آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﯿﺮاي ، 37روح اﻟﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1399/05/22 :

ﭼﮑﯿﺪه

ﻟﻄﻔﯽ38

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1399/07/25 :

از ﺻﻔﺤﻪ  79ﺗﺎ 104

ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داراي ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺒﺎع
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر از اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮاﺑﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺎزار
ﮐﺎر و  ...ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎدي اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺗﺒﺎع ،ورود و اﻗﺎﻣﺖ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي و در زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ– ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك
ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖاول و دﺳﺖدوم( ﺑﻪ روش ﻣﺮوري اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺻﻮل و راﻫﺒﺮدﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن
ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،اﺟﺘﻤﺎع ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺿﻌﻒ در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﯿﺮي و ﻃﺮد اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،ﺗﻌﺪد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ،وﺟﻮد ﺧﻸﻫﺎي ﻣﺮزي و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺳﻠﯿﻘﻪاي ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻀﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )دﺳﺘﮕﯿﺮي و
اﺧﺮاج( اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺮم ،ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﻏﯿﺮﻣﺠﺎزﯾﻦ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ

اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

 -37داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻣﯿﻦ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(mostafapiray@gmail.com .
 -38داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻣﯿﻦrohollahlottfi66@gmail.com .
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مقدمه
مهاجرت قدمتی به بلندای تاريخ بشريت دارد و در مفهوم طبیعی و متعارف خود
پديدهای تحول آفرين است که موجبات توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جوامع را
فراهم میآورد .تا اواسط قرن بیستم مهاجرت کماکان وجههای انسانی – اجتماعی
داشت ،به طور عرفی موردپذيرش قرار گرفته بود و حرکت از کشوری به کشور ديگر
نیازمند ترتیبات امروزی نبود (پرويزی.)11 :1314 ،
از نیمه دوم قرن بیستم جريان حرکت مردم در طول مرزهای بینالمللی به يکی از
مهمترين چالشهای فراروی حاکمیتها تبديل شد؛ پیوند مهاجرت با امنیت ،اقتصاد،
فرهنگ و حتی بهداشت ابعاد جديدی به اين پديده انسانی بخشید و در قرن بیستويکم
تحت تأثیر جهانیشدن و افزايش تعامالت بینالمللی انسانها پديده مهاجرت در اشکال
جديدتری ظهور و توسعه يافت.
يکی از مهمترين مسائلی که کشور ايران را در طی دهههای اخیر درگیر ساخته است
مهاجرتهای بیرويه اتباع بیگانه (بهويژه افغانها) به کشور بوده و متعاقب اين پديده،
کشور شاهد پذيرای سه موج بزرگ مهاجرت از طرف مرزهای شرقی کشور بوده است.
موج نخست بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در سال  110۳تا  ،11۳0موج دوم پس از
در گرفتن جنگ داخلی میان گروههای مختلف مجاهدين در فاصله سالهای  11۳1تا
 1110و سومی بعد از ظهور طالبان در  1110تا  2551و حتی تا زمان حاضر بوده است
(علی پور.)0 :1312 ،
وجود مرز مشترک طوالنی با کشورهای افغانستان و پاکستان ،وضعیت نابسامان
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی آن کشورها ،عدم انسداد کامل مرزها ،وجود جاذبه در ايران
(از قبیل فرصتهای شغلی و امکانات مناسب زندگی و )...از همه مهمتر وجود امنیت
پايدار در جمهوری اسالمی ايران موجبات ورود بیرويه و غیرمجاز اتباع افغانستان به
کشور را فراهم ساخته است .تعدد دستگاههای تصمیمگیر در امور مرتبط با اتباع
خارجی با نگرشها و ساليق مختلف ،برخورد بعضاً سلیقهای مقامات قضايی با متخلفین
خارجی (در مقوله ورود و اقامت غیرمجاز ،قاچاق انسان و  ،)...عدم برخورد قاطع مراجع
قضايی با کارفرمايان متخلف ايرانی که اقدام به بهکارگیری خارجیان غیرمجاز مینمايند
و همچنین برخی حمايتهای بینالمللی موجب تجری اتباع موصوف و ادامه حضور
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مستمر آنان در کشورمان طی چهار دهه اخیر شده است .در اين مقاله ،آمار کلی از
حضور اتباع خارجی در کشور ،تهديدات ناشی از حضور اتباع خارجی در کشور ،اهم
اقدامات ناجا در راستای کاهش تبعات منفی حضور آنان و راهکارها و پیشنهادهای
