه-اتبــاع-غیرمجــاز-را-
در-غیــر-حرفه-هــای-مجــاز-از-طــرف-دولــت-به-کارگیــری-نماینــد-بــا-تصمیــم-کمیســیون-و-بــدون-نیــاز-
ــال-و-پلمــپ-محکــوم- ــون-ری ــا-یک-صدمیلی ــه-جــزای-نقــدی-ت ــی-ب ــده-در-مرجــع-قضای ــه-طــرح-پرون ب
ــاع-غیرمجــاز-چنانچــه-خــودرو- ــه-ســمت-خــودروی-حامــل-اتب ــدازی-ب ــاده-7،-تیران ــق-م می-شــوند.-طب
از-ایســت-و-بازرســی-پلیــس-فــرار-کنــد-و-ظــن-قــوی-بــه-حمــل-اتبــاع-باشــد-بــا-رعایــت-ســایر-ضوابــط-
قانــون-به-کارگیــری-ســالح-مجــاز-اســت.-چنانچــه-اتبــاع-غیرمجــاز-وارد-ایــران-شــده-باشــند-و-پلیــس-نیــز-

ضوابــط-را-رعایــت-کــرده-باشــد-دیــه-ای-پرداخــت-نخواهــد-شــد.-
در-مــاده-9-طــرح-تأکیــد-شــده-اســت-در-حــوادث-منتهــی-بــه-فــوت-اتبــاع-غیرمجــازی-کــه-بــر-اثــر-
واژگونــی-یــا-تصــادف-خودروهــای-مشــمول-مــاده-3-رخ-می-دهــد،-راننــده-حامــل-اتبــاع-و-ســایر-ایــادی-
مؤثــر-در-قاچــاق-مســئول-هســتند-و-در-هــر-صــورت-بیمه-هــا-و-بیت-المــال-مســئولیتی-نخواهنــد-داشــت.-
در-مــاده-11-نیــز-تصریــح-شــده-اســت،-هرگونــه-تحصیــل-دارایــی-و-تملــک-امــوال-منقــول-و-غیرمنقــول-
ــه- ــگام-ورود-ب ــه-هن ــه-تبع ــوال-شــخصی-ک ــار-اســت-مگــر-ام ــاع-غیرمجــاز-باطــل-و-بی-اعتب توســط-اتب
کشــور-همــراه-خــود-داشــته-کــه-هنــگام-طــرد-بــه-وی-مســترد-می-شــود.-ســایر-امــوال-چــه-بــه-نــام-وی-
ــه-پیشــنهاد-کمیســیون-و-دســتور-دادســتان-ضبــط-می-شــود.-هــر-ایرانــی-نیــز-کــه- باشــد-چــه-دیگــری-ب
ــه- ــد-ب ــه-هــر-نحــو-مســاعدت-کن ــاع-خارجــی-غیرمجــاز-ب ــوال-و-دارایی-هــای-اتب در-مخفــی-کــردن-ام

مجــازات-درجــه-5-و-ضبــط-امــوال-تحصیــل-شــده-محکــوم-خواهــد-شــد.-
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انتقادات به طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز: 

در-نظر-نگرفتن-انگیزه-اقتصادی-ذینفعان-در-جهت-طراحی-راه-حل-مسئله:-همان-گونه-که-پیش-از-این-شرح-
داده-شد-تقاضا-برای-استفاده-از-نیروی-کار-خارجی-در-بازار-کار-ایران-وجود-دارد.-از-سوی-دیگر-با-توجه-
به-کمبود-شغل-برای-کارگران-ساده-در-کشورهای-همسایه-شرقی،-عرضه-نیروی-کار-مهاجر-به-سمت-
ایران-جریانی-ثابت-دارد.-عالوه-بر-این-باید-توجه-کرد-که-افغانی-کشی-برای-مردمان-بومی-استان-های-
مرزنشین-ایران-به-هیچ-وجه-قبح-غیرقانونی-ندارد.-گسترده-بودن-بیکاری-در-بین-تحصیل-کردگان-باعث-
می-شود-که-آن-ها-علی-رغم-تمام-خطراتی-که-این-شغل-دارد-آن-را-یکی-از-شغل-های-جوانان-در-استان-
خود-بدانند.-عدم-توجه-به-انگیزه-های-اقتصادی-بازیگران-این-فرآیند-موجب-شده-تا-برخوردهای-امنیتی-و-

انتظامی-صرف-نتواند-تاکنون-چرخه-های-ورود-و-خروج-مهاجران-غیرقانونی-را-متوقف-کند.-
روشــن-نبــودن-نســبت-ایــن-طــرح-بــا-توافقــات-صــورت-گرفته-بیــن-دو-کشــور-ایــران-و-افغانســتان:-دو-
کشــور-ایــران-و-افغانســتان-در-چنــد-ســال-گذشــته-درگیــر-مذاکراتــی-پیرامون-ســند-جامــع-همکاری-های-
ــاه-1399:- ــرداد-م ــتان-در-م ــران-در-افغانس ــفیر-ای ــان-س ــادر-امینی ــه-به ــه-گفت ــد.-ب ــور-بوده-ان ــن-دو-کش بی
»تاکنــون-توافقــات-بیــن-طرفیــن-در-ســه-کمیتــه-آب،-اتبــاع-و-فرهنگــی-انجــام-گرفتــه-و-مذاکــرات-دو-
کمیتــه-اقتصــادی--ترانزیتــی-و-دفاعــی-–-امنیتــی-در-دســت-بررســی-اســت-کــه-امیدواریــم-ایــن-ســند-
ــرای- ــه-طرحــی-ب ــر-واضــح-اســت-کــه-هرگون ــا-دو-مــاه-آینــده-نهایــی-شــود.«-)شــبکه-خبر-،-1399(-پ ت
ســاماندهی-اتبــاع-غیرمجــاز-کــه-بخــش-عمــده-آن-هــا-افغانســتانی-هســتند،-می-بایســت-در-قالــب-توافقات-

