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آسيبشناسی حقوقی حضور اتباع افغان در استان کرمان
سجاد حقدهی
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تاریخ پایرش1021/11/10 :

چکیده
هدف و زمینه :امرمز با حضوه قانونی م غقر قانونی احباع م پناهندگان افغان ده استان کرمان مشکالو
م آسقبهایی پدیداه گشته است .بخشی از این آسقبها متوجه این قشر م بخشی دیگر آسقب هسان برای
سایر افراد جامته میباشد؛ اذا ده این حقیقق با نگاهی بومی که قابل حسری به سقاستهای کلی حابتقت
میباشد برآنقم که از مضتقت بیحابتقتی جلوگقری کنقم .هاچنقن این پژمهش کوششی برای شناخت
آسقبها م موانع موجود م اهحباط موثر با احباع افغان میباشد م ده انتهای بقث هاهکاههایی برای بهبود
مضتقت اهائه گشته است.
روش شناسی :این حقیقق از نوع کاهبردی بر پایه ملااتاو اسنادی م مقدانی از نوع کقفی بر پایهی
مصاحبه با کاهشناسان م متخصصان است.
یافتهها :براساس داد های به دست آمد چهاه آسقب اساسی با نظر اساحقد شناسایی شد است که عباهحنمد
از بیحابتقتی ناشی از ازدماج زنان ایرانی با مردان افغان ،حقصقل احباع افغان ،اشمتغال احبماع م سقاسمتهای
برخوهد با مهاجران غقر قانونی.
نتایج :ده پایان حقیقق ایجاد حغققراو ده قوانقن مربوط به پذیرش احباع م ایجاد سامانههای اطالع هسانی
مهمد احباع خاهجی پقشنهاد گردید است .از طرف دیگر به نظر میهسد که حقصقل اجباهی م ایجاد اوایقی
ده جهت گسترش مداهس خودگردان به نفع مصااح ملی م موثر ده شمناخت نخبگمان افغمان م اسمتفاد از
حواناییهای آنها میباشد .هاچنقن ایجاد گرم های انتظامی به منظوه جلوگقری از اشتغال احباع م برخموهد
با احباع غقر قانونی ضرمهی به نظر میهسد.
کلمات کلیدی :تابعیت ،پناهندگی ،اتباع افغان ،اشتغال ،آموزش ،امنیت.

 -1دانشجو کا سیا ا س حقوق خصوص  ،عضو پژوهش ان دفت تحقیقات کا ب د ف مان ه انتظام ا رتان ک مران ،تلفرن:
 ،93218982033ا میلh_sjjd@yahoo.com :
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مقدمه و بیان مسئله
امرمز دماتها به جداسازی احباع از یکدیگر م حاایز مردم با طرح عنوان ملقت پرداختند م
قوانقن متفامحی ها بر انسانهای ساکن ده سرزمقنهمای مختلمف مضمع ناودنمد .ده چنمقن
شرایلی مهاجرو م حغققر مکان زندگی از مرزی به مرز دیگر با مقمدمدیتهما م ضموابلی
هم به هم شد م مهاجران با عنوان «بقگانه» ده نظر گرفته شدند .اما همنمد موجمود ده طمول
سد های مختلف با حغققر مواجه شد است .به گونهای که ده جهان امرمز فاصملهی موجمود
مقان حیو م حکااقف مهاجران م افراد بومی حا انداز ی زیمادی بمه یکمدیگر نزدیمک شمد
است .حال به نظر میهسد که مظقفهی خلقر مقییان م دانش پژمهان بر این اسمت کمه بما
حبققن م اجرای طرحهای متناسب ،حوازنی مقان کرامت انسمانها م منمافع ملمی افمراد ایجماد
ناایند .شناخت مهاجران ده هاهی جوامع امرمزی از مهمحرین ملااتماو امنقتمی میباشمد.
چرا که مسائلی نظقر ناهاگونیهای اجتااعی ،اشتغال ،بهر منمدی از حسمهقالو ،هاگمی ده
امنقت جامتهی میصد نیش کلقدی داهند م نیش احباع م مشکالو ناشی از حضوهشان باید
به دهستی مشخص شود .حال با حوجه به اینکه کشوه ما پذیرای چندین مقلقون افغان بمود
م باالخص ده استان کرمان با حضوه گسترد افغانها مواجهقم ،شناخت آسقبهای ممرحب
با حضوه آنها م اهحباط آن با نظم م امنقت اجتااعی م همچنقن اهائه هاهکاهها ضرمهی به
نظر میهسد .افغان های استان کرمان حدمد د دهصد از جاتقت استان ها حشکقل میدهنمد.
حال با حوجه به این موضوع میحوان گفت به هاان انداز که اهحباط مؤثر با آنهما میحوانمد
کاک کنند باشد .بیحوجهی به آسمقبها م مشمکالو همم میحوانمد زیانهمای غقمر قابمل
جبرانی ها به امنقت جامته ماهد آمهد .از طرف دیگر ما با نسملی از فرزنمدان آپاحریمد (بمی
حابتقت) مواجهقم .این فرزندان ده خاک ایران به دنقا میآیند م با زبمان ،فرهنمگ م زنمدگی
ده کشوه ما آشنایی کامل داهند اما بمه داقمل بیحمابتقتی ،آموزششمان بما مشمکل هم بمه هم
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میشود ،ده سقستم شغلی کشوه اخالل ایجاد میکنند م شناسایی آنهما بمه هاحتمی ماکمن
نقست چرا که فاقد کاهوهای احراز هویت میباشمند .چنمقن افمرادی بمه مسمقلهای بمرای
اهحکاب جرائم مختلف ده دست گرمهکها م باندهای خالفکاه م قاچا انواع مواد حبمدیل
میشوند م یکی از مهمحرین خالءهای امنقتمی کشموه مقسموب میشموند .حمال بمه نظمر
میهسد ضرمهو حغققر قوانقن ده این زمقنه بمه شمدو احسماس میشمود م هامانلوه کمه
حجربهی بسقاهی از کشوهها نشان میدهد میحوان با اصالح میرهاو م آموزش منآسقب ده
جهت مصااح ملی از احباع افغان برای ایجاد امنقت شغلی ،اقتصادی م اجتااعی بهر بمرد م
دهزمقنههایی که کشوه به نقرمی انسانی نقازمند است از فتااقت آنها استفاد شود.
امرمز حدمد  3مقلقون نفر حبته افغان به صوهو قمانونی م غقمر قمانونی ده ایمران حضموه
داهند که طبق آماه هسای حدمد یک مقلقمون نفمر ده قاامب طمرح آممایش م داهای امکمان
اقامت هستند 491 .هزاه نفر نقز داهای گذهنامهاند ،حال از جاتقت حدمد  9 .9مقلقون نفر
که قانونی م قابل شناسایی هستند بگذهیم ،احباع غقر قمانونی بما جاتقمت قابمل حوجهشمان
باعث مشکالو متتدد اقتصادی برای جاتقت جوان ایران میشوند .که خود بمه طموه غقمر
مستیقم بر امنقت اجتااعی جامته ما حأثقر میگذاهد .این مسأاه دققیا ده ابتاد کوچمکحمر ده
استان کرمان هم به چشم میخوهد .طبق آماه جانشقن فرماند نقرمی انتظامی استان کرمان،
ده آخرین برهسیها حدمد  291هزاه نفر مهاجر افغان ده استان کرمان مجود داهنمد .یتنمی
حدمد د دهصد از جاتقت کل استان ها این مهاجرین حشکقل میدهند که  991هزاه نفر اه
آنها شاغل هستند م با حوجه به اینکه ما با متضل بقکاهی مواجه هستقم م این جاتقت از
امکاناحی نظقر یاهانهها ،حسهقالو م ....استفاد میکند م از حتهداحی نظقمر پرداخمت مااقماو
شانه خاای میکند ،این مسأاه به مرمه زمان به امنقت اجتااعی آسقب ماهد میکنمد .ده ایمن
پژمهش ستی بر این است که آسقبها به صوهو موهدی ملااتمه شمود م هابلمه آنهما بما
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امنقت اجتااعی مشخص گردد .برای مثال ده زمقنه حال م نیل چه آسقبهایی مجود داهد
م چه حأثقری بر نظم م امنقت اجتااعی داشته اسمت .ده زمقنمه اعلمای کماهو اقاممت چمه
آسقبهایی مجود داهد م چه حأثقری بر نظم م امنقت اجتااعی داشته است.
از طرف دیگر ده مواهدی نقاز به حغققر قوانقن م میرهاو به شدو احساس میشمود کمه ده
این مواهد پقشنهاداحی داد شد است که جز با شناخت آسقبهای حیوقی مربوط به حضوه
احباع م اهائه هاهکاههایی برای حل آسقبها م متضالو قابل اهائه نبودند .بنمابراین ده ایمن
حقیقق برآنقم که به پاسخی مناسب برای سواالو ذیل دست یابقم:
ااف) آسقبهای حیوقی مرحب با حابتقت م پناهندگی افغانها ده استان کرمان چقست؟
ب) اعلای حابتقت م پناهندگی به افغانها با چه مشکالحی هم به هم میباشد؟
پ) برای میابله با متضل بقکاهی دهاستان چه اقداماحی دههابله با احبماع افغمان قابمل اجمرا
میباشد؟
پیشینه و مفاهیم تحقیق
 )9نظریه مقدمدیت مهمد احباع خاهجی :این نظریه ده برابمر نظریمه آزادی مللمق مهمد
احباع خاهجی قراه میگقرد م بر این اساس هقچ کشوهی اجباه به پذیرش احبماع خماهجی ها
نداهد م هقچ منتی برای عدم پذیرش احباع مجود نداهد ده این طمرح نقمز دمل مختلمف بمه
عنوان ناایند حام االختقاه مردم میحوانند هرگونه مانوعقتی ها برای پمذیرش احبماع ده نظمر
بگقرند مگر حتهدی بقناااللی ها پذیرفته باشند یا قانونی برخالف آن مضع شد باشد.
 )2سقستم خاک :نوعی سقستم پذیرش حابتقت است که بر اساس آن ،هر شخصی ده خاک
کشوه موهد نظر به دنقا بقاید به حابتقت آن کشوه ده میآید .این سقسمتم ده کشموه مما نقمز
دهمواهدی پذیرفته شد است م با حوجه به اینکه اگر پده م مماده همردم از احبماع خماهجی
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باشند اما فرزندشان ده خاک ایران متواد شود قانون گذاه ما سقستم خاک ها اعاال میکنمد
م شخص موهدنظر حابتقت ایران ها کسب میکند به نظمر میهسمد کمه امکمان داهد هامقن
قاعد ها دهموهد افرادی که داهای پده خاهجی م ماده ایرانی میباشند نقمز اجمرا کمرد م بما
حوجه به گستردگی موضوع فو ااذکر از بیحمابتقتی افمراد زیمادی جلموگقری کمرد م گمام
بلندی ده هاستای امنقت ملی برداشت.
 )3سقستم خون :نوعی سقستم پذیرش حابتقت است که براساس آن حابتقت فمرد ملمابق بما
حابتقت ماادین یا یکی از آنها حتققن میشود .این سقسمتم نقمز ده کشموه مما بمه هسماقت
شناخته شد است م اعلای حابتقت ملابق با حابتقت پده میباشد.
 )4نظام استیالل حابتقت :براساس این سقستم هقچ یک از زن م شوهر به حابتقمت یکمدیگر
ده نایایند م هر یک به حابتقت قبلی خود باقی میمانند م دهبرابر این نظریه کشوههایی از
جاله ایران سقستم حابتقت اکتسابی براثر ازدماج ها پذیرفتهاند اما به نظر میهسمد بما حغققمر
سقستم به استیالل حابتقت بسقاهی از مشکالو احباع قابل حل باشد هرچند که نظام حابتقت
اکتسابی که باعث محدو حابتقت خانواد میگردد ،مللوب حکومتها میباشد اما بتضمی
از کشوهها مثل :آااان ،انگلقس ،حرکقه ،اهدن ،پاکستان م ...به داقمل منمافع حاصمل از نظمام
استیالل حابتقت این سقستم ها برگزید اند (نصقری9372 ،؛.)94 -93
روش شناسی
ده این طرح از همش مقدانی م کتابخانهای به فراخوه ملاامب مموهد بقمث اسمتفاد شمد
است م هاچنقن ده برهسی آسقبها م پقشنهاد ها حلها از همش حلفقیمی کمه متشمکل از
هاهکاههای پژمهشی م استفاد از نظریاو اساحقد م صاحب نظمران حموز مربوطمه اسمت،
استفاد گردید  .هم چنقن این حقیقق از نوع حقیقیاو کاهبردی بر پایه ملااتاو اسمنادی م
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مقدانی از نوع کقفی بر پایه مصاحبه با کاهشناسان م متخصصان انجام میپذیرد که جامتمهی
اماهی موهد مصاحبه  7نفر متشکل از کاهشناسان انتظامی م اساحقد حوز ی مربوط میباشمد
م مصاحبه حا زمان اشباع نظری ادامه یافته است .هاچنقن سمتی شمد همم حنموع موجمود
هعایت شود م هم حوان مصاحبه م ده دسمترس بمودن آنهما ممالک قمراه داد شمد اسمت.
ابزاهگردآمهی داد ها ده این پژمهش با استفاد از ملااتاو کتابخانهای م مراجته بمه اسمناد
م آماه موجود بود است .سپس داد های کقفی از طریق مصاحبه بماز جامع آمهی شمد اند.
ابتدا داد های کقفی بمر اسماس مصماحبه عاقیمی انجمام میپمذیرد ده مرحلمهی بتمد ایمن
مصاحبهها ملابق با اصول پقاد سازی ده حقیقق کقفی ،پقاد شد م به متن حبمدیل خواهنمد
شد .فرایند مستندسازی داد ها عامدحا از سمه مرحلمه حشمکقل شمد اسمت :ضمب داد هما،
میرایش داد ها م پقاد سازی ،ده این حقیقق ستی خواهد ناود هر سه مرحله ها متناسب بما
موضوع حقیقق هعایت نااید م برای کدگذاهی داد های حاصل از مصاحبه از همش حئوهی
زمقنهای استفاد شد است.
یافتههای تحقیق
جدمل شااه ( :)9آسقبهای احباع م پناهندگان افغان ده استان کرمان م حأثقر آن بر نظم م امنقت
نظرات اساتید و کارشناسان انتظامی مصاحبه شونده
ردیف
1