کاربردی در رابطه با اتباع خارجی ارائه گرديده است.
بیا مسئله
حضور اتباع خارجی در کشور به دو گونه قانونی و غیرقانونی میباشد .برابر آمار اعالمی
پلیس مهاجرت و گذرنامه تعداد  1،450،555نفر اتباع خارجی مقیم و قانونی و به همان
مقدار نیز برآورد حضور اتباع خارجی غیرمجاز در سطح کشور میباشد .برابر اعالم همان
پلیس حدود  15درصد اتباع بیگانه حاضر در کشور (مجاز و غیرمجاز) از اتباع کشور
افغانستان هستند .حضور غیرقانونی اتباع خارجی در درجه اول به معنای زير پا گذاشتن
قوانین کشور است ،چون از همان ابتدا قوانین حقوقی مربوط به ورود و اقامت کشور
رعايت نشده است .همین اقدام غیرقانونی ،زمینه چالشهای ديگری را فراهم میکند که
اول از همه ،زمینه قانونشکنیهای ديگر را تسهیل میکند؛ ازدواج ،شغل و تحصیل به
صورت غیرقانونی صورت میپذيرد .اگر مهاجری که به صورت غیرقانونی در يک کشور
ساکن است جرمی مرتکب شود ،بهراحتی میتواند اقدام به خروج از آن کشور کرده و
بررسی و پیگیری آن برای پلیس و دستگاه قضايی مشکل است و اين خود زمینه افزايش
جرائم را در يک کشور فراهم میکند.
حضور گسترده اين تعداد از اتباع خارجی غیرمجاز در سطح کشور همواره يکی از
دغدغههای اصلی پلیس و مقامات امنیتی میباشد که رسوب آنان در سطح جامعه دارای
پیامدها و تهديدات مختلف در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی
است .با امعان به وسعت حضور اين قبیل اتباع که تقريباً در سراسر کشور گسترش
دارند ،تهديدات متصوره از سوی آنان برای کشور قابلتأمل است؛ فلذا بهطور معمول
حضور اتباع بیگانه به دلیل پیامدهای جانبی آن شامل تغییر ترکیب جمعیتی ،شیوع
حاشیه نشینی ،ارتکاب جرائم گوناگون ،قاچاق انسان ،جعل ،ازدواج با زنان ايرانی و تولد
فرزندان بیهويت و در مواقعی رهاسازی آنان ،فعالیتهای اطالعاتی و جاسوسی به نفع
دشمن ،گسترش وهابیت ،سلفیت و تفکر تکفیری ،استفاده از امکانات و خدمات يارانهای
دولتی ،شیوع بیماریهای واگیر در سطح جامعه ،بروز انواع آسیبهای اجتماعی،
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تکدیگری ،فساد و فحشاء و  ...همواره برای مراجع امنیتی و انتظامی کشور بسیار مهم
تلقی میگردد؛ بنابراين سؤاالت اصلی اين پژوهش علمی عبارت است:
 -1حضور اتباع خارجی غیرمجاز چه تهديداتی را برای جامعه به دنبال دارد؟
 -2راهکارهای قانونی برای کاهش تبعات حضور غیرمجاز اتباع خارجی چیست؟
پیشینه و سابقه تحقیق:
در خصوص اتباع بیگانه بخصوص مهاجران افغانستان مطالعات مختلفی صورت پذيرفته
است که در زير به برخی از آنها اشاره میشود:
کشاورز قاسمی ( ،)1310پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان از طريق سنجش
نگرش شهروندان شهر قزوين نسبت به مهاجران افغان را مورد پژوهش قرار داده و ضمن
تشريح ابعاد مثبت و منفی مهاجرت بر جامعه ايران ،به اين نتیجه رسیده است که
شهروندان شهر قزوين نگرش مطلوبی بر افغانها ندارند و پژوهش حکايت از فاصله
اجتماعی شديد میان افغانها و جامعه دارد.
علی پور و همکاران ( )1311به پیامدهای منفی حضور اتباع خارجی بر امنیت استان
يزد در ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی پرداختهاند که
تبعات اين حضور به اشغال فرصتهای شغلی ،افزايش نرخ بیکاری ،آسیبها و
ناهنجاریهای اجتماعی ،تحمیل هزينهبر اقتصاد استان ،تولید نسل بیهويت ،به خطر
انداختن سالمت جامعه ،جعل اسناد رسمی و دولتی ،جاسوسی ،ايجاد حاشیهنشینی،
تغییر بافت جمعیتی و  ...دانسته است.
زرقانی و همکاران ( )1311در خصوص مديريت مهاجران افغانستانی در کشور به اين
نتايج دست يافتهاند:
 -1لزوم هماهنگی بیشتر بین سازمانهای مختلف متولی و تدوين برنامه مدون و
دقیق درباره مهاجران خارجی بهمنظور جلوگیری از ارتکاب جرم ،قاچاق و
سوءاستفاده اطالعاتی بیگانگان و نیز کنترل و مديريت اتباع خارجی و افغانستانی؛
 -2ضرورت بهروز کردن قوانین و اجرای دقیق آن و تهیه آمار صحیح درباره مهاجران
خارجی در جهت جلوگیری از تغییر بافت کالبدی شهرها و روستاها ،ازدواجهای
غیرقانونی و تغییر هرم سنی جمعیت.
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اخالص پور ( )1310به آسیبشناسی حضور اتباع بیگانه در استان کرمان و تأثیرات
آن بر امنیت استان پرداخته و معتقد است که قوانین موجود و تشکیالت اداری ،قدرت
رويارويی با مهاجرانی که در پی مدارک هويتی ايرانی بودند را ندارد و شرايط خاص پس
از انقالب ،دورهای از بینظمی و تعدد مراکز قدرت را ايجاد کرد.
وحدت آزاد ( )1311به علل سیاسی و اجتماعی مهاجرت افغانها به ايران پس از
انقالب اسالمی پرداخته است.
عیسی زاده و همکاران ( )1311به اين نتايج رسیده است که پیامدهای اشتغال
مهاجران افغان در جامعه میزبان افزايش بیکاری ،کاهش فرصتهای شغلی بومیان،
خروج ارز از کشور و درنهايت کاهش ضريب امنیت ملی کشور است.
کوپکه )2511( 1نتايج اقتصادی حضور افغانها در ايران را مثبت ارزيابی کرده و
معتقد است که آنها مشارکت زيادی در اقتصاد ايران بهعنوان نیروی کار ارزان خارجی
و بخصوص در صنعت ساختمانسازی داشتهاند.
اهداف تحقیق
ال ) هدف اصلی:

بررسی تهديدات حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور
ب) اهداف فرعی:

 -1بررسی تهديدات امنیتی حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور
 -2بررسی تهديدات فرهنگی حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور
 -3بررسی تهديدات اقتصادی حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور
 -4بررسی تهديدات اجتماعی حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور
مبانی و مفاهیم تحقیق
اتباع بیگانه :ازنظر لغوی در فرهنگها و لغتنامههای گوناگون فارسی به شرح زير
معانی متعددی برای کلمه بیگانه وجود دارد .بیگانه يعنی غیر آشنا ،مقابل آشنا،
ناشناس ،مقابل خودی ،اجنبی ،غريبه ،خارجی .درمجموع با مراجعه به ساير فرهنگها
به کلمات ديگری چون :ناشناس و نامعلوم و بدون ارتباط برمیخوريم؛ اما بیشتر مؤلفان
فرهنگهای مذکور در تعیین کلمات ،غريب ،اجنبی ،ناآشنا اتفاقنظر دارند.
1- Koepke,Bruce
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در مبحث دوم از منظر حقوقی :در تعريف بیگانه مسئله تابعیت بهعنوان عامل
اساسی و تعیینکننده نقش قابلتوجهی دارد و برای تعیین وضعیت حقوقی افراد بايستی
ابتدا تابعیت آنان مشخص شود و تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است
و تابع (جمع :تبعه ،اتباع) کسی است که عضو جمعیت اصلی يک دولت باشد و به کسی
که عضو اين جمعیت نباشد ،اگرچه مقیم آن سرزمین باشد ،بیگانه يا غیرخودی
میگويند.
اتباع بیگانه غیرمجاز :برای تعريف اين واژه بايد نحوه حضور اتباع خارجی در کشور
را توضیح داد .حضور اتباع خارجی در کشور به دو صورت مجاز و غیرمجاز تقسیم
میگردد:
الف -مجاز :اين قبیل افراد دارای گذرنامه ،رواديد با اقامت معتبر ،دفترچه پناهندگی
و يا کارت هويت هستند.
ب -غیرمجاز :درصورتیکه مدت اعتبار رواديد يا اقامت اتباع خارجی در ايران گذشته
و يا فاقد مدرک شناسايی باشند بهعنوان تبعه غیرمجاز شناخته شده و بايد مقدمات
طرد آنها از کشور صورت پذيرد.
آسیبشناسی« :آسیب» به معنای «آفت ،بیماری ،اختالل و خطر» آمده است .در
فرهنگ فارسی چنین معنا شده است؛ آسیب :زخم ،عیب و نقص ،درد ،رنج ،گزند ،آزار،
زيان ،خسارت (معین ،13۳1 ،ج .)0۳ :1
آسیبشناسی :شناخت درد و رنج و خسارت (عمید ،1315،ج  ،)44 :1در اصطالح به
آن دسته از علل و اختالالتی اطالق میشود که وجودشان تداوم و حرکت پديدهای را
تهديد میکند و آن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز میدارد و يا از کارايی الزم
میاندازد .برخی در تعريف آسیب گفتهاند :منظور از آسیب ،عاملی است که سبب
اختالل ،ناهنجاریها و آفت در پديدهها میشود و گاهی به خود اختالالت ،آسیب گفته
میشود (حاجی ،1315 ،ج )433 :4؛ بنابراين ،آنچه ما از واژه «آسیبشناسی» مدنظر
داريم ،اصطالحی است که ترجمه واژه پاتولوژی است.
تهدید :تعريف لغوی تهديد به معنی بیم کردن ،تهديد ،وعید کردن ،ترسانیدن ،بیم
کردن و بیم دادن (دهخدا) ،اما از بعد امنیت ملی ،به مجموعه اقداماتی که اهداف و
ارزش های حیاتی يک کشور را با هدف تغییرات اساسی مورد هجوم قرار میدهد ،اطالق
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میشود و غالباً ريشه خارجی دارد .تهديد نقطه مقابل امنیت قرار دارد .زمانی امنیت
وجود دارد که تهديد نباشد و بالعکس ،هرگاه تهديدی احساس شود امنیت رخت بر
می بندد .تهديد بیش از آنکه موضوع شناخت باشد موضوع تعريف و بازتعريف است
بهبیانديگر میتوان از پديدهای واحد که «تهديد» پنداشته میشود ،تعاريف و
برداشت های مختلف و گاه متضادی را به تصوير کشید .بايد گفت آنچه در نزديک نخبه
سیاسی تهديد تعريف می شود لزوماً در نزد ديگر نخبگان ،درک همگون و مشابهی
نمیيابد ،لذا تهديد کامالً مفهومی ذهنیت پرورده است.
امنیت :کلمه امنیت ريشه در واژه «امن» از زبان عربی دارد و به معنی در امان و
آسايش بودن ،مصونیت از خطر و ترس و آرامش خاطر میباشد (دهخدا .)123 :امنیت
حالت فراغت نسبی از تهديد يا حمله و يا آمادگی برای رويارويی با هر تهديد و حمله را
گويند .امنیت از ضروریترين نیازهای يک جامعه است .واژه «امن» يعنی بیگزند و بی
آسیب و دارای آرامش .امنیت هم يعنی بیگزندی و بی آسیبی يا حالتی که در آن گزند
و خطر و آسیب راه ندارد و آرامش در آن برقرار است .در تعريف امنیت میتوان گفت در
لغت حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگی برای رويارويی با هر تهديد و
حمله را گويند .در اصطالح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی ،امنیت اجتماعی،
امنیت ملی و بینالمللی به کار برده میشود .امنیت به معنی حراست از يک فرد ،جامعه،
ملت و يک کشور در برابر تهديدهای خارجی است و نقطه مقابل «تهديد» به شمار
میرود .هر کشوری که بتواند تهديدهای بالقوه و بالفعل را از میان بردارد ،به آسايش و
امنیت رسیده است (صدری.)0 :130۳ ،
امنیت در لغت به معنای رهايی از خطر ،تهديد ،آسیب ،تشويش ،اضطراب ،هراس،
نگرانی يا وجود آرامش ،اعتماد ،تأمین و حائل است (مندل .)44 :1114،نظريات در
خصوص امنیت در بستر دو گفتمان اصلی سلبی و ايجابی يا منفی و مثبت يا گفتمان
سنتی و مدرن مطرح شدهاند که هر يک بر وجه خاصی از امنیت نظر دارند .امنیت
دارای ابعاد مختلفی است که از آن جمله میتوان به امنیت ملی ،منطقهای ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و ...اشاره کرد.
امنیت اجتماعی :حالت فراغت همگانی از تهديدی است که کردار غیرقانونی دولت يا
دستگاههای فردی يا گروهی در تمامی يا بخشی از جامعه پديد آورد .در نظام حقوقی
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جديد ،فرض بر اين است که قانون ،با تعريف و حدگذاری آزادیها و حقوق فرد و کیفر
دادن کسانی که از آن حدود پا فراتر گذشتهاند ،امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی
میکند .امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای
اجتماعی نسبت به موجوديت و انسجام خود در قبال حوادث و آسیبهای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی طبیعی مانند زلزله يا حوادث غیرمترقبه
(آشوری.)33 :13۳۳ ،
روش تحقیق:
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و محقق با استفاده از اسناد و مدارک
موجود (منابع دستاول و دستدوم) سازمانی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و از
کتابها و مقاالت مرتبط و نزديک بهعنوان پژوهش ،به روش مروری اقدام به گردآوری
اطالعات و تشريح و تبیین مفاهیم ،اصول ،راهبردها و ساختار در عرصه آسیبشناسی
تهديدات حضور اتباع خارجی غیرمجاز و تأثیرات آن بر حوزههای امنیت ،اقتصاد،
اجتماع ،فرهنگ و بهداشت پرداخته است.
تبعات منفی و تهدیدات حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور:

پژوهش حاضر تهديدات و تبعات منفی ورود و حضور غیرقانونی اتباع بیگانه در سطح
کشور را در پنج حوزه امنیتی ،انتظامی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار
داده که به شرح زير میباشد:
تهدیدات امنیتی حضور اتباع خارجی غیرمجاز:
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نظريات در خصوص امنیت در بستر دو گفتمان اصلی ،سلبی و ايجابی يا منفی و
مثبت يا گفتمان سنتی و مدرن مطرح شدهاند که هريک بر وجه خاصی از امنیت نظر
دارند امنیت دارای ابعاد مختلفی میباشد که از آن جمله میتوان به امنیت ملی،
منطقهای ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و  ...اشاره کرد .در اين راستا اهم تهديدات
امنیتی حضور اتباع خارجی غیرمجاز احصاء شده در تحقیق به شرح زير میباشد:
 جاسوسی و اقدام علیه نظام جمهوری اسالمی ايران و فروش اطالعات به نفع
دشمن؛
 نفوذ در دستگاههای امنیتی و دولتی با هدف رخنه در اماکن نظامی ،انتظامی و
...؛
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مشارکت در باندهای سرقت مسلحانه ،قتل ،آدمربايی و جرائم منافی عفت
عمومی و ...؛
ورود قانونی و غیرقانونی اتباع خارجی اعضاء گروهکهای تروريستی به کشور با
توجه به شرايط امنیتی حاکم بر منطقه و انجام اقدامات خرابکارانه و تروريستی؛
استفاده از مدارک هويتی و مسافرتی مجعول يا متعلق به غیر برای ورود به
کشور؛
ترويج و تقويت قومگرايی در مناطق مرزی و گسترش فرقهگرايی در کشور؛
قاچاق انسان در بعد جذب در کشور و ترانزيت به کشورهای ثالث؛
تشکیل باندهای جعل اسناد مسافرتی ،هويتی ،اسناد و امهار دولتی؛
همنوايی و همکاری با جريانات منحرف و مخالف نظام جمهوری اسالمی ايران؛
سلب امنیت داخلی ،علیالخصوص در شهرها و خطوط مرزی با ايجاد رعب،
وحشت و ناامنی؛
فعالیتهای اطالعاتی و همکاری با سرويسهای اطالعاتی و جاسوسی؛
انجام اقدامات خرابکارانه و تروريستی؛
ترويج عقايد سلفیت ،تکفیری ،طالبانیسم و القاعدهگری؛
انتقال بحرانهای سیاسی موجود در افغانستان به داخل مرزهای ج.ا.ايران؛
قاچاق سالح ،مهمات ،مواد مخدر و عضويت در باندهای تبهکار؛
آشنايی کامل با مناطق جغرافیايی کشور ،شرايط و رموز اقتصادی و اجتماعی؛
ورود مجاز يا غیرمجاز اتباع خارجی به کشور و رسوب در داخل کشور.