صــورت-گرفتــه-در-کمیتــه-اتبــاع-ســند-جامــع-همکاری-هــای-بیــن-دو-کشــور-باشــد.
ــل-دادگســتری-و-کارشــناس- ــای-طــرح:-فرشــید-ســرفراز-وکی ــت-اجــرای-مجازات-ه ــدان-ضمان فق
حقــوق-مهاجــرت-معتقــد-اســت-کــه:-»یــک-پدیــده-شــایع-را-نمی-تــوان-بــا-ترســاندن-از-مجــازات-افــراد-
درگیــر-در-آن-رفــع-و-رجــوع-کــرد-و-ایــن-شــیوه-تنهــا-آخریــن-راه-حــل،-آن-هــم-پــس-از-مدیریــت-و-
کنتــرل-یــک-پدیــده-اســت-کــه-تنهــا-بــرای-تعــداد-کمــی-از-افــراد-خاطــی-قابلیــت-کاربــرد-دارد-نــه-تعداد-
800-هــزار-تــا-یــک-میلیــون-مهاجــر-غیرقانونــی-بــه-روایــت-آمــار.-نمونــه-عــدم-موفقیــت-ایــن-رویکــرد-
در-اجــرای-مــداوم-مجــازات-اعــدام-در-قاچــاق-مــواد-مخــدر-بــوده-کــه-ناکارآمــدی-ایــن-سیاســت-بــر-

همــگان-روشــن-شــده-اســت.«-)اعتمــاد،-1399(-
ــه-دادگاه-در- ــت-ک ــده-اس ــد-ش ــس-قی ــدگان-مجل ــرح-نماین ــک-ط ــد-ی ــت-در-بن ــه-اس ــایان-توج ش
ــه-طــرد-از-کشــور-حکــم-خواهــد-داد- ــاً-ب ــد-صرف ــه-مصلحــت-نبین ــی-کــه-اعمــال-مجــازات-را-ب صورت
ــری- ــده-کیف ــی-کــه-تشــکیل-پرون ــد-در-صورت ــده-اســت-دادســتان-ها-می-توانن ــد-گردی ــد-3-قی ــا-در-بن ی
ــاع-صــادر- ــه-ضابطیــن-و-ادارات-امــور-اتب ــاع-غیرمجــاز-را-ب ــد-راســاً-دســتور-طــرد-اتب را-ضــروری-ندانن
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نماینــد.-وجــود-ایــن-دو-بنــد-نشــان-می-دهــد-کــه-نماینــدگان-پیشــنهاددهنده-طــرح-نیــز-به-خوبــی-واقفنــد-
کــه-مجــازات-درجــه-6-درج-شــده-در-طــرح-بــا-توجــه-بــه-گســتردگی-مســئله،-ضمانــت-اجرایی-نــدارد-و-
تنهــا-بــرای-ترســاندن-مهاجــران-غیرمجــاز-در-ایــن-طــرح-نســبت-بــه-مجــازات-موجــود-در-مــاده-15-قانون-
ــی-محــول- ــودن-چرای ــاع-خارجــی-مصــوب-1310-تشــدید-شــده-اســت.--روشــن-نب ورود-و-اقامــت-اتب
ــی- ــه-دادگاه-انقــالب-اســالمی:-محمــد-کاظــم-عمارت ــاع-غیرمجــاز-ب ــده-اتب ــه-پرون کــردن-رســیدگی-ب
اســتاد-دانشــگاه-و-وکیــل-دادگســتری-در-مصاحبــه-بــا-خبرگــزاری-ایســنا-بیــان-مــی-دارد:-»-تعییــن-دادگاه-
انقــالب-بــه-عنــوان-مرجــع-صالــح-رســیدگی-بــه-اتهامــات-مرتکبیــن-جرایــم-موضــوع-طــرح-ســاماندهی-
اتبــاع-غیرمجــاز،-برخــالف-اصــل-صالحیــت-محاکــم-عمومــی-اســت.-اصــوالً-دادگاه-انقــالب-کــه-از-
دادگاه-هــای-اختصاصــی-بــه-شــمار-می-آیــد،-در-نظام-هــای-سیاســی-پــس-از-تغییــر-نظــام-حاکــم،-به-طــور-
موقــت-بــرای-محاکمــه-و-رســیدگی-بــه-جرایــم-ســران-رژیــم-ســابق-تشــکیل-و-بــا-محاکمــه-ایــن-افــراد-
مأموریتــش-پایــان-می-پذیــرد.-بنابرایــن-ســلب-صالحیــت-از-دادگاه-هــای-عمومــی-و-گســترش-صالحیت-

دادگاه-اختصاصــی-بــدون-وجــود-ضــرورت-بــا-اصــول-حقوقــی،-ســازگار-نیســت.«-)ایســنا-،-1399(
ــال- ــران-در-قب ــی-ای ــدات-بین-الملل ــور-و-تعه ــاری-کش ــن-ج ــا-قوانی ــرح-ب ــی-از-ط ــرت-بخش-های مغای
مهاجــران:-فرشــید-ســرفراز-در-این-بــاره-می-گویــد:-»ایــران-از-لحــاظ-حقــوق-بین-الملــل-در-قبــال-مهاجــران-
تعهداتــی-دارد.-ایــن-طــرح-به-گونــه-ای-تنظیــم-شــده-کــه-مغایــر-بــا-ایــن-تعهــدات-حقوقــی-اســت-مثــاًل-
اینکــه-اگــر-فــردی-هنــگام-ورود-غیرقانونــی-بــه-کشــور-کشــته-شــد،-دیــه-ای-بــه-او-پرداخــت-نخواهــد-
شــد.-یــا-ایــن-طــرح-بــا-ســایر-قوانیــن-کشــور-نیــز-تداخــل-دارد-مثــاًل-وقتــی-مــا-قانــون-به-کارگیــری-ســالح-
داریــم-تکــرار-آن-در-ایــن-طــرح-چــه-موضوعیتــی-دارد.«-محمــد-کاظــم-عمارتــی-نیــز-معتقــد-اســت:-»-
ــه-سرنشــینان-خــودروی-حامــل- معــاف-نمــودن-شــرکت-های-بیمــه-از-جبــران-خســارات-بدنــی-وارده-ب

