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چکيده
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 نبوديم و بنابراين
نمیتوانستيم به جای ديگری برويم .ما کارتھای سبز ]کارتھای اقامت[ ،مدارک سازمان
ملل داشتيم .اما دولت ايران اين مدارک را جمع آوری کرد و مدارک جديدی صادر کرد که
ھر شش تا نه ماه تمديد میشد .آخرين مدرک ،ارزش چندانی نداشت ]و بعد[ نھايتا ً آن را
ھم از ما گرفتند.
نجيب ت ۵۵ ،ساله و ھمسرش  ۴۵ساله .ھنگامی که دولت ايران اعالم کرد شھری که آنھا
در آن به مدت  ١٨سال زندگی کرده بودند ،برای خارجیھا جزء »مناطق ممنوعه«
میباشد و آنھا پس از آنکه به تمام خارجی ھا دستور داده شده بود آنجا را ترک کنند ،ھنوز
در آنجا به سر می بردند ،جواز پناھندگی خود را از دست دادند.

بيشتر پناھندگان از افغانستان میآيند تا از کشورھای ديگر .دورهھای مکرر درگيریھای مسلحانه– که جديدترين آنھا
نبردھای خشونت آميز فزاينده ميان طالبان از يک طرف و دولت افغانستان و حاميان جھانی آن از طرف ديگر بوده
است– ميليون ھا افغان را از دھه  ١٩٨٠به بعد ،بر آن داشته تا پناھنده شوند.
بر طبق اطالعات سازمان ملل متحد ،از سال  ،٢٠١٢اکثريت قريب به اتفاق پناھندگان افغان در پاکستان و ايران
زندگی کرده اند ،که از اين گروه حدود  ١٫٧ميليون نفر در پاکستان و نزديک به يک ميليون نفر در ايران ثبت نام شده
اند .از سال  ٢٠١٣در ايران حد اقل برای نيم ميليون يا تعدادی در ھمين حدود انواع ديگر پروانهھای اقامت موقت
صادر گرديده است.
ميليونھا تن ديگر از افغانھا در اثر خشونت ،ناامنی و نابود شدن وسائل امرار معاش گريخته اند ،اما به داليل مختلف
به عنوان پناھنده ثبت نام نکرده ،جويای حفاظتھای قانونی ديگر بوده و يا جواز پناھندگی خود را از دست دادهاند .اين
مھاجران فاقد مدارک نيز عمدتا ً در پاکستان و ايران سکونت گزيده ،يا به صورت بخشی از مھاجرتھای اقتصادی
منطقهای و دورهای ،برای دورهھای طوالنی در اين کشورھا اقامت کردهاند.
بر طبق سرشماری دولت ،از اکتبر  ،٢٠١١ايران پذيرای  ٨٨٢،۶۵٩پناھنده ثبت نام شده بوده است که از آن تعداد،
 ٨۴٠،١۵٨تن اتباع افغان ،و بقيه عراقی بودهاند .بر طبق تخمينھای اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی ايران
در سال  ،٢٠١٢در حال حاضر حدود  ١٫۴تا  ٢ميليون تن افغان در ايران زندگی و کار میکنند که به عنوان پناھنده
ثبت نام نشدهاند .مجموعا ً به ھمراه پناھندگان ثبت نام شده ،تعداد کل افغانھا در ايران به  ٢٫۴تا  ٣ميليون تن میرسد.
افغان ھا در ايران يکی از بزرگترين جمعيتھای پناھندگان شھرنشين جھان را تشکيل میدھند ،به طوری که فقط  %٣از
پناھندگان افغان در اردوگاهھای واقع در مناطق روستائی به سر میبرند.
برای ميليونھا تن افغانھای دارای مدارک و فاقد مدارک که در ايران زندگی میکنند ،منافع چشمگيری وجود داشته است.

١

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

بسياری از آنھا قادر بودهاند دستمزد دريافت کنند ،که اگرچه در حد حد اقل گذران زندگی يا حتی کمتر از آن بوده است
افغانستان جنگ زده میتوانستند به دست آورند زندگیای با کيفيت بھتر برای آنھا فراھم
اما در مقايسه با آنچه که در
ِ
میآورد .به پناھندگان ثبت نام شده اجازه داده شده است از فرصتھای تحصيلی بھره مند شوند که اغلب در مقايسه با
آنچه که در افغانستان قابل دستيابی است ،دارای کيفيت باالتری است .در حالی که مسئولين تا حدی سعی کردهاند
آموزش ابتدائی برای افغانھای فاقد مدرکی که در ايران زندگی و کار میکنند را فراھم آورند ،اما بسياری از آنھا به
علت ھزينهھا و محدوديتھای ديگری که توسط دولت ايران به آنھا تحميل شده از چنين حقی محروم ھستند .برخی از
افغانھا ھم که اصالً نمیتوانستند در افغانستان به تحصيل دسترسی داشته باشند.
من حدود يک ماه پيش افغانستان را ترک کردم .از آنجا رفتم چون ديگر چيزی
برای خوردن نداشتيم .ھيچ پولی نداشتيم .در حقيقت نابود شده بوديم .خانوادهام
ھزينه رفتن مرا به قاچاقچی پرداخت کردند ،اما اين تصميم من بود که بروم .از
طريق پاکستان رفتيم .در کوھستانھای پاکستان در حاليکه پياده میرفتيم دزدھا
با 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
اولی پيدا نکردند ،اما دزدھای دومی آن را پيدا کردند .يک روز بعد در حاليکه
ھنوز پياده میرفتيم ،پيش از رسيدن به تھران ،پليس ما را پيدا و دستگير کرد .در
بازداشتگاه ،غذا خيلی کم بود .من در بازداشتگاه اول  ٣٠،٠٠٠تومان ]معادل ٢۵
دالر امريکا[ و سپس ١٠،٠٠٠﷼ ]معادل  ٨دالر امريکا[ در سفيد سنگ
]اردوگاه اخراج[ پرداختم .خانوادهھای ما اين پول ھا را فرستادند .پليس به ما
گفت يا بايد اين مبلغ را پرداخت کنيد و يا ھمين جا خواھيد ماند.
سليم ١۴ ،ساله ،که تنھا به ھمراه قاچاقچی ازاستان دايکندی در مرکز افغانستان
به ايران آمد تا به دو برادر بزرگتر خود که در ايران بودند بپيوندد.

اگرچه بعضی از قوانين ايران تبعيضھايی برای زنان قائل میشود ،به ويژه در ارتباط با طرز لباس پوشيدن و نيز
موقعيت آنھا در برابر قانون در موضوعات مربوط به ازدواج ،طالق ،ارث و حضانت اطفال ،اما زنان افغان در ايران
از شماری از آزادیھا بھره مند ھستند که در کشور خودشان از آنھا دريغ شده بود .مخصوصا ً در مقايسه با زنان و
دختران ساکن افغانستان ،آنھا آزادی بيشتری برای رفت و آمد ،دسترسی به تحصيالت بھتر ،و امکان درخواست طالق
دارند .ھمانگونه که يکی از مقامات رسمی دولت افغانستان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» ،مردم در باره قتلھای
ناموسی ]دختران و زنان[ و از اين قبيل مطالب ]در افغانستان[ میشنوند و در نتيجه نمیخواھند به اينجا باز گردند«.
اگرچه دولت ايران بار سنگين مقابله با سرازير شدن اين افراد را به دوش میکشيده است و از بعضی جھات ھم به
خوبی عمل کرده است ،اما حد اقل از سال  ٢٠٠٧به بعد ،ايران به افغانھای تازه وارد اجازه نداده به عنوان پناھجو
پناھجويان بالقوه را به علت اقامت غير قانونی در ايران به افغانستان اخراج کنند،
ثبت نام کنند ،که در نتيجه اگر اين
ِ
آنھا را در معرض خطر باز گردانده شدن به شرايط ازار و اذيت يا ساير اوضاع خشونتبار قرار میدھند .در واقع
»راھنمای ارزيابی حمايتھای بينالمللی مورد نياز پناھجويان افغان« که در اوت  ٢٠١٣توسط کميسريای عالی
سازمان ملل در امور پناھندگان تھيه شده ،ھر گونه سياستی که نيازھای مداوم بسياری از افغانھا برای پناھجوئی را
دست کم برآورد کند مورد سؤال قرار میدھد.
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در سالھای اخير ،شرايط دشوارتر شده است و فشار عليه تقريبا ً تمام افغانھای مقيم ايران افزايش يافته است ،که از
جمله می توان موانع بزرگتر برای دست يافتن به کمکھای بشردوستانه و خدمات اجتماعی ،دستگيری و بازداشت
خودسرانه و مصونيت آزار دھندگان افغانھا در برابر کارکنان دولت و بخش خصوصی را نام برد.
اين گزارش—بر پايه مصاحبه با  ٩٠تن افغان که اخيراً تجربياتی در ايران داشتهاند ،و نيز مقامات رسمی افغان و
متخصصين امور پناھندگی و مھاجرت—اوضاع رو به وخامت ]اين افراد[ را مستند میسازد .اين گزارش نتيجه گيری
میکند از آنجا که ايران به علت فقدان يک نظام پناھجوئی کارآمد و نيز ارتکاب يک سلسله نقض حقوق از جمله
دستگيریھا و بازداشتھای خودسرانه ،محافظتھای الزم را برای پناھجويان تازه وارد فراھم نمیکند ،ھم بر اساس
قانون ايران و ھم طبق حقوق بينالملل ،بر خالف تعھدات خود نسبت به پناھندگان و مھاجران افغان عمل میکند.
***
آنھا به سر و شانهھای ما میزدند .پنج بار با اسلحه کالشنيکف به پشت سر من کوبيدند.
پس از نشستن ،به چانه ام لگد زدند .به چانه من لگد زدند و گفتند برو توی صف.
رفيق ١٨ ،ساله ،از اعضاء يک گروه افغان بود که به ھمراه يک قاچاقچی سعی داشتند
وارد ايران شوند .چند تن از آنھا پس از دستگيری توسط پليس و پاسخ ندادن به سؤال پليس
که چه کسی در ميان آنھا قاچاقچی بود ،مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در طی  ٣۵سال گذشته ،در حاليکه افغانستان وقوع جنگھای مکرری را تجربه کرده است ،سياستھای ايران برای
پناھجويان افغان در ايران شديداً تغيير کرده است .از سال  ١٩٧٩تا  ١٩٩٢دولت ايران خود به خود به اکثر افغانھايی
که وارد ايران می شدند اجازه اقامت دائم میداد .اما از سال  ١٩٩٢به بعد ،ايران از طريق اقداماتی از جمله انجام
مراحل پر پيچ و خم اداری برای تجديد جواز پناھندگی ،امتناع از ثبت نام افغانھای تازه وارد به عنوان پناھنده ،و
محروم کردن پناھندگان دارای مدرک از دسترسی به خدمات عمومی ،شروع به ترغيب و تحت فشار گذاشتن افغانھا
برای بازگشت به افغانستان نمود.
در طی سالھای بالفاصله پس از سقوط طالبان در سال  ،٢٠٠١تعداد بسياری از افغانھا از ايران و ديگر کشورھا به
افغانستان باز گشتند ،به طوريکه تنھا در سال  ٢٠٠٢تعداد بازگشت کنندگان به  ٢٫٣ميليون تخمين زده میشود .در
حاليکه برخی از افغانھا با شور و شوق به وطن خود بازگشتند ،بسياری ديگر به علت خصومت و اذيت و آزارھای
فزاينده در ايران و پاکستان ،تحت فشار قرار داشتند که به کشور خود بازگردند .کميسريای عالی سازمان ملل در امور
پناھندگان گزارش میدھد که از سال  ٢٠٠٢به حدود  ٨٨۶،٠٠٠پناھنده افغان کمک کرده است از ايران به کشور خود
باز گردند.
در سال  ٢٠٠١دولت ايران اعالم کرد مرزھای خود را به روی افغانستان بسته است و اينکه برای ايران »ديگر عمالً
قبول پناھندگان جديد غير ممکن شده است «.در سال  ،٢٠٠٢سازمان ديدهبان حقوق بشر امتناع دولت ايران برای ثبت
نام پناھجويان افغان تازه وارد را مستند ساخت ،رويکردی که به جز چند مورد معدود استثناء—برای مثال  ١۶مورد در
سال —٢٠١٢تا به امروز ادامه يافته است .در ھمين حال ،کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان کاھش مداومی
٣
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را در تعداد افغانھايی که به افغانستان باز میگشتند مستند کرد ،که اين جريان از سال ) ٢٠٠٨يعنی ھمزمان با کاھش
چشمگير ميزان امنيت در افغانستان( شروع شده بود.
به محض بيدار شدن متوجه شديم که سربازھای ايرانی ما را محاصره کردهاند .آنھا گفتند از
جای خود حرکت نکنيد واال شليک میکنيم .پليس افرادی که حلقه داشتند ،را برد .آنھا تلفن مرا
شکستند .ما را داخل کانتينر کاميونھای بزرگی گذاشته و با خود بردند .نزديک بود از کمبود
اکسيژن بميريم .درھا را قفل کرده بودند .به آنھا التماس میکرديم در را باز بگذارند ،در غير
اينصورت خواھيم مرد .آنھا گفتند شما بايد بميريد .مرد چاقی ھمراه ما بود که در حال مرگ
بود .بيھوش شده بود .يکی از بستگانش روکش پارچهای ]کاميون[ را پاره کرد تا او بتواند نفس
بکشد.
نعيم ٣٠ ،ساله ،به ھمراه يک گروه  ۵٠٠نفری افغان توسط قاچاقچیھا به ايران سفر میکردند.
پس از عبور از مرز ،در حال استراحت بودند که توسط پليس دستگير شدند.
در سال  ،٢٠٠٣ايران سيستم جديدی به نام »آمايش« )که در زبان فارسی به معنای تدارکات و آماده سازی است( را
برای ثبت نام مجدد تمام اتباع افغان که در آن زمان در ايران زندگی میکردند و در دھه ھای  ١٩٨٠و  ١٩٩٠صرفا ً به
خاطر آنکه مليت افغان داشتند به آنھا اجازه اقامت داده شده بود ،را معرفی کرد .اکثريت قريب به اتفاق افغانھايی که از
زمان آغاز اين نوع ثبت نام به ايران وارد شده اند ،به طور کلی اجازه ثبت نام برای کارت آمايش نداشته اند.
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان از سال  ٢٠٠٣دارندگان کارت آمايش را به عنوان پناھنده ثبت شده
محسوب کرده است .اگرچه برخی از مقامات رسمی ايران گفتهاند دارندگان کارت آمايش را بر طبق قانون ايران
نمیتوان پناھنده دانست ،اما ديگران از دارندگان اين کارت مخصوصا ً به عنوان پناھنده ياد کردهاند .اداره کل اموراتباع
و مھاجران خارجی ،دارندگان کارت آمايش را به عنوان پناھندگان فاقد مدارک به شمار میآورد.
به رسميت شناختن دارندگان کارت آمايش به عنوان پناھنده توسط کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان به
داليل گوناگونی مھم است ،از جمله حمايت از اين افراد در مقابل ابطال وضعيت پناھندگی ايشان 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 ساالری
فزايندهای روبرو ھستند که در آن کوچکترين اشتباه میتواند به قيمت از دست دادن ھميشگی وضعيت پناھندگی تمام
شود .دارندگان کارت آمايش بايد کارت خود را مرتبا ً تجديد کنند .از زمان نخستين ثبت نام صدھا ھزار افغان در سال
 ،٢٠٠٣نُه دوره ثبت نام مجدد انجام شده است که ھر بار کارتی با رنگ متفاوت صادر میشود .اين کارتھا که
پناھندگان بايد وجھی را برای آن پرداخت کنند ،معموالً برای يک سال معتبر ھستند .فرا رسيدن مھلت انقضای کارت
بدان معناست که دارنده کارت به طور غير قانونی در ايران اقامت دارد و بايد از کشور اخراج شود .اگر دارنده کارت
نتواند به محض انقضای مھلت کارت قديمی برای کارت جديد ثبت نام کند مقيم فاقد مدرک به حساب خواھد آمد و
مشمول شرايط اخراج از کشور خواھد شد.

مھمانان ناخوانده
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موانع موجود برای پناھندگان عبارتند از :ثبت نام ھای مجدد ومکرر ،فقدان ياری رسانی برای کمک به درک اين
مراحل اداری که به ويژه روی وضعيت افراد کم سواد تأثير میگذارد ،و پرداخت ھزينهھای ھنگفت که بسياری از
پناھندگان بی بضاعت قادر به پرداخت آن نيستند .سازمان ديدهبان حقوق بشر مواردی را مستند ساخته است که در آن
پناھندگان ثبت نام شده افغان وضعيت پناھندگی خود را از دست دادهاند زيرا مقامات ايرانی موانع ديوان ساالری مبھم و
دشواری را در ارتباط با ابقای وضعيت آنھا تحميل کردند و ھمچنين مسئولين آنھا را تشويق کردند در اِزای به دست
آوردن يکی ديگر از اَشکال موجود پناھندگی ،از پروانه اقامت فعلی خود چشم بپوشند .اين روند نھايتا ً سبب
برخورداری اين افراد از حقوق کمتری شده و يا منجر به اخراج آنھا میشود.
اگرچه ما ھيچ مدرکی دا ّل بر وجود يک خط مشی يا تالش سازمان يافته از جانب مقامات ايران صرفا ً به منظور اخراج
پناھندگان ثبت نام شده و برگرداندن آنھا به افغانستان پيدا نکرديم ،اما محدوديتھای سنگين و فزاينده ايرانيان بر
پناھندگان افغان اين خطر را افزايش میدھد که احتمال بازگرداندن غير قانونی افغانھايی که حقيقتا ً در صورت
بازگشت به کشورشان در معرض خطر يا آسيبھای جدی ديگر قرار دارند ،بيشتر شود.
اگر مسئولين ايرانی افغانھای بدون کارت آمايش را شناسائی کنند میتوانند آنھا را بدون داشتن حق اعتراض نسبت به
اخراج از کشور و يا داشتن راھی برای ارائه درخواست پناھجوئی ،فوراً از کشور اخراج کنند.
اکثر مردان ،زنان و کودکانی که ما در »نقطه صفر«  --مرز ميان ايران و افغانستان در منطقه مرزی
اسالم قلعه  --با آنھا مصاحبه کرديم ،به تازگی از ايران اخراج شده بودند .برخی از مصاحبه شوندگان ،که
اغلب از مردانی بودند که پس از ورود به ايران به صورت قاچاق ،تنھا در اين کشور زندگی میکردند و
بدون داشتن اجازه رسمی کار میکردند ،به نظر بی تفاوت میرسيدند گوئی که اين ھم بخشی از روال کار
است .آنھا قبالً از اين مراحل عبور کرده بودند و پيش بينی میکردند که مجدداً ھم برای آنھا اتفاق خواھد
افتاد .بسياری از آنھا شکايت می کردند که به ويژه در ھنگام دستگيری و اخراج ،توسط مسئولين ،مورد آزار
و اذيت ھای گوناگون قرار گرفتهاند.
مصاحبه شوندگان ديگری ھم بودند که در حالتی کامالً بحرانی قرار داشتند .سازمان ديدهبان حقوق بشر با
پدر و مادری صحبت میکرد که آنھا را در طی مراحل اخراج از فرزندانشان جدا کرده بودند – و به ھيچ
وجه نمیدانستند چگونه آنھا را دوباره پيدا کنند؛ مردان و زنان جوانی که در ايران به دنيا آمده بودند و عمالً
از به دست آوردن تابعيت ايرانی ممنوع شده و اکنون به کشوری فرستاده میشدند که ھرگز در زندگی خود
آن را نديده بودند؛ و پسرانی که تنھا به ايران سفر کرده بودند تا برای خانواده خود مبلغی پول به دست آورند
و اکنون نمیدانستند چگونه به خانه باز گردند– يا حتی اينکه آيا ھرگز میتوانند بدون بردن پولی که خانواده
شان شديداً به آن نياز داشتند ،به خانه باز گردند.
بسياری از مصاحبه شوندگان اظھارات مسعود ج .را ابراز میکردند که میگفت »ايران کشوری مسلمان
مانند افغانستان است .من نمیتوانم بفھمم چگونه مسلمانان میتوانند با مسلمانان ديگر اينطور بد رفتار کنند«.
در سال  ،٢٠١١مقامات ايرانی حدود  ١۵٠،٠٠٠افغان را فقط از طريق قرارگاه مرزی اسالم قلعه اخراج کردند .در
سال  ٢٠١٢ايران روزانه  ٧٠٠افغان را اخراج کرده است ،يعنی  %٣٠افزايش نسبت به سال  ٢٠١١وجود داشته
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است .اما به ھر حال اين نکته قابل توجه است که اکثريت قريب به اتفاق اين اخراج ھا مربوط به پسران يا مردان
مجردی است که برای کار کردن به ايران رفته بودند.
به دنبال معرفی طرح آمايش ،تناسب افغانھای تازه واردی که درخواست پناھجوئی داشتند به شدت کاھش يافت.
افغانھايی که امروز به ايران وارد میشوند در حقيقت امکان طرح درخواست پناھجوئی را ندارند .پناھجويان افغان
بايد بتوانند درخواست پناھجوئی خود را به اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی ايران که زير نظر وزارت کشور
اداره میشود ،و بر طبق قانون ايران موظف است به درخواستھای پناھندگی و پناھجوئی رسيدگی کند ،تحويل دھند.
معھذا ،تحقيقات ما—با عدم دسترسی به آمار افغانھای تازه وارد يا فقدان يک آمار کلی—حاکی از آن است که برای
اکثريت قريب به اتفاق افغانھای تازه وارد ارائه درخواست پناھجوئی عمالً غير ممکن است.
يک مقام رسمی به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت که از سال  ٢٠٠٧به بعد اجازه ثبت نام جديد داده نشده است .يک
مقام رسمی ديگر به ما گفت ھر سال تعداد انگشت شماری از افغانھای تازه وارد می توانند در طرح آمايش ثبت نام
کنند ،اما وی نتوانست در اين زمينه اسناد و يا توضيحات بيشتری ارائه دھد.
مشکل ديگر اين است که به افغانھای اخراجی از ايران ھيچگونه فرصتی برای اعتراض نسبت به اخراج آنھا داده
نمیشود ،از جمله اينکه ھيچگونه توضيحی به آنھا داده نمیشود که چرا جواز سابق پناھندگی آنھا منقضی شده و يا
چگونه آنھا از طرح درخواست پناھجوئی ممنوع شدهاند.
دولت ايران ھمچنين دارندگان کارتھای آمايش را تشويق نموده است در قبال دريافت اجازه يک ساله اقامت و کار،
که حداقل برای يک سال ديگر قابل تجديد است ،کارت آمايش خود را تحويل دھند .اگرچه دولت ايران از اين حق
قانونی برخوردار است که افرادی که جواز پناھندگی خود را واگذار کردهاند از کشور اخراج کند ،اما اين مطلب ھنوز
روشن نيست که آيا پناھندگانی که انجام چنين کاری را پذيرفته اند کامالَ از پيامدھای اين جريان آگاه بودهاند و پيش از
دست کشيدن از وضعيت پناھندگی خود ،با داشتن اطالعات کافی رضايت دادهاند يا خير .با توجه به اينکه مقامات
ايرانی سپس ممکن است تصميم بگيرند اجازهھای اقامت اين افراد را تجديد نکنند و آنھا را اخراج کنند ،چنين وضعيتی
ممکن است برای افغانھايی که در خطر آزار و اذيت در افغانستان قرار دارند پيامدھای سخت و ناگواری به ھمراه
داشته باشد.
مقامات ايران ھمچنين در صدد تنگ تر کردن حلقه کنترل خود بر روی افغانھای فاقد مدرک در ايران بودهاند که از
طرﯾق تشوﯾق افغانھا به ثبت نام نزد دولت صورت میگيرد .پس از ثبت نام ،اﯾن افراد )اگر تا آن
زمان گذرنامه نداشتهاند( باﯾد گذرنامه ،اجازه اقامت در اﯾران و اجازه کار به دست آورند .اگرچه ايران
کامالً مجاز است که اتباع فاقد مدارک را ثبت نام و گروه بندی کند ،اما بايد به اين نکته توجه داشت که مراحل تھيه
مدارک مناسب ،ھم گران و ھم از جھت تدارکاتی برای بسياری از افغانھا دشوار است .نکته مھم تر آنکه اين طرح
ِ
ً
ايجاد انتظام ،که »طرح ساماندھی اتباع خارجی« ناميده میشود ،ابدا نمیتواند جايگزين سيستمی شود که به افغانھای
تازه وارد اجازه دھد درخواست پناھجوئی کنند يا صرفا ً بر پايه مليت خود ،مستقيما ً برای تحت پوشش قرار گرفتن ،ثبت
نام کنند )مانند آنچه که در سال  ٢٠٠٣بر اساس طرح آمايش با يک بار ثبت نام انجام شد(.

مھمانان ناخوانده

۶

ما با مينی بوس در منطقه سرھک سفر میکرديم .يک مأمور پليس آمد و از ما خواست
کارت شناسايی خود را نشان دھيم .مأمور پليس کارت شناسايی ما را با خود برد و گفت
»فردا کارت را به شما پس میدھم .ساعت  ٨صبح اينجا باشيد «.من ھم ]فردای آن 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 ،١٠ ،٨ ،و
 ١٢ساله در ايران ماندهاند [....نمیدانم چه بايد بکنم .پولی ندارم که پاسپورت و ويزا
بگيرم .ما ھيچکس را در مشھد نداريم که به ما کمک کند .ما به مزار شريف خواھيم رفت.
در آنجا خانهای نداريم ،اما سعی میکنيم خانهای اجاره کنيم و فرزندانمان را از ايران به
اينجا بياوريم .نمیدانم خداوند چه راھی پيش پای من خواھد گذاشت.
عارف ،که به ھمراه ھمسر و فرزند نوزادش از ايران اخراج شد ،در حاليکه سه فرزند
ديگرش در ايران در خانه تنھا مانده اند .خانواده آنھا به مدت  ١٠سال در ايران زندگی
کرده بودند و به ھنگام اخراج دارای کارت معتبر طرح جامع ساماندھی بودند.
تالشھای دولت ايران برای متقاعد ساختن پناھندگان افغان به ترک ايران تا حدی موفق بوده است .کميسريای عالی
سازمان ملل در امور پناھندگان مجدداً در سال  ٢٠١١افزايش تعداد پناھندگان افغان که از ايران باز گشتهاند ،را خاطر
نشان ساخته است ،به طوريکه يکی از سخنگويان سازمان ملل متحد اينطور توضيح می دھد » :به نظر میرسد علت
افزايش تعداد بازگشت ھای داوطلبانه و حمايت شده ،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 افرادی که به طور
قانونی در ايران اقامت دارند ،با محدوديتھای شديد از جھت آزادی سفر و نيز محدوديتھايی در مورد دسترسی به
تحصيالت ،استخدام ،کسب تابعيت ايرانی و حقوق ازدواج مواجه ھستند .کليه افغانھا و اتباع خارجی ديگر در بسياری
از مناطق کشور با محدوديتھای تردد روبرو ھستند و افغانھای دارای مدارک ھم فقط میتوانند در مشاغل
بخصوصی به کار بپردازند که تمام آنھا کارھای پست و حقير و بسياری از آنھا ھم خطرناک ھستند .پناھندگان افغان
بايد پيش از ورود به دانشگاه از موقعيت خود به عنوان پناھنده دست بکشند و نيز از تحصيل در برخی از رشتهھای
کارشناسی ممنوع ھستند .افغانھايی که دارای وضعيت اقامت قانونی نيستند در فراھم نمودن تحصيل برای فرزندانشان
با مشکالت بسياری مواجه ھستند که در نتيجه بسياری از کودکان يا مشغول به تحصيل نيستند و يا در مدارس مخفی به
تحصيل اشتغال دارند .دولت ايران ازدواج برای بسياری از زوجھای ايرانی/افغان را دشوار ساخته است ،از دادن
تابعيت به شوھران افغان که دارای ھمسر ايرانی ھستند امتناع میورزد و برای تابعيت فرزندان اينگونه زوج ھا نيز
موانعی را ايجاد میکند.
و باالخره اينکه ھم افغانھای دارای مدارک و ھم افغانھای فاقد مدارک با يک سلسله آزار و اذيتھايی روبرو میشوند
و بسياری ھم که از کشور اخراج می شوند با آزار و اذيت ھای پليس ،از جمله خشونت ،دزدی ،ھزينهھای نامعقول
اخراج از کشور ،کار اجباری در طی دوران بازداشت پيش از اخراج ،و تحمل شرايط دشوار در بازداشتگاهھا ،روبرو
ھستند .به ويژه در مورد کودکان مھاجر بدون ھمراه ،به علت فقدان محافظتھای الزم در طی مراحل اخراج ،نگرانی
خاصی وجود دارد .اين گزارش شامل مطالبی است که از مصاحبهھای ما با  ۴١نفر از اين کودکان بدست امده است.
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حدود ساعت  ۶صبح ٢٠ ،تا  ٢۵نفر مأمور با لباسھای نظامی به خانهھا حمله 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 وسط يک صحرای خشک ما را پياده کردند .برايمان کمی غذا
آوردند .و بعد ھم ما را به يک قرارگاه پليس محلی بردند .چند نوجوان  ١٢و  ١٣ساله ھم
در ميان ما بودند .در قرارگاه پليس محلی حدود  ۴۵٠افغان فاقد مدارک بودند .ما بايد ھر
يک  ۵،٠٠٠تومان )معادل  ۴دالر امريکايی( تھيه میکرديم که برای انتقال خود به
بازداشتگاه کرمان بپردازيم .من را مجبور کردند يک شب آنجا بمانم چون ھيچ پولی نداشتم
و آنھا ]پليس[ آن شب چندين بار با باتوم به سرم زدند .از من خواستند  ٢،٠٠٠تومان
] ١٫۶٣دالر امريکا[ به آنھا بپردازم ،اما من آن را ھم نداشتم ،بنابراين من را در اتومبيلی
گذاشته به بازداشتگاه کرمان فرستادند .آنجا ھم به  ۵،٠٠٠تومان احتياج داشتم اما ھيچ پولی
نداشتم ،بنابراين آنقدر گريه و التماس کردم تا مردم به من کمک کردند .بازداشتگاه کرمان
محل وحشتناکی بود] .نگھبانان بازداشتگاه[ ما را زدند و ترساندند و خيلی کم به ما غذا
میدادند.
تعداد عظيم پناھندگان و پناھجويان افغان بار اقتصادی و اجتماعی بسيار سنگينی روی پاکستان و ايران گذاشته است.
دولتھای پاکستان و ايران معترض ھستند که کشورھای ديگر از جمله آنھايی که از نزديک در اوضاع افغانستان
درگير ھستند مانند اياالت متحده امريکا و کشورھای عضو اتحاديه اروپا ،برای تحمل اين بار عظيم قدم چندانی
برنداشته اند .تنشھای ميان ايران و اياالت متحده نيز در اين جريان سھيم بوده است به طوريکه ايران به ويژه از
کشورھای اھدا کننده تقريبا ً 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 ،عواقب تحريمھای مالی و اقتصادی عليه ايران که به دليل داشتن
برنامهھای سالح ھستهای به آن منتسب شده است منجر به کمبود ذخاير ارز خارجی و کاھش شديد و ناگھانی ارزش
﷼ ايران ،افزايش تورم و بيکاری شده است .اين اقدامات نيز تأثير بدی بر توانائی دولت ايران در اداره امور
افغانھای دارای مدرک در اين کشور داشته است و زندگی اين گروه را که قبالً ھم آسيب پذير بود ،بيش از پيش دشوار
ساخته است.
نمیدانم چه بايد بکنيم .ما اينجا پولی نداريم؛ برای بازگشت ،پول نداريم .ھمسرم کار نمی
کند–او بیسواد است.
پدر حسينا و زھره ،با اخراج او و دو دختر نوجوانش از کشور ،ھمسر و سه فرزند
کوچکترش در ايران باقی ماندهاند .پس از آنکه اين دو دختر به دليل آنکه حسينا کفش
اسپورت صورتی روشن پوشيده بود ،در شھر مقدس قم دستگير شدند ،پدر و دخترانش را
از کشور اخراج کردند .پس از آنکه آنھا برای کمک به اعضای خانواده تلفن کردند ،پدر
آنھا و نامزد زھره به ايستگاه پليس مراجعه کردند .ھنگامی که پليس متوجه شد آنھا افغان
ھستند ،ھر چھار نفر آنھا را از کشور اخراج کرد.
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وضعيت افغانھا در ايران ھمچنين تحت تأثير وقايع در مقياس گسترده تر از قبيل رابطه ايران با افغانستان ،ارتباط
ايران با اياالت متحده و بازيکنان مھم در صحنه جھانی و نيز خروج نيروھای بين المللی از افغانستان تا پايان مھلت
سال  ٢٠١۴برای بيرون بردن نيروھای نظامی اياالت متحده از اين کشور است .اين عوامل ،محيطی به وجود میآورند
که در آن تنشھای گسترده تر بين المللی روی اتباع آسيب پذير افغانستان تأثير می گذارند .يک راه حل با دوام برای اين
مشکل نه تنھا احترام گذاشتن بھتر ايرانيان به حقوق پناھندگان و مھاجران است بلکه افغانستان ،ھمسايهھای آن و ھم
پيمانان خارجی افغانستان و کشورھای اھدا کننده ھم بايد با يکديگر ھمکاری کرده و در عين حال که به دنبال پيدا کردن
يک راه حل دراز مدت برای ميليون ھا افغان ساکن ايران و کشورھای اطراف آن ھستند ،سعی کنند به پناھندگان نيز
کمک کنند.
بر اساس يافتهھای اين گزارش و امنيت رو به وخامت در افغانستان که در آخرين راھنمای کميسريای عالی سازمان
ملل در امور پناھندگان ،يعنی »راھنمای ارزيابی حمايتھای بينالمللی مورد نياز پناھجويان افغان« ،ايران بايد يک
نظام واضح و شفاف برای پناھجوئی ارائه دھد تا به افغانھايی که مايلند درخواست پناھجويی کنند ،چنين فرصتی را
بدھد .اين سيستم پناھجويی بايد تمام گروهھای زير را شامل شود :افغانھای تازه واردی که مايلند درخواست پناھندگی
کنند؛ افغانھايی که قرار است اخراج شوند و مايلند درخواست کنند اما ھرگز به آنھا چنين فرصتی داده نشده؛ و
افغانھايی که از طرح آمايش به جواز اقامت تغيير وضعيت دادهاند اما جواز اقامتشان عليرغم قولھای دولت مبنی بر
عدم ابطال اين جواز در آينده نزديک ،ھنوز ھم ممکن است روزی باطل شود.

من دو پسر و پنج دختر دارم .يکی از دخترانم در افغانستان به علت سکته مغزی درگذشت.
حاال چھار دختر برايم باقی مانده .يکی از پسرانم را اخراج کردند ،در نتيجه االن فقط يک
پسر برايم مانده .من به زندگی با اين يک پسرم عادت داشتم .اما اين مردم بيرحم او را ھم
از من گرفتند .او پسر پر جنب و جوشی بود ،ھميشه به ھمه جا میدويد و سر میکشيد .من
ھمه درھا را قفل کرده بودم که نتواند بيرون برود .و پسر بزرگم ھم پيش از رفتن به محل
کارش به من گفت درھا را قفل کنم .اما اين غير ممکن است  ...مگر میشود يک پسر
جوان را در خانه نگاه داشت؟ پس از مدتی شروع به خواھش و تمنا کرد که در را برايش
باز کنم .او گفت در را باز کن ،من میروم چند تخم مرغ بخرم و برای خودم بپزم .ھمين
که از خانه بيرون رفت ،بالفاصله او را دستگير کردند .او  ١٢ساله است .او را شش ماه
پيش از کشور اخراج کردند.
جميله ،حدود  ۴٠سال دارد .او پس از درگذشت شوھرش ،از افغانستان به ايران رفت تا به
ديگر اعضاء خانوادهاش ،از جمله خواھرش که در آنجا بودند ،بپيوندد .او و دو پسرش به
طور غير قانونی در ايران اقامت داشتند.
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توصيه ھای کليدی
سازمان ديدهبان حقوق بشر از دولت ايران ،دولت افغانستان و شرکھای جھانی درخواست میکند که برای پايان دادن
به موارد نقض حقوق بشری که در اين گزارش مستندسازی شدهاند قاطعانه عمل کنند .پيشنھادات کامل در انتھای اين
گزارش ارائه شدهاند ،اما اقدامات ضروری که بايد ھرچه زودتر انجام شوند به قرار زيرند:

جمھوری اسالمی ايران


به افغانھای تازه وارد و به افغانھايی که به دليل حضور غير قانونی در کشور دستگير شدهاند اجازه دھيد در
صورت تمايل ،درخواست پناھجويی کنند ،درخواستھای اين افراد را به طور منصفانه و مؤثر مورد بررسی
متقاضيان پذيرفته نشده حق استيناف داده شود.
قرار دھيد و تضمين کنيد به
ِ



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



اطمينان حاصل کنيد که به ھر افغان که با اخراج مواجه است فرصتی داده شود تا قاضی به پرونده او
رسيدگی کند و وی به کمکھای حقوقی و حق استيناف دسترسی داشته باشد.



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



اطمينان حاصل کنيد که تمامی نيروھای امنيتی و مقامات ديگر دولتی با پناھندگان ،پناھجويان و مھاجرين
افغان بدون استثنا با شرافت و احترامی که شايسته حقوق انسانی اين افراد است ،و نيز مطابق با تعھدات
حقوقی ايران طبق قوانين داخلی و بين المللی است ،رفتار کنند.

جمھوری اسالمی افغانستان


دولت ايران را وادار کنيد تضمين کند که مھاجرين افغان از حمايتھا و تشريفات حقوقی الزم ،که بر طبق
حقوق بين الملل به آنھا اعطا شده ،برخوردار شوند.

کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان:


نحوه کار دولت ايران را بررسی کنيد تا اطمينان حاصل کنيد افغانھايی که به دنبال پناھجوئی در ايران ھستند
بتوانند به ايران وارد شوند ،درخواست پناھجويی کنند ،و به درخواست آنھا به طور منصفانه و 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.



در شرايطی که در مرحله انتقال قدرت در افغانستان ،ناامنی و عدم اطمينان رو به افزايش گذاشته است ،از
تأکيد بر بازگشت افراد به عنوان يک راه حل پايدار خودداری کنيد.
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سازمان ملل متحد و شرکای جھانی افغانستان و ايران:


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



فراھم کردن کمکھای بيشتر به دولت ايران برای تأمين ھزينهھای پناھندگان افغان در ايران ،از جمله بھبود
وضعيت دسترسی به تحصيل و مراقبتھای بھداشتی را در نظر داشته باشيد.



تأثير تحريمھای ايران را بر روی پناھندگان و مھاجرين افغان و نيز ايرانيان ارزيابی کنيد ،و برای کسب
اطمينان از اينکه مردمی که حتی پيش از اين ھم آسيب پذير بوده و در فقر به سر میبرند در اثر اين تحريمھا
آسيب نبينند ،اقداماتی انجام دھيد.

١١
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روش شناســـــــی
اين گزارش اساسا ً بر پايه مصاحبهھايی است که با افغانھای اخراج شده از ايران به افغانستان در مرز اسالم قلعه در
آوريل  ٢٠١٢و آوريل  ٢٠١٣انجام شده است .سازمان ديدهبان حقوق بشر برای تھيه اين گزارش ،مصاحبهھا را در
نزديکی محلی که در نوار مرزی اسالم قلعه – حد ميان قلمرو ايران و افغانستان » -نقطه صفر« ناميده میشود ،انجام
داد .محققين سازمان ديدهبان حقوق بشر در مجموع  ٩٠مصاحبه با گروهھای خانوادگی و افراد انجام دادند .اکثر
افرادی که توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه شدند ،کارگران مھاجر فاقد مدارک بودند.
چھل و يک مورد از مصاحبهھا با کودکان بی سرپرست انجام شد که در سنين  ١٢تا  ١٧سال قرار داشتند؛ بقيه
مصاحبهھا با مردان بزرگسال و خانوادهھا انجام شد .تمام افرادی که تنھا سفر میکردند و با سازمان ديدهبان حقوق
بشر مصاحبه کردند ،مرد يا پسر بودند .سازمان ديدهبان حقوق بشر با ھيچ موردی مواجه نشد که زن يا دختری به
تنھايی سفر کند ،اگر چه کارکنان سازمانھايی که در مرز کار میکنند ،گزارش کردند که آنھا گاھگاھی با چنين زنان
يا دخترانی مواجه میشوند .برخی از مصاحبهھا با حضور بيش از يک نفر صورت گرفت ،به ويژه در مواردی که
يک خانواده با ھم سفر میکردند.
مصاحبه شوندگان را عمدتا ً افراد اخراج شده تشکيل میدادند اگرچه ما با تعداد کمی ھم مصاحبه کرديم که خود
داوطلبانه به افغانستان باز میگشتند .مصاحبهھا به زبان دری انجام شد :به وسيله پژوھشگری که به دری يا فارسی
سخن میگفت و يا از طريق مترجم .پيش از ھر مصاحبه ،سازمان ديدهبان حقوق بشر به مصاحبه شوندگان ،ھدف از
انجام مصاحبه و موضوعات مورد گفتگو در مصاحبه را اطالع داده و میپرسيد آيا مايلند در اين مصاحبه شرکت کنند.
ما آنھا را اگاه کرديم که میتوانند در ھر مرحله که مايل باشند از ادامه مصاحبه خودداری کنند و يا از پاسخگويی به
ھر سؤالی که بخواھند ،امتناع ورزند .ھيچگونه انگيزه و مشوقی به افراد مصاحبه شونده پيشنھاد يا ارائه نشد.
اين گزارش ھمچنين بخش کوچکی از مطالب جمع آوری شده از مصاحبهھای نوامبر  ،٢٠١١مربوط به تحقيقات
گزارش قبلی به نام »مجبور بودم فرار کنم :حبس زنان و دختران به دليل "جرائم اخالقی" در افغانستان« را ھم در بر
دارد.
به عالوه ،اطالعاتی نيز از طريق مصاحبه با اعضای دولت افغانستان ،اعضای مجلس افغانستان ،نمايندگان
سازمانھای جامعه مدنی ،و نمايندگان سازمانھای بينالمللی جمع آوری گرديد.
نام تمام پناھندگان و مھاجرينی که در اين گزارش آمده ،به منظور حفظ ھويت اين افراد و پيشگيری از احتمال
انتقامجويی در صورت بازگشت ايشان به ايران ،تغيير داده شده است .برخی افراد با نام کوچک و حرف اول نام
خانوادگیشان نام برده شدهاند ،به بعضی ديگر ھم تنھا با ذکر يک نام ،اشاره شده است .اين نشانگر اين واقعيت است که
بعضی از افغانھا از چندين نام استفاده میکنند در حالی که بعضی ديگر فقط نام کوچک دارند .سبک ويژهای که برای
يک مصاحبه انتخاب شده )که ھمان استفاده از نام تنھا در برابر نام و حرف اول نام خانوادگی میباشد( ھيچ ارتباطی با
اينکه اين اشخاص در واقع از يک و يا چندين اسم استفاده میکنند ،ندارد.
سازمان ديدهبان حقوق بشر ھمچنين اسامی مقامات رسمی دولت و اعضاء پارلمان افغانستان که با ما مصاحبه کردهاند
را محرمانه نگاه داشته است .تقريبا ً ھر کسی که سازمان ديدهبان حقوق بشر از او در باره اين موضوع پرسيد ،مشتاق

مھمانان ناخوانده

١٢

بود با ما صحبت کند زيرا طرز برخورد دولت ايران چه با افغانھای دارای اقامت قانونی و چه با افغانھای غير
قانونی ،بسياری از افغانھا از جمله دولتمردان افغانستان را آزرده و خشمگين ساخته است .اما به ھر حال تقريبا ً تمام
اين افراد بدون استثناء درخواست کردند ھويت واقعی شان فاش نشود ،زيرا از انتقام دولت ايران نسبت به اعضای
خانواده شان که ھنوز در ايران زندگی میکنند و يا به علت آنکه روابط کاری مداوم با دولت ايران دارند که ممکن است
به خطر بيافتد ،میترسند.
اين گزارش از افغانھای ساکن ايران که به عنوان پناھنده يا پناھجو ثبت نام نشدهاند ،به عنوان »مھاجر« نام میبرد.
اگرچه حقوق بينالملل ،تعريف مشخصی برای کارگر مھاجر دارد ،اما مھاجر را به تنھايی تعريف نمیکند .در اين
گزارش ،واژه مھاجر ،کلی ترين و فراگيرترين مفھومی است که در مورد افغانھايی که به ايران وارد میشوند ،در
آنجا ساکن میگردند ،و ايران را ترک میکنند ،به کار گرفته میشود و اين امکان را از نظر دور نمیدارد که برخی از
مھاجرين ممکن است پناھنده باشند و يا از شرايط پناھجويی برخوردار باشند .اين گزارش ،پناھندگان را افرادی میداند
که تعريف بينالمللی پناھندگی که در ارتباط با وضعيت پناھندگی در کنوانسيون  ١٩۵١قيد شده است ،در باره ايشان
مصداق دارد .پناھجو شخصی است که ادعا میکند پناھنده است و يا درخواست کرده است که به عنوان پناھنده پذيرفته
شود و يا به عنوان پناھجو ثبت نام شده است.
افغانھا غالبا ً در مورد سن دقيق خود ،مطمئن نيستند ،زيرا در افغانستان سيستم ثبت رسمی مواليد وجود ندارد و
تولدھای کمی ثبت میشوند .حضور در مدارس ھم ناھماھنگ و غير منسجم است و نمیتوان از آن به عنوان شاخص
قابل اعتمادی برای تعيين سن استفاده کرد .سنھايی که در اين گزارش ذکر شدهاند ،بر اساس اظھارات خود شخص
ھستند و در ھر مورد که اشخاص در مورد سن خود مطمئن نبودهاند ،اين عدم اطمينان در گزارش ذکر شده است.
موضوع ديگری که غالبا ً در گفتگوھای مربوط به طرز رفتار با افغانھا در ايران مطرح میشود ،کشتارھائی است که
به وسيله نيروھای امنيتی نگھبان در مرز ميان ايران و افغانستان رخ میدھد .اين موضوع در اين گزارش مورد بحث
قرار نگرفته است ،نه از آن روی که اھميت فراوانی ندارد ،بلکه به اين دليل که کشف مشروح حقايق در اين باره،
ورای حيطه تحقيقات اين گزارش است.
نرخ رسمی برابری ارز در زمانی که اکثر مصاحبهھا صورت میگرفت  ١،٢٢۴تومان ايران معادل  ١دالر امريکا
بود و اين نرخ مبادله ارز در مکالمات مندرج در اين گزارش ،مورد استفاده قرار گرفته است .اما مھم است توجه داشته
باشيم که در طول سال گذشته و از دسامبر  ،٢٠١٢کاھش شديدی در ارزش برابری ارز ايران حاصل شده که تا حدی
به دليل تحريمھای اقتصادی و مالی برای مجازات ايران به علت برنامه سالحھای ھستهای اين کشور بوده است .نرخ
٢
غير رسمی مبادله ارز تقريبا ً  ٣،٠٠٠تومان ايران ١بود و قيمتھا با اين نرخ تطابق داده شدهاند که منجر به تورم
شديد شده است .به ھمين دليل ،احتماالً ارزش واقعی ارقام قيد شده در اين گزارش در حال حاضر تقريبا ً دو سوم کمتر
ميزان گفته شده ،است.
از
ِ

 ١يگانه تربتی» ،عدم تابعيت بورس اوراق بھادار ايران از رکود اقتصادی ،خطر ايجاد يک حباب اقتصادی را افزايش میدھد« ،رويتر
] ١٢ ،[“Iran's stock market rally defies economic slump, raises risk of a bubble,” Reutersدسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.reuters.com/article/2012/12/12/iran-economy-idUSL5E8NA0FN20121212تاريخ دسترسی ٣٠ :دسامبر .(٢٠١٢

٢

جابی واريک و جيمز بال ]» ،[Joby Warrick and James Ballقيمت مواد غذايی و افزايش شديد تورم در ايران« ،واشنگتن پست ] Food
 ۴ ،[prices, inflation rise sharply in Iran, Washington Postاکتبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی درhttp://articles.washingtonpost.com/2012- :
) 10-04/world/35498613_1_cliff-kupchan-iranian-behavior-price-hikesتاريخ دسترسی ٣٠ :دسامبر .(٢٠١٢
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نرخ رسمی مبادله افغانی به دالر در زمانی که بيشتر مصاحبهھا انجام شد ۵٠ ،افغانی در برابر  ١دالر بود ،و مکالمات
مندرج در گزارش حاضر ،بر اساس اين نرخ برابری ارز ،در نظر گرفته شده است.
سازمان ديدهبان حقوق بشر قادر نبود برای تھيه اين گزارش ھيچگونه تحقيقاتی را در داخل ايران انجام دھد ،اگر چه
چند مصاحبه از طريق تلفن و ايميل با افرادی که در داخل کشور بودند انجام شد .پيش از انتشار اين گزارش ،سازمان
ديدهبان حقوق بشر با مقامھای ايرانی تماس گرفت و يافتهھا و توصيهھای خود را با آنھا در ميان گذاشت و
درخواست کرد با ايشان مالقات حضوری داشته باشد تا بتواند در مورد جزئيات اين گزارش بيشتر با آنھا گفتگو کند.
سازمان ديدهبان حقوق بشر ھمچنين از مسئولين دولت ،از جمله از وزير کشور و اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی
تقاضا کرد به پرسشھای اين سازمان در مورد يافتهھای مورد بحث ،پاسخ دھند )نگاه کنيد به پيوست  (١و به دولت
اطمينان داد ھر پاسخی که ارائه دھند در اين گزارش گنجانده خواھد شد .تا زمان انتشار اين گزارش ،ھيچ پاسخی از
ايشان دريافت نگرديد.
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 .١زمينه :افغانھا در ايران
از دھه  ،١٩٨٠دورهھای مکرر درگيریھای مسلحانه – و در اين اواخر رويارويیھای خشونت آميز روزافزون
ميان طالبان از يک طرف و دولت افغانستان و حاميان بينالمللی آن از طرف ديگر – چندين ميليون افغان را به پناھنده
شدن سوق داده است ٣.حدود  %٩٧اين پناھندگان به ايران و پاکستان گريختند ،و بر طبق اظھارات کميسريای عالی
سازمان ملل در امور پناھندگان ،در سال  %٣۴ ،٢٠١١کل پناھندگان افغان در ايران زندگی میکردند.
بر اساس اطالعات سازمان ملل متحد ،اکثريت قريب به اتفاق پناھندگان افغان به پاکستان و ايران پناھنده شدهاند ،که از
اين تعداد  ١٫٧ميليون تن در پاکستان و يک ميليون ھم در ايران به سر میبرند .بر طبق آمار و ارقام سرشماری نفوس
که توسط دولت انجام شده،ايران از اکتبر  ٨٨٢،۶۵٩ ، ٢٠١١پناھنده را در اين کشور ثبت نام نموده است که از اين
تعداد ٨۴٠،١۵٨ ،تن افغان و بقيه ،اتباع عراق ھستند .بر طبق تخمينھای اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی ،در
حال حاضر حدود  ١٫۴تا  ٢ميليون مھاجر غير قانونی افغان در ايران زندگی و کار میکنند .اين تعداد به اضافه
پناھندگان قانونی ،جمعيتی معادل  ٢٫۴تا  ٣ميليون افغان را در ايران تشکيل میدھند.
افغانھا در ايران يکی از بزرگترين جمعيتھای پناھندگان شھری در جھان را تشکيل میدھند .تنھا  %٣پناھندگان
افغان در اردوگاهھا زندگی میکنند .بر پايه آمار و ارقام دولت ايران %۵٧ ،افغانھا )چه دارای مدارک و چه فاقد
مدارک( در استانھای تھران ،خراسان رضوی ،و اصفھان زندگی میکنند %٢٢ ،در استانھای کرمان ،فارس و قم
ساکن ھستند %١٣ ،در البرز ،سمنان و مرکزی به سر میبرند ،و  %٨ھم در قزوين ،خراسان جنوبی ،خوزستان
)اردوگاه پناھندگان بنی نجار در مناطق روستايی خوزستان( ،گيالن و مازندران ،اقامت دارند .بسياری از استانھا از
جمله مازندران ،در امتداد ساحل خزر ،به طور کامل و يا بخشی از آنھا برای اتباع خارجی »منطقه ممنوعه« اعالم
شدهاند که بدان معناست که اگر افغانھا چه آنھا که دارای مدارک و چه آنھا که فاقد مدارکند در آن مناطق دستگير
افغان ثبت نام شده ،کمتر
شوند ،از کشور اخراج خواھند شد .بر اساس اطالعات مربوط به ثبت نام ،نيمی از پناھندگان
ِ
٤
از  ١٨سال سن دارند.
در ماه مه  ،٢٠١١محمد تھوری ،رئيس اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی ،گفت در حدود  ١٫۵ميليون اتباع
خارجی به طور غير قانونی در کشور زندگی میکنند و  % ٩۶از آنھا افغان ھستند .مقامھای رسمی ايران ادعا میکنند
که تنھا در تھران ۴٨٠،٠٠٠ ،تا  ۶٨٠،٠٠٠اتباع افغان فاقد مدارک زندگی میکنند .کمی بعد در دسامبر ،٢٠١٢
تھوری گفت مجموعا ً  ٣ميليون افغان در ايران زندگی میکنند ٥.بر طبق اطالعات کميسريای سازمان ملل در امور

 ٣کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،آمار پناھندگان افغان« ] ،[UNHCR, Afghan Refugee Statisticsقابل دسترسی در
) http://www.unhcr.org/421316072.pdfتاريخ دسترسی ١٠ :اکتبر .(٢٠١٣
 ٤کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،کنفرانس بينالمللی در مورد راه حلھايی برای پناھندگان افغان ،به منظور حمايت از
بازگشت داوطلبانه ،تلفيق مجدد و تداوم پذير با جامعه و کمک به کشورھای ميزبان« ] UNHCR, International Conference on the Solutions
-٣ ،[Strategy for Afghan Refugees, to support Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countries
 ٢مه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در) http://www.unhcr.org/afghanistan/solutions-strategy.pdf :تاريخ دسترسی  ٨ژوئيه .(٢٠١٣
» ٥صدور کارتھای بيمه جديد برای اتباع افغان دارای مدارک در ايران« ،اداره اموراتباع و مھاجرين خارجی ٨ ،دسامبر  ،٢٠١٢قابل
دسترسی در:
http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a25b3683-80cc-48ec-810c29ca2ea14479&WebPartID=2025af47-c2e4-43bc-82d5-c075ae63294b&ID=c54b15ba-025e-417e-afe9-ccd93aa273dc
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پناھندگان ،از اوت  ٢٠١٢تقريبا ً يک ميليون از اين افغانھا پناھندۀ ثبت شده ھستند ٦.تخمينھا حاکی از آن ھستند که
در حال حاضر حد اقل  ١٫۴ميليون پناھنده فاقد مدارک افغان در ايران زندگی و کار میکنند ٧.در حاليکه اين
افغانھا پناھنده ثبت نام شده نيستند ،اما بسياری از آنھا از خشونت و ناامنی ،و يا آثار جنگ از قبيل نابودی وسايل
امرار معاش و تأسيسات زيربنايی ،فرار کردهاند .کشور ھمسايه ،پاکستان ،ھم جمعيت بزرگی از مھاجرين افغان را در
٨
خود جای داده است.
سرازير شدن تعداد بيشماری از پناھندگان و مھاجران افغان به ايران در دھهھای  ١٩٨٠و  ،١٩٩٠ھم به دليل شدت
ت تساھل دولت ايران در برابر پذيرش و اسکان
يافتن جنگھای داخلی و نا امنی در افغانستان و ھم به علت سياس ِ
افغانھا بود .تا سال  ،١٩٩٢دولت ايران به بسياری از افغانھا اجازه داد به عنوان »مھاجرين« ،خود به خود اجازه
٩
اقامت در ايران را به دست آورند و از امکاناتی از قبيل مراقبتھای بھداشتی اوليه و اجازه کار ،بھره مند شوند.
مقامات ايران در عمل ،با اين گروه از افغانھای ثبت نام شده به عنوان پناھنده برخورد میکردند اگرچه دولت ايران به
طور رسمی ،اين طبقه را پناھنده نمیناميد.
اما به ھر حال پس از  ،١٩٩٢ديگر بيش از اين حق اقامت به طور خود به خود به افراد تازه وارد اعطا نمیشد و چون
ايران دارای آئين نامهای برای پناھجويی نبود که به افغانھای تازه وارد اجازه دھد درخواست پناھندگی کنند ،اکثر
١٠
افغانھای تازه وارد بدون مجوز اقامت ماندند و در نتيجه شامل حال اخراج از کشور شدند.
 ٦در حال حاضر حدود  ١٫٧ميليون پناھنده رسمی افغان در پاکستان به سر میبرند» .امسال  ۵٠،٠٠٠پناھنده افغان داوطلبانه به افغانستان باز
میگردند« ،اطالعيه مطبوعاتی کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ] . “50,000 Afghan refugees voluntarily return to
 ٢٨ ،[Afghanistan this year,” UNHCR press releaseاوت  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
2&language=en-US http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=3566
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» ٧افغانستان – ايران :مھدی "دستھايم درد میکردند چون دستبندھا خيلی تنگ بود"«،آی آر آی ان» ،مشروح :در به دری – درد و رنج
افغانھا در خارج از کشور« ] “Afghanistan-Iran: Mehdi, ‘My hands were hurting because the handcuffs were too tight,’” IRIN, In
٢٧ ،[Depth: From Pillar to Post – the Plight of Afghans Abroadفوريه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:

) http://www.irinnews.org/InDepthMain.aspx?indepthid=95&reportid=94958تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر  (٢٠١٢و
سازمان مھاجرت بينالمللی» ،خبرنامه صندوق توسعه سازمان بينالمللی مھاجرت« ]
 ،[IOM Development Fund Newsletterپائيز  ،٢٠١٢قابل دسترسی در
) http://www.iom.int/developmentfund/files/infosheets/Autumn-Newsletter-2012.pdfتاريخ دسترسی ٣ :ژانويه  ،(٢٠١٣ص.
 .١٢در ماه مه  ٢٠١٢محمد تھوری ،رئيس اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی گفت که در حدود ١٫۵ميليون اتباع خارجی غير
مجاز در کشور زندگی میکنند و  %٩۶آنھا افغان ھستند» .دور جديد ساماندھی اتباع افغان با طرح آمايش  ،«٧عصر ايران٣٠ ،
مه  ،٢٠١١قابل دسترسی در ) http://www.asriran.com/fa/news/167504تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر  .(٢٠١١مقامھای رسمی
ايران ادعا میکنند که فقط در استان تھران  ۴٨٠،٠٠٠تا ۶٨٠،٠٠٠اتباع فاقد مدارک افغان زندگی میکنند» .تصويب طرح جامع
ساماندھی اتباع خارجی در شورای عالی امنيت ملی« ،خبرگزاری فارس ۵ ،ژوئيه  ،٢٠١٠قابل دسترسی در:
) ، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904140764تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢
International Organization for Migration,

 ٨ھمانطور که قبالً نيز در گزارش سازمان ديدهبان حقوق بشر به نام »افغانستان ،ايران و پاکستان ،سياست درھای بسته :پناھندگان افغان در
پاکستان و ايران« ] “Afghanistan, Iran and Pakistan, Closed Door Policy: Afghan Refugees in Pakistan and Iran,” Human Rights
) [Watch, Vol. 14, No. 2(Gبه طور مشروح آمده است ،مھاجرين و پناھندگان افغان در پاکستان نيز با مشکالت و آزار و اذيتھای زيادی
روبرو ھستند ،فوريه ) ،٢٠٠٢تاريخ دسترسی ١٢ :نوامبر  .(٢٠١٢اين گزارش عليرغم گزارش قبل که ھر دو کشور ايران و پاکستان را
مورد بررسی قرار داده بود ،باالخص به آزار و اذيت مھاجران و پناھندگان افغان در ايران میپردازد .اما اين انتخاب نبايد اينگونه تعبير شود که
در حال حاضر مشکلی در مورد برخورد با مھاجرين و پناھندگان افغان در پاکستان وجود ندارد ،بلکه صرفا ً به اين دليل است که چنين مسائلی
ورای محدوده بررسی اين گزارش است.
 ٩به طور کلی نگاه کنيد به بروس کوپک» ،وضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در افغانستان«
] Bruce Koepke, “The Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime in
” ۴ ،[Afghanistan,فوريه  ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ][Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategique
١٠
الزندرو مونسوتی» ،شبکهھای انتقال افغان :نگاھی به وضعيت پس از بازگشت« ،واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان ] Alessandro
 ،[Monsutti, “Afghan Transitional Networks:Looking Beyond Repatriation,” Afghanistan Research and Evaluation Unitاوت ،٢٠٠۶
ص .١٣ .ھمچنين نگاه کنيد به سری  ،١٠آگاتا بيالچيک» ،بازگشت داوطلبانه و موضوع افغانستان :يک ارزيابی دقيق« دانشگاه آکسفورد،
مھمانان ناخوانده

١۶

در سال ١٩٩٧دولت ايران عمالً اعطاء اقامت حتمی به افغانھای تازه وارد را متوقف نمود ،يک برنامه مفصل را
برای ثبت نام افغانھای فاقد مدارک که در آن ھنگام در ايران به سر میبردند ،آغاز کرد و سپس اقدام به اخراج
١١
افغانھا از کشور نمود.
بر طبق اظھارات وزارت کشور اياالت متحده امريکا ،تنھا در سال  ،٢٠١١ايران  ٢١١،٠٢٣افغان را از طريق
مرزھای بين دو کشور ،اخراج کرده است ١٢.تقريبا ً  ١۵٠،٠٠٠تن از اين افراد از طريق قرارگاه مرزی اسالم قلعه که
يکی از چند قرارگاه مرزی ميان ايران و افغانستان است ،اخراج گرديدند ١٣.در طی  ١٠ماه نخست پس از پايان اکتبر
 ،٢٠١٢ايران روزانه  ٧٠٠افغان را از کشور اخراج نموده است که اين تعداد نسبت به سال  ٣٠ ،٢٠١١درصد
١٤
افزايش داشته است.
در نوامبر  ،٢٠١٢قوانين جديدی توسط ھيئت وزرا در ايران صادر شد که اظھار میداشت  ١٫۶ميليون خارجيانی که
»به طور غير قانونی در ايران ساکن ھستند« ،بايد تا پايان سال  ٢٠١۵از ايران خارج شوند .اين مصوبه که در سطح
معاونت رياست جمھوری نيز به تأئيد رسيد ،به وزارت کشور دستور داد نه تنھا  ١٫۶ميليون اتباع خارجی فاقد مدارک
را از ايران اخراج کند بلکه بازگشت داوطلبانه  ٢٠٠،٠٠٠تن ديگر که مقيم دارای مدارک ھستند )و در رده پناھندگان
١٥
قرار دارند( را نيز تسھيل کرده و جواز پناھندگی  ٧٠٠،٠٠٠تن را ھم باطل کند.
اوراق تحقيقاتی مرکز مطالعات پناھندگان ] Agata Bialcyk,“‘Voluntary Repatriation’ and the Case of Afghanistan: A Critical
 ،[Examination,” University of Oxford, Refugee Studies Centre Working Paper Seriesسند شماره  ،۴۶ژانويه  ،٢٠٠٨ص.٢١ .
ن جنگ« ] Kristian Berg Harpviken, “Social Networks
 ١١کريستين برگ ھارپ ويکن» ،شبکهھای اجتماعی و مھاجرت در
افغانستان دورا ِ
ِ
” ،[and Migration in Wartime Afghanistan,مرکز مطالعه جنگھای داخلی ،مؤسسه بينالمللی تحقيقات صلح ،اسلو ،نروژ ،سال  ،٢٠٠٩ص.
٧٩؛ آگاتا بيالچيک» ،بازگشت داوطلبانه و موضوع افغانستان :يک ارزيابی دقيق« دانشگاه آکسفورد ،اوراق تحقيقاتی مرکز مطالعات پناھندگان
] Agata Bialcyk, “‘Voluntary Repatriation’ and the Case of Afghanistan: A Critical Examination,” University of Oxford, Refugee
 ،[Studies Centre Working Paper Seriesسند شماره  ،۴۶ژانويه  ،٢٠٠٨ص.٢١ .
١٢
وزارت کشور اياالت متحده امريکا» ،گزارشھای کشور در مورد روالھای متداول حقوق بشر :افغانستان« ]on “Country Reports
” ،[Human Rights Practices for 2011: Afghanistan,قابل دسترسی در:
) http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186457#wrapperتاريخ دسترسی ٢٩ :مه
 .(٢٠١٢اخراج افغانھا از ايران اغلب به جريانات سياسی گسترده تر ميان دو کشور مربوط میشود .برای مثال نگاه کنيد به ايمی فريس
راتمن» ،درک بازی بزرگ ايران در افغانستان« ،رويتر ]،[Amie Ferris-Rotman, “Insight: Iran’s “great game” in Afghanistan, Reuters
 ٢۴مه  ،٢٠١٢قابل دسترسی درhttp://www.reuters.com/article/2012/05/24/us-afghanistan-iran-media- :
) idUSBRE84N0CB20120524تاريخ دسترسی ٢ :ژوئن (٢٠١٢؛ و نيتون ھاج و حبيب خان توتاخيل» ،ايران سعی دارد توافق اياالت متحده با
کابل را برھم زند« ،وال استريت ژورنال ] Nathan Hodge and Habib Khan Totakhil, “Iran seeks to scuttle US pact with Kabul,” Wall
 ٨ ،[Street Journalمه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در
) http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303630404577391913416976058.htmlتاريخ دسترسی ٢ :ژوئن  .(٢٠١٢از سال
 ٢٠٠٢تعداد افغانھای اخراجی از طريق دو مرز زمينی ايران تقريبا ً به طور يکنواخت در افزايش بوده است ،غير از يک افزايش ناگھانی در
سال  ٢٠٠٧که سپس به سطوح کمی پائين تر بازگشت .ارقام کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان برای افغانھايی که از طريق اين
دو مرز در طی سالھای  ٢٠٠٢تا  ٢٠٠٨اخراج شدهاند به اين شرح است ٢٠٠٢ :تعداد ۴٢،٣۶٠؛  ٢٠٠٣تعداد ۵٣،٨٩٧؛  ٢٠٠۴تعداد
٧٩،۴١٠؛  ٢٠٠۵تعداد ٩۵،٨۴۵؛  ٢٠٠٧تعداد ١۴۶،٣٨٧؛  ٢٠٠٨تعداد ٣۶٣،٣۶٩؛ و  ٢٠٠٩تعدا  ٢٣٠،٣٣٢نفر» .ھمکاری سازمان
بينالمللی کار کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در جھت راه حلھای جامع برای جا به جايی افغان ھا :مطالعه تحقيقاتی بر روی
افغانھای اخراجی از ايران« ] “ILO-UNHCR Cooperation Towards Comprehensive Solutions for Afghan Displacement: Research study
” ،[on Afghan deportees from Iran,اوت  ،٢٠٠٨سازمان ) Altai Consultingبايگانی شده در سازمان ديدهبان حقوق بشر( ،ص.٣ .
» ١٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از مسئولين شاغل در اسالم قلعه« )نام محفوظ است( ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
١٤
لوک مگلسون» ،ترسناک ترين گوشه کوچک دنيا« ،مجله نيويورک تايمز ] ”Luke Mogelson, “The Scariest Little Corner of the World,
 ٨ ،[New York Times magazineاکتبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2012/10/21/magazine/the-corner-where-
) meet.html?pagewanted=all afghanistan-iran-and-pakistanتاريخ دسترسی  ٢٧دسامبر  .(٢٠١٢سازمان ديدهبان حقوق بشر آماری دردست ندارد که نشان دھد در صورتيکه پناھنده رسمی در ميان افراد اخراج شده بوده است ،چه درصدی از آنھا را شامل میشده است.
» ١٥مصوبه دولت برای اخراج يک ميليون و ششصد ھزار تبعه بيگانه« ،پورتال اطالع رسانی دفتر اتباع و امور مھاجرين خارجی ،وزارت
کشور ١۴ ،نوامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
http://atbatehran.ostan-th.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:2012-11-14-11-02-12&catid=68:2010-09) 15-09-02-08تاريخ دسترسی ٢٧ :دسامبر .(٢٠١٢

١٧

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

نمايندهای از يکی از سازمانھای بينالمللی به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت که در آن ھنگام ،طرح جديد دولت
ايران مبنی بر اخراج اتباع خارجی» ،برای تمام افرادی که در ايران فعاليتھای بشروستانه انجام میدادند ،بيش از ھر
١٦
چيز ديگر ،مايه نگرانی بود«.
در طی پنج روزی که سازمان ديدهبان حقوق بشر در سال  ٢٠١٢در مرز گذراند ،ھر روز تقريبا ً  ٣٠اتوبوس از راه
میرسيد که ھريک حامل  ۵٠تن از اخراج شدگان بودند – يعنی مجموعا ً حدود  ١،۵٠٠تن در ھر روز ،رقمی که شامل
پناھندگان بازگشت کنندۀ داوطلب ،افراد غير مجاز ،و يا افرادی که با داشتن اسناد مسافرتی معتبر به افغانستان باز
میگردند ،نمیشود ١٧.موج اخراج شدگان به حدی زياد بود که يک مرکز پليس مرزی که مسئول جمع آوری اطالعات
زيست سنجی از پسرھا و مردھای اخراج شونده بود ،ديگر بيش از اين اھميت نداده و برخی از گروهھای اخراج شونده
را اجازه میدادند بدون طی اين مرحله از مرز عبور کنند و به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفتند تعداد اخراج شوندگان
١٨
بيش از حدی است که بتوان از عھده برآمد.