تهدیدات انتظامی حضور اتباع خارجی غیرمجاز:

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران و بهطور تخصصی پلیس مهاجرت و گذرنامه
ناجا به نمايندگی از حاکمیت جمهوری اسالمی ايران ،به استناد قوانین ،موظف به
اشراف اطالعاتی و تأمین امنیت و کنترل اتباع خارجی از بدو ورود ،حین حضور تا
هنگام خروج از کشور و نیز ارائه خدمات در اين رابطه به اتباع ايرانی و خارجی میباشد.
پلیس با به کارگیری امکانات و مقدورات سازمانی خود ضمن پايش مرزها و ممانعت
از ورود غیرمجاز اتباع خارجی به عمق کشور ،نسبت به شناسايی ،دستگیری و اخراج
اتباع خارجی غیرمجاز اقدام می نمايد؛ اما بايد پذيرفت که جلوگیری از رسوب ،ايستايی و
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ماندگاری اتباع خارجی غیرمجاز که آسیبها و آثار نامطلوب آن در جامعه بر کسی
پوشیده نیست ،تنها وظیفه ذاتی پلیس نیست .در اين راستا اهم تهديدات انتظامی
حضور اتباع خارجی غیرمجاز احصاء شده به شرح زير میباشد:
 افزايش جرائم و بزهکاری؛
 ايجاد شبکههای قاچاق انسان و جعل اسناد هويتی و مسافرتی؛
 مشارکت در باند قاچاق مواد مخدر ،ارز و ...؛
 ورود غیرمجاز از طريق مناطق آزاد و بازارچههای مرزی به عمق کشور؛
 صدور کارتهای آمايش بر اساس مشخصات خود اظهاری؛
 آلودگی کارکنان به دلیل ارتباط فراوان با اتباع خارجی.
تهدیدات اقتصادی حضور اتباع خارجی غیرمجاز:

امنیت اقتصادی يعنی دسترسی به منابع ،سرمايه و بازارهای مصرف الزم برای حفظ
سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت اقتصادی (احمدی .)124 :13۳4 ،تهديدات اقتصادی
در تقابل با امنیت اقتصادی مطرح شده و میتوانند دارای ابعاد خارجی ،داخلی،
منطقهای و بینالمللی باشند؛ اما از هر نوعی که باشند میتوانند زيربناهای اقتصاد کشور
را به مخاطره انداخته و سطح رفاه و قدرت اقتصادی کشور را مورد هدف قرار دهند.
اتباع بیگانه محدوديتهايی برای کشور میزبان به وجود میآورند و معموالً ازنظر
اقتصادی نسبت به اکثر جامعه در سطح پايینی قرار دارند و لذا هزينههای قابلتوجهی را
در رابطه با مسکن ،آموزش ،بهداشت ،تأسیسات حملونقل و ارتباطات و نظاير آن بر
کشور میزبان تحمیل میکنند (زرقانی و موسوی .)21 :1311 ،برای مثال :زمانی که
دستمزد در برخی مشاغل کاهش میيابد کارگران بومی گرايشی به آن مشاغل نشان
نمیدهند ولی مهاجران بیشتری بهسوی چنین فعالیتهايی جذب میشوند؛ بنابراين،
کارگران مهاجر عموماً برای مشاغلی استخدام میشوند که کارفرمايان در جذب کارگران
بومی در آنها دچار مشکل هستند .لذا در طول زمان فعالیتهايی که عمدتاً توسط
کارگران مهاجر انجام میشود بیشتر و بیشتر از کارگران بومی خالی میشود (کريمی،
 .)155 :13۳2در زير اهم تهديدات اقتصادی اتباع خارجی غیرمجاز اشاره میشود:
 بهرهمندی از يارانههای دولتی؛
 پولشويی؛
77

آسیبشناسی تهدیدات حضور اتباع خارجی غیرمجاز و ارائه راهکار کاه

آسیبها و تهدیدات

 اخالل در نظام اقتصادی کشور؛
 خروج ارز از کشور؛
 اشغال فرصتهای شغلی و انحصارگرايی در برخی مشاغل خاص (افغانها در
صنف سراجی و ساختمان ،هندیها در صنف برق و .)...
تهدیدات اجتماعی حضور اتباع خارجی غیرمجاز:

امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،مذهب ،هويت و عرف
ملی با شرايط قابل قبولی از تحول و تعالی مربوط است (احمدی .)124 :13۳4 ،مفهوم
امنیت اجتماعی برای اولین بار و به مفهوم فنی کلمه در سال  1113توسط
انديشمندانی چون باری بوزان ،1ال ويور 2و لمیتر 3تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح
گرديد .انگیزه طرح اين عبارت ،امواج تهديدآمیزی بود که هويت گروهها را در معرض
خطر قرار داده بودند .حضور و تجمع اتباع خارجی در ترکیب بافت جمعیتی کشور،
دارای پتانسیل قوی برای ايجاد تغییراتی در ترکیب بافت جمعیتی را دارا میباشد .عالوه
بر آن ،چنین تجمعی باعث ايجاد بسیاری از تهديدات و ناامنیهای اجتماعی مثل
سرقت ،گسترش فساد و فحشاء ،حاشیهنشینی و  ...میگردد .در اين بین ازدواج مردان
خارجی با زنان ايرانی و عدم ثبت رسمی و قانونی آن و در نتیجه به دنیا آمدن هزاران
فرزند سرگردان و بیهويت در جامعه ،عدم پذيرش قوانین تابعیتی ج.ا.ايران برای اين
قبیل افراد متولد شده و نبود وضعیت حقوقی روشن اين قشر از زنان ،بعضاً رهاسازی
آنان توسط همسر خارجی با چند فرزند بیهويت ،تنها بخشی از مشکالت اجتماعی
ايجادی حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور میباشد .در زير به اهم تهديدات
اجتماعی اتباع خارجی غیرمجاز اشاره میشود:
 ازدواج با اتباع ايرانی با هدف اخذ اقامت يا تابعیت؛
 تولید نسل بیهويت؛
 تغییر نرخ رشد جمعیت در مناطق آلوده؛
 افزايش حاشیهنشینی و تکدیگری؛
 افزايش نرخ بیکاری در مناطق استقراری در جامعه ايرانی؛
1- Barry buzan
2- Ole weaver.
3- Lemaitre.
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اشاعه فساد اخالقی؛
افزايش بیماریهای واگیردار؛
آلودگی بخش حملونقل بین جادهای به جرم قاچاق انسان و مشارکت در
فعالیتهای تبهکارانه؛
استمالک غیرقانونی منازل مسکونی ،اراضی کشاورزی و . ...

تهدیدات فرهنگی حضور اتباع خارجی غیرمجاز:

امنیت فرهنگی ،مصونیت فرهنگی فرد و جامعه از هرگونه تعرض و تهديد است.
بهعبارتديگر ،ايجاد وضعیتی مطمئن ،آرامبخش و خالی از هرگونه تهديد و تعرض که
انسان نسبت به دين ،افکار ،اخالق ،آداب و رسوم ،باورها و ارزشها ،میراث فرهنگی ،آثار
ادبی و  ...تدارک ديده است؛ بنابراين ،يکی از شاخصههای اصلی موردمطالعه در ابعاد
فرهنگی حضور اتباع بیگانه ،تأثیرپذيری و تأثیرگذاری آنها در بخش فرهنگ است
(احمدی .)124 :13۳ ،تضعیف هويت بهعنوان اصلیترين مبنای امنیت فرهنگی از
پیامدهای تهديدآمیز اين واقعه است که در طول زمان نهچندان کوتاه ،پتانسیل بالقوهای
برای تبديل شدن به موضوع امنیتی را برخوردار است .از سويی ،بسیاری از نارسايیهای
فرهنگی و آموزشی آنان در مواجهه با مردم و اجتماع ،اثرات دراز مدتی بر کارکردهای
فرهنگی خواهد داشت .اين در صورتی است که تجاوز مهاجران به ارزشها و هنجارهای
فرهنگی جامعه خشم شهروندان کشور میزبان و عکسالعمل متقابل آنها را برمیانگیزد.
تصادم شديد فرهنگی و تضادهای اجتماعی ناشی از اين امر نهتنها در درون تهديدی
برای امنیت ملی است (جواد )3۳ :13۳1 ،بلکه بهراحتی میتواند روابط سیاسی بین
دولت ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد .در زير به اهم تهديدات فرهنگی اتباع خارجی
غیرمجاز اشاره میشود:
 تغییر بافت جمعیت مذهبی در مناطق استقراری؛
 تضعیف هويت؛
 افزايش مطالبات قومی و ايجاد اختالف در بافت سنتی استانهای آلوده به
حضور؛
 استفاده از ظرفیتهای خدمات رفاهی ،آموزشی و درمانی.
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مدل مفهومی پاوه