اتبــاع-غیرمجــاز،-مخالــف-اصــول-مســلم-حقوقــی-و-بیمــه-ای-اســت.«-
اداره-کل-تدویــن-قوانیــن-مجلــس-شــورای-اســالمی-نیــز-در-بررســی-حقوقــی-ایــن-طــرح-بــه-
مــواردی-از-ایــن-عــدم-تطابــق-اشــاره-کــرده-اســت.-به-طــور-مثــال-طبــق-بنــد-9-سیاســت-های-کلــی-نظــام-
ــن- ــنهادی-ای ــرح-پیش ــد-1-ط ــند.-در-بن ــم-باش ــفاف-و-غیرمبه ــد-ش ــح-بای ــا-و-لوای ــذاری،-طرح-ه قانون-گ
اختیــار-را-بــه-قاضــی-داده-اســت-کــه-اگــر-اعمــال-مجــازات-را-صــالح-نبینــد-تبعــه-غیرمجــاز-را-تنهــا-از-
کشــور-طــرد-کنــد.-اینکــه-به-طــور-واضــح-منظــور-و-ضابطــه-مصلحــت-را-بیــان-نکــرده-اســت-موجــب-
عــدم-شــفافیت-و-ابهــام-می-شــود-و-یــا-اینکــه-طــرح-مــورد-نظــر-در-مــوارد-بســیاری-بــا-قانــون-راجــع-بــه-
ورود-و-اقامــت-اتبــاع-خارجــه-در-ایــران-مصــوب-1310-در-تناقــض-اســت-)نظیــر-مــواد-11،-13-و-17(-
لــذا-مناســب-اســت-کــه-طــرح-در-قالــب-اصــالح-قانــون-فــوق-تنظیــم-و-عنــوان-آن-نیــز-بــه-صــورت-زیــر-
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اصــالح-شــود:-»طــرح-اصــالح-قانــون-راجــع-بــه-ورود-و-اقامــت-اتبــاع-خارجــه-در-ایــران«.

عدم توجه به حساسیت افکار عمومی نخبگان ایران و جامعه افغانستان نسبت به طرح های صرفًا 
تنبیهی در مورد مهاجران:

پس-از-اعالم-طرح-نمایندگان-مجلس-واکنش-های-منفی-بسیاری-نسبت-به-آن-در-افکار-عمومی-منتشر-شد.-
طیبه-سیاوشی-شاه-عنایتی-نماینده-مجلس-دهم-در-توییتی-بیان-کرد:-»در-آستانه-ی-روز-مهاجر،-طرحی-با-
عنوان«ساماندهی-اتباع-غیرمجاز«-در-مجلس-یازدهم-اعالم-وصول-شده-است-که-بر-اساس-آن،-مهاجران-
غیرمجاز-به-حداکثِر-مجازات-حبس،-شالق-و-جزای-نقدی-محکوم-خواهند-شد-و-حتی-تیراندازی-به-
سمت-خودروی-حامل-اتباع-غیرقانونی،-مجاز-خواهد-بود.-این-طرح،-دالیل-توجیهی-ندارد-و-عالوه-بر-
ایرادات-حقوقی،-با-رویکرد-قانون-کاهش-مجازات-)مصوب-مجلس-دهم(،-یکسان-سازی-مجازات-ها-
بر- انباشت-زندان-ها-و-آسیب-آن- به- انقالب-تعارض-داشته-و-توجهی- و-احصاء-صالحیت-دادگاه-های-
فرد-زندانی-و-خانواده-ها-و-دیدگاه-دستگاه-قضا-مبنی-بر-کاهش-زندانیان-نشده-است.-این-طرح-از-نظر-
سیاست-گذاری،-ضربتی-و-سرکوب-گرایانه-است-و-عالوه-بر-هزینه-ساز-بودن-از-نظر-اقتصادی،-سیاسی-و-
امنیتی-در-بُعد-داخلی-و-بین-المللی،-دستاوردی-جز-تشدید-آسیب-های-اجتماعی،-سوءاستفاده-از-اتباع-و-
خصوصاً-کودکان-در-پی-نخواهد-داشت«-)پانا-،-1399(-فرشید-سرفراز-نیز-بیان-نمود:-»-بعضی-از-مواد-این-
طرح-که-اشاره-به-حق-تیراندازی،-عدم-پرداخت-دیه-و-مصادره-اموال-دارد-خالف-عدالت-اسالمی-است-
و-بهانه-ای-به-دست-مخالفان-ایران-در-افغانستان-خواهد-داد-تا-روابط-دو-کشور-را-تخریب-کنند.«-محمد-
کاظم-عمارتی-در-گفت-و-گو-با-خبرگزاری-ایسنا-اظهار-داشت:-»-تصریح-و-تأکید-به-اجازه-تیراندازی-به-
خودروی-حامل-اتباع-غیرمجاز،-معافیت-شرکت-های-بیمه-از-جبران-خسارت-بدنی-مصدومین-و-توجه-این-
مسئولیت-سنگین-به-راننده،-در-داخل-کشور-دربردارنده-آسیب-اجتماعی-برای-خانواده-های-این-افراد-و-در-
سطح-جهانی-موجب-مخدوش-شدن-چهره-کشور،-محکومیت-های-بین-المللی-و-سوء-استفاده-و-بهانه-جویی-

است.«

تحلیل نمایندگان امضا کننده طرح:

بررسی-پیرامون-نمایندگان-امضاکننده-این-طرح-در-مجلس-نشان-می-دهد-که-در-سایت-مرکز-پژوهش-های-
مجلس-شورای-اسالمی-دو-لیست-جداگانه-)طرح-با-شماره-ثبت-268-دارای-24-امضا-و-طرح-با-شماره-ثبت-
224-دارای-32-امضا(-از-نمایندگان-حامی-طرح-منتشر-شده-است.-بررسی-این-دو-لیست-نشان-می-دهد:

ــت- ــرح-حمای ــن-ط ــده-از-ای ــع-43-نماین ــود-دارد-و-در-واق ــترک-وج ــده-مش ــت-13-نماین در-دو-لیس
ــش-از- ــده-بی ــتند-و-22-نماین ــی-هس ــده-دور-اول ــرح-21-نماین ــده-ط ــده-امضــا-کنن ــد.-از-43-نماین کرده-ان
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یــک-دوره-نماینــده-مجلــس-بوده-انــد.-از-نظــر-پراکندگــی-حــوزه-انتخابیــه-نماینــدگان-حامــی-طــرح-بــه-
ترتیــب-اســتان-ها-بدیــن-شــرح-اســت:-فــارس-8-نفــر،-یــزد-4-نفــر،-آذربایجــان-شــرقی-4-نفــر،-اصفهــان-
ــر،- ــالن-2-نف ــر،-گی ــتان-2-نف ــر،-گلس ــاه-2-نف ــر،-کرمانش ــان-رضــوی-2-نف ــر،-خراس ــران-4-نف ــر،-ته 4-نف
ــدران،-زنجــان،- ــاً-اســتان-های-مازن ــر-و-نهایت ــی-2-نف ــر،-آذربایجــان-غرب ــان-2-نفــر،-کردســتان-2-نف کرم
قــم،-خوزســتان،-مرکــزی-و-بوشــهر-هــر-کــدام-یــک-نفــر.-شــایان-ذکــر-اســت-دو-اســتان-یــزد-بــا-تمامــی-
نماینــدگان-اســتان-و-اســتان-فــارس-بــا-تقریبــا-نیمــی-از-نماینــدگان-اســتان-پیشــتاز-حمایــت-از-ایــن-طــرح-
هســتند-کــه-می-تــوان-آن-را-تحــت-تأثیــر-تعارضــات-موجــود-در-بیــن-مــردم-بومــی-و-مهاجــران-ســاکن-
در-ایــن-دو-اســتان-ارزیابــی-کــرد.-دالیــل-نمایندگانــی-کــه-اســتان-های-آن-هــا-در-مناطــق-ممنــوع-بــرای-