شرايط سياسی
تعداد بسيار زياد افغانھايی که در خارج از افغانستان در جستجوی پناھندگی ھستند ،فشار شديد سياسی ،اقتصادی و
اجتماعی بر روی ايران و پاکستان گذاشته است .ھر دوی اين دولتھا اظھار کردهاند که کشورھای ديگر ،از جمله
کشورھايی که از نزديک در وقايع افغانستان دست داشتهاند ،برای سھيم شدن در تحمل اين بار سنگين ،تالش چندانی
نکردهاند.
بحران مالی و اقتصادی اخير ايران ھم بر روی وضعيت افغانھا در ايران و ھم بر روی تحمل دولت ايران نسبت به
حضور اين افراد ،تأثير داشته است .در سال گذشته ،ايران متحمل کاھش بسيار شديدی در ارزش پول خود شده است که
ارزش غير رسمی آن را به حدود يک سوم ميزان اعتبار رسمی آن رسانده است ١٩.اين وضعيت ،با شرايط نرخ تورم
ھمراه شده است که پيش بينی میشود تا حدود  %۶٩٫۶در ماه افزايش داشته باشد ،رقمی که دولت ايران آن را تأئيد
نمیکند و در عوض ادعا میکند نرخ تورم  %٢٩در سال است ٢٠.برخی از افغانھايی که سازمان ديدهبان حقوق بشر
با آنھا مصاحبه کرده است گفتند آنھا داوطلبانه به افغانستان باز گشتهاند زيرا کاھش ارزش پول ايران و نرخ تورم بدان

» ١٦مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام محفوظ است( ،دسامبر.٢٠١٢
 ١٧امکان تمايزميان اخراج شدگان ،پناھندگان بازگشتی داوطلب ،و انواع ديگر مسافرين وجود داشت زيرا سه محل مجزا برای تحويل اين افراد
وجود دارد که يکی از آنھا صرفا ً برای اخراج شدگان است.
 ١٨اگرچه اين مرکز توسط پليس مرزی افغانستان اداره میشود ،اما با حمايت اياالت متحده تأسيس شد و به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفته شد
که بودجه آن کماکان توسط اياالت متحده تأمين میشود .در تئوری ھمکاری با جمع آوری اطالعات زيست سنجی برای تمام افرادی که وارد
افغانستان میشوند اجباری است ،اگرچه در عمل ،حداقل در اين محل به نظر میرسد که جمع آوری اطالعات تا حدی نامرتب بوده و به مردھا
محدود میشود .برای اطالعات بيشتر در مورد اين طرح ،نگاه کنيد به راد نوردلند» ،افغانستان طرحھای بزرگی برای اطالعات زيست سنجی
دارد« ،نيويورک تايمز ] ١٩ ،see Rod Nordland, “Afghanistan has big plans for biometric data,” New York Timesنوامبر  ،٢٠١١قابل
دسترسی درhttp://www.nytimes.com/2011/11/20/world/asia/in-afghanistan-big-plans-to-gather-biometric- :
) ، data.html?pagewanted=allتاريخ دسترسی ١٠ :سپتامبر .(٢٠١١
 ١٩يگانه تربتی» ،عدم تابعيت بورس اوراق بھادار ايران از رکود اقتصادی ،خطر ايجاد يک حباب اقتصادی را افزايش میدھد« ،رويتر
] ١٢ ،[“Iran's stock market rally defies economic slump, raises risk of a bubble,” Reutersدسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
http://www.reuters.com/article/2012/12/12/iran-economy-idUSL5E8NA0FN20121212
٢٠

)تاريخ دسترسی ٣٠ :دسامبر .(٢٠١٢

جابی واريک و جيمز بال ]» ،[Joby Warrick and James Ballقيمت مواد غذايی وافزايش شديد تورم در ايران« ،واشنگتن پست ] Food
 ۴ ،[prices, inflation rise sharply in Iran, Washington Postاکتبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی درhttp://articles.washingtonpost.com/2012- :
) 10-04/world/35498613_1_cliff-kupchan-iranian-behavior-price-hikesتاريخ دسترسی ٣٠ :دسامبر .(٢٠١٢
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١٨

معناست که آنھا ديگر بيش از اين قادر نبودند پول کافی به دست آورند تا بتوانند خانواده ھايشان را که در افغانستان
٢١
ھستند ،اداره کنند.
نمايندۀ يکی از سازمانھای بينالمللی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه میکرد ،مسئله تأثير مشکالت اقتصادی
ايران بر افغانھا را مورد تأکيد قرار داده و گفت تقريبا ً نيمی از افغانھايی که در ايران به سر میبرند زير خط فقر
زندگی میکنند که اين تا حدی به علت آشفتگیھای اقتصادی است]» .افزايش ھزينه زندگی[ برای خانوادهھای کم
درآمد ،که اکثريت قريب به اتفاق آنان پناھندگان افغان و يا اتباع افغان فاقد مدارک ھستند ،تداومپذير نيست ٢٢«.اين مقام
رسمی ھمچنين در باره عدم ياری رسانی بينالمللی به ايران اظھار نگرانی کرد زيرا اين کشور برای برآوردن
٢٣
احتياجات افغانھا در طی يک دورۀ مملو از مشکالت مالیّ ،
تقال میکند.
وضعيت اتباع افغان در ايران ھمچنين با انتقالی که در اين کشور روی میدھد و ناشی از خروج تدريجی ارتش
کشورھای درگير در اوضاع افغانستان و کاھش مسئوليتھای سياسی و مالی اين کشورھا در آنجا است پيوند تفکيک
ناپذيری دارد .به بيان دقيق تر ،دخالت کشورھای ھمسايه افغانستان در مسائل داخلی اين کشور ،سبب ايجاد
نگرانیھای فزايندهای در باره افزايش بی ثباتی سياسی در افغانستان شده است.
برنامه خروج نيروھای نظامی بينالمللی تا پايان سال  ،٢٠١۴پرسشھای فراوانی را در باره نقش ھمسايگان افغانستان
در تعيين روند اوضاع آينده اين کشور برانگيخته است .اين استنباط قوی در ميان افغانھا وجود دارد که کشورھای
ھمسايه آنھا ،به ويژه ايران و پاکستان در حال انجام تمھيداتی برای تأثير گذاری و تسلط بر اوضاع آنجا ھستند و چنين
تالشھايیمیتواند به زيان افغانستان تمام شود ٢٤.بر طبق اظھارات برخی از مقامھای رسمی افغانستان در گفتگو با
سازمان ديدهبان حقوق بشر ،در موقعيت پر تنش فعلی ميان ايران و کشورھای ديگر به خصوص اياالت متحده در باره
موضوعاتی از جمله توانايیھای ھستهای ايران ،دولت ايران از پناھندگان و مھاجرين افغان به عنوان يک بازی فوتبال
سياسی استفاده کرده است – يعنی اين عمل راھی است برای مجازات دولت افغانستان و نيز نمايش قدرت خود به
امريکا به اين شکل که عليرغم در گيری شديد امريکا در افغانستان ،ايران ھميشه از توان کافی برای تأثيرگذاری بر
٢٥
روی افغانستان برخوردار است.
بر اساس ديدگاه دولت افغانستان ،واقعيت اين است که رابطه اين کشور با ايران ،رابطهای نابرابر است .دولت
افغانستان به سختی در تالش است تا بر مشکالت انسانی ،اقتصادی ،امنيتی و اداره کشور که از پيشتر با آن مواجه بوده
است ،فايق آيد و اغلب ھم خود را در مقابله با اين مشکالت ناتوان میيابد .اضافه کردن موج افغانھای بازگشت کننده
» ٢١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با کارگران بازگشت کننده« ،اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام محفوظ است( ،دسامبر.٢٠١٢
 ٢٣ھمان .اين کارمند به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :دولت ايران بايد با کمک کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،ثبت نام
پناھنجويان جديدی را که دارای داليل معتبر ھستند ،دوباره از سر گيرد .اگرچه نمیدانيم در صورتی که ايران مرزھای خود را باز کند چه
خواھد شد .با در نظر گرفتن شرايط فعلی در پاکستان ،افغانستان و عراق ،نمیدانيم نتيجه چه خواھد شد .احتماالً برای مدت زيادی در ايران
يک موج عظيم و غير قابل کنترل مردم )آوارگان بينالمللی در عراق ،آوارگان بينالمللی و مردم ديگر در افغانستان ،از جمله عودت کنندگانی
که قادر به تلفيق با جامعه افغانستان نبودهاند ،پناھندگان افغان در پاکستان و نيز آوارگان بينالمللی پاکستانی( جا به جا خواھند شد .اقتصاد ايران
به علت تحريمھا سقوط شديدی داشته است ،کمکھای بينالمللی کاھش میيابد ،و سرازير شدن تعداد عظيمی از مردم قابل تحمل نخواھد بود.
بودجه کمکھای بينالمللی برای ياری رسانی به پناھندگان در ايران ،چندان زياد نيست ،به ويژه با توجه به آوارگی افراد در نتيجه جنگ
سوريه«.
» ٢٤ابراز نگرانی امنيت ملی افغانستان از نفوذ ايران و پاکستان در شماری از رسانهھا« ،مرکز خبرنگاران افغانستان ٢٨ ،مارس ،٢٠١٢
قابل دسترسی در ) http://afjc.af/index.php/newsmedia/centeral/kabul/470-1391-01-22-18-16-19.htmlتاريخ دسترسی ٢٨ :مه
.(٢٠١٣
» ٢٥مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام ارشد دولت افغانستان« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
١٩

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

که بسياری از آنھا بدون امکانات مالی يا مسکن در افغانستان برای بازگشت ھستند ،بار سنگين ديگری بر دوش دولت
افغانستان خواھد گذاشت که در حال حاضر و يا تا مدتھا به ھيچ وجه آمادگی مقابله با آن را ندارد .دولتمردان و
موضع ضعف مشغول معامله
اعضاء مجلس افغانستان وضعيت را اينطور توصيف میکنند که دولت افغانستان دائما ً از
ِ
است زيرا مقامات رسمی افغانستان ھميشه در ھراسند که مبادا خشم دولت ايران را برانگيزند ،زيرا خشمگين ساختن
ايران غالبا ً خطر اخراجھای بيشتری را به ھمراه خواھد داشت .ھمانطور که يکی از مقامات ارشد افغان به سازمان
ديدهبان حقوق بشر گفت» ،يک سال پيش ،من موضوع ]برخورد با بچهھای بدون سرپرست[ را با ايران مطرح کردم.
ھمکارم گفت »نه ،خيلی سختگيری نکنّ ،
واال آنھا تعداد بيشتری را اخراج خواھند کرد «.ما نمیتوانيم با آنھا سختگيری
٢٦
کنيم – ما مجبوريم به نرمی و مؤدبانه با آنھا برخورد کنيم«.
به گفته يکی از مقامھای رسمی دولت افغانستان ،در حاليکه ايران سعی دارد از مھاجرين ،پناھجويان و پناھندگان افغان
در ايران برای »باجگيری« از دولت افغانستان استفاده کند ،اين افراد ،قربانی چنين تنشھای سياسی در سطوح
گستردهتر شدهاند ٢٧.بر طبق مشاھدات يکی از اعضاء مجلس افغانستان »ھر گاه که يک مشکل عمده بين ايران و
اياالت متحده امريکا بروز میکند ،ايران گروھی از افغانھا را از کشور اخراج میکند تا نشان دھد که آنھا میتوانند
ھر گاه که بخواھند ،بر روی افغانستان فشار وارد آورند ٢٨«.يکی از مفسران مینويسد »در طی دھه گذشته ،رھبران
انقالبی دوآتشه ھستند ،گويی نمیتوانند از ضربه زدن به پيکره امريکا در نقاط حساسی مانند
ايران ،به ويژه آنھايی که
ِ
افغانستان ،خودداری کنند ،ھمانطور که در مورد عراق نيز چنين کردند ،تا عالقمندی مھم خود به خروج تمامی
٢٩
نيروھای امريکا از منطقه را اعتبار بخشند«.
ترس از انتقامجويی ايران چنان شديد است که سه نفر از ھر چھار نفر اعضاء مجلس افغانستان که برای تھيه اين
گزارش در مصاحبه با سازمان ديدهبان حقوق بشر شرکت کردند ،درخواست کردند نامشان منتشر نشود .يکی گفت
»بخشی از خانواده من در ايران زندگی میکنند و در صورتيکه من علنا ً صحبت کنم ،دولت ايران آنھا را از کشور
اخراج خواھد کرد ٣٠«.ترس از صحبت کردن در اين باره تا سطح مقامھای قوه مجريه نيز گسترش يافته است؛ يک
فرمانده ارشد پليس مرزی افغانستان در برابر اين پرسش سازمان ديدهبان حقوق بشر که به نظر او بزرگترين مشکل
٣١
افغانھا در ايران چيست ،پاسخ داد »اگر بگويم ،دچار دردسر خواھم شد« و بالفاصله مصاحبه را خاتمه داد.
توافق مشارکت استراتژيک ميان افغانستان و امريکا ،در روابط ايران و افغانستان ھمچنان يک مانع عمده باقی مانده
است ،به ويژه که اين موضوع به سرمايه گذاری و خواستھای سياسی اياالت متحده ،وابسته است .مداخالت بينالمللی
در افغانستان از سال  ،٢٠٠١منجر به اين شده است که خاک افغانستان صحنه زورآزمايی ميان امريکا و ايران گردد،
که پيامدھای شديد آن متوج ِه مردم افغانستان ،و بيش از ھمه ،افغانھای ساکن ايران شده است.
اما به ھر حال عليرغم تمام اين موانع ،ھنوز ھم تعداد زيادی از افغانھا به ايران میروند .انگيزهھای آنھا متفاوت است.
بسياری ھنوز ھم به دليل خطر و ناامنی از کشور فرار میکنند .بعضی بدون شک بر طبق تعاريف مندرج در قوانين
بينالمللی ،پناھنده محسوب میشوند .اما چون پناھجويان افغان قادر نيستند درخواست پناھندگی کنند ،به صورت مقيم

 ٢٦ھمان.
 ٢٧ھمان.
» ٢٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک عضو مجلس افغانستان« )نام محفوظ است( ،کابل ١٠ ،آوريل .٢٠١٢
 ٢٩الن اليپسون» ،شرکت دادن ايران در افغانستان« ،استيمسون ] ،[Ellen Laipson, “Engaging Iran on Afghanistan,” Stimsonقابل دسترسی در:
) http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Engaging_Iran_on_Afghanistan.pdfتاريخ دسترسی ١۴ :نوامبر .(٢٠١٢
» ٣٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک عضو مجلس افغانستان« )نام محفوظ است( ،کابل ١٠ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک فرمانده ارشد پليس مرزی افغانستان« )نام و محل محفوظ است( ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
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٢٠

فاقد مدارک باقی میمانند و اگر ھم دارای درخواست پناھندگی معتبر باشند ،در معرض خطر بازگردانده شدن به
وضعيت آزار و اذيت قرار دارند.
برخی ديگر افغانستان را ترک میکنند تا پول کافی برای امرار معاش خانواده ھايشان تأمين کنند و در جامعهای زندگی
کنند که توسعه و فرصت اقتصادی بزرگتری وجود دارد ،از جمله فرصتھايیبرای زنان و دختران ٣٢.برای نمونه
بسياری از پسران افغان که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه داشتند ،برای کمک به تأمين معيشت خانواده خود و
پرداخت قروض ،تنھا به ايران سفر کرده بودند .برخی ھم انگيزهھای متعددی برای ترک وطن خود داشتند؛ ترکيبی از
داليل سياسی ،شخصی ،و اقتصادی ٣٣.فرصتھای تحصيلی و مراقبتھای بھداشتی در ايران ھم میتواند
جذابيتھای مھمی به شمار رود.
اگر شخصی نگرانی معقولی دارد که ممکن است در کشور خود مورد اذيت و آزار قرار گيرد ،وجود يک انگيزه
اقتصادی يا خانوادگی برای اينکه آن شخص وطن خود را ترک کند به معنای آن نيست که شخص مزبور واجد شرايط
پناھندگی نيست.

شرايط فعلی افغانستان
ايران به عنوان يکی از امضاء کنندگان کنوانسيون سال  ١٩۵١پناھندگان و بر اساس قانون عرفی بينالمللی ،نمی تواند
پناھندگان را اعاده کند ،يعنی شخصی را به محلی بازگرداند که در آن خطر واقعی آزار و اذيت يا شکنجه يا رفتارھا يا
مجازاتھای غير انسانی و تحقيرآميز وجود دارد .بنابراين ايران نمیتواند ھيچيک از اتباع افغان را که ادعا میکنند در
خطر مواجھه با چنين آسيبی ھستند ،به افغانستان باز گرداند مگر آنکه ابتدا امکان وجود چنين خطری را در نظر گرفته
٣٤
باشد .با وجود اين ايران به افغانھا اجازه نمیدھد درخواست پناھندگی کنند.
وضعيت حقوق بشر و امنيت در افغانستان وخيم است و اين وخامت رو به افزايش است .در سال  ٢٠١٢سازمان
ديدهبان حقوق بشر »افزايش تلفات غير نظاميان ،به ويژه در اثر حمالت شورشگرايانه ،استفاده گسترده از »شورشھای
 ٣٢در حاليکه برای بسياری از خانوادهھا ممکن است اين انگيزه اصلی فرار به ايران نباشد ،اما يکی از نتايج اين آوارگی ،آزادی و فرصت
بيشتری است که زنان و دختران افغان گاھی اوقات در ايران )و پاکستان( پيدا میکنند .الھه رستمی پوی» ،پناھندگان افغان در ايران ،پاکستان،
بريتانيا و اياالت متحده ،و زندگی پس از بازگشت :تحليلی جامع از جنسيت« ،مطالعات ايرانی ] “Afghan Refugees in Iran, Pakistan, the
 ،[U.K., and the U.S. and Life after Return: A Comparative Gender Analysis,” Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢۴١-٢۶١ ،٢سال
 ، ٢٠٠٧صص .٢۴٨-٩ .به ويژه پيش از به کار بستن محدوديتھای جديد برای دسترسی به تحصيالت برای افغانھا در ايران ،در نتيجه
دسترسی بيشتر دختران به تحصيالت در ايران،تغييرات اساسی به وجود آمده است .فريبا عادلخواه و زوزانا اولچسکا» ،افغانھای ايرانی«،
مطالعات ايرانی ] ،[Fariba Adelkhah & Zuzanna Olszewska, “The Iranian Afghans,” Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢٠٠٧ ،٢صص.
 ،١٣٧-١۶۵قابل دسترسی در:
) http://dx.doi.org/10.1080/00210860701269519تاريخ دسترسی ١٨ :ژوئيه  ، (٢٠١٢ص .١۴۵ .يک تفاوت مھم ديگر اين است که
برای زنان درخواست طالق در ايران بسيار آسان تر از افغانستان است ،که میتواند زندگی زنان افغان را متحول کند .مصاحبه سازمان ديدهبان
حقوق بشر با ثريا و ٢٩ ،.نوامبر  .٢٠١١نگرش آزاديخواھانه تر به زندگی زنان در ايران و انتظارات زنان افغان که در نتيجه تماس با جامعه
ايرانی باالتر رفته است،مانند فرار زنان از خانه ،گاه در افغانستان به عنوان علت »مشکالت اجتماعی« ذکر میشود .به عنوان مثال نگاه کنيد
به مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با گلبھار ٣٠ ،نوامبر ٢٠١١؛ فريبا نوا» ،چگونه ايران افغانستان را کنترل میکند« ،فاکس نيوز
] ٢۵ ،[Fariba Nawa, “How Iran Controls Afghanistan,” Fox Newsژانويه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.foxnews.com/opinion/2012/01/25/how-iran-controls-afghanistan/تاريخ دسترسی ٢۵ :آوريل .(٢٠١٢
 ٣٣سازمان بينالمللی مھاجرت مواردی را مستند کرده است که افغانھا در نتيجه قاچاق انسان ،وارد ايران شدهاند  .اين موارد معموالً مربوط به
مردھای افغانی میشود که به دروغ به آنھا وعده کارھای پر درآمد داده میشود و سپس گرفتار شده و با آنھا به عنوان برده رفتار میشود.
»قاچاق انسان در افغانستان :گزارش تحقيقی از منطقه« ،سازمان بينالمللی مھاجرت ] “Trafficking in Persons in Afghanistan: Field Survey
 ،[Report,” IOM International Organization for Migrationسال  ،٢٠٠٨ص.٣۶ .
 ٣٤کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،دستورالعملھای ارزيابی صالحيت برای حمايتھای بينالمللی مورد نياز پناھجويان
افغان« ۶ ،اوت  ،٢٠١٣قابل دسترسی در ) http://www.refworld.org/docid/51ffdca34.htmlتاريخ دسترسی ٢٣ :اوت .(٢٠١٣
٢١
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شبانه« ،بدرفتاری گروهھای مسلح ،و نقض مداوم حقوق بشر« را مستند ساخت ٣٥.گزارشی که توسط وزارت دفاع
اياالت متحده امريکا در دسامبر  ٢٠١٢منتشر شد ،افزايش حمالت طالبان در طول دوران جنگ در سال  ٢٠١٢نسبت
به سال قبل ،افزايش تلفات در ميان نيروھای امنيتی افغانستان ،و تداوم وابستگی نظاميان افغان به حمايت ناتو را مستند
٣٧
ساخته است ٣٦.اين گزارش ،طالبان را »مقاوم و مصمم« توصيف میکند.
در اکتبر  ،٢٠١٢سازمان عفو بينالملل نگرانی خاص خود را بخصوص در باره بدتر شدن اوضاع آوارگان داخلی در
افغانستان اظھار داشت و گفت »با باال گرفتن اختالف و ناامنی در افغانستان ،جمعيت آوارگان بر طبق آمار کميسريای
عالی سازمان ملل در امور پناھندگان به ميزان نيم ميليون تن رسيده که بی سابقه بوده است ،اگرچه رقم واقعی احتماالً
بسيار بيش از اين است ٣٨«.اين سازمان اشاره میکند که بودجه  ۶ميليون دالری سال  ٢٠١١وزارت امور پناھندگان و
بازگشت کنندگان افغانستان حتی برای برآورده کردن ابتدايی ترين نيازھا به ياری رسانی و مراقبت برای آوارگان
داخلی کافی نبوده است ،و اين در حالی است که فقط  %٣۴بودجه مورد درخواست برای کمکھای بشردوستانه
افغانستان تأمين شده و موجودی صندوق کمکھای اضطراری نيز به اتمام رسيده است ٣٩.سازمان عفو بينالملل اظھار
داشت» :عدم اطمينان در ميان مردم افغانستان در مورد خروج نيروھای بينالمللی ،و تأثير اين انتقال بر روی شرايط
سياسی ،امنيتی ،اجتماعی و اقتصادی ،به ويژه اگر اوضاع امنيتی در کوتاه مدت بھبود نيابد ،احتماالً سبب آوارگيھای
٤٠
بيشتری در داخل کشور خواھد شد«.
چشم انداز آينده ھم بی نھايت نگران کننده است .چنان که گروه بينالمللی بحران در اکتبر  ٢٠١٢نوشت:
افغانستان ،که مبتالی انشقاق و فساد است ،در سال  ٢٠١۴ھنگامی که امريکا و ناتو نيروھای خود را از آنجا خارج
سازند ،ھنوز برای رسيدن به مرحلهای که بتواند مسئوليت اداره امنيت را بر عھده گيرد ،فرسنگھا فاصله دارد.
رھبران افغانستان بايد بدانند که بھترين تضمين برای ثبات کشور ،اين است که در طی انتقال سياسی و نظامی در طول
 ،٢٠١٣-٢٠١۴بتوانند حکومت قانون در اين کشور را تضمين کنند .اگر در اين امر ،موفق نشوند ،اين دوره بحرانی
در بھترين حالت دچار چند دستگیھای عميق و منازعاتی در درون طبقه نخبگان حاکم بر کشور خواھد شد که
شورشيان افغان از آن بھره خواھند جُست .در بدترين حالت ھم ،اين ]عدم موفقيت[ میتواند نا آرامیھای دامنهدار،
فروپاشی نيروھای امنيتی و شايد حتی جنگ داخلی گستردهتری را دامن بزند.

 ٣٥سازمان ديدهبان حقوق بشر» ،گزارش جھان ،افغانستان ،[Human Rights Watch, “World Report, Afghanistan: 2012,] «٢٠١٢ :ژانويه
 ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-afghanistan

 ٣٦ديويد الکساندر» ،پنتاگون از حمالت طالبان در طی جنگ افغانستان خبر میدھد« ،رويتر
 ١٠ ،[attacks up during Afghan fighting season,” Reutersدسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:

] David Alexander, “Pentagon reports Taliban

) http://www.reuters.com/article/2012/12/10/us-usa-afghanistan-idUSBRE8B919P20121210تاريخ دسترسی ١٢ :دسامبر .(٢٠١٢

 ٣٧کريستينا وانگ» ،گزارش :طالبان ،با خروج نيروھای امريکا ،در فکر ورود به صحنه ھستند« ،واشنگتن تايمز
 ١٠ [Taliban plan to move in as U.S. withdraws,” Washington Timesدسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در

] Kristina Wong, “Report:

http://www.washingtontimes.com/news/2012/dec/10/pentagon-insider-attacks-enemy-assaults-hamper-afg/
 ١٢دسامبر .(٢٠١٢
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 ٣٩ھمان.
 ٤٠ھمان.
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)تاريخ دسترسی:

»راه حلھای استراتژيک برای پناھندگان افغان« ٤١که توسط کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان تھيه شده،
ھم داليل زيادی برای بازگشت نسبتا ً تدريجی پناھندگان افغان به افغانستان را عنوان می کند  ،از جمله اين واقعيت که
افغانستان در جدول شاخص توسعه انسانی ،در رده ماقبل آخر جای دارد و سرانه توليد ناخالص داخلی اين کشور ۵٨٩
٤٢
دالر امريکا است ،و ھمچنين افزايش ناامنی که به علت خروج اکثر نيروھای ناتو از اين کشور ،حاصل شده است.
٤٣
اين طرح میگويد ميانگين سطح زندگی در افغانستان  %٩ميانگين سطح زندگی در ايران است.
افغانستان ھمچنين ثابت کرده است که قادر نيست به گونهای مؤثر به پناھندگان و مھاجرينی که بازگردانده میشوند
کمک کند تا دوباره با جامعه افغان تلفيق يابند .افرادی که به افغانستان باز میگردند ،برای دسترسی يافتن به زمين،
خانه ،و خدمات اوليه و نيز در پيدا کردن راھی برای امرار معاش و يا تجديد معيشت سابق خود با مشکالت عظيمی
روبرو شدهاند ٤٤.بسياری از بازگشت کنندگان به داليلی از جمله مسائل ايمنی مربوط به حضور طالبان و مواد منفجرۀ
عمل نکرده ،و نيز فقدان خدمات و امکانات ،به محل سابق خود باز نمیگردند ،و اين در عمل بدان معناست که آنھا
ديگر پناھنده نيستند بلکه از افراد آواره داخلی محسوب میشوند ٤٥.کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به اين نتيجه
رسيده است که دو سوم بازگشت کنندگان بالفاصله پس از بازگشت به افغانستان ،يک مرحله »آوارگی ثانويه« را نيز
٤٦
تجربه میکنند.
غالبا ً بازگشت کنندگان به جای آنکه به مکان سابق خود که برخی اوقات مناطق روستائی بوده است ،باز گردند ،در
شھرھا ساکن میشوند .اکثر افراد به کابل میروند ،که در آنجا ھم شرايط برای اشخاصی که ھيچگونه تأمين مالی
ندارند ،بسيار دشوار است ٤٧.تخمين زده میشود که حدود  %٧٠از زمينھای کابل از شھرکھا و سکونتگاهھای غير
رسمی تشکيل شده که بسياری از ساکنان آن را بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی تشکيل دادهاند ٤٨.شرايط زندگی در
برخی از اين اردوگاهھای موقت که مملو از آوارگان داخلی است به حدی رقّت بار است که نيويورک تايمز در طول
زمستان  ٢٠١١-٢٠١٢در دو عدد از بزرگترين اردوگاهھای کابل ،مرگ حداقل  ٢٢کودک را مستند کرده است ٤٩.اين
روزنامه گفت در مجموع در  ۴۴اردوگاه کابل در آن زمستان بيش از  ١٠٠کودک جان خود را از دست دادهاند ٥٠.اين
 ٤١بخش بعد به تفصيل در باره اين مسائل به گفتگو خواھد پرداخت.
 ٤٢کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،راه حلھای استراتژيک برای پناھندگان افغان به منظور حمايت از بازگشت داوطلبانه،
تلفيق مجدد و تداوم پذير با جامعه و کمک به کشورھای ميزبان« ] UNHCR, “Solutions Strategy for Afghan Refugees to support Voluntary
” ،[Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countries,در کنفرانسی در ژنو ،سوئيس ارائه شد ٢-٣ ،مارس
 ،٢٠١٢قابل دسترسی در ) http://unhcr.org/afghanistan/solutions-strategy.pdfتاريخ دسترسی ٢٨ :مه  ،(٢٠١٢ص.٢٠ .
 ٤٣ھمان ،ص.٢٠ .
٤٤
نسيم مجيدی» ،بازگشت کنندگان کنندگان شھرنشين و آوارگان داخلی در افغانستان« ،مؤسسه خاورميانه ] Nassim Majidi, “Urban
 ٢۵ ،[Returnees and Internally Displaced Persons in Afghanistan,” Middle East Instituteژانويه  ،٢٠١١ص٢ .
٤٥
»فرار از جنگ ،رسيدن به درماندگی :مصيبت آوارگان داخلی افغانستان« ،سازمان عفو بينالملل ] “Fleeing war, finding misery: the
 ،[plight of the internally displaced in Afghanistan,” Amnesty Internationalفوريه  ،٢٠١٢صص.٢٧-٢٨ .
 ٤٦ھمان ،ص.٢٧ .
٤٧
نسيم مجيدی» ،بازگشت کنندگان شھرنشين و آوارگان داخلی در افغانستان« ،مؤسسه خاورميانه ] Nassim Majidi,“Urban Returnees and
 ٢۵ ،[Internally Displaced Persons in Afghanistan,” Middle East Instituteژانويه  ،٢٠١١ص٢ .
 ٤٨ھمان.
٤٩
راد نوردلند» ،زمستان در يک اردوگاه پناھندگان افغان :آيا اين شکر است که خدا می فرستد؟« ،نيويورک تايمز ] Rod Nordland, “Winter
 ۵ ، [at an Afghan Refugee Camp: ‘Is It Sugar From God?,’” New York Timeفوريه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در
) http://atwar.blogs.nytimes.com/2012/02/05/winter-in-afghanistan-is-it-sugar-from-god/تاريخ دسترسی ١٨ :ژوئيه .(٢٠١٢
٥٠
راد نوردلند» ،سرمازدگی کشنده زمستان به اردوگاهھای پناھندگان کابل باز میگردد« ،نيويورک تايمز ] Rod Nordland, “Winter’s Deadly
 ٢٩ ،[Bite Returns to Refugee Camps of Kabul,” New York Timesدسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در
http://www.nytimes.com/2012/12/30/world/asia/deadly-bite-of-winter-returns-to-ill-prepared-refugee-camps-of) kabul.html?pagewanted=1&_r=1&ref=worldتاريخ دسترسی ٣٠ :دسامبر .(٢٠١٢
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٥١

اردوگاهھا که اکنون در حدود  ۵٢عدد میباشند ،در حدود  ٣٣،۶٩۶تن ) ۵،۶١۶خانواده( را در خود جای دادهاند.
تالشھايی که برای اطمينان از آمادگی بھتر در طی زمستان  ٢٠١٢-١٣انجام شده ،ھنوز نتوانسته است ترس از وقوع
٥٢
تلفاتی از اين قبيل را زائل سازد.
در آخرين »راھنمای ارزيابی پناھجويان برای سال  «٢٠١٣که توسط کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان
صادر شده ،چالشھايی که در ارتباط با حقوق و امنيت افراد وجود دارد ،مورد تاکيد قرار گرفته اند .اين
پی خروج
دستورالعملھا با پيش بينی شدت يافتن منازعات ميان نيروھای طرفدار دولت و گروهھای مسلح ،در ِ
نيروھای بينالمللی از آنجا ،چھرهای تيره و تار از کشوری که افغانھا قرار است به آن باز گردند را به تصوير
میکشد ٥٣.اين سند ادعا میکند که افغانستان با »فساد شايع ،دشواریھايی در ارتباط با تأسيس و ابقاء تسلط دولت بر
اوضاع ،نگرانیھای مداوم در مورد ضعف حکومت قانون و نيز وجود يک دستگاه قضايی ناتوان ،نقض گسترده حقوق
٥٤
بشر ،و يک جوعمومی مصونيت از مجازات« مواجه است.
بر طبق اظھارات ھيئت ياری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان ،تلفات غير نظاميان در نيمه دوم سال  ٢٠١٢در
مقايسه با دوره مشابه آن در سال  %١٣ ،٢٠١١افزايش داشته و اين روال در سال  ٢٠١٣نيز ادامه داشته است به
طوريکه بر اساس گزارش اين ھيئت ،در شش ماه نخست سال در نتيجه اينگونه حمالت ،تلفات غير نظاميان %٢٩
ديگر افزايش يافته است .با بيشتر شدن تعداد حمالتی که توسط گروهھای مسلح انجام میشود ،ناظران اوضاع افغانستان
پيش بينی کردند که سال » ٢٠١٣بعد از سال  ،٢٠١١خونين ترين سال خواھد بود ٥٥«.دستورالعملھای کميسريای
سازمان ملل ھمچنين حاکی از آن است که درگيریھای مداوم ميان نيروھای طرفدار دولت و گروهھای مسلح» ،ھر
روز بيش از پيش تلفات انسانی سنگينی را بر کشور تحميل می کند ...و اين در حالی است که سازمان ملل متحد ھم به
٥٦
کمتر از نيمی از کشور دسترسی مستقيم دارد«.
خشونت فزاينده در افغانستان منجر به آوارگی تعداد زيادی در داخل افغانستان گرديده است به طوريکه در پايان سال
 ٢٠١٢در حدود  ۴٨۶،٠٠٠آواره داخلی در افغانستان وجود داشته است .تا پايان ژوئن  ٢٠١٣شمار آوارگان داخلی

 ٥١آخرين اخبار از شھرکھای غير رسمی کابل ،قابل دسترسی در
.(٢٠١٣
٥٢
ت آمدن زمستان« ،لوس آنجلس تايمز ] David Zucchino, “Afghanistan’s displaced dread the
ديويد زوچينو» ،آوارگان افغان در وحش ِ
 ١ ،[coming winter,” Los Angeles Timesدسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-afghanistan-refugees-winter-20121202,0,3142251.storyتاريخ دسترسی:
 ١دسامبر .(٢٠١٢
 ٥٣کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،دستورالعملھای ارزيابی صالحيت برای حمايتھای بينالمللی مورد نياز پناھجويان
افغان ۶ ،اوت  ،٢٠١٣ص ،١٢ .قابل دسترسی در:
) http://www.refworld.org/docid/51ffdca34.htmlتاريخ دسترسی ٢٣ :اوت  .(٢٠١٣اين دستورالعمل میگويد» :گسترش شبه نظاميان
محلی و گروهھای مسلح طرفدار و نيز مخالف دولت ،بخصوص در شمال ،شمال شرقی ،و ارتفاعات مرکزی ،نيز خود تأثير منفی ديگری بر
امنيت غير نظاميان گذاشت .گزارش شد که حضور و يا ظھور دوباره گروهھای مسلح غالبا ً سبب کاھش حمايت و مراقبت از غير نظاميان و
افزايش نقض حقوق بشر میشد .به ويژه در شمال و شمال شرق ،نامشخص بودن اينکه کداميک از گروهھای مسلح وابسته به دولت و کداميک
ضد دولتی است ،که ناشی از استخدام گسترده اعضاء گروهھای مسلح در نيروی پليس محلی افغانستان بود ،بر طبق گزارشھا سبب گسترش
کنترل نشدۀ شيوهھای ايذائی و کاھش محافظت از غير نظاميان شد .ھمچنين بر طبق گزارشھا ،غير نظاميان به طور فزايندهای در
درگيریھای ميان گروهھای مسلح طرفدار دولت و گروهھای مسلح ضد دولتی گرفتار میشدند ،«.ھمان ،صص.١٣-١۴ .
 ٥٤ھمان ،ص.١٣ .
 ٥٥ھمان ،صص.١۶-١٨ .
 ٥٦ھمان ،ص.٢۵ .
http://afg.humanitarianresponse.info/kis
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ناشی از منازعات به  ۵۴٧،٣٢٧رسيده بود ،رقمی که خيلیھا معتقدند بهاندازه کافی نشانگر ميزان گستردگی مشکل
٥٧
آوارگی در افغانستان نيست.
بر طبق »راھنمای ارزيابی پناھجويان برای سال  «٢٠١٣از سال  ٢٠٠٢بيش از  ۵٫٨ميليون پناھنده افغان به افغانستان
باز گشتهاند ،اما با وجود اين ،حد اقل  %۴٠اين بازگشت کنندگان قادر نبودند »دوباره با محيط زندگی سابق خود ،تلفيق
داشته باشند و اين سبب يک آوارگی ثانويه بزرگ در ميان آنھا گرديده و اکثراً به مناطق شھری روی آوردند «،و
مجموعا ً تا  %۶٠بازگشت کنندگان »برای از نو بنا کردن زندگی خود در افغانستان دچار مشکالت بودند «.موانعی که
برای بازگشت آوارگان داخلی و پناھندگان وجود دارد شامل تداوم ناامنی در مناطق مسکونی ،فقدان وسايل امرار
٥٨
معاش ،عدم دسترسی به مراقبتھای بھداشتی و تحصيالت ،و چالشھايی در باز پس گرفتن امالک و دارايی است.
آژانس ھمکاری و توسعه فنی ،که يکی از ادارات دولت پاکستان است ،تا حدی بر اساس دستورالعملھای ارزيابی
پناھدگان به اين نتيجه رسيد که »پناھندگان افغان ساکن پاکستان بايد مراقب باشند که جواز اقامت قانونی آنھا در پاکستان
تا  ٣١دسامبر  ٢٠١۵تمديد شده باشد ٥٩«.يکی از مقامات رسمی دولت پاکستان به سازمان ديدهبان حقوق بشر تأئيد کرد
٦٠
که پاکستان تصميم گرفته است اقامت پناھندگان افغان را برای دو سال ديگر تمديد کند.

 ٥٧ھمان ،ص.٢٧ .
 ٥٨ھمان ،صص.٢٧-٢٨ .
٥٩
آژانس ھمکاری و توسعه فنی» ،پاکستان – اقامت پناھندگان افغان تا سال  ٢٠١۵تمديد شدACTED, “Pakistan – Afghan refugees’ stay ] «.
” ،[extended until 2015,قابل دسترسی در ) http://www.acted.org/en/pakistan-afghan-refugees-stay-extended-until-2015تاريخ
دسترسی ٢٣ :اوت .(٢٠١٣
» ٦٠مصاحبه تلفنی سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام رسمی پاکستان« ،کابل ٣ ،اکتبر .٢٠١٢
٢۵
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 .٢موانع دريافت و ابقای وضعيت پناھندگی در ايران
برای پناھندگان ثبت نام شده در ايران ،ابقاء وضعيت پناھندگی روز به روز دشوارتر میشود و برای افغانھای تازه
وارد به ايران ھم طرح درخواست پناھندگی عمالً غير ممکن شده و حتی اگر درخواست پناھندگی خود را ارائه نمايند
ھم به عنوان پناھنده شناخته نخواھند شد .اين به دليل آن است که دولت ايران عموما ً به پناھجويان جديدالورود اجازه
نمیدھد درخواست پناھندگی کنند و از آن گذشته ،سيستمی ھم برای بررسی عادالنه درخواستھای پناھجوئی ندارد.
ايران مجاز است اتباع خارجی فاقد مدارک را از ايران اخراج کند .اما حقوق بين الملل ،ايران را از اخراج افغانھا و يا
ديگر اتباع خارجی که درخواست پناھجويی کردهاند ،صرفا ً به خاطر آنکه از مرزھای رسمی وارد اين کشور نشدهاند و
يا اينکه مدارک شناسايی با خود نداشتهاند ،منع میکند .ايران ھمچنين ملزم است پيش از آنکه به اين نتيجه برسد که
پناھجويان ترسی از تضييقات ندارند و ايشان را از کشور اخراج کند ،منصفانه به درخواستھای پناھجويی آنھا
رسيدگی کند.
اين بخش در ابتدا شرح میدھد چرا پناھندگان ثبت نام شده ،ابقاء وضعيت خود در ايران را روز به روز دشوار تر
میيابند .دليل اصلی ،شرايط سنگين ثبت نام آمايش است که برای رديابی افغانھايی طراحی شده که بر حسب
ظاھر– يعنی بر طبق مليت افغانی شان در طی دھه  ١٩٨٠و سپس در اوايل دھه  —١٩٩٠پناھنده محسوب می
شدند .اما در اثر سياستھا و برنامهھای ديگر دولت ،از جمله اقدام اخير دولت به ترغيب پناھندگان برای داوطلبانه
واگذار کردن جواز قانونی خود و نيز تالشھای مداوم برای بازگرداندن داوطلبانه پناھندگان به افغانستان ،شرايط،
پيچيده تر شده است.
اين بخش سپس موانعی که بر سر راه پناھجويان افغان وجود دارد ،از جمله فقدان سيستمی که به افغانھای تازه وارد
اجازه طرح درخواست پناھندگی دھد ،را مورد بررسی قرار خواھد داد.
در تئوری ،پناھجويان افغان تازه وارد بايد بتوانند نزد اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی که بر طبق قانون ايران
مسئول رسيدگی به درخواستھای پناھندگی و پناھجويی است ،درخواست پناھندگی خود را تحويل دھند .اما حد اقل از
سال  ،٢٠٠٧برای افغانھای تازه وارد عمالً ارائه درخواست پناھندگی غير ممکن شده است .اطالعاتی که توسط
سازمان ديدهبان حقوق بشر به دست آمده حاکی از آن است که حد اقل از آن سال دولت ايران فاقد يک سيستم عادالنه و
کارآمد بوده است که به افغانھای تازه وارد اجازه دھد درخواست خود را طرح کنند .اين بدان معناست که ھر افغان که
پس از  ٢٠٠٣وارد ايران شده است  -يعنی در زمانی که افغانھا اجازه داشتند در سيستم آمايش نام نويسی کنند – و
مايل به طرح درخواست پناھجويی بوده ،عمالً قادر به انجام اين کار نبوده است .اخراج چنين مردمی بدون اجازه دادن
به آنھا برای اعتراض نسبت به اخراج خود ،به اين دليل که آنھا قادر به طرح درخواست پناھجويی يا امثالھم نبودهاند،
تعھدات ايران مبنی بر عدم اعاده پناھندگان را نقض می کند.
برای مھاجرين فاقد مدارک افغان ،دولت طرح جامع ساماندھی را در سال  ٢٠١٠به اجرا درآورد .در ژوئيه ،٢٠١٢
اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ،اعالم کرد ۵۶٠،٠٠٠افغان با شرکت در طرح جامع ساماندھی ،وضعيت خود
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را قانونی ساختهاند؛ اما معلوم نيست آيا ھمگی اين  ۵۶٠،٠٠٠تن رواديد ايران را دريافت کردند يا خير ٦١.عالوه بر
آن ،اين تعداد خيلی کمتر از تعداد افغانھای فاقد مدارک ساکن ايران است که تخمين زده میشود حدود  ١٫۴تا ٢
ميليون تن باشند.
اگرچه طرح جامع ساماندھی به افرادی که ثبت نام شدهاند اجازه نمیدھد به عنوان پناھنده برای مدت نامحدود در ايران
مانده و به مزايای مربوطه دسترسی داشته باشند يا اينکه به افغانھا اجازه دھد درخواست پناھندگی کنند  ،اما اين طرح
به بعضی از افغانھای ساکن ايران فرصت داد وضعيت خود را )تا ژوئن  (٢٠١٢قانونی سازند و به آنھايی که ثبت نام
میکنند اجازه میدھد به طور قانونی در ايران زندگی و کار کنند .اما واقعيت اين است که موانع حقوقی و تدارکاتی که
سبب ناتوانی دولت افغانستان در صدور مدارک قانونی معتبر از جمله گذرنامه برای افرادی است که در طرح جامع
ساماندھی نام نويسی کردهاند ،تا حد زيادی اين ثبت نام شدگان را از اينکه نھايتا ً بتوانند اقامت قانونی در اين کشور به
دست آورند ،باز داشته است.
در روز  ۶سپتامبر  ٢٠١٣اعتبار رواديدھای صادر شده برای صدھا ھزار افغان که بر اساس طرح جامع ساماندھی
ثبت نام شده بودند به پايان رسيد و دولت ايران ھم از قبل اعالم کرده بود که امکان تمديد رواديد نخواھد بود وھر
شخصی ھم که دارای ويزای معتبر نباشد از کشور اخراج خواھد شد .مھلت  ۶سپتامبر سپری شد ،اما ھيچ بيانيهای از
طرف دولت ايران مبنی بر اينکه آيا و چگونه اخراج اين افراد صورت خواھد گرفت ،صادر نشد .منابع حکومت
افغانستان پيش از  ۶سپتامبر به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفتند دولت افغانستان از دولت ايران خواسته است اين مھلت
را تمديد نمايد و يک ھيئت نمايندگی را برای اين منظور به تھران فرستادند ٦٢.از  ٩سپتامبر  ٢٠١٣تا کنون دولت
ايران ھنوز به اين درخواست پاسخی نداده است و در عين حال ھيچگونه تالشی ھم در مقياس وسيع برای اخراج آن
دسته از افرادی که ويزای موقت ساماندھی آنان منقضی شده ،انجام نداده است .دولت افغانستان تخمين زد که در
صورت عدم تمديد ٣٠٠،٠٠٠ ،افغان دارای ويزا بايد تا  ۶سپتامبر خاک ايران را ترک میکردند .در نھايت اين
٦٣
وضعيت ممکن است بر روی زندگی صدھا ھزار افغان تأثير بگذارد.

شرايط دشوار ثبت نام آمايش برای پناھندگان و پناھجويان
ابقای وضعيت پناھندگی برای پناھندگان ثبت نام شدۀ افغان در ايران به طور فزايندهای دشوار شده است .اين موضوع
به ويژه از زمان پياده کردن طرح ثبت نام دورهای در سال  ٢٠٠٠و نيز آغاز طرح ثبت نام آمايش در سال ٢٠٠٣
صادق است.
ھمانطور که در فوق اشاره شد ،تا سال  ١٩٩٢سياست حکومت ايران اين بود که به افغانھايیکه وارد کشور میشدند
خود به خود اجازه اقامت يا »کارتھای آبی« میداد که تأئيد میکرد اين افراد "مھاجرينی ھستند که غير داوطلبانه

» ٦١در ايران پناھنده موضوع مھمی است« ] ،[Refugee Matters in Iranجلد  ،١شماره  ،٢شورای پناھندگان نروژ
 ،[Councilاوت  ،٢٠١٢قابل دسترسی در ) http://www.nrc.no/arch/_img/9661274.pdfتاريخ دسترسی ٣٠ :دسامبر  .(٢٠١٢ارقام
کميسيريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان نشان میدھد سفارت افغانستان و کنسولگریھای آن در ايران برای حدود  ١٣۵،٠٠٠خانواده
) ۶٠٠،٠٠٠تا  ٨٠٠،٠٠٠نفر( پاسپورتھای خانوادگی صادر کرده است و برای آنھا يک ويزای سه ماھه قابل تجديد صادر شده است.
کميسيريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،به روز شدۀ راه حلھای استراتژيک برای پناھندگان افغان« ] UNHCR, Update on the
 ،[Solutions Strategy for Afghan Refugeesتا به امروز رواديدھای سه ماھه قابل تجديد گرفتهاند .
» ٦٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام ارشد دولت افغانستان« )نام و محل محفوظ است( ٣ ،و  ۶سپتامبر .٢٠١٢
٦٣
»ايران :به حقوق افغانھا برای پناھجويی احترام بگذاريد« ،اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديدهبان حقوق بشر ] “Iran: Honor Afghans’ Right
 ٩ ،[to Seek Asylum,” Human Rights Watch news releaseسپتامبر  ،٢٠١٣قابل دسترسی در:
Norwegian Refugee

https://www.hrw.org/news/2013/09/09/iran-honor-afghans-right-seek-asylum.
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مھاجرت کره اند" ھستند ٦٤.با وجود آنکه اين افغانھا رسما ً به عنوان »پناھنده« محسوب نمیشدند ،اما در عمل از
جھت دسترسی به مراقبتھای بھداشتی درمانی اوليه و تحصيل با آنھا مانند پناھنده رفتار میشد و اين افراد اجازه کار
داشتند ٦٥.ھمچنين آنھا قادر بودند از يارانهای که شامل استفاده از بنزين ،گاز ،برق ،و برخی اقالم غذايی بود که در آن
٦٦
زمان توسط دولت ايران فراھم میشد ،استفاده کنند.
اما به ھر حال از سال  ١٩٩٢ايران اعطای اجازه اقامت خود به خود به تمام افغانھای تازه وارد را قطع کرد و به جای
آن ،برای برخی از افغانھا بر اساس معيارھايی که به نظر خودسرانه میرسيد ،اجازه اقامت موقت صادر میکرد و
برای برخی ھم چنين اجازهای صادر نمیکرد .با افرادی که اجازه اقامت نمیگرفتند به عنوان مھاجر فاقد مدرک
برخورد میشد ٦٧.در سال  ١٩٩٢ايران ھمچنين اولين اقدام جدی برای بازگرداندن افغانھای داخل کشور را آغاز
٦٨
کرد.
از اواسط دھه  ١٩٩٠به بعد ،در نتيجه تصميم دولت ايران مبنی بر توقف ثبت نام تمامی آنھا به عنوان پناھجو يا تحت
پوشش برنامهھای ديگر ،به منظور جلوگيری از ورود افغانھا به کشور ،اکثر افغانھای تازه وارد به صورت مقيم غير
٦٩
مجاز باقی ماندند.
در سال  ١٩٩٧دولت ايران عمالً اعطای حق اقامت به کليه افغانھای تازه وارد را متوقف ساخت و تالشھای خود
٧٠
برای ثبت نام و بازگرداندن آنھايی که از قبل در کشور بودند را افزايش داد.
 ٦٤دولت ايران افغانھايی که در اين دوره وارد کشور شدند را »مھاجرين« ناميد ،اصطالحی که حاکی از آن است که در اين کوچ ،يک جنبه
مذھبی وجود دارد .بيالچيک میگويد اين حالت دقيقا ً مانند وضعيت يک پناھنده معمولی نيست و اگرچه به افغانھا اجازه میدھد که به طور قانونی
در ايران بمانند ،اما در عين حال تالش دولت ايران برای محدود ساختن حقوق افغانھا را نيز نشان میدھد .آگاتا بيالچيک» ،بازگشت داوطلبانه و
موضوع افغانستان :يک ارزيابی دقيق« دانشگاه آکسفورد ،اوراق تحقيقاتی مرکز مطالعات پناھندگان ] ’Agata Bialcyk, “‘Voluntary Repatriation
 ،[and the Case of Afghanistan: A Critical Examination,” University of Oxford, Refugee Studies Centre Working Paper Seriesسند شماره
 ،۴۶ژانويه  ،٢٠٠٨ص .٢١ .واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان میگويد اصطالح »مھاجرين« يک اصطالح مثبت است و میگويد پس از سقوط
دولت تحت الحمايه شوروی در افغانستان ،ايران مھاجرين افغان را »پناھندگان« ناميد ،اصطالحی که به نظر برخی يک تفاوت ظريف حاکی از
تحقير در بر دارد .الزندرو مونسوتی» ،شبکهھای انتقال افغان :نگاھی به مراحل پس از بازگشت« ،واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان ] Alessandro
 ،[Monsutti, “Afghan Transitional Networks: Looking Beyond Repatriation,” Afghanistan Research and Evaluation Unitاوت  ،٢٠٠۶ص.
.١٣
٦٥
بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در افغانستان« ] The
 ۴ ،[Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistanفوريه
 ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ] ،[Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategiqueص.٢ .
 ٦٦ھمان .در سال  ١٩٩۵دولت ايران به قطع کردن بعضی از اين مزايا اقدام کرد ،از جمله يارانهھای مواد غذايی را قطع کرد .محمد جالل
عباسی شوازی ،دايانا گليزبروک ،غالمرضا جمشيدی ھا ،حسين محموديان ،و رسول صادقی» ،بازگشت به افغانستان؟ مطالعه افغانھای ساکن
مشھد ،جمھوری اسالمی ايران« ،دانشگاه تھران ] Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Diana Glazebrook, Gholamreza Jamshidiha,
Hossein Mahmoudian and Rasoul Sadeghi, “Return to Afghanistan? A Study of Afghans Living in Mashhad, Islamic Republic of

 ،[Iran,” University of Tehranاکتبر  .٢٠٠۵قابل دسترسی در) http://www.unhcr.org/434f69e92.pdf :تاريخ دسترسی ٢ :نوامبر (٢٠١٣
 ٦٧آگاتا بيالچيک» ،بازگشت داوطلبانه و موضوع افغانستان :يک ارزيابی دقيق« دانشگاه آکسفورد ،اوراق تحقيقاتی مرکز مطالعات پناھندگان
] Agata Bialcyk, “‘Voluntary Repatriation’ and the Case of Afghanistan: A Critical Examination,” University of Oxford, Refugee
 ،[Studies Centre Working Paper Seriesسند شماره  ،۴۶ژانويه  ،٢٠٠٨ص.٢١ .
 ٦٨محمد جالل عباسی شوازی ،دايانا گليزبروک ،غالمرضا جمشيدی ھا ،حسين محموديان ،و رسول صادقی» ،بازگشت به افغانستان؟ مطالعه
افغانھای ساکن مشھد ،جمھوری اسالمی ايران« ،دانشگاه تھران ] Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Diana Glazebrook, Gholamreza
Jamshidiha, Hossein Mahmoudian and Rasoul Sadeghi, “Return to Afghanistan? A Study of Afghans Living in Mashhad, Islamic
 ،[Republic of Iran,” University of Tehranاکتبر  .٢٠٠۵قابل دسترسی در ) http://www.unhcr.org/434f69e92.pdfتاريخ دسترسی٢ :

نوامبر  .(٢٠١٣در سال  ١٩٩٣در حدود  ۶٠٠،٠٠٠افغان به افغانستان بازگشتند ،که بيش از  ٣٠٠،٠٠٠تن از آنھا تحت پوشش طرح
بازگشت پناھندگان بودند.
٦٩
الزندرو مونسوتی» ،شبکهھای انتقال افغان :نگاھی به مراحل پس از بازگشت« ،واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان ] Alessandro Monsutti,
 ،[“Afghan Transitional Networks: Looking Beyond Repatriation,” Afghanistan Research and Evaluation Unitاوت  ،٢٠٠۶ص١٣ .
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سال  ٢،٠٠٠يک نقطه عطف حقوقی برای پناھندگان افغان بود ،زيرا در اين ھنگام ايران قانونی معروف به »ماده
 «۴٨را به عنوان بخشی از يک طرح توسعه پنج ساله دولت ،از تصويب گذراند .اين قانون چگونگی بازگرداندن
افغانھا را از طريق مراحلی که توسط اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی مشخص شده بود ،بيان میکرد .تمامی
افغانھايیکه اجازه کار نداشتند بايد کشور را ترک میکردند مگر آنکه بتوانند نشان دھند که پس از بازگشت در خطر
آزار و اذيتھای فيزيکی قرار خواھند داشت ٧١.بازگرداندن افغانھا که قبالً در اوايل دھه  ٩٠آغاز شده بود ،سياست
اصلی دولت ايران شد ،با وجود آنکه گروهھای حقوق بشر ٧٢در مورد تبعيض ،بازگرداندن اجباری پناھندگان افغان يا
افغانھايیکه به طور قانونی درخواست پناھندگی کردهاند و بستن مرز بر روی افغانھايی که میخواھند وارد خاک
٧٣
ايران شوند ،نگرانی فزاينده خود را اظھار کرده بودند.
در سال  ٢٠٠٢سازمان ديدهبان حقوق بشر گزارشی منتشر نمود که در آن ھم دولت ايران و ھم دولت پاکستان را
متھم نمود که »در به رسميت شناختن شرايط حقوقی پناھندگان افغان ،با تناقض ،و حتی با تسامح عمل میکند«.
اين گزارش اظھار داشت ھر دوی اين دولتھا با بسته نگاه داشتن مرزھای خود و ممانعت کردن از حق پناھجويی
افراد ،به روشھايی متوسل شدهاند که حقوق پناھندگان را نقض میکند .اين موارد نقض حقوق عبارت بودند از »پس
فرستادن افغانھای تازه وارد ،به داخل افغانستان ،يا بازگرداندن شتابزده آنھا بدون طی مراحل قانونی يا
بررسیھای قضايی«  -يعنی شيوهھايی که ناقض تعھدات ايران و پاکستان مبنی بر عدم اعاده پناھندگان است.
سازمان ديدهبان حقوق بشر از دولت ايران خواست »مرزھای خود را فوراً بر روی پناھندگان باز کند و حمايت
کافی نيز برای آنھا فراھم کند» «،کليه افغانھای داخل ايران را ثبت نام و اطمينان حاصل کند که آنھا به روند مناسب
مربوط به تعيين وضعيت اقامت دسترسی دارند« و »پس فرستادن افغانھا در ھنگام ورود به ايران و بازگرداندن
٧٥
اجباری پناھندگان افغان« را متوقف سازد.
٧٤

عمليات ثبت نام مجدد دائم افغانھايی که قبالً ھم مقيم فاقد مدرک بودند ،که به طرح آمايش معروف است و دارای چندين
مرحله ثبت نام است ،در سال  ٢٠٠٣آغاز شد .طرح آمايش جايگزين مراحل ثبت نام قبلی شد و تنھا سيستم ايران برای
تجديد مدارک افغانھای ثبت نام شده و پناھندگان ديگری است که دارای شرايط گوناگون ديگر ھستند.

 ٧٠محمد جالل عباسی شوازی ،دايانا گليزبروک ،غالمرضا جمشيدی ھا ،حسين محموديان ،و رسول صادقی» ،بازگشت به افغانستان؟ مطالعه
افغانھای ساکن مشھد ،جمھوری اسالمی ايران« ،دانشگاه تھران ] Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Diana Glazebrook, Gholamreza
Jamshidiha, Hossein Mahmoudian and Rasoul Sadeghi, “Return to Afghanistan? A Study of Afghans Living in Mashhad, Islamic

 ،[Republic of Iran,” University of Tehranاکتبر  .٢٠٠۵قابل دسترسی در) http://www.unhcr.org/434f69e92.pdf :تاريخ دسترسی٢ :
نوامبر  .(٢٠١٣در سال  ١٩٩٣در حدود  ۶٠٠،٠٠٠افغان به افغانستان بازگشتند ،که بيش از  ٣٠٠،٠٠٠تن از آنھا تحت پوشش طرح
بازگشت پناھندگان بودند.
٧١
»افغانستان ،ايران و پاکستان ،سياست درھای بسته :پناھندگان افغان در پاکستان و ايران« ] Afghanistan, Iran and Pakistan, Closed Door
،[Policy: Afghan Refugees in Pakistan and Iranسازمان ديدهبان حقوق بشر ] ،[Human Rights Watchجلد  ،١۴شماره )٢جی( ،قابل
دسترسی در:
http://www.hrw.org/reports/2002/pakistan/pakistan0202.pdf
٧٢

 ،ص.١۵ .

»افغانستان ،ايران و پاکستان ،سياست درھای بسته :پناھندگان افغان در پاکستان و ايران« ] Afghanistan, Iran and Pakistan, Closed Door
،[Policy: Afghan Refugees in Pakistan and Iranسازمان ديدهبان حقوق بشر ] ،[Human Rights Watchجلد  ،١۴شماره )٢جی( ،قابل

دسترسی در:

 ،http://www.hrw.org/reports/2002/pakistan/pakistan0202.pdfص.١۵ .

 ٧٣ھمان .ص.١۶ .
٧٤
»افغانستان ،ايران و پاکستان ،سياست درھای بسته :پناھندگان افغان در پاکستان و ايران« ] Afghanistan, Iran and Pakistan, Closed Door
،[Policy: Afghan Refugees in Pakistan and Iranسازمان ديدهبان حقوق بشر ] ،[Human Rights Watchجلد  ،١۴شماره )٢جی( ،قابل دسترسی در:
http://www.hrw.org/reports/2002/pakistan/pakistan0202.pdf

 ٧٥ھمان.

 ،ص.١۴ .
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اگرچه تقريبا ً ھيچيک از بيش از  ٨٠٠،٠٠٠نفری که اکنون دارای کارت آمايش ھستند ،توسط حکومت ايران تحت
مرحله تعيين انفرادی وضعيت پناھندگی قرار نگرفته و بعضی از مقامات رسمی ھمچنان اصرار میورزند که اين افراد
رسما ً بر طبق قانون ايران پناھنده به شمار نمیآيند ،اما اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی با آنھا ھمچون پناھندگان
برخورد میکند و کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان نيز بر اساس تعاريف مندرج در کنوانسيون
پناھندگان سال  ،١٩۵١آنھا را پناھنده محسوب میکند ٧٦.تعيين وضعيت پناھندگی برای دارندگان کارت آمايش به داليل
گوناگون ،مھم است ،از جمله اينکه سبب میشود جواز پناھندگی اين افراد ،بیدليل توسط دولت ايران باطل نشود.
تا کنون نه مرحله ثبت نام آمايش صورت گرفته است که مورد اخير آن در ژوئن و ژوئيه  ٢٠١٣بوده است .ھر بار
يک کارت پناھندگی با رنگی متفاوت صادر میشود؛ اين کارتھا دارای دورهھای اعتبار متفاوتی بودهاند ،به طوريکه
برخی فقط برای سه ماه اعتبار داشتهاند ٧٧.دوره اعتبار کارتھای آمايش اخير يک سال بوده است.
فقط افغانھايی که دارای کارت آمايش معتبر باشند میتوانند برای کارت آمايش بعدی ثبت نام کنند و به طور قانونی
پناھنده محسوب میشوند ،و افرادی که اعتبار کارت آمايش آنھا منقضی شده باشد ،از کشور اخراج خواھند شد .کارت
آمايش از جھت قانونی ،يک کارت اقامت موقت است که در عمل به عنوان يک مدرک شناسائی پناھندگی عمل میکند
٧٨
و به صاحب کارت اجازه میدھد در کشور باقی مانده و از از مزايای معينی بھره مند شود.
اگر پناھندهای که اعتبار کارت آمايش او منقضی شده است ،به موقع کارت خود را تجديد نکند ،ديگر اجازه نخواھد
٧٩
داشت برای کارت آمايش جديد ثبت نام کند ،سپس مقيم فاقد مدرک محسوب شده ،و اخراج خواھد گرديد.
در سال  ،٢٠٠٧در پاسخ به اخراج حدود  ١٠٠،٠٠٠افغان فاقد مدارک و پناھندۀ ثبت نام شدۀ افغان توسط دولت ايران،
سازمان ديدهبان حقوق بشر از دولت ايران خواست فرصتی در اختيار کليه پناھندگان قرار دھد تا درخواست پناھجويی
يا شکل ديگری از محافظت کنند .سازمان ديدهبان حقوق بشر سرگذشت مھدی ،پسر  ١٨ساله افغان و خانوادهاش را که
ثبت نام شده و به طور قانونی در ايران سکونت داشتند را مستند نموده است .در اواخر آوريل ،مھدی و خانوادهاش به
طور داوطلبانه در حال بازگشت به افغانستان بودند که مقامھای ايرانی آنھا را توقيف کردند.
مھدی به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت »پليس اتوبوس ما را در خارج از تھران نگه داشت ،آنھا به دنبال
افغانھای فاقد مدارک بودند .ھنگامی که به من رسيدند مرا از خانواده جدا کرده و دستگير ساختند .من اوراق ثبت نام

 ٧٦برای مثال نگاه کنيد به مدير کل اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی )وزارت کشور(» :طرح آمايش تجديد خواھد شد« ٢٠ ،مه ،٢٠١٣
قابل دسترسی در:
http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=cc1955c9-7610-428d-b15cfafc947cc884&WebPartID=47942904-35b9-4ecc-bfc4-4d6d3bee26d8&ID=26699a41-78d5-44d1-b779-51cc4d6309a4

دسترسی ١۵ :ژوئن  (٢٠١٣که در آن به دارندگان کارتھای آمايش با عنوان »پناھنده« ياد میکند.
 ٧٧فريبا عادلخواه و زوزانا اولچسکا» (٢٠٠٧) ،افغانھای ايرانی« ،مطالعات ايرانی

)تاريخ

] Fariba Adelkhah & Zuzanna Olszewska,

 ،[“The Iranian Afghans,” Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢صص ،١٣٧-١۶۵ .قابل دسترسی در
http://dx.doi.org/10.1080/00210860701269519

)تاريخ دسترسی ١٨ :ژوئيه  ، (٢٠١٢ص.١۴٢ .

» ٧٨ھمکاری سازمان بينالمللی کار کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در جھت راه حلھای جامع برای جا به جايی افغان ھا:
مطالعه تحقيقاتی بر روی افغانھای اخراجی از ايران« ] “ILO-UNHCR Cooperation Towards Comprehensive Solutions for Afghan
” ،[Displacement: Research study on Afghan deportees from Iran,اوت  ،٢٠٠٨سازمان ) Altai Consultingبايگانی شده در سازمان
ديدهبان حقوق بشر( ،ص.١٣ .
 ٧٩ھمان ،ص .٨١ .سازمان ديدهبان حقوق بشر آگاه است که در برخی موارد خيلی استثنايی ،دولت ايران به افغانھا معافيت يک بار مصرف
اعطا کرده به طوريکه قادر بودهاند کارتھای آمايش خود را که منقضی شده بودند مجدداً تجديد کنند.
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٣٠

خود را به آنھا نشان دادم ،اما آنھا اھميتی ندادند .گفتند که مرا به ]بازداشتگاه[ سنگ سفيد برده و مجازات خواھند کرد
٨٠
تا مطمئن شوند که من ديگر ھرگز به ايران باز نخواھم گشت .من در آنجا به دنيا آمده بودم؛ تھران خانه من بود«.
در آن زمان سازمان ديدهبان حقوق بشر مخصوصا ً اظھار نگرانی کرد که به افغانھايی که نياز به حمايت بينالمللی
دارند فرصت داده شود از چنين حمايتی در ايران برخوردار شوند .اين درخواست ھم شامل افغانھای نام نويسی شده
در طرح آمايش میشد که به طور دراز مدت ساکن ايران بودند و ھم شامل افراد تازه واردی میشد که ممکن بود
داليل معتبری برای ثبت نام به عنوان پناھنده داشته باشند اما به آنھا فرصت ثبت نام به عنوان پناھنده داده نشده بود؛ يا
به علت آنکه آنھا پس از آغاز طرح آمايش وارد ايران شده بودند و يا به اين دليل که در ايران ھيچ پروسهای برای
خارجيان تازه وارد وجود ندارد که بتوانند بر اساس آن درخواست پناھندگی خود را ارائه دھند .سازمان ديدهبان حقوق
بشر از دولت ايران خواست »به تعھدات خود به عنوان يکی از امضاء کنندگان کنوانسيون پناھندگان  ١٩۵١به طور
جدی وفادار بماند و ھيچ فردی که زندگی يا آزادیاش در افغانستان به خطر خواھد افتاد را به اين کشور باز
٨١
نگرداند«.
ايران از پناھندگان میخواھد که برای ھر کارتی که دريافت میکنند مبلغی را پرداخت کنند .در سال  ٢٠٠٣ھزينه يک
کارت معادل  ٢دالر امريکا بود .تا ژوئن  ٢٠١١ھزينه صدور کارتھای ساالنه در حدود  ١٢٠دالر امريکا ٨٢بود.
ھزينه کارتھای جديد آمايش  ٩کاھش يافته و در حدود  ٣دالر امريکا ٨٣است.
دولت ايران ھمچنين به پناھندگانی که بين  ١٨تا  ۶٠سال سن داشته و کارت آمايش گرفتهاند اجازه میدھد اجازه کار
موقت بخرند که دارای اعتبار يک ساله است و در حال حاضر قيمت اين کارت حدود  ١۴٠دالر امريکا به عالوه ١٧
دالر امريکا برای ھزينه چاپ آن است ٨٤.پناھندگان نام نويسی شده ھمچنين موظفند عوارض شھرداری بپردازند که اين
مبلغ برای استانھای مختلف ،متفاوت است ٨٥.چنين مبالغی برای بسياری از پناھندگان کمرشکن است بخصوص آنکه
دولت ايران به پناھندگان ساکن اين کشور اجازه میدھد که فقط در مشاغل محدودی به کار بپردازند که عموما ً دارای
دستمزد بسيار کمی ھستند .سازمان ديدهبان حقوق بشر با افغانھايی مصاحبه کرد که دارای کارت پناھندگی بودند اما
٨٦
قادر نبودند آنھا را تجديد کنند زيرا بضاعت کافی برای پرداخت ھزينهھای مربوطه را نداشتند.

» ٨٠ايران :اخراج جمعی افغانھا را متوقف سازيد« ،اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديدهبان حقوق بشر ] “Iran: Halt Mass
 ٢٠ ،[Deportation of Afghans,” Human Rights Watch news releaseژوئن  ،٢٠٠٧قابل دسترسی در

.http://www.hrw.org/news/2007/06/17/iran-halt-mass-deportation-afghans

٨١

»ايران :اخراج جمعی افغانھا را متوقف سازيد« ،اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديدهبان حقوق بشر ] “Iran: Halt Mass Deportation of
 ٢٠ ،[Afghans,” Human Rights Watch news releaseژوئن  ،٢٠٠٧قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2007/06/17/iran-halt-
.mass-deportation-afghans

» ٨٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
 ٨٣بايد توجه داشت که مقايسه قيمتھا ميان سالھای مختلف ممکن است به ميزان زيادی با يکديگر تفاوت داشته باشد ،که اين نه تنھا به علت
تغييرات خط مشی دولت ايران بلکه به دليل تورمھای زياد در نرخ تبديل ارز و نيز کاھش شديد و سريع ﷼ ايران است.
» ٨٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
٨٥
بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در افغانستان« ] The
 ۴ ،[Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistanفوريه
 ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ].[Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategique
» ٨٦مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با ھاشم م ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل  .٢٠١٢سازمان ديدهبان حقوق بشر اطالعاتی دريافت داشته
حاکی از آن که ردهھای خاصی از پناھندگان از پرداخت ھزينهھای آمايش  ٩معاف ھستند ،از جمله خانوادهھايی که بيش از  ٨عضو دارند،
افراد مسن و معلول ،زنان مجردی که فرزندان زير  ١۵سال دارند ،ايتام ،فرزندان بيوه زنھای ايرانی ،و زنان و دختران مجرد باالی  ١٨سال.
٣١

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

کارتھای آمايش  ٧که در طی دوران نام نويسی مجدد در سال  ٢٠١١صادر شد ،برای بار نخست به مدت يک سال
تمديد شد .بر طبق اظھارات کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،بيش از  ٧٧۵،٠٠٠پناھنده از تاريخ ٣١
ژانويه  ٢٠١٢کارتھای آمايش خود را تمديد کرده بودند ٨٧.مسئولين ،کارتھای آمايش  ٨را برای نام نويسی
٨٨
پناھندگان در مه  ٢٠١٢صادر کردند که آنھا ھم به مدت يک سال اعتبار داشتند.
اين اقدامات اداری ناھمسان که ھر روز پيچيدهتر و گرانتر میشوند و نيز الزامات قانونی مربوط به مراحل ثبت نام
پناھندگی ،از جمله در ارتباط با به دست آوردن اجازه کار موقت ،سبب میشود برخی از پناھندگان افغان جواز
پناھندگی خود را از دست بدھند و در نتيجه به مقيم فاقد مدارک تبديل شده و اخراج شوند .برخی از پناھندگان افغان،
تجديد کارتھای پناھندگی خود را دشوار میيابند زيرا درک مراحل تجديد اعتبار برای آنھا دشوار است ،و يا مبالغ
پرداختی برای اين کار ،سنگين است ،و يا مراکز ثبت نام از محل زندگی آنھا خيلی دور است که نتيجتا ً انجام چنين
سفری را وقت گير و گران میسازد.
بعضی از افغانھايی که توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه شدند عدم اعتماد خود را به دولت ايران اظھار
داشته گفتند از اين میترسند که ثبت نام يا تجديد جوازھايشان از طريق طرح آمايش ،احتمال اخراج آنھا را افزايش
دھد .يک مقام رسمی افغان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت »]در گذشته[  ٩٣٠،٠٠٠افغان در ايران بودند که در
ردۀ پناھندگان جای میگرفتند .اما بسياری از آنھا به دليل ترس از ثبت نام در طرح آمايش ،جواز خود را از دست
٨٩
دادند«.
اگر ھر يک از افراد در برابر درخواست پليس قادر نباشد مدرکی دا ّل بر داشتن حق اقامت در ايران ارائه دھد ،فوراً
وی را اخراج میکنند و به او فرصتی داده نمیشود که پيش از اخراج بتواند وضعيت اقامت خود را اثبات کند.
يکی از مقامھای رسمی که در استخدام يک سازمان بينالمللی بود به سازمان ديدهبان حقوق بشر اينطور گفت:
در حال حاضر حدود  %۴۶پناھندگان افغان زير خط فقر زندگی میکنند %۴۶ .نيز در اين خطر قرار دارند که نتوانند
در دور بعد ،ھزينه تجديد کارتھای پناھندگی خود را بپردازند و بنابراين از کشور اخراج خواھند شد .دولت میتواند
اين فشار را کاھش دھد و ھزينهھای مربوطه را کاھش دھد يا به کلی آن را از ميان بردارد .در حال حاضر اکثر
خانوادهھای آسيب پذير تخفيف دريافت میکنند و برخی ھم از پرداخت آن معاف ھستند ،اما اين کافی نيست .ما نگران
ھستيم که تعداد چشمگيری از پناھندگان دارای کارت ،امسال مرحله آمايش  ٨را انجام نداده باشند .اعداد و ارقام
٩٠
مربوطه ھنوز از طرف دولت برای ھيچکس ]از جمله سازمان ملل متحد[ منتشر نشده است.

» ٨٧عمليات اخير و نکات جالب توجه« ،کميسريای عالی سازمان ملل در امورپناھندگان ،برگه اطالعات ايران
 ،[activities and highlights,” UNHCR Iran Fact Sheetفوريه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.unhcr.org/50002081d.pdfتاريخ دسترسی ۴ :سپتامبر .(٢٠١٢
٨٨خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( ،به روز شده ،قابل دسترسی در:

] “Recent operational

http://isna.ir/fa/news/91030603915/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4-8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF) %D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AFتاريخ دسترسی ١ :نوامبر .(٢٠١٣

» ٨٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام ارشد دولت افغانستان« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
» ٩٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام محفوظ است( ،دسامبر .٢٠١٢

مھمانان ناخوانده

٣٢

کناره گرفتن از وضعيت پناھندگی
به نظر میرسد تعدادی از سياستھای ديگر دولت از سال  ٢٠٠١به قصد ترغيب افغانھا برای واگذاری مدرک
پناھندگی شان بوده است .عالوه بر الزامات سنگين طرح آمايش ،دولت ايران در سال  ٢٠١٢ابتکار ديگری را به کار
گرفت که بر اساس آن به پناھندگان افغان ،در قبال دست برداشتن از مدرک پناھندگیشان ،اجازه اقامت يک ساله داده
ابتکار پيشنھاد شده از طرف
میشد ٩١.بر طبق اظھارات کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،به دنبال
ِ
اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ،بعضی از پناھندگان افغان شروع به مبادله کارتھای پناھندگی خود با
پاسپورتھای افغانستان و اجازهھای اقامت کردهاند .کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان میگويد :برای
کسب اطمينان از اينکه در طی انجام اين مراحل احتياطھای الزم جھت محافظت از آنھا رعايت شود ،از نزديک با
٩٢
مسئولين کار میکند«.
اما به ھر حال مھم است دقت کنيم که بر طبق حقوق بينالملل ،ھر گونه تغييری که در وضعيت قانونی پناھندگان در
کشور ميزبان به وقوع پيوندد ،چه پناھنده داوطلبانه با آن موافقت کرده باشد و چه موافقت نکرده باشد ،بر طبق
کنوانسيون پناھندگان ،قطع حقوق و امتيازات آنھا محسوب میشود و نتيجتا ً يک سری تعھدات اداری با خود به ھمراه
دارد تا تضمين کند که تغيير وضعيت پناھندگان سبب نقض حقوق بينالملل نشود .يعنی دولت ايران بايد دليل خاتمه دادن
به وضعيت پناھندگی شخصی که کارت آمايش دارد را توجيه کرده و برای وی فرصتی فراھم آورد تا درخواست کند
٩٣
وضعيت خود را به علت ترس از آزار و اذيتی که قادر به اثبات آن است ،تمديد کند.
اعطای اجازه اقامت معمول يا غير آمايش ،امتيازاتی در بر دارد که دولت ايران دارندگان کارت آمايش را از آن
محروم میکند يا آن امتيازات را برای انھا محدود میکند )مانند گواھينامه رانندگی و جواز کسب( ،اما ھيچ تضمينی ھم
برای تمديد آن جود ندارد و راھی ھم برای به دست آوردن مجدد وضعيت پناھندگی نيست .يک مقام رسمی يکی از
سازمانھای بينالمللی به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت »اين نوعی تقلب است .اين حقهای است برای اينکه افغانھا
حمايت بينالمللی خود را در قبال به دست آوردن چند امتياز کوچک از دست بدھند ،اما ھيچ حمايت و ھيچ حقی ھم
٩٤
برای تمديد آن نداشته باشند«.
به ھيچ وجه معلوم نيست که آيا اين طرح ،اطالعات کافی در اختيار افغانھا قرار میدھد تا آگاھانه انتخاب کنند آيا
اجازه اقامت دريافت کنند يا خير .به نظر میرسد که افغانھايی که وضعيت خود را از پناھندۀ نام نويسی شده به دارنده
اجازه اقامت تغيير میدھند ،پس از انقضاء اعتبار دوره نخست ،از حق تجديد آن برخوردار باشند ،اما ھيچگونه
تضمينی وجود ندارد که اين رواديد به خودی خود تجديد گردد ٩٥.اگر اين افغانھا قادر نباشند اجازه اقامت خود را
تجديد کنند ،تحت شرايط فعلی ،آنھا در برابر اخراج از کشور از ھيچگونه حمايتی برخوردار نيستند و ھيچ امکانی ھم
برای به دست آوردن مجدد وضعيت پناھندگی خود ندارند و نيز نمیتوانند در جريان اخراج از کشور ،درخواست
پناھجويی کنند.

» ٩١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
٩٢
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،تاريخچه عمليات کشورھا ،سال  – ٢٠١٣جمھوری اسالمی ايران« ] “2013 UNHCR
” ،[country operations profile—Islamic Republic of Iran,قابل دسترسی در:
) http://www.unhcr.org/pages/49e486f96.htmlتاريخ دسترسی ١٠ :ژوئن .(٢٠١٣
» ٩٣کنوانسيون  ١٩۵١پناھندگان« ،مواد .٣٢-٣٣
» ٩٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
٩٥
برای مثال نگاه کنيد به »ايران :به حقوق افغانھا برای پناھجويی احترام بگذاريد« ،اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديدهبان حقوق بشر ] “Iran:
 ٩ ،[Honor Afghans’ Right to Seek Asylum,” Human Rights Watch news releaseسپتامبر  ،٢٠١٣قابل دسترسی در:
https://www.hrw.org/news/2013/09/09/iran-honor-afghans-right-seek-asylum.
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دولت ايران در سالھای اخير عالوه بر ايجاد مشوّقھايی برای افغانھا به منظور دست برداشتن از وضعيت پناھندگی
و بالنتيجه حمايتھای ناشی از آن ،قوانين و مقررات متعددی وضع کرده که زندگی را برای پناھندگان گرانتر میسازد.
برای مثال در سال  ٢٠٠۴مسئولين کشور مقرراتی را اعالم کردند که ھزينهھای اجباری برای تحصيل کودکان افغان
تعيين میکند ،ھزينه مراقبتھای بھداشتی را افزايش دادند ،و برای ثبت نام در اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی،
ھزينهھای جديدی وضع کردهاند ٩٦.در سال  ،٢٠٠۵مقامات اعالم کردند که پناھندگان افغان شامل حال پرداخت ماليات
٩٧
اسمی خواھند شد.
عالوه بر تمامی اين ھزينهھای جديد ،مقامھای ايرانی مقررات جديدی برای محدود ساختن حقوق اتباع افغان در کشور،
از جمله پناھندگان دارای مدرک ،وضع نمودهاند .اين مقررات شامل افزايش محدوديتھايی در مورد حق کار و نيز
مقرراتی میشود که توانايی پناھندگان افغان و مھاجرين فاقد مدرک که بسياری از آنھا ھم يا در ايران به دنيا آمدهاند يا
دھهھا در ايران زندگی کردهاند را از دسترسی به حقوق و امتيازات فراوانی محدود يا محروم میکند ،از جمله امکان به
٩٨
دست آوردن گواھينامه رانندگی ،خريد يا فروش زمين ،باز کردن حساب بانکی ،يا ثبت نام برای دريافت تلفن ھمراه.
در حاليکه بسياری از اين محدوديتھای قانونی و تغييرات خط مشی ،فی نفسه ،ناقض تعھدات بينالمللی ايران نيست،
اما امکان اجبار به ترک کشور را برای پناھندگان يا افرادی که بايد تحت حمايت باشند ،افزايش میدھد .به طور کلی،
قوانين و مقررات ايران در ارتباط با مھاجرين افغان ،نشان میدھد که ھدفی تلويحی برای مجبور کردن افغانھا ،از
جمله آنھايی که توسط کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان به عنوان پناھنده شناخته شدهاند ،به ترک کشور
وجود دارد .اظھارات چند تن از مقامھای رسمی ايران مبنی بر اينکه شرايط کشور افغانستان از سال  ٢٠٠١تغيير يافته
و بنابراين پناھندگان افغان بايد به افغانستان باز گردند ،ھم اين باور را در باره وقايع اخير ايران ،اعتبار بيشتری
٩٩
میبخشد.
با وجود اين ،مسلما ً اگرچه شرايط امنيتی از زمان سقوط طالبان در افغانستان شديداً تغيير کرده ،اما در نقاط مختلف
١٠٠
کشور ،برخی ھنوز با خشونتھای شديد و تبعيض روبرو ھستند که میتواند آنھا را مشمول حق پناھندگی کند.

» ٩٦نسل دوم افغانھا در ايران :تلفيق با جامعه ،ھويت ،و بازگشت« ،واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان
 ،[Iran: Integration, Identity and Return,” Afghanistan Research and Evaluation Unitآوريل  ،٢٠٠٨قابل دسترسی در
) http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4846b2062.pdتاريخ دسترسی ۴ :سپتامبر .(٢٠١٢
» ٩٧پناھندگان افغان :وضعيت فعلی و چشم انداز آينده« ،گزارش بخش خدمات تحقيقاتی کنگره برای کنگره ،بخش خدمات تحقيقاتی کنگره
] ٢۶ ،[Service “Afghan refugees: current status and future prospects,” CRS Report for Congress, Congressional Researchژانويه
 ،٢٠٠٧قابل دسترسی در:
) http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33851.pdfتاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢
 ٩٨اما به ھر حال قابل توجه است که بر طبق قانون ايران ،پناھندگان رسمی افغان )يعنی دارندگان کارت آمايش( از حقوق بسياری برخوردار
ھستند ،از جمله استفاده از خدمات بھداشتی و درمانی .مثالً بر طبق توافقی که بين کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،دولت ايران
و يک شرکت بيمه محلی به امضا رسيده ،حدود يک ميليون پناھنده عراقی و افغان میتوانند تحت پوشش خدمات بھداشتی درمانی که شامل
مراقبتھای بھداشتی اوليه وزارت بھداری میشود قرار گيرند و ھمچنين میتوانند برای ھزينهھای درمانی مراقبتھای بھداشتی درجه  ٢و
درجه  ٣پناھندگان نيز تحت پوشش قرار گيرند .بر اساس اين طرح دولت ايران بخشی از حق بيمه درمانی تمام پناھندگان را پرداخت میکند،
در حاليکه کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،ھزينهھای بيمه افرادی که بيش از ديگران آسيب پذير باشند را میپردازد.
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ھمچنين برای بيماریھای خاص و مزمن از قبيل بيماریھای کليوی ،ھموفيلی ،تاالسمی و
انواع بخصوصی از سرطان نيز کمکھايی را فراھم میآورد.
 ٩٩برای مثال ،احمد حسينی ،رئيس وقت اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ،اعالم کرد ايران در نظر دارد پرونده افغانھا را در ايران بسته
و تمامی آنھا را صرف نظر از وضعيت شان ،تا مارس  ٢٠٠٧باز گرداند .قابل دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/news-
 .12350.aspxھمچنين برای سخنرانی تھوری ) (٩١/۴/٢٧نگاه کنيد به سايت اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی) .تذکر :تاريخ مذکور به
ھجری شمسی میباشد که بر طبق تقويم غرب برابر است با ژوئيه .(٢٠١٢
 ١٠٠به طور کلی نگاه کنيد به کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،راھنمای ارزيابی صالحيت برای محافظتھای بينالمللی مورد
نياز پناھجويان افغان« ۶ ،اوت .٢٠١٣
] “Second-generation Afghans in

مھمانان ناخوانده

٣۴

بازگشت داوطلبانه
از زمان سقوط طالبان در سال  ،٢٠٠١دولت ايران فعاالنه پناھندگان و مھاجرين افغان ساکن ايران را به بازگشت
تشويق میکرده است .در مورد پناھندگان دارای مدارک ،دولت ايران در ابتدا به روش »بازگشت داوطلبانه« تکيه کرده
است که کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ھم تا حد زيادی از آن حمايت کرده است ١٠١.در سال ٢٠٠٢
ايران يک پيمان توافق سه جانبه با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان و دولت افغانستان امضا کرد تا راه
را برای بازگشت داوطلبانه ميليونھا افغان ھموار کند .در ژانويه  ،٢٠٠٢کميسريای عالی سازمان ملل در امور
پناھندگان ،با وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان افغانستان توافق کردند به بازگشت داوطلبانه ميليونھا افغان در
١٠٢
ايران و پاکستان کمک کنند.
در طی سالھای بالفاصله پس از سقوط طالبان در  ،٢٠٠١ھمانطور که در فوق گفته شد ،تعداد بسيار زيادی از
افغانھا از ايران و کشورھای ديگر به افغانستان بازگشتند ،به طوری که تنھا در سال  ،٢٠٠٢تعداد بازگشت کنندگان
 ٢٫٣ميليون نفر بود ١٠٣.در حاليکه بعضی از افغانھا از بازگشت به وطن خود ھيجان زده بودند ،برخی ھم ھمانطور
که در گزارش سال  ٢٠٠٢سازمان ديدهبان حقوق بشر مستند شده است ،به دليل افزايش خصومت و آزار و اذيت در
ايران و پاکستان،احساس میکردند مجبورند بازگردند ١٠٤.کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان گزارش
میکند که از سال  ٢٠٠٢به حدود  ٨٨۶،٠٠٠پناھنده افغان در ايران کمک کرده است به افغانستان باز گردند ١٠٥.اما
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان کاھش مداومی در تعداد افغانھای بازگشت کننده به افغانستان را در
١٠٦
اوايل سال  ٢٠٠٨مستند ساخته است ،يعنی تاريخی که در آن امنيت در افغانستان به طور چشمگيری کاھش يافت.
در پاسخ به کاھش تعداد افغانھای بازگشت کننده به افغانستان ،دولت ايران سياستھای تھاجمیتری را به اجرا گذاشت
که ھدف آن افزايش تعداد بازگشت کنندگان افغان بود .يکی از مفسرين مینويسد» :از سال  ٢٠٠٩دولت ايران ،که
نشان داده متوجه شمار کم بازگشت کنندگان بوده است و احتمال آن میرود برخی از افغانھای ساکن ايران ھم مايل به

 ١٠١در کنفرانس اخير ژنو در باره پناھندگان افغان در مه  ،٢٠١٢با شرکت ايران ،افغانستان ،پاکستان ،و طرفھای ذينفع ديگر ،آنتونيو گوترس،
کميسريای عالی سازمان ملل ،تکرار کرد که کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان و کشورھای عضو ،در حال حاضر اولويت را به
برنامهھايی میدھند که شرايط مطلوبی برای بازگشت داوطلبانه پناھندگان افغان در ايران و پاکستان ،فراھم آورد .گوترس چند نکته درخشان راجع
به برخورد با افغانھا در ايران ذکر کرد ،و گفت  ٢٣٠،٠٠٠کودک افغان در مدارس و  ٧،٠٠٠تن در دانشگاهھا مشغول تحصيل ھستند .او گفت
تمام پناھندگان قانونی» ،بيمه مسکونی« دارند .او گفت ايران امسال به تعداد زيادی از آنھا اجازه کار داد و متذکر شد نمیتوان گفت که ايران و
پاکستان افغانھا را از کشور خود بيرون میکنند .نگاه کنيد به داستان ويديويی در بی بی سی فارسی ،قابل دسترسی در:
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/05/120503_l72_afghan_un_vid.shtml

)تاريخ دسترسی ٣ :مه .(٢٠١٢
» ١٠٢کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان و وزير بازگشت کنندگان افغانستان در مورد بازگشت پناھندگان به توافق رسيدند«
]،[UNHCR and Afghanistan’s Repatriation Minister Reach Accord on Return of Refugeesکميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان
] ٢۴ ،[UNHCRژانويه  ،٢٠٠٢قابل دسترسی در:
http://www.unhcr.org/3c503b0d2.html

دوران جنگ«
 ١٠٣کريستين برگ ھارپ ويکن ]» ،[Kristian Berg Harpvikenشبکهھای اجتماعی و مھاجرت در افغانستا ِن
ِ
” ،[Networks and Migration in Wartime Afghanistanمرکز مطالعه جنگھای داخلی ،مؤسسه بينالمللی تحقيقات صلح ،اسلو ،نروژ ،سال
 ،٢٠٠٩ص.٧ .
١٠٤
»افغانستان ،ايران و پاکستان ،سياست درھای بسته :پناھندگان افغان در پاکستان و ايران« ] Afghanistan, Iran and Pakistan, Closed Door
،[Policy: Afghan Refugees in Pakistan and Iranسازمان ديدهبان حقوق بشر ] ،[Human Rights Watchجلد  ،١۴شماره )٢جی( ،قابل دسترسی در:
] “Social

http://www.hrw.org/reports/2002/pakistan/pakistan0202.pdf

 ١٠٥کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ]» ،[UNHCRتاريخچه عمليات کشورھا در سال  :٢٠١٢جمھوری اسالمی ايران«
 ،[country operations profile: Islamic Republic of Iranسال  ،٢٠١٢قابل دسترسی در http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/page?page=49e486f96

 ١٠٦ھمان.

] 2012

)تاريخ دسترسی ١٠ :سپتامبر .( ٢٠١٢
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بازگشت نباشند ،سعی بر اين داشته که شيوهھای جديدی برای طرح مشکالت مربوط به پناھندگان و افغانھای فاقد
١٠٧
مدارک به کار گيرد«.
اگر چه مسئولين اصرار میورزند که خط مشی رسمی آنھا در قبال پناھندگان افغان ،کماکان بازگشت داوطلبانه است،
اما امتناع دولت ايران از ارائه يک سيستم پناھجويی که به افغانھای تازه وارد اجازه دھد درخواست پناھندگی کنند،
ھمراه با دشواریھای فزايندهای که پناھندگان افغان برای ثبت نام به عنوان پناھنده در ايران با آن روبرو ھستند،
پرسشھايی را در باره انگيزهای که در پس برخی از سياستھای دولت است ،بر میانگيزد.
بعضی از مقامات رسمی ايران ھم اين بحث را مطرح میکنند که تغيير اوضاع افغانستان ،از جمله حضور يک دولت
قانونی از سال  ،٢٠٠٢پايان دادن به وضعيت پناھندگی را برای تمام افغانھا الزامی میسازد ١٠٨.اگر چه معلوم است
که از زمان سقوط طالبان در افغانستان ،شرايط امنيتی شديداً تغيير کرده ،اما افغانھا در قسمتھای مختلف کشور
ھمچنان با خشونتھا و تبعيضھای شديدی مواجه ھستند که میتواند آنھا را برای پناھندگی ،واجد شرايط کند١٠٩.اگر
ايران به اخراج افغانھای فاقد مدارک ادامه دھد ،بايد حداقل به آنھا اجازه دھد با اخراج خود مخالفت کنند ،و در
صورت تمايل ،با توجه به اينکه آنھا در ابتدای ورودشان به ايران قادر نبودهاند درخواست پناھندگی کنند ،اکنون برای
پناھندگی درخواست کنند.
تالشھای دولت ايران برای قانع کردن پناھندگان افغان به ترک ايران تا حدی موفقيت آميز بوده است .کميسريای عالی
سازمان ملل در امور پناھندگان ،مجدداً شاھد افزايش آن تعداد از پناھندگان افغان بوده است که در سال  ٢٠١١از ايران
باز گشتهاند  ،١١٠که يک سخنگوی سازمان ملل در باره آن میگويد » :به نظر میرسد دليل افزايش تعداد بازگشت
کنندگان داوطلب از ايران ،فشارھای اقتصادی و قطع يارانهھای غذاھای اصلی و خدماتی است که دولت ايران برای
آنھا فراھم میکرده است ١١١«.معھذا دولت ايران اصرار میورزد که تا به امروز حتی يک پناھنده افغان نيز به زور
بازگردانده نشده است و يا ھيچيک به دليل رضايت ناآگاھانه ،از جواز پناھندگی خود منصرف نشدهاند.
 ١٠٧بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در افغانستان«
 ۴ ،[Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistanفوريه
 ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ].[Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategique
 ١٠٨برای مثال ،احمد حسينی ،رئيس اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی در آن زمان ،اعالم کرد ايران تصميم گرفته است مبحث مربوط به
افغانھای ايران را به پايان برساند و ھمه آنھا را بدون توجه به وضعيت شان ،تا مارس  ٢٠٠٧به کشورشان باز گرداند .قابل دسترسی در
 http://www.hamshahrionline.ir/news-12350.aspxھمچنين برای سخنرانی تھوری ،نگاه کنيد به سايت اداره امور اتباع و مھاجرين
خارجی )) (٩١/۴/٢٧توجه :اين تاريخ ھجری شمسی است که برابر با ژوئيه  ٢٠١٢در تقويم غربی میباشد(.
 ١٠٩به طورکلی نگاه کنيد به کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،دستورالعملھای ارزيابی صالحيت برای
محافظتھای بينالمللی مورد نياز پناھجويان افغان« ۶ ،اوت .٢٠١٣
١١٠
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ]» ،[UNHCRتاريخچه عمليات کشورھا در سال  :٢٠١٢جمھوری اسالمی ايران« ] 2012
 ،[country operations profile: Islamic Republic of Iranسال  ،٢٠١٢قابل دسترسی درhttp://www.unhcr.org/cgi- :
) bin/texis/vtx/page?page=49e486f96تاريخ دسترسی ١٠ :سپتامبر .( ٢٠١٢
١١١
»تعداد بازگشت کنندگان تحت حمايت سازمان ملل ،به افغانستان در سال  ٢٠١١کاھش يافت«] Number of UN-assisted returns to
 ،[Afghanistan drops in 2011مرکز خبر سازمان ملل متحد ] ٢٨ ،[UN News Centreاکتبر  ،٢٠١١قابل دسترسی در:
) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40238#.UGGiHKCgmSoتاريخ دسترسی ٢۵ :سپتامبر  .(٢٠١٢اين اظھار
سخنگوی سازمان ملل که بازگشت از ايران در درجه اول به علت مشکالتی بود که پناھندگان افغان در ايران با آن روبرو بودند ،با اين واقعيت
بيشتر تقويت گرديد که در حاليکه تعداد پناھندگان افغان بازگشت کننده از ايران در سال  ٢٠١١افزايش يافته ،تعداد بازگشتھا از پاکستان در
مقايسه با سال  %۵٩ ،٢٠١٠کاھش داشته است» .تعداد بازگشت کنندگان تحت حمايت سازمان ملل ،به افغانستان در سال  ٢٠١١کاھش يافت«]
 ،[Number of UN-assisted returns to Afghanistan drops in 2011مرکز خبر سازمان ملل متحد ] ٢٨ ،[UN News Centreاکتبر  ،٢٠١١قابل
دسترسی در:
] The

) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40238#.UGGiHKCgmSoتاريخ دسترسی ٢۵ :سپتامبر  .(٢٠١٢در مجموع
در سال  ،٢٠١١تعداد  ۶٧،٩۴٣افغان داوطلبانه از پاکستان و ايران بازگشتهاند ،که در مقايسه با سال  %۴٠ ،٢٠١٠کاھش داشته
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در روز  ٢۴آوريل ،صمد حامی ،معيين وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان افغانستان ،اعالم کرد که ايران،
پاکستان و افغانستان قرار است توافقی را در مورد مسايل مربوط به پناھندگان افغان امضا کنند که بازگشت داوطلبانه
پناھندگان را تا سال  ٢٠١٧به تعويق خواھد انداخت١١٢.سازمان ديدهبان حقوق بشر از زمان اعالميه حامی تا کنون از
امضاء چنين توافقی اطالع نداشته است و دولتھای ايران ،پاکستان ،و افغانستان ھم عقد چنين معاھدهای را ميان اين
سه کشور تأييد نکردهاند.

موانع موجود بر سر راه ثبت نام پناھندگان جديد
پناھجويان افغان بايد بتوانند نزد اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ايران ،يعنی ارگانی که مسئول رسيدگی به
درخواستھای پناھندگی است ،درخواست پناھندگی کنند .اما ھمانطور که در باال شرح داده شد ،حد اقل از سال ،٢٠٠٧
برای افغانھای تازه وارد به ايران ،ارائه درخواست پناھندگی يا درخواست پناھجويی يا محافظت در برابر اخراج شدن
از کشور ،مطلقا ً غير ممکن بوده است.
اکثر ناظرانی که از نزديک شاھد سياست ايران در ارتباط با پناھندگان و نيز شاھد اجرای آن بودهاند  ،معتقدند که نام
نويسی پناھجويان ناگھان در سال  ٢٠٠٧متوقف شد.
در واقع کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان اخيراً در سال  ٢٠١٠اظھار کرد که اگرچه ايران کنوانسيون
پناھندگان سال  ١٩۵١را امضاء و تصويب نموده است ،اما »نه تنھاھيچگونه اطالعاتی در باره تعداد پناھجويانی که در
کشور تحت بررسی تشخيص وضعيت پناھندگی قرار گرفتهاند ،موجود نيست ،بلکه در باره افرادی که به تازگی به
عنوان پناھنده ،پناھجو ،صغار بدون سرپرست يا جدا شده از خانواده تشخيص داده شدهاند و قربانيان قاچاق انسان که
١١٣
در پی حمايت بينالمللی ھستند ،نيز ھيچگونه اطالعاتی وجود ندارد«.
بر طبق اطالعاتی که به دست سازمان ديدهبان حقوق بشر رسيده است ،اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی در سال
شمسی حاضر )که از مارس  ٢٠١٢آغاز میشود( ،پس از بررسی وضعيت پناھندگی متقاضيان ،در حدود تعداد
انگشت شماری از درخواستھای افغانھا را برای پناھجويی يا حمايت ،تصويب کرده است .تعداد افغانھايی که در
طی اين سال از اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی تقاضای پناھجويی کردهاند ،معلوم نيست.
است .وزارت کشور اياالت متحده امريکا» ،گزارشھای کشور در مورد روالھای متداول حقوق بشر :افغانستان«
” ،[Reports on Human Rights Practices for 2011: Afghanistan,قابل دسترسی در:

] “Country

) http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186457#wrapperتاريخ دسترسی ٢٩ :مه
 .(٢٠١٢در ھشت ماه اول سال  ،٢٠١٢تعداد  ۵٠،٠٠٠افغان که دارای مدارک پناھندگی بودند بازگشتند و تعداد عودت کنندگان
از پاکستان در مقايسه با ھمين دوره در سال  %٢۴ ،٢٠١١افزايش داشته است در حاليکه تعداد عودت کنندگان از ايران تقريبا ً به
ھمان ميزان باقی مانده است» .امسال  ۵٠،٠٠٠پناھنده افغان داوطلبانه به افغانستان باز میگردند« ،اطالعيه مطبوعاتی کميسريای
عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ] . “50,000 Afghan refugees voluntarily return to Afghanistan this year,” UNHCR press
 ٢٨ ،[releaseاوت  ،٢٠١٢قابل دسترسی در
2&language=en-US http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=3566

دسترسی ٢۵ :سپتامبر .( ٢٠١٢

» ١١٢امضای توافق نامه مربوط به پناھندگان توسط ايران ،افغانستان ،پاکستان«
 [Refugeesخبرگزاری فارس ٢۴ ،آوريل  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:

)تاريخ

] Iran, Afghanistan, Pakistan to Ink Agreement on

http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8101300911

 ١١٣کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ]» ،[UNHCRتاريخچه عمليات کشورھا در سال  :٢٠١٠جمھوری اسالمی ايران«
 ،[country operations profile: Islamic Republic of Iranقابل دسترسی در:

] 2010

) http://www.unhcr.org/4b03cdc39.pdfتاريخ دسترسی ٢ :ژوئن .(٢٠١٣
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ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

عدم توانايی افغانھای تازه وارد برای طرح درخواست پناھندگی در ايران ،به ويژه با توجه به »راھنمای ارزيابی
صالحيت سال  « ٢٠١٣کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،نگران کننده است.
اين راھنما دو گروه کلی از افغانھا را مورد توجه قرار میدھد که در صورت بازگشت اجباری به افغانستان ،آسيب
خواھند ديد (١ :افرادی که بر طبق کنوانسيون پناھندگان سال  ،١٩۵١ترس مستدل و معقولی از آزار و اذيت دارند ،و
 (٢افرادی که شامل طبقه بندی عمومی ترمحافظتھای کميسريای پناھندگان میشوند که شامل اشخاصی می شود که با
تھديد جدی نسبت به حيات ،سالمت و امنيت جسمانی خود روبرو ھستند ويا به علت خشونتھای عمومی يا وقايعی که
به طور جدی سبب اخالل در نظم عمومی میشوند ،آزادی شان در معرض خطر قرار دارد.
بر طبق اين راھنما ،افغانھا ھمچنان با »موارد گسترده نقض حقوق بشر« روبرو ھستند و »ممکن است ھنوز به داليلی
که مربوط به تنازعات مسلحانه فعلی است ...يا به دليل موارد جدی نقض حقوق بشر که مستقيما ً با اين
درگيریھا ارتباط ندارد ،و يا ترکيبی از ھر دو دليل ،در خطر آزار و اذيت قرار داشته باشند ١١٤«.اين
دستورالعملھا ھمچنين يک رشته موارد نقض حقوق بشر که منجر به آسيب جدی به افراد غير نظامی میشود را قيد
میکند:
) (١کنترل شدن غير نظاميان به وسيله عناصر ضد دولتی ،از جمله از طريق تحميل ساختارھای قضايی موازی و
صدور مجازاتھای غير قانونی و ھمچنين از طريق تھديد و ارعاب غير نظاميان ،محدود ساختن آزادی تر ّدد ،اخاذی و
باجگيری؛ ) (٢سرباز گيری اجباری؛ ) (٣تأثير خشونت و ناامنی بر شرايط زندگی انسانی که تأثيرات آن در تأمين
غذا ،فقر و از بين رفتن وسايل امرار معاش ظاھر میشود؛ ) (۴افزايش تعداد جرائم سازمان يافته و افزايش قدرت
جنگ ساالرھا و مقامات فاسد دولتی برای تسلط بر امورو مصونيت از مجازات در نواحی تحت کنترل دولت؛ )(۵
محدوديتھای سيستماتيک در مورد دسترسی به تحصيالت يا مراقبتھای اوليه بھداشتی و ) (۶محدوديتھای سازمان
١١٥
يافته بر روی مشارکت اجتماعی افراد ،از جمله و به ويژه برای زنان.
اين دستورالعملھا شامل فھرستی طوالنی از طبقاتی از مردم است که درخواست پناھندگی شان بايد »به ويژه تحت
بررسی دقيق قرار گيرد« که موارد زير از جمله آنھاست ،اما البته به آنھا محدود نمیشود:
زنان ،کودکان ،مردان و پسرانی که به سن جنگيدن رسيدهاند ،افرادی که ممکن است گمان بشود وابسته به ،يا حامی و
پشتيبان دولت و جامعه بينالمللی ھستند ،از جمله نيروھای نظامی بينالمللی ،غير نظاميانی که مظنون به حمايت از
عناصر ضد دولتی ھستند ،اعضاء اقليتھای مذھبی ،و افرادی که گمان میرود از قوانين شرعی تخطی نمودهاند؛
افرادی که تصور میشود تفسير و برداشت طالبان از اصول ،معيارھا و ارزشھای اسالمی را نقض کردهاند ،و
١١٦
اعضاء اقليتھای قومی.
اين دستورالعملھا نمونۀ موقعيتھايی را ارائه میدھد که در آن پناھجويان افغان ممکن است به پنج دليلی که برای
پناھجويی در کنوانسيون  ١٩۵١پناھندگان قيد شده از خشونت يا ديگر اشکال اسيبھای جدی رنج برند .دالئل مزبور

 ١١٤کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،دستورالعملھای ارزيابی صالحيت برای محافظتھای بينالمللی مورد نياز پناھجويان
افغان« ۶ ،اوت  ،٢٠١٣قابل دسترسی در ) http://www.refworld.org/docid/51ffdca34.htmlتاريخ دسترسی ٢٣ :اوت .(٢٠١٣
 ١١٥ھمان ،ص.۵ .
 ١١٦ھمان ،ص.۴ .
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بدين قرارند :نژاد ،دين ،مليت ،عضويت در يک گروه اجتماعی خاص يا عقايد سياسی .دستورالعملھا ،موارد زير را
قيد میکند:
مواقعی که خشونت متوجه نواحی خاصی است که اکثريت ساکنان آن را افراد غير نظامی با قوميت ،وجھه سياسی يا
مذھبی خاص تشکيل دادهاند و يا در مناطقی که چنين افرادی گرد ھم میآيند )مانند بازارھا ،مساجد ،مدارس ،و يا
گردھمايیھای بزرگ اجتماعی از قبيل جشن عروسی(  ....در اين حالت تمام افراد آن جامعه به يک يا چند دليل از
١١٧
داليل مندرج در کنوانسيون  ،١٩۵١ھراس منطقی و معقولی از تحميل تضييقات بر خود را دارند.
دستورالعملھای مزبور ھمچنين برای افغانھايی که در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است با تھديد جدی نسبت
به حيات ،سالمت و امنيت جسمانی خود روبرو شوند ويا به علت خشونتھای عمومی يا وقايعی که به طور جدی سبب
اخالل در نظم عمومی میشود ،آزادی شان در معرض خطر قرار دارد ،راھنمايیھايی را فراھم میکند .عواملی که به
کشورھا و نيز به کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان کمک میکنند تا ارزيابی نمايند که آيا يک تبعه
افغانستان با چنين تھديدھايی روبروست يا خير ،شامل موارد زير است:
) (١تعداد مرگ و مير غير نظاميان در نتيجه خشونتھای ھمگانی ،از جمله بمب گذاری ،حمالت ھوايی ،حمالت
انتحاری ،انفجار بمبھای دست ساز و مينھای زمينی  (٢) ...تعداد حوادث امنيتی مربوط به درگيریھا  ...و )(٣
تعداد مردمی که به علت درگيریھا مجبور به جا به جايی شدهاند  ...اما با وجود اين ،در نظر گرفتن اين موارد ،محدود
به تأثير مستقيم خشونت نمیشود .آنھا ھمچنين عواقب دراز مدت و غير مستقيم خشونتھای ناشی از اين درگيریھا را
ھم که چه به تنھايی و چه در مجموع سبب تشديد تھديد نسبت به حيات ،سالمت و امنيت و يا آزادی میگردد در بر
١١٨
میگيرند.
در ارتباط با اينکه آيا شخص در نتيجه وقايعی که شديداً مخل نظم عمومی است با چنين آسيبھايی مواجه است يا خير،
راھنمای مزبور تصريح میکند که:
در بخشھای معينی از کشور ،دولت در برابر عناصر ضد دولتی ،کنترل خود را به طور مؤثر از دست داده است و
ديگر قادر به محافظت از غير نظاميان نيست .اطالعات موجود حاکی از آن است که اِعمال کنترل بر جنبهھای حساس
و مھم زندگی مردم در اين مناطق ،سرکوبگرانه و ھمراه با زور و فشار است و يک نظم عمومی که بر پايه حکومت
قانون و احترام به شرافت انسانی باشد را نابود میسازد .از ويژگیھای چنين شرايطی ،به کار گرفتن ارعاب و خشونت
١١٩
است که عليه غير نظاميان و در يک فضای گسترده نقض حقوق بشر ،می شود.
به علت اينگونه شرايط جاری در افغانستان ،ايران بايد دارای يک نظام مؤثر و عادالنه برای پناھجويان باشد که به کليه
افغانھای تازه وارد اجازه دھد تقاضای پناھندگی دھند .اما چنين نيست .در تحقيقاتی که برای تھيه اين گزارش انجام شد
با چندين افغان صحبت کرديم که به دليل درگيریھای واقع در مناطق مسکونی شان در افغانستان ،و يا به داليل ديگر،
فرار کرده و بايد پيش از آنکه اخراج شوند به ايشان اجازه درخواست پناھندگی میدادند ،اما اينھا جايی نداشتند که به آن
مراجعه کنند.

 ١١٧ھمان ،ص.۵ .
 ١١٨ھمان ،ص.۶ .
 ١١٩ھمان.
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يک مرد جوان افغان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت ھنگامی که وی برای درخواست پناھندگی به دفتر کميسريای
عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در شيراز رفت يکی از مسئولين دفتر او را شتابزده از دفتر بيرون کرد .وقتی او
دوباره وضعيتش را شرح داد ،اين مسئول به او گفت »ھر روز صد نفر مانند تو به اينجا مراجعه میکنند .چرا من بايد
به تو جواز اقامت دھم؟«

طرح جامع ساماندھی :راھی به سوی »قانونی شدن«؟
در طول دو دھه گذشته ،دولت ايران تحت حمايت اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ،تالشھايی برای نام نويسی تمام
اتباع خارجی فاقد مدرک که اکثريت آنھا را مھاجرين افغان تشکيل میدھند ،انجام داده است .آخرين اين تالشھا در
سال  ٢٠١٠صورت گرفت که شورای عالی امنيت ملی ايران ،ارگان مشاوری که مسئول حفظ منافع ملی ،حاکميت ،و
تماميت ارضی ايران است ،قانونی را به نام طرح نام نويسی اتباع افغان از تصويب گذراند ،که طرح جامع ساماندھی
١٢٠
نيز ناميده میشود.
طرح جامع ساماندھی تا ژوئن  ٢٠١٢مسيری را فراھم میآورد که افغانھای فاقد مدرک و بدن کارت آمايش حداقل در
تئوری میتوانستند موقتا ً در ايران وضعيت قانونی و اجازه کار داشته باشند .طرح جامع ساماندھی به افغانھای دارای
پاسپورت معتبر يا جواز سفر اجازه میداد يک ويزای اقامت سه ماھه و قابل تجديد دريافت کنند که ھمچنين به دارنده
آن اجازه میداد برای اجازه کار درخواست کند .اين قانون ھمچنين ھدفش حصول اطمينان از ورود و خروج قانونی
اتباع افغان در ايران بود و برای افرادی که به طور غير قانونی به ايران وارد يا در ايران اقامت داشته باشند و برای
کسانی که به اينگونه افراد در انجام اين کار کمک کنند ،مجازاتھای کيفری تعيين می کند.
ھدف طرح جامع ساماندھی کمک به مسئوالن برای شناسايی و ثبت نام افغانھای فاقد مدرک در ايران بود .ھدف اين
طرح ،شناسايی آنھا به عنوان پناھنده نبود .انگيزهای که اين طرح به کارگران مھاجر غير قانونی در کشور میدھد اين
است که اگر آنھا در اين طرح ثبت نام کنند ،دولت ايران برای آنھا راھی به سوی »قانونی شدن« فراھم میآورد تا به
آنھا اجازه دھد پاسپورت و مدارک ديگر برای اقامت و کار موقت در اين کشور به دست آورند.
ھدف اصلی اين طرح ،ثبت نام تمام افغانھای فاقد مدرک بود .بر طبق اين طرح ،تمام اتباع افغان که به طور غير
قانونی مقيم ايران بودند بايد تا ژوئن  ٢٠١٢در دفاتر محلی اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ثبت نام
میکردند١٢١.طرح در ابتدا از تمام افغانھا میخواست نزد دولت ايران ثبت نام کنند و سپس به افغانستان بازگردند تا
برای ويزای ورود مجدد به ايران درخواست کنند .پس از دخالت دولت افغانستان ،دولت ايران موافقت نمود به
١٢٢
خانوادهھا اجازه دھد اين مراحل را در ايران طی کنند.

