افغانستانیها در ایران
یک سده حضور ،عاملیت و برهمکنش با جامعهی ایران
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اینکه امروزه چه بر سرر زند ی خصرو ری میرود از قلمروی آن پیداست .واقعیت
این اسرت که دیگر کسری نمیتواند جایی سکنا زیند .سکونتگاههای سنتی که در
آنها بارآمدهایم دیگر تحملناپذیر شرردهاند :هر نشرران عافیتی در آنها به بهای خیانت
به آ اهی اسرت و هر مممنی در هوای خفقانزدهی منفعتطلبی مشترک خانواد ی
به دست آمده است.
(تئودور آدورنو ،اخلاق غیر ،قطعهی شمارهی )11

مقدمه
در طی قرن اخیر ایرانیان میزبان مهاجرانی از کشورهای مختلف بودهاند .قفقازیها و

ارمنیها2،

از برد روز ار ،به ایران مهاجرت کرده و پناهنده شررردهاند .با مرور تاریخ مهاجرت روههای مختلف
مهاجر به ایران در یک سرردهی ذشررته میتوان فت که این پناهندههای افغانسررتانی بودهاند که
بخش اعظم ارزشهرا ،معرانی و روایرتها از مهاجران در نیم قرن اخیر ایران را به خود اختصرررا
دادهاند؛ پناهندههایی که از  1531تاکنون حضور آنها همچنان در جامعهی ایران پروبلماتیک مانده
اسرت و قانون ذار ،مجریان قانون و رسانهها بدون در نظر داشت مزایا ،محاسن ،کارکردها و خدمات
آنان به جامعهی ایران و همینطور ریشههای تاریخی ،فرهنگی ،زبانی پیوسته از آنان بهعنوان سربار
جرامعهی ایران و اتباع بیگانه یاد میکند .نتیجه آن که تاریخ وقایع چهار دههی ذشرررته نشررران
میدهد همزمان با بروز و تشردید بحرانها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در دهههای اخیر حیات
اجتماعی آنها نیز مورد تعدی ،تهدید و بیتوجهی بیشتر قرار رفته است و دستکم از سوی برخی
از شررهروندان ایرانی مورد خشررونت و تبعیا قرار رفتهاند .در این مقاله میکوشررم تا به وضررعیت
زیست پناهند ان افغانستانی و عاملیت و برهمکنشهایشان با جامعهی میزبان در دو برههی اواخر
قاجار و ایران پساانقلاب بپردازم.

2ملک زاده ا .مهاجرتهای دوسویه ایرانیان و قفقازیها در دوره معا ر (از  1213تا 1521هر.ش) .فصلنامه آرشیو
ملی3–3:31;1531 .
 5ودرزی بروجردی م ،نورائی م ،فیاض انوش ا .بررسررری مناسررربات اجتماعیفرهنگی مهاجران لهسرررتانی با ایرانیان؛
نمونهپژوهی شهر ا فهان (1521تا1521ش1312/تا1313م) .پژوهشهای تاریخی11–1:)2(11;1531 .
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پیشینهی حضور مهاجران افغانستانی در ایران
برا مرور تراریخ مهراجرت افغانسرررتانیها به ایران میتوان فت که ایران با سررره موه مهاجرت
افغانستانیها در برهههای زمانی مختلف مواجه بوده است .مهاجرتهای فصلی افغانستانیها به ایران
بره دلیرل مزیرتهرای اقتصرررادی در طول تراریخ همواره وجود داشرررته اسرررت .در کنار آن ورود
افغانستانیهای شیعه به ایران نیز برای زیارت پدیدهای معمول در طول تاریخ بوده است .4نخستین
جابهجایی ثبت شرده از مهاجرت افغانسرتانیها به ایران به دههی 1251خورشیدی باز می ردد که
طی آن  3111خانوادهی هزاره به ایران مهاجرت کردند و در جم و بخراز سررراکن شررردند 5.پس از
جدایی هرات از ایران و تثبیت مرزهای جغرافیایی بین دو کشررور اولین موه مهاجرت افغانسررتانیها
به ایران شرکل رفت ،در این زمان در کنار خوانین و سرردارهای رانده شرده از حکومت افغانستان،
مهاجرانی از اقوام و ولایات مختلف افغانسرررتان نظیر هزارهها ،هراتی ،کابلی ،قندهاریها و تیموریها
بودند که به خاطر جنگهای داخلی ،سیاستهای فاشیستی عبدالرحمان خان و به امید کمک دربار
قراجرار بره ایران پنراهنرده شررردند .مشرررهد در دورهی قاجار مهمترین کانون حمایت از خوانین و
شاهزاد ان پناهنده افغانستانی بود6.
موه دوم مهاجرت افغانسرتانیها به ایران از اوایل دهه  1531همراه با خشرکسالی و ویران شدن
کشراوزی در افغانستان و افزایش درآمدهای نفتی ایران و نیاز به نیروی کار در ایران 7آغاز شد و به
دنبال کودتای سردار محمد داوود خان علیه ظاهرشاه در سال  1532و متعاقب آن انقلاب  1ثور ،به
رهبری نور محمد ترکی ،رهبر حزب خلق افغانسرررتان ،علیه داوود در سرررال  1531این موه به اوه
خود رسررید ،موه سرروم مهاجرت افغانسررتانیها به ایران پس از روی کار آمدن مجاهدین و شررروع
جنگهای داخلی و روی کارآمدن حکومت طالبان روی داد .در نتیجه در طی این دهه شمار زیادی
از افغانستانیها دست به مهاجرت زدند و ایران به یکی از کشورهای مهاجرپذیر بدل ردید .در ادامه
تلاش میشرررود با توجه به منابع موجود وضرررعیت مهاجران افغانسرررتانی در دورهی قاجار و ایران
پسراانقلاب به طور مختصرر شررا داده شرده و بهتفصریل به وضرعیت زیست مهاجران افغانستانی و
عاملیتها و برهمکنشهایشان با جامعهی میزبان پرداخته شود.
 Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam Reza:و 1 Diana Glazebrook
”Pilgrimage Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran,
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https://doi.org/10.1080/00210860701269535.
3 .موسوی سع .هزاره های افغانستان (تاریخ ،فرهنگ ،اقتصاد و سیاست)521 . .1511 .
1نجف زاده ع .روههای مهاجر به مشهد .مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد; 1532
1 Stigter E. Afghan migratory strategies : an assessment of repatriation and
return in response to the “Convention Plus.” Refug Surv Q. 2006; 25(2).
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مهاجران افغانستانی در اواخر قاجار ( 0821-0011خورشیدی)

1نجف زاده ع ،.همان
3همان .

.
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مهاجران افغانسرتانی در دورهی قاجار نقش به سرزایی در توسعه و رشد اقتصادی ایران ،خصو ا
منطقهی خراسرران و شررهر مشررهد داشررتند .بنا بر زارشرری از کار زاری وزارت خارجه مقیم تربت
حیدریه در سررال  1521ق .آمده اسررت «وضررع تجارت این ولایت بلکه مشررهد مقدت بسررته به
مالالتجاره افغانها اسررت» .از بین روههای مهاجر افغانسررتانی در ایران زمان قاجار هراتیها نام و
آوازهی بیشتری در عر هی فعالیتهای اقتصادی داشتند ،بنا بر اسناد موجود هراتیها منسجمترین
روه مهراجران افغانسرررتانی در ایران زمان قاجار بودهاند .هراتیها عمدتا افرادی متمول و ثروتمند
بودند که پیشرررهشررران تجارت بود .حاه علیاکبر معینالتجار یکی از تاجران به نام هراتی بود که از
آغاز جنبش مشرروطه در آن مشرارکت داشرت ،نمایندهی مجلس شد و در ردیف تجار بزرگ ایران
قرار رفت و اقدام به سرمایه ذاری در جنوب ایران و رودخانهی کارون کرد ،مخالفت وی با برادران
لینچ باعث دردسررر سررفارت انگلیس در تهران شررد 8.در اواخر دورهی قاجار پانصررد افغانسررتانی در
مشرهد ساکن بودند که انجمن مهاجران هرات را تشکیل دادند ،آنها کاروانسراهایی از خود داشتند
که در آنها تجارت و معامله میکردند ،حاه محمدتقی هراتی از تجار هراتی مقیم مشهد یکی از پنج
وکیل تجار شرهر مشهد در مجلس وکلای تجار ایران بود .یکی دیگر از جنبههای حضور هراتیها در
ایران و خصو ا مشهد موقوفات متعدد آنها است .واقفان هراتی را میتوان به دو روه شخصیتهای
شررناخته شررده با موقوفات بزرگ مرتب با آسررتانه در اواسر دورهی نا رررالدین شرراه و کاسرربان و
بازاریان خردهپا در آخر دورهی قاجار و اوایل دورهی پهلوی تقسیم کرد9.
نقش مهاجران افغانسرتانی در دورهی قاجار تنها به مسرایل اقتصرادی خلا ه نمیشد و آنها در
عر ررهی تممین امنیت و نیروی نظامی ،و سرریاسررت نیز فعال بودند .بهعنوان مثال ،علی مرادخان
نصرررتالملک پسررر دوسررتمحمدخان تیموری از تُرک-مُغولهای افغانسررتان مهمترین و موثرترین
شررخصرریت این روه در مشررهد در دورهی قاجار و اولین کسرری بود که درجهی سرررهنگی رفت و
بهتدریج به درجهی سررداری ارتقا یافت .امیرتیمور برادر نصررتالملک در سرال  1233خورشیدی
حاکم قوچان شرد .فعالیت سریاسری و اجتماعی وی با ورود به مجلس شورای ملی وسعت بیشتری
یافت .امیرتیمور در دورههای شرررشرررم تا نهم و دوازدهم تا پانزدهم و همچنین در دوره هجدهم از
شررهرهای مشررهد ،کاشررمر ،توت ،طبس ،فردوت و لشررن نمایندهی مجلس شررورای ملی و در
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سرالهای  1511و  1521عضرو مجلس مؤسرسران بود 10.روه دیگر مهاجران افغانستانی هزارهها
بودند که به دلیل خودداری از پرداخت مالیات زمین و تن ندادن به خواسرررتهای امیرعبدالرحمان
خران از جرانب وی مورد جور و ظلم قرار رفتند و به ایران مهاجرت کردند .در دهه  ، 1511هزاره
های افغانسررتان سرراکن ایران رسررما به عنوان یک روه قبیله ای به نام "خاوری" طبقه بندی می
شرردند و در مراسررم ها و جشررن های ملی ایران نماینده داشررتند .خاوری در لغت به معنای "مردم
شرق" است ،این افراد قرن ذشته عمدتا از افغانستان به استان خراسان مهاجرت کردند.11
هزارهها در زمان قاجار عمدتا به نظامی ری ،زراعت ،آبکشرری و هیزمکشرری مشررغول بودند که
نقش مهم در اقتصرراد شررهری داشررتند .همچنین هزارهها مردمانی ررنعتگر بودهاند که روسررتاهای
زیرادی را آبراد کردهانرد .برا این همره ،مهمترین نقش هزارههرا در ایران زمران قراجرار در زمینهی
نظامی ری بود .رؤسررا و خاندانهای بزرگ هزارهها در ایران جایگاه ممتازی داشررتند و درسررالهای
انقلاب مشررروطه بهعنوان نمایندهی خراسرران در مجالس شرررکت میکردند و نفوذ ایلی ایشرران در
خراسرران بسرریار قابلتوجه بود .یوسررفخان هزاره و اسررماعیلخان هزاره پسرررش هر دو رییس ایل
هزارههای خراسرران بودند که جایگاه ویژهای نزد نا رررالدین شرراه داشررتند .آ ررفالدوله در جایی
یوسفخان هزاره را برای نا رالدین شاه اینچنین معرفی میکند:
«نود و هفت سرال داشرت و از هفت سرالگی بر پشرت اسب نشسته ،همهی مدت عمر در جنگ
بوده و هیچ وقت شکست نخورده و در همهی جنگها فتح با او بوده است12».
همچنین درجایی دیگر در تمجید ویژ یهای سرررواران ایل هزاره برای نا ررررالدین شررراه نقل
میکند:
«ایل و سواران هزاره ،اول ایل خراسان ،بلکه دنیاست .مان ندارم جنابعالی مثل سوارهی هزاره
در عراق هم دیده باشید.13».
پس از مرگ یوسرفخان هزاره پسررش اسرماعیلخان هزاره رییس و سرکردهی ایل و سوارهی
هزاره میشود .آ فالدوله وی را چنین تو یف کرده است« :در خوبی و معقولیت و نجابت و آرامی
و پختگی و آراسرتگی سوار در خراسان عدیل و نظیر ندارد ،هر قدر او را تو یف کنم کم است14».
این تو رریفات از سررران ایل هزاره و خصررلت نظامیشرران نشرران از جایگاه وِیژه هزارهها در سرراختار
11همان

.

 Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam Reza: Pilgrimageو 11 Glazebrook
”Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran.
12نجف زاده ع ،.همان .
15همان
11همان

.
.
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پناهندههای افغانستانی در ایران پساانقلابی ( 0031تا کنون)
دهرهی  1531دههی پرحادثهای برای افغانسرررتان بود .حوادثی که پیآمدهای آن کماکان در
ایران و افغانسررتان دیده میشررود .در ابتدای این دهه خشررکسررالی ،کشرراورزی افغانسررتان را ویران
کرد 17،در سرررال  1532کودتای محمدداوود خان حکومت پادشررراهی را سررراق و جای آن را به

13همان

.

11همان ...
11منبع ،3

.
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نظامی ایران زمان قاجار داشررته اسررت .به ونهای که بارها از نیروی نظامی و سررواران هزاره برای
مقا ررد نظامی در زمان قاجار اسررتفاده شررد .مهاجرت هزارهها تا زمانی که سرریاسررت حاکمان وقت
افغانسرتان تعقیب و آزار هزارهها بود ،در حال افزایش بود .در اسناد و منابع موجود کشاورزان هزاره
از ایرانیان زحمتکشتر تو رریف شرردهاند که به دسررتمزد کم قانع و برای افزایش ثروت و بهرهوری
منطقه مفید بودند .دورهی اول مهاجرت هزارهها در زمان قاجار بود و از آنجا که تشکیلات و انسجام
سریاسری خا ری نداشتند و بیشتر مهاجران فقیر و رانده شده بودند تحت بهرهکشی مالکان اطراف
مشررهد قرار می رفتند ،مالکانی نظیر حسررین ملک از آنان بهعنوان نیروی مؤثر اقتصررادی و تظامی
استفاده کردند و بیشتر بازیچهی آمال مالکان بزرگ شدند15.
چنانکه فته شرد افغانسرتانیها در دورهی قاجار عموما در شرهر مشهد و عمدتا در روستاهای
شررق خراسان ساکن شدند و نقش اقتصادی و نظامی قابلتوجهی داشتند و به تجارت ،نظامی ری،
رنعتگری و کشاورزی مشغول بودهاند .این مهم سبب شده بود تا سیاست ایران در قبال افغانها با
دیگر خارجیهای ساکن ایران متفاوت باشد .در نتیجه هر روه بنا به توانایی و عاملیت خود توانسته
بودنرد جایی برای خود در سرررپهر سررریاسررری ،اقتصرررادی و اجتماعی ایران زمان قاجار باز کنند.
بازماندههای این روه فامیلهای هروی ،هراتی ،خاوری ،بربری ،قندهاری ،کابلی و مهاجر را انتخاب
کردند و دیگر خود را افغانی نمیدانسرررتند ..این روه که نسرررل اول مهاجران افغانسرررتانی خوانده
میشردند ،شرهروندانی بودند که هیچ محدودیت شغلی و امتیازی برای آنان وجود نداشت؛ آنچنان
که به مرور در هسرتهی ا لی جمعیت شهر مشهد و روستاها و دهستانهای خراسان ادغام شدند و
مشررهدی یا خراسررانی خوانده شرردند .این روه را میتوان نسررل اول مهاجران افغانسررتانی در ایران
دانست16.

| نقد اقتصاد سیاسی |
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جمهوری افغاستان داد ،اما دیری نپایید که در هفتم اردیبهشت ماه  1531با کودتای احزاب خلق و
پرچم نظام جمهوری افغانسررتان به نظام جمهوری دموکراتیک افغانسررتان بدل شررت .ا رچه در
ابتدای این دهه خشررکسررالی ویرانکننده در افغانسررتان و افزایش درآمدهای نفتی ایران و نیاز به
نیروی کار ،ایران را به مقصرد مهاجران اقتصرادی افغانستانی بدل کرده بود ،اما در اواخر این دهه با
کودتای کمونیسرتی در افغانسرتان ،ناآرامیهای سریاسری و شرعلهور شدن آتش جنگ داخلی ،موه
سرتردهای از پناهندهها ی سیاسی و جنگ زده را به کشورهای ایران و پاکستان سیل داشت .این
وقرایع کره همزمران بود برا وقوع انقلراب در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسرررلامی ،ایران را به
پناهگاهی برای پناهندههای سریاسری و جنگزده ،احزاب جهادی افغانستانی برای مقابله با حکومت
چپگرای افغانستان و متجاوزان شوروی بدل ساخت .بنا بر آمار موجود در سال 1313م)1531-1( .
یک رد هزار پناهندهی افغانسرتانی در ایران حضور داشتند .این آمار تا سال  1511به یک میلیون
ششصد هزار پناهنده رسید18.
اواخر دههی  31تا میانهی دههی  11را میتوان در مقایسرره با سررایر سررالهای بعد از انقلاب
بهترین سالها از نظر امکانات رفاهی و رعایت حقوق مهاجران و پناهندهها در ایران به شمار آورد .در
طی این سالها یعنی از  1531تا  1511افغانستانیهای ایران همچون ایرانیها دسترسی به آموزش
رایگان 19،بهداشررت رایگان و حتی تخصرریک کوپن ارزاق داشررتند .از سرروی دیگر در رسررانهها،
تریبونهای عمومی ،جراید و مصرراحبههای مسررئولان ،از پناهندههای افغانسررتانی بهعنوان برادران و
مجاهدان افغانسررتانی یاد میشررد که میزبانی از آنها وظیفهی شرررعی و قانونی بود .ا ر چه در طی
همان سررال  1531نیز زارشهایی از جرایم پناهندههای افغانسررتانی و دسررتگیری و اخراه آنها در
ایران وجود دارد .اما آنچه که در مراکز تصمیم یری حاکم بود ،روحیهی مدارا ،پذیرش و حمایت از
پناهندهها بود .همچنین رویکرد غالب حاکمیت در مواجهه با اخبار و زارشهای موردی مربوط به
جرم پناهندهها ،انتساب جرم به اقلیتی خا و تبرئه و دفاع از اکثریت پناهندهها بود .بهعنوان مثال
وقتی روزنامهی مردم وابسرررته به حزب توده در یکی از شرررمارههای خود همهی افغانسرررتانیها را
قاچاقچی ،قاتل و دزد معرفی میکند ،محمد حسرین سرورالدین ،معاون سیاسی وقت وزارت کشور،
در مصراحبه با روزنامهی کیهان به تاریخ  11آذر  1511در پاسرخ ،دلیل این ادعا را در خ شوروی
بودن حزب توده میداند و به روههایی نظیر حزب توده و روزنامه مردم هشرردار میدهد که کلیهی
افغانسررتانیها را دزد و قاچاقچی ندانند و مراقب اقلیتی باشررند که زیر پوشررشهای مختلف به نفع
آمریکا و یا شررروروی فعالیت میکنند 20.در موردی دیگر در نود و نهمین جلسرررهی اولین مجلس
 11ر دخانه مهاجرت ایران .سالنامه مهاجرتی ایران .پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه نعتی شریف1533 ،
13مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .ثبت نام فرزندان مهاجرین افغانی در مدارت1533 .
21ن صر ا فهانی آ .درخانه برادر پناهند ان افغانستانی در ایران .پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات; 115 .1531
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شرورای اسرلامی در ایران در تاریخ  51دی ماه  1533به ریاسرتهاشرمی رفسنجانی طرا سوال از
وزیر کشور وقت محمد میرسلیم درباره پناهندههای افغانستانی کلید می خورد؛ سید علی نقی نقوی
نمایندهی مردم قاینات در طرا سرروال از وزیر کشررور از پناهندههای افغانسررتانی بهعنوان میهمانان
ناخوانده یاد کرده و حضور آنها را باعث کم شدن ارزاق عمومی و سوختی و نارضایتی مردم میداند،
میرسلیم در دفاع از پناهندههای افغانستانی می وید:
حضرررور برادران افغانی در این اسرررتان خواه و ناخواه موجب افزایش مشرررکلات
میشرود ،اما آیا میتوانیم با انتساب لغت میهمانان ناخوانده یا از این قبیل نسبت به
برادران افغرانیمران حالت تحقیر داشرررته باشررریم و در نظر بگیریم که به هر حال
مراجعهی آنها به کشرور ما بهعنوان پناهنده ،بهعنوان آوارهی پناهنده ورت رفته
و آیا میتوانیم رررفا با توجه به جنبههای اقتصررادی که این مسررمله دارد آنها را به
نسررربت به برادران افغانی .....لذا آنچه که در شررررای کنونی در مملکت در اختیار
داریم از آذوقه و از سوخت تقسیم میکنیم.
پس از رحبتهای میرسلیم نقوی در پاسخ به حبتهای میرسلیم می وید که ما این انقلاب
را برای خودمان کردیم اول اجازه بدهند کشرررورهای همجوار ،که ما خودمان را نگه داریم ...در این
حین جعفر شجونی نماینده مردم کره می وید :این انقلاب برای دنیا بود21.!..
در سرررطح دیگر وقتی دولت موقت بازر ان برای مدیریت موه مهاجرتی افغانسرررتانیها ایدهی
نگهداری و انتقال مهاجران افغانسررتانی به اردو اه و ممانعت از ادغام آنها در جامعهی ایرانی را طرا
میکند با مخالفت انقلابیونی نظیر محمد منتظری مواجه شرده و در نتیجه تصرمیم برآن میشود تا
پناهندههای افغانسرتانی آزادانه در شهرها و روستاهای ایران پناه داده شوند 22.ا رچه پژوهشگرانی
نیز معتقدند آنچه که زمینهی هدایت پناهندهها به شهرها و روستاها بود بیش از آنکه متاثر از عامل
ایدولوژیک باشرد نتیجه در یریها و مشکلات داخلی ،ضعف اجرایی ،نبود امکانات و بودجهی کافی
برای تمسیس اردو اهها جهت اسکان پناهندهها بود23.

21مشروا مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی (دوره اول -جلسه  .)33مرکز اسناد
آیتالله هاشمی رفسنجانی21–1 .1533 .
22امام و انقلابیون نگذاشتند دولت بازر ان ،مهاجرین افغان را در اردو اهها نگه دارد .خبر زاری تسنیم1535 .
25آرش نصر ا فهانی ،همان،

.
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همانطور که ذکر شرده در این زمان اوضراع سیاسی -اجتماعی افغانستان و فضای خا ی که در
ایران  1531ایجاد شرده بود سربب شرد تا ایران مرزهای خود را به روی پناهندههای افغانستانی باز
کند ،میزبانی از آنها را وظیفه شررررعی و قانونی خود بداند و سررریاسرررتی را در پیش یرد که از آن
بهعنوان «دربهای باز» یاد میشررود .با ادامهی جنگ و در یریها در افغانسررتان ابتدا بین حکومت
مرکزی و ارتش شررروروی برا مجراهردین افغان و در دهههای بعد جنگ داخلی با طالبان ،مهاجرت
پناهندههای افغانستانی به ایران کماکان ادامه مییابد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

افغانستانیها در دههی 0031؛ برادری که تبعهی بیگانه شد
براسررات دادههای موجود در طی دههی  11با شرردت رفتن آتش جنگ بین طرفهای در یر
جنگ در افغانسرررتان تا پایان این دهه و سرررال  1511جمعیت پناهند ان افغانسرررتانی در ایران به
 5111111نفر رسرید 24.با حضور سترده پناهند ان در ایران طراهای شناسایی و سرشماری در
سررالهای  1515 ،1511 ،1533و  1511ررورت رفت تا ضررمن برآورد تعداد پناهند ان اقدامات
لازم برای سراماندهی و شرناسرایی آنان نیز رورت بگیرد .از بین طراهای ورت رفته تنها طرا
سررشماری  1515در این دهه موفقیتآمیز بود .در این طرا با جمعآوری اطلاعات هر فرد در مرکز
فرمانداریها یک کارت شرناسرایی موسروم به کارت سرفید به فرد داده میشرد ،بعدها دسترسی به
کلیرهی خردمات نظیر دریافت کوپن ،ثبتنام مدارت ،اسرررتفاده از خدمات درمانی و دریافت مجوز
اشرتغال منوط به داشتن این کارت بود 25.با طولانی شدن جنگ و افزایش فشار مشکلات اقتصادی
و همچنین حضرور پناهندهها و تنشها بر سرر اشتغال آنان ،دولت ایران را واداشت تا در این زمینه
دخالت کند در نتیجه در سال  1515بخشنامهای با عنوان روش اجرایی طرا اشتغال موقت آوار ان
مسررلمان افغانی توسرر وزارت کار ایران ابلا .شررد .این بخشررنامه اشررتغال پناهند ان را تنها در
مجموعهای از مشراغل کار ری ساده و عموما دشوار مجاز میشمرد و بر لزوم دریافت مجوز اشتغال
از وزارت کار نیز تمکید داشررت .این مشرراغل عموما حرفههای سررخت و با دسررتمزد پایین بودند که
کار ران افغانستانی از ابتدای ورود به ایران در آنها جایگزین نیروی کار ایرانی شده بودند.
در این دهره اتفاقات مهم دیگری نیز ر داد و آن حضرررور پررنگ پناهندههای افغانسرررتانی در
جبهههای جنگ ایران  -عراق بود .نتیجهی حضررور آنان در جنگ ایران و عراق بنا بر منابع موجود

21ر دخانه مهاجرت ایران،
23آرش نصر ا فهانی ،همان،

.
.
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افغانستانیها در دههی 0011؛ دههی تاریک ،اتباع بیگانه و افغانی بگیر
این دهه که مصررادف اسررت با کناره یری آخرین رییسجمهور چپ رای افغانسررتان از قدرت،
پیروزی مجراهردین ،شرررروع جنرگهرای مجراهدین علیه یکدیگر و قدرت رفتن طالبان ،جمعیت
پناهند ان افغانسرتانی در ایران از  5111111نفر در سال  1511به  1112111نفر در ابتدای سال

21شیما دنیادار رستمی“ ,با اعلام سردار باقرزاده آغاز شد جستجو برای یافتن خانواده شهید افغانستانی دفاع مقدت/سند
خونشریکی ”,خبر زاری مهر.1533 ,
21محمدباقر غلام پور“ ,افغانستان در دوران هشت سال دفاع مقدت  5هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است ”,خبر زاری
جمهوری اسلامی ایران.1531 ,

| نقد اقتصاد سیاسی |

بیش از « 5111شرهید ،جانباز و آزادهی افغانسرتانی» است 2726.کُنشی از پناهند ان افغانستانی
که نشرررانگر پیوند ایدئولوژیک و عمیق میان هنجارهای بخش بزر ی از پناهندههای افغانسرررتانی با
جامعهی میزبان اسررت .این بعد از حضررور افغانسررتانیها در ایران خواسررته و یا ناخواسررته کمتر در
رسانهها و متون تاریخ مهاجرت افغانستانیها به ایران بازنمایی شده است.
با پایان جنگ و برآمدن فتمان سرازند ی در فضای ایران ،بار دیگر مسملهی پناهند ان افغانستانی
به سپهر سیاست ،مجلس و رسانههای ایران کشانده میشود .اما این بار حضور چندساله پناهند ان
در ایران و نمایان شررردن اثرات آن برجامعه ایران ،زمینه را برای طرا نمایند ان مجلس برای الزام
دولت به جمعآوری مهاجران و پناهند ان افغانستانی از شهرها و روستاها و اسکان آنها در اردو اهها
آمراده میکنرد .در این زمران پنراهنردههرای کره ترا چنردی پیش برادر و مجاهد مورد خطاب قرار
می رفتنرد ،در جبهرههرا ی ایران برای جنرگ برا عراق حضرررور یرافتره بودند و نیروی کار ارزان و
سرختکوشی برای به حرکت درآوردن چر اقتصاد و سرمایه در ایران بودند باردیگر از سوی برخی
سریاستمداران بهعنوان منشاء فساد ،جرم ،ناامنی و جنایت معرفی میشوند اما این بار در نبود و کم
فروغی دای حاکمیت و مسئولین دولتی در دفاع از پناهند ان و بازنمایی نشدن مزیتهای حضور
آنها در اقتصراد و سریاسرت و دست ذاشتن برخی نمایندههای مجلس بر حساسیتهای فرهنگی و
مشرکلاتی که از ابتدای حضور پناهند ان روزنامههای نظیر مردم مطرا میکردند ،زمینهی برآمد و
سرترش فتمان ضرد مهاجر یا به عبارتی افغانسرتیزی مهیا شد .فتمانی که از اقلیت پناهندهی
مجرم عبور کرده بود و حرالرا در ده سرررالگی انقلراب ایران بره اکثریرت پناهنده مجرم ،قاچاقچی و
فر رتطلب رسریده بود .این فتمان در دههی هفتاد و اوایل دههی هشرتاد به اوه خود میرسد.؛
دورهی تاریکی که میتوان از آن بهعنوان دورهی سریاسرت باز شت در قبال پناهند ان افغانستانی
یاد کرد.

| نقد اقتصاد سیاسی |
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 1511کاهش مییابد 28.عامل مهم باز شررت در این دوره نیز نه جذابیتهای خرابهها و ویرانههای
کابل و هرات و مزارشرریف و نه تماشای راکتپرانی و جنگهای خونین مجاهدین علیه یکدیگر و نه
زند ی زیر چتر قوانین بدوی و غیرانسرانی طالبان بلکه سریاست قهرآمیز طرد و اخراه پناهندهها از
ایران بود.
در نیمهی اول این دهه بنا به نظر مسرئولین ایرانی با شکست شوروی و تشکیل حکومت وقت و
افتادن کشررور به دسررت مجاهدین اسررلام را ،ادامه حضررور پناهندههایی که از حکومت چپ را و
کمونیسرتی افغانسرتان به ایران پناهنده شده بودند دیگر به لاا نبود و زمان باز شت پناهندهها به
موطنشران فرا رسریده بود .بر همین اسرات در سال  1511دولت ایران و افغانستان و کمیساریای
پناهند ان قرارداد سرهسرالهای با هدف تسرهیل باز شت پناهند ان امضا میکنند ،این قرارداد سه
جانبه شرروع رسرمی سریاسرت باز شرت به شرمار میآید 29..یک سرال بعد در سال  1512طرا
باز شرت آوار ان افغانی به موطنشران در شورای امنیت ملی به تصویب میرسد ،این طرا در نظر
داشت که در یک بازهی زمانی  2ساله یعنی از  1512تا  1511اهداف زیر را محقق کند:
-

تخلیرهی  51کیلومتر نوار مرزی شررررق کره حرداقرل  11هزار نفر پناهنده را

مشمول خروه میکرد.
-

جمعآوری و طرد  111هزار پناهنده افغانستانی غیر مجاز
جابهجایی  151هزار نفر از آوار ان افغانی دارای کارت شرررناسرررایی به مهمان

شهرهایی در خراسان و سیستان و بلوچستان و آماده کردن برای باز شت.
-

تخلیهی  211هزار نفر از آوار ان افغانی از  12اسرتان کشرور شامل آذربایجان

شرقی ،غربی ،کردستان ،باختران ،ایلام ،لرستان ،همدان ،چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه
و

بویراحمد30.

برای تسرریع روند خروه و ترغیب به باز شرت به افغانستان دولت ایران در سال  1515سیاست
جدیدی را پیش می یرد و آن حذف خدمات و امکاناتی بود که پناهند ان در ایران از آن برخوردار
بودند ،سیاستی که از یک سو هزینهی دولت برای خدمترسانی به پناهند ان را کاهش میداد و از
سوی دیگر شرای را برای ادامهی حضور آنها در ایران را دشوارتر میساخت .به موجب این سیاست
21نصر ا فهانی ،همان
23همان. ،
51همان،

.

.
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یارانههای سرلامت و آموزش برای پناهند ان قطع شرد و پناهندههایی که در دههی قبل شرناسایی
شررده بودند کوپنهای ارزاق حمایتی خود را از دسررت دادند و روههایی که بعد از سررال  1511با
شروع جنگهای مجاهدین علیه یکدیگر به ایران آمدند دیگر ثبتنام نمیشدند و از حق تحصیل و
درمان رایگان برخوردار نبودند .همچنین کودکان این افراد امکان ثبتنام در مدارت را نداشتند .این
در حالی بود که کمی بیش از یک دهه پیشتر با دسررتور نخسررتوزیر وقت ،محمد علی رجایی ،به
پنراهنرد ران افغرانسرررترانی اجازه داده شرررده بود تا در مدارت دولتی ثبتنام کنند .نتیجهی این
سریاسرتهای جدید سبب شکل رفتن پدیدهای در ایران به نام مهاجران غیرقانونی و یا غیررسمی
شد و از سوی دیگر سبب شد تا یافتن کار برای پناهندهها دشوارتر شود و نتوانند از خدمات درمانی
و آموزشری یارانهای اسرتفاده کنند .این سیاست سنگبنای محرومیت قانونی و رسمی پناهند ان و
مهاجران در ایران را ذاشررت که در دهههای بعدی به سرریاسررت رسررمی در قبال پناهندهها بدل
شد31.
در طی این دهه ا رررار دولت بر خروه سررریع افغانسررتانیها و بدل کردن آنها به موضرروعی
امنیتی ،انتساب مشکلات امنیتی ،جرم ،کمبود ارزاق ،بیکاری و برخی بیماریها از طرف رسانهها و
مسررئولین زمینهسرراز ایجاد جوّی در جامعهی ایران شررد که از دید بسرریاری از شررهروندان ایرانی،
پنراهنردهی افغانسرررتانی عامل تمام مشرررکلات و بدبختیهای آن زمان بود .در نتیجه تنشها بین
پناهندهها و ایرانیها رسرمیت یافت ،شرتهای افغانیبگیر در محلات مهاجرنشین و خیابانها برای
دسرتگیری اتباع بیگانه و غیرمجاز به راه افتاد .افغانی بودن مجرمان به بخشی از ارزش خبری برای
رسرانهها و تهیهی زارش و خبر بدل شرد .در نتیجه زند ی پناهندهها در ایران ناامن شد .زارشی
رسمی از دید اه ایرانیان نسبت به پناهندهها در این دهه وجود ندارد و تنها میتوان به پژوهشی که
خواجه پور در سال  1513با حجم نمونهای  311نفره در شهر تهران انجام داد اشاره کرد؛ نتایج این
پژوهش نشرران میدهد که حدود  11در ررد از پاسررخگویان معتقد بودند مهاجرت افغانسررتانیها به
اقتصرراد ایران و جامعهی ایران لطمه وارد کرده اسررت ،همچنین  12,2در ررد نیز قبول داشررتند که
ایرانیها در مواردی نسبت به افغانستانیها بدرفتاری میکنند32.
در اواخر دههی هفتاد با قدرت رفتن طالبان و تصرف مناطق ستردهای از افغانستان به دست
این روه افراطی اوضررراع اقتصرررادی و امنیتی افغانسرررتان رو به وخامت ذاشرررت و ترت از پیوند
افغانستانیهای اهل سنت با طالبان به نگرانی دولت و امنیتی شدن حضور پناهند ان شدت بخشید.
در همین زمران کره ایران بر خروه کامل پناهندهها از ایران پافشررراری میکرد شررررای امنیتی و
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اقتصررادی افغانسررتان زمینهی موه دیگری از مهاجرت به سرروی ایران شررد .پناهندههای این دوره
تفاوت اساسی با پناهندههای سالهای قبل داشتند این پناهندهها عمدتا شیعه و خصو ا هزارههای
بامیان ،جاغوری ،غزنی و مزارشریف افغانستان بودند که برای در امان ماندن از تیغ ظلم قوم رایی و
فرقه رایی طالبان به ایران پناهنده میشدند ،هزارهها در این زمان از سوی رهبران قدرتمند طالبان
بره عنوان بردعرت رذاران مورد هردف قرار می رفتنرد .33این پنراهندهها به دلیل ویژ ی ظاهری
آسرریایی و چهرمان خا خود آسرران تر از دیگر پناهند ان افغانسررتانیها در جامعهی ایران قابل
شررناسررایی و تمایز بودند .پناهندههایی که به دلیل سرریاسررتهای جدید بهعنوان پناهنده ثبتنام
نمیشررردنرد ،بلکره مهراجران غیرقانونی تلقی میشررردند آنان اولین روه از مهاجران و پناهند ان
افغانسررتانی بودند که با آن روی عریان قدرت ،افغانبگیر و مهاجر سررتیزی در سررطح جامعه مواجه
میشرردند .ازاینرو ،دههی هفتاد را میتوان دههای تاریک برای پناهندهها خصررو ررا پناهندههای
هزارهی افغانسررتانی در ایران به شررمار آورد که در همراهی دولت ،رسررانهها و طبقات فرودسررت که
پناهندهها را رقیبی برای دستیابی به منابع اقتصادی و عاملی برای بیکاری و وضع بد اقتصادی خود
میدانستند ،آنان بارها مورد خشونت قرار رفتند.
چنان که فته شرد ،سیاست باز شت و در کنار آن سیاست رسانهای ضد مهاجر و افغانستیزی
سررربرب تنشهرایی بین ایرانیها و افغانسرررتانیها شرررد ،نمودهای این بدرفتاری و یا تنشها بین
پنراهنردههرا و ایرانیها را میتوان در برهههایی از وقایع دههی  11دید .برای مثال در اواخر دههی
 11در جامعه ایران قتلهای زنجیرهای و تجاوز به زنان نام خفاش شرب را به موضوع روز رسانهها و
مردم ایران بدل کرد .پس از دستگیری این شخک وی هویت خود را افغان معرفی میکند و رییس
پلیس وقت تهران تیمسار ابوالفتحی و رسانهها نیز بدون بررسی دقیق ،هویت وی را به جامعه افغان
معرفی میکنند ا ر چه بعدا با بررسریهای بیشتر و دقیقتر معلوم میشود وی ایرانی و از بزهکاران
قوچانی اسرتان خراسان است اما زمانی این خبر اعلام میشود که موجی از نفرت و خشم در جامعه
ایران علیه پناهندههای افغانسررتانی به راه افتاده اسررت در این زمان شرررای به نحوی بود که برخی
افغانستانیها از رفتن به سر کار یا حتی فرستادن فرزندانشان به مدارت جلو یری میکردند 34.بنا
به فتهی محمد بلوری ،دبیر وقت حوادث روزنامه ایران ،از فردای اعلام افغانی بودن خفاش شرررب،
مردم در کوچره و خیابان به افغانها حمله میکردند 3635.ا ر چه اطلاعات مشرررخک و دقیقی از
 Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam Reza: Pilgrimageو 55 Glazebrook
”Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran.
51خفاشی که به دست بسیج شکار شد [اینترنت] .خبر زاری مشرق.1535 .
53محمد بلوری" ،نور رسانه و خفاش شب" ،روزنامه اعتماد21 ،مردادماه1532 ،
51ماجرای خفاش شب؛ تابستان هولناک  1511تهران [اینترنت] .سایت تحلیلی خبری عصر ایران 1535 .
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51 United States Committee for Refugees and Immigrants. U.S. Committee for Refugees
World Refugee Survey 1999 - Iran. 1999.
53مرکز پژوهشها ی مجلس شورای اسلامی .ممنوعیت به کار یری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال و پرهیز
محاکم از اعمال کیفیات.1511 .
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تبعات سرترش این خبر و شایعه در آن سال برای پناهندهها ی افغانستانی تاکنون به دست نیامده
اسررت اما با در نظر رفتن جایگاه شررغلی دبیر وقت حوادث روزنامه ایران میتوان به عواقب دردناک
این شایعه بر زند ی پناهند ان افغانستانی در دهه  11پی برد.
در رویدادی دیگر یک سرال پس از ماجرای خفاش شرب با قدرت رفتن طالبان در افغانستان و
حمله به کنسررولگری ایران در مزار شررریف و کشررتار دیپلماتهای ایرانی به دسررت طالبان در 11
شررهریور ماه  1511بار دیگر آتش خشررم و نفرت علیه افغانسررتانیها در ایران شررعلهور میشررود.
شرهروندان ایرانی که در سروگ هموطنان کشرته شرده خود به دست طالبان بودند و امکان رفتن
انتقام خون هموطنان خود در مزار شریف را از طالبان نداشتند با اذیت و آزار و حمله به پناهند ان
افغانسرتانی در پی التیام زخم روحی خود شدند :روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کار و کار ر دو
روزنرامرهای هسرررتنرد کره پس از کشرررته شررردن دیپلماتهای ایرانی زارشهایی از آزار و اذیت
پناهندههای افغانسرتانی نشر کرده اند 37.کمیتهی پناهند ان آمریکا بنا بر برخی زارشهای تمیید
نشرده به کشرته و زخمی شردن  11نفر در حمله به افغانستانیها در ا فهان و مشهد در پی حادثه
حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف اشاره کرده است38.
در سرررطح فراتر در بین دسرررتگراههرای حاکمیتی در سرررال  1511این زاره که با اخراه هر
افغانسرتانی ،یک شرغل برای شرهروند ایرانی اضرافه میشرود سبب شد تا محمد یزدی رییس وقت
قوهی قضاییه با ارسال بخشنامهای به رؤسای حوزههای قضایی اقدام کارفرمایان در بهکار یری اتباع
بیگانهی فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشرران منقضرری شررده ،طبق مواد  13و
 11قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده  111قاتون کار جرم دانسته و مستلزم
مجازات بداند 39.دو سررال بعد در اقدامی در سررال  1513مجلس نیز با تصررویب مادهی  11قانون
برنرامهی سررروم توسرررعهی اقتصرررادی ،اجتماعی ،و فرهنگی برای قانونی کردن اخراه پناهند ان
افغانستانی بهیاری دولت میآید .براسات این ماده وزارت کشور موظف میشود حداکثر در سال اول
برنامهی پنجسرالهی سوم ترتیبی اتخاذ کند که کلیهی افراد خارجی فاقد پروانهی کار را جمعآوری
کند و در رورت عدمتهدید جانی ،آنها را به کشور متبوع خود انتقال داده و درغیر این ورت آنها
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را در اردو اههای مشرخک جمعآوری کند 40.در نتیجه در بیسرت و هشتم اردیبهشت ماه 1513
روزنامهی خراسان زارش میدهد که به تمامی مهاجران افغانستانی مقیم کشور اخطار داده شده تا
از بیستم فروردین تا بیستم مهرماه به وطنشان بر ردند 41.در همین سال نیز  131نماینده مجلس
در نامهای سرر شاده به رئیسجمهور وقت خواستار باز شت همه افغانستانی به کشورشان میشوند
و در  11دی ماه همین سرال نیز با مصوبهای در قوهی قضاییه بر ضرورت برخورد با اتباع خارجی و
عوامل بیگانه بدون مجوز در داخل کشور تمکید میشود42.
همانطور که بیان شرررد در طی این دهه با چرخش فتمانی از پناهنده مجاهد و برادر به مهاجر
غیرقرانونی ،مجرم و تبعرهی بیگرانره زمینه برای محرومیتها ،اخراهها و همینطور تضرررییع حقوق
پناهند ان در ایران فراهم میشود و سنگبنای محرومیت پناهند ان از بسیاری از حقوق شهروندی
و اجتماعی شان در سالهای بعد در این دهه ذاشته میشود.

افغانستانیها در دههی 0021
در این دهه با حملهی آمریکا و نیروهای ناتو به افغانسرررتان و سررراق کردن حکومت طالبان در
افغانسرتان و با روی کار آمدن دولت جدید در افغانسرتان ،ایران بار دیگر بر موضررع باز شت همهی
افغانسرتانیها به کشورشان پایفشاری کرد .در نتیجه طرحی برای شناسایی اتباع خارجی در ایران
اغاز شد و در مجموع فاز اول و دوم این طرا  2311111نفر ثبتنام کردند که  2231111هزار نفر
آنان را اتباع افغانسررتانی تشررکیل میدادند .امروز تنها کسررانی که در این طرا مدرک شررناسررایی
دریافت کردند به طور رسمی پناهندهی جمعی محسوب میشوند 43..در ادامهی سیاست باز شت،
مجلس شرشم برای شدت بخشیدن به این روند طرحی را تصویب کرد که به موجب این طرا برای
کارفرمایان ایرانی که اتباع غیرمجاز را اسررتخدام کنند جریمهای معادل پنج برابر دسررتمزد روزانهی
یک کار ر در نظر رفته شررده بود .دولت نیز در اردیبهشررت ماه  1511آییننامهی نحوه باز شررت
پناهند ان افغانسررتانی را به دسررتگاههای مربوطه ابلا .کرد 44.در همین زمینه ،مدیرکل وقت اتباع
11مرکز پژوهشها ی مجلس شورای اسلامی .قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران.1513 .
11نصر ا فهانی ،همان. .
12مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .ضرورت برخورد با اتباع خارجی و عوامل بیگانه بدون مجوز در داخل کشور.
.1513
15نصر ا فهانی ،همان. ،
11مرکز پژوهشهای مجلس شرورای اسرلامی .آیین نامه نحوه باز شت پناهند ان و آوار ان افغانی ساکن در کشور به
افغانستان.1511 .
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13تصمیمات جدید برای باز شت مهاجران افغانی .روزنامه انتخاب.1511 .
11مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .ا لاا تصویبنامه اجازه دریافت مبالغی بابت ارائه خدمات ویژه به اتباع و
مهاجران خارجی وپناهند ان به وزارت کشورولغو تصویبنامهها شماره 11113.ت 21123ه مور 1511,12,5و51131.ت
23111ه مور 1512,1,1موضوع تعیین ارقام تعرفه.1515 .
11مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی. 2–1 1515 .
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خرارجی اسرررتران خراسررران برا رررراحرت اعلام کرد که ما دیگر افغانهای مقیم ایران را پناهنده
نمیشررناسرریم وی همچنین از قطع یارانهها از اوایل سررال  1512خبر میدهد و به افغانسررتانیها
هشررردار میدهد که ا ر بخواهند در ایران بمانند طبق برنامهریزیها و طراهای دولت ،زند ی آنها
همانند قبل نخواهد بود و باید هزینهی بیشرررتری بپردازند که این هزینهها شرررامل مالیات بر کار و
تحصرریل در مدارت میشررود 45.علاوه بر اینها ،دولت در بهمن ماه سررال  1511با هدف کاهش
هزینههای خود در قبال پناهند ان مصروبهای با عنوان تصرویب تعرفهی دور کارتهای شناسایی
برای اتباع بیگانه به تصرویب میرسراند که بعدها زمینهی نارضایتی پناهند ان را نیز فراهم آورد به
طوری که درسالهای  1512و  1515ا لاا میشود 46.در ادامهی سیاستهای کاهش هزینههای
دولرت در یرازدهم اردیبهشرررت مراه  1515هیئت وزیران آییننامهی نحوه آموزش اتباعخارجی را
تصرررویب و ابلا .کرد ،براسرررات این آییننامه ثبتنام فرزندان اتباع خارجی بدون مدارک معتبر در
مدارت ایران ممنوع شررد ،و به منظور تمدیهی یارانههای دولت در مورد تحص ریل دانشآموزان اتباع
خرارجی ،وزارت آموزش وپرورش مجراز شرررد به هنگام ثبتنام دانش آموزان دارنده مدارک اقامتی
معتبر برحسرب وضعیت مالی ولی دانشآموز طبق سرانهی دانشآموزی تمام یا بخشی از هزینههای
ثبتنام را با تصرویب شرورای آموزش و پرورش استان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کند
این مبلغ جدای از مبالغی بود که بهعنوان کمک به مدرسرره از پناهندهها رفته میشررد .همچنین
پذیرش دانشآموزان افغانسرتانی در مراکز پیشدانشرگاهی و سرال اول مدارت کاردانش ،هنرستان
های فنی و حرفهای و مدارت شرربانهروزی ممنوع اعلام شررد 47.به دنبال این تصررویبنامه چند ماه
بعد در مهرماه زمانی که والدین افغانسرررتانی برای ثبتنام فرزندان خود به مدارت مراجعه کردند با
ممنوعیت ثبتنام و مطالبهی هزینههای سرررسررامآور جهت ثبت نام فرزندانشرران در مدارت مواجه
شررردنرد ،درنتیجه نگرانی بازماندن از تحصررریل و افزایش بیسررروادی در میان کودکان پناهنده و
خانوادههایشرران سرربب ایجاد اولین کنش جمعی پناهند ان برای دسررتیابی به حقوق اولیه خود در
ایران میشود ،در زمانی که رسانهها و مسئولین ایرانی بر طبل خروه افغانستانیها از ایران و افزایش
هزینههای زند ی پناهند ان میکوبیدند و طراهای افغانی بگیر و اخراه ،مردان افغانسرررتانی را به
وشره خانهها و کار اهها ی خیاطی و سراختمانی رانده بود این دختران و زنان افغانستانی بودند که
وظیفهی رسراندن دای اعتراض خود را نسبت به قوانین سخت یرانه و نابرابر در قبال پناهند ان
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ایران را به عهده رفتند و دای زنان و دختران پناهنده در مقابل کمیساریای سازمان ملل در کف
خیابان سجاد مشهد طنینانداز حق تحصیل رایگان و تمایل به تحصیل ،آ اهی و پیشرفت اجتماعی
بود؛ ردایی که فریاد میزد «نه پول میدیم نه پیسره میخوایم بریم مدرسره» .ا رچه این دا به
وش تصرمیم یران زند ی فرودستان پناهنده نرسید و ا رچه سبب ملغی شدن آن آییننامه نشد،
اما بهعنوان اولین و آخرین عاملیت و سروژ ی سرتردهی خیابانی پناهندهها ی افغانستانی در ایران
برای دسرتیابی به حقوق انسرانی خود در تاریخ روههای مهاجر در ایران معا ر میدرخشد .در این
کنش اعتراضری ،یکشرنبه  3مهرماه 1515در اعتراض به تعیین شرهریههای سنگین از سوی وزارت
آموزش و پرورش برای دانشآموزان پنراهنردهی افغرانسرررترانی بیش از هزار نفر از پنراهنردههررای
افغانسرتانی مقیم مشرهد که بیشرتر آنها را دختران و زنان تشرکیل میدادند روبروی دفتر سازمان
ملل متحد در مشررهد جمع شرردند و خواسررتار ثبتنام در مدارت و حق تحصرریل رایگان شرردند .با
حضرور شردید نیروهای انتظامی و پلیس ضد شورش این تجمع سرکوب شد و در انتها بدون اینکه
هیچ جواب مشرخصری به تجمعکنند ان داده شرود پایان یافت 48.در نتیجه در آن سال و سالهای
بعرد اکثر فرزنردان پناهند ان دارای مدارک بهدلیل هزینههای هنگفت ثبتنام در مدارت دولتی از
تحصرریل بازماندند و یا برای ادامهی تحصرریل به همراه فرزندان پناهند ان بدون مدارک به مدارت
خود رانی که توسر خود پناهدهها اداره میشد رفتند .این مدارت از دههی 11توس دانشجویان،
فرهنگیان و معلمان سابق مدارت افغانستان برای دانش آموزان افغانستانی که فاقد مدرک شناسایی
بودند و یا به دلایل مختلف نمی توانسرتند در مدارت دولتی ایران درت بخوانند در شهرهای مشهد،
ا رررفهان و تهران و در خانههای کوچک اجارهای با حداقل امکانات ایجاد شرررده بود 49.با افزایش
تعداد دانشآموزان این مدارت از سرال 1511و در راسرتای سریاسرت تشرردید سخت یریها برای
پناهندهها و حذف تمام جذابیتهای ماندن در ایران برخوردها با این نوع مدارت نیز شدت رفت و
آییننامههایی به امور اتباع شررهرهای مختلف و نیروهای انتظامی و آموزش و پرورش و سررایر مراکز
آموزشی ابلا .و آموزش مهاجران در مدارت خود ردان ،غیر قانونی اعلام شد ،نتیجه آن که بسیاری
از این مدارت پلمپ و معلمان و مدیران آنها بازداشت و در خطر اخراه از کشور قرار رفتند50.
قبلا فتیم که در دههی  11دولت برای سررختتر کردن زند ی افغانسررتانیها در ایران و کاهش
هزینرههرای خود ،اقدام به خاره کردن پناهندههای افغانسرررتانی از زیر چتر حمایتی و رفاهی خود
کرده بود ،در دههی 11هم با اجرای طراهای شرررناسرررایی ،نظارت بر پناهند ان برای اقامت و کار
تشرردید شررد و از سرروی دیگر در نیمهی دوم این دهه در سررال  1513با اجرای هدفمندی یارانهها
“ 11مهاجران افغانستان در مشهد در اعتراض به سیاست جدید ایران دست به اعتراض زدند ”,خبر زاری کابل.1515 ,
 13فری را .تاریخ شفاهی مدارت خود ردان مهاجران افغان در شهر ا فهان .تاریخ شفاهی ایران.15–1 .
31همان،
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هزینههای زند ی پناهند ان افغانسرتانی در ایران بهشدت بالا رفت و پناهند ان را به فرودستترین
لایههای طبقات اجتماعی ایران پرتاب کرد.
ا رچه در نیمهی اول این دهه فتمان رسمی مسئولان باز شت همهی پناهندههای افغانستانی
به کشورشان بود ،اما شکست طراهای باز شت و بروز اثرات باز شت و اخراه ستردهی پناهند ان
به کشرورشران سریاسرتگذاران را متوجه پیچید ی مسراله حضرور افغانستانیهای در ایران کرد .به
طوری که فرمانده نیروی انتظامی وقت سرردار احمدی مقدم در آبان  1511با اشاره به طرا اخراه
پناهندههای افغانستانی می وید5251:
نتیجه این طرا را دیدیم ،مرغداریها و اوداریها خوابید و زبالههای شهرداری
در خیرابانها ماند .ا ر همهجانبه فکر نکنیم و ررررفا بخواهیم پلیس را وارد میدان
کنیم که با این موضروع برخورد شرود ،نتیجهی مطلوبی به دست نخواهد داد و زیر
فشار بخش اقتصادی مجبور میشویم که این افراد را باز ردانیم.

بیگرانره اسرررتفراده میکنند .حتی در آمریکا با نر بالای بیکاری 5 ،میلیون ایرانی
مشغول به کارند .پس باید پرسید چرا اتباع بیگانه را از کشورشان اخراه نمیکنند.
 ...باید بپذیریم اتباع بیگانه در کشرور اغلب کار ر سادهاند و کارهایی انجام میدهند
که خیلی از ایرانیها حاضررر به انجام آنها نیسررتند .بدون شررک با حذف کار ران
افغانی فر ررتهای شررغلی ایجاد میشررود اما هزینهی نیروی کار بهشرردت افزایش
مییابد و شوک قیمتی پس از بیکار شدن کار ران افغانی ایجاد میشود
این اظهارات مسرئولان نهادهایی که که رابطهی مسرتقیمی با حضرور پناهند ان دارند نه از سر
دلسرروزی و توجه به حقوق پناهند ان ،بلکه نتیجهی مسررتقیم مشرراهدهی اثرات باز شررت و اخراه
سرتردهی پناهندهها بر وضرعیت اقتصرادی و اجتماعی اسرت که پس از سه دهه از زبان مسئولان
امنیتی و اجتماعی ایران بیان میشررد .اثراتی که از سررویی در عر ررهی بینالملل چهرهی ایران را
“ 31پیشنهاد فرمانده پلیس ایران برای حضور قانونی افغان ها در ایران ”،بی بی سی فارسی.2113 ،
“ 32فرمانده ناجا :حضور افغانیها در کشور باید قانونی شود ”،پایگاه اطلاع رسانی دولت.1511 ،
35آرش نصرا فهانی ،درخانه برادر پناهند ان افغانستانی در ایران ،ویرایش اول (تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات.)1531 ،
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در اظهاراتی مشابه در آذر ماه همان سال وزیر کار وقت در فتگو با خبرنگاران در دفاع از حضور
کار ران افغانستانی می وید53:
اسررپانیا با نر بیکاری  22در ررد و ایتالیا با نر بیکاری مشررابه از نیروی کار
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خدشرهدار کرده بود 54و از سوی دیگر مناسبات اجتماعی میان سه نیروی اجتماعی دولت ،سرمایه
دار و طبقرهی کار ر ایرانی را تحت تاثیر قرار داده بود .اخراههای سرررترده در سرررطح بینالمللی
اعتراض نهادهای حقوق بشری و کمیساری پناهندهها را سبب شده بود ،در سطح ملی بنا به فتهی
وزیر کار و فرماندهی نیروی انتظامی وقت سرربب افزایش دسررتمزدها ،افزایش هزینهی تولید و رکود
بخش کشاورزی ،دامداری و ساختمانی شده بود و از سویی با باز شت افغانستانیها دیگر پناهندهی
افغانسررتانی وجود نداشررت که بلا ردان ناکارآمدی دسررتگاه مرتب با وضررعیت امنیت ،معیشررت و
بیکاری جوان ایرانی معرفی شود.
برا آغاز دههی  31فصرررل جدیدی در مناسررربات میان پناهندههای افغانسرررتانی ،عاملیتها و
برهمکنشهایشران با جامعهی میزبان آغاز میشرود .فصلی که در آن شبکههای اجتماعی به ابزاری
برای دادخواهی و رسراندن ردای پناهندهها بدل میشود ،دههای که در آن کنشها از کف خیابان
در دههی هشررتاد به جبهههای سرروریه ،مهاجرت به کشررور ثالث و فضررای مجازی ،هشررتگها و
شبکههای اجتماعی کشانده میشود.

افغانستانیها در دههی 0031
پس از تصویب طرا جامع ساماندهی اتباع خارجی و دادن روادید سه ماه برای پناهند ان بدون
مدارک ،درسال  1532اعلام شد که  131هزار نفر با ذرنامه در ایران زند ی میکنند 55،در نتیجه
با در نظر داشررتن  331هزار نفر پناهندهی دارای کارت آمایش جمعیت پناهندههای افغانسررتانی در
ایران به یک میلیون و چهار ررد هزار نفر رسررید 56.در ابتدای این دهه دیگر کمتر خبری بر ضررد
پناهندههای افغانسررتانی منتشررر میشررد و عملا رسررانههایی مثل تسررنیم ،فارت با چرخش 111
درجهای در سیاست رسانهای خود و با برنامههای نظیر جان ایران جان افغانستان 57،شما که غریبه
نیسرتید 58و غیره سعی در بازآفرینی چهرهی پناهنده افغانستانی برای جامعهی میزبان کردند .این
تغییر رویکرد رسرررانرهای در زمرانی آغراز میشرررد کره دو دهه مهاجرسرررتیزی و افغانیسرررتیزی

31 Human Rights Watch, “Unwelcome Guests Iran’s Violation of Afghan Refugee and
Migrant Rights,” 2013.
33نصرا فهانی ،همان. ،
31ر دخانهی مهاجرت ایران،همان،
31خیلی دور ،خیلی نزدیک؛ مقدمه داستان بلند «ایرانیها» و «افغانها» .خبر زاری تسنیم.1535 .
“ 31مجموعه مستند «شما که غریبه نیستید» روی آنتن افق ”،خبر زاری مشرق.1533 ،
.
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33شیرمحمد حیدری“ ،مهاجرین افغانستانی؛و له های ناجور در تلویزیون ایران! ”،خبر زاری شفقنا.1531 ،
"11توحیدی :مخملباف ،به تصویر افغانستانیها در ایران لطمه زد/عطایی:بعد از  51سال،منتظر نگاهی عادلانه در
سینمای ایرانیم "،خبر زاری تسنیم.1535 ،
11عبات محمدی"،بررسی نحوه بازنمایی مهاجران افغانستانی در سینمای مستند ایران با رویکرد جامعه شناسی"
(دانشگاه تهران.)1535 ،
"38افغانی ستیزی ،نشانه ضعف فرهنگی است" خبر زاری تابناک.1532 ،
15 Ray Wilkinson, “Anti-Afghan rioting in Iran,” UNHCR, 2001.
11غائله در یری در یزد تسویه حساب روهی بود /تصاویر مربوط به یزد نیست .خبر زاری مهر.1531 .
13حمید مافی .نظام آباد قزوین؛ تجاوز به یک نوجوان و حمله بومیان به افغانهای ساکن روستا .مرکز حامیان حقوق
بشر.2111 .
11حاتمی مم .آمارها نشان میدهند شهروندان ایرانی در دهه  ،1531به شدت فقیر شدهاند دهه نود چطور جیب ایرانیها
ایرانیها را تاراه کرد ..پایگاه خبری تحلیلی فرارو.1533 .
11شکاف ثروت در دهه  .31روزنامه دنیای اقتصاد.1531 .
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رسرانهها 62 616059و جراید در سطوا مختلف طبقات اجتماعی ایران رسو کرده بود تا جایی
که با اعلام شایعه یا خبری در خصو جرم پناهندهها ،برخی از مردم به خانه و کاشانه پناهندههای
افغانسرتانی حمله میکردند 63برای مثال در تیرماه  1531در شرهر یزد پس از انتشررار خبر کشف
جسرد یک دختر  11ساله ایرانی از چاهی در خانهی دو تبعه افغانستانی که به نوشته رسانهها مورد
تجاوز قرار رفته بود تعدادی از شرهروندان ایرانی در شهر یزد با حمله به محل سکونت افغانها در
محله کشرتار اه این شهر عدهای از افغانها را مورد ضرب و جرا قرار دادند و خانههای آنها را آتش
زدند64.در اتفاقی مشرابه در  11فروردین ماه  1535در نظامآباد قزوین خبر شایعهی تجاوز به یک
دختر معلول سربب حمله و خشرونت روهی از ایرانیها علیه افغانستانیهای ساکن این روستا شد.
حادثهای که سربب میشرود از  111خانوار افغانسرتانی ساکن این روستا 123 ،خانوار این روستا را
ترک کنند در نهایت شرورای روسرتا هم به خانوارهای افغانستانی باقی مانده تا پایان سال تحصیلی
فر رت میدهد تا روستا را ترک کنند 65.ا رچه بعدا شایعه بودن این خبر تمیید میشود اما زمانی
اسرت که پناهند ان افغانسرتانی به دلیل یک شرایعه مورد خشونت قرار رفتهاند ،اموالشان غارت
شرررده و مجبور به ترک محل زند یشررران شررردهاند .این رویدادها بهدرسرررتی از آن هیولایی پرده
برمیدارد که رسررانهها در دو دهه سرریاسررت مهاجرسررتیزی و افغانیسررتیزی خود به جامعهی ایران
تسررری دادهاند و اینک با افزایش فشررار اقتصررادی بر جامعه ایران در این دهه 6766تنشها بین
پناهندهها و ایرانیها هویدا شرررده اسرررت .پژوهشرررگرانی که به تنشهای بین ایرانیها و پناهندهها
پرداختهاند ،این تنشها را از طرف روههای فرودسرررت و طبقات اجتماعی لایههای پایین جامعهی
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ایران میدانند که در اثر معناسرازیهای رسانهها و مسئولین ،پناهندههای افغانستانی را رقیبی برای
دسرتیابی به فر رتهای شرغلی و منابع اقتصرادی میبینند 68در نتیجه بعید نیست که با افزایش
فشرارهای اقتصادی بر زند ی خود دست به اقدامات نژادپرستانه یا خشونت آمیز علیه افغانستانیها
بزنند.
در اوایل این دهه بار دیگر حق تحصرریل پناهند ان افغانسررتانی به مسررملهی روز بدل میشررود
ا رچه تا این زمان پناهند ان برابر با آییننامهای که در دههی قبل مصررروب شرررده بود موظف به
پرداخت هزینه بودند اما با روی کار آمدن دولت جدید نشرررر خبری مبنی بر معافیت پناهند ان در
پرداخت هزینهی تحصیل در ابتدای سال تحصیلی کورسوی امیدی را در دل پناهند ان ایجاد کرده
بود ،اما دیری نپایید که در نیمه دوم سال تحصیلی با بخشنامهی جدید پناهند ان دوباره موظف به
پرداخت هزینههای سرررسررامآور تحصرریل فرزندانشرران مواجه شرردند .این بار نیز زنان و دختران
افغانسررتانی با تجمع در مقابل کمیسرراریای سررازمان ملل در مشررهد بار دیگر بر حق خود مبنی بر
تحصرریل رایگان پایفشرراری کردند 69در نتیجه یک سررال بعد در فروردین ماه  1531درپی فرمان
رهبر جمهوری اسرلامی ایران مبنی بر تحصیل و ثبتنام همهی دانشآموزان افغانستانی در مدارت
ایرانی حتی مهاجرانی که به رورت غیرقانونی و بیمدرک در ایران حضور دارند زمینه برای تحصیل
رایگان دانشآموزان افغانستانی در مدارت ایرانی مهیا میشود70.
در اواسرر این دهه با افزایش فشررار مشررکلات اقتصررادی و سررایهی تحریمها بر روی زند ی
افغانستانیها در ایران و فرودستان ایران از یک طرف و شرای خا زمانی و باز شدن مرزهای اروپا
به روی پناهند ان سرربب موجی از مهاجرت افغانسررتانیهای سرراکن ایران به سرروی مرزهای غربی
ایران و اروپا میشررود .7271در طی این موه مهاجران و پناهند ان افغانسررتانی که دههها در ایران
بهعنوان مهاجر افغانسررتانی زند ی کرده بوند و اه رراحب فرزند و عروت ،داماد و نوه شررده بودند
آیندهی خود و فرزندانشران را نه در ادامهی زند ی در ایران و یا تن دادن به باز شرت به افغانستان
بلکه در مهاجرت دوباره اما این بار به سوی غرب میدیدند .در نتیجه برخی خانوادهها و تازه عروت-
دامرادها با فروش اسرررباب و اثاثیهی منزل خود ،مادران با فروش طلای خود و جوانان با جمعآوری
پساندازهای خود و قرض رفتن از فامیل و یا دوسررت و آشررنا و به جان خریدن خطرهای مسرریر
شرررانس خود را برای رسررریدن به مرزهای اروپا و غرب امتحان کردند .نتیجه آن که عدهای دوباره
11نصرا فهانی ،همان،
13تجمع اعتراض آمیز هموطنان در ایران .شبکه اطلاع رسانی افغانستان.1535 .
.

11یک دستور از رهبر انقلاب :هیچ دانش آموز افغانستانی ،از تحصیل بازنماند؛ حتی غیرقانونی .خبر زاری تسنیم.1531 .
“ 11قاچاقچیان انسان در کمین مهاجران افغانستانی /ایران مسیر ترانزیت” ،خبر زاری مهر.1531 ،
“ 12موه مهاجرت افغانهای ساکن ایران به ترکیه ”،خبر زاری دویچه وله دری.2111 ,
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15دستگیری  22هزار هموطن در ارومیه ایران .شبکه اطلاع رسانی افغانستان.1531 .
 2,311میلیون مهاجر افغانی در ایران .خبر زاری دا و سیما.1531 .
13نصرا فهانی ،همان
11ر.ک .پینوشت 51

.

 11توضیحات مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار ایران درباره محدودیت شغلی مهاجران افغانستانی .خبر زاری آوا.1535 .
11محدودیت شغلی مهاجران افغانستانی ،نخبگان و اهالی فرهنگ کجای ماجرایند ..خبر زاری تسنیم.1535 .
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بهعنوان مهاجر در اردو اههای غرب ساکن شدند .اه این تیرهبختان مهاجر در کشتیها و قایقهای
مهاجران در دریای سریاه غرق شدند و یا با دستگیری در مرزهای غربی ایران مدارک هویتی که در
ایران داشته اند باطل شد و دوباره به افغانستان باز ردانده شدند73.
با نمایان شرردن آثار سرریاسررتهای اخراه و باز شررت پناهندهها بر جامعهی ایران در دهههای
ذشررته در اردیبهشررت ماه  1531وزیرکشررور در مصرراحبهای ضررمن تشررریح وضررعیت مهاجران و
پناهند ان افغانستانی در ایران به نکتهی مهمی اشاره میکند و می وید حجم تخلفات و جرم اتباع
بیگانه آن ونه که در تبلیغات فته میشررود نیسررت 74،این سررخنان با توجه به جایگاه امنیتی و
انتظرامی وزیر کشرررور نشررران میدهد که تا چه حد تبلیغات منفی علیه افغانسرررتانیها غل بوده
اسرت 75.وی همچنین در مورد اشرتغال اتباع افغانستانی که محور تمام خبرها در دهههای ذشته
دربارهی پناهند ان بوده اسرت بیان میکند :درسرت است که بخش مهمی از بازار کار و اشتغال در
دسرت اتباع افغانسرتان اسرت اما این تهدیدی برای اشرتغال اتباع ایرانی نیسرت زیرا ایرانیها اساسا
تمایلی به کار در این مشرراغل ندارند 76.این اظهارات ا رچه در ظاهر در دفاع از پناهندههاسررت اما
به دنبال رسرمیت بخشریدن به جایگاه شغلی پستی است که در آیین نامهها و بخشنامهها با عنوان
افغانستانیها و مهاجران پیوند خورده است و به دنبال آن است تا راه را برای هر ونه ارتقای شغلی و
کسررب مشرراغل بهتر با جایگاه اجتماعی بهتر به روی پناهندههای که دهههاسررت در ایران زند ی
میکنند ببندد .نمونهی رسرمیت بخشریدن به این جایگاه شغلی پست را در بخشنامهای که وزارت
کار ایران برای اشررتغال اتباع افغانسرررتانی دارای کارت آمایش که پس از دههها سرررکونت در ایران
معرفی کرده است میتوان دید7877.
پیشتر بیان شررد که ا ر حادثهای برای پناهندهها ر میداد در سررکوت خبری و رسررانهای به
فراموشری سرپرده میشرد ،اما در این دهه شبکهها ی اجتماعی به ابزاری برای دادخواهی و رساندن
رردای اعتراض پناهندهها بدل میشررود؛ ابزاری که در دهههای قبلی وجود نداشررت و در این دهه
پنراهنردههرا با هشرررتگها و کامنتها در فضرررای مجازی به مصررراف نابرابریها و تبعیاها علیه
پنراهنرد ان افغانسرررتانی در ایران رفته بودند .در آذرماه  1535در اثر کنشهای مجازی پناهندهها
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رویدادی رسرانهای میشرود که جامعهی ایران را به بهت فرو میبرد .روزنامه شررهروند روز سهشنبه
 23آذر ماه  1535زارش میدهد که معلمی چهار دانشآموز افغانستانی را به دلیل نداشتن کتاب،
مجبور میکند که به سرویسهای بهداشتی مدرسه بروند و دستشان را در سنگ توالت دستشویی
فرو کنند .این چهار دانشآموز در کلات سروم یکی از مدارت پاکدشت که ویژه افغانستانیها است،
درت میخواندند 8079.نشرررر این خبر سررربب اعتراض رسرررانه ها و تجمع اعتراضآمیز در مقابل
سفارت ایران در کابل میشود .در تقابل پناهند ان با سیاست رسانهای دو سال بعد در فروردین ماه
 1533نشرررر خبری دیگر در فضرررای مجازی جامعهی ایران را در شررروک فرو میبرد این بار جای
افغانستانی و ایرانی عوض شده است .قاتل جوانی  11ساله ایرانی است که پس از آزار و اذیت دختر
خردسررال افغان وی را به قتل میرسرراند .این اتفاق از آن حیث اهمیت دارد که در روزهای ابتدای
این اتفاق رسرررانههای ایرانی آن را بایکوت کرده بوند و با تلاش رسرررانهای و همراهی پناهند ان و
برخی از ایرانیها در هشررتگ من هم سررتایش هسررتم بود که رسررانههای ایرانی را بهاجبار پای کار
میآورد و سربب واکنش نهادهای حقوق بشرری و سریاسی اجتماعی در ایران میشود .از نمونههای
دیگر کنشهای رسانهای مهاجران برای دادخواهی در بدرفتاری و نژادپرستی در قبال خود در قالب
هشتگها در فضای مجازی میتوان به نگهداری مهاجران در قفس ،81حادثهی هریرود 82و یزد83
اشاره کرد که پرداختن به آنها و دیگر اتفاقات مشابه فار .از مجال این مقاله است.
پیشتر بهاجمال به سریاست رسانهای برخی رسانههای نظیر تسنیم و فارت در قبال پناهند ان
و عاملیتهای پناهند ان در قبال سه دهه معناسازیها پرداختیم اما اینک به شرا قوانینی خواهیم
پرداخت که در مواجهه با مساله پناهند ان در دو دوره مجلس دهم و یازدهم در این دهه طرا و یا
ارایه شده است.
در اواسرر این دهه در سررال  55 ،1533نفر از نمایندههای مجلس دهم طرا سرراماندهی اتباع
بیگانه به کمیسریونهای امنیت ملی و سریاست خارجی ارائه میکنند .این طرا همچون دید اهی
که از دهه شررصررت در قبال پناهند ان بود یکی از دلایل کاهش اشررتغال کار ران ایرانی را اشررتغال
اتباع خارجی و عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز میداند 84،براسات مادهی  1این طرا
پناهند ان فق در اردو اهها ی مرزی تحت نظارت وزارت کشررور امکان اسررتقرار داشررتند همچنین
13تنبیه چهار دانشآموز هموطن در ایران(عکس) .شبکه اطلاعرسانی افغانستان.1535 .
11دست کردن در توالت ،تنبیه دانشآموزان افغان! .خبر زاری تابناک.1535 .
11اعتراض به نمایش افغانها در قفسی در شیراز .پایگاه خبری تحلیل انصاف.1533 .
12واقعیت هریرود و اتهامزنی به میزبان چهل ساله .خبر زاری جمهوری اسلامی. 1533 .
 15حنه دلخراش آتش سوزی ماشین حامل مهاجران افغانستانی در ولایت یزد ایران  +ویدئو .خبر زاری شفقنا.1533 .
11مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .طرا ساماندهی اتباع بیگانه.1533 .
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13معاونت پژوهشهای حقوقی-سیاسی مجلس شورای اسلامی .اظهار نظر کارشناسی درباره :طرا ساماندهی اتباع
بیگانه .ه .1533 .132
11مرکز پژوهشها ی مجلس شورای اسلامی .زارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
درباره رد طرا ساماندهی اتباع بیگانه.1533 .
 11مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .طرا ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز.1533 .
11عیوضلو د .طرا ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در ایران :از قابلیت اجرایی شدن تا افزایش ماند اری مهاجران.
ر دخانه مهاجرت ایران.1533 .
13مهدوی ف .نگاهی به طرا مجلس درباره ساماندهی اتباع غیرمجاز .خبر زاری ایسنا.1533 .
31عسکری راد ا .طرا «ساماندهی اتباع خارجی» ،ضد رونق تولید است  /این کار ،نقا پروتکلهای پناهند ی و
مهاجرت است .اعتماد انلاین.1533 .
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مرادهی  5این طرا وزارت کشرررور را موظف کرده بود کلیهی کارتهای اقامت و یا هر نوع مدرک
شرناسرایی دیگر را که توسر وزارتخانه ،فرمانداری و اسرتانداریها برای اتباع خارجی ادر میشد
ممنوع و ابطال نماید .این دو ماده پیشرنهادی در طرحی که به ا طلاا قرار بود وضعیت پناهند ان
و اتباع بیگانه را در ایران سرراماندهی کند حیات اجتماعی بیش از یک میلیون نفر از جامعهی ایران
را تهدید میکرد و قرار بود آنها را از شررهرهای تهران ،ا ررفهان ،مشررهد ،قم ،یزد و دیگر نقاطی که
پناهند ان دههها در آنجا سرکنی زیده بودند بِکننند ،جمعآوری کند و در اردو اههای مرزی اسکان
دهد .همچنین آن معنای دیگر سراماندهی که وجه سلبی دارد را نیز متذکر شود .ا ر چه این طرا
به دلیل اشرکالات اساسی نمایان در آن ،افزایش بار هزینههای دولت ،مغایرت با ا ل هفتاد و پنجم
قانون اسراسری ،مغایرت با فرمان رهبر جمهوری اسرلامی ایران و نپرداختن به مسایل مبتلا به دیگر
پناهند ان و حقوق پناهند ان رد شررد 8685اما روحیهی ضررد مهاجر در بین برخی از نمایندههای
مجلس را بهخوبی نشران میدهد .افرادی که به نظر میرسرد ردای بخشریهایی از جامعهی ایران
بودند.
در اواخر این دهره طرا دیگری نیز برا عنوان طرا سررراماندهی اتباع بیگانه توسررر  52نفر از
نمایندههای مجلس یازدهم ارایه میشود 87.این طرا که این بار نیز حقوق پناهند ان را به بهانهی
اشرتغال و امنیت شرهروندان ایرانی نشرانه رفته اسرت فار .از اجرایی شدن حیح آیین نامههای
اجرایی در ررورت تصررویب ،به نظر کارشررناسرران ،این طرا غیر کارشررناسرری 88دارای اشررکالات و
ابهامات بس ریار و فق دربردارندهی جرمانگاری و تعیین مجازاتهای جدید اسررت ،از انسررجام کافی
برخوردار نیسرت و در تدوین و تصرویب طراها ،به اندازه کافی از نظر کارشناسان متخصک و افراد
آ اه به فنون قانوننویسری اسرتفاده نشرده است 89همچنین این طرا زمینه را برای تضییع حقوق
انسانی و بینالمللی پناهند ان مهیا میکند90.
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میتوان فت در این دهه ا رچه اندک فضرایی در میان رسرانهها در ایران برای شررنیدن دای
پناهند ان ایجاد شرده است اما همچنان روا فتمان ضد مهاجر در قبال پناهند ان برفراز جامعه،
سیاست ،قوانین و مراکز تصمیم یری در قبال پناهند ان چر میزند .فتمانی که بازنمودهای آن
را میتوان در اخبرار و زارشهرای مربوط به مهاجران و همچنین قوانین و طراهای به ا رررطلاا
ساماندهی پناهند ان و مهاجران در آخرین دههی یک سدهی اخیر ایران مشاهده کرد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

سخن آخر
با مرور آنچه فته شد باید فت ذشت بیش از دههها سکونت افغانستانیها در ایران عاملیت
و برهمکنشها با جامعه ایران ،پناهندهها را به بخشری جدانشردنی جامعه ایران بدل کرده است .در
طی سالهای اخیر علیرغم همه کاستیها ،عاملیت پناهندهها و کنش نهادهای مدنی دستاوردهایی
در سرپهر عمومی و اجتماعی برای پناهندهها به همراه داشرته اسرت .پاسرداری از این دستاوردها و
خیز برداشرتن برای کسرب تمام حقوق اجتماعی و شهروندی در شرای اقتصادی و اجتماعی امروز
که رایشهای واپس را دوباره قصرررد دارد ناکارآمدی و ضرررعفها را به ردن پناهندهها بیاندازد و
حیات اجتماعی این قشررر از جامعهی ایران را به دههی هفتاد پرتاب کند هوشرریاری و کار جمعی و
مدنی بیشتری میطلبد.