حضــور-مهاجــران-قــرار-دارد-قاعدتــاً-نبایــد-ناشــی-از-مســایل-محلــی-باشــد.
ــه- ــر-کمیســیون-ب ــده-در-ه ــداد-اعضــای-امضا-کنن ــرای-کمیســیون-ها،-تع ــت-موضــوع-ب از-نظــر-اهمی
ترتیــب-زیــر-اســت:-1--صنایــع-و-معــادن-6-نفــر-2--شــوراها-و-امــور-داخلــی-کشــور:-5-نفــر-3--برنامــه-و-
بودجــه،-حقــوق-و-قضایــی،-عمــران،-آمــوزش-و-تحقیقــات:-هــر-کــدام-4-نفــر-4--کشــاورزی-و-انــرژی:-
هــر-کــدام-3-نفــر-5--بهداشــت-و-درمــان،-اصــل-90،-اقتصــادی-و-فرهنگــی:-هــر-کــدام-2-نفــر6--امنیــت-
ــان-طــرح-نشــان-می-دهــد-کــه- ملــی-و-اجتماعــی:-هــر-کــدام-یــک-نفــر.-بررســی-کمیســیون-های-حامی
ــورد- ــای-اقتصــادی-را-در-م ــاً-دغدغه-ه ــرح-عمدت ــان-ط ــرح،-حامی ــی-ط ــگ-امنیت ــم-وجــه-پررن علی-رغ

ســاماندهی-اتبــاع-غیرمجــاز-را-نمایندگــی-می-کننــد.

۵-۸- طرح اصالح مواد 1۵ و 16 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در سال 14۰۰

در-تاریخ-15-اردیبهشت-1400،-19-نماینده-مجلس-یازدهم-طرح-اصالح-مواد-15-و-16-قانون-ورود-و-
اقامت-اتباع-خارجی-را-جهت-رسیدگی-تقدیم-هیئت-رییسه-کردند.-)خبرگزاری-تسنیم-،-طرح-جدید-

مجلس-برای-اصالح-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-،-1400(-

محتوای طرح: 

بررسی-مفاد-این-طرح-نشان-دهنده-آن-است-که-این-طرح-ترکیبی-از-مواد-دو-طرح-پیشین-اصالح-مواد-15-
و-16-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجی-در-سال-1397-و-طرح-ساماندهی-اتباع-غیرمجاز-در-سال-1399-
است.-مقدمه-یا-دالیل-توجیهی-پیشنهاددهندگان-دقیقاً-همان-مواردی-است-که-در-صدر-طرح-سال-1397-

آمده-بود.-
ــاع- نکتــه-جالــب-ایــن-طــرح-ایــن-اســت-کــه-علی-رغــم-اینکــه-در-دالیــل-توجیهــی-آن-حضــور-اتب
غیرمجــاز-در-کشــور-را-دلیــل-پیشــنهاد-ایــن-طــرح-معرفــی-می-نمایــد-امــا-در-بندهــای-مختلــف-طــرح-
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ــور- ــی-در-کش ــران-قانون ــی-مهاج ــرای-زندگ ــد-ب ــای-جدی ــاد-محدودیت-ه ــمت-ایج ــه-س ــنهادی-ب پیش
حرکــت-کــرده-اســت.-به-طــور-مثــال-در-بنــد-الــف-مــاده-2-طــرح-میخوانیــم:-»-دولــت-مؤظــف-اســت-
ــرژی،-آمــوزش،- ــاع-خارجــی-از-یارانه-هــای-پنهــان-از-قبیــل-یارانه-هــای-ان میانگیــن-اســتفاده-ســاالنه-اتب
مالــی-و-اقتصــادی-و-خدمــات-عمومــی-و...-را-محاســبه-نمــوده-و-در-زمــان-تمدیــد-پروانــه-اقامــت-ایشــان-
ــا-و-دســتگاه-های- ــل-وزارتخانه-ه ــی-از-قبی ــن-دســتگاه-های-اجرای ــد.-همچنی ــدای-ســال-اخــذ-نمای در-ابت
زیرمجموعــه-آن-هــا-و-شــهرداری-ها-مؤظفنــد-هزینــه-تمــام-شــده-خدمــت-ارائــه-شــده-بــه-اتبــاع-بیگانــه-را-
اخــذ-نماینــد.-در-خصــوص-خدمــات-ارائــه-شــده-در-شهرســتان-ها-تعییــن-قیمــت-تمــام-شــده-خدمــات-
ــن-و- ــدای-هــر-ســال-تعیی ــزی-شهرســتان-در-ابت ــه-برنامه-ری ــاع-خارجــی-توســط-کمیت ــه-اتب ــه-شــده-ب ارائ
ــاع-اســتانداری-آمــده- ــا-در-شــرح-وظایــف-کمیســیون-اتب ــط-اخــذ-می-شــود.«-ی توســط-نهادهــای-ذیرب
اســت:-»صــدور-حکــم-اخــراج-اتبــاع-دارای-مجــوز-اقامــت-کــه-مرتکــب-جرایــم-عمــدی-درجــه-6-بــه-
ــد.- ــز-از-کشــور-اخــراج-کن ــه-اخراجــی-را-نی ــدان-تبع ــد-همســر-و-فرزن ــاال-شــوند.-کمیســیون-می-توان ب
ــراض-در- ــل-اعت ــه-قاب ــر-اخــراج-همســر-و-فرزندان،یــک-مرحل ــی-ب تصمیمــات-کمیســیون-اســتانی-مبن
ــر-از-اتباعــی- ــه-غی ــد)-ب ــت-می-گیرن ــاع-خارجــی-مجــاز-کــه-مجــوز-اقام ــه-اتب ــا-»-کلی دادگاه-اســت.«-ی
کــه-بــا-ویــزا-وارد-کشــور-می-شــوند(-نیــز-مکلفنــد-بــه-صــورت-ســاالنه-صــورت-امــوال-و-دارایی-هــای-
ــا- ــف-ی ــن-تکلی ــف-از-ای ــد.-تخل ــتانداری-ها-اعــالم-کنن ــاع-اس ــور-اتب ــه-ام ــران-را-ب ــل-شــده-در-ای تحصی
ــواد- ــرح-اصــالح-م ــوارد-در-ط ــن-م ــر-ای ــر-اســت.«-ذک ــتوجب-مجــازات-فوق-الذک ــوال-مس ــان-ام کتم
ــز-نشــان-دهنده-رویکــرد-ضــد-مهاجــر- ــاع-خارجــه-بیــش-از-هــر-چی ــون-ورود-و-اقامــت-اتب 15-و-16-قان

نماینــدگان-امضاکننــده-طــرح-اســت.

تحلیل نمایندگان امضا کننده طرح:

از-بین-19-نماینده-امضاکننده-طرح-جدید-اصالح-مواد-15-و-16-قانون-ورود-و-اقامت-اتباع-خارجه،-15-
نفر-دور-اول-نمایندگی-را-تجربه-می-کنند-و-تنها-چهار-نفر-بیش-از-یک-دوره-در-مجلس-حضور-داشته-اند.-
پراکندگی-نمایندگان-امضا-کننده-از-نظر-حوزه-انتخابیه-بدین--ترتیب-است-که-استان-های-خراسان-رضوی،-
اصفهان،-آذربایجان-شرقی،-تهران،-خراسان-جنوبی-و-گیالن-هر-کدام-دو-نماینده-امضاکننده-در-این-طرح-

دارند.-هفت-نماینده-دیگر-امضا-کننده-از-هفت-استان-متفاوت-هستند.
در-بررســی-کمیســیونی-نماینــدگان-امضاکننــده-طــرح-متوجــه-می-شــویم-کــه-دو-کمیســیون-فرهنگی-
ــن-دو- ــس-از-ای ــد.-پ ــه-عمــل-آورده-ان ــت-را-از-طــرح-ب ــا-4-امضــا-بیشــترین-حمای ــق-هــر-کــدام-ب و-تلفی

کمیســیون-های-امنیــت-ملــی-و-سیاســت-خارجــی-و-انــرژی-هــر-کــدام-بــا-3-امضــا-قــرار-دارنــد.-
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با-توجه-به-تحلیلی-که-در-مورد-نحوه-خروج-اتباع-خارجی-غیرمجاز-صورت-گرفت-می-توان-حدس-زد-
که-اکثریت-این-افراد-در-مشاغل-فصلی-در-ایران-مشغول-به-کار-بوده-و-در-پایان-فصل-کار-به-افغانستان-
بازمی-گردند.-این-ویژگی-باعث-می-شود-امکان-صدور-ویزاهای-کاری-فصلی-در-کشور-مبدأ-برای-این-
کارگران-فراهم-باشد.-صدور-این-ویزاها-متناسب-با-نیاز-کشور-به-همراه-اجازه-ورود-زمینی-یا-با-استفاده-از-
خط-آهن-خواف--هرات-به-کشور-در-مورد-افغانستان،-هزینه-سفر-رسمی-به-ایران-را-به-صورت-چشم-گیری-

کاهش-خواهد-داد-و-ورود-غیرقانونی-به-کشور-توسط-قاچاق-بران-را-از-رونق-خواهد-انداخت.-
از-ســوی-دیگــر-می-تــوان-بخشــی-از-مالیــات-اخــذ-شــده-از-درآمــد-ایــن-مهاجــران-را-صــرف-تقویــت-
پاســگاه-های-مــرزی-و-اردوگاه-هــای-اداره-کل-امــور-اتبــاع-و-مهاجریــن-خارجــی-کــرد-و-بخشــی-دیگــر-
ــی- ــه-منظــور-توانمندســازی-و-ارتقــای-مهــارت-کارگــران-ایران ــه-ای-ب ــار-ســازمان-فنی-و-حرف را-در-اختی
ــه- ــه-بیم ــی-ب ــان-ایران ــار-کارفرمای ــا-اجب ــدت-ب ــدت-و-بلندم ــرار-داد.-در-میان-م بی-ســواد-و-کــم-ســواد-ق
ــات-از- ــن-اخــذ-مالی ــون-کار-و-همچنی ــدرج-در-قان ــوق-کارگــران-من ــت-حق ــراد-و-رعای ــن-اف کــردن-ای
درآمــد-فــرد-مهاجــر،-ایــن-کارگــر-دیگــر-نســبت-بــه-کارگــر-ایرانــی-ارزان-تــر-نخواهــد-بــود-و-کارگــر-
ــازار-کار- ــت-از-ب ــن-عل ــه-ای ــت-و-ب ــد-داش ــراد-را-خواه ــن-اف ــا-ای ــتمزدی-ب ــت-دس ــکان-رقاب ــی-ام ایران
خــارج-نخواهــد-شــد.-در-ایــن-بیــن-توانمندســازی-و-ارتقــای-مهــارت-کارگــران-ایرانــی-توســط-ســازمان-
فنی-و-حرفــه-ای-از-محــل-درآمــد-مالیــات-کارگــران-فصلــی-خارجــی-باعــث-اقبــال-بیشــتر-کارفرمایــان-بــه-