در رابطه با آسیبهای اتباع و پناهندگان افغان در

کد گذاری و

جمعبندی
استان کرمان و تأثیر آن بر نظم و امنیت
 ع م وجود کیت الزم ب و ود و خ وج اتباع بن ا ان و ا رتان  -ازدواج زنان ا انر برام ر دان افنرران و معضررل
ک مان
 حاسین نشریی اتبراع افنران و برن هرت ظرتن نظرت ز سرت کودکان ب تابعیت ع ر م تفسرری میا رسه (باالخص د فسیجان
 ازدواج غی قانون م دان افنان برا زنران ا انر (براالخص د قررانون م ر ن د زمییررنازدواج زنرران ا انرر بررا
جیوب ا تان ک مان
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 افزا ش جمعیت غی مول اقتصاد و غی متعه بن ا زشهراا ان
 ا جاد بیکا د ا ا تان ک مان ازدواج با زنان غی ا ان و ا جاد ف زن ان آپات گ فتن ف صتها سنل از جوانان بوم ا تان ع م امکان تحصیل ا ان ب ا کودکانمت اتباع افنان
 مشک ت به است و ع م نظا ت ب ا جاد میاطق حاسینا با ف هیگ متفاوت و خاص اتباع افنراند ا تان ک مان
 ع م تحصیل کودکان و ا تفاد از کودکان بن عیوان نی و کا ع م وجود ضمانت اج اهرا میا ر د قرانون و ود و اقامرتاتباع بی انن
 ع م پ داخت مالیات تو کا گ ان غی قرانون افنران ا رتانک مان
 ع م وجود قانون میا ب ا اقامت و ج ائت اتباع بی انن ا تفاد از یستت خون ب ا اع ا تابعیت تیها از ط ق پ ب توجه بن وجود ف زن ان آپات ناس از ازدواج اتباع بی انرنبا زنان ا ان
 مج د بودن بسیا از اتباع افنان ا تان ک مان و ناهیجا هاو ج ائت ناس از ناتوان د تشکیل خانواد
 ع م تفسی میا قانون م ن د اب ن با ازدواج زنان ا انربا م دان خا ج
 و ود و اقامت غی قانون جمع کثی از اتباع افنران د ا رتانک مان
 ع م ا فا وظا ف و تعه ات سه ون نظی مالیات ،عوا ض اعما یستت خون تیها از ط ق پ ا تفاد از کا گ ان غی قانون افنان تو کا ف ما ان و معضلبیکا د ا تان ک مان
 ع م امکان تحصیل کودکان اتباع افنان بن دال ل گوناگون عضو ت اف اد ب تابعیت د گ وهکها سبن نظام معانر براتمامیت ا ض جمهو ا م ا ان

