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 مقدمه: 

عنوان   به  خشونت،  قربانیان  از  دفاع  و    ی اسیرس یغ  ، یردولتیغ  ی تشکلسازمان 

ملل متحد   یاجتماع   یاقتصاد  یخاص با شورا  یمقام مشورت  یدارا   ی،رانتفاعیغ

این سازمان با توجه به  .  کرده است   آغاز  1367خود را در سال    ت یکه فعالاست  

ائتالف در  بینعضویت  توانبخهای  شورای  جمله  از  بینالمللی  برای  شی  المللی 

حمایت از قربانیان شکنجه و در راستای مأموریت خود همواره حمایت از تمامی  

اقشار جامعه را در دستور کار خود قرار داده است و بدون تبعیض و به دور از  

ها از جمله پناهجویان، پناهندگان  فضاسازی سیاسی اقدام به حمایت از این گروه

وده است. برای حصول این هدف، سازمان به صورت  و مهاجرین افغانستانی نم

تفاهم  در چارچوب  همچنین  و  پروژهنامهمستقل  جانبه  سه  و  دوجانبه  های  های 

 های گذشته برای حمایت از این اقشار به سرانجام رسانده است. مختلفی را در سال

ر دارد  لذا در همین راستا، و برای آشنایی بیشتر با وضعیت این اقشار، سازمان درنظ

تا شرایط پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین افغانستانی را در ایران مورد بررسی  

بهتر و   آنها حمایت  از وضعیت  کامل  با تصویری  بتوان  تا  داده  قرار  کارشناسانه 

 ها فراهم نمود.مؤثرتری را نیز برای این گروه

کلی   وضعیت  تحلیلی،  کتابچه  این  نخست  شماره  و  در  پناهندگان  پناهجویان، 

قرار   بررسی  و  بحث  مورد  آنها  زندگی  شرایط  و  ایران  در  افغانستانی  مهاجرین 

های دیگر به طور خاص وضعیت فرهنگی، اجتماعی،  خواهد گرفت و در شماره

ها مورد بحث  های مربوطه در این حوزهسیاسی، اقتصادی و غیره آنها و زیرشاخه

 و بررسی قرار خواهد گرفت. 
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 افغانستانی به ایرانورود پناهجویان  -۱

  جنگ،   ریکشور همواره درگ   نیبوده که ا  یاافغانستان به گونه  ییای جغراف  ت یموقع

امن  یاسیس  تحوالت ا  ت یو عدم  است.  در سال  نیبوده   ی آوارگ   یمتوال  انی مسئله 

و پاکستان را به   رانیا االخصب گری د یکشور به کشورها نیاتباع ا از نفر هاونیلیم

است  داشته  اسالمی  دادیرو.  دنبال  س  رانیا  انقالب  اتخاذ  و    یدرها  است یو  باز 

به عنوان    رانی ا  اسالمی  یاست که امروزه جمهور  شده کننده باعث   لیتسه   نیقوان

پناهنده  ن یچهارم زمان   نیترمدت  طوالنیکه    ی کشور  نیاول جهان و  ریپذکشور 

شناخته شود. عدم بهبود قابل    است، از پناهندگان را به خود اختصاص داده  یزبانیم

و همچنین روی کار آمدن افغانستان    یو اقتصاد  یاسی س  ،یتیامن  ت یوضع حظهالم

پناهنده    هزار  7۸0هنوز    هاسال باعث شده با گذشت مجدد طالبان در این کشور  
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. ۲ساکن باشند   رانیدر ا افغانستانی بدون مدرک   اتباع  ونیلی م  پنجبه    كیو نزد  1رسمی

  3و تنها    ییو روستا  یدر نقاط شهر  یافغانستان  درصد پناهندگان  97اسکان حدود  

در   ی اسکان پناهندگان افغانستان  یهامشخصه  نی مهمانشهر از بازرتر۲۲درصد در  

 . باشدیم رانیا

 بندی نمود:های زیر تقسیمتوان به دورهورود پناهجویان افغانستانی به ایران را می

 ، 136۸ تا 135۸دوره اول: تجاوز شوروی به افغانستان  •

 ،1375تا  136۸در افغانستان از سال   یداخل یهادوره دوم: آغاز جنگ •

 ،13۸0تا  1375سوم: ظهور طالبان از سال  دوره •

به افغانستان و حضور نسبتاً گسترده   کا یآمر  یچهارم: حمله نظام  دوره •

 و  13۸۴تا  13۸0از سال  کشور نیدر ا انیکائیآمر

تا حدود  دوره • منطقه و  در  کردن   یپنجم: ظهور داعش  دوباره قدعلم 

 ،1۴00اواخر سال  تا 13۸5طالبان از سال 

دوره ششم: خروج یکباره آمریکا از افغانستان و ظهور مجدد طالبان در   •

 5000  روزانهدر مقاطعی  دوره    نی. در ابه بعد(  1۴00افغانستان )اواخر  

 پناهجو وارد ایران شدند. 10000تا 

در سال    طبق پناهندگان،  آژانس  توسط  منتشر شده  پناهندگان    ،  ۲015آمار  اکثر 

موج    یعنی  1360دهه    لی که در اوااند  داده  لیتشک  یی هایانرا افغانست  رانیا  ساکن در 

به مهاجرت  هموارد شده  رانیا  اول  طبق  بر    نیاند.  بالغ  ا  70گزارش   ن یدرصد 

 
 ایراناداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسالمی  1
هرچند اخیراً طرح سرشماری جامع اتباع افغانستانی بدون مدرک در ایران شروع    2

 کنند. شده و اتباع افغانستانی با شرکت در این طرح مدرک اقامتی شش ماهه دریافت می
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اقوام هزاره و تاج  ت یجمع مابق  باشندیم  ك ی از  اقوام هستند که در    ریاز سا  یو 

  3اند.گزیدهسکنا    رانیسراسر ا

 

 در ایران یافغانستانمسائل مبتالبه پناهندگان و پناهجویان  -۲

حوزه در  گوناگونی  مسائل  با  ایران  در  افغانستانی  پناهندگان  و  های  پناهجویان 

مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه هستند که در این کتابچه  

های آتی هر یك از این  شمارههای کوچکی از آن اشاره شده و در  تنها به بخش

 ها به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. حوزه

  یوزه فرهنگح ۲-۱

گوناگون    اریآن بس  ییبا توجه به تنوع معنا  یحضور اتباع افغانستان در حوزه فرهنگ

 دیفرد و جامعه از هرگونه تعرض و تهد  ت یمصون  قت یدر حق  یفرهنگ  ت ی است. امن

 
 2014 - آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در تهران  3
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ارزش باورها و  آداب و رسوم،  اهم  یهابه  به  توجه  با  است.   نیا  ت یآن جامعه 

 . قرار گرفته است  ت ی در اولو  یفرهنگ  یهاموضوع، همواره حفظ ارزش

ز اشتراکات  به  توجه  افغانستان  ن یب  ادی با  ا   یفرهنگ  ا  یرانیبا  در  حوزه    نیکمتر 

 لیبه دل  یرانیبا ا   یاما در مباحث ازدواج اتباع افغانستانارد.  ای وجود دچالش جدی

از   قانونبرخی  ثبت  در کشور     یمشکالت  بدون   مآنی  شاهدموجود  کودکان  که 

ا  ت یهو  هو   تواندیم  هازدواجا  نیحاصل  اجتماع  یحقوق   ،یتیمعضالت    ی و 

 ل،یبه صدور شناسنامه، تحص توانی مشکالت م ن یکند. از جمله ا جادیا یگوناگون

اشاره    گرید  یها مسئله اجتماع و ده  یرانندگ   نامهی اخذ گواه  فه،یاشتغال، خدمت وظ

های آتی این بولتن به صورت اختصاصی  هر کدام از این موضوعات در شماره  کرد.

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

 

  یحوزه اجتماع ۲-۲

  ی اریخاص آن در بس ینیگزییجدا جادیدر شهرها باعث ا اتباع افغانستان پراکنش 

شده است. همواره    رانیبزرگ ا   یشهرها  گریاطراف تهران و د  یهااز شهرستان

مشکالت   نیمهاجر  ی بلکه به طور مضاعف برا  زبانیجامعه م  ی مهاجرت نه تنها برا

دنبال دارد. تجمع  یگوناگون   یو روان  یروح  لی و مسا به  مهاجران در مناطق    را 

برخ  هیو حاش  نیرنشیفق به  غالبا  اجتماع  یشهرها  ن  ،یمشکالت  و  قاچاق  یبزه  ز 

 . زندیموادمخدر دامن م

بهم   زیو ن  ینینش هیمربوط به گسترش حاش  یوزه اجتماعاز مهمترین مشکالت در ح

  تی به خصوص در روستاها و مناطق با جمع  زبانیجامعه م  یتیجمع  ب یخوردن ترک 



7 
 

را   یهردر نقاط ش  یامکان زندگ   نیدرآمد پائ  لی. اتباع افغانستان به دلباشدیکم م

  یبه شهرها، مناطق  كینزد  یروستاها  ایشهرها و    هیغالباً در حاش  جهینداشته و در نت

شهر کامل  امکانات  از  ن  ی که  م  ست،یبرخوردار  نتشوندیساکن  در  کم ترا  جه،ی. 

مشاغل    ابد،ییتنزل م  یدرمان-یبهداشت  ت یمناطق باالتر رفته، وضع  نیدر ا  ت یجمع

 .کندیم دایگسترش پ  زیو اعمال خالف قانون ن  زهب جتاًیو نت شودیم ادتریکاذب ز

 

 ی اسیوزه سح ۲-۳

بحران  رانیا با وجود  و  افغانستان   یگوناگون  یهادر طول دوران مختلف  در  که 

اتحاد جماه از تجاوزات  آمده،  تا رو  ی شورو  ریبوجود  دوباره کارآمدن    یسابق 

است   یمعن  نی بد  نیکشور بوده است. ا  نیاز اتباع ا  یمیعظ  لیخ  یرای، پذنطالبا

حجم مهاجرت   شیبحران در افغانستان و افزا  ن یب  معناداری  یتقارن زمان  كیکه  

از بحران   یزانی ای مهاجران حامل مدر هر برهه   نیمدام وجود داشته است. بنابرا

اند. نموده  فایدهنده را اصورت در گسترش بحران نقش انتقال   نیبوده و بد  یاسیس

در   ژهیبه و  رانیبه ا  هایدر مهاجرت افغانستان  هها ک بحران  نیا  نیاز مهمتر  یکی

ن طالبان، کار آمد  یاز رو  ی را منجر شده است ناش  یدوران بعد از انقالب اسالم

افغانستان بوده است.    ی اسیشکست آنها و تداوم حضور و بروز آنها در صحنه س 

ها به ویژه به ایران منتج از این مسئله بوده است.  سیر مهاجرت افغانستانرو    نیاز ا

سو  درها  رانیا  یاسالم  یجمهور  کردیرو  رییتغ  گر،ید  یاز  ا  یاز  به    جاد یباز 

و نیز اسکان مجدد محدود  حوزه    نیدر ا  یتاندر مورد مهاجران افغانس  ت یمحدود

  ی هانه تنها کارا نبوده بلکه باعث گسترش شبکهاتباع افغانستان به دیگر کشورها  

مربوط به    یآمارها  جهیکه در نتمشکالت این قشر شده    شیقاچاق انسان و افزا 
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مهاجران و  . همچنین ایدئولوژی متفاوت  شده است نیز    تررشفافیمهاجران غ  نیا

میزبان می آورد. کشور  بوجود  میزبان  برای کشور  را  از   ۴تواند مشکالت سیاسی 

  بیو ترک   رانی به ا  یورودجدید  مهاجران    یاصل  یهااز مشخصه  یکی  گرید  یسو 

با عزیمت خانوادگی    در سال   آنها  یتیجمع قیاس  در  مجردی  مهاجرت  گذشته، 

ا  .باشدیم جمل  ،یت یجمع  یژگ یو  نیلذا  از  مختلف  س  همسائل  را    یاسیمسائل 

 الشعاع خود قرار داده است.  تحت 

تصم  رانیگ م یتصم  همه ا  یداخل  سازانمیو  تأک   نیبر  حضور   دینکته  که  دارند 

را به   یگوناگون  یهاتبعات و چالش   تواندیاتباع افغانستان در کشور م  یرقانونیغ

  رمجازیغ  یاتباع افغانستان  زانیم  شیبه دنبال داشته باشد. افزا  یتیدر حوزه امن  ژهیو

  دیکنترل کامل مرزها، انقضاء رواد  امکانمختلف از جمله عدم    لیدرکشور به دال

موجب شده است که همواره اخراج    ش،یکارت آما  دیتمد  یعدم مراجعه برا  ایو  

علت تنها از    نی ثابت باشد. بد  یهااز برنامه  یکی  رانیاتباع افغانستان از ا  یاجبار

  درساکن    یافغانستان  رمجازینفر از اتباع غ  ونیلی ، تعداد پنج م 1393تا    13۸۴سال  

اخراج شده  رانیا ب اخراج  نیا.  5اند. از کشور  در  نارضا  شتریها  با  اتباع    یتیموارد 

موارد مردان را بدون خانواده اخراج کرده    یهمراه بوده است. در برخ  یافغانستان

نبوده، چرا که    رگذاریتأث  زیها نرا گسترش داده بلکه اخراج  ها یتیکه نه تنها نارضا

این  اند.  به کشور بازگشته  یرقانونیافراد مجدداً به صورت غ  نیهر نحو ممکن ا  هب

شود که نزدیك به  ها هم اکنون تخمین زده میدرحالیست که با وجود این اخراج

 
 ( 18: 1391زرقانی و موسوی  4

 146: 1395 پور،یاخالص 5
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ت از جمله بدون مدرک در ایران  پنج میلیون تبعه افغانستان با وضعیت اقامتی متفاو

 ساکن باشند.  

 

 ی حوزه اقتصاد ۲-۴

عدالت   ،یخداداد  یهاوجود منابع و ثروت  ت یعالوه بر اهم  ،یاقتصاد  در حوزه

حال و    نی. با ارودیمهم به شمار م  یامؤلفه  زیان مردم ن ی عادالنه ثروت م  عیوتوز

در بعد   ژه یبه و  ی و ناامن  یثباتیعدالت در عرصه اقتصاد، عوامل مهم ب  یبا اجرا

  6. خواهند رفت  نیاست، از ب یعموم  یتیکه همان نارضا یمل

اتباع   نیا  ازیو ن  رانیاتباع افغانستان در ا  ت یرا با توجه به جمع  رانیاقتصاد ا  بخش

حضور آنها   ری تأث  یهاحوزه  نیاز مهمتر  یکیبه    توانیکار و کسب درآمد م  یبرا

دور برنامه بازگشت پناهندگان انجام   نیچند  نکهیبرشمرد. با توجه به ا  رانیدر ا

امکانات الزم    طیشده است و شرا    ی جمهور  نیدولت  یعنیسه طرف    یسو   ازو 

افغانستان و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد    یاسالم  یجمهور  ران،یا  یاسالم

ها ادامه دارد،  خدمات و کمك  نیبازگشت فراهم شده است و همچنان ا نیا یبرا

نظر م ا  رسدی به  افغان ساکن    باشند ی نفر م  ونیلی م  كیکه حدود    رانیپناهندگان 

حال افراد در    نیابخش قابل توجهی از    نکهیا  ژهیرا ندارند. به و  شورقصد ترک ک 

کسب درآمد را   یرها یساکن بوده و مس  رانیاز سه دهه است که در ا  شیحاضر ب

بدون مدرک یا در حال    ی،اتباع  افغانستان  ت یوضع  گرید  یاند. از سو نموده  دایپ

چندان روشن    زینآمار آن هنوز به صورت شفاف اعالم نشده است  که    شناسایی

 
 88:  1389 ان،یدیجمش 6
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به است ین توجه  با  لذا  غ  نکهی .  )نه  پناهندگان  همواره تحت  نیرمجازیبازگشت   )

چشم    شودیم ینیبشینظارت سازمان ملل متحد به صورت داوطلبانه بوده است، پ

  ن یاز ا  یاریبس  نکهی ا  ژهی بازگشت آنها وجود نداشته باشد به و  یبرا  یانداز روشن

ود  هم به کشور خ   کباری  یاز آنها حت  یاریپناهندگان نسل دوم و سوم بوده و بس

 رات یجوانب مختلف تأث  یبه بازگشت ندارند. بررس  زین  یلیو تما  اندنداشتهسفر  

  یرا برا  نهیزم  ،یحضور پناهندگان در کشور و از جمله سهم آنان در امر اقتصاد

خواهند    لیتشک  ران یرا در ا  یتیگفت اقل   توانیافراد که م   نیادغام هرچه مناسب ا 

 فیدر خصوص کم و ک   رانیکه هنوز دولت ا  یداد، فراهم خواهد آورد. موضوع 

  .اتخاذ نکرده است  یمیآن تصم

سهم جوانان  در حوزه معیشت و اشتغال اتباع افغانستانی در ایران  قابل تأمل    نکته

نسبت به گذشته است. برخی آمار حاکی از دوبرابر شدن نیروی کار جوان شاغل  

این درحالیست که این افراد چندان تمایلی    های گذشته است.  در سال  افغانستانی

 های سخت که پدران آنها فعالیت داشتند ندارد. نیز به اشتغال در حوزه

آنها    ییایجغراف  یپراکندگ   زیاتباع افغانستان و ن  ت ی جمع  نیبه آمار و همچن  ینگاه  با

که    ستیدرحال  ن ی. است یاصالً همگون ن  یپراکندگ   ن یگرفت که ا  جهینت  توانیم

.  شودیم  رتریچشمگ  یناهمگون  نیشهرها ا  هیحاش  یاز روستاها و حت  یدر برخ  یحت

آم  گر،ید  یاز سو  مرکز  و   یعموم  یطرح سرشمار  یط  ران،یا  ار هرچند  نفوس 

توجه  ارقام جالب  و  آمار  ا  یمسکن  اما  است  نموده  منتشر  دال  ن یرا  به    ل یآمار 

از جمله عدم تفک افغانستان  نی ب  كیمختلف  به   ایثبت شده و ثبت نشده    یاتباع 

اتباع افغانستان بر اقتصاد   راتیتأث  یابیارز  نیرمجازیو غ  نیمجاز  یعبارت حضور 

فقدان   یحت  ایکمبود    گر،ید  یمواجه نموده است. از سو   ییها یدگ یچیرا با پ  رانیا
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 ، یسطح دستمزدها، نوع زندگ   ،یاشتغال اتباع خارجآمار و ارقام مربوط به حوزه  

  ر یاخ  یهادر سال  نکهیآن افزوده است. کما ا  یدگ یچیبر پ  رهیمصرف و غ  یالگو 

از طر  یسع  رانی ا  یاسالم  یدولت جمهور کارت کار    یق ساماندهینموده است 

  ی اعمال  یهات ی حال با توجه به محدود نی. با ادی معضل را رفع نما  نیپناهندگان، ا

  ز یحوزه ن  نیحق تحفظ در ا  یدارا   رانیکه ا  ران،یر خصوص کار پناهندگان در اد

 ن ییآنها تع  یکه در کارت کار برا  یاز آنها در مشاغل  یاعمالً بخش عمده  باشد،یم

ها ندارند. حوزه  نیبه کار در ا  یلی تما  ایو    باشندیبه کار کردن نم  درقا  ایاست    شده

ا به عنوان تکل  نیلذا  فقط  استان  ف یکارت در غالب موارد  شده و    لیها تحمبر 

 به پناهندگان وارد کرده است.   زیرا ن یمیمستق نهیهز

از موارد عدم    ی اریکارگران مهاجر و پناهنده، و در بس  یسخت کوش  ن،ییپا  دستمزد

تمام   نهیهستند که هز یاز جمله موارد یامهیب یهاکارگران از پوشش نیاستفاده ا

تول پا  داتیشده  ر  نییرا  و  با    یدیتول  یکارها   یبرا  یگذارهیسرما  سكیآورده 

  توان ی مسئله را م  نیا  ریآورده است. تأث  نییکار پناهندگان را پا  یرویاستفاده از ن

پ قب  ییهاپروژه  شرفت یدر  س  لیاز  شهر  ستمیساخت  و   یسدساز  ، یفاضالب 

 .مشاهده نمود یساختمان ساز

  ژهیبه و  ریاخ  ی هاکه شرح آن رفت، در سال   یراتیو تأث  حاتیتوض  نیبا وجود ا  اما

افزا با چالش  یاعمال  یهامینرخ دالر و تحر  شیرشد تورم،   یمختلف  یهاکشور 

باعث  در مقاطعی    یمسائل حت  نی. ادندیاز آن متأثر گرد  زیروبرو شد که پناهندگان ن

 . شدرشد بازگشت اتباع افغانستان به کشور خود 

پناهندگان    ت یعدم شمول   ران،یا  هیعل  کایآمر  کجانبهی  یهامیتوجه به گسترش تحر  با

آنها به نسبت    نییدستمزد پا  نیو همچن  ،یدولت  ی هاو کمك  یتیحما  یهادر طرح 
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در   دیشکننده نموده است. شا   شیاز پ  شیآنها را ب  ی اقتصاد  تیوضع  انیرانیبه ا

  قتیمحسوب گردد اما حق  دیعوامل تول  از  یکیآنها به عنوان    نیینگاه اول دستمزد پا

  ی نگاه کرد. در کشورها  توانیصد نم  ایمسئله به صورت صفر    نیآن است که به ا

تمام شده   مت یبر ق  جهیبر کل مخارج و در نت  ی ادیرزیتأث  نیدستمزد پائ  شرفتهیپ

در حال توسعه قابل    یدر کشورها  یدیتول  یهارشته  یمسئله به تمام  نیا  یدارد ول

نیتعم در مشاغلست یم  مثال هرچند  به عنوان  قب  ی.  و   یآجرپز  ،ی کشاورز  لیاز 

 یهااما در رشته  دهد،یم  لیاز مخارج را تشک  یادستمزد، بخش عمده  ،یدامدار

درگ   ،یسازساختمان پناهندگان  اغلب  که  مشابه  مشاغل  و    ر یتأث  باشندیم  ر یراه 

ق تا  نبوده  توجه  قابل  ا   مت یدستمزد چندان  به صورت    خدمات  نیتمام شده  را 

ا کاهش دهد.  افزا  ریتأث  نیملموس  به  به    هامت یق  یحداقل دوبرابر   شیبا توجه 

عالوه بر    دستمزدها کمتر شده است.  یو ثابت ماندن نسب  ریاخ   یهادر سال  ژهیو

هستند،    یرتخصصیغ  یکارها  یعمدتاً متصد  یاز آنجا که کارگران افغانستان   نیا

ا  نیا  ریتأث کارگران  با  آنان  م  یرانیاختالف دستمزد  کمتر  اشودیباز هم  لذا    ن ی. 

کارگران    لیاست اما با توجه به وجود خ  رگذاریتأث  دیدستمزد کم هرچند در تول

از پناهندگان، اشتغال آنها در    یاریعدم داشتن تخصص بس  ز یدر کشور و ن  کاریب

کشور    نکهیداشته باشد. بخصوص ا  دیدر تول  یری آنچنان تأث  تواندینم  یکنون  طیشرا

اند. از کوچك و بزرگ از کار افتاده  یها از کارخانه  یاریبسر برده و بس  میدر تحر

پناهندگان    یشتیمع  ت یوضع  دیتورم شد  زیو ن  زیحقوق ناچ   نیا  لیبه دل  گرید  یسو 

فقر آنها را به   جهیو در نت  یکاریقرار گرفته است. چه بسا ب  ریتحت تأث  داًیشد  زین

اشتغال به کار پناهندگان    زان یدر خصوص م  یقی هرچند آمار دق  .دنبال داشته باشد

قرائن حاک  و  اما شواهد  ندارد  کشور وجود  ب  یدر  که  است  آن  سهم    نیشتریاز 

و بعد  یمربوط به بخش ساختمان، سپس کشاورز رانیغانستان در ااف اعاشتغال اتب
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نها  یاز آن خدمات عموم   ك ی  ریاخ  یهاسال  ی. در طباشدیصنعت م  ت یو در 

افزا  رییتغ به  نسبت  مع  یهافرصت   شیمثبت  منظور    شت یمختلف  به  پناهندگان 

  در و مشارکت مثبت    سته یشا  یزندگ   كیبدست آوردن    یآنها برا  یتوانمندساز

زندگ   یاجامعه آن  در  به    کنند،ی م  یکه  زمان  گذشت  با  است.  گرفته  صورت 

کردن   دایپ  یآنها را برا   یشتیمع  یهاها و فرصت کارگرفتن پناهندگان در مهارت

کشورها )کشور    گریدر د  ایخود در کشور خود و    ت ی وضع  یبرا  داریراه حل پا   كی

 . سازدیکشور سوم( آماده م   ایمحل اقامت  
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 پیشنهادات-۳

ا  دالیلعوامل و   به  افغانستان  اتباع  ا  ران،یمهاجرت  آن در    نیهمانطور که شرح 

  ی هاگروه  مت یها، عزتفاوت  نیمتفاوت بوده است. ابررسی شد،    "کتابچه تحلیلی"

ا  یمختلف به  افغانستان  م  سبب  را   رانیاز  آنها  دانستن  با  که  است    توان یشده 

نمود.    یگریرا پ  یاسیو س  یاقتصاد  ،یاجتماع  یهادر حوزه  یترمنسجم  یزیربرنامه

نظر م  نیا  یاما فرا به  با حضور    در رانیهنوز دولت ج.ا.ا  رسندیعوامل،  مواجه 

پا  یاتباع خارج نقطه  پا  دهینرس  یداریبه    کالت مش داری باشد. در خصوص حل 

رسم  پناهندگان به صورت  که  است   یآنچه  شده  ارائه  پناهندگان  آژانس   توسط 

اسکان   (  3ادغام در کشور مقصد و    (  ۲بازگشت به کشور مبدأ    (  1:  عبارتند از

مواجه    مشکالتیبا    زیسه طرح ن  نیا . هرچند(اعزام پناهندگان به کشور سوم)  مجدد

برا  نیا  لینو مسئو  را  تأمل  شبردی پ  یآژانس  به  آن  به هر    واداشته بهتر  اما  است 

تا   تواندیم  ی، اگر به درستی اجرا شوند،سه راه سنت  نیصورت در حال حاضر ا 

توأمان    یآن در گرو اجرا  ت یموفق؛ گرچه  دیرا حل نما  ی مشکالتحد قابل توجه

 است. ها راه نیا

  سته ینگرموقت    یمرورود اتباع افغانستان به کشور را به عنوان ا  رانیابتدا دولت ا  از

لذا از جمله است.    دهیورز  دیاز همه بر بازگشت آنها به کشور خود تأک   شیب لذا

ک  شرایط  مهاجر  شیافزا و  ینوندالیل  ن  یرقانونی غ  نیآمار  ا  توانیم  زیرا    نیدر 

است    ییهااست یاز جمله س  زین  مجدد  اسکان حال  نیجستجو کرد. اما درع  است یس

  ی با توجه به درخواست کم کشورها   ی. ولباشدیم  دولت  ید و تأکیدکه مورد تأئ

حلی جامع به اجرا درنیامده است  ، هنوز این راه حل به عنوان راهریپذپناهنده  یغرب

  ، گرید حل. اما راهداردیبرنم رانیدوش دولت ا ی را از رو یروش بار نیاو عمالً 
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 بتوان به  دیآن را ندارد، شا  یبه اجرا  یلیچندان تما  رانیادغام مجدد، که ا  یعنی

  ی ها فرصت   رسدیکه به نظر م  یکرد. روش  دیروش بر آن تأک   نیقابل اجراتر  عنوان

ادغام مجدد    گر، یبا دو روش د  اسیدر ق  باشد.  شیهااز چالش  شتریب  آن یجادیا

خواهد با خود به دنبال    زیرا ن  ییهایبه دنبال داشته و نگران  رانیا یرا برا  یتبعات

مختلط   یهامختلف از جمله ازدواج الیلد ه صدها تن بهساالنحال   نیبا ا داشت.

به عنوان شهروندان  یرانیا  ت یتابع اما  شوندیم  رفتهیپذ  یرانیا را کسب کرده و   .

  ی به گستردگ  توجه  برنامه با  ن یتر شدن اقابل درک است که در صورت گسترده

ا غ  نیمرز،  تبعات  ن  یاینیبشی پ  رقابلیطرح  به  زیرا  باشد.  داشته  دنبال   ل یدل به 

مواجه    یمند و منسجم برانظام  یاستیس  رانیتبعات است که هنوز ا  نیاز ا  ینگران

به اتباع افغانستان، به    یمند شهروندنظام  ینداشته است. اعطا  مهاجرت دهیبا پد

از    یمنداند ضمن بهرهنموده و توانمند شده  لی تحص  رانیا که در  ییهاوهگر   ژهیو

م آنها  هدررفت  توانیخدمات  توانمندساز  یمال  منابع  از  شده   یکه صرف  آنها 

دست    یرانیبا شهروندان ا  اسیق کار نسبتاً ارزان در  یروینموده و به ن  یریجلوگ 

سخت    طیدر شرا  توانندیم بردرآمد  اتیافراد ضمن پرداخت مال  نیا  نی. همچنافت ی

مند و نظام  طیشرا   نیبه ا   ی ابیدست .  رسانند  یاریدولت را    یکنون  میو تحر  یاقتصاد

اتباع خارج  ازمندیحضور ن  نیا  طی شرا از  یدر کشور و بهرمند  ینمودن حضور 

مگر تحت   دیآی نم مهم بدست   نیکه ا  طلبدیرا م   یمتمرکز و جامع  یزیربرنامه

 ی هاچالش ها وفرصت   یکه بتواند تمام  ریفراگ   اراتیگسترده با اخت  ینظارت سازمان

را شناسا  نیا برا  ییحضور  برنامه  یو  پدینما   یزیرآنها  به  باتوجه  اما   یدگ یچی. 

آنها و نظام  یزیربرنامه  یبرا  ران،یدر ا  یاتباع خارج  ت یوضع مند نمودن حضور 

جز مسائل فوق، گذشت زمان    به د.بهرمند ش  زیکشورها ن  گرید  اتیتجرب از  توانیم

کرد. در    یزیربرنامه  حاضر زمان  ا متناسب ب  دیشده و لذا با  طی شرا  ر ییمنجر به تغ
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را   رانیا یهااست یس ها وکشورها، برنامه گریو د کایآمر یهااست یحال حاضر، س 

های یکجانبه آمریکا علیه ایران  عنوان مثال تحریم به  .  دندهیقرار م  ریتحت تأث  زین

از یك سو، و ایجاد شرایط حضور مجدد طالبان در همسایگی ایران از سوی دیگر 

ریزی  همگی باعث شده است تا ایران با احتیاط بیشتری در حوزه پناهندگان برنامه

ایران مینماید. کاهش تحریم علیه  آمریکا  آینده تو های یکجانبه و غیرقانونی  اند 

 تری را برای پناهندگان و پناهجویان افغانستانی در ایران به دنبال داشته باشد. روشن
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 بندیجمع  -۴

 یهاحضور قدرت  ،یو خارج  یداخل  یهاها و نزاعجنگ  یمتوال  انیدر طول سال

 ی در افغانستان باعث شده است که در هر برهه زمان ییگرارشد افراط زین و بزرگ

  متیعز  رانیاز جمله ا  گرید  یکشور آواره شده و به کشورها  نیا از اتباع  یاعده

  ی که امروزه در جهان افغانستان به عنوان کشور  شده  ها سبب شاخصه  نی. اندینما

مسئول  "مهاجرفرست " و  بوده  حت  کشورمان نیشهره  برا  هیاتحاد  یو  را    ی اروپا 

  ی مهاجران افغانستان   حضور  .ها به واکنش واداشته است مهاجرت  ن یکاهش تبعات ا

در جهان ثبت نموده    را یدیشده است که رکورد جد  دهیآنقدر به درازا کش  رانیدر ا

ا ن  رانیو  بوده    یخارج پناهندگان  زبانیم  نیترینکه طوال  یبه عنوان کشور  زیرا 

  بعد  یعنی ۲007تا  ۲00۲ یسالها  نیب یدوره زمان كیمطرح ساخته است. تنها در 

مهاجر که  بود  طالبان  گستردها  یافغانستان  نی از شکست  کشور    یبه صورت  به 

از  بازگشتند خود بعد  اما  کم  یکی.  سال  امک دو  رنگ  بازگشت   یدهایم  کنندگان 
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تحقق انتظارات آنها    زعدمیو ن  نرافغانستایچشمگ  یعدم بازساز  به باخت و با توجه

  ن یبلکه بازگشت معکوس شکل گرفت. ا دیرس  ممکن روند نه تنها به حداقل نیا

افغانستان و تفاوت   یو اقتصاد  یاجتماع  ،یاسیس نامناسب   ت یامر نشان دهنده وضع

مخالف    نیاز منتقد  یبرخ  لیدل  نیهم بود. به  رانیدر ا  یزندگ   طیفاحش آن با شرا

باورند که هر   نی آنها بر ا    .از پناهندگان در داخل هستند  یتیارائه هرنوع طرح حما 

