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  :پيشگفتار

و  ياسيرسيغ ،يردولتيغ يتشكلسازمان دفاع از قربانيان خشونت، به عنوان 
ملل متحد  ياجتماع ياقتصاد يخاص با شورا يمقام مشورت يدارا ي،رانتفاعيغ

اين سازمان با توجه به . كرده است آغاز 1367خود را در سال  تيكه فعالاست 
المللي براي شي بينالمللي از جمله شوراي توانبخهاي بينعضويت در ائتالف

حمايت از قربانيان شكنجه و در راستاي مأموريت خود همواره حمايت از تمامي 
اقشار جامعه را در دستور كار خود قرار داده است و بدون تبعيض و به دور از 

، پناهندگان و جويانپناهها از جمله فضاسازي سياسي اقدام به حمايت از اين گروه
موده است. براي حصول اين هدف، سازمان به صورت مهاجرين افغانستاني ن

هاي هاي دوجانبه و سه جانبه پروژهنامهمستقل و همچنين در چارچوب تفاهم
  هاي گذشته براي حمايت از اين اقشار به سرانجام رسانده است.مختلفي را در سال

 نظردر لذا در همين راستا، و براي آشنايي بيشتر با وضعيت اين اقشار، سازمان 
، پناهندگان و مهاجرين افغانستاني را در ايران مورد بررسي جويانپناهدارد تا شرايط 

كارشناسانه قرار داده تا بتوان با تصويري كامل از وضعيت آنها حمايت بهتر و 
  ها فراهم نمود.مؤثرتري را نيز براي اين گروه

ناهندگان و ، پجويانپناهدر شماره نخست اين كتابچه تحليلي، وضعيت كلي 
مهاجرين افغانستاني در ايران و شرايط زندگي آنها مورد بحث و بررسي قرار 

خاص وضعيت فرهنگي، اجتماعي،  طوربههاي ديگر خواهد گرفت و در شماره
ها مورد بحث هاي مربوطه در اين حوزهسياسي، اقتصادي و غيره آنها و زيرشاخه

  و بررسي قرار خواهد گرفت.
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  مقدمه

آرامش  يكشور رو نيا يا، كمتر دورهتاكنوناز زمان استقالل افغانستان 
 يو خارج يداخل يهاها و كشمكشجنگ هميناست.  دهيرا به خود د

به نحو  يو ادار كيبروكرات ستميكشور باعث شده است كه س نيدر ا
  .رديدر آن شكل نگ يمطلوب

برگرفته  در زياز جمله آموزش را ن افغانستان يهامسئله همه بخش نيا 
در  يسواديب زانيم نيباالتر ين كشوراست و باعث شده است كه ا

 15باالتر از  تيدرصد از جمع 29د و تنها كمتر از جهان را دارا باش
  باشند.سال قادر به خواندن و نوشتن 

در آموزش باعث شده است كه دختران  يتيجنس يعالوه بر آن، نابرابر 
باشد دختران نصف پسران  نيو آمار باسوادها در ب مانندباز لياز تحص

در اين  شده است.كه اين ميزان از زمان روي كارآمدن طالبان كمتر نيز 
و تحميلي به رغم تمامي مشكالت ساختاري كه علي است يحال

جمهوري اسالمي ايران، شرايط آموزش به نسبت نه تنها براي تمامي 
 سوادآموزيهاي نهضت كودكان افغانستاني بلكه با برگزاري كالس
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نرخ سواد آنها باعث شده و گرديده براي بزرگساالن افغانستاني فراهم 
  ش يابد.افزاي

 رانيكه در ا هاينسل دوم و سوم افغانستاناين مسئله باعث شده است كه  
 زانيباالتر و م التيتحص يبا نسل اول، دارا سهياند در مقامتولد شده

كه  يكسان نيدر ب يسواديب ن،ي. همچنباشدآنها كمتر  نيدر ب يسواديب
در  يكه اقامت كمتر يبا كسان سهيدر مقا اندداشته رانيدر ا يشترياقامت ب

  .)56: 1386 ان،ي(محمود باشديكمتر م زياند نداشته رانيا
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  وضعيت آموزش ابتدائي و متوسطه اتباع افغانستاني در ايران 
 يبرا ويژهبهرا  يمثبت يامدهايپ رانيبه ا يافغانستان جويانپناه ليگس

ارائه كه  حالي استدر  ني. اافغانستاني درپي داشته استدختران 
خدمات آموزشي به همه اتباع خارجي در ايران بار مالي زيادي را براي 

است.  داشتهآموز) هزار تومان سرانه براي هر دانش 985(حدوددولت 
  . )1399(اكوايران، 
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در خصوص تعداد دانش آموزان اتباع  ارائه شده يآمار رسم كهدرحالي
 ،نفر اعالم شده بود 844/318 الديمي 2013خارجي در كشور در سال 

 يتمام امنبر ثبت يمبن يالديم 2015در سال  يفرمان رهبر يدر پاما 
آنان،  يمدارك اقامت تيگرفتن وضع در نظربدون  يكودكان اتباع خارج

 يبرا زيدولت ناين آمار به شدت افزايش يافت. در پي اين فرمان، 
 همان سالكرد و در مهر  ياعالم آمادگ يكودكان افغانستان رشيپذ

 يهاها پشت دربسال نيكه ا ياز كودكان افغانستان ياديتعداد ز
بازمانده بودند روانه مدارس شدند و در كنار  ليمدرسه از تحص

طبق گزارشات منتشره  نو آغاز كردند. يروزگار يرانيا يهايهمكالس
 يبرافاقد مدرك توانستند  يافغانستان 000/46ميالدي  2015در سال 

 2016در سال  ندينما نامثبت رانيدر مدارس ا يرسم التيتحص
  رسيد.نفر  000/77حدود به رقم  نيا يالديم
آن به وجود آمد تا  يدر اجرا يمشكالت ،طرحاين  يسال سوم اجرا از
 يخارج نيامور اتباع و مهاجركل اداره  ياز سو يابخشنامه نكهيا

بخشنامه تنها  نيطبق ا. ديخصوص صادر گرد نيوزارت كشور در ا
نام در مدارس دولتي براي ثبت يليتحص تيشامل برگه حما دو گروه

 :شونديم
قبل  يهاسال يليتحص تيدانش آموزان دارنده برگه حما -اول  گروه

 ،99-1400 يليمشروط بر ارائه كارنامه سال تحص
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شركت در طرح  ديرس يدارا يدانش آموزان كالس اول -دوم  گروه
 .1يسرشمار

 يعيطب جهينتداشته است.  به دنبالاين بخشنامه مشكالتي را با خود 
 ليحصتموفق به  شيكه سال پ يكسان نامثبتاست كه  نيا ياتفاق نيچن

 يا ابهاماتب 1401را ندارند در سال  يبرگه طرح سرشمار اياند و نشده
  مواجه خواهد شد.

ودك ك 500،080از، وپرورشآموزشاساس آمار وزارت  بربا اين وجود 
و  ييمدارس ابتدا 1399-1400 يليكه در سال تحص يو عراق يافغانستان

د تنكودك فاقد مدرك هس 185،000اند، تعداد نموده نامثبتمتوسطه 
  سايت آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در تهران).(وب

 توانيآموز مدانش سرانه هرآموز و محاسبه وجود اين تعداد دانشبا 
 ناگفته نماند. شوديم ليبه كشور تحم يكالن نهيكه چه هز ديد

ن ملل متحد در از جمله آژانس پناهندگان سازما يالمللنيب يهاسازمان
  . دهنديرا پوشش م هانهيهز نياز ا ي كميهابخشتنها  رانيا

ي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ايساريكم ران،يا در
با  در ساخت مدارس در مناطق مان ملل متحد)(آژانس پناهندگان ساز

                                                            
 كنندهتشركطرح جديد سرشماري اتباع افغانستاني بدون مدرك در ايران. كساني كه در اين طرح  1

كنند تا بعد از اتمام آن دولت برنامه خود را در خصوص اين دريافت مي ماههششاجازه اقامت موقت 
  افراد اعالم نمايد.
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 يهاسال نيب. دهديانجام م ياز پناهندگان مشاركت مال ييباال تيجمع
نمود تا  تيمدرسه حما 53از ساخت  اين آژانس، 1398تا  1394

 ليتحص يبرا يكسانياز فرصت  يرانيكودكان پناهنده، فاقد مدرك و ا
پناهندگان سازمان ملل متحد در سايت آژانس د (وباشنببرخوردار 
 هياز شهر يچند الزم به ذكر است كه در اغلب مدارس، بخشتهران). هر

   .شوديم افتيمختلف از دانش آموزان در نيبه عناو
نكته واقف  نيبر ا رانيفوق، دولت ا يمال يهاوجود چالش نيع در

و  ميمستق صورتبه تواندياست كه عدم آموزش پناهندگان م
 يبه دنبال داشته باشد. از سويي را براي كشور هاچالش ميرمستقيغ
پناهندگان  انيدر م دارياحتمال بازگشت پا يآموزش يزيربرنامه گريد

و در صورت اقامت در ايران نيز منفعت  خواهد كرد شتريرا ب يبازگشت
. حضور كودكان در مدارس عالوه بر بيشتري عايد كشور خواهد نمود

 به لحاظآنها  گردديو الزم، باعث م يضرور يهاموزشامكان ارائه آ
حضور مرتب آنها در يرند. همچنين قرار گ تيمورد حما زين يكيزيف

 زيكودكان مؤثر بوده و ن ياز كار اجبار يريشگيمدرسه در پ يفضاها
. از كنديمحافظت م تيبر جنس يمبتن يهاآنها را در برابر خشونت

 ريآنها مسلماً تحت تأث حيصح يزيردر صورت برنامه گريد يسو
هستند كه  يمسائل هانياقرار خواهند گرفت.  زبانيفرهنگ كشور م

 يدرهم گسستگ ليبه دل اياز آنها و  يعدم اطالع كاف ليبه دل ايمعموالً 
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با اي و يا سليقهمتفاوت  صورتبه يمسائل در هر دوره زمان گريبا د
را در  يدارمنسجم و دنباله استيس رانيو دولت ا شوديآن برخورد م

بوده كه  نيدر گذشته ا ليدل كي ديخصوص ادامه نداده است. شا نيا
 عنوانبه رانيدر ا يبه مسئله اقامت اتباع افغانستان رانيهمواره دولت ا

از  ياست و لذا با حذف برخ ستهينگريبرنامه موقت م كي
شت آنها را بازگ طيبوده است تا شرا نيجذب به دنبال ا يسازوكارها
  .ديفراهم نما

 كرديرا تجربه م تيكه خود رشد جمع يدر زمان رانيا گريطرف د از
 يمال يهاتيجنگ و محدود ليبه دل زين خواستياگر م يحت
 هيكل ليتحص يالزم برا طياست شرا ستهيكه شا گونهآن توانستينم

 جانبهكيهاي در حال حاضر نيز تحريم. ديرا فراهم نما ياتباع خارج
المللي در مقايسه هاي ناچيز نهادهاي بينآمريكا عليه ايران و نيز كمك

با نياز گسترده اتباع خارجي در حوزه آموزش، ارائه خدمات شايسته 
  هايي مواجه ساخته است. در اين حوزه را با چالش

پناهندگان در جامعه  يليو تحص يفرهنگ ،يآموزش تيوضع نكهيباا
 افتهيارتقاء  يمدارس، تا حد قابل توجه ايمتأثر از مردم، رسانه و  رانيا

ناخواسته، منجر به  ايالزم، خواسته  ياما نبود سازوكارها است
هم در حوزه  رانيساكن در ا ياز اتباع افغانستان ايعده تيمحروم
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ه است كه اين شدتحصيالت ابتدائي و هم در حوزه تحصيالت عالي 
  وني را به شرح ذيل به دنبال دارد:مسئله تبعات گوناگ

به  نكهيا رغميعل رانيساكن در ا يهايافغانستان ينسل فعل )1
به  يبهتر تيدر وضع يليآن از لحاظ تحص ينسبت نسل قبل

مشكالت و مسائل حاكم باعث شده است  يول برند،يسر م
آمار  باشند. تيوضع نياز ا يهمواره به دنبال راه فراره آنها ك

 ييهايدرخواست اسكان مجدد پناهندگان، آمار بازداشت يباال
به مقصد اروپا را  هيترك اي رانياز ا يرقانونيكه قصد عبور غ

 ياند خود را به مرزهاكه موفق شده يآمار افراد ايداشته و 
  مدعاست.  نيبر ا يآلمان برسانند گواه ويژهبهاروپا و 

آنها را به  يكودكان افغانستان انيدر م ليعدم امكان ادامه تحص )2
و  ني. وجود قواندهديسوق م يررسميسمت بازار كار غ
چهارگانه مشاغل، و مشكالت اشتغال  ستيمقررات اشتغال، ل
 يراه باشديم بانيبا آن دست به گر زين رانيكه خود جامعه ا

 يكارها ايو  اهيس يجز ورود به كارها گذارديآنها نم يبرا
 يكارها ايو  هاابانيسر از خ زين يان افغانستان. كودكيرقانونيغ

 نيا يبرا ليامكان تحص جادي. عدم اآورنديدرم يساختمان
 يهابيبروز جرائم و آس نهيزم توانديكودكان در بلند مدت م

 اريبس يهانهيحل آن هز يگردد كه بعدها برا ياياجتماع
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از سوي ديگر با توجه به گردد.  داختپر ستيبايم يشتريب
شرايط كنوني افغانستان اميدي به بازگشت اين افراد به كشور 

 خود نيست. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢ 
 

  
  
  

  
  افغانستاني در ايرانوضعيت آموزش عالي اتباع 

تواند منجر به يافتن به اتباع افغانستان مسلماً مي يآموزش عالارائه 
آنها در كشور و يا براي عزيمت به  تيوضع يبراپايدار  ييهاحلراه

 يهادانشگاهكشور خود يا كشور سوم شود. براساس آمارهاي منتشره، 
در  نيهستند و ا يافغانستان يهزار دانشجو 40حدود  زبانيم رانيا
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 يدانشگاه التيكشور هم تحص نياز نخبگان ا يارياست كه بس يحال
  .)1400سايت فرارو، (وب اندكرده ليتكم رانيخود را در ا

يد روادو درخواست  گذرنامهبا اخذ  رانيدر ا پناهندگاندر حال حاضر 
 اما بخشداشته باشند.  يدسترس يتوانند به آموزش عاليم ييدانشجو
مالً عبايستي هزينه تحصيل خود را پرداخت نمايند كه اي از آنها ميعمده

هاي مختلف از جمله محدوديت هاي باال و محدوديتبا توجه به هزينه
توانند وارد اين حوزه انتخاب شهر و همچنين رشته تحصيلي عده كمي مي

حدود  تنها انهيسالنيز  هاي مالي و تحصيليشوند. در خصوص حمايت
 داوطلب و مستعد كشور افغانستان انيبورس به دانشجو 300 يال 250

  ). 1400گاران جوان، شود (باشگاه خبرنداده مياختصاص 
، )DAFI(2تحصيلي دافي  هيبه لطف بورساز سوي ديگر  نيهمچن

 ليتحص يهانهيهز نيمأتوانند جهت تيم يدوره كارشناس انيدانشجو

                                                            
 نينشتيآلبرت ا ياه(اقدام دانشگاز طريق برنامه دافي سازمان ملل در امور پناهندگان،  يعال يايساريمك 2

ها و شگاهدر دان يدر مقطع عال يليتحص يهاهيمحدود، بورس ياسيپناهندگان) ، در مق يآلمان برا
اهندگان پن يابي، كمك به دستيهدف برنامه داف ،دينمايم نيپناهندگان تأم يبرا يسسات تخصصؤم

تنها  هيورسب نياست. ا يآت يهااستخدام يآنها برا ياحرفه يهاتيفيك تيتقو قياز طر ييودكفابه خ
پناهندگان ده تا امكان را دا نيا يبرنامه داف .پناهندگان است زبانيپناهندگان در كشور م ليتحص يبرا

. ندينما ليتحص يدر كشور خود، در مقطع كارشناس اياند و كه به آن پناهنده شده يدر كشورمتقاضي 
و  ايساريمچك، ك يآلمان، دانمارك، جمهور يهادولت تيحماا ب يالديم 1992برنامه از سال  نيا

 التيپناهنده جوان را در سراسر جهان جهت كسب تحص 18،000از  شيب ،يخصوص اهداكنندگان
  كرده است. تيحما يعال
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 يمكاربا ه ايساريبرنامه كه كم نيخود از ا يزندگ نهيو كمك هز
مند شوند. در سال بهره ،شودياجرا م  3موسسه كنشگران توسعه پارس

د مند شدنبهره هيبورس نيپناهنده از ا يدانشجو 569، تعداد 1400
  (آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در تهران).

هاي طرح عمومي، پناهندگان افغانستاني براي شموليت در صورتبهاما 
 هاي مختلفي مواجه هستند. ازآموزش عالي با مشكالت و چالش

 المللي،هاي بورسيه ملي و بيني، خارج از طرحااگر پناهنده ،ييسو
 ييتدااب التيغلبه كند و بعد از اتمام تحص يبتواند بر مشكالت اقتصاد

خواهد  روشيپ يديجد طيموانع و شرا ابديراهو متوسطه، به دانشگاه 
 ردوا هيعال التيبخواهد به تحص رانيدر ا يافغانستان پناهندهداشت. اگر 

به  ديبااگر ذكور باشد  يعنيبدهد.  ليكارت اقامتش را تحو ديشود، با
 ديافغانستان سفر كند، از آنجا پاسپورت گرفته و بعد از كسب رواد

 ني. اديايب رانيدر افغانستان به ا رانيا يكنسولگر اياز سفارت  يليتحص
ك سال بعد از ي يستيبايم يليالتحصكه بعد از فارغ است يدر حال

 شاناياگر خانواده  يحت بازگردندرا ترك كرده و به كشور خود  رانيا
  .باشند رانيدر ا

                                                            
  يك سازمان غيردولتي ايراني فعال در حوزه پناهندگان 3
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المللي از جمله اعطاي و نهادهاي بين رانيا اقداماتاز سوي ديگر 
 ديكه با چنانآن يافغانستان انيحل مشكل دانشجو يبرابورسيه 

 1397در طول سال  ويژهبهآنها را مرتفع سازد.  لينتوانسته موانع تحص
 انياز دانشجو يدالر، برخ متيق يرشد چندبرابر ليو بعد از آن به دل

با  شوديبه دالر محاسبه م شانهيكه شهر يالمللنيب يهادر دانشگاه
 هيشهر يالير صورتبهكه  زين ييمواجه شدند. آنها مالي شكالتم

مواجه  يتورم باال با مشكالت اقتصاد ليبه دال زين كردنديپرداخت م
يا  شتريو تعامل ب هيشهر طيها با تقساز دانشگاه يشدند. هرچند برخ

 انياز بار مشكالت دانشجو يكردند كم يسعتغيير سيستم پرداختي 
تر شد و آنها سخت يبرا ليتحص هرحالبه يبكاهند ول يافغانستان

  .شدند ليهم مجبور به ترك تحص يبرخ
باعث شده  اديز هيو شهر يعدم امكان استفاده از رتبه ممتاز نيهمچن

 ضياحساس كنند كه مورد تبع نيدر ا يافغانستان انياست كه دانشجو
  . رنديگيقرار م

متوسطه و  ،ييابتدا يليكه در مقاطع تحص يعالوه بر مسائل و مشكالت
خدمات  يبودن تمام گانيدر صورت را يشرح آن رفت، حت يعال

به  ازيوجود دارند كه ن زين يريپذبيآس ندهپناه يهاگروه ،يآموزش
  هستند. شتريو بودجه ب نهيصرف هز جهيو در نت شتريب تيحما
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  پيشنهادات
ها و مشكالت تحصيلي اتباع افغانستان در ايران از حوزه ابتدائي چالش

 نيترمهمتا عالي متفاوت بوده و به عوامل گوناگوني گره خورده است. 
اين عوامل مشكالت اقتصادي دولت، كهنه شدن مسئله پناهندگي و 

المللي بيناندك هاي مهاجرت اتباع افغانستان در ايران و همچنين كمك
باشد. با توجه به اين مشكالت پيشنهادات زير ارائه ن حوزه ميدر اي
  گردد:مي

 انيبه دانشجو گانيرا ليتحصبيشتر  هيسهم صيتخص. 1
 يهاشگاهيكتابخانه، مدرسه و آزما ياندازراه يو حت يافغانستان
چرا كه اين  ران،يا يكشور از سو نيدر ا يو علم يتخصص
توسعه را  ريكه مس كندينه تنها به افغانستان كمك ماقدام 

 رانيا يشرق يهادر مرز تيامن شيبه افزابلكه  د،يمايبپ ترعيسر
و  رانيابين دولتين  ياسيس تعاملو حوزه  كنديكمك منيز 

و  رانيهم به نفع ااقدام  ني. ادهنديم شيرا هم افزاافغانستان 
 .است هم به نفع افغانستان

 

سازي، در جهت ترميم هرچه بيشتر روابط بين جامعه . فرهنگ2
هاي ميزبان و مهمان، از طرق مختلف از جمله رسانه ملي. در سال
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هاي مثبت زيادي در اين حوزه برداشته شده است و اخير قدم
 اميد است كه اين روند همچنان رو به گسترش باشد. 

 
عوامل آموزشي و آموزش و توجيه معلمان، مديران و كليه . 3

پرورشي در تمامي مقاطع، در خصوص پذيرش و ادغام هرچه 
 هاي ايراني.بهتر اتباع خارجي در مدارس و دانشگاه

 
المللي براي حمايت از هاي بيشتر بينافزايش مساعدت. 4

اتباع افغانستان در ايران با امكان  ويژهبهآموزش اتباع خارجي 
زيع اقالم آموزشي و مشاركت بيشتر در ساخت مدرسه، تو

هاي هوشمند) در بين تجهيزات ديجيتالي (مثل گوشي ويژهبه
گيري كرونا، هاي خاص، مثل همهاتباع نيازمند تا در زمان

 بتوانند به خدمات آموزشي مناسب دسترسي داشته باشند.

 
در حوزه پناهندگان و مهاجران  ويژهبهاز مسائل  ييزداتيامن. 5

از  ياريبودن بس يتيامن ليبه دل .رانيا ساكن در يافغانستان
صورت  يحوزه، گردش اطالعات به كند نيمسائل در ا

هنوز وضعيت عده زيادي از اتباع بدون مدرك  رد،يپذيم
به  يكننده به سختاعطاء يكشورها روشن نشده است و
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 جهيداشته و درنت يدسترس يدانيها، آمار و اطالعات مگزارش
. كنندينم دايحوزه پ نيدر ا يگذارهيسرما يبرا يچندان ليتما

مسائل مربوط به مهاجران و پناهندگان را از حوزه  رانياگر ا
 جهيوارد كند در نت يانسان تيو در نها يبه حوزه اجتماع يتيامن

و  نيدر حوزه مهاجر هايازمنديخام و ن يهاارائه داده
انجام  يشتريبا سرعت ب يالمللنيب يهابه سازمان ناهندگانپ
جذب كرد.  توانيم زين يشتريبودجه ب جهيدر نت، رديپذيم

و پاكستان  رانيدو كشور ا نيجذب بودجه ب تيوضع سهيمقا
براساس  مثالعنوانبه. دارديم انيمسئله را ب نيا يبه روشن

 2022در سال  رانياكميساريا در بودجه اطالعات منتشره، 
دالر و بودجه كميساريا در پاكستان  519/524/101مبلغ  

كه تعداد  حالي استاين در  4باشد.دالر مي 500/502/112
 5،نفر ونيليحدود سه مدر مجموع در پاكستان  اتباع افغانستان 

حتي برخي  6باشد.نفر مي ونيليم ميسه و ناما در ايران حدود 
از آمار غيررسمي تعداد اتباع افغانستان در ايران را بين چهار 

  زنند.تا پنج ميليون نفر تخمين مي

                                                            
٤ UNHCR Global Appeal ٢٠٢٢   
٥ European Union Agency for Asylum, May 2022 

  اسالمي ايراندرگاه الكترونيكي آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در جمهوري  6
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نادرست در حوزه  يهااستياز س يبرخ گريد ياز سو
 رييدر تغ عياز جمله تسر يافغانستان دگانو پناهن نيمهاجر
 زانياست كه م دهيپناهنده به مهاجر باعث گرد تيوضع

گرفته و ضمن  يدر كشور به سرعت رو به فزون نيرمجازيغ
آنها  قيعدم امكان رصد دق ليبه دل يتيمشكالت امن جاديا

قشر  نيا يبرا يالمللنيب يهاسازمان قيجذب بودجه از طر
 اي از ابهام قرار گيرد. در هاله زين

 
اي كه به تازگي در تعيين تكليف وضعيت اتباع افغانستاني. 6

اند. با توجه به اينكه بخش سرشماري شركت كردهطرح جامع 
آموزان اتباع افغانستاني در ايران را اين گروه اي از دانشعمده

دهند الزم است در اين خصوص وضعيت آنها تشكيل مي
المللي هاي شفافي به نهادهاي بينمشخص شده و درخواست
  براي مساعدت ارائه گردد.
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  بنديجمع
 يبا وجود ارائه خدمات در حد توان دولت جمهور ر،ياخ يهادر سال
طرح  ليشرايط زندگي پناهندگان افغان به دل ران،يا ياسالم

 آمريكا يهاميتحر ديو تشد يركود اقتصاد جهان ها،ارانهيهدفمندكردن 
كه منجر به تورم و در نتيجه افزايش چشمگير قيمت اقالم و خدمات 

قرار گرفته است. در شرايط فقدان شبكه  ريتأث تمختلف شده، تح
، معيشت گسترده اجتماعى هاىو ساير اقدامات حمايتمنسجم كمكى 

اكثريت پناهندگان، به علت پايين بودن درآمد و عدم دسترسي به 
ميزبان قرار دارد، در  خدمات مالي و اعتباري كه در اختيار جامعه

اي كه از اولين مسئله نيقرار گرفته است. بنابرا يشتريمعرض خطر ب
 نيبنيدراباشد. شود، آموزش و تحصيل ميسوي پناهندگان قرباني مي

برخي از كودكان مجبور به ترك تحصيل شده و به شبكه كودكان كار 
يابي به آموزش عالي و خيابان افزوده شده و بزرگساالن نيز از راه

  مانند.بازمي
در  ويژهبهاهي عمومي در كنار مشكالت و مسائل مالي، مشكالت آگ

سويه برخي شهرهاي كوچك و دورافتاده ايران و نگاه خاص و تك
هاي اين قشر را براي دسترسي به آنها به مسائل اتباع افغانستان، چالش

افزايش سطح آموزش و تحصيل مضاعف كرده است. از اين رو، 
پذيري اركان نظام در و مشاركت سياسي از آسيب يهاي عمومآگاهي
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اي كاهد و از اهميت ويژهاجهه با تهديدات داخلي و خارجي ميمو
نسبت به حوادث بايستي ميمردم  كهنياجمله  برخوردار است. از

كامالً آگاه بوده و به دور از احساسات بتوانند مسائل  يو خارج يداخل
و  يرانياتباع ا نيشدن شكاف ب قيو از عم ندينما ليوتحلهيتجزرا 

 عنوانبه. لذا نقش آموزش، فرهنگ و دولت زنديبپره يافغانستان
حضور اتباع است.  تيحائز اهم اريآن به مردم بس دهندهانتقال

افغانستاني در مدارس و مراكز آموزشي، فضاي مناسبي را به وجود 
آورد كه ضمن تحكيم روابط جامعه ميزبان و مهمان، آنها تحت مي

تقاء جايگاه خود در تعليمات آموزشي صحيح قرار گرفته و ضمن ار
با يابد.  شيافزانيز شهروندان از وضع موجود  تيرضا ،زانيمجامعه 

 طيعملكرد دولت در تعامل با محشهروندان،  تيرضا زانيم شيافزا
بهبود  زين يتيامنعمومي و  تيوضع جهيو درنت افتهي شيافزا زين يرونيب
توانند در كرده افغانستاني نيز ميكودكان تحصيل بدون شك .ابدييم

   بازگشت به كشور خود سفيران صلح و دوستي براي دو كشور باشند.
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  منابع و مĤخذ

  نشريات:

هاي ها به ايران: تغيير در ويژگيمهاجرت افغان). 1386محموديان، حسين ( -
، نامه انجمن اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي و انطباق با جامعه مقصد

 4ايران، شماره  يشناستيجمع

  هاي الكترونيكي:درگاه

 ايران، اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور جمهوري اسالمي - 

https://moi.ir/portal/home/?29392/عاموراتبا-دفتر-
 خارجي-ومهاجرين

كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مستقر در جمهوري  -
 اسالمي ايران

https://www.unhcr.org/ir/fa/  
موانع  وخمچيپدر  يكودكان افغانستان ليدستور رهبر انقالب درباره تحص -

 23/03/1400ي، وب سايت مشرق، ادار

https://www.mashreghnews.ir 
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نگاهي متفاوت به زندگي مهاجران افغان در ايران، وب سايت جام جم سرا،  -
11/12/1392 

http://jamejamonline.ir/sara/1402771981130391901 
هاي مركز پژوهش، قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن -

 مجلس شوراي اسالمي

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/9743 
 1399بهمن  10، اكوايران، 1400از بودجه  آموزدانشسهم هر  -

https://ecoiran.com/ 
، فرارو، بدهد؟ گانيرا ليبورس تحص يافغانستان انيبه دانشجو ديبا رانيچرا ا -

26/02/1400 

https://fararu.com/  
  منابع انگليسي:

‐ Global Appeal Book, UN Refugee Agency, 2022 
 
‐ European Union Agency for Asylum, EUAA Publishes 
Report on Afghan Refugees in Pakistan, 20 May 2022 
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-publishes-report-
afghan-refugees-pakistan 

 

  


