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 مھمانان ناخوانده
 نقض حقوق پناھندگان و مھاجرين افغان توسط ايران

 
 



 

 

  تمام حقوق محفوظ است
  نشر شده در اياالت متحده امريکا

  از رافايل جيمينز جلدطرح 
 
 
 

لوگيری کند که با ج ھا در سراسر جھان است و تالش می دفاع از حقوق انسانبه متعھد بان حقوق بشر  ديده
ھای سياسی يکجا با قربانيان و فعاالن حقوق بشر از مردم در برابر رفتار ھای  از تبعيض و دفاع از آزادی

بان حقوق بشر با  ن را به پنجه عدالت بسپارد. ديدهو مجرمي کند غير انسانی در زمان جنگ حفاظت
ھا و قدرتمندان را به چالش  داند و دولت حقوق بشر مسببين آن را پاسخگو میسی و افشاء موارد نقض برر
ند. ما کشد که به اعمال تبعيض گرايانه خود خاتمه داده و قانون بين المللی حقوق بشر را محترم بشمار می

 کنند. خواھيم از اساس حقوق بشر برای ھمگان پشتيبانی از مردم و جامعه جھانی می
 

بان حقوق بشر يک سازمان بين المللی است که در بيش از چھل کشور فعاليت داشته و دفاتر آن در  ديده
آمستردام، بيروت، برلين، بروکسل، شيکاگو، ژنو، گوما، جوھانسبورگ، لندن، لوس آنجلس، مسکو، 

سی و زوريخ باز می  نايروبی، نيويورک، پاريس، سانفرانسيسکو، توکيو، تورنتو، تونس، واشنگتن دی
  باشد. 

  
  بازديد کنيد. www.hrw.org: لطفا جھت کسب اطالعات بيشتر از وبسايت ما
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که  –ھای مسلحانه ھای مکرر دريگری آيند تا از کشورھای ديگر. دوره بيشتر پناھندگان از افغانستان می
جديدترين آنھا نبردھای خشونت آميز فزاينده ميان طالبان از يک طرف و دولت افغانستان و حاميان جھانی آن 

  به بعد، بر آن داشته تا پناھنده شوند. ١٩٨٠ميليون ھا افغان را از دھه  –از طرف ديگر بوده است
  

اق پناھندگان افغان در پاکستان و ، اکثريت قريب به اتف٢٠١٢بر طبق اطالعات سازمان ملل متحد، از سال 
ميليون نفر در پاکستان و نزديک به يک ميليون نفر در  ٧/١ايران زندگی کرده اند، که از اين گروه حدود 

در ايران حد اقل برای نيم ميليون يا تعدادی در ھمين حدود انواع ديگر  ٢٠١٣ايران ثبت نام شده اند. از سال 
گرديده است.ھای اقامت موقت صادر  پروانه  

  
اند، اما به  ه ھا در اثر خشونت، ناامنی و نابود شدن وسائل امرار معاش گريخت ھا تن ديگر از افغان ميليون

ھای قانونی ديگر بوده و يا جواز پناھندگی خود  داليل مختلف به عنوان پناھنده ثبت نام نکرده، جويای حفاظت
، يا به صورت بخشی  ز عمدتاً در پاکستان و ايران سکونت گزيدهاند. اين مھاجران غير مجاز ني را از دست داده

  اند. ھای طوالنی در اين کشورھا اقامت کرده ای، برای دوره ای و دوره ھای اقتصادی منطقه از مھاجرت
  

پناھنده ثبت نام شده بوده است که از آن  ٨٨٢ر۶۵٩، ايران پذيرای ٢٠١١بر طبق سرشماری دولت، از اکتبر 
ھای اداره کل امور اتباع و مھاجرين  اند. بر طبق تخمين تن  اتباع افغان، و بقيه عراقی بوده ٨۴٠ر١۵٨تعداد، 

کنند  ميليون تن افغان در ايران زندگی و کار می ٢تا  ۴/١، در حال حاضر حدود ٢٠١٢خارجی ايران در سال 
ھا در ايران به  ت نام شده، تعداد کل افغاناند. مجموعاً به ھمراه پناھندگان ثب که به عنوان پناھنده ثبت نام نشده

  رسد. ميليون تن می ٣تا  ٢/۴
  

ھنگامی که فرزندان ما [به علت خارجی بودن] از مدرسه اخراج شدند، تصميم 
گرفتيم [ايران را] ترک کنيم. اما ديگر خيلی دير شده بود. ما ديگر مقيم قانونی 

ھای سبز  توانستيم به جای ديگری برويم. ما کارت بنابراين نمینبوديم و 
ھای اقامت]، مدارک سازمان ملل داشتيم. اما دولت ايران اين مدارک را  [کارت

شد.  جمع آوری کرد و مدارک جديدی صادر کرد که ھر شش تا نه ماه تمديد می
  ا گرفتند.آخرين مدرک، ارزش چندانی نداشت [و بعد] نھايتاً آن را ھم از م

 
ساله. ھنگامی که دولت ايران اعالم کرد  ۴۵ساله و ھمسرش  ۵۵نجيب ت.، 

ھا جزء  سال زندگی کرده بودند، برای خارجی ١٨شھری که آنھا در آن به مدت 
باشد و آنھا پس از آنکه به تمام خارجی ھا دستور داده  می» مناطق ممنوعه«

سر می بردند، جواز پناھندگی خود شده بود آنجا را ترک کنند، ھنوز در آنجا به 
را از دست دادند.
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دھند، به طوريکه  ھای پناھندگان شھرنشين جھان را تشکيل می افغان ھا در ايران يکی از بزرگترين جمعيت
  برند. ھای واقع در مناطق روستائی به سر می فقط سه درصد از پناھندگان افغان در اردوگاه

کنند، منافع چشمگيری وجود داشته  ھای مجاز و غير مجاز که در ايران زندگی می ھا تن افغان ميليونبرای 
  است.

  
اند دستمزد دريافت کنند، که اگرچه در حد حد اقل گذران زندگی يا حتی کمتر از آن  بسياری از آنھا قادر بوده

ای با کيفيت بھتر  توانستند به دست آورند زندگی بوده است اما در مقايسه با آنچه که در افغانستاِن جنگ زده می
ھای تحصيلی بھره مند  آورد. به پناھندگان ثبت نام شده اجازه داده شده است از فرصت برای آنھا فراھم می

باشد. در حالی  شوند که اغلب در مقايسه با آنچه که در افغانستان قابل دستيابی است، دارای کيفيت باالتری می
ھای غير مجازی که در ايران زندگی و کار  اند آموزش ابتدائی برای افغان ا حدی سعی کردهکه مسئولين ت

ھای ديگری که توسط دولت ايران به  ھا و محدوديت کنند را فراھم آورند، اما بسياری از آنھا به علت ھزينه می
توانستند در افغانستان به  ھا ھم که اصالً نمی آنھا تحميل شده از چنين حقی محروم ھستند. برخی از افغان

  تحصيل دسترسی داشته باشند.
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

شود، به ويژه در ارتباط با طرز لباس  ھايی برای زنان قائل می اگرچه بعضی از قوانين ايران تبعيض
پوشيدن و نيز موقعيت آنھا در برابر قانون در موضوعات مربوط به ازدواج، طالق، ارث و حضانت 

ھا بھره مند ھستند که در کشور خودشان از آنھا دريغ  افغان در ايران از شماری از آزادیاطفال، اما زنان 
شده بود. مخصوصاً در مقايسه با زنان و دختران ساکن افغانستان، آنھا آزادی بيشتری برای رفت و آمد، 

من حدود يک ماه پيش افغانستان را ترک کردم. از آنجا رفتم چون ديگر چيزی 
ام  برای خوردن نداشتيم. ھيچ پولی نداشتيم. در حقيقت نابود شده بوديم. خانواده

من بود که بروم. از ھزينه رفتن مرا به قاچاقچی پرداخت کردند، اما اين تصميم 
رفتيم دزھا با  ھای پاکستان در حاليکه  پياده می طريق پاکستان رفتيم. در کوھستان

پنج اسلحه کالشنيکف آمدند و ھر چه داشتيم از ما گرفتند .... بين راه زاھدان و 
تھران دوباره به ما دستبرد زدند. من داخل کفشم مبلغی پول داشتم که دزدھای 

ند، اما دزدھای دومی آن را پيدا کردند. يک روز بعد در حاليکه اولی پيدا نکرد
رفتيم، پيش از رسيدن به تھران، پليس ما را پيدا و دستگير کرد. در  ھنوز پياده می

تومان [معادل  ٣٠ر٠٠٠بازداشتگاه، غذا خيلی کم بود. من در بازداشتگاه اول 
ريکا] در سفيد سنگ دالر ام ٨لایر [معادل  ١٠ر٠٠٠دالر امريکا] و سپس  ٢۵

ھای ما اين پول ھا را فرستادند. پليس به ما  [اردوگاه اخراج] پرداختم. خانواده
  گفت يا بايد اين مبلغ را پرداخت کنيد و يا ھمين جا خواھيد ماند.

