نگاهی به وضعیت حقوق بشری مهاجرین با تاکید بر کرامت انسانی

نویسنده :زهرا خاوری (مدیر تحقیق پیرامون وضعیت مهاجرین)
مقدمه
انسان مهمترین دستاورد خلقت و برترین موجودی است كه آفریده شده است .براساس بیانیات فالسفه
اسالمي و یا متون دیني ،انسان في نفسه موجودی با ارزش ،محترم و برخوردار از كرامت و منزلت است .هر
انسانى فارغ از جنس ،رنگ ،نژاد ،مذهب داراى حیثیت انسانى برابر با دیگر انسانها است .برخوردارى از حیثیت
و كرامت انسانى برابر ،از اصول بنیادین و جوهرهی اصلى حقوق بشر ميباشد .بنابراین كرامت انساني امری
تخطي ناپذیر ميباشد.
مطالعات جامعهشناختي و تاریخ اجتماعي جوامع بشری نیز بر پایگاه و خاستگاه حقوق بشری كرامت انساني
صحه ميگذارد .این مطالعات حاكي از آن است كه ارتباط ،انسجام و وحدت زمینههای گوناگون حقوق بشر
چنان دقیق ،متقابل و همه جانبه است كه تجاوز به آن در یک زمینه ،به معنای تجاوز به همهی این حقوق اعم از
سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي است .لذا مهمترین چالش امروزی جهان مسئلهی توجه به مسائل حقوق
بشر و مشکالت ناشي از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است .از این رو ،پرداختن به این مهم از
ضروریات غیر قابل انکار مينماید.
کرامت انسانی در پرتو اسناد بینالمللی
امروزه در تمامي اسناد مربوط به حقوق بشر ،اصطالح كرامت و منزلت انساني وجود دارد .در برخي از این
اسناد بركرامت انساني گروههای خاصي مانند زنان ،كودكان ،پناهندگان،كارگران مهاجر و  ...تأكید شده است.
برخي از این اسناد عبارتند از:
كنوانسیون مربوط به حقوق كودكان ،اعالمیهی جهاني حقوق بشر،كنوانسیون پناهندگان ،كنوانسیون اروپایي
حقوق بشری ،كنوانسیون حمایت از معلولین ،كنوانسیون ریشهكني كلیهی اشکال تبعیض علیه زنان ،كنوانسیون
منع شکنجه ،منشور اجتماعي اروپایي ،اعالمیهی اسالمى حقوق بشر ،اعالمیهی كنفرانس بینالمللي حقوق بشر،
بیانیهی علیه نژاد پرستي و تبعیض نژادی ،بیانیهی حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملي ،نژادی ،مذهبي و زباني،
پروتکل اختیاری كنوانسیون حذف كلیهی اشکال تبعیض علیه زنان ،میثاق بینالمللي حقوق اقتصادی ،اجتماعي
و فرهنگي ،میثاق بینالمللي حقوق مدني و سیاسي و ...
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این موارد از جمله گامهایى است كه در این زمینه در بیانیههای حقوقي مختلفي متبلور شده است.
به عنوان نمونه در مقدمۀ منشور ملل متحد(مصوب  21آوریل 2549م) انسان به لحاظ نظری ،بنیانگذار
جامعهی بینالملل لقب گرفته و مقدمهی منشور با نام «مردم ملل متحد» گشوده شده است و از ایمان آنان به
حقوق اساسي بشر ،كرامت و شأن انسان و تساوی حقوق مرد و زن و همچنین همۀ ملتها ،اعم از كوچک و
بزرگ ،سخن به میان آمده است .اعالمیهی جهاني حقوق بشر ،كه شاید مهمترین سند عمومي قرن بیستم باشد،
بر حقوق طبیعي مبتني است كه منظور آن است بشر ،از آن حیث كه بشر است و صرفاً به اعتبار بشر بودنش،
حقوقي دارد و هیچ امر خارجي و عارضي نباید مانع از برخورداری وی از این حقوق باشد .در این سند به
جلوههای كرامت انساني مانند اعتبار ،آزادی بیان و عمل ،عدم شکنجه ،لغو تبعیض و ...نیز اشاره شده است.