کشور خود بوده و    به  در جهت عدم بازگشت آنان  یدر داخل مانع  ت ینوع حما

. دهدیم را گسترش  یو اقتصاد  یاجتماع  ،یتیت امنالحضورشان در کشور مشک

 که به کشور خود بازگشته بودند، منجر به یکسان  یمسئله در کنار سرخوردگ  نیا

کنندگان به  موج بازگشت   نی. اشد  رانیبه ا  عیآنها در سطح وس  یرقانونیغ  ل یگس

 ونیلیبه دو م  ك یکه نزد  یا به گونه  افت یادامه    ۲010تا    ۲007  یدر سالها  رانیا

غ صورت  به  ا  یرقانونینفر  شدند.  وارد  کشور  دولت   که بود  یدرحال  نیبه 

 مسائل  نیبر آنها داشته باشد. ا  توانست ینم  یاگسترده  یتی کنترل امن  ونهگچیگرهید

جمع  باعث تراکم  برخ  یتیشد  حت   یدر  و  هم خورده  به  نقاط  موارد  یاز    ی در 

. این روند در سال  شود  شتریب  رانیاتباع ا  ت ینسبت به جمع  افغانستان اتباع  ت یجمع

گسترش بیش از پیشی نیز یافت  میالدی با حضور طالبان در صحنه    ۲0۲۲و    ۲0۲1

که شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتباع افغانستان در ایران را تحت  

 تأثیر خود قرار داده است. 

ت المقو   یدر تمام  یابه صورت گسترده  نیگفت که مسئله مهاجر  توانیمدر پایان  

تأثیرات مختلفی را بر اتباع افغانستان    کنواخت،ی ر یغ  یفرود  و اشاره شده، با فراز

در ایران گذاشته است که هر کدام به صورت جداگانه قابل بحث و بررسی خواهد 

ها به صورت جداگانه و کارشناسانه مورد بود. لذا الزم است هر کدام از این بخش
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، هم از مشکالت اتباع افغانستان در  کار  نیبا ا  بتوان تابحث و بررسی قرار گیرند  

مختلف  حوزه س   فرهنگی  ،یاجتماع  ،یاقتصادهای  دولت   یاسیو  هم  و  کاست 

برنامه بتواند  ایران  اسالمی  و  جمهوری  باشد  داشته  حوزه  این  در  بهتری  ریزی 

المللی حمایت بهتری از دولت و همچنین اتباع  همچنین دیگر شرکای ملی و بین

 .به عمل آورندافغانستان در ایران 
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 منابع و مآخذ

 کتب و نشریات: 

 

در استان   گانهیحضور اتباع ب یشناس بیآس . (139۵)  نیپور، محمدحس یاخالص -

،  7سال    ،یدانش انتظام  یتخصص  - یفصل نامه علم  ،تیآن بر امن  راتیکرمان و تأث

 13۵-1۵6، ص 1۵شماره 

رساله دکتری رشته    ای.تبیین نظریه امنیتی امام خامنه(.  1389جمشیدیان، هادی ) -

 امنیت ملی، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه دفاع عالی 

، فصلنامه  المللی و امنیت ملیمهاجرت بین(،  1391زرقانی، هادی؛ موسوی زهرا )  -

 1مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شماره 

 17/09/1360، روزنامه کیهان، ایراناتباع افغانستان در  -

 2۵/02/139۵، خبرگزاری مهر،  های ممنوعه برای اسکان اتباع افغانستاناستان -

ایران - کار  بازار  در  خارجی  اتباع  حضور  دوبرابری  فارس،  افزایش  خبرگزاری   ،

20/09/1396 

حمایت از افراد م(.  2014کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ) -

کنوانسیونیب چارچوب  در  بی  ۱95۴تابعیت  افراد  وضعیت  به   تابعیت.مربوط 

 تهران: ترجمه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تهران 

)  یعال  یای ساریکم - پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  حل  .ب(2017سازمان   ی هاراه 

سازمان ملل متحد    یعال  یایساری پناهندگان افغان، تهران: کم  یبرا  یراهبرد

 در امور پناهندگان 

 های الکترونیکی: درگاه

 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران، -

https://moi.ir/portal/home/?29392/دفتر-اموراتباع-ومهاجرین-خارجی 

 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مستقر در جمهوری اسالمی ایران  -

https://www.unhcr.org/ir/fa / 

https://moi.ir/portal/home/?29392/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.unhcr.org/ir/fa/
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ایران،  - در  افغان  مهاجران  زندگی  به  متفاوت  سرا،    نگاهی  جم  جام  سایت  وب 

11/12/1392 

http://jamejamonline.ir/sara/1402771981130391901 
 

پژوهش - اسالمی،  مرکز  شورای  مجلس  وضع های  به  مربوط  کنوانسیون  قانون 

 پناهندگان و پروتکل آن 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/9743 
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