م دان خا ج
 ع م ا تفاد از یستتخرررار بررر ا اع رررا
تابعیرررت برررن ف زنررر ان
آپات
 موانع تحصیل کودکانافنان د م ا س ا تان
 اسررتنا اتبرراع غیررقانون و معضل بیکرا
د ا تان ک مان
 هر ج و مر ج و عر موجود اط عرات میا ر
د زمیین و ود و اقامت
افنررانهررا بررن م زهررا
ا تان
 ع م پیشبیی ضمانتاج ا میا ب ا اتباع
غی قانون کن وا د کشو
میشون
 حاسین نشیی افنانهاو مشررررک ت امییترررر
اجتماع د ا تان
 ع ر م انجررام تعه ر اتسرررره ون تو رررر
افنانهرا غیر قرانون
ا تان
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چنانچه گفتهشد ده این حقیقق براساس مصماحبهها م ملااتماو کتابخانمهای چهماه آسمقب
اساسی ده هابله با جامتهی افغان میقم استان کرمان مشخص گردید است که ده این بخش
به شرح آنها م اهائهی هاهکاههایی خواهقم پرداخت.
ازدواج
قانونگذاه مدنی به حبتقت از مشهوه فیهای امامقه ،نکاح ها مشرمط به شرایلی از حقمث
صقت ناود م به عالم موانتی ها برای نکاح ذکر ناود است .الزمه صقت عید ازدماج،
مجود شرای صقت م فید موانع است .غااب شرای م موانع ممذکوه ممرحب بمه حابتقمت
زمجقن نبود م ده خصوص هر ازدماجی صرفنظر از حابتقت زمجقن مجود آن شمرای م
فیدان موانع ضرمهی برای صقت نکاح است .اقکن ده دم ماد از قانون مدنی ،قانونگمذاه
موضوع حابتقت ها به نقوی مؤثر ده ازدماج حلیی ناود است:
ماد  . 9161م :ازدماج زن ایرانی با حبته خاهجی ده مواهدی هم که ممانع قمانونی نمداهد،
موکول به اجاز مخصوص از طرف دمات است .ماد  . 9169م :دمامت میحوانمد ازدماج
بتضی از مستخدمقن م مأموهان هسای م مقصالن دماتی ها با زنی که حبته خاهجی باشمد،
موکول به اجاز مخصوص نااید.
به عالم از دیدگا قانونگذاه مدنی ،به حبتقت از فیهای امامقه ،کفر از موانع نکماح حلیمی م
به شرح ماد  9195میره گردید است« :نکاح مسلاه با غقر مسلم جائز نقست» .بمه منظموه
برهسی ضاانت اجرا م آثاه حیوقی ناشی از ازدماج ایرانقمان بما احبماع خاهجمه الزم اسمت.
ازدماج مرد ایرانی با زن خاهجی» م «ازدماج زن ایرانی با ممرد خماهجی بمه طموه جداگانمه
موهد بقث ماقع شود.
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الف) وضعیت فرزندان حاصل از نکاح پدر خارجی و مادر ایرانی بعد از وضع یرانون
ماده واحده
با حفسقر مضقق از بند  4ماد  576قانون مدنی ایران (بما هعایمت ممادحقن  9195م 9161
قانون مدنی از یک طرف م ماد  587قانون مرقموم از طمرف دیگمر) طفمل متوامد از مماده
ایرانی ده ایران (ده صوهو نکاح با مرد خاهجی م قبل از مضمع قمانون مماد ماحمد یماد
شد ) یا مشاول بند  4ماد  576قانون مدنی (حابتقت قلتی حوادی ایران) بود یما ایمن کمه
ده هر صوهو مشاول بند  9ماد  576قانون مرقوم میگردید .حفامو ایمن دم بنمد از مماد
 576قانون مدنی ،ده ماهقت آن نهفته است .طفل مشاول بنمد  ،4از ابتمدای حوامد حابتقمت
حوادی ایران ها داها میباشد (حابتقت قلتی حوادی ایران) ،حمال آن کمه ده اعامال حابتقمت
حوادی ایران ،برای طفل مشاول بند  9ماد  576قانون مدنی ایران ،بقن حیوقدانان محمدو
نظر مجود نداهد.
با حوجه به ملااب صدهاالشتاه میخواهقم ببقنقم که با مضع قانون ماد ماحد جدیمد ،آیما
طفل حاصل از ماده ایرانی حیو جدیدی یافته است؟ یا ایمن کمه بما مضمع مماد ماحمد
جدید ،مضتقت طفل مذکوه بغرنجحر گردید است .به عباهو دیگر باید ملااته شود که آیا
با مضع ماد ماحد جدید ،دامنه بندهای  4م  9ماد  576به نفع طفل حاصل از نکاح مماده
ایرانی با مرد خاهجی افزایش یافته یا این که نه حنها مضتقت طفل مزبوه بهتر نشمد  ،شماید
مضع ماد ماحد یاد شد به ضره طفل مذکوه نقز باشد .بنمابراین اطفمال حاصمل از مماده
ایرانی ده ایران ،قبل از مضع ماد ماحد یاد شد ده هر صوهو یما داهای حابتقمت قلتمی
حوادی ایران (بند  4ماد  )576بود یا این که از حابتقت متزازل ایرانمی (بنمد  9مماد )576
بهر مند خواهند شد م ده هر صوهو اگر طفل مزبوه ایرانی نایگمردد ،ایرانمی نشمدن می
ییقنا به علت عدم اقامت می از سن  98حا  95سااگی حاام ده ایران است.
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اگر مجلس شوهای اسالمی ،طرح پقشنهادی ناایندگان ها به هاان صموهو اماقمه حصمویب
میناود ،ده آن صموهو بنمد  4مماد  576فتلمی موضموعا منتفمی میگردیمد ،زیمرا طمرح
پقشنهادی ناایندگان حق حابتقت حوادی ایران ها برای اطفال متواد ده ایران حاصل از نکاح
ماادین خاهجی که یکی از آنها ده ایران به دنقا آمد باشند ،کمال ممردمد دانسمته م ملمابق
پقشنهاد ناایندگان اهائه کنند طرح ،بند  9ماد  576قانون مدنی بشرح زیر اصالح میشمد:
« افرادی که ده ایران از پده م ماده خاهجی متواد شد م حا پایمان سمن  98سمال حامام بما
پرمانه اقامت متتبر ده ایران میقم بود م بالفاصله پس از آن حداقل یکسال دیگر ده ایمران
اقامت کرد باشند م قبل از هسقدن به سن  21سال حاام ،اقدام به اخمذ شناسمنامه نااینمد م
اال قبول شدن آنها به حابتقت ایران ،بر طبق میرهاو مربوط به حقصقل حابتقت اسمت» .کمه
ده صوهو میابله آن با بند  9ماد  576ماقتی ،متقن میگردد که پقشنهاد یا طرح یماد شمد
فی نیله ضتف اصلی بند  9ماد ( 576حابتقت حوادی یا حابتقت غقر حوامدی بمودن طفمل
موضوع بند  9ماد مرقوم از اقظه حواد حا سن  98سمااگی حامام) ها مرحفمع نامود اسمت.
چون اصالح بندهای  4م  9ماد  576م هاچنقن بند  6ماد ( 576که انصراف موضوعی از
این میااه داهد) ده مجلس شوهای اسالمی های نقامهد م فیم قمانون مماد ماحمد مرقموم
(حتققن حکلقف حابتقت فرزندان حاصل از ازدماج زنان ایرانی بما ممردان خماهجی) بمه مماد
 576اضافه شد است .بنابراین نایحوانقم بگوئقم که قانون ماد ماحد مرقوم ،بنمدهای  4م
 9ماد  576قانون مدنی ها صمریقا یما ضمانا نسمخ نامود اسمت .زیمرا طمرح پقشمنهادی
ناایندگان ،حذف بندهای  4م  9م  6ماد  576قانون مدنی م ااقا یک حبصر به آن مماد
بود است م چون حذف بندهای  4م  9م  6ماد مرقوم به حصویب نرسقد  ،بنمابراین م بمه
حکم عیل عال قانونگذاه نشان از بیای آنها داهد م فی اقدام قانونگذاه ،بر ااقما یمک
حبصر (به عنوان قانون ماد ماحد ) به ماد  576قانون مدنی قابل حفسقر خواهمد بمود (همر
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چند با حوجه به ملااب آحی ااذکر متلوم نقست که آیا این ماد ماحد  ،ااقما یمک حبصمر
به ماد  576قانون مدنی است یا این که حبصر مزبموه بمه مماد  575قمانون ممدنی ااقما
میگردد) اذا نسخ ضانی یا صریح بندهای فو  ،موضوعا منتفمی میباشمد .سمواای کمه بما
همشن شدن موضوع فو  ،قابل طرح است ،این است که طفل حاصمل از مماده ایرانمی (ده
صوهو نکاح با مرد خاهجی) مشاول کدامقک از مواهد بند  4ماد  ،576بند  9ماد  576یا
قانون ماد ماحد مرقوم است؟ ده ساد حرین حفسقر میحوان عنوان داشت کمه همر گما زن
ایرانی با هعایت ممادحقن  9195م  9161قمانون ممدنی بما ممرد خماهجی ازدماج ناایمد ،ده
صوهو حقاقل حابتقت شوهر بمر می م ده صموهو حوامد طفمل مشمترک می ده ایمران م
هاچنقن حواد زمجه ایرانی یا مرد خاهجی ده ایران ،به ییقن با بیاء بند  4مماد  ،576طفمل
مذکوه حابتقت قلتی حوادی ایران ها خواهد داشت.
ده سایر مواهد متلوم نقست که آیا طفل یاد شد مشاول بند  9ماد  576است یما ایمن کمه
نامبرد از مصادیق قانون ماد ماحد میباشد؟
بدین حرحقب متوجه میشویم که با قانونگذاهی جدید ،ده موضوعی ماحد ،احکام متفمامو
مجود داهد .برای پاسخ بهتر بمه ایمن سموال ،نماگزیر از حفمامو حکمم بنمد  9مماد  576م
مقتوای قانون ماد ماحد مرقوم میباشقم.
ب) تفاوت بند  7ماده  251با یانون ماده واحده جدید
اکثر حیوقدانان ایرانی ،بند  9مماد  576قمانون ممدنی ایمران ها نموعی حابتقمت حوامدی
(متزازل) میدانند .آقای دکتر منفرد ایرانی ،آقای دکتر مقاود سلجوقی ،بند  9مماد مرقموم
ها نوعی حابتقت اکتسابی میدانند .دقت ده بنمد  9مماد  576قمانون ممدنی ایمران کمه بقمان
میداهد« :کسانی که ده ایران از پدهی که حبته خاهجه است موجود آمد م بالفاصله پس از
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هسقدن به سن  98حاام الاقل یک سال دیگر ده ایران اقامت کرد باشمند م اال قبمول شمدن
آنها به حابتقت ایران ،بر طبق میرهاحی خواهد بود که ملابق قانون بمرای حقصمقل حابتقمت
ایران میره است» .موید نظریه اکثریت حیوقدانان ایرانی است.
به عباهو دیگر ،قسات امل بند  9ماد مرقوم ده بقان نوعی امتقاز به ماسله حواد ده ایمران
برای اطفال حاصل از پده خاهجی ده ایران است که قانونگذاه برای سایر اطفال حاصل از
پده خاهجی که ده ایران به دنقا نقامد اند ،قائل نشد است م این متنا کامال از حوادی بمودن
حابتقت طفل مزبوه حکایت داهد .قسات دمم بند  9ماد مرقموم ،ده صموهو عمدم مقیمق
شدن شرای قسات امل ،برای طفل متواد ده ایران ،حاصمل از پمده خماهجی حیمی قائمل
نشد م حنها ها مهمد طفل یادشد بمه حابتقمت ایمران ها حیاضمای حابتقمت ایمران (حابتقمت
حقصقلی) دانسته است.
بنابراین هر گا طفل مزبوه یک سال ده ایران اقامت داشته باشد (بقن  98سال حامام حما 95
سااگی) حابتقت متزازل می ،بدمن هر گونه شمرط دیگمر حبمدیل بمه حابتقمت قلتمی ایمران
خواهد شد به عباهو دیگر برای این که فردی مشاول بند  9ماد  576قمانون ممدنی ایمران
گردد ،کافی است پدهش خاهجی بود  ،طفل ده ایران به دنقا آمد م پس از هسقدن به سمن
 98سال حاام یک سال دیگر ده ایران اقامت نااید.
با عنایت به مواهد فو متوجه میشویم که ماهقمت بنمد  9مماد  576قمانون ممدنی ایمران،
حابتقت حوادی است .حال آن که ماهقت حابتقت موضوع قانون ماد ماحد  ،حابتقت اکتسابی
(حیاضای حابتقت ایران !) میباشد .به عباهو دیگر ،برای فرزندان متوامد از مماده ایرانمی ده
ایران ،با هعایت ماد ماحد جدید ،صرفا حق حیاضای حابتقت ایمران بمه هسماقت شمناخته
شد است( .نه حابتقت مبداء یا حابتقت نسبی م یا حتی حابتقمت اهضمی) کمه ایمن موضموع
حفامو بسقاه آشکاهی با حابتقت حوادی داهد.
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باید حوجه داشت ،گرچه مشاواقن قانون ماد ماحد مرقوم ،به شرح زیر مختلف میباشند:
 فرزندان حاصل از ازدماج زنان ایرانی با مردان خاهجی که ده ایران متواد شد یا حداکثرحا یک سال پس از حصویب این قانون ده ایران متواد میشود( .متن ماد ماحد )
 سن مشاواقن این ماد ماحد ده زمان حصویب بقش از  98سال حاام باشد( .حبصر یمکماد ماحد )
 فرزندان متواد شد ده ایمران حاصمل از ازدماج زن ایرانمی م ممرد خماهجی کمه ازدماجماادین آنها از ابتدا با هعایت ماد  9161قانون مدنی به ثبت هسمقد باشمد بمه دنقما آینمد.
(حبصر  2ماد ماد ماحد )
اقکن ده اعاال حکم قانون ماد ماحد (حقصقل یا حیاضای حابتقمت ایمران پمس از احمراز
عدم سوء پقشقنه کقفری یا امنقتی م اعالم هد حابتقت غقر ایرانی) با یکدیگر برابر میباشند.
پ) یانون « اصالح یانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانری
با مردان خارجی»
الیقهی اصالحی موهد حایقد شوهای نگهبان مصموب « 58فرزنمدان حاصمل از ازدماج
شرعی زنان ایرانی با مردان غقر ایرانی که قبل یا بتد از حصویب این قانون متوامد شمد یما
میشوند ،قبل از هسقدن به سن  98سال حاام شاسی به دهخواست ماده ایرانی دهصموهو
نداشتن مشکل امنقتی به حابتقت ایران ده میآیند .فرزندان مذکوه پس از هسقدن به سن 98
سال حاام شاسی ،دهصوهو عدم حیاضای ماده ایرانی ،میحواننمد حابتقمت ایمران ها حیاضما
کنند که دهصوهو نداشتن مشکل امنقتمی بمه حابتقمت ایمران پذیرفتمه میشموند .پاسمخ بمه
استتالم امنقتی باید حداکثر ظرف مدو سه ما انجام شمود م نقمرمی انتظمامی نقمز مکلمف
است نسبت به صدمه پرمانه اقامت برای پده غقر ایرانی ده صوهو نداشتن مشمکل امنقتمی
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اقدام کند« .قدمی هم به جلو ده این زمقنمه مقسموب میگمردد .ده ایمن الیقمه بمه نموعی
میحوان از طریق ماده ایرانی کسب حابتقت کرد م حما حمدمدی مشمکل بمیحمابتقتی چنمقن
فرزندانی حل خواهد شد .بما مجمود ایمن ایمراداو حیموقی فمو برطمرف نشمد اسمت م
مشکالو فرزندان حاصل از ازدماجهای غقرقانونی م ده مواهدی بیحابتقتی بتضی کودکمان
حا سن هجد سال همچنان به قوو خود باقیاست .از طرف دیگر ماهقمت اعلمای حابتقمت
ده این الیقه اکتسابی م ماهقت بند پنجم ماد ی  576حابتقت اصلی میباشمد ده حماایکمه
هردم بر موضوعی ماحد حکومت میکنند.
حال با حوجه به ناکاهآمدی م اختالل ده سقستم اعلای حابتقت ایران ،برهسمی مجمدد مماد
ماحد  ،باالخص حبصر ی دمم آن ضرمهی به نظر میهسد .چرا کمه بما مجموداین حبصمر ،
انواع خاصی از کسب حابتقت ها میحوان متصوه شد که حاکنون ده قانون به آنهما اشماه ای
نشد است از طرف دیگر باید بمرای بنمدهای  4م  9مماد ی  576همم چماه ای اندیشمقد م
هاهکاههایی ها برای افراد بیحابتقت حا سن  98سال م افرادی که به کلمی آپاحریمد میشموند
ده نظر گرفت (افشاه قوچانی م محدحی )96 :9353 ،م همچنقن نبایمد بمه بهانمهی خلمای
برخی افراد ده ازدماجهای غقرقانونی ،کودکان زیادی ها به منجالب بیحابتقتی هدایت کمرد
م نقرمی انسانی عظقای ها برای ایجاد ناامنی م ناهنجاهیهای اجتااعی مستتد سازیم.
تحصیل کودکان
امکان حقصقل برای کودکان افغانستانی ده ایران حا حد زیادی حوس دمات فراهم شمد
است ،اما بمه هرحمال دسترسمی بمه خمدماو آموزشمی بمرای خانواد همای افغانسمتانی بما
دشواهیهایی نقز هارا است.
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الف) موانع تحصیل
مجاوعهای از مسائل ها میحوان شناسایی کرد که دسترسی احباع افغانستانی به خمدماو
آموزشی ها مقدمد میکنند .این عوامل ها میحوان به دم گمرم اصملی حیسمقم کمرد :گمرم
نخست ،عواملی هستند که به طوه مستیقم دسترسی افغانستانیها بمه خمدماو آموزشمی ها
مقدمد میکنند م گرم دمم مجاوعه عواملیهستند که به طوه غقرمستیقم از طریق کماهش
مقل م انگقز به حقصقل مانع استفاد از خدماو آموزشی مقسوب میشوند .ده ادامه ،ایمن
دم گرم اصلی م اجزای آنها برهسی میشود:
عوامل مستقیم
ااف) هزینه حقصقل :اماقن مسئله ،حوان اقتصادی خانواد ها برای حقصمقل فرزنمدان اسمت.
باید به این نکته حوجه کرد که نرخ زاد م ماد ده افغانستانیها باالست م هر خانواد متاوال
ده هر زمان چندین فرزند مقصل داهد .الزم به ذکر است که ده بقن مصماحبه شموندگان،
مواهد متتددی مجود داهد که فرزندان به سبب عدم حاایمت مماای خمانواد دهس ها ههما
کرد اند
ب) پقشحر احباع افغانستانی دهصوهحی کمه ممداهک شناسمایی نداشمتند ،امکمان اسمتفاد از
خدماو آموزشی هسای برای آنها مجود نداشت .باید حوجمه داشمت کمه اگرچمه برخمی
هاهکاههای قانونی برای دهیافت گذهنامه م میزای حقصقلی برای کودکان مجود داهد ،نباید
انتظاه داشت یک خانواد فیقر مهاجر فرصتی برای طی کمردن فراینمدهای متاموال دشمواه
بوهمکراحقک داشته باشد .ده نتقجه ،این دسته از کودکان یا از ممداهس خمودگردان اسمتفاد
میکنند ،یا به طوه کامل از امکن حقصقل مقرمم میشمدند .دسمته دیگمری از کسمانی کمه
متاوال مداهس از ثبت نام آنها خودداهی میکنند ،کسانی هستند کمه ده کماهو شناسمایی
آنها شهر دیگری ثبت شد بود .بسقاهی از خانواد های افغانستانی هستند که سالها ساکن
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شهری بود اند م از آنجا مداهک هویتی گرفتهاند ،اما به دالیل مختلمف ایمن خانواد هما بمه
کرمان آمد م نتوانستهاند به طوه قانونی مقل اقامتشان ها هم ده اسناد هویتی حغققمر دهنمد.
ده ماقع حضوه آنها ده کرمان غقرقانونی است.
پ) مخاافت مردم مقلی :یکی از موانع اصلی حقصقل کودکان افغانستانی ،مخاافمت ممردم
مقلی با ثبت نام آنها ده مداهس است .ناونههایی از این مخاافتها هم ده موهد ممداهس
دماتی م هم ده موهد مداهس خودگردان به میژ ده مناطق همستایی مجود داهد.
و) دغدغههای مذهبی خانواد ها :یکی دیگر موانمع حقصمقل کودکمان افغانسمتانی مسمئله
مذهب است .حدهیس مسائل مذهبی شقتی ده مداهس دماتی م خودگردان سبب شد است
برخی خانواد های اهل سنت حاایلی به حقصقل کودکان خود ده نظام آموزشمی هسمای یما
غقرهسای ایران نداشته باشند .به میژ این مسمئله ده مموهد مهماجران حاجقمک م بمه میمژ
پشتون که ده سالهای اخقر ماهد ایران شد اند ،صد میکند.
ث) مقدمدیتهای قانونی برای برخی هشته ها :یکی دیگر از موانع اصملی حقصمقل احبماع
افغانستان ده ایران ،مانوعقت حقصمقل ده هشمتههای فنمی م حرفمهای م هاچنمقن برخمی
هشتههای دانشگاهی است .به خصوص از این جهت که بسقاهی از افغانستانیها از کودکی
حجربه کاه کاهگری ده کناه پده یا برادهان خمود ها داهنمد ،حاایمل زیمادی بمه حقصمقل ده
هشتههای فنی م حرفهای داهند .برای پذیرش ده دانشگا ها نقز عالم بر مقدمدیت موجود
ده موهد انتخاب شهر ،مهمد افغانستانیها به برخی هشتهها به کلی مانوع است.
عوامل غیرمستقیم
ااف) مقدمدیت مشاغل مجاز افغانستانیها به مشاغل کاهگری ساد  :بر اساس قوانقن،
احباع افغانستانی ده ایران فیم میحواننمد برخمی مشماغل کماهگری ها انجمام دهنمد م بیقمه
فتااقتهای شغلی برای آنها مانوع است .نتقجه ایمن قمانون ،بمه میمژ خمود ها ده دانمش
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آموختگان دانشگاهی نشان میدهد .آنها بر اساس قوانقن کاه ایران قاده نقستند ده مشماغل
دماتی یا شرکتها یا بنگا های اقتصمادی خصوصمی ایمران مشمغول بمه کماه شموند .ایمن
مشکالو سبب میشود بخش زیادی از جوانان افغانستانی نسبت به ادامه حقصقل حتمی ده
میاطع حقصقلی پایقنحر نقز داسرد شوند ،چراکه آیند ای برای خود متصوه نقستند.
ب) اازام به حرک ایران پس از فاهغ ااتقصقلی :ایمن شمرط از سمال  9352ابمالغ شمد م بمه
ماسله آن هر فرد برای مهمد به دانشگا باید کاهو اقامت خود ها حقویل دهد م گذهناممه
م همادید حقصقلی دهیافت کند .این امر به منزامه حغققمر مضمتقت اقمامتی فمرد از «پناهنمد
جاتی» به «مهاجر اقتصادی» است م پس از پایان مهلت همادید ،فمرد بایمد ایمران ها حمرک
کند .هدف از این سقاست دمات ایران ،حرغقب دانش آموختگان به بازگشت بمه افغانسمتان
بود است ،اما به نظر میهسد این انتظاه غقرماقمع بقنانمه باشمد .بمرای بسمقاهی از جوانمان
افغانستانی ،یافتن کاه ده افغانستان بسقاه دشواه است م بتقد است دمات افغانستان ظرفقت
باالیی برای جذب دانش آموختگان دانشگا های ایران داشته باشد .این مسئله هم خمود بمه
یکی از گر های کوه حقصقل جوانان افغانستانی بدل شد است .جوانمان افغانسمتانی بمرای
دهیافت مداهک هویتی باید به مقل زندگی پده خمود ده افغانسمتان بازگردنمد م حیاضمای
مداهک کنند ،اما از سوی دیگر احباع افغانستانی برای حرک ایران باید کاهو اقاممت خمود ها
باطل کنند .هاقن مضتقت باعث سردهگای بسقاهی از جوانان افغانستانی شد است .نتقجه
این سد اساسی ده برابر دانشگا م به عباهحی ،عدم امکان اشتغال م امزمم خمرمج از ایمران
پس از فاهغ ااتقصقلی ،ده عال سبب شد است بسقاهی از مصاحبه شوندگان از کم شمدن
اقبال جوانان افغانستانی به حقصقل حتی ده میاطع پایقنحر شود.
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پیامدهای ناشی از محدودیتهای تحصیلی
دسترسممی بممه خممدماو م امکانمماو یکممی از ابزاههممای دماممت بممرای کنتممرل مهمماجرو
افغانستانیها به ایران بود م دسترسی به نظام آموزشی نقز از این قاعد کلمی مسمتثنا نبمود
است .اگرچه سااقانه حتمداد زیمادی از دانمشآمموزان م دانشمجویان افغانسمتانی ده میماطع
مختلف به حقصقل مشمغواند ،بخمش زیمادی از کودکمان م جوانمان افغانسمتانی بمه دالیمل
مختلف مانند مشکالو ماای یا فیدان مداهک هویتی قانونی از حقصقل بازمیماننمد .اگرچمه
این مقدمدیتها ماکن است ده چاهچوب اهداف کالن سقاستگذاه ها ده جهت کماهش
جاذبههای ایران برای مهاجرین قابل حوجقه باشد ،باید حوجه داشت که سختگقری ده مموهد
حقصقل افغانستانیها پقامدهای جانبی ناخوشایندی برای جامته ایمران خواهمد داشمت .بما
حوجه به اینکه شرای کنونی افغانسمتان ده عامل امکمان بازگشمت افغانسمتانیها ها مقسمر
ناقسازد م به نظر نایهسد حداقل ده مقان مدو امکمان بازگشمت هامه مهماجرین فمراهم
باشد ،پقامدهای منفی مقرممقت افغانستانیها از حقصقل ده ابتاد ملی قابمل حوجمه خواهمد
بود .مجاوعهای از این پقامدهای جانبی منفی ها میحوان به صوهو زیر فهرست کرد:
الف) رشد نسل جدید تحصیل نکرده افغانستانی در ایران
علقرغم طی مراحل اصلی جامته پذیری ده ایران ده اسمتفاد از خمدماو آموزشمی بما
مشکالو فرامانی همبرم بود است .نتایج به دست آممد از مصماحبه نشمان دهنمد عالقمه
شدید احباع افغانستانی به میژ هزاه های شقته مذهب به حقصقل ده ایمران اسمت .اگرچمه
دهگذشته بسقاهی از آنها علقرغم دشواهیهای فرامان حالش کرد اند ،ممداهج حقصمقلی ها
طی کنند ،اما بسقاهی از آنها بر این نکته حأکقد داهند که ده حال حاضر مقل به حقصقل بمه
شدو کاهش یافته است .ازآنجاکه امکان اشتغال به ماسله مدهک حقصقلی مجود نمداهد م
حقصقل ده دانشگا نقز منوط به حقویل کاهو پناهندگی است ،داسردی نسبت به حقصمقل
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پدید ای فراگقر شد است .با حوجه به اینکه این دسته از جوانان افغانستانی عاوما ده ایران
به دنقا آمد م شناختی از افغانستان نداهند ،ده عال بازگشت به افغانستان جزء انتخابهای
آنان نقست .بنابراین بخش زیمادی از پقاممدهای منفمی عمدم حقصمقل ایمن دسمته از احبماع
افغانستانی متوجه جامته ایران خواهد بود.
ب) سرخوردگی نسل جدید افغانستانیها در ایران
یکی از مواهد حکراهشوند ده مصاحبهها احساس سرخوهدگی ده مقان جوانان افغانسمتانی
به سبب شرای زندگقشان ده ایران است .باید حوجه داشمت کمه شمکلگقری سمقلی کمه از
سوی جامته مقزبان سرکوب شمد م مسمقرهای جمذب ام ده جامتمه نقمز مسمدمد اسمت،
میحواند ده شرای کنونی منلیه حتی پقامدهای امنقتی نقمز بمرای کشموه بمه هامرا داشمته
باشد .هاانلوه که ده بسقاهی از حقیقیاو همانشناسانه نقز مشخص است کمه سمرخوهدگی
م ناامقدی از مهمحرین عوامل جذب نقرمهای گرمهکهای حرمهیستی میباشد.
پ) از دست رفتن فرصت اثرگااری فرهنگی بر کودکان و نوجوانان افغانستانی
ده شرای کنونی بقناااللی که قدهوهای منلیهای بمه دنبمال اثرگمذاهی بمر افغانسمتان از
طریق حأسمقس ممداهس م اعلمای پمذیرشهای حقصمقلی هسمتند ،ایجماد مقمدمدیتها م
مانوعقتهای حقصقلی ده ایران به متنای عیب ماندن از این هقابت منلیهای خواهمد بمود.
این مسئله به طوه مشخص ده موهد آن دسمته از احبماع افغانسمتانی صمد میکنمد کمه بمه
صوهو غقرقانونی ده ایران زندگی میکننمد .یکمی از ممواهد ملمرح شمد ده مصماحبهها،
افزایش مهاجرو پشتونهای سنی مذهب ده سالهای اخقر با اهمداف اقتصمادی بمه ایمران
است .این گرم ها که متاوال غقرقانونی م به صوهو خانوادگی ماهد میشموند ،متاموال ده
مشاغل پست مشغول به کاه میشوند م هاه اعضمای خمانواد حتمی کودکمان نقمز دهگقمر