مقدمۀ مشترک میثاق بینالمللي حقوق مدني و سیاسي(2591م) و میثاق بینالمللي حقوق اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي(2591م) بر كرامت ذاتي تمام اعضای خانواده بشری تأكید و تصریح مي كند« :این حقوق
از كرامت ذاتي موجود بشری منبعث ميشود» .در اعالمیۀ كنفرانس بینالمللي حقوق بشر وین(2551م) نیز این
بیان تکرار شده وآمده است« :تمام حقوق بشر از كرامت و ارزش انساني فرد انساني منبعث شدهاند» .اسالم نیز
برای انسان ،بخاطر ذات انسان ،كرامت قائل است .این كرامت بر یک سلسله مفاهیم و ارزشهای بنیادین اخالقي
و دیني ،یعنـي آزادی ،اراده و اختیـار ،قـدرت ،تعقـل و تفکر مبتني است.
از این رو،كشورهای اسالمي نیز تا با تأسي از آیات و روایات مفادی را در قالب قاعده حقوقي تنظیم
نمودهاند تا پای بندی عملي خود را نسبت به حقوق بشر و كرامت انساني نشان دهند.كه اعالمیهی اسالمى حقوق
بشر در قاهره در این راستا مي باشد .عالوه بر آن در قوانین اساسي بسیاری از كشورهای جهان به اصل كرامت
انساني توجه شده است.
چنان كه قبالً اشاره شد انسانها صرف به اعتبار بشر بودن حقوقي دارند و قرارگرفتن بشر درگروههای
متفاوت انساني مانند زنان ،معلولین ،مهاجرین و  ...نه تنها نميتواند مانع از این برخورداری گردد بلکه حقوق و
حمایتهای گستردهتری را برای آنان به همراه دارد .مهاجرین و پناهندگان یکي از مهمترین گروههای انساني
ميباشد ،كه حقوق بشری آنان در اسناد و بیانیههای بینالمللي به رسمیت شناخته شده است .در هریک از این
بیانیهها و كنوانسیونها به طور صریح به كرامت انساني یا جلوههای آن ،اشاره شده است .كه هركدام خود
نمایانگر رعایت حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسي مهاجرین و پناهندگان ميباشد.
کرامت انسانی در کشورهای میزبان مهاجرین افغان
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در سالهای اخیر بیشترین تعداد مهاجرین در دنیا بعد از سوریه به افغانستان نسبت داده شده است .اكثر این
مهاجرین برای سالهای متمادی دركشورهای همسایه كه همواره بر اصل كرامت انساني تأكید دارند ،ساكن
ميباشند .پذیرفتن معاهدات و كنوانسیونهای حقوق بشری مانند اعالمیهی جهاني حقوق بشر ،كنوانسیون مربوط
به حقوق كودكان ،كنوانسیون  2592پناهندگان ،میثاق بینالمللي حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ،میثاق
بینالمللي حقوق مدني و سیاسي و ...از سوی این كشورها خود گواه این امر مي باشد ،بنابراین در رابطه با
مهاجرین ساكن در این كشورها هم قوانین بینالمللي و هم قوانین داخلي این كشورها قابل تطبیق ميباشد.
بطور مثال ایران از جمله كشورهای همسایه ميباشد كه برای چندین دهه از مهاجرین افغان میزباني نموده است.