آسیبها و تهدیدات

:

در ارتباط با مهاجران خارجی بخصوص اتباع افغانستان ،نظريه دافعه مبدأ و جاذبه مقصد
سازگاری معنادار و قابل قبولی دارد .بروز و ظهور بحران در کشور افغانستان در برهههای
زمانی خاصی عامل دافعه گروههای کثیری از مهاجران افغانی را به ايران موجب شده و
کشور ايران بهعنوان مقصد اين مهاجرت از میزان توسعهيافتگی اقتصادی و صنعتی
خوبی به نسبت افغانستان برخوردار بوده و تشابهات و همسانیهای بااليی در زمینههای
قومی -مذهبی با مهاجران داشته است .همچنین ،بازار کار رضايتبخشی برای مهاجران
افغانی دارا بوده که جذابیت الزم را برای جذب اين مهاجران به دنبال داشته است.
درنهايت ،ازآنجا که اين مهاجران اغلب از طريق تردد غیرقانونی وارد حريم مرزی ايران
میشوند ،در وهله اول اصلیترين هدف امنیت ملی؛ يعنی تمامیت ارضی نقض میگردد.
ايجاد تراکم شديد در حواشی شهرها ،رواج و تکرار بروز جرائم خشن ،انتقال بحرانهای
سیاسی موجود در افغانستان ،ورود انديشههای افراطی مانند طالبانیسم و القاعدهگرايی،
ايجاد اضطراب سیاسی در روابط خارجی ايران و افغانستان ،تشديد شرايط سخت
اقتصادی همچون بیکاری ،تورم ،اعمال هزينههای قابلتوجه در بخش حملونقل شهری
و بهداشت ،اسکان ،احتمال مبدل شدن مهاجران به طعمههايی برای انجام اعمال
جاسوسی ،ترويج عقايد سلفی و  ...از ديگر عواملی هستند که هرکدام بهنوعی جنبهای از
امنیت ملی را تهديد میکنند (علی پور و همکاران.)۳1 :1311 ،
تهدیدات حضور اتباع خارجی
غیرمجاز در کشور

تهدیدات

تهدیدات

تهدیدات

اقتصادی

اجتماعی

امنیتی

شکل ( :)1مدل علمی پاوه

تهدیدات انتظامی

تهدیدات فرهنگی

 ،تهدیدات حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور
(منبع :نگارنده)

موانع و مشکالت پی

رو برای برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز:

پلیس بهمنظور برخورد با اتباع بیگانهای که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی در سطح
کشور حاضر و يا در حال تردد هستند ،اقداماتی را بهواسطه وظیفه ذاتی و قانونی خود
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انجام می دهد ،اما برای برخورد با اين قبیل اتباع موانع و مشکالتی را پیش رو دارد که
در زير به بخشی از اين مشکالت اشاره میگردد:
 اقدامات سلیقهای و عدم اجرای کامل قوانین و مصوبات توسط مراجع مرتبط با
اتباع خارجی؛
 عدم اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص توقیف خودرو (برابر
مصوبه شورای عالی امنیت ملی ،مقرر است خودروی حاملین اتباع خارجی
غیرمجاز به مدت  1ماه توقیف گردد)؛
 عدم برخورد قاطع با کارفرمايان متخلف که اقدام به بهکارگیری اتباع خارجی
غیرمجاز مینمايند؛
 رهاسازی زندانیان خارجی پس از پايان محکومیت در سطح کشور؛
 مغايرت برخی تصمیمات شورای تأمین استانها با قوانین و مقررات جاری؛
 عدم اجرای دقیق مصوبات جلسات شمارههای  020و  02۳شورای عالی امنیت
ملی توسط برخی از دستگاههای مرتبط (که در يک مورد میبايست بر اساس
مصوبه خرداد سال  1312به وضعیت پناهندگی اتباع افغانی خاتمه داده میشد).
 عدم اختصاص رديف بودجه مناسب برای اجرای طرحهای عملیاتی ،دستگیری و
طرد اتباع غیرمجاز؛
 عدم توسعه و ايجاد اردوگاههای جديد برای اسکان اتباع خارجی غیرمجاز
دستگیر شده؛
 افزايش ارائه خدمات به دارندگان کارت آمايش برخالف مصوبات شورای عالی
امنیت ملی (ثبت ازدواج ،بیمه ،افتتاح حساب بانکی و )...؛
 عدم برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز دارای سابقه تکرار اخراج؛
 تعدد دستگاههای تصمیمگیر در حوزه اتباع خارجی؛
 القاء واژه پناهنده به آوارگان افغانی در مصاحبهها و مکاتبات توسط دستگاههای
مرتبط (اين امر باعث دخالت برخی سازمانهای بینالمللی میگردد)؛
 عدم جاذبه برای بازگشت اتباع افغانی به دلیل نبود امنیت ،امکانات رفاهی،
زيربنايی و اشتغال در افغانستان؛
 وجود خألهای مرزی و بازگشت مجدد اتباع اخراجی به کشور.
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اقدامات و برنامههای کنترلی در جهت کاه

آسیبها و تهدیدات

آسیبها و تهدیدات:

حضور گسترده اتباع خارجی غیرمجاز در سطح کشور يکی از دغدغههای اصلی ناجا
و بهطور تخصصی پلیس مهاجرت و گذرنامه میباشد که باوجود مشکالت موجود و تعدد
مأموريتهای بیشمار ،با بهکارگیری حداکثری امکانات و مقدورات سازمانی ،نسبت به
شناسايی ،دستگیری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز اقدام مینمايد؛ لیکن برخورد قانونی
با غیرمجازين از سوی يک مرجع بهتنهايی بازدارنده نیست و نیاز به يک عزم ملی و
همکاری همه نهادها و سازمان های ذی مدخل در حوزه اتباع خارجی را میطلبد؛ اما در
اين راستا در طی چند سال گذشته اهم اقدامات کلی زير از سوی پلیس ،صورت گرفته
است:
 -1همهساله برای کلیه ردههای تابعه پلیس در استانهای سراسر کشور ،شاخص
شناسايی و دستگیری اتباع خارجی غیرمجاز تعیین و نسبت به تحقق آن نظارت
صورت میپذيرد.
 -2تعداد  14مرحله طرحهای آمايش و ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز از مصوبات
جلسات  020و  02۳شورای عالی امنیت ملی انجام که موجب شناسايی و کنترل
اتباع خارجی غیرمجاز ،بخصوص اتباع افغان شد .اين طرح با هدف ساماندهی
اقامت ،اشتغال اتباع افغانی و کاهش آمار جمعیتی افغانها بوده و با دستگیری
غیرمجازين ،با ابالغ به دستگاهها از سال  1311آغاز شده و در مجموع حدود
 1/455/555نفر اتباع افغانستان که قبالً اقامت غیرمجاز داشتند با اخذ کارت
آمايش از استانداریهای سراسر کشور و يا با اخذ گذرنامه از کشور متبوعه و
اعطای مجوز حضور يک ساله در کشور ساماندهی شدهاند و دفاتر کفالت اتباع
خارجی ،قرارداد کار بین کارگر و کارفرما را تنظیم و اشتغال آنان نیز در حال
ساماندهی میباشد.
 -3طرح «جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز خارجی» در سال  1314توسط
کارشناسان پلیس و ردههای درگیر در مقوله قاچاق انسان ،با برگزاری جلسات
متعدد کارشناسی تهیه و طرح پیشنهادی با تأيید سردار فرماندهی محترم ناجا
جهت تصويب به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال که پس از تصويب در ستاد کل،
در شورای امنیت کشور مطرح گرديد و با اندک تغییراتی از طرف وزارت کشور،
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در ابتدای سال  1310به کلیه سازمانها و نهادهای مرتبط ابالغ گرديد .در طرح
موصوف ابتدا اهداف و منظور از تهیه طرح ذکر شده و سپس به ترسیم ساختار
شبکه منطقهای مهاجرت غیرقانونی پرداخته میشود و شبکه قاچاق انسان را در
چهار کشور منطقهای ترکیه ،پاکستان ،افغانستان و ايران دنبال میکند؛ تأثیرات
محیطی مهاجرت افغانها را به ايران توضیح داده و اثرات سوء اين نوع مهاجرت
را بیان میدارد و ناجا را بهعنوان درگیرترين سازمان در مقوله قاچاق انسان
معرفی میکند و بر مبنای مقابله با پديده قاچاق انسان چهار بخش :الف -معابر
ورودی؛ ب -جابجايی و انتقال؛ ج -خروج از کشور؛ د -راهکارها را ارائه مینمايد و
در انتها اقدامات اجرايی و وظايف دستگاههای مسئول چون سپاه پاسداران ،ناجا،
وزارت کشور ،قوه قضائیه ،وزارت امور خارجه ،وزارت اطالعات و وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی را مشخص مینمايد.
 -4برابر مواد  020و  02۳مصوبات شورای عالی امنیت ملی ،ناجا نسبت به تشکیل
بانک اطالعات اتباع خارجی اقدام و امکان بهرهبرداری از آن را برای ساير ارگانها
و نهاد های دولتی فراهم نمود .پلیس مهاجرت و گذرنامه به نمايندگی از ناجا
به عنوان متولی امر ،اقدام به تشکیل بانک مذکور و ارائه شناسه فراگیر به اتباع
خارجی نموده است .با عنايت به اينکه بهرهبردار شناسه فراگیر مراجعی چون
وزارت کشور ،وزارت کار ،وزارت امور خارجه ،وزارت اطالعات ،بانکها ،بیمهها و...
میباشند ،امکان دسترسی به اطالعات اتباع خارجی و امکان اعتبار سنجی
شناسه فراگیر برای آنان فراهم شده است.
 -0اجرای تمديد رواديد مشمولین طرح خانواری و مجردی که جامعه هدف ،عموماً
از اتباع افغانستان بودند توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از سال 13۳1
شروع و تا سال  131۳اتباع خارجی غیرمجاز کشور ساماندهی و رواديد آنها
تمديد شده است.
اهم اقدامات ناجا در خصوص اتباع خارجی حاضر در کشور:

 کنترل اتباع خارجی در سه مقطع« :بدو ورود ،حین حضور و هنگام خروج از
کشور»؛
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آسیبها و تهدیدات

ايجاد بانک متمرکز اطالعات اتباع خارجی و اختصاص شماره فراگیر
منحصربهفرد (يونیک) در راستای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی؛
صدور و تمديد رواديد؛
صدور و تجديد پروانه اقامت (برای سرمايهگذاران خارجی اقامت سهساله)؛
صدور رواديد رفت و برگشت؛
صدور رواديد خروج؛
دستگیری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز؛
تبديل وضعیت اتباع افغانی از کارت به گذرنامه و صدور اقامت معتبر؛
تبديل وضعیت اتباع خارجی از دفترچه پناهندگی به گذرنامه و صدور اقامت
معتبر؛
رسیدگی به امور مشکوک التابعین؛
انجام امور مربوط به متقاضیان ترک و تحصیل تابعیت؛
صدور ،تمديد و تجديد برگه گذر بیگانگان و دفترچه پناهندگی؛
شناسايی ،کشف و انهدام باندهای جعل اسناد و مدارک مسافرتی ،دولتی و
هويتی؛
شناسايی ،کشف و انهدام شبکههای قاچاق انسان؛
رسیدگی به امور فقدان ،سرقت و مخدوشی اسناد مسافرتی اتباع خارجی؛
رسیدگی به تخلفات و جرائم له و علیه اتباع خارجی؛
پاسخگويی به استعالمات مراجع مختلف داخلی و بینالمللی در خصوص اتباع
خارجی؛
ايجاد تسهیالت الزم در ايام خاص (اربعین ،موسم حج و  )...برای تردد اتباع
خارجی؛
انجام امور مربوط به وقايع اربعه (تولد ،ازدواج ،طالق و فوت) اتباع خارجی.
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راهکارها و پیشنهادهای حوزه سیاسی:
ال  -وزارت امور خارجه:

وزارت امور خارجه بهعنوان متولی امور بینالمللی نظام ج.ا.ايران از ظرفیتهای
بالقوهای در اين حوزه برخوردار است که میتواند در راستای سیاستهای کلی نقش
مؤثری در کنترل مهاجرت غیرقانونی ايفا نمايد که به موارد زير اشاره میگردد:
 اتخاذ تدابیر مناسب در انعکاس صحیح و مناسب پديده مهاجرت غیرقانونی به
مسئولین کشورهای پاکستان و افغانستان.
 جلب همکاریهای مؤثر دولتمردان با کشورهای پاکستان و افغانستان در قالب
پروتکلهای اجرايی مسدودسازی و کنترل مرزی.
 انعکاس مناسب پديده مهاجرت غیرقانونی و تأثیرات آن به کشور در سطح
بینالمللی.
 تالش در جلب همکاریهای سازمانهای بینالمللی در همراهی و طراحی
اقدامات کنترلی مناسب.
 تالش در پاسخگو نمودن مسئولین سیاسی سفارتخانهها ،باألخص پاکستان و
افغانستان در قبال عملکرد غیرقانونی اتباع خود.
 مسئول سازی کشورهای پاکستان و افغانستان در کنترل مرزهای مشترک.
ب -وزارت کشور:

 اتخاذ تدابیر الزم و مسئولسازی سازمانهای کشوری در قالب پروتکلهای
بینالمللی جهت انسداد و کنترل مرزها با مسئولین کشورهای پاکستان و
افغانستان.
 ارائه مستندات مناسب از تأثیرات منفی مهاجرت غیرقانونی اتباع خارجی
باألخص پاکستانی و افغانی به مسئولین مربوط در دو کشور.
راهکارها و پیشنهادهای حوزه اجرایی:
در حوزه اجرا ،وزارتخانهها و سازمانهای زير بهطور مستقیم درگیر مهاجرين غیرقانونی
هستند که به شرح زير به هر يک از آنها اشاره میگردد:
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ال  -وزارت کشور:

وزارت کشور به دلیل مسئولیت اداره امور داخلی ،يکی از وزارتخانههای تأثیرگذار در
حوزه ساماندهی وضعیت اتباع خارجی که میبايست در موارد زير اقدام نمايد:
 خودداری از سیاستگذاری دوگانه در برخورد با مهاجرين غیرقانونی؛
 خودداری از اقدامات اجرايی در حوزه مهاجرين غیرقانونی؛
 خودداری از بهکارگیری لفظ پناهنده برای مهاجرين و آوارگان (اين اقدام هزينه
دخالت سازمانهای بینالمللی را در پی خواهد داشت)؛
 اجرای کامل مصوبات جلسات  020و  02۳شورای عالی امنیت ملی؛
 اصالح ديدگاه نسبت به ارائه خدمات به اتباع خارجی فاقد شماره فراگیر تولیدی
از سوی ناجا (خدماتی مانند ثبت ازدواج ،بیمه ،افتتاح حساب و )...؛
 يکسانسازی مدارک هويتی و اقامتی اتباع افغانی (تالش برای صدور گذرنامه
توسط سفارت افغانستان و خودداری از اجرای طرحهای جايگزين مانند کارت
آمايش برای مهاجرين افغانی)؛
 ايجاد و توسعه اردوگاههای مراقبتی متناسب با شرايط محیطی در مناطق
مستعد جهت مهاجرين؛
 راهاندازی و ايجاد اردوگاههای خاص جهت پذيرش مهاجرينی که با خانواده
دستگیر میگردند.
ب -وزارت تعاو  ،کار و رفاه اجتماعی:






باال بردن هزينه بهکارگیری مهاجرين غیرقانونی برای کارفرمايان؛
اعمال اقدامات قانونی بازدارنده برای کارفرمايان (محرومیتهای خدماتی ،مالی،
مالیات ،بیمه ،مواد اولیه و لغو پروانه کار و )...؛
سازماندهی سیستم جذب نیروی کار خارجی و تأمین قانونی نیازمندیهای
نیروی کار جهت کارفرمايان متقاضی؛
افزايش بازرسی و نظارت بر بنگاهها و کارخانههای متخلف.

ج -ناجا:

پديده مهاجرت غیرقانونی يکی از مشکالت و معضالت پلیس در کنترل،
محدودسازی و مقابله است که در بخشهای مختلف اين نیرو را درگیر مینمايد که بعضاً
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به دلیل عدم اجرای صحیح مسئولیت توسط سازمان های مرتبط با موضوع ،بار مضاعف و
هزينههای بسیاری را بر سازمان ناجا تحمیل مینمايد .لذا ضروری است پديده مهاجرت
غیرقانونی و تأثیرات آن از منظر انتظامی مورد بررسی قرار گرفته تا از تبعات منفی
امنیتی و اجتماعی و فرهنگی آن کاسته شود .بر اين اساس پیشنهادهای اقدامات
کنترلی ناجا برابر با ساختار سازمانی و نیروهای درگیر ارائه میگردد:
 رفع خألهای مرزی (سهولت در تردد يکی از مؤلفههای ترغیبکننده در امر
مهاجرت غیرقانونی است .لذا انسداد مرز با وسايل و تجهیزات مناسب بخش
اعظمی از مسئله را حل خواهد نمود)؛
 تشديد گشت های انتظامی جهت شناسايی و دستگیری مهاجرين در شهرهای
مرزی؛
 تشديد اقدامات کنترلی حوزه استحفاظی کالنتریهای کشور؛
 تقويت ايستگاههای ايست و بازرسی ازنظر تجهیزات و نیروی انسانی در جهت
افزايش اقدامات کنترلی؛
 ايجاد گشتهای انتظامی در حاشیه گلوگاهها و اجرای کمین جهت دستگیری
مهاجرين غیرقانونی؛
 استقرار پستهای بازرسی سیار در محورهای مواصالتی؛
 راهاندازی ايستگاههای بازرسی سیار در معابر مواصالتی اصلی و فرعی
مورداستفاده شبکه قاچاق مهاجرين غیرقانونی؛
 شناسايی شبکههای سازمانيافته قاچاق انسان در داخل کشور و مبادی خروجی
از کشور؛
 شناسايی اماکن مورداستفاده شبکههای قاچاق انسان در مسیرهای تردد (انبارها،
کارگاههای پوششی ،مرغداریها ،گاوداریها و )...؛
 تشديد کنترل شرکتها و بنگاههای معامالت ملکی جهت پیشگیری از واگذاری
واحدهای اجارهای؛
 تشديد کنترل واحدهای صنفی متخلف در بهکارگیری مهاجرين غیرقانونی؛
 اعمال سیاستهای کنترلی از طريق اتحاديههای صنفی؛
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اعمال اقدامات کنترلی هويتی جهت صدور بلیت برای مهاجرين غیرقانونی
(آژانسهای مسافری هوايی و پايانههای مسافربری سواری و اتوبوسرانی)؛
استفاده از تمامی ظرفیتهای اطالعاتی در شناسايی و ضربه به شبکههای قاچاق
انسان با محوريت مهاجرين غیرقانونی؛
تعیین سیاستهای عملیاتی در حوزه مهاجرين غیرقانونی؛
هماهنگی بین سازمانی در دستگیری و طرد مهاجرين غیرقانونی؛
اجرای مصوبههای شورای عالی امنیت ملی در تشکیل بانک متمرکز اطالعات
اتباع خارجی؛
طراحی و اجرای طرحهای نوبهای ساماندهی اتباع خارجی؛
طراحی سیستم يکپارچه و هوشمند اتباع خارجی (سیستم يکپارچه کنترل اتباع
خارجی در سطح کشور ،تخصیص شماره يونیک ،سیستم کنترل مالی اتباع
خارجی ،اقامت ،مسافرت ،جابجايی ،اتمام اقامت و .)...

د -سپاه پاسدارا انقالب اسالمی:

با توجه به اينکه بخشی از مرزهای کشور در اختیار سپاه پاسداران میباشد و يکی از
معابر ورودی در حوزه مسئولیتی آن يگان قرار دارد ضروری است اقدامات کنترلی
مناسبی جهت محدودسازی ورود صورت پذيرد:
 تشديد اقدامات کنترلی در مناطق تحت کنترل باألخص جدار مرز؛
 تشديد اقدامات کنترلی بر روستاهای آلوده جدار مرز جهت پاکسازی ساکنین
بومی فعال در امر قاچاق مهاجرين غیرقانونی؛
 همکاری و تعامل مناسب با هنگهای مرزی فرماندهی مرزبانی استان سیستان و
بلوچستان؛
 استفاده از پتانسیل شبکه منابع فعال و چريکهای محلی در شناسايی و کنترل
شبکههای فعال مهاجرت غیرقانونی.
ه -وزارت اطالعات:

 اشراف اطالعاتی و رصد تحوالت و تردد اتباع بیگانه در مرزها بهويژه در شرق،
جنوب شرق ،غرب و شمال غرب کشور؛
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تقويت هماهنگی ،همکاری و تعامل اطالعاتی با نیروهای نظامی ،انتظامی ،امنیتی
و سیاسی در سطح محلی؛
طراحی سازوکارهای الزم برای اشراف اطالعاتی و کمک به شناسايی و جداسازی
نیروهای مشکوک که تحت عنوان کار و اشتغال به ترکیه و عراق سفر میکنند؛
همکاری با ناجا جهت توسعه و گسترش گشتهای مقابله با اشتغال غیرقانونی
اتباع خارجی در کشور؛
انسجامبخشی و ايجاد وحدت عمل و نظر در مرزهای خودی؛
تولید اطالعات نقطهای و اطالعرسانی به هنگام.

راهکارها و پیشنهادهای حوزه قضایی و حقوقی:
ال  -قوه قضائیه:

بديهی است بازدارندگی در جرائم در نوع مجازات تعريف و تعیین میگردد .قوه
قضائیه بهعنوان خط پايانی مدار يک عملیات ،نقش مؤثری در کاهش يا افزايش آن دارد.
به نظر می رسد مجازات اعمالی در پديده مهاجرين غیرقانونی ،شرايط بازدارندگی
مناسبی را به همراه نداشته و سودآوری اين پديده زمینه تجری عاملین و تکرار آن را
فراهم میآورد .بر اين اساس پیشنهاد میگردد قوه قضايیه:
 نسبت به ايجاد شعب تخصصی ويژه رسیدگی به تخلفات اتباع بیگانه در مراجع
قضايی اقدام نمايد؛
 نسبت به اجرای کامل مصوبه  02۳شورای عالی امنیت ملی در خصوص توقیف
خودروهای حاملین مهاجرين غیرقانونی در سطح کشور بهطور يکسان اقدام گردد؛
 حمايتهای مناسب قضايی از مأمورين درگیر در مقابله با قاچاق مهاجرين
غیرقانونی صورت پذيرد؛
 ايجاد وحدت رويه قضايی در برخورد با جرائم قاچاق انسان صورت پذيرد؛
 طبقهبندی محکومان جرائم قاچاق انسان در زندانها انجام پذيرد.
ب -مجلس شورای اسالمی:
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مورد تصويب قرار گیرد .به همین منظور تدوين اليحه مناسب برای ترمیم قوانین موجود
و ارجاع آن به مجلس از اهمیت خاصی برخوردار است.
پیشنهادها و الزامات دستگاهها در برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز:
با توجه به موارد ذکر شده بديهی است اجرای کامل طرحهای ساماندهی اتباع خارجی و
مقابله با پديده مهاجرين غیرقانونی بدون هماهنگی تمامی اجزای مرتبط امکانپذير
نبوده و زمینههای کنترلی را علیرغم تالشهای روزافزون دستگاهها ناکام خواهد
گذاشت .لذا برطرف نمودن موانع و مشکالت و الزام در هماهنگی شرايط مناسبی را در
اجرا فراهم خواهد آورد .فلذا پیشنهاد پژوهش برای اجرای هرچه بهتر طرحهای
ساماندهی اتباع بیگانه و برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز به شرح زير میباشد:
 بازنگری در ساختار نیروی انسانی و سازمانی در سطح حوزههای مأموريتی
مرتبط با طرحها؛
 در اختیار داشتن تجهیزات بهروز و پیش رفته در شناسايی و ساماندهی اتباع
غیرمجاز دستگیر؛
 انسداد کامل خألهای مرزی و تأمین بودجه و امکانات مختص موضوع؛
 تخصیص و واگذاری رديف بودجه مناسب برای دستگاههای اجرايی جهت
دستگیری و طرد اتباع خارجی؛
 عدم اجرای اقدامات سلیقهای از سوی برخی از دستگاههای مرتبط با حوزه اتباع
خارجی؛
 عدم دخالت سازمانهای امنیتی در اقدامات کنترلی اتباع خارجی و همکاری با
اجرای طرح بانک متمرکز اطالعات اتباع خارجی در ناجا؛
 صدور احکام بازدارنده از سوی مراجع قضايی جهت کارفرمايان متخلف و اعضاء
شبکههای قاچاق مهاجرين؛
 عدم اتخاذ تدابیر و تصمیمات مغاير با قوانین و مقررات جاری در خصوص
مهاجرين و اتباع خارجی از سوی برخی از دستگاهها؛
 عدم پشتیبانی و حمايت برخی از شخصیتها و مسئولین بانفوذ از مهاجرت و
مهاجرين افغانی؛
 داشتن عزم ملی در خصوص ساماندهی اتباع خارجی حاضر در کشور.
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نتیجهگیری:
به خطر انداختن سالمت جامعه ،اشاعه تفکرات خشونتطلبی مثل سلفیت جهادی و
طالبانیسم ،جعل مدارک ،تصرف فرصتهای شغلی ،استفاده از خدمات عمومی ملت،
ازدواجهای غیررسمی با بانوان ايرانی و پیدايش نسلهای بیهويت ،رسوب خانوادههای
آنان در حاشیه اکثر شهرها و ايجاد و برهم زدن توازن جمعیتی و به دنبال آن ايجاد
موارد سوء امنیتی و انتظامی در مناطق حاشیهای ،بخشی از معضالت حضور اتباع
خارجی در کشور میباشد.
از سويی ،تعدد دستگاههای تصمیمگیر در امور مرتبط با اتباع خارجی با نگرشها و
ساليق مختلف ،عدم اعمال جدی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرايی کشور،
همچنین برخی حمايتهای بینالمللی موجب تجری اتباع خارجی و ادامه حضور مستمر
آنان در کشورمان طی چهار دهه اخیر شده است .حضور گسترده و میلیونی اتباع
خارجی غیرمجاز (خصوصاً افغانها) در سطح کشور به يکی از تهديدات جدی علیه
امنیت ملی کشور تبديل گشته است ،اما بايد پذيرفت که هرگونه اقدام پلیسی در
برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز توسط سازمانهای امنیتی و انتظامی بدون در نظر
گرفتن تصمیمات مقامات سیاسی کشور دال بر جلوگیری از ورود و اقامت اتباع
غیرمجاز ،دارای پیچیدگیهای خاص خود بوده و میتواند سرمنشأ بسیاری از معضالت
سیاسی ،اجتماعی و بینالمللی برای کشور باشد .با همه مشکالت پیشگفته ،پلیس بر
اين باور است که باوجود ناهماهنگی و بعضاً کمکاریهای ساير دستگاههای دارای وظیفه
در حوزه اتباع خارجی ،مأموريت شناسايی ،دستگیری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز
تعطیل بردار نبوده و کنترل و اشراف اطالعاتی ايجاد شده بر اين جمعیت ،ناشی از
اقدامات و تالشهای شبانهروزی ناجا میباشد؛ بهگونهای که با امکانات در دسترس،
مأموريت محوله در اين خصوص در حال انجام است.
فرجام سخن اينکه نه نوسانات ارزی کشور در طی سالهای  131۳و  1311توانسته
جلوی قاچاق انسان از مرزهای شرقی را بگیرد و نه قانون و برخوردهای قهری؛ و اين
معضل همچنان در سطح کشور ادامه دارد و تبعات امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی آن
برای کشور بشمار؛ و شانه خالی کردن سازمانهای ذیربط از بار مسئولیت و فقط نگاه
صرفاً برخورد قهری با مقوله اتباع خارجی غیرمجاز ره به جايی نخواهد برد.
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