 /61فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  31زمستان 0318

فتااقتهای دهآمدزا میشوند .این افراد متاوال بتد از چند سال کاه ده ایران م پس انمداز
به افغانستان بازمیگردند .ده حال حاضر بخش بسقاه کموچکی از ایمن گمرم  ،ده ممداهس
خودگردان جذب شد م اغلب آنها از حقصقل مقرمم هستند اسمت کمه ده بازگشمت بمه
افغانستان مستتد جذب مداهسی هستند که اندیشههای افراطی ها حبلقغ میکنند.
ت) رشد مشاغل پست و کار کودکان
هاان طوه که ده بخش قبل گفته شد ،گرم های مهاجر جدید متاوال حاایلی بمه حقصمقل
فرزندانشان نشان ناقدهند م آنها ها ماداه به فتااقت دهآمدزا میکنند که اغلمب پسمتحرین
مشاغل ها شامل میشود .یکی از مواهدی که برخی مصاحبه شوندگان بر آن حأکقد داشمتند،
این مسئله بود که ایجاد امکان حقصقل برای کودکان افغانستانی غقرقمانونی سمبب میشمود
حداقل بخشی از آنها نقای از همز ها ده مدهسه بگذهانند م زممان کاتمری ها ده کوچمه م
خقابان باشند م ده نتقجه آسقبهای احتااعی کاتری ها ایجاد کنند.
راهبردها
بر اساس ملااب مذکوه ،هاهبردهای اصلی سقاستگذاهی ده خصوص احباع افغانسمتانی
ده ایران به صوهو زیر پقشنهاد میشود:
ااف -بازنگری ده سقاستهای کلی مهاجرو:
ده بخش مرمه ملااتاو انجام شد نشان داد شد که اغلب حاکی از عدم حاایل مهماجران
م پناهندگان به بازگشت به سبب شرای دشواه زندگی ده آن کشوه است .حمدامم حضموه
ده ایران م شکلگقری نسلهای دمم م حتی سوم مهاجران سبب شد است ماهقمت پدیمد
مهاجران افغانستانی نسبت به سالهای اماقمه دسمتخوش حغققمراو فرامانمی شمود .سماختاه
جوان این جاتقت به داقل باال بودن نرخ زاد م ماد ( )Wickramasekara, 2116سبب شمد
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است امرمز نسل جدیدی از احبماع افغانسمتانی ده ایمران سماکن باشمد کمه نمه شمناختی از
افغانستان داهد م نه داهای شبکه همابلی ده آنجاست.
بنابراین برای این نسل جدید ،بازگشت به مراحب دشواهحر از پدهان م ممادهان خمود اسمت.
ده نتقجه سقاستهایی که زمانی برای نقو مواجهه با پدید مهاجران افغانستانی بما حارکمز
صرف بر بازگشت حدمین شد اسمت ،اممرمز دیگمر متناسمب بما ماهقمت پدیمد بمه نظمر
نایهسد.
به نظر میهسد حدامم مضتقت کنونی هاان طموه کمه عباسمی شموازی م صمادقی ()2194
اشاه کرد اند ،عامل شکلگقری مسقرهای «جمایگزینی» م «حاشمقهای شمدن » بمرای نسمل
جدید افغانستانیها باشمد کمه پقاممدهای آن بمرای ایمران قابمل اعتناسمت .بنمابراین حغققمر
سقاستها متناسب با شرای م میژگیهای کنونی این پدید ضرمهی به نظر میهسد.
ب -ایجاد امکان جاب یانونی جمعیت مهاجر
ده شرای کنونی هر جا فاصله سلح حوسمته مجمود داشمته باشمد ،مهماجرو یکمی از
پقامدهای جانبی آن است .مضتقت فتلی افغانستان م ایران نقز ده چاهچوب هاقن شمرای
شکل گرفته م نایحموان انتظماه داشمت موضموع مهماجرو بما بازگشمت یمک بماه هامه
افغانستانیها به کشوهشان پایان یابد .از طمرف دیگمر بایمد حوجمه داشمت کمه بسمقاهی از
کشوههای مهاجرپمذیر جهمان از یمک سمو حمالش میکننمد جریمان مهماجرو بمه سمات
کشوههایشان ها کنترل کنند ،از سوی دیگر فرایندهای قانونی جمذب نقرمهمای مموهد نقماز
کشوه از طریق مهاجرو ها نقز فراهم میسازند .ده ماقع یکی از ها های افمزایش جاتقمت
کشوهها ،جذب جاتقت مهاجر داهای مهاهو م ثرمو است .اما ده مموهد مضمتقت احبماع
افغانستانی ده ایران چنقن سقاستی مجود نداشته است .نتقجه حدامم مضتقت موجمود بماقی
ماندن ضتقفحرین گرم ها ده ایران م خرمج گرم های بامهاهوحر م ثرمحانمدحر بمه قصمد
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کشوههای دیگر است .بنابراین مسئله حغققر یکبماه مضمتقت حیموقی احبماع افغانسمتانی م
اعلای شهرمندی نقست ،بلکه ایجاد فرایندهایی قانونی برای جمذب آن دسمته از جاتقمت
افغانستانی است که میحواند با مهاهو یا ثرمو خود به اقتصاد ملی کاک کند .با حوجه بمه
شباهتهای فرهنگی ،زبانی م مذهبی این مسقر برای ایمران چنمدان دشمواه نقسمت ،آنچمه
پقشنهاد میشود ،حغققر سقاستهای کلی مهاجرحی ده قبال احباع افغانستانی ده سلح کالن م
ده نظر گرفتن آن به مثابه فرصتی برای جذب جاتقت است.
این موضوع میحواند ده هاستای سقاستهای کلی جاتقمت ده کشموه بما ده نظمر گمرفتن
جوانب مختلف آن مدنظر قراه گقرد.
پ بازنگری در جایگاه تحصیل در بسته سیاستی مهاجران افغانستانی
اهائه خدماو م امکاناو به احباع افغانسمتانی ده چماهچوب سقاسمت کلمی حشمویق بمه
بازگشت م کاهش جاذبههای ایران صوهو میگقمرد .اگمر فمرض بمر حمدامم سقاسمتهای
موجود برای جلوگقری از مهمد مهاجران جدید م حشویق مهاجران کنمونی بمه بازگشمت م
عدم حغققر مضتقت حیوقی آنها ده ایران باشد ،پقشنهاد میشود با حوجه به اهاقت موضوع
حقصقل ،مانوعقت م مقدمدیتهای حقصقلی از فهرست ابزاههای حنبقهی خاهج شمود .ده
حال حاضر آموزش احباع افغانستانی برای دمات ایران باه ماای زیمادی بمه هامرا داهد .بما
حوجه به اینکه به گفته مسئوالن آموزش مپرمهش ،سرانه هزینه دمات برای دانش آمموز ده
سال حقصقلی  9352 53ده حدمد یک مقلقون م هشت صد م پنجا هزاه حوممان اسمت ،ده
عال دانش آموزان افغانستانی هزینه قابل حوجهی برای دمات ایران بمه هامرا داهد .هامقن
موضوع هاواه یکی از اختالفاو مهم ایران با سمازمان ململ م نهادهمای بقناااللمی بمود
است ،چراکه ایران انتظاه داهد متناسب با این هزینمه ،از بودجمههای بقناااللمی برخموهداه
شود .علقرغم هاه مشکالو ،نیل قول اخقر ملرح شد از ههبر انیالب ده موهد ازمم اهائمه
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خدماو حقصقلی به هاه کودکان مهماجر خماهجی ،اعمم از قمانونی م غقرقمانونی میحوانمد
مبنای حقوای اساسی ده همیکرد دمات به موضوع حقصمقل کودکمان باشمد .صمرف هزینمه
برای آموزش احباع افغانستانی ها میحوان سمرمایهگذاهی قابمل حموجقهی ده هاسمتای امنقمت
داخلی م بقناااللی ایران مقسوب کرد.
ت) استفاده از تجارب کشورهایی با سابقه طوالنی در مواجهه با مهاجران:
با نگاهی به سقاستهای کشوههای دیگر میحوان دهیافت که ده مواجهمه بما مهماجرین
باید سقاستهای کالن م آیند نگری دهحاام ابتاد موهد حوجه قراه گقرد .ده کشوه خودمان
نقز که از حقصقل ،ده سقاستهای کلی یک دههی گذشته به عنوان اهرمی بمرای بازگشمت
احباع افغان به کشوهشان استفاد شد است ،حاکنون بازخوهد مثبتی نداشته م چه بسا حبتماو
امنقتی سنگقنی ها نقز به کشموه ماهد آمهد .ده کشموههایی بما سمابیهی حتاممل گسمترد بما
مهاجران ،جامته پذیری آنها ده مهلهی امل اهاقت سقاستگذاهی قراه میگقرد.
پقشنهاد میگردد با حوجه به این مواهد ما نقز حغققراحی ها ده این زمقنهها ایجاد کنقم:
امل) سلح مشخصی از حقصقالو ،برای حاامی کودکان احباع کشوههای خماهجی اجبماهی
گردد.
دمم) مداهس خودگردان به علت عدم حواقد هزینه دماتی ،حقت حاایت دمات قراه گقرند.
سوم) حصویب قوانقن حاایتی از نخبگان م سرمایه داهن افغان م ایجماد بسمتر بمرای حواقمد
اشتغال ده مناطیی از ایران (نظقر کرمان)
هاچنقن باید به این نکته حوجه داشت که به اعتیاد نویسند  ،منمافع ملمی دهگمرم حقصمقل
اجباهی م هایگان هاه کودکانی است که ده این سرزمقن زندگی میکننمد .اابتمه ده شمرای
کنونی فاصله مقان اید آل حا ماقتقتهای موجود بسقاه اسمت م کااکمان دم مسمئله اصملی
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شهریه م مداهک هویتی از سوی دمامت ایمران م عمدم حاایمل گرم همای مهماجر جدیمد م
غقرقانونی به حقصقل فرزندان دم مانع مهم بمرای حقصمقل کودکمان افغانسمتانی بمه شمااه
میآید .به میژ اینکه گرم های مهاجر غقرقانونی اغلب به سبب حرس از اخراج حامایلی بمه
ثبت نام فرزندان خود ده طرحهای اهائه شد از سوی مزاهو کشوه نشمان ناقدهنمد .بایمد
پذیرفت که پقچقدگی م ده هم حنقدگی مسمائل ممانع از یمافتن ها حلمی قماطع ده شمرای
کنونی شد است ،اما نگا به موضوع آموزش کودکان از منظر منمافع ملمی میحوانمد زمقنمه
حغققر همیکرد ده این حوز م فراهم کردن بستر آموزش هایگان هاه کودکان ساکن ده ایمن
سرزمقن ها فراهم کند.
اشتغال
الف) شرایط اشتغال مجاز اتباع بیگانه در ایران
احباع بقگانه ده ایران حقت عنامینی مانند داهنمد گذهناممه خماهجی ،پناهنمد  ،مهماجر م
آماه قراه میگقرند .براساس قوانقن موجود کلقه احباع بقگانمه داهای اجماز مهمد م اقاممت
مجاز ده ایران میحوانند به هر حجاهو م حرفه به غقر از مواهدی که منقصر به احباع ایرانمی
م یا ده انقصاه دمات یا مشاول امتقاز اعلمایی از طمرف دمامت بمه اشمخاص حیقیمی یما
حیوقی قراه داد شد  ،اشتغال مهزند؛ اذا اماویت اشتغال با احباع ایرانی است .احبماع بقگانمه
بهطوه کلی از حق اشتغال به مشاغل دماتی م ملقیه به مشاغل دماتی ازجاله مکاامت (بمه
موجب ماد  91الیقه استیالل کمانون مکمال مصموب  ،)9322سمردفتری م دفتریماهی (بمه
موجب ماد  6قانون دفتر اسمناد هسمای مصموب خمرداد  )9396م عضمویت ده احا همای
بازهگانی (به موجب ماد  91قانون حأسقس احا های بازهگانی مصموب  ،)9333کماهگزاهی
بوهس (به موجب ماد  92قانون حأسقس احا همای بازهگمانی مصموب  ،)9333کماهگزاهی
بوهس (به موجمب مماد  92قمانون حأسمقس بموهس امها بهماداه مصموب ممرداد )9349
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مقرممند م قانون اساسی نقز استخدام کاهشناسان خاهجی ها بدمن مجموز مجلمس مانموع
دانسته است (اصل  .)82ده هابله با شرای اشتغال مجاز احباع خاهجی ده ایمران مماد 921
قانون کاه به دم شرط اشاه ناود است :داها بودن همادید مهمد با حق کاه مشخص م ثانقا
دهیافت پرمانه کاه ملابق قوانقن م آیقننامههای مربموط بمه همادیمد مهمد بما حمق کماه ها
ناایندگیهای سقاسی ایران ده خاهج از کشوه صاده میکنند م پرمانه ها نقز مزاهو کماه م
اموه اجتااعی ،حوس اداهاو کاه هر منلیه صاده میکند.
ب) مجازات اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی
ماد  2آیقننامه اجرایی ماد  925قانون کاه جاهوهی اسالمی ایران مصوب 9379/3/24
هقأو مزیران میره میداهد «کاهفرمایانی که از خدماو احبماع خماهجی اسمتفاد مینااینمد،
مکلفند مداهک الزم جهت صدمه پرمانه کاه احباع یادشد ها ظرف مدو یک مما از حماهیخ
مهمد حبته خاهجی به کشوه به ماحدهای ذیهب ده مزاهو کماه م امموه اجتاماعی اهائمه
ناایند .ده غقر این صوهو مزاهو کاه م اموه اجتااعی بمه اسمتناد مماد  989قمانون کماه،
مراحب ها به مراجع قضایی اعالم مینااید».
ماد  989قانون کاه ده این هابله میره میداهد «کاهفرمایانی کمه احبماع بقگانمه ها کمه فاقمد
پرمانه کاهند م یا مدو اعتباه پرمانه کاهشان منیضی شد است به کماه گااهنمد م یما احبماع
بقگانه ها ده کاهی غقر از آنچه ده پرمانه کاه آنها ققد شد است بپذیرند م یما ده ممواهدی
که هابله استخدامی حبته بقگانه با کاهفرما قلع میگردد مراحمب ها بمه مزاهو کماه م امموه
اجتااعی اعالم نناایند ،باحوجه به شرای م امکانماو خماطی م مراحمب جمرم بمه مجمازاو
حبس از  59حا  981همز مقکوم خواهند شد».