کارگــران-ایرانــی-خواهــد-شــد.
ــای- ــی-از-آن-در-حوزه-ه ــای-ناش ــه-تهدیده ــر-اینک ــالوه-ب ــئله-ع ــن-مس ــا-ای ــی-ب ــه-فعل ــوع-مواجه ن
مختلــف-را-برطــرف-نکــرده-اســت-و-گاه-و-بیــگاه-باعــث-مخــدوش-کــردن-چهــره-بین-المللــی-کشــور-
ــاز- ــران-غیرمج ــداد-کارگ ــورد-تع ــاری-در-م ــفافیت-آم ــدم-ش ــب-ع ــر-موج ــوی-دیگ ــود،-از-س می-ش
خارجــی-و-رســته-های-شــغلی-و-محــل-به-کارگیــری-آنــان-نیــز-اســت-و-امــکان-سیاســت-گذاری-و-اعمــال-
ــازی- ــدم-اول-تصمیم-س ــع-ق ــد.-در-واق ــلب-می-نمای ــذار-و-مجــری-س ــای-قانون-گ ــت-را-از-نهاده حاکمی
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ــاری- ــای-آم ــتن-داده-ه ــود-داش ــادی،-وج ــی-و-اقتص ــای-اجتماع ــورد-پدیده-ه ــت-گذاری-در-م و-سیاس
قابل-اتــکا-از-آن-پدیــده-اســت.-صــدور-ویــزای-فصلــی-بــرای-ایــن-کارگــران،-اشــراف-امنیتــی-کشــور-
ــان-را-افزایــش-خواهــد-داد-و-امــکان-اعمــال-حاکمیــت-اقتصــادی-و-اجتماعــی-متناســب- ــه-آن نســبت-ب
ــرل- ــزان-کنت ــود-و-می ــد-نم ــم-خواه ــغلی-را-فراه ــف-ش ــای-مختل ــتان-ها-و-رده-ه ــور-در-اس ــاز-کش ــا-نی ب
سیاســت-گذار-بــر-بــازار-کار-کشــور-را-افزایــش-خواهــد-داد.-از-ســوی-دیگــر-اتخــاذ-رویکــرد-ایجابــی-
در-گام-اول-در-مــورد-ســیل-مهاجــران-کاری-از-کشــورهای-همســایه،-زمینــه-را-بــرای-معنابخشــی-مجــدد-
بــه-رویکردهــای-قهــری-در-مــورد-معــدود-افــرادی-کــه-پــس-از-تســهیل-صــدور-روادیــد-کاری-و-ســفر-
قانونــی-بــه-ایــران-همچنــان-بــه-تــردد-غیرمجــاز-می-پردازنــد-در-قالــب-الیحــه-»مبــارزه-بــا-قاچــاق-انســان-و-
اعضــای-بــدن-و-مجــازات-عبوردهنــدگان-غیرمجــاز-افــراد-از-مرزهــای-کشــور«-کــه-از-اواخر-ســال-1397-
در-صــف-بررســی-کمیســیون-های-مجلــس-قــرار-دارد-و-یــا-تشــدید-مجــازات-کارفرمایــان-ایرانــی-کــه-بــه-

اســتفاده-از-کارگــران-غیرمجــاز-خارجــی-مبــادرت-می-کننــد،-فراهــم-خواهــد-ســاخت.
با-توجه-به-مباحث-ارائه-شده-پیشنهادهای-زیر-جهت-بهبود-وضعیت-ارائه-می-گردد:

رفاه- و- تعاون- کار،- وزارت- و- خارجه- امور- وزارت- توسط- مشترک- برخط- سامانه-ی- راه-اندازی- -.1
اجتماعی-در-جهت-صدور-روادید-کاری-در-مبدأ-کشور-افغانستان-بر-اساس-نیاز-کارفرمایان-ایرانی-با-
هدف-رسمی-سازی-و-قانونمند-ساختن-حضور-مهاجران-افغانستانی-غیرمجاز-با-جمعیت-تخمینی-بالغ-
بر-یک-میلیون-نفر-در-کشور-که-عمدتاً-به-انگیزه-جست-و-جوی-فرصت-های-شغلی-به-ایران-می-آیند.
2.-فراهم-ساختن-امکان-ورود-زمینی-از-مبادی-رسمی-کشور-برای-افراد-حائز-روادید-کاری-و-رفع-

محدودیت-ورود-هوایی.-
3.-پیگیری-جهت-تصویب-الیحه-»مبارزه-با-قاچاق-انسان-و-اعضای-بدن-و-مجازات-عبوردهندگان-
غیرمجاز-افراد-از-مرزهای-کشور«-که-به-پیشنهاد-قوه-قضائیه-در-جلسه-مورخ-1397/12/08-هیئت-
وزیران-به-تصویب-رسیده-است-و-جهت-طی-تشریفات-قانونی-در-حال-بررسی-در-مجلس-شورای-
اسالمی-است-و-تشدید-مجازات-در-مورد-کسانی-که-علی-رغم-تسهیالت-ایجاد-شده-در-دو-بند-فوق-
همچنان-به-تردد-غیرمجاز-به-ایران-اقدام-نمایند-و-ایرانیانی-که-در-این-امر-به-انحای-مختلف-به-آنان-

یاری-می-رسانند.
4.-اصالح-بند-ج-ماده-11-قانون-تنظیم--بخشی-از-مقررات-دولت-و-ماده-181-قانون-کار-به-نحوی-که-

امکان-دور-زدن-قانون-به-حداقل-ممکن-برسد.-
5.-تقویت-پاسگاه-های-مرزی-و-مسیر-قاچاق-بران-مهاجر-و-اردوگاه-های-اداره-کل-امور-اتباع-و-مهاجرین-
خارجی-و-همچنین-توانمندسازی-و-ارتقای-مهارت-کارگران-ایرانی-بی-سواد-و-کم-سواد-)رقبای-
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از-مالیات- از-عواید-حاصل- ایران(-توسط-سازمان-فنی-و-حرفه-ای- بازار-کار- کارگران-خارجی-در-
دریافتی-از-درآمد-صدور-روادید-کاری-و-رسمی-سازی-مهاجران-غیرمجاز

6.-اجرای-طرح-های-مبادله-ی-نیروی-کار-بین-ایران-و-افغانستان-با-توجه-به-عدم-تشابه-بازار-کار-دو-کشور-
)وجود-نیروی-کار-تحصیل-کرده-بیکار-در-ایران-به-خصوص-در-رشته-های-فنی-و-مهندسی-و-وجود-
نیروی-کار-ساده-مازاد-در-افغانستان(-تا-ظرفیت-انسانی-موجود-در-راستای-توسعه-و-شکوفایی-اقتصاد-

دو-کشور-به-کار-گرفته-شوند.





پیوست ها

قوانین کار اتباع خارجی

ماده-120-قانون-کار:-اتباع-بیگانه-نمی-توانند-در-ایران-مشغول-بکار-شوند-مگر-آنکه-اوالً-دارای-روادید-
ورود-با-حق-کار-مشخص-بوده-و-ثانیاً-مطابق-قوانین-و-آیین-نامه-های-مربوطه،-پروانه-کار-دریافت-دارند.

تبصره: اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 12۰ نمی باشند.

با-تأیید- اتباع-بیگانه-ای-که-منحصراً-در-خدمت-ماموریت-های-دیپلماتیک-و-کنسولی-هستند- الف-(-
وزارت-امور-خارجه.