 ١٢٠نام اين برنامه به چند روش متفاوت ترجمه شده است .برای مقاصد مربوط به اين گزارش ،ما ترجمۀ مورد استفاده کميسريای عالی سازمان
ملل در امور پناھندگان را مورد استفاده قرار داده ايم .برای مثال ،نگاه کنيد به ) http://www.unhcr.org/4cd96d099.pdfتاريخ دسترسی:
 ١٢دسامبر .(٢٠١٢
 ١٢١بر طبق اظھارات اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ،طرح جامع ساماندھی در طی چند مرحله انجام شد که شامل آمارگيری يا شمارش
نفوس ،ثبت نام در اينترنت ،و صدور اجازه خروج برای خروج از ايران و ورود مجدد به ايران پس از تھيه مدارک مناسب میشود .قابل
دسترسی در:
http://moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=a5965468-2e4d-4fa6-893c-

، 5d3426d414e5&LayoutID=47942904-35b9-4ecc-bfc4-4d6d3bee26d8&CategoryID=cc1955c9-7610-428d-b15c-fafc947cc884
)تاريخ دسترسی ٩ :نوامبر .(٢٠١٣

 ١٢٢کودکان کمتر از  ١۶سال الزم نبود گذرنامه شخصی خودشان را داشته باشند ،بلکه مشخصات ايشان بايد در گذرنامه رئيس خانواده درج
شود» .مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام محفوظ است( ،دسامبر .٢٠١٢

مھمانان ناخوانده

۴٠

افغانھايی که به دنبال دريافت ويزا از طريق اين طرح بودند ،بايد ابتدا نزد دولت ايران ثبت نام میکردند که در نتيجه
دولت به آنھا کاغذی میداد که آنھا را مجاز ميکرد به مدت چند ماه تا تقريبا ً يک سال در ايران بمانند با اين شرط که در
طول  ٣٠روز آخر از دورهای که برای آنھا مشخص شده ،وضعيت اقامت خود را به حالت عادی درآورند .برای انجام اين
کار ،آنھا بايد پاسپورت افغانستان تھيه میکردند .به منظور تھيه پاسپورت افغانستان آنھا به کارت شناسايی ملی افغانستان
نياز داشتند .اگر آنھا تا آن زمان چنين کارتی را تھيه نکرده بودند ،بايد برای گرفتن آن به محل تولد خود سفر میکردند.
برای بسياری که به منظور فرار از شرايط امنيتی خطرناک ،به ايران گريخته بودند ،تھيه کارت مستلزم بازگشت آنھا به
ناحيه خطرناکی بود که قبالً از آن گريخته بودند .برای افرادی ھم که در ايران متولد شده بودند ،تھيه کارت شناسايی ملی
١٢٣
افغانستان،نياز به بازگشت به محل تولد والدين آنھا داشت – يعنی جايی که بسياری از آنھا قبالً ھرگز در آن نبودهاند .
حتی کوچکترين انحراف در انجام اين مراحل میتوانست منجر به اخراج از کشورشود .برای مثال فرشته ک .و
شوھرش برای دريافت گذرنامه بر طبق طرح ساماندھی اقدام کردند ،اما در انجام اين کار تأخير کرده بودند زيرا
شوھر فرشته که رنگ کار بود ،در حين کار از نردبان افتاده بود و برای بھبود وی زمان الزم بود .مشکل فقط عدم
صدور گذرنامه برای آنھا نبود ،بلکه آنھا را در دم دستگير کردند .فرشته گفت »آنھا ما را يک شب زندانی کردند .به ما
اجازه ندادند فرزندانمان را برداريم .فرزندانم در خانه بودند .نمیدانيد چقدر زجر کشيدم .من و شوھرم به خاطر بچه
ھايمان صد بار مرديم و زنده شديم «.روز بعد در حاليکه اين پدر و مادر در بازداشت پليس بودند ،پليس رفت و پنج
١٢٤
فرزند آنھا که  ،٨ ،٩ ،١١ ،١٢و  ٧ساله بودند را آورد .سپس تمام خانواده از کشور اخراج شدند.
پس از آنکه افغانھا کارت شناسايی ملی افغانستان را می گرفتند با موانع ديگری برای دريافت گذرنامه مواجه بودند.
طرح جامع ساماندھی به طور يک جانبه از طرف دولت ايران و بدون ھيچگونه مشورتی با دولت افغانستان ،تھيه شده
بود ١٢٥.دولت افغانستان برای تھيه و صدور گذرنامه ،توان محدودی داشت و اظھار میکرد برای آنھا تھيه اين تعداد
گذرنامه که مورد نياز طرح جامع سازماندھی است ،غير ممکن است .مقامھای افغانستان در مصاحبه با سازمان
ديدهبان حقوق بشر توضيح دادند اکثر افغانھای مقيم ايران که به دنبال دريافت گذرنامه ھستند ،به احتمال زياد نخواھند
توانست آن را به موقع دريافت کنند؛ صدور گذرنامه با سرعت کافی به طوری که بتواند با محدوديت زمانی تعيين شده
١٢٦
برای طرح جامع ساماندھی تطابق داشته باشد ،عمالً برای مقامھای افغان غير ممکن است.
به غير از محدود بودن ظرفيت ،مشکل ديگر ،فساد اداری است .به گفته يکی از مقامھای دولتی افغان به سازمان
ديدهبان حقوق بشر ،مردمی که اين مراحل را طی میکنند »ھر جا که ]نزد مقامات افغان[ میروند ،بايد ]رشوه[
بپردازند ١٢٧«.ھمان مقام اضافه کرد پرداخت رشوه به ميزان ٣٠٠تا  ۶٠٠دالر امريکا عالوه بر مبالغ قانونی اداری،
١٢٨
ھزينه معمول برای به دست آوردن يک پاسپورت افغانستان است.

 ١٢٣يک مشکل ديگر اين است که بسياری از افغانھا ھنگام سفر به ايران ،نام خود را به نامھايی که بيشتر ايرانی ھستند تغيير میدھند تا تفاوت
محسوسی با محيط اطراف خود نداشته باشند ،اما اين امر بعداً گرفتن ويزا از طريق طرح جامع ساماندھی را برايشان غير ممکن میسازد،
زيرا نام مندرج در مدارک طرح جامع ساماندھی آنان با نام و مشخصات پاسپورت افغانی شان تطابق ندارد» .مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق
بشر با يک مقام رسمی دولت افغانستان« )نام محفوظ است( ٢٠ ،آوريل .٢٠١٢
» ١٢٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با فرشته ک ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
 ١٢٥اما دولت افغانستان موافقت کرده است با صدور گذرنامه برای افغانھای فاقد مدارک ،ھم در افغانستان و ھم در سفارت افغانستان در
ايران ،با طرح جامع ساماندھی ھمکاری کند .اما به دليل کمبود ظرفيت ،قادر به پاسخگويی به ميزان عظيم درخواستھا نبوده است.
 ١٢٦معلوم نيست آيا کودکان غير مجاز ھم به طرح جامع ساماندھی و يا سيستم ثبت نام آمايش دسترسی دارند يا خير.
» ١٢٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام ارشد دولت افغانستان« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
 ١٢٨ھمان.
۴١
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پس از دريافت پاسپورت افغانستان ،متقاضيان بايد به دولت ايران ،يکی از کنسولگریھا و يا يکی از سفارتخانهھا برای
درخواست ويزا مراجعه کنند .برای خانوادهھايی که اجازه دارند در ايران اين درخواست را بدھند ،انجام اين کار،
بعضی اوقات به دليل مراجعه به يک اداره دولتی در خارج از منطقه تعيين شده در مدارک طرح ساماندھی ،خطر
اخراج از کشور را به ھمراه دارد ،با وجود آنکه اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی دفاتری در استانھای گوناگون
دارد که قادرند مدارک الزم را برای اتباع افغان صادر کنند و ھمچنين میتوانند اجازه نامهھای موقتی صادر کنند که
بر طبق آن افغانھا بتوانند به منظور انجام کارھای اداری خود ،به مناطق خارج از محدوده مجاز سفر کنند.
تمام مردان مجردی که بر طبق طرح جامع ساماندھی ثبت نام کردند بايد برای گرفتن ويزا به افغانستان باز میگشتند.
اين مستلزم صرف مخارج زياد برای اقامت در يکی از چند شھر بزرگی بود که سفارتخانهھا يا کنسولگریھای ايران
در آنجا واقع شده است .منابع مطلع به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفتند اين افراد مجبور بودند برای دريافت ويزا
مبالغی اضافی بپردازند ،و اين عالوه بر پرداخت  ٣٨٠دالر امريکا به عنوان ضمانت بود که از بازگشت آنھا اطمينان
حاصل شود ،اگرچه که سفارت ايران در کابل ،وجود چنين ضمانتی را انکار کرده است ١٢٩.اگر مردان مجرد در
تکميل تمام اين مراحل موفق میشدند ،اجازه بازگشت به ايران را داشتند ،اما به شرط آنکه بليط بازگشتشان را از يکی
از شرکتھای ھواپيمايی ايران بخرند – که ھزينه آن بسيار سنگينتر از سفر زمينی است ١٣٠.بر طبق اعالم اداره امور
اتباع و مھاجرين خارجی ،از  ٢٢٠،٠٠٠مردان مجرد افغان که فاقد مدرک بودند و به افغانستان رفتند ١٨٠،٠٠٠ ،تن
١٣١
با داشتن ويزای سه ماھه به ايران بازگشتند.
متخصصينی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند ھزينه به دست آوردن ويزا از طريق طرح جامع
ساماندھی را حد اقل  ١،٢٠٠دالر امريکا تخمين زدند که شامل ھزينهھای مسافرت ،تھيه گذرنامه ،ھزينهھای ويزا ،و
پرداخت رشوه است – يعنی مبلغی بسيار باالتر از توان مالی خانوادهھايی که به سختی قادر به تأمين حد اقل درآمد
ھستند .حتی در ميان افغانھايی که گذرنامه گرفتهاند ،برخی به داليلی از قبيل »پرداخت ھزينهھای سنگين مربوطه«،
١٣٢
نتوانستند ويزا دريافت کنند.
نعيم ٣٠ ،ساله ،گفت »بار قبل من اجازه کار داشتم .اما ھزينه گرفتن ويزا و پاسپورت  ۵٠،٠٠٠افغانی )معادل
١،٠٠٠دالر امريکا( است ،بنابراين تصميم گرفتم در عوض ،با يک قاچاقچی بروم ،چون اين ارزان تر است«.

١٣٣

در اکتبر  ،٢٠١١محمد تھوری ،از اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی گفت که بر طبق طرح جامع ساماندھی ،بيش
از  ٧٠٠،٠٠٠اجازه خروج برای افغانھايی که مقيم فاقد مدرک بودهاند ،صادر شده است ١٣٤.در آوريل  ٢٠١٢يک
 ١٢٩ھمان.
 ١٣٠ھزينه يک بليط رفت و برگشت از افغانستان ،در حدود  ٣۵٠دالر امريکا است.

» ١٣١اتباع خارجی بدون اجازه اقامت در استان البرز ،تا آخر خرداد ماه فرصت دارند ١۴ ،«.مه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
http://p-sepidar.ir/siasi/7026-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87) %D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.htmlتاريخ دسترسی ٢۶ :سپتامبر .(٢٠١٣

» ١٣٢در ايران پناھنده موضوع مھمی است« ] ،[“Refugee Matters in Iranگزارشھای خبری کوتاه ژوئيه  ،٢٠١٢شورای پناھندگان نروژ
] ،[Norwegian Refugee Councilجلد  ،١شماره  ،١ژوئيه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در ) http://www.nrc.no/arch/_img/9659994.pdfتاريخ
دسترسی ٢۶ :سپتامبر  .(٢٠١٢ھزينه درخواست ويزا برای بار اول کمی بيشتر از  ١٠٠دالر امريکا و ھزينه تجديد آن در حدود  ٢۵دالر
امريکا است.
» ١٣٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نعيم« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
 ١٣٤سايت وزارت کشور ايران» ،اجازه خروج برای بيش از  ٧٠٠،٠٠٠نفر صادر شده است« ٢ ،اکتبر  ،٢٠١١قابل دسترسی در:
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مقام دولتی افغان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت از  ١۶٠،٠٠٠نفری که به عنوان بخشی از اين طرح به افغانستان
بازگشتهاند ،تنھا  ٢٠،٠٠٠تن قادر به دريافت ويزا و بازگشت به ايران بودهاند – و اين ويزا ھم فقط برای مدتی کوتاه،
يعنی فقط سه ماه است و ھيچ تضمينی ھم برای تجديد آن وجود ندارد .مسئولين اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی
١٣٥
بعداً اعالم کردند که سفارتھا و کنسولگریھای ايران شروع به تمديد ويزاھا تا مدت يک سال کردهاند.
اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی در ژوئيه  ٢٠١٢اعالم کرد  ۵۶٠،٠٠٠افغان وضعيت اقامت خود را تحت برنامه
ساماندھی ،قانونی کردهاند؛ اما به ھر حال مشخص نبود که آيا تمام اين  ۵۶٠،٠٠٠تن ويزای ايران را دريافت کردهاند
يا خير ١٣٦.ضمنا ً اين عدد خيلی کمتر از شمار تخمين زده شدۀ  ١٫۴تا  ٢ميليون نفر افغان فاقد مدرک ساکن ايران است.
»اکثريت گسترده مردمی که برای انجام اين مراحل ،واجد شرايط ھستند ،ھنوز در آنجا ]ايران[ ماندهاند .آنھا میشنوند
١٣٧
که اين ]طرح[ به کار نمی ايد«.
برخی ،ھدف طرح جامع ساماندھی را علنا ً مورد سؤال قرار میدھند .يکی از مسئوالن يک سازمان بينالمللی که در
مورد افغانھايی صحبت میکرد که بر اساس اين طرح به افغانستان باز گشتهاند ،به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت:
»کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان انتظار داشت ]به دليل طرح ساماندھی[ تعداد زيادی باز گردند ،اما
اکثر آنھا پاسپورت و ويزا نخواھند گرفت .ھدف ]از اين طرح[ کاھش تعداد افغانھا در ايران است .آنھا کارھا را برای
ايرانیھا میخواھند .اکثراً ويزا نخواھند گرفت ،اما آنھايی که در آنجا خانواده دارند ،سخت تالش میکنند .اگر ھم
١٣٨
نتوانند ،به طور غير قانونی ]به ايران[ باز خواھند گشت«.
ھمانطور که يکی ديگر از مقامھای بينالمللی به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفته است» ،در تئوری آنھا برای قانونی
ساختن وضعيت افغانھای فاقد مدارک کار میکنند .اما مانند اين است که بگويی»آيا میخواھی اين ليوان ]آب[ را
١٣٩
بخری؟ قيمتش  ٢٠،٠٠٠دالر امريکاست «.میخواھيد منفعت کنيد ،اما اين کار ،عملی نيست«.
مقامھای مسئول در ايران اعالم کردند که پس از ژوئن  ٢٠١٢فقط اتباع افغان که دارای پاسپورت و رواديد معتبر ھستند
و نيز افرادی که به عنوان پناھنده ثبت نام کردهاند و »واجد شرايط« ھستند ،میتوانند در کشور باقی بمانند.
مقامھای ايران ،طرح جامعه ساماندھی را به عنوان يک روش منصفانه و انساندوستانه جلوه میدھند که به افغانھايی که
واجد شرايط نيستند و به صورت فاقد مدرک ساکن ايران ھستند ،اجازه میدھد »قانونی« شده و بتوانند در کشور کار کنند.

http://moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=a5965468-2e4d-4fa6-893c-5d3426d414e5&LayoutID=47942904) 35b9-4ecc-bfc4-4d6d3bee26d8&CategoryID=cc1955c9-7610-428d-b15c-fafc947cc884تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢

» ١٣٥مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام ارشد دولت افغانستان« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
١٣٦
»در ايران پناھنده موضوع مھمی است« ] ،[Refugee Matters in Iranجلد  ،١شماره  ،٢شورای پناھندگان نروژ Norwegian Refugee
 ،[Councilاوت  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.nrc.no/arch/_img/9661274.pdfتاريخ دسترسی ٣٠ :دسامبر  .(٢٠١٢ارقام کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان
حاکی از آن است که سفارت افغانستان و کنسولگریھای آن در ايران ،برای  ١٣۵،٠٠٠خانواده ) ۶٠٠،٠٠٠تا  ٨٠٠،٠٠٠نفر( گذرنامه
خانوادگی صادر کردهاند که دارای ويزای سه ماھه قابل تجديد است .کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،به روز شدۀ استراتژی
راه حل برای پناھندگان افغان« ] ،[Update on the Solutions Strategy for Afghan Refugeesسپتامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.unhcr.org/522722e99.htmlتاريخ دسترسی ٨ :ژوئيه  ،(٢٠١٣ص .٣ .بر اساس اظھارات اداره امور اتباع و مھاجرين
خارجی ۴٨٠،٠٠٠ ،تن ،که بيشتر آنھا از خانوادهھا بودند ،تا به امروز ويزای سه ماھه قابل تجديد گرفتهاند.
» ١٣٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
 ١٣٨ھمان.
 ١٣٩ھمان.
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ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

در روز  ۶سپتامبر  ،٢٠١٣اعتبار ويزاھای صادره برای صدھا ھزار افغان که طبق طرح جامع ساماندھی ثبت نام
کرده بودند ،تمام شد ،و دولت ايران ھم از پيش اعالم کرده بود اين رواديدھا تمديد نخواھد شد و ھر کس که بدون
ويزای معتبر باشد ،از کشور اخراج خواھد شد .به گفته منابع مطبوعاتی ايران ،مھلت  ۶سپتامبر تمام افغانھايی را
شامل میشد که تحت طرح ساماندھی نام نويسی کرده بودند و ويزای ايشان قرار بود در آن تاريخ يا پيش از آن به اتمام
برسد .مسئوالن دولت ايران قبالً اعالم کرده بودند اگر ھر افغان فاقد مدارک را که پس از مھلت  ۶سپتامبر در ايران
مانده است ،پيدا کنند ،ممکن است زندانی شده و برای ھر روزی که پس از اتمام مھلت مزبور ،در کشور مانده است
١٤٠
 ٣٠،٠٠٠تومان ) ١٢دالر امريکا( جريمه بپردازد.
اما به ھر حال مھلت  ۶سپتامبر سپری گرديد بدون آنکه ھيچگونه بيانيه دولتی مبنی بر توضيح علت و چگونگی انجام
اين اخراجھا منتشر شود .منابع دولتی افغانستان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفتند پيش از  ۶سپتامبر دولت افغانستان
از دولت ايران خواست اين مھلت را تمديد کند و يک ھيئت نمايندگی را به اين منظور راھی تھران نمود .از  ٩سپتامبر
 ٢٠١٣دولت افغانستان ھنوز منتظر دريافت پاسخی نسبت به اين درخواست بوده است .دولت افغانستان تخمين زده بود
که در صورت تمديد نشدن اين مھلت ،حداقل  ٣٠٠،٠٠٠افغان دارنده ويزا مجبور خواھند بود تا  ۶سپتامبر خاک ايران
١٤١
را ترک کنند .صدھا ھزار افغانی ديگر نيز ممکن است نھايتا ً تحت تأثير اين وقايع قرار گيرند.

»استراتژی راه حل«
اخير ترين تالشھا برای تشويق افغانھا به بازگشت به افغانستان ،بخشی از يک استراتژی جديد است که »استراتژی
راه حل برای پناھندگان افغان به منظور پشتيبانی از بازگشت داوطلبانه ،تلفيق دوباره و تداوم پذير ،و کمک به
کشورھای ميزبان« نام دارد ١٤٢.نياز به يک رويکرد جديد به وسيله پيتر نيکوالس که در آن ھنگام نماينده کميسريای
عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در افغانستان بود ،توضيح داده شد .وی رويکرد سابق کميسريای پناھندگان را در
مورد تلفيق مجد پناھندگان افغان که از سال  ٢٠٠٢به اجرا گذاشته شده بود را مورد انتقادر قرار داد و گفت:
ما اشتباه بزرگی کرديم ،بزرگترين اشتباھی که کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان تا کنون کرده است .ما فکر
کرديم که اگر کمکھای انساندوستانه انجام دھيم ،پيشرفتھای کالنی حاصل خواھد شد  ....اين درآمد است ،امرار معاش
است که به حساب میآيد ،به عبارت خيلی ساده ،ما بايد برای افرادی که باز میگردند ،شغل ايجاد کنيم .شما میتوانيد پنج تا
جاده برای يک ده بسازيد و کشاورزھا از آن بھره خواھند برد زيرا میتوانند محصوالت خود را برای فروش به شھر
١٤٣
ببرند ،اما شخص عودت کننده اصالً از آن منفعتی نخواھد برد ،زيرا چيزی برای فروش ندارد که به بازار ببرد.
»استراتژی راه حل« که به وسيله کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان با ھمکاری دولتھای افغانستان،
ايران و پاکستان تھيه شده است ،برای نخستين بار در  ٢و  ٣مارس  ٢٠١٢در کنفرانسی در ژنو ارائه گرديد.
» ١٤٠ايران :به حقوق افغانھا برای پناھجويی احترام بگذاريد« ،اطالعيه مطبوعاتی
 ٩ ،[to Seek Asylum,” Human Rights Watch news releaseسپتامبر  ،٢٠١٣قابل دسترسی در:

سازمان ديدهبان حقوق بشر ] “Iran: Honor Afghans’ Right

https://www.hrw.org/news/2013/09/09/iran-honor-afghans-right-seek-asylum

 ١٤١ھمان.
 ١٤٢کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،استراتژی راه حل برای پناھندگان افغان به منظور پشتيبانی از بازگشت داوطلبانه ،تلفيق
دوباره و تداوم پذير ،و کمک به کشورھای ميزبان« ] Solutions Strategy for Afghan Refugees to support Voluntary Repatriation,
 ،[Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countriesقابل دسترسی درhttp://unhcr.org/afghanistan/solutions- :
) strategy.pdfتاريخ دسترسی ٢٨ :مه .(٢٠١٢
» ١٤٣سازمان ملل میگويد استراتژی پناھندگان افغان يک اشتباه بزرگ بود« ] [UN says Afghan refugee strategy a 'big mistakeخبرگزاری
فرانسه ] ٢٧ [AFPدسامبر  ،٢٠١١قابل دسترسی در:

) http://reliefweb.int/report/afghanistan/un-says-afghan-refugee-strategy-big-mistakeتاريخ دسترسی ١٢ :دسامبر .(٢٠١٢
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»استراتژی راه حل« طرحی بلند پروازانه را ھم برای تلفيق دوبارۀ پناھندگان بازگشت کننده افغان با جامعه افغانستان و
ھم برای فراھم آوردن پشتيبانی بيشتر دولتھای ايران و پاکستان و کمک به آنھا در به دوش کشيدن بار ياری رسانی به
پناھندگان افغانی که در کشورھای آنھا ماندهاند ،ارائه میدھد .اين طرح قرار است با ھزينهای ھنگفت به اجرا درآيد.
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در تالش است تا کالً مبلغ  ١٫٩بيليون دالر امريکا را به منظور
١٤٤
فعاليتھای کمک رسانی به ھر سه اين کشورھا ،صرف کند.
»استراتژی راه حل« با چالشھای جدی روبروست .نخستين آنھا توجه به اين واقعيت است که افغانستان يک کشور جنگ
زده است که بايد از وضعيت پناھجويی ،به وضعيت ديگری انتقال پيدا کند که در آن راه حلھايی پايدار که بر بازگشت و
تلفيق پناھندگان به عنوان کارگران مھاجر يا اشخاصی که وضعيت پناھنده ندارند ،تأکيد کند» .راھنمای ارزيابی پناھجويان
برای سال  « ٢٠١٣که کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،خود آن را صادر کرده است ،ھر روالی را که
ت کم بگيرد ،مورد ترديد قرار میدھد.
نياز مداوم بسياری از افغانھا را به پناھجويی ،دس ِ
حتی اگر فرض کنيم »استراتژی راه حل« رويکردی صحيح است ،چالش عمده ديگر ،تأمين ھزينه آن است .پس از
يازده سال دخالت شديد بين المللی در افغانستان ،بيشتر کشورھای شريک در اين جريان ،کمکھای خود را به افغانستان
کاھش دادهاند و در حال پايان دادن به پروژهھای فعلی ھستند ،و به دنبال يافتن زمينهھايی که بودجه آن را تأمين کنند،
نيستند١٤٥.کمبود بودجه ناشی از اين وضعيت ،میتواند يک مانع حل نشدنی برای »استراتژی راه حل« باشد .دوم ،اين
واقعيت است که استراتژی مزبور احتماالً نشانه گيریاش اشتباه است؛ اگرچه بازگشت کنندگان ممکن است نيازھای
خاصی داشته باشند ،اما آنھا فقط يک طبقه از مردم را تشکيل میدھند و در مقايسه با گروهھای ديگر از قبيل آوارگان
داخلی افغانستان ،لزوما ً آسيب پذير ترين طبقات نيستند .در يک چنين شرايط انتقالی ،کاھش بودجه ،و کم بودن تعداد
پناھندگانی که قصد بازگشت دارند ،خطرھای فزايندهای وجود دارد که طرح کردن برنامهھای توسعهای که به جای در
نظر گرفتن تمام افراد »بی بضاعت« و »محتاج ترين« ،مناطق جغرافيايی خاص و گروهھای محدودی از مردم
افغانستان را مورد توجه قرار میدھد ،منجر به ايجاد تنش در درون مردم و بين گروهھای مختلف شود.
مشاوران نيز در مورد امکان پذير بودن طرحھای اين استراتژی ،نگرانیھای ديگری را مطرح کردهاند ،از جمله
پرسشھايی در مورد توان و دستور کار کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان برای بستن شکاف موجود
ميان برنامهھای کمکھای انسان دوستانه و برنامهھای توسعه برای پناھندگان ،و اينکه آيا تمرکز دادن تالشھا بر روی
آزمايشی بخصوص ،مؤثرتر است يا کمک به پناھندگان در ھر محلی که مايلند در آن مستقر شوند .ديگران نيز
مناطق
ِ
سؤاالتی را در زمينه تمايل واقعی ايران و پاکستان به پذيرش اين واقعيت که برخی از پناھندگان به افغانستان باز
نخواھند گشت ،مطرح نمودهاند .شبکه يکپارچه اطالعات منطقهای ،در ارتباط با امکان پذير بودن جنبهھای گوناگون
»استراتژی راه حل« که بر کمک رسانی به افغانھای مقيم ايران و پاکستان ،تکيه میکند ،از قول يکی از امدادگران
١٤٦
میگويد » :عبارت »تلفيق پيدا کردن با جامعه« برای کشورھای ميزبان خوشايند نيست«.
 ١٤٤کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،استراتژی راه حل برای پناھندگان افغان به منظور پشتيبانی از بازگشت داوطلبانه ،تلفيق
دوباره و تداوم پذير ،و کمک به کشورھای ميزبان« ] Solutions Strategy for Afghan Refugees to support Voluntary Repatriation,
 ،[Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countriesقابل دسترسی درhttp://unhcr.org/afghanistan/solutions- :
) strategy.pdfتاريخ دسترسی ٢٨ :مه  ،(٢٠١٢ص.۵۵ .
 ١٤٥برای مثال ،نگاه کنيد به نيک ھاپکينز ]» ،[Nick Hopkinsمدارس و درمانگاهھای ساخته شده توسط ارتش بريتانيا برای افغان ھا ،اجباراً
بسته شدند« ] ،[Afghan schools and clinics built by British military forced to closeگاردين ] ٢٧ ،[Guardianسپتامبر  ،٢٠١٢و کارن
ديانگ ]» ،[Karen DeYoungاياالت متحده طرحھای خود برای يک نيروی غير نظامی بزرگ در افغانستان پس از  ٢٠١۴را کاھش میدھد«
] ،[U.S. reducing plans for large civilian force in post-2014 Afghanistanواشنگتن پست ] ۵ ،[Washington Postدسامبر .٢٠١٢
 » ١٤٦مشروح :در به دری – درد و رنج افغانھا در خارج از کشور« ]،[In-depth: From pillar to post—the plight of Afghans abroadآی
آرای ان ،اخبار و تحليلھای بشردوستانه ] ٢٧ ،[IRIN Humanitarian News and Analysisفوريه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
۴۵
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 .٣آزار و اذيت افغانھای ساکن ايران
افغانھا ھم به وسيله دولت و ھم توسط عوامل غير دولتی مورد آزار و اذيتھای فراوانی قرار میگيرند .در عرض
چند دھه گذشته ،دولت ايران با تعيين اکثريت قريب به اتفاق استانھای کشور به عنوان »مناطق ممنوعه« برای کليه
اتباع خارجی ،آزادی سفر را برای تمام اتباع خارجی مقيم اين کشور به طور فزايندهای محدود کرده است .افغانھا که
عمدتا ً بزرگترين جمعيت مھاجران مقيم ايران را تشکيل میدھند ،به طور بی تناسبی در اثر اين اقدامات ،تأثير
پذيرفتهاند .آزار و اذيتھای ديگری که نسبت به افغانھا در ايران میشود شامل محدوديت برای دسترسی به تحصيالت
و مشاغل استخدامی ،نرخ باالی کار کودک ،محروميت از حقوق شھروندی و ازدواج ،و مصونيت عوامل غير دولتی
از مجازات در برابر ارتکاب خشونت و حمله ]به افغانھا[ میشود .به عالوه ،ھزاران تن از اتباع افغان که به علت
جرائم گوناگون از دزدی گرفته تا قتل و قاچاق مواد مخدر در زندانھای ايران به سر میبرند ،از حق دسترسی داشتن
به وکيل محرومند ١٤٧.گمان میرود در سالھای اخير صدھا تن ]از افغانھا[ بدون اطالع دفاتر کنسولگری افغانستان
اعدام شدهاند ،و اين امر ،نقض تعھدات حقوقی بينالمللی ايران است.

»مناطق ممنوعه«
ايران از سال  ٢٠٠٢به تدريج به تعداد مناطق ،شھرھا ،و استانھای ممنوعه ،که تمام اتباع خارجی از جمله پناھندگان
افغان و عراقی از سکونت قانونی در آنھا ممنوع ھستند ،افزوده است ١٤٨.اين امر منجر به اخراج اتباع افغان ،از جمله
تعدادی از پناھندگان افغان دارای مدارک شده است .مقامات ايران محدوديتھای اِعمال شده در مورد آزادی سفر
١٤٩
پناھندگان و پناھجويان در ايران را بر پايه »امنيت ملی« توجيه میکنند.
در ماه سپتامبر  ،٢٠٠٧دولت ايران اليحهای را در مورد »تعيين مناطق محدود برای تردد و اقامت اتباع خارجی در
مناطق مرزی کشور« از تصويب گذراند ،که نشانه به اجرا درآمدن قانونی »سياست مناطق ممنوعه« بود .نواحی
مرزی افغانستان و پاکستان به داليل امنيتی ،برای تمام ساکنان خارجی ،در گروه مناطق کنترل شده قرار گرفت .اين
آئين نامه در سالھای  ،٢٠٠۴ ،٢٠٠٢و  ٢٠٠٧اصالح شده و مناطق جديد ی به آن افزوده شد که عبارتند از :استان
خوزستان در مرز عراق؛ و شھرھايی در گلستان ،آذربايجان شرقی ،و اخيراً استان سيستان و بلوچستان که خود به

http://www.irinnews.org/InDepthMain.aspx?indepthid=95&reportid=94960

)تاريخ دسترسی ١١ :دسامبر .(٢٠١٢

» ١٤٧بيش از سه ھزار افغان در ايران منتظر اعدام ھستند« ،بی بی سی فارسی ،قابل دسترسی در:

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/03/100313_k02-afghan-iran-presinors.shtml

.(٢٠١٣

)تاريخ دسترسی ٢ :نوامبر

»١٤٨مصوبه جديد راجع به الحاق مناطق جديد« ٢۵ ،ژوئيه  ،٢٠٠٢قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121961

)تاريخ دسترسی ۶ :نوامبر .(٢٠١٣

» ١٤٩مناطق و رشتهھای ممنوعه برای تحصيل اتباع غير ايرانی در کنکور  ،«٩٢خبرگزاری دانشجويان ايران ١١ ،اوت  ،٢٠١٣قابل
دسترسی در:
http://isna.ir/fa/news/92052010842/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84) %D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9تاريخ دسترسی ١ :نوامبر  .(٢٠١٣ھمچنين نگاه کنيد به »ايران فھرست
شھرھای ممنوعه و رشتهھای دانشگاھی ممنوعه برای افغانھا را اعالن میکند« ] Iran Issues List of Banned Cities, Banned
 ،[University Courses for Afghansراديو آزاد اروپا/راديو ليبرتی ] ٣ ،[Radio Free Europe/Radio Libertyژوئن  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.rferl.org/content/iran-list-of-university-courses-banned-for-afghans/24602340.htmlتاريخ دسترسی ۴ :ژوئن .(٢٠١٢

دولت ايران نسبت به مواد ) ١٧اشتغال با دستمزد() ٢٣ ،امور خيريه دولتی() ٢۴ ،قوانين کار و بيمه اجتماعی( ،و ) ٢۶آزادی رفت و آمد(
کنوانسيون  ١٩۵١پناھندگان ،استثنائاتی را برای خود محفوظ نگاه داشته است.

مھمانان ناخوانده

۴۶

تنھايی در حدود  ٨٠٠،٠٠٠پناھنده قانونی افغان را که برای بيش از  ٢٠سال در آن منطقه زندگی کردهاند ،در معرض
خطر قرار میدھد.
در ابتدا »مناطق ممنوعه« فقط در استانھای مرزی قرار داشت ،اما اکنون در اکثر  ٣١استان کشور وجود دارد .در
نتيجه فقط سه استان تھران ،البرز ،و قم تنھا استانھای کشور ھستند که محدوديت اسکان برای افغانھا ندارند ١٥٠.بر
طبق اظھارات يک تن از کارکنان يک سازمان بينالمللی ،اکنون تقريبا ً دو سوم خاک ايران برای خارجيان ،منطقه
»ممنوعه« اعالم شده است ١٥١.در سال  ،٢٠٠٧تعداد کل پناھندگان ساکن اين مناطق که اين جريانات ،بالقوه بر روی
١٥٢
زندگی آنھا تأثير گذاشته بود ١٢٠،٠٠٠ ،تن تخمين زده شدند.
جديدترين استانی که به طور کامل منطقه ممنوعه اعالم شده ،استان مازنداران است که در آوريل  ٢٠١٢برای اتباع
خارجی جزء مناطق ممنوعه گرديد ١٥٣.ھادی ابراھيمی ،يکی از مقامھای رسمی استان مازندران ،در ماه مه ٢٠١٢
اعالم کرد که پيش از اين تصميم ،نواحی وسيعی از اين استان جزء مناطق ممنوعه بود .او گفت مسئوالن٣،٠۴٠ ،
اتباع خارجی ،از جمله افغانھا را در اين استان دستگير و اخراج نمودهاند ١٥٤.يک ماه پيش از آن ،سيد نقی شفيعی،
رئيس اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی در استان مازندارن ،تصميم دولت مبنی بر اعالم اين استان به عنوان يک
»منطقه ممنوعه« را اينطور توجيه کرد که افغانھا برای اين استان و صنعت جھانگردی آن ،يک تھديد به شمار
١٥٥
میروند و بنابراين بايد از اين منطقه» ،پاکسازی« گردند.
تمام افغان ھا ،از جمله پناھندگان ثبت نام شده ،که در طی زمان مقرر از نقل مکان به مناطق مجاز امتناع ورزند،
وضعيت تثبيت شده خود را به خطر میاندازند و با اخراج از کشور روبرو خواھند بود .مقامھای ايران به افغانھايی که
» ١٥٠مناطق و رشتهھای ممنوعه برای تحصيل اتباع غير ايرانی در کنکور  ،«٩٢خبرگزاری دانشجويان ايران ١١ ،اوت  ،٢٠١٣قابل
دسترسی در:
http://isna.ir/fa/news/92052010842/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84) %D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9تاريخ دسترسی ١ :نوامبر  .(٢٠١٣بر طبق اعالميهھای امسال در مورد

»مناطق ممنوعه«  ١۶استان ھستند که افغانھا از زندگی در آن به طور کامل ممنوع شدهاند و  ١٢استان ھستند که در مناطق و
شھرھای خاصی از آنھا اين ممنوعيت وجود دارد .ھمچنين نگاه کنيد به »رشتهھای ممنوعه برای اتباع غير ايرانی در کنکور
ارشد اعالم شد« ،خبرگزاری مھر ١٩ ،مه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.mehrnews.com/FA/newsdetail.aspx?NewsID=1617300تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر  .(٢٠١٢اما به ھر حال ناحيه خجير در
تھران به عنوان »منطقه ممنوعه« برای افغانھا تعيين شده است.
» ١٥١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،سپتامبر .٢٠١٢
» ١٥٢ارزيابی جھانی پناھندگان« ) ،(٢٠٠٩کميته پناھندگان و مھاجران اياالت متحده امريکا ،قابل دسترسی در:
http://www.refugees.org/resources/refugee-warehousing/archived-world-refugee-surveys/2009-wrs-country) updates/iran.htmlتاريخ دسترسی ۵ :ژوئن .(٢٠١٣

» ١٥٣شھروندان افغان بايد تا تير ماه مازندران را ترک کنند« بی بی سی فارسی ٢٣ ،آوريل  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:

) http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/04/120423_l25_afghan_refugees.shtmlتاريخ دسترسی ٢ :نوامبر .(٢٠١٣

 ١٥٤استانداری مازندران )سايت اينترنتی(» ،دھم تير ماه امسال ،آخرين فرصت خروج افاغنه از مازندران است« ٢٢ ،آوريل  ،٢٠١٢قابل
دسترسی در:
http://www.ostan-mz.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=5331:1391-02-03-13-11) 02&catid=280:ostandari&Itemid=408تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢

» ١٥٥مازندران تنھا استان ممنوع کشور برای حضور افاغنه« ،اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ١٢ ،آوريل  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a25b3683-80cc-48ec-810c29ca2ea14479&WebPartID=2cf28dbc-3f15-4428-9e4a-31c5d129acf6&ID=8b0e4d94-bb24-4c0c-af83-2fd8be7bff3c

دسترسی ۶ :نوامبر .(٢٠١٣

۴٧

)تاريخ

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

در اثر تعيين »مناطق ممنوعه« تأثير پذيرفتهاند ،سه انتخاب دادهاند :بازگشت داوطلبانه ،نقل مکان به مناطق مجاز ،و
١٥٦
نقل مکان به اردوگاهھای پناھندگان.
ھيچگونه استثنائی برای مردمی که سالھای زياد در اين مناطقی که اخيرا »ممنوعه« اعالم شده اند ،زندگی کردهاند و
در جوامع آنجا عميقا ً ريشه کردهاند ،وجود ندارد.
سازمان ديدهبان حقوق بشر با چند مھاجر افغان و خانواده ھايشان که به علت ادامه زندگی در مناطقی از کشور که
»ممنوعه«اعالم شده بود ،و يا به علت مسافرت و عبور از اين مناطق ،به دست نيروھای امنيتی ،گرفتار و از کشور
اخراج گرديدند ،مصاحبه انجام داده است .نيروھای امنيتی برخی از اين خانوادهھا را عليرغم آنکه از پناھندگان ثبت نام
شده بودند ،به افغانستان باز گرداندهاند.
ماجرای حکيم س .و خانواده

حکيم س 3 ،ساله ،میگويد» :ما در ميناب زندگی میکرديم .اما آنھا اين شھر را به منطقه ممنوعه تبديل کردند .آنھا
گفتند شما میتوانيد در اردوگاه ]پناھندگان[ در جای ديگری زندگی کنيد ،اما ما تصميم گرفتيم که از آنجا نقل مکان
نکنيم «.ھنگامی که ما با حکيم صحبت کرديم ،وی به ھمراه ھمسر  ٣٠سالهاش و فرزندانشان که  ،۵ ،٢٠ ،١١و ٣
ساله بودند و نيز  ١٠عضو ديگر خانواده ھمسرش در حال عبور از مرز و بازگشت به افغانستان بودند .اين خانواده ١٢
سال در ايران زندگی کرده بودند و میگويند تا دو سال پيش که مدارک آنھا ديگر تجديد نشد ،دارای مدارک معتبر
پناھندگی بودهاند.
ھمسر حکيم اضافه کرد» :ما در ميناب مانديم زيرا پول کافی نداشتيم .من نمیدانم ]که اصالً میتوانستيم به جای ديگری
در ايران نقل مکان کنيم[ .بعضیھا میگفتند میشود و بعضی ديگر ھم میگفتند نمیشود .ما اکنون به دليل تحصيل
فرزندانمان ]به افغانستان[ باز میگرديم .آنھا به فرزندان ما اجازه رفتن به مدرسه و يا به شوھرم اجازه کار کردن
نمیدادند «.کار حکيم دستفروشی اشياء مختلف در خيابان بود ،اما او از ترس اينکه توسط پليس دستگير شود ،ديگر اين
کار را ھم انجام نمیداد .ھمسر وی گفت» :قبل از آن ھم مشکالتی وجود داشت ،اما از ابتدای سال ٢٠١١] ١٣٩٠
ميالدی[ ١٥٧اين مشکالت خيلی جدیتر شد .اگر وی به بازار رفته بود ،دستگير شده بود«.
ھنگامی که سازمان ديدهبان حقوق بشر با اين خانواده مصاحبه کرد ،آنھا در حال بازگشت به واليت کاپسيا بودند که
محل اقامت نخست آنھا بوده است .حکيم س .گفت» :ما در آنجا خانواده داريم اما ھيچ خانه يا سرپناھی نداريم«.
 ١٥٦در سال  ،٢٠١٠اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی ،با کمک کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،اجرای برنامهای برای
انتقال پناھندگان افغان به اردوگاهھای پناھندگان را آغاز نمود ،بخصوص برای آن دسته از افرادی که ديگر اجازه نداشتند در استانھا يا مناطقی
زندگی کنند که برای افغانھا ممنوع اعالم شده بود .کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،که نماينده آن در ايران در آن زمان
کارلوس زاکاگينی بود اين نقل مکان را ترغيب میکرد و معتقد بود که پناھندگان افغان در ايران اکنون اين امکان را داشتند که داوطلبانه به
افغانستان باز گردند و يا به مناطقی نقل مکان کنند که توسط دولت ايران ،مناسب تشخيص داده شده است .يک نمونه انتقال به اردوگاه
پناھندگان ،تصميم در باره انتقال حدود  ۶،٠٠٠پناھنده افغان بود که در اوايل  ٢٠١١وادار به ترک استان خوزستان شدند .بعضی از آنھا تصميم
گرفتند در اردوگاه پناھندگان بنی نجار ساکن شوند که سابقا ً محل استقرار پناھندگان عراقی بود .بسياری ترجيح میدھند به اردوگاه پناھندگان
نروند ،زيرا عليرغم آنکه دولت ايران مسکن مجانی ،تحصيل برای کودکان افغان ،و خدمات ديگر برای آنھا فراھم میکند ،شرايط زندگی در
آنجا دشوار است .نقل مکان کردن به اردوگاه ،برای افرادی که سالھا يا دھهھا در يک آپارتمان يا خانه در يک شھر معمولی زندگی کردهاند،
اغلب شديداً ناراحت کننده است .دولت اصرار میورزد که تنھا  %٣پناھندگان افغان در حال حاضر در اردوگاهھای پناھندگان در سراسر
کشور زندگی میکنند .عدالت برای ايران ]» ،[Justice for Iranايران ،منطقه افغان ممنوع؟« ]? ،[Iran: An Afghan Free Zoneژوئن ،٢٠١٢
قابل دسترسی در:
http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2012/06/Iran-anAfghanFreeZone-layout-Final.pdf
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 ١٥٧بر طبق تقويم شمسی ]علوی[ که در ايران و افغانستان مورد استفاده قرار میگيرد ٢١ ،مارس نخستين روز سال جديد است ،و سال ١٣٩٠
ھم در روز  ٢١مارس  ٢٠١١آغاز شد.

مھمانان ناخوانده

۴٨

سرگذشت نجيب ت .و خانواده

نجيب ت ۵۵ .سال دارد .وی و ھمسر  ۴۵سالهاش به ھمراه ھشت فرزندشان  ١٨سال در ايران زندگی کردهاند و تمام
اين سالھا را در ميناب گذراندهاند .او میگويد» :ما کارتھای سبز داشتيم ،ھمان مدارک ]پناھندگی[ سازمان ملل .اما
دولت ايران اين مدارک را جمع آوری کرد و مدارک جديدی صادر کرد که بايد ھر شش تا نه ماه تمديد میشد .آخرين
مدرک ،چندان معتبر نبود ]و سپس[ آن را ھم از ما گرفتند«.
ميناب در استان ھرمزگان و در مرز خليج فارس واقع شده است که اخيراً به »منطقه ممنوعه« تبديل شد .نجيب گفت:
»در حدود دو سال پيش افرادی از سازمان ملل آمدند و گفتند شما بايد به تھران يا بعضی از مناطق ديگر نقل مکان
کنيد .آنھا اين کارت خروج را به ما دادند ]تا اين استان را ترک کنيم[ .من درخواست پناھجويی کردم  ...اما آنھا
درخواستم را رد کردند و گفتند به مکان ديگری ]در ايران[ نقل مکان کن و سپس درخواست بده«.
نجيب و خانوادهاش به اين دستورالعملھا وقعی نگذاشتند و در ميناب ماندند زيرا فرزندانشان در آنجا مشغول تحصيل
در مدرسه بودند .آنھا گمان میکردند به ايشان اجازه ماندن در آنجا داده خواھد شد .وی ادامه داد» :ما فکر کرديم برويم
اما بعداً ]دولت ايران[ عوض شد و به ما گفتند که میتوانيم فرزندانمان را اينجا به مدرسه بفرستيم .يکی از مسئولين به
ما گفت" :نقاط ديگری که ما به شما گفتيم برويد ،اکنون بيش از حد افغان دارد ،بنابراين شما نمیتوانيد به آن نقاط
برويد« ".
به گفته نجيب و ھمسرش ،مدارس ايرانی در ميناب در اوايل سال  ٢٠١١دانش آموزان افغان را اخراج کردند .ھمسرش
گفت» :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 نبوديم و بنابراين نمیتوانستيم به جای ديگری برويم «.اين خانواده تا
دو يا سه سال پيش که دولت ،استان ھرمزگان را »منطقه ممنوعه« اعالم کرد ،مدارک پناھندگی خود را تمديد کرده
بودند .آنھا تصميم گرفتند از آن محل نقل مکان نکنند که ھمين مسئله نھايتا ً سبب انقضاء اعتبار مدارک آنھا شد .نجيب
گفت بعداً ھنگامی که برای تمديد اعتبار مدارک خود مراجعه کرده بود ،سازمان ملل به آنھا گفت» :ديگر مدارک
پناھندگی ايشان معتبر نيست زيرا ]آنھا بندر عباس را[ ترک نکردند« و اکنون ديگر نمیشد برای آنھا کاری کرد.
ھنگامی که سازمان ديدهبان حقوق بشر با آنھا مصاحبه نمود ،آنھا تصميم داشتند به واليتی در مرکز افغانستان که در
اصل به آنجا تعلق داشتند ،بازگردند ،اگر چه خانهای در آنجا ندارند.
دولت ايران در کنوانسيون  ١٩۵١پناھندگان ،چندين حق را برای خود محفوظ نگاه داشته است ،از جمله در مورد ماده
 ٢۶که مربوط به آزادی عبور و مرور است .بر اساس ماده  ٢۶کنوانسيون پناھندگان سازمان ملل متحد و ماده ١٢
حق بنيادين را برای پناھندگان تضمين کند که بتوانند محل
ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،ايران ملزم است اين ِ
١٥٨
ّ
اقامت خود را تعيين کنند و بتوانند آزادانه در سراسر ايران سفر کنند .ايران تنھا میتواند برای تردد مردم در ايران،
محدوديتھايی را قائل شود – که اين برای افراد تبعه و غير تبعه بايد يکسان باشد – ١٥٩و آن ھم در صورتی است که
 ١٥٨ماده  ٢۶کنوانسيون سال  ١٩۵١پناھندگان تصريح میکند» :ھر يک از دول متعاھد به پناھندگانی که طبق قانون در سرزمين آن دولت بسر
میبرند حق خواھد داد که محل سکونت خود را انتخاب کرده و آزادانه درداخل سرزمين آن دولت رفت و آمد کنند ،مشروط به رعايت مقرراتی
که عموما ً در اين گونه موارد درباره خارجيان اجرا میشود «.ماده ) ١٢(١ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی نيز تصريح میکند که» :ھر
کس قانونا ً در سرزمين دولتی مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواھد داشت«.
 ١٥٩کميته حقوق بشر سازمان ملل ،تفسير عمومی » ،١۵موقعيت بيگانگان بر طبق ميثاق« )نشست بيست و ھفتم ١١ ،(١٩٨۶ ،آوريل ،١٩٨۶
قابل دسترسی در:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/bc561aa81bc5d86ec12563ed004aaa1b?Opendocument
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»به موجب قانون مقرر گرديده و برای حفظ امنيت ملی ،نظم عمومی ،سالمت يا اخالق عمومی يا حقوق و آزادیھای
ديگران الزم باشد «١٦٠.عالوه بر آن ،اين محدوديتھا بايد تبعيض آميز نباشند ،بر طبق قوانين کشور باشند ،و انجام آن
برای نيل به يک يا چند ھدف مشروع» ،ضروری« باشد .ھر يک از چنين محدوديتھايی که برای آزادی آمد و شد
شخص گذاشته میشود بايد با ھدفی که مورد نظر اين محدوديت است ،متناسب باشد ،يعنی ،بايد آن را به دقت در برابر
١٦١
ت تعيين شده ،وجود دارد ،جرح و تعديل کرد.
دليل بخصوصی که برای محدودي ِ
ھر گونه محدوديتی که بر آزادی عبور و مرور گذاشته میشود ،نبايد باعث تبعيضی گردد ١٦٢،که ذيالً توسط کميته
حقوق بشر سازمان ملل متحد توضيح داده شده است .اين کميته که ارگان اصلی پيمانھای بينالمللی است و وظيفه آن
نيز تفسير ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی است )يعنی پيمان اصلی حقوق بشر که ايران ھم از امضاء کنندگان آن
است( ،توضيح میدھد ]که تبعيض عبارت است از[:
ھر گونه تمايز ،محروميت ،محدوديت يا ترجيحی که بر پايه داليلی از قبيل نژاد ،رنگ ،جنسيت ،زبان،مذھب ،عقايد
سياسی يا عقايد ديگر ،منَشاء ملی يا اجتماعی ،دارائی ،تولد يا وضعيتھای ديگر باشد و ھدف يا نتيجه آن ،بی تأثير
تضعيف شناسايی رسمی ،برخورداری ،و اجرای کليه حقوق وآزادیھا به وسيله تمام افراد به طور مساوی
ساختن يا
ِ
١٦٣
باشد.
ھر گونه برخورد نابرابر بين افراد غير تبعه و تبعه به دليل تابعيت آنھا بايد جداً قابل توجيه باشد و معموالً به حقوق
سياسی )از قبيل حق رأی دادن( ١٦٤محدود گردد .محدوديتھای مربوط به آزادی عبور و مرور بايد به وضوح و به
دقت در قوانين کشوری مشخص شوند ١٦٥.داليل اصلی برای اين الزام ،پيشگيری از تصميمات خودسرانه و سوء
استفاده توسط مقامات کشور ،١٦٦و کسب اطمينان از اين امر است که افرادی که حق آمد و شد ايشان محدود شده است،
از حقوق خود آگاھند .اينگونه محدوديتھا ھمچنين بايد به وسيله يک يا چند مورد از اھداف مشروع ذيل که در ميثاق
بينالمللی حقوق مدنی و سياسی قيد گرديدهاند ،توجيه پذير باشند :امنيت ملی ،نظم عمومی ،سالمت يا اخالق عمومی ،و
يا حقوق و آزادیھای ديگران .کشوری که از يکی از اين اھداف به عنوان توجيھی برای محدود ساختن آزادی تردد
افراد استفاده میکند بايد بتواند مشخصا ً توضيح دھد اگر فیالمثل افرادی که از آمد و شد در مناطق خاصی محروم
» ١٦٠ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی« ،ماده ).١٢(٣
١٦١
منفرد نواک ] ،[Manfred Nowakميثاق حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل :تفسير ميثاق حقوق مدنی و سياسی ) Kehl am Rein: N.P. Engel,
 (1993صص.٣٨۶-٣٨٧ .
» ١٦٢کنوانسيون پناھندگان  ،«١٩۵١مواد  ٣و  ،٢۶ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،مواد  ٢و .٢۶
 ١٦٣کميته حقوق بشر سازمان ملل» ،تفسير عمومی  ،«١٨عدم تبعيض) ،نشست سی و ھفتم ١٩ ،(١٩٨٩ ،نوامبر  ،١٩٨٩قابل دسترسی در:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3888b0541f8501c9c12563ed004b8d0e?Opendocumen
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 ،(٢٠١٠پاراگراف .۶
» ١٦٤حقوق اتباع بيگانه« ] ،[The Rights of Non-Citizensدفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر ،٢٠٠۶ ،قابل
دسترسی در) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf :تاريخ دسترسی ١ :ژوئن  .(٢٠١٠ماده ١٢
ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ممکن است محدوديتھای خاصی را در باره اتباع بيگانه که حضورشان در کشور ،قانونی
نيست ،مجاز بداند .ھمچنين نگاه کنيد به »کنوانسيون پايان دادن به تبعيض نژادی« ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،کنوانسيون
بينالمللی منع انواع تبعيضھای نژادی ،تفسير عمومی ٢١ ،دسامبر  ،١٩۶۵معاھدات سازمان ملل ،جلد  ،۶۶٠ص ،١٩۵ .قابل
دسترسی در:
) http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3940.htmlتاريخ دسترسی ٢۴ :ژانويه .(٢٠١٣
 ١٦٥کميته حقوق بشر سازمان ملل» ،تفسيرعمومی ،«٢٧آزادی عبور و مرور )ماده  ،(١٢سند سازمان ملل ٢ ، CCPR/C/21/Rev.1/Add.9
نوامبر  ،١٩٩٩قابل دسترسی در:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocument
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 ١٦٦کميته حقوق بشر سازمان ملل» ،تفسير عمومی  ،«٢٧پاراگراف .١٣
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گرديدهاند ،در آن نقاط ممنوعه رفت و آمد کنند ،اين امر چگونه امنيت ملی را به مخاطره خواھد انداخت .اين اقدامات
١٦٧
بايد با اھداف مشروعی که در پی آن ھستيم ،متناسب باشند.
محدوديتھای آزادی عبور و مرور بايد برای نيل به ھدف ،ضروری باشند .کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته
است» :برای آنکه اين محدوديتھا ،موجه شمرده شوند ،بايد قانونا ً تصريح شده باشند ،بايد در يک جامعه دمکراتيک
برای حفظ اين مقاصد الزم باشند ،و بايد با تمام حقوق ديگری که در اين ميثاق به رسميت شناخته شدهاند ،ھماھنگی
داشته باشند ١٦٨«.بر طبق اصول سيراکوسا ١٦٩،که مجموعهای از اصول معتبر است و توسط متخصصين بينالمللی به
عنوان راھنمای تفسير اينگونه محدوديتھای مجاز ،نوشته شده ،محدوديتھايی »ضروری« محسوب میشوند که:
)الف( بر پايه يکی از داليلی باشند که محدوديتھای به رسميت شناخته شده توسط ماده مربوطه در ميثاق را توجيه
کنند؛ )ب( در پاسخ به يک نياز مبرم عمومی يا اجتماعی ،طرح شده باشند؛ )ج( ھدف مشروعی را دنبال کنند؛ و )د( با
آن ھدف متناسب باشند.
عالوه بر آن ،ھر گونه ارزيابی برای لزوم وجود يک محدوديت ،بايد بر پايه مالحظات عينی انجام شده باشد.
مشروع مورد نظر،بايد تا حد امکان،
باالخره آنکه ،ھر گونه محدوديت بر آزادی آمد و شد ،برای رسيدن به ھدف
ِ
ت ممکن ،چيست ،کشور مورد نظر بايد بين سه
حداقل محدوديت را ايجاد کند .برای تشخيص اينکه حداقل محدودي ِ
حق مورد بحث،
عامل ،تعادل برقرار کند (١) :حد محدوديت مزبور؛ ) (٢تأثيری که بر روی برخورداری مردم از ِ
گذاشته میشود و ھر تأثير منفی ديگری که بر روی زندگیھای آنھا میگذارد؛ و ) (٣اينکه چرا اين محدوديت برای
رسيدن به ھدف مورد نظر ،الزم است.
کشور بايد بر طبق اصولی که در فوق بيان شد ،ميان اين عوامل تعادلی ايجاد کند .برای مثال مجبور کردن يک گروه
برای ماندن در اردوگاه ،نقض آزادی عبور و مرور آنھا محسوب میشود مگر آنکه مسئولين بتوانند نشان دھند که
محدوديت مزبور بر پايه قوانين شفاف و دقيق ،ھدف مشروعی را پيش میبرد ،ابزاری است که برای رسيدن به ھدف
مزبور ،کمترين محدوديت را ايجاد میکند )که البته بايد تعداد افرا ِد متأثر از اين جريان ،ميزان و دوره اين محدوديت ،و
تأثيری که بر روی زندگی مردم میگذارد را در نظر گرفت( ،و اينکه در مقايسۀ ميان تأثيرات منفی ناشی از اين
محدوديت و ھدف مشروع مورد نظر ،بتوان نشان داد که محدوديت مزبور ،متناسب بوده و تبعيض آميز نيست.
سياست »مناطق ممنوعه« ايران با ھيچيک از معيارھای مشروح در فوق ،مطابقت ندارد .اين سياست به طور
بیشرمانه و خودسرانه ،آزادی تردد را محدود کرده و ميان اتباع ايرانی و غير ايرانی تبعيض قائل میشود ،و اتباع
خارجی را از آزادی سفر محروم میکند .عالوه بر آن ،اتباع افغان در مقايسه با اتباع خارجی ديگر ،از جمله پناھندگان
عراقی ،با محدوديتھای بيشتری در زمينه آزادی تردد خود روبرو ھستند .مقامات ايرانی گفتهاند که سياست مزبور
برای حفظ امنيت ملی ضروری است ،اما اين استدالل کلی نمیتواند ممنوعيت گسترده و سراسری خارجيان از ورود به
بخشھايی از کشور را توجيه کند.

» ١٦٧حقوق سياسی پناھندگان« ،کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،سند شماره  ، PPLA/2003/04نوامبر  ٢٠٠٣قابل دسترسی
در) http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3fe820794.pdf :تاريخ دسترسی ۴ :مه .(٢٠١٠
 ١٦٨کميته حقوق بشر سازمان ملل» ،تفسير عمومی  ،«٢٧پاراگراف .١١
» ١٦٩اصول سيراکوسا در باره شرايط محدوديت و نقصان ميثاق حقوق مدنی و سياسی« ،سند شماره  ٢٨ ،E/CN.4/1985/4سپتامبر .١٩٨۴
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ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

محروم نمودن از تحصيل و ممانعت نکردن از کار کودکان
دسترسی به تحصيل اغلب به عنوان يکی از منافع بزرگی نام برده شده که بسياری از پسران و دختران افغان در نتيجۀ
زندگی در ايران به دست آوردهاند ١٧٠.مدير کل اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی اخيراً اعالم کرد که ٢٨٠،٠٠٠
دانش آموز افغان دوره ابتدايی و متوسطه ،و نيز  ١١،٠٠٠دانشجوی افغان در حال حاضر در مؤسسات آموزشی ايران
در حال تحصيل ھستند ١٧١.اما با وجود اين ،بخش قابل مالحظهای از مھاجرين فاقد مدارک افغان در ايران ،در نتيجۀ
سياستھای ايران ،از تحصيل محروم ھستند.
در حال حاضر ،دولت ايران تضمين نمیکند که کودکان افغان بدون مدارک معتبر پناھندگی )کارتھای آمايش( بتوانند
در مدرسه حضور يابند١٧٢.دولت ايران ھمچنين از کودکان افغان دارای مدرک میخواھد که ھزينه تحصيل در مدرسه
را بپردازند که البته به گفته مقامات ايران ،مبلغی جزيی است اما برخی از افغانھا میگويند اين مبلغ ،ھنگفت است .بر
طبق اظھارات کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،شھريه مدارس ابتدايی ،راھنمايی و دبيرستان در سال
 ٢٠١٢در نتيجه قطع يارانهھا ،افزايش يافت ،که ھم بر روی اتباع ايران و ھم پناھندگان ،اثر گذاشت .شھريه مدارس
١٧٣
در سال تحصيلی  ٢٠١٢-١٣نسبت به سال تحصيلی قبل ،بين  %۴٢تا  %۵٠افزايش داشته است.
بسياری از کودکان بدون مدارک معتبر عمالً از تحصيل محروم میشوند و در خطر روی آوردن به کارھای پر
مخاطره يا بھره کشی قرار میگيرند .تعداد زيادی از کودکانی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند از
کودکان بدون سرپرست بوده و برای کار به ايران آمده بودند .آنھا تعريف کردند که حتی از سن نه سالگی در کارھای
ساختمانی )از جمله کاشی کاری و جوشکاری( ،کشاورزی ،و قاليبافی به کار پرداختهاند .افغانھايی که به دانشگاه راه
میيابند ،با محدوديتھای شديدی در زمينه رشته تحصيلی مواجه ھستند و آنھايی که دارای مدرک پناھندگی ھستند،
برای ثبت نام در دانشگاه ،عمالً مجبور به دست کشيدن از وضعيت پناھندگی خود میشوند.
تعھد ايران برای تضمين دسترسی تمام کودکان به تحصيل ،صرف نظر از وضعيت اقامت آنان ،ونيز فراھم آوردن
تحصيالت ابتدايی به طور رايگان ،بر پايه ميثاق بينالمللی حقوق اجتماعی و فرھنگی و کنوانسيون حقوق کودک قرار
دارد و ايران از تصويب کنندگان ھر دوی آنھاست .ميثاق بينالمللی حقوق اجتماعی و فرھنگی و کنوانسيون حقوق
کودک ،به ترتيب در مواد  ١٣و  ٢٨خود ،حق تحصيل را عنوان می کنند .ماده  ٢٫٢ميثاق بينالمللی حقوق اجتماعی و
فرھنگی و نيز ماده  ٢کنوانسيون حقوق کودک تبعيض به دليل مليت يا منشاء اجتماعی ،تولد و امثالھم را ممنوع
میکنند.
 ١٧٠برای مثال :فريبا عادلخواه و زوزانا اولچسکا» ،افغانھای ايرانی« ،مطالعات ايرانی
 ،[Iranian Afghans,” Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢٠٠٧ ،٢صص ،١٣٧-١۶۵ .قابل دسترسی در:
) http://dx.doi.org/10.1080/00210860701269519تاريخ دسترسی ١٨ :ژوئيه  ، (٢٠١٢ص.١۴۵ .
» ١٧١صدور کارتھای بيمه جديد برای اتباع مجاز افغان در ايران« ،اداره امور اتباع و مھاجران خارجی ٨ ،دسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی
در:
] Fariba Adelkhah & Zuzanna Olszewska, “The

http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a25b3683-80cc-48ec-810c29ca2ea14479&WebPartID=2025af47-c2e4-43bc-82d5-c075ae63294b&ID=c54b15ba-025e-417e-afe9-ccd93aa273dc
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» ١٧٢صدور کارتھای بيمه جديد برای اتباع مجاز افغان در ايران« ،اداره امور اتباع و مھاجران خارجی ٨ ،دسامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی
در:
http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=a25b3683-80cc-48ec-810c29ca2ea14479&WebPartID=2025af47-c2e4-43bc-82d5-c075ae63294b&ID=c54b15ba-025e-417e-afe9-ccd93aa273dc
دسترسی ۶ :نوامبر .(٢٠١٣

)تاريخ

 ١٧٣کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،استراتژی راه حل برای پناھندگان افغان ،به روز شده« ،سپتامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی
در) http://refworld.org/docid/511e470e2.html :تاريخ دسترسی ٨ :ژوئيه (٢٠١٢
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محدوديت دسترسی به تحصيل
در دھه  ١٩٨٠بيشتر افغانھا در ايران قادر به دريافت اجازه اقامت و کار بودند که عمالً ھمان حقوقی را که به اتباع
ايرانی تعلق میگرفت در اختيار آنھا نيز قرار میداد ،که تحصيل و مراقبتھای پزشکی رايگان ،و نيز يارانهھای مواد
غذايی از آن جمله بودند ١٧٤.تا اواسط دھه  ،٩٠سياست ايران که ھدفش جلوگيری از ورود پناھندگان و پناھجويان افغان
و تشويق به بازگشت آنھا بود ،وضعيت بسياری از مھاجرين افغان را فاقد مدارک دانسته بود که در عمل ،دستيابی آنھا
به تحصيل ،مراقبتھای درمانی و يارانهھای دولتی را غير ممکن میساخت ١٧٥.ارقام سازمان ملل تا سال ١٩٩٨
حاکی از آن بود که فقط يک سوم کودکان افغان در مدارس دولتی ايران ثبت نام شده بودند ١٧٦،در حالی که ايران با
تصويب کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی ،موظف است برای تمام کودکانی که در
قلمرو اين کشور زندگی میکنند ،بدون توجه به وضعيت مھاجرتی آنان ،تحصيالت رايگان فراھم کند ١٧٧.اين ]ارقام[ با
ميزان باالی شرکت ھمگانی در مدارس در ايران ،در تضاد است ،به طوری که بر طبق اظھارات سازمان يونيسف،
١٧٨
 %٩٩جمعيت  ١۵تا  ٢۴ساله در ايران باسواد ھستند و  %٩۴مردم ،دوره آموزش ابتدايی را به اتمام میرسانند.
امروز ،فرزندان افغانھايی که به عنوان پناھنده ثبت نام نشدهاند ،عمالً از ورود به مدارس دولتی ايران ممنوع ھستند.
درد و رنج اين کودکان ،به اضافۀ کودکان پناھندهای که واجد شرايط ھستند اما خانوادهھای ايشان استطاعت مالی کافی
برای پرداخت ھزينهھای مدرسه را ندارند ،سبب به وجود آمدن تعداد زيادی »مدارس افغان« به وسيله افغانھا در
ايران شده است .اين مدارس که نه دولت ايران به آنھا جواز میدھد و نه آنھا را کنترل میکند ١٧٩،از نظر کيفی ،يکسان
نيستند ،و اين نيز تا حدی به علت کمبود شديد منابع ]گوناگون[ است ١٨٠.ھزينهھای اين مدارس کمتر از ھزينه مدارس
ايرانی است و برخی ھم از خانوادهھای فقير شھريه دريافت نمیکنند و از کمکھای اھدايی مردم برای تأمين

 ١٧٤الھه رستمی پوی» ،پناھندگان افغان در ايران ،پاکستان ،بريتانيا و اياالت متحده ،و زندگی پس از بازگشت :تحليلی جامع از جنسيت«،
مطالعات ايرانی ]“ ”Afghan Refugees in Iran, Pakistan, the U.K., and the U.S. and Life after Return: A Comparative Gender Analysis,
 ،[Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢۴١-٢۶١ ،٢سال  ،٢٠٠٧ص.٢۴٢ .
 ١٧٥آگاتا بيالچيک» ،بازگشت داوطلبانه و موضوع افغانستان :يک ارزيابی دقيق« دانشگاه آکسفورد ،اوراق تحقيقاتی مرکز مطالعات
پناھندگان ] Agata Bialcyk, “‘Voluntary Repatriation’ and the Case of Afghanistan: A Critical Examination,” University of Oxford,
 ،[Refugee Studies Centre Working Paper Seriesسند شماره  ،۴۶ژانويه  ،٢٠٠٨ص.٢١ .
١٧٦
فريبا عادلخواه و زوزانا اولچسکا» ،افغانھای ايرانی« ،مطالعات ايرانی ] Fariba Adelkhah & Zuzanna Olszewska, “The Iranian
 ،[Afghans,” Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢٠٠٧ ،٢صص ،١٣٧-١۶۵ .قابل دسترسی در:
) http://dx.doi.org/10.1080/00210860701269519تاريخ دسترسی ١٨ :ژوئيه  ، (٢٠١٢ص.١۴۵ .
 ١٧٧ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی ،اتخاذ شده در  ١۶دسامبر  ،١٩۶۶قطعنامه مجمع عمومی شماره )،2200A (XXI
سوابق رسمی مجمع عمومی شماره  ،٢١سند  ،[21 U.N. GAOR Supp. (No. 16)] ١۶ص ،۴٩ .سند سازمان ملل  ،(١٩۶۶) A/6316معاھدات
سازمان ملل متحد ،سری  ،٩٩٣بخش  ،[993 U.N.T.S. 3] ٣از  ٣ژانويه  ١٩٧۶به اجرا گذاشته شده ،ماده ٢؛ کنوانسيون حقوق کودک ،ماده .٢
ايران ھمچنين از امضاء کنندگان کنوانسيون منع تبعيض تحصيلی يونسکو است .بر طبق اين کنوانسيون کشورھا توافق کردهاند که »به اتباع
خارجی مقيم کشورشان ھمان امکانات دسترسی به تحصيل را بدھند که به اتباع خودشان میدھند «.کنوانسيون منع تبعيض تحصيلی ،تاريخ
تصويب ١۴ :دسامبر  ،١٩۶٠کنفرانس عمومی يونسکو ،نشست يازدھم ،پاريس ،از تاريخ  ٢٢مه  ١٩۶٢به اجرا گذاشته شده ،ماده ] ٣تاريخ
تصويب توسط ايران ١٧ :ژوئيه .[١٩۶٨
 ١٧٨يونيسف» ،آمار جمھوری اسالمی ايران« ] ،[UNICEF, Islamic Republic of Iran statisticsبه روز شده در  ٢۶فوريه  ،٢٠٠٣قابل
دسترسی در) http://www.unicef.org/infobycountry/iran_statistics.html :تاريخ دسترسی ١٣ :دسامبر .(٢٠١٢
١٧٩
فريبا عادلخواه و زوزانا اولچسکا» ،افغانھای ايرانی« ،مطالعات ايرانی ] Fariba Adelkhah & Zuzanna Olszewska, “The Iranian
 ،[Afghans,” Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢٠٠٧ ،٢صص ،١٣٧-١۶۵ .قابل دسترسی در:
) http://dx.doi.org/10.1080/00210860701269519تاريخ دسترسی ١٨ :ژوئيه  ، (٢٠١٢صص.١۴۵-١۴۶ .
١٨٠
کميته پناھندگان و مھاجران اياالت متحده امريکا» ،تقالی مدارس افغان در ايران« ] US Committee for Refugees and Immigrants, “The
” ٢٩ ،[Struggle of Afghan Schools in Iran,ژوئن  ،١٩٩٩قابل دسترسی در http://reliefweb.int/report/afghanistan/struggle-afghan-
) schools-iranتاريخ دسترسی ٢۴ :ژانويه .(٢٠١٣
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ھزينهھا استفاده میکنند ١٨١.مقامات ايرانی متناوبا ً اين مدارس را تعطيل کردهاند و برخی اوقات ھم با آنھا مدارا
تحصيلی صادر
کردهاند ١٨٢.اين مدارس غير رسمی ،به طور کلی ،برنامه آموزشی ايران را دنبال میکنند و مدارک
ِ
شده توسط آنھا میتواند به وسيله سفارت افغانستان تأييد شود به طوری که در افغانستان معتبر باشد ١٨٣.در سال -٩٩
 ١٩٩٨سازمان ملل تخمين زد  ١۴،٠٠٠کودک در اين مدارس غير رسمی فقط در تھران و مشھد به تحصيل اشتغال
دارند و اين رقم ممکن است به دنبال محدوديتھای اِعمال شده توسط دولت ايران نسبت به افغانھا در مدارس ايرانی،
افزايش يافته باشد.
در سال  ،٢٠٠۴دولت ايران از خانوادهھای افغان ،برای حضورھر يک کودک افغان در مدارس ايرانی شروع به
مطالبه مبلغی معادل  ١۵٠دالر امريکا در سال کرد که به نظر میرسد تالشی برای تشويق افغانھا به ترک ايران و
بازگشت به افغانستان بوده باشد ١٨٤.کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان با اين ھزينهھای جديد مخالفت
کرده و در اعتراض به اين عمل ،پرداخت يارانه تحصيلی کميسريای عالی به دولت ايران به منظور پشتيبانی از
تحصيل کودکان پناھنده افغان را متوقف ساخت ١٨٥.از آن زمان به بعد ،مبلغ  ١۵٠دالر مذکور ،کاھش يافته است .در
حال حاضر ،کودکان افغان که دارای کارتھای آمايش معتبر ھستند ،میتوانند در مدرسه ابتدايی به تحصيل پردازند اما
بايد رسما ً مبلغ  ۵٠،٠٠٠تومان )معادل  ۴٠دالر امريکا( را پرداخت کنند ١٨٦.به گفته کميسريای عالی سازمان ملل در
امور پناھندگان و مقامات رسمی ايران ،در حال حاضر تعداد  ٢٣٠،٠٠٠کودک افغان در مدارس ابتدايی ايران مشغول
تحصيل ھستند ١٨٧.اطالعات واصله توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر حاکی از آن است که ھزينهھای تحصيل در دوره
ابتدايی و متوسطه برای کودکان افغان دارای مدارک ،بسته به شرايط خاص ھر خانواده ،از  ١۵دالر امريکا )۵٠،٠٠٠
تومان( تا  ٧٠دالر امريکا ) ٢۵٠،٠٠٠تومان( متغير است.
در سال  ،٢٠٠۶دولت ايران عليه دستيابی افغانھا به تحصيل ،شديداً به مبارزه پرداخت و بسياری از مدارس افغان را
تعطيل کرد و بدين ترتيب بعضی از کودکان پناھنده را مجبور کرد با پرداخت پول ،در مدارس ايرانی ثبت نام کنند و

 ١٨١فريبا عادلخواه و زوزانا اولچسکا» ،افغانھای ايرانی« ،مطالعات ايرانی ] Fariba Adelkhah & Zuzanna Olszewska, “The Iranian Afghans,” Iranian
 ،[Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢٠٠٧ ،٢صص ،١٣٧-١۶۵ .قابل دسترسی در) http://dx.doi.org/10.1080/00210860701269519 :تاريخ

دسترسی ١٨ :ژوئيه  ، (٢٠١٢صص.١۴۵-١۴۶ .
 ١٨٢ھمان ،و بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در
افغانستان« ] The Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime in
 ۴ ،[Afghanistanفوريه  ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ] ،[Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategiqueص.۴ .
١٨٣
فريبا عادلخواه و زوزانا اولچسکا» ،افغانھای ايرانی« ،مطالعات ايرانی ] Fariba Adelkhah & Zuzanna Olszewska, “The Iranian
 ،[Afghans,” Iranian Studiesجلد  ،۴٠نسخه  ،٢٠٠٧ ،٢صص ،١٣٧-١۶۵ .قابل دسترسی در:
) http://dx.doi.org/10.1080/00210860701269519تاريخ دسترسی ١٨ :ژوئيه  ، (٢٠١٢ص.١۴۶ .
١٨٤
فرانسس ھريسون» ،پناھندگان افغان در ايران برای ترک کشور تحت فشار ھستند« ،بی بی سی ] Frances Harrison, “Iran’s Afghan
 ١ ،[refugees feel pressure to leave,” BBCنوامبر  ،٢٠٠۴قابل دسترسی در، http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3971711.stm :
)تاريخ دسترسی ٣٠ :مه .(٢٠١٢
 ١٨٥ھمان.
» ١٨٦مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل  .٢٠١٢يکی از
مصاحبه شوندگان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت از او سه برابر اين مبلغ را گرفته اند» .مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با علی ن،«.
اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ١٨٧ايران در جستجوی راھی برای باز گرداندن افغانھا« ،ايران ديلی ]١۶ ،[“Iran Exploring Ways to Repatriate Afghans” Iran Daily
سپتامبر  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
http://www.iran-daily.com/1391/6/26/MainPaper/4330/Page/2/MainPaper_4330_2.pdf

)تاريخ دسترسی  ٢۶سپتامبر .(٢٠١٢

مھمانان ناخوانده
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کودکان فاقد مدارک را ھم از دسترسی به تحصيل محروم ساخت ١٨٨.بر اساس گزارشھا ،در  ٢۶اوت  ،٢٠٠٩رئيس
جمھور احمدی نژاد حکمی صادر کرد که به تمام کودکان افغان ،چه دارای مدارک و چه فاقد مدارک ،اجازه میدھد
پس از ثبت نام در اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی و پرداخت شھريه ،در مدارس ابتدايی و متوسطه ايران به
تحصيل پردازند ١٨٩.به گفته دولت ايران ،به دنبال صدور اين حکم ۶٠،٠٠٠ ،کودک جديد افغان از اين فرصت استفاده
کرده و به مدارس راه يافتند ١٩٠.اما به ھر حال تا اواخر سال  ،٢٠١٠سفارت افغانستان در تھران گزارش کرد که
دوباره تمامی افغانھای فاقد مدارک از شرکت در مدارس ايرانی ممنوع گرديدهاند ١٩١.در اواخر سال  ،٢٠١١يک
١٩٢
سخنگوی سفارت ايران در کابل ،ابراز داشت که دولت ايران کودکان افغان را در امر تحصيل کامالً ياری میکند،
اما تحقيقات سازمان ديدهبان حقوق بشر نشان میدھد که بسياری از کودکان ھنوز در سطوح ابتدايی و متوسطه
دسترسی به امکانات آموزشی ندارند.
در مصاحبهھايی که افغانھای اخراجی و بازگشت کننده با سازمان ديدهبان حقوق بشر انجام دادند ،دائما ً اين نکته را
خاطرنشان ساختند که خانوادهھای فاقد مدارک ،اجازه ندارند فرزندانشان را در مدارس ايرانی ،از جمله مدارس ابتدايی
ثبت نام کنند .حبيبه ٣٠ ،ساله ،در سال  ٢٠١٢به ھمراه شوھرش ۵ ،فرزندش که  ،۵ ،۶ ،٧ ،١٠و  ٢ساله ھستند و نيز
برادرش و ھمسر و خانواده برادرش] ،از ايران[ اخراج شدند .او میگويد» :ما نتوانستيم فرزندانمان را در مدرسه ثبت
١٩٣
نام کنيم ،زيرا فاقد مدارک بوديم«.
برخی از خانوادهھايی که توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر مورد مصاحبه قرار گرفتند توانسته بودند فرزندانشان را در
»مدارس افغان« جداگانه ثبت نام کنند ،اما سپس مجبور شده بودند آنھا را از مدرسه خارج کنند زيرا حتی برای
پرداخت ھزينهھای کم اين مدارس ھم ،توان مالی کافی نداشتند ١٩٤.سيد صفا ح ۴٢ ،.ساله ،پس از آنکه دو سال را در
ايران سپری کرده بود و با وجود آنکه خانواده وی دارای مدارک قانونی برای اقامت بودند ،تصميم گرفت به افغانستان
برگردد ،و اين تا حدی به دليل آن بود که وی قادر به پرداخت ھزينه تحصيل سه فرزندش نبود .او میگويد» :در ايران
اگر بيشتر از يک بچه داشته باشيد ،زندگی خيلی دشوار میشود .وضعيت تغذيه فرزندان من خوب نيست .آنھا به
مدرسه نمیروند .من نياز به پول دارم .من حتی نمیتوانم مخارج غذای آنھا را تأمين کنم«.
نرگس ٣۵ ،ساله و مادرش به ھمراه خانواده شان و به کمک يک قاچاقچی ١٣ ،سال پيش به ايران رفتند ،اما بعد،
خانواده آنھا مدارک پناھندگی گرفتند .او میگويد» :ما نه سال پيش برای تمام اعضاء خانواده ،کارتھای پناھندگی
]آمايش[ گرفتيم و مرتبا ً اين کارتھا را تجديد کرديم «.وی ادامه میدھد که» :اما در سال  ،٢٠٠۶شوھر من مجبور شد

 ١٨٨بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در افغانستان«
 ۴ ،[Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistanفوريه
 ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ] ،[Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategiqueص.۴ .
 ١٨٩ھمان .سازمان ديدهبان حقوق بشر عليرغم تالشھای فراوان خود ،قادر نبوده است نسخهای از اين حکم را به دست آورد.
 ١٩٠ھمان .سازمان ديدهبان حقوق بشر قادر نبوده است از طريق منابع مختلف صحت اين عدد را تأييد کند.
 ١٩١ھمان.
١٩٢
محمد جواد شريف زاده» ،کودکان افغان در ايران از تحصيل محروم ھستند« ] Muhammad Jawad Sharifzada, “Afghan children in Iran
” ،[deprived of education,پژواک افغان نيوز ] ٢٧ ،[Pajhwok Afghan Newsاکتبر  ،٢٠١١قابل دسترسی در:
] The

) http://www.pajhwok.com/en/2011/10/27/afghan-children-iran-deprived-educationتاريخ دسترسی ٢٧ :دسامبر .(٢٠١٢

» ١٩٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با حبيبه« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
 ١٩٤يکی از مصاحبه شوندگان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت وی مجبور بود برای حضور پسرش در يک »مدرسه افغان« ،ھر ماه  ٨دالر
امريکا بپردازد» .مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با علی ن ،«.اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
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به ھمراه خانواده خواھرش به افغانستان باز گردد زيرا خواھرش در اثر ابتال به سرطان درگذشت ...در مرز ،مأموران
١٩٥
ايرانی  ...کارت او را پاره کردند«.
شوھر نرگس پس از  ۶ماه با يک گذرنامه معتبر به ايران بازگشت و خانواده آنھا برای دو سال ھيچ مشکلی نداشتند .اما
سپس مسئولين مدرسه راھنمايیای که دختران نرگس در آن مشغول به تحصيل بودند گفتند که دخترانش ديگر نمیتوانند
در اين مدرسه تحصيل کنند .پس از آنکه کارت شوھر نرگس باطل شده بود ،تمام خانواده آنھا ،وضعيت پناھندگی خود
را از دست داده بودند با وجود آنکه بقيه خانواده در تمام اين مدت دائما ً در ايران به سر برده بودند .خانواده آنھا در
١٩٦
ايران باقی ماند بدون آنکه در طی شش سال بعد بتوانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.
برخی از کودکانی که قادر به شرکت در مدرسه نيستند ،در عوض به صورت کارگر به کارھای پرمخاطره میپردازند.
جمال ج ١٢ ،.ساله ،به عنوان قاليباف در ايران به کار پرداخت .او نتوانست به مدرسه برود .عموی او به سازمان
١٩٧
ديدهبان حقوق بشر گفت» :او اجازه نداشت به مدرسه برود ،زيرا ما دارای مدارک قانونی برای اقامت نبوديم«.
نادر ر ١۴ .سال دارد و از واليت باميان در افغانستان آمده است .او در  ٨سالگی به ھمراه پدر و مادر و خواھر و
برادرانش به ايران رفت و از  ٩سالگی شروع به کار کرد .اگر چه نادر پيش از فرار خانوادهاش به ايران ،در
افغانستان به مدرسه میرفت ،اما گفت که» :من در ايران نمیتوانستم به مدرسه بروم .من اجازه شرکت در مدرسه
نداشتم و ھزينهاش ھم خيلی سنگين بود .افرادی که دارای مدارک بودند میتوانستند در مدرسه تحصيل کنند اما خيلی
گران بود .مردمی ھم که مدارک اقامت ندارند ،نمیتوانند به مدرسه بروند «.نادر در عوض ،در کارھای ساختمانی به
١٩٨
کار پرداخت .او در بين  ۴برادر و  ٣خواھر ،دومين برادر بزرگتر است؛ برادرھايش نيز کار میکنند.
امانﷲ  ١۵ ،ساله ،در ايران متولد شد ،اما او و خانوادهاش گاھگاھی به افغانستان سفر کردهاند و مجدداً به ايران باز
گشتهاند .امانﷲ فقط تا سن  ٧سالگی تحصيل کرده است و از حدود  ٩يا  ١٠سالگی به عنوان جوشکار ،شروع به کار
١٩٩
کرده است.
تعدادی از سازمانھای غيردولتی ملی و بينالمللی ،کالسھای رايگان خواندن و نوشتن برای کودکان و بزرگساالن
افغان تشکيل میدھند ،که گاھی اوقات ھزينه آن را کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان تأمين میکند و اين

 ١٩٥پاره کردن کارت پناھندگان به علت آنکه آنھا برای يک ضرورت خانوادگی به کشور خود بازگشته اند ،برداشتی اشتباه از مفھوم خاتمه
يافتن وضعيت پناھندگی بر طبق قانون بينالمللی پناھندگی است .وضعيت پناھندگی ھنگامی خاتمه میيابد که شخص خود را در کشور مبدأش
»مستقر سازد« .بازگشت برای دورهای مختصر به علت آنکه وفاتی در خانواده اتفاق افتاده است ،سبب مستقر شدن شخص و تثبيت ارتباطات
او با کشور مبدأ خود نمیشود.
» ١٩٦مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نرگس« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ١٩٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با جمال ج .و عمويش« ،اسالم قلعه ١٧ ،آوريل  .٢٠١٢تنھا گزينۀ موجود برای کودکان افغان ساکن
ايران که به علت موانع ،قادر به تحصيل نيستند ،کودک کار است .بسياری از والدين و کودکانی که توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه
شدند ،گزارش کردند کودکان فاقد مدارک به علت آنکه قادر به تحصيل نبودند ،اغلب در سنين بسيار کم ،به کار میپرداختند .اين مشکل توسط
ديگران ھم مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله بروس کوپک است .بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری
اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در افغانستان« ] The Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years
 ۴ ،[After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistanفوريه  ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ] Middle East Institute Fondation
 ،[pour la Recherche Strategiqueص .١٢ .ايران بر طبق کنوانسيون حقوق کودک مسئوليت دارد محدوديتھايی برای کار کودکان تعيين کند
و آنھا را به موقع اجرا گذارد» .کنوانسيون حقوق کودک« ،ماده .٣٢
» ١٩٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نادر ر «.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ١٩٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با امانﷲ « ،اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
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کالسھا اغلب تنھا نوع تحصيل است که در اختيار آنان قرار دارد ٢٠٠.نبيله ٢۵ ،ساله ،در سن  ١٠سالگی به ھمراه
خانوادهاش به ايران رفت .او گفت» :من به مدرسه نرفتم« زيرا خانوادهاش مقيم فاقد مدارک بودند .او در ادامه گفت:
»اما من در اين کالسھای سواد آموزی شرکت کردم «.وحيده ،خواھر  ١٨ساله وی گفت که اين کالسھا سه ساعت در
٢٠١
روز و  ۵روز در ھفته بود.
ايران متعھد است تضمين کند که تمام اين کودکان بدون توجه به وضعيت اقامت يا موقعيت قانونی خود ،به تحصيل
دسترسی داشته باشند ،و اينکه اين دسترسی ،به کليه سطوح تحصيلی مربوط شود ،و ھمچنين تحصيل در سطح ابتدايی
برای تمام کودکان ،رايگان باشد .ايران ھمچنين متعھد است با در نظر گرفتن موقعيتھايی که کودکان در آن به تحصيل
دسترسی نداشتهاند ،از پيش و فعاالنه در جھت رفع اين مشکل اقدام کند ٢٠٢.غفلت و/يا اقدامات تعمدی ايران در اين
زمينه ،نقض تعھدات بينالمللی اين کشور محسوب میشود.

مبادالت دانشگاھی
به گفته وابسته فرھنگی سفارت ايران در کابل ،بين سالھای  ٢٠١٠و  ،٢٠١١حدود  11,000دانشجوی افغان از
دانشگاهھای ايران فارغ التحصيل شدند و در حدود  ٣۵٠٧افغان از جمله  ٢،٠٠٠دختر در آزمونھای ورودی دانشگاه
پذيرفته شده و واجد شرايط ثبت نام شدند ٢٠٣.اما به ھر حال دولت ايران به طور فزايندهای از امکان شرکت افغانھا در
تحصيالت عالی در ايران ،جلوگيری میکند.
در سال  ٢٠١٢دولت ايران اليحهای را ارئه کرد که از پناھندگان افغان که مايل به شرکت در دانشگاهھای ايران
بودند ،میخواست که ابتدا از وضعيت پناھندگی خود دست بردارند و سپس پاسپورت افغان و ويزای دانشجويی دريافت
کنند ٢٠٤.به طور کلی ،افغانھا برای حضور در دانشگاهھای ايران ،بايد دارای پاسپورت ھای معتبر افغان و ويزا باشند.
در حال حاضر آن دختران و زنان افغان که توسط خانوادهھايشان ضمانت مالی میشوند ،از اين قاعده مستثنی ھستند و
دولت ايران طرحھايی را اعالم کرده است که بر طبق آن ،بازگشت و تلفيق اجتماعی مجدد افغانھايی که از
دانشگاهھای ايران فارغ التحصيل شدهاند را با فراھم آوردن کار و اجازه اقامت برای آنھا ،در اولويت قرار داده و

 ٢٠٠دولت ايران از طريق سازمان جنبش سواد آموزی ھم کالسھای سواد آموزی برای کودکان و بزرگساالن تشکيل میدھد اما تنھا کسانی که
دارای مدارک پناھندگی معتبر ھستند میتوانند در اين کالسھا شرکت کنند» .مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک
سازمان بينالمللی« )نام محفوظ است( ،دسامبر .٢٠١٢
» ٢٠١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نبيله و وحيده س ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
) ٢٠٢ماده  ١٣ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی( .کميته مسئول تفسير اين ميثاق ،در تفسير عمومی شماره  ١٣خود )در
 (١٩٩٩در مورد حق تحصيل تأييد میکند که اصول عدم تبعيض به تمام افرادی که در سنين تحصيل قرار دارند و در قلمرو يکی از کشورھای
عضو زندگی میکنند ،از جمله شامل افراد غير تبعه ،صرف نظر از وضعيت قانونی آنھا ،ھم بسط پيدا میکند.
٢٠٣
محمد جواد شريف زاده» ،کودکان افغان در ايران از تحصيل محروم ھستند« ] Muhammad Jawad Sharifzada, “Afghan children in Iran
” ،[deprived of education,پژواک افغان نيوز ] ٢٧ ،[Pajhwok Afghan Newsاکتبر  ،٢٠١١قابل دسترسی در:

) http://www.pajhwok.com/en/2011/10/27/afghan-children-iran-deprived-educationتاريخ دسترسی ٢٧ :دسامبر  .(٢٠١٢اين
اطالعات با وضوح بيشتری در بخش دری توضيح داده شده ،که در وبسايت زير قابل دسترسی است:
http://www.pajhwok.com/dr/2011/10/25/%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%89%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF

)تاريخ دسترسی ٢٧ :دسامبر .(٢٠١٢
» ٢٠٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام محفوظ است( .ھمچنين نگاه کنيد به »در ايران
پناھنده موضوع مھمی است« ] ،[Refugee Matters in Iranژوئيه  ،٢٠١٢شورای پناھندگان نروژ ] ،[Norwegian Refugee Councilقابل
دسترسی در) http://www.nrc.no/arch/_img/9659994.pdf :تاريخ دسترسی ١۴ :سپتامبر .(٢٠١٢
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ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

تسھيل خواھد کرد .افغانھا و ديگر اتباع خارجی ،بر خالف ايرانيان برای شرکت در دانشگاهھای ايران بايد شھريه
٢٠٥
پرداخت کنند.
عالوه بر آن در مورد رشتهھای تحصيلی دانشگاھی که افغانھا میتوانند در آنھا به تحصيل پردازند نيز محدوديتھايی
وجود دارد .در سال  ،٢٠١٢خارجیھا از جمله افغانھا از تحصيل در  ٣٠رشته در دانشگاهھای ايران ممنوع شدند،
که از آن جمله ،فيزيک اتمی ،مھندسی ھستهای ،مھندسی ھوا فضا ،و مھندسی شيمی میباشند ٢٠٦.معلوم نبود که آيا
دانشجويان خارجی که قبالً در اين رشتهھا ثبت نام کردهاند ،اجازه خواھند داشت تحصيالت خود را به اتمام رسانند يا
خير .اعالميه دولت ايران مبنی بر تعيين »مناطق ممنوعه« برای مھاجران و پناھندگان افغان که در داخل کشور به سر
٢٠٧
میبرند نيز مانع از شرکت آنھا در دانشگاهھا در آن مناطق میشود.

محروميت از حقوق شھروندی و ازدواج
قوانين تبعيض آميز و محدود کننده ايران در مورد ازدواج ،به زنان افغان که با مردھای ايرانی ازدواج میکنند اجازه
میدھد تابعيت ايران را به دست آورند ،اما به شوھران افغان که ھمسر ايرانی اختيار کردهاند ،چنين تابعيتی را اعطا
نمیکند .قانون ايران ھمچنين به کودکانی که در ايران متولد شدهاند و والدين آنھا افغان ھستند ،و نيز به افغانھايی که
چندين دھه در ايران زندگی کردهاند ،تابعيت ايرانی اعطا نمیکند .به جز چند مورد استثنايی ،برای افغانھای مقيم
ايران ،به دست آوردن تابعيت ايرانی امکان پذير نيست.
بر طبق قانون ايران ،تابعيت ،به اصطالح يک »حق نَ َسبی« است که از پدر به فرزند میرسد .اين بدان معناست که
دهھا ھزار مرد افغان که در طول سی سال گذشته با زنان ايرانی ازدواج کردهاند ،بر پايه ازدواجشان با يک تبعه
ايرانی ،واجد شرايط الزم برای کسب تابعيت ايرانی نيستند و فرزندان آنھا نيز از برخورداری از حق مسلم تابعيت،
محروم ھستند ٢٠٨.بر طبق گزارشھا ،تقريبا ً  ٣٠،٠٠٠مورد ازدواج بين زنان ايرانی و مردان افغان به ثبت رسيده

 ٢٠٥در سال  ،٢٠١١دانشجويان افغان برای حضور در دانشگاه بايد برای ھر سمستر  ٨٠تا  ١٢٠دالر امريکا میپرداختند» .مصاحبه سازمان
ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« ) ١٩آوريل .(٢٠١٢
٢٠٦
»ايران فھرست شھرھای ممنوعه و رشتهھای دانشگاھی ممنوعه برای افغانھا را اعالن میکند« ] Iran Issues List of Banned Cities,
 ،[Banned University Courses for Afghansراديو آزاد اروپا/راديو ليبرتی ] ٣ ،[Radio Free Europe/Radio Libertyژوئن  ،٢٠١٢قابل
دسترسی در) http://www.rferl.org/content/iran-list-of-university-courses-banned-for-afghans/24602340.html :تاريخ دسترسی۴ :
ژوئن  (٢٠١٢و »رشتهھای ممنوعه برای اتباع غير ايرانی در کنکور ارشد اعالم شد« ،خبرگزاری مھر ١ ،ژوئن  ،٢٠١٢قابل دسترسی در
) http://www.mehrnews.com/FA/newsdetail.aspx?NewsID=1617300تاريخ دسترسی ۴ :ژوئن  .(٢٠١٢ھمچنين نگاه کنيد به
) http://www.mehrnews.com/FA/newsdetail.aspx?NewsID=1617300تاريخ دسترسی ۶ :نوامبر .(٢٠١٣
» ٢٠٧مناطق و رشتهھای ممنوعه برای تحصيل اتباع غير ايرانی در کنکور  ،«٩٢خبرگزاری دانشجويان ايران ١١ ،اوت  ،٢٠١٣قابل
دسترسی در:
http://isna.ir/fa/news/92052010842/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84) %D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9تاريخ دسترسی ١ :نوامبر » .(٢٠١٣ايران فھرست شھرھای ممنوعه و
رشتهھای دانشگاھی ممنوعه برای افغانھا را اعالن میکند« ] Iran Issues List of Banned Cities, Banned University Courses for
 ،[Afghansراديو آزاد اروپا/راديو ليبرتی ] ٣ ،[Radio Free Europe/Radio Libertyژوئن  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.rferl.org/content/iran-list-of-university-courses-banned-for-afghans/24602340.htmlتاريخ دسترسی ۴ :ژوئن

.(٢٠١٢

 ٢٠٨برای مثال نگاه کنيد به »داستان ازدواج ميان يک زن ايرانی و يک مرد افغان« ،بی بی سی فارسی ٣٠ ،مه  ،٢٠١١قابل دسترسی در:

) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110525_l21_married_iranian_women_afghan_men.shtmlتاريخ دسترسی۶ :
سپتامبر .(٢٠١٢
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است ٢٠٩.در سال  ،٢٠١٠دولت ايران گزارش کرد که در حدود  ٣٢،٠٠٠مورد ازدواج غير رسمی بين زنان ايرانی و
٢١٠
مردان افغان انجام شده است ،اما گفته میشود که رقم واقعی ،باالتر از اين است.
اما به ھر حال قانون سال  ٢٠٠۶به فرزندان مادران ايرانی که بيش از  ١٨سال دارند ،اجازه میدھد برای کسب تابعيت
ايرانی اقدام کنند ،به شرط آنکه ازدواج والدين آنھا توسط دولت به رسميت شناخته شود .اما در اين مورد ھم ،تابعيت
فقط در صورتی اعطا میشود که شخص متقاضی از جھت امنيتی خطری نداشته باشد و نيز دارای سابقه کيفری نبوده
٢١١
و از تابعيت پدرش ھم صرف نظر کند.
تا ھمين اواخر برای کودکانی که دارای مادر ايرانی و پدر خارجی بودند ،اوراق ھويت ملی صادر نمیشد و در نتيجه
آنھا از دستيابی به تحصيالت ابتدايی و مزايای درمانی در ايران محروم بودند اما در ماه مه  ٢٠١٢قانون جديدی به
تصويب مجلس ايران رسيد که بر طبق آن به اين کودکان حقوق اقامت دائم تعلق گرفته و به آنھا اجازه میدھد از ھمان
مزايای اجتماعی ،درمانی و آموزشی که ايرانيان ديگر از آن برخوردار ھستند ،برخوردار باشند ٢١٢.اما اين قانون
ھنوز ھم از اعطای تابعيت ايرانی به اتباع خارجی که يا در ايران به دنيا آمدهاند و يا چندين دھه در ايران زندگی
٢١٣
کردهاند ،امتناع میورزد.
ضمنا ً از سال  ٢٠٠۶مقامات ايران ،مقررات شديدی را به اجرا درآوردهاند که برای زنان ايرانیای که با مردان افغان
ازدواج میکنند ،شرايط را دشوراتر میسازد .بر طبق اين مقررات ،زنان ايرانی پيش از آنکه بتوانند با مردھای افغان
ازدواج کنند بايد از مسئولين مربوطه )از جمله اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی و وزارت امور خارجه( کسب
اجازه کنند و آنھا ھم از به رسميت شناختن ھزاران مورد ازدواجھای سنتی و مذھبی که در سالھای اخير بين ايرانيان
و افغانھا صورت گرفته ،خودداری میکنند ٢١٤.يک بخشنامه که توسط اداره استانداری در سال  ٢٠١٠در استان
مازندران منتشر شد ،اظھار میداشت که تمام ازدواجھايی که در اين استان بين زنان ايرانی و اتباع خارجی صورت
 ٢٠٩ھمان .بر طبق اداره امور اتباع و مھاجران خارجی ،حدود  ٣٢،٠٠٠کودک دارای مادران ايرانی و پدران افغان ھستند» .داستان ازدواج
ميان يک زن ايرانی و يک مرد افغان« ،ھمان.
 ٢١٠آبی مھرگان» ،زندگی دشوار افغانھا در ايران« ،پی بی اس فرانت الين ] ٢١ [“Hard Lives for Afghans in Iran,” PBS Frontlineنوامبر
 ،٢٠١٠قابل دسترسی در:

) http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/11/hard-lives-for-afghans-in-iran.html#ixzz2GFVekq4Bتاريخ
دسترسی ٢٧ :دسامبر .(٢٠١٢

» ٢١١قانون مدنی ايران« ،ماده  .١٠۶٠بر طبق اين ماده فرزندانی که حاصل ازدواج ميان مردان خارجی و زنان ايرانی ھستند و در ايران
متولد گرديدهاند و يا در عرض يک سال از تاريخ تصويب اين قانون در ايران متولد گردند ،میتوانند پس از رسيدن به سن  ١٨سال کامل،
درخواست دريافت تابعيت ايرانی کنند .ھمچنين افرادی که پس از تاريخ تصويب اصالحيه سال  ،٢٠٠۶در ايران زاده شوند و حاصل ازدواج
ميان مردان خارجی و زنان ايرانی باشند و ازدواج والدين آنھا به طور مناسب به ثبت رسيده باشد ،در طی يک سال پس از رسيدن به سن ١٨
سال کامل و بدون شمول شرط اقامت پنج ساله ،به عنوان شھروند ايرانی پذيرفته خواھند شد .برای مثال نگاه کنيد به متن ذيل که روی وبسايت
سفارت ايران در ھلند نوشته شده» :ازدواج يک زن ايرانی با يک مرد خارجی  ....لطفا ً توجه داشته باشيد :در چنين ازدواجی ،مرد خارجی
تبعه ايران محسوب نخواھد شد و فرزندان وی نيز فقط از تابعيت پدر برخوردار خواھند بود و بنابراين برای سفر به ايران ،نياز به درخواست
ويزا خواھند داشت .معھذا با ارسال درخواست کتبی توسط زن ،افراد مذکور از امتياز حداقل مدت زمان انتظار برای دريافت ويزا ،برخوردار
خواھند شد «.قابل دسترسی در:
http://iranianembassy.nl/en/consular.php?content=2712

)تاريخ دسترسی ٢۶ :سپتامبر .(٢٠١٢

 ٢١٢فرزندان پناھندگان افغان که به درستی از طريق طرح آمايش ثبت نام کرده اند ،عموما ً به تحصيالت دوره ابتدايی و مزايای ديگر دسترسی
دارند .اما برای افغانھايی که اقامت قانونی ندارند و يا مھاجرانی ھستند که به طور غيرقانونی وارد کشور گرديده اند ،چنين وضعی وجود
ندارد.
» ٢١٣اصالح قانون تابعيت و حذف ماده  ٢٣از اليحه حمايت از خانواده« ،دويچه وله ] ٨ ،[Deutsche Welleمه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.dw.de/dw/article/0,,15936758,00.htmlتاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢
 ٢١٤برای مثال نگاه کنيد به »داستان ازدواج ميان يک زن ايرانی و يک مرد افغان« ،بی بی سی فارسی ٣٠ ،مه  ،٢٠١١قابل دسترسی در:

) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110525_l21_married_iranian_women_afghan_men.shtmlتاريخ دسترسی۶ :
سپتامبر .(٢٠١٢
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گرفته ،غير قانونی است و اظھار داشت افرادی که از اين قانون سرپيچی کنند ،مشمول مجازات خواھند شد .افغانھا،
عراقیھا ،پاکستانیھا و بنگالدشیھا به ويژه در اين بخشنامه به عنوان اتباع خارجی که از ازدواج با زنان ايرانی
٢١٥
»ممنوع« ھستند ،قيد شدهاند.
ايجاد محدوديت برای زنان ايرانی ،به طوری که نتوانند تابعيت خود را به فرزندانشان انتقال دھند و يا نتوانند برای
ھمسرشان درخواست تابعيت کنند ،در حالی که چنين محدوديتھايی شامل حال مردان ايرانی نمیگردد ،تعھدات ايران
نسبت به قوانين بينالمللی ،از جمله ماده  ٢۶ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان
٢١٦
و ھمچنين کنوانسيون حقوق کودک را نقض میکند.

محدوديتھای حق اشتغال به کار
در دھه  ١٩٨٠اکثر افغانھای ايران بدون آنکه دچار دخالتھای بيش از حد دولت ايران شوند ،قادر بودند برای اقامت
و کار در شھرھای بزرگ و کوچک و دھات سراسر ايران ،اجازه کسب کنند ٢١٧.اما در سالھای اخير ،دولت ايران در
مورد مکانھايی که افغانھا میتوانند قانونا ً در آن زندگی و کار کنند ،دائما ً محدوديتھای جديدی را اضافه کرده است.
پناھندگان دارای مدارک افغان میتوانند برای دريافت اجازه کار موقت ،درخواست کنند .اما به دست آوردن اجازه کار
برای بسياری از آنھا مشکل است زيرا تھيه آن گران است و دولت ايران ھم در سالھای اخير چنين مدارکی را مرتب و
به راحتی صادر نکرده است .در سال  ٢٠٠٨ھزينه اجازه کار موقت برای پناھنده دارای مدارک افغان ،معادل ٧٠
دالر امريکا بود ٢١٨.يک سال بعد ،اين مبلغ به  ۵٠٠دالر امريکا افزايش يافت )و ھزينه تجديد آن ھم  ٣٣٠دالر شد( –
که ھفت برابر قيمت اوليه بود ٢١٩.امروز قيمت تھيه اجازه کار موقت  ١١٨دالر امريکا است ٢٢٠.اين جوازھای کار
٢٢١
برای  ١٢ماه معتبر ھستند و بايد مرتبا ً تجديد گردند که ھزينه آن  ٨٢دالر است.
دولت ايران ھمچنين به پناھندگانی که بين  ١٨تا  ۶٠سال دارند و دارای کارت آمايش ھستند ،اجازه میدھد ،اجازه کار
موقت خريداری کنند که برای يک سال اعتبار دارد و مبلغ فعلی اجازه کار ،معادل  ١۴٠دالر به اضافه  ١٧دالر برای

٢١٥

»چگونه مردان خارجی میتوانند با زنان ايرانی ازدواج کنند« ،قابل دسترسی درhttp://www.ostan- :
mz.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2143:l-r&catid=179:Line-2-6&Itemid=423

)تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر
) .(٢٠١٢اين بخشنامهای است که توسط استانداری استان مازندران در سال  ٢٠١٠صادر شده و در سايت استانداری مزبور ،موجود است(.
» ٢١٦ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی« ،در  ١۶دسامبر  ١٩۶۶به تصويب رسيده ،قطعنامه مجمع عمومی ) ، 2200A (XXIسوابق رسمی
مجمع عمومی شماره  ،٢١سند  ،[21 U.N. GAOR Supp. (No. 16)] ١۶ص ،۵٢ .سند سازمان ملل  ، (١٩۶۶) A/6316معاھدات سازمان ملل
متحد سری  ،٩٩٩بخش  ،[999 U.N.T.S. 171] ١٧١از  ٢٣مارس  ١٩٧۶به اجرا گذاشته شده ،ماده ) ٢۴(٣و ماده ٢۶؛ »کنوانسيون حذف تمام
اَشکال تبعيض عليه زنان« ،قطعنامه شماره  ٣۴/١٨٠مجمع عمومی ،از  ٣سپتامبر  ١٩٨١به اجرا گذاشته شده ،ماده ٩؛ »کنوانسيون حقوق
کودک« ،تاريخ تصويب ٢٠ :نوامبر  ،١٩٨٩معاھدات سازمان ملل متحد ،سری  ،١۵٧٧بخش  ،[1577 U.N.T.S.3] ٣از  ٢سپتامبر  ١٩٩٠به
اجرا گذاشته شده ،ماده .٧
٢١٧
روپرت کالويل» ،افغانستان :بحران پايان نيافتنی – بزرگترين مشکل در جھان« ،مجله رفيوجی )پناھنده( ] Rupert Colville, “Afghanistan,
 ١ ،[the Unending Crisis – The Biggest Caseload in the World,” Refugee Magazineژوئن  ،١٩٩٧قابل دسترسی در:
) http://www.unhcr.org/3b680fbfc.htmlتاريخ دسترسی ٢۴ :ژانويه .(٢٠١٣

» ٢١٨ھزينه تھيه و تجديد اجازه کار برای خارجيان افزايش يافته است« ،خبرگزاری مھر ۴ ،مارس  ،٢٠١٠قابل دسترسی در:
) http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1042202تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢

 ٢١٩ھمان؛ ھمچنين نگاه کنيد به بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم
طالبان در افغانستان« ] The Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime
 ۴ ،[in Afghanistanفوريه  ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ].[Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategique
» ٢٢٠مکاتبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با مقام بينالمللی از طريق ايميل« )نام محفوظ است( ،نوامبر .٢٠١٢
 ٢٢١ھمان.

مھمانان ناخوانده
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چاپ آن است ٢٢٢.پناھندگان ثبت نام شده ،ھمچنين بايد عوارض شھرداری پرداخت کنند که ميزان آن در استانھای
مختلف ،متفاوت است ٢٢٣.اين مبالغ برای بسياری از پناھندگان غير قابل تحمل است ،بخصوص که دولت ايران به
پناھندگان در اين کشور اجازه میدھد فقط در مشاغل خاصی به کار پردازند که معموالً دستمزد آن بسيار کم است.
سازمان ديدهبان حقوق بشر با افغانھايی مصاحبه کرد که کارتھای پناھندگی داشتند اما نتوانسته بودند آنھا را تجديد
٢٢٤
کنند زيرا پرداخت ھزينه آن مافوق توان مالی آنھا بود.
عالوه بر آن ،اجازه کاری که برای يک پناھنده افغان صادر میشود ،به آن شخص اجازه میدھد در زمينهھای شغلی
بسيار محدودی به کار پردازد ٢٢٥.اکثريت قريب به اتفاق اين مشاغل ،کارھای بدنی سنگينی است که بر اساس نيازھای
موجود در بازار تقاضای کارگری انتخاب شدهاند تا اطمينان حاصل شود که افغانھا ،کارھای اتباع ايرانی را از آنھا
نگيرند .نمونهھای اين کارھا عبارتند از :پالستر سازی ،ساختن اسيد برای باتری ،حفر زمين ،آجرپزی ،آسفالت ريزی
و بتون ريزی ،گله داری ،ذبح حيوانات ،سوزاندن زبالهھا ،بار زدن و تخليه کاميونھا ،سنگبری ،جاده سازی ،کار در
معدن و مزرعه داری .اين مشاغل اغلب نه تنھا دستمزد پائينی دارند بلکه خطرناک نيز ھستند.
اگر معلوم شود که افغانھا به مشاغلی پرداختهاند که برای آنھا غير مجاز بوده است ،بدان معنا خواھد بود که آنھا
شرايط پناھندگی خود بر اساس سيستم آمايش را نقض کردهاند و در نتيجه به افغانستان اخراج خواھند شد .امکان انتخاب
نوع کار برای افغانھاھمچنين به علت محدوديتھای مربوط به محل سکونت و آزادی تردد که قبالً شرح داده شد ،نيز
به شدت دچار محدوديت است.
کنوانسيون پناھندگان ،امضا کنندگان پيمان مزبور را ملزم میدارد »به پناھندگانی که به طور قانونی در قلمرو کشور
ايشان اقامت گزيدهاند ،در مورد حق اشتغال به کار برای کسب دستمزد ،بھترين برخوردی که میتوان نسبت به اتباع
يک کشور خارجی در ھمان شرايط داشت ،را معمول کنند ٢٢٦«.ايران محدوديتھای فوق در باره استخدام را با ذکر
دليل »امنيت ملی« توجيه میکند و در نتيجه در مورد مواد  ١٧و  ٢۴کنوانسيون  ١٩۵١پناھندگان ،حقوقی را برای
خود محفوظ نگاه داشته است ٢٢٧.به عالوه ،در سال  ٢٠١٣کميته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی سازمان ملل در
باره اينکه »کارگران افغان اغلب کمتر از حداقل دستمزد را دريافت میکنند و يا با عدم پرداخت دستمزد خود روبرو
٢٢٨
میشوند« ،ابراز نگرانی کرد.

» ٢٢٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
٢٢٣
بروس کوپک ]» ،[Bruce Koepkeوضعيت افاغنه در جمھوری اسالمی ايران نه سال پس از براندازی رژيم طالبان در افغانستان« ] The
 ۴ ،[Situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After the Overthrow of the Taliban Regime in Afghanistanفوريه
 ،٢٠١١مؤسسه خاور ميانه ].[Middle East Institute Fondation pour la Recherche Strategique
» ٢٢٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با ھاشم م ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
 ٢٢٥در سال  ۴ ،٢٠١٢زمينه و حدود  ۵۶شغل برای افغانھا وجود داشت که میتوانستند دنبال کنند .اکثر اين مشاغل در زمينه خدمات است
مانند ساختمان سازی و کشاورزی .نگاه کنيد به مقررات  .MOIRھمچنين نگاه کنيد به اعالميه اداره امور اتباع و مھاجران خارجی ٢۴ ،دسامبر
.٢٠١٢
» ٢٢٦کنوانسيون پناھندگان« ،سازمان ملل متحد ،ماده .١٧
 ٢٢٧دولت ايران در ارتباط با کنوانسيون  ١٩۵١پناھندگان ،حقوقی را برای خود محفوظ نگاه داشته است که عبارتند از :ماده ) ١٧استخدام
کارمزدی( ،ماده ) ٢٣دريافت کمک ھزينه( ،ماده ) ٢۴قوانين کارگری و تأمين اجتماعی( ،و ماده ) ٢۶آزادی عبور و مرور( .مقامات
محدوديتھای آزادی عبور و مرور ،از جمله تعيين »مناطق ممنوعه« را بر پايه »امنيت ملی« توجيه میکنند.
 ٢٢٨کميته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی سازمان ملل ]» ،[UN Committee on Economic, Cultural and Social Rightsمشاھدات نھايی
گزارش دورهای دوم در مورد جمھوری اسالمی ايران که توسط مجمع در پنجاھمين نشست خود اتخاذ گرديده استConcluding ] «.
،[observations on the second periodic report of the Islamic Republic of Iran, adopted by the Committee at its fiftieth session
 ،[E/C.12/IRN/CO/2] ٢٠١٣/۵/١٧پاراگراف  .١۴اين کميته توصيه کرد که ايران بايد »در جھت کسب اطمينان از اينکه دستمزد کارگران
افغان کمتر از ميزان حداقل دستمزد نباشد ،اقداماتی را انجام دھد«.
۶١
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»عدالت« خود گمارده
ھمانطور که قبالً ذکر شد ،در سال  ٢٠١٢با به پايان رسيدن مھلت ماه ژوئن برای ثبت نام در طرح جامع ساماندھی،
فشار بر روی افغانھای فاقد مدارک بيشتر شد .در روز  ٢٨مه  ٢٠١٢محمد تھوری ،رئيس اداره امور اتباع و
مھاجرين خارجی اعالم کرد مردان مجرد افغان که در استانھای تھران ،اصفھان و خراسان رضوی زندگی میکنند
بايد تا تاريخ  ٢٠ژوئن  ٢٠١٢کشور را ترک کنند ٢٢٩.وی گفت دوره تعيين وضعيت حقوقی مردان مجرد افغان که
ساکن ايران ھستند به پايان رسيده و تنھا افرادی که دارای گذرنامه يا کارتھای پناھندگی معتبر بوده و ساکن مناطقی
ھستند که اقامت در آن برای ايشان ممنوع نيست ،میتوانند پس از  ٢٠ژوئن نيز به سکونت خود در ايران ادامه دھند.
تھوری در بيانيه خود تأکيد کرد که افرادی که در پيدا کردن کار ،منزل يا خدمات ديگر به افغانھای فاقد مدارک
کمک کنند ،نيز مشمول مجازات خواھند شد .مقامات ايران قبالً اعالم کرده بودند که کليه افغانھای فاقد مدارک بايد تا
پايان مارس  ٢٠١١ايران را ترک کنند ،اما سپس بنا به درخواست مقامات افغان ،اين مھلت را تا ژوئن  ٢٠١٢تمديد
٢٣٠
کردند.
خبرگزاری جمھوری اسالمی ايران )ايرنا( در روز  ٢ژوئن  ٢٠١٢به نقل از غالمرضا غالمی که يکی از مسئوالن
اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی در استان فارس است ،اعالم کرده بود که »فراھم نمودن خدمات و مواد غذايی
برای اتباع خارجی فاقد مدارک ،غير قانونی است «.ايرنا گزارش کرد که غالمی ،شيوع بيماریھای عفونی را علت
اعالم اين مطلب ذکر کرده و استدالل کرد که اتباع خارجی که به طور غير قانونی وارد کشور میشوند ،تحت بررسی
مناسب برای چنين بيماریھايی قرار نمیگيرند .يک روزنامه محلی در شيراز ،مرکز استان فارس ،به نام عصر مردم،
گزارش داد که غالمی اعالم کرده است نانوايیھا ،سوپر مارکتھا ،خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی ديگر،
مشمول اين مقررات میگردند و گفت که در صورت عدم متابعت از اين مقررات ،توسط مسئولين تعطيل خواھند شد.
اين روزنامه ھمچنين گزارش داد که غالمی از فرد فرد شھروندان خواسته است با ھشياری خود در اين زمينه ،اجرای
اين قوانين را تضمين کرده و اطمينان حاصل کنند که اتباع خارجی دارای اوراق ھويت مناسب و اجازه اقامت برای
٢٣١
زندگی در تھران ھستند.
پس از اجرای طرح جامع ساماندھی در سال  ،٢٠١٠مقامات مکرراً به ايرانيانی که منازل خود را به افغانھا يا ديگر
اتباع خارجی فاقد مدارک اجاره میدادند يا برای آنھا مسکن فراھم میکردند ،اخطار داده بودند که جريمه خواھند شد و
تحت تعقيب کيفری قرار خواھند گرفت ٢٣٢ .اما به ھر حال گزارشھايی که از استان فارس رسيد جزو نخستين
گزارشھايی بود که نشان میداد مقامات ،تالش خود را برای زير نظر داشتن افغانھای مقيم ]فارس[ افزايش داده و
مردم عادی را نيز در انجام اين امر تشويق میکنند.
در يک چنين شرايطی شايد جای تعجب نباشد که گزارشھای مربوط به جنايات خشونت آميز يک افغان منجر به حمله
به خانهھای مھاجران افغان توسط ايرانيان شد .بر طبق گزارشھا و اظھارات شھود که توسط سازمان ديدهبان حقوق
» ٢٢٩اخراج مردان مجرد افغان از ايران« ،دويچه وله ] ٢٩ ،[Deutsche Welleمه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در
) http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/141257.phpتاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢
» ٢٣٠بيش از  ٢٠٠،٠٠٠پناھجوی افغان ايران را ترک کرده اند« ،بی بی سی فارسی ٢٨ ،مه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
) http://www.bbc.co.uk/persian/mobile/afghanistan/2012/05/120528_k01_afg_iran_refugees.shtmlتاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر
.(٢٠١٢
» ٢٣١ممنوعيت فروش مواد غذايی و خدمات به اتباع خارجی فاقد مدارک در استان فارس« ٢٠ ،ژوئيه  ،٢٠١٢قابل دسترسی در:
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/07/120702_l09_fars_afghan_refugees.shtm

)تاريخ دسترسی ۶ :سپتامبر .(٢٠١٢

 ٢٣٢نگاه کنيد به اعالميه اداره امور اتباع و مھاجران خارجی ٢٨ ،ژوئن  ،٢٠١٢که میگويد کارفرمايانی که افغانھای فاقد مدارک را استخدام
کنند ،ممکن است مجازات حبس از  ٩١تا  ١٠٨روز دريافت کنند.

مھمانان ناخوانده

۶٢

بشر جمع آوری شده ،در روز  ٢١ژوئن  ٢٠١٢جمعی از چماقداران ايرانی که با شنيدن خبر متھم شدن دو مرد افغان
به تجاوز جنسی و قتل يک زن  ١٨ساله ايرانی در يزد ،به خشم آمده بودند ،به چندين خانه متعلق به افغانھا حمله ور
٢٣٣
شده و آنھا را به آتش کشيده و غارت کردند.
اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی در سايت خود ،مظنون اصلی را »رحمان رحيمی« معرفی کرده و گفت که وی به
داشتن روابط نامشروع با قربانی اعتراف کرده و سپس او را خفه کرده و جسد وی را در محلی در خارج از شھر يزد
انداخته است .به گفته ھادی نسب که در حال حاضر مسئوليت اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی يزد را بر عھده
دارد ،رحيمی يک افغان فاقد مدارک بوده که به طور غير قانونی در استان يزد زندگی میکرده است ٢٣٤.اما به گفته
نسب ،به دنبال قتل اين زن جوان و دستگيری ضارب وی ،ھيچ حادثهای رخ نداده و گزارشھای مبنی بر حمالت
جمعی مردم عليه اتباع افغان در يزد صرفا ً در اثر اکاذيبی بوده است که توسط منابع خارجی در تالش برای آسيب
٢٣٥
رساندن به روابط ميان ايران و ھمسايگانش ،پخش شده است.
اما شواھد گرد آوری شده توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر ،با ادعاھای مقامات ايران تناقض دارد .يکی از بستگان و
دوستان صميمی چندين تن از اتباع افغان که منازل شان توسط گروه اراذل و اوباش سوزانده شده ،به سازمان ديدهبان
حقوق بشر گفت که در اواخر ژوئن  ٢٠١٢در حالی که چندين خانه ،غارت و سوزانده شد ،او ،ھمسرش ،و کارفرمای
او ناظر اين صحنهھا بودند .وی گفت» :اگر نيروھای امنيتی میخواستند اين حمله را متوقف سازند ،میتوانستند اين
کار را انجام دھند .من نمیدانم اين مردم از جان ما چه میخواھند ٢٣٦«.اين شاھد گفت بسياری از حمله کنندگان ،ھم
برای قربانيان و ھم برای مقامات ،شناخته شده بودند ،اما مسئولين ھيچ اقدامی برای اجرای عدالت در باره آنھا
نکردهاند .وی گفت» :در حدود  ۴٠يا  ۵٠خانه سوزانده شد .آنھا قوطیھايی را پر از سوخت کرده و پس از آتش زدن،
به داخل خانهھای افغانھا پرتاب میکردند .اين تعداد محل کسب و کار افغانھا را که سوزانده شد ،نيز در بر می
گيرد «.او گفت اين حادثه در حدود ساعت  ١٠يا  ١١صبح روز  ٣٠ژوئن اتفاق افتاد و تا  ۴عصر روز بعد ادامه يافت.
عالوه بر به آتش کشيدن ،خانه افغانھا غارت نيز شد ،گوسفندھايشان را بردند و چند موتورسيکلت ھم که متعلق به
افغانھا بود در آتش سوخت.
به گفته يک شاھد عينی ،مأموران پليس در صحنه حاضر بودند اما ھيچ اقدامی برای جلوگيری از سوزاندن ،غارت
منازل و محلھای کسب و کار افغانھا توسط چماقداران نکردند .اين شاھد گفت که چند تن از حمله کنندگان با استفاده
از بلندگو و تابلوھای تبليغاتی ،ساکنان افغان را تھديد کرده و به ايرانيانی که در منطقه بودند اخطار میکردند به آنان
پناه ندھند.

٢٣٣

»خشونت عليه افغانھا در شھر يزد در ايران پس از کشته شدن يک نوجوان« تولو نيوز ] “Violence Against Afghans in Iran's Yazd
 ٢٧ ،[City After Teenager's Death,” Tolo Newsژوئن  ،٢٠١٢قابل دسترسی درhttp://tolonews.com/en/afghanistan/6686- :
) violence-against-afghans-in-irans-yazd-city-after-teenagers-deathتاريخ دسترسی ٢۶ :سپتامبر .(٢٠١٢

 ٢٣٤سايت اداره امور اتباع و مھاجران خارجی ٣٠ ،ژوئن  .٢٠١٢در طی يک کنفرانس مطبوعاتی که در  ٢٨ژوئن  ٢٠١٢برگزار شد ،نَ َسب
به گزارشگران گفت  ۵٢،٠٠٠مھاجر افغان فاقد مدرک در استان يزد وجود داشتند که در طی مراحل طرح جامع ساماندھی که در سال ٢٠١٠
آغاز شد ،شناسايی شدند .وی گفت مسئولين افغان و ايرانی طی مراحل جامع ساماندھی برای  ١۶،٢٠٠افغان فاقد مدرک در يزد ،گذرنامه و
ويزای سه ماھه صادر کرده اند.
» ٢٣٥اعالميه اداره امور اتباع و مھاجران خارجی« ١۴ ،ژوئن  .٢٠١٢اين اداره در طی چندين اعالميه از آن زمان به بعد ،مکرراً
اخطارکرده است که رسانهھای خارجی که ھدفشان آسيب رساندن به حُسن شھرت ايران است ،در باره آنچه که واقعا ً در يزد اتفاق افتاد ،دروغ
گفتند .اين اعالميه ھمچنين تعھد دولت ايران مبنی بر احترام به پناھندگان افغان که ساکن کشور ھستند ،را مورد تأکيد مجدد قرار داد .برای مثال
نگاه کنيد به »اعالميه اداره امور اتباع و مھاجران خارجی« ٣ ،ژوئيه  ٢٠١٢و  ١٧ژوئيه .٢٠١٢
» ٢٣٦مصاحبه تلفنی سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک افغان ساکن يزد )ساکن شماره  ٨ ،«(١ژوئيه .٢٠١٢
۶٣

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

ھمان شاھد به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت که صبح روز بعد از نخستين حمله ،نيروھای امنيتی حدود  ٢۵تا ٣٠
جوان افغان را به اتھام دست داشتن در اين ناآرامیھا دستگير و به مدت يک ھفته زندانی کردند .وی گفت نيروھای
امنيتی در جھت دستگيری ھيچيک از غارت کنندگان که با مصونيت از مجازات ،به حمله خود به ديگر خانهھای
اطراف يزد ،ادامه میدادند ،ھيچ تالشی نکردند .اين شاھد گفت حمالت روز دوم حدود ساعت  ٩صبح شروع شده و تا
٢٣٧
حدود  ٣بعد از ظھر ادامه يافت.
شاھد ديگری به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت ھنگامی که حمالت آغاز شد ،او و خانواده اش آن منطقه را ترک
کردند زيرا احساس امنيت نمیکردند .عليرغم آنکه حمله کنندگان برای جلوگيری از فرار افغانھا از اين منطقه ،جاده
را مسدود کرده بودند ،آنھا نتوانستند از آنجا فرار کنند .او سعی کرد در طی اين حمالت باز گردد اما نيروھای امنيتی
او را از ورود به آن منطقه باز داشتند .اين شاھد گفت در بيشتر قسمتھا ،اوضاع به حال عادی باز گشته است .وی به
سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت اگر چه او به چشم خود حمالت روز دوم را نديده است ،چندين نفر به او گفتند که
غروب روز بعد ،اراذل و اوباش به سوزاندن و غارت خانهھای افغانھا ادامه دادند تا زمانی که نيروھای پليس ضد
٢٣٨
شورش به اين ماجرا خاتمه داد.
اين شاھد میگويد حداقل  ١۵افغان توسط چماقداران يا نيروھای امنيتی و پليس ضد شورش که در منطقه فعاليت
میکرد ،مورد ضرب و جرح قرار گرفته و مصدوم شدند .بعضی از حمله کنندگان نيز در طی زد و خورد با افغانھايی
که از خانه و دارايی خود دفاع میکردند ،آسيب ديدند .او گفت شاھدان عينی به وی گفتند که چندين بيمارستان در اين
منطقه از درمان افغانھايی که طی حمالت آن شب مصدوم شده بودند ،امتناع کردند؛ درمانگاهھای ديگر ھم برای
٢٣٩
درمان آنھا ،مبالغ ھنگفتی مطالبه کردند.
عالوه بر اين ،شاھد مزبور به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت برخی از موجرينی که منازل خود را در آن منطقه به
افغانھا اجاره داده بودند ،اکنون از مستأجرين خود درخواست کردهاند ھزينه خسارتھای وارده به اين منازل را
بپردازند .اکثر ]مستأجرين[ قادر به پرداخت ھزينه تعمير اين منازل نيستند .وی ھمچنين گفت در حالی که دادگاهھای
ايران شکايات مربوط به اين حادثه را از چندين تن از افغانھا پذيرفتهاند ،آنھا به شاکيان اطالع دادهاند که خود بايد
٢٤٠
مسئوليت تعيين ھويت مرتکبين اين وقايع را بر عھده گيرند.
» ٢٣٧مصاحبه تلفنی سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک افغان ساکن يزد )ساکن شماره  ٨ ،«(١ژوئيه  .٢٠١٢شاھد ديگر تعريف کرد که
خشونت در روز دوم فقط برای يک ساعت ادامه يافت» .مصاحبه تلفنی سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک افغان ساکن يزد )ساکن شماره ،«(٢
 ٨ژوئيه .٢٠١٢
» ٢٣٨مصاحبه تلفنی سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک افغان ساکن يزد )ساکن شماره  ٨ ،«(٢ژوئيه .٢٠١٢
» ٢٣٩مصاحبه تلفنی سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک افغان ساکن يزد )ساکن شماره  ٨ ،«(٢ژوئيه .٢٠١٢
 ٢٤٠ھمان .درارتباط با سيستم قانونی و افغان ھا ،توجه به اين نکته حائز اھميت است که افغانھا اغلب به علت وضعيت مھاجرت يا اقامت شان
به ويژه در برابر پيگردھا و مجازاتھای غير عادالنه قوۀ قضائيه ايران ،آسيب پذير ھستند .يکی از اين نمونه ھا ،استفاده از مجازات اعدام در
ايران است .ايران دارای باالترين ميزان اعدامھای مربوط به تخلفات مواد مخدر در جھان است و افغانھا به ويژه در برابر دادرسیھا و
اعدامھای غير عادالنه آسيب پذير ھستند .تعداد و درصد افرادی که توسط مقامات ايرانی به دليل تخلفات در رابطه با مواد مخدر اعدام شده اند،
در عرض چند سال گذشته به شدت افزايش يافته است .در سال  ٢٠١١ايران حداقل  ۶٠٠تن را اعدام کرد که بعد از چين ،مقام دوم را داراست.
 %٨١اين اعدامھا مربوط به جرائم مواد مخدر ،از جمله مصرف شخصی آن است .بر طبق اظھارات سازمان عفو بين الملل ،از  ٣٨٩اعدام به
ثبت رسيده در سال  ١۶۶ ،٢٠٠٩مورد يا تقريبا ً  %۴٣آن ،به مواد مخدر مربوط میشد .در سال  ،٢٠١٠در حدود  %۶٨اعدامھای به ثبت
رسيده توسط اين سازمان )يا  ١٧٢مورد از  ٢۵٣مورد اعدام شناخته شده( بدليل تخلفات مواد مخدر بوده است .ارقام دقيق در دست نيست ،اما
در سال  ٢٠١٠مقامات ايران اذعان کردند که حداقل  ۴،٠٠٠افغان در زندانھای ايران به سر میبرند و اينکه دليل اکثريت قابل توجه آنھا
ارتکاب به جرائم مواد مخدر است .در آوريل و مه  ،٢٠١٠پس از آنکه گزارشھا فاش ساختند که مسئولين زندان در ايران تعداد زيادی از
افغانھا را اعدام کرده اند ،صدھا افغان خشمگين به تظاھرات ضد ايرانی ،از جمله در مقابل سفارت ايران در کابل در افغانستان پرداختند .بر
طبق گزارشھا ،ايران اجساد حداقل  ۴٠افغان اعدام شده را به افغانستان باز گردانده است ،اما گمان میرود که تعداد زياد ديگری اعدام ،و در
داخل ايران دفن گرديده اند.
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 .۴آزار و بدرفتاری در طول مراحل اخراج از کشور
افغانھای ساکن ايران به ھنگام بازگردانده شدن به افغانستان شديداً در معرض يک سلسله بدرفتاریھا و آزار و
اذيتھای گوناگون قرار میگيرند .اين بدرفتاریھا شامل آزار و اذيتھای جسمی ،سرقت اموال در حين دستگيری و
مراحل اوليه بازداشت ،بازگرداندن پناھنده )اخراج شخص به کشور مبداء بدون انجام بررسیھای الزم به منظور
تشخيص آنکه آيا وی پناھنده و يا پناھجوی رسمی است يا خير( ،و نيز آزار و اذيت و سوء استفاده از اشخاص در
بازداشتگاهھا پيش از اخراج ايشان میشود.
٢٤١

تحقيقات ما نشان میدھد که اخراج شدگان ،چه پناھنده دارای مدارک و چه فاقد مدارک ،اغلب از چندين بازداشتگاه
عبور میکنند تا از محل دستگيری به مرز برسند ،مجبور میشوند مبالغی را بپردازند ،در شرايط سخت و
بيرحمانهای قرار داده میشوند ،و گاھی اوقات نيز در طول راه مورد اذيت و آزارھای فيزيکی قرار میگيرند .کليه
اين رفتارھا ،تعھدات ايران نسبت به حقوق بينالملل ،به ويژه ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون
پناھندگان سازمان ملل را که ايران از امضاء کنندگان آن است نقض میکند .بعضی از اين رفتارھا از قبيل آزار و اذيت
و سرقت اموال ،ناقض قوانين داخلی ايران نيز ھست.

آزار و اذيتھای جسمی ،سرقت ،و تخريب اموال
اکثر اخراج شدگانی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند ،مقامات ايرانی را متھم کردند که در طی مراحل
اخراج ،به آنھا حمله و يا دارايی شخصی آنھا را مصادره کردهاند ٢٤٢.يکی از فرماندھان ارشد پليس مرزی افغانستان به
٢٤٣
سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :ھمه چيز را از آنھا میگيرند ،سپس آنھا را به مرز آورده و تحويل ما میدھند«.
لطفﷲ الف ٣٨ ،ساله ،ھنگام رفتن به محل کارش دستگير شد .وی تعريف میکند» :ھمسرم به پاسگاه پليس مراجعه
کرد ،اما به او اجازه ندادند داخل شود .آنھا به ما گفتند ما خانوادهتان را ھم با شما میفرستيم ،اما بعد ،چھار مأمور
]پليس[ مسلح مرا به ضرب کتک داخل يک خودرو کردند «.لطفﷲ میگويد آنھا او را با مشت و با قنداق يک اسلحه
کالشنيکف مورد ضرب و شتم قرار دادند .ھمسرش موفق شد خود را با ماشين به محل بازداشتگاھی که وی را در آن
نگاه داشته بودند برساند و در طی باقيمانده مراحل اخراج از کشور به ھمراه نوزاد پنج ماھه شان ،به او بپيوندد.
ھمسرش میگويد» :من پولی نداشتم ]که در بازداشتگاه به آنھا بدھم[ بنابراين آنھا در عوض ،تلفن ھمراه مرا از من
٢٤٤
گرفتند«.
اسد ٢٨ ،ساله ،میگويد» :من در قم متولد شدم .من در قم بودم و در راه بازگشت به خانه پليس مرا دستگير کرد.
ھنگامی که کارت ]شناسايی[ خود را به وی نشان دادم ،پليس آن را پاره کرد .من از او پرسيدم چرا اينطور میکند و او
 ٢٤١به اين بازداشتگاهھا در زبان فارسی» ،اردوگاه« اِطالق میشود .اين اصطالح به زبان انگليسی گاھی » «Campترجمه میشود ،اما
میتواند به معنای بازداشتگاه نيز باشد .به منظور اجتناب از سوء تفاھم ميان اين محلھا و  ١٨عدد اردوگاهھای پناھندگان در ايران ،ما
اصطالح »بازداشتگاه« را به کار برده ايم.
 ٢٤٢برای مثال نگاه کنيد به »مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با محمد الف ١۶ ،«.آوريل  .٢٠١٢در روز  ١٧فوريه  ،٢٠١٢يک نوار
ويديو بر روی سايت يوتيوب فرستاده شد که نشان میدھد مقامات ايرانی کارگران مھاجر افغان فاقد مدارک را که دستگير و بازداشت شده
بودند مورد تحقير و آزار و اذيت قرار داده اند .قابل دسترسی در http://www.youtube.com/watch?v=HGb_0Mo1B2s :اين ويديو توسط
گروهھای حقوق بشربه عنوان مدرکی برای نشان دادن روال فزاينده بدرفتاری ،آزار و اذيت ،و تبعيض عليه اتباع افغان توسط مقامات ايرانی،
منتشر گرديده است .اما به ھر حال سازمان ديدهبان حقوق بشر قادر نبوده است صحت اين نوار ويديوئی را تأييد کند.
» ٢٤٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک عضو ارشد پليس مرزی افغانستان«) ،نام محفوظ است( ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٤٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با لطفﷲ الف و ھمسرش« ،اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
۶۵

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

جواب داد "برای اينکه میتوانم ".سپس با باتوم شروع به کتک زدن من کرد و گفت "شما افغانھا میآئيد اينجا و مواد
مخدر مصرف میکنيد – شما کشور ما را خراب میکنيد ".من نصف روز در بازداشتگاه قم به سر بردم .آنھا تلفن
٢٤٥
ھمراه و بقيه لوازم شخصی مرا از من گرفتند«.
شکيبا ٢١ ،ساله ،در ھنگام اخراج ،يک شب را در بازداشتگاه سفيد سنگ که اردوگاه اخراجيان در قسمت ايرانینشين
مرزی و در نزديکی اسالم قلعه است ٢٤٦به سر برد .دقيقا ً ھر فرد اخراجی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه
کرد ،پيش از باز گردانده شدن به افغانستان از طريق اسالم قلعه ،در مرحله آخر در بازداشتگاه سفيد سنگ توقف کرده
بود .وی گفت» :ھنگامی که در سفيد سنگ صف کشيده بوديم پليس ما را میزد .پليسھا با مشت و با دستھايشان مرا
٢٤٧
زدند .به صورتم سيلی میزدند .آنھا کلمات رکيک و ناسزا در باره پدر و مادرم میگفتند«.
حميد ح ١٨ .ساله گفت» :آنھا ]مردم[ را خيلی بدجور کتک میزدند «.خود او را ھم در بازداشتگاه قم و ھم در
بازداشتگاه سفيد سنگ با مشت و لگد زده بودند .وی تعريف کرد» :حتی تا زمانی که مردم روی زمين میافتادند،
٢٤٨
ھمچنان آنھا را میزدند«.
نعيم ٣٠ ،ساله ،گفت که به ھمراه يک گروه  ۵٠٠نفری افغان توسط قاچاقچیھا به ايران سفر میکردند .پس از عبور
از مرز ،در حال استراحت بودند که توسط پليس دستگير شدند» .به محض بيدار شدن متوجه شديم که سربازھای ايرانی
ما را محاصره کردهاند .آنھا گفتند از جای خود حرکت نکنيد واال شليک میکنيم «.نعيم میگويد که سپس تمامی آنھا را
مجبور کردند به مدت چھار ساعت پياده راه بروند در حالی که يک خودروی پليس در جلوی آنھا و يکی ھم در عقب
اين گروه در حال حرکت بود و پليسھا تير ھوائی شليک میکردند .او گفت پليس به آنھا سيلی و لگد زده و ناسزا
میگفت .او تعريف کرد]» :پليس[ افرادی که حلقه داشتند ،را برد .آنھا تلفن مرا شکستند«.
اين گروه را به مدت دو روز در پنج گور در نزديکی مرز نگاه داشتند و سپس آنھا را به مرکز پليس سراوان که در
فاصله تقريبا ً  ۵٠کيلومتری مرز ايران و پاکستان قرار دارد ،بردند .نعيم گفت» :ما را داخل کانتينر کاميونھای بزرگی
گذاشته و بردند .نزديک بود ازکمبود اکسيژن بميريم .آنھا درھا را قفل کرده بودند .ما به آنھا التماس میکرديم در را باز
بگذارند ،در غير اينصورت خواھيم مرد .آنھا گفتند شما بايد بميريد «.نعيم گفت آنھا به مدت چھار تا چھار و نيم ساعت
در کاميون باقی ماندند .وی گفت» :مرد چاقی ھمراه ما بود که در حال مرگ بود .بيھوش شده بود .يکی از بستگانش
روکش پارچهای ]کاميون[ را پاره کرد تا او بتواند نفس بکشد«.
نعيم گفت که آنھا خانواده اين مرد چاق را برای آسيب رساندن به روکش کاميون  ۴ميليون ﷼) ٢٤٩معادل  ٣٢٧دالر
امريکا( جريمه کردند .نعيم توصيف کرد که پسر ھشت يا نه سالهای بود که پدرش وی را به طور قاچاق برای درمان

» ٢٤٥مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با اسد« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
 ٢٤٦سفيد سنگ بازداشتگاھی است که در خارج از دھی به ھمين نام دراستان خراسان رضوی در شمال شرق ايران واقع شده است .اين
بازداشتگاه تقريبا ً در  ٨۵کيلومتری جنوب شرقی مشھد قرار دارد که مرکز استان خراسان رضوی میباشد و در حدود  ١۵٠کيلومتری شمال
شرق مرز مشترک با افغانستان در اسالم قلعه قرار دارد .برای مشخصات دقيق جغرافيايی به وبسايت زير مراجعه کنيد:
) http://www.geonames.org/maps/google_35.659_60.095.htmlتاريخ دسترسی ۴ :نوامبر  .(٢٠١٣بسياری از اخراجيان سفيد سنگ ،را
سنگِ سفيد مینامند.
» ٢٤٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با شکيبا« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٤٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با حميد ح« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
 ٢٤٩يک تومان  ١٠﷼ است .رجوع به ارز ايرانی میتواند به صورت ﷼ يا تومان باشد ،اگر چه که معموالً بيشتر از تومان استفاده میشود.
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بيماری چشمش به ايران میبرد ،و او از ھوش رفت و ]بعداً[ گفت که مخصوصا ً وانمود کرد بيھوش شده تا آنکه کسی
٢٥٠
بر رويش آب ريخت.
باھر س ١٨ ،ساله ،که اخيراً برای برگزاری مراسم ازدواج خود در افغانستان از مردم ده ،پول قرض کرده بود ،مبلغ
 ٢۵٠تا  ٣٠٠ھزار افغانی )معادل  ۵،٠٠٠تا  ۶،٠٠٠دالر امريکا( به ايشان بدھی داشت .او تصميم داشت به ايران
برود و کار کند تا اين پول را فراھم کرده ،قرضھای خود را پس بدھد .رفيق ،که او ھم  ١٨سال دارد ،در ھمان گروه
 ١٠نفری افغانھايی بود که سعی داشتند توسط قاچاقچی وارد ايران شوند .آنھا پياده در حال عبور از پشت يک مرکز
پليس در سياه تپه بودند که پليس آنھا را دستگير کرد .پليس آنھا را به صف کرده و از آنھا پرسيد کداميک از آنھا
قاچاقچی است .وقتی که ھيچکس جواب نداد ،پليس ظاھراً بدون ھيچ دليلی ،باھر و رفيق را از ميان اين گروه بيرون
کشيد .باھر گفت» :پليس از ما خواست که روی زمين دراز بکشيم و سپس شروع به کتک زدن ما کردند .سه بار با
قنداق کالشنيکف به پشت سرم کوبيدند ٢٥١«.رفيق گفت» :آنھا به سر و شانهھای ما میزدند .آنھا پنج بار با قنداق
کالشنيکف به پشت سرم کوبيدند «.ساق پای رفيق ھم آسيب ديد .او میگويد» :ھنگامی که بلند شدم آنھا به ساق پايم لگد
٢٥٢
زدند .آنھا به چانهام لگد زدند و گفتند برو توی صف بايست«.
فيصل الف ٢٠ ،ساله ،ھمراه با اقوام خود که شامل مادر و پدر ،دو برادر ،خواھر ،ھمسر برادرش که باردار بود ،و
نيز فرزند  ٣ساله برادرش میشدند ،از ايران اخراج شد .خانواده آنھا  ٢۵سال در ايران زندگی کرده بودند و فيصل
گفت آنھا مدت زيادی پناھنده بودند اما پس از شروع طرح آمايش ،وضعيت پناھندگی خود را از دست دادند زيرا
استطاعت مالی کافی برای تھيه کارتھای آمايش نداشتند .خانواده آنھا تصميم گرفته بودند به علت وجود مشکالتی که
نداشتن کارت برايشان توليد میکرد ،از جمله ناتوانی در پرداخت ھزينه فرستادن فرزندانشان به مدارس خصوصی
افغان ،داوطلبانه ايران را ترک کنند .اما در حاليکه به طرف مرز در حرکت بودند ،پليس آنھا را متوقف کرد و چون
متوجه شد آنھا مدارک معتبر ندارند آنھا را به بازداشتگاه يزد در مرکز ايران برد.
فيصل برای ما حادثهای را تعريف کرد که يک ھفته پيش از مصاحبه ما با او اتفاق افتاده بود» :در بازداشتگاه يزد دو
نفر با يکديگر دعوا میکردند .من سعی کردم آنھا را از ھم جدا کنم .پليس به من سيلی زد و بينی من آسيب ديد .شدت
٢٥٣
ضربهای که به من زدند خيلی زياد بود .من به زمين افتادم و تقريبا ً بيھوش شدم«.
اعالميه جھانی حقوق بشر تصريح میکند که »ھيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتارھای ظالمانه ،غير انسانی يا
تحقيرآميز قرار گيرد« ٢٥٤و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی نيز »شکنجه يا  ...رفتارھا يا مجازاتھای ظالمانه،
غير انسانی يا تحقير آميز« را منع میکند ٢٥٥.مجموعه اصول محافظت از کليه زندانيان تحت ھر گونه بازداشت يا
حبس ،بازداشت شدگان را در برابر ھر گونه »خشونت ،تھديد ،يا روشھای بازجوئی که سبب آسيب و اختالل در

» ٢٥٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نعيم« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٥١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با باھر س« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٥٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با رفيق« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٥٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با فيصل الف و رحيمه ن« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
٢٥٤
»اعالميه جھانی حقوق بشر« ،در  ١٠دسامبر  ١٩۴٨به تصويب رسيده ،قطعنامه مجمع عمومی شماره ) ، 217A(IIIسند سازمان ملل A/810
 ،ص ،(١٩۴٨) ٧٨ .ماده .۵
٢٥٥
»ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی« ،قطعنامه مجمع عمومی ) ، 2200A (XXIسوابق رسمی مجمع عمومی شماره  ،٢١سند 21 ] ١۶
) ،[U.N. GAOR Supp. (No. 16ماده  ،٧سند سازمان ملل  ، (١٩۶۶) A/6316معاھدات سازمان ملل متحد سری  ،٩٩٩بخش 999 ] ١٧١
 ،[U.N.T.S. 171از  ٢٣مارس  ١٩٧۶به اجرا گذاشته شده ،تاريخ تصويب اين معاھده توسط ايران ٢۴ :ژوئن .١٩٧۵
۶٧
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توانائی شخص در تصميمگيری يا ارزيابی امور شود« ،محافظت میکند ٢٥٦.مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان
٢٥٧
ملل برای رفتار با زندانيان »تنبيه بدنی ... ،و مجازاتھای ظالمانه ،غير انسانی يا تحقيرآميز« را ممنوع میسازد.
کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارھا يا مجازاتھای ظالمانه ،غير انسانی يا تحقيرآميز ھم مشابھا ً کليه کشورھای
عضو سازمان ملل را ملزم میکند که »برای پيشگيری از وقوع شکنجه در ھر بخش از قلمرو خود که در محدوده
٢٥٨
صالحيت قضائی آن کشور است ،اقدامات مؤثری از جھت قانونگذاری ،اداری ،قضائی يا طُرُق ديگر انجام دھند«.
کنوانسيون منع شکنجه نيز کشورھا را از اِعمال »رفتارھای ظالمانه ،غير انسانی يا تحقيرآميز« ٢٥٩ممنوع میکند .اين
استانداردھا شامل تمامی زندانيان ،از جمله ،کودکان میشود و عالوه بر آن ،استانداردھای ديگری ھم استفاده از زور
را عليه کودکانی که در بازداشت ھستند ،منع میکند مگر در موارد استثنائی که برای محافظت از آسيب رساندن
٢٦٠
شخص به خود ،به ديگران ،و يا از بين بردن اموال و دارايی است.
آزار و اذيت و بدرفتاری با زندانيان افغان قوانين داخلی ايران را نيز نقض میکند .قانون اساسی ايران مسئولين را از
»ھتک حرمت و حيثيت« زندانی در طول دستگيری ،بازداشت ،زندانی يا تبعيد ،منع میکند ٢٦١.به عالوه ،قانون حقوق
شھروندی ايران که رسما ً توسط قوه قضائيه در سال  ٢٠٠۴منتشر شد ،تصريح میکند که »در جريان دستگيری و
بازجويی يا استطالع و تحقيق ،از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء ،تحقير و استخفاف به آنان ،اجتناب
گردد ٢٦٢«.ماده  ١۶٩قانون سازمان زندانھای کشور ايران نيز میگويد » :تندخويی ،دشنام ،ادای الفاظ ركيك ...
متھمان و محكومان  ...به كلی ممنوع است «.اين ماده ھمچنين میگويد ... » :اِعمال تنبيهھای خشن ،مشقتبار و موھن
٢٦٣
در مؤسسهھا و زندانھا به كلی ممنوع است«.
شکنجه نيز بر اساس اصل  ٣٨قانون اساسی ايران ممنوع گرديده است ٢٦٤.بر طبق ماده  ۵٧٨قانون مجازات اسالمی
ايران ،ھر يک از مستخدمين و مأمورين قضايی يا غيرقضايی دولتی که برای مجبور کردن متھم به اقرار و اعتراف،
او را اذيت و آزار بدنی کند ،مجازات خواھد شد ،از جمله اينکه بر حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم

 » ٢٥٦مجموعه اصول محافظت از کليه زندانيان تحت ھر گونه بازداشت يا حبس« )مجموعه اصول( در  ٩دسامبر  ،١٩٨٨قطعنامه مجمع
عمومی شماره  ،۴٣/١٧٣پيوست ،سوابق رسمی مجمع عمومی شماره  ،۴٣سند  ،[43 U.N. GAOR Supp. (No.49)] ۴٩اصل ) ،٢١(٢سند
سازمان ملل  ،(١٩٨٨) A/43/49قابل دسترسی در:

) http://www1.umn.edu/humanrts/instree/g3bpppdi.htmتاريخ دسترسی ١٩ :اوت .(٢٠٠٩

 » ٢٥٧مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانيان« )قواعد حداقل استاندارد( ،توسط نخستين کنگره سازمان ملل متحد
در ژنو در  ١٩۵۵در باره پيشگيری از جرائم و برخورد با متخلفين ،به تصويب رسيد و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی از طريق
قطعنامهھای شماره ) 663 C (XXIVدر  ٣١ژوئيه ١٩۵٧و شماره ) 2076 (LXIIدر  ١٣مه ١٩٧٧به تصويب رسيد ،قاعده شماره .٣١
 » ٢٥٨کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارھا يا مجازاتھای ظالمانه ،غير انسانی يا تحقيرآميز« در  ١٠دسامبر  ١٩٨۴به تصويب رسيده،
قطعنامه مجمع عمومی شماره  ،٣٩/۴۶پيوست سوابق رسمی مجمع عمومی شماره  ،٣٩سند ،[annex 39, U.N. GAOR Supp. (No. 51)] ۵١
ص ،١٩٧ .سند سازمان ملل  ،(١٩٨۴) A/39/51از  ٢۶ژوئن  ١٩٨٧به اجرا گذاشته شده ،ماده ).٢(١
» ٢٥٩کنوانسيون منع شکنجه« ،ماده ).١(١
» ٢٦٠قواعد سازمان ملل برای محافظت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند« )قواعد محافظت از نوجوانان( ،تاريخ تصويب١۴ :
دسامبر  ،١٩٩٠قطعنامه مجمع عمومی  ،۴۵/١١٣پيوست ،سوابق رسمی مجمع عمومی ،شماره  ،۴۵سند -۴٩اِی ] 45 U.N. GAOR Supp. (No.
) ،[49Aص .٢٠۵ .سند سازمان ملل  ،(١٩٩٠) A/45/49ماده .۶٣
» ٢٦١قانون اساسی ايران« ،اصل  .٣٩اين اصل میگويد » :ھتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير ،بازداشت ،زندانی يا تبعيد
شده ،به ھر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است«.
» ٢٦٢قانون حقوق شھروندی« ،ماده  ،۶در  ١٩آوريل  ٢٠٠۴به تصويب مجلس رسيده است ،در  ٢١آوريل  ٢٠٠۴توسط مجلس ،اصالح و
تصويب گرديده است .ھمچنين نگاه کنيد به مواد  ١و  ٩که اَشکال ديگر بدرفتاری با زندانيان را ممنوع میکند.
» ٢٦٣آئين نامه اجرايی سازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور«] ١٣٨۴ ،در سال  ١٩٨۵تصويب و در سال  ٢٠٠۵اصالح گرديده
است[ ،ماده .١۶٩
» ٢٦٤قانون اساسی ايران« ،اصل  .٣٨اين اصل تصريح میکند» :ھر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است«.
مھمانان ناخوانده

۶٨

خواھد گرديد ٢٦٥.ماده  ،۵٧٨مسئوليت صدمه و آسيبی را که از طرف کارکنان پائين رتبۀ يک بازداشتگاه يا زندان
٢٦٦
]نسبت به زندانيان[ وارد میشود بر عھده مقامات ما فوقی میداند که دستور انجام چنين عملی را دادهاند.

اخراج از کشور بدون انجام تشريفات حقوقی الزم
مشکل عمدهای که در ارتباط با بسياری از بدرفتاریھای مشروح در اين گزارش وجود دارد اين است که اخراج
افغانھا از اين کشور اصوالً سريع انجام شده و به کلی عاری از محافظتھايی است که در آئين نامهھای مربوطه تعيين
شده است .مصاحبهھايی که توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر با بسياری از اخراج شدگان صورت گرفته ،دستگاھی را
به تصوير میکشد که در آن ھر فرد افغان – از جمله پناھندگان و يا ديگر افرادی که در حال حاضر در ايران ،حضور
قانونی دارند ،و ھمچنين افغانھايی که مقيم فاقد مدارک ھستند – در ھمه حال در معرض خطر اخراج فوری از کشور
قرار دارند.
افرادی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند شرح دادند که آنھا را به سرعتی از کشور اخراج کردند که آنھا
مجبور شدند پس انداز خود ،دستمزدھايی که طلب داشتند ،لوازم و دارائی شان ،و ھمانطور که در بخشھای اخير شرح
داده شد ،گاھی اوقات خانوادهھای خود را گذاشته و کشور را ترک کنند ٢٦٧.بسياری از مصاحبه شوندگان در مورد
ترس خود برای خروج از خانه سخن گفته و تعريف میکردند که زندگی شان در آنجا به گونهای بود که ديگر تماس
کمی با ھمسايگان شان داشتند زيرا ھر بار خروج از خانه ،خطر دستگيری و اخراج به ھمراه داشت .مسئولين اجرائی
ايران به نظر میرسد برای دستگيری و اخراج خودسرانه افغانھا از کشور ،دارای اختيارات الزم ھستند ،و در مقابل،
محافظت چندانی ]برای افغانھا[ وجود ندارد .اين امر حتی در باره افغانھايی که به طور قانونی در کشور اقامت
دارند ،از جمله آنھايی که دارای وضعيت پناھندگی ھستند نيز صادق است.
در مراحل اخراج افغانھاھيچگونه محافظتی وجود ندارد که به افغانھايی که در معرض اخراج از کشور قرار دارند
اجازه دھد عليه اخراج خود اعتراض کنند .افغانھا به ما گفتند به آنھا فرصتی داده نشد تا آنھا مدارک خود را که
میتوانست اثبات کند که آنھا مقيم قانونی ھستند ارايه کنند .ھمچنين آنھا فرصتی نيافتند تا جنبهھايی از موقعيت خود را
شرح دھند که میتوانست به آنھا اجازه پناھجويی دھد ،و نيز نتوانستند به داليل بشردوستانۀ ديگر ،درخواست اجازه
اقامت در ايران کنند.
علی ن ٣٠ ،ساله ١٣ ،سال در ايران زندگی کرده است .او کارت آمايش خود را تا سال  ٢٠١٠تجديد کرده بود اما در
آن زمان کارتش را گم کرد .او گم شدن کارتش را گزارش کرد ،اما میگويد» :آنھا کارت جديد به من ندادند زيرا گفتند
که اين ،عکس من نيست «.يک بار او را به علت نداشتن مدارک شناسايی دستگير کردند ،اما او توانست پليس را قانع
کند که وی گم شدن کارت خود را گزارش کرده است و آنھا او را رھا کردند .بار دوم که او را گرفتند ،کپی کارت قديم
 ٢٦٥قانون مجازات اسالمی ،ماده .۵٧٨
 ٢٦٦ھمان.
 ٢٦٧افغانھايی که دارای مدارک معتبر دا ّل بر پناھنده بودن ھستند ،بر خالف افغانھای فاقد مدرک که اخراج میشوند ،میتوانند با دريافت
کمک از کميته حل اختالف ،برای دريافت دستمزد و مطالبات پرداخت نشده خود اقدام کنند .اين کميتهھا به دنبال توافقی که ميان ايران،
افغانستان و کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان انجام شد ،در  ٩استان ايران تشکيل شدند .در ھر يک از اين کميتهھا يک قاضی
که توسط وزارت دادگستری منصوب گرديده است ،به ھمراه يک متخصص حقوقی که توسط اداره امور اتباع و مھاجران خارجی منصوب
شده و يک پناھنده که توسط جامعه پناھندگان منصوب شده ،به ادعای طرفين رسيدگی میکنند .افرادی که در برابر اين کميته حاضر میشوند،
دارای وکيل مدافعی ھستند که دستمزد وی توسط کميسريای پناھندگان پرداخت میشود .ھدف از وجود اين کميتهھا رفع اختالفات ميان
پناھندگان افغان و نيز بين پناھندگان افغان و اتباع ايرانی است .ھدف از تشکيل اين کميتهھا کمک به افغانھا برای برطرف ساختن مشکالت
ايشان ،از جمله دريافت دستمزدھا و مطالبات پرداخت نشده پيش از بازگرداندن افراد ]به افغانستان[ بود» .مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر
با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام محفوظ است( ،دسامبر .٢٠١٢
۶٩
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خود را که به ھمراه داشت ،ارائه کرد ،اما میگويد» :آنھا ما را دستگير کردند و اين مدرک را بردند و گفتند اين،
کارت تو نيست «.او را به ھمراه ھمسر و سه فرزندش که  ٨و  ۶ساله ،و  ۴ماھه بودند ،از کشور اخراج کردند.

٢٦٨

جاھد ت ۴٣ ،ساله ،میگويد »من کالً  ١٣سال در ايران زندگی کرده ام .آخرين بار ،در حدود  ۴يا  ۵سال پيش بود.
پدرم مصدوم شد و نمیتوانست کار کند ،بنا براين من به بيرجند ]در شرق ايران[ رفتم و  ۵سال در آنجا کار کردم .من
يک دختر  ٧ساله دارم .مرا از آنجا بيرون انداختند ،با وجود آنکه من کارت کميسريای عالی سازمان ملل در امور
پناھندگان را داشتم .من به آنھا ]پليس[ يک فتوکپی کارت خود را نشان دادم .اما آنھا آن را پاره پاره کردند .جاھد ت .را
٢٦٩
بدون خانواده اش از کشور اخراج کردند«.
نه تنھا ھيچ فرصتی برای افغانھا وجود ندارد تا از مشاوره حقوقی برخوردار شوند تا در اعتراض آنھا به اخراج از
کشور ،به آنھا کمک کند ،بلکه ھيچگونه موقعيت بحث و تبادل نظر ھم برای آنھا وجود ندارد که بتوانند از طريق آن،
از مشاوره حقوقی بھرهمند شوند .پليس ايران ،به عنوان قاضی ،دادستان ،و ھيئت منصفه عمل میکند و در عرض يک
لحظه ]در مورد افغانھا[ تصميماتی اتخاذ میکند که زندگی آنھا را دگرگون – و گاھی ھم نابود -میسازد ،بدون آنکه
در برابر ھيچ ارگانی پاسخگو باشد ،و برای افغانھا نيز امکان چاره جويی وجود ندارد .بسياری از افغانھا که با
سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند ،اظھار داشتند مراحل اخراج از کشور اغلب به حدی سريع و مختصر است
که فرصتی به آنھا داده نمیشود تا با دوستان و خانواده خود تماس بگيرند و آنھا را از محل خود مطلع سازند ،چه
برسد به اينکه بتوانند داليل اخراج خود را به چالش بکشند.
ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز يکی از امضاء کنندگان آن است ،تصريح میکند» :ھيچکس را
نمیتوان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد ٢٧٠«.کميته حقوق بشر سازمان ملل که بر اجرای اين ميثاق نظارت دارد،
تأکيد کرده است مفھوم خودسرانه بودن نبايد معادل »غير قانونی بودن« باشد بلکه بايد عواملی چون »نامناسب و غير
عادالنه بودن« را ھم شامل شود .برای آنکه بازداشت ،خودسرانه محسوب نشود ،مدت آن نبايد بيشتر از دورهای باشد
که بر طبق توجيه مناسب دولت ،تعيين شده است .اين کميته ھمچنين تذکر میدھد که اگر »بازداشت در تمام شرايط
الزم نباشد« ،میتوان آن را خودسرانه دانست .مثالً برای جلوگيری از فرار شخص .و ھمچنين اينکه »در يک چنين
٢٧١
وضعيتی ،عامل متناسب بودن ھم بايد در نظر گرفته شود«.
حداقل در ارتباط با اين پناھندگان ،نحوه انجام اين اخراجھا ،ماده  ١۶کنوانسيون پناھندگان را نقض میکند که از ايران
میخواھد برای پناھندگان »امکان دسترسی داشتن به دادگاه ،به طور رايگان« را فراھم آورد ٢٧٢،و اينکه با مھاجران
پناھنده افغان »در مواردی که مربوط به دسترسی به دادگاهھا میگردد ،درست مانند اتباع خود برخورد کنند ٢٧٣«.به
عالوه ،بر طبق کنوانسيون پناھندگان ،اخراج يا تخليه کشور از پناھندگان فقط بايد »مطابق با تشريفات حقوقی
» ٢٦٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با علی ن ،«.اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٦٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با جاھد ت ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
٢٧٠
»ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی« ،قطعنامه مجمع عمومی ) ، 2200A (XXIسوابق رسمی مجمع عمومی شماره  ،٢١سند 21 ] ١۶
) ،[U.N. GAOR Supp. (No. 16ماده ) ،٩(١سند سازمان ملل  ، (١٩۶۶) A/6316معاھدات سازمان ملل متحد سری  ،٩٩٩بخش 999 ] ١٧١
 ،[U.N.T.S. 171از  ٢٣مارس  ١٩٧۶به اجرا گذاشته شده.
» ٢٧١تصميمات کميته حقوق بشر«» ،اِی عليه استراليا« ،سند شماره  ،۵۶٠/١٩٩٣سند سازمان ملل ) CCPR/C/59/D/560/1993 (1997؛ »سی
عليه استراليا« ،سند شماره  ٩٠٠/١٩٩٩ھمان ؛ »بابان عليه استراليا« ،سند شماره  ،١٠١۴/٢٠٠١سند سازمان ملل
)CCPR/C/78/D/1014/2001 (2003؛ »بختياری عليه استراليا« ،سند سازمان ملل ).CCPR/C/79/D/1069/2002 (2003
» ٢٧٢کنوانسيون مربوط به وضعيت پناھندگان« ،معاھدات سازمان ملل متحد سری  ،١٨٩بخش  [189 U.N.T.S. 150]١۵٠از  ٢٢آوريل ١٩۵۴
به اجرا گذاشته شد )کنوانسيون پناھندگان(.
 ٢٧٣ھمان ،ماده .١۶
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مربوطه« انجام پذيرد ٢٧٤.به جز در مواردی که »وجود داليل قطعی و مستحکم امنيت ملی ،الزم میداند ،بايد به پناھنده
اجازه داد شواھد و مدارک دا ّل بر بريّت خود را تحويل دھد و بتواند درخواست استيناف کرده و برای مقاصد مربوطه
در برابر مقام صالح و يا شخص يا اشخاصی که توسط اين مقام صالح تعيين گرديدهاند ،از حمايت وکيل مدافع بھرهمند
٢٧٦
شود ٢٧٥«.و بازگرداندن پناھنده به محلی که زندگی يا آزادی وی در معرض خطر قرار گيرد ،نيز ممنوع است.
ماده  ٣١کنوانسيون پناھندگان اظھار میدارد که دولتھا »نبايد پناھندگانی را که مستقيما ً از سرزمينی که زندگی يا
آزادی آنھا در آنجا در معرض تھديد بوده است ،...بدون اجازه به سرزمين آنھا وارد شده يا در آنجا به سر میبرند،
مجازات کنند ،مشروط بر آنکه خود را بالدرنگ به مقامات مربوطه معرفی کنند و داليل قانع کنندهای برای ورود يا
٢٧٧
حضور غير قانونی خود ارائه دھند«.
دستورالعملھای کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،در باره معيارھا و استانداردھای اِعمال شدنی در
باره بازداشت پناھجويان ،با تأئيد مجدد حقوق اساسی بشر برای درخواست و برخورداری از پناھجوئی ،اين مقررات
را در باره افردی که درخواست پناھجوئی دارند ،به وضوح شرح میدھد و اين مطلب را به عنوان يک دستورالعمل
صريح و روشن بيان میکند که »به طور کلی پناھجويان را نبايد بازداشت کرد ٢٧٨«.اين دستورالعملھا ھمچنين تذکر
میدھند که بازداشت نبايد به عنوان يک اقدام تنبيھی يا تأديبی مورد استفاده قرار گيرد و يا به عنوان ابزاری برای
دلسرد کردن پناھندگان از ارائه درخواست پناھجوئی شان ،به کار گرفته شود.
شرح حال نبيل م .و خانواده

نبيل م .که اکنون  ٣١سال دارد و ھمسرش که  ٢٩ساله میباشد ٩ ،سال پيش مبلغی به يک قاچاقچی پرداخت کردند تا
آنھا را به ايران ببرد .نبيل که از واليت کندوز در شمال افغانستان است ٢٧٩،توضيح داد که »جنگ بود و کار ھم پيدا
نمیشد .ما ھشت برادر ھستيم و ھيچ زمينی در کشور خود نداريم «.فرزندان آنھا که  ،۴ ،۶ ،٨و  ٢سال دارند ،ھمگی
در ايران به دنيا آمدند .نبيل به عنوان يک کارگر ساختمانی به کار اشتغال داشت .ھمسرش در خانه به عنوان خياط کار
میکرد.
خانواده آنھا در تنگنای مالی قرار داشت و توان پرداخت ھزينه تحصيل فرزندانشان در مدارس مخصوص افغانھا را
نداشت .نبيل گفت ھزينه فرستادن ھر يک از بچهھا به مدرسه در سال  ٢٠٠،٠٠٠تومان )معادل  ١۶٣دالر امريکا( بود
به اضافه ھزينه حمل و نقل آنھا به مدرسه ،يعنی مبلغی که خارج از توان مالی اين خانواده بود .به فرزندان آنھا
واکسنھای الزم را نزده بودند .نبيل توضيح داد» :ما ھيچ مدرکی نداشتيم .اگر ھيچ مدرک ]شناسائی[ نداشته باشيد،
نمیتوانيد به بيمارستان برويد .اگر به بيمارستان مراجعه میکرديم يا ما را رد میکردند و يا بايد مبلغ ھنگفتی را
پرداخت میکرديم«.

 ٢٧٤ھمان ،ماده ).٣٢(٢
 ٢٧٥ھمان.
 ٢٧٦ھمان ،ماده ).٣٣(١
 ٢٧٧ھمان ،ماده ).٣١(١
» ٢٧٨دستورالعملھای اصالح شدۀ کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ،در باره معيارھا و استانداردھای اِعمال شدنی در باره
بازداشت پناھجويان« فوريه  ،١٩٩٩قابل دسترسی در:

) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/438/05/PDF/G0543805.pdf?OpenElementتاريخ دسترسی ١١ :ژوئن
.(٢٠١٢

» ٢٧٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نبيل م« ،اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
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ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

عليرغم تمامی اين موانع ،خانواده آنھا فداکاریھای بزرگی کردند تا بتوانند شرايط اقامت خود در ايران را قانونی کنند.
نبيل گفت که ابتدا آنھا کارتھای طرح جامع ساماندھی را تھيه کردند و سپس توانستند اعتبار اين کارتھا را از مرحله
دو ماھه نخست ،با پرداخت  ١٨۵،٠٠٠تومان )معادل  ١۵١دالر امريکا( برای شش ماه ديگر تمديد کنند.
ھيچيک از اين تالشھا و ھزينهھا نتوانست خانواده آنھا را از اخراج از کشور نجات دھد .نبيل گفت» :من در محل
کارم بودم و پليس مرا دستگير کرد .من کارت طرح جامع ساماندھی را به پليس نشان دادم اما آنھا گفتند ،نه ،تو بايد به
افغانستان بازگردی و پاسپورت بگيری .اما من نمیتوانم ھزينه تھيه پاسپورت را بپردازم .من با خانوادهام تماس گرفتم
و گفتم دارند من را از کشور اخراج میکنند .بياييد تا ھمگی با ھم برويم«.
نبيل که اکنون به افغانستان باز گشته ،دستمزد خود در ايران به مبلغ  ٣٠٠،٠٠٠تومان ) ٢۴۵دالر امريکا( را طلب
دارد و گفت اميدوار است که يکی از بستگانش بتواند آن را گرفته و برای او بفرستد .به علت خروج فوری اين خانواده،
تمام لوازم و وسايل آنھا در ايران ماند .نبيل گفت» :ما چند پتو داريم و اين تمام دارائی ماست .بقيه وسايل را در ايران
گذاشتيم«.
خانواده آنھا تصميم دارند به استانی که نه سال پيش آن را ترک کردند ،باز گردند .نبيل گفت» :ما به آنجا باز میگرديم،
اما در آنجا حتی يک سرپناه ھم نداريم .اگر زنده بمانيم و کاری پيدا شود ،کار خواھيم کرد«.
شرح حالھاشم و خانواده

ھاشم م ٧ .ساله بود که به ھنگام سقوط دولت کمونيست افغانستان در سال  ١٩٩٢از کابل به ايران گريخت.ھاشم ١٩
سال بعد را در ايران سپری کرد به جز يک سفر به افغانستان که حدود يک سال به طول انجاميد .ھاشم گفت» :من
ِ
٢٨٠
مغازهای را در کابل باز کردم ،اما موفقيت آميز نبود .مغازه من سوپر مارکت و محل فروش مواد غذايی بود«.
ھاشم حدود ھشت يا نه سال پيش توانسته بود در ايران مدرک پناھندگی بگيرد .او پينه دوزی ياد گرفت و در
کارخانهای که کفشھای چرمی میساخت ،به کار پرداخت و ھفتهای  ٧٠تا  ٨٠ھزار تومان )معادل  ۶۵تا  ٧۵دالر
امريکا( دستمزد میگرفت .وی ازدواج کرد ،و او و ھمسرش  ٢پسر  ٢و  ٣ساله دارند.
ھاشم توانست مدارک پناھندگی خود را تا مرحله آمايش  ۴که کارت آبی رنگ بود و در ژوئيه  ٢٠٠٩صادر گرديد و
اعتبار آن تا آوريل  ٢٠١٠بود ٢٨١،نگاه دارد .اما ھنگامی که اعتبار آن منقضی شد ،وی نتوانست آن را تجديد کند .او
میگويد» :قرار بود اين کارت تعويض شود ،اما ھزينه آن بيش از يک ميليون ﷼ ) ٨٢دالر امريکا( بود و من توان
مالی آن را نداشتم .ھزينه دريافت اجازه کار ھم  ١۵٠،٠٠٠تومان ) ١٢٢دالر امريکا( است ،اما بدون ]داشتن کارت
آبی آمايش معتبر[ نمیتوان اجازه کار گرفت .من مجبور بودم ]وضعيت پناھندگی خود را[ ھر سال تجديد کنم و ھزينه
آن خيلی سنگين بود .آخرين بار نتوانستم چنين ھزينهای را بپردازم«.
ھنگامی که پليس به کارخانه کفش محل کارھاشم يورش برد،ھاشم را دستگير کرد .برادر وی که دارای اوراق معتبر
است ،کارت آمايش آبی ھاشم را که اعتبار آن منقضی شده بود به مرکز پليس برد تا نشان دھد که ھاشم قبالً دارای
مدارک پناھندگی معتبر بوده است .او گفت» :آنھا آن را قبول نکردند«.
ھاشم ،ھمسرش ،و دو پسرشان را به افغانستان فرستادند .تمام دارائی آنھا در ايران باقی ماند.
» ٢٨٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با ھاشم م« ،اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٨١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
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شرايط ناگوار بازداشتگاهھا
در سال  ،٢٠٠٧سازمان ديدهبان حقوق بشر شرح حال افغانھايی که در اخراج جمعی حدود  ١٠٠،٠٠٠تن افغان
دارای مدارک و فاقد مدارک از ايران ،گرفتار شده بودند را جمع آوری کرد .تعداد زيادی از اين افغانھا از سه
بازداشتگاه اصلی که توسط اداره امور اتباع و مھاجرين خارجی اداره میشد و در نزديکی مرز ايران و افغانستان قرار
داشت ،عبور کردند :عسکرآباد ،سفيد سنگ ،و تله سياه .برخی از افغانھايی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه
کردند از شرايط سخت اين اردوگاهھا که گاھی اوقات پيش از مرحله نھائی اخراج به افغانستان ،مجبور بودند چند ھفته
٢٨٢
را در آنجا سپری کنند ،شکايت داشتند.
به نظر میرسد از سال  ٢٠٠٧تا کنون ،تغييرات چندانی رخ نداده باشد .بر اساس مصاحبهھايی که در سالھای ٢٠١٢
و  ٢٠١٣توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر صورت گرفت ،بسياری از بازداشتگاهھايی که مھاجران افغان به ھنگام
انتظار برای اخراج از کشور در آن محبوس میشوند ،ساختمانھای يک يا دو اطاقهای ھستند که مردم در آنھا روی
زمين میخوابند ٢٨٣.آنھا از جھت اندازه و تعداد اخراجيانی که در آنجا نگھداری میشوند ،با يکديگر تفاوت زيادی
دارند؛ بازداشتگاهھای کوچک و موقت که فقط چند اخراجی در آن نگاه داشته میشوند و يا بازداشتگاهھای شلوغ
مرکزی مانند سفيد سنگ .اين بازداشتگاهھا اغلب بيش از حد شلوغ ھستند و مسئولين اداره امور اتباع و مھاجرين
خارجی که مسئول اداره اماکن فوق ھستند اغلب صبر میکنند تا تعداد اخراجیھا به تعداد الزم برای انتقال يک گروه
کامل به مرز ،برسد.
معموالً اخراجيان برای دو سه روز يا کمتر در اين بازداشتگاهھا میمانند اما در برخی موارد افرادی که قادر به
پرداخت ھزينه انتقال خود برای اخراج از کشور نيستند ،يا جزو متخلفين تکراری ھستند ،به مدت طوالنی تری در آنجا
نگاه داشته شده و مجبورند در بازداشتگاه کار کنند .بسياری از مصاحبه شوندگان شرح دادند که مجبور بودند در حياط
٢٨٤
بخوابند ،حتی در ھوای سرد وبارانی ،زيرا بازداشتگاه بيش از حد شلوغ بود و جای کافی برای ھمه وجود نداشت.
اخراج شدگان توصيف میکردند که بازداشتگاه سفيد سنگ دارای دو سالن بزرگ است و چندين نفر ،تعداد اخراجيان را
٢٨٥
در طی يک دوره ،حدود  ۴،٠٠٠تن يا بيشترتخمين زدند.
شرايط قرارگاهھای پليس که اخراجیھا بالفاصله پس از دستگيری در آن نگاھداشته میشوند نيز اغلب ناخوشايند است.
فريد ح ١٣ ،ساله؛ جاھد م ١۴ ،ساله؛ و عبدل ک ١٨ ،ساله ،با يکديگر نسبت خانواگی ندارند اما با ھم و با يک
قاچاقچی در حال ورود به ايران دستگير شدند .آنھا را به يک مرکز پليس محلی در شھر کرمان در جنوب شرقی ايران
بردند .عبدل ک .گفت» :اين محل بينھايت کثيف بود و يک اطاق داشت .حتی يک االغ ھم قبول نمیکرد آنجا بماند.
ھنگامی که آنجا بوديم ،آنھا به آزار و اذيت ما پرداختند .يکی از مأموران پليس تير ھوايی شليک میکرد تا ما را
٢٨٦
بترساند و به ما میگفت ساکت باشيم«.
» ٢٨٢ايران :اخراج جمعی افغانھا را متوقف کنيد« ] [“Iran: Halt Mass Deportation of Afghans,” Human Rights Watchاطالعيه سازمان
ديدهبان حقوق بشر ٢٠ ،ژوئن  ،٢٠٠٧قابل دسترسی در:
. http://www.hrw.org/news/2007/06/17/iran-halt-mass-deportation-afghans

 ٢٨٣اکثر اخراج شدگان افغان که سازمان ديدهبان حقوق بشر برای تھيه اين گزارش با آنھا مصاحبه کرد ،در سفيد سنگ زندانی شده بودند ،که
مايه تعجب ھم نيست ،زيرا به اسالم قلعه نزديک است.
» ٢٨٤مصاحبهھای سازمان ديدهبان حقوق بشر در اسالم قلعه با شريف  ١٩ساله ،در  ١۶آوريل ٢٠١٠؛ سعيد الف ١٨ ،ساله در  ١۶آوريل
٢٠١٢؛ فرخ  ٢۵ساله در  ١۶آوريل ٢٠١٢؛ حافظ  ١۵ساله در  ١٧آوريل ٢٠١٢؛ و شھيب م ١٧ .ساله در  ١٨آوريل .«٢٠١٢
» ٢٨٥مصاحبهھای سازمان ديدهبان حقوق بشر در اسالم قلعه با والد ج .در  ١۶آوريل ٢٠١٢؛ قادر م .در  ١٧آوريل ٢٠١٢؛ شھيب م .در ١٨
آوريل .«٢٠١٢
» ٢٨٦مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با فريد ح ،جاھد م .و عبدل ک ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
٧٣
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ھمه اخراج شدگان در باره وضعيت غذای بازداشتگاهھا نيز شکايت داشتند.
ويس ر ٢۴ ،ساله ،به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :غذا خوب نيست .آب را به اندازه کافی نجوشاندهاند .مردم
٢٨٧
مريض میشوند و ھيچگونه مراقبت پزشکی وجود ندارد .برخی از مردم دو يا سه ماه در سفيدسنگ میمانند«.
حميد ح ١٨ ،ساله ،که پيش از اخراج ،از قم و بازداشتگاه سفيد سنگ عبور کرد میگويد» :من  ۴يا  ۵روز پيش
دستگير شدم .در ھر دوی اين بازداشتگاهھا نه غذا وجود داشت و نه پتويی برای خوابيدن .بعضیھا غذا میگرفتند و
٢٨٨
برخی ھم غذا نداشتند .مقدار آن ھم خيلی کم بود«.
قادر م ،.عليرغم آنکه  ١۵سال داشت با بزرگساالن نگاھداشته میشد .وی گفت» :غذايی که آنھا به ما میدادند يک سيب
زمينی و يک تکه نان برای سه نفر بود .او گفت که در بازداشتگاه غذا برای فروش وجود داشت اما قيمت آن شش برابر
٢٨٩
قيمت غذا در بيرون از بازداشتگاه بود«.
خبير محمد و طميم ،دو پسرعمو که به طور داوطلبانه از ايران باز میگشتند ،گفتند» :غذای يک نفر ،برای سه ،يا
٢٩٠
چھار نفر بود«.
عبدالرحيم گ ۴٨ ،ساله ،گفت» :مردم ]در بازداشتگاه سفيد سنگ[ شديداً مريض بودند و آنھا اھميتی نمیدادند .غذا بد
٢٩١
است و انسان را مريض میکند .باعث اسھال میشود«.
شھيب م ١٧ ،ساله ،به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :آنھا يک سيب زمينی و نصف تکه نان برای ھر نفر میدادند،
سه بار در روز .بچهھای زيادی در سفيد سنگ مانده بودند ،زيرا پولی نداشتند .يک پسر  ١٣ساله بود که خيلی الغر
شده بود چون پولی نداشت .او  ٣٠روز در آنجا بود .ھنگامی که من آنجا را ترک کردم ،او ھنوز ھم آنجا بود .افراد
زيادی مانند وی آنجا بودند .اگر خطايی از آنھا سر میزد ،مسئولين آنھا را مجبور میکردند که گوشھای خود را گرفته
و با يک پا به مدت  ٢٠دقيقه بايستند و يا  ١٨٠بار نشست و برخاست کنند .آنھا مرا مجبور کردند  ١٨٠بار بنشينم و بلند
٢٩٢
شوم .من به حدی خسته بودم که نتوانستم ،در نتيجه آنھا به من سيلی زدند«.
ھم مجموعه اصول محافظت از کليه زندانيان تحت ھر گونه بازداشت يا حبس ٢٩٣و ھم مجموعه قواعد سازمان ملل
برای حداقل استاندارد رفتار با زندانيان ٢٩٤حداقل معيارھای بازداشتگاهھا برای اطمينان از سالمت و رفاه بازداشت
» ٢٨٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با ويس ر ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٨٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با حميد ح ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٨٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با قادر م ،«.اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٩٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با خبير م .و طميم« ،اسالم قلعه ١٧ ،آوريل  .٢٠١٢مردان مجرد حتی ھنگامی که ايران را
داوطلبانه ترک میکنند ،بايد از طريق بازداشتگاه ،مراحل خروج را انجام دھند» .مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يکی از کارکنان يک
سازمان بينالمللی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٩١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با عبدالرحيم گ ،«.اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٢٩٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با شھيب م ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
 » ٢٩٣مجموعه اصول محافظت از کليه زندانيان تحت ھر گونه بازداشت يا حبس« )مجموعه اصول( در  ٩دسامبر  ،١٩٨٨قطعنامه مجمع
عمومی شماره  ،۴٣/١٧٣پيوست ،سوابق رسمی مجمع عمومی شماره  ،۴٣سند  ،[43 U.N. GAOR Supp. (No. 49)] ۴٩ص ،٢٩٨ .سند
سازمان ملل  ،(١٩٨٨) A/43/49قابل دسترسی در:

) http://www1.umn.edu/humanrts/instree/g3bpppdi.htmتاريخ دسترسی ١٩ :اوت .(٢٠٠٩

 » ٢٩٤مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانيان« )قواعد حداقل استاندارد( ،توسط نخستين کنگره سازمان ملل متحد
در ژنو در  ١٩۵۵در باره پيشگيری از جرائم و برخورد با متخلفين ،به تصويب رسيد و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی از طريق
قطعنامهھای شماره ) 663 C (XXIVدر  ٣١ژوئيه ١٩۵٧و شماره ) 2076 (LXIIدر  ١٣مه  ١٩٧٧به تصويب رسيد.

مھمانان ناخوانده

٧۴

شدگان را تعيين میکنند و قواعد سازمان ملل برای محافظت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدهاند ،محافظتھای
بيشتری را برای کودکان زندانی در نظر میگيرد ٢٩٥.قواعد حداقل استاندارد ،فھرست جامعی از دستورالعملھا که
گردانندگان بازداشتگاهھا بايد از آن تبعيت کنند ،از جمله استانداردھای خوابگاهھا ٢٩٦،نور ٢٩٧،شرايط بھداشتی ٢٩٨،تھيه
غذا ٢٩٩،و دسترسی به مراقبتھای پزشکی ٣٠٠را مشخص میکنند .مجموعه اصول محافظت از کليه زندانيان تحت ھر
گونه بازداشت يا حبس ،تعھد بازداشتگاهھا مبنی بر حصول اطمينان از درمان پزشکی کافی برای بازداشت شدگان را
٣٠١
مشخص میکند.
قانون ايران نيز حداقل تضمينھا را برای شرايط بازداشتگاهھا مشخص میکند .برای مثال ،قانون سازمان زندانھای
کشور ،از مسئولين میخواھد که حداقل سرپناه را که شامل يک تختخواب ،تشک ،بالش و پتو و نيز سه وعده غذا در
روز ،وسايل ضروری آشپزخانه ،نظافت و ضد عفونی مرتب بازداشتگاه ،دسترسی به نور و ھوای تازه و آب گرم
٣٠٢
کافی ،دستشويی و حمام است ،تأمين کنند.

آزار و اذيت و عدم مراقبت از کودکان مھاجر بیسرپرست
کودکان مھاجر بیسرپرست در طی مراحل بازداشت و اخراج از کشور شديداً در برابر آزار و اذيت ،آسيب پذير
ھستند .تحقيقات ما نشان میدھد که در بسياری از موارد ،مسئولين در مرز ايران و افغانستان ،برای محافظت از منافع
اين کودکان ،اقدامات کافی انجام نمیدھند.
کودکان مھاجر افغان که سرپرستی ندارند – کودکانی ھستند که بدون ھيچيک از والدين و يا افراد ديگری که از آنھا
مراقبت کنند ،سفر میکنند و در نتيجه آسيب پذيرترين گروه در ميان افغانھا را تشکيل میدھند .اين کودکان در طی
عبور از مرز ،و نيز در ايران ،اغلب در معرض انواع آزار و اذيتھا قرار میگيرند .برخی از کودکان در طی
مھاجرت ،به خصوص موقع دستگير شدن ،از خانواده خود جدا میشوند ،و برخی ھم از افغانستان بدون ھمراھی
خانواده شان سفر میکنند .کودکانی که به ايران سفر میکنند ،چه در راه رفت و چه در راه برگشت ،در خطر مرگ و
بدرفتاری پليس قرار دارند .آنھا ھنگام اقامت در ايران ،به ترتيبی که حقوق بينالملل ضروری میداند ،از ھيچ نوع
سرپرستی ،يا دسترسی کافی به امکانات پناھجويی برخوردار نيستند ،چه برسد به دريافت کمک برای ضرورتھای
اوليه زندگی از قبيل داشتن سرپناه ،تحصيالت و غذا.
مصاحبهھايی که انجام دادهايم نشان میدھد مقامات غالبا ً کودکان را در طی مراحل انتقال ،بدون برخورداری از
تشريفات حقوقی الزم ،داشتن سرپرست يا دسترسی به وکيل ،در بازداشتگاهھا نگاه میدارند .اين کودکان در طی اقامت
» ٢٩٥قواعد سازمان ملل برای محافظت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند« )قواعد محافظت از نوجوانان( ،تاريخ تصويب١۴ :
دسامبر  ،١٩٩٠قطعنامه مجمع عمومی  ،۴۵/١١٣پيوست ،سوابق رسمی مجمع عمومی ،شماره  ،۴۵سند -۴٩اِی ] 45 U.N. GAOR Supp. (No.
) ،[49Aص .٢٠۵ .سند سازمان ملل  ،(١٩٩٠) A/45/49ماده .۶٣
 » ٢٩٦مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانيان« )قواعد حداقل استاندارد( ،توسط نخستين کنگره سازمان ملل متحد
در ژنو در  ١٩۵۵در باره پيشگيری از جرائم و برخورد با متخلفين ،به تصويب رسيد و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی از طريق
قطعنامهھای شماره ) 663 C (XXIVدر  ٣١ژوئيه ١٩۵٧و شماره ) 2076 (LXIIدر  ١٣مه ١٩٧٧به تصويب رسيد ،اصول  ٩و .١٠
 ٢٩٧ھمان ،اصل .١١
 ٢٩٨ھمان ،اصل .١۴
 ٢٩٩ھمان ،اصل .٢٠
 ٣٠٠ھمان ،اصل .٢۵
» ٣٠١مجموعه اصول« ،اصل .٢۴
» ٣٠٢آئين نامه اجرايی سازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور«] ١٣٨۴ ،در سال  ١٩٨۵تصويب و در سال  ٢٠٠۵اصالح گرديده
است[ ،مواد .١٠٨ ،١٠۶ ،١٠۴ ،٩۵-٩۶ ،٩٣ ،٧١
٧۵
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خود ]در بازداشتگاهھا[ اغلب با بزرگساالنی که با آنھا ھيچ نسبتی ندارند در يک اطاق نگاھداشته میشوند ،گاھی اوقات
توسط پليس يا نگھبانان بازداشتگاه مورد ضرب و شتم يا آزار و اذيتھای ديگر قرار میگيرند ،به آنھا غذای کافی داده
نمیشود ،از تحصيل محروم ھستند ،و اغلب برای ترک بازداشتگاه مجبور میشوند مبالغی را پرداخت کنند.
ما مجموعا ً با  ٣۵کودک مھاجر که بدون ھمراھی والدين يا ھر گونه سرپرست به افغانستان باز میگشتند ،مصاحبه
کرديم .در طول تقريبا ً پنج روز که سازمان ديدهبان حقوق بشر در قرارگاه اسالم قلعه سپری کرد ،ما ھر روز حدود ١٠
تا  ٣٠کودک بیسرپرست مشاھده کرديم که بعضی از آنھا بيش از  ١٢سال نداشتند و از سازمان بينالمللی مھاجرت
درخواست کمک میکردند .ما ھمچنين کودکان بیسرپرست ديگری را ھم مالقات کرديم که مايل به دريافت کمک از
سازمان بينالمللی مھاجرت نبودند .شمارش تعداد کل کودکان بیسرپرستی که ھر روز از مرز عبور میکردند ،غير
ممکن بود ،زيرا آنھا با تعدادی از بزرگساالنی که در حال عبور از مرز بودند ،مخلوط شده بودند .کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان تأييد کرد که آنھا ھزاران تن کودک بیسرپرست را مشاھده میکنند که برخی از آنھا ده سال بيشتر
٣٠٣
نداشتند و تنھا از کشور اخراج شدهاند و گاھی اوقات ،کودکان  ٨ساله را ]در چنين شرايطی[ مشاھده کردهاند.
اکثريت قريب به اتفاق اين کودکان ،پسر ھستند اما ھر سال تعداد انگشت شماری ھم کودک دختر در ميان آنھا ديده
میشود ٣٠٤.تخمين زده میشود که در سال  ،٢٠١١حدود  ٢،٠٠٠کودک بیسرپرست افغان فقط از طريق مرز اسالم
٣٠٥
قلعه به افغانستان بازگردانده شدهاند.
اکثر کودکانی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند و از  ١٢تا  ١٧سال داشتند ،تنھا به ايران سفر کرده
بودند تا پولی به دست آورند و به خانواده شان کمک کنند .اين کودکان پس از دستگيری و اخراج ،در تالش برای
دوباره پيوستن به خانواده خود در افغانستان ،که اغلب در بعضی مناطق بسيار دورافتاده و ناامن افغانستان زندگی
میکردند ،سفر طوالنی ،دشوار و خطرناکی در پيش رو داشتند .اکثر آنھا ھيچ پولی نداشتند و بعضی از آنھا از
بازگشت به خانه میترسيدند و احساس میکردند نتوانستهاند تعھد خود برای تھيه پول و کمک به خانوادهھايشان را
انجام دھند ٣٠٦.برخی از آنھا ،شايد ھم بسياری از آنھا تالش کنند دوباره به ايران بازگردند.
شرح حال زالمای ک

٣٠٧

زالمای ک ١٢ ،سال دارد .وی در آوريل  ٢٠١٢به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :من فقط  ٢٠روز پيش به ايران
رفتم .من به ھمراه چند پسر از ده خودمان ]در واليت دايکندی در افغانستان[ به راه افتاديم .من برای کار میرفتم.
خانوادهام به قاچاقچی پول دادند تا مرا ببرد ٣٠٨.زالمای سفر خود را که با قاچاقچيان و به ھمراه حدود  ۴۴٠مرد و پسر
افغان ديگر انجام داده بود ،تعريف کرد» :ما از طريق پاکستان سفر کرديم .ما به بم و بعد به کرمان ]در جنوب شرق
ايران[ رفتيم .ما به يک منطقه جنگلی رسيديم و در آنجا دستگير شديم .ما برای پنھان شدن از ديد پليس به آنجا رفتيم.
» ٣٠٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام رسمی افغان« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
 ٣٠٤ھمان.
» ٣٠٥مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام رسمی مرزی« )نام و محل محفوظ است( ،آوريل .٢٠١٢
 ٣٠٦بسياری از کودکانی که مصاحبه شدند ،سفرھای پر خطر و وترسناکی به ايران کرده بودند؛ ھمراه با گروهھای بزرگی از افغانھا به ھمراه
قاچاقچيان ساعتھا پياده راه میپيمودند ،از کوھستانھا عبور میکردند  ،گاھی دچار راھزنان میشدند .آنھا خود يا خانواده شان به
قاچاقچیھا مبلغی در حدود  ١٢٠دالر امريکا میدادند اما معموالً  ۵٠٠تا  ۶٠٠دالر امريکا بود ،اگرچه که برخی میگفتند ما فقط اگر موفق
میشديم به تھران برسيم ،به قاچاقچی پول میداديم .دليل اصلی برای انجام اين سفر ،تالش برای پول درآوردن و ارسال آن برای
خانوادهھای تنگدست خود ]در افغانستان[ بود.
» ٣٠٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با زالمای ک ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
 ٣٠٨افرادی که از طريق قاچاقچی به ايران سفر کرده بودند ،قيمتھای گوناگونی را برای اين سفر گزارش میکردند از  ١٠٠دالر امريکا
گرفته تا  ٢٣٠٠دالر امريکا برای سفر از طريق ترکيه بود .به نظر میرسيد  ۶٠٠دالر امريکا ،نرخی معمول برای سفر از افغانستان به ايران
بود ،اگرچه که بسياری از مصاحبه شوندگان به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفتند آنھا قرار گذاشته بودند فقط در صورتيکه با موفقيت به مقصد
مورد نظر در ايران برسند ،پول را پرداخت کنند.
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زالمای گفت تمام گروه بيش از  ۴٠٠نفر بودند ھمگی دستگير شدند .پليس زالمای را با گروه کوچکتر  ١۵نفری که ٢
نفر آنھا پسر ،و بقيه مرد بودند ،نگاه داشت«.
بسياری از کودکان به دستور خانواده شان يا برای پرداخت بدھی به ايران سفر میکنند .خانواده مصطفی الف١٣ ،
ساله ،به او گفتند به ايران سفر کند زيرا پدرش معاملهای ناموفق بر روی يک قطعه زمين انجام داده بود که برای
خانواده بدھی به وجود آورده بود .مصطفی توضيح داد» :پدرم بدھی دارد زيرا زمين خريد «.حتی مقادير ناچيز قرض
میتواند خانوادهھای فقير را بر آن دارد تا به عنوان تنھا راه نجات از فشار مالی ،پسرشان را به ايران بفرستند .عباس،
 ١۵ساله ،گفت» :خانواده من برای خريد برنج و مواد غذايی ديگر به مغازه دار  ٣٠،٠٠٠افغانی )معادل  ۶٠٠دالر
امريکا( بدھی داشتند ٣٠٩«.احسان الف ١۵ ،ساله به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :خانواده من به ھمسايهھا بدھی
داشتند .ما برای گرفتن آرد ،نان ،و ھيزم بدھی داشتيم .بدھی ما  ١۵تا  ١۶ھزار افغانی )معادل  ٣٠٠تا  ٣٢٠دالر
امريکا( بود ٣١٠«.ياما ھـ ١۴ ،ساله در تالش برای بازپرداخت  ١،٢٠٠دالر امريکا ،مھريه که خانواده وی برای
٣١١
ازدواج برادر  ١۵ساله ياما بدھی داشتند ،به ايران سفر کرده بود.
بسياری از اين پسرھا حتی اگر دستگير و به افغانستان بازگردانده شوند و حتی با وجود اطالع از خطرات اين سفر،
مکرراً سعی میکنند به ايران برسند .شھيب م ١٧ ،ساله ،پس از  ٢٣روز اقامت در ايران ،دستگير و از کشور اخراج
گرديده بود .او گفت در عرض  ١٠روز يا يک ماه دوباره سعی خواھد کرد به ايران باز گردد .او گفت» :پدرم از ١٠
سال پيش بيمار بوده است .من خيلی تالش کردم تا با کار کردن در اينجا بتوانم غذای پدر و مادرم را تأمين کنم ،اما
موفق نشدم .پدر و مادرم عدم موفقيت مرا نمیپذيرند و من مجبورم دوباره ]به ايران[ باز گردم «.شھيب تنھا پسر
٣١٢
خانواده است.
ذبيحﷲ  ١٢ ،ساله و ادريس ١۴ ،ساله ،يک روز پس از عبور از مرز دستگير شدند .آنھا سعی داشتند به پدرشان
بپيوندند .بار قبل ،اين دو با پدرشان سفر کردند و ھر سه دستگير و بازگردانده شدند .سپس پدرشان بار ديگر تالش کرد
به تنھايی به ايران برود و پس از آنکه سفرش با موفقيت ھمراه بود ،ترتيباتی داد تا پسرانش ھم دوباره سعی کرده و با
کمک قاچاقچی به او ملحق شوند .ادريس گفت» :ما میخواستيم برای کار کردن به آنجا برويم .ما در افغانستان زمينی
نداريم «.اين خانواده متعلق به دايکندی ھستند که يکی از فقيرترين واليات افغانستان ،و منشاء بخش عظيمی از کودکان
٣١٣
بیسرپرستی است که سازمان ديدهبان حقوق بشر با آنھا مصاحبه کرده است.
کودکان بیسرپرستی که از مرز عبور میکنند و مسافات زيادی را بدون محافظت يا داشتن منابع مالی طی میکنند،
شديداً در معرض سوء استفاده قرار دارند .ھنگامی که اين کودکان به ايران میرسند ،آنھا حق دارند که تحت سرپرستی
و محافظت قانون قرار گيرند و تا زمانی که وضعيت آنھا مشخص شود ،به خدمات ابتدايی ،از جمله داشتن سرپناه ،غذا
و تحصيل ،دسترسی داشته باشند .اما با وجود اين آنھا اغلب دستگير و بازداشت میشوند و در حالی که به اين حقوق،
توجه اندکی مبذول میشود ،آنھا را از کشور اخراج میکنند .تمام کودکان بیسرپرستی که با سازمان ديدهبان حقوق
بشر مصاحبه کردند ،گزارش دادند که در طی مدتی که در حبس دولت ايران به سر میبردند – به مدت يکی دو روز تا

» ٣٠٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با عباس« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣١٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با احسان الف ،«.اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣١١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با ياما ح ،«.اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣١٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با شھيب م ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣١٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با ذبيحﷲ و ادريس« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
٧٧
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چندين ھفته – آنھا را در سلولھا و بازداشتگاهھايی که دارای ازدحام بيش از حد بود و در کنار بزرگساالنی که با آنھا
ھيچ نسبتی نداشتند ،نگاھداری کردند.
بسياری از پسران بیسرپرست که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند به ھمراه مردان سالمندتری به مرز
رسيدند که آنھا را در بازداشتگاهھا يا مکانھای ديگر در طی مراحل اخراج مالقات کرده بودند و اکنون آنھا،
»مراقبت« از اين پسرھا را بر عھده داشتند .کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که سعی دارد تا حد امکان با اين
پسرھا به تنھايی مصاحبه کند تا ھويت فردی که به ھمراه اين پسرھاست و از بستگان آنھا نيست را دريابد ،به سازمان
ديدهبان حقوق بشر گفت» :اين بزرگساالن در بازداشتگاه به کودکان میگويند که عمو يا پسرعموی آنھا خواھند شد و به
آنھا کمک خواھند کرد .بچهھا نيز به دروغ میگويند اين فرد عموی من است .معلوم است که اين افراد خردسال مورد
سوء استفاده قرار گرفتهاند .گاھی اوقات آنھا را دوباره به طور قاچاق به ايران باز میگردانند و گاھی اوقات ھم آنھا را
مورد سوء استفاده جنسی قرار میدھند .اين کودکان به حدی بی پناه و بی اطالعند که قبول میکنند با اين فرد ]ناشناس[
٣١٤
بروند«.
سازمان بينالمللی مھاجرت در آن سوی مرز که متعلق به افغانستان است به کودکان بیسرپرستی که از مرز عبور
میکنند کمک میکند ،اما فقط اگر کودکی درخواست کمک کند ،آنھا چنين کمکی را به او عرضه میکنند .ھنگامی که
يک اتوبوس حامل اخراج شدگان از راه میرسد ،يک نماينده با افراد داخل اتوبوس مالقات کرده و به سرنشينان
اتوبوس راھنمايی میکند که چه کمکھايی برای آنھا ميسر است ،اما ھيچ ساز و کاری وجود ندارد که تمام کودکان را
به طور سازمان يافته بررسی کرده و شرايط آنھا را تشخيص دھد و دريابد کودکی که به نظر میرسد به ھمراه يک
بزرگسال است در واقع به ھمراه فردی ناشناس سفر میکند .در برخی موارد فرد ناشناس بی شک از کودک مراقبت
میکند اما اين وضعيت آشفته ،نشانگر آسيب پذيری بيش از حد اين کودکان بوده و عمل نکردن دولت ايران به وظايف
قانونی خود در حمايت از آنھا را نشان میدھد.
عليرغم اصول صريح و روشن حقوق بينالملل که دولتھا را ملزم میدارد حضانت کودکان مھاجر بیسرپرست را بر
عھده گيرند ،ھيچيک از کودکانی که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند ،از مسئولين ايرانی ھيچگونه کمک
خاصی دريافت نکرده بودند .اين کودکان ھمچنين در ارتباط با اجرای مراحل اداری مربوط به تعيين وضعيت مھاجرت
شان ،حق دارند از طريق ارائه درخواست پناھندگی يا از طُرُق ديگر ،کمکھای حقوقی رايگان دريافت کنند و در تمام
امور مربوط به محافظت از کودکان ،از قبيل دسترسی به ضرورتھای اوليه از قبيل پناھگاه ،مراقبتھای بھداشتی،
غذا و تحصيل ،از کمک و پشتيبانی برخوردار شوند.
ايران نسبت به کودکان بیسرپرست ،از جمله آنھايی که به طور غير قانونی وارد کشور شدهاند و آنھايی که فقط برای
چند ساعت و يا چند روز در کشور بودهاند ،وظايف خاصی دارد .تعھدات کشورھا نسبت به کنوانسيون حقوق کودک
بدون استثناء چه در داخل مرزھای کشور و چه در ھر منطقهای که تحت صالحيت قضايی آن کشور باشد ،صرف
نظر از مليت يا وضعيت مھاجرتی شخص ،بايد اِعمال شود .ھمچنين اين تعھدات شامل حال کودکانی ھم میشود که در
تالش برای ورود به خاک يک کشور ،در حوزه صالحيت قضايی آن کشور قرار گرفتهاند ٣١٥.بر طبق کنوانسيون
حقوق کودک ،کليه حقوقی که به بزرگساالن تعلق میگيرد ،از جمله حق پناھجويی و در امان بودن از سوء استفاده و
» ٣١٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با يک مقام رسمی افغان« ]نام و محل محفوظ است[ ،آوريل .٢٠١٢
٣١٥
کميته حقوق کودک سازمان ملل» ،رفتار با کودکان بیسرپرست و جدا شده از خانواده خارج از کشور مبداء« ] UN Committee on the
” [Rights of the Child, “Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin,تفسير عمومی شماره ،۶
 ،٢٠٠۵/٩/١سند شماره  ،(٢٠٠۵) CRC/GC/2005/6پاراگراف .١٢
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آزار ،تبعيض و باز گردانده شدن به کشور مبداء ،به کودکان بیسرپرست نيز تعلق میگيرد ٣١٦.کودکان بیسرپرست
ھمچنين در تحصيل و در تصميمگيری در باره وضعيت قانونی آنھا بر اساس حفظ منافع ايشان به بھترين وجه ،بايد از
ھمان حقوقی منتفع شوند که کودکان ديگر ھم در کشور مزبور از آن برخوردار ھستند ٣١٧.عالوه بر تمامی اين حقوق،
کنوانسيون حقوق کودک ملزم میدارد که برای کودکان بیسرپرست ،کمکھای مخصوصی فراھم گردد ،از جمله
ارزيابی فوری وضعيت آنھا ،ثبت نام ايشان و تالش برای رديابی خانواده کودک مزبور ٣١٨.برای کودکان بدون
سرپرست بايد يک سرپرست يا راھنما و يک وکيل مدافع تعيين شود و ھمچنين بايد مراقبتھای مناسب ،و مکانی برای
٣١٩
اقامت و دسترسی کامل به تحصيل برای ايشان فراھم گردد.
در طرفی از مرز که خاک ايران است ،برای جدا کردن کودکان از بزرگساالنی که نسبتی با آنھا ندارند و يا برای
برطرف ساختن احتياجات خاص کودکان بیسرپرست ،ھيچ سيستمی وجود ندارد .به نظر میرسد ھيچگونه تالشی
برای فراھم آوردن سرپرستی برای آنان يا در نظر گرفتن منافع آنھا وجود ندارد .در حقيقت حتی معلوم نيست چه
سازمان دولتی مسئوليت اين کودکان را بر عھده دارد .ايران ،به عنوان يکی از امضاء کنندگان کنوانسيون حقوق کودک
وظيفه دارد برای آنھا محل زندگی ،غذا ،و تحصيالت کافی فراھم کند و نيز ديگر نيازھای اصلی آنان را فراھم آورد .با
وجود اين ،شھادتنامهھايی که توسط سازمان ديدهبان حقوق بشر جمع آوری شده ،نشانگر آن است که ايران ھيچيک از
اين معيارھا را رعايت نمیکند.
شرح حال سليم ت

٣٢٠

سليم ١۴ ،ساله ،میگويد» :من حدود يک ماه پيش افغانستان را ترک کردم «.او از واليت دايکندی در افغانستان آمده
است .وی میگويد از ده او شش نفر آمدند ،اما او تنھا فرد خانواده بود که ]به ايران[ میرفت .او میگويد» :من از آنجا
رفتم چون ديگر چيزی برای خوردن نداشتيم .ھيچ پولی نداشتيم .در حقيقت نابود شده بوديم .خانوادهام ھزينه رفتن مرا
به قاچاقچی پرداخت کردند ،اما اين تصميم من بود که بروم «.دو برادر بزرگتر سليم از قبل در ايران بودند .سليم
میگويد او با يک گروه افغان که حدود  ١٠٠نفر بودند و  ١٠٠تا  ٢٠٠تن از آنھا پسر بودند ،به ھمراه قاچاقچی از
افغانستان به راه افتاد .سليم میگويد» :ما از طريق پاکستان رفتيم .در کوھستانھای پاکستان در حاليکه پياده میرفتيم
دزدھا با پنج اسلحه کالشنيکف آمدند و ھر چه داشتيم از ما گرفتند «.سليم میگويد دزدھا تلفنھای ھمراه ،ساعت مچی و
پولھای آنھا را گرفتند.
مرد مسن تری که والد نام داشت و با ھمان گروه سليم ،ھمسفر بود گفت» :قاچاقچی ما را نزد دزدھا برد .او ھمه چيز
را آماده کرده بود .در طول شب آنھا ما را محاصره کردند و گفتند ما برای حفظ امنيت شما اينجا ھستيم .آنھا شب را
ماندند و ھنگامی که صبح شد ما را به صف کرده و ھمه چيز حتی داخل جورابھايمان را جستجو کردند .آنھا به يکی از
افراد گروه شليک کردند چون سعی داشت فرار کند .او مرد و ما جسد او را ھمان جا گذاشتيم«.

 ٣١٦ھمان.
 ٣١٧ھمان.
 ٣١٨ھمان ،پاراگراف .٣١
٣١٩ھمان ،پاراگرافھای  .٣٩-۴٣ ،٣٣ھمچنين نگاه کنيد به کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان» ،دستورالعملھای مربوط به
سياستھا و روال برخورد با کودکان پناھجوی بیسرپرست« ] UN High Commissioner for Refugees, “Guidelines on Policies and
” ،[Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum,فوريه  ،١٩٩٧قابل دسترسی در:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3360.html

)تاريخ دسترسی ٢٩ :مه .(٢٠١٢

» ٣٢٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با سليم ت ،«.اسالم قلعه ،افغانستان ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
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سليم و والد ھمچنين گفتند مرد پيری در اين گروه بود که خيلی بيمار بود و ھنگامی که از کوهھا عبور میکردند خيلی
ضعيف شده بود .او با يک پسر کوچک سفر میکرد .آنھا گفتند که ديگر اعضاء گروه مدتی او را حمل کردند اما
باالخره خسته شدند و او و پسر کوچک را ھمانجا در کوهھا رھا کردند .آنھا معتقدند که ھم آن مرد پير و ھم آن پسر بايد
مرده باشند.
پس از آنکه اين گروه توسط مھاجمين ناشناس مورد سرقت قرار گرفت ،قاچاقچیھا ھم ناپديد شدند .سليم گفت گروه ما
به سفر خود بدون قاچاقچیھا ادامه داد و توانست خود را به ايران برساند .پس از عبور از مرز ،در زاھدان قاچاقچی
ديگری پيدا کردند .اين قاچاقچی گفت وی آنھا را به تھران خواھد رساند و پس از رسيدن به مقصد ،خانوادهھای آنھا در
تھران میتوانند دستمزد وی را بپردازند .اما در بين راه زاھدان و تھران گروه آنھا دوباره گرفتار سارقين شدند .سليم
گفت» :من داخل کفشم مبلغی پول داشتم که دزدھای اولی پيدا نکردند ،اما دزدھای دومی آن را پيدا کردند «.يک روز
بعد در حاليکه ھنوز پياده میرفتند ،پيش از رسيدن به تھران ،پليس آنھا را پيدا و دستگير کرد.
ابتدا آنھا را به يکی از بازداشتگاهھای اخراج از کشور در ھمان نزديکی بردند و سپس ايشان را به بازداشتگاه سفيد
سنگ که فاصله چندانی با مرز اسالم قلعه نداشت ،انتقال دادند .سليم گفت» :در بازداشتگاه ،غذا خيلی کم بود .من در
بازداشتگاه اول  ٣٠،٠٠٠تومان ) ٢۵دالر امريکا( و در بازداشتگاه سفيد سنگ ھم  ١٠،٠٠٠﷼ ) ٨دالر امريکا(
پرداختم  ...پليس گفت يا بايد اين پول را بپردازی و يا مجبور خواھی شد ھمين جا بمانی«.
کنوانسيون حقوق کودک ،شرايطی که تحت آن کودکان را میتوان بازداشت کرد و نيز دوره بازداشت آنھا را محدود
میکند .چنين بازداشتی بايد قانونی باشد ،دورۀ آن کوتاھترين زمان مناسب باشد ،و فقط بايد به عنوان آخرين راه حل
ممکن ،به کار گرفته شود ٣٢١.اين کنوانسيون مقرر میکند که در کليه اقداماتی که توسط مسئولين انجام میشود ،از
جمله در بازداشت کودکان ،توجه به منافع آنھا به نحو احسن ،بايد در درجۀ اول اھميت قرار داشته باشد ٣٢٢.کميته
حقوق کودک ،نھادی که بر اجرای اين معاھده نظارت دارد ،تعيين کرده است که »به عنوان يک اصل کلی ،کودکان
بیسرپرست را نبايد محبوس کرد «.و اينکه »بازداشت را نمیتوان صرفا ً بر پايه ] [...به علت وضعيت مھاجرت يا
٣٢٣
اقامت آنھا و يا فقدان آن ،توجيه کرد«.
کنوانسيون حقوق کودک و نيز ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،دولتھای عضو را متعھد میسازند که در طی
مدت بازداشت ،کودکان را از بزرگساالنی که با آنھا نسبتی ندارند جدا سازند ٣٢٤.عالوه بر تعھد نسبت به جدا ساختن
کودکان از بزرگساالنی که با آنھا نسبتی ندارند ،تضمينھای آئين نامهای ديگری نيز شامل کودکان بازداشت شده
میگردد .کنوانسيون حقوق کودک ،کشورھای متعھد را مکلف میکند برای کودکانی که در بازداشت به سر میبرند،
»حق دسترسی فوری به کمکھای حقوقی و کمکھای مناسب ديگر ،و نيز حق اعتراض نسبت به قانونی بودن محروم

» ٣٢١کنوانسيون حقوق کودک« ،ماده )ب(.٣٧
» ٣٢٢کنوانسيون حقوق کودک« ،ماده ) (٢و ).٣(١
 ٣٢٣کميته حقوق کودک سازمان ملل ،تفسير عمومی شماره  ،۶پاراگراف .۶١
» ٣٢٤کنوانسيون حقوق کودک« ،ماده )ج(٣٧؛ »ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی« ،ماده )ب( .١٠کنوانسيون حقوق کودک تنھا در
صورتی اجازه میدھد که کودک و فرز بزرگسال با يکديگر در يک محل زندانی شوند که اين به نفع کودک باشد .ھمان.

مھمانان ناخوانده

٨٠

ساختن وی از آزادی  «...فراھم آورند ٣٢٥.قواعد سازمان ملل برای محافظت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم
٣٢٦
شدهاند ،اصول بيشتری را برای وجود شرايط مناسب بازداشت افراد خردسال معين میکند.
تحقيقات سازمان ديدهبان حقوق بشر نشان میدھد که ايران قادر نبوده است اين معيارھا را به اجرا درآورد و در
عوض ،مھاجران خردسال و بیسرپرست را تحت بازداشتھای خودسرانه قرار داده ،با آنھا بدرفتاری کرده ،و آنھا را
در کنار بزرگساالنی نگاه داشته است که ھيچگونه نسبتی با اين کودکان ندارند.

دستگيری ،بازداشت ،و بدرفتاری در قرارگاهھای پليس و بازداشتگاهھای انتقال اخراجيان
کودکان مھاجر افغان در ايران ممکن است ھر لحظه دستگير شوند بدون آنکه تقريبا ً ھيچگونه دسترسی به تشريفات
حقوقی الزم و يا محافظتھای تضمين شده برای کودکان بر طبق حقوق بينالملل داشته باشند.
اين کودکان در حالی که در شھرھای محل اقامت خود ،در حال عبور و مرور ھستند ،ممکن است دستگير شوند .نادر
ر .قدرت مالی کافی برای حضور در مدرسه در ايران نداشت و در کارھای ساختمان سازی به کار مشغول بود .يک
روز صبح که وی به محل کار خود میرفت ،پليس ايران وی را دستگير کرده و دستبند زد .او گفت» :مرا به مدت ٣
٣٢٧
ساعت در پاسگاه پليس نگاه داشتند .آنھا به من اجازه نمیدادند به خانوادهام تلفن کنم و مرا با کابل برق میزدند«.
عليرضا ١۶ ،ساله ،گفت» :من  ١٢سال در ايران بودم .من با خانوادهام ]به ايران[ رفتم .من اينجا در افغانستان کسی را
نمیشناسم .يک کارت شناسايی داشتم و در قم زندگی میکردم .ھر موقع از خانه بيرون میرفتم ،ھميشه اين کارت
شناسايی را ھمراه خود میبردم ،اما ھمين يک بار بدون کارت از منزل خارج شدم .آن روز جمعه بود و من به ھمراه
٣٢٨
دوستانم بودم که با پنج مأمور پليس روبرو شدم «.عليرضا را تنھا از کشور اخراج کردند.
افراد خردسال ممکن است در حال سفر بين شھرھا ھم دستگير شوند .نصرت ب ،پسر  ١۵ساله افغانی است که خانواده
خود را در شھر قزوين )در شمال غرب ايران( ترک کرده و به محل اقامت عموی خود در تاکستان که با آنجا ٣۵
کيلومتر فاصله داشت ،سفر میکرد .او میگويد وقتی که به مقصد رسيد »از خانه بيرون آمده و به ميدان شھر رفتم و
پليس آمد و مرا برد .در پاسپورت من قيد نشده است ]که اين پاسپورت فقط در قزوين اعتبار دارد[ ،اما ھنگامی که پليس
شماره سری گذرنامه مرا به کامپيوتر داد ،کامپيوتر گفت که اين پاسپورت برای قزوين است «.پليس نصرت را دستگير
کرد و گفت که پاسپورت او فقط برای قزوين معتبر است و او قزوين را به طور غير قانونی ترک کرده است .نصرت
گفت »ھيچکس به من نگفته بود که اين پاسپورت فقط محدود به ]يک محل خاص[ میباشد .آنھا فقط اين پاسپورتھا را
به ما دادند«.
ھمانطور که در باال ذکر شد ،مسئوالن ھم کودکان و ھم بزرگساالن را پيش از اخراج از کشور در بازداشتگاهھای
مخصوص انتقال کسانی که بازگردانده می شوند نگاه داشته و پسرھا ھم اغلب در کنار مردھای بزرگسال که با آنھا
نسبتی ندارند ،نگاه داشته میشوند .آنھا اغلب به داليل مختلف که معموالً از جملۀ آنھا انجام ندادن وظايف کارگری،
» ٣٢٥کنوانسيون حقوق کودک« ،ماده )د(.٣٧
» ٣٢٦قواعد سازمان ملل برای محافظت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند« )قواعد محافظت از نوجوانان( ،تاريخ تصويب١۴ :
دسامبر  ،١٩٩٠قطعنامه مجمع عمومی  ،۴۵/١١٣پيوست ،سوابق رسمی مجمع عمومی ،شماره  ،۴۵سند -۴٩اِی ] 45 U.N. GAOR Supp. (No.
) ،[49Aص .٢٠۵ .سند سازمان ملل .(١٩٩٠) A/45/49
» ٣٢٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نادر ر ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٢٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با عليرضا« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
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قادر نبودن به پرداخت مبالغ الزم ،و يا به عنوان »تنبيه« برای ورود غير قانونی به کشور ،از طرف نگھبانان مورد
ضرب و شتم قرار میگيرند.
داوود ١۶ ،ساله ،که سعی داشت پس از يک بار اخراج در گذشته ،دوباره به برادر بزرگترش در ايران بپيوندد،
جريان دستگير شدن خود را در طرف ايرانی مرز اينطور تعريف کرد» :آنھا ما را که در مجموع  ۴٨نفر میشديم ،در
حاليکه در مسافرخانه در شھر بم ]در جنوب شرقی ايران[ خوابيده بوديم ،دستگير کردند «.وی ادامه میدھد:
» در حدود ساعت  ۶صبح ٢٠ ،تا  ٢۵نفر مأمور با لباسھای نظامی به خانهھا حمله و ما را دستگير کردند .بعضی از
ما را زدند .سپس ما را سوارچند کاميون کردند و برای مدتی میرفتيم .بعد ديديم در وسط يک صحرای خشک ما را
پياده کردند .برايمان کمی غذا آوردند .و بعد ھم ما را به يک قرارگاه پليس محلی بردند .چند نوجوان  ١٢و  ١٣ساله ھم
در ميان ما بودند .در قرارگاه پليس محلی در حدود  ۴۵٠افغان فاقد مدارک بودند .ما بايد ھر يک  ۵،٠٠٠تومان )معادل
 ۴دالر امريکا( تھيه میکرديم که برای انتقال خود به بازداشتگاه کرمان بپردازيم .من را مجبور کردند يک شب آنجا
بمانم چون ھيچ پولی نداشتم و آنھا ]پليس[ آن شب چندين بار با باتوم به سرم زدند .از من خواستند  ٢،٠٠٠تومان
] ١٫۶٣دالر امريکا[ به آنھا بپردازم ،اما من آن را ھم نداشتم ،بنابراين آنھا من را در اتومبيلی گذاشته به بازداشتگاه
کرمان فرستادند .آنجا ھم به  ۵،٠٠٠تومان احتياج داشتم اما ھيچ پولی نداشتم ،بنابراين آنقدر گريه و التماس کردم تا
مردم به من کمک کردند .بازداشتگاه کرمان محل وحشتناکی بود] .نگھبانان بازداشتگاه[ ما را زدند و ترساندند و خيلی
٣٢٩
کم به ما غذا میدادند«.
شرح حال بدرفتاریھايی که در نقاط مختلف ايران با ]اخراج شوندگان[ میشد ،به طرز حيرت آوری با
ھمديگرمطابقت داشت .سھيل الف ،پسر  ١۵ساله ،تجارب خود از بازداشتگاه يزد در مرکز ايران و سپس در ايرانشھر
در جنوب شرقی ايران نزديک به مرز ايران و پاکستان ،اينطور تعريف کرد» :در بازداشتگاه يزد به ما سيلی میزدند
و ما را آزار و اذيت میکردند] ...کارکنان[ شکايت میکردند به خاطر وجود ما افغانھا در بازداشتگاه ،نمیتوانند
بخوابند .به ما گفتند برگرديد به کشورتان!«
سھيل سعی کرد دوباره به ايران برود ،اما باز ھم دستگير شد ،اين بار در ايرانشھر گرفتار شد .و باز ھم مورد ضرب
و شتم قرار گرفت .او میگويد» :ما در مسافرخانه خواب بوديم که سه خودروی پليس با ده مأمور به ما حمله کردند.
آنھا خيلی ما را زدند ،با چکمهھايشان به ما لگد میزدند و با کمربندھايشان ما را میزدند .در پاسگاه پليس ايرانشھر،
٣٣٠
حدود  ۶٠تن از ما را در يک اطاق چپانده بودند .آنھا ما را آزار و اذيت و تھديد میکردند«.
کودکان بازداشتی توصيف کردند که چگونه احساس میکردند که سرنوشت ايشان در دست نيروھای امنيتی ايران قرار
دارد که به نظر میرسيد آزادانه و مصون ]از ھر گونه پاسخگويی[ آنھا را مورد آزار و اذيت قرار میدادند«.
عليرضا ١۶ ،ساله ،جريان دستگيری خود توسط پليس را اينطور تعريف کرد» :آنھا اجازه دادند بقيه بروند ،اما مرا
سر من خالی کنند .آنھا من و دو سه نفر
نگاھداشته و کتک زدند .آنھا دلشان پُر بود و میخواستند به يک دليلی آن را ِ
ديگر از افراد فاقد مدارک را بردند .در طول تمام راه ]تا رسيدن به پاسگاه پليس[ به ما بد و بيراه میگفتند .ھنگامی که
٣٣١
به آنجا رسيديم ،تلفن ھمراھم را از من گرفتند«.

» ٣٢٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با داوود« ،اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٣٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با سھيل الف ،«.اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٣١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با عليرضا« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
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نيروھای امنيتی ،خالد ١٧ ،ساله را مدت کوتاھی پس از آنکه قاچاقچیھا او را از مرز عبور داده و وارد ايران کرده
بودند ،در زاھدان در جنوب شرقی ايران دستگير کردند .او گفت» :قاچاقچی بلوچ رفته بود غذا تھيه کند که  ١۴مأمور
پليس ريختند و به ما دستبند زدند .آنھا گفتند آدمھای احمق ،اينجا چه میکنيد؟ برگرديد به کشورتان!« خالد میگويد آنھا
را به يک پاسگاه پليس بردند و ھزينه حمل و نقل را از آنھا گرفته و سپس آنھا را به بازداشتگاھی در زاھدان انتقال
دادند.
خالد میگويد» :ما دو شب را در آن بازداشتگاه مانديم و مورد آزار و اذيت قرار گرفتيم .آنھا بعضی از ما را میزدند و
به ما توھين میکردند ،مثالً میگفتند" :چرا میآييد و کشور ما را کثيف میکنيد؟" خالد میگويد سپس آنھا را به
بازداشتگاه سفيد سنگ انتقال دادند» .برخی از ما مجبور بودند در آنجا کار کنند و حدود ھشت شب ديگر آنجا ماندند تا
باالخره اجازه خروج از آنجا صادر شد .ما  ٢۶،٠٠٠تومان ) ٢١دالر امريکا( پرداختيم تا از بازداشتگاه سفيد سنگ به
مرز برويم .آنھا در سفيد سنگ بدون ھيچ دليلی با ما بدرفتاری میکردند و ما را آزار میدادند؛ من نمیخواھم به ايران
٣٣٢
باز گردم«.
کودکانی که در بازداشتگاهھا نگاھداری میشوند ھمچنين شکايت میکردند که با بزرگساالن در يک جا نگاه داشته شده
و آب و غذای کافی نداشتند .زالمای گفت پس از دستگيری ،وی را در پاسگاه پليس کرمان در جنوب شرقی ايران نگاه
داشتند و سپس به بازداشتگاه سفيد سنگ انتقال دادند .در ھر يک از اين مکانھا او را در کنار بزرگسال نگاه داشتند و
او میگويد» :شرايط خيلی بد بود .آب و غذای کافی وجود نداشت«.
مسئولين بازداشتگاه از ھمه افراد ،از جمله از کودکان بدون سرپرست میخواھند تا ھزينه الزم برای رھايی از
بازداشتگاهھای انتقال عودت شوندگان را بپردازند .سھراب ١۴ ،ساله ،و نوری ١۵ ،ساله ،به سازمان ديدهبان حقوق
بشر گفتند» :ما در راه سفر به کرمان بوديم که دستگير شديم «.آنھا گفتند که به ھمراه قاچاقچی در راه کرمان دستگير
شدند .سھراب گفت» :ھر  ٢٨نفر ما پياده حرکت میکرديم ۶ .تن از گروه ما موفق به فرار شدند و باقيمانده دستگير
گرديدند .ما يک شب در بازداشتگاه کرمان و يک شب در سفيد سنگ مانديم .برای رفتن به سفيد سنگ آنھا ٢۵،٠٠٠
تومان ) ٢٠دالر امريکا( از ما گرفتند و از سفيد سنگ  ۵،٠٠٠تومان ) ۴دالر امريکا( به عالوۀ  ٢٠،٠٠٠تومان )١۶
دالرامريکا( به عنوان ماليات شھرداری گرفتند .اگر ما اين پول را نداشتيم ،مجبور بوديم آنجا بمانيم«.
شھيب م ١٧ ،ساله ،تنھا به ايران سفر کرد تا از جھت مالی به خانواده اش کمک کند ،زيرا پدرش از مدتھا قبل بيمار
بود .مقامات ايران  ۴،٠٠٠تومان ) ٣دالر امريکا( برای انتقال او از پاسگاه کرمان به بازداشتگاه اخراجيان کرمان،
 ٣٠،٠٠٠تومان ) ٢۵دالر امريکا( برای انتقال وی به بازداشتگاه اخراجيان سفيد سنگ ،و  ٢۵،٠٠٠تومان ) ٢٠دالر
امريکا( ھم برای سفر وی از بازداشتگاه سفيد سنگ به مرز ،از او گرفتند .او گفت» :آنھا قصد داشتند پول بيشتری از
من بگيرند ،اما من مقداری پول در جوراب خود پنھان کرده بودم .من حدود  ٢٠،٠٠٠تومان ) ١۶دالر امريکا( برای
٣٣٣
کمک به ديگران پرداختم«.
بسياری از عودت شوندگان که با سازمان ديدهبان حقوق بشر مصاحبه کردند ،مجازاتھای بخصوص برای افرادی که
دفعات قبل از ايران خارج شده بودند را شرح دادند .آنھا توضيح دادند ھنگامی که در بازداشتگاه بودند ،از آنھا انگشت
نگاری به عمل آمد و اگر کارکنان بازداشتگاه نمونه آن اثر انگشت را در سوابق خود پيدا میکردند که نشانگر آن بود
فرد مورد نظر قبالً ھم از ايران اخراج گرديده است ،انتظار میرفت چنين افرادی مورد بدرفتاری بيشتری قرار گيرند.
» ٣٣٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با خالد« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٣٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با شھيب م ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
٨٣

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

سھيل الف ١۵ ،ساله ،گفت» :ما را به سفيد سنگ منتقل کردند و من پول کافی نداشتم بنابر اين مجبور بودم برای آن
خواھش و التماس کنم «.مبلغی که وی بايد میپرداخت ١٣،٠٠٠ ،تومان ) ١١دالر امريکا( بود .سھيل را مجدداً در حال
ورود به ايران دستگير کردند و باز ھم او را به بازداشتگاه سفيد سنگ فرستادند .او میگويد» :از ما انگشت نگاری
کرده و ثبت کردند .نگھبانان بازداشتگاه فھميدند که من دوباره به ايران باز گشتهام ،و پيش از اخراج مجدد من از
٣٣٤
کشور ،مرا مجبور کردند  ١١شب به عنوان مجازات در آنجا بمانم«.
خردساالنی که قادر به پرداخت ھزينهھای تحميلی مسئولين ايرانی نبودند ھمگی به ما گفتند که در بازداشتگاهھای
زای »بدھی« خود ،کار کنند .بعضی گفتند اگر از کار کردن امتناع میورزيدند و يا اينکه
انتقالی مجبور شدند در اِ ِ
]نگھبانان[ متوجه میشدند که آنھا بهاندازه کافی سخت کار نمیکنند ،آنھا را مورد آزار و اذيتھای جسمی قرار
میدادند.
شھيب  ١٧ساله در حال عبور از مرز از ايالت نيمروز افغانستان به ايران ،به ھمراه  ١٣افغان ديگر دستگير شد .افراد
اين گروه را از ھم جدا کردند و او و دو تن ديگر را به پاسگاه مرزی انتقال دادند .وی گفت» :آنھا ما را مجبور کردند
سه روز پشت سر ھم کار کنيم .آنھا ما را وادار کردند بار کاميونھايی که حامل سيب زمينی ،گوجه فرنگی و غيره
بار کاميونھا کنيم .اگر کاميونی نبود
بودند را تخليه کرده و به دنبال مواد مخدر بگرديم و سپس آنھا را مجدداً ِ
میتوانستيم بخوابيم .اگر ھر يک از ما بيش از حد خسته بود و توان کار نداشت ،آنھا او را میزدند و مجبور میکردند
٣٣٥
به کار ادامه دھد«.
امانﷲ  ١۵ساله میگويد» :در سفيد سنگ آنھا مرا مجبور کردند  ٩روز ]در نانوايی بازداشتگاه[ بدون دريافت
دستمزد ،کار کنم ٣٣٦«.شھيب م ١٧ ،ساله ،میگويد» :در يزد سه روز ما را در پاسگاه پليس نگاه داشتند .آنھا ما را
مجبور کردند تمام آن روزھا را کار کنيم .من يک روز بدون اجازه صحبت کردم و يکی از مأموران به من گفت بلند
شوم و به عنوان تنبيه  ٨٠بار نشست و برخاست انجام دھم .او گفت" :خفه شو حرامزاده" «.شھيب م .بعداً به
٣٣٧
سر ما میکوبيدند«.
بازداشتگاه سفيد سنگ فرستاده شد .او گفت» :در سفيد سنگ اگر حرفی میزديم آنھا با باتوم به ِ
آزار و اذيت و بدرفتاری با عودت شوندگان افغان ،نقض قوانين داخلی ايران و نيز تعداد بيشماری از قوانين بينالمللی
است .قانون اساسی ايران ،مأموران را از تحقير زندانی در طی مراحل دستگيری ،بازداشت ،حبس يا تبعيد منع
میکند ٣٣٨.ضمنا ً قانون حقوق شھروندی ايران که در سال  ٢٠٠۴توسط قوه قضائيه منتشر گرديد ،تصريح میکند که
»در جريان دستگيری و بازجويی يا استطالع و تحقيق ،از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء ،تحقير و
استخفاف به آنان ،اجتناب گردد ٣٣٩«.ماده  ١۶٩آيين نامه سازمان زندانھای کشور ايران نيز میگويد» :تندخويی،
دشنام ،ادای الفاظ ركيك نسبت به متھمان و محكومان به کلی ممنوع است «.اين ماده ھمچنين میگويد» :تنبيه بدنی و
٣٤٠
اِعمال تنبيهھای خشن ،مشقتبار و موھن در مؤسسهھا و زندانھا به كلی ممنوع است«.
» ٣٣٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با سھيل الف ،«.اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٣٥مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با شھيب م ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٣٦مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با امانﷲ « ،اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٣٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با شھيب م ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٣٨قانون اساسی ايران ،اصل  .«٣٩اين اصل میگويد » :ھتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير ،بازداشت ،زندانی يا تبعيد
شده ،به ھر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است«.
» ٣٣٩قانون حقوق شھروند« ،ماده  ،۶در  ١٩آوريل  ٢٠٠۴به تصويب مجلس رسيده است ،در  ٢١آوريل  ٢٠٠۴توسط مجلس ،اصالح و
تصويب گرديده است .ھمچنين نگاه کنيد به مواد  ١و  ٩که اَشکال ديگر بدرفتاری با زندانيان را ممنوع میکند.
» ٣٤٠آئين نامه اجرايی سازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور«] ١٣٨۴ ،در سال  ١٩٨۵تصويب و در سال  ٢٠٠۵اصالح گرديده
است[ ،ماده .١۶٩
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شکنجه نيز بر طبق اصل  ٣٨قانون اساسی ايران ممنوع گرديده است ٣٤١.بر طبق ماده  ۵٧٨قانون مجازات اسالمی،
مأموری که »اذيت و آزار بدنی« نسبت به شخص بازداشت شده وارد آورد ،مستوجب مجازات است ،که میتواند شامل
مقابله به مثل يا پرداخت ديه و نيز حبس از شش ماه تا سه سال باشد ٣٤٢.ماده  ۵٧٨تعيين میکند که اگر مقامات عاليرتبه
دستور چنين آزار و اذيتی را داده باشند ،مسئوليت آسيبی که توسط مأموران پائين رتبۀ زندان يا بازداشتگاه وارد
٣٤٣
گرديده ،متوجه مقامات مافوق آنھاست.

جدا شدن از خانواده
ھمانطور که در باال شرح داده شد ،در حاليکه بسياری از کودکان تنھا به ايران سفر میکنند ،بسياری نيز با خانواده
خود اين مسير را طی میکنند ،اما در طول مراحل اخراج از کشور ،از آنھا جدا میشوند .در اکثر مواقع اين کودکان
٣٤٤
راه حل مشخصی برای دوباره پيوستن به خانوادهھايشان ندارند.
در بسياری از موارد خانوادهھا در طی يک لحظه به دليل اخراج از کشور ،تجزيه میشوند ،و ھيچ امکانی برای تماس
گرفتن با يکديگر ،يا مخالفت با اخراج خود از کشور ،ندارند و يا اينکه امکانی وجود ندارد که فقط افراد بخصوصی از
خانواده بازگردند تا بتوانند چنين تصميم سختی در باره تحمل جدايی و يا اخراج جمعی با ھمديگر را اتخاذ کنند .حقوق
بينالملل ،حق برخورداری از زندگی خانوادگی را محترم میشمارد و اين حق ،با جدا کردن خودسرانۀ اعضا خانواده
از يکديگر ،نقض میشود.
شرح حال حسينا و زھره و خانواده

حسينا  ١۵ساله و زھره  ١٧ساله ،دخترھای افغان و متعلق به خانوادهای ھستند که حدود  ١۵يا  ١۶سال در ايران
زندگی کرده است .پدر آنھا به صورت کارگر روز مزد کار میکرد و زندگی خود ،ھمسرش ،حسينا ،زھره و سه
فرزند جوانترش )يک خواھر  ١٢ساله ،يک برادر  ٨ساله و يک برادر  ٣يا  ۴ساله( را تأمين میکرد .به گفته اين
دخترھا ،خانواده آنھا دارای مدارک معتبر پناھندگی بود .زھره اخيراً با محمد ج ،مرد افغان  ٢١سالهای که  ٢سال در
ايران زندگی کرده بود ،نامزد شده بود .محمد ج .نيز دارای کارت معتبر طرح جامع ساماندھی بود.
در روز  ١۵آوريل  ٢٠١٢حسينا و زھره برای زيارت به شھر مقدس قم که در حدود  ٣۵کيلومتری محل زندگی شان
قرار داشت رفتند .اين دو دختر به ما گفتند که در قم مأموران پليس آنھا را به علت کفشھايشان که خيلی جلب توجه
میکرد ،متوقف کردند .حسينا کفشھای اسپورت صورتی شاد پوشيده بود و زھره ھم کفشھای پاشنه بلند به پا داشت.
به گفته اين دخترھا ،پليس آنھا را متوقف ساخت و گفت شما نمیتوانيد کفشھای رنگی شاد مثل اين بپوشيد ،اينجا شھری
مقدس است .حسينا و زھره با پليس به جر و بحث پرداختند و پليس ھم آنھا را دستگير کرده و به داشتن آرايش و
بدحجابی متھم کرد.

» ٣٤١قانون اساسی ايران« ،اصل  .٣٨اين اصل تصريح میکند که »ھر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است«.
» ٣٤٢قانون مجازات اسالمی«  ،ماده .(١٩٩۶) ۵٧٨
 ٣٤٣ھمان.
 ٣٤٤اين مشکل عمومیتری است .در تحقيقاتی که در سال  ٢٠٠٨در مورد خانوادهھای افغا ِن اخراج شده از ايران شد %۶٫۵ ،افرادی که
مصاحبه شدند ،اظھار داشتند که در طی مراحل دستگيری و اخراج از خانوادهھای خود جدا شدند» .ھمکاری کميسريای پناھندگان و دفتر
بينالمللی کار برای راه حلھای جامع برای آوارگان افغان :مطالعات تحقيقاتی در باره افغانھای اخراج شده از ايران« ] ILO-UNHCR
 ،[Cooperation Towards Comprehensive Solutions for Afghan Displacement: Research study on Afghan deportees from Iranاوت
 ،٢٠٠٨مشاورين آلتای ]) [Altai Consultingبايگانی شده در آرشيو سازمان ديدهبان حقوق بشر( ،ص.٨۴ .
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پس از دستگيری ،پدر و نامزد زھره به پاسگاه پليس محل بازداشت دخترھا رفتند .ھنگامی که به آنجا رسيدند ،پليس
آنھا را نيز دستگير و ھر چھار نفر آنھا را فوراً به بازداشتگاه اخراجیھا منتقل کرد و چند روز بعد ھم آنھا را از کشور
اخراج کرد .مادر اين دخترھا و سه فرزند جوانتر در ايران باقی ماندهاند .خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ آنھا نيز در
آنجا به سر میبرند .پدر آنھا گفت» :من نمیدانم چه بايد بکنيم .ما اينجا ھيچ پولی نداريم .برای بازگشت پولی نداريم.
٣٤٥
ھمسر من کار نمیکند ...او بيسواد است«.
شرح حال عارف و خانواده

عارف و ھمسرش  ١٠سال بود که در ايران زندگی میکردند .آنھا چھار فرزند دارند که کوچکترين آنھا در ايران به
دنيا آمده است .تا حدود يک سال قبل از اينکه آنھا را مالقات کنيم ،آنھا جزو ساکنان فاقد مدارک بودند .اما در سال
 ٢٠١١باالخره توانستند بر طبق طرح جامع ساماندھی اجازه اقامت قانونی بگيرند .برای آنھا کارتھايی صادر شد که
به آنھا اجازه میداد ]در ايران[ بمانند به شرط آنکه درخواست پاسپورت افغان و ويزای ايرانی کنند .فرزندان آنھا برای
نخستين بار قادر بودند به مدرسه بروند .قبل از دريافت اين کارتھا ،فرزندان بزرگتر خانواده با پدرشان که به
کارگری در امور کشاورزی و ساختمانی اشتغال داشت ،کار میکردند.
ھفت روز پيش از آنکه سازمان ديدهبان حقوق بشر با عارف و ھمسرش مصاحبه کند ،اين دو خانۀ خود را در مشھد ترک
کرده و برای زيارت به شھر مقدس قم رفتند .آنھا فرزند يک ساله شان را با خود به سفر بردند اما سه فرزند بزرگتر خود
را که  ،١٠ ،١٢و  ٨سال داشتند در خانه تنھا گذاشتند .عارف میگويد » :ما با مينی بوس در منطقه سرھک سفر
میکرديم .يک مأمور پليس آمد و از ما خواست کارت شناسايی خود را نشان دھيم .مأمور پليس کارت شناسايی ما را با
خود برد و گفت» :فردا کارت را به شما پس میدھم .ساعت  ٨صبح اينجا باشيد «.من ھم رفتم و آنھا ھمگی ما را داخل
اتومبيلی گذاشته و به يک بازداشتگاه ]مخصوص اخراج از کشور[ بردند «.عارف میگويد پليس به آنھا گفت که
کارتھای طرح جامع ساماندھی آنھا فقط برای مشھد معتبر است .وی میگويد او به اداره تابعيت دولت ايران مراجعه
کرده بود و مخصوصا ً درخواست کرده بود نامهای برای او صادر کنند که به آنھا اجازه دھد برای چھار روز به قم سفر
کنند ،اما آنھا به وی گفته بودند به چنين نامهای نياز ندارد .ھمسرعارف میگويد» :اينقدر به آنھا ]مسئولين ايرانی[ التماس
کردم که فقط شوھرم را اخراج کنند و بگذارند من ]به خاطر بچهھا[ باز گردم ،اما آنھا قبول نکردند«.
مراحل اخراج عارف و ھمسرش ھفت روز به طول انجاميد و در طی اين مدت آنھا قادر نبودند با فرزندانشان تماس
بگيرند تا آنکه به افغانستان رسيدند .مسئولين ايرانی نه تنھا به آنھا اجازه ندادند فرزندانشان را به نزد خود بياورند ،بلکه
تلفنھای آنھا را نيز از ايشان گرفتند و ديگر راهھای تماس با کودکانشان را نيز بر آنھا بستند .در زمان مصاحبه ،فرزندان
آنھا ھنوز در خانه تنھا بودند .عارف گفت» :نمیدانم چه بايد بکنم .پولی ندارم که پاسپورت و ويزا بگيرم .ما ھيچکس را
در مشھد نداريم که به ما کمک کند .ما به مزار شريف خواھيم رفت .در آنجا خانهای نداريم ،اما سعی میکنيم خانهای
٣٤٦
اجاره کرده و فرزندانمان را از ايران به اينجا بياوريم .نمیدانم خداوند چه راھی پيش پای من خواھد گذاشت«.
شرح حال نصرت ب

نصرت ب ١۵ ،ساله ،به تنھايی از ايران اخراج گرديد با وجود آنکه خانواده وی در ايران ،مقيم قانونی بودند.
نصرت ب .به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :من بزرگترين پسر خانواده ھستم .من  ١۵سال دارم «.نصرت گفت
ھنگامی که پدر و مادرش به ايران فرار کردند او نيز که تنھا يک ماه بيشتر نداشت با آنھا به ايران رفت .او سه برادر و
» ٣٤٥مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با حسينا ،زھره ،پدرشان ،و نامزد زھره« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٤٦مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با عارف« ،اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
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سه خواھر جوانتر از خود دارد که ھمگی در ايران به دنيا آمدهاند .با وجود آنکه به گفته نصرت ،خانواده وی
سالھا مقيم فاقد مدارک بودهاند ،اخيراً توانسته بودند وضعيت اقامت خود را قانونی کنند؛ ابتدا با تھيه کارتھای طرح
جامع ساماندھی و سپس با استفاده از اين کارتھا برای گرفتن پاسپورت افغان و ويزای ايرانی .خانواده آنھا مجبور بود
برای تھيه اين مدارک ،مبالغی را بپردازد .پدر نصرت به عنوان کارگر روزمزد کشاورزی کار میکرد و نصرت ھم
ھنگامی که به مدرسه نمیرفت در مزرعه کار میکرد ،اما خانواده آنھا خيلی فقير بود .نصرت گفت» :تمام پولی که به
دست میآورديم مصرف میشد .ھيچ پس اندازی نداشتيم .من به ديدن عموی خود میرفتم چون به پول احتياج داشتيم.
تمام پول خود را صرف تھيه پاسپورت کرده بوديم .عموی ما سرکارگر کارھای ساختمانی است و به ما مبلغی پول
بدھی داشت«.
نصرت در ھنگام سفر برای ديدن عموی خود ،دستگير شد .او توانست يک روز بعد با خانواده خود تماس بگيرد و به
گفته نصرت ،خانواده اش به ديدن شخصی که برای آنھا گذرنامه صادر کرده بود رفتند و سعی کردند از او در اين
مورد کمکی بگيرند .نصرت به ما گفت که مرد مزبور اظھار داشت» :نه ،او راھی جز اخراج شدن ندارد «.ھنگامی
که سازمان ديدهبان حقوق بشر با نصرت مصاحبه کرد ،او به تازگی وارد افغانستان شده و تنھا بود و اين نخستين باری
بود که وی از سن يک ماھگی به بعد به اين کشور آمده بود .او تصميم داشت به يکی از واليات افغانستان در نزديکی
مرز ايران که برخی از بستگانش در آن زندگی میکردند برود .او گفت» :من با خانوادهام صحبت خواھم کرد تا تصميم
بگيريم چه بايد کرد«.
شرح حال نادر ر

نادر ر .نيز مانند نصرت ھنگامی که در ايران بود از خانواده اش جدا شد و نمیداند چگونه دوباره به آنھا بپيوندد .وی
 ١۴سال دارد و از واليت باميان در افغانستان است .وی در سن  ٨سالگی به ھمراه پدر و مادر و خواھر و برادرھايش
به ايران رفت.
تنھا پس از آنکه نادر از مرز عبور کرده و وارد افغانستان شد توانست با خانواده خود تماس بگيرد .در زمانی که
سازمان ديدهبان حقوق بشر با نادر مصاحبه کرد وی در مرز و در خاک افغانستان تنھا بود .سازمان بينالمللی مھاجرت
در مرز ،برای افرادی که »افراد بينھايت آسيب پذير« ناميده میشوند ،از جمله برای خردساالن بدون سرپرست مانند
نادر ،خدماتی را فراھم میکند .اين خدمات شامل کمک به اينگونه کودکان در ملحق شدن به خانواده شان است .اما
اصالً معلوم نبود چگونه انجام چنين کاری برای نادر ممکن است .او گفت» :من نمیدانم حاال چه بايد بکنم .من در اين
منطقه کسی را نمیشناسم .من در ھرات خانوادهای ندارم .من بايد به ايران باز گردم .مادرم از من میخواھد
٣٤٧
برگردم«.
شرح حال مريم گ

مريم گ .در ايران متولد گرديد .او دوره شش ساله دبستان را به اتمام رسانده بود که در سن  ١۴سالگی برای ثبت نام
در دوره متوسطه ،تنھا به دبيرستان رفت .دبيرستان که متوجه شد وی افغان است ،به پليس اطالع داد .او را دستگير و
از کشور اخراج کردند .او میگويد» :من میخواستم به مدرسه بروم و آنھا مرا گرفتند و گفتند بايد اخراج شوی چون
تنھا ھستی .من گفتم نه ،من خانواده دارم .آنھا گفتند چون من افغان ھستم بايد از کشور اخراج شوم «.پس از اخراج
مريم از ايران ،پليس مرزی افغانستان او را به يکی از مراقبتگاهھای ويژه زنان در يکی از شھرھای افغانستان در
ھمان نزديکی انتقال داد .مريم دو سال در آنجا ماند .خانواده وی ھرگز برای بردن او نيامدند .او فقط يک بار توانست با
آنھا صحبت کند .پس از دو سال ھنگامی که مريم  ١۶سال داشت ،مسئولين مراقبتگاه برای او شوھری پيدا کردند و وی
با او ازدواج کرده و مراقبتگاه را ترک کرد.
» ٣٤٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با نادر ر ،«.اسالم قلعه ١۶٩ ،آوريل .٢٠١٢
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پس از بدرفتاری و آزار و اذيت شوھر و مادر شوھر جديد با مريم ،او چندين بار به مراقبتگاه پناه آورد اما مسئولين
آنجا ھر بار او را نزد شوھرش فرستادند .باالخره مريم تصميم گرفت که چارهای به جز بازگشت به ايران ندارد .او با
زن ديگری که در مراقبتگاه مالقات کرده بود قرار گذاشت که ھر دوی آنھا وجھی را به قاچاقچی بپردازند تا آنھا را به
ايران ببرد و مريم دوباره بتواند به خانواده خود بپيوندد .زن ديگر بايد به ايران باز میگشت تا پدر بيمارش را ببيند .آنھا
در ھنگامی که منتظر بودند تا از مرز عبور کنند دستگير شدند .سازمان ديدهبان حقوق بشر در زندان افغانستان با مريم
مصاحبه کرد .ھر دوی اين زنھا گفتند که در خانهای که قاچاقچی آنھا را به آنجا ھدايت کرده بود ،منتظر بودند .دو
مرد ھم در آنجا منتظر بودند و ھر چھار تن به جرم زنا )داشتن روابط جنسی بدون ازدواج( تحت پيگرد قرار گرفتند
زيرا ھمگی آنھا در آن خانه با ھم تنھا بودند .شوھر مريم پس از دستگيری مريم او را طالق داد ،و او و مادرش ديگر
٣٤٨
مايل نيستند او باز گردد .او به تحمل سه سال حبس محکوم شد و تصميم دارد پس از آزادی ،به مراقبتگاه باز گردد.
در برخی از موارد ،افرادی که دستگير و با اخراج از کشور مواجه ھستند ،اجازه دارند با خانواده خود تماس گرفته و
ترتيبی دھند که خانواده آنھا آمده و در پاسگاه پليس يا در بازداشتگاه به آنھا بپيوندند به طوريکه تمام خانواده بتوانند با
ھم از کشور بازگردانده شوند .در يک مورد ،مردی به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت که مأمورھای پليس خود رفتند
تا ھمسر و فرزندان وی را برای اخراج از کشور بياورند .اما در موارد ديگر ،از قبيل آنھايی که در فوق شرح داده
شد ،اعضای خانوادهھا از ھم جدا میشوند و ھيچ فرصتی به آنھا داده نمیشود که حتی با يکديگر تماس بگيرند.
حق برخورداری از زندگی خانوادگی به عنوان يکی از حقوق انسانھا در بسياری از معاھدات بينالمللی حقوق بشر
بيان گرديده است .اعالميه جھانی حقوق بشر اظھار میدارد» :خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع است و حق دارد
از حمايت جامعه و دولت بھرهمند شود ٣٤٩«.ماده ) ١٧(١ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی تصريح میکند که
ھيچکس نبايد »در زندگی خصوصی ،خانواده ،محل اقامت ،يا مکاتبات خود ،مورد مداخله خودسرانه يا غير قانونی
قرار گيرد «.ماده  ٢٣میگويد» :خانواده عنصر طبيعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حکومت را
دارد «.و اينکه ھمۀ مردان و زنان از حق »ازدواج و تشکيل خانواده« برخوردار ھستند .حق تشکيل خانواده ،شامل
حق »زندگی در کنار يکديگر« میشود ٣٥٠.اين حق توسط تھيه کنندگان پيش نويس کنوانسيون سال  ١٩۵١در ارتباط با
وضعيت پناھندگان ،به رسميت شناخته شده است که در کنفرانس مربوط به اتخاذ اين کنوانسيون اعالم کردند که »اتحاد
٣٥١
خانواده  ...يکی از حقوق بنيادين پناھندگان است«.
کميته حقوق بشر ،نھاد بينالمللی معاھدات که مسئول صدور تفاسير معتبر در مورد ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و
سياسی است ،صراحتا ً بيان نموده است که موضوع اتحاد خانواده ،محدوديتھايی را در مورد اخراج افراد غير تبعه از
٣٥٢
کشور ،برای دولتھا ايجاد میکند.

» ٣٤٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با مريم گ ،«.ھرات ،افغانستان ٢٩ ،نوامبر .٢٠١١
» ٣٤٩اعالميه جھانی حقوق بشر« ،تاريخ تصويب ١٠ :دسامبر  ،١٩۴٨قطعنامه مجمع عمومی ) ،217A(IIIسند سازمان ملل  ، A/810ص٧٨ .
) ،(١٩۴٨ماده ) .١۶(٣اين اعالميه ھمچنين میگويد » :مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بھرهمند شوند «.اعالميه
جھانی حقوق بشر ،ماده ).٢۵(٢
 ٣٥٠کميته حقوق بشر سازمان ملل» ،تفسير عمومی شماره  :١٩محافظت از خانواده ،حق ازدواج و برابری طرفين ازدواج« ،ماه ٢٧ ،٢٣
ژوئيه .١٩٩٠
» ٣٥١اليحه نھايی سال  ١٩۵١کنفرانس نمايندگان تام االختيار سازمان ملل متحد در مورد وضعيت پناھندگان و افراد بدون تابعيت« ،پيشنھاد
»ب« ] Final Act of the 1951 U. N. Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons,
 ٢۵ ،[Recommendation Bژوئيه  ،١٩۵١قابل دسترسی در:
http://www.unhcr.org/40a8a7394.html

)تاريخ دسترسی ٢ :نوامبر .(٢٠١٣

 ٣٥٢کميته حقوق بشر سازمان ملل» ،تفسير عمومی  :١۵موقعيت بيگانگان بر طبق ميثاق« ۴ ،نوامبر .١٩٨۶
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معاھدات بينالمللی ھمچنين از حقوق کودکان برای اينکه توسط والدين شان پرورش يابند ،حمايت میکند و ھنگامی که
اين کودکان در طی اخراج از کشور از والدين شان جدا میشوند ،اين حق شديداً تأثير میپذيرد .ماده  ٢۴ميثاق
بينالمللی حقوق مدنی و سياسی که ايران از امضا کنندگان آن است به کودک اين حق را میدھد که »از تدابير حمايتی
که به اقتضای وضعيت صغير بودنش از طرف خانواده او ،جامعه ،و حکومت کشور او بايد به عمل آيد ،برخوردار
گردد «.ماده  ٩کنوانسيون حقوق کودک که ايران از امضاء کنندگان آن است ٣٥٣نيز ملزم میدارد که » كشورھای
طرف كنوانسيون تضمين میکنند كه كودكان عليرغم خواستهشان از والدين خود جدا نشوند ،مگر در مواردی كه اين
٣٥٤
جدايی به نفع كودك است«.

ھزينهھای مربوط به اخراج از کشور و کار اجباری
افغانھايی که از ايران اخراج میگردند بايد در طی راه ھزينهھايی را بپردازند – ھزينه حمل و نقل ،ھزينهھای اسکان
در بازداشتگاهھا ،و ھزينهھای شھرداری .افرادی که پولی برای پرداخت اين مبالغ ندارند ،يا مجبور میشوند برای
پرداخت »بدھی« خود کار کنند و يا مجبورند با حقارت به ديگر اخراج شوندگان التماس کنند و تا زمانی که پول کافی
جمع آوری نکردهاند ،بايد در بازداشتگاه بمانند.
اگر چه بعضی از کشورھا سيستمھايی را به اجرا گذاشتهاند که اخراج شوندگان را مجبور میسازد ھزينهھای بازداشت
و انجام امور اداری خود را بپردازند ،چنين سياستھايی شديداً مورد اعتراض سازمانھا و ارگانھای حقوق بشر قرار
گرفته است ،زيرا با معيارھای حقوق بشر ناھمخوانی دارد .اگرچه ھيچيک از معاھدات بينالمللی باالخص به اين مسئله
که آيا بازداشت شدگان بايد ھزينهھای به حبس افتادن خود را پرداخت کنند يا خير ،اشاره نکردهاند ،اما ماده )۴۵(٣
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانيان ،مشخصا ً بيان میکند که »ھزينه انتقال زندانيان بايد بر عھده
٣٥٥
سازمانھای اداره مربوطه باشد«.
از آنجا که اين ھزينهھا صرفا ً شامل حال خارجيانی میگردد که از کشور اخراج میگردند ،معيارھای مربوط به عدم
تبعيض ،در باره آنھا صدق پيدا میکند .کميته نظارت بر کنوانسيون منع تمام اَشکال تبعيضھای نژادی ،پيمانی که
ايران نيز از اعضاء آن است ،اظھار میدارد که »ھر گونه تفاوت در برخورد با افراد که بر پايه وضعيت تابعيت يا
مھاجرت آنھا باشد ،اگر معيار چنين تفاوتی بر حسب تشخيص اھداف و مقاصد اين کنوانسيون ،برای نيل به يک ھدف
٣٥٦
قانونی ،اِعمال نشده باشد و متناسب با دستيابی به اين ھدف نباشد ،تبعيض محسوب خواھد شد«.
ھر گونه توجيھی که مقامات برای گرفتن ھزينه بازداشت زندانيان از خود آنھا ارائه کنند ،چه قانونی و چه غير آن ،اين
شيوه و روال از ديدگاه زندانيان ،با اخاذیھای مفسدانهای که آنھا در طی ھر مرحله از اين سفر طوالنی خود تجربه
کرده اند ،ھيچگونه تفاوتی ندارد.

» ٣٥٣کنوانسيون حقوق کودک« ]) ،[Convention on the Rights of the Child (CRCتاريخ تصويب ٢٠ :نوامبر  ،١٩٨٩قطعنامه مجمع عمومی
شماره  ،۴۴/٢۵پيوست ،سوابق رسمی مجمع عمومی شماره  ،۴۴سند  ،[44 U.N. GAOR Supp. (No. 49] ۴٩ص ،١۶٧ .سند سازمان ملل
 ،(١٩٨٩) A/44/49از  ٢سپتامبر  ١٩٩٠به اجرا گذاشته شده ،تاريخ تصويب توسط ايران ١٣ :ژوئيه .١٩٩۴
» ٣٥٤کنوانسيون حقوق کودک« ،ماده ).٩(١
 ٣٥٥توسط نخستين کنگره سازمان ملل در مورد پيشگيری از جرائم ،و برخورد با متخلفين که در  ١٩۵۵در ژنو برگزار گرديد ،به تصويب
رسيده ،و بر طبق قطعنامهھای شماره ) ٣١ 663 C (XXIVژوئيه  ١٩۵٧و شماره ) ١٣ 2076 (LXIIمه  ١٩٧٧شورای اقتصادی و اجتماعی
تصويب گرديده است.
» ٣٥٦توصيه عمومی شماره  :٣٠تبعيض عليه اتباع خارجی« ،از  ١٠ژانويه » .٢٠٠۴کنوانسيون بينالمللی رفع تمام اَشکال تبعيض نژادی«،
قطعنامه شماره ) 2106 (XXمجمع عمومی ٢١ ،دسامبر  ،١٩۶۵از  ۴ژانويه  ١٩۶٩به اجرا گذاشته شده ،تاريخ تصويب توسط ايران ٢٩ :اوت
.١٩۶٨
٨٩
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جميل م ٢١ ،ساله ،گفت» :ما حدود  ٣٨نفر بوديم که به طور قاچاق سفر میکرديم .شب را در مکانی نزديک به يزد
سپری میکرديم که پليس ناگھان سر رسيد و ما را دستگير کرد .آنھا ما را به بازداشتگاه يزد منتقل نمودند و حدود يک
روز و نيم در آنجا مانديم و سپس به سفيد سنگ منتقل شديم که  30,000تومان ) ٢۴٫۵دالر امريکا( برايمان تمام شد.
يک روز در سفيد سنگ مانديم اما من ديگر پولی برای انتقال به مرز نداشتم ،بنابراين دوستانم حدود  ٢٠،٠٠٠تومان
٣٥٧
) ١۶دالر امريکا( به من دادند تا بتوانم ]ھزينه انتقالم[ را پرداخت کرده و آنجا را ترک کنم«.
فرھاد ٢۴ ،ساله ،به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت» :ما به بازداشتگاه اراک ]در شمال غربی ايران[ منتقل شديم و ۴
يا  ۵روز در آنجا مانديم .ھزينه انتقال 12,000 ،تومان ) ١٠دالر امريکا( بود .سپس در مقابل پرداخت  ۴١،٠٠٠تومان
) ٣٣دالر امريکا( ما را به سفيد سنگ منتقل کردند .ما يک شب در آنجا مانديم و با پرداخت  ٢٧،٠٠٠تومان ) ٢٢دالر
٣٥٨
امريکا( به مرز منتقل شديم«.
ھيچ نوع معافيتی برای پرداخت ھزينه ھا ،حتی برای کودکان بدون سرپرست ،وجود ندارد.
عبدل ک ،پسر  ١٨ساله ای است که به ھمراه دو پسر  ١٣و  ١۴ساله که با ھم نسبتی ندارند ،سفر میکند .وی به
سازمان ديدهبان حقوق بشر گفت که ھر يک از آنھا برای انتقال از پاسگاه پليس محلی به بازداشتگاه کرمان بايد
 ٢۵،٠٠٠تومان ) ٢٠دالر امريکا( پرداخت میکردند .عبدل ک .گفت» :ما پولی نداشتيم ،بنابراين دوستانمان کمک
کردند تا اين مبلغ را بپردازيم .سپس ما را به بازداشتگاه سفيد سنگ منتقل کردند .ما دو روز و دو شب را در آنجا
سپری کرديم .آنھا  ۶٢،٠٠٠تومان ) ۵١دالر امريکا( برای ھمه ما میخواستند،اما ما پولی نداشتيم .ما از ديگران ]که
٣٥٩
در بازداشتگاه زندانی بودند[ پول جمع کرديم و از آنجا بيرون آمديم«.
اخراج شوندگان نه تنھا بايد ھزينهھای انتقال خود و نيز اقامت در بازداشتگاه را پرداخت کنند ،بلکه
ھزينهھای شھرداری برای عبور از مرز در حال اخراج را نيز بايد بپردازند.
فرشته ک .ھمراه با شوھر و پنج فرزندشان از کشور اخراج گرديد .او میگويد» :برای انتقال از بازداشتگاه اراک به
سفيد سنگ ،ما  ٣٠٠،٠٠٠تومان ) ٢۴۵دالر امريکا( پرداختيم .مأموران برای ھر يک از ما  ٢٠،٠٠٠تومان )١۶
دالر امريکا( میخواستند ،اما ما پولی نداشتيم .من خيلی داد و فرياد و جر و بحث کردم و در مجموع  ٣٠،٠٠٠تومان
٣٦٠
) ٢۵دالر امريکا( پرداختيم«.
عبدالرحيم گ ۴٨ ،ساله ،میگويد »آنھا اکنون  20,000تومان ) ١۶دالر امريکا( ماليات شھرداری میخواھند .آنھايی
که میگفتند پولی ندارند را ]نگھبانان بازداشتگاه[ بيرون برده و برای پيدا کردن پول تفتيش میکردند .آنھا میگفتند
شھرداری زبالهھای شما را جمع میکند .آنھا بابت ھر اتوبوسی  ۵٠٠،٠٠٠تومان ) ۴٠٨دالر امريکا( به دست
٣٦١
میآورند .آيا اين خشم خداوند نيست؟«

» ٣٥٧مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با جميل م ،«.اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٥٨مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با فرھاد« ،اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٥٩مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با فريد ح ،جاھد م ،و عبدل ک ،«.اسالم قلعه ١٨ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٦٠مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با فرشته ک ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٦١مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با عبدالرحيم گ ،«.اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
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سيد گل ح ١٨ ،ساله گفت» :در طول راه آنھا ھمه ما را تفتيش کردند تا پولھای ما را گرفته و به آنھايی بدھند که پول
نداشتند تا آنھا ھم بتوانند ھزينه اخراج خود را بپردازند «.او گفت ھنگامی که دستگير شد ١٠٠،٠٠٠ ،تومان ) ٨٢دالر
٣٦٢
امريکا( ھمراه داشت ،اما پليس کيف او را تفتيش کرد و تمام آن پول را از او گرفت.
حبيبه ٣٠ ،ساله ،که به ھمراه شوھر و پنج فرزندش و نيز برادر و خانواده ھمسر برادرش اخراج شد ،میگويد» :آنھا
تمام پولھای ما را در پاسگاه پليس شھباز گرفتند .ما مجبور شديم از ديگران قرض کنيم چون پولی نداشتيم که خود را
٣٦٣
به مرز برسانيم«.
اخراج شدگان به ما گفتند افرادی که قادر نبودند ھزينهھای بازداشتگاه را بپردازند اغلب مجبور میشدند در بازداشتگاه
بمانند و به جای پرداخت پول ،کار کنند .بعضی ديگر ھم به علت آنکه متخلف تکراری بودند )اگر بانک اطالعاتی
دولت نشان میداد اين افراد قبالً اخراج شده بودند( به عنوان مجازات مجبور بودند کار کنند.
حسين ٧٠ ،ساله ،ھنگامی که در راه بازگشت به خانه دستگير شد ،دو سال بود که در ايران در کارھای ساختمانی
مشغول به کار بود .او دو پسر و چھار دختر دارد .او میگويد ابتدا او را به بازداشتگاه بندری شھر بندرعباس بردند و
سپس از آنجا به بازداشتگاه ديگری در زاھدان در نزديکی مرز ايران و پاکستان انتقال داده شد .او میگويد» :در
زاھدان ھنگامی که نام مرا ثبت کردند متوجه شدند که من قبالً ھم از ايران اخراج شدهام .بنابراين در بازداشتگاه سفيد
سنگ مرا مجبور کردند به عنوان مجازات به مدت  ١٠روز در آنجا مانده و کار کنم .در سفيدسنگ به ما غذای خيلی
٣٦٤
کمی میدادند و مرا مجبور کردند کار کنم با وجود آنکه من پير ھستم و پايم ھم مشکل دارد«.

» ٣٦٢مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با حميد ح ،«.اسالم قلعه ١۶ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٦٣مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با حبيبه« ،اسالم قلعه ١٩ ،آوريل .٢٠١٢
» ٣٦٤مصاحبه سازمان ديدهبان حقوق بشر با حسين« ،اسالم قلعه ١٧ ،آوريل .٢٠١٢
٩١

ديده بان حقوق بشر| نوامبر ٢٠١٣

 .۵توصيه ھا
به جمھوری اسالمی ايران
دسترسی پناھندگان و پناھجويان و محافظت از آنھا





















به افغانھای تازه وارد و به افغانھايی که به دليل حضور غير قانونی در کشور دستگير شدهاند اجازه دھيد در
صورت تمايل ،درخواست پناھجويی کنند ،درخواستھای اين افراد را به طور منصفانه و مؤثر مورد بررسی
متقاضيان پذيرفته نشده حق استيناف داده شود.
قرار دھيد و تضمين کنيد به
ِ
پناھجويان و پناھندگان ثبت نام شدۀ افغان را به اجبار به افغانستان باز نگردانيد ،و بر افغانھايی که مايلند در
مرز درخواست پناھندگی به ايران کنند راه را مسدود نکنيد.
به دارندگان کارتھای آمايش ھمچنان اجازه دھيد وضعيت پناھندگی خود را برای مدتھای طوالنیتری تمديد
کنند؛ اگر طرح آمايش متوقف شود ،به تمام دارندگان کارتھای آمايش که در معرض خطر آزار و اذيت در
افغانستان قرار دارند اجازه دھيد درخواست پناھندگی کنند و به چنين درخواستھايی به طور منصفانه
رسيدگی کنيد.
اطمينان حاصل کنيد که به ھر افغان که با اخراج مواجه است فرصتی داده شود تا قاضی به پرونده او
رسيدگی کند و وی به کمکھای حقوقی و حق استيناف دسترسی داشته باشد.
به کليه اتباع خارجی در ايران ،بدون ھيچگونه تبعيض ،آزادی تردد بدھيد ،و طرح فعلی و غير قانونی
»مناطق ممنوعه« را که افراد غير شھروند را از اقامت و تردد از  ٢٨استان کشور ممنوع میکند لغو کنيد.
اطمينان حاصل کنيد که تصميمگيریھای مربوط به امور دادرسی مھاجرت که در ارتباط با کودکان است،
»بيشترين منفعت را برای کودک داشته باشد« ،ھمانطور که در کنوانسيون حقوق کودک و رويهھای قضائی
بين المللی مربوطه مطرح شده است.
ﱡ
اطمينان حاصل کنيد که کودکان مھاجر و بی سرپرست تحت تکفل قرار بگيرند ،در طول مراحل رسيدگی به
امور مھاجرت و بازداشت از کمکھای حقوقی رايگان برخوردار شوند و به پناھگاه مناسب،غذا ،مراقبتھای
بھداشتی و تحصيالت دسترسی داشته باشند.
اطمينان حاصل کنيد که بازگشتن داوطلبانه پناھندگان به کشور خود حقيقتا ً داوطلبانه و بدون ھيچگونه زور و
اجبار باشد ،و در طول مراحل بازگرداندن آنھا ،امنيت و حرمت آنھا حفظ شود و احترام کامل به حقوق انسانی
پناھندگان گذاشته شود.
اطمينان يابيد که برنامه بازگشت داوطلبانه پناھندگان شامل اطالعات به روز شده و عينی در باره شرايط
داخل افغانستان باشد و به پناھندگانی که معتقدند بازگشت آنھا خطری نخواھد داشت اجازه دھيد پيش از
تصميمگيری در باره بازگشت ،ديدار مختصری از مناطق مسکونی خود داشته باشند تا بتوانند درباره ماندن
يا بازگشتن ،آگاھانه تصميم بگيرند.
اطمينان حاصل کنيد که برنامه بازگشت داوطلبانه به اصل اتحاد خانواده احترام کامل بگذارد.
به بيانيهھای عمومی در باره پناھندگان افغان که اعمال تبعيض آميز و غير قانونی را تشويق میکند ،از جمله
توسط مسئولين غير دولتی )از قبيل اجرای قوانين مھاجرتی کشور توسط عوامل غير دولتی( خاتمه دھيد.
مرتکبين خشونتھای نژاد پرستانه و مليت گرايانه و تبعيض عليه پناھندگان ،پناھجويان و مھاجرين را تحت
تعقيب قانونی قرار دھيد.
برنامهھا و محيط داخل بازداشتگاهھا را با توجه خاص نسبت به فصول  ٧تا  ٩راھنمای محافظت و مراقبت
از کودکان پناھنده و فصول  ٣تا  ۵راھنمای محافظت از زنان پناھنده ،که ھر دو توسط کميسريای عالی
سازمان ملل در امور پناھندگان تھيه شده ،سازماندھی و طراحی کنيد.

مھمانان ناخوانده

٩٢



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

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









به کليه پناھندگان و پناھجويان ،از جمله افغانھا ،اجازه دھيد از پرداخت ھزينهھای اقامت معاف شوند.
به تمام کودکان افغان ،صرف نظر از وضعيت مھاجرت آنھا ،اجازه دھيد فوراً به طور رايگان برای انجام
تحصيالت ابتدايی ثبت نام کنند .تمام ھزينهھای مربوط به تحصيالت ابتدايی را ھرچه سريعتر لغو کنيد.
موانع تبعيض آميز موجود بر سر راه تحصيالت افغانھا ،از جمله الزام افغانھا به صرف نظر کردن از
وضعيت پناھندگی خود برای پذيرفته شدن در دانشگاه را برداريد ،و ھمانگونه که قانون بين المللی مکلف
کرده است به تدريج در مقاطع متوسطه و عالی ،تحصيالت رايگان را معمول کنيد.
برای کليه پناھندگان و پناھجويان ،از جمله افغانھا ،دسترسی به خدمات بھداشتی و درمان را حد اقل در ھمان
سطحی که برای افراد غير شھروند ديگر در کشور موجود است ،فراھم کنيد.
به تمام پناھندگان و پناھجويان ،از جمله افغانھا ،اجازه کار دھيد و در صورت لزوم متقاضيان را از پرداخت
ھزينهھای مربوطه معاف کنيد.
محدوديتھايی که به افغانھا اجازه میدھد فقط در مشاغل خاصی به کار بپردازند را لغو کنيد ،و تنھا افراد
غير شھروند را از استخدام در تعداد معدود و مشخصی از سمتھا که به داليل آشکار با موضوع شھروندی
آنھا مربوط است ،ممنوع کنيد .ميان اتباع گوناگون از بابت اين محدوديتھا تبعيض قائل نشويد.

گزينهھای منصفانه برای کارگران مھاجر و خانوادهھای آنھا






مراحل مربوط به »طرح ساماندھی اتباع خارجی« را ساده کنيد و به افرادی که برای کسب
رواديد از طريق اين طرح حائز شرايط ھستند ،رواديد بلند مدت تری صادر کنيد و به آنھا حق
تمديد رواديد را بدھيد.
اطمينان يابيد تمام افغانھايی که داوطلبانه تصميم به تحويل دادن و يا نگھداشتن جواز پناھندگی
خود میگيرند ،کامالً از عواقب آن آگاه ھستند.
اطمينان حاصل کنيد که افغانھايی که داوطلبانه در اِزای به دست آوردن انواع ديگر جوازھای
اقامتی از جواز پناھندگی خود صرف نظر کرده اند ،در صورت باطل شدن اين پروانه و قرار
داشتن در معرض خطر آزار و اذيت در افغانستان بتوانند مجدداً درخواست پناھجوئی کنند.

بودن مراحل اخراج از کشور
قانونی و انسانی
ِ

•

•

•

•

اطمينان حاصل کنيد که تمامی نيروھای امنيتی و مقامات ديگر دولتی با پناھندگان ،پناھجويان و مھاجرين
افغان بدون استثنا با شرافت و احترامی که شايسته حقوق انسانی اين افراد است ،و نيز مطابق با تعھدات
حقوقی آنھا بر طبق قوانين داخلی و بين المللی میباشد ،رفتار کنند.
به نھادھای امنيتی دستور دھيد افرادی که دارای مدارک پناھندگی يا کارگر مھاجر ھستند را ھرگز نمیتوان
به طور شتابزده از کشور اخراج کرد  ،و برای تشخيص و مجازات مأمورينی که اين قانون را نقض میکنند
شيوه ھای مناسبی به کار بنديد.
اطمينان حاصل کنيد تمام افرادی که قرار است اخراج شوند مھلت کافی برای تماس با اعضاء خانواده داشته
باشند ،و اين فرصت در اختيار آنھا گذاشته شود که اگر ديگر اعضاء خانواده آنھا که قرار نيست اخراج شوند
مايلند به آنھا بپيوندند بتوانند به اين کار اقدام کنند.
به تمام افرادی که قرار است اخراج شوند ،فرصت دھيد دستمزدھا و وجوه ديگری که از کارفرماھا،
صاحبخانه ھا و افراد ديگر طلب دارند را دريافت کرده و نيز دارائی شخصی خود را جمع آوری کنند.
٩٣
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•
•

•

•
•

به تحميل ھزينهھای اخراج و ماليات ]برعھده اخراج شوندگان[ به عنوان بخشی از مراحل اخراج از کشور
پايان دھيد.
در طی مراحل توقيف ،کودکانی را که با افراد بزرگسال ھيچگونه نسبتی ندارند در ھمه حال از آنھا جدا
نگھداريد و برای تمام کودکان بی سرپرست که در حال حاضر در ايران ھستند و يا به ايران وارد میشوند،
تأمين اجتماعی ،کمکھای قانونی ،مسکن امن و کمکھای مربوطه ديگر را فراھم آوريد.
مقررات جدی و اکيدی برای ممنوع ساختن آزار و اذيت لفظی و جسمی و نيز سرقت و اخاذی توسط پليس و
نگھبانان ايستگاه پليس و بازداشتگاهھا و در طول مراحل اخراج ،وضع کنيد؛ ساز و کارھای مربوط به اجرای
اين ممنوعيت ھا را گسترش داده و تقويت کنيد.
شرايط ايستگاهھای پليس و بازداشتگاهھا را به گونهای نگاه داريد که با تعھدات ايران نسبت به قوانين بين
المللی مطابقت داشته باشد.
به سازمانھای ملی و بين المللی حقوق بشر ،از جمله کميته بين المللی ھالل احمر ،اجازه دھيد به تمام
بازداشتگاهھا دسترسی داشته باشند و به بازداشت شدگان ،به ويژه کودکان بیسرپرست ،کمک کنند.

به جمھوری اسالمی افغانستان


به دولت ايران فشار اوريد تضمين کند که مھاجرين افغان از حمايتھا و تشريفات حقوقی الزم ،که بر طبق
حقوق بين الملل به آنھا اعطا شده ،برخوردار شوند.



مراکز پذيرش برای کودکان بی سرپرست فراھم کنيد و مراحل رديابی خانوادهھا را بھبود بخشيد تا اطمينان
يابيد که اين کودکان بی سرپرست بتوانند دوباره به خانوادهھای خود بپيوندند.



کمکھای بيشتری برای افغانھای اخراجی در تمام مرزھای مشترک با ايران فراھم آوريد و سيستم جمع آوری
اطالعات از اخراج شدگان را بھبود بخشيد تا موارد نقض حقوق بشر را بتوان بھتر رديابی کرد.



کمکھای دولتی را گسترش دھيد و بھتر کنيد–ھم از جھت مالی و ھم از جھت فراھم نمودن فرصتھای
شغلی–تا به افغانھای بی بضاعتی که از ايران و کشورھای ديگر اخراج شده اند و يا به ميل خود بازگشته اند
کمک شود.



برای مبارزه با آزار و اذيتھای قاچاقچيان انسانھا که در افغانستان فعال ھستند اقدامات فوری صورت دھيد.



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



به مستند سازی و انتشار اخبار آزار و اذيت افغانھا در ايران توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
ادامه دھيد.

به کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان
•

•

نحوه کار دولت ايران را بررسی کنيد تا اطمينان حاصل کنيد افغانھايی که به دنبال پناھجوئی در ايران ھستند
بتوانند به ايران وارد شوند ،درخواست پناھجويی کنند ،و به درخواست آنھا به طور منصفانه و 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.
اطمينان حاصل کنيد که کليه اتباع خارجی ،از جمله پناھندگان ،اطالعات کافی در باره برنامهھای تغيير مکان
که به علت تعيين »مناطق ممنوعه« به وجود آمده ،اطالعات کافی دريافت کردهاند ،و اطمينان يابيد که شرايط

مھمانان ناخوانده
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•

•

•

•
•
•
•

•

تمام توافق نامهھای تغيير مکان و توافقھای ديگر با دولت ايران ،اکيداً توسط اين دولتھا و کميساريای عالی
سازمان ملل در امور پناھندگان اجرا میشود.
به دولت ايران فشار اوريد تا ھر پناھندهای که کارت آمايش خود را با ھر يک از جوازھای ديگر اقامتی
تعويض میکند ،در صورت ابطال پروانه اقامت جديد و اگر با بازگشت به افغانستان در خطر آزار و اذيت
قرار دارد ،بتواند مجدداً درخواست پناھجوئی کند.
بر طرز کار دولت ايران نظارت کنيد تا آموزشھای مناسب برای نيروھای امنيتی در بازداشتگاهھا فراھم
شود و اطمينان حاصل کنيد که حداقل استانداردھای بين المللی برای بازداشتگاهھا رعايت شود ،و امکان آزار
و اذيت در بازداشتگاهھا به حداقل رسد.
از دولت ايران درخواست کنيد ھزينهھای آمايش را کاھش دھد ،زيرا چنين ھزينهھايی میتواند پناھندگان را
از ثبت نام مجدد برای کارتھای آمايش منصرف کند و سبب غير قانونی شدن اقامت و اخراج آنھا میشود؛
از مقامات ايران جداً بخواھيد ايجاد مزاحمت ،اخاذی ،محبوس نمودن ،و بازگرداندن اجباری پناھندگان افغان
که به طور غير قانونی حذف نام شده اند را پايان دھد.
در زير نظر داشتن ايران برای دنبال نمودن جدی معيارھای بين المللی در مورد کمک به بازگشت 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 ،از
تأکيد بر بازگشت افراد به عنوان يک راه حل پايدار خودداری کنيد.
از نقطه نظر برنامه ريزی،
برای افرادی که مايلند داوطلبانه باز گردند امکانات زير را فرھم کنيد:
 برنامهھای مناسب برای جوانان که بتواند نيازھای نسل دوم پناھندگان افغان که در تبعيد
متولد شده و پرورش يافته اند را پاسخگو باشند ،چه از جھت مھارتھا ،امرار معيشت ،و
يا تحصيالت؛
 برنامهھای مناسب برای زندگی در شھر که تمايل بيشتر پناھندگان افغان که از ايران
بازگشته اند را در نظر گيرد.
برای افرادی که گزينه بازگشت را در نظر دارند،
 اطالعات به روز شده در باره وضعيت اقتصادی ،سياسی و اجتماعی در ھر منطقه و ھر
واليت افغانستان را در اختيار اين افراد قرار دھيد؛
 ابتکارھای تحقيقاتی در مرزھا را برای تھيه اطالعات مناسب برای برنامه ريزی افزايش
دھيد؛
 ھمکاری و مشارکت اطالعات با سازمانھای غير دولتی داخل ايران و افغانستان را
افزايش دھيد تا برای افرادی که در ايران برای کمک به پناھندگان افغان فعاليت میکنند،
حمايت بيشتری فراھم شود.

به سازمان ملل متحد و شرکای جھانی افغانستان و ايران



ايران را برای پايان دادن به آزار و اذيت پناھندگان ،پناھجويان و کارگران مھاجرين افغان تحت فشار قرار
دھيد.
فراھم کردن کمکھای بيشتر به دولت ايران برای تأمين ھزينهھای پناھندگان افغان در ايران ،از جمله بھبود
وضعيت دسترسی به تحصيل و مراقبتھای بھداشتی را در نظر بگيريد.
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تأثير تحريمھای ايران را بر روی پناھندگان و مھاجرين افغان و نيز ايرانيان ارزيابی کنيد ،و برای کسب
اطمينان از اينکه مردمی که حتی پيش از اين ھم آسيب پذير بوده و در فقر به سر میبرند در اثر اين تحريمھا
آسيب نبينند ،اقداماتی انجام دھيد.
در مالقات با مقامات رسمی ايران ،بر اين نکته تأکيد کنيد که ايران برای محافظت از پناھندگان و پناھجويان
ايران تعھداتی دارد ،از جمله اطمينان يافتن از اينکه آنھا برای ھميشه به افغانستان باز نمیگردند ،و نيز اينکه
در مورد افغانھايی که حقيقتا ً مايلند داوطلبانه بازگردند اين کار با حفظ امنيت و حرمت آنھا و با احترام کامل
نسبت به حقوق انسانی آنھا انجام شود.
بودجه کافی برای برنامهھای بازگشت داوطلبانه فراھم کنيد تا اطمينان يابيد اين برنامهھا مطابق استانداردھای
بين المللی باشند ،به ويژه معيارھايی که در کتاب راھنمای  ١٩٩۶کميساريای عالی سازمان ملل در امور
پناھندگان» ،بازگشت داوطلبانه :کتاب راھنمای محافظت بين المللی« و نيز نتيجه گيریھای نھاد »اکس کام«
] [ExComتصريح گرديده ،رعايت شوند .چنين برنامه بازگشت داوطلبانه بايد با فعاليتھای بازسازی در
داخل افغانستان از قبيل نظارت بر حقوق بشر ،برنامهھای توسعه مناطق روستايی و طرحھای مين زدايی و
تخليه نيروھای نظامی ھماھنگ شود.
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 .۶قدردانی و سپاس
اين گزارش توسط ھيدر بار پژوھشگر ارشد افغانستان و فراز صانعی پژوھشگر ايران در سازمان ديدهبان حقوق بشر
نوشته شده است .صانعی و بار ،و نيز دو معاون ،زمان سلطانی و احمد شجاع اين پژوھش را انجام داده اند .فليم کاين،
معاون رئيس بخش آسيا؛ کاليو بالدوين ،مشاور حقوقی ارشد؛ و ژوزف ساندرز ،معاون رئيس برنامه آن را ويرايش
کرده اند .بيل فرليک ،رئيس بخش برنامه ريزی سياست پناھندگی؛ جری سيمپسون ،پژوھشگر و مشاور ارشد برنامه
پناھندگان؛ اليس فارمر ،پژوھشگر بخش حقوق کودکان؛ جو استورک ،معاون رئيس بخش خاورميانه و شمال افريقا؛ و
برد ادامز رييس بخش آسيا گزارش را مرور کرده و به تھيه ان ياری رسانده اند.
جوليا بلکنر و استورم تيو ،دستياران بخش آسيا؛ کارولين کنی و اليزابت ويلک ،اينترن ھای بخش آسيا؛ گريس چوی،
مدير انتشارات؛ کتی ميلز کارشناس انتشارات؛ و فتيزوی ھيپکييز ،مدير بخش اداری گزارش را برای نشر آماده کرده
اند.
ديده بان حقوق بشر ھمچنين از ھمکاری متخصصان و کارشناسان بسياری که اطالعات يا تحليل ھايشان را با ما در
ميان گذارده اند و نامشان به دليل حساسيت موضوع در ايجا ذکر نشده است سپاسگزار است .ھمچنين از افغان ھايی که
در "نقطه صفر" مرز اسالم قلعه در نھايت لطف داستان زندگيشان را در شرايط دشواری با ما در ميان گذاشتند
سپاسگزاريم.
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ضميمه  -١نامه ديدهبان به وزير عبدالرضا رحمانی فضلی و مدير کل
اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی ،دکتر عزيز کاظمی
 23اکتبر ٢٠١3
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزير کشور
جمھوری اسالمی ايران
دکتر عزيز کاظمی
مدير کل اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی
جمھوری اسالمی ايران
حضور محترم جنابان آقای رحمانی فضلی و آقای دکتر کاظمی:
سازمان ديدهبان حقوق بشر يک سازمان مستقل بين المللی است که وضعيت حقوق بشر را در بيش از  ٩٠کشور در
سراسر جھان زير نظر دارد .در حال حاضر ديدهبان در صدد تھيه گزارشی در باره وضعيت اتباع افغان ،از جمله
پناھندگان ،در ايران است .اين گزارش بخشی از بدرفتاریھا و تضييع حقوق اتباع افغان توسط مقامات ايرانی را مستند
میسازد .سازمان از آوريل سال  ٢٠١٢تا اوت سال جاری بيش از  ٨٠مورد مصاحبه با افغانھايی که از ايران اخراج
و به افغانستان بازگردانده شده اند ،و نيز مصاحبهھايی با نمايندگان سازمان ملل متحد ،سازمانھای غير دولتی ،و
مقامات دولت افغانستان انجام داده است.
ما از حضورتان تقاضا میکنيم به ھيئت نمايندگان سازمان ديدهبان حقوق بشر اجازه دھيد از ايران ديدار کرده و با شما
مالقات کنند تا در مورد يافتهھای اصلی اين گزارش که نتيجه تحقيقات سازمان ديدهبان بر روی وضعيت حقوق بشر
پناھندگان و مھاجرين افغان در ايران است با شما به گفتگو پردازيم .ھدف از اين ديدار ،تکميل تحقيقات ما از طريق
انجام مصاحبهھايی است که با مقامات رسمی دولتی و نيز سازمانھای غير دولتی مشغول به کار برای بھبود وضعيت
مھاجرين و پناھندگان افغان در ايران خواھيم داشت تا اطمينان حاصل کنيم که ديدگاهھای دولت ھم به طور کامل در
گزارش گنجانده شده است.
ايران از دھه  ٨٠ميالدی بار سنگين جذب تعداد کثيری از افغانھا را به دوش کشيده است و اين کشور با دريافت حداقل
حمايت از جامعه بينالمللی ،سياستھای مثبت بسياری را نسبت به پناھندگان و مھاجرين افغان به اجرا درآورده است.
ما متوجه ھستيم که ايران در محدوده حاکميت خويش از اين حق برخوردار است که اتباع کشورھای ديگر که اجازه
ورود به ايران و يا اقامت در آن و نيز نياز به حفاظت بين المللی ندارند را از کشور اخراج و يا از ورود آنھا به کشور
جلوگيری کند .ما ھمچنين در نظر داريم که ايران از سال  ٢٠٠٣بيش از  ٨٠٠،٠٠٠پناھنده افغان را تحت سيستم ثبت
نام خود ،به نام آمايش ،ثبت نام کرده است.
با وجود اين نتايج تحقيقات ما حاکی از آن است که در سالھای اخير ،رفتار دولت با افغانھا ،معيارھای مندرج در
کنوانسيونھای بينالمللی از قبيل تعھد کشورھا بر اساس کنوانسيون پناھندگان سال  ١٩۵١و پروتکل  ١٩۶٧آن که
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دولت ايران از امضاء کنندگان و مصوبين آن بوده را رعايت نکرده است .از جمله اين نواقص فقدان قوانين داخلی در
مورد پناھندگان و نحوه رسيدگی به وضعيت پناھجويان است تا تعھد ايران نسبت به کنوانسيون پناھندگان رعايت شده
باشد؛ فقدان دسترسی پناھجويان افغانھای تازه وارد به سيستمی که ثبت نام انھا را به عنوان پناھجو يا ديگر
وضعيتھای محافظتی فراھم آورد؛ موانع غير معقول برای سد کردن دسترسی افغانھا به کمکھای انسان دوستانه و
خدمات اجتماعی؛ دستگيری و بازداشت خودسرانه افغانھا؛ و وجود مصونيت برای دولت و گردانندگان غير دولتی در
برابر آزار و اذيت نسبت به افغانھا است.
جزئيات يافتهھای اصلی ما که در نتيجه تحقيق در باره نحوه رفتار با پناھندگان ومھاجران افغان در ايران به دست آمده،
به شرح زير است:
•

فقدان دسترسی به يک سيستم عادالنه و شفاف برای رسيدگی به امور پناھجويی و محروميت از حق اعتراض
نسبت به بازگرداندن پناھجويان به افغانستان :افغانھايی که در حال حاضر وارد ايران میشوند امکانی برای
طرح درخواست پناھجويی يا ثبت نام برای برخورداری از اَشکال ديگر محافظت که به دليل شرايط فعلی
موجود در افغانستان است را ندارند .پناھجويان افغان بايد اين امکان را داشته باشند که درخواست پناھجويی
خود را به اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی ،که مسئول رسيدگی به درخواستھای مھاجرت است،
تحويل دھند .اما به دليل فقدان آئيننامه عادالنه و شفاف برای رسيدگی به امور پناھجويان افغان برای
افغانھايی که اکنون وارد ايران میشوند ارائه درخواست پناھجويی غير ممکن است .افغانھای ديگری که
سالھا و يا حتی چندين دھه در ايران زندگی کردهاند نيز قادر به طرح تقاضای پناھجويی نيستند .به افغانھايی
که از ايران بازگردانده میشوند ،از جمله افرادی که ممکن است در صورت بازگشت با آزار و اذيت يا آسيب
جدی روبرو شوند ،ھيچگونه فرصتی برای ابراز مخالفت با اخراج داده نمیشود.

•

مشکالت موجود برای ابقای وضعيت پناھندگی :افغانھايی که بر اساس طرح آمايش به عنوان پناھنده ثبت نام
شده اند برای حفظ وضعيت خود ھر روز با مراحل پيچيده تری روبرو ھستند .اين مشکالت عبارتند از ثبت
نامھای مکرر نزد ادارات مختلف دولتی ،فقدان کمکھای رسمی برای افراد کم سواد که درک مراحل مختلف
اداری برای آنھا دشوار است ،و پرداخت مبالغ سنگينی که پناھندگان تنگدست بضاعت پرداخت آن را ندارند.
تعدادی از افغانھا به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفته اند کوچکترين اشتباه قانونی ،از جمله اشتباھاتی که در
طی مراحل ثبت نام صورت میگيرد ،میتواند سبب ابطال دائمی پناھندگی شود.

•

نگرانی در مورد »داوطلبانه بودن« تغيير وضعيت پناھندگی :تحقيقات ما نشان میدھد در سالھای اخير
مقامات دولت ايران از ابتکارات بيشماری از قبيل طرح جامع قانونی سازی ،که برای اتباع خارجی غير
مجاز اقامت موقت و اجازه کار فراھم میآورد ،استفاده میکنند تا افغانھا را قانع کنند که از وضعيت خود به
عنوان پناھنده دست بکشند .بخشی از اين برنامهھای دولتی ممکن است بدون رضايت آگاھانه افغانھا منجر
به بازگرداندن يا بازگشت اجباری آنھا به افغانستان شده باشد.

•

تبعيض و محدوديت در مورد اتباع افغان :اتباع افغان در ايران با محدوديتھای شديدی در ارتباط با آزادی
سفر و نيز محدوديتھای خودسرانه در مورد دسترسی آنھا به تحصيالت ،استخدام ،کسب تابعيت ايرانی و
حقوق مربوط به ازدواج ،روبرو ھستند .تمامی اتباع خارجی در بسياری از نقاط کشور دچار محدوديتھای
سفر ھستند ،اما اينگونه محدوديتھا برای افغانھا در مقايسه با ديگر خارجيان به ويژه شديدتر است .سازمان
ديدهبان حقوق بشر حتی موارد مربوط به پناھندگانی را مستند کرده است که اگرچه در صورت بازگشت به
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افغانستان در معرض خطر قرار داشته اند ،به علت آنکه به گفته مقامات محدوديتھای مربوط به سفر را
نقض کرده اند اجباراً به افغانستان باز گردانده شدند .قوانين ايران به افغانھايی که دارای مدارک مھاجرت
قانونی ھستند ،بدون توجه به ميزان تحصيالت يا صالحيتھای حرفهای آنھا ،تنھا اجازه استخدام در مشاغلی
را میدھد که پست و حقير و يا خطرناک ھستند.
•

بدرفتاری در طی مراحل اخراج از کشور :افغانھايی که از کشور اخراج میشوند ،چه آنھايی که دارای
وضعيت قانونی ھستند و چه آنھايی که دارای اين وضعيت نيستند ،دائما ً در معرض بدرفتاری نيروھای
انتظامی ،از جمله خشونت ،دزدی ،درخواست مبالغ غير معقول در ارتباط با اخراج ،کار اجباری در طی
دوران بازداشت پيش از اخراج ،و تحمل شرايط دشوار در بازداشتگاهھا ھستند .سازمان ديدهبان به ويژه در
رابطه با اطفال مھاجر بدون ھمراه به علت فقدان محافظتھای الزم در طی مراحل اخراج ابراز نگرانی
میکند.

سازمان ديدهبان در نظر دارد يافتهھای خود را در طی ماهھای آينده به صورت گزارشی منتشر کند .ما اميدواريم که
شما به سازمان ديدهبان حقوق بشر اجازه دھيد از ايران ديدار کند ،مالقاتھايی را صورت دھد ،و ھر گونه تحقيقات
ديگری را که ممکن است پيش از انتشار اين گزارش الزم باشد نيز انجام دھد .در ضمن بسيار سبب امتنان خواھد
گرديد اگر دولت شما اين امکان و اجازه را در اختيار ما قرار دھد تا گزارش فوق الذکر را طی برگزاری جلسه
مطبوعاتی در تھران منتشر کنيم .حتی اگر شما به ما اجازه ديدار ندھيد ،پاسخ شما به سؤاالتی که ذيالً تھيه کرده ايم و
ھمچنين ھر گونه اطالعات ديگری که در اختيار ما قرار دھيد نيز موجب سپاس و قدردانی ما خواھد بود.
سازمان ديدهبان حقوق بشر سعی دارد در تحقيقات خود کليه جوانب را منعکس کند و در انتظار پاسخ شماست .به دليل
زمانبندی انتشارات اين سازمان ،بسيار ممنون خواھيم بود اگر تا تاريخ  ٣نوامبر يا در اسرع وقت پاسخ شما را
دريافت کنيم .لطفا ً پاسخ خود را از طريق دورنما  +1-212-736-1300و يا ايميل  storkj@hrw.orgبه آقای جو
استورک ] ،[Joe Storkمعاون بخش خاورميانه و شما افريقا ،ارسال فرماييد.
با احترام،

جو استورک ]،[Joe Stork
معاون بخش خاورميانه و شما افريقا
سازمان ديدهبان حقوق بشر
پرسشھا:
 (١آيا میتوانيد اطالعاتی در زمينهھای زير در اختيار ما قرار دھيد؟ الف( تعداد کل درخواستھای پناھندگی يا
پناھجويی که از سال  ٢٠٠٣به بعد توسط اتباع افغان ارسال شده است ،و ب( در مورد افغانھايی که از سال
 ٢٠٠٣به بعد وارد کشور شده اند ،تعداد کل اتباع افغان که کارتھای آمايش و يا انواع ديگر مدارک
محافظتی پناھجويی برايشان صادر شده است .دولت شما چه اقداماتی انجام داده است تا اطمينان حاصل کند که
افغانھايی که وارد کشور شده اند و يا با اخراج مواجه ھستند و درافغانستان در معرض خطر آزار و اذيت يا
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انواع آسيبھای ديگر قرار خواھند داشت ،اين امکان را خواھند داشت که برای پناھجويی يا ديگر اَشکال
محافظت از قبيل کارت آمايش درخواست کنند؟
آيا دولت شما با تمديد ويزای موقت چند صد ھزار افغان که تحت طرح ساماندھی مھاجرين افغان ثبت نام
کرده اند و قرار بود تا تاريخ  ۶سپتامبر  ٢٠١٣منقضی شود موافقت کرده است ،و يا اينکه با تعليق اخراج اين
افراد يا ،در صورت تمايل آنھا ،ايجاد فرصتی برای درخواست پناھجويی توافق کرده است؟ اگر پاسخ اين
سؤال منفی است ،لطفا به تفصيل بفرماييد اگر اين افراد قرار است به افغانستان بازگردانده شوند دولت شما
چگونه میخواھد آنھا را در برابر بازگشت غير قانونی به موقعيتی که ممکن است در آن تحت آزار و اذيت و
صدمه قرار گيرند محافظت کند؟
در مورد افرادی که دارای کارت آمايش ھستند و توافق میکنند که از وضعيت پناھنده بودن خود دست بکشند
و در عوض تحت طرح ساماندھی مھاجرين افغان ثبت نام کنند ...با توجه به اينکه تضمينی برای تجديد
وضعيت آنھا بر طبق اين برنامه وجود ندارد ،دولت ايران چه تضمينی به اين افرادخواھد داد که در صورت
عدم تمديد وضعيت قانونیسازی آنھا میتوانند مجدداً برای کارت آمايش يا طرح پناھجويی ثبت نام کنند؟
دولت شما چه تالشھايی در مورد پناھندگان افغان که تحت پوشش آمايش ھستند انجام داده است تا اطمينان
حاصل کند که اين افراد باالجبار به افغانستان بازگردانده نخواھند شد تا در معرض خطر قرار گيرند؟ در
ضمن چه تالشھايی صورت گرفت تا اطمينان حاصل شود که باز گرداندن پناھندگان افغان که قبالً تحت
پوشش آمايش قرار داشته اند اما به گفته دولت »داوطلبانه« از وضعيت خود دست کشيده اند با آگاھی کامل
اين کار را انجام داده اند و اجبار در کار نبوده است؟
دولت شما چه اقداماتی انجام داده است تا اطمينان حاصل کند که در طول مراحل اخراج افغانھا ،به ويژه
کودکان ،در کالنتری و بازداشتگاهھا توسط نيروھای انتظامی و نگھبانان در معرض بدرفتاریھای جسمی و
زبانی ،آزار و اذيت ،ھراس و وحشت قرار نگيرند؟
دولت شما چه اقداماتی انجام داده تا اطمينان حاصل کند که افغانھا توسط مسئوالن غير دولتی مورد آزار و
اذيت ،از جمله تبعيضھای غير قانونی و خشونت ،قرار نگيرند؟
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ضميمه -٢

نامه ديدهبان به رييس جمھور ،حامد کرزای

 7عقرب ١٣٩٢
حضور رئيس جمھور محترم جاللتماب آقای حامد کرزی،
دفتر رياست جمھوری ،جمھوری اسالمی افغانستان
نسخه به :جاللتماب آقای ضرار احمد مقبل عثمانی ،وزير امور خارجه
جاللتماب آقای دکتر جماھر انوری ،وزير مھاجرين و عودت کنندگان
جمھوری اسالمی افغانستان،
ارگ رياست جمھوری
کابل ،افغانستان
حضور محترم جاللتماب آقای رئيس جمھور:
سازمان ديدهبان حقوق بشر يک سازمان مستقل بين المللی است که وضعيت حقوق بشر را در بيش از  ٩٠کشور در
سراسر جھان ،زير نظر دارد .ما در حال حاضر ،در حال تھيه گزارشی در باره وضعيت اتباع افغان ،از جمله
پناھندگان ،در ايران ھستيم که يک سلسله بدرفتاری ھا و تضييع حقوق اتباع افغان توسط مقامات ايرانی را مستند
میسازد.
ما اين نامه را حضورتان ارسال میکنيم تا شما را از وضعيت حقوق بشر در مورد پناھندگان و مھاجرين افغان در
ايران مطلع کرده و از شما خواھش کنيم تا لطفا اين امکان را در اختيار ما قرار دھيد تا در مورد يافتهھای خود با
مقامات رسمی مربوطه در دولت شما به مذاکره پردازيم .از اينکه چنين فرصتی در اختيار ما گذاشته شود تا نظرات
مقامات افغان را در مورد نتايج تحقيقاتمان بشنويم ،بسيار سپاسگزار خواھيم شد.
سازمان ديدهبان حقوق بشر از حمل  ١٣٩١تا اسد  ١٣٩٢بيش از  ٨٠مورد مصاحبه را با افغانھايی انجام داده که
قربانی بدرفتاریھايی شدهاند که مربوط به عدم احترام دولت ايران به قوانين و معيارھای بينالمللی رسيدگی به
درخواستھای پناھجوئی و پناھندگی ايشان بوده است .سازمان ديدهبان حقوق بشر ھمچنين با نمايندگان سازمان ملل
متحد ،سازمانھای غير دولتی ،و مقامات رسمی دولت افغانستان که با اينگونه مسائل آشنائی دارند ،مصاحبهھائی انجام
داده است.
ذيالً برخی از يافتهھای خود را حضورتان ارسال می نمائيم:
•

فقدان دسترسی به يک نظامنامه عادالنه و شفاف برای رسيدگی به امور پناھجوئی و محروميت از حق
اعتراض نسبت به بازگرداندن پناھجويان به افغانستان :افغانھايی که در حال حاضر وارد ايران می شوند
ھيچگونه امکانی برای طرح درخواست پناھجوئی يا ثبت نام برای برخورداری از اَشکال ديگر محافظت که
به دليل شرايط فعلی موجود در افغانستان است ،را ندارند .پناھجويان افغان بايد بتوانند درخواست پناھجوئی
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خود را به اداره کل امور اتباع و مھاجرين خارجی کشور ايران که مسئول رسيدگی به درخواستھای
مھاجرت است ،تحويل دھند ،اما به دليل فقدان آئين نامه عادالنه و شفاف برای رسيدگی به امور پناھجويان
افغان ،برای افغانھای که اکنون وارد ايران میشوند ارائه درخواست پناھجوئی کامالً غير ممکن است.
افغانھای ديگری که سالھا و يا حتی چندين دھه در ايران زندگی کردهاند نيز قادر به طرح تقاضای پناھجوئی
نيستند .به افغانھای که از ايران بازگردانده میشوند ،از جمله افرادی که ممکن است در صورت بازگشت با
آزار و اذيت يا آسيب جدی روبرو شوند ،ھيچگونه فرصتی برای ابراز مخالفت با اخراج ايشان داده نمیشود.
• مشکالت موجود برای ابقای وضعيت پناھندگی :افغانھايی که بر اساس طرح آمايش به عنوان پناھنده ثبت نام
شده اند ،برای حفظ وضعيت خود ھر روز با مراحل پيچيده تری روبرو ھستند ،که مشکالت زير از جمله آنھا
ھستند :ثبت نامھای مکرر نزد ادارات مختلف دولتی ،فقدان کمکھای رسمی برای افراد کم سواد که درک
مراحل مختلف اداری برای آنھا دشوار است ،و پرداخت مبالغ سنگينی که پناھندگان تنگدست ،بضاعت
پرداخت آن را ندارند .افغانھا به سازمان ديدهبان حقوق بشر گفتند کوچکترين اشتباه قانونی ،از جمله
اشتباھاتی که در طی مراحل ثبت نام صورت می گيرد ،میتواند سبب ابطال دائمی پناھندگی شود.
• نگرانی در مورد »داوطلبانه« بودن تغيير وضعيت پناھندگی :تحقيقات ما نشان میدھد در سالھای اخير،
مقامات دولتی ايران از ابتکارات بيشماری از قبيل طرح جامع قانونی سازی که برای اتباع خارجی غير مجاز
اقامت موقت و اجازه کار فراھم می آورد ،استفاده می کنند تا افغانھا را قانع کنند از وضعيت خود به عنوان
پناھنده دست بکشند .اينچنين برنامه ھائی نيز ممکن است بدون رضايت آگاھانه افغانھا ،سبب بازگرداندن يا
بازگشت اجباری ايشان به افغانستان شود.
• تبعيض و محدوديت در مورد اتباع افغان :اتباع افغان در ايران با محدوديتھای شديدی در ارتباط با آزادی
سفر ،و نيز محدوديتھای خودسرانه در مورد دسترسی ايشان به تحصيالت ،استخدام ،کسب تابعيت ايرانی ،و
حقوق مربوط به ازدواج ،روبرو ھستند .تمامی اتباع خارجی در بسياری از نقاط کشور دچار محدوديتھای
سفر ھستند ،اما اينگونه محدوديتھا برای افغانھا در مقايسه با ديگر خارجيان ،به ويژه شديدتر است .سازمان
ديدهبان حقوق بشر حتی موارد مربوط به پناھندگانی را مستند کرده است که اگر چه در صورت بازگشت به
افغانستان در معرض خطر قرار داشته اند ،به علت آنکه به گفته مقامات ،محدوديتھای مربوط به سفر را
نقض کرده اند ،اجباراً به افغانستان باز گردانده شدهاند .قوانين ايران به افغانھای که دارايی اسناد مھاجرت
قانونی ھستند ،بدون توجه به ميزان تحصيالت يا صالحيتھای حرفهای ايشان ،فقط اجازه استخدام در
مشاغلی را میدھد که پست و حقير و/يا خطرناک ھستند.
• بدرفتاری در طی مراحل اخراج از کشور :افغانھايی که از کشور اخراج می شوند ،چه آنھائی که دارای
وضعيت قانونی ھستند و چه آنھائی که دارای وضعيت قانونی نيستند ،دائما ً در معرض بدرفتاری نيروھای
انتظامی ،از جمله خشونت ،دزدی ،درخواست مبالغ غير معقول در ارتباط با اخراج ايشان ،کار اجباری در
طی دوران بازداشت پيش از اخراج ،و تحمل شرايط دشوار در بازداشتگاه ھا ھستند .به ويژه در مورد اطفال
مھاجر بدون ھمراه ،به علت فقدان محافظتھای الزم در طی مراحل اخراج ،نگرانی خاصی وجود دارد.
اين گزارش که ھنوز به صورت پيشنويس است ،حاوی توصيهھای بسياری برای دولت ايران به منظور رفع اين
بدرفتاریھا است .اين گزارش ھمچنين شامل چند توصيه برای دولت افغانستان ،سازمان ملل متحد ،و ديگر شرکای
افغانستان در صحنه بينالمللی است .موارد زير ،توصيهھائی ھستند که در حال حاضر در اين گزارش برای دولت
افغانستان عنوان شدهاند:
به جمھوری اسالمی افغانستان
 oدر تمام مذاکراتی که با دولت ايران داريد ،وضعيت مھاجرين افغان ،از جمله پناھندگان را در درجه
نخست اولويت قرار دھيد.
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برای اطفال بدون ھمراه ،مراکز پذيرشی تأسيس کنيد و رديابی خانوادهھا را بھبود بخشيد تا از
بازگشت مجدد کودکان بدون ھمراه به خانواده ھايشان اطمينان حاصل گردد.
در سراسر مرزھای مشترک با ايران ،کمک ھای بيشتری در اختيار افغانھا اخراج شده قرار دھيد
و نيز کميت و کيفيت جمع آوری اطالعات از اخراج شدگان را افزايش دھيد تا روالھای موجود و
موارد احتمالی نقض حقوق بشر را بتوان بھتر رديابی کرد.
کمکھای مالی و غيره را برای افغانھای بی بضاعتی که از ايران و ديگر کشورھا بازگشته اند،
افزايش دھيد.
برای مبارزه با آزار و اذيتھای قاچاقچيان و افرادی که در افغانستان به خريد و فروش افراد می
پردازند ،اقدامات فوری انجام دھيد.
از دولت ايران ُمج ّدانه خواستار پايان دادن آزار و اذيت پناھندگان و مھاجرين افغان شويد.
از طريق کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ،به مستند سازی و انتشار موارد آزار و اذيت
افغانھا درايران ادامه دھيد.

ما از اينکه فرصتی در اختيارمان گذاشته شود تا با مقامات مربوطه در دولت شما در باره اين گزارش به گفتگو بنشينيم
و به نظرات ايشان در باره اين مسائل و ھمچنين ھر گونه اقدامی که آنھا انجام داده اند و يا قصد انجام آن را دارند،
گوش فرا دھيم ،بسيار ممنون و سپاسگزار خواھيم شد.از پاسخ شما به پرسشھای زير و نيز ھر گونه اطالعات اضافه
بر آن که مايل باشيد در اختيار ما قرار دھيد ،بسيار متشکريم.
سازمان ديدهبان حقوق بشر سعی دارد در تحقيقات خود کليه جوانب را منعکس کند و در انتظار پاسخ شما است .به دليل
زمان بندی انتشارات اين سازمان ،بسيار ممنون خواھيم بود اگر تا تاريخ  ١٢عقرب پاسخ شما را دريافت نماييم .لطفا ً
پاسخ خود را از طريق فاکس  Fax +1-212-736-1300و يا ايميل  adamsb@hrw.orgبه آقای برد ادمز ] Brad
 ،[Adamsرئيس بخش آسيا ارسال فرماييد.
از توجه شما به مطالب فوق تشکر میکنيم و در انتظار دريافت پاسخ شما خواھيم بود.
ارادتمند،
برد ادمز ]،[Brad Adams
رئيس بخش آسيا،
سازمان ديدهبان حقوق بشر
 (١مذاکرات ميان دولت افغانستان و دولت ايران در خصوص مسئله افغانھای مقيم ايران در چه مرحلهای قرار
دارد؟ آيا دولت افغانستان به ويژه در مورد بدرفتاریھائی که در فوق شرح داده شد ،نگرانی خود را به دولت
ايران ابراز داشته است؟ اگر چنين است و نگرانیھای مزبور کتبا ً مطرح گرديده اند ،موجب امتنان و سپاس
فراوان ما خواھد بود اگر نسخهھايی از مکاتبات مربوطه را در اختيار ما قرار دھيد.
 (٢ما از برنامه دولت افغانستان برای حل مشکل پناھندگان افغان که مشترکا ً با دولتھای ايران و پاکستان
طراحی شده ،آگاه ھستيم .در حال حاضر وضعيت اين برنامه از جھت مبالغ جمع آوری شده و نحوه به اجرا
درآوردن آن چيست؟
 (٣به جز برنامه ريزی برای حل اين مشکل ،دولت افغانستان برای تضمين حمايت و مساعدت پناھندگان و
مھاجرين افغان در سال آتی چه طرحھايی را تھيه نموده است؟
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