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 بیان مسئله    

  پیامدهای اقتصادی، روان شناختی و سیاسی داشته که های مختلف  ها و زمانمکانی افراد در بین فضاها، مکانتحرک    

فرصت ها و تهدیدهای متعددی را برای کشورهای    مهاجرت  است.   موضوع مهاجرت را به یک مفهوم زمینه مند مبدل ساخته 

المللی مهاجر بین  ت.صورت پرشتابی افزایش یافته اس های اخیر بهدر سال   آنروند    و مقصد ایجاد می نماید و  مبدا، تزانزیت

تعداد  به فردی اطالق می گردد که بیش از یک سال در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود اسکان داشته باشد که 

 . (1202 1جهانی مهاجرت  )گزارش سازمان رسیده است 2020میلیون نفر در سال   812مهاجران با رشدی شتابان به 

اند. جمهوری  با توجه به شرایط ویژه خاورمیانه، بسیاری از مهمترین کشورهای مهاجرفرست در این منطقه قرار گرفته

دارد چراکه به طور همزمان کشور مبدا، ترانزیت و  استراتژیک    اسالمی ایران در موضوع مهاجرت های بین المللی موقعیتی

بوده است مهاجر  ها  میلیون  عنوان   مقصد  به  تبعه    و  ها  میلیون  میزبان  دنیا  در  پذیر  مهمترین کشورهای مهاجر  از  یکی 

از سوی دیگر به طور همزمان برای بسیاری از اتباع افغانستانی به عنوان  دهه گذشته بوده و    4افغانستانی و عراقی در طی  

   باشد.کیه و اتحادیه اروپا می، دروازه ورود به تر2کشور ترانزیت محسوب شده که برای مهاجران غیرمتعارف 

های متعددی برای هر دو  ای اجتماعی بسترساز چالشحضور میلیونی اتباع افغانستان در چهار دهه گذشته به عنوان مسئله

  مسائل   پناهجویان افغانستانی به مرزهای شرقی ایران ناشی ازعمده جریان عظیم مهاجرت دسته جمعی    طرف شده است.

بوده است   این کشور  در  در حوزه های  که سبب ساز چالش های  داخلی  و  سی جدی  امنیتی  اجتماعی،  فرهنگی،  اسی، 

 شده است.  در ایران اقتصادی 

 
1 IOM 
2 irregular 
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 نقشه کشور افغانستان  . 1شکل 

های داخلی به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مهاجرفرست  ها جنگ مزمن و خشونتکشور افغانستان در نتیجه سال

  76برای جامعه افغانستانی است و    3نوع دائمی از تجربه زیسته   آوارگی، مهاجرت و پناهجوییدر عرصه جهانی است و  

اند )گزارش صلیب  درصد از جمعیت این کشور حداقل برای یک بار تجربه آوارگی داخلی یا خارجی را در زندگی داشته 

براساس گزارش کمیساریای عالی    شود.ها و بحران در این کشور آواره مینفر به دلیل درگیری  1و هر دقیقه (  2009  4سرخ 

)گزارش کمیساریای عالی سازمان   کشور جهان حضور دارند  94میلیون پناهنده ثبت شده افغانستانی در    2.59  5پناهندگان 

 .  می باشند  کشورهای میزبان گروه هدفبزرگترین  از  و ایران و پاکستان (2014ملل متحد در امور پناهندگان 

المللی، موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و های بینهای قومی، مذهبی و سیاسی، فقر، جنگمنازعات داخلی ناشی از تنش

هوایی صعب، ظهور نیروهای طالبان و داعش و تاثیرات پربسامد تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بر جامعه منجر به  

  جمهوری اسالمی ایران در طی ها افغانستانی گردیده و  المللی و همچنین آوارگی داخلی میلیونهای گسترده بینمهاجرت

به عنوان یکی از مهمترین  مجاورت جغرافیایی، دسترسی آسان، قرابت مذهبی، زبانی و فرهنگی  با توجه به  چهار دهه اخیر  

 
3 lived experience 
4 ICRC 
5 UNHCR 
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سوم مهاجران  دوم و  های جذب مهاجران موقت و دائم افغانستانی در جهان بوده به نوعی که امروزه با ظهور نسل  کانون

، به رابطه مستقیم بین میزان حضور مهاجران در یک کشور  6تحلیل ترجیح مقصد ( در  1393)   همکاران  روبرو است. رنانی و

اشاره می آن کشور  به  مهاجرت  به  مبدا  اتباع کشور  تمایل  استقرار  که شکلنمایند. چرا و  در یک کشور  دیاسپورا  گیری 

می    ذهنیت اتباع افغانستانیانعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب مقصد در میو به  کردهمهاجران جدید را تسهیل  

 . باشد

به    این جریان مهاجرتی.  مرزهای شرقی جمهوری اسالمی ایران همواره شاهده ورود و خروج اتباع افغانستانی بوده است

صورت گرفته  میالدی    1850اولین جابجایی عمده از کشور افغانستان به ایران در دهه    و  ان جریانی مداوم و تاریخی بودهایر

  168000)حدود    ستانی خانوار افغان  1500توان به خانوار هزاره به ایران مهاجرت کردند. همچنین می  500که طی آن است 

ها به ایران پس از  ستانی  عمده افغان  جام مستقر شدند اشاره کرد. اما مهاجرتدر تربت  1903تا    1880های  نفر( طی سال 

آغاز شده است که تبعات فراوانی در ابعاد مختلف برای جمهوری اسالمی   1358  سال  اشغال این کشور توسط شوروی از 

 تر از این زمان موضوع مهاجرت به یک چالش تبدیل شده است.   ایران به همراه داشته است و به بیان دقیق

، بسیاری از مهاجرین افغانستانی به کشور خود بازگشتند ولی موج جدید مهاجرت به ایران  پس از خروج نیروهای شوروی 

ها آغاز شد که طبقات متوسط شهری و تحصیل کرده بخش اصلی  ها و ناآرامیپس از آغاز جنگ داخلی و افزایش تنش

  1380تا    1373های  البان طی سال دادند. در ادامه سیل بعدی مهاجرت از زمان به قدرت رسیدن طمهاجران را تشکیل می

های بعد تا امروز ادامه داشته است و مهاجران افغانی  ( این روند در سال 48:  1386به سمت ایران سرازیر شد. )محمودیان،  

شوند. البته  ها به سمت ایران روانه میشرایط محیطی و کاهش یا افزایش ناآرامی  واسطه فصول کاری،با شدت و ضعف به

ذکر است در مقطعی از تاریخ و پس از جنگ سوریه، سیل اتباع افغانستانی از مسیر ایران برای مهاجرت به اروپا به    الزم به

 همراه اتباع سوری ایجاد شد.  

موج چهارم  ه بیشتر طالبان در افغانستان شروع شد و  چبا ظهور و قدرت گرفتن هر    1373موج سوم مهاجرت از سال  

ن به قدرت در تابستان ابازگشت مجدد طالب  یمانانش به افغانستان رقم خورد.پ  با حمله آمریکا و هم  1380از سال  مهاجرت  

 منجر به شکل گیری موج جدیدی  از تحرک مکانی گسترده در افغانستان گردیده که تاثیر جدی و مستقیمی بر   1400

 داشته است.مرزهای شرقی جمهوری اسالمی ایران 

 
6 destination preferences 
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 2020وضعیت آوارگان داخلی کشور افغانستان . 2شکل 

در کشور افغانستان در   7(IDPs) ترین مناطق انباشت آوارگان داخلییتعبه خوبی نشان می دهد که یکی از پرجم 2شکل 

تشدید  قرار دارد که یکی از مهمترین عوامل    های هرات، فراه و نیمروز()والیت  مناطق همرز با استان های شرقی ایران

منبع    57( در پژوهش خود نشان می دهد که کشور افغانستان با  1379کریمی پور )جریان مهاجرت بین دو کشور است.  

منبع مشاجره فعال یا پنهان دارد که می توان افغانستان    10سایگانش تقریبا در قبال هر همسایه،  تنش و مشاجره پایه ای با هم

ار مشاجره با همسایگان معرفی کرد و موج های مهاجرتی گسترده به دو کشور ایران و  را رکورددار منابع پنهان و آشک 

 پاکستان را تشدید نموده است. 

( نشان می دهند اجازه سرریز شدن مهاجران افغانستانی به درون جامعه  2011)  مالیکشور پاکستان همانطور که جرار و  

در طی  شهری و روستایی خود را نداده و مهاجر افغانستانی در آن کشور همواره تصوری موقتی از زندگی دارد در حالیکه  

بسیار    ی وارگان افغانستانی در مقیاساز اردوگاه ها برای اسکان آاین چهار دهه، جمهوری اسالمی ایران برخالف پاکستان  

اتباع  درصد از    97در ایران شده است چراکه    "شهری شدن مسئله مهاجرت "که منجر به استفاده نموده است  کوچک دامنه 

شکل گیری  این نکته منجر به  در فضای غیر مهمانشهری و در سطح شهر و روستاهای کشور اسکان یافته اند.  غیر ایرانی  

 تبعات جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای هر دو طرف شده است.  

 
7 Internally displaced persons 
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های جمعیت مهاجران در ایران پراکندگی سکونت افراد در سطح شهرهاست در صورتی که براساس  یکی از مهمترین ویژگی

مند در مهمانشهرها و  عدهالمللی بسیاری از کشورهای میزبان، مهاجران را به صورت کنترل شده و قاهای بینکنوانسیون

مهاجران افغانستانی علیرغم حضور چهل ساله در ایران و ظهور نسل سوم خود، همچنان دهند.  های مرزی اسکان میاردوگاه

شوند و بافت فرهنگی بسیاری از  تلقی می  "اضافه بار"و  "خارجی " ،"8اتباع بیگانه "، "هایی در خانه برادرغریبه"به عنوان 

 ایران همچنان قابلیت جذب و تعامل سازنده را با این جمعیت ندارد.مناطق 

های بارز جمعیت مهاجران ساکن ایران، بزرگ بودن جامعه، شهرنشینی، طوالنی بودن اقامت و در نتیجه ظهور  از ویژگی

آمدن و بزرگ شدن در ایران  . تجربه به دنیا  که از سرمایه انسانی نسبتا باالیی برخوردارند  نسل دوم و سوم مهاجران است 

خارج ساخته و  9نگه داشته، از حالت اصیل بودن "افغانستانی تبارهای ساکن ایران "مهاجران را در وضعیت موقتی و مبهم 

افغانستانی  وارد می  "10دیگری "به موقعیت   برای نسل دوم و سوم مهاجران  این احساس غریبگی چالش مضاعفی  کند. 

ها را به عنوان غریبه و اضافی دانسته و لذا  ساختارهای رسمی و غیررسمی جامعه میزبان نیز آنساکن ایران است چرا که  

و فرصت بهره مندی از سرمایه انسانی این جمعیت از بین می    گردندهای ناخوانده محسوب میدر هر دو سرزمین مهمان

قعیت مهاجران افغانستانی در استان تهران  در این پژوهش تالش خواهد شد تا ضمن شکل دهی به تصویر کلی از مو  رود.

 ها و تهدیدهای این حضور درازمدت و بعضا غیررسمی پرداخته شود.به واکاوی فرصت

اگرچه موضوع مهاجران افغانستانی مقیم ایران جایگاه مناسبی در تحقیقات دانشگاهی ایران به ویژه در دهه اخیر داشته  

گیرد که گاه کارایی    ادبیات تولید شده وجوه متعدد و متداخلی را در برمیبررسی این تحقیقات نشان می دهد که است اما  

افغانستانی ساکن ایرا تبیین موقعیتمندی مهاجران  برای  ا  از دست می دهد.  نالزم را  بین  به عنوان  لمهاجرت های  مللی 

  انسان شناسی )میرزایی (،  1388 عباسی شوازی و صادقیسی )معیت شناجموضوعی بین رشته ای، از نظرگاه های مختلف  

نگارنده در طی  مورد مداقه قرار گرفته است.    (1398اقتصادی )حسن نژاد و    (1397(، جامعه شناسی )نصر اصفهانی 1392

داشته است؛ تجربه تغییرات هویتی زنان مهاجر هزاره  بر زیست مهاجران افغانستانی در میدان های مختلف  سال اخیر    12

تاثیر  (،  1397تجربه مهاجرت به وسیله شبکه های قاچاق در کشورهای ترانزیت )سعیدی  (،  2018سعیدی  در کشور آلمان )

 
تصویب    1310بهشت  اردی  19که در    "خارجه در ایران  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع"در مهمترین قانون ایران در مورد مهاجران خارجی،   8

  1352استفاده نشده است اما در آیین نامه اجرایی این قانون )آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه( که در سال  شده از واژه بیگانه  

 تصویب شد و بعد از انقالب هم بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است اصطالح اتباع بیگانه ذکر شده است. 
9 authentic 
10 other 
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و همچنین تاثیر مهاجرت بر  (  1396زندگی مهاجرانه در ایران بر الگوهای ازدواجی اتباع افغانستانی ساکن ایران )سعیدی  

  1399غانستانی در بحران کرونا )سعیدی  ، تجربیات مهاجران اف(1395مهاجران افغانستانی )سعیدی    کوهای خورا گتغییر ال

میدانی  نمونه هایی از تحقیقات   ب(  1399عیت دانشجویان افغانستانی در آموزش عالی ایران ) ضالف( و تحلیل جنسیتی و

 اع افغانستانی ساکن ایران بوده است. تب موقعیت ا  به دنبال فهمهای اخیر می باشد که نگارنده در سال 

نبود  اما به دلیل  اگرچه جمهوری اسالمی ایران همواره یکی از بزرگترین میزبانان مهاجران افغانستانی در جهان بوده است  

  علیرغم هزینه های فراوان تحمیل شده به کشور، دستگاه سیاستگذار   به نظر می رسد  کشورسیاست مهاجرتی جامع در  

و موقعیت سردرگمی هم برای جامعه مهاجران و هم کشور   ی این جمعیت بزرگ استفاده کندها تی ظرفاز    است  نتوانسته

تحلیلی سوات، تهدیدها،    تکنیک  در این پژوهش تالش خواهد شد با استفاده ازبه آسیب های جدی منجر شده است.  میزبان  

جمعیت شناختی،    ابعاد مختلف فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت مسئله مهاجران افغانستانی ساکن استان تهران در  

. بی شک ارائه تصویری  مورد مداقه قرار گیرددر بستر مالحظات امنیتی و اقتصادی  فرهنگی  و    تماعی جساختاری، ا- نهادی

 جامع در این خصوص خواهد انجامید.  به بهبود سیاستگذاریاز وضعیت مهاجران افغانستانی در استان تهران  روشن

  

 

 ضرورت انجام پژوهش  

 

 جمعیت پرتعداد مهاجران افغانستانی رسمی و غیررسمی در سطح استان تهران   •

 غیررسمی اتباع غیرایرانی افزایش حساسیت در سطح دستگاه های سیاستگذار نسبت به مخاطرات حضور   •

 افزایش حساست در سطح جامعه نسبت به حقوق مهاجران با سابقه فرهنگی و تمدنی مشترک  •

شناخت چالش های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی زیست غیررسمی مهاجران افغانستانی در سطح   •

 استان تهران 

افغانستانی ساک • استان تهران در راستای بهره مندی از ظرفیت و کاربست رویکردی نو در موضوع مهاجران  ن 

 سرمایه انسانی گروه هدف 
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 اهداف پژوهش 

 هدف کلی  

 شناسایی فرصت ها و تهدیدهای حضور اتباع افغانستانی در استان تهران 

 

 اهداف جزئی 

 آسیب شناسی پدیده مهاجرت به ویژه آسیب های حضور مهاجرین افغانستانی در تهران  •

 ا و مزیت های حضور مهاجران در استان تهران شناسایی ظرفیت ه •

 شناسایی نقاط ضعف و مشکالت برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه مهاجرین افغانستانی در استان تهران  •

 شناسایی تدابیر قانونی و پایدار و درازمدت برای ساماندهی وضعیت مهاجران افغانستانی در استان تهران  •

 

 

 پژوهش  سوال

 سوال اصلی •

 مهمترین فرصت ها و تهدیدهای حضور اتباع افغانستانی در استان تهران چه می باشد؟ -

 

 سواالت فرعی  •

 آموزشی دارند؟ اقتصادی و مهاجران افغانستانی ساکن استان تهران چه موقعیت اجتماعی،  -

 چالش های مهاجران افغانستانی ساکن استان تهران چگونه صورت بندی می شود؟ -

 مهاجران افغانستانی چه فرصت هایی برای جامعه میزبان دارند؟ نسل دوم و سوم  -

 چه رویکردهای نوینی در ارتباط با مهاجران افغانستانی قابل اتخاذ است؟  -

 

 گام های اجرایی پژوهش 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

9 
 

 

 

 

 روش پژوهش 

تبیین مفهومی و نظری مسئله مندی حضور اتباع افغانستانی 

 ساکن استان تهران
 گام اول

 گام دوم یپیشنهاد های دولت ایران در ابعادهدف، فراتحلیل سیاستگذاریشناخت مختصات گروه 

 گام سوم گردآوری اطالعات

 گام چهارم تحلیل داده

تدوین ماتریس های چهارگانه سوات و ارائه پیشنهادات سیاستی 

ایو برنامه  
 گام پنجم
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میدانی، از لحاظ هدف و ماهیت موضوع مورد بررسی، -داده، به صورت اسنادیپژوهش پیش رو از نظر نحوه گردآوری    

رود  تحلیلی به شمار می-، توصیفیلهئکاربردی و از منظر روش تحقیق مورد استفاده از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مس

روش  . مرحله به اجرا گذاشته خواهد شد 3و در  ای در مطالعات جامعه شناختی برخوردار استاز اعتبار قابل مالحظه که

، گفتگو و مناظره، 11ای، مصاحبه های نیمه ساختار یافته ترکیبی از منابع اسنادی و کتابخانه  ، جمع آوری داده ها و اطالعات

د به  ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و بررسی تطبیقی مستن های کارشناسی و کسب نقطه نظرات دستگاهبرگزاری نشست

 باشد.  بهره گیری از منابع دست اول همچون قوانین و آیین نامه ها می

ها و آیین نامه های موجود در ارتباط با مهاجران و پناهندگان نیز به منظور ارزیابی  تحلیل محتوای اسناد، قوانین، کنوانسیون

مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته در نقاط    86در نتیجه حضور میدانی محقق،    از وضعیت موجود صورت گرفته است.

جزئیات مشارکت کنندگان در پژوهش   1مختلف استان تهران با اتباع افغانستانی صورت گرفته است که در جدول شماره  

 آورده شده است. 

 

 

  کنندگان در پژوهشاطالعات جمعیت شناختی مشارکت  .1جدول 

 تقسیم بندی  شاخص  ردیف

 39 زن: جنسیت 1

 47 مرد:

 31رد: مج وضعیت تاهل  2

 43 متاهل:

 12 مطلقه:

 59 ایران: محل تولد 3

 22 افغانستان:

 5 :کشورها سایر

 
11 semi-structured interview 
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 10 :20کمتر از  سن 4

 30 :20-30بازه 

 23 :30-40بازه 

 18 :40-60بازه 

 5 :60بیش از 

 17 هزاره: قومیت 5

 14 پشتون:

 21 تاجیک:

 16قزلباش: 

 14 ازبک:

 4 سایر:

 12 بی سواد: میزان تحصیالت  6

 28 ابتدایی تا دیپلم:

 46 دارای تحصیالت دانشگاهی:

 4 شغل رسمی: وضعیت شغلی  7

 52 شغل غیررسمی:

 30 بیکار:

 67 زیست شهری: مکان سکونت 8

 18 زیست روستایی:

 1: مهمانشهراقامت در 

 37 فاقد مدرک هویتی: وضعیت اقامت 9

 25 مایش:کارت آ

  گذرنامه )پاسپورت یا گذرنامه خانواری(:

24 

 0 سایر:
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به منظور شناخت    جامعه آماری پژوهش متشکل از اتباع افغانستانی است که تجربه حضور در استان تهران را دارا می باشند.

افغانستانی در سطح استان تهران تالش شده است تا در انتخاب نمونه های مصاحبه حداکثر  جامع نسبت به موقعیت اتباع  

ن تعداد مصاحبه شوندگان سکونت داشته اند شامل: ورامین،  تنوع در منطقه محل سکونت لحاظ شود. مناطقی که بیشتری

  45بازه زمانی مصاحبه ها از حداقل    ن.شهرستان تهرا  22،  16،  12،  5،  3،  1منطقه کن، دماوند، مناطق  پیشوا،  اسالمشهر،  

 دقیقه بوده است. 15ساعت و   3دقیقه و حداکثر  

با توجه به هدف این پژوهش، تعمدا از واژه اتباع به جای مهاجران استفاده خواهد شد چراکه    رد کهدر اینجا باید تاکید ک 

ماه    12به کسی اطالق می شود که بیش از   (2021)گزارش سازمان جهانی مهاجرت   بین المللی  واژه مهاجر براساس اسناد 

زندگی نماید ولی در این پژوهش جامعه آماری در مقیاسی وسیع تر تنظیم شده و اتباع   خود محل تولددر کشوری غیر از 

ها سعی شد براساس  نتخاب نمونهدر ا  .ه اندافغانستانی که کمتر از مدت یک سال در ایران حضور دارند هم پوشش داده شد

قزلباش( استفاده شود. هم و    قومیت اصلی افغانستان )هزاره، پشتون، ازبک، تاجیک  5ها از  در نمونه  12حداکثر گوناگونی 

مورد تاکید  چنین به منظور تحلیلی جامع تر هر دو جنسیت مرد و زن در نمونه ها لحاظ شد و تنوع طبقاتی، تحصیلی افراد  

 .  محقق بوده است

استفاده    13نمونه گیری هدفمند ترکیبی   برای جمع آوری داده های پژوهش و یافتن نمونه های مرتبط با اهداف پژوهش از

 (.1395 در این نوع نمونه گیری، محقق به ترکیب بیش از یک راهبرد نمونه گیری می پردازد )تدلی و تشکری. ه استدش

ا حداکثر تنوع استفاده شده  ب براین اساس، ترکیبی از نمونه گیری های هدفمند شامل گلوله برفی و نمونه گیری ناهمگون  

دارای پراکندگی جغرافیایی است و در شناسایی نمونه ها با محدودیت های  به دلیل اینکه جمعیت مورد پژوهش    است.

مختلفی مواجه خواهیم بود نمونه گلوله برفی می تواند راه حل منطقی برای یافتن نمونه های مناسب با اهداف تحقیق  

فمند به عنوان راهکاری  آوری داده ها، نمونه گیری هدباشد. هم چنین با توجه به پارامترهای مورد نظر در هنگام جمع

 مناسب برای غربال کردن افراد در جهت دست یافتن به اهداف پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گیری گلوله برفی، نظری و هدفمند به کار گرفته شده  های موجود در خصوص جامعه مهاجران نمونهبه دلیل حساسیت

دیده  های آسیبر موضوعاتی که مخاطرات سیاسی و امنیتی برای گروههای مرتبط با موضوع پژوهش داست. یافتن نمونه

  (. برای جمع 2009بر است )کیل و برینکمن  همراه داشته باشد فرایندی پیچیده و زمانمانند پناهجویان را ممکن است به

 
12 maximum variation of sampling 
13 Mixed purposive sampling 
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د مشارکت کننده بر مبنای اهداف  تدریج افراها بوده و بهها دسترسی به افراد از طریق آشنایی اولیه با نمونهآوری بهتر داده

تحقیق مورد شناسایی قرار گرفته اند. بعد از انجام هر مصاحبه از مطلعین درخواست شد که با توجه به شناخت خود از  

اهداف و موضوع پژوهش، افراد دیگری را معرفی نمایند و این زنجیره مانند گلوله برفی که در مسیر خود و در طول زمان  

   (.2016گردد )بریمان ای از پاسخگویان مبدل میود به گروه گستردهشتر می بزرگ

و مشاهده مستمر در میدان تحقیق، تبادل    15های پژوهش نیز به روش تماس طوالنی با محیط پژوهش یافته   14قابلیت اعتماد

همتایان  مراجع 16نظر  کفایت  غنی 17،  توصیف  تایید مشارکت  18،  پایایی   19کنندگان و  تایید  واقع شد.  تایید  )مریام    20مورد 

سازی آنان انجام گرفت و مرحله  (  تحقیق نیز با رعایت اصول و نکات مصاحبه مطلوب، ثبت کامل رخدادها و پیاده2009

کدگذاری و بر اساس سواالت   های مفهومی بر مبنای شباهت  های به دست آمدهدادهدر مرحله بعد  .  ها آغاز شدتحلیل داده

( در ارائه تحلیل نهایی استفاده شد. در این پژوهش بعد از پیاده  2012)شریر    21از روش تحلیل تماتیک   بندی شد ومقوله

ها تهیه و کدهای  های صوتی کدگذاری باز صورت گرفت و فهرستی از ایده های موجود در دادهها و فایلسازی مصاحبه

 د. اولیه استخراج شدن 

ای ای و برون دادهها و الگویابی درون دادهتحلیل تماتیک براساس استقرای تحلیلی است که محقق به دنبال طبقه بندی داده

های در دستورکار قرار گرفت و  ای مداوم مصاحبهدر فرایند داده کاوی تحلیل مقایسهاست که به یک سنخ شناسی برسد.  

