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اهداف طرح :
 نقد و بررسی ابعاد الیحه ساماندهی مهاجرین و پناهنده ها. بررسی تاثیرگذاری تصویب این الیحه ،در زندگی اجتماعی مهاجرین.خالصه طرح :
بخش عمده مهاجران یا اتباع بیگانه در ایران را مهاجران افغانستانی تشکیل می دهند ،نزدیک به چهار دهه از حضور گستردهی افغانستانیها در
ایران میگذرد .در حال حاضر ،بنا به آمارها و برآوردهای مختلف حدود  1.5تا بیش از  2.5میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند که تا
 ٪3از کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند .در طی دهه های اخیر علی رغم حضور گسترده مهاجران در جامعه ایران جای خالی برنامه و
سیاست مهاجرتی مدون ،جامع و منطبق با شرایط روز ایران عمیقا احساس می شود .طرح های مصوب در سالهای اخیر در این خصوص
نیز گاها م قطعی ،ناکارآمد و بدون در نظر داشت شرایط و واقعیت های امروزی زندگی مهاجران بوده .پیرامون این موضوع ،اخیرا طرحی
توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز ارائه شده است که فارغ از اجرایی شدن
صحیح آیین نامه های اجرایی در صورت تصویب ،این طرح دارای اشکاالت و ابهامات بسیار است که زمینه را برای تضییع حقوق انسانی
و اسالمی بین المللی مهاجران مهیا میکند ،که در جریان آن ،روند بررسی دادگاه این متهمان را به دادگاه های انقالب که به مسائل
مرتبط با امنیت داخلی و خارجی ،محاربه ،بغی و جرایم مرتبط با مواد مخدر ،قاچاق اسلحه ،مهمات و  ..محول کرده است و یا این طرح
حداکثر مجازات برای اقامت غیرقانونی توسط اتباع خارجی را  25سال حبس ،پرداخت  100میلیون جریمه و اخراج به همراه زن و فرزند
می داند که این مسئله ،زندگی اجتماعی مهاجرین در ایران را به مخاطر ه می اندازد؛ با توجه به این مسئله سازمان دانشجویان برآن شد
تا با برگزاری نشستی گفت و گو محور با حضور جناب آقای یحیی آزاد (خبرنگار حوزه افغانستان و فعال حقوق مهاجرین) به زوایای
تاثیرگذاری اجتماعی این مسئله در زندگی مهاجرین بپردازد.
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