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حرية التنقل لالجئني األفغان يف إيران
فارشيد فارزين وصافيناز جدايل

رغم املس ِّوغات القانونية ،أدت زيادة القيود املفروضة عىل حركة ال َّالجئني وعملهم يف إيران إىل آثار ضارة عىل
ال َّالجئني.
ُبعيد الثورة اإليرانية وظهور الجمهورية اإلسالمية عام  ،1979إيران ،فقد أدت يف الوقت نفسه إىل فرض قيود ال يستهان بها عىل
انتهجت الحكومة الجديدة منذ أيامها األوىل سياسية ترحيبية حرية تنقلهم وحركتهم.
بالالجئني األفغان .وهي سياسة متأصلة بالقيم واملبادئ الدينية
اإلسالمية 1 .ونتيجة لذلك ،عرب ماليني األفغان الحدود واستقروا يف انضمت إيران إىل اتفاقية شؤون ال َّالجئني لعام  1951لكنَّها تحفظت
شتى أنحاء إيران واستقروا فيها دون أي قيد أو رشط .بل متكن عىل أربع مواد منها املادة ( )26التي تسمح بحرية الحركة لالجئني.
َّ
اللجئون األفغان من االندماج بسهولة كبرية بسبب عاميل اللغة ومن هنا ،ال تعد إيران نفسها ملزمة بتطبيق أحكام تلك املادة التي
ً
والثقافة املشرتكتني .ثم نجحوا أيضا يف دخول سوق العمل املحيل يلزم القسم األخري منها الطرف املوقع عليها بأن يوفر حرية الحركة
ولو َّأن طبيعة األعامل التي وجدوها جعلت عدداً كبرياً منهم يعمل لالجئني رشيطة التقيد بأي لوائح واجبة التطبيق عىل األجانب يف
يف مناطق نائية تاركني عائالتهم يف املدن .ويف نهاية املطاف ،كان الظروف نفسها.
أولئك ال َّالجئون يتنقلون بني أماكن عملهم ومساكنهم كل يوم.
ومنذ إصدار بطاقات اإلقامة األوىل عام ُ ،2003سمح للالجئني
ومل يواجه األفغان أي صعوبة تذكر يف التنقل بحرية من موقع األفغان وغري األفغان بحرية الحركة ضمن اإلقليم املخصص لإلقامة.
آلخر إىل عام  2000عندما قررت الحكومة اإليرانية أن تنظم وضع لكنَّ تنقل ال َّالجئني بني األقاليم أصبح مقيداً برشط إعالم السلطات
ال َّالجئني األفغان وأطلقت باملشاركة مع مفوضية األمم املتحدة والحصول عىل ترصيح التنقل املس َّبق .ودون ذلك اإلجراء ،ال ُيسمح
السامية لالجئني خطة مشرتكة شاملة لتسجيل ال َّالجئني األفغان .لالجئني بالتنقل خارج إقليم اإلقامة املحدد تحت طائلة االعتقال
 2ثم تبع تلك الخطة املبدئية تدابري تكميلية أخرى مبا فيها إصدار واالحتجاز بل الرتحيل أيضاً حسب اقتناع السلطات .ومع َّأن طلب
بطاقات اإلقامة املؤقتة لالجئني األفغان .ومع َّأن بطاقات اإلقامة الحصول عىل الترصيح مل يكن مشكلة بحد ذاته بالنسبة لالجئني،
التي أصدرتها الحكومة اإليرانية نظمت وقوننت وضع األفغان يف
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فقد كانوا يواجهون املتاعب يف ذلك سواء أكان ذلك بسبب الروتني لألفغان وهم من بني الفئات األكرث فقراً وضعفاً يف املجتمع اإليراين
البريوقراطي أم بسبب الرسوم املالية لإلصدار.
فض ًال عن الصعوبة التي سيواجهونها يف البحث عن وظائف جديدة
يف بيتهم الجديدة.
والترصيح نفسه مطلوب للتنقل من أجل العمل فال ُيسمح أيضاً
للالجئني األفغان بالعمل إال ضمن املناطق املحددة يف مكان ولتخفيف األثر االقتصادي االجتامعي عىل نقل الالجئني ،ينبغي
إقامتهم .ويف بعض األحيان ،تكون أماكن اإلقامة محصورة ومقيدة النظر يف تطبيق التدابري التالية قبل االنتقال وأثناءه وبعده:
جداً لدرجة تجعل إيجاد العمل فيها لألفغاين أمـراً يف منتهى
الصعوبة .وعدا عن ذلك ،ال ُيسمح بتوظيف الالجئني األفغان إال يف ■ ■أن تكون أماكن االنتقال الجديدة قريبة من ناحية املسافة
مهن مقيدة ما يقلل من خيارات الوظائف املتاحة لهم.
وكذلك من نواحي البيئة االجتامعية والثقافية والبيئة إىل
األماكن السابقة التي كان َّ
اللجئون يعيشون فيها .فكلام
مناطق محظورة
كان مكان اإلقامة الجديد أقرب من هذه الناحية ،انخفضت
يف عام  ،2007أعلن مجلس األمن القومي األعىل يف إيران بعض
تكاليف النفل والتكاليف األخرى املصاحبة للنقل .فالتشابه
املناطق بل مدناً كاملة يف بعض املناطق عىل أنها مناطق يحظر عىل
الثقايف واالجتامعي والبيئي ميكن أن يسهل من عملية إدماج
َّ
األجانب دخولها مبن فيهم الالجئني .و ُبني ذلك القرار من الناحية
الالجئني يف منطقة اإلقامة الجديدة ما سيعود بالفائدة عىل كل
القانونية عىل املادة ( )13من قانون دخول األجانب وإقامتهم يف
من املجتمعات املضيفة وال َّالجئني.
إيران التي أتاحت للحكومة حق إعالن املناطق املحظورة العتبارات
“األمن القومي” أو “املصلحة العامة” أو “الصحة” .3ووقت تطبيق ■ ■نظراً الرتفاع تكلفة إعادة نقل ال َّالجئنيُ ،يح َّبذ أن تقوم
السياسة الجديدة ،كانت معظم املناطق املحظورة واقعة عىل
الحكومة مبشاركة املنظامت الدولية املساعدة لالجئني يف
الحدود لكنها مع مرور الوقت امتدت لتشتمل اليوم عىل أقاليم
االنتقال إما من خالل املساعدات املالية املبارشة أو بتوفري
ومدن كاملة يف شتى أنحاء البالد.
التسهيالت اللوجستية املناسبة.
ووفقاً لسياسة املناطق املحظورة ،يحظر عىل ال َّالجئني األفغان
اإلقامة يف املناطق املحظورة أو الذهاب إليها .وفور إصدار اإلعالن
ونرش قامئة املناطق املحظورة ،مينح َّ
اللجئون موعداً نهائياً ليقرروا
إما االنتقال إىل مناطق أخرى يف إيران تحدها الحكومة أو العودة
إىل أفغانستان .ويف حالة اختار الالجئ االنتقال ،سيستمر بالتمتع
ببعض الحقوق األساسية ،مثل :التعليم والعمل والرعاية الصحية
واإلسكان يف بيئة آمنة .لكنَّ االنتقال مع ذلك يصبح مشكلة
بالنسبة لالجئني األفغان ألنهم غالباً كانوا يعيشون يف مناطقهم
سنوات عدة أسسوا خاللها عالقاتهم االجتامعية والعاطفية
4
وشبكاتهم االقتصادية.
أما من مل يتمثل من ال َّالجئني لرشوط سياسة املناطق املحظورة فال
يسمح لهم بالحصول عىل بطاقات اإلقامة املؤقتة وهذا يعني أنهم
يصبحون أجانب غري رشعيي اإلقامة يف البالد .وإذا بقوا عىل هذه
الحالة ،يحق للرشطة أن تعتقلهم وترحلهم إىل أفغانستان.

اعتبارات إنسانية

رغم استناد تأسيس سياسة املناطق املحظورة وتنفيذها إىل أسس
قانونية ،فتثري مخاوف عدة من ناحية حقوق اإلنسان .ففي حني
ُينح َّ
اللجئون مدة معقولة للتحضري لالنتقال ،يبقى أثر ذلك
ً
َّ
االنتقال عليهم كبريا .وأهم يشء أن هذا االنتقال مكلف بالنسبة

■ ■ال ينبغي التقليل من أهمية إعادة االندماج يف املنطقة
الجديدة لإلقامة ،بل ُيح َّبذ أن تساعد املنظامت غري الحكومية
املحلية ال َّالجئني يف اإلسكان والتوظيف ويف توفري التعليم
املدريس ألطفال ال َّالجئني.
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