های ابتدایی و موقت از کدهای اولیه صورت گرفت که بتدریج با دسته بندی  تالش شد تا ضمن استخراج نکات کلیدی

در   22به منظور رعایت نمودن اخالقتوجه به انباشت نظری و مشاهدات میدانی مقوالت محوری پژوهش به دست آمد.  

گیری در هر زمان از  کنارهها و حق  ها با رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودن دادهپژوهش کیفی کلیه مصاحبه

های صوتی بعد از پیاده سازی و کدگذاری  کنندگان رسیده است. تمامی فایلجریان مشارکت در تحقیق به تایید مشارکت

 براساس اصول اخالق در پژوهش و به منظور حفظ گمنامی مشارکت کنندگان از گوشی تلفن همراه محقق پاک شده است. 

 
14 credibility or trustworthiness 
15 prolonged engagement 
16 peer debriefing 
17 referential adequacy 
18 external audit 
19 member checking 
20 dependability 
21 thematic analysis 
22 ethics 
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های  ها با استفاده از روشداده  23ها و عینیت پذیری های تکمیلی سنجش صحت یافتهی روشپس از اتمام مصاحبه و اجرا 

. برای به دست  استفاده شد  هادر نمونه  25برای تایید و اصالح کدها، بررسی مکرر   24کنندگانمختلفی چون بازنگری مشارکت

داده روایی  و  اعتبار  از روشآوردن  ساز ها  مثلث  اعضا،  توسط  بررسی  توسط همکاران های  بازبینی  و  دیالوگ محور  ی 

 پژوهش استفاده شد.

میدانی انباشت اطالعات  از  از  -بعد  تحلیلاسنادی، در مرحله دوم  تحلیل  SWOT)سوات    تکنیک  تجزیه و  به منظور   )

تهدیدهای  ها و  های پژوهش استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف داخل سیستم و فرصتیافته

 (.2015خارج از سیستم )سوات( از مهمترین فنون در فرایند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است )انجی و بلومرد  

 

 

 سوات  کنیک تحلیلچارچوب ت. 3شکل 

وتکنیک   نماید  تبیین می  را  بر سیستم سازمانی  موثر  آمده، عوامل  به دست  داده های  براساس  از   تحلیلی سوات  یکی 

سوات، بعد از بررسی    یتحلیل  تکنیکبراساس    مدترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل نظامند مدیریت سازمانی است.آکار

 
23 conformability 
24 member check 
25 prolonged engagement 
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از عوامل درونی و عوامل بیرونی موثر در وضعیت اتباع افغانستانی ساکن استان تهران    چهارگانه ای  ماتریس   های اولیه

( سیاستگذاری های موجود را نشان  27W(، نقاط ضعف )26Sعوامل درونی شامل نقاط قوت )  ماتریس  تدوین می شود.

( را به تصویر خواهد  29T) ( و تهدیدها28Oخواهد دارد؛ از سوی دیگر ماتریس دوم عوامل بیرونی مربوط به فرصت ها )

 کشید.  

 : جزییات مصاحبه متخصصان2جدول 

تهران، معاونت علمی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، امور اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استان   نهاد سیاستگذار 

بین الملل نهاد رهبری، وزارت بهداشت، سازمان امور دانشجویان، مرکز امور بین الملل و مدارس خارج 

الملل از کشور وزارت آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، سازمان بهزیستی، امور بین 

 ان تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، اردوگاه سلیمانخانی چند دانشگاه در است

اساتید و محققین دانشگاهی در ایران، اساتید و محققین دانشگاهی در افغانستان )با سابقه به مهاجرت به   نهاد آکادمیک

 مانستان و آکادمی علو ایران(، محققان مراکز تحقیقاتی در افغانستانی همچون مرکز مطالعات استراتژیک افغ

 افغانستان 

 انجمن های دانشجویان افغانستانی: ادا، ندا، دات، کانون آینده سازان وطن • نهادهای مدنی 

 سازمان های مردم نهاد: انجمن پویش، ایلیا، کیانا  •

سازمان های بین المللی درگیر در موضوع پناهندگان )اعضای سابق(: کمیساریای عالی سازمان   •

 NRC ،Relief International  ،DRCامور پناهندگان، ملل متحد در 

 ادمین گروه های فعال در امور مهاجران در فضای مجازی با تاکید بر اینستاگرام  •

 

نفر از کارشناسان   26با    ( 2008پوپر  برگزاری پانل خبرگان )  و همچنین  30از طریق مصاحبه متخصصاندر مرحله سوم  

آمده ارزش گذاری شده و سپس    ذکر شده است  2نهادهای مختلف که در جدول شماره   به دست  استراتژی    4موارد 

 
26 Strength 
27 Weaknesses 
28 Opportunity 
29 Threats 
30 expert interview 
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بر    یی سیستمآبهبود کاربه منظور دستیابی به    تعیین و در نهایت وضعیت راهبردها(  انطباقی)تهاجمی، تدافعی، رقابتی و  

 می شود.روی محور مشخص  

 استراتژی های چهارگانه ماتریس سوات و نحوه تعیین آن .3جدول 

 (Wها )ضعف (Sها )قوت 

 (Oها )فرصت
برداری از  حداکثر(: بهره  –)حداکثر    SOراهبردهای  

 ها )راهبرد تهاجمی( ها با استفاده از قوتفرصت 

بردن -)حداقل  WOراهبردهای   بین  از  حداکثر(: 

 ( انطباقیها )راهبرد ها با استفاده از فرصت ضعف

 ( Tتهدیدها )
حداقل(: جلوگیری از بروز  -)حداکثر  STراهبردهای  

 ها )راهبرد رقابتی( تهدیدها با استفاده از قوت

ضعف- )حداقل  WTراهبردهای   کاهش  با  حداقل(:  ها 

 پرهیز از تهدیدها )راهبرد تدافعی(
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 فصل دوم 

تهدیدها و فرصت های اتباع افغانستانی ساکن استان تهران: 

 جمعیت شناختی -کالبدیابعاد فضایی 

 : 
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یکی از مهمترین مواردی که در تحلیل موقعیت جامعه مهاجران راهگشاست بررسی توزیع و الگوی پراکندگی در استان     

تهران است. توزیع پراکندگی و ترکیب جمعیتی اتباع افغانستان در سطح استان تهران تابع امکانات و فرصت های شغلی  

تابع ساختار اجتماعی و فرهنگی، و مجاورت با کشورهای مبدا مهاجران دارد و موقعیت استان تهران از آن  استان ها و  

بیش از  به تنهایی    عالوه بر مالحظات امنیتی و استراتژیک پایتخت بودن،  جهت از اهمیت بسیار برخوردار است است که

 استان سکونت دارند.  در اینیک سوم اتباع غیر ایرانی 

 

 

 نقشه استان تهران به تفکیک شهرستان ها )مرکز آمار ایران( .4شکل 

روستا، از شمال به استان مازندران،    78شهر و    45بخش،    33،  31شهرستان   16کیلومتر مربع با    12981استان تهران با وسعت  

استان تهران محصور شده  غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به    از جنوب به استان قم، از جنوب

 است.  

 

 
 قدس، پردیس و فیروزکوه. تهران، ری، ورامین، پاکدشت، قرچک، شهریار، بهارستان، اسالمشهر، مالرد، دماوند، پیشوا، رباط کریم، شمیرانات،    31
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 ( 1400اطالعات جمعیتی استان تهران )بهار  .4جدول 

جمعیت شهر تهران )ری، تهران و  جمعیت کل استان

 شمیرانات(

 سایر شهرستان ها 

13.267.637 9.134.489 4.133.148 

 

اگرچه دسترسی به آمار اتباع دارای مدارک هویتی )کارت آمایش، گذرنامه عادی، گذرنامه خانواری، کارت تردد( نیز به 

هزار نفر    770بیش از    رقمیسختی صورت گرفته است و اما تخمین تعداد اتباع فاقد مدرک به مراتب پیچیده تر است و  

 .32را در بر می گیرد

 

 

 (15آمایش  طرح جمعیتی اتباع افغانستانی دارای مدرک هویتی در استان تهران )براساسپراکندگی  .1 نمودار

  "حضور اتباع فاقد مدرک "مهمترین تهدید امنیتی حضور اتباع افغانستانی در کل کشور و به طور خاص در استان تهران،  

وایی به ایران از مسیر غیررسمی وارد کشور  است. بسیاری از مهاجران به دلیل باال بودن هزینه دریافت ویزا و هزینه سفر ه

 
 1400مصاحبه با اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی تابستان  32
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و قدرت گیری طالبان در نظام سیاسی افغانستان بعد از خروج نیروهای غربی    1400بعد از تحوالت سیاسی تابستان    شوند.

  از این کشور سیاست رسمی ایران بسته نگاه داشتن ورودی های قانونی مرزهای شرقی بوده است اما بررسی های میدانی 

رشات رسانه ای نشان می دهد که بازار افغانی کشی به صورت گسترده تری در جریان است و افراد فاقد مدرک  و گزا

و از آنجا    به انحا مختلف در حال ورود غیرقانونی به ایران هستندهویتی که از شرایط پیش آمده در افغانستان فرار می کنند  

ه است این افراد به محض ورود به داخل خاک ایران خود را به  که مراکز اسکان رسمی از سوی دولت ایران مشخص نشد

تهراننزدیکترین   استان  که  رسانند  می  کشور  داخل  افغانستانی   شبکه  اتباع  تجمع  دلیل  های    به  شبکه  گیری  شکل  و 

غیرقانونی مهاجران از منظر اقتصاد سیاسی، ورود و خروج  از مهمترین مقاصد این افراد می باشد.    خویشاوندی سترگ،

اجتماعی های  آسیب  محمل  فقط  نه  شرقی  مرزهای  از  اقتصاد  -افغانستانی  در  کلیدی  محرکه  نیروی  بلکه  است  امنیتی 

 زیرزمینی مناطق مرزنشین است.

( تجارت افغانی کشی را که به معنای ورود غیرقانونی هر کارگر روزمرد از کشور افغانستان تا رسیدن  1399)  زند رضوی

که به فربه شدن شبکه های مافیایی در بازه   می داندبه مقصد برای فروش نیروی کار می داند مولد چرخش مالی انبوهی  

د تومان گردش مالی برای  ارمیلی  600ساالنه حداقل   1395 در سال  منجر شده و  "اخراج از مرز قانونی و ورود غیرقانونی"

آن تخمین زده شده است. کارگزاران این شبکه که مصداق بارز قاچاق انسان است شامل صاحبان سرمایه در کشورهای  

ای، راه بلدها، راه پاک کن ها، رابطه ها، کارفرمایان در کشور مقصد و ماموران دولتی است و  فرستنده، رانندگان فوق حرفه

 در جریان است.  بزهدر این فرایند مجموعه وسیعی از فساد و 
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 مهاجر در تغییر بافت کالبدی جامعه میزبان   تاثیرات حضور جمعیت

اتباع      میان  مهاجرت در  ایران است. الگوهای  در  افغانستانی  بیشتر مردان  بیانگر حضور  مردگزین است که  افغانستانی 

انفرادی در میان دختران افغانستانی افزایش یافته است و همانطور که دناتو و   اگرچه در سال های اخیر مهاجرت های 

رکت می کند. اگرچه مهاجرت  ح  33( اشاره می کنند الگوهای مهاجرت به تدریج به سمت تعادل جنسیتی 2011همکاران )

به   یا  ایران  به سمت  مهاجرتی  همچنان غالب حرکت های  اما  یافته است  افزایش  ایران  به  افغانستانی  تحصیلی دختران 

 صورت مهاجرت انفرادی مردان جویای کار است یا در قالب های خانواری و دسته جمعی. 

مهمترین شاخصه های ساختار جمعیتی مهاجران ساکن از  اساس    یکی  بر  که  به طوری  بودن است  تهران جوان  استان 

سال و حدود   20درصد مهاجران افغانستانی زیر    46( حدود  1395های سرشماری مسکن و نفوس )مرکز آمار ایران  داده

سال سن داشته اند. از سوی دیگر باال بودن نرخ باروری و غلبه سنت بر الگوهای باروری است.   30درصد آنان زیر    67

( اشاره می کنند بستر اجتماعی و فرهنگی زیست شهری و کالنشهری ایران  1388چند همانطور که عباسی و صادقی )هر  

امروز بر الگوهای باروری نسل جدید مهاجران تاثیر مستقیم گذاشته و همگرا با نرم ها و هنجارهای رفتاری جامعه ایران  

 و پایگاهی افراد روند پرقدرت تری به خود می گیرد.تغییر یافته است. این مسئله با افزایش سطح طبقاتی 

دستگاه سیاستگذار در  یکی از مهمترین نگرانی های  ،  با متخصصان  در این پژوهش   راساس مصاحبه های صورت گرفتهب

به نوعی    مناطق مختلف استان تهران می باشد   "تغییر هرم سنی، جنسی و مذهبی "خصوص ورود و اسکان اتباع غیرایرانی،  

غلبه ملیتی و حضور  ساکنان مجرد مرد، غلبه سکونت اهل تسنن و یا  که در برخی مناطق استان تهران بافت محله ای با غلبه  

 بافت کالبدی محالت را دستخوش تغییر نموده است.حداکثری اتباع افغانستانی مواجه است که 

ره از پیامدهای امنیتی افزایش حضور اتباع غیرایرانی در  تغییر بافت جمعیتی در برخی مناطق در استان های مرزی هموا

اما در سال های اخیر در برخی مناطق استان تهران نیز این الگو در حال    (1396پور و همکاران  علیکشور بوده است )

است  شکل نشده  منتشر  زیربط  نهادهای  سوی  از  استنادی  قابل  و  رسمی  داده  هنوز  اگرچه  است.  افزایش  و  اما  گیری 

  )پیشوا(   های میدانی تیم تحقیقانی نگارنده نشان می دهد که در برخی مناطق استان تهران به ویژه منطقه کن، کهنکبررسی

ورامین و اسالمشهر سرعت این امر باال است. در مصاحبه متخصصان با برخی از نهادهای مرتبط با موضوع اتباع افغانستانی،  

 در مناطق استان یکی از مهمترین بسترهای تهدید بیان شده است.  "ذهبی تغییر ترکیب جمعیتی و به ویژه م"

 
33 shift toward gender balance 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

22 
 

برساخت شده است اما داده های غیررسمی    "افغانی هزاره شیعی "اگرچه ایماژ جمعیت مهاجران ساکن در ایران با کلیشه  

است و لزوما دیگر    نشان می دهد که در دهه اخیر جمعیت مهاجران قومیت تاجیک، ازبک، پشتون و قزلباش افزایش داشته

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت  تقلیل داد.    "برادران شیعی"نمی توان جمعیت مهاجران افغانستانی را در قالب 

شمسی به دلیل انتفاع از حمایت دولت میزبان، در سرشماری های    80اینکه بسیاری از اتباع افغانستانی به ویژه در دهه  

فلذا در برخی  ؛  یت خود را هزاره اعالم کرده اند در حالیکه در موارد متعدد خالف آن بوده استصورت گرفته تعمدا قوم 

مناطق شهری و روستایی استان تهران جمعیت اهل تسنن به دلیل فربه شدن جامعه مهاجران افغانستانی از جمعیت ایرانیان  

 شیعی ساکن پیشی گرفته است. 

  پرندش تعداد مردان مجرد در برخی مناطق استان تهران دیده می شود. پردیس و  این تغییر ترکیب جمعیتی به سمت افزای

از جمله مناطقی هستند که به دلیل تجمع مراکز ساختمانی و کارخانه ای و به سبب اشتغال رسمی و غیررسمی جمعیت  

باالیی از مردان افغانستانی مجرد شاهد این مسئله هستند که از سوی مصاحبه شوندگان به عنوان یکی از بسترهای تهدید  

 بیان شده اند. 

معیتی در مناطق حاشیه ای در شهرهایی مثل تهران مهاجر بودن ساکنان  جالبته باید توجه داشت که در بحث تغییر ترکیب 

است و در تحلیل زیربنایی باید اشاره داشت که این مناطق عمدتا به دلیل فرسودگی کالبدی  تاثیرگذار  جدید تنها یک مولفه  

و اقتصادی بتدریج از ساکنان بومی خالی شده و با طبقه فرودست    محیطی  بنیان های اجتماعی و زیست  و به دلیل ضعف

 جایگزین شده اند. پایین بودن هزینه اجاره مسکن،  -که مهاجران افغانستانی عمدتا در این طبقه قرار می گیرند-کم درآمد   

جامعه افغانستانی ساکن استان  افزایش قیمت هزینه های تمدید وضعیت، باال بودن نرخ خانوار در   مشکالت مالی ناشی از

که در نتیجه تمایل کارفرمایان  و خدماتی  یدی  های  دسترسی راحت تر به امکانات شغلی زیر زمینی در فعالیت    تهران،

  ایرانی در به کارگیری نیروی کار ارزان قیمت فاقد مدرک است از جمله مهمترین دالیل کشش کالبدی این مناطق است. 

از مهمترین عواملی هستند که سیاست های رسمی    می کند که کارفرمایان ایرانی یکی ( به درستی اشاره  1397نصراصفهانی )

اع غیر ایرانی سوق می دهد چرا که هرچقدر نیروی کار فاقد مدرک  تب غیررسمی نگه داشتن اجمهوری اسالمی را به سمت  

ی وجود دارد. اگرچه این امر منافع اقتصادی را به سمت کارفرمایان خواهد  امکان استثمار بیشتر و در موقعیتی متزلزل باشد  

هر چقدر زیست    دیدزای حضور اتباع افغانستانی در ایران خواهد بود چراکههت  پویش هایداشت اما قطعا یکی از مهمترین  

نیز بشدت کاه  امنیتی و اجتماعی  امکان کنترل گری  یابد  افزایش  غیرایرانی  اتباع  تبعات جبران  ش میغیررسمی  و  یابد 

 ناپذیری به همراه خواهد آورد.
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 کالنشهر تهران  تشدید حاشیه نشینی درمهاجران و  زیست غیررسمی  

ای مهاجران افغانستانی در  های زندگی بیش از چهار دهههای میدانی این پژوهش یکی از مهمترین شاخصبراساس داده  

شکل گرفته    "34به رسمیت شناختن "است که در مقابل    "متداول زندگی در ایران  زیست غیررسمی به عنوان شیوه"ایران  

است. این شیوه زندگی در جریان چندین دهه حضور صورت بندی عمیق و قدرتمندی به خود گرفته و نه تنها به افراد  

نامریی بودگی "شود و در راستای  ای از فرایندهای غیررسمی دائما بازتولید میدهد بلکه در چرخه امکان تداوم حیات می

قرابت مفهومی دارد که    "های خیابانیجنبش تهی دستان و سیاست"کند. این شیوه زندگی تاحدی با  عمل می  "مهاجران 

 برد.( در خصوص طبقه فرودست ایران در دهه پنجاه و شصت شمسی به کار می1398آصف بیات ) 

طالعات بر اسکان غیررسمی در استان تهران بوده است )عالالدینی و میرزایی  از منظر جغرافیایی و کالبدی، بیشتر تمرکز م 

رسد این شیوه از زندگی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی فربه تری دارد. زیست غیررسمی با مفاهیمی  ( اما به نظر می1397

توصیف فرم های ناامن و  همچون زیست پنهان، زیست سیاه، زیست زیرزمینی و زیست موازی مترادف است و برای  

مستور از زندگی روزمره استفاده می شود و در حواشی و پسکرانه ای استان تهران به وفورد دیده می شود. این شیوه از  

افغانی کشی را پوشش می دهد. براساس    یا  است که مشاغلی همچون زباله گردی و  زندگی تقویت کننده اقتصاد غیررسمی

رو،   پیش  پژوهش  های  غیررسمی"یافته  نشینی"،  "گسترش سکونتگاه های  تقویت  "،  "گسترش حاشیه  و  گیری  شکل 

های    از مهمترین تهدیدهای تراکم جمعیتی اتباع فاقد مدرک در شهرستانو شهرک های اقماری    "گتوهای ملیتی/قومیتی 

 استان تهران است.  

یگرش از مرز بلوچستان به ایران مهاجرت  بهشته متولد بادغیس است و در سن یک سالگی با پدر و مادر و سه برادر د

ای از روابط تنگاتنگ بین دو ملت  سالگی دخترش بنفشه با پسری ایرانی ازدواج کرده است. نمونه   35اند و در سن  کرده

ای مواجه ساخته است. از نظر  دهد ظهور نسل جدید مهاجران ادبیات مهاجرت را با تغییرات مفهومی گستردهکه نشان می

ها در یافتن  خالقیت افغانستانی"و بر  "طرف حساب قرار نگرفتن"و  "همچون سایه زیستن"افغانستانی بودن یعنی بهشته 

 نامید: "نبوغ بقا"توان آن را  کند. مکانیسمی که میتاکید می "راه در رو

 
34 recognition 
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مهاجران افغانستانی وضعیت    ،به جز چند سالی در اوایل انقالب که از کوپن ارزاق بگیر تا مدرسه و احترام در سطح شهر   

ایران هم حق دارد و با این همه مشکالت  کشور  خوبی داشتند به تدریج فشارها بر ما زیاد شده است. به هر حال شاید  

اند که  ها مهاجران یاد گرفته اقتصادی که مردم خودش گرفتارش هستند ما مهاجران هم بار اضافه هستیم. ولی طی این سال

و کارت عابر بانک نداریم ولی   36حساب بانکی   ،35سیم کارت   را از آب بیرون بکشند. حق داشتن  چطور گلیم خودشان

دهیم یا مرامی به ما دادند.  ای بهشان میایم و یک حق الزحمه اکثرا به طریقی کارت بانکی داریم یا از دوستان ایرانی گرفته 

به راحتی سفر می باشی  زنی. آن  های اجازه تردد گرفتن را دور میدد و گرفتاریروی و حق تراگر قیافه هزاره نداشته 

چرخند و  و کارت تردد ندارند هم که نور علی نور. همچون سایه در شهر می  گذرنامه جمعیتی هم که کارت آمایش یا  

و   کنند. ولی از طرف دیگر این نوع زندگی باعث شده حق و حقوقی هم نداشته باشیمتواند بفهمد چه میعمال کسی نمی

کانات دسترسی نداری  مای مدرکی نداری اگرچه به خیلی از  وقت اگر مشکلی پیش بیاید جایی نباشد که تظلم خواهی کند.

ولی از یک جنبه هایی راحت تری. خطایی هم از تو سر بزند مبصر نداری، چه کسی می فهمد که تو کی هستی و بابا ننه  

قوانین ایران باخبر نیستند، یعنی جایی نبوده که به آنها آموزش داده باشند. از طرف  ات کی هستند. خیلی از مهاجران از  

دیگر قوانینی هم که هست دائما تغییر می کند و مثال مدارکی که با آن در سال قبل می توانستی رسمی و کارت دار بشوی  

. در نتیجه بسیاری از مهاجران عطای  االن عوض شده و یکسری پیش شرط هایی می خواهد که زمانش را از دست داده ای

قانونی و رسمی شدن را به لقایش می بخشند. کارگاه های بازار سیروس، خیابان مولوی، هرندی از جمله مهمترین مقاصد  

می کنند    ی چینی تمام تالششان را ها ای رقابتی بودن بازار و سیطره کاال نیروی کار ارزان قیمت است. خیلی از کارفرماها بر

  ین بیگاری بیشتری بکشند. کارگر افغانستانی بدون مدرک بهتراز افراد  کارگر را پایین بیاورند و از سوی دیگر    دستمزکه د

گزینه است چون انگار صاحب ندارد، هر بالیی که بخواهی می توانی سرش بیاوری. از طرف دیگر اخالق و پشتکار و  

 .وجدان کاری مهاجران افغانستانی هم معروف شده و این باعث می شود کارفرما بیشتر اعتماد کند

یبرال و گسترش شهرنشینی، به بازتولید شدن  گسترش سکونت گاه های غیررسمی به مثابه پیامد مستقیم اقتصاد سیاسی نئول

غیررسم انجامد.  پرولتاریای  می  زیرز "ی  اقتصاد  اجتماعی"،  "مینیگسترش  گری  کنترل  های  "،  "کاهش  آسیب  افزایش 

ایرانی در استان    "افزایش تمایالت قانون گریزانه "و    "اجتماعی  از بدیهی ترین نتایج امنیتی زیست غیررسمی اتباع غیر 

 
اتباع  ( هر فردی که بیمه تامین اجتماعی شود توسط سازمان تامین اجتماعی و اداره 1398براساس آیین نامه اجرایی اداره اتباع وزارت کشور )  35

 گیرد. دو سیم کارت رایگان تحویل می
 . 4پیوست شماره رجوع شود به  36
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های  حضور این گروه در کنار واکنش  37های کالن مبتنی بر طرد مهاجران و موقتی انگاشتن مزمن سیاست   تهران است.