 /66فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  31زمستان 0318

با هأی هقاو عاومی دیوان عداات اداهی ،هسقدگی به پرمنمد های مربموط بمه اسمتفاد از
احباع خاهجی بدمن مجوز قانونی ده دادگا های عاومی انجام میگقرد .این حصاقم قضمایی
ده جریان اعالم حتاهض آهای صماده از  9شمتبه دیموان عمداات اداهی دهبماه یمک نموع
شکایت صاده شد است .ده متن هأی آمد است که «طبق بند دم ،حبصر  7قمانون بودجمه
سال  9381کل کشوه ،استخدام احباع بقگانه بدمن مجوز قانونی مانوع اسمت م کاهفرمایمان
کاهگا هایی که احباع خاهجی بدمن پرمانه کاه ها به استخدام دهآمهند بابت اشتغال غقرمجاز
هر کاهگر خاهجی ،متادل  91برابر حداقل دستازد همزانه جریامه میشموند م کاهفرمایمان
مذکوه ده صوهو اعتراض میحوانند ده مقاکم صااقه طرح دعوی کنند م «دادگا صااقه»
هاان دادگا های عاومی ذیصالح است .بنابراین دادنامههای شتبه دمم حجدیمدنظر ،شمبته
بقست م شتبه ششم که ده خصوص موهد به اعتباه صالحقت دادگما عامومی قمراه عمدم
صالحقت صاده کرد اند ،صققح م موافق قانون حشخقص داد میشود .این هأی بمه اسمتناد
قسات اخقر ماد  21قانون دیوان عداات اداهی برای شتب دیوان م سایر مراجمع ذیهبم
ده موهد مشابه الزم االحباع است».
د) سیاستهای برخورد با مهاجران غیریانونی
میژگیها م اثراو خاص مهاجران غقرقانونی باعث شد حما کشموههای مقزبمان هاقشمه
برخوهد حندی با این نوع مهاجران داشته م سقاستهایی ها ده جهت کنترل مهمد آنهما بمه
کشوهشان احخاذ کنند .برای کشوهها ،داشتن دسمتهای از جاتقمت کمه همنمد زنمدگی آنمان
خاهج از قانون بود م از حاایت کامل قانون شامل هفا اجتاماعی م امنقمت اجتاماعی بمی
بهر باشند ،یک مضتقت نامللوب سقاسی ،اقتصادی م اجتااعی است .پس اندیشقدن یمک
ها حل م احخاذ یک سقاست مناسب اازامی است.
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گسترش برنامههای مهاجرو قانونی میحواند به عنوان سقاسمتی ده جهمت افمزایش عرضمه
مهاجران قانونی بمه امقمد کماهش مهمد مهماجران غقرقمانونی م حشمویق کاهفرمایمان بمرای
استخدام نقرمی کاه قانونی ،احخاذ شود؛ سقاستی که چند سال پقش حوس کشوه انگلسمتان
به کاه گرفته شد .اما این سقاست به دم داقمل کاهسماز نقسمت :نخسمت اینکمه بسمقاهی از
بنگا ها به استخدام نقرمی کاه اهزان ققات ادامه داد م حنهما حتمداد بسمقاه انمدکی از آنهما
استخدامهای خود ها به نقرمی کاه قانونی اختصماص میدهنمد .دیگمر اینکمه ،گسمترش م
حقکقم شبکههای قانونی مهاجرو ،میحواند جریان مهاجرو ها خاهج از برنامههای قمانونی
نقز شدو بخشد.
ده ضان حجربه نشان داد  ،مهاجرانی که طبق این برنامهها به صوهو قانونی م موقتی ماهد
میشوند ،بتد از احاام دمه مشخص شد ده میزا هاچنمان ده کشموه میصمد مانمد م بمه
اشممتغال غقرقممانونی مممیپردازنممد ( )Straubhaar &Boswell, 2114از ایممن هم گسممترش
شبکههای قانونی مهاجرو ،حنها میحواند بتضمی از کاهفرمایمان ها بمه اسمتفاد از کماهگران
قانونی حشویق نااید که این امر نوشداهمی مشکل نبود م نه حیاضای مهماجران غقرقمانونی
ها از بقن میبرد ،نه عرضه آنها ها.
سقاست قابل اجرای دیگر اعلای مجوز به مهماجران غقرقمانونی ده طمی یمک برناممه عفمو
عاومی است .اما این سقاست نقز با مسائل م مشکالو خاصی مواجه است ،به طموهی کمه
حجربه کشوههایی هاچون ایتااقا ،آمریکا م فرانسه حاکی از عدم کاهساز بودن این سقاسمت
است .این کاه حیاضای نقرمی کاه غقرقانونی ها از بقن نبرد م برای افرادی که حالش داهنمد
به طوه غقرقانونی ماهد کشوه شد م به اشتغال بپردازند ،به عنوان یک نقرمی جاذبه بسمقاه
قوی به شااه میهمد .آنها میدانند که بتد از چند سال حضوه غقرقانونی ،موقتقت قانونی
خواهند یافت .عفو مهاجران غقرقانونی این امقد ها ایجاد خواهد کرد که ده صموهو فشماه
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آمهدن این مهاجران ،عفوهمای بهتمری نقمز ده آینمد صموهو گقمرد .ایمن اممر هزینمههای
مهاجرو غقرقانونی ها کاهش داد م منافع آن ها زیماد میکنمد ) )Chiswick, 2111بمه ایمن
حرحقب مشو مهاجروهای غقرقانونی خواهمد بمود .عمالم بمر آن ،حاامت قمانونی یمافتن
مهاجران غقرقانونی برای آنها حیو جدیدی ده پرداختهمای انتیماای بمه دنبمال خواهمد
داشت .آنها به احتاال زیاد اعضای خانواد خود ها نقز به کشوه میصد بقامهنمد م احتامال
بازگشت به کشوهشان کاهش یابد؛ حتی زمانی که فرصمتهای شمغلی بمه دالیمل ادماهی،
فصلی م یا دالیل دیگر ،ده کشوه میصد کم شود .گذشته از آن ،مجمود ایمن منمافع انگقمز
کاهکردن مهاجران ها کاهش داد م ده نتقجه عرضه نقرمی کاه ها پایقن میآمهد.
بسقاهی از کشوهها برای جلوگقری از مهمد م اشتغال کاهگران غقرقانونی بر همی سقاسمت
کنترل شدید مرزها به عنوان بهترین ابزاه بازداهنمد حارکمز میکننمد .ایمن عامل بما اینکمه
میحواند مهمد مهاجران غقرقانونی ها کاهش دهد ،مای ملائنا عواقب نامللوبی نقمز ده پمی
داهد .به دنبال حیویت چنقن کنترل هایی ،اغلب پدید قاچا نقرمی انسانی شدو گرفتمه م
شبکههای سازماندهی شد برای افزایش همشهای قاچا حالش خواهنمد کمرد .بمه دنبمال
افممزایش حخصممص شممبکههای قاچمما  ،دماتهمما مجبمموه خواهنممد شممد کممه ده حجهقممزاو
گرانققات جهت کنترل مهمد غقرقانونی کاهگران سرمایهگذاهی کنند م کنترلها بمه حمدی
شدید شود که به امر گردشگری نقز آسقب برساند .ده ضان ،با کنترل بقش از حمد مرزهما،
مهاجران غقرقانونی حاضر ده کشوه میصد جهمت بمه حمداقل هسمانقدن خلمراو مهمد م
خرمج مجبوه به اقامتهای طوالنیحر خواهند شد ). (Chiswick,2111

جریاه کاهفرمایانی که مهاجران غقرقانونی ها به کاه میگقرند ،میحوانمد بمرای برخموهد بما
اشتغال غقرقانونی مهاجران نسبتا مناسمب باشمد .امما حجربمه کشموههایی هاچمون آمریکما،
فرانسه م آااان نشان میدهد که این همش نقز کامال چاه ساز نقست .بنگا ها ها همای دمه

آسیب شناسی حقوقی حضور اتباع افغان در استان کرمان 61 /

زدن قانون ها یاد میگقرند .افزایش پختگی کاهفرمایان م ده دسترس بودن ممداهک جتلمی،
شناسایی کاهگران غقرقانونی ها مشکل میسازد .به هر حال ،سرمایهگذاهی بقشتر ده پرسنل
پلقس م نهادهای مربوط به نقرمی کاه م مهماجران میحوانمد ده جهمت شناسمایی کماهگران
غقرقانونی م جریاه کاهفرمایان مؤثر ماقع شمود .ده ضمان ،جریامهها بایمد شمامل هزینمه
اخراج مهاجران از کشوه نقز بود م به انداز کافی باال باشد حا بتوانمد سمود حاصمل از بمه
کاهگقری مهاجران غقرقانونی ها پوشش دهد .متاوال کشوههایی که این سقاست ها ده پقش
میگقرند ،مجازو کاهفرمایان ها ده صوهو دسمتگقری بمقش از یمک مرحبمه ،بمه پرداخمت
جریاه م مااقاو یا کاکهای اجتااعی متوقه مقدمد نایکنند ،بلکمه مقرممقمت آنهما از
شرکت ده مناقصهها م مقکومقت آنها بمه حمبس ها نقمز ده زممر ممواهد مجمازاو قمراه
میدهند(Chiswick, 9588) .

اقبرالهای اقتصادی ده نظر گرفتن مشو های ماای برای اشتغال کاهگران قانونی ها بهتمرین
ها حل برای جلوگقری از فتااقت غقرقانونی مهاجران ده بازاه کاه میدانند .آنهما متتیدنمد
که این همش با کاهش هزینههای اشتغال کاهگران قانونی ،انگقز کاهفرمایان برای اسمتخدام
کاهگران غقرقانونی ها از بقن میبرد .امما حجربمه کشموههایی مثمل آمریکما ،حماکی از عمدم
موفیقت این سقاست بود است.
سرانجام ،با حوجه به نیص هر کدام از همشهای فو باید گفمت کمه بهتمرین همش بمرای
میابله با اشتغال غقرقانونی مهاجران ،خصوصا مهماجران افغمانی شمهرمان ،ده نظمر گمرفتن
هاهکاههایی برای حل مشکل حیاضای مهاجران است .نتایج ملااتماو نشمان میدهنمد کمه
مهاجران افغانی به علت مجود جاذبههای موجود ده ایران حن به بازگشت نایدهند.
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مصاحبههای صوهو گرفته با مهاجران افغانی این ماقتقت ها همشمن سماختهاند کمه بقشمتر
افرادی که ده ایران احساس امنقت مماای م شمغلی میکننمد ،حامایلی بمه بازگشمت نداهنمد
(جاشقدیها.)9389 ،
از این هم سقاستهای طرف حیاضا به شکل افزایش احتامال دسمتگقری کاهفرمایمان م بماال
بردن هزینههای به کاهگقری نقرمی کاه غقرقانونی از طریق حشدید مجمازاو م نقمز کماهش
هزینههای استفاد از نقرمی کاه قانونی با ده نظمر گمرفتن متافقتهمای مااقماحی م بقامهای
بهترین استراحژی ده جهت مباهز با اشتغال غقرقانونی مهاجران است.
سیاستهای ایران در مورد برخورد با مهاجران افغانی
سقاست اماقه دمات ایران ده برخوهد با مهاجران افغانی ،سقاست دههای باز بود م همقچ
مقدمدیت خاصی برای مهمد افغانها به ایران مجود نداشت .دمات ایران از مهاجرو احباع
افغانی که از حاله شوهمی گریخته بودند با نمام «مهماجرو اجبماهی ممذهبی» یماد کمرد م
برخالف کاقساهیای عاای پناهندگان آنها ها پناهند به شااه نقامهد .این مهاجران که دسته
بندی آنها از طرف حکومت ایران بر پایه اصول اسالمی انجام شد بود ،همقچ مقمدمدیتی
برای عبوه از مرزهای ایران نداشمته م ده داخمل کشموه هااننمد یمک شمهرمند ایرانمی بمه
مراقبتهای بهداشتی ،آموزش م یاهانه مواد غذایی دسترسی داشتند .ده سال  ،9379دمامت
ایران ،به دنبمال نگرانیهمای اقتصمادی م اجتاماعی خمود م بما عیمب نشمقنی شموهمی از
افغانستان ،اقداماحی نظقر شناسایی افغانهای ساکن ایران ،برگرداندن آنها بمه کشموه خمود،
کاهش خدماو اهائه شد به افغانها م قانوناند کمردن مقمدمدیتهای شمغلی بمه منظموه
کنترل مهاجرو افغانها به ایران م بازگشت آنها به افغانستان انجام داد .بما سمیوط دمامت
طاابان ،اقداماو ایران ده جهت کنترل مرزها با هدف جلوگقری از مهمد افغانها به کشموه،
شدو بقشتری یافت .ده آمهیل  2112مقالدی ،قراهداد سه جانبهای بقن ایران ،افغانسمتان م
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کاقساهیای عاای پناهندگان سازمان ملل ده موهد بازگشت افغانها به امضما هسمقد م میمره
شد ساالنه چهاهصد هزاه مهاجر افغانی به کشوه خویش بازگرداند شوند .ایمن قمراهداد ده
سال  2113به مدو دم سال دیگر حادید شد (مقاودیان .)9386 ،اما این اقداماو از حتداد
مهاجران افغانی کشوه کم نکرد م هنوز هم شماهد مهمد حتمداد بسمقاه زیمادی از مهماجران
غقرقانونی افغانی به کشوهمان هستقم .اابته کاقساهیای عاای پناهندگان سازمان ململ حأکقمد
داهد که افغانها برای بازگشت به کشوه خویش حقت فشاه قراه نگقرنمد .افمزمن بمر ایمن،
حرکقبی از مالحظاو انسانی ،سقاسی م اقتصادی ،دمات ایمران ها بمرای پمذیرش طموالنیحر
مهاجران افغانی متیاعد کرد است (کریای )9383 ،مهامقن حغققمر هفتماه دمامت ایمران ده
پذیرش مهاجران افغانی بود که حرکتهای غقرقانونی ده مرزهای دم کشوه ها پدیداه کرد.
جرایم و نحوهی برخورد
الف) ورود غیر یانونی
احفاقاحی که اخقرا ده کشوههای هاسایه ایران احفا افتاد  ،بمه هامرا مموج نماامنیهمای
سقاسی ،اجتااعی م اقتصادی ده مقان کشوههای هاجواه ایران شامل افغانستان م پاکسمتان
م عرا سبب شد جاتقت بیدفاع این سرزمقنها ،برای ادامه حقاو اجتاماعی م اقتصمادی
خود به کشوههای هاسایه م هاجواهخود سرازیر شوند .ده این مقان کشوههایی که از نظر
امنقتی ،فرهنگی ،اقتصادی م اجتااعی ازثباو بقشتری برخوهداه بودند ،به طوه قلع جذابتر
بودند ،م جاتقت بقشتری ها به خود جذب کنند .عالم بمر حیویمت مرزهما م نظمام کنتمرل
مرزی ،حبدیل مضتقت غقرقانونی به قانونی م باال بردن هزینه اقامت م خمدماو اجتاماعی،
از جاله ها های مناسب برای جلوگقری از حأثقراو منفی این پدید است.
قانون ایران برای احباع بقگانه آزادی مهمد به خاک ایران ها شناخته است ،بدیهی اسمت ایمن
آزادی بدمن ققد م شرط نایباشد م بقگانگان برای مهمد به خاک ایمران ملمزم بمه هعایمت

 /27فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  31زمستان 0318

حشریفاو ممیرهاحی هستند که این حشریفاو م میراهو ده قانون هاجمع بمه مهمد م اقاممت
احباع خاهجه ده ایران مصوب  9391م اصالحاو بتدی آن ذکر شد اسمت کمه الزم اسمت
قبل از پرداختن به حشریفاو مهمد بقگانگان به خاک ایران ،کاستیهای قانون مزبموه حبقمقن
شود:
ااف) بامجود اینکه عنوان قانون مذکوه ،عام م کلی است م اقداماو کنشی م ماکنشی ها ده
برمیگقرد ،مای ده متن قانون صرفا اقداماو ماکنشی کقفری بقان شد است م قانون مذکوه
از اقداماو پقشگقرانه بهر ای نداهد.
ب) یکی از ایرادهای عاد قانون ممذکوه ،بمه همز نبمودن آن اسمت .ممثال از اصملالحاو
قدیای هاچون ،شهربانی ،ژانداهمری ،سازمان اطالعاو م غقر استفاد کمرد اسمت یما ده
جای دیگری (ماد  )94از دهیافت مجهی متادل یک یا دم هیمال طمال از خاهجقمان ،بمرای
صدمه یا حادید جواز اقامت استفاد کرد است .کمه متقماه مزبموه بمه قمدمت آن گمواهی
میدهد.
قانونگذاه ده ماد  2مأموهین ها مکلف کرد اسمت کمه ده بتضمی ممواهد از دادن همادیمد
خودداهی کنند م این خاای از اشکال نقست ،زیرا از یک سو احراز آن موانمع ها بمر عهمد
مأموهین ایرانی گذاشته است م از سوی دیگر آنها ها از اینکه ده غقر مواهد ممذکوه ده آن
ماد از دادن همادید خودداهی ناایند ،منع کرد است .بهتمر اسمت قانونگمذاه ایمن اختقماه
مأموهین ها مقدمد کند م مرجتی هم برای شکایت از حصاقم آنان ده موهد هد دهخواسمت
صدمه همادید پقشبقنی کند.
دهقانون مذکوه ،هاچون بسقاهی از قوانقن بتمد از انیمالب ،از عبماهاو مجامل م مبهامی
استفاد شد است ،به گونهای که ده برخی مواهد حشخقص آن مشکل است .برای مثال بنمد
«م» ماد  2قانون میره داشته که ده مواقتی که حضوه خاهجی ده ایران به مالحظه ااصمقه
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عاومی م یا عالقاو منافی عفت صالح نباشد ،ممأموهین بایمد از دادن همادیمد خمودداهی
کنند که ده این بند از عباهو «حفظه ااصقه» م «منافی عفت» اسمتفاد کمرد اسمت ،بمدمن
اینکه متقاه م چاهچوبی برای آن مشخص کند .عدم اهائه متقاه مشخص ده حتقمقن مفماهقم
اهائه شد ده این قانون ،حنها به این موهد مقدمد نمیشود ،بلکه ماد  99میمره مقمداهد :ده
صوهحی که خاهجی میراهو این قانون ها هعایت نکند م یا اجاز عبوه یا حوقمف خماهجی
ملغی شود ،از خاک ایران اخراج م یا مقل حوقف ام ها حغققرمیدهند .اما قانونگذاه مالکمی
برای اینکه چه موقع باید مرحکب ها اخراج کرد؟ م چه موقع بایمد مقمل اقمامتش ها حغققمر
داد؟ ذکر نکرد است م این اختقاه ها بمه دادهس اعلماء کمرد اسمت کمه یکمی ازآن دم ها
انتخاب کند.
ضاانت اجراهایی که ده بتضی مواد ذکر شد خفقمف م اغلمب غقمر قابمل اجمرا اسمت م
نایحواند بازداهند مناسبی باشد .برای مثال حبصر ماد  8میره میداهد که مسمئوالن امماکن
عاومی مخصوصی م صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی ،حسب موهد موظفنمد همر حبتمه
خاهجی ها که یک شب یا بقشتر نزد آنها حوقف مینااید ظرف  24ساعت پس از مهمد به
کالنتری یا ژانداهمری مقل اطالع دهند .اما قانونگذاه ده ماد  96مجازاو ،جمزای نیمدی
از  219هیال حا  91هزاه هیال ها برای متخلف از ماد فو ده نظر گرفته است.
با اینکه این ماد ده حاهیخ  9391/3/39اصالح شد است ،امما هاچنمان نقازمنمد اصمالح م
بازنگری است .مثالهای فو نشانگر آن است که اصالح قانون مذکوه برای هفمع ایمراداو
ضرمهی است.
اما مهمد به هرکشوهی حابع حشریفاحی است م مهمحرین سندی که برای مهمد به هر کشموه
یا خرمج از هر کشوهی الزم است گذهنامه میباشد .به موجب مماد امل قمانون گذهناممه،
گذهنامه سندی است که از طرف مأموهان صالحقتداه دمات ،برای مسافرو احباع ایران به
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خاهج م یا اقامت ده خاهج م یا مسافرو از خاهج بمه ایمران داد میشمود مهمد م اقاممت
احباع بقگانه ده قلامرم ایمران بما هاماهنگی دم مزاهحخانمه اموهخاهجمه م کشموه صموهو
میپذیرد .ده مرحلمه امل ،مزاهو اموهخاهجمه ده خماهج از کشموه مجموز الزم ها صماده
میکند م دهمرحله بتدی ،نقرمی انتظامی به عنوان بازمی اجرایمی مزاهو کشموه مهمد بما
مجمموز ها حأیقممد م کنتممرل میکنممد( .ممماد  ،4بنممد  ،99قممانون نقممرمی انتظممامی مصمموب
 )9365/14/26هاچنقن نقمرمی انتظمامی میحوانمد بما موافیمت مزاهو اطالعماو م حأیقمد
مزاهو اموه خاهجه برای بقگانگان بدمن حابتقت ،یا خاهجقان که به جهاحی قاده به حقصقل
گذهنامه از کشوه متبوع خودنقستند طبق ماد  39قانون گذهنامه ،بر
نااید ،این بر
این بر

گذه بقگانگان صماده

داقل حابتقت ایرانی داهند یا هاراهان ام مقسوب نمیشود ،ممدو اعتبماه

برای مراجتت به ایران از حاهیخ صدمهیک سال است م داهند آن بمرای همر بماه

خرمج از کشوه باید اجاز حقصقل نااید .عالم بر گذهنامه که اصوال اهائه آن بمرای مهمد
به هر کشوه م خرمج از هر کشوه به عنوان سند حشخقص هویت شخص الزم است ،برای
مهمد مجاز احباع بقگانه به ایران ،آنها باید از قبل همادید یا میزا از ناایندگیهمای سقاسمی
ایران ده خاهج از کشوه دهیافت نااینمد (مماد  ،2قمانون هاجمع بمه مهمد م اقاممت احبماع
بقگانه) .همادیدی که حوس مأموهان کنسوای ایمران ده خماهج از کشموه صادهمیشمود بمه
صوهو مهری است که بر همی امها گذهنامه بقگانه متیاضمی مهمد بمه ایمران دهج شمد
منوع اجاز م علت مهمد م مدو اقامت ها نشان میدهد .اابته ماکن است دمات ایمران بما
بتضی کشوهها قراهداد دم جانبه اغو همادید امضاء کرد باشد کمه ده ایمن حاامت ممداهک
مذکوه برای مهمد به ایران الزم نقست.
صدمه همادید از جانب مأموهان کنسوای ایران ده خاهج ،به داهند آن حق نود همز اقاممت
ده ایران ها میدهد مگر آن که دمات ده همادید حرحقب دیگری ها مشخص کمرد باشمد .ده
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هر حال ،چنان چه پس از صدمه همادید مواهد هفت گانه ماد  2قانون موهد اشماه کشمف
شود نقرمی انتظامی میحواند داهند همادید ها از ایران اخراج کند (ماد  3قمانون هاجمع بمه
مهم د م اقامت) .با حوجه به حوضققاو فو میحوان دهیافت که مهمد هر حبته غقمر ایرانمی
که گذهنامه یا اجاز مخصوصی به نام همادید نداشته باشد ،مهمدی غقرقانونی است.
یکی از اصول مسلم حیو کقفری این است که حا زمانی که قوانقن حاکم بمر یمک جامتمه
عالی ها جرم حشخقص نداد م عامل آنها قابل مجازاو نداند( .گلدمزیان )39 :9384 ،بمه
عباهو دیگر ،الزم است امال ،قانونگذاه ایمن فتمل ها جمرم شمناخته باشمد (حبقمبزاد م
دیگران )917 :9388 ،م کقفری برای آن میره کرد باشد (هکن قانونی) دمم ،عال یما حمرک
عال مشخص به منصه ظهوه برسد (هکن مادی) سوم ،این عال با علم م اختقماه اهحکماب
یافته باشد( .هکن همانی) (اهدبقلی )929 :9388 ،با این میدمه به برهسی اهکان مختلف ایمن
جرم (مهمد غقر قانونی) میپردازیم .هکن قانونی جرم مهمد غقر قانونی ها باید ده مماد 99
قممانون هاجممع بممه مهمد م اقامممت احبمماع خاهجممه ده ایممران مصمموب  9391/12/95کممه ده
سالهای 9397 ،9391 ،9336 ،9337 ،9343م 9367اصالح شد است جستجو کرد م مفمق
قانون مزبوه ،چنانچه خاهجی بر خالف میرهاو این قانون هفتاه نااید ،ماکمن اسمت ام ها
از خاک ایران اخراج م یا مقل اقامت ام ها حغققر دهند ،هاچنقن ده حبصر  2مماد  6مبنمد
یک ماد  99قانون مزبوه ،به حرحقب حااتی ها که مهمد به هارا اغنمام م احشمام باشمد ،یما
عبوه از طریق جتل اسناد باشد ،جرم انگاهی کرد اسمت کمه ده بقمث ضماانت اجمرا بمه
مجازاوهای آن اشاه میکنقم .قانونگذاه ده قانون هاجع به مهمد م اقامت احباع خاهجه ده
ایران ،برای مسقله یا مسایلی که مرحکب جرم ،به منظوه مهمد به خاک ایران استفاد میکند
موضوعقت م حأثقری قائل نشد است .این جمرم میحوانمد از ها زمقنمی م حوسم مسمایل
حال م نیل زمقنی یا از ها هوایی م حوس هواپقاا یما از ها دهیمایی م حوسم کشمتی بمه
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فتلقت برسد م ده شااهجرائم مللق است م نقازی به نتقجه خاصی نمداهد م صمرف مهمد
م داخل شدن به قلارم کشوه جرم میباشد ،بدمن اینکه منوط به این باشمد کمه ایمن مهمد
حتاا هارا با جرم دیگر باشد یا به امنقت کشوه صدمه بزند.
ب) ایامت غیریانونی
به منظوه حفکقک بقن مهمد م اقامت غقرقانونی الزم به حوضقح است که مهمد م اقاممت
حبته خاهجه که به ایران میآید شامل یکی از حااتهای زیر میشود:
ااف) اینکه مهمد م اقامت قانونی است.
ب) مهمد غقرقانونی است م ده نتقجه ،اقامت هم غقر قانونی است .اینکه آیا ایمن مموهد ،از
مواهد حتدد (مهمد م اقامت غقرقانونی) است یا نه؟ ده بقمث ضماانت اجمرا بمه آن اشماه
میشود.
پ) اینکه مهمد قانونی است اما اقامت غقرقانونی است که موضوع این مبقث است.
احباع بقگانه پس از اخذ همادید ،یا عبوه از مرزهای ایران میحوانند به کشموه ماهد شموند م
با حوجه به مضتقت خود ،حیاضای اقامت موقت یا دائم داشته باشند .به طموه کلمی ،اقاممت
احباع بقگانه دهایران به دم نوع اقامت دایم م اقامت موقت حیسمقم میشمود( .مماد  4قمانون
هاجع به مهمد م اقامت :اقامت موقت یا حوقف ،مقتی اسمت کمه بقگانمه بمرای سمقاحت یما
حقصقل ،یا امر موقت دیگری به خاک ایران آمد م قصد اقامت دائم نداشته باشد).
ضمانت اجرای جرم ورود و ایامت غیر یانونی
به طوه کلی ،حضوه بدمن مجوز م مخفقانه احباع بقگانه ده ایران به جهماو مختلمف بما
امنقت م نظم عاومی کشوه منافاو داهد؛ اذا قانونگذاه برای اینکمه مهمد احبماع بقگانمه بمه
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ایران ده چاهچوب میره ده قوانقن انجام شود ،ضاانت اجراهایی پقشبقنی کرد اسمت ،کمه
ده این مبقث به آن اشاه میشود.
بند اول :ضمانت اجرای جرم ورود غیر یانونی
شاید شدیدحرین م مهمحرین اهرم ضاانت اجرا برای مهمد غقرقمانونی ،اخمراج باشمد،
که قانونگذاه دهماد  99قانون مهمد م اقامت احباع خاهجه به آن اشاه کرد اسمت م آن ها
به صوهو مللق بقان کرد است م برای آن مدحی ذکر نکرد است م بمه نظمر میهسمد کمه
اخراج به صوهو مادام ااتار یا هاقشگی باشد ،م بند 2ماد قانون فمو اامذکر مؤیمد ایمن
نظر است چون براساس این بند مأموهین باید از دادن همادید به کسی که قبال اخراج شمد
است خودداهی کنند ،اابته الزم به ذکر است که این اختقاه ها قانونگذاه از یک سو ده ماد
 99قانون اقداماو حامقنی مصوب ( )9335/12/ 92به دادگا داد است که میحواند خاهجی
ها که به حبس مقکوم شد است از  3حا  99سال از کشموهاخراج کنمد م از سموی دیگمر،
ماد  2قانون هاجع به مهمد م اقامت احباع خاهجه بقان ممیداهد کمه ممأموهین بایمد از دادن
همادید به کسانی که به حبس جنقهای م یا جنایت مقکموم شمد انمد م یما قمبال ازکشموه
اخراج شد اند خودداهی کنند .موضوعی که ملرح میشود این است که چنانچه فردی کمه
به حبس مقکوم شد م دادگا به استناد ماد  99می ها به مدو  91سال از کشموه اخمراج
کند میحواند به ایران برگردد؟ به استناد ماد  2قانون مذکوه ،مأموهین باید از دادن همادیمد
به چنقن فردی خودداهی کنند ،اما از آنجا که قانون اقمداماو حمأمقنی ،بتمد از قمانون فمو
حصویب شد است ،به نظر میهسد چنانچه دادگا به استناد ماد  ،99ام ها به اخمراج بمرای
مدحی مقکوم کند ،فرد میحواند بتد از اجرای مقکومقت ( 91سمال) بمه ایمران ماهد شمود.
هرگا مهمد غقرقانونی هارا با جتل گذهنامه ،همادید م ...باشد ،یا برای حقصقل این قبقمل
امها شهادو کذب دهد ،یا اظهاهاو خالف ماقع بقان کند ،یا از گذهنامه یا همادیمدی کمه
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به صوهو فو حقصقل شد است عامدا استفاد کند ،ماکن است به استناد ماد  99قمانون
فو به حبس حتزیری از  9اای  3سال یا جزای نیدی از پانصد هزاه هیمال حما سمه مقلقمون
هیال مقکوم شود .اابته متأسفانه به هغم این که بتد از انیالب اسمالمی م حتمی قبمل از آن
بسقاهی از جرایم از قبقل حخلفماو هاننمدگی مجمرایم مماد  93قمانون ممواد غمذایی بمرای
چندمقن باه حشدید شد اند .اما برای حشدید جریاه مذکوه اقدامی به عال نقامد اسمت .ده
نتقجه دادگا ها به ناچاه مکلفند حا متخلف ها به پرداخت د هزاههیال جزای نیدی مقکموم
کنند .این قانون نقازمند بازنگری م به همز شدن است ،زیمرا جریامه هزاهحوممانی ده برابمر
هزینه جرم م بازداشت متخلف م حتّی عالقاو هر پرمند بسقاه ناچقز است .عالم بمراین
که از اقظه دستگقری این افراد م حشکقل پرمند م اعزام آنمان حوسم ممأموه بمه دادگما م
مراجته به بانک م پرداخت جریاه م حشریفاو دیگمر دمامت هزینمههای هنگفتمی متقامل
میشود.
اابته طبق ماد  99ده هنگام هسقدگی ،قاضی باید قبل از حتققن مجازاو به برهسی این نکته
بپردازد که آیا عال مرحکب مشاول دیگر قوانقن است یا نه؟ چنانچه این امر مقیق بمود ده
صوهحی میحواند طبق آن قانون حکم بدهد که مجازاو سختحری نسبت به ماد  99قانون
مزبوه حتققن کرد باشد .ضانا ،بقگانگانی که با همادید مهمد به کشموه ماهد شمد م ظمرف
 48ساعت مضتقت خود ها بمه نقمرمی انتظمامی اطمالع ندهنمد ،ده صموهحی کمه عالشمان
مشاول مجازاو سخت حری نباشد بمه مجمازاو نیمدی پقشمبقنی شمد ده قمانون مقکموم
خواهند شد (مماد  ،8قمانون هاجمع بمه مهمد م اقاممت احبماع خاهجمه  .) 9391هاچنمقن،
قانونگذاه ده حبصر  2ماد  99فو ااذکر حااتی ها که خاهجقانی به حبع اغنمام ،احشامشمان
ماهد خاک ایران شوند جرم انگاهی کرد است که ده این صوهو عالم بر ضب احشام به
نفع دمات ایران ،به پنج ما حا یک سال حمبس یما  31111حما  81111هیمال جمزای نیمدی
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مقکوم خواهند شد م ده صوهحی که بقن دمات جاهوهی اسالمی ایران م دمامت هاسمایه
عهدنامه منتید شد باشد ،بر اساس آن عال خواهد شد.
بند دوم :ضمانت اجرای ایامت غیر یانونی
طبق ماد  8اصالحی قانون مهمد م اقامت احباع خاهجه مصوب  9391م نقز ماد  4آیقن
نامه اجرایی قانون فو مصوب 9392/3/92برای اینکه حبته بقگانمه بتوانمد ده خماک ایمران
حوقف نااید بایستی ظرف  8همز پس از مهمد به ایران ،برگههای دهخواست صدمه پرمانمه
اقامت ها حنظقم م به انضاام سایر مداهک الزم به نقمرمی انتظمامی مقلمی کمه مقخواهمد ده
آنجا اقامت اختقاه کند حسلقم نااید (ابراهقای )211 .9387 ،اذا اگر خماهجی ظمرف  8همز
پس از مهمد به ایران به حکلقف ماد  8عال نکند مرحکمب جمرم اقاممت غقرقمانونی شمد
است ،که ماکن است از خاک ایران اخراج شود .هاچنقن طبق ماد  99قمانون اخقراامذکر،
بقگانگان ده صوهو انجام اعاال خالف میراهو قانون هاجع به مهمد م اقامت احباع بقگانمه
یا ده صوهو ملغی شدن مدو اجاز عبوه یا حوقف موقت یا دائمم از ایمران ،قابمل اخمراج
مقباشد .اابته این حصاقم ده مواقتی که جواز اقامت داد نشود قابل حجدید نظر است ضمانا
هر گا اقامت هارا با جتل گذهنامه یا جواز اقامت باشد ،یا با علمم بمه مجتمول بمودن از
آنها استفاد کند ،یا برای حقصقل این قبقل امها شهادو کذب بدهد ،یا اظهاهاو خمالف
ماقع نااید ،یا از گذهنامه یا جواز اقامتی که به صوهو فو حقصمقل شمد عاممداَ اسمتفاد
نااید ،به استناد ماد  99قانون مهمد م اقامت احباع خاهجه ،به حمبس حتزیمری از  9اامی 3
سال م یا جزای نیدی از پانصد هزاههیال حا سه مقلقون هیال مقکوم میشود .الزم به اشماه
است که مقاکاه متخلفقن از میرهاو قانون مهمد م اقامت احباع خاهجه ده ایران ،بمر طبمق
ماد  97قانون مزبوه ده مقاکم عاومی به عال خواهد آمد.
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بند سوم :تعدد در جرایم ورود و ایامت غیر یانونی
ده جرائم قابل حتزیر ،هر گا فتل ماحد داهای عنامین متتمدد جمرم باشمد ،مجمازاو
جرمی داد میشود که مجازاو آن اشد باشد «ماد  . 47م .ا هاجع به حتمدد ممادی آممد
است» .ده موهد حتدد جرم هر گا جرائم اهحکابی مختلمف باشمد ،بایمد بمرای همر یمک از
جرائم ،مجازاو جداگانه حتققن شود م اگر مختلف نباشد فی یک مجازاو ده نظمر گرفتمه
میشود م ده این قسات ،حتدد جرم میحواند از علل مشمدد کقفمر باشمد م اگمر مجاموع
جرائم اهحکابی ده قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد ،مرحکب به مجازاو میره ده قانون
مقکوم میگردد (پوهبافرانی )27 :9384 ،حال اگر فردی به صوهو غقر قانونی ماهد ایمران
شود م ده ایران اقامت کند آیا ده موهد چنقن فردی حتدد جرم صمد میکنمد؟ ده جمواب
باید گفت که گا جرمی جزء جداناپذیر جرم دیگر م ازاوازم آن مقسوب میشود ،ده ایمن
حاات بهتر است قواعد حتدد ها جاهی ندانست مگر آنکه قانونگذاهخالف آنرا میمره کنمد.
برای مثال ،اگر کسی میداهی حریاک ها با خود ماهد کشوه کند ملابق ماد 4قانون اصالحی
مباهز با مواد مخده (مصوب آبان ما  )9385قابل حتیقب م مجازاو است ،از طرف دیگر،
چون نگهداهی یا حال این مواد نقز به موجب ماد  9این قانون جرم است به نظر میهسمد
ماهد کنند مرحکب جرم دیگر نقز شد است .ده حاای که ماهد کردن مواد مخده به کشموه
مستلزم حال م نگهداهی است بنابراین ،میحوان گفت که جرم «مهمد غقرقمانونی» ،میدممه
اهحکاب جرم «اقامت غقرقانونی است» .به عباهو دیگمر بما حوجمه بمه اینکمه جمرم اقاممت
غقرقانونی متاوال بر مهمد حوقف داهد ،م اقامت منموط بمه مهمد اسمت ،بمه نظمر میهسمد
انلبا عنوان حتدد مادی جرم بر عال مجرم ده ممانقن فقمه ممقکموم نامودن می بمه دم
مجازاو مجاهت نداشته م منلیی نقست م اذا دادگا باید حبته خاهجی متخلف ها حنهما بمه
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جرم اقامت غقرقانونی مقکوم کند م از میدمه جدا ناپذیر هفتماه ام یتنمی مهمد غقرقمانونی
چشم پوشی کند.
با مجود این ،نظر به اینکه قانون مباهز بما قاچما انسمان مصموب  9383مجلمس شموهای
اسالمی جرم قاچا انسان ها با عبوه از مرز یا اصلالحا جرمی فراممرزی حوصمقف میکنمد
(عقنی )911 :9351 ،م جرم مزبوه مستلزم مهمد م ده مواهدی اقامت غقرقمانونی اسمت ،ده
این موهد استثنائا بر اساس خواست قانونگذاه ده ماد  6قمانون مبماهز بما قاچما انسمان،
مرحکب به احهام قاچا انسان م حسب مموهد مهمد یما اقاممت غقرقمانونی قابمل حتیقمب م
مجازاو است.
نتیجهگیری و ارائه راهکار
ده سالهای اخقر ،به داقل حقوالو منلیهای م عدم نظاهو دققمق بمر مرزهمای کشموه،
حتداد زیادی از احباع کشموههای هاسمایه بمدمن هعایمت میمرهاو ماهد کشموه شمد اند م
حضوه آنان حبتاو منفمی زیمادی ده هابلمه بما اجمرای قمانون ممذکوه ،اشمتغال غقرمجماز،
ازدماجهای غقرقانونی با زنان ایرانی م غقر به دنبال داشته است کمه سماماندهی مناسمب م
قانونی حضوه احباع بقگانه ده ایران ضرمهو یافته اسمت م بمرای ایمن منظموه بمازنگری م
اصالح سقاست های مربوط به مهمد م اقامت خاهجقان ،ضرمهحی انکاهناشدنی یافته اسمت؛
به گونهای که سقاست جنائی ایران باید ده مدیریت صققح این موضوع ازاقداماو کنشی م
ماکنشی بهر گقرد م ده کناه جرم انگاهی ،از پاسخهای مناسمب م غقرکقفمری دیگرهااننمد
اقداماو پقشگقرانه به نقو مناسبی استفاد کند.
از مؤثرحرین ها ها برای کنترل این پدید  ،عالم بر هفع ایرادهمای فمو  ،حیویمت مرزهما م
نظام کنترل مرزی که یک ها حل پقشگقرانه است ،حبدیل مضتقت غقر قمانونی بمه قمانونی،
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باال بردن هزینه اقامت م اهائه خدماو اجتااعی به بقگانگان ،از جاله ها های مناسب بمرای
جلوگقری از حأثقراو منفی این پدید است که میحواند موهد حوجه قراه گقرد .حال به نظمر
میهسد که:
 )9نظام حیوقی ایران سقستم خون ها حنها از طریق پده قابل اجرا میداند .این مسمااه
مشکالو فرامانی ها پدید آمهد است م قانونگذاه برای حل آن قانونگذاهیهمای متتمددی
ها انجام داد است که نه حنها مشکل موهد نظر ها حل نکرد اند بلکه بمه بقمران بمیحمابتقتی
فرزندان حاصل از مادهان ایرانی م پدهان خاهجی دامن زد اند که به نظمر میهسمد اعلمای
حابتقت با استفاد از سقستم خون از طریق ماده میحواند این مشکل ها حل کند.
 )2بسقاهی از کشوههای مهاجرپذیر جهان از یک سو حالش میکنند جریان مهاجرو
به سات کشوههایشان ها کنترل کنند ،از سوی دیگمر فراینمدهای قمانونی جمذب نقرمهمای
موهد نقاز کشوه از طریق مهاجرو ها نقز فراهم میسازند .ده ماقع یکی از ها های افمزایش
جاتقت کشوهها ،جذب جاتقت مهاجر داهای مهاهو م ثرمو است .اما ده موهد مضتقت
احباع افغانستانی ده ایران چنقن سقاستی مجود نداشته است .نتقجه حدامم مضمتقت موجمود
باقی ماندن ضتقفحرین گرم ها ده ایران م خرمج گرم همای بامهماهوحر م ثرمحانمدحر بمه
میصد کشوههای دیگر است .بنابراین مسئله حغققر یکباه مضتقت حیوقی احباع افغانسمتانی
م اعلای شهرمندی نقست ،بلکه ایجاد فرایندهایی قانونی برای جذب آن دسته از جاتقمت
افغانستانی است که میحواند با مهاهو یا ثرمو خود بمه اقتصماد ملمی کامک کنمد .چنمقن
هدفی ده مرحله امل با اعلای مجوزهای اقامتی بلند مدو نقز حاصل میگردد .با حوجه بمه
شباهتهای فرهنگی ،زبانی م مذهبی این مسقر بمرای ایمران چنمدان دشمواه نقسمت .آنچمه
پقشنهاد میشود ،حغققر سقاستهای کلی مهاجرحی ده قبال احباع افغانستانی ده سلح کالن م
ده نظر گرفتن آن به مثابه فرصتی برای جذب جاتقت است .به این منظوه اعلای حابتقمت
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از طریق خاک م یا کسب حابتقت با شرایلی مناسمبحمر پقشمنهاد میگمردد .ایمن موضموع
میحواند ده هاستای سقاستهای کلی جاتقت ده کشوه با ده نظر گرفتن جوانمب مختلمف
آن مدنظر قراه گقرد.
 )3ده کشوههایی با سابیهی حتاممل گسمترد بما مهماجران ،جامتمه پمذیری آنهما ده
مهلهی امل اهاقت سقاستگذاهی قراه میگقرد چرا که ده صوهو عدم ملابیت آنهما بما
جامتهی میصد الااو جبران ناپذیر امنقتی ده انتظاه آن کشوه خواهد بود دهنتقجمه آنهما
بهترین خدماو ها ده اختقاه مهاجران حقصقلی که امکان ملابیمت آنهما زیماد اسمت قمراه
میدهند .برای مثال طبق قانون کشوههایی نظقر فرانسه م آااان حقصقل ده دانشگا ها برای
افرادی که به زبان فرانسوی یا آااانی مسل اند ،هایگان اعالم ناود اند م ده سایر کشموهها
نقز متناسب با حرفههایی که ده آنها نقازمند افراد ماهر م متخصصاند ،امکاناو مناسبی ده
آن زمقنهها برای افراد متیاضی ده نظر میگقرند.
پقشنهاد میگردد با حوجه به این مواهد ما نقز حغققراحی ها ده این زمقنهها ایجاد کنقم:
ااف) سلح مشخصی از حقصقالو ،برای حاامی کودکان احباع کشوههای خماهجی اجبماهی
گردد.
ب) مداهس خودگردان به علت عدم حواقد هزینه دماتی ،حقت حاایت دمات قراه گقرند.
ج) حصویب قوانقن حاایتی از نخبگان م سرمایهداهن افغان م ایجاد بستر برای حواقد اشتغال
ده مناطیی از ایران (نظقر کرمان)
ده پایان باید به این نکته حوجه داشت که به اعتیاد نویسمند  ،منمافع ملمی دهگمرم حقصمقل
اجباهی م هایگان هاه کودکانی است که ده این سرزمقن زندگی میکننمد .اابتمه ده شمرای
کنونی فاصله مقان اید آل حا ماقتقتهای موجود بسقاه اسمت م کااکمان دم مسمئله اصملی
شهریه م مداهک هویتی از سوی دمامت ایمران م عمدم حاایمل گرم همای مهماجر جدیمد م
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غقرقانونی به حقصقل فرزندان دم مانع مهم بمرای حقصمقل کودکمان افغانسمتانی بمه شمااه
میآید.
 )4ده زمقنه اشتغال احباع افغان هاانگونه که اشاه شد قوانقن متنوع م مناسبی مجمود
داهد که اجرای آنها به نظاهو نهادهای مرحب م نقرمی انتظمامی بسمتگی داهد؛ امذا ایجماد
ماحدهای گشتزنی برای شناسایی کاهگران غقمر قمانونی ده هاسمتای ایجماد فرصمتهمای
شغلی بقشتر برای ایرانقان ،ضرمهی به نظر میهسد .همچنقن به نظر میهسد که قانونگمذاه
ده زمقنهی اشتغال احباع حوجه کاتری ها نسمبت بمه کافرمایمان داشمته اسمت؛ امذا پقشمنهاد
میگردد که با حصویب الیقهای حشدید مجازاو کاهفرمایان ده صموهو اسمتفاد از نقمرمی
کاه غقرقانونی ده دستوه کاه قراه گقرد.
 )9باحوجه به اینکه اکثریت جاتقت مهاجران غقر قانونی ده حومهی شهرهای اسمتان
کرمان ساکن میشوند م این مناطق ها مامن امنی برای اقامت غقمر قمانونی خمود میداننمد،
هاکاهی نقرمی انتظامی استان با دهقاهان الزم م ضرمهی به نظر ممیهسمد .چنمقن منماطیی
اکثرا همستایی به شااه میآیند م اهائهی آماه مهاجران از سوی دهقاهان به میامماو ذیمرب
جزم مظایف آنها میباشد .ده هاقن هاستا حصویب قوانقنی ده جهت هاکاهی دهقاهان بما
نهادهای انتظامی استان م ایجاد ضاانت اجرای مناسب گامی اساسی میباشد.
 )6با مجود اینکه آماه هسای دققیی از مهاجران غقر قانونی ده اسمتان کرممان مجمود
نداهد اما مشاهداو مقدانی ده استان به مضوح شااه زیاد این افراد ها نشان میدهد .چنمقن
پدید ای ناشی از ضتف پقشگقری از مهمد غقر قانونی این احباع به مرزهای کشوه میباشد.
اما با این مجود مسئواقن انتظامی استان میحوانند با اهائه طرحی خواستاه اختقماهاو بقشمتر
(ده صمموهو اممزمم جممذب نقممرم) ده زمقنممهی کنتممرل مهمدیهممای اسممتان بممه خصمموص،
مهمدیهای شرقی شوند .چنقن طرحهایی ده کشوههای دیگری هم مسبو به سابیه است
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م استانها م ایاالحی که با مشکالو مهاجرحی دست م پنجه نرم میکنند ،کنتمرل بقشمتری ها
بر مرزهای استانی اعاال میداهند.
 )7ده زمقنهی مهمد م اقامت غقر قانونی ،قوانقن قدیای م ناکاهآمد ممانع بزهگمی بمر
سر ها میابله با مشکالو مهاجرحی میباشند .براساس قوانقن موجود مهمحرین اهمرم فشماه
اخراج مهاجران م ده مواهدی حبس کوحا مدو میباشد م جرائم نیدی با حوجه بمه ممرمه
زمان م کم شدن اهزش پول هایج ،ضاانت اجرای مناسبی به نظر نایهسمند؛ امذا حصمویب
قوانقن به همز م پقشنهاد ضاانت اجراهای مناسب نظقر کماه اجبماهی ،جمزای نیمدی قابمل
حوجه م ده مواهدی حبسهای حتزیری میحوانند طرحهای مناسبی برای برهسی ده مجلمس
شوهای اسالمی م پقشگقری از این جرائم باشند.