با-تأیید-وزارت-امور- ب(-کارکنان-و-کارشناسان-سازمان-ملل-متحد-و-سازمان-های-وابسته-به-آن-ها-
خارجه.

ج(-خبرنگاران-خبرگزاری-ها-و-مطبوعات-خارجی-به-شرط-معامله-متقابل-و-تأیید-وزارت-فرهنگ-و-
ارشاد-اسالمی.

ــل-در-مــورد-صــدور- ــا-رعایــت-شــرایط-ذی ــون-کار:-وزارت-کار-و-امــور-اجتماعــی-ب ــاده-121-قان م
ــه-کار-صــادر-خواهــد-کــرد: ــه-موافقــت-و-پروان ــاع-بیگان ــرای-اتب ــا-حــق-کار-مشــخص-ب ــد-ب روادی

الف-(-مطابق-اطالعات-موجود-در-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-در-میان-اتباع-ایرانی-آماده-بکار-افراد-
داوطلب-واجد-تحصیالت-و-تخصص-مشابه-وجود-نداشته-باشد.

ب-(-تبعه-بیگانه-دارای-اطالعات-و-تخصص-کافی-برای-اشتغال-بکار-مورد-نظر-نداشته-باشد.
ج-(-از-تخصص-تبعه-بیگانه-برای-آموزش-و-جایگزینی-بعدی-افراد-ایرانی-استفاده-شود.

تبصره:-احراز-شرایط-مندرج-در-این-ماده-با-هیئت-فنی-اشتغال-است.
صــدور-روادیــد-بــا-حــق-کار-مشــخص)ویزاF-(:-حــق-اشــتغال-بــکار-اتبــاع-خارجــی-وارد-شــده-بــه-
کشــور-بــا-ســقف-حداکثــر-1-مــاه-کــه-توســط-کارفرمای-تبعــه-خارجــی-دارای-اقامــت-معتبر-درخواســت-
شــده-اســت-و-پــس-از-تأییــد-اســتان-)کلیــه-ارگان-هــای-زیربــط(-توســط-وزارت-امــور-خارجــه-صــادر-و-
توســط-اداره-گذرنامــه-و-مهاجــرت-اتبــاع-خارجــی-نیــروی-انتظامــی-اســتان-ممهــور-می-گردد.کارفرمــا-
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مکلــف-اســت-در-صــورت-نیــاز-بــه-خدمــات-تبعــه-خارجــی-بــه-بیــش-از-زمــان-داده-شــده-درخواســت-
خــود-را-مبنــی-بــر-صــدور-پروانــه-کار-بــه-واحــد-اشــتغال-اتبــاع-خارجــی-تســلیم-نمایــد.

مــاده-122-قانــون-کار:-وزارت-کار-و-امــور-اجتماعــی-می-توانــد-نســبت-بــه-صــدور،-تمدیــد-و-تجدیــد-
پروانــه-کار-افــراد-زیــر-اقــدام-نماید:

الف-(-تبعه-بیگانه-ای-که-حداقل-ده-سال-مداوم-در-ایران-اقامت-داشته-باشد.
ب-(-تبعه-بیگانه-ای-که-دارای-همسر-ایرانی-باشد.

ج-(-مهاجریــن-کشــورهای-بیگانــه-خصوصــاً-کشــورهای-اســالمی-و-پناهنــدگان-سیاســی-بــه-شــرط-
داشــتن-کارت-معتبــر-مهاجــرت-و-یــا-پناهندگــی-و-پــس-از-موافقــت-کتبــی-وزارتخانه-هــای-کشــور-و-

امــور-خارجــه.
مــاده-124-قانــون-کار:-پروانــه-کار-بــا-رعایــت-مــواد-ایــن-قانــون-حداکثــر-بــرای-مــدت-یکســال-صادر-

و-یــا-تمدیــد-و-یــا-تجدیــد-می-شــود.
مــاده-125-قانــون-کار:-در-مــواردی-کــه-بــه-هــر-عنــوان-رابطــه-اســتخدامی-تبعــه-بیگانــه-بــا-کارفرمــا-
ــور- ــه-وزارت-کار-و-ام ــب-را-ب ــزده-روز-مرات ــا-مکلــف-اســت-ظــرف-مــدت-پان قطــع-می-شــود-کارفرم
اجتماعــی-اعــالم-کنــد.-تبعــه-بیگانــه-نیــز-مکلــف-اســت-ظــرف-پانــزده-روز-پروانــه-کار-خــود-را-در-برابــر-
اخــذ-رســید-بــه-وزارت-کار-و-امــور-اجتماعــی-تســلیم-نمایــد.-وزارت-کار-و-امــور-اجتماعــی-در-صــورت-

لــزوم-اخــراج-تبعــه-بیگانــه-را-از-مراجــع-ذیصــالح-درخواســت-می-کنــد.
مــاده-128-قانــون-کار:-کارفرمایــان-مکلفنــد-قبــل-از-اقــدام-بــه-عقــد-هرگونــه-قــراردادی-کــه-موجــب-
اســتخدام-کارشناســان-بیگانــه-می-شــود-،-نظــر-وزارت-کار-و-امــور-اجتماعــی-را-در-مــورد-امــکان-اجــازه-

اشــتغال-تبعــه-بیگانــه-اســتعالم-نمایند.

آیین نامه اجرایی ماده 12۹ قانون کار

الف ( چگونگی صدور، تمدید، تجدید، و لغو پروانه کار اتباع خارجی

صدور پروانه کار:

ماده-1---پروانه-کار-اتباع-خارجی-که-روادید-با-حق-کار-آنان-مورد-موافقت-هیئت-فنی-اشتغال-اتباع-
خارجی-موضوع-تبصره-ماده-121-قانون-کار-قرار-گرفته-است-،-توسط-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-

اداره-اشتغال-اتباع-خارجی-صادر-می-شود.
ماده-2-–-کارفرمایانی-که-از-خدمات-اتباع-خارجی-استفاده-می-نمایند،-مکلفند-مدارک-الزم-جهت-
صدور-پروانه-کار-اتباع-یاد-شده-را-ظرف-مدت-یک-ماه-از-تاریخ-ورود-تبعه-خارجی-به-کشور-،-به-



67 نن  سگرن

واحدهای-ذی-ربط-در-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-ارائه-نمایند.-در-غیر-این-صورت-وزارت-کار-و-
امور-اجتماعی-به-استناد-ماده-181-قانون-کار،-مراتب-را-به-مراجع-قضایی-اعالم-می-نماید.