های  گیری و تقویت عصبیت احساسی و بعضا غیر انسانی جامعه میزبان در طرد و تحقیر اتباع افغانستانی منجر به شکل 

 سازندههای متعدد و گسسته بدون ارتباط  گیری جزیرهبه شکل  و  مذهبی و ملیتی در میان خود مهاجران شده است- قومیتی

 ای خواهد داشت.  با جامعه ایران انجامیده که این امر در درازمدت عواقب امنیتی و اجتماعی گسترده

تالش در جهت قانونی شدن حضور مهاجران و از بین بردن زیست غیررسمی مهاجران به عنوان گفتمان مسلط در چهار  

ستای برخورداری از حداقل امکانات به افزایش سطح همبستگی اجتماعی و باالتر رفتن ضریب امنیتی  دهه گذشته، در را

انجامید. اتباع خارجی"  جامعه خواهد  به حوزه  ثبات در قوانین و مقررات مربوط  بین    اهنگیناهم"،  "ناپایداری و عدم 

عدم  "،  "بت به دستگاه سیاستگذار کشور میزبانپایین بودن اعتماد اجتماعی جامعه مهاجران نس"،  "دستگاه های اجرایی 

از مهمترین    "فقدان ضمانت اجرایی مقررات موجودمدی و  ناکارآ"،  "ت از سوی جامعه مهاجران اطالع از قوانین و مقررا

عوامل تشدید کننده قانون گریزی در میان اتباع افغانستانی ساکن در سکونت گاه های غیررسمی است؛ امری که قابل تعمیم 

 به کلیه ابعاد زیستی جامعه مهاجران در سطح کشور است.

نتایج مهم این شیوه زندگی    یکی دیگر به    "بی مسئولیتی اجتماعی "و    "سازگاری منفعالنه"از  در میان مهاجران نسبت 

ها و هنجارهای جامعه میزبان است که تهدید جدی برای منافع ملی خواهد بود. مسئولیت پذیری اجتماعی پیش  ارزش

( در مرحله احساس  1959زمینه مهمی برای رفتارهای اجتماعی مطلوب است. براساس نظریه از خود بیگانگی سیمن )

رسد؛ موقعیتی که نهادهای اجتماعی  ازمانی اجتماعی میانزوای اجتماعی افراد براثر عدم احساس تعلق اجتماعی فرد به بی س

گیری  شوند که پتانسیل شکلکه نقش کنترل اجتماعی را بر عهده دارد )همچون خانواده و مدرسه( فاقد کارکردهای الزم می 

ود بر رفتار  رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه را دارد. بی سازمانی اجتماعی به معنای کاهش تاثیر قواعد اجتماعی موج

کاهش تعلق    اعضای گروه است خود کنترلی اجتماعی پایین و گرایش به پیوند با خرده فرهنگ کج رو را به دنبال دارد.

   (. 1396شود )خجسته نژاد و همکاران  اجتماعی به کاهش سطح همبستگی اجتماعی و ملی، تعهد نسبت به جامعه منجر می

 

 
37 prolonged temporariness 
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 یجزایر محصور ملیتزیست غیررسمی مولد 

در کنار واکنش های جامعه میزبان  های کالن مبتنی بر طرد سازی مهاجران و موقتی انگاشتن حضور این گروه  سیاست  

مذهبی و ملیتی در میان خود مهاجران  - های قومیتیگیری و تقویت عصبیتمنجر به شکل  مبنی بر عدم پذیرش مهاجران

گسسته بدون ارتباط سالم با جامعه ایران انجامیده که این امر در  های متعدد و  گیری جزیرهشده است به نوعی به شکل

 ای خواهد داشت. درازمدت عواقب امنیتی و اجتماعی گسترده

دالیل متعددی همچون رویکرد طرد کننده جامعه میزبان در قبال مهاجران، تبعیض و احساس حرمان در میان مهاجران و 

  ")تک افتادگی( مهاجران  39و گتوهای  38های قومیتی جزیره  "گیری و گسترش    شکست فرایند ادغام در جامعه جدید به شکل

در خصوص  ، قومیتی و فضایی همراه است.  41و جدایی گزینی اجتماعی   40ای ها شبه قبیلهشود که با چیرگی عصبیتمنجر می

هم از سوی    و فعالیت در تشکیالت غیررسمی اقتصادی  اتباع افغانستانی ساکن استان تهران این جدایی خواهی کالبدی

 و هم از سوی جامعه میزبان ترغیب می شود.   جامعه مهاجران دنبال می شود

یکی از عمده ترین شباهت گتو    این شیوه اسکان را تشدید می نماید.دالیل اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی متعددی  

است که این دو شکل زیست را شبیه می نماید.   "محرومیت "ان سوم مسئله  شهرهای غربی با زاغه های حاشیه ای جه

شغل های کاذب، درآمد پایین، سطح پایین سواد، سطح دسترسی بهداشتی درمانی نازل، پایین بودن استاندارد فضاهای  

از خصوصیات بارز این  ی باال بودن نرخ زاد و ولد و باال بودن اختالالت روانی و پرخاشگرباال بودن جرم و بزه،  سکونتی،  

 شیوه زیستی است. 

ای راهگشا  های فرایند هویت یابی گروه هدف اتخاذ رویکردهای میان رشتهدر تبیین الگوهای رفتاری مهاجران و چالش

( در بستر فکری روانشناسی اجتماعی شکل گرفته اما در  1959خواهد بود. اگرچه نظریه از خودبیگانگی ملوین سیمن )

های فرودستی است که فرد را  سات افراد در مواجهه با خود و جامعه کاربرد دارد. تمرکز این نظریه بر موقعیتتبیین احسا

صورت بازنمایی    5که به   احساس بیگانگی کرده  42دهد و با جریان کلی جامعه به کنش منفعالنه و بعضا ناسازگارانه سوق می

 شود: می

 
38 ethnic enclaves 
39 ghettoization 
40 tribal-like loyalties 
41 social separation 
42 mainstream 
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 نظریه بیگانگی اجتماعی سیمن .5شکل 

)باور فرد بر اینکه قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار نیست و کنش و شرکت او هیچ تاثیری    43احساس بی قدرتی 

ای از هویت است که به دلیل عدم  یا بیگانگی از جامعه مرحله 44در تعیین مسیر وقایع ندارد(، احساس انزوای اجتماعی 

ها و هنجارهای  گیرد و در آن احساس عدم تعلق و انفصال بنیادین با ارزشسیستم پاداش اجتماعی در فرد شکل میاعتقاد به  

 مسئولیتی اجتماعی تاثیرگذار است. کند. این مرحله در تقویت بی ای شدن را تجربه می جامعه، در خود فرو رفتگی و حاشیه 

 شده،انجامد؛ موقعیتی که فرد در عقاید خود دچار تردید و شبهه به از خود بیگانگی می  45احساس بیهودگی یا بی معنایی  

با جامعه    را  ایدر نتیجه ارتباط سازنده  ،دشوشود و قدرت تصمیم گیری را از او سلب میاش متزلزل می های فکری بنیان

مهاجرت با مفهوم آشفتگی هویتی و یا سردرگمی هویتی قابل تحلیل است.  تواند شکل دهد. این احساس در بستر  نمی

شود. ناتوانی در تولید اثری مطلوب،  وری و احساس ارزشمندی به فرد منتقل میدر نتیجه عدم بهره  46احساس خودبیزاری 

حله پتانسیل خوبی برای  کشاند. این مردر عرصه اجتماع فرد را به این احساس مخرب هویتی می  و بازدهی  نداشتن کارایی

 بخش حرمان و تبعیض ساختاری مهاجران دارد.  پژوهش در هایتحلیل یافته

 
43 feelings of powerlessness 
44 feelings of social isolation 
45 feelings of meaninglessness 
46 feelings of self-estrangement 

نظریه بیگانگی 
اجتماعی سیمن

احساس

بی قدرتی

احساس 
خودبیزاری

احساس

بی معنایی

احساس

بی هنجاری

احساس

انزوای 
اجتماعی



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

28 
 

نیز اقتباسی از وضعیت آنومی است که دورکیم مطرح کرده وضعیتی فکری و ذهنی است که فرد    47احساس بی هنجاری  

های  برخالف ارزش  حرکت کردنتداوم را در  شود که مورد تایید جامعه نیست و تنها مسیر بقا و  هایی متمایل میبه کنش

ها و اقشاری از جامعه تولید  های مشروع رسیدن به اهداف پذیرفته شده جامعه برای گروه بیند. مسدود بودن راهجامعه می

 کند. فشار اجتماعی می

پنداری    دیگری"آن به    ( از2005های ظاهری که پورکایاستا )های صورت گرفته قوم هزاره با توجه ویژگیبراساس مصاحبه

در  یاد می  "48نژادی  تبعیض مضاعفی  با  های ظاهری مثل حجاب، رنگ  جامعه مواجه است. سمبل  مدرسه وسطح  کند 

پوست، تیرگی مو و یا حالت چهره مهاجران همواره به عنوان مظاهر تقویت کننده به حاشیه رانده شدن و کاهنده ادغام  

  (.2014د )تلس  هستن

( که در خصوص فرایند هویت یابی دانش آموزان افغانستانی در نهاد  ج  1399)  براساس یافته های پژوهش میدانی سعیدی

تر بود شانس ادغام عاطفی  های زادگاهی قویهراندازه دلبستگی مهاجران به انجمنزش و پرورش ایران انجام داده است  آمو

های بین    فضایی زمینه های الزم را برای کاهش تماس-های اجتماعیجدایی گزینییافت.  ها در جامعه میزبان کاهش میآن

ها زمینه ساز کم رنگ شدن هویت فردی  سازد. این جداییجامعه فراهم می های درون طبقاتی در  طبقاتی و افزایش تماس

های اجتماعی    ای، کاهش منزلت اجتماعی، تقسیم نکردن متعادل خدمات، بروز آسیبشهروندان، کاهش تعامالت بین طبقه 

های فضایی بین  کافها و شمتعدد به ویژه در مناطق محروم، کند شدن آهنگ رشد اقتصادی و در نهایت تشدید نابرابری 

 شود.های ساکن در شهر میمهاجران و سایر گروه

تنفر نژادی نسبت  نام نهادند.    "49نژادپرستی اجتماعی "تمرکز مکانی مهاجران در مناطق خاص و جداسازی محل سکونت را  

عه هستند در مطالعات  با جام  "نامتجانس"که از نظر قومیت، نژاد و زبان    "های تازه وارددیگری "به مهاجرین به عنوان  

که وندرالن    50که مهاجران را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جدایی گزینی فضایی   محققین متعددی بیان شده است

( می2007بومادف  یاد  انزوای غیرداوطلبانه  به  آن  از  می (  این جزیرهکشاندکند  موارد  برخی  در  تشدید  .  به  قومیتی  های 

در ورامین(    و قوه  یبر  در تهران و منطقه  )به عنوان نمونه ایماژ منطقه هرندی51ازی قلمروییاستیگما در جامعه و بدنام س 

 گذارد.این بدنام شدن محالت بر احساس امنیت ذهنی شهروندان، ارزش اقتصادی محله تاثیر مستقیم می شود.منجر می 

 
47 feelings of normlessness 
48 racial otherness 
49 socially-sanctioned racism 
50 spatial segregation 
51 territorial stigmatization 
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بزرگترین مشکل  "اصفهان، از نظر شهروندان ایرانی  ( در خصوص مهاجران افغانستانی در  2007در پژوهش کیفی توبر )

درصد    43( در حدود  1399است و همراستا با این مطالعه، در پیمایش نصر اصفهانی )شرق    "بهداشتی تعداد زیاد افغانی

یرانی و  درصد از افراد مشارکت کننده ازدواج میان ا  28  ، دانندها را متعلق به نژادی دیگر میافغانستانی   52از پاسخگویان 

ها با جداسازی فضایی مهاجران موافق هستند که به  درصد از تهرانی  44دانند و  می  "آلودگی نژادی"افغانستانی را عامل  

تمایزسازی و نگاه  درصدد    53رسد در مواردی جامعه میزبان با نگاه سلسله مراتبی و با منش فاصله گرفتن نوعی به نظر می

 سلسله مراتبی بر دیگران است.

افزایش سطح همبستگی  ت   به  امکانات  از حداقل  برخورداری  راستای  در  مهاجران  قانونی شدن حضور  در جهت  الش 

انجامید.  جامعه خواهد  امنیتی  رفتن ضریب  باالتر  و  شفافیت    اجتماعی  اجتماعی،  و  اقتصادی  های  فرصت  به  دسترسی 

وضعیت حقوقی و اقامتی، به رسمیت شناخته شدن توانمندی و خالقیت آموزشی و مهارتی فارغ التحصیالن افغانستانی به  

انجامد. این در حالیست که تجربه بیش از   دهه حضور    4تقویت مشارکت مهاجران در توسعه همبستگی اجتماعی می 

 در ایران عمال به طرد و به حاشیه راندن این جمعیت در زیست فرودستانه انجامیده است. مهاجران

تغییر دامنه تعلق افراد از سطح کالن )جامعه  شکل گیری و تشدید ناسازگاری هویتی میان مهاجران با جامعه میزبان به  

پیوندهای   رفتن  بین  از  قومیتی،  و  گروهی  های  عصبیت  به  تمایالت  ایرانی(  تقویت  میزبان،  جامعه  به  افراد  اجتماعی 

   رفتاری و بزه و در نتیجه کاهش اخالق شهروندی می انجامد.-های روانیفردگرایانه، افزایش ناهنجاری

توان بازی دو سرباخت خواند. از یکسو این شیوه زندگی برخالف منافع ملی درازمدت  زیست غیررسمی مهاجران را می

پایین میکشور میزبان خواه  را  بود چراکه کنترلگری اجتماعی  فعالیتد  امکان رصد  و  بین میآورد  از  افراد  رود و های 

ماند چراکه افراد  همچنین تربیت سرمایه انسانی )در راستای سفیر فرهنگی مورد نظر در اسناد باالدستی( کامال مغفول می 

کنند که قابل مشاهده و تحلیل نیست. از سوی دیگر  ی صرفا در جستجوی راهی برای بقا مسیرهای غیررسمی را تجربه م

این شیوه زندگی به موقعیت پادرهوایی و متزلزل مهاجران دامن زده و مسیری بدون چشم انداز روشن را در برابر افراد  

سرمایه انسانی تولید  شود و  ی بودن و دیده نشدن به دلزدگی و ناکامی کنشگران منجر میئدهد که این احساس نامرقرار می

 رود. شده در بستر نهاد آموزش به هدر می

 
 نفر  1128حجم نمونه:   52

53 pathos of distance 
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بر ورود و خروج از مرزهای شرقی و رسمی کردن حداکثری حضور    اشرافهای مرزی به منظور  بی شک تشدید کنترل

ین  ترین استراتژی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با پروبلماتیک مهاجرت است. توجه به مختصات امهاجران مناسب

های سیال که خارج از  زیست غیررسمی یکی از مهمترین وظایف دستگاه سیاستگذار است چراکه فربه شدن این گروه

فعالیت می به  تدریج قدرت شبکه سازی، سازماننهادهای رسمی دست  به  و  بسیج شدن میزنند  تواند  یابند میدهی و 

های منفعل منجر  احساس تهدید مشترک به بسیج شبکهاکه  چر  ( مبدل شود1971)گرامشی    "زهدانی برای تغییرات نوین "

 خواهد شد. 
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 فصل سوم

تهدیدها و فرصت های اتباع افغانستانی ساکن استان تهران: 

 فرهنگی ابعاد 

 : 
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مدرسه در کنار خانواده .  می باشدمهمترین بستر فرهنگی فرصت آفرین در بحث اتباع غیرایرانی در کشور  نهاد آموزش    

  شوندپذیری آنان محسوب می شکل دهنده به شخصیت کودکان و نوجوانان و نقش آفرین اصلی فرایند جامعهاصلی  رکن  

اسی در ذهن، رشد عقلی و عاطفی و نگرش  ترین بستر آموزشی در زندگی یک کودک است که با تحوالت اسیمحور   و

افراد همراه است و به عنوان مهمترین عامل تکوین شناختی و اجتماعی انسان بر تعریف فرد از خود و جامعه تاثیرات  

گذارد. آموزش و پرورش یک فعالیت معطوف به آینده و درازمدت است و به ازای هر مبلغی که دولت در بهبود عمیقی می

کرد دولت به کند تاثیر بلند مدت حاصله از فقر زدایی آموزشی بیشتر از هر ریال هزینهش کودکان هزینه میکیفیت آموز 

 گردد. جامعه باز می

( و کشورهای مختلف سرمایه گذاری عظیمی در 2008مدرسه اولین بستر آغاز فرهنگ پذیری در مهاجر است )ژانگ  

دهند چراکه در نگاهی درازمدت این امر به انباشت سرمایه انسانی  انجام میسال    18بخش آموزش و پرورش مهاجران زیر  

ای در  گیرانههای سختکه سیاست  یو تربیت نیروهای توانمند در جهت منافع ملی خواهد بود. حتی در کشورهای میزبان

ناهنده و یا پناهجو( خدمات  مسئله آموزش به کودکان صرفنظر از وضعیت اقامتی )مهاجر، پ  ،کننداعمال می   انمهاجر   قبال 

شود چراکه آموزش به عنوان یک خیر جمعی، نه تنها به رشد فردی جامعه مهاجران کمک خواهد کرد  آموزشی ارائه می

 .  موثر استها و هنجارهای جامعه میزبان نیز  بلکه در تربیت افراد در جهت ارزش

شود اما یکی از سخت  ای محسوب می قاصد مهاجران خاورمیانه به عنوان مثال کشور آلمان علیرغم اینکه یکی از مهمترین م

تابعیت( در جهان داراست  ترین سیاستگیرانه  اقامت و  برنامههای مهاجرتی را )در امر ویزا،  های گسترده آموزشی،  اما 

نند تا افراد  کشناختی، تسهیالت بهداشتی و پزشکی را در جهت سالمت روان و جسم مهاجران اجرایی میهای روانمشاوره

طبق    عنوان سرمایه در جامعه مورد استفاده قرار گیرند.های جامعه میزبان تربیت شده و به الورود براساس نیازمندیجدید

شود مگر اینکه والدین او در کشور مبدأ به فرد دیگری یا یکی از  سال اخراج نمی  18قوانین پناهندگی آلمان، فرد زیر  

صورت کتبی اجازه داده باشد تا فرد را بعد از اخراج تحویل گرفته و از او مراقبت کند.  ان بههای حفاظت از کودکسازمان

سال است و بعد از ثبت پرونده در این اداره، یک پرستار برای راهنمایی    18مسئول رسیدگی به افراد زیر    54اداره رفاه جوانان 

 شود.  فرد و همچنین تعیین محل اقامت او انتخاب می

توان درخواست زندگی با آنان را داد در غیر این صورت در کمپ جوانان  ت حضور خویشاوندان در آلمان می در صور

کشد و های مشترک برای این افراد سکونت خواهند داشت. این پروسه معموال دو هفته طول میبدون سرپرست و یا خانه

 
54Jugendamt 
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شود و اداره امور خارجیان آن ایالت برای وی نامه اقامت  جا میگانه آلمان جابه16بعد از آن پناهجو در یکی از ایاالت  

اداره رفاه جوانان، مددصادر می در  بهکند.  اجتماعی  به کودکان زیر  کاران  امور  سال در زمینه  18صورت داوطلبانه  های 

شی اجباری برای  کنند. همچنین تسهیالت آموزهای فراغتی کمک مییابی یا فعالیتها، یادگیری زبان، دوستمدرسه، درس

 . ای را بیاموزندهای آموزشی فنی حرفهشود و افراد باید یا به مدرسه رفته و یا دورهسال اعمال می 18همه افراد زیر  

صورت خاص، نگاهی درازمدت  صورت عام و جوانان و کودکان مهاجر بهرسد نگاه دولت آلمان به مهاجران بهنظر میبه

هروری باالتر در جامعه براساس منافع ملی کشور است )برای مطالعه بیشتر رجوع شود به منظور پرورش افراد برای ببه

یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاستگذاری مهاجرتی در جمهوری اسالمی ایران همین قسمت است؛  (.  د  1399سعیدی  

رسمی کردن حضور افراد فاقد  سال را اگر با سیاست دولت ایران در   18بذل توجه دولت هایی همچون آلمان به افراد زیر  

چراکه    در این حوزه خواهیم رسیدرادات سیاستی  ی یکی از جدی ترین ا  مقایسه نمود به  سالگی  19تابعیت بعد از سن  

سال از عمر خود را که مهمترین سن پرورش، جامعه پذیری و فرهنگ پذیری بوده است    19اعطای تابعیت به افرادی که  

را به صورت غیرررسمی، حاشیه ای، چراغ خاموش و طرد شده سپری کرده است دستاورد مناسبی در راستای منافع ملی  

 کشور نخواهد داشت.

آموزان  دانش  1380نمودند. تا سال  های ورود به ایران از خدمات آموزشی استفاده میسال مهاجران افغانستانی از همان  

آموزان پسر به منظور کمک به درآمد و کردند. در این دوره دانشافغانستانی در مدارس دولتی و یا غیررسمی تحصیل می

بودند، از اینتأمین هزینه به کار  آموزان پسر بیش از  ک تحصیل در میان دانشتر   1370رو در دهه  های خانواده مجبور 

آموزان افغانستانی قادر به تکمیل دوره دبیرستان، درصد دانش  6آموزان دختر بود. در مجموع در این دوره تنها حدود  دانش

فنی و حرفه دیپلم و دوره از دهه  های  به خصوص  این دوره  در  البته سیاست اصلی  تشویق    1370ای شدند.  به سمت 

های بیشتری برای تحصیل  گیریها و سخترو محدودیتن افغانستانی به بازگشت به کشورشان تغییر یافت؛ از اینمهاجرا

 (.2000اسکوییر  به  آنها ایجاد گردید )رجوع شود

  شده   ایرانی محدود  مدارس  به  آنها   دسترسی  جمله  از  مهاجران افغانستانی،  برای  ایران خدمات  شمسی،  1380 دهه  اوایل  در

  اداره   هاافغانستانی  توسط  عموما  که   خودگردان  مدارس  در  را  خود  تحصیالت  افغانستانی  آموزان  دانش   پس از آن،.  بود

  ایران   دولتی  مدارس   در  توانستندمی   دارای مدرک   مهاجران  و   یافت  تغییر   سیاست   این  بعد،  سال  چند .  دادند  شد، ادامه می

عباسی شوازی و همکاران  .  کردندمی   تحصیل   خودگردان   مدارس  در  فاقدمدرک بایستی   آموزان  دانش   اما،.  کنند  تحصیل

  مهاجران   تا"  شد  اعالم  غیرقانونی  ایران  دولت  توسط  خودگردان  مدارس  ،1381  سال   در  که  کردند  استدالل  ( 2008)
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  چند   خودگردان در  مدارس  ازتعداد زیادی    آن،  از (. پس2010)هودفر   "کنند  افغانستان  به  بازگشت  مجبور به را  افغانستانی

 دولتی مدارس   به ورود از قبل  و بودند کرده خودگردان تحصیل  مدارس در  هاافغانستانی از بسیاری  .شد تعطیل   ایران شهر 

  توسط  که را  مدارکی  و  آموزش  کیفیت   ایران،  آموزش   سیستم.  کنند  شرکت   ورودی  امتحانات  در  شرکت برای  بودند   مجبور 

  افغانستانی،  آموزان  دانش  برای  اولیه   مدارک   فقدان  دلیل  به  این،  بر  عالوه.  پذیردرا نمی  شوند می   خودگردان صادر   مدارس 

  یا   کنند  تحصیل  مدارس  در  توانند نمی  دختران  ویژه  آنها به  از   برخی  فرهنگی،  موانع  و  هاخانواده  اقتصادی  نامساعد  شرایط

 . شوندمی  مدرسه  از تحصیل  ترک  به مجبور

دانش نهضت  سوادآموزی  همچنین  و  پرورش  و  آموزش  سیستم  اصلی  چارچوب  دو  در  ایران  در  افغانستانی  آموزان 

  1398تا سال   1363سوادآموزی انجام گرفته است. براساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان نهضت سوادآموزی از سال 

(. 1399اند )خبرگزاری ایسنا مرداد  نام کردهموزی ثبتهای سوادآدر کالسنفر از اتباع خارجی در    115هزار و    850حدود  

البته مشخص نیست که آمار ارائه شده به صورت تجمعی بوده و ثبت نام هر سوادآموز در هر سال در آمارها در نظر گرفته  

 شده است یا این آمار مربوط به جمع تعداد سوادآموزان اتباع خارجی در ایران است. 

درصد از کل    95دانش آموزان افغانستانی بیش از از سوی وزارت آموزش و پرورش،  براساس جدیدترین آمار منتشر شده 

بر می گیرند ایران را در  با  در    .(5)جدول شماره    جمعیت دانش آموزان غیرایرانی در نهاد آموزش و پرورش  مصاحبه 

هزار میلیارد تومن ساالنه برآورد   2دانش آموزان خارجی بیش از  ( هزینه های  1400وزش و پرورش )مسئوالن وزارت آم

های  شده است که شامل خدمات آموزشی، سنجش دانش آموز و تست های آموزشی و تشخیصی است، از سوی دیگر دوره

درصد دانش    33از این تعداد    آموزشی روانشناختی برای خانواده های این دانش آموزان در برنامه این وزاتخانه وجود دارد.

 درصد دانش آموزان دارای مدرک اقامتی معتبر می باشند.  67آموزان فاقد مدرک هویتی رسمی بوده اند و 
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غیرایرانی در مدارس ایران )امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و  آموزان آمار دانش. 5جدول 

 ( 1400پرورش، اردیبهشت 

 497624 تعداد کل دانش آموزان اتباع غیرایرانی در کشور 

 141244 تعداد دانش آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی 

 161780 تعداد دانش آموزان غیرایرانی در استان تهران 

 259931 دانش آموزان پسر

 237693 دانش آموزان دختر

 472512 تعداد دانش آموزان افغانستانی 

 7026 تعداد دانش آموزان عراقی 

 2903 تعداد دانش آموزان پاکستانی 

 

قانون    30اصل  ها و باورهای جامعه میزبان، نظام آموزشی است.  پذیری و درونی کردن ارزشیکی از ابزارهای مهم فرهنگ

اساسی جمهوری اسالمی ایران به این امر اشاره دارد که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای آحاد  

ه آن پیوسته  ب  1372کنوانسیون حقوق کودک که مجلس شورای اسالمی در سال    28ملت تا پایان متوسطه فراهم سازد. ماده  

های برابر به رسمیت  است اجباری و در دسترس قرار گرفتن آموزش ابتدایی رایگان را برای همه کودکان بر پایه فرصت

قانون اساسی بر برخورداری همه افراد از حق تحصیل    48ماده    7قانون اساسی و بند    8اصل    8بند  شناسد. همچنین  می

سترسی به خدمات آموزشی برای مهاجرانی که به صورت متعارف در ایران زندگی  صرفنظر از تابعیت آنها اشاره دارد. د

کرده و دارای برگه هویتی رسمی )کارت آمایش یا گذرنامه یا کارت تردد( هستند اگرچه با فرایندهای بوروکراتیک بعضا  

امکان برای مهاجران غیرمتعارف    بعد از فرمان مقام رهبری این  1394دست و پا گیر، اما همواره وجود داشته است. از سال  

که با دریافت برگه هویت تحصیلی از اداره اتباع می توانند در مدارس    که فاقد برگه هویتی هستند نیز مقدور شده است 

 . ثبت نام نمایند
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 مراکز آموزشی اتباع افغانستانی ساکن ایران قبل از ورود به دانشگاه  .6شکل 

(، مدارس مذهبی، مدارس غیرانتفاعی، 58و مدارس خاص   57، کار و دانش 56، مدارس دولتی )هنرستان55مدارس خودگردان 

ائه خدمات  ، مدارس موسسات خیریه به صورت رسمی و غیررسمی هر کدام در مقیاسی مشخص به ار 59نهضت سوادآموزی 

 
( مدارک صادره از مدارس خودگردان معتبر نبوده و ثبت نام دانش  1399براساس شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی )شهریور   55

 های بعدی تحصیلی منوط به تعیین پایه تحصیلی است.آموزان در پایه
درصدی از ظرفیت هر ناحیه،   20های زیر مجاز است: پذیرش  ها با رعایت سهمیه در رشتهتانآموزان اتباع خارجی در هنرسنام دانشثبت 56

)نوازندگی ساز ایرانی(، موسیقی )نوازندگی ساز   های پویانمایی، سینما، موسیقیای شامل رشتهشهرستان و منطقه فقط در شاخه فنی و حرفه

ای کادر هنرستان مانع از ثبت نام دانش  صورت گرفته در مواردی برخوردهای سلیقه هایجهانی(، نمایش و نقاشی. هرچند که براساس مصاحبه

 آموزان اتباع شده است. 
ز ایرانی و جهانی  اهای هتلداری، نقاشی ایرانی، صحافی و جلدسازی، نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی، آوشاخه کارودانش در رشته 57

های شاخه فنی و  های توسعه متوازن استان در سایر رشتهاحیه، شهرستان و منطقه متناسب با سیاستدرصدی از ظرفیت هر ن  10و پذیرش  

 دانش. وای و کارحرفه
 تحصیل فرزندان ایثارگران اتباع خارجی در مدارس شاهد و مدارس ایثارگران با رعایت ضوابط و شرایط ورورد به این مدارس بالمانع است.  58
چنانچه متقاضیان ادامه تحصیل پس از تعیین پایه تحصیلی دارای کبر سن بوده و امکان  نام دانش آموزان اتباع خارجی    براساس شیوه نامه ثبت 59

توانند با معرفی نامه ادارات آموزش و پرورش به مدارس بزرگساالن یا نهضت سوادآموزی  ادامه تحصیل در مدارس رسمی روزانه را ندارند می 

 .مراجعه کنند

مراکز آموزشی اتباع 
افغانستانی ساکن ایران 
قبل از ورود به دانشگاه

مدارس 
دولتی

مدارس 
مذهبی

مدارس 
خودگردان

مدارس 
موسسات 

خیریه

مدارس 
غیرانتفاعی

نهضت 
سوادآموزی
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توانستند انتخاب کنند در مدارس دولتی درس بخوانند یا در مدارس  اتباع افغانستانی می  1384پردازند. تا سال آموزشی می

اما در سال   بود.  ثبت شده  افغانستان  نامه  1384خودگردانی که در سفارت  و  آئین  اتباع شهرهای مختلف  امور  به  هایی 

ها در مدارس خودگردان غیرقانونی  ش و سایر مراکز آموزشی ابالغ و آموزش افغانستانینیروهای انتظامی و آموزش و پرور

. هر چند که بعد  60اعالم شد و به دنبال آن بسیاری از مدارس خودگردان پلمپ و حتی اجازه اقامت مسئوالنشان لغو گردید

یافت ولی همچنان به دالیل متعددی  ( دامنه فعالیت مدارس خودگردان به شدت کاهش  1394از فرمان رهبری )از سال  

 این مدارس مشغول  به فعالیت هستند. 

آموزش یکی از مهمترین ابزارهای جامعه پذیری نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی در ایران است. جامعه دانش آموزان  

ایران هستند که قرابت فرهنگی، افغانستانی با اختالف بسیار، بزرگترین گروه دانش آموزان مهاجر در آموزش و پرورش  

یابی این گروه در بستر رسد فرایند فرهنگ پذیری و هویتزبانی و مذهبی عمیقی با جامعه میزبان دارند اما به نظر می

دولت جمهوری اسالمی ایران براساس    .های متعددی مواجه است که به مواردی از آن اشاره خواهد شدمدرسه با چالش

مصوب شورای    "ط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران ایجاد شرای"قانون  

 موظف است از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدامات ذیل را انجام دهد:  1382/ 30/8عالی انقالب فرهنگی در تاریخ  

 به، مطابق با نظام آموزشی کشور. الف( صدور مجوز، حمایت و نظارت بر مدارس غیرانتفاعی موضوع این مصو

زاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای کودکان واجب التعلیم افغانی و عراقی که به صورت غیرمجاز در ایران  گب( بر

 حضور دارند. 

 افغانی در داخل افغانستان.-ج( تاسیس مدارس ایرانی

سه فرزندش در ورامین ساکن است. به دلیل عدم تمدید  از والدینی اهل بخارا به همراه همسر و  برازجان  متولد    61گالله

کارت آمایش )با توجیه باال بودن هزینه تمدید( در شش سال اخیر فاقد مدرک اقامتی رسمی هستند از چالش های مهاجران  

 در ورود به مدرسه می گوید:

 
های فراوانی از خشونت و تنبیه بدنی دانش آموزان وجود دارد، همچنین ناهماهنگی در نحوه  دلیل عدم نظارت بر مدارس خودگردان نمونهبه   60

 تدریس  و محتوای آموزشی ارائه شده نیز ار دالیل غیرقانونی اعالم شدن مدارس خودگردان در ایران بوده است. 
 به معنای کاکل، موی مجعد و پیچیده 61
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ت. اینکه برای ثبت نام در مدرسه  احساس منفی که از فرایندهای بوروکراتیک در مهاجر ایجاد می شود آسیبب زننده اس 

سال پیش و چه االن برای فرزندانم هرساله باید چندین هفته گوش به زنگ رسیدن    27چه در زمان تحصیل خودم در  

کند که چهل سال در ایران  دستورالعمل آموزش و پرورش برای ابالغ نامه رسمی باشیم خسته کننده است. فرقی هم نمی

حمایت    برگهنامه و  شود که تازه از مرز وارد شده است. معرفید. با تو هم شبیه کسی برخورد میبوده باشی یا تازه وار

های نزدیک محل سکونت ظرفیتشان پر شده و  رسد که مدرسه تحصیلی هم هر سال انقدر دیر و به سختی به دستمان می

کنند که رفت و آمد سخت است  معرفی می  62ورتر دیگر امکان ثبت نام بچه های افغانستانی نیست و ما را به مناطق بسیار د

 زنند. ها قید ادامه تحصیل را میو خیلی از خانواده

موازی کاری نهادهای  سیاستگذار  "و  "غلبه نگاه امنیتی بر آموزشی " ،"اتباع افغانستانی در ایران  63وضعیت اقامتی  تنوع " 

چالش زبان ولهجه اتباع خارجی  "،  "تشتت و ناهماهنگی بوروکراتیک در نهاد آموزش و پرورش ایران"  ،"در حوزه مهاجران 

رقمی  8ت مربوط به کد  مشکال"،  "خنثی بودن برنامه درسی در قبال فرهنگ پذیری مهاجران افغانستانی"،  "در مدارس ایران 

دالیل اقتصادی  "،  "کمبود ظرفیت مدارس دولتی در برخی مناطق شهری به دلیل تراکم جمعیت"،  "رقمی برای ثبت نام16و  

برگه  دریافت    چالش های"  ،"های ساالنه ثبت نام به مدارس نامهدیر ابالغ شدن بخش"  ،"ناشی از الزام پرداخت شهریه

از مهمترین چالش های نهاد    "باال بودن سن افراد و عدم تطابق سن دانش آموز با پایه تحصیلی "  ،"64حمایت تحصیلی 

 اموزش و پرورش در قبال اتباع افغانستانی است.  

 
مدارک هویتی و اقامتی هر فرد )به جز دفترچه اقامت و کارت اقامت ویژه( در محدوده  براساس شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی   62

  نام در همان محدوده هستند البته موارد استثنا توسط ادارات همان استان یا شهرستان محل صدور معتبر بوده و دارندگان آن صرفا مجاز به ثبت

 شود. کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور و ناجا اعالم می 
. کارت هویت ویژه اتباع خارجی)صادره از اداره کل امور اتباع خارجی  2رقمی فراگیر(.    16. گذرنامه که دارای پروانه اقامت باشد)دارای کد  1 63

. دفترچه پناهندگی  5گان برگ تردد بین شهری )معادل کارت آمایش(.  . دارند4.  13یا    12،  11های آمایش  . دارندگان کارت 3وزارت کشور(.  

. دفترچه اقامت معتبر صادره از ناجا.  7. گذرنامه مشمولین طرح خانواری با هر میزان اعتبار. 6رقمی فراگیر(.   16)دارای کد   معتبر صادره از ناجا

. دارندگان کارت اقامت ویژه )صادره از اداره کل امور اتباع  9تحصیلی(.  . کارت ویژه حمایت تحصیلی برای اتباع خارجی)معرفی نامه حمایت  8

 خارجی کشور(. 
آموزانی که دارای مدارک هویتی و اقامتی نامعتبر یا فاقد هرگونه مدارک هویتی و اقامتی معتبر هستند، فقط از طریق کارت ویژه حمایت  دانش 64

نام و ادامه  توانند در مدارس رسمی ثبت شود می ور اتباع خارجی وزارت کشور صادر می تحصیلی برای اتباع خارجی که از سوی اداره کل ام

آموز و ولی  آموز، شناسه اختصاصی و عکس دانشکارت حمایت تحصیلی شامل مشخصات فردی اظهار شده از طرف ولی دانش   .تحصیل دهند

 او است. 
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است. در    "های اجتماعی و فرهنگی عدم کارایی نهاد مدرسه در بازتولید ارزش"کی از مهمترین مقوالت به دست آمده  ی

ای را ایفا نماید.  نهاد آموزش و پرورش نتوانسته است نقش کاربردی و سازنده  ،انی دو جامعهذهراستای تقریب بین اال 

تواند بالندگی دانش آموزان را تضمین کند و به آنان مهارت زیست  وجود یک برنامه درسی حساس به تنوع فرهنگی می 

تواند نقش  های آموخته رجحان دارد و معلم می بر داده65مسیریادگیریچندفرهنگی بدهد. در این راستا باید تاکید کرد که  

های  جامعه میزبان به یکدیگر داشته باشد چراکه یادگیری از ساحت-مهمی در جرح و تعدیل نگاه دوسویه جامعه مهاجر

 درونی وجود است.

استفاده شده است.    "پایدار تسهیل و تشویق بازگشت  "در شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی چندین بار از واژه  

بازگشت  سیاست مهاجرتی که بر سیاست با محوریت  انقباضی و کاهنده دسترسی به خدمات و حقوق شهروندی  های 

گونه تالش  اما هیچداند  حضور مهاجران را موقتی و ملزم به بازگشت به افغانستان میمهاجران به افغانستان تاکید داشته و  

ای در جهت آشنا کردن نسل دوم و سوم مهاجران با جغرافیایی که درصدد بازگشت به آن منسجم و برنامه ریزی شده

-می66برساختی متصور و  مهاجران افغانستانی، وطن، سرزمین مادری یا خانه را فضایی انتزاعی  .  هستند صورت نگرفته است

توان از آن به  دهد، موقعیتی که می نمی که لزوما رویای بازگشت به آن، موقعیت جغرافیایی و عینی مشخصی را نشاندانند 

ساله حضور در نهاد آموزش و پرورش در    12زدایی از مکان یاد نمود. بی شک نقش مدرسه و دوران  فرایند جغرافیایی

آشنا کردن مهاجران با سرزمین مادری و تقویت انگیزه در جهت بازگشت بسیار حایز اهمیت است، نقشی که تا به امروز  

   ل مانده و جایی در برنامه درسی نهاد آموزش و پرورش ندارد.کامال مغفو

در   خارجی  دانشجویان  آموزش  و  جذب  اهداف  مهمترین  از  یکی  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر 

  "فرهنگی و اجرایی پس از فراغت از تحصیل -برقراری تعامالت علمی"و    "تربیت سفیر فرهنگی "دانشگاههای کشور،  

گیرد مهمترین  . ایماژی که از فرهنگ و جامعه ایران به طور کلی در طول مدت حضور در نهاد آموزش شکل میآنان است

  .بستر تبدیل فارغ التحصیالن به دوگانه اپوزیسیون یا سفیر فرهنگی خواهد بود

نبود  "( در خصوص چالش های فرهنگی و اجتماعی اتباع افغانستانی در نهاد آموزش عالی ایران،  1398در مطالعه سعیدی )

چالش های بوروکراتیک انتقال از آموزش پرورش به  "،  "مرتبط با دانشجویان خارجیاخالق حرفه ای در میان کارمندان  

تبد"،  "ضعف اطالع رسانی"،  "آموزش عالی  قانون  یل وضعیت اقامتی مهاجران در ریزیش سهم زنان در آموزش  نقش 

 
65 learning trajectory 
66 imagined construct 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

40 
 

چالش شهریه دالری و ابهام در مورد بورسیه "  ،"عدم اطالع دقیق از ضوابط مربوط به اتباع خارجی "، "کاغذبازی"،  "عالی 

انعطاف  "،  "(اعمال تبعیض میان دانشجویان افغانستانی با سایر دانشجویان )ایرانی، بورسیه، سایر ملل"  ،"67ای تحصیلی ه

به ویژه  بورو"،  "ناپذیری و عدم مساعدت  اتباع خارجی  قبال  در  ارزی و کمبود  ""افغانستانیکراسی مضاعف  نوسانات 

دستورالعمل های کوتاه مدت  "،  "68های ممنوعه رشته"( و  1شماره    ضمیمه)  "شهرهای ممنوعه "مسئله    ،"دسترسی به دالر 

ای و تفاوت نرخ تحصیل در دانشگاه های  قوانین سلیقه"و    "نیمایی و دالر دولتیدر پرداخت شهریه با دالر آزاد، دالر  

توجه به منافع سیاسی به جای  "و    "تاثیرگذاری روابط بین دو کشور ایران و افغانستان بر دانشجویان افغانستانی"،  "مختلف

از سرمایه  "و    "شایستگی علمی بورسیه شوندگان التحصیالنفقدان بستر مناسب در بهره مندی  از جمله    "انسانی فارغ 

 بیان شده است.  آموزش عالیمهمترین چالش های اتباع افغانستانی در نهاد 

تصمیم نهادهای  میتعدد  را  خاص  طور  به  خارجی  دانشجویان  و  عام  طور  به  مهاجران  حوزه  در  مفهوم  گیر  با  توان 

کند چراکه برای نظارت بر فعالیت هر نهاد یک  تر میهفهمید که کنترل و نظرات متعدد کار را پیچید  "بوروکراسی مضاعف "

گذاری  نهاد باالدستی تعبیه شده است که در برخی موارد منافع و اهداف نامتجانسی دارند که این امر به تشتت سیاست

یژه ها، موسسات خصوصی به وشود. وزارت علوم با محوریت سازمان امور دانشجویان، نهاد رهبری در دانشگاهمنجر می

موسسه خردورزان )پایگاه فرهنگی سپاه قدس(، سفارت افغانستان، برخی احزاب فعال در خاک افغانستان از جمله مهمترین  

نهادهای صاحب نفوذ در این موضوع هستند. همچنین اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور نیز به عنوان بزرگترین اهرم  

 
اعطای فرصت آموزش رایگان با پرداخت مقرری تحصیلی براساس ضوابط و مقررات دولت ایران است و به دو روش بورس الف و بورس    67

 شود:  ب اعطا می

مک هزینه تحصیلی، کنندگان این بورس عالوه بر تحصیل رایگان )معاف از پرداخت شهریه تحصیلی(، از تسهیالتی مانند کبورس الف: دریافت

 بیمه خدمات درمانی، خوابگاه مجردی و کمک هزینه مسکن و کمک هزینه پایان نامه برخوردار هستند. 

کنندگان این بورس از تحصیل رایگان )معاف از پرداخت شهریه( و تسهیالتی مانند بیمه خدمات درمانی و خوابگاه مجردی  بورس ب: دریافت

 برخوردار هستند. 

اتمی، فیزیک هسته ای، فیزیک مولکولی )پالسما(، فیزیک ذرات بنیادی، مهندسی پالسما، مهندسی ایمنی )گرایش بازرسی فنی و  فیزیک    68

و  حفاظت هواپیما(، مهندسی تعمیر و نگهداری )هلی کوپتر و هواپیما(، مهندسی هوا فضا، مهندسی هوانوردی )خلبانی، ناوبری هواپیما، تعمیر  

خلبانی هلی کوپتر و مراقبت پرواز(، علوم نظامی، الکترونیک هواپیمایی، تعمیر و نگهداری هواپیما، مخابرات هواپیما، مراقبت  نگهداری هواپیما، 

 باشد.  یمهندسی فناوری ماهواره و مهندسی کامپیوتر )گرایش رایانش امن( ممنوع م (،گرایش مخابرات امن)  اطالعات پرواز، فناوری
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های فرهنگی نیازمند اخذ  زا داشته و هر گونه تجمع یا برنامهنه و محدودیتگرافشار در حوزه مهاجران نقشی کامال کنترل 

 مجوز از این سازمان است که فرایندی طوالنی دارد.  
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 در استان تهران نسبت به جامعه مهاجران  اجتماعی جامعه میزبان-پذیرش فرهنگی

زبانی، مذهبی، ویژگی های ظاهری و فرهنگی بیشترین میزان قرابت با جامعه  اگرچه جامعه مهاجران افغانستانی از منظر    

که نشان    ین دو گروه اشاره داردمیزبان را دارند اما تحقیقات متعدد بر تعارض و تنش های پیدا و پنهان در زیست روزمره ا

تحقیقات متعددی بر نگرش منفی پیش داوری  است.    "اجتماعی مهاجران در ایران-سطح پذیرش فرهنگی"از پایین بودن  

( و  1394جامعه ایران نسبت مهاجران خارجی به ویژه اتباع افغانستانی ساکن در بافت های فرسوده )شاطریان و همکاران 

بر روستاهای مرزی   افغانستانی  تیغ  شهر  تاثیرات منفی سکونت مهاجران  )لطفی و جهان  ( و شهر مشهد  1393سیستان 

گیری عواطف منفی نسبت به  دهند که شکل ( نشان می1395روحانی و انبارلو )اند.  ( اشاره داشته1395سنی  )وثوقی و مح

جامعه مهاجران در فوبیای تجاوز و حمله، ترویج افغانستانی هراسی، سرزنش اجتماع، تحمل اجباری شرایط و تنفر ترس  

   آلود نمود یافته است.

و سیما تغییرات مثبتی در بازنمایی مهاجران صورت گرفته است اما در عرصه  اگرچه در عرصه صدا    های اخیردر سال 

کلیشه تصویر  فقیر "ای  سینما همچنان  و  می  "افغانی خطرناک  سیما  رویکرد    اما  شودبازنمایی  و  مهاجران  صدا  قبال  در 

تر  کردگان افغانستانی مرئی تغییرات مشهودی داشته است و با تمرکز بر نقاط مثبت زیست مهاجران، نخبگان و تحصیل

ای از مهاجران  ، خندوانه و مستند مسابقه خانوادگی خانه ما تصویر مثبت و سازنده69هایی همچون وطندار اند. برنامهشده

تقویت    های جمعی درهای مجازی و رسانهای شبکهدهد که نشان دهنده نقش کلیدی مهندسی رسانه افغانستانی نشان می

رسد موازنه منافع  های فروملی دارند. هرچند که باید اشاره کرد در مواردی به نظر میبین خرده فرهنگ  های مشترک ویژگی

خورد و رسانه ملی )به ویژه شبکه افق( به صورت یکسویه در چرخشی فاحش رویکرد  ملی و مهاجر دوستی به هم می

از جامعه میزبان فارغ    "افزایش تمنیات طلبکارانه "ه به  گیرد کبرای حقوق مهاجران را به نحوی در پیش می  ایمبارزه طلبانه 

 زند.  از شرایط عینی موجود دامن می

- یکی از مهمترین عرصه های تدوین استراتژی در جهت افزایش ضریب پذیرش فرهنگیبراساس یافته های این پژوهش،  

نه تنها به شناخت از کشور مبدا در   فرهنگی از سمت نهاد آموزش و پرورش- مداخله آموزشی اجتماعی در جامعه میزبان،

فرهنگی و نزدیکی فرهنگی جامعه میزبان و مهاجران  کند بلکه در تقویت ارتباطات میان میان دانش آموزان مهاجر کمک می

 نیز نقش مهمی خواهد داشت. 

 
 وطن هم 69
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تاریخ، فرهنگ و ادبیات  ( در پژوهش کمی خود در شیراز میزان تحصیالت، مراوده و آگاهی از  1394روحانی و همکاران )

تالش در جهت فهم اند.  ها را در مثبت کردن عواطف اجتماعی جامعه میزبان نسبت به مهاجران تاثیرگذار دانستهافغانستانی

االذهانی در  های میان فرهنگی و تاکید بر اشتراکات مذهبی، فرهنگی و زبانی با مهاجران افغانستانی به تقریب بینتفاوت

های آموزشی با محوریت موضوعات فرهنگی به کادر مدارس و همچنین واهد انجامید. بی شک ارائه دورهنهاد مدرسه خ

کاهش احساس    به  آموزان در مدارسی که تعداد باالیی از مهاجران افغانستانی حضور دارندهای فرهنگی برای دانشبرنامه 

شناسی شناخت جامعه ایران را   نشجوی دوره دکتری زباندا  70زرغونه   .خواهد انجامیدتبعیض و افزایش همدلی میان افراد  

 داند:از افغانستان بسیار ضعیف و محدود به هجوهای ارائه شده در تلویزیون می

ای با هم داشته باشند. اما  دانم در دنیا دو کشور دیگری باشند که تا این اندازه قرابت فرهنگی، زبانی و اندیشهبعید می   

واقعیت بازنمایی شده؟ صرفا تنش و خصومت و مسخره کردن لهجه و پوشش مهاجران. بارها پیش آمده چه چیزی در  

گیرند؟ یا بعد از استاد یا دانشجو یا کارمندی صحبت کردم و با تعجب گفتند مگر افغانستان هم عید نوروز را جشن می

اند که زبان ما هم فارسی دری است با  شنیده  اند چقدر خوب فارسی حرف می زنی و در پاسخ وقتیمعاشرت با من گفته 

المللی در این  های بینکنیم، گویی منافع قدرتاند. ما در دو دنیای بسیار دور از هم سیر میهای بسیار تعجب کردهشباهت 

 . بوده است که این دو کشور از هم دور شوند و مردمانش با یکدیگر ضدیت داشته باشند

ی جمعی فضای تعاملی مناسبتری نسبت به مهاجران بازنمایی کرده اند که در تغییر پیش داوری  در سال های اخیر رسانه ها 

های انباشته شده در نتیجه زیست طوالنی مدت در جامعه ایران به شکل گیری پیش  ذهنی ایرانیان موثر بوده است. تجربه

هایی که در بستر زیست روزمره و مواجهه  یش فرضانجامد. پذهنیت مهاجران افغانستانی می های گاها متصلبی در میان فرض

از کودکی شکل می میزبان  اعضای جامعه  با  میدائمی  تداوم  دانشگاه  نهاد  در  و  پیش فرضگیرد  این  به جامعه یابد.  ها 

می منتقل  هم  وجود افغانستان  و  مجازی  فضای  به  دسترسی  چشمگیر  گسترش  با  و  متناوب  دیدارهای  طریق  از  شود، 

 فرض ها کمک شایان توجهی نموده است. های اجتماعی فراگیر در هر دو کشور ایران و افغانستان به اشتراک پیششبکه
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 تمایل/اقدام به بازگشت از منظر فرهنگی

سیاست رسمی دولت ایران در طی چهار دهه گذشته بر محور فشار حداکثری بر مهاجران به منظور بازگشت به افغانستان    

بوده است. نگه داشتن افراد در وضعیت معلق و ناپایدار و محدود کردن امکان هر گونه ادغام ساختاری در جامعه  استوار  

میزبان به عنوان مهمترین اهرم فشار بر مهاجران عمل کرده تا افراد راهی جز بازگشت به کشور مبدا نداشته باشند. سیاستی  

سل دوم و سوم مهاجرانی است که با چالش های هویتی متعدد دست  که در عمل به شکست انجامیده و حاصل آن ظهور ن

به گریبانند و در زیستی کامال شهری در جامعه ایران گسترده شده اند که به جای بهره مندی از سرمایه انسانی این گروه  

 یدات امنیتی دارند. جوان و پر استعداد، به دلیل پایین بودن سطح تعلق اجتماعی پتانسیل باالیی در تبدیل شدن به تهد

های نظری متعددی در خصوص مهاجرت بازگشتی و عوامل تعیین کننده آن مطرح شده است. بورجاس  رویکردها و مدل 

براتسبورگ ) بازگشتی مطرح می1996و  به مهاجرت  با  ( دو رویکرد را در تحلیل تصمیم افراد  افراد  نمایند. گروهی از 

که   71گردند و بعد از انباشت سرمایه انسانی یا ثروت به کشور مبدا باز میرده  کاهدافی مشخص برای چند سال مهاجرت  

در طول چرخه زندگی است. از سوی دیگر تصمیم به بازگشت توسط گروهی  72این تصمیم، بخشی از برنامه اقامتی مطلوب 

دلیل عدم آگاهی مناسب  ه  باز مهاجران در نتیجه احساس سرخوردگی و شکست در نرسیدن به اهداف از پیش تعیین شده  

 . استمقصد  جامعه از شرایط 

باشد چرا که طبق رویکرد  المللی قابل تحلیل میهای مهاجرت بیناین مسئله از طریق رویکرد نئوکالسیک در حوزه نظریه  

یا با  گیرند که نتوانسته اند شغلی متناسب با وضعیت آموزشی خود  افراد زمانی تصمیم به بازگشت می  "یاس و ناامیدی "

تجربه فضایی به نام  "،  "دنبال کردن شانسی جدید "،  "سرخوردگی  و نرسیدن"اند.  دستمزد بسیار پایین تر از انتظار داشته

زندگی "،  "وطن برای  المللی"،  "در جستجوری خانه/جایی  بین  تسهیالت سازمان های  از  مندی  به "،"بهره  عاطفی  نیاز 

تجربه  "و    "در ایران  رسمی  مسیر ورود به بازار کار  انسداد"،  "ادای دین به سرزمین مادری "  ،"برای ریشه دواندن  فضایی

 در بازگشت به افغانستان بوده است. نسل جدید به عنوان مهمترین دالیل  "کردن ایده های ممنوعه 

 

 
71 nesting bird or bird of passage 
72  optimal residential location plan 
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 اتباع افغانستانی ساکن ایران  برنامه های بازگشت  

برای مهاجران دارای مدرک و فاقد مدرک اقامتی دارد. مهاجران بدون مدرک به سه شیوه  بازگشت صورت بندی متفاوتی     

. یا به صورت خودخواسته و براساس سفر شخصی و یا به صورت داوطلبانه و با استفاده  ز می گردندبه کشور افغانستان با

و اجبار به رد مرز. با استفاده از برنامه های    از برنامه های حمایتی سازمانی و یا در نتیجه دستگیری توسط نیروهای انتظامی

با   نتیجه همکاری سازمان جهانی مهاجرت و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و  سازمانی که در 

همکاری وزارت مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان و اداره کل اتباع خارجی جمهوری اسالمی ایران و افراد متقاضی از  

 جویند.ک های نقدی و غیرنقدی و همچنین هماهنگی های الزم برای اسکان مجدد در کشور مبدا بهره میکم

نقطه مرزی اسالم قلعه و میلک )مرز ایران و افغانستان( و ترخم و اسپین بولدک )مرز افغانستان و   4دفاتر مربوطه در  

ای درگیر )ایران و افغانستان( مهمترین عامل در نمودار  پاکستان( قرار دارند. تغییر و تحوالت سیاسی و اقتصادی کشوره

هزار نفر( در  248054تعداد عودت کنندگان است؛ به عنوان نمونه بعد از توافق برجام روند بازگشت بسیار کاهش یافت )

هزار   757و همزمان با تشدید تحریم های بین المللی و افزایش مشکالت اقتصادی در ایران یش از   2018حالیکه در سال  

 . (2020)گزارش سازمان جهانی مهاجرت  مهاجر فاقد مدرک تقاضای بازگشت به افغانستان را ثبت نموده اند 

در خصوص بازگشت اتباع افغانستانی دارای مدرک هویتی روش های مختلفی وجود دارد. افراد یا به صورت داوطلبانه و 

ا  می نمایند و یا از تسهیالت حمایتی سازمان های بین المللی ببا هزینه شخصی تصمیم به بازگشت به کشور افغانستان  

بین بر سازمان  مهاجرتتاکید  پناهندگان    المللی  امور  در  ملل  عالی سازمان  وزارت    بهره می جویند کهو کمیساریای  با 

گر بازگشت  مهاجران و عودت کنندگان افغانستان همکاری نزدیکی دارند. عمال این سازمان به عنوان مهمترین نهاد تسهیل

بازگشت )  RQA 73نامه و برورزد  مهاجران افغانستانی به کشور است که در قالب برنامه مختلفی به این امر مبادرت می

 این نهاد است.  عملیاتی شده رین طرحمهمت متخصصان افغانستانی از ایران(

ن با انگیزه انتقال دانش و مهارت افراد  نستاساکن در ایران به افغا   ستانیاین پروژه بر بازگشت داوطلبانه متخصصین افغان 

تان نیازهای خود را به این  نسهای داخلی افغاتخانه رسازمان و وزا  و   در جهت تسریع در روند بازسازی کشور تمرکز دارد

کرده انی تحصیلتشود. این سازمان اتباع افغانسمی تدوین  ا  بنبر این م  درخواستی  لیست مشاغلساالنه  سازمان اعالم کرده و  

های معتبر در دست داشته در ایران را که به صورت قانونی اقامت دارند و حداقل مدرک کارشناسی را از یکی از دانشگاه

 
73 Return of Qualified Afghans 
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دالر آمریکا در بدو ورود به    1100کند که شامل  بازگشت به کشور حمایت مالی می باشند از طریق این طرح در جریان  

دالر ماهیانه به عنوان حقوق   500دالر ماهیانه بابت کمک هزینه مسکن، مبلغ   300های سفر(، مبلغ  تان )شامل هزینهنسافغا

زنان متقاضی به صورت مضاعف پرداخت    دالر به صورت ماهیانه عالوه بر حقوق به  120اشد. الزم به ذکر است مبلغ  بمی  

های صورت گرفته مدت  الزم به ذکر است بر اساس مصاحبه ماه ارائه خواهد شد. 7خواهد شد. این کمک هزینه به مدت 

های بازگشتی به افغانستان  های گذشته متغیر بوده و با توجه به افزایش مهاجرتزمان ارائه تسهیالت و مبلغ حمایتی طی سال 

 جه به نوسانات ارزی در ایران( این سازمان سقف حمایتی خود را کاهش داده است.  )با تو

نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی در ایران جامعه پذیری را تجربه نموده و در اکثر موارد هیچ گونه تجربه مستقیمی از  

چون خانواده و یا از دریچه رسانه های  سرزمینی که به نام وطن در قالب افغانستان ندارد و تنها از راه های محدودی  

جمعی به صورت ناقص و کاریکاتوریزه شده از سرزمین مادری شناخت پیدا می کند. سیاست دولت ایران در تشویق  

های جمعی و نهادهای تاثیرگذار مانند  های مختلف از جمله رسانههای اعمالی دستگاهبازگشت تناقض آشکاری با رویه

محدودیت های متعدد و بوروکراسی دست و پا گیر در جهت برگزاری برنامه های فرهنگی در خصوص    اداره اتباع دارد.

فرهنگ افغانستان عمال مهمترین کانال شناسایی و آشنایی با سرزمینی را از افراد می گیرد که تمامی این چهار دهه الزام به  

 بازگشت به آن پررنگ بوده است.

لیل عدم ادغام عاطفی در جامعه میزبان تمایل به بازگشت باالتر است هرچند که همانطور که  در این دسته از مهاجران به د 

تفاوت قائل شد چراکه بسیاری    باید  75شت به خانه گو تمنای باز  74بین داشتن تمنای خانه دارد  ( به خوبی بیان می2005براه )

خانه داشتند ولی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور  از مصاحبه شوندگان اگرچه وابستگی قوی به ایران به عنوان  

نسل دوم و سوم مهاجران با توجه به جامعه پذیری در ایران شاخص  کردند.  مبدا در خصوص بازگشت با تردید صحبت می

یا   "گگ ایرانی"در افغانستان نشان می دهد که کلماتی چون  "دیگری"های متفاوت زبانی، نوع پوشش آن ها را به عنوان 

 برای مسئله داللت دارد.  "زواره گگ"

 

 
74 desire for home 
75 desire to return home 
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 چالش های ازدواج بین فرهنگی

ازدواج زودهنگام در میان جامعه افغانستانی به عنوان یک سنت پذیرفته شده در قراردادهای اجتماعی همواره نمادی از    

ترتیبی  ازدواج  برای  راه  مهمترین  همچنین  و  ازدواج  سنتی  مستقل  طبق   است.  76الگوی  بشر  حقوق  کمیسیون  گزارش 

( در  2012می باشد )گزارش صندوق جمعیت ملل متحد    77درصد ازدواج ها در این کشور اجباری   80تا    60افغانستان بین  

از جمله    .اعالمیه جهانی حقوق بشر ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد روی دهد  16حالیکه طبق بند ب ماده  

ان بر  اگرچه سیستم حقوقی کشور افغانست  های حقوقی جوامع مختلف است.عوامل تاثیرگذار بر نهاد ازدواج، وضعیت نظام

المللی متعدد در پنج دهه گذشته  های داخلی و بینپایه شرع یا قانون اسالمی توسعه یافته است اما بی ثباتی سیاسی و جنگ

 در این کشور تاثیرات بنیادینی بر قوانین رسمی افغانستان از جمله قانون خانواده گذاشته است. 

های جمعی، افزایش سطح سواد تحوالت چشمگیری در بافت  نههای اخیر با افزایش نقش آگاهی بخش رسااگرچه در سال 

سنتی خانواده افغانستانی ایجاد شده که متاثر از نوسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و گسترش فرهنگ شهرنشینی  

 باشد اما همچنان نقش تاریخی سنت و عرف در تدوام کودک همسری تاثیری کلیدی دارد. و مدرنتیه می

تر در نهاد آموزش، الگوی ازدواج زودهنگام و ازدواج  ش دسترسی مهاجران به آموزش عمومی و حضور پررنگبا افزای 

ای باال  ترتیبی در میان مهاجران افغانستانی ساکن ایران تا حد زیادی کمرنگ شده و سن ازدواج به صورت قابل مالحظه 

باالتر و همچنین از منظر سن اولین  78نسبت به همتایان ایرانی رفته است هر چند که همچنان میانگین ازدواج در میان آنها 

به عنوان یکی از عوامل  را    "روند افزایش سن ازدواج در ایران "(  1388عباسی شوازی و صادقی )تر است.  ازدواج پایین

لی در زمان بندی  های بین نسموثر بر گسترش ازدواج تاخیری در میان مهاجران افغانستانی قلمداد گشته و همچنین تفاوت 

 گردد.و تمایل به ازدواج، به عنوان فاکتورهای مهمی از فرایند همانندگردی مهاجران در جامعه میزبان محسوب می

مهاجرت قانونی و غیر قانونی و گذر از محیط سنتی و مواجهه با زندگی شهری و ساختارهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی،  

 گذارد.تاثیرات ژرفی بر نهاد خانواده و الگوهای ازدواج در میان مهاجران افغانستانی میسیاسی و اقتصادی ایران 

تاثی  شد  بحث  قبال  که  شهری  زیست  غلبه  دلیل  به  ایران  به  مهاجرت  الگ تجربه  ازدواج،  سن  بر  مستقیمی  وهای  رات 

موزش )مدرسه و دانشگاه( و مواجهه  به طور کلی تجربه نهاد آ  آوری مهاجران افغانستانی گذاشته است.دهمسرگزینی، فرزن 

 
76 arranged marriage 
77 forced marriage 

 بوده است.  24.4و برای زنان  29.2مردان  ، میانگین سن ازدواج برای 98طبق اعالم سازمان ثبت احوال ایران در سال  78
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کشد. با بازتعریف  ها و الگوهای سنتی رایج در نهاد خانواده افغانستانی را به چالش میبا هنجارهای جامعه میزبان ارزش

جامعه زنانهفرایند  هنجارهای  جنسیتی،  نقش  می- پذیری  بازتعریف  بینمردانه  مهاجرت  تجربه  با  تجربه  شوند.  و  المللی 

جامعههنجارها میزبان  جوامع  در  جدید  شهری  زندگی  با  مواجهه  و  افغانستان  مرزهای  از  خارج  جدید  پذیری  ی 

نماید که طبق آن هر فردی فارغ از جنس خود و صرفا بر مبنای  در میان خانواده مهاجر به تدریج نفوذ می79دوجنسیتی

های جنسیتی مشاغل تا حد زیادی رنگ  سویه  های مردانه و زنانه است وتوانمندی، شخصیت و عالیق خود، دارای نقش

 باخته است. 

مسئله مهم دیگری که در بحث ازدواج در بستر جامعه مهاجران افغانستانی در استان تهران قابل ذکر است ازدواج مردان 

بندی می    افغانستانی فاقد مدرک با زنان ایرانی است که در قالب ازدواج های استراتژیک، ازدواج مبتنی بر تقلب صورت

شود. ازدواج هایی که گاها نه بر مبنای عالقه بلکه بیشتر در راستای تسهیل دریافت اقامت کشور میزبان و یا دسترسی  

پایداری ازدواج   انجمن دیاران،منتشر نشده  پژوهش فرزندان حاصل از این نوع ازدواج از منافع رسمی شدن هویتی است.

 .  80نشان می دهد  درصد 5/79افغانستانی را نی با مردان زنان ایرا

به صورت شرعی ولی  ازدواج هایی که  بررسی است:  قابل  از دو جهت  ایرانی  بانوان  با  اتباع خارجی  ازدواج  وضعیت 

است   انجام شده  می شوند  غیرقانونی  شرعی  نویس  دست  نامه  طریق صیغه  از  و  محلی  بزرگان  طرف  از  عمدتا  و  که 

ج ها در هیچ جا ثبت رسمی نمی شود و  انوع اول این ازدوهایی که به صورت قانونی و شرعی انجام می گردد.  ازدواج

 ایجاد می نماید. ایرانی مشکالت عدیده ای    یافت شناسنامهع از ازدواج ها در دربرای وضعیت فرزندان حاصل از این نو

در دو کشور ایران و افغانستان زمینه ساز تداوم این چالش  فقر فرهنگی و فقر اقتصادی و عدم اطالع از قوانین تابعیت  

تابع قوانین  براساس قوانین حقوقی و مدنی جمهوری اسالمی ایران    جدی است. روابط مالی و احوال شخصیه زوجین 

تابعیت فرزندان مادر    .81سلب می شود   زوجه  غیرافغانستانی  کشور متبوع شوهر است و براساس قانون دولت افغانستان 

 
79 androgynous socialization 

نگارنده در خصوص شیوه آمارگیری و داده کاوی با نهاد مربوطه به دفعات پیگیری نموده است. شیوه جمع آوری داده از طریق تماس تلفنی   80

اعالم حضور کرده اند. از نظر نگارنده، دقت    1396تماعی در شهریور  به افرادی است که در سرشماری معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اج

 این آمار زیر سوال است اما متاسفانه پژوهش مستند یا داده رسمی دیگری برای مطابقت موجود نمی باشد. 

رانی خود باقی خواهد ماند مگر این  قانون مدنی ایران بیان می دارد که: زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ای  987ماده  81

که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا 

ی زن با جمیع حقوق  تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصل

 و امتیازات راجع به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. 
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سالگی نیز نمی توانند درخواست تابعیت ایرانی    18ایرانی که پدرشان فاقد مدرک اقامتی رسمی است بعد از رسیدن به سن  

و در بسیاری    تبعات فراوانی برای مادران ایرانی داردموارد  این  .  بدهند چراکه ازدواج والدین آنها ثبت رسمی نشده است

 ی از خانواده ها از جزییات حقوقی این نوع از ازدواج اطالع ندارند.از مناطق محروم کشور بسیار

 

 

 فرایند قانونی کردن ازدواج شرعی یک زن ایرانی با یک مرد غیر ایرانی  .7 شکل

ثبت ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بسیاری از ازدواج ها به ویژه وقتی که زنان   تیکبه دلیل پیچیدگی بوروکرا 

یرررسمی مداوما بازتولید  ازدواج می کنند ثبت رسمی نمی شود و چرخه زیست غ  سمی مت راایرانی با مردان فاقد مدرک اق 

  5تا    2)از    5قانون مدنی را حبس تعزیزی درجه    1060اگرچه قانونگذار ضمانت اجرایی تخلف از مفاد ماده    می شود.

سال( تعیین کرده است اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که اکثر این نوع از ازدواج ها بدون مجوز قانونی و پروانه  

ی عدم  از نظر دولت ایران مشکل اساسی در خصوص ازدواج بین زنان ایرانی با اتباع افغانستان   زناشویی صورت می گیرد.

قانون مدنی است چراکه اغلب مردان مهاجری که مشمول این بحث می شوند فاقد    1060کسب مجوز مندرج در ماده  

مدارک قانونی الزم در کشور مبدا هستند در نتیجه ازدواج با دختر ایرانی در قالب پروانه زناشویی قابل ثبت نیست فلذا  

 نمی شود.  این ازدواج از نظر مقررات ایران قانونی محسوب
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 چهارمفصل 

تهدیدها و فرصت های اتباع افغانستانی ساکن استان تهران: 

 اجتماعی ابعاد 

 : 
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آکادمیک بر محوریت عدم    منابعای و چه در  چه در تولیدات رسانه   ساکن استان تهران در خصوص مهاجران افغانستانی  

بیشترین سهم را در مطالب تولید شده    82موفقیت اقتصادی این جمعیت تمرکز داشته در نتیجه کارگران و طبقه فرودست 

نسل دوم و سوم اتباع افغانستانی ساکن استان تهران تجربه تولد، آموزش و در نتیجه فرایند جامعه پذیری  دارند در حالیکه  

؛ در این بخش تالش خواهد شد چشم انداز  دارد و فرهنگی  مطالباتشان بیشر صبغه اجتماعی و کرده اند را در ایران تجربه

 روشن تری از وضعیت آنان ارائه شود.

 

 اتباع افغانستانی ساکن استان تهران پروبلماتیک هویت  

درونی/بیرونی، مقایسه گروه خودی و غیر خودی و  ای مداوم با دیالکتیک  اندیشیدن در مورد چیستی هویت در چرخه    

گیرد و در یک معنا به دو سطح هویت فردی و هویت جمعی/اجتماعی تقسیم  یا تمایزگذاری بین ما و دیگری شکل می

های معنایی متعددی مواجه هستند. دغدغه روزمره و مداومی که افراد در مواجهه  هویت فردی افراد با چالش   رشود. دمی

های مهاجران افغانستانی تعریف از خود است. اینکه  شوند. یکی از مهمترین چالشبا آن روبرو می  "من کیستم؟ "سش  با پر

های شکل دهنده به هویت چیست؟ در کشور میزبان چه عواملی در این تعریف و بازتعریف  چه کسی هستی و شاخص

می برساخت  چگونه  جدید  جامعه  در  و  است  هویت"  .شود؟موثر  هویتی"،  "یبرزخ  دنیاهای  "،  "نابسامانی  در  زندگی 

پاندولی"و  "بیقراری هویتی "،  "چندگانه  مصاحبه  "هویت  از  آمده  به دست  مقوالت  پرتکرارترین  گرفته  از  های صورت 

ای مشتمل بر هویت  است. نسل جدید مهاجران افغانستانی در ایران همراستا با هماالن ایرانی خود هویتی ترکیبی سه گانه 

 هویت قومی و هویت جهانی دارند. ملی، 

 
شود که از توان سوبژکتیویته و عاملیت به وسیله نظام سلطه  ای اطالق می( در ادبیات گرامشی به طبقات غیرنخبهsubalternفرودست ) 82

 سیاسی نخبگان محروم شده است. -اقتصادی
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 هویت ترکیبی نسل جدید مهاجران افغانستانی  .8 شکل

بازهایران را می  ساکننسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی  هویت   تعلیق تعریف کردتوان در  براساس  .  ای از سیالن و 

به  مصاحبه آن  از  که  منعطفی  گرفته وضعیت  بریکوالژ شده"گیری  شکلهای صورت  یاد    "83فرهنگ  ترکیبی  فرهنگ  یا 

های پاندولی در میان مهاجران  یابی هویت( که به تعامل بین دو فرهنگ کمک کرده و به ساخت2019شود )سعیدی  می

سیاسی  های دانشجویی افغانستانی است و دانشجوی دکتری جامعه شناسی  از مسئوالن فعال انجمن84برشنا   شود.منجر می

 داند که الزاما تجربه مهاجرت ندارند:دغدغه هویت را بزرگترین مشکل نسل جدید مهاجرانی می

افغانستانی بودن یعنی بی قراری، یعنی سرگردان بین جنگ و غربت. مهاجر بودن یعنی در کابوس زیستن؛ حسی که به    

ی را ندارم که بروم. حالت معلق بودن یعنی تو دیگر  آدم بگویند تو که رفته بودی سفر، وطنت را آب برد و من دیگری جای

بخشی از محیط فرهنگی قبلی خود نیستی و در عین حال دنیای جدید هم تو را به عنوان عضو نپذیرفته است نسل من  

های مهاجر  شویم اما تجربه هیچ گونه مهاجرت و جابجایی مکانی را نداریم. ما نسل دوم و سومیاگرچه مهاجر خطاب می 

ایم. علیرغم اینکه از کالس چهارم ابتدایی در خصوص  ایم، لمسش نکردهدار مکانی هستیم که هرگز ترکش نکردهیراثم

ام اما این  ای در مورد اقوام مختلف در افغانستان انجام دادهاین سوال که من کیستم آگاه شدم و همیشه مطالعات گسترده

ام توضیح دهم که ما چه عنوانی باید داشته باشیم و خانه  ساله  7دختر    سردرگمی همیشه با من است و من نمی توانم به 

 
83 bricolage culture 

 برق 84

هویت قومی

هویت ملی

هویت 
جهانی
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ام و  توانم به یک فضا عنوان خانه بدهم ولی وقتی هنوز اندر خم یک کوچه کجاست؟ چون وقتی من بدانم کی هستم می 

ی هستیم. یک کلیتی که  گویم که ما افغانستانگیرد. اما همیشه به او مینمی دانم کی و کجایی هستم این تعلق شکل نمی

دهد. در شاید خودم هم خیلی از جزییاتش مطلع یا راضی نباشم اما عضو گروهی/جایی بودن به آدم احساس امنیت می

های هویتی ما  ای که شما در خصوص برزخ هویتی گفتید را قبول دارم چون انگارهمن این نکته  خال بودن ترسناک است.

 .اندبه خوبی به هم چسب نخورده

را بزرگترین نیاز روح انسان می داند و لفظ سرزمین مادری یا پدری به این اشاره   "ریشه داشتن"(  1987سایمون ویل )

دارد که هر انسانی نیاز دارد که ریشه ای داشته باشد که از آن ارتزاق کند فلذا آوارگی و مهاجرت های اجباری به اختاللت  

 85( نشان می دهد که براساس پرسشنامه سالمت عمومی 1384پژوهش محمدیان و همکاران )  روانی در افراد منجر می شود.

مهاجر افغانستانی ساکن استان تهران نشان می دهد که اختالل های روانی در میان زنان، سالمندان، افراد    453در میان  

 افراد بیکار بیشتر می باشد. متاهل، افراد مطلقه، افراد دارای سطح تحصیالت پایین تر، افراد خانه دار و 

سن فرد هنگام مهاجرت، دلیل مهاجرت، میزان سازگاری فرهنگی و اجتماعی با جامعه جدید، نداشتن برنامه برای آینده، 

پذیرفته نشدن اجتماعی مهاجران، ناپایداری خانواده، جدایی از بستگان، استرس فرهنگ پذیری، نبود حمایت اجتماعی،  

سودمند و پیوند معنی دار اجتماعی، نداشتن سرپناه، احساس عمیق انزوای اجتماعی، نظام متفاوت    نداشتن نقش اجتماعی

اقتصادی مهاجران به دلیل نداشتن مهارت های  - فرهنگی در کشورهای افغانستان و ایران، سطح پایین تر اجتماعی-ارزشی

نداشتن امنیت شغلی و پایین بودن دستمزدها    اجتماعی الزم، بیکاری یا اشتغال به کارهای سخت و طاقت فرسای بدنی،

ن، ر کشور مبدا و پیامدهای ناشی از آاجتماعی د-اقتصادی-نسبت به افراد ایرانی، جنگ داخلی و وضعیت ناپایدار سیاسی 

در   ت روانینگرش منفی و آگاهی پایین مردم افغانستان نسبت به بیماری های روانی را از دالیل باالتر بودن میزان اختالال

 جمعیت مورد بررسی می دانند.

ای سرزمین میزبان عناصر هویت ساز فرد را دچار چالش  جابجایی سوژه انسانی از سپهر سرزمین مادری به سپهر نشانه 

های  های هویت ساز افراد به سبب از دست دادن قدرت خود و تفاوت و یا تعارض با نشانهکند. در کشور میزبان نشانهمی

( اما در خصوص نسل  1395ین جدید ممکن است به حاشیه بروند و یا استحاله شوند )فالح و برمکی  هویت ساز سرزم

؛ هویت های سرگردانی  رسد این اتفاق بدون تحرک مکانی صورت گرفته استجدید مهاجران افغانستانی در ایران به نظر می

 
85 General Health Questionaire 
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اینجایی میکه   با بی خانمانی و بی وطنی همراه است. بسیاری از مشارکت    دانند و نا آنجاییاز نظر هویتی نه خود را 

دانند و ایران هنوز وطن امروزی تبدیل  کنندگان در این پژوهش همراستا با برشنا افغانستان را وطن آبا و اجدادی خود می

 ر بازگردند.  دانند اما حاضر نیستند برای همیشه به این کشونشده است. از سوی دیگر اگرچه خود را افغانستانی می

ذهنیت آنها در حالتی پاندولی دهد که وجه غالب میاننشان می  در استان تهران  افغانستانی  نسل جدید مهاجران مصاحبه با  

می بازنمایی  جا  هیچ  یا  جا  همه  آنجا،  و  اینجا  به  توامان  وابستگی  احساس  در  که  دارد  و قرار  مناسب  ادغام  عدم  شود 

های جامعه میزبان از مهمترین  تار جامعه و عدم تطابق ظرفیت آرزومندی افراد با واقعیتهای جایابی مناسب در ساخچالش

 دالیل این سرگشتگی است. 

های صورت گرفته در این پژوهش ویژگی مهم هویت نسل جدید مهاجران افغانستانی ساکن ایران هویتی  براساس مصاحبه

این وضعیت شود. مبستگی و حفظ ارتباط با آنجا صورت بندی می است که بر پایه سکنی گزیدن در اینجا و ه 86ای آستانه

یاد کرده که به    "87سرگشتگی بین دو دنیا"( با مطالعه مهاجران افغانستانی در آلمان از آن به  2018در میانه که سعیدی )

 وضعیت احساسی مبهم مهاجر در تعریف خانه، وطن و هویت خود اشاره دارد.  

ی ساکن استان تهران، یکی از مهمترین بسترهایی که به صورت توامان پتانسیل تهدیدزایی و فرصت  در بحث اتباع افغانستان

استدارد    آفرینی مهاجران  و سوم  دوم  نسل  )  موقعیت  زیست الف  1399که سعیدی  در خصوص  پژوهش خود  در   )

نشان می دهد    "هم سرنوشتی "یاد می کند و با تاکید بر واژه    "غریبه های قریب "مهاجران در زمان بحران کرونا از تعبیر  

سرنوشتی دستگاه سیاستگذار را متوجه این موضوع کرده که همه اعضای جامعه در با فربه کردن مفهوم همبحران کرونا  که  

. نسل  خواهد بود  پتانسیل تهدید و برخالف منافع ملی  رهستند و مغفول گذاشتن بخشی از جمعیت کشوریک قایق سوا

مهاجرانی که تجربه مهاجرت نداشته اند از جایی به جای دیگر نرفته اند و    دوم و سوم اتباع افغانستانی در استان تهران،

از نظر نظام ارزش ها و باورهای مذهبی و هم از نظر    مرزی رو در ننوریده اند. نسل دوم و سوم مهاجران ساکن ایران

 انتظارات و مطالبات با نسل اول مهاجران متفاوت هستند. 

اگر به دلیل فرار از جنگ و خشونت در افغانستان، دغدغه نسل اول در درجه اول امنیت و حداقل معیشت بود نسل دوم  

و سوم در نتیجه جامعه پذیری در جامعه شهری ایران دغدغه های هویتی و مطالبات آموزشی فرهنگی و روانی وسیعتری  

ابی رضایت از زندگی متفاوت از نسل اول مهاجران است و مالک  را طلب می کند، سطح استانداردهای این نسل برای ارزی

 
86 liminal 
87 juggling between two worlds 
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قضاوت شان در مورد زندگی در ایران، نه وضعیت افغانستان بلکه جوانان شهری ایرانی و مهاجران افغانستانی در کشورهای  

 انگلوساکسون است.  

 

 : هرم سلسله مراتب نیازهای انسانی مزلو 9شکل 

( احساس تعلق پذیری در مرتبه سوم قرار دارد در حالیکه گروه  1954ای انسانی مزلو ) براساس هرم سلسله مراتب نیازه

تر باید گفت نسل اول مهاجران به واسطه تجربیات  مورد مطالعه هنوز درگیر مراحل اول و دوم هستند. در نگاهی ریزبینانه 

شامل تنفس، غذا، آب، سرپناه،    اول هرم مزلو  مستقیم از جنگ و ناامنی در سرزمین مبدا وقتی نیازهای اولیه زیستی )مرحله

( در جامعه ایران را بصورت مقطعی و محدود تامین شده یافت رضایتمندی باالتری از زندگی دارد و این  لباس و خواب

در حالیست که نسل دوم و سوم مهاجران با توجه به تجربه نهاد آموزش در ایران و جامعه پذیر شدن در بافت ایرانی  

 نماید.  تر به معنای زندگی داشته و سطوح نیازهایش در مراحل واالتر هرم مزلو جستجو میپرسشگرانه نگاهی  

دانند و هم در نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی ساکن در ایران هم خود را با والدین )نسل اول مهاجران( متفاوت می

ای را در پرتو الگوهای  نتیجه هویتی جدید با مختصات نوآوارنهجامعه افغانستان احساس تفاوت و غریبه بودگی دارند، در  

  در تجربیات مشارکت   "وارد بازی نشدن"و    "احساس دیده نشدن"براساس یافته های این پژوهش، جهانی شکل می دهند.  
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نتیجه    تحلیل نمود. طرد اجتماعی  "88طرد اجتماعی "توان آن را ذیل مفهوم  کنندگان در این پژوهش تکرار شده که می

های  ساختارهای نابرابر اجتماعی، به معنای کنار گذاشتن از جریان عام زندگی اجتماعی است و در این فرایند افراد و گروه

 شوند. هایی محروم می مشخصی به شکل نظام مند از دسترسی به موقعیت 

  "90ها بازی با موقتی"(  2017)خسروی    "89پادرهوایی "،  "زندگی بی ثبات و متزلزل "های صورت گرفته  در نتیجه مصاحبه

  نسل جدید مهاجران افغانستانی در ایران به ویژه تحصیل کردگان آنها وجه غالب تعریف از زندگی    "91حضور ناتمام "و  

؛  است که باید به مبدا بازگردد  ه ایدهه همچنان در قالب غریب  4رسد نگاه به مهاجران افغانستانی بعد از  به نظر می  است.

ماند و موقعیت ثباتی در جامعه میزبان دارد اما از نظر جایگاه خود هیچ وقت خود  آید و فردا می کسی است که امروز می

کند که روزی آن نگرد و فکر می داند و به محیط اجتماعی جدید با معیارهای فکری خود میرا متعلق به جامعه میزبان نمی

ای و غریبه در یک وضعیت انتقالی و البیرنتی  کند. فردی بدون گذشته مشترک با جامعه میزبان است. آدم حاشیهمی را ترک  

   کند.است که احساسات متناقض را با خود حمل می

یکی از مهمترین وجوه مشخصه نسل جدید مهاجران افغانستانی در ایران    (1398)سعیدی    "هویت های سایه ای "ه  مقول

صورت  . در بخش قبل در قالب مسئله زیست غیررسمی تاحدی به  که پتانسیل بسیار باالیی برای تهدیدزایی دارداست  

هویت های سرگردانی که اگرچه از سوی ساختار رسمی سیاستگذاری به رسمیت شناخته نمی شوند  بندی آن پرداخته شد.  

را برای بقا دنبال   نوع، نوین و هوشمندانه ایتژی های متاسترا زیست روزمره خود را دنبال کرده و  اما در زیر پوست شهر

سیاستگذار دولت میزبان، قطعا پاشنه آشیل امنیتی جدی برای    عدم شناخت این استراتژی ها از سوی دستگاه  می کنند.

 کشور خواهد بود.

 
88 social exclusion 
89 precarity 

ها به معنای محدود کردن تمامی سطوح زندگی یک مهاجر به زمانی موقت است: اقامت موقت، آموزش رایگان موقت، حقوق بازی موقتی  90

 موقت. 
91 partial presence 
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 با جامعه میزبان جامعه مهاجران  همبستگی اجتماعی  و  تعلق اجتماعی

تحلیل     در  اجتماعی  از  مفهوم همبستگی  مهاجران همواره  زندگی  در  رفاه  پایین  نتیجه سطح  در  و  منابع  نابرابر  توزیع 

گیری هویت این است که تا چه حد  یکی از مهمترین مراحل شکل.  مهمترین چالش های مهاجران مقیم در ایران بوده است

از گروه می با فرهنگی غنی و متنوع  .داندفرد خود را عضوی  افغانستان  برکمن کشور  به  2007)  و شلنکف  که  آن  از   )

به مثابه فرشی رنگارنگ" با جهت گیری ها، مذاهب و گویشند از قومیتنکیاد می  "فرهنگ  های سیاسی و  های متنوع 

 . ایدئولوژیک مختلف و بعضا غیر همسو تشکیل شده است

  14هزاره، پشتون و ازبک در افغانستان بیشترین عضو را دارند اما در سرود ملی این کشور  قومیت اصلی تاجیک،    4اگرچه  

نمایند. قوم پشتون سنی  دهی به هویت افغانستان نقش آفرینی میشود که در کنار صدها طایفه در شکلقومیت نام برده می

نمایند و بیشتر در مناطق  ان پشتو تکلم میمذهب بوده و بیش از نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده به زب

درصد    27جنوبی و شرقی افغانستان حضور داشته و از دو طایفه اصلی دورانی و قیلزی تشکیل شده است. قوم تاجیک  

های شمال شرقی  کنند و عموما در قسمتشود و عمدتا سنی مذهب بوده و به زبان دری صحبت میجمعیت را شامل می

 . جات سکونت دارندسکونت دارند. قوم هزاره اقلیت شیعه مذهبی هستند که بیشتر در هزاره و غرب افغانستان

ارتباط وثیقی با هویت فرد دارد و سنجش جهتگیری تعلق اجتماعی جامعه مهاجران یکی از ضروری ترین    92تعلق   مفهوم

لتهب و پر آشوب خاورمیانه و مرزهایی  نیازهای دستگاه سیاستگذار در جمهوری اسالمی ایران است. با توجه به منطقه م 

اتباع   در حوزه  ذیربط  نهادهای  هستند، هدف  المللی  بین  و  داخلی  های  تنش  درگیر  که  می شود  منتهی  کشورهایی  به 

غیرایرانی می بایست در تقویت همبتسگی اجتماعی و تعلق اجتماعی جامعه مهاجران با جامعه میزبان باشد چراکه در غیر  

های سایه ای و هویت های سرگردان بیشترین پتانسیل را برای دنبال کردن ماموریت های بیرون از  این صورت هویت  

را    و القاعده  )جاسوسی( و همچنین گرایش به گروه های تکفیری و تروریستی همچون داعش و طالبان  مرزهای ملی ایران

 دارا می باشند.

 
92 belonging 
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نسل دوم و سوم مهاجران ملغمه ای از تجربیات متفاوت و چالش های چند گانه ای از سردرگمی بین فراملی گرایی،  

در نسل جدید    "عقده های اجتماعی "همانند سازی، دیاسپورا و تجربه تحقیرهای نژادی در زندگی شان است که به تقویت  

ر و مادری اهل والیت هلمند دانش آموز مقطع دبیرستان دوره متولد و ساکن قم از پد  93ایملمهاجران منجر شده است.  

در بین نسل جدید مهاجران افغانستانی کامال قبول دارد و آن را متاثر از ممزوج   "فضای سوم هویتی". مقوله  دوم است

ور  طدگانه را این تعلق چن داند. ایملمی  "های تجربه شدهها و عقدهمحرومیت"شدن دو فرهنگ ایران و افغانستان به عالوه  

 کند:تعریف می

توانم تصور  ام ولی هیچ وقت خودم را از ایران جدا نمیهای متعددی را در طول زندگی تجربه کردهاگرچه تبعیض   

های زبانی و فرهنگی و مذهبی مشترک دو ملت را به هم متصل  ایم. ریشهکنم. در شادی و غم این جامعه حضور داشته 

گیرد در خصوص  و سرود ملی به همان اندازه که در مورد افغانستان احساس غرور در دلم شکل می  کند. در مورد پرچممی

روی  های مهاجر که میهای اربعین افغانستانیایم. حتی در موکب  ها شدهخیلی شبیه به ایرانی  ایران هم احساس مثبتی دارم.

اگرچه در ایران هویت اجتماعی و جایگاه حقوقی مشخصی نداریم اما در ناخودآگاه    هایمان هم ایرانی است.می بینی مداحی

کنم این احساس تعلق را به زبان بیاورم. از طرف خود مهاجران یکجور  اما هیچ وقت جرات نمیاحساس ایرانی بودن دارم.  

یک هزاره درافغانستان با مشکالت    به عنوانگیری و از طرف جامعه ایرانی هم یکجور. به هر حال  مورد قضاوت قرار می

تر است تا در افغانستانی که در سیطره قوم  های متعددی مواجه خواهم بود و معتقدم آینده فرزندم در ایران امنو چالش

پشتون است. ایران همچنان برای من شیعه، یک پناهگاه امن است. حمله انتحاری به مدرسه موعود در غرب کابل، حمله  

. ها رخ داده استجنبش روشنایی و حمله به روستای میرزاولنگ که همگی به دلیل تخاصم قومیتی با هزاره  تروریستی به

اما یک نکته مهمی را باید تاکید کنم. حتی اگر در قلبم احساس تعلق به این سرزمین )ایران( بکنم اما هیچ وقت جسارت  

واهم گرفت و اصال برای این جامعه اهمیتی ندارد وقتی که  کنم مورد تمسخر قرار خو جرات ابراز آن را ندارم. حس می

شویم. ما همیشه مثل ها خورده نمیکنم این تعلق اهمیتی ندارد چراکه ما با ایرانیخواهند ما برگردیم. احساس میما میدائ

نقاشی کرده بود و به    بهمن با ذوق بسیار پرچم ایران را   22ام در راهپیمایی  کنیم. مثال خواهرزادهیک مسافر زندگی می

 اش کرده بودند.دستش گرفته بود ولی همه مسخره

 
 تمنا و آرزو  93
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بوده   "احساس عدم جسارت و جرات در بیان تعلق به جامعه ایران"ها یکی از پرتکرارترین نظرات ارائه شده در مصاحبه 

مهاجران افغانستانی، فرد مهاجر حتی  است. در نتیجه سیطره نگاه سلسله مراتبی و همچنین موقتی پنداری همیشگی حضور  

اگر قلبا احساس تعلق به جامعه میزبان کند به دلیلی ترس از واکنش منفی جامعه میزبان و هم قومان خویش، با واهمه این  

 دارد. حس را مستور نگاه می

خواهند با این کار احساس  یدانند چرا که م های ساکن ایران خود را همچنان افغانستانی و دیگری میبسیاری از افغانستانی

بسته به  های بعدی نشان دهند.  تعلق به وطن تحت درگیری و مغموم خود را نشان دهند و این احساس تعلق را به نسل

بستر اجتماعی از هویت هایفن شده  -زمینه و  از طرفین  بهره می  ایرانی(-)افغانستانی  سیاسی مهاجران  بر یکی  و  گیرند 

ای هستند چرا که یکی از طرفین هویت  مهاجران افغانستانی در ایران در وضعیت پیچیدهد.  کنن میهویتشان تاکید بیشتری  

 در ایماژی پر بحران است و سویه دیگر آن عینیت ندارد و از سوی جامعه میزبان به رسمیت شناخته نشده است. 

دهند که باید دیده/ شنیده/ کنترل یا  مینشان    94در عرصه خطر و بحران مهاجران افغانستانی خود را در قالب دیگری مهم 

ای اندیشید.  حالتی که دیگر امکان چشم پوشی از حضور طرف مقابل نیست و باید برای آن چاره طرف مذاکره قرار بگیرند.

ی شدن  ئاست که به مر   ( در پژوهش کیفی خود بحران کرونا را به عنوان یک نمونه از بسترهایی دانستهالف  1399سعیدی ) 

انجامید. شیوع ویروسی همه با پررنگ کردن مفهوم  حضور مهاجران  از وضعیت اضطراری،  به عنوان شکلی  -هم"گیر 

، دستگاه سیاستگذار را متوجه این موضوع کرده که همه اعضای جامعه در یک قایق سوار هستند و مغفول  "سرنوشتی 

به معنای گسترش مخاطرات ملی و پتانسیل تهدید خواهد بود و در  95ش گذاشتن بخشی از جمعیت کشور با هویت خامو

 نتیجه با مرئی کردن حضور مهاجران به صورت محدود و قطاعی فرایند ادغام ساختاری مهاجران را تسریع نموده است.

تباع افغانسکتانی در یکی از مهمترین اشککاالت سکیاسکتگذاری جمهوری اسکالمی ایران در قبال اتباع غیرایرانی با تاکید بر ا

فرهنگی حضکور  -مغفول نگه داشکتن ابعاد اجتماعی و  ، گیرکردن در بخش دسکترسکی های سکاختاریدهه گذشکته 4طی  

 مهاجران در کشور است.

میزان احسکاس تعلق افراد به سکرزمینی که در آن زندگی می کنند پایین تر باشکد    همانطور که پیشکتر اشکاره شکد هرچقدر

گذار فیلترهای مختلفی را  گرفت و برعکس، هرچقدر سکیسکتم سکیاسکتحضکور آنان پتانسکیل تهدیدزایی بیشکتر به خود خواهد  

گی و مکذهبی بین دو گروه، در فراینکد ورود، جکامعکه پکذیری اتبکاع غیرایرانی دنبکال کنکد بکا توجکه بکه قرابکت زبکانی، فرهن

 
94 significant other 
95 silenced identity 
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مدل اردال    10 در شککل شکماره مندی از سکرمایه انسکانی این جمعیت فرصکت ارزشکمندی برای کشکور ایران خواهد بود.بهره

 به تفکیک نشان می دهد.را یات سطوح ادغام مهاجران  ئ( جز2013و اپن )

 
 

 مدل اردال و اپن   مهاجرانتقسیم بندی مراحل ادغام  .3شکل 

ادغام ساختاری کاربردی -تفاوت ادغام ساختاری و ادغام اجتماعی  بارزترین گیری  و قابل اندازه96فرهنگی این است که 

که  است در حالی  آموزش و دسترسی تحصیلی   و  به بازار کاربه بهداشت و سالمت، دسترسی  است که شامل دسترسی  

های اجتماعی شکل گرفته  گیری است مانند شبکهتر است و عناصر آن به سختی قابل اندازهپیچیدهادغام فرهنگی اجتماعی  

   و یا احساس تعلق و عواطف مهاجران به مفهوم خانه.97در میان مهاجران، توانایی مدیریت زندگی روزمره

ت که براساس مدل اردال و اپن  برای دستیابی به هدف مورد نظر دولت میزبان در تربیت سفیر فرهنگی باید توجه داش 

بلکه    ( ( نباید ادغام مهاجران را صرفا فرایندی فیزیکی دانست )به عنوان مثال سنجش دسترسی به منابع اقتصادی2013)

فرهنگی که و تقویت وجوه احساسی و عاطفی آن اهمیت واالتری دارد چراکه تقویت پیوندهای  -تمرکز بر ادغام اجتماعی

 
96functional 
97managing your everyday life  

ادغام

فرهنگی-اجتماعی
روانی-عاطفی-
فرهنگی و مذهبی-
اجتماعی-

احساس تعلق-
های فرهنگی و مذهبیتوانایی و امکان انجام فعالیت-
هایهای اجتماعی و تقویت شبکهدهی به سرمایهتوانایی شکل-

اجتماعی 

ساختاری
اقتصادی -
سیاسی-
قانونی-

دسترسی به بازار کار و درآمد مناسب-
دسترسی به آموزش و بهداشت-
داشتن فرصت برای مشارکت سیاسی-
ابعیت یا ت)امکان داشتن حقوق شهروندی و موقعیت قانونی و رسمی -

(مضاعف
دریافت حمایت اجتماعی در قبال تبعیض -
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امعه میزبان بهترین نشانه ادغام است. احساس مهاجران نسبت به کشور جدیدشان بر قضاوت های  عاطفی مهاجران با ج

  .گذاردآنان درباره جامعه میزبان و جایگاهی که خود در آن دارند تاثیر می

قانون  دهد که حس مشترک شهروندی و احساس تعلق به یک کشور لزوما از راه  ( در پژوهش خود نشان می2010رمضان )

آید )هرچند که پیش شرط بسیار مهمی است( بلکه الزمه  های هویتی پدید نمیهای دستوری و یا کاغذ و شناسهو برنامه

و روحی و احساسی با کشور    98آن ایجاد نوعی حس شفقت، همدردی و درک متقابل است. پیوند و پیوستگی عاطفی 

این نکته می بایست مورد  شود.  جامعه محل اقامت منجر می  میزبان که به احساس برخورداری از یک هویت مشترک با

توجه دستگاه سیاستگذار ایرانی در خصوص اعطای تابعیت بقرار گیرد چراکه تمرکز اصلی بر ساختارهای اداری اعطای  

  برگه هویتی متمرکز شده است در حالیکه این مدارک هویتی نیازمند بسترسازی های فرهنگی و اجتماعی درازمدت در 

ها و هنجارهای جامعه میزبان است؛ در غیر این صورت هدررفت انرژی و  جهت پرورش جامعه مهاجر بر اساس ارزش

 موجد هزینه های گزاف برای منافع ملی کشور خواهد بود.

ای  ه مهاجران افغانستانی ساکن ایران بوده است. فهم کلیتی از هویت  99یکی از مهمترین سواالت این پژوهش فهم سبد هویتی 

کند.  کند و در هر شرایطی یکی یا بعضی از آنها نقش مسلط را در تعریف از خود بازی می گوناگون که فرد با خود حمل می

ها ممکن است با یکدیگر همساز یا ناهمساز باشند و یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند یکسان بمانند یا در  این هویت

مللی سیاستگذاری موفقی داشته اند که با حفظ احترام به لهاجرت های بین اکشورهایی در حوزه م  طول زمان تغییر کنند.

نمادهای بومی جامعه مهاجران، سهم ارزشها، هنجارها و ابژه های ملی جامعه میزبان نیز در این سبد هویتی شاخص و 

 پررنگ است.  

 

 

 

 

 
98 affectional bond 
99 identity portfolio 
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 پنجمفصل 

تهدیدها و فرصت های اتباع افغانستانی ساکن استان تهران: 

 نهادی- ساختاریابعاد 

 : 

 

 

 

 

 

 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

64 
 

 دسته کلی تقسیم می شوند:   3قانونی به -اتباع افغانستانی در ایران از منظر وضعیت حقوقی

از سال       اتباع افغانستانی شامل کسانی است که قبل  پناهندگان: این گروه از  وارد ایران شده و در طرح   1382الف( 

به جز در موارد خاص )سیاسی یا ناشی    1382ثبت نام شده اند. جمهوری اسالمی ایران از سال    "آمایش پناهندگان جمعی"

اند  از بیماری های ویژه( حق پناهندگی اعطا نمی نماید و بعد از سال تنها فرزندان افرادی که در طرح آمایش ثبت نام کرده

افزوده می شوند و دارندگان این موقعیت حقوقی تحت نظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور  به پناهندگان  

دار )ساالنه(  هستند که مجوز اقامتی مدت  "کارت آمایش "پناهندگان قرار دارند. این افراد دارای کارت پناهندگی موسوم به  

آمایش شروع شده است. دارندگان این کارت برای    ( شانزدهمین دوره طرح سرشماری1400است و به تازگی )خرداد  

اشتغال باید از اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار مجوز کار بگیرند البته محدودیت های دسترسی به گواهینامه رانندگی  

 دارد.هنور وجود و خدمات الکترونیک بانکی 

)گذرنامه و ویزای موقت( در ایران زندگی می کنند از منظر حقوقی  ب( مهاجران: افرادی که با مدرک اقامتی قانونی      

مهاجر خوانده می شوند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند: دسته اول کسانی هستند که در قالب طرح سامان دهی اتباع  

ه گذرنامه افغانستانی  شناسایی شدند و از دولت گذرنامه خانوار گرفته اند. دسته دوم افرادی هستند ک  1389خارجی در سال  

 دارند و با دریافت ویزای کار یا تحصیل یا ویزای توریستی در ایران اقامت دارند. 

شناسایی رسمی و قانونی در ایران سکونت دارند  -ج( مهاجران فاقد مدرک: به کلیه افرادی که بدون مدرک هویتی     

د مدرک قانونی بوده اند و یا زمانی مدرک اقامت قانونی در ایران  مهاجر غیرقانونی می گویند که یا از اول ورود به ایران فاق 

را داشته اند اما به دلیل انقضا و یا فاقد اعتبار شدن به مهاجر فاقد مدرک تبدیل شده اند و از منظر حقوق بین الملل، این  

 دارند.   غیررسمی و مبهمی  دارند و آمارهای 100افراد زیستی غیرمتعارف 

 
 برخالف عمل  یک  غیرمتعارف مهاجرت  ):Irregular migration (مرتکب فردی اگر  برائت، اصل راستای در و الملل  بین حقوق طبق  100

صحبت شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در    موردش در عمومی مجامع در نباید قضایی مراجع توسط جرم احراز از قبل تا شود، قانون

خصوص حقوق بشر اعالم داشته است که ورود غیرمتعارف به قلمروی کشورها باید صرفا یک تخطی اداری تلقی شود و نه یک جرم کیفری.  

به جای واژه    1975ل متحد در سال  سازمان بین المللی مهاجرت و سایر سازمان های بین المللی باید طبق پیشنهاد مجمع عمومی سازمان مل 

 غیرقانونی از کلمه غیرمتعارف استفاده کنند. 
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)مرکز آمار و اطالعات راهبردی،   1395الی  1365های در کشور طی سال با مدرک رسمی جمعیت اتباع خارجی. 2نمودار 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 

های پژوهش در بسیاری از موضوعات علوم اجتماعی در ایران به ویژه مهاجرت، نبود آمارهای  یکی از مهمترین چالش

بیشتر از اینکه آمارهای کمی و کیفی دقیق از جامعه هدف در اختیار باشد مطالعات صورت  مستند و قابل اتکا است و  

رسد ضعف آماری در این زمینه معلول فقدان سیاستی واحد در خصوص  شوند. به نظر میاساس تخمین تحلیل میگرفته بر 

 این حوزه است. گیر در مدیریت جامع پدیده مهاجرت در ایران و تعدد مراکز سیاستگذار و تصمیم
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)مرکز آمار و اطالعات   1395براساس سرشماری  -بر حسب استان با مدرک رسمی توزیع جمعیت اتباع خارجی. 11شکل 

 راهبردی( 

آمارهای رسمی در زمینه تعداد اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران وجود ندارد و تنها برآوردهایی در ارتباط با تعداد آنها  

ها در ایران سکونت دارند  شود. برخی از اتباع غیرمجاز برای سال المللی ارائه میهای بیندولتی و سازمان  توسط مسئوالن

کنند و بخش  گذرد. برخی از آنها همراه با خانواده در ایران زندگی میو برخی مدت کوتاهی از حضور آنها در ایران می

(. جهت اشتغال  1392ی  ی؛ میرزا1392؛ یوسفی و دیگران  1388صادقی  قابل توجهی از آنها بصورت مجردی )رجوع شود به  

 و ارسال وجوه به خانواده خود در افغانستان در کشور حضور دارند.  

  اما براساس جدیدترین گزارش   101برد تشتت آماری رنج می  تعداد مهاجران افغانستانی ساکن در ایران ازاگرچه تخمین  

  2هزار نفر نیز با گذرنامه و بیش از    450هزار نفر اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش، حدود    850منتشر شده بیش از  

 
در اداره کل اتباع بیگانه وزارت اطالعات در راستای بهبود عملکرد ایجاد شده است که به ثبت مشخصات اتباع بیگانه    "پژواک"سامانه    اگرچه  101

از سوی دیگر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز اما به دلیل محرمانه بودن داده ها دسترسی وجود ندارد.  کندمجاز و غیرمجاز اقدام می 

قرار می دهد؛ این درحالیست که نیروی انتظامی با این سامانه همکاری ننموده و سامانه مستقلی   "سیام"ایرانی را در سامانه    اطالعات اتباع غیر

داده اتباع خارجی    و با هدف یکپارچه نمودن و ایجاد بانک اطالعات و  1398سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی )سیام( در سال  دارد.  
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. اتباع افغانستانی غیرمقیم هم به اشکال مختلف  102میلیون مهاجر غیرمتعارف با زیستی غیررسمی در ایران سکونت دارند 

 . بین دو کشور در تردد هستند

 

 

 ایران در میزبانی از مهاجران افغانستانی )نگاهی بر تحوالت چهار دهه گذشته(  های سیاست

. دهه گذشته میزبان اتباع کشورهایی همچون افغانستان، عراق، میانمار، پاکستان بوده است  4جمهوری اسالمی ایران در طی  

گیری روندها و الگوهای  موجب شکل  جنگ، ناپایداری سیاسی، عدم امنیت، تضادهای قومی، فقر و فشارهای اقتصادی

پذیر جهان کرده  پناهنده   های عمدهمهاجرتی پناهندگی از کشورهای همسایه به ایران بوده و ایران را تبدیل به یکی از کانون

اگرچه به صورت مدون سیاستگذاری رسمی در قبال موج ها پناهندگی در ایران وجود ندارد اما بررسی رویه ها و    .است 

اتباع  دستور قبال  در  اجرایی  های  دوره العمل  چهار  به  کشور  در  ساکن  غیرایرانی  گروه  بزرگترین  عنوان  به  افغانستانی 

  سیاستگذاری منجر می گردد.

 

 دوره اول: سیاست درهای باز 

در دهه پنجاه شمسی بسیاری از اتباع افغانستانی با هدف فعالیت در صنعت نفت و گاز به کشور ایران وارد شدند. اما    

با اشغال افغانستان توسط شوروی    1358موج اصلی صورت گرفته است. از سال    4عمده ورود مهاجران افغانستانی در قالب  

ای از مهاجرت از سوی مرزهای  پایانی دهه هشتاد میالدی موج گسترده  هایو ظهور دولت کمونیستی در این کشور، در سال

 

(.  1398گرفت )خبرگزاری فارس،  یش از این، سامانه نجوا در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مورد استفاده قرار میاندازی شد. پراه

غال اتباع خارجی و دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مورد استفاده قرار  شتسامانه دیگر سدک است که در گذشته از سوی اداره کل ا

های مرتبط با اتباع خارجی هستیم که (. با در نظر گرفتن سامانه پژواک وزارت اطالعات، شاهد تعدد سامانه1394یمنا  گرفت )خبرگزاری امی

ای از مشکالت مربوط به یکپارچه نمودن  اندازی سامانه سیام بخش عمدهگردید. با راهای عمل کردن آنها در گذشته میاین موضوع باعث جزیره

 اتباع خارجی در کشور حل شده است.  پایگاه داده و اطالعات

 مصاحبه با اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی 102
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ایران انقالبی با در پیش گرفتن    که موج اول مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران شکل گرفت؛به ایران آغاز شد    103شرقی 

می ممانعتی برای ورود های دینی و ایدئولوژیک مبنی بر برادری و رافت اسالو با تاکید بر آموزه  "سیاست درهای باز "

ارائه حمایت های حقوقی به آوارگان بر اساس رویکردهای بشردوستانه در ایران دهه    مهاجران افغانستانی ایجاد ننمود.

در ترکیه نیز در دهه    انجام شد.  104شصت شمسی صورت گرفت، مقوله ای که تحت عنوان شناسایی موقتی یا پریمافاشی 

هجویان عراقی که از سوریه و اردن به این کشور فرار کرده بودند صورت گرفته است )مارفلیت  اخیر این سیاست در قبال پنا

افغانستانی در اوایل انقالب اسالمی در ایران از    های آغازین ورود آوارگان و مهاجراندولت ایران در سال   (.2009و چتی  

های جمهوری اسالمی ایران در اولین موج مهاجرتی پس از  سیاست  .(2008عباسی شوازی و همکاران  ) آنها استقبال کرد  

ون ساماندهی و حتی ثبت حداقلی  دوستی و ایدئولوژی اسالمی به سمت جذب حداکثری بدانقالب بر مبنای حس انسان

های بعدی سالهای  صورت گرفت. چون اقدامات اولیه مناسبی برای ثبت و رهگیری مهاجران صورت نگرفت به تبع سیاست

 تفاوتی و غفلت از این موضوع قرار داشت. اولیه انقالب در وضعیت بی

آغازین خود سیاست درهای باز را برای پناهندگان  پس از انقالب اسالمی در ایران، دولت جدید از روزهای    کهیطوربه

ها  سیاستی که ریشه در ارزش  .(2013؛ فرزین و جدلی  2005)عباسی شوازی و همکاران    افغانستانی در دستور کار قرار داد

اسالم با تشویق  به سخن دیگر، تعلقات ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسالمی ایران به جهان  .  های دینی اسالم داشتو آموزه

ایرانی همراه بود که به سیاست درهای باز مرسوم    ها در جامعهو دعوت از اتباع افغانستانی برای اسکان در ایران و ادغام آن

ایدئولوژی انقالب اسالمی در رویکرد آن به جهان اسالم موجب شد در سالهای آغازین انقالب،    (.8:  1386شد )صادقی،  

ش باز پذیرای جمعیتی گسترده بدون ثبت نام یا اخذ کارت هویتی شد. در حالی که مطابق معمول  جمهوری اسالمی با آغو

پناهجویان به اردوگاهها انتقال داده و پس از بررسی و ثبت، در صورت لزوم    المللی و عملکرد سایر کشورها،عرف بین

 ازمان های بین المللی می شود. شود که این امر به جذب حمایت های مالی از سوی س اجازه ورود داده می

ها آواره افغانستانی در ایران اسکان یافتند. مهاجران افغانستانی عالوه بر فرار از خشونت و در نتیجه این سیاست میلیون 

ناامنی در افغانستان به اشتغال و خدماتی همچون آموزش و بهداشت دسترسی داشتند. از سوی دیگر تشابهات زبانی و  

 کرد.  هنگی با ایران آنها را به مهاجرت به ایران تشویق میفر-اجتماعی

 
های  کیلومتر را مرزهای آبی )رودخانه  238کیلومتر آن را مرزهای خشکی و    681کیلومتر است که    919.1طول مرز مشترک ایران و افغانستان   103

 دهد. هیرمند( تشکیل میالمللی هامون، نهر سیخ سر و ، دریاچه بیندهریرو
104 prima facie 
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های  غذا، مراقبت  نیماتهزینه  های اولیه ورود مهاجران افغانستانی به ایران، آنها مانند شهروندان ایرانی به کمک  در سال

ین در بخش کشاورزی  ها به مشاغل سطح پایبهداشتی و آموزش ابتدایی و متوسطکه رایگان دسترسی داشتند و اشتغال آن

که وارد   ستانیافغان  انی پناهجو  شتری، ب1370دهه    لیتا اوا  (.2008عباسی شوازی و همکاران  )   شدمحدود می  وساز ساختو  

به    رانیا  ،1371  شد. تا سال یداده م  ران ینامحدود در ا  اقامتها حق  شدند و به آنیم  دهی نام  "ن یمهاجر"شدند،  یم  رانیا

کارت بودند  شده  کشور  وارد  که  افغانستانی  میمهاجران  آبی  این  های  که  وضع داد  بهآن  تینشانگر  مهاجران  ها  عنوان 

   (.2000رجایی  )( و نه پناهنده بود نی)مهاجر غیرداوطلبانه

  ی ها ، کارتیپس از انقالب اسالم  پناهندگان صادر شده بود.  ی( برا 1357« )قبل از سال  د یسف  یها ، »کارتنیعالوه بر ا

های سفید  به دارندگان کارت  (.1999فرلیک  )شد  یصادر م  یعراق  ی اتباعبرا  ژهیوبه  کردهلیافراد تحص  برای  شتریب  دیسف

مدارک سفر مطابق با  شد، از جمله معافیت مالیات، حق کار و حق گرفتن  های آبی اعطا میحق بیشتری نسبت به کارت

های آبی اجازه اقامت نامحدود در ایران  به دارندگان کارت  (.2000رجایی  )  105در مورد پناهندگان   1951  ژنو  کنوانسیون 

ای و همچنین دسترسی به آموزش ابتدایی و  های بهداشتی و غذایی یارانههزینه مراقبت، کمک1374شد و تا سال  داده می

 .(2007)عادلخواه و الزیوسکا   متوسطه رایگان داده شد

 

 

 
 رجوع شود.  2پناهندگان سازمان ملل متحد به ضمیمه شماره  ژنو 1951برای مطالعه بیشتر در خصوص کنوانسیون  105
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 ی )کارت آبی(ستانای از کارت شناسایی ویژه آواگان افغاننمونه : 12شکل 

 

 برای پناهندگان افغانستانی در ایران  1363ای از کارت سفید در طرح سرشماری، صادر شده در سال نمونه :13 شکل

از ورود   یریبر جلوگ  دی کاه ت پناهندگان ب  ه، سیاست ایران در زمین70های اقتصادی و اجتماعی در دهه  نگرانی  در نتیجه

،  یداخل  یاس یو فشار س  یرکود اقتصاد  لی، به دلاین دههدر اواسط    تمرکز داشت.  ستانیو بازگشت مهاجران افغان  یرقانونیغ

پس از خروج نیروهای شوروی    .(2005عباسی شوازی  )  پناهندگان کرد  یو آموزش  یبهداشت  یهاارانهی  حذفشروع به    رانیا

اهلل در افغانستان سیاست درهای باز ایران تغییر و سیاست تشویق به بازگشت مهاجران در دستور کار  و سقوط دولت نجیب

ا گذشت زمان، بقرار گرفتند ولی    قرار گرفت. به سخن دیگر، مهاجران افغانستانی اگرچه در ابتدا در ایران مورد استقبال 

البته نسبت دادن  ؛  (2015)هابلر    شد  روروبهایران با مشکالتی از جمله افزایش نرخ بیکاری، جرم و قاچاق مواد مخدر  

بیکاری، جرم و قاچاق مواد مخدر به مهاجران افغانستانی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و تشویق به بازگشت مهاجران 

 (. 1397گردید )نصر اصفهانی  ها بازنمایی میمعرفی آنها به عنوان عامل اصلی بیکاری در کشور در رسانهو یا 

 

 دوره دوم: سیاست بازگشت داوطلبانه و اخراج غیرمجازین 
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همزمان با خروج شوروری از افغانستان و شروع درگیری های داخلی    1368موج دوم مهاجرت به سمت ایران از سال     

هرچند که با پایان پذیرفتن جنگ تحمیلی و عیان شدن مشکالت اقتصادی و زیرساختی کشور  کشور آغاز گردید.  در این  

گرایانه و تحدید کننده حضور مهاجران در دستور کار دولت در دهه هفتاد شمسی قرار گرفت. های کنترل به تدریج سیاست

شهروندی با محوریت بازگشت مهاجران به افغانستان در   های انقباضی و کاهنده دسترسی به خدمات و حقوقاین سیاست

 طول سه دهه گذشته ادامه داشته است.

های داخلی و به قدرت رسکیدن طالبان با مانع  به دلیل تشکدید درگیری  1370سکیاسکت بازگشکت آوارگان افغانسکتانی در دهه 

ها در افغانسکتان به دلیل وجود طالبان در مبارزات جناحی و قومی این  جدی روبرو شکد. با وقوع دور جدیدی از درگیری

مسکدود کرد و برنامه بازگشکت مهاجران افغانسکتانی به کشکورشکان را متوقف کرد.   1374کشکور، ایران مرز خود را در سکال  

ئه اسککناد به این پناهندگان  هزاران آواره جدید افغانسککتانی، از آن زمان به بعد مجاز به ورود به ایران شککدند. دولت از ارا

 و ی آنها غیرقانونی محسکوب شکده و در هر زمان مسکتعد اخراج بودندنوعبهها ثبت نشکد و  جدید امتناع کرد و وضکعیت آن

در این راستا چندین کمپین اخراج ایجاد شد. کاهش تدریجی خککککدمات به مهاجران افککککغانستانی )بخصوص در آموزش  

 .های اشتغال قانونی برای مهاجران اعمککال شدرار گرفت و محدودیتو پزشکی( در دستور کار ق

سال جنگ طوالنی    8که از یکسو در ایران بعد از    سیاست بازگشت محصول تغییرات عمده داخلی در ایران و افغانستان بود

افغانستان نیر مجاهدین  در  با عراق، دولت مستقر با چالش های اقتصادی و اجتماعی گسترده ای مواجه بود و از سوی دیگر  

به این ترتیب مبنای سیاست جدید ممانعت از ورود غیرقانونی    بعد از سقوط ژنرال نجسیب بر اوضاع مسلط شده بودند.

ساله  شود. بنابراین طرحی سههای افغانستانی به کشورشان بود که از آن به سیاست بازگشت یاد میو نیز بازگرداندن پناهنده

شد. بر اساس این طرح  برای بازگرداندن افغانستانی بین جمهوری اسالمی ایران، دولت افغانستان و سازمان ملل تدوین  

بازگردانده می بود که دولت افغانستان به کسانی که  بر این  نیز  قرار  شوند، تسهیالتی مانند زمین و خانه و سازمان ملل 

دولت  کمک بعالوه،  گرفته شود.  نظر  در  آنها  برای  اساسی  کاالی  مقداری  و  پول  مبلغ مشخصی  دادن  مانند  مادی  هایی 

تا سختی زندگی، آنها را به بازگشت ترغیب  تدریج خدمات رایگان آمبه وزشی و بهداشتی را برای اتباع ممنوع ساخت 

های اخراج اجباری و  های بازگشت از طریق کمیسیون سه جانبه، طرحنماید. در دوران اصالحات همزمان با اجرای برنامه

ملل قرار گرفت؛ با کاهش امنیت افغانها    ضربتی را هم در دستور کار قرار داد که مورد اعتراض کمیساریای عالی سازمان

در ایران به واسطه برخورد پلیس و برخوردهای محلی، روند مهاجرت از مناطق مرزی و نزدیک به افغانستان به سوی  
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های شغلی بیشتری در آنها وجود داشت نیز افزایش یافت. نتیجه این تغییر  شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان که فرصت

 های آنها در ایران  شد.  بیشتر خانواده پراکندگی

پناهندگان و مهاجران   شکتریبازگشکت هر چه ب  رانیدولت ا  یاصکل  اسکتیسک  1380طالبان در اواخر سکال    یپس از سکرنگون

  ی ها از برنامه  یبیانجام شکده ترک  اقدامات  .اسکتکمیسکاریا بوده   یتکه عمدتا مورد حما  یاسکتیسک  اسکت؛ بوده  سکتانیافغان

مانند ارائه    یدولت  یایها و مزاارانهیقطع    مدرک،مهاجران بدون   یاجبار  اخراجبازگشکت داوطلبانه پناهندگان ثبت نام شکده،  

طرح شکناسکایی اتباع خارجی را    1380-1379در سکال    .(2016)کریسکتنسکن    بوده اسکت گانیو آموزش را  یخدمات درمان

گرفت و دسترسی به خدمات و مجوز اقامت در ایران بر مبنای آن اعالم  اجرا کرد که بعدا معیار صکدور کارت آمایش قرار  

 شد.  

 

 1380-1379ی اتباع خارجی در سال ی نمونه رسید شرکت در طرح شناسا :14 شکل

ارایه خدمات اداری و اجتماعی به اتباع غیرمجاز افغانسکتانی و عراقی را متوقف نمود. افزایش    1380دولت ایران از سکال  

مدرک از دسکترسی به آموزش و... از تدابیری بود که دولت   های آموزشکی، بهداشکتی و شکهری، بازداشکتن کودکان فاقدهزینه

در نظر گرفت. عدم ارایه تسکهیالت و خدمات به اتباع غیرمجاز از قبیل: خدمات اداری، افتتاح حسکاب در   1383از سکال  

عدم  ای، ها و موسککسککات قرض الحسککنه و مالی و اعتباری، صککدور و تمدید هرگونه بیمه نامه و ارایه خدمات بیمهبانک
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های غیرقانونی  واگذاری اماکن اسکتیجاری به اتباع خارجی غیرمجاز از اقداماتی اسکت که به منظور محدود نمودن مهاجرت

 (.  1393صورت گرفته است )فصیحی  

مهاجران    هیکل  یبرا  شیکارت آما، ایران سکیسکتم جدید ثبت نام با عنوان آمایش برای مهاجران ایجاد کرد. 2003در سکال  

 بودند،  کرده  افتیدر  1990و   1980  یهاخود در دهه  یافغانسککتان  تیرا بر اسککاس مل  رانیکه حق اقامت در ا  ینسککتانافغا

)گزارش کمیسکاریای سکازمان ملل متحد در امور    شکدشکنککککاخته    رانیمعتبر پناهندگان در ا سکندتنها  عنوان  بهو  صکادر شکد

  افت یرا در  یپناهندگ تیوضککع گرید ،تازه وارد  هایسککتانیافغانپس از آن  (؛  2018ناصککح و همکاران  ؛  2014پناهندگان  

و   شیهسککتند، کارت آما  یپناهندگ  ی وضککعیتدارا  رانیآنها در ا  نیتازه متولد شککده، که والد  مهاجرینفقط به   کنند.ینم

 .شودیاعطا م  یپناهندگ تیوضع

ها در با توجه به شکرایط سکخت اقتصکادی در ایران برای مهاجران و پناهندگان افغانسکتانی در پی طرح هدفمند شکدن یارانه

بیکاری، تورم و های زندگی مهاجران افغانسککتانی در ایران افزایش یافت. به عالوه، با افزایش  به یکباره هزینه  2009نوامبر  

ها به ایران کاهش یافت. بنابراین عوامل یاد شکده سکبب شکد تا مهاجران افغانسکتانی مقصکد  گرانی، آمار مهاجرت افغانسکتانی

 (.1393خود را برای مهاجرت از ایران به سمت کشورهای اروپایی و عربی تغییر دهند )فصیحی  

 

 ان غیرمجاز دوره سوم: دسترسی بیشتر و تالش بر ساماندهی مهاجر

سکیاسکت کالن دیگر ایران متمرکز بر آن دسکته از مهاجران و پناهندگان افغانسکتانی اسکت که در ایران سککونت داشکته و به   

تاکنون اسکت که ایران با علم بر اینکه بازگشکت تمام    1390اند. این سکیاسکت عمدتا مربوط به دهه کشکور خود بازنگشکته

پذیر نیسکت، اقدام به گسکترش دسکترسکی آنها به خدمات اجتماعی و همچنین  آینده نزدیک امکانپناهندگان افغانسکتانی در 

آنها نموده اسکت. از سکوی دیگر همچنان سکیاسکت بازگشکت به عنوان مهمترین سکیاسکت اصکلی مورد توجه    سکاختاری  ادغام

 گیرد؛ اگرچه در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.قرار می

مدنظر قرار گرفته اسکت که سکیاسکت    1390های مختلفی برای تشکویق به بازگشکت پناهندگان در دهه امهنها و آئینبرنامه

از مهمترین آنها هسککتند. هر دو این ابزارها نگاه   "برنامه خروج و بازگشککت"و   "به گذرنامه  یپناهندگ تیوضککع  رییتغ"

اواخر دهه   یهااسکتیسک.  (2020ن و همکاران  )جاوهین  بلندمدت برای تشکویق به بازگشکت پناهندگان افغانسکتانی دارند
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نظر  هایی با در به سککیاسککت  1390 دهه  اواخر در  جیتدربود، به  سککتانیافغان  مهاجران  کیو تفک  ییکه متمرکز بر جدا  هفتاد

   .(2019؛ کسیمیس  2018)یاربخش    های مختلف تغییر کردندادغام از جنبه  گرفتن

  ا ی   شی آما  یها )دارندگان کارت  ستانیافغانادغام اجتماعی و اقتصادی مهاجران    لیتسه  یبرا  های مختلفیقوانین و سیاست

در    ستانیافغاندارای مدرک  مهاجران    یبه خدمات برا   یمثال، دسترس  عنوانبهدر ایران به تصویب رسیده است.    (گذرنامه

به دهه  1390دهه آنها دسترسی  افتیگسترش  های گذشته  نسبت  از جمله مهمترین  به  دانش.  فاقدمدرک  آموزان مهاجر 

پناهندگان    ی، دسترسنیعالوه بر ابوده است.    1394مدارس دولتی پس از فرمان رهبر جمهوری اسالمی ایران در سال  

؛ البته  است  رانی در ا  ستانیپناهندگان افغان  یبرا   یتیحما  استی س   راتییاز تغ  گرید  یکی،  نیآنال  یبه خدمات بانک  ستانیافغان

 .چنان با مشکل مواجه بوده است اجرای آن هم

ند. البته  خود نبود  یبانک  یها حساب  یکیالکترون  ای  نیمجاز به استفاده از خدمات آنال  ستانیپناهندگان افغان  نیا  از  شیپ

های بانکی و یا اعمال محدودیت  ها با مشکالت زیادی همچون مسدود نمودن حساباجرای این قانون در برخی از سال 

ها مواجه بوده است؛ موضوعی که باعث نارضایتی و کاهش  ای بانک های روزانه و یا برخوردهای سلیقهتراکنشبرای سقف  

مادران ایرانی و  از ازدواج  حاصل  به بعد، فرزندان    1398  ، از سال همچنین اعتماد مهاجران به سیستم بانکی شده است.

رسیدن به  قبل از    یرانیا  تیتابعدارای حق قانونی برای اخذ  ،  مردان خارجی )اغلب شامل مهاجران افغانستانی( در ایران

   .هستند یسالگ 18سن 

سکازی و صکدور  مدرک افغانسکتانی در ایران نیز سکیاسکت قانونی  در ارتباط با مهاجران فاقد  1390از طرف دیگر در دهه 

در مجموع سکیاسکت ایران  .  فتمجوزهای اقامت )یا گذرنامه( از طریق انجام چند دوره سکرشکماری مورد پیگیری قرار گر

سکازی حضکور بخشکی  اقتصکادی، بر محور قانونی  -عالوه بر گسکترش دسکترسکی مهاجران به خدمات اجتماعی  1390در دهه 

هایی برای تشکویق مهاجران و پناهندگان به بازگشکت بوده از مهاجران فاقدمدرک از طریق انجام سکرشکماری و اجرای برنامه

ادغام ساختاری مهاجران افغانستانی در ایران با ارائه دسترسی به آموزش و بهداشت،  "های گذشکته  رو در سکال اسکت. از این

 (.  1399)سعیدی    "با آهنگی هر چند کند، فرسایشی و تدریجی آغاز شده است

سیاست ساماندهی پس از شکست دو سیاست  دربهای باز و سیاست بازگشت در دستور کار جمهوری اسالمی ایران قرار  

رفت. شرایط موجود در کشور افغانستان و مشکالت در کنترل مرزها که منجر به بازگشت مجدد اتباع افغانستانی به کشور  گ

المللی نیز در اتخاذ این راهبرد از  های مهاجرتی گردید. البته فشارهای خارجی و بینبود در نهایت موجب تغییر سیاست

قانون برنامه سوم توسعه عنوان شده است که    48ر همین اساس در ماده  سوی جمهوری اسالمی ایران مؤثر بوده است. ب
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فرهنگی جمهوری   و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجساله سوم  برنامه  اول  در سال  وزارت کشور موظف است حداکثر 

دم تهدید جانی،  اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت ع

تشخیص وجود های مشخص مجتمع نماید.  آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آنها را در اردوگاه 

های جمهوری اسالمی  و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است. در ادامه با توجه به تغییر سیاست

اتباع بیگانه به منظور تمرکز    قانون برنامه توسعه مقرر گردید شورای هماهنگی اجرایی   180ایران در قبال اتباع در ماده  

و بگیرد  نهادهای مختلف شکل  آموزش و پرورش،    فعالیت های جزیره ای  به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران 

آموزش پزشکی، رئیس ساز بهداشت، درمان و  اجتماعی،  امور  و  امور خارجه، کار  دبیر اطالعات،  بودجه،  برنامه و  مان 

احمر تشکیل گردد و مصوبات آن شورا پس از  شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هالل 

  129گذاری در امور اتباع در قانون برنامه چهارم ذیل ماده  های شورای سیاستفعالیت تائید هیئت وزیران قابل اجرا باشد.

 تمدید شد.  

 

 

غیرمجاز و مهاجر تحمل  ،  گیری سه گانه مهاجر مجازو شکل (Admissionدسترسی به پناهندگی و اقامت )  سیاست

 شده

دچار تغییراتی گردید. همچنانکه اشاره شد، با اجرای طرح آمایش و صدور    1380سیستم پناهندگی ایران از اوایل دهه  

برای پناهندگان، از اوایل دهه   تازهپناهجوی جدید در ایران ثبت نگردید. از این  1380کارت شناسایی  وارد رو آوارگان 

افغانستانی وضعیت پناهندگی پیدا نکردند. یکی از دالیل این موضوع مرتبط با سیاست ایران در زمینه تشویق مهاجران 

داشت که کنوانسیون افغانستانی به بازگشت و همچنین جلوگیری از ورود مهاجران جدید به ایران بوده است. باید توجه  

پایه شناسایی حقوق پناهندگان در جهان است که ایران نیز یکی از    1967و پروتکل الحاقی    1951وضعیت پناهندگان  

کشورهایی است که کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن را پذیرفته است. بنابراین، عدم ثبت پناهجوی جدید و شفاف نبودن 

مطرح   حث اتباع افغانستانیهایی است که در باهندگی به پناهجویان یکی از چالشفرایند درخواست و اعطای وضعیت پن

 است. 
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)بجز مو پناهجوی جدید  ثبت  وارد اعدم  تازه  مهاجران  برای  اقامتی  مدارک  دریافت  به  باعث عدم دسترسی  رد خاص( 

تازه  شود. از اینمی با    واردان فاقد  رو بخش عمده  اینکه  یا  بوده و  دریافت روادید )اعم از توریستی، تحصیلی،  مدرک 

کنند. موضوعی که باعث تبدیل وضعیت آنها به  درمانی و غیره( وارد کشور شده و در مهلت اعالم شده کشور را ترک نمی

 1390مدرک )غیرمجازین( جمهوری اسالمی ایران در اوایل دهه   گردد. با افزایش تعداد مهاجران فاقدمهاجر نامتعارف می

های خانواری دریافت کردند. پس از  ام به برگزاری سرشماری اتباع غیرمجاز نمود و این بخش از مهاجران گذرنامهاقد 

های  فرمان رهبری مبنی بر دسترسی مهاجران غیرمجاز به آموزش در ایران، مجددا طرح سرشماری اتباع غیرمجاز در سال 

اگر  1396و    1395 این گروه از مهاجران  به صورت رسمی دسترسی  برگزار گردید.  چه به بخش عمده خدمات دولتی 

نداشتند اما حضور آنها به دلیل در اختیار داشتن کد سرشماری یا گذرنامه خانواری تحمل شده است که از آنها به عنوان  

 شود. ( یاد میToleratedمهاجران تحمل شده )

 

 ها و مجوزها انواع کارت

مجوزهای اقامت مختلفی برای اتباع خارجی در ایران صادر شده است. مجوزهای اقامت  ها یا  در دو دهه اخیر کارت    

های آنها همچون تابعیت و یا داشتن امتیازات ویژه و همچنین براساس هدف  صادر شده برای اتباع خارجی براساس ویژگی

برای اتباع خارجی شده است.  ها و مجوزهای اقامت  از صدور مجوز اقامت متفاوت است. این موضوع باعث تعدد کارت

 : 106ها و یا مجوزهای اقامت اتباع افغانستانی در ایران به شرح ذیل است مهمترین کارت

 

 کارت آمایش 

آن( که جمهوری اسالمی ایران نیز یکی    1967)و پروتکل    1951کارت آمایش در راستای کنوانسیون وضعیت پناهندگان   

 گیرد:  کنوانسیون انجام می  27شود. صدور کارت آمایش براساس ماده  گان صادر می از امضاء کنندگان آن است برای پناهند

 
با مسئوالن اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران استخراج   متخصصان ها و مجوزها از مصاحبهاطالعات در زمینه انواع کارت  106

   شده است. 
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اسناد معتبر    برند و فاقدهای متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر میکنوانسیون پناهندگان: »دولت  27ماده      

 باشند، اوراق هویت صادر خواهند کرد«مسافرت می

 

 برای پناهندگان افغانستانی  14کارت آمایش نمونه : 15 شکل

 گیرد.های آمایش انجام میشانزدهیمن دوره تمدید کارت 1400در سال 

 

 کارت هویت 

 شود.  های شهدای افغانستانی صادر می این کارت برای اتباع عراقی و تعدادی از خانواده  

 

 گذرنامه خانواری 

سرشماری اتباع غیرمجاز افغانستانی در دفاتر کفالت انجام شد و براساس آن دو گروه غیرمجازین   1391- 1390در سال   

مجرد و غیرمجازین خانواری شناسایی شدند. اما تنها برای خانوارها گذرنامه صادر شد که از آن به عنوان گذرنامه خانواری  
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  1400ها یکساله است و در سال  ردید. در حال حاضر اعتبار این گذرنامهشود و برای مجردین گذرنامه صادر نگ یاد می 

 طرح تمدید آنها اجرا شده است. 

 

 دفترچه پناهندگی

اوراقی است که با درج مشخصات سرپرست خانوار پناهنده خارجی و افراد تحت تکفل وی به موجب قانون برای     

انتظامی صاد کنترل  و  اداری  امور  انجام  و  میشناسایی  براساس  ر  پناهندگی  دفترچه  پناهندگان مصوب  گردد.  نامه  آئین 

ب"نامه،  شود. براساس ماده اول این آئینبه اتباع خارجی صادر می  1342/ 25/9 علل  ه  مقصود از پناهنده فردی است که 

اش که تحت  خانوادههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد  سیاسی، مذهبی، نژادی، یا عضویت در گروه

. بررسی صالحیت دریافت وضعیت پناهندگی بر عهده کمیته دائمی پناهندگان  "باشد به کشور ایران پناهنده شود تکفل او می

در صورت قبول پناهندگی دفترچه اقامت پناهندگی از طرف  "نامه،  این آئین  6در وزارت کشور خواهد بود. براساس ماده  

منزله دفترچه شناسایی و هویت رسمی است که در دفتر شهربانی  هشود که بپناهنده داده میشخص ه شهربانی کل کشور ب

. در حال حاضر این دفترچه توسط نیروی انتظامی )پلیس گذرنامه و مهاجرت( برای پناهندگان  "گرددمحل اقامت ثبت می

 شود.  صادر می 

ا کارت هویت )برای پناهندگان عراقی( این است که دارندگان  تفاوت دفترچه پناهندگی با پناهندگان دارای کارت آمایش و ی

 دفترچه پناهندگی همان پناهندگان سیاسی هستند اما دارندگان کارت آمایش و کارت هویت پناهندگان جمعی هستند.  

است.  ، حقوق و دسترسی پناهندگان )دارندگان دفترچه پناهندگی( را مشخص کرده  1342نامه پناهندگان مصوب سال  آئین

دسترسی پناهندگان به خدماتی همچون اشتغال، استمالک، محل کار و سکونت و غیره همچون سایر اتباع خارجی در ایران  

خواهد بود. البته اعطای تابعیت به پناهندگان دارای دفترچه پناهندگی در صورت رعایت قوانین کشور با نظر مساعد تلقی  

؛  خارج از کشور مسافرت نمایند ه  نه مسافرتی صادر خواهد شد که با آن میتوانند بپروا خواهد شد و همچنین برای این افراد  

 . لحاظ امنیت ملی و نظم عمومیالبته با لحاظ کردن 
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 گذرنامه با روادید و انواع آن 

 انواع روادید  •

بین و  داخلی  مقررات  و  قوانین  در چارچوب  که  افرادی هستند  ایران  در  اتباع خارجی  از  روادید  بخشی  اخذ  با  المللی 

شوند. اتباع خارجی در ایران براساس مدت اقامت یا هدف از ورود به ایران، روادید  جمهوری اسالمی ایران وارد کشور می

 : 107شود نمایند که در ادامه به معرفی انواع روادید اتباع خارجی پرداخته می مختلفی را دریافت می

شود پس از خروج قانونی از  به موجب آن به تبعه خارجی اجازه داده می مجوزی است که    روادید خروج و مراجعت:

 کشور حداکثر در مدت زمان سه ماه، مجددا به کشور بازگردد. 

نامه تردد اتباع خارجی ساکن در مناطق مرزی کشورهای همجوار که با ایران دارای توافق  برگه تردد مرزی )پاس مرزی(:

با استفاده از برگه گذر مرزی )پاس مرزی( از طریق مرزهای غیررسمی بدون اخذ روادید   توانندباشند، میمرزنشینان می

 کیلومتری نواحی مرزی تردد نمایند.    45وارد کشور شده و تا عمق 

این نوع روادید برای اتباع خارجی مسلمان به ویژه شیعه به منظور زیارت ثامن االئمه حضرت امام    (:Cروادید زیارتی )

گردد. هم چنین برای آن دسته از اتباع خارجی مسلمان کشورهای همسایه که به ا سایر اماکن متبرکه صادر میرضا )ع( ی

قصد مناسک حج یا زیارت عتبات عالیات در کشورهای عربستان، عراق و سوریه قصد عبور از خاک جمهوری اسالمی  

در آن کشورها پس از استعالم از اداره کل کنسولی وزارت    مهوری اسالمی ایرانهای جایران را دارند از سوی نمایندگی

 گردد. امور خارجه صادر می

 
در:    107 دسترس  قابل  است؛  ایران  اسالمی  امور خارجه جمهوری  وزارت  وبسایت  از  برگرفته شده  روادید  انواع  به  مربوط  مطالب  از  بخشی 

https://evisatraveller.mfa.ir/fa/request/visa_types/ 
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از سوی نمایندگی  (:Bروادید سیاحتی ) این نوع روادید  در خارج از کشور انجام    یراناسالمی  امهوری  های جصدور 

باشد، یا درخواست    "ب"بند    گیرد، خواه درخواست صدور روادید از سوی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگری مشمول می

 طور انفرادی توسط گردشگر به نمایندگی صورت گیرد.  به

)  -روادید خبرنگاری ایران می  (:Hمطبوعاتی  اداره کل مطبوعات خارجی  نماینده خبرنگاری در داخل  از طریق  تواند 

قت، پس از اعالم موافقت تمام  وزارت امور خارجه این نوع روادید را درخواست نموده تا اداره کل مذکور پس از مواف 

های مذکور مراتب صدور این نوع روادید به نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت تبعه خارجی اعالم  سازمان

 کند تا روادید صادر گردد.  می

نمایندگی    صدور این روادید برای مامورین ثابت و خانواده آنها، از طریق  (:S( یا روادید خدمت )Dروادید سیاسی )

در خارج از کشور پس از اخذ نظریه تشریفات وزارت امور خارجه و وزارت اطالعات صورت    مهوری اسالمی ایرانج

 پذیرد.  می

روادید تحصیلی جهت دانشجویان یا طالب علوم دینی که قصد تحصیل در ایران را    (:Eتحصیلی )  -روادید دانشجویی

 شود. آموزان، دانشجویان، محققان و طالب خارجی صادر می این گذرنامه برای دانش  .دارند

این نوع روادید از طریق کارفرما و از طریق اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و    (:Fروادید با حق کار )

ران، روادید با حق کار مشخص برای اتباع  قانون کار جمهوری اسالمی ای  121گیرد. براساس ماده  رفاه اجتماعی انجام می

 گردد: ذیل صادر می

مطابق اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب   - الف

 . واجد تحصیالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد 

 . به کار مورد نظر باشد تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال  -ب

 . از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود -ج
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روادید عبور جهت خارجیانی که قصد مسافرت به کشور ثالث از طریق خاک ایران را دارند صادر    (:Gروادید عبور )

بایست بلیط مقصد را داشته باشند. نمایندگی وزارت امور خارجه  اتباع خارجی که قصد عبور از ایران را دارند می  .گرددمی

 کنند.  در مرز یا مأمورین مرزی از سوی ناجا پس از اطمینان از خروج تبعه خارجی از کشور، این روادید را صادر می 

 شود.  ت مشاوره در بخش دولتی یا خصوصی استفاده می اغلب برای بازدید کارشناسان جه   ساعته: 72روادید 

های دولتی  ها، نهادها و شرکت ها، سازماناتباع خارجی دارای دعوتنامه از وزارتخانه این روادید برای    (:Aروادید ورود )

یداری شده و  های خراندازی دستگاهگذاری، راهمعتبر که به منظور مذاکره، عقد قرارداد، مذاکره جهت سرمایه  یو خصوص

 گردد:  . این نوع روادید برای افراد زیر صادر میگردد... عازم ایران می باشند، صادر می

 اعضای هیئت علمی، فرهنگی و محققین  •

 رانندگان حامل کاال یا مسافر  •

 المللی و تخصصی های بینهای ورزشی، و سازمانهای رسمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تیماعضای هیئت •

 کارشناسان و تجار شناخته شده  •

 های وابستهکارکنان سازمان ملل و ارگان •

 الحاق اعضا خانواده خارجیان مقیم ایران •

 

گذاری  اتباع خارجی که با استفاده از سرمایه با منشا خارجی مجوز سرمایه  این روادید برای  (:Iگذاری )روادید سرمایه

 شود. ، صادر می های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشدگذاری و کمکآنان به تایید سازمان سرمایه

دریافت    برای اتباع خارجی که به قصد معالجه در یکی از مراکز درمانی معتبر داخل کشور پذیرش  (:Tروادید درمانی )

 . گرددکرده باشند روادید درمان صادر می

به منظور رفع مشکالت بانوان ایرانی که مطابق قانون جمهوری اسالمی ایران با مردان خارجی ثبت    (: Mروادید خانواده )

 شود. صادر میارائه تسهیالت بیشتر به همسر و فرزندان مشترک خارجی آنان، روادید خانواده  اند وازدواج نموده

بعالوه اتباع ایرانی    .گردداین روادید جهت دیدار اتباع خارجی با اقوام و بستگان خود در ایران، صادر می  روادید بستگان: 

 کنند. را دریافت میاند، روادید بستگان هنوز ثبت قانونی ازدواج نزد مراجع ایرانی ننمودهکه همسران خارجی داشته ولی 
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 پروانه اقامت دائم

آن به تعریف اجازه اقامت دائم پرداخته    5و ماده   1352/ 12/3آئین نامه اجرایی قانون ورود واقامت اتباع بیگانه مصوب  ر  د   

شده است. بر اساس این ماده، اجازه اقامت دائم اغلب برای اتباع خارجی که سابقه اقامت در ایران به مدت بیش از پنج  

برای مقامات عالی علمی، اقتصادی و ... تبعه خارجی دارای زن و فرزند ایرانی و غیره سال، سابقه اقامت بیش از دو سال  

 گردد. صادر می

پروانه اقامت دائم یا همان اجازه اقامت از جمله مدارک اقامتی اتباع خارجی در ایران است که هم از نظر عنوان دائم بودن  

، اجازه اقامت مذکور  "دائم"های اجرایی بوده است. برخالف عنوان  دستگاهآن و هم از نظر شناسایی آن مورد اختالف بین  

ها در زمینه شناسایی این نوع از  ، سردرگمی بانک1392دائم نبوده و مدت اعتبار آن بین یک تا سه سال است. در سال  

ی آنها به خدمات بانکی  ای به تعریف پروانه اقامت دائم و دسترساجازه اقامت باعث شد تا بانک مرکزی طبق بخشنامه 

 بپردازد:

ساله    سه  تا  ساله  یک  اقامت  اجازه  دائم،  اقامت  انتظامی  اجازه  نیروی  گذرنامه  و  مهاجرت  پلیس  توسط  که  است  ای 

مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت    گردد و با رعایت شرایط الزم قابل تمدید بوده وجمهوری اسالمی ایران )ناجا( صادر می

تشیخص دهد    رباشد. این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکورنامه میگذ  در مندرجