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سیاست فرهنگی و حقوق بشر مهاجران افغانستانی در
شهال باقری ،منصوره

ایران1

افقهی

(تاریخ دریافت 1399/3/27 :تاریخ پذیرش)1399/4/21 :

چکیده
اتخاذ سیاستهای فرهنگی در مواجهه با مهاجران خارجی ،پیش از هر چیز تصویری است که سیاستگذاران
از «خودی» و «بیگانه» ارائه میدهند .سیاستگذاری برای حقوق بشر این مهاجران نیز بر همین تصور از خودی
و بیگانه مبتنی است .در پی اشاال کشور افاانستان توسط شوروی سابق و پس از آن بروز جنگ داخلی در
این کشور ،چگونگی مواجهه با بحران مهاجرت افاانستانیها به ایران بارها طی چهار دهه گذشته در نهادهای
سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار گرفته است .کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد ،تعامل ایران با
مهاجران افاانستانی در این مدت را نمونهای موفق از میزبانی جمعیت بزرگ پناهجویان معرفی کرده است.
تحقیق حاضر ،بهعنوان یک «تحلیل سیاست» ،با هدف بررسی سیاستهای فرهنگی تضمینکننده حقوق انسانی
مهاجران افاانستانی در ایران و با اتخاذ روش تحلیل گفتمان الکال و موفه به بررسی مذاکرات مجلس شورای
اسالمی ،بیانات امام خمینی و برخی از مسئولین در مورد مهاجران افاانستانی پرداخته است .طبق نتایج بهدست
آمده ،سیاست کالن فرهنگی کشور عمدتاً جهانگرای اسالمی و به دور از مؤلفههای ملیگرایی بوده است؛ لذا
مهاجران افاانستانی بهعنوان برادران مسلمان مورد استقبال قرار گرفتهاند .تنها در مقاطعی که گفتمانهای
توسعهگرایی و جهانگرایی لیبرال قدرت نسبی را در اختیار داشتهاند برخی مطالبات ملیگرایانه،
محدودیتهایی را برای این مهاجران ایجاد نموده است.
کلیدواژهها :مهاجران افاانستانی ،سیاست فرهنگی ،حقوق بشر ،جهانگرایی ،ملیگرایی ،تحلیل سیاست،
تحلیل گفتمان.

 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشجو ،منصوره افقهی ،با عنوان بررسی سیاستهای فرهنگی حقوق بشر
(مقایسه ایران و آمریکا) در دانشگاه خوارزمی است.
 دانشیار جامعهشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول).
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مقدمه
حقوق بشر پناهجویان ،در اغلب کشورهای مقصد ،عموم ًا از جهت مالحظات مختلفی ازجمله
تحمیل بار اقتصادی ،بروز مسائل اجتماعی و همچنین تعارضات فرهنگی تهدید میشود.
سیاست گذاران از یک سو با تعهدات حقوق بشری مواجه هستند و از سوی دیگر ،ذینفعان و
مطالبهگران متعددی در کسوتهای مختلف اتحادیههای کارگری ،مدیریت شهری ،فعاالن
اجتماعی و گروههای خواهان حفظ اصالت و میراث فرهنگی قرار دارند که با حضور بیگانگان
مخالف هستند.
مشارکت مهاجران خارجی در بازار کار ،انتساب جرایم و مسائل اجتماعی به آنان و کاهش
سرانههای عمومی نخستین موضوعاتی هستند که از سوی ذینفعان بومی برای تأثیر بر
سیاستگذاران جهت کاهش تعهدات حقوق بشری در قبال پناهجویان در اغلب کشورهای مقصد
مطرح میشود .اما آنچه بهطور خاص از بابت سیاستهای فرهنگی دارای اهمیت است ،مطالباتی
است که با هدف حفظ اصالت و تجانس فرهنگی خواهان پاسداری از هویت ملی هستند.
مشهورترین نمونه جهانی چنین مخالفتی با حضور پناهجویان خارجی ،مخالفت ملیگرایان
آمریکایی با گسترش حضور پناهجویان اسپانیولی زبان است که بهصورت احداث دیوار مرزی
با مکزیک تبلور یافته است (کاستلز و دیویدسون1382 ،1؛ هانتینگتون1384 ،2؛ ترامپ.)1396 ،3
مهاجرت گسترده مردم افاانستان در پی اشاال این کشور توسط نیروهای کمونیستی شوروی
سابق از سال  1358آغاز شد ،یکی از بزرگترین وقایع مهاجرتی در دنیای معاصر را رقم زده
است .بخشی از این مهاجران در پاکستان و در اردوگاههایی که با کمک سازمان ملل اداره میشد،
استقرار یافتند اما بخش بزرگتری از آنان که در سالهای مختلف بین یک میلیون تا سه میلیون
در نوسان بوده است در شهرها و روستاهای ایران ساکن شده و حتی اجازه کار یافته و از خدمات
آموزشی و بهداشتی برخوردار شدهاند (نصر اصفهانی.)84 :1397 ،
اکثر کشورها کنوانسیونهای حقوق بشر را که متضمن حقوق انسانی مهاجران و پناهجویان
نیز هست ،پذیرفتهاند اما عملکرد کشورها در این خصوص مشابه هم نیست .بههمین ترتیب،
احزاب مختلف در یک کشور نیز سیاست یکسانی را در مواجه با این مسئله در پیش نمیگیرند.
1. Castles & Davidson
2. Huntington
3. Trump
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بهعنوان مثال ،حزب سبز آلمان الیحهای را «در سال  1985به پارلمان فدرال ارائه داد که به
موجب این الیحه ،مقیمان خارجی بهصورت عملی همه حقوق شهروندی را بدون اقدام رسمی
شهروند شدن کسب میکردند» اما دیگر احزاب با آن مخالفت کردند .در مثالی دیگر« ،کنگره
آمریکا در سال  1996قانونی را تصویب کرد که به موجب آن آموزش و خدمات رفاهی برای
مهاجران غیرقانونی لاو شد و امتیاز استفاده از خدمات رفاهی برای مهاجران قانونی نیز بهطور
چشمگیری قطع گردید» (کاستلز و دیویدسون .)193-4 :1382
در ایران علیرغم وجود برخی مخالفتها با حضور میلیونی مهاجران افاانستانی که حداقل
در دو مقطع به طور جدی در مجلس شورای اسالمی نیز مطرح گردید ،مواجهه دولت و ملت
ایران با مهاجرت گسترده مردم جنگزده افاانستان ،به گواهی گزارشات کمیساریای عالی امور
پناهندگان سازمان ملل متحد ،بسیار خوب ،سخاوتمندانه و شایسته پیروی بوده و هست
(کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد 8-96 :2017 a ،1؛  83: 2019و  .)23 :2017 bاین
درحالی است که ورود این مهاجران مقارن با جنگ تحمیلی و در عین حال رکود اقتصادی و
نرخ باالی بیکاری در کشور بود .شرایطی که تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه به سختی
و از طریق اجرای سیاست توزیع متمرکز و کوپنی میسر گردید.
پژوهش حاضر بهعنوان یک «تحلیل سیاست» تالش دارد از طریق مطالعه گفتمانهای سیاسی
در تاریخ جمهوری اسالمی ایران ،رویکرد فرهنگی دستگاه حاکمه و جریانات مختلف سیاسی
در مواجهه با مهاجران افاانستانی را مورد بررسی قرار دهد .در این مطالعه به این موضوع خواهیم
پرداخت که چه چیزی موجب گردیده که با وجود نقطهنظرات مختلف و چرخشهای سیاسی
در سطح دولت و مجلس ،در مجموع در گزارشات متعدد نهاد مربوطه در سازمان ملل از عملکرد
چهار دهه نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص حقوق بشر مهاجران افاانستانی تمجید و
تقدیر شده است (همان).
براساس اسناد بینالمللی حقوق بشر و همچنین کنوانسیون پناهندگان سال  ،1951هر فرد
بشر حق دارد کشور خود را ترک کند .همچنین افراد بشر حق ارائه درخواست پناهندگی به هر
کشور دیگری را دارند .دولتها نیز موظفند با پناهجویان رفتاری انسانی داشته و آنها را به خاطر
ورود غیرقانونی به مرزهایشان مجازات نکنند .دولتهای میزبان مجاز هستند درخواست
1. UNHCR
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پناهجویان را پذیرفته و یا نپذیرند ولی مجاز نیستند پناهجویی را به سرزمینی که احتمال تعقیب
و شکنجه در آن وجود دارد ،بازگردانند (پرویزی6-15 :1394 ،؛ سرافراز1394 ،؛ جمالپور و
همکاران.)1396 ،
برای طرح صحیح مسئله و بررسی سیاستهای اتخاذ شده در مورد مهاجران افاانستانی باید
به تفاوت مهاجر قانونی ،مهاجرغیرقانونی ،و پناهجو دقت نمود .تصمیم و اقدام دولتها در برابر
پناهجو و مهاجر غیرقانونی را نمیتوان سیاست مهاجرتی یا مهاجرپذیری دانست .تفاوت عمده
در آن است که سیاست مواجهه با پناهجو در واقع چگونگی اقدام در برابر واقعهای است که
عامل اصلی آن خارجی و بیرون از اراده سیاستگذار است .مهاجر غیرقانونی نیز همانند پناهجو
کسی است که بدون اطالع و اراده کشور میزبان وارد شده است .لذا با توجه به این تمایز،
سیاستهای اتخاذ شده در برابر مهاجران افاانستانی را باید «سیاست مواجهه با پناهجو» دانست.
در این مطالعه و در ارتباط با کشور افاانستان ،در مواقعی که امنیت نسبی در افاانستان برقرار
بوده و هدف از مهاجرت هرچیزی غیر از فرار از ناامنی بوده باشد ،مصداق مهاجرت غیرقانونی
تلقی میشود .برخی از جوانان افاانستانی را که به تنهایی و با اهداف اقتصادی وارد ایران شدهاند،
بهویژه در ایامی که امنیت نسبی در افاانستان وجود داشته است ،باید بهعنوان «مهاجران
غیرقانونی» تلقی نمود (خوبنژاد و جفری1394 ،؛ سرافراز1394 ،؛ هانلون و ویسینو:1395 ،1
.)159-166
«سیاست مهاجرپذیری» عموماً اقدامی برنامهریزی شده برای جذب مهاجر است که با هدف
جذب نخبگان و یا کارگر ماهر و یا پیشگیری از سالخورده شدن جمعیت صورت میگیرد
(زنجانی )1-191 :1380 ،درحالیکه «سیاست مواجهه با مهاجر غیرقانونی» عمدتاً بازگرداندن
مهاجر به کشور مبدأ میباشد .تنها در شرایطی که کشور میزبان از رشد باالی اقتصادی و نرخ
کم بیکاری برخوردار باشد ،ممکن است از حضور موقت مهاجران غیرقانونی استقبال نماید .البته
این استقبال در صورت کاهش رشد اقتصادی و یا افزایش نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری،
نخست تبدیل به سختگیری و در ادامه بهصورت اخراج مشاهده خواهد شد .چنانکه در پی
بروز رکود اقتصادی ،دولت اوباما بسیاری از مهاجران غیرقانونی را از آمریکا اخراج نمود (مانز،2
1. Hanlon & Vicino
2. Munz
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 1395و هانلون و ویسینو.)106 :1395 ،
همچنین« ،سیاست مواجهه با پناهجو» در ابتدا اعطا یا عدم اعطای پناهندگی است .اقدامی
که معموالً پس از بررسی صحت ادعای شخص پناهجو در خصوص فرار از ناامنی در فرایندی
قضایی صورت میگیرد .کشورها میتوانند حتی پس از احراز صحت ادعای پناهجو ،بدون اعطای
پناهندگی اجازه دهند شخص پناهجو در کشور میزبان حضور داشته باشد یا از کشور دیگری
پناهندگی اخذ نماید .اما در هر حالت بر اساس معاهدات حقوق بشری اجازه ندارند شخص
پناهجو را تا زمانی که ناامنی در کشور مبدأ وجود دارد ،بازگردانند .در مرحله دوم ،دولتها در
قالب سیاست مواجهه با پناهجو تصمیم میگیرند که آیا به پناهجویان یا پناهندگان اجازه دهند
در میان شهروندان سکونت یابند و یا آنها را ملزم نمایند در شهرکها و اردوگاههایی ویژه
سکونت داشته باشند .در مرحله بعد نیز سطح دسترسی آنان به بازار کار ،خدمات رفاهی ،آموزش
و بهداشت را تعیین میکنند (سرافراز1394 ،؛ جمالپور و همکاران1396 ،؛ هانلون و ویسینو،
.)166-159 :1395
بنابراین ،به نظر میرسد برای مطالعه صحیح مسئله سیاستگذاری در مورد مهاجران افاانستانی
میبایست آن را بهعنوان «سیاست مواجهه با پناهجو» (کستلز و میلر )138 :1396 ،1و یا در
مواردی که مهاجرت آنها با هدف اقتصادی صورت گرفته است« ،سیاست مواجهه با مهاجر
غیرقانونی» قلمداد نماییم .لذا تبیین آن در قالب سیاست جذب نیروی کار ،چنانکه نصر اصفهانی
( )1397بر آن تأکید داشته است ،بهویژه با توجه به شرایط رکود و نرخ باالی بیکاری در اقتصاد
کشور ،دور از واقعیت ،و بیشتر میتواند ناشی از تأثیر نظریات کالسیک مهاجرت باشد.
در میان پژوهشهای متعددی که در ایران مهاجران افاانستانی را مورد توجه قرار دادهاند،
غالباً موضوع مطالعه خود این مهاجران بودهاند و غیر از گزارشهای نهادهای بینالمللی ،کمتر
پژوهشی سیاستها و عملکرد دولت را بهطور خاص مورد بررسی قرار داده است .مطالعه حاضر
بهعنوان یک تحلیل سیاست اهتمام اصلی خود را بر شناخت عوامل گفتمانی تعیینکننده
سیاستهای مواجهه با مهاجران افاانستانی قرار داده است.