پیشنهادها
 )9ایجاد سامانه ااکترمنقکی شفاف م ده دسترس هاگان ده جهت اهائهی آماه دققق حتمداد
احباع خاهجی (باالخص افغان) ده هر منلیه از استان.
 )2حیدیم الیقهی «سقاست باز مهاجرحی» به مجلس ده هاستای جذب جاتقت با مهاهو م
ثرمحاند افغان با استفاد از اعلای مجوزهمای اقمامتی بلنمدممدو م یما اعلمای حابتقمت بما
شرایلی آسانحر برای نخبگان.
 )3اهائهی طرحهایی به مجلس به شرح زیر ده هاستای آموزش اجباهی م هایگان کودکان:
ااف) سلح مشخصی از حقصقالو ،بمرای حامامی کودکمان احبماع کشموههای خماهجی
اجباهی گردد.
ب) مداهس خودگردان به علت عدم حواقد هزینه دماتمی ،حقمت حاایمت دمامت قمراه
گقرند.
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ج) حصویب قوانقن حاایتی از نخبگان م سرمایه داهن افغان م ایجاد بسمتر بمرای حواقمد
اشتغال ده مناطیی از ایران (نظقر کرمان)
 )4ایجاد ماحدهای گشتزنی انتظامی به منظوه شناسایی کاهگران غقرقانونی.
 ) 9اهائه طرح حشدید مجازاو کاهفرمایان ده صوهو استفاد از کاهگران غقر قانونی.
 )6برقراهی هاکاهی حداکثری بقن نقرمی انتظامی م دهقاهان بمه منظموه کسمب اطالعماو
احباع م ده صوهو ازمم حصمویب قموانقن م ضماانت اجراهمای مناسمب دهصموهو عمدم
هاکاهی دهقاهان.
 ) 7اهائه طرح قانون جدید مهمد م اقامت احباع خاهجی به مجلس بمه نقموی کمه متضمان
ضاانت اجراهمای مناسمب ماننمد کاهاجبماهی ،جمزای نیمدی قابمل حوجمه ،م ده ممواهدی
حبسهای حتزیری برای احباع مجرم باشد.
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