 
ساله، که تنھا به ھمراه قاچاقچی ازاستان دايکندی در مرکز افغانستان  ١۴سليم، 

 برادر بزرگتر خود که در ايران بودند بپيوندد.به ايران آمد تا به دو 
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می دولت دسترسی به تحصيالت بھتر، و امکان درخواست طالق دارند. ھمانگونه که يکی از مقامات رس
ھای ناموسی [دختران و زنان] و از اين  مردم در باره قتل«بان حقوق بشر گفت،  افغانستان به سازمان ديده

  »خواھند به اينجا باز گردند. شنوند و در نتيجه نمی قبيل مطالب [در افغانستان] می
 

شيده است و از بعضی جھات ک اگرچه دولت ايران بار سنگين مقابله با سرازير شدن اين افراد را به دوش می
ھای تازه وارد اجازه نداده به  به بعد، ايران به افغان ٢٠٠٧ھم به خوبی عمل کرده است، اما حد اقل از سال 

عنوان پناھجو ثبت نام کنند، که در نتيجه اگر اين پناھجوياِن بالقوه را به علت اقامت غير قانونی در ايران به 
را در معرض خطر باز گردانده شدن به شرايط ايذاء و اذيت يا وضعيت  افغانستان اخراج نمايند، آنھا

المللی مورد نياز پناھجويان  ھای بين راھنمای ارزيابی حمايت«دھند. در واقع  ھای عمومی قرار می خشونت
توسط کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان تھيه شده، ھر گونه سياستی  ٢٠١٣که در اوت » افغان

 دھد. ھا برای پناھجوئی را دست کم برآورد کند مورد سؤال قرار می که نيازھای مداوم بسياری از افغان
 

ھای مقيم ايران افزايش يافته  ھای اخير، شرايط دشوارتر شده است و فشار عليه تقريباً تمام افغان در سال
بشردوستانه و خدمات اجتماعی، ھای  است، که از جمله می توان موانع بزرگتر برای دست يافتن به کمک
ھا در برابر کارکنان دولت و بخش  دستگيری و بازداشت خودسرانه و مصونيت آزار دھندگان افغان

  خصوصی را نام برد.
  

اند، و نيز مقامات رسمی  تن افغان که اخيراً تجربياتی در ايران داشته ٩٠برا پايه مصاحبه با —اين گزارش
سازد. اين  اوضاع رو به وخامت [اين افراد] را مستند می—ندگی و مھاجرتافغان و متخصصين امور پناھ

کند از آنجا که ايران به علت فقدان يک نظام پناھجوئی کارآمد و نيز ارتکاب يک  گزارش نتيجه گيری می
ھای الزم را برای پناھجويان  ھای خودسرانه، محافظت ھا و بازداشت سلسله نقض حقوق از جمله دستگيری

الملل، بر خالف تعھدات خود  کند، ھم بر اساس قانون ايران و ھم بر طبق حقوق بين الورود فراھم نمی جديد
  کند. نسبت به پناھندگان و مھاجران افغان عمل می

  
***  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھای  ھای مکرری را تجربه کرده است، سياست سال گذشته، در حاليکه افغانستان وقوع جنگ ٣۵در طی 
دولت ايران خود به  ١٩٩٢تا  ١٩٧٩ايران برای پناھجويان افغان در ايران شديداً تغيير کرده است. از سال 

زدند. پنج بار با اسلحه کالشنيکف به پشت سر من کوبيدند.  ھای ما می آنھا به سر و شانه
  لگد زدند. به چانه من لگد زدند و گفتند برو توی صف.پس از نشستن، به چانه ام 

  
ساله، از اعضاء يک گروه افغان بود که به ھمراه يک قاچاقچی سعی  ١٨رفيق، 

داشتند وارد ايران شوند. چند تن از آنھا پس از دستگيری توسط پليس و پاسخ ندادن به 
 شتم قرار گرفتند.سؤال پليس که چه کسی در ميان آنھا قاچاقچی بود، مورد ضرب و 
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به بعد، ايران از  ١٩٩٢ما از سال داد. ا ھايی که وارد ايران می شدند اجازه اقامت دائم می خود به اکثر افغان
طريق انجام اقداماتی از جمله انجام مراحل پر پيچ و خم اداری برای تجديد جواز پناھندگی، امتناع از ثبت نام 

ھای تازه وارد به عنوان پناھنده، و محروم کردن پناھندگان مجاز از دسترسی داشتن به خدمات عمومی،  افغان
  ھا برای بازگشت به افغانستان نمود.  گذاشتن افغان شروع به ترغيب و تحت فشار

  
ھا از ايران و ديگر  ، تعداد عظيمی از افغان٢٠٠١ھای بالفاصله پس از سقوط طالبان در سال  در طی سال

ميليون  ٣/٢تعداد بازگشت کنندگان به  ٢٠٠٢کشورھا به افغانستان باز گشتند، به طوريکه تنھا در سال 
ھا با شور و شوق به وطن خود بازگشتند، بسياری ديگر به  ر حاليکه برخی از افغانشود. د تخمين زده می

علت خصومت و اذيت و آزارھای فزاينده در ايران و پاکستان، تحت فشار قرار داشتند که به کشور خود 
به حدود  ٢٠٠٢دھد که از سال  بازگردند. کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان گزارش می

  پناھنده افغان کمک کرده است از ايران به کشور خود باز گردند. ٨٨۶ر٠٠٠
  

دولت ايران اعالم نمود مرزھای خود را به روی افغانستان بسته است و اينکه برای ايران  ٢٠٠١در سال 
بان حقوق بشر امتناع  ، سازمان ديده٢٠٠٢در سال » ديگر عمالً قبول پناھندگان جديد غير ممکن شده است.«

دولت ايران برای ثبت نام پناھجويان افغان تازه وارد را مستند ساخت، رويکردی که به جز چند مورد معدود 
تا به امروز ادامه يافته است. در ھمين حال، کميساريای عالی —٢٠١٢مورد در سال  ١۶برای مثال —استثناء

گشتند مستند کرد،  ھايی که به افغانستان باز می در تعداد افغانسازمان ملل در امور پناھندگان کاھش مداومی را 
 (يعنی ھمزمان با کاھش چشمگير ميزان امنيت در افغانستان) شروع شده بود. ٢٠٠٨که اين جريان از سال 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(که در زبان فارسی به معنای تدارکات و آماده سازی » آمايش«، ايران سيستم جديدی به نام ٢٠٠٣در سال 
کردند و در دھه ھای  میمی باشد) را برای ثبت نام مجدد تمام اتباع افغان که در آن زمان در ايران زندگی 

صرفاً به خاطر آنکه مليت افغانی داشتند به آنھا اجازه اقامت داده شده بود، را معرفی کرد.  ١٩٩٠و  ١٩٨٠
ھايی که از زمان آغاز اين نوع ثبت نام به ايران وارد شده اند، به طور کلی اجازه  اکثريت قريب به اتفاق افغان

  ند.ثبت نام برای کارت آمايش نداشته ا

اند. آنھا گفتند  به محض بيدار شدن متوجه شديم که سربازھای ايرانی ما را محاصره کرده
کنيم. پليس افرادی که حلقه داشتند، را برد. آنھا  کنيد واال شليک میاز جای خود حرکت ن

ھای بزرگی گذاشته و با خود بردند. نزديک  تلفن مرا شکستند. ما را داخل کانتينر کاميون
کرديم در را باز  بود از کمبود اکسيژن بميريم. درھا را قفل کرده بودند. به آنھا التماس می

خواھيم مرد. آنھا گفتند شما بايد بميريد. مرد چاقی ھمراه ما  بگذارند، در غير اينصورت
ای [کاميون]  بود که در حال مرگ بود. بيھوش شده بود. يکی از بستگانش روکش پارچه

  را پاره کرد تا او بتواند نفس بکشد.
 

ھا به ايران سفر  نفری افغان توسط قاچاقچی ۵٠٠ساله، به ھمراه يک گروه  ٣٠نعيم، 
 پس از عبور از مرز، در حال استراحت بودند که توسط پليس دستگير شدند. کردند. می
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دارندگان کارت آمايش را به عنوان پناھنده  ٢٠٠٣کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان از سال 
اند دارندگان کارت آمايش را بر طبق  ثبت شده محسوب کرده است. اگرچه برخی از مقامات رسمی ايران گفته

ين کارت مخصوصاً به عنوان پناھنده ياد توان پناھنده دانست، اما ديگران از دارندگان ا قانون ايران نمی
اند. اداره کل اموراتباع و مھاجران خارجی، دارندگان کارت آمايش را به عنوان پناھندگان غير رسمی به  کرده

  آورد. شمار می
  

به رسميت شناختن دارندگان کارت آمايش به عنوان پناھنده توسط کميساريای عالی سازمان ملل در امور 
داليل گوناگونی مھم است، از جمله حمايت از اين افراد در مقابل ابطال وضعيت پناھندگی ايشان  پناھندگان به

 توسط دولت ايران بدون وجود دليل موجه.
در عمل، دارندگان کارت آمايش برای ابقاء وضعيت خود، در برابر مقامات ايرانی با مراحل پيچيده و  ديوان 

تواند به قيمت از دست دادن ھميشگی وضعيت  در آن کوچکترين اشتباه میای روبرو ھستند که  ساالری فزاينده
پناھندگی تمام شود. دارندگان کارت آمايش بايد کارت خود را مرتباً تجديد کنند. از زمان نخستين ثبت نام 

 ، نُه دوره ثبت نام مجدد انجام شده است که ھر بار کارتی با رنگ متفاوت٢٠٠٣صدھا ھزار افغان در سال 
ھا که پناھندگان بايد وجھی را برای آن پرداخت کنند، معموالً برای يک سال معتبر  گردد. کارت  صادر می

رسد بدان معناست که دارنده کارت به طور غير قانونی در  باشند. ھنگامی که تاريخ انقضاء کارت فرا می می
اند به محض انقضاء کارت قديمی برای ايران اقامت دارد و بايد از کشور اخراج شود. اگر دارنده کارت نتو

  کارت جديد ثبت نام کند مقيم غير مجاز به حساب خواھد آمد و شامل حال اخراج از کشور خواھد شد.
  

موانع موجود برای پناھندگان شامل ثبت نام ھای مجدد ومکرر، فقدان ياری رسانی برای کمک به درک اين 
ھای ھنگفت که  گذارد، و پرداخت ھزينه اد کم سواد تأثير میمراحل اداری که به ويژه بر روی وضعيت افر

بان حقوق بشر مواردی را  گردد. سازمان ديده بسياری از پناھندگان بی بضاعت قادر به پرداخت آن نيستند، می
اند زيرا  مستند ساخته است که در آن پناھندگان ثبت نام شده افغان وضعيت پناھندگی خود را از دست داده

ايرانی موانع ديوان ساالری مبھم و دشواری را در ارتباط با ابقاء وضعيت آنھا تحميل کردند و  مقامات
ھمچنين مسئولين آنھا را تشويق نمودند در اِزای به دست آوردن يکی ديگر از اَشکال موجود پناھندگی، از 

از حقوق کمتری برخوردار شوند  شود اين افراد پروانه اقامت فعلی خود چشم بپوشند. اين روند نھايتاً باعث می
  گردد. و يا منجر به اخراج آنھا می

  
اگرچه ما ھيچ مدرکی داّل بر وجود يک خط مشی يا تالش سازمان يافته از جانب مقامات ايران صرفاً به منظور 

ھای سنگين و فزاينده  اخراج پناھندگان ثبت نام شده و برگرداندن آنھا به افغانستان پيدا نکرديم، اما محدوديت
ھايی که حقيقتاً  که احتمال بازگرداندن غير قانونی افغاندھد  ايرانيان بر پناھندگان افغان  اين خطر را افزايش می

  ھای جدی ديگر قرار دارند، بيشتر شود.  در صورت بازگشت به کشورشان در معرض خطر يا آسيب
  

توانند آنھا را بدون داشتن حق  ھای بدون کارت آمايش را شناسائی کنند می اگر مسئولين ايرانی افغان
کشور و يا داشتن راھی برای ارائه درخواست پناھجوئی، فوراً از کشور اعتراض نسبت به اخراج از 

 اخراج نمايند.
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افغان را فقط از طريق قرارگاه مرزی اسالم قلعه  ١۵٠ر٠٠٠، مقامات ايرانی حدود ٢٠١١در سال 
درصد افزايش  ٣٠افغان را اخراج کرده است، يعنی  ٧٠٠ايران روزانه  ٢٠١٢اخراج کردند. در سال 

وجود داشته است. اما به ھر حال اين نکته قابل توجه است که اکثريت قريب به اتفاق  ٢٠١١نسبت به سال 
  اين اخراج ھا مربوط به پسران يا مردان مجردی است که برای کار کردن به ايران رفته بودند.

  
ھای جديد الورودی که درخواست پناھجوئی داشتند به شدت  به دنبال معرفی طرح آمايش، تناسب افغان

شوند در حقيقت امکان طرح درخواست پناھجوئی  ھايی که امروز به ايران وارد می يافت. افغان کاھش
را ندارند. پناھجويان افغان بايد قادر باشند درخواست پناھجوئی خود را به اداره کل امور اتباع و 

ظف است شود، و بر طبق قانون ايران مو مھاجرين خارجی ايران که زير نظر وزارت کشور اداره می
با عدم —ھای پناھندگی و پناھجوئی رسيدگی نمايد، تحويل دھند. معھذا، تحقيقات ما به درخواست

مرز ميان ايران و  --» نقطه صفر«اکثر مردان، زنان و کودکانی که ما  در 
با آنھا مصاحبه کرديم، به تازگی از  -- افغانستان در منطقه مرزی اسالم قلعه 

صاحبه شوندگان، که اغلب از مردانی بودند ايران اخراج شده بودند. برخی از م
کردند  که پس از ورود به ايران به صورت قاچاق، تنھا در اين کشور زندگی می

رسيدند گوئی که  کردند، به نظر بی تفاوت می و بدون داشتن اجازه رسمی کار می
اين ھم بخشی از روال کار است. آنھا قبالً از اين مراحل عبور کرده بودند و پيش 

کردند که مجدداً ھم برای آنھا اتفاق خواھد افتاد. بسياری از آنھا شکايت  بينی می
می کردند که به ويژه در ھنگام دستگيری و اخراج، توسط مسئولين، مورد آزار 

  اند. و اذيت ھای گوناگون قرار گرفته
 
مصاحبه شوندگان ديگری ھم بودند که در حالتی کامالً بحرانی قرار داشتند. 

کرد که آنھا را در طی  بان حقوق بشر با پدر و مادری صحبت می سازمان ديده
دانستند چگونه  و به ھيچ وجه نمی –مراحل اخراج از فرزندانشان جدا کرده بودند 

آنھا را دوباره پيدا کنند؛ مردان و زنان جوانی که در ايران به دنيا آمده بودند و 
ممنوع شده و اکنون به کشوری فرستاده  عمالً از به دست آوردن تابعيت ايرانی

شدند که ھرگز در زندگی خود آن را نديده بودند؛ و پسرانی که تنھا به ايران  می
دانستند  سفر کرده بودند تا برای خانواده خود مبلغی پول به دست آورند و اکنون نمی

ولی که توانند بدون بردن پ يا حتی اينکه آيا ھرگز می –چگونه به خانه باز گردند
  خانواده شان شديداً به آن نياز داشتند، به خانه باز گردند.