در سالهای اخیر نیز شاهد تالشهای این كشور در جهت ساماندهي به وضعیت مهاجرین بودهایم .كه از آن
جمله ميتوان به بهبود وضعیت مهاجرین در بخشهای آموزش ،صحت و اقامت اشاره نمود كه در این راستا نیز
از سوی جامعهی بینالملل مورد تقدیر قرار گرفت .بر اساس گزارشهای دریافت شده از نمایندگيهای وزارت
امور مهاجرین در دو كشور ایران گاهي تخطيهایي در رابطه با رعایت حرمت و كرامت انساني مهاجرین دیده
ميشود .این تخطيها مواردی چون دستگیر نمودن و اخراج اجباری مهاجرین و برخوردهای غیر انساني،
تبعیضهای مذهبي -نژادی ،نگهداری مهاجرین در شرایط زیستي نامناسب (اردوگاهها) ،تحقیر ،توهین ،هتک
حرمت و ...را در بر ميگیردكه مغایر با قوانین بینالمللي و قوانین داخلي كشور ایران(مانند قانون اساسي ،قانون
مجازات اسالمي و آیین نامهی پناهندگي) مي باشد .با نگاهي اجمالي به قوانین بین المللي مي توان دریافت كه
این اعمال مغایر با معاهدات بین المللي پذیرفته شده مي باشد.كه در ذیل به چند نمونه اشاره شده است:
در اعالمیهی جهاني حقوق بشر ماده یک با این مفاد كه تمام افراد بشرآزاد به دنیا ميآیند و از لحاظ حیثیت
وحقوق با هم برابرند ،همه دارای عقل و وجدان ميباشند وباید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتاركنند.بر
رعایت كرامت انسانها تأكید ميكند .در ماده سوم نیزآمده است هركس حق زندگي ،آزادی و امنیت شخصي
دارد و براساس ماده پنجم هیچ كس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد كه ﻇالمانه و یا بر
خالف انسانیت وشئون بشری یا موهن باشد.
در ماده اول پروتکل الحاقي 2519به كنوانسیون  2592و ماده  11كنوانسیون  2592پناهندگان آمده است
كه هیچ یک از دول متعهد به هیچ نحو پناهندهای را به سرزمینهایيكه امکان دارد به علل مربوط به نژاد،
مذهب ،ملیت ،عضویت در دسته اجتماعي به خصوص با دارا بودن عقاید سیاسي ،زندگي یا آزادی او در
معرض خطر واقع شود ،تبعید نخواهند كرد یا باز نخواهند گردانید.
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ماده  5میثاق بینالمللي حقوق مدني و سیاسي تأكید مي كندكه هر كس حق آزادی و امنیت شخصي دارد.
هیچ كس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زنداني) كرد .از هیچ كس نميتوان سلب
آزادی كرد مگر به جهات و طبق قوانین جزائي مقرر به حکم قانون .عالوه بر این در ماده  9آمده است هیچ
كس را نميتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ﻇالمانه یا خالف انساني قرار داد .در اعالمیهی
جهاني حقوق بشری اسالمي نیز میتوان به این موارد صحه گذارد.
ماده یک  :الف ) بشر به طور كلي ،یک خانواده مي باشند كه بندگي نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به
آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انساني و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هرگونه تبعیضي
از لحاظ نژاد ،رنگ ،زبان ،جنس ،اعتقاد دیني ،وابستگي سیاسي ،وضع اجتماعي و غیره.
ماده دوم  :الف ) زندگي موهبتي است الهي و حقي است كه برای هر انساني تضمین شده است ،و بر همه
افراد و جوامع و حکومتها واجب است كه از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگي
كنند وجایز نیست كشتن هیچ كس بدون مجوز شرعي .ب ) استفاده از وسیله ای كه منجر به از بین بردن
سرچشمه بشریت به طور كلي یا جزیي گردد ،ممنوع است .ج) پاسداری از ادامه زندگي بشریت تا هر جائیکه
خداوند مشیت نماید  ،وﻇیفهای شرعي مي باشد.
ماده بیستم  :دستگیری یا محدود ساختن آزادی ،تبعید و مجازات هر انساني جایز نیست مگر به مقتضای شرع و
نباید او را شکنجه بدني یا روحي كرد یا با او به گونهای حقارتآمیز ،سخت یا منافي حیثیت انساني رفتار كرد .
ماده بیست و یکم  :گروگانگیری به هر شکل و به خاطر هر هدفي ،ممنوع است.
در قانون اساسي این كشور نیز به كرامت انساني توجه خاصي شده است .به عنوان مثال بند  1از اصل دوم
قانون اساسي ،اصل «كرامت و ارزش واالی انساني و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» را در كنار اصول
اعتقادی دین اسالم قرار داده است .اصل سوم قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران یکي از وﻇایف دولت را
تأمین حقوق همهجانبه افراد و تساوی افراد و تساوی عموم در برابر قانون ميداند كه منبعث از اصل اساسي
كرامت انساني ميباشد.
عالوه بر این در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران اصول دیگری از جمله منع شکنجه (اصل  ،)13منع
هتک حرمت و حیثیت دستگیرشدگان و زندانیان قانوني (اصل  ،)15منع هتک حیثیت (اصل  ،)11منع تبعید یا
تغییر یا تغییر اقامت اجباری (اصل  ،)11منع دستگیری غیر قانوني (اصل )11بیان شده است ویا در قانون
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مجازات اسالمي در ماده  103این قانون مقرر شده است :مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشي و استعمال
الفاظ ركیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شالق تا  94ضربه و یا جزای نقدی خواهد بود.
بنابراین هویدا است كه در كنار آن كه كشورها قوانین مربوط به حقوق بشر و كرامت انساني را پذیرفتهاند بعضا
تخطيهایي در برخورد با مهاجرین صورت ميگیرد كه نمونههای بارز آن در كشورهایي ميباشد كه افغانهای
مهاجر زیادی ساكن آن كشورها است بطور مثال،كشورهای ایران و پاكستان ميباشد.
جمع بندی و پیشنهادات
امروزه اندیشهی حمایت از انسانها به ویژه پناهندگان و مهاجرین در نظام حقوقي جهاني اهمیت بسیاری
یافته است تجلي و ﻇهور این اندیشه در قالب وضع قوانین حقوق بشری در دفاع از آنان نمایان است .مجامع ملي
و بینالمللي مختلف بیانیهها ،معاهدات و كنوانسیونهای بسیاری را در این زمینه تصویب كردهاند،كه مورد
پذیرش كشورهای بسیاری نیز قرار گرفته است .اما متأسفانه امروزه با وجود بیانیهها و كنوانسیونها حقوق بشری
برخي كشورها با توجه به منافع ملي خود با مسائل حقوق بشری پناهندگان و مهاجرین برخورد ميكنند .بسیاری
از جوامع نیز استفادهی ابزاری و سیاسي از این حقوق مينمایند .از این رو كرامت انساني مغفول ماندهترین اصل
حقوق بشر ميباشد .از آنجایي كه جوامع انساني همواره در معرض نقض اساسي حقوق بشر قرار دارند و صیانت
از كرامت انساني نیازمند سازوكارهای عملي برای تحقق آرمانهای مشترک بشریت یعني صلح ،امنیت ،رفع
تبعیض و احترام به كرامت انساني است .از جملهی این سازوكارها موارد زیر را ميتوان پیشنهاد نمود:






تقویت دیپلماسي جهت بهبود و گسترش روابط بین كشورها در ابعاد مختلف سیاسي ،فرهنگي
واجتماعي.
تقویت پشتوانههای اجرایي قوانین حقوق بشری به طوری كه منجر به الزام آوری بیشتری جهت تطبیق
گردد.
ارتقای مکانیسمها و سیاستهای حمایتي داخلي كه ميتواند از طریق نمایندگيهای دیپلماتیک تطبیق
گردد.
داشتن نقش و سهم مؤثرتر در شوراها و كمیته های اجرایي حقوق بشری میثاق ها و معاهدات بین
المللي.
بازنگری قوانین حقوق بشری به دلیل تناقض بین قوانین داخلي و بینالمللي پذیرفته شده از سوی
كشورها كه منجر به عدم تطبیق صحیح كنوانسیونها و قوانین بینالمللي ميگردد.
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