ماده-3-–-صدور-پروانه-کار-جهت-کارشناسان-و-متخصصین-خارجی-مورد-نیاز-دولت-پس-از-تأیید-
هیئت-فنی-اشتغال-اتباع-خارجی-و-تصویب-مجلس-شورای-اسالمی-در-هر-مورد-توسط-اداره-کل-

اشتغال-اتباع-خارجی-انجام-می-گیرد.
نیاز-بخش-دولتی-و-اجازه- استخدامی-کارشناسان-و-متخصصین-فنی-خارجی-مورد- تبصره:-شرایط-
صدور-پروانه-کار-بنا-به-پیشنهاد-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-و-سازمان-امور-اداری-و-استخدامی-

کشور،-به-تصویب-مجلس-شورای-اسالمی-خواهد-رسید.

تمدید پروانه کار:

ماده-4--کارفرمایانی-که-از-خدمات-اتباع-خارجی-استفاده-می-نمایند،-مکلفند-در-صورت-تمایل-به-
تمدید-پروانه-کار-اتباع-خارجی-در-واحدهای-خود،-مدارک-الزم-را-جهت-تمدید-پروانه-کار-به-
انضمام-گزارش-عملکرد-برنامه-آموزشی-را-حداکثر-30-روز-قبل-از-انقضای-اعتبار-پروانه-کار-به-

واحد-اشتغال-اتباع-خارجی-ارائه-نمایند.
ماده-5-– تمدید-پروانه-کار-اتباع-خارجی-موضوع-ماده-3-توسط-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-بالمانع-

است.
تبصره:-هرگونه-افزایش-در-نیروی-کار-خارجی-طرح-ها،-یا-تغییر-در-نوع-تخصص-های-مصوب-قبلی،-

منوط-به-طرح-مجدد-موضوع-در-هیئت-فنی-اشتغال-اتباع-خارجی-خواهد-بود.
ماده-6-–-کلیه-درخواست-های-تمدید-پروانه-کار-اتباع-خارجی-شاغل-در-بخش-خصوصی-–-در-هر-

نوبت-تمدید-–-در-هیئت-فنی-اشتغال-اتباع-خارجی-مطرح-و-تصمیم-گیری-خواهد-شد.

تجدید پروانه کار:

ماده-7-–-اتباع-خارجی-دارای-پروانه-کار-معتبر-که-قرارداد-استخدامی-آنان-با-کارفرما-به-هر-دلیل-فسخ-
می-گردد،-در-صورت-تغییر-کارفرما-،-مشمول-تجدید-پروانه-کار-می-شوند.

ماده-8-–-تجدید-پروانه-کار-اتباع-خارجی-در-موارد-تغییر-کارفرما-یا-نوع-کار،-به-استثنای-اتباع-خارجی-
موضوع-ماده-122-قانون-کار-،-پس-از-موافقت-هیئت-فنی-اشتغال-اتباع-خارجی-توسط-واحدهای-

ذی-ربط-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-انجام-می-گیرد.
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ابطال پروانه کار:

ماده-9---در-مواردی-که-رابطه-استخدامی-تبعه-خارجی-با-کارفرما-قطع-می-گردد،-کارفرما-مکلف-است-
حداکثر-ظرف-مدت-پانزده-روز-مراتب-را-جهت-ابطال-و-ضبط-پروانه-کار-تبعه-خارجی-به-واحدهای-
ذی-ربط-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-اعالم-نماید.-با-متخلفین-در-این-زمینه-طبق-ماده-181-قانون-

کار-رفتار-خواهد-شد.
تبصره:-اشتغال-مجدد-تبعه-خارجی-که-پروانه-کار-وی-ابطال-گردیده-است،-به-هر-صورت-مشمول-

مراحل-صدور-پروانه-کار-خواهد-شد.
ماده-10-–-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-می-تواند-نسبت-به-لغو-پروانه-کار-اتباع-خارجی-که-شئون-
اسالمی،-قوانین-و-مقررات-جاری-کشور-و-موازین-انسانی-روابط-کار-را-بر-اساس-گزارش-و-اعالم-

مراجع-ذی-صالح-رعایت-ننمایند،-اقدام-نماید.
تبصره-1-–-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-می-تواند-پس-از-لغو-پروانه-کار-،-اخراج-تبعه-خارجی-از-کشور-

را-از-مراجع-ذی-صالح-درخواست-نماید.
تبصره-2-–-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-در-صورت-لزوم-می-تواند-از-مراجع-ذی-صالح-،-ممنوعیت-
ورود-اتباع-بیگانه-ای-که-بیش-از-دوبار-مرتکب-تخلفات-موضوع-این-ماده-شده-اند-را-درخواست-

نماید.

ماده 1۸1 قانون کار 

-کار-فرمایانی-که-اتباع-بیگانه-را-که-فاقد-پروانه-کارند-و-یا-مدت-اعتبار-پروانه-کارشان-منقضی-شده-است-
بکار-گمارند-و-یا-اتباع-بیگانه-را-در-کاری-غیر-از-آنچه-در-پروانه-کار-آن-ها-قید-شده-است-بپذیرند-و-یا-
در-مواردی-که-رابطه-استخدامی-تبعه-بیگانه-با-کارفرما-قطع-می-گردد،-مراتب-را-به-وزارت-کار-و-امور-
اجتماعی-اعالم-ننمایند،-با-توجه-به-شرایط-و-امکانات-خاطی-و-مراتب-جرم-به-مجازات-حبس-از-91-روز-

تا-180-روز-محکوم-خواهند-شد.

بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

به-منظور-جلوگیری-از-حضور-نیروی-کار-غیرمجاز-خارجی-در-بازار-کار-کشور،-وزارت-کار-و-امور-
اجتماعی-مکلف-است-کارفرمایانی-که-اتباع-خارجی-فاقد-پروانه-کار-را-بکار-می-گیرند-بابت-هر-روز-
اشتغال-غیرمجاز-هر-کارگر-خارجی-معادل-پنج-برابر-حداقل-دستمزد-روزانه-جریمه-نماید.-در-صورت-
تکرار-این-جریمه-دو-برابر-خواهد-شد.هیئت-فنی-اشتغال:-هیئت-فنی-اشتغال-اتباع-خارجی-در-خصوص-

اعطای-اجازه-کار-به-متخصصین-خارجی-تصمیم-گیری-می-نماید.
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