1. Castles & Miller
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چارچوب نظری
سیاستهای فرهنگی در رویکرد جوامع به پذیرش جمعیتهای خارجی نقش تعیین کنندهای
دارد .چنانکه ،هرگاه سیاست فرهنگی در کشوری متضمن اولویت حفظ «اصالت ملی» و تجانس
قومی و نژادی باشد ،علیرغم برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی و تضمین امنیتی در پذیرش
پناهجویان و مهاجران و بهویژه در اعطای تابعیت ،سختگیری بیشتری صورت خواهد گرفت
(کاستلز و دیویدسون.)178-9 :1382 ،
ی بینالمللی موجب شده است
سرعت تحوالت هویتی در اثر موج بزرگ محصوالت فرهنگ ِ
دولتها از طریق سیاستگذاری در عرصه فرهنگی ،توجه ویژهای به حفظ میراث فرهنگی و
هویت ملی از خود نشان دهند (اشتریان 7-35 :1391 ،و ایوبی .)8-9 :1389 ،سیاستهای
فرهنگی به دو شیوه میتوانند موجب تقویت هویت ملی شوند :از طریق تأکید بر مؤلفهها و
نمادهای ملی مانند پرچم ،سرود ملی ،زبان رسمی ،روایات تاریخی ،اسطورهها ،افسانهها و آداب
و رسوم ،و دیگر از طریق ایجاد محدودیت برای عوامل تضعیفکننده هویت ملی ازجمله
جلوگیری از بروز بحرانها و تنشهای قومی و پرهیز از قومیتگرایی در عرصه حاکمیت سیاسی
(اشتریان.)97 :1391 ،
امروزه در سراسر جهان انواع مهاجرتهای بینالمللی به یکی از عوامل تضعیفکننده هویت
و شهروندی ملی تبدیل شده است (استیونسون .)72 :1395 ،1احداث دیوار مرزی با مکزیک از
سوی دولت آمریکا ،سختگیری فزاینده اتحادیه اروپا در اعطای ویزا ،مقابله با گروههای قاچاق
انسان در دریای مدیترانه و جلوگیری از سیل مردم جنگزده سوریه در مرزهای یونان که
نمونههایی از مقابله جدی کشورهای توسعهیافته با ورود ناخواسته پناهجویان و مهاجران
غیرقانونی است ،تنها به سبب پیامدهای اقتصادی یا امنیتی ورود آنها نیست ،بلکه گروههای
ذینفوذ بسیاری در این کشورها هستند که بیش از همه نگران پیامدهای فرهنگی و به خطر افتادن
هویت ملی خود میباشند .گروههای راستگرا که در هر شرایطی نگران از دست رفتن تجانس
فرهنگی و قومیتی کشورشان هستند به هیچ عنوان با حضور بیگانگان کنار نمیآیند (کستلز و
میلر.)137 :1396 ،
حضور گسترده و طوالنیمدت مهاجران در کشور میزبان عالوه بر تبعات اقتصادی ،پیامدهایی
1. Stevenson
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فرهنگی و حتی ظهور اشکالی از چند تابعیتی را نیز به همراه خواهد داشت« .مهاجرانی که
سالهای طوالنی در یک کشور اقامت داشته باشند ،معموالً موقعیت ویژهای را به دست میآورند».
چنین مهاجرانی در کشورهای توسعهیافته اجازه مشارکت در بازار کار و برخورداری از تأمین
اجتماعی و آموزش و پرورش و حتی اجازه اقامت دائم را کسب نموده و موقعیتی «شبهشهروند»
بهدست میآورند« .بسیاری از این مقیمان دائمی ،در واقع در همین کشور محل اقامت خود متولد
شدهاند» .ولی کشور میزبان ضمن خودداری از اعطای تابعیت ،موقعیتی «شبهشهروند» را برای
ایشان تضمین میکند .تقریباً  20درصد از مهاجران ساکن در کشور آلمان از اقامت دائم برخوردار
هستند .این درحالی است که در برخی کشورها نسل دوم مهاجران (فرزندان مهاجران نسل اول)
شهروند و جزو اتباع کشور میزبان تلقی میشوند درحالیکه غالباً تابعیت کشور مبدأ مهاجرت
والدین خود را نیز دارا میباشند (کاستلز و دیویدسون.)183-192 :1382 ،
در ایران نیز جمعیت نسل دوم مهاجران افاانستانی که هیچگاه از ایران خارج نشدهاند و
تمایلی نیز به بازگشت ندارند در حال بزرگتر شدن و تبدیل به مسئلهای است که دانشمندان و
سیاستگذاران را متوجه خود نموده است .البته دور از انتظار مینماید که به مانند کودکان حاصل
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به موجب مصوبه سال  1398مجلس شورای اسالمی،
ایرانی شناخته شدند ،شهرون دی نسل دوم مهاجران (که هر دو والدین خارجی باشند) به آسانی
قابل حل باشد .مسئله دیگر اینکه ،در هر حالت اثبات یا اعطای شهروندی خواهناخواه متضمن
تابعیت دوگانه خواهد بود ،مگر اینکه همکاری کاملی از سوی دولت افاانستان برای سلب تابعیت
برای کسانی که در ایران شهروند تلقی میشوند ،صورت گیرد.
نش 1در پژوهشی که در سال  2009با عنوان «سیاستهای فرهنگی حقوق بشر؛ مقایسه
ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا» انجام داده به بررسی چگونگی رعایت یا عدم رعایت حقوق
مهاجران و غیرشهروندان پرداخته است و آن را تحت تأثیر سیاستهای فرهنگی در طیفی از
جهانوطنگرایی تا ملیگرایی مورد نقادی قرار داده است .نش این پژوهش را در زمانی انجام
داده که دولتهای بریتانیا و ایاالت متحده بابت اقدامات غیربشردوستانه در فضای امنیتی پس از
واقعه  11سپتامبر  2001مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته بودند .بازداشتهای بدون
تفهیم اتهام برای مدتهای نامحدود ،شکنجه و ورود ناموجه به حریم خصوصی افراد و ایجاد
1. Nash
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محدودیتهای بیدلیل که عموم ًا متوجه غیرشهروندان بود ،بخشی از اقدامات فراقانونی است
که این دولتها با اعالم وضعیت فوقالعاده به انجام آن مبادرت کردند .نش معتقد است «در یک
حکومت دموکراتیک ،دولت بهسادگی نمیتواند تصمیم خود برای اعالم وضعیت فوق العاده را
به شکلی قابل قبول برای نظام حقوقی از سویی و برای مردم از سوی دیگر توجیه کند .لذا
دولتها برای توجیه این تصمیمات به یک سری سیاستهای فرهنگی در قبال حقوق بشر
میپردازند ... .به همین ترتیب دولتهای بریتانیا و ایاالت متحده با پیش گرفتن یک سری
سیاستهایی فرهنگی ،نادیده گرفتن حقوق اساسی غیرشهروندان مظنون به فعالیتهای
تروریستی را توجیه میکردند ... .این درحالی است که وقتی حقوق بشر مورد توجه است تمایز
میان شهروند و غیر شهروند باید منسوخ شود .اما دولت ملی در حالت ایدهآل خود وجود دارد
تا در خدمت شهروندان باشد .پس چگونه میتواند مخالف با ماهیت خود از این اولویت
چشمپوشی کند» (نش.)75 :2009 ،
نش در مقایسه ملیگرایی و جهانوطنگرایی استدالل گریک کالون 1را میپذیرد که این دو
در توجه به حقوق انسانی با یکدیگر تفاوت ندارند ،هر دوی آنها ریشههای مشترکی در فردگرایی
لیبرال دارند ،تفاوت در تعلق خاطر آنها به ارزشهای خاصگرایی و جهانگرایی است .ملت
بهطور واضح بیانی از یک انحصار است .بهطوریکه مقصود از «برابری افراد» که در یک دولت
ملی مورد تأکید قرار میگیرد ،منحصراً شهروندان و افراد همان ملت میباشد (همان.)105-106 :
کالون در بیان انتقاد جهانوطنگرایان از دولت ملی میگوید« :اگر مبنای حقوق در دولت ملی
حقوق طبیعی است که همه ابناء بشر با والدت آن را برخوردار میشوند ،چرا شهروندان از
شرایطی متفاوت با غیر شهروندان برخوردار هستند؟ چرا شهروندان فرانسه یا آمریکا باید از این
امتیاز برخوردار باشند که در جامعهای زندگی کنند که به حقوق احترام گذارده میشود ،درحالی
که دیگران [ازجمله مهاجران بدون روادید و پناهجویان] محکوم به اخراج و اتالف حقوقشان
هستند؟» (همان.)107 :
«محتوای تعالیم ناسیونالیسم اصالت منافع ملّی است و بنابراین ،منافع مردم جهان بهطور
منطقی جنبه فرعی دارد زیرا هر ملّت ،ملّت دیگر را بیگانه میداند و خود را به هیچ وجه موظف
به تأمین منافع مردمی که در کشورهای دیگر به سر میبرند و خودشان وظیفه دارند در جهت
1. Carig Calhoun
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مصالح خود قدم بردارند ،نمیداند .ولی این جنبه منفی؛ یعنی احساس بیگانگی با دیگران ،درست
به موازات جنبه مثبت یعنی کوشش در راه جلب منافع ملّی ،پیوسته و بهطور طبیعی رشد میکند
و دیوار «ملیت» بدین ترتیب دائماً بلندتر میگردد( ».حجتی کرمانی  ،51 :1384به نقل از شهرامنیا
و نظیفی نائینی.)1392 ،
«ملّیگرایی به مرزهای جارافیایی اصالت داده و هدف ایجاد واحدهای ملّی را دنبال میکند
که کانون اصلی وفاداری در آن میهن است؛ درحالیکه اسالم به عقیده و مذهب اصالت داده و
کانون اصلی دلبستگی انسان را خدا میداند و وحدت جهانی بشر را بر مبنای ایدئولوژی دنبال
میکند .بر مبنای اندیشههای اسالمی ،ملّیگرایی افق فکری انسان را محدود میکند و جامعة
انسانی را در نظر نمیگیرد و از این لحاظ باعث شکلگیری نژاد پرستی ،استعمار و استثمار
جوامع می شود» (داوری اردکانی ،21 :1364 ،به نقل از شهرامنیا و نظیفی نائینی.)1392 ،
در موضوع حقوق بشر غیرشهروندان ،جهانگرایی اومانیستی و جهانگرایی دینی سیاستهای
مشابهی را پیشنهاد میکنند و در مقابل ملیگرایی قرار دارند .اما هر کدام ادبیات و توجیهات
خاص خود را در محترم شمردن حقوق غیرشهروندان پیش میکشند و به شکل متفاوتی جامعه
معاصر ملی را به رعایت حقوق انسانی پناهجویان ترغیب میکنند .به تعبیر دیگر ،هر کدام از این
دو نوع جهانگرایی سیاستهای فرهنگی خاص خود را در رعایت حقوق بشر مهاجران
بهکارمیگیرند .یکی به ارزشهای طبیعی انسان تأکید میکند و دیگری با اتصال انسانها با عالمی
ماوراء طبیعت معتقد به کرامت و حقوق الهی انسان میشود (حقیقت1391 ،؛ حجتی کرمانی،
1384؛ شهرامنیا و نظیفی نائینی 1392 ،؛ داوری اردکانی 1364 ،؛ ساداتینژاد و عالیی آوارگانی،
.)1396
فلسفه اسالمی نیز در قرن اخیر با مواجهه با پدیده ملیگرایی در برابر آن موضع گرفته و آن
را به سبب آنکه موجب تشتت و تفرقه در اجتماع بشری میشود مورد نکوهش قرار داده است.
چرا که ایجاد اتحاد و همبستگی ملی متضمن غیر و بیگانه دانستن و درنتیجه تالش برای
«استخدام» و بهرهکشی از غیر می شود و نهایتاً استعمار برخی ملل توسط برخی دیگر را موجب
خواهد شد و این با فطرت تکوینی انسان و نظام تشریع ناسازگار است (طباطبایی.)197 :1382 ،
« ...اهل یک وطن هر قدر متحدتر و درهم فشردهتر شوند از سایر مجتمعات بشری بیشتر
جدا میگردند ...و واحدی که جدیداً تشکیل یافته شروع میکند به اینکه با سایر آحاد جدید
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همان معاملهای را بکند که با سایر موجودات عالم میکرد ،یعنی سایر انسانها و اجتماعات را به
خدمت میگیرد و از آنها چون حیوانی شیرده بهرهکشی میکند ... .و همین معنا باعث شده که
اسالم اعتبار اینگونه انشعابها و چنددستگیها و امتیازها را لاو اعالم نموده ،اجتماع را بر پایه
عقیده بنا نهد نه بر پایه جنسیت ،قومیت ،وطن و امثال آن» (طباطبایی.)8-197 :1382 ،
پیشینه تحقیق
ادغام و هماهنگ شدن مهاجران یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری فرهنگی در
کشورهای مهاجرپذیر است .دیدیر و جیانی )2013( 1در مقالهای با عنوان «ادغام مهاجران،
پذیرش عمومی و همبستگی اجتماعی» افزایش موج مهاجران و پناهجویان در اروپا را بهعنوان
عامل مختلکننده انسجام اجتماعی مورد توجه قرار دادهاند .درحالی که در دهههای  1970و
 1980سیاست چند فرهنگی (تکثرگرایی فرهنگی) برای ایجاد همگرایی در مهاجران با جامعه
اصلی مورد توجه قرار داشت ،اما با تاییر قرن «اجماع عمومی پدید آمد که چندفرهنگی بهعنوان
یک سیاست برای ادغام مهاجران شکست خورده است ...؛ تا جایی که این واژه از دایره کاربرد
عمومی خارج شد و تنها در لفاظیهای توخالی شنیده میشد» (ورتوک و وسندورف.)2010 ،2
دیدیر و جیانی معتقدند حتی تمرکز روی زبانآموزی مهاجران نمیتواند پیروی از قوانین و
مشارکت در هنجارها و ارزشها و درنتیجه انسجام اجتماعی را بههمراه داشته باشد .بنابراین،
شاهد یک تاییر گفتمان در سیاستهای مهاجرت در آغاز قرن بیستویکم هستیم که در آن
مفهوم کثرتگرایی فرهنگی و ارجاع به تنوع فرهنگی بسیار نادر است؛ اگرچه این تاییر در
گفتمان سیاسی بسیار رادیکالتر از تاییرات در سیاستهای عملی بوده است (دیدیر و جیانی،
 2013به نقل از بیلگر و همکاران.)1395 ،
گاهی سیاستهای فرهنگی را میتوان در درون قوانینی که بهظاهر سیاستگذاری فرهنگی
نیست جستجو کرد .کارِرا و مرلینو )2009( 3در مقالهای با عنوان «مهاجران غیرقانونی و حقوق
اروپایی»« ،غیر» و بیگانه پنداشتن مهاجران را سرمنشأ محروم شدن آنان از حقوق انسانی در اروپا
برمیشمارند .عناوینی چون مهاجران غیرقانونی در واقع با انکار حقوق اساسی انسانها همراه
1. Didire & Gianni
2. Vertovec & Wessendorf
3. Carrera & Merlino
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است .چارچوب حقوقی ،یک اثر سمبلیک مهم نیز دارد .زیرا به جامعه پیام میدهد که چه کسی
را باید بهعنوان خوب تلقی کرد و چه کسی را بد .اگر قانون کسی را به عنوان غیرقانونی معرفی
کند ،یعنی برچسب مجرم و ناقض صلح اجتماعی را بر او الصاق نموده است (کارِرا و مرلینو،
 2009به نقل از پرویزی.)1394 ،
در ایران ،فرهنگ سیاسی مورد توجه پژوهشهای متعددی بوده است .از آن میان میتوان از
دیدگاه دهقانی فیروزآبادی ( )1393یاد کرد که دگرگونی اصلی در سیاست خارجی کشور را در
مقطع سال  1360معرفی میکند که تاییر «گفتمان از» ملتگرایی به اسالمگرایی رخ داده است.
به این ترتیب ،دهقانی تمامی تاییرات سیاسی و گفتمانی دولتهای پس از دولت بنیصدر را
تاییرات «درونگفتمانی» میداند .تحقیق حاضر نیز عواملی را در فرهنگ سیاسی کشور بازشناسی
مینماید که خود ناشی از ارزشها وسیاستهای کالن فرهنگی نظام (اسالمگرایی) و در تعارض
با ملیگرایی بوده و بهنوبهخود سیاستهای مواجهه با پناهجویان را تحت تأثیر قرار میدهند.
عواملی که علیرغم تاییرات سیاسی و گفتمانی از تداومی نسبی در فرهنگ سیاسی کشور
برخوردار هستند و موجب تداوم میزبانی «برادرانه» از پناهجویان افاانستانی در کشور شده است.
پیشینه تحقیق در مورد مهاجران افاانستانی علیرغم اهمیت آن در همه جوانب جامعه معاصر
ایرانی ،چندان فربه نیست .پژوهشگران برنامهریزی شهری و محققان حوزه اشتاال پژوهشهایی
را در مورد حاشیهنشینی و حضور نیروی کار افاانستانی در بازار کار به انجام رسانیدهاند .مواردی
نیز از منظر حقوقی مسائل مربوط به تابعیت و ازدواج با اتباع بیگانه و فرزندان حاصل از آن را
موشکافی کردهاند .اما بیشترین تعداد پژوهشهای صورت گرفته ،موضوع را با رویکرد
آسیبشناسی و مسئله اجتماعی مطالعه نمودهاند .در این میان یکی از مهمترین و جامعترین
تحقیقات صورت گرفته پژوهشی کاربردی برای سیاستگذار است که جمشیدیها و علیبابایی
( )1381عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران افاانستانی را بررسی نمودهاند.
یکی از نزدیکترین پژوهشهایی که بهمانند تحقیق حاضر کانون بررسی خود را تحلیل
سیاستهایِ اتخاذ شده در مورد مهاجران افاانستانی قرار داده است پایاننامه دکتری نصر
اصفهانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که بر اساس آن نیز کتابی با عنوان «در
خانه برادر» در سال  1397منتشر گردید .با این تفاوت که پایاننامه مذکور با تأکید بر
محدودیتهای عملیاتی حکومت تازه استقراریافته و عوامل اقتصادی ازجمله مسئله نیروی کار،
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در پارادایم واقعیت اجتماعی قرار میگیرد ولی تحقیق حاضر با جستجو در عوامل شناختی،
فرهنگی و گفتمانی و ارزشهای تأثیرگذار بر سیاستها خود را در پارادایم تفسیر اجتماعی
مییابد .همین تفاوت ،چنانکه در ادامه نیز اشاره خواهد شد ،موجب گردیده است عوامل
اثرگذاری را که ایشان حاشیهای و صرفاً تسهیلکننده دانستهاند در تحلیل ما عواملی کانونی و
محوری تشخیص داده شود و در مقابل تأکید ایشان بر اهمیت نیروی کار ارزان در سیاستهای
اتخاذ شده ،در تحلیل ما ناشی از طرح اشتباه مسئله قلمداد گردد .با این حال ،تحقیق حاضر
توجه خاص خود بر مذاکرات مجلس شورای اسالمی را مرهون اشارات پژوهش مذکور میداند.
بخعد دیگری از پیشینه تحقیق را نیز میتوان در ادبیات حقوقی جستجو نمود از جمله کتاب
جمشید پرویزی ( )1394با عنوان «سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مسئله حقوق
بشر» که به مانند مقاله حاضر دو موضوع سیاستگذاری و حقوق بشر را در ارتباط با پناهندگان
مورد توجه قرار داده است .دیگر ،مقالهای با عنوان «حقوق بشر بنیادین مهاجران در جهان معاصر»
(سرافراز )1394 ،که مجموعه کاملی از حقوق مهاجران را گردآوری نموده است .سرافراز در این
مقاله جوانب مختلف موضوع را بر اساس اسناد بینالمللی و رویههای جاری در جهان امروز
تحلیل نموده است .همچنین کتاب صفایی ( )1374با عنوان «توسعه و تحول حقوق پناهندگان»
و مقاله جمالپور و همکارانش ( )1396با عنوان «حمایت از پناهندگان در اسناد حقوق بشر».
روش تحقیق و دادهها
پژوهش حاضر بهعنوان یک «تحلیل سیاست» تالش خواهد نمود فرایند چارچوببندی سیاست
و اتخاذ تصمیم در یک موضوع فرهنگی و اجتماعی را با اتخاذ رویکرد گفتمانیِ فیشر و

فارستر1

( )1993مورد بررسی قرار دهد .برای تحلیل گفتمان نیز از روش الکال و موفه 2استفاده میشود.
در نگاه فیشر و فارستر مهمترین عوامل شکلدهنده سیاست ،نظامهای اعتقادی،
چارچوبهای مرجع و فهم و دیدگاه سیاستگذاران به موضوع است .هم در سطح گفتمانهای
عمومی و هم در سطح نقشه شناختی بازیگران فردی .در این رویکرد تحلیلگر سیاست به
چگونگی نامگذاری و تعریف مسئله و راهحلها و سایر عناصر که مورد ارجاع مکرر هستند،
توجه میکند« .ساختاردهی و روشنسازی حجیتها و استداللآوری به تحلیلگر در شناسایی
1. Fischer & Forrester
2. Laclau and Mouffe
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آن دسته از پیشفرضها و ادعاهایی که در شکلگیری موقعیتهای مختلف در گفتمان عمومی
مهم هستند ،کمک خواهد کرد» (تیسن و واکر.)376-377 :1395 ،1
فیشر و فارستر که رویکرد خود را «تحلیل جدلی( »2احتجاجی) نامیدهاند ،تحت تأثیر
پساساختارگرایی فرانسوی و نظریهپردازان انتقادی ،به ویژه هابرماس ،بر آن تأکید دارند که چگونه
زبان در معنا و تصوری که ما از جهان برای خود میسازیم ،نقش ایفا میکند .لذا زبان در فرایند
سیاستگذاری خنثی نیست« .اگر میخواهیم بدانیم که چگونه یک مسئله توصیف شده است ،باید
بکوشیم تا روشی را که ضمن آن« ،مباحثات مربوط» شکل گرفتهاند ،تحلیل نماییم .رویکرد
جدلی در مورد ابعاد بیانی سیاستگذاری عمومی است که در «جعبه سیاه» کارکردگرایی ساختاری،
به مثابه «ورودی» تلقی شده است» (پارسونز.)231 :1392 ،3
در مقایسه با کارکردگرایی ساختاری که رویکردی کالننگر به سیاستگذاری دارد و
رفتارگرایان و نظریهپردازان تئوری بازی که رویکردی خرد به سیاستگذاری دارند ،دیدگاه فیشر
و فاستر با پیش کشیدن جایگاه زبان و گفتمان ،در سطح میانبرد قرار میگیرد (پارسنز:1392 ،
.)230-227
گفتمان به هر شیوه خاص برای سخن گفتن درباره جهان و فهم آن اشاره دارد .تحلیل
کنندگان گفتمان بر این اصل اتفاق نظر دارند که «شیوه سخن گفتن ما درباره جهانِ هویتها و
روابط اجتماعی ،آنها را به شکلی خنثی بازتاب نمیدهند .بلکه نقشی فعال در ایجاد آنها و
تاییرشان دارند» (یورگنسن و فیلیپس )18 :1389 ،4تحلیل گفتمان با پذیرش آموزههای
برساختگرایی اجتماعی عموم ًا رویکردی انتقادی به دانش بدیهی انگاشته شده در پیش میگیرد
و دیدگاه های ما به جهان و شناختی که از خود و جهان اجتماعی داریم را اموری تاریخی و
محصول فرهنگ میداند که لزوم ًا نسبتی با حقیقت ندارند« .معرفت محصول تعامل اجتماعی
است که در آن حقایق مشترک را میسازیم و بر سرحقیقت و خطا دانستن پدیدهها با یکدیگر
رقابت میکنیم» (همان.)22-24 :
هرچند نظریه گفتمان ریشههای قوی در سنت و دیدگاههای نظری گذشته دارد اما رویکردی
1. Thissen & Walker
2. Argumentative Analysis
3. Parsons
4. Jorgensen & Philips

 208دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ، 6شماره  ،1بهار و تابستان 1399

نسبتاً نو در تحلیل سیاسی است (صدرایی و صادقی )1396 ،مناسبترین روش برای شناسایی
مواضع افراد و گروهها در یک موضوع مشخص روش «تحلیل گفتمان» است .دغدغه اصلی در
نظریه گفتمان آن است که مردم در جوامع ،چه درک و شناختی نسبت به خود دارند .به عبارت
دیگر ،تعریف مردم در جوامع گوناگون از خودشان چیست و به تبع این تعریف و شناخت،
الگوی رفتاری آنها چیست؟ (مارش و استوکر ،207 :1378 ،1به نقل از کسرایی و شیرازی:
 .)1388در میان روشهای شناختهشده تحلیل گفتمان نیز روشی که توسط الکالو و موفه معرفی
شده است برای موضوع تحقیق حاضر مناسبتر به نظر میرسد که بهطور اجمالی به معرفی آن
خواهیم پرداخت.
الکال و موفه در روشی که برای تحلیل گفتمان معرفی میکنند ،به تقابل و کشمکش گفتمانها
برای کسب عمومیت و به بیان دیگر قرار گرفتن در موقعیت مسلط ،توجه ویژهای دارند .هر
گفتمان تالش دارد تعریف خاص خود از جهان را برجسته کرده و عمومیت دهد بهطوریکه
افراد جامعه هویت و موقعیت خود در جهان را از منظر آن گفتمان درک نمایند .این رقابت
همیشه وجود داشته و هیچ گفتمانی استیالی کامل را حاصل نخواهد کرد .گفتمان رقیب همیشه
مترصد برجستهسازی پرسشهایی است که از سوی گفتمان مسلط بدون پاسخ رها شده و یا
مخفی شدهاند.
پژوهش حاضر تمرکز اصلی خود را بر تحلیل گفتمان مذاکرات مجلس شورای اسالمی در
مورد موضوع مهاجران افاانستانی قرار داده است .عالوه بر آن ،مواردی از بیانات امام خمینی
(ره) و اعالم سیاستهای مربوط به این مهاجران توسط مسئول ذیربط در وزارت کشور و
همچنین برخی از روزنامهها در ایام مقارن مذاکرات مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
متذکر میشود روش تحلیل گفتمان در این پژوهش با هدف «تحلیل سیاست» و برای
مشخص نمودن رویکرد سیاستگذاران در مواجهه با پناهجویان در طیفی از ملیگرایی تا
جهانگرایی مورد استفاده قرار گرفته است و داعیه بررسی علمی گفتمانهای سیاسی در چهار
دهه تاریخ معاصر کشور را نداشته و ارجاعاتی که احیاناً در بخش یافتهها به جریانات و
گفتمانهای سیاسی صورت گرفته است غالباً با تکیه بر مطالعات و پژوهشهای دیگران بوده
است .گفتمانها و جریاناتی که کمابیش در ادبیات مطالعات سیاسی جمهوری اسالمی بهصورت
1. Marsh & Stoker
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مترادف با مقاطع زمانی با عناوین «دوران دفاع مقدس»« ،سازندگی»« ،اصالحات» و «اصولگرا»
شناخته شده است (ر.ک دهقانی فیروزآبادی.)1393 ،
یافتهها
در بررسی مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،مواضع مسئولین و مطالعه تحقیقات صورت گرفته
گذشته سه مقطع سیاستگذاری در مواجهه با مهاجران افاانستانی را متمایز نمودهایم .نخست
سیاست «درهای باز» که در برابر موج اول مهاجران افاانستانی اتخاذ شد .مهاجرانی که در پی
اشاال افاانستان توسط نیروهای کمونیستی شوروی سابق وارد مرزهای ایران شده و بهعنوان
برادران دینی مورد استقبال قرار گرفتند .دوم ،درپی استیالی قدرتطالبان در افاانستان که با
شهادت تعدادی از دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف همراه شد ،حفظ امنیت ملی نسبت به
تعهدات فراسرزمینی در اولویت قرار گرفت و برخالف گذشته ،مهاجران افاانستانی در موج دوم
با درهای باز مواجه نشده و استقبال کمتری از سوی مسئولین و سیاستگذاران ایرانی صورت
پذیرفت .سومین مقطع شاخص در سیاستگذاری در مورد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
با مردان خارجی (عمدتاً افاانستانی) بوده است که با تصویب احراز تابعیت از طریق مادر در
مجلس شورای اسالمی تابعیت ایرانی این افراد مورد تأیید قرار گرفت.
برادری اسالمی در مقابله با اشغالگری شوروی
نصر اصفهانی ( )1397در تحلیل سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در مورد مهاجران
افاانستانی ،پس از آنکه محدودیتهای مدیریتی و مالی حکومت تازه استقرار یافته را مهمترین
دالیل اتخاذ «سیاست درهای باز» در دهه اول پس از انقالب برمیشمارد از دو عامل نیز بهعنوان
عوامل تسهیلکننده یاد میکند .اول «وجه ایدئولوژیک حکومت انقالبی» است که «خود را حامی
مستضعفان در اقصی نقاط عالم میدانست» و دوم «جوّ انقالبی مسلط بر جامعه ایران در نخستین
سالهای پس از انقالب است .در فضای پرشور انقالبی که با تقویت حس برادری و دیگرخواهی
توأم بود ...و با افول تدریجی این فضای برادری و دیگرخواهانه برآمده از جامعه انقالبی ،وضعیت
افاانستانیها در ایران نیز دستخوش تاییرات زیادی میشود» (نصر اصفهانی.)87-89 :1397 ،
آنچه را که نصر اصفهانی «وجه ایدئولوژیک حکومت انقالبی» مینامد که «خود را حامی
مستضعفان در اقصی نقاط عالم میدانست» ما پس از مطالعه اسناد تاریخی و بر اساس آموزههای
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الکال و موفه «دال مرکزی» گفتمان انقالب اسالمی در سیاست خارجی تشخیص دادیم .گفتمانی
که در دهه اول انقالب پس از طرد سخت و انقالبی رقبا موقعیتی هژمونیک یافته و هویت سوژهها
را به شکلی تعریف مینماید که تعلق ملی در آن بسیار کمرنگ شده و مای دینی به میزان زیادی
جای مای ملی را میگیرد.
«برپایه همین نگرش عبارت «اسالم مرز ندارد» از امام خمینی مبنای مشروعیت بخشِ سیاست
اجازه ورود پناهندگان افاانستانی به ایران شد .به همین سبب بود که تا چندین سال از عبارت
«برادران» افاانستانی برای توصیف پناهندگان افاانستانی در رسانهها و نامهنگاریهای رسمی
استفاده میشد» (نصر اصفهانی.)89 :1397 ،
امام خمینی (ره) در سخنرانیهای متعددی (ازجمله مورخ  1359/5/18 ،1359/5/15و
 )1360/5/10مسئله اشاال افاانستان از سوی شوروی را همانند اشاال قدس دانسته و از همه
مسلمانان میخواهد با کنار گذاشتن آموزه غلط و بیگانه ملیت به یاری برادران مسلمان خود
بشتابند .ایشان همچنین در سخنرانیهای متعددی بهطور مستقیم اندیشه ملیگرایی را مورد انتقاد
قرار دادهاند.

«اسالم اینطور مرزهایی که در سایر مسلکها هست ندارد» (امام خمینی،25 :1392 ،
سخنرانی مورخ .)1358/7/29
«آن ملیگرایی که به دشمنی بین مسلمین و شکاف در صفوف مؤمنین منجر میشود برخالف
اسالم و مصلحت مسلمین و از حیلههای اجانب است» (همان ،14 :سخنرانی مورخ .)1359/6/21

«یک قشرهای تحصیلکرده در دامن غرب یا شرق آمدهاند و ندانسته ،اکثراً ندانسته و بعضی
هم دانسته قضیه ملیگرایی را پیش کشیدهاند ...بین ملتها و بین افراد انسانها میخواهند تفرقه
بیندازند ... .این ملیگرایی ...امری است که اساس دعوت پیامبرها را به هم میزند .پیامبرها که
از اول تا ختمشان آمدهاند مردم را به برادری و به دوستی و اخوت دعوت کردهاند» (همان14 :
و  ،35سخنرانی مورخ .)1360/10/20

«به عقیده آنان [ملیگرایان] حرکت از کشوری به کشوری دیگر که دارای حکومت و
تشکیالتی میباشد ،مخالف با عقل و ملیت بوده و ...این انگیزه ملیگرایی و خلود در ارض است
که مصالح مسلمانان را فراموش کرده و دفاع از مسلمین را در حصار ملت خاص قرار داده و
قلم سرخ بر قرآن کریم و احادیث رسولاهلل و ائمه معصومیت و سیره مستمرة انبیای عظام و
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اولیای معظم در طول تاریخ کشیده است» (همان ،4-5 :سخنرانی مورخ .)1365/5/16

«آن معنایی که «حزب بعث» عراق قائلند که باید عرب باشد ،و نه عجم و نه ترک و نه
دیگران همان مطلبی است که هیتلر میگفت ،آن مملکت خودش را و نژاد خودش را برتر
میدانست و بر مردم و بر جهان آن کرد که همه شنیدید یا دیدید» (همان ،34 :سخنرانی مورخ
.)1359/11/22
امام خمینی (ره) ،بهعنوان رهبری کاریزماتیک توانست گفتمان انقالب اسالمی را به میزان
زیادی در جامعه ایران عمومیت داده و سایر رقبای گفتمانی ازجمله گفتمان ملیگرایی را به
حاشیه براند .ایشان با تکیه بر میراث فقه که طی چندین قرن انباشته شده و در میان مردمان دیندار
نهادینه گشته و حتی حقوق مدنی مدرن کشور بر آن ابتناء یافته است ،فقه اسالمی را اساس
مفصلبندی گفتمان سیاسی انقالب قرار میدهد .همین شیوه مفصلبندی باعث برجسته شدن
دالهایی ازجمله «برادر مسلمان»« ،امت اسالمی»« ،امت واحده»« ،دفاع از سرزمین اسالمی»،
«حمایت از مستعفین»« ،مبارزه با مستکبرین» گردید و در ضدیت با گفتمانهایی ازجمله
«ملیگرایی» قرار گرفت.
مصاحبه معاون سیاسی وزارت کشور در آبان  1360بهعنوان مقام اجرایی مرتبط با مهاجران
افاانستانی ،حاکی از تسلط همین گفتمان در دستگاه اجرایی کشور نیز میباشد.

«بر اساس اعتقادات اسالمی و دو بند از قانون اساسی ایران ما موظف هستیم که از کلیه
نهضتهای رهایی بخش سراسر جهان حمایت کنیم .علیالخصوص از نهضتهای اسالمی که
در جهت نفی شرق و غرب عمل میکنند . ...در رابطه با افاانها ،همانطور که اشاره شد ضمن
اینکه ما به اینها با کمال میل پناهندگی و حمایت الزم را میدهیم ،ولی معتقدیم که آخرین
افاانی هم یک روز باید ایران را ترک کند و به خانه و زندگی خود در افاانستان بازگردد»
(سرورالدین.)1360 ،

«خواهران و برادران تکتکشان باید بدانند که ضمن اینکه در اسالم مرزها به آن صورت
متداول معنا ندارد و کلیه مسلمانان جزء امت واحده محسوب میشوند ،ولی این بدان معنا نیست
که وقتی مسلمانان در قسمتی از کره زمین مورد هجوم واقع شدند باید جبهه را خالی بگذارند و
به کشورهای دیگر اسالمی پناهنده شوند ... .باید برای آزاد کردن خانه خود دائماً در تالش
باشند» (همان).
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انقالب اسالمی نظام معنایی خود را در غیریت و کمابیش ضدیت با «شرق کمونیستی» و
«غرب کاپیتالیستی» شکل داد .اما همانطور که الکال و موفه نیز تأکید دارند همیشه گفتمانهای
رقیبی نیز وجود دارند و مترصد هستند تا با انگشت گذاشتن بر مفاهیم طرد شده در گفتمان
غالب مواضع خود را شکل دهند .به همین ترتیب مفاهیمی مانند «رفاه»« ،توسعه»« ،آزادی» و
حتی «پیشرفت» که در دهه نخست انقالب اسالمی موفق به کسب موقعیت محوری در نظام
معنایی انقالبی نشدند ،از سوی گفتمانهای رقیب مورد توجه جدی قرار گرفتند.

«توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هر دو از دالهای شناوری هستند که در ابتدای پیروزی
انقالب ،گفتمان انقالب اسالمی آنها را طرد نمود و به حوزه گفتمانگونگی فرستاد .در مقابل،
توسعه ایدئولوژیک یا همان صدور انقالب را برجسته ساخت .اما با گذشت یکی دو دهه از عمر
انقالب اسالمی ،این عناصر از حوزه گفتمانگونگی خارج شدند و با گرد آمدن دیگر دالهای
شناور حول آنها (بهعنوان دال مرکزی) ،مفصلبندی گفتمانهای سازندگی و اصالحطلب شکل
گرفت» (کسرایی و شیرازی.)1388 ،
یک سال پس از پایان جنگ و در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی،
در سال  1368مجلس شورای اسالمی که نخستین برنامه توسعه پنج ساله را در دست بررسی
داشت ،برای اولین بار طرحی را مورد شور قرار داد که به موجب آن خواستار خروج مهاجران
افاانستانی از شهرها و استقرار آنها در اردوگاههایی در خارج از شهرها گردید.
احیای سازمان برنامه و بودجه و توجه سیاستگذاران به شاخصها و سرانههای بهرهمندی،
سالمت و رفاه ،و هدفگذاری برای دوره پنج ساله مسئولین را با دو پرسش در مورد رشد
جمعیت و حضور دو تا سه میلیون مهاجر خارجی مواجه نمود .بهطوریکه در روزنامههای آذر
 1368همزمان مباحثی در مورد لزوم کاهش رشد جمعیت؛ طرح نمایندگان مجلس برای استقرار
مهاجران خارجی در اردوگاهها؛ و الزمات برنامه توسعه پنج ساله اول به چشم میخورد (روزنامه
اطالعات 2 ،آذر .)2 :1368

سیاست فرهنگی و حقوق بشر مهاجران افغانستانی در ایران

213

به نظر میرسد پس از پایان جنگ ،ارتحال امام خمینی (ره) و ظهور نهضت سازندگی،
گفتمان نخستین انقالب اسالمی موقعیت هژمونیک و مسلط خود را از دست داده و گفتمان
«توسعه و سازندگی» بهعنوان رقیبی قدرتمند ،نظام معنایی حاکم بر جامعه را مورد دگرگونی قرار
میدهد .در گفتمان «توسعه و سازندگی» برخالف گفتمان انقالبیِ نخستین ،دیگر برادر مسلمان
افاانستانی همانند مسلمان ایرانی تلقی نمیشود ،بلکه مانعی برای دستیابی به شاخصهای
بهرهمندی و توسعه و حتی عامل ناهنجاریهای اجتماعی دانسته شدند .چنانکه این نگرانیها و
تقابل آن با گفتمان پیشین در مذاکرات نمایندگان مجلس بهخوبی مشاهده میشود.
در جلسات مجلس شورای اسالمی ،مورخ  7آذر و  12آذر  ،1368در بررسی «طرح استقرار
مهاجران در اردوگاهها و کنترل و نظارت بر آنها» مباحث متنوعی در مورد مهاجران افاانستانی
در صحن مجلس مطرح میشود که میتوان آن را صحنه کارزار دو گفتمان فوقالذکر قلمداد
نمود .موافقان طرح ضمن پذیرش آرمانهای انقالبی در حمایت از «مجاهدان افاانستانی» که
مشاول مبارزه با شوروی و نظام کمونیستی بودند ،با طرح انتقاداتی خواهان جدا نمودن جامعه

 214دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ، 6شماره  ،1بهار و تابستان 1399

مهاجران افاانستانی از جامعه ایرانی و به طور ضمنی خواهان بازگشت اکثریت آنها به کشورشان
شدند.
قربانعلی صالحآبادی ،نماینده مشهد ،در مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،با تقسیم مهاجران
افاانستانی به سه گروه فقط با تداوم حضور «مجاهدین» و حمایت از آنها موافقت خود را اعالم
میکند.

«یک دسته از آنها مجاهدین هستند که میخواهند بجنگند ،مبارزه کنند .همه ملت ایران حامی
آنهاست ،پشتیبان آنهاست .بهخاطر اینکه آنها میخواهند یک کلمه حقی را در افاانستان به کرسی
بنشانند .در نتیجه آنها حمایت میشوند .دسته دوم مهاجرانی هستند که از جور و ستم فرار
کردهاند ،آمدهاند ایران و اینها هم حاال که فضا آمادهتر شده جا دارد که برگردند به کشور
خودشان .سوم اشرار هستند که بخش اعظمی از شرارتها آنجا میشود ،مواد مخدر وارد میشود
و ما فکر میکنیم چنانچه نمایندگان محترم به دو فوریت این طرح رأی بدهند ما یک سیاست
حمایتی را هم از دولت موقت مجاهدین 1در واقع کردهایم و هم اینکه زمینه سالمسازی محیط
را مخصوصاً در نقاط مرزی فراهم آوردهایم ...آنهایی که میخواهند بروند ،بروند و آنهایی هم
که میخواهند بمانند ،بروند در اردوگاهها( »...صالحآبادی 7 ،آذر .)1368
در جلسات  7و  12اسفند موافقان طرح موضوعات مختلفی را در مخالفت با حضور میلیونی
مهاجران افاانستانی مطرح میکنند .غالمعلی شهرکی ،از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان،
مهمترین نگرانی خود را بروز جرایم ،ناامنی و گسترش فساد و قاچاق مواد مخدر در شرق کشور
معرفی میکند .اما در عین حال نگرانی خود از کاهش فرصت شالی و افزایش بیکاری در کشور
را نیز اعالم میکند .ایشان همچنین در بخشی از انتقاد به حضور مهاجران از شیوع یک بیماری
العالج در کشور سخن میگوید که با توجه به قراین روزنامههای آن ایام ،به نظر میرسد منظور
ایشان بیماری ایدز بوده باشد.
شهرکی اگرچه از دال خالی «توسعه» که اکنون تبدیل به دال مرکزی گفتمان جدید شده است
 .1توضیح اینکه پس از خروج ارتش شوروی در اوایل سال  1368مجاهدین توانستند دولتی موقت تشکیل دهند
درحالی که هنوز حکومت کابل در اختیار دولت چپگرای نجیب اهلل بود .آقای صالح آبادی در سخنان خود این
گونه استدالل میکنند که بازگشت مهاجرین به کشورشان در این وضعیت موجب تقویت دولت مجاهدین خواهد
شد.
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سخن نمیگوید اما تمام انتقاداتی که وی به سیاست میزبانی از مهاجران افاانستانی مطرح میکند
متکی به اندیشه بهبود و توسعه در معنای مصطلح آن است .همچنین پذیرش و «عرف بینالمللی»
در مفصلبندی گفتمان اخیر از جایگاه ویژهای برخوردار است .چنانکه بنیهاشمی ،نماینده مشهد
و از مدافعان طرح در پاسخ به مخالفان اظهار میدارد« :اسکان مهاجران در اردوگاهها یک مسئله
پذیرفته شده بینالمللی است» (جلسه  12آذر) و یا شهرکی نیز در مقایسه با پاکستان میگوید:
«کشوری مثل پاکستان همة اینها را در اردوگاهها جمع کرده» (جلسه  7آذر) .این درحالی است
که گفتمان انقالبی اساساً به میزان زیادی در «غیریت» با عرف بینالمللی ،معتقد است که اسالم
مرز ندارد و پناهجویان مسلمان را باید بهعنوان برادران دینی پذیرفت و به آنان در مبارزه با ظالم
و اشاالگر یاری نمود.
این تقابل در بخشی از سخنان شهرکی پردهها را کنار زده و آشکار میشود .شهرکی نویسندة
یک مقاله را مخاطب 1قرار میدهد و وی را از مقامات سابق وزارت خارجه برمیشمارد و به
انتقاد از سیاست وزارت خارجه در حمایت از گروههای جهادی میپردازد .وی در این بخش
مستقیماً به انتقاد از دال مرکزی گفتمان مسلط در دهه نخست انقالب میپردازد و خواهان
بازاندیشی در شیوه و سیاستهای وزارت خارجه میشود:

«من مقالهای خواندم از یکی از آقایانی که قبالً در وزارت امور خارجه پست باالیی داشتند...
شما همین امروز میبینید که عدهای از اینها [مجاهدین] با بوش و شورای امنیت ملی آمریکا
در مذاکره هستند .2آتیه را میتوانید در رابطه با این گروه تشخیص بدهید .خوب اگر این
 .1به نظر میرسد مخاطب ایشان آقای محمدجواد الریجانی است که طی مقالهای با عنوان «مهاجران افاانی و
اردوگاهها» در روزنامه اطالعات به تاریخ  11آذر  1368از اقدام مجلس در تصویب دو فورریت طرح مورد بررسی
انتقاد کرده بود (الریجانی.)1368 ،
 .2صبات اهلل مجددی ،رئیس دولت موقت مجاهدین افاان ،در روز هفتم آذر  1368در کاخ سفید با بوش ،رئیس
جمهور آمریکا مالقات کرد .روزنامهها در مورد این مالقات چنین تحلیل کردند که دولت مجاهدین از کاخ سفید
درخواست نموده است در جلسهای که در هفته پیش رو میان رئیس جمهور آمریکا و گورباچف ،رهبر شوروی
در مالت برقرار خواهد شد در مورد مسأله افاانستان نیز چارهجویی شود (ر .ک .روزنامه اطالعات هشتم آذر
 .)1368توضیح اینکه در شرایطی که ناتوانی اقتصادی شوروی در حفظ انسجام بلوک شرق نمایان شده بود و
برخی از کشورهای شرق اروپا به احزاب غیرکمونیستی نیز اجازه حضور در کابینه را دادند و پیشنهاداتی در
خصوص اتحاد مجدد دو آلمان مطرح شده و مورد استقبال بسیاری از سیاستمداران قرار گرفته بود ،رهبران دو
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سیاستهای شما ،سیاستهای خوبی در این ده سال بود و این کاری که کرده بودید خوب
جواب داده بود ،امروز چنین اتفاقی نباید میافتاد .به جای مذاکره با بوش و شورای امنیت ملی
آمریکا باید میآمدند با شما مذاکره میکردند .حرف شما را گوش میکردند به جای اینکه از
حکام مرتجع عربستان سعودی تعریف کنند بایستی از شما تعریف میکردند ... .شما سیاستمداران
این ده سال چکار کردید که اینها االن دارند با آمریکا و عربستان سعودی ...میگوید سه کشور
به ما کمک کردهاند :آمریکا ،عربستان سعودی ،پاکستان .رئیس دولت موقتشان اسمی از ایران
نبرده آن وقت این از سیاست شما بوده .حاال هم میگویید بگذارید تا ما سیاستمداران عاقالنه و
نمیدانم چه بررسی کنیم .مگر بقیه عاقل نبودند؟ مگر بقیه که میخواهند جلو فساد را بگیرند
غرض و مرض دارند؟» (شهرکی ،نماینده زاهدان ،مذاکرات مجلس شورای اسالمی 12 ،آذر
.)1368
در مقابل ،مخالفان طرح همچنان نگران مخدوش شدن تصویر منحصر به فرد انقالب اسالمی
در جهان هستند و اصرار دارند که آرمان حمایت از مستضعفین جهان نباید مورد تردید قرار

گیرد .چنانکه یکی از مخالفان اظهار مینماید« :ما االن در آن دامی نیفتیم که دنیا دارد برای ما
دنبال میکند که بگوید آقا اینها دارند از مواضع انقالبیشان عقب مینشینند» (سید ابوالحسن
حائریزاده ،مذاکرات  12آذر .)1368

«االن دشمنان ما در خارج از کشور نشستهاند یک همچو حادثهای رخ بدهد .آنها از مسائل
و مشکالت درونی داخل کشور ما اطالع کافی ندارند و بعد این قضیه را علم کنند در دنیا و بعد
بگویند که ایران افاانیها را درحالیکه هنوز در حالت جنگ هستند آن هم جنگ با کفر و الحاد
دارند از کشورشان بیرون میکنند ...بخصوص که در مقابل ما االن رژیم بعث عراق با کارگران

ابرقدرت برای مصالحه در مورد کشورهای شرق اروپا و چشم انداز ژئوپولیتیک آینده جهان در مالت مالقات و
مذاکره کردند .در این شرایط افاانستان دیگر برای شوروی اهمیتی را که باعث شده بود ده سال قبل آن را اشاال
کند ،نداشت و بیشترین توجه آن معطوف آینده حضور و نفوذ در شرق اروپا بود .دقیقاً در همین شرایط است
که در مجلس ایران طرح دو فوریتی اسکان مهاجرین افاانستانی در اردوگاهها مطرح میشود و البته نمیتوان طرح
آن را بدون توجه به شرایط بینالمللی دانست .جمعیتی میلیونی که میتوانست تضمینکننده نقش ایران در آینده
سیاسی افاانستان باشد ،اگر جنگهای داخلی تداوم نمییافت.
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مصری آن عمل جنایت آمیز را انجام داده 1و تبلیاات سوء علیهش در در دنیا انجام گرفته... .
همین حرفی که االن آقای شهرکی زدند که مثالً چون رفتهاند با آمریکا مذاکره کردهاند ،چون با
ما صحبت نکردهاند ،چون اسمی از ایران نبردهاند ،چنین و چنان نکردهاند پس اینها هم تمام
مردم افاانستان را از کشورشان ریختند بیرون» (حسینی شاهرودی ،مذاکرات  12آذر .)1368
طرح اسکان مهاجران افاانستانی در اردوگاهها علیرغم آنکه در تاریخ  7آذر  1368با دو
فوریت آن موافقت شد ،در تاریخ  12آذر با مخالفتهایی که با آن صورت گرفت ،سلب یک
فوریت از آن رأی آورده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در  21شهریور
 1370در حالی که طلیعهای از موفقیت بینالمللی برای گفتمان فراملیگرایی اسالمی و پیروزی
مجاهدان افاانستانی در حال ظهور بود ،طرح مذکور با تشخیص هیئت رئیسه مبنی بر داشتن بار
مالی ،از دستور خارج شد.

 .1همزمان با مذاکرات مجلس شورای اسالمی در مورد اخراج مهاجران افاانستانی از شهرها و اسکان آنان در
اردوگاهها ،اخباری از خشونتهای گسترده و قتل  3هزار نفر از کارگران مصری در عراق در رسانههای جهان موجی
از انتقادات به دولت عراق را بههمراه داشت (روزنامه جمهوری اسالمی 12 ،آذر .)1368
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در شامگاه همان روزی که مجلس طرح مذکور را از دستور خارج کرد ،خاویر دکوئیار ،رئیس
سازمان ملل و همچنین رئیسجمهور پاکستان در تهران به میزبانی هاشمی رفسنجانی نشستی را
برای بررسی مسئله افاانستان برگزار کردند .اهمیت این نشست از آن جهت بود که مقارن سقوط
اتحادیه جماهیر شوروی ،رهبر شوروی و رئیس جمهور آمریکا موافقت کردند میدان افاانستان
را ترک و حل و فصل آن را به سازمان ملل و طرفین درگیر در افاانستان واگذار کنند .در چنین
شرایطی ،نشست چندجانبه در مورد مسئله افاانستان با حضور رئیس سازمان ملل در تهران و
رئیسجمهور پاکستان که دیگر کشور میزبان پناهجویان افاانستانی بود ،برای گفتمانی که به
مسئولیت های فراملی برای انقالب اسالمی باور داشت ،دستاورد چشمگیری تلقی شد (روزنامه
جمهوری اسالمی 23،شهریور  )3 :1370چند ماه پس از این وقایع ،سقوط دولت کمونیستی
نجیب اهلل در سال  1371و استقرار دولت مجاهدین در کابل ،ایران را شریک در جشن پیروزی
نمود.
ظهور طالبان و امنیت ملی
با تشکیل حکومت اسالمی توسط گروههای مجاهد در کابل ،دیگر توجیهی برای تداوم حضور
مهاجران افاانستانی در ایران نبود .دولت جدید افاانستان با دولت ایران و کمیساریای عالی امور
پناهندگان ملل متحد در آذر  1371قراردادی سهجانبه برای تسهیل فرایند بازگشت مهاجران
افاانستانی منعقد نمودند .سرعت بازگشت مهاجران بسیار کندتر از انتظار مقامات ایرانی بود،
بهناچار سختگیری هایی نیز از سوی ایران برای تسریع در بازگشت مهاجران صورت گرفت.
چنانکه استاندار خراسان در پاسخ به انتقادات در مورد اخراج اجباری مهاجران به خبرنگار آلمانی

گفته است« :دیگر حکومت مارکسیستی نیست که نیاز به ارائه خدمات به پناهندگان افاانی در
ایران باشد» (روزنامه اطالعات 21 ،شهریور  ،1373به نقل از نصر اصفهانی )142 :1397 ،اما
ظهور طالبان در  1374که تا  1379عمالً سراسر افاانستان را در کنترل خود گرفتند ،موج جدیدی
از پناهجویان افاانستانی را روانه ایران کرد .اگرچه استقبال ایران از این موج دوم بهاندازه سالهای
دهه  1360گرم و صمیمانه نبود ولی ضمن توقف جریان بازگشت ،صدها هزار نفر از مردم
افاانستان به طور قانونی یا مخفیانه و غیرقانونی وارد ایران شدند.
نصر اصفهانی ( )1397معتقد است دولت محمد خاتمی شدت عملی بیش از هاشمی
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رفسنجانی در اخراج اجباری مهاجران افاانستانی از خود نشان داده است؛ اما خود او نیز تصریح
دارد در سالهای نخستین دولت خاتمی سیطره قدرت طالبان در تمام افاانستان و نگرانی از
احتمال همراهی مهاجران اهل سنت با دولت طالبان مسئله حضور بیش از دو میلیون افاانستانی
در ایران را به مسئلهای امنیتی تبدیل کرده بود .وضعیتی که با شهادت ده دیپلمات ایرانی در
کنسولگری مزارشریف در مرداد سال  1377به اوج خود رسید (نصر اصفهانی-155 :1387 ،
.)153
در نخستین هفتههای شروع به کار مجلس ششم بود که نمایندگان مجلس یک روز قبل از
مالقات رئیس جمهور با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افاانستان ،طی نامهای با 154
امضاء 1از رئیسجمهور خواهان تسریع و جدیت در اخراج مهاجران افاانستانی شدند .در بخشی
از این نامه که در تاریخ  23مرداد سال  1379و به مناسبت دومین سالگرد شهادت دیپلماتهای
ایرانی در صحن مجلس قرائت گردید آمده است:

« ...حال پس از گذشت این مدت با حضور بیرویه و اکثراً بدون ضابطه قانونی و روزافزون،
این افراد مشکالتی را در ابعاد مختلف جهت شهروندان ایجاد کردهاند که متأسفانه هر روز
افزایش مییابد .لذا ما امضاءکنندگان ذیل ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی مؤکداً از حضرتعالی
تقاضا داریم که به منظور توجه به افکار عمومی و رعایت حال هم میهنان عزیز در خصوص
مراجعت این مهاجران که هم اکنون مقدماتی هم از طرف مجامع بینالمللی جهت آنان فراهم
گردیده است ،2دستورات الزم و مؤکد به دستگاههای ذیربط خصوصاً وزارت کشور صادر
 .1در مشروح مذاکرات مجلس تعداد امضاء کنندگان قید نشده اما در روزنامههای  24مرداد  1379از جمله روزنامه انتخاب
(صفحه  )2تعداد امضاءکنندگان  154نفر اعالم شده است.
 .2نخستین همکاری کمیساریای عالی امور پناهندگان با ایران برای تسهیل بازگشت مهاجران افاانستانی طی یک تفاهم سه جانبه
با ایران و افاانستان برای یک دوره سه ساله از آذر  1371آغاز گردید .در سالهای بعد نیز میان ایران و کمیساریای عالی امور
پناهندگان همکاریهایی صورت گرفت که ضعف و قوتهایی در آن بروز مینمود .عمده مسئله از این قرار بود که کمیساریا
در مواقع مختلف در مخالفت با شدت عمل ایران برای اخراج اجباری ،کمکهای ناچیز خود را قطع و یا کاهش میداد (نصر
اصفهانی .)158-160 ،1397 ،ظاهراً اشارهای که نامه نمایندگان به «مقدماتی از طرف مجامع بینالمللی» دارد ناظر به توافقی است
که در سال  78صورت گرفته و از فروردین  79با موفقیت نسبی به اجرا گذاشته شد (روزنامه خراسان  23مرداد  .)6 :1397با
این حال همزمان با نامه نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص اخراج مهاجرین افاان ،روزنامهها از کاهش کمک نقدی
کمیساریا به هر مهاجر در هنگام بازگشت از  40دالر به  20دالر خبر دادند (روزنامه انتخاب 24 ،مرداد  2 :1379و روزنامه
خراسان 24 ،مرداد .)6 :1379
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فرمایید» (مذاکرات مجلس 23 ،مرداد .)1379
الهه کوالیی ،نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی ،چند روز پس از انتشار نامه به
رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه خراسان 1ضمن خبر از بررسی طرحی در خصوص مهاجران
افاانستانی در کمیسیون امنیت ملی ،گفت:

«البته ما به لحاظ تعهدات و آرمانهایی که در قانون اساسی ،نسبت به حقوق ملل محروم
برای خود قائل هستیم ،و همچنین مسئله همسایگی با افاانستان ،بیتردید نمیتوانیم که نسبت
به مسایل این کشور بیتفاوت باشیم .اما طرح مسئله کیفیت و کمیت حضور افاانها در ایران و
تأثیرات منفی امنیتی و اقتصادی این حضور بهعنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته است.
 ...وظیفه ماست که با توجه به همه جوانب ،هم حفظ منافع ملی و تأمین امنیت مردم و هم عمل
به تعهدات انسانی و اسالمی ،به این مسئله توجه کنیم» (کوالیی.)1379 ،
در دهه نخست انقالب و حتی در نیمه اول دهه دوم عمده نگرانی از حضور میلیونی مهاجران
افاانستانی در کشور متوجه نگرانیهای اقتصادی از جمله بیکاری جوانان و نگرانیهای اجتماعی
از جمله قاچاق مواد مخدر و ازدواج آنان با دختران ایرانی بود که گفتمان انقالبی در حمایت از
برادران مسلمان و مستضعفین را با چالش مواجه کرده بود .اما در نیمه دوم دهه دوم انقالب این
جمعیت بزرگ مهاجر که بخش بزرگی از آن قرابت مذهبی با جریان افراطی حاکم بر افاانستان
داشتند ،عمدتاً از سوی گفتمان رقیب بهعنوان تهدیدی امنیتی تلقی شد .در چنین شرایطی گفتمان
رقیب ضمن حفظ انتقادات پیشین موفق به ارتقای دال مرکزی خود از «توسعه» به «منافع ملی»
میشود و عمالً آرمانهای جهانگرایانه گفتمان اولیه را تنها در ذیل منافع ملی و نه مقدم بر آن
به رسمیت میشناسد .به این ترتیب ،حداقل در آن مقطع زمانی ،گفتمان انقالبی ناچار به پذیرش
چارچوب «ملی» میگردد اگرچه بعدها و در مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
با اتباع بیگانه موفق به افزایش دامنه تسری مفهوم ملیت میگردد.

 .1روزنامه خراسان برای این مصاحبه از این تیتر استفاده کرده است :طرح «خروج افاانیها» به کمیسیون امنیت
ملی مجلس تحویل شد .ولی این طرح هیچگاه در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفت ،احتماالً تصمیم کمیسیون
مذکور متضمن رد طرح بوده باشد.
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ایرانیان افغانتبار
در موضوع پذیرش تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ،مسئله
اصلی انحصار در مفهوم ملیت در برابر تعمیم و گسترش آن مفهوم بود و تقابل اصلی ،تقابل میان
شکلی افراطی از ملیگرایی که گاهی رنگی نژادگرایانه به خود میگرفت در برابر گسترهای از
گرایشات انساندوستانه ،فراملیگرایی اسالمی و مالحظات مربوط مسائل اجتماعی بود.
عرف و پذیرش بینالمللی که یکی از مهمترین قواعد مفصلبندی گفتمان توسعه و لیبرال در
سالهای گذشته بود ،در این مسئله در کنار جهانگرایی اسالمی قرار گرفت .به عبارت دیگر،
میتوان گفت در این موردِ بهخصوص گرایشات جهانگرایی لیبرال در ایران با جهانگرایی
اسالمی همراه شد و ملیگرایی به کلی تنها ماند .سخنان نمایندگان مجلس در این موضوع بهطور
آشکار این همراهی گفتمانهای مختلف را نشان میدهد.

« ...سلسله سادات از طریق حضرت فاطمه زهرا تا به امروز پایدار مانده ...چه کسی میگوید
از طریق پدر خون منتقل میشود اما از طریق مادر نمیشود؟ ...در سال  1313در زمان رضاخان
قانونی در این مملکت تصویب شده ...اکثریت قاطع کشورهای جهان بیش از ( )192کشور
تابعیت از طریق مادر را قبول دارند ... .امروز ما باید ثابت کنیم که قانونی که در  1313نگاه
تبعیض جنسیتی داشته دیگر در این کشور جایگاهی ندارد» (مشروح مذاکرات مجلس ،جلیل
رحیمی ،نماینده تربت جام و تایباد 22 ،اردیبهشت .)1398
در سوی دیگر ،بر اساس گفتمان توسعه نیز نگرانی از افزایش و تداوم مسائل اجتماعی در میان
کودکان بیهویت موجب گردید ،توسعهگرایان نیز با رفع مشکل این کودکان موافقت نمایند .در
شرایطی که نگرانیهای دهه دوم انقالب در مورد رشد جمعیت ،در سالهای اخیر بهکلی رنگ
باخته و حتی نگرانیهایی در مورد سالخورده شدن جمعیت مطرح است ،گفتمان توسعه در
مسئله اخیر هیچ دلیلی برای همراهی با مطالبات انحصارگرایانه ملیگرایی ندارد.

«اگر ما به اینها تابعیت ندهیم ،اینها در آینده ناهنجاری اجتماعی برای ما ایجاد خواهند
کرد ... .اگر ما به این افراد شخصیت ندهیم ،ارزش ندهیم ،هویت ندهیم ،اینها چون احساس
پوچی در خود میکنند دچار نوعی الیناسیون میشوند ... ،میتوانند برای ما در آینده منشأ
ناهنجاری وسیع اجتماعی باشند» (مشروح مذاکرات مجلس ،بهمن طاهرخانی ،نماینده تاکستان،
 22اردیبهشت .)1398
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نگرانی از ناهنجاریها و مسائل اجتماعی ناشی از جمعیت بیهویت در آینده استداللی است
که بیش از همه بر گفتمان توسعهگرایی منطبق است ،چرا که حول دال مرکزی «بهبود» مفصلبندی
میشود.
به این ترتیب ،اجماع نسبی گفتمانهای جهانگرایی اسالمی ،جهانگرایی لیبرال و
توسعهگرایی در موافقت با الیحه «اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی» موجب گردید انگیزه و گرایشات ملیگرایی که از سال 1360
هیچگاه نتوانسته بود بهعنوان یک گفتمان سیاسی حضور داشته باشد ،بهتنهایی و بدون همراهی
سایر گفتمانها به مخالفتهایی پراکنده و نامنسجم به مقابله با طرح مذکور بپردازد .نمونههایی
از استداللهای نمایندگان که در گفتمان ملیگرایی قابل تشخیص است ،اینگونه به مخالفت با
طرح میپردازند:

« ...آقای الریجانی! اوالً تبعیت به خون است DNA ،است و به پدر است .بعد خاک است.
 ...آیا به این آسانی میخواهیم دختران و زنان ایران عزیزمان که ناموس ما و عشق ما هستند به
خارجیها بدهیم ،بعد از مدتی رها کنند برگردند [به کشورشان] اینها بیسرپرست بمانند،
تضمین چیست؟» (مشروح مذاکرات مجلس ،نادر قاضیپور ،نماینده ارومیه 22 ،اردیبهشت
.)1398

« تمسخر هویت ملی و نادیده گرفتن منافع ملی از تبعات این قانون است که به اصطالح با
تصویب آن ما قطعاً به دنبال خواهیم داشت .افرادی که هیچ عرق و تعصبی نسبت به این آب و
خاک ندارند و در سختیها و در روزگاران سخت در کنار مردم ایران نبودند ،به راحتی منافع
مردم ایران را نادیده خواهند گرفت» (مشروح مذاکرات مجلس ،فرهاد تجری ،نماینده
قصرشیرین 22 ،اردیبهشت .)1398
ناکامی گرایشات ملیگرایانه در شرایطی که از همراهی سایر گفتمانها برخوردار نبود حاکی
از آن است که در سالهای مورد بررسی در این تحقیق یعنی تقریباً از نخستین سالهای حضور
مهاجران جنگزده افاانستانی در ایران تا به امروز ،گرایشات ملیگرایانه هیچگاه نتوانستهاند
مستقل از سایر گفتمانها در قامت یک جریان سیاسی اصلی در دستگاه سیاستگذاری کشور
حضور یابد و نقش تعیینکنندهای در سیاستهای مربوط به پناهجویان داشته باشند .لذا همین
حضور ضعیف ملیگرایی در تمام این سالها از سویی و حضور پررنگ گفتمان جهانگرایی
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اسالمی از سوی دیگر موجب تداوم نسبی میزبانی برادرانه از پناهجویان افاانستانی در تمام
دولتها شده است.
بحث و نتیجهگیری
سیاست فرهنگی متعهد به حقوق بشر همانطور که در تحقیق کیت نش ( )2009مورد تأکید قرار
گرفته است در پیوندی عمیق با جهانگرایی و در تقابل با ملیگرایی قرار دارد و چنانکه همو
تصریح مینماید واقعیترین تعهد به حقوق بشر در رعایت حقوق غیراتباع ازجمله مهاجران و
پناهجویان آشکار میشود .رعایت حقوق انسانی کسانی که در نظام دولت-ملت بیگانه تلقی
میشوند ،طبعاً اقدامی فراتر از رعایت حقوق اتباع دولت ملی است که بنابر تعریف ،دولت متکفل
حقوق ،رفاه و آسایش آنان است.
ایران علی رغم مشکالت متعدد ازجمله جنگ و تحریم ،در چهار دهه اخیر به دلیل حضور
پناهجویان افاانستانی ،یکی از بزرگترین میزبانهای پناهجویان در جهان معاصر بوده است و
کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ضمن تقدیر ،ایران را نمونه و الگوی قابل پیروی معرفی
نموده است .لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی و معرفی گفتمان یا گفتمانهایی که در سطح
سیاستگذاری وقوع این پدیده تاریخی را محقق و یا تسهیل نمودهاند ،صورت گرفت و به طور
خاص به این پرسش پرداخت که حضور یا فقدان چه عامل یا عوامل گفتمانی موجب شده است
با وجود تاییرات سیاسی چشمگیر و انتقادات جدی در سطوح مختلف ،تقریباً همه دولتها در
تمام سالهای حضور این مهاجران رویکرد نسبتاً مشابهی را در میزبانی از آنها داشته باشند.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بهویژه در دهه اول انقالب اسالمی ،استیال و غلبه
گفتمان جهان گرایی اسالمی چنان برجسته بود که گنجاندن نظام حاکمه ایران در آن سالها در
چارچوب تعاریف دولت-ملت به سادگی متصور نیست .بهطوریکه مفهوم ملیت در این مقطع
زمانی از سوی گفتمان سیاسی مسلط مورد انتقاد شدید قرار میگرفت .لذا مؤید الگوی نظری
کیت نش ،جهانگرایی غیرمعمول در ایران در آن مقطع زمانی موجب میزبانی غیرمعمول از
پناهجویان افاانستانی گردید که بسیار فراتر از حداقلهای استاندارد حقوق بشر پناهجویان در
حقوق بینالملل بود.
با استقرار حکومت اسالمی در افاانستان در سال  1371و حتی پیش از آن ،یعنی همزمان با
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خروج نیروهای اشاالگر شوروی ،تکلیف شرعی جمهوری اسالمی ایران از سوی برخی سیاسیون
ادا شده تلقی گردید و گفتمان «توسعه» با فاصله گرفتن از آرمانهای جهانی انقالب اسالمی
نوعی ملیگرایی معتدل را در نظام معنایی خود برجسته ساخت و حضور برادران مسلمان افاانی
را مانعی برای نیل به توسعه معرفی نمود ولی بهنظر میرسد این مواضع بیش از آنکه مخالفت
جدی با حضور مهاجران افاانستانی باشد انتقادی به گفتمان انقالبی و ایده صدور انقالب بوده
است.
در پی استیالی طالبان بر بخش بزرگی از کشور افاانستان و با شهادت دیپلماتهای ایرانی
در سال  1377مفهوم «امنیت ملی» برجسته شد .همزمان پذیرش و عرف بینالملل که در گفتمان
توسعه نیز بهصورت یکی از قواعد مفصلبندی حضور داشت توانست جهانگرایی اسالمی را به
حاشیه فرستاده و آرمانهایی جهانگرایانه از جنس لیبرال را برجسته نماید .در این مقطع
جهانگرایی لیبرال بهصورت اهمیت یافتن همکاری با کمیساریای پناهندگان ملل متحد جای
خالی جهانگرایی اسالمی را پر کرده و مانع از بروز مطالبات ملیگرایانه علیه پناهجویان میشود.
با این حال برخی مظاهر ملیگرایانه ازجمله تاریخ پیش از اسالم که در گفتمان انقالبی طرد شده
بود با هدف به حاشیه راندن آن گفتمان برجستهسازی میشود.
بنابراین ،پس از سال  1360هیچگاه ملیگرایی نتوانست تبدیل به یک گفتمان مستقل و مؤثر
در سطح سیاستگذاری شود .در یک مقطع در کنار گفتمان توسعهگرایی و مطالبات توسعهای
ملت مشاهده و در مقطع دیگر ذیل گفتمان جهانگرایی لیبرال بهصورت حداقلهای یک ساختار
دولت-ملت برای همنوایی با عرف جهانی مورد توجه قرار گرفت .به بیان الکال و موفه ملیگرایی
مفهومی است که از سوی گفتمان انقالبی طرد شده و گفتمانهای رقیب با جذب مفاهیم طرد
شده و مفصلبندی آن حول دال مرکزی خود تالش در افزایش گستره نظام معنایی خود دارند.
در موضوع الیحه «اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان خارجی» اجماعی میان گفتمانهای مختلف حاصل گردید و همه آنها حداقل در این
موضوع ملیگرایی را طرد کردند .برخی مطالبات صرفاً ملیگرایانه نیز در مخالفت با طرح
نتوانستند حداقلی از عمومیت را کسب نمایند.
بنابراین ،در تبیین مدل تأثیر گفتمانها در سیاستگذاری فرهنگی حقوق بشر پناهجویان در
ایران عالوه بر دوگانه مورد نظر کیت نش (دوگانه جهانگرایی-ملیگرایی) ضروری است او ًال
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تأثیر چشمگیر نوع خاصی از جهانگرایی ،یعنی جهانگرایی اسالمی ،را مورد توجه ویژه قرار
دهیم ثانیاً این نکته را نیز مورد نظر داشته باشیم که همراهی یا عدم همراهی سایر گفتمانها با
هریک از طرفین دوگانه میتواند نتیجه سیاستگذاری را تاییر دهد؛ بهطوریکه حتی تأثیری بیش
از هر یک از طرفین این دوگانه داشته باشد .به این ترتیب در تاریخ چهل سال اخیر ایران،
ملیگرایی در سطح سیاستگذاری فرهنگی در ارتباط با پناهجویان صرفاً در پیوند با دیگر
گفتمانها در مقاطعی امکان عرضاندام یافته و بهتنهایی قادر به تعیین سیاست فرهنگی در کشور
نبوده است .جهتگیری اصلی در این خصوص را جهانگرایی اسالمی تعیین نموده است.
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Cultural Policy and Human Rights of Afghan Refugees in Iran
Shahla Bagheri, Mansoureh Afghahi

Abstract
The adoption of cultural policies in the face of foreign immigrants is, first of all, the
image that policymakers present of "insiders" and "outsiders". The human rights
policy for these immigrants is based on the same perception of insiders and outsiders.
Following the occupation of Afghanistan by the former Soviet Union and the
subsequent civil war in the country, how to deal with the crisis of Afghan migration
to Iran has been repeatedly considered in the country's policy institutions over the past
four decades. The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) has declared Iran's
interaction with Afghan refugees during this period as a successful example of hosting
a large refugee population. The present study, as a "policy analysis", aims to examine
the cultural policies guaranteeing the human rights of Afghan immigrants in Iran. by
adopting the method of Laclau and Mouffe discourse analysis, we examined the
official discussions of the Islamic Consultative Assembly, Imam Khomeini's phrases
and some officials about Afghan immigrants. According to the obtained results, the
macro-cultural policy of the country has been mainly Islamic cosmopolitan and far
from the components of nationalism; Therefore, Afghan immigrants have been
welcomed as Muslim brothers. Only at times when the discourses of
developmentalism and liberal globalism have had relative power, some nationalist
demands placed some restrictions on these immigrants.

Keywords: Afghan Immigrants, Cultural Policy, Human Rights, Globalism,
Nationalism, Policy Analysis, Discourse Analysis.
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