 
گفت  کردند که می بسياری از مصاحبه شوندگان اظھارات مسعود ج. را ابراز می

توانم بفھمم چگونه  ايران کشوری مسلمان مانند افغانستان است. من نمی«
  »د.توانند با مسلمانان ديگر اينطور بد رفتار کنن مسلمانان می
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ھای تازه وارد  حاکی از آن است که برای اکثريت قريب به اتفاق افغان—دسترسی  يا فقدان آمار عمومی
  ارائه درخواست پناھجوئی عمالً غير ممکن است.

  
به بعد اجازه ثبت نام جديد داده  ٢٠٠٧بان حقوق بشر گفت که از سال  يک مقام رسمی به سازمان ديده

ھای جديد الورود  نشده است. يک مقام رسمی ديگر به ما گفت ھر سال تعداد انگشت شماری از افغان
قادرند در طرح آمايش ثبت نام کنند، اما وی نتوانست در اين زمينه اسناد و يا توضيحات بيشتری ارائه 

  دھد.
  

ھای اخراجی از ايران ھيچگونه فرصتی برای اعتراض نسبت به اخراج  ديگر اين است که به افغان مشکل
شود که چرا جواز سابق پناھندگی آنھا  شود، از جمله اينکه ھيچگونه توضيحی به آنھا داده نمی آنھا داده نمی

  اند. منقضی شده و يا چگونه آنھا از طرح درخواست پناھجوئی ممنوع شده
  

ھای آمايش را تشويق نموده است در قبال دريافت اجازه  يک ساله  ايران ھمچنين دارندگان کارت دولت
باشد، کارت آمايش خود را تحويل دھند.  اقامت و کار، که حداقل برای يک سال ديگر قابل تجديد می

واگذار  اگرچه دولت ايران از اين حق قانونی برخوردار است که افرادی که جواز پناھندگی خود را
اند از کشور اخراج کند، اما اين مطلب ھنوز روشن نيست که آيا پناھندگانی که انجام چنين کاری را  نموده

اند و پيش از دست کشيدن از وضعيت پناھندگی خود، با  پذيرفته اند کامالَ از پيامدھای اين جريان آگاه بوده
ه اينکه مقامات ايرانی سپس ممکن است تصميم اند يا خير. با توجه ب داشتن اطالعات کافی رضايت داده

ھای اقامت اين افراد را تجديد نکنند و آنھا را اخراج نمايند، چنين وضعيتی ممکن است برای  بگيرند اجازه
ھايی که در خطر آزار و اذيت در افغانستان قرار دارند پيامدھای سخت و ناگواری به ھمراه داشته  افغان
  باشد.

  
ھای غير مجاز در ايران  چنين در صدد تنگ تر کردن حلقه کنترل خود بر روی افغانمقامات ايران ھم

گيرد. پس  از ثبت نام، اين افراد  ھا به ثبت نام نزد دولت صورت می اند که از طريق تشويق افغان بوده
ست آورند. اند) بايد گذرنامه، اجازه اقامت در ايران و اجازه کار به د (اگر تا آن زمان گذرنامه نداشته

اگرچه ايران کامالً مجاز است که اتباع غير مجاز را ثبت نام و گروه بندی کند، اما بايد به اين نکته توجه 
ھا دشوار  داشت که مراحل تھيه مدارِک مناسب، ھم گران و ھم از جھت تدارکاتی برای بسياری از افغان

شود، ابداً  ناميده می» ماندھی اتباع خارجیطرح سا«است. نکته مھم تر آنکه اين طرح ايجاد انتظام، که 
ھای تازه وارد اجازه دھد درخواست پناھجوئی کنند يا صرفاً  تواند جايگزين سيستمی شود که به افغان نمی

 ٢٠٠٣بر پايه مليت خود، مستقيماً برای تحت پوشش قرار گرفتن، ثبت نام نمايند (مانند آنچه که در سال 
  بار ثبت نام انجام شد).بر اساس طرح آمايش با يک 
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ن پناھندگان افغان به ترک ايران تا حدی موفق بوده است. ھای دولت ايران برای متقاعد ساخت تالش
افزايش تعداد پناھندگان افغان که  ٢٠١١کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان مجدداً در سال 

اند، را خاطر نشان ساخته است، به طوريکه يکی از سخنگويان سازمان ملل متحد  از ايران باز گشته
رسد علت افزايش تعداد بازگشت ھای داوطلبانه و حمايت شده،  به نظر می: « اينطور توضيح می دھد

  »فشار اقتصادی و قطع يارانه ھای مربوط به کاالھا و خدمات اساسی توسط دولت ايران باشد.
  

عالوه بر موانعی که بر سر راه درخواست پناھجوئی قرار دارد، پناھندگان افغان، پناھجويان و ديگر 
ھای شديد از جھت آزادی سفر و نيز  ديتر ايران اقامت دارند، با محدوطور قانونی د افرادی که به
ھايی در مورد دسترسی به تحصيالت، استخدام، کسب تابعيت ايرانی و حقوق ازدواج مواجه  محدوديت

ھای تردد روبرو  ھا و اتباع خارجی ديگر در بسياری از مناطق کشور با محدوديت ھستند. کليه افغان
توانند در مشاغل بخصوصی به کار بپردازند که تمام آنھا کارھای  ھای مجاز ھم  فقط می تند و افغانھس

باشند. پناھندگان افغان بايد پيش از ورود به دانشگاه از  پست و حقير و بسياری از آنھا ھم خطرناک می
ای کارشناسی ممنوع ھ موقعيت خود به عنوان پناھنده دست بکشند و نيز از تحصيل در برخی از رشته

ھايی که دارای وضعيت اقامت قانونی نيستند در فراھم نمودن تحصيل برای فرزندانشان با  ھستند. افغان
مشکالت بسياری مواجه ھستند که در نتيجه بسياری از کودکان يا مشغول به تحصيل نيستند و يا در 

ھای ايرانی/افغانی را  بسياری از زوجمدارس مخفی به تحصيل اشتغال دارند. دولت ايران ازدواج برای 
باشند و  دشوار ساخته است، از دادن تابعيت به شوھران افغان که دارای ھمسر ايرانی ھستند امتناع می

  کند. برای تابعيت فرزندان اينگونه زوج ھا نيز موانعی را ايجاد می
  

ھايی روبرو  ھای غير مجاز با يک سلسله آزار و اذيت ھای مجاز و ھم افغان و باالخره اينکه ھم افغان
شوند و بسياری ھم که از کشور اخراج می گردند با آزار و اذيت ھای پليس، از جمله خشونت، دزدی،  می

کرديم. يک مأمور پليس آمد و از ما خواست  ما با مينی بوس در منطقه سرھک سفر می
کارت شناسايی خود را نشان دھيم. مأمور پليس کارت شناسايی ما را با خود برد و گفت 

[فردای آن من ھم » صبح اينجا باشيد. ٨دھم. ساعت  فردا کارت را به شما پس می«
روز] رفتم و آنھا ھمگی ما را داخل اتومبيلی گذاشتند و به يک بازداشتگاه [مخصوص 
اخراج از کشور] بردند. [سپس ما را از کشور اخراج کردند در حالی که سه فرزند ما، 

دانم چه بايد بکنم. پولی ندارم که پاسپورت  اند....] نمی ساله در ايران مانده ١٢، و ١٠، ٨
بگيرم. ما ھيچکس را در مشھد نداريم که به ما کمک کند. ما به مزار شريف و ويزا 

ای اجاره کرديم و فرزندانمان  کنيم خانه ای نداريم، اما سعی می خواھيم رفت. در آنجا خانه
  دانم خداوند چه راھی پيش پای من خواھد گذاشت. را از ايران به اينجا بياوريم. نمی

  
فرزند نوزادش از ايران اخراج شد، در حاليکه سه فرزند  عارف، که به ھمراه ھمسر و

سال در ايران زندگی  ١٠ديگرش در ايران در خانه تنھا مانده اند. خانواده آنھا به مدت 
 کرده بودند و به ھنگام اخراج دارای کارت معتبر طرح جامع ساماندھی بودند.
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اخراج، و تحمل شرايط کار اجباری در طی دوران بازداشت پيش از ھای نامعقول اخراج از کشور،  ھزينه
ھا، روبرو ھستند. به ويژه در مورد کودکان مھاجر بدون ھمراه، به علت فقدان  دشوار در بازداشتگاه

ھای الزم در طی مراحل اخراج، نگرانی خاصی وجود دارد. اين گزارش شامل مطالبی می  محافظت
 نفر از اين کودکان حاصل شده است. ۴١ھای ما با  گردد که از مصاحبه

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

 
 

 
پاکستان و ايران تعداد عظيم پناھندگان و پناھجويان افغان بار اقتصادی و اجتماعی بسيار سنگينی بر روی 

ھای پاکستان و ايران معترض ھستند که کشورھای ديگر از جمله آنھايی که از نزديک  گذاشته است. دولت
در اوضاع افغانستان درگير ھستند مانند اياالت متحده امريکا و کشورھای عضو اتحاديه اروپا، برای 

ايران و اياالت متحده نيز در اين جريان سھيم ھای ميان  تحمل اين بار عظيم  قدم چندانی برنداشته اند. تنش
بوده است به طوريکه ايران به ويژه از کشورھای اھدا کننده تقريباً ھيچ کمکی دريافت نکرده است و بدين 
ترتيب در ياری رسانی به تعداد عظيمی از پناھندگان افغان در اين کشور، عمالً تنھا مانده است. به عالوه، 

ای به آن منتسب  ھای سالح ھسته لی و اقتصادی عليه ايران که به دليل داشتن برنامهھای ما عواقب تحريم
شده است منجر به کمبود ذخاير ارز خارجی و کاھش شديد و ناگھانی ارزش لایر ايران، افزايش تورم و 

ھا حمله  ھای نظامی به خانه نفر مأمور با لباس ٢۵تا  ٢٠صبح،  ۶حدود ساعت 
کردند و ما را دستگير کردند. بعضی از ما را زدند. سپس ما را سوار چند 
کاميون کردند. برای مدتی در راه بوديم. بعد ديديم در وسط يک صحرای خشک 
ما را پياده کردند. برايمان کمی غذا آوردند. و بعد ھم ما را به يک قرارگاه پليس 

ساله ھم در ميان ما بودند. در قرارگاه پليس  ١٣و  ١٢جوان محلی بردند. چند نو
تومان  ۵٠٠٠افغان غيرقانونی بودند. ما بايد ھر يک  ۴۵٠محلی در حدود 

کرديم که برای انتقال خود به بازداشتگاه  ) تھيه میامريکايیدالر  ۴(معادل 
داشتم و کرمان بپردازيم. من را مجبور کردند يک شب آنجا بمانم چون ھيچ پولی ن

تومان  ٢٠٠٠آنھا [پليس] آن شب چندين بار با باتوم به سرم زدند. از من خواستند 
دالر امريکا] به آنھا بپردازم، اما من آن را ھم نداشتم، بنابراين من را در  ۶٣/١[

تومان احتياج  ۵٠٠٠اتومبيلی گذاشته به بازداشتگاه کرمان فرستادند. آنجا ھم به 
داشتم، بنابراين آنقدر گريه و التماس کردم تا مردم به من داشتم اما ھيچ پولی ن

کمک کردند. بازداشتگاه کرمان محل وحشتناکی بود. [نگھبانان بازداشتگاه] ما را 
  دادند. زدند و ترساندند و خيلی کم به ما غذا می

  
 ۴٨ساله، قبالً ھم از ايران اخراج شده بود و اکنون با يک گروه  ١۶داوود، 

اشت به طور قاچاق وارد ايران شود و به برادرش که ھنوز در نفری سعی د
ايران مانده بود، بپيوندد. اين گروه در مھمانخانه ای در خواب بودند که پليس 

آنھا را دستگير نمود.
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مجاز اين ھای  بيکاری شده است. اين اقدامات نيز تأثير بدی بر توانائی دولت ايران در اداره امور افغان
  کشور داشته است و زندگی اين گروه را که قبالً ھم آسيب پذير بود، بيشتر از پيش دشوار ساخته است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

ھا در ايران ھمچنين تحت تأثير وقايع در مقياس گسترده تر از قبيل رابطه ايران با  وضعيت افغان
ارتباط ايران با اياالت متحده و بازيکنان مھم در صحنه جھانی و نيز خروج نيروھای بين افغانستان، 

برای بيرون بردن نيروھای نظامی اياالت متحده از اين  ٢٠١۴المللی از افغانستان تا پايان مھلت سال 
للی بر روی ھای گسترده تر بين الم آورند که در آن تنش کشور می باشد. اين عوامل، محيطی به وجود می

اتباع آسيب پذير افغانستان تأثير می گذارند. يک راه حل با دوام برای اين مشکل نه تنھا احترام گذاشتن 
ھای آن و ھم پيمانان خارجی  بھتر ايرانيان به حقوق پناھندگان و مھاجران است بلکه افغانستان ھمسايه

ی کرده و در عين حال که به دنبال پيدا کردن افغانستان و کشورھای اھدا کننده ھم بايد با يکديگر ھمکار
يک راه حل دراز مدت برای ميليون ھا افغان ساکن ايران و کشورھای اطراف آن ھستند، سعی کنند به 

  پناھندگان نيز کمک کنند.
  

ھای اين گزارش و امنيت رو به وخامت در افغانستان که در آخرين راھنمای کميساريای  بر اساس يافته
المللی مورد نياز  ھای بين راھنمای ارزيابی حمايت«سازمان ملل در امور پناھندگان، يعنی عالی 

ھايی که  ، ايران بايد يک نظام واضح و شفاف برای پناھجوئی ارائه دھد تا به افغان»پناھجويان افغان
ھای زير را  روهمايلند درخواست پناھجويی کنند، چنين فرصتی را بدھد. اين سيستم پناھجويی بايد تمام گ

ھايی که قرار است اخراج  ھای تازه واردی که مايلند درخواست پناھندگی کنند؛ افغان شامل گردد: افغان
ھايی که از طرح  شوند و مايلند درخواست نمايند اما ھرگز به آنھا چنين فرصتی داده نشده؛ و افغان

ھای دولت مبنی بر عدم  ان عليرغم قولاند اما جواز اقامتش آمايش به جواز اقامت تغيير وضعيت داده
  ابطال اين جواز در آينده نزديک، ھنوز ھم ممکن است روزی باطل شود.

  
  
  

دانم چه بايد بکنيم. ما اينجا پولی نداريم؛ برای بازگشت، پول نداريم.  نمی
  سواد است. او بی–ھمسرم کار نمی کند

  
جوانش از کشور، ھمسر و پدر حسينا و زھره، با اخراج او و دو دختر نو

اند. پس از آنکه اين دو دختر به  سه فرزند کوچکترش در ايران باقی مانده
دليل آنکه حسينا  کفش اسپورت صورتی روشن پوشيده بود، در شھر 

مقدس قم دستگير شدند، پدر و دخترانش را از کشور اخراج کردند. پس 
دند، پدر آنھا و نامزد از آنکه آنھا برای کمک به اعضاء خانواده تلفن کر

زھره به ايستگاه پليس مراجعه کردند. ھنگامی که پليس متوجه شد آنھا 
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من دو پسر و پنج دختر دارم. يکی از دخترانم در افغانستان به علت سکته مغزی 
نتيجه  درگذشت. حاال چھار دختر برايم باقی مانده. يکی از پسرانم را اخراج کردند، در

االن فقط يک پسر برايم مانده. من به زندگی با اين يک پسرم عادت داشتم. اما اين مردم 
دويد  بيرحم او را ھم از من گرفتند. او پسر پر جنب و جوشی بود، ھميشه به ھمه جا می

کشيد. من ھمه درھا را قفل کرده بودم که نتواند بيرون برود. و پسر بزرگم ھم  و سر می
تن به محل کارش به من گفت درھا را قفل کنم. اما اين غير ممکن است ... پيش از رف
شود يک پسر جوان را در خانه نگاه داشت؟ پس از مدتی شروع به خواھش و  مگر می

روم چند تخم مرغ بخرم  تمنا کرد که در را برايش باز کنم. او گفت در را باز کن، من می
 ١٢رون رفت، بالفاصله او را دستگير کردند. او و برای خودم بپزم. ھمين که از خانه بي

  ساله است. او را شش ماه پيش از کشور اخراج کردند.
  

سال دارد. او پس از درگذشت شوھرش، از افغانستان به ايران رفت تا  ۴٠جميله، حدود 
اش، از جمله خواھرش که در آنجا بودند، بپيوندد. او و دو  به ديگر اعضاء خانواده

  ر غير قانونی در ايران اقامت داشتند. پسرش به طو
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  پيشنھادات کليدی
  

کند که  ھای جھانی درخواست می بان حقوق بشر از دولت ايران، دولت افغانستان و شرک سازمان ديده
عمل کنند. قاطعانه اند  دادن به موارد نقض حقوق بشری که در اين گزارش مستندسازی شده پايان برای

اند، اما اقدامات ضروری که بايد ھرچه زودتر انجام  کامل در انتھای اين گزارش ارائه شدهپيشنھادات 
  شوند عبارتند از:

  
 جمھوری اسالمی ايران بايد:

 اند اجازه  ھايی که به دليل حضور غير قانونی در کشور دستگير شده ھای تازه وارد و به افغان به افغان
ھای اين افراد را به طور منصفانه و مؤثر  پناھجويی کنند، درخواستدھيد در صورت تمايل، درخواست 

 مورد بررسی قرار دھيد و تضمين نماييد که به متقاضياِن پذيرفته نشده حق استيناف داده شود.

 ھايی که مايلند  پناھجويان و پناھندگان ثبت نام شدۀ افغان را با زور به افغانستان باز نگردانيد، و بر افغان
 ز درخواست پناھندگی به ايران کنند راه را مسدود نکنيد.در مر

  اطمينان حاصل نماييد که به ھر افغان که با اخراج مواجه است فرصتی داده شود تا قاضی به پرونده او
 ھای حقوقی و حق استيناف دسترسی داشته باشد. رسيدگی نمايد و وی به کمک

  تبعيض، آزادی تردد بدھيد، و طرح فعلی و غير قانونی به کليه اتباع خارجی در ايران، بدون ھيچگونه
سازد را لغو  استان کشور ممنوع می ٢٨که افراد غير شھروند را از اقامت و تردد از » مناطق ممنونعه«

 کنيد.

  اطمينان حاصل کنيد که تمامی نيروھای امنيتی و مقامات ديگر دولتی با پناھندگان، پناھجويان و مھاجرين
استثناء با شرافت و احترامی که شايسته حقوق انسانی اين افراد است، و نيز مطابق با تعھدات افغان بدون 

 باشد، رفتار کنند. المللی می  حقوقی آنھا بر طبق قوانين داخلی و بين

 
 اسالمی افغانستان بايد: جمھوری

 يفات حقوقی الزم، که بر ھا و تشر به دولت ايران فشار بياوريد تضمين نمايد که مھاجرين افغان از حمايت
 طبق حقوق بين الملل به آنھا اعطا شده، برخوردار شوند.
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 يای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان بايد:ارکميس

ھايی که به دنبال پناھجوئی در ايران  نحوه کار دولت ايران را بررسی کنيد تا اطمينان حاصل کنيد افغان •
د، درخواست پناھجويی نمايند، و به درخواست آنھا به طور منصفانه و باشند بتوانند به ايران وارد شون می

مؤثر رسيدگی شود؛ ھمچنين بر طرز کار ايران نظارت کنيد تا تضمين شود که ھيچيک از پناھندگان ثبت 
 نام شده مجبور به بازگشت به افغانستان نشوند.

دم اطمينان رو به افزايش گذاشته است، در شرايطی که در مرحله انتقال قدرت در افغانستان، ناامنی و ع •
 از تأکيد بر بازگشت افراد به عنوان يک راه حل پايدار خودداری کنيد.

 
 ھای جھانی افغانستان و ايران بايد: سازمان ملل متحد و شرک

  ايران را برای پايان دادن به آزار و اذيت پناھندگان، پناھجويان و کارگران مھاجرين افغان تحت فشار
 دھيد. قرار

 ھای پناھندگان افغان در ايران، از جمله  ھای بيشتر به دولت ايران برای تأمين ھزينه فراھم کردن کمک
 ھای بھداشتی را در نظر بگيريد. بھبود وضعيت دسترسی به تحصيل و مراقبت

 برای کسب  ھای ايران را بر روی پناھندگان و مھاجرين افغان و نيز ايرانيان ارزيابی کنيد، و تأثير تحريم
برند در اثر اين  اطمينان از اينکه مردمی که حتی پيش از اين ھم آسيب پذير بوده و در فقر به سر می

 ھا  آسيب نبينند، اقداماتی انجام دھيد. تحريم
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 پيشنھادات
 

  به جمھوری اسالمی ايران:
  دسترسی پناھندگان و پناھجويان و محافظت از آنھا

 اند اجازه دھيد در  ھايی که به دليل حضور غير قانونی در کشور دستگير شده به افغان ھای تازه وارد و به افغان
ھای اين افراد را به طور منصفانه و مؤثر مورد بررسی  صورت تمايل، درخواست پناھجويی کنند، درخواست

 قرار دھيد و تضمين نماييد که به متقاضياِن پذيرفته نشده حق استيناف داده شود.

 ھايی که مايلند  و پناھندگان ثبت نام شدۀ افغان را با زور به افغانستان باز نگردانيد، و بر افغان پناھجويان
 در مرز درخواست پناھندگی به ايران کنند راه را مسدود نکنيد.

 تری تمديد  ھای طوالنی ھای آمايش کماکان اجازه دھيد وضعيت پناھندگی خود را برای مدت به دارندگان کارت
ھای آمايش که در معرض خطر آزار و اذيت در  گر طرح آمايش متوقف شود، به تمام دارندگان کارتکنند؛ ا

ھايی به طور منصفانه  افغانستان قرار دارند اجازه دھيد درخواست پناھندگی کنند و به چنين درخواست
 رسيدگی نماييد.

  داده شود تا قاضی به پرونده او اطمينان حاصل نماييد که به ھر افغان که با اخراج مواجه است فرصتی
 ھای حقوقی و حق استيناف دسترسی داشته باشد. رسيدگی نمايد و وی به کمک

  به کليه اتباع خارجی در ايران، بدون ھيچگونه تبعيض، آزادی تردد بدھيد، و طرح فعلی و غير قانونی
 سازد را لغو کنيد. کشور ممنوع میاستان  ٢٨که افراد غير شھروند را از اقامت و تردد از » مناطق ممنونعه«

 ھای مربوط به امور دادرسی مھاجرت که در ارتباط با کودکان  اطمينان حاصل نماييد که تصميمگيری
ھای  ، ھمانطور که در کنوانسيون حقوق کودک و رويه»بيشترين منفعت را برای کودک داشته باشد«باشد،  می

 قضائی بين المللی مربوطه مطرح شده است.

 ينان حاصل کنيد که کودکان مھاجر و بی سرپرست تحت تکفُّل قرار بگيرند، در طول مراحل رسيدگی به اطم
ھای  ھای حقوقی رايگان برخوردار شوند و به پناھگاه مناسب،غذا، مراقبت امور مھاجرت و بازداشت از کمک

 بھداشتی و تحصيالت دسترسی داشته باشند.

 وطلبانه پناھندگان به کشور خود حقيقتاً داوطلبانه و بدون ھيچگونه زور و اطمينان حاصل نماييد که بازگشتن دا
اجبار باشد، و در طول مراحل بازگرداندن آنھا، امنيت و حرمت آنھا حفظ شود و احترام کامل به حقوق انسانی 

 پناھندگان گذاشته شود.

 روز شده و عينی در باره شرايط داخل  اطمينان يابيد که برنامه بازگشت داوطلبانه پناھندگان شامل اطالعات به
افغانستان باشد و به پناھندگانی که معتقدند بازگشت آنھا خطری نخواھد داشت اجازه دھيد پيش از تصميمگيری 
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در باره بازگشت، ديدار مختصری از مناطق مسکونی خود داشته باشند تا بتوانند درباره ماندن يا بازگشتن، 
 آگاھانه تصميم بگيرند.

 ينان حاصل کنيد که برنامه بازگشت داوطلبانه به اصل اتحاد خانواده احترام کامل بگذارد.اطم 

 کند، از  ھای عمومی در باره پناھندگان افغان که اعمال تبعيض آميز و غير قانونی را تشويق می به بيانيه
ر دولتی) خاتمه جمله توسط مسئولين غير دولتی (از قبيل اجرای قوانين مھاجرتی کشور توسط عوامل غي

ھای نژاد پرستانه و مليت گرايانه و تبعيض عليه پناھندگان، پناھجويان و مھاجرين  دھيد. مرتکبين خشونت
 را تحت تعقيب قانونی قرار دھيد.

 راھنمای محافظت و  ٩تا  ٧ھا را با توجه خاص نسبت به فصول  ھا و محيط داخل بازداشتگاه برنامه
نان پناھنده، که ھر دو توسط راھنمای محافظت از ز ۵تا  ٣فصول  مراقبت از کودکان پناھنده و

 يای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان تھيه شده، سازماندھی و طراحی کنيد.ارکميس

 ھای غير دولتی اجازه دھيد در مورد شرايط و وضعيت پناھندگان و پناھجويان در ايران تحقيق  به سازمان
ھای غير دولتی را از انجام چنين تحقيقاتی ممنوع ساخته  خيلی از سازماننمايند. در حال حاضر دولت 

 است.

  
  دسترسی به تحصيل، استخدام، وخدمات ديگر برای پناھندگان و پناھجويان

 ھای اقامت معاف شوند. ھا، اجازه دھيد از پرداخت ھزينه به کليه پناھندگان و پناھجويان، از جمله افغان 

  افغان، صرف نظر از وضعيت مھاجرت آنھا، اجازه دھيد فوراً به طور رايگان برای انجام به تمام کودکان
 ھای مربوط به تحصيالت ابتدايی را ھرچه زودتر لغو نماييد. تحصيالت ابتدايی ثبت نام کنند. تمام ھزينه

 نظر کردن از ھا به صرف  ھا، از جمله الزام افغان موانع تبعيض آميز موجود بر سر راه تحصيالت افغان
وضعيت پناھندگی خود برای پذيرفته شدن در دانشگاه را برداريد، و ھمانگونه که قانون بين المللی مکلف 

 نموده است به تدريج در مقاطع متوسطه و عالی، تحصيالت رايگان را معمول کنيد.

 درمان را حد اقل در  ھا، دسترسی به خدمات بھداشتی و برای کليه پناھندگان و پناھجويان، از جمله افغان
 ھمان سطحی که برای افراد غير شھروند ديگر در کشور موجود است، فراھم نماييد.

 ھا، اجازه کار بدھيد و در صورت لزوم متقاضيان را از  به تمام پناھندگان و پناھجويان، از جمله افغان
 ھای مربوطه معاف کنيد. پرداخت ھزينه

 دھد فقط در مشاغل خاصی به کار بپردازند را لغو کنيد، و تنھا  می ھا اجازه ھايی که به افغان محدوديت
ھا که به داليل آشکار با موضوع  افراد غير شھروند را از استخدام در تعداد معدود و مشخصی از سمت
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ھا تبعيض قائل  باشد، ممنوع نماييد. ميان اتباع گوناگون از بابت اين محدوديت شھروندی آنھا مربوط می
 نشويد.

 
  ھای آنھا ھای منصفانه برای کارگران مھاجر و خانواده گزينه

  را ساده کنيد و به افرادی که برای کسب رواديد از » طرح ساماندھی اتباع خارجی«مراحل مربوط به
طريق اين طرح حائز شرايط ھستند، رواديد بلند مدت تری صادر کنيد و به آنھا حق تمديد رواديد را 

 بدھيد.

 ھايی که داوطلبانه تصميم به تحويل دادن و يا نگھداشتن جواز پناھندگی خود  د تمام افغاناطمينان يابي
 گيرند، کامالً از عواقب آن آگاه ھستند. می

 ھايی که داوطلبانه در اِزای به دست آوردن انواع ديگر جوازھای اقامتی از  اطمينان حاصل کنيد که افغان
در صورت باطل شدن اين پروانه و قرار داشتن در معرض جواز پناھندگی خود صرف نظر کرده اند، 

 خطر آزار و اذيت در افغانستان بتوانند مجدداً درخواست پناھجوئی کنند.

 
  قانونی و انسانی بودِن مراحل اخراج از کشور

اطمينان حاصل کنيد که تمامی نيروھای امنيتی و مقامات ديگر دولتی با پناھندگان، پناھجويان و مھاجرين  •
افغان بدون استثناء با شرافت و احترامی که شايسته حقوق انسانی اين افراد است، و نيز مطابق با تعھدات 

 باشد، رفتار کنند. المللی می  حقوقی آنھا بر طبق قوانين داخلی و بين

به نھادھای امنيتی دستور دھيد افرادی که دارای مدارک پناھندگی يا کارگر مھاجر ھستند را ھرگز  •
توان به طور شتابزده از کشور اخراج نمود، و برای تشخيص و مجازات مأمورينی که اين قانون را  نمی

 کنند شيوه ھای مناسبی به کار بنديد. نقض می

اطمينان حاصل کنيد تمام افرادی که قرار است اخراج شوند مھلت کافی برای تماس با اعضاء خانواده  •
ا گذاشته شود که اگر ديگر اعضاء خانواده آنھا که قرار نيست داشته باشند، و اين فرصت در اختيار آنھ

 اخراج شوند مايلند به آنھا بپيوندند بتوانند به اين کار اقدام کنند. 

به تمام افرادی که قرار است اخراج گردند، فرصت دھيد دستمزدھا و وجوه ديگری که از کارفرماھا،  •
 دريافت کرده و نيز دارائی شخصی خود را جمع آوری نمايند.صاحبخانه ھا و افراد ديگر طلب دارند را 

ھای اخراج و ماليات [برعھده اخراج شوندگان] به عنوان بخشی از مراحل اخراج از  به تحميل ھزينه •
 کشور پايان دھيد.
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در طی مراحل توقيف، کودکانی که با افراد بزرگسال ھيچگونه نسبتی ندارند را در ھمه حال از آنھا جدا  •
ھداريد و برای تمام کودکان بی سرپرست که در حال حاضر در ايران ھستند و يا به ايران وارد نگ
 ھای مربوطه ديگر را فراھم آوريد. ھای قانونی، مسکن امن و کمک شوند، تأمين اجتماعی، کمک می

مقررات جدی و اکيدی برای ممنوع ساختن آزار و اذيت لفظی و جسمی و نيز سرقت و اخاذی توسط  •
ھا و در طول مراحل اخراج، وضع کنيد؛ ساز و کارھای  پليس و نگھبانان ايستگاه پليس و بازداشتگاه

 مربوط به اجرای اين ممنوعيت ھا را گسترش داده و تقويت کنيد.

ای نگاه داريد که با تعھدات ايران نسبت به قوانين بين  ھا را به گونه ھای پليس و بازداشتگاه شرايط ايستگاه •
 مطابقت داشته باشد. المللی

ھای ملی و بين المللی حقوق بشر، از جمله کميته بين المللی ھالل احمر، اجازه دھيد به تمام  به سازمان •
 سرپرست، کمک نمايند. ھا  دسترسی داشته باشند و به بازداشت شدگان، به ويژه کودکان بی بازداشتگاه

 
 به جمھوری اسالمی افغانستان

  ھا و تشريفات حقوقی الزم، که بر  بياوريد تضمين نمايد که مھاجرين افغان از حمايتبه دولت ايران فشار
 طبق حقوق بين الملل به آنھا اعطا شده، برخوردار شوند.

 ھا را بھبود بخشيد تا  مراکز پذيرش برای کودکان بی سرپرست فراھم کنيد و مراحل رديابی خانواده
 ھای خود بپيوندند. بتوانند دوباره به خانوادهاطمينان يابيد که اين کودکان بی سرپرست 

 ھای بيشتری برای افغان$ھای اخراجی در تمام مرزھای مشترک با ايران فراھم آوريد و سيستم  کمک
جمع آوری اطالعات از اخراج شدگان را بھبود بخشيد تا موارد نقض حقوق بشر را بتوان بھتر رديابی 

 کرد. 

 ھای  ھم از جھت مالی و ھم از جھت فراھم نمودن فرصت–بھتر کنيد ھای دولتی را گسترش دھيد و کمک
ھای بی بضاعتی که از ايران و کشورھای ديگر اخراج شده اند و يا به ميل خود  تا به افغان–شغلی

 بازگشته اند کمک شود. 

 ری صورت ھا که در افغانستان فعال ھستند اقدامات فو ھای قاچاقچيان انسان برای مبارزه با آزار و اذيت
 دھيد.

 ھای فوق، به آزار و اذيت پناھندگان و مھاجرين افغان خاتمه  از دولت ايران جداً بخواھيد با اجرای توصيه
 دھد.

 ھا در ايران توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان  به مستند سازی و انتشار اخبار آزار و اذيت افغان
 ادامه دھيد.
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 در امور پناھندگانيای عالی سازمان ملل اربه کميس

ھايی که به دنبال پناھجوئی در ايران  نحوه کار دولت ايران را بررسی کنيد تا اطمينان حاصل کنيد افغان •
باشند بتوانند به ايران وارد شوند، درخواست پناھجويی نمايند، و به درخواست آنھا به طور منصفانه و  می

ت کنيد تا تضمين شود که ھيچيک از پناھندگان ثبت مؤثر رسيدگی شود؛ ھمچنين بر طرز کار ايران نظار
 نام شده مجبور به بازگشت به افغانستان نشوند.

ھای تغيير  اطمينان حاصل کنيد که کليه اتباع خارجی، از جمله پناھندگان، اطالعات کافی در باره برنامه •
اند، و اطمينان يابيد  کردهبه وجود آمده، اطالعات کافی دريافت » مناطق ممنوعه«مکان که به علت تعيين 

ھا و  ھای ديگر با دولت ايران، اکيداً توسط اين دولت ھای تغيير مکان و توافق که شرايط تمام توافق نامه
 شود. کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان اجرا می

ز جوازھای ديگر اقامتی ای که کارت آمايش خود را با ھر يک ا به دولت ايران فشار بياوريد تا ھر پناھنده •
کند، در صورت ابطال پروانه اقامت جديد و اگر با بازگشت به افغانستان در خطر آزار و  تعويض می

 اذيت قرار دارد، بتواند مجدداً درخواست پناھجوئی نمايد.

ھا  ھای مناسب برای نيروھای امنيتی در بازداشتگاه بر طرز کار دولت ايران نظارت نماييد تا آموزش •
ھا رعايت شود، و  فراھم شود و اطمينان حاصل کنيد که حداقل استانداردھای بين المللی برای بازداشتگاه

 به حداقل برسد.  ھا امکان آزار و اذيت در بازداشتگاه

تواند پناھندگان  ھايی می ھای آمايش را کاھش دھد، زيرا چنين ھزينه از دولت ايران درخواست کنيد ھزينه •
کند و سبب غير قانونی شدن اقامت و اخراج آنھا  ھای آمايش منصرف  مجدد برای کارترا از ثبت نام 

شود؛ از مقامات ايران جداً بخواھيد ايجاد مزاحمت، اخاذی، محبوس نمودن، و بازگرداندن اجباری  می
 پناھندگان افغان که به طور غير قانونی حذف نام شده اند را پايان دھد.

برای دنبال نمودن جدی معيارھای بين المللی در مورد کمک به بازگشت  در زير نظر داشتن ايران •
 داوطلبانه افراد با ھشياری کامل عمل کنيد. 

در شرايطی که در مرحله انتقال قدرت در افغانستان، ناامنی و عدم اطمينان رو به افزايش گذاشته است،  •
 ری کنيد.از تأکيد بر بازگشت افراد به عنوان يک راه حل پايدار خوددا

 از نقطه نظر برنامه ريزی، •

o :برای افرادی که مايلند داوطلبانه باز گردند امکانات زير را فرھم نمائيد 

 ھای مناسب برای جوانان که بتواند نيازھای نسل دوم پناھندگان افغان که در تبعيد متولد شده و  برنامه
 امرار معيشت، و يا تحصيالت؛ھا،  پرورش يافته اند را پاسخگو باشند، چه از جھت مھارت
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 باشد  ھای مناسب برای زندگی در شھر که تمايل بيشتر پناھندگان افغان که از ايران بازگشته اند می برنامه
 را در نظر بگيرد.

o ،برای افرادی که گزينه بازگشت را در نظر دارند 

 و ھر واليت افغانستان  اطالعات به روز شده در باره وضعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی در ھر منطقه
 را در اختيار اين افراد قرار دھيد؛

 ابتکارھای تحقيقاتی در مرزھا را برای تھيه اطالعات مناسب برای برنامه ريزی افزايش دھيد؛ 

 ھای غير دولتی داخل ايران و افغانستان را افزايش دھيد تا برای  ھمکاری و مشارکت اطالعات با سازمان
 کنند، حمايت بيشتری فراھم شود. ای کمک به پناھندگان افغان فعاليت میافرادی که در ايران بر

 
  ھای جھانی افغانستان و ايران به سازمان ملل متحد و شرک

  ايران را برای پايان دادن به آزار و اذيت پناھندگان، پناھجويان و کارگران مھاجرين افغان تحت فشار
 قرار دھيد.

 ھای پناھندگان افغان در ايران، از جمله  دولت ايران برای تأمين ھزينهھای بيشتر به  فراھم کردن کمک
 ھای بھداشتی را در نظر بگيريد. بھبود وضعيت دسترسی به تحصيل و مراقبت

 ھای ايران را بر روی پناھندگان و مھاجرين افغان و نيز ايرانيان ارزيابی کنيد، و برای کسب  تأثير تحريم
برند در اثر اين  حتی پيش از اين ھم آسيب پذير بوده و در فقر به سر می اطمينان از اينکه مردمی که

 ھا  آسيب نبينند، اقداماتی انجام دھيد. تحريم

  در مالقات با مقامات رسمی ايران، بر اين نکته تأکيد نماييد که ايران برای محافظت از پناھندگان و
از اينکه آنھا برای ھميشه به افغانستان باز  پناھجويان ايران تعھداتی دارد، از جمله اطمينان يافتن

ھايی که حقيقتاً مايلند داوطلبانه بازگردند اين کار با حفظ امنيت و  گردند، و نيز اينکه در مورد افغان نمی
 حرمت آنھا و با احترام کامل نسبت به حقوق انسانی آنھا انجام شود.

 ھا مطابق  م کنيد تا اطمينان يابيد اين برنامهھای بازگشت داوطلبانه فراھ بودجه کافی برای برنامه
اريای عالی سازمان کميس ١٩٩۶استانداردھای بين المللی باشند، به ويژه معيارھايی که در کتاب راھنمای 

ھای  و نيز نتيجه گيری» بازگشت داوطلبانه: کتاب راھنمای محافظت بين المللی«ملل در امور پناھندگان، 
تصريح گرديده، رعايت شوند. چنين برنامه بازگشت داوطلبانه بايد با  [ExCom]» اکس کام«نھاد 

ھای توسعه مناطق  ھای بازسازی  در داخل افغانستان از قبيل نظارت بر حقوق بشر، برنامه فعاليت
  ھای مين زدايی و تخليه نيروھای نظامی ھماھنگ شود. روستايی و طرح
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