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تاريخ دريافت1801/10/20 :
تاريخ پذيرش1801/11/11 :

چكیده
حضور اتباع خارجه در هر كشوری بلحاظ داشتن فرهنگ متفاوت ،عدم قبول ارزشهای كشور پذيرنده و نگاه
سیاسی متفاوت در كنار فرصت های احتمالی يك تهديد امنیتی محسوب می شود بويژه اينكه آن اتباع در
يك منطقه خاص جغرافیايی مانند شرق تهران متراكم و متمركز گردند و فاقد كارت اقامت مجاز و هر گونه
مشخصات هويتی وسوابق باشند .كه اين امر حساسیت واهمیت واپايش اتباع و پرداختن به تهديدات وآسیب
پذيری های آنان را دو چندان می كند .از آنجايی كه شرق استان تهران برابر آمار موجود با جمعیتی بالغ بر
 011هزار تبعه افغانی بیشترين اتباع بیگانه را در كشور دارا می باشد.و برابر آمارهای ارايه شده در تحقیق
بسیاری از اين اتباع بصورت غیر مجاز اقامت دارند وجرائم امنیتی وغیر امنیتی زيادی را مرتكب می شوند .لذا
در اين تحقیق ابتدا كلیاتی در خصوص آسیب ها و تهديدها ی ناشی از حضور اتباع در شر ق تهران وسپس
جرايم ارتكابی آن به تفكیك شهرستان وسپس عمده فعالیت فرهنگی وآموزشی اتباع مذكور بهمراه تجزيه
وتحلیل وپیشنهادهای كاربردی به جهت برون رفت از وضعیت موجود ذكر و اشاره شده است.

کلید واژهها
جرايم اتباع ،تهديدها  ،آسیب پذيری ها  ،جاسوسی  ،نفوذ  ،اتباع افغانی.

 - 1كارشناس مديريت حرفه ای حفاظت اطالعات از دانشگاه علمی كاربردی امام مهدی ،نويسنده مسئول
 - 2كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی سمنان
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مقدمه:
فرماندهى انتظامی شرق استان تهران درنیمه دوم سال  1801برابر تدابیر فرماندهى
محترم ناجا ازاستان البرز جدا شده و ازشمال به استان مازندران ،ازجنوب به استان قم ،
از شرق به استان سمنان و ازغرب به تهران بزرگ منتهى مى گردد اين فرماندهى با
حدود  1131كیلومتر مربع مساحت و جمعیتى بالغ بر  1101103نفر كه بخشى ازاين
جمعیت مهاجر ،بخشى از جمعیت بومى وتعداد قابل توجهى اتباع بیگانه (افغانى ،
پاكستانى ،عراقى و )..را درخود جاى داده است اين حوزه داراى هفت شهرستان شامل:
ورامین ،قرچك پیشوا ،دماوند ،پاكدشت ،پرديس و فیروزكوه مى باشد به دلیل وضعیت
خاص جغرافیايى وجود مراكز كارگرى اغلب جمعیت درزمینه كشاورزى ،دامدارى
وكارخانجات فعالیت دارند عبور شاهراههای اصلى كشور ،خط راه اهن ،مراكز متعدد
آموزش عالى ،كوير ،رودخانه هاى متعدد ،صنايع مهمات سازى پارچین و شهركهاى
بزرگ صنعتى موجب شده تا حوزه اين فرماندهى درسطح كشور ازلحاظ امنیتى داراى
اهمیت خاصى باشد.
بافت جمعیتی شهرستانهای حوزه فرماندهی اين استان از نوع قومی و طايفه و
مهاجرنشین می باشند .از لحاظ شغلی نیز اكثر مردم در امر كشاورزی و مشاغل كارگری
امرار معاش میكنند.
مهاجرنشینی ،نزديكی به تهران بزرگ و مشاغل كارگری باعث شده اتباع بیگانه
غیرمجاز بیشتر در شهرستانهای مذكور حضور پیدا كرده و جمعیتی قريب به  011هزار
نفر از اتباع كشور افغانستان و همچنین حدود  111هزار نفر جمعیت شناور فصلی اتباع
افغانی و حدودا تعداد  11هزار نفر اتباع مجاز و غیرمجاز پاكستانی ،بنگالدشی ،عراقی
نیز سكونت دارند.
در خصوص تفكیك جمعیت اتباع افغانی حدودا  221هزار نفر در شهرستان ورامین
و بخش قرچك ساكن میباشند و مابقی در ساير شهرستانها مستقر میباشند و
كمترين جمعیت اتباع افغانی در شهرستانهای دماوند و فیروزكوه است.
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اهداف تحقیق:
هدف اصلی:

ارائه راهكارهای برون رفت از تهديدهای امنیتی وآسیب های ناشی از حضور اتباع
بیگانه ( افاغنه ) در شرق تهران
هدف هاي فرعی:

 .1شناخت تهديدهای امنیتی وغیر امنیتی ناشی از حضور اتباع افغانی در شرق
استان تهران
 .2بررسی جرايم ارتكابی اتباع افغانی در حوزه شرق استان تهران
 .8بررسی فعالیت اتباع افغانی در حوزه شرق استان تهران
 .1دست يابی به راهكارهای مقابله با تهديدهای ناشی از حضور اتباع افغانی در شرق
تهران
سوال هاي تحقیق:
سوال اصلی:

راهكارهای برون رفت از تهديدهای امنیتی وغیر امنیتی ناشی از حضور اتباع افغانی
در شرق استان تهران كدامند؟
سوال هاي فرعی:

 .1اهم جرايم ارتكابی اتباع افغانی در حوزه شرق استان تهران كدامند؟
 .2اتباع افغانی در حوزه شرق استان تهران به چه فعالیتی مشغولند؟
 .8علل تراكم اتباع در شهرستانهای شرق استان تهران چیست؟
 .1راهكارهای مقابله با تهديدهای امنیتی وغیر امنیتی ناشی از حضور اتباع در شرق
تهران كدامند؟
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روش تحقیق:
اين تحقیق از نظر نوع وهدف كاربردی و از نظر ماهیت و روش  ،توصیفی است.
اهمیت و ضرورت:
برابر اعالم مدير كل اتباع ومهاجران خارجی وزارت كشور حدود يك ونیم میلیون اتباع
افغانی مجاز ويك میلیون اتباع افغانی غیر مجاز در  11استان كشور حضور دارند كه
 101هزار نفر آنان تا كنون دستگیر و از كشور طرد گرديده اند .حدود  81هزار نفر
دانش آموز پناهنده افغانی در مدارس كشور در حال تحصیل است كه از تمامی خدمات
ايرانیان استفاده می كنند .1با عنايت به تهديدهای ناشی از حضور اتباع خارجه غیر مجاز
در ك شور در ابعاد امنیتی و غیر امنیتی كه می تواند زمینه های بروز جاسوسی و جرائم
اجتماعی خشن نظیر؛ سرقت  ،آدم ربايی  ،تجاوز به عنف و همچنین ارتباط با كاركنان
انتظامی بواسطه تردد به اماكن انتظامی و برخورد با همكاران اجتماع و انجام
ماموريتهای سازمانی را بدنبال داشته باشد كه در خصوص ارتباط با كاركنان می تواند
بعنوان يك تهديد بالقوه امنیتی وغیر امنیتی برای خود وخانواده های آنها قلمداد گردد.
از طرفی حوزه سرزمینی فا ويژه شرق تهران به لحاظ وجود محیط های كارگری به
ويژه در بحث دامپروری و كشاورزی و باغات و قرار گرفتن در حاشیه پايتخت با دارا بودن
قريب به  001هزار اتباع خارجه و عمدتا افغانی مجاز و غیر مجاز بیشترين اتباع خارجه را
در خود جای داده است كه اين امر با توجه توضیحات فوق می تواند بستر های آسیب
پذيری و بروز تهديدهای امنیتی را در منطقه و برای كاركنان انتظامی فراهم آورد.
در برخی از روستاهای حاشیه ای و سطح مدارس تعداد جمعیت آنان از جمعیت
اتباع ايرانی بیشتر شده است  .وجود اين اتباع باعث تغییر بافت فرهنگی و برهم زدن
توازن جمعیتی و همچنین نژادی با توجه به ازدواج آنان با زنان ايرانی كه روز به روز
هم در حال افزايش می باشد می گردد و به تهديدات و مشكالت در آينده می افزايد ،
هرچه از سكونت اين اتباع می گذرد ادعای مالكیت و حقوق برابری با اتباع ايرانی را
 - 1سايتwww.Farhang news.ir :
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خواهند داشت  ،به نوعی كلیه مشاغل را اشغال و حتی در ادارات دولتی و  ...نفوذ ودر
برخی موارد نیز مسئولین از آنان حمايتهايی انجام می دهند و بطور پراكنده در كلیه
اقصی نقاط كشور می باشند و از تمام مراكز نظامی  ،انتظامی و مهم و حساس كشور
اطالع داشته و هر گونه بهره برداری در جهت اهداف جاسوسی از سوی آنان متصور می
باشد  ،فقط دستگاه انتظامی در راستای طرد آنان به تنهايی جوابگو نمی باشد .لذا الزمه
شناسايی و پیشگیری از تهديدهای و آسیب پذيری های احتمالی بررسی همه جانبه
موضوع جهت تصمیم گیری توسط مسئولین امر است كه در اين نوشتار سعی شده است
تا با بررسی میدانی و آماری موضوع ومصاحبه با مسئولین امر در انتظامی استان تبعات
امنیتی وغیر امنیتی ناشی از حضور اتباع در شرق تهران و هم چنین برای كاركنان
انتظامی بررسی وتحلیل گردد.
ب)ادبیات نظري:
تعاريف واصطالحات:

تهديد :مجموعه خطرات بالقوه برون سازمانی كه امنیت سازمان را به مخاطره می اندازد.1
آسیب پذيری :آثار وتبعات ناشی از تهديدها وخطرات مترتب بر موضوعات حفاظتی
است.يا مجموعه خطراتی كه از درون متوجه يك مجموعه يا سازمان است.2
اتباع خارجه :مقصود اتباع خارجه  ،وضوع ماده  131قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی كه از اين پس قانون نامیده می شود،افرادی
هستند(گذرنامه،پناهنده ،مهاجر،آواره)كه تابعیت كشور جمهوری اسالمی ايران را ندارد.8
امنیت :حالت فراغت نسبی از تهديد يا حمله ويا آمادگی برايرويارويی با هر گونه
تهديد وحمله است.1
جرم :جرم عبارتست از هر فعل يا ترك فعلی كه قانون برای آن مجازات تعیین كرده
باشد.1
 - 1طالعی ،ابراهیم" ، )1831(،حفاظت اطالعات رسته مرزبانی"،چاپ ونشر كوثر،ص81
 - 2طالعی ،ابراهیم ،همان  ،ص11
 - 8سايت :www.Atba.ir
 - 1آشوری ،داريوش ،)1831( ،دانشنامه سیاسی ،نشر مرواريد،چاپ شانزدهم،ص83
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تبعه  :در تعريف تبعه چنین آورده اند كسی كه تابعیت كشور معینی داشته باشد .
اصطالح تبعه با اينكه در اصل لغت جمع است فعال نقل به معنی مفرد شده و به جای
كلمه تابع استفاده می شود ولغت تابع بدون اضافه به كشور معینی مفهوم حقوقی ندارد
(.جعفری لنگرودی ) 183 : 1813 ،
بیگانه  :در كتب حقوقی ،بیگانه با اجنبی در يك معنی مشخص مقیم يا ساكن در
كشوری كه تبعه يا شهروند آن كشور نباشد اطالق می شود و در معنی ديگر شخصی كه
به موجب قانون يك كشور تبعه يا شهروند آن كشور محسوب نشود هر چند كه مقیم يا
ساكن آن باشد (.آقا بخشی وافشاری راد  )11 : 1810 ،در تعريف ديگر آمده است كسی
كه فاقد تابعیت كشور معینی است نسبت به دولت آن كشور و افراد آن اجنبی و يا
بیگانه محسوب می شود ( .جعفری لنگرودی )11 : 1813 ،
رويكرد و سیاست جمهوری اسالمی ايران در خصوص حضوراتباع غیر مجاز در كشور
بر اساس مصوبات  021و  023شورای عالی امنیت ملی طرح جامع ساماندهی اتباع
افغانی در ايران به مرحله اجرا گذاشته شده كه  18استان در كشور من جمله شرق
تهران درگیر اجرای اين طرح هستند.و هدف از اجرای طرح اينست كه بايستی كلیه
افاغنه با اخذ پاسپورت در ايران اقامت بگیرند و كسانی كه فاقد پاسپورت باشند ضمن
دستگیری از كشور طرد ش وند .و در پايان طرح كلیه مسئولیت های فعلی وزارت كشور
در چهارچوب خدمات پاسپورتی به ناجا محول شود.
مأموريت ناجا:

برابر بند 11ماده 1قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران ،وظیفه اجرای
قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه و ورود و اقامت اتباع خارجی به عهده ناجا میباشد.
انجام مطلوب اين مأموريت از مؤلفه های اساسی اقتدار و قدرتمندی ناجا در صحنههای
داخلی و بین المللی بوده و هرگونه نارسايی ،ناهماهنگی و ضعف ،زمینه بروز تهديد و
آسیبپذيریهای متعددی را برای ناجا و كشور در پی خواهد داشت .به استناد قوانین،
پلیس مهاجرت و گذرنامه به نمايندگی از حاكمیت جمهوری اسالمی ايران موظف به

 - 1ماده  2قانون مجازات اسالمی ،
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اشراف اطالعاتی ،تأمین امنیت و واپايش اتباع خارجی از بدو ورود ،دوره اقامت تا هنگام
خروج از كشور می باشد.
آمار ترکیب جمعیتی کل شرق استان تهران
آمار جمعیت

شهري

روستايی

اتباع بیگانه

شناور

درصد بومی

درصد مهاجر

1101103

1110181

101111

111211

11111

11

11

اديان و مذاهب

مسلمان

شیعه

تسنن

مسیحی

يهودي

زرتنشتی

ساير

00 %

30 %

11 %

0./ %

-

-

0./ %

درصد اتباع بیگانه

درصد جمعیت ها

بنگالدشی

افغانی

پاکستانی

عراقی

02%

2%

0/1 %

2%

ساير

جمع کل

0/2 %

111211

فارس

ترک

لر

کرد

عشاير

222

211

228

212

21

ساير
221

برآورد حضور اتباع خارجی در شرق استان تهران به تفكیک شهرستان هاي تابعه
تفكیك
اتباع اهل
تابعیت غیر
تسنن
شهرستان ها مجارين
11111
11111

تفكیك
تابعیت
مجازين

تعداد
دارندگان
گذرنامه

تعداد اتباع
تعداد
تعداد اتباع
دارندگان خارجی غیر
خارجی مجاز
مجاز
كارت آمايش

نام شهرستان رديف

 811عراقی
 21بنگالدشی
 3پاكستانی

21011

81812

10111

01312

ورامین

1

 11پاكستانی  811عراقی

8111

21013

81111

10111

قرچك

2

------

211
بنگالدشی

------

21110

80111

81111

18111

پاكدشت

8

22111

------

 10عراقی

1111

1111

81111

11111

پیشوا

1

311

------

------

012

023

111

1011

فیروزكوه

0

2011

111
پاكستانی

------

1011

81111

0310

8111

82111

دماوند

1

11111

------

------

1101

111

1101

1201

پرديس

1

112811

811

118

01131

118801

111101

133828

جمع كل

3

جمع نهايی:

774044
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آمار اتباع خارجه داراي کارت آمايش
رديف

نام شهرستان

دارندگان کارت آمايش

1

ورامین

81812

2

قرچك

21013

8

پاكدشت

8011

1

پیشوا

1111

0

فیروزكوه

023

1

دماوند

0310

1

پرديس

111

3

جمع كل دارندگان كارت

31301

جرائم اتباع :
الف) جرائم انتظامی

اتباع افغانی بیشتر بعنوان كارگر در زمینهای كشاورزی و ساختمان های در حال
ساخت مشغول به كار میباشند .بیشترين جرائمی كه توسط آنها صورت میپذيرد:
سرقت احشام ،نزاع و درگیری ،قاچاق و فروش مشروبات الكلی ،جرائم مواد مخدر ،جرائم
اخالقی ،روابط نامشروع و عدم پايبندی به روابط بین زن و مرد است .مرتكبین جرائم
مزبور معموال از طايفههای پشتو ،بهائی و هزاره میباشند.
ب) جرائم امنیتی

با بررسی های به عمل آمده از سوی پاوا  ،اتباع افغانی در سطح حوزه شهرستانهای
ف.ا .ويژه شرق استان  ،فعالیت های سوء امنیتی نظیر ؛ شعارنويسی و ...داشته اند و در
اقدامات اطالعاتی وتحت بررسی آن يگان نیز مواردی از ارتباط با سفارت افغانستان
وسرويس اطالعاتی آن كشور تحصیل و در دست اقدام وبررسی اطالعاتی می باشد .
بطوريكه درخرداد ماه سال  02پلیس اطالعات فا.شهرستان فیروزكوه تعداد 2نفر از اتباع
مذكور را به جرم شعار نويسی دستگیر و پس از اعتراف به بزه انتسابی به مراجع قضايی
تحويل داده است.
با توجه به اينكه قريب به نیمی از اتباع افغانی منطقه سنی مذهب وبعضا گرايش به
وهابیت دارند احتمال هرگ ونه تحركات سوء امنیتی در بین اين دسته از اتباع و نفوذ
گروههای القاعده در راستای ايجاد بحران وانجام اقدامات خرابكارانه متصور می باشد.
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بسیاری از اتباع افغانی اين منطقه به دلیل تولد در ايران بخصوص از مادر يا پدران
ايرانی ،عالوه بر اينكه فاقد مشخصه های ظاهری و گفتاری اتباع كشور افغانستان می
باشند توانسته اند پس از اخذ مدرك هويتی ايرانی اعم از كارت ملی،شناسنامه و ...
عالوه بر استفاده از تسهیالت دولتی نظیر يارانه در نیروهای مسلح در قالب سرباز وظیفه
نفوذ نمايند و از اين طريق بعضا نیازمند يهای اطالعاتی سرويس های جاسوسی و
سازمان اطالعاتی كشور افغانستان را تأمین نمايند كه در اين رابطه مصاديقی از
شناسايی سربازان وظیفه افغانی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در چند سال
گذشته كشف گرديده است.
ج) جرائم اقتصادي

با توجه به اينكه بیشتر اتباع افغانی در مشاغل كارگری ،كشاورزی و برخی از
واحدهای صنعتی و كارخانجات فعالیت مینمايند حضور فراوان آنها و پايین بودن
دستمزد باعث شده است تا كارفرمايان در مراكز مختلف از وجود اتباع افغانی استفاده
نمايند و اتباع افغانی ماهیانه حقوق و مزايای خود را دريافت مینمايند كه بخش عمده
از اين درآمد به كشور افغانستان انتقال میيابد .همین امر تأثیر مستقیم بر افزايش
بیكاری و خروج پول ملی از كشور داشته و می تواند لطمات جبران ناپذيری بر ارزش
ريالی پول رايج جمهوری اسالمی ايران وارد نمايد.
برابر بررسی های صورت گرفته تعدادی از اتباع افغانی اين منطقه تحت عنوان
كارگران فصلی از ابتدای سال تا مهر ماه به مدت تقريبا  1ماه از سال را از طريق قانونی
و غیر قانونی وارد كشور شده و پس از اشتغال به كار در شرق تهران بويژه شهرستانهای
پیشوا  ،ورامین  ،پاكدشت و دماوند در محیط های كشاورزی و گلخانه ای  ،با شروع
فصل سرما از ك شور خارج می شوند و در اين رابطه برای فرار از پرداخت هزينه های
اياب و ذهاب تا مرز افغانستان ،با مراجعه داوطلبانه به اردوگاه عسگرآباد ورامین در قالب
طرح طرد اتباع غیر مجاز از كشور خارج می شوند .بطوريكه برابر بررسی های صورت
گرفته و اعالم مسئولین امر در پاوا و اردوگاه عسكر آباد در مهرماه هر سال و پايان يافتن
فصل كار كشاورزی آمار مراجعات رشد فزاينده ای پیدا می كند  .و اتباع مذكور پس از
معرفی وخروج از كشور مجددا پس از شروع فصل كاری سال بعد وابتدای مهر از راههای
غیر قانونی واردكشور می شوند .بطوريكه اين روند ادامه دارد واتباع مذكور از اين ضعف
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يا خالء قانونی موجود سوء استفاده می نمايند .كه متأسفانه دستگاههای امنیتی
وانتظامی ذيربط علیرغم اطالع از موضوع تا كنون اقدام پیشگیرانه ای در اين رابطه
بعمل نیاورده اند.
آمار مقايسه اي جرائم مربوط به اتباع خارجی :
رديف
1
2
8
1
0
1
1
3
0
11
11
12
18
11
10

1ماهه اول 30
مواد مخدر
درگیری
شركت در نزاع دسته جمعی
قتل
سرقت
رابطه نامشروع
تصادف
مزاحمت
ضرب و جرح با چاقو
استعمال مواد مخدر
تخريب
كالهبرداری
اقامت غیر مجاز
توهین
سايرجرايم

آمار
18
118
0
2
121
11
11
18
18
11
28
18
1
0
111

1ماهه اول 39
مواد مخدر
درگیری
شركت در نزاع دسته جمعی
قتل
سرقت
رابطه نامشروع
تصادف
مزاحمت
ضرب و جرح با چاقو
استعمال مواد مخدر
تخريب
كالهبرداری
اقامت غیر مجاز
توهین
ساير جرايم

آمار
11
11
8
1
113
18
01
18
18
10
11
18
11
131

جرايم خاص اتباع خارجه:

جرايم خاص كشف شده توسط فا.ويژه شرق استان تهران عبارتند از:
 -1پرونده سفارت عربستان (پرونده فروش مدارك جعلی هويتی توسط راننده
سفیر)
 -2وزارت نفت(پرونده مربوط به اختالس)
 -8سفارت افغانستان(شايعه پراكنی علیه پرسنل اين پلیس و شخص رياست اداره
مهاجرت و گذرنامه)
 -1كشف اسلحه غیر مجاز شكاری از فردی به هويت جعفر سه قحتی
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 -0كشف باند جعل اسناد و مدارك هويتی و اقامتی (كشف بیش از  821مورد اسناد
جعل شده و آماده جعل از قبیل گذرنامه – ويزا – گواهینامه -مهر و دستگیری
اعضای باند)
 -1پرونده مربوط به شركت سايپا(فروش قطعات سرقتی خودرو به نمايندگی سايپا)
 -1پرونده گروگانگیری خانوادگی
 -3دستگیری تبعه افغانی در محدوده پروژه نظامی متعلق به وزارت دفاع:
 -0دستگیری  1نفر از اعضای گروهك طالبان و تحويل آها به سپاه پاسداران برابر
دستور قضايی
 -11دستگیری تعداد  1نفر تبعه مرتبط با گروهك داعش وكشف كتبی با آرم
داعش از آنها
فعالیت هاي اتباع:

برخی اتباع بیگانه دارای تابعیتها و مذاهب مختلف بوده و اصوال برای انجام
فعالیتهای اجتماعی ،مذهبی و ...مبادرت به ايجاد مراكزی خاص نموده و در برخی ايام
در آنجا تجمع مینمايند .لذا ضرورت ايجاب نموده كه از طريق پاوا  ،اطالعات اين مراكز
اخذ و نوع فعالیت ها آنهامشخص شود .در همین رابطه اقداماتی كه از طريق پاوا استان
در مورد آن صورت گرفته مورد بررسی واقع گرديده است كه برابر جدول ذيل اتباع در
سطح حوزه شرق تهران تعداد  111مركز در اختیار دارند و نوع فعالیت آنها بررسی و
مشخص گرديده است.
وضعیت اماکن خاص اتباع بیگانه
تعداد اماکن شناسايی شده در
سطح استان

شهرستان

نوع فعالیت اتباع در اين اماکن

مذهبی تفريحی آموزشی فرهنگی
ورامین

81

-

21

-

پاكدشت

81

-

2

-

پیشوا

-

-

0

-

دماوند

1

-

1

-

فیروزكوه

1

-

-

-

حوزه شرق تهران

12

-

20

-

در اماكن مذهبی بیشتر در ماه محرم اقدام به عزاداری و سوگواری و
در مراكز آموزشی بیشتر مدارس خودگردان هستند كه دانش آموزان
اتباع در آن مكانها اقدام به تحصیل و كسب آموزش می نمايند .و
برابر اقدامات اطالعاتی صورت گرفته بعضا در قالب اين مدارس
فعالیتهای سیاسی ،جاسوسی وارتباط با سفارت و كشور افغانستان
صورت می گیرد
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تهديدها و آسیب پذيري ناشی از حضور اتباع:

 .1خريد وفروش و قاچاق مواد مخدر
 .2بیكاری كارگران ايرانی به علت ارزان بودن نیروی كار و كارائی بهتر كارگران
افغانی كه كارفرمايان رغبت بیشتری در بكارگیری آنان نشان می دهند و حتی
اختصاصی كردن برخی از كارها مانند جمع آوری ضايعات و زه تابی و ...
 .8ارتكاب جرائم گوناگون غیر امنیتی از سوی اتباع خارجی از جمله :سرقت-فحشا-
جرائم به عنف ،آدم ربايی و غیره
 .1جعل اسناد و مدارك دولتی و ملی مانند شناسنامه
 .0با ال رفتن نرخ تورم و اجاره مسكن بواسطه حجم زياد اتباع بیگانه
 .1تراكم جمعیت دانش آموزی در بعضی از مدارس
 .1انتقال بیماريهای واگیردار
 .3ورود به اماكن دارای طبقه بندی كشور نظیر پادگانهای نظامی در پوشش
كارگری كه در اين رابطه بعضا مواردی از حضور اتباع افغانی در اماكن انتظامی
شرق استان تهران مشاهده گرديده كه با پیگیری و گزارش حفا وتشريح
تهديدات وآسیب پذيری های امنیتی وغیر امنیتی ناشی از اين امر حساسیت
الزم در فرماندهان ايجاد و از ادامه حضور وفعالیت آنان جلوگیری بعمل آمده
است.
 .0احتمال جاسوسی و خرابكاری با عنايت به حضور آمريكا در كشور افغانستان
 .11استفاده اتباع افغانی از تلفن های ماهواره ای كه با توجه به عدم كنترل مناسب
دستگاههای ذيربط ،و همچنین آنتن دهی مناسب آنها در حوزه كوير مورد
استفاده اتباع افغانی نشان شده توسط دستگاههای جاسوسی خارج از كشور
می باشد و می بايستی دستگاههای خدمات دهنده اين نوع تلفن همراه تحت
نظارت باشند.
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 .11نارضايتی های مردم منطقه از افزايش بیكاری جوانان  ،رواج فساد  ،خريد و
فروش مواد مخدر  ،انجام سرقت های عادی و مسلحانه  ،طوالنی شدن صفوف
نانوائیها  ،افزايش و انتقال بیماريهای واگیر دار بواسطه جمعیت باالی اتباع در
شرق استان تهران
 .12برابر بررسی های صورت گرفته توسط پاوا  ،تعداد  28روستا با روند رشد
جمعیتی معكوس مواجه هستند و در برخی از روستاها نظیر روستای شعیب
آباد پیشوا جمعیت اتباع افغانی  2برابر اتباع ايرانی است.
ج) تجزيه وتحلیل

حوزه فرماندهی انتظامی شرق استان تهران به دلیل مهاجر پذيری طی سنوات
گذشته جمعیت بااليی ازاقوام كرد،لر،ترك و ...رادرسطح شهرستانهای تابعه مخصوصا
درشهرستان ورامین ،پاكدشت،دماوندوپیشوا جای داده است كه عمده اين جمعیت
دربخشهای كارگری و قسمتی ازاين جمعیت درتهران بزرگ مشغول به كار می باشند
وازطرفی وجود طوا يف متعدد كه براسال سیاستهای حكام قبل از انقالب درنقاط مختلف
اين استان ساكن شده اند شرايط طايفه ای رارقم زده است وازطرفی حضور جمعیت
اتباع بیگانه كه به صورت مجاز وغیر مجاز با جمعیتی بالغ بر  011111نفر دراين استان
زندگی می كنند .تركیب جمعیتی اين حوزه فرماندهی موجب بروز برخی از جرائم مثل
نزاع ودرگیری ،نزاع های مسلحانه ،سرقت وجرائم اخالقی و ...رادرپی داشته است.
در برخی از روستاهای حاشیه ای و سطح مدارس تعداد جمعیت آنان از جمعیت
اتباع ايرانی بیشتر شده ا ست  .وجود اين اتباع باعث تغییر بافت فرهنگی و برهم زدن
توازن جمعیتی و همچنین نژادی با توجه به ازدواج آنان با زنان ايرانی كه روز به روز
هم در حال افزايش می باشد می گردد و به تهديدات و مشكالت در آينده می افزايد ،
هرچه از سكونت اين اتباع می گذرد ادعای مالكیت و حقوق برابری با اتباع ايرانی را
خواهند داشت  ،به نوعی كلیه مشاغل را اشغال و حتی در ادارات دولتی و  ...نفوذ ودر
برخی موارد نیز مسئولین از آنان حمايتهايی انجام می دهند و بطور پراكنده در كلیه
اقصی نقاط كشور می باشند و از تمام مراكز نظامی  ،انتظامی و مهم و حساس كشور
اطالع داشته و هر گونه بهره برداری در جهت اهداف جاسوسی از سوی آنان متصور می

88

فصلنامه علمی  -تخصصی دانش انتظامی شرق استان تهران (سال چهارم ،شماره شانزدهم ،زمستان )6931

باشد  ،فقط دستگاه انتظامی در راستای طرد آنان به تنهايی جوابگو نمی باشد و بايد
دستگاهها و رسانه های ملی در جهت طرد اتباع بیگانه از كشور اقدام وقانونگذار می
بايستی در صورت سكو نت غیر مجاز آنان نسبت به بازبینی قانون و تشديد مجازات اقدام
نمايند در غیر اينصورت با توجه به تشكیل گروهك های تروريستی در كشور های
همسايه و وجود ناامنی در آن كشور ها در صورت بروز هر گونه مشكلی در كشور
احتمال همراهی و همسويی اين افراد با آنها و همكاری با دستگاه های جاسوسی كشور
های مخالف ومعاند نظام محتمل می باشد  .لذا می بايست از هم اكنون در جهت
پیشگیری از بروز موارد ضد امنیتی و  ...از سوی اتباع بیگانه با توجه به ازدحام جمعیت
و عدم نگهداری آنان در يك نطقه مشخص و پراكنده بودن در سراسر كشور و وجود
خالء های مرزی و تردد راحت آنان به داخل كشور نسبت به فعال نمودن تمام دستگاه
ها اقدام گردد .چرا كه با توجه به فعالیت های سازمانهای جاسوسی دشمنان جمهوری
اسالمی ايران واستفاده از بستر حضور اين تعداد اتباع افغانی در كشور بخصوص حاشیه
تهران اين موضوع می تواند در آتی زمینه بروز نا آرامی وتبعات سوء امنیتی بیشتری را
در كنار مشكالت اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ناشی از حضور آنان فراهم كند.
د) راهكارهاي مقابله با تهديدهاي ناشی از حضور اتباع افغانی

 .1شناسايی نشانگاه های سرويس های اطالعاتی
 .2بررسی راههای نفوذ سازمان اطالعاتی افغانستان در ايران
 .3تهیه شناسنامه اطالعاتی در حوزه سرزمینی توسط اداره مهاجرت و اتباع خارجی
پاوا
 .4توافقنامه همكاری و هماهنگی با وزارت اطالعات پیرامون نیازمنديهای خبری در
موضوع واپايش اتباع بیگانه برابر مقررات و ضوابط ابالغی
 .5برگزاری جلسات تعامل درون و برون سازمانی پیرامون واپايش اتباع بیگانه
 .6اقدامات فنی موثر توسط مركز پشتیبانی عملیاتی اطالعاتی پاوا ناجا ( مركز
شاهد ) جهت كنترل خطوط ماهواره ای در حاشیه كوير ورامین كه توسط اتباع
بیگانه مورد استفاده قرار می گیرد .
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 .7شناسايی مدارس خود گردان اتباع افغانی واشراف اطالعاتی بر عملكرد واقدامات
فرهنگی وپوششی آنان
 .8تالش اطالعاتی در جهت شناسايی عوامل احتمالی داعش در بین اتباع ساكن
در كشور
 .9شناسايی مرتبطین اتباع افغانی با سازمانهای اطالعاتی و سفارت كشور مذكور
 .11با توجه به تبعات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی وامنیتی ناشی از افزايش
حضور ا تباع افغانی غیر مجاز در كشور خصوصا شهرستانهای اطراف تهران الزم
است هنگهای مرزی در استانهای شرقی كشور به صورت جدی از ورود غیر
قانونی اتباع مذكور جلوگیری بعمل آورند.
 .11برخورد قاطع قضايی با اتباع غیر مجاز افغانی توسط قوه قضايیه و اجرای طرح
طرد اتباع غیر مجاز بصورت جدی
 .12تهیه بانك اطالعات برای كلیه اتباع غیر مجاز كه از طريق نیروی انتظامی طرد
می شوند اعم از داوطلبین خود معرف و افراد دستگیر شده و ثبت مشخصات و
عكس آنان تا در صورت مراجعه مجدد (بويژه در ايام و فصول گرم سال و شروع
فعالیت كشاورزی) برخورد قاطع و مجازات سنگین نسبت به آنها به اجرا در آيد.
 .13برخورد قاطع توسط وزارت كار و رفاه اجتماعی با كارفرمايانی كه علیرغم
تاكیدات بعمل آمده و مقررات ابالغی از كارگران غیر مجاز افغانی استفاده می
نمايند .
 .14خودداری از ارائه خدمات دولتی و عمومی به اتباع غیر مجاز .
 .15افزايش فعالیتهای اطالعاتی با نگاه امنیتی در خصوص اتباع افغانی اعم از مجاز و
غیر مجاز در راستای اشراف اطالعاتی برفعالیتهای آنان و جلوگیری از اقدامات
ضد امنیتی و خرابكارانه.
 .16باال بردن نرخ اقامت و زندگی در ايران برای اتباع مذكور و خودداری از استفاده
رايگان اتباع از خدمات عمومی و دولتی و داشتن شرايط يكسان با اتباع ايرانی.
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 .17اعمال نظارت بر فعالیت های فرهنگی و مذهبی اتباع خصوصا در مدارس
خودگردان و خودداری از تعطیل نمودن مدارسی كه با اخذ مجوز قانونی از
آموزش و پرورش صرفا فعالیت مجاز فرهنگی می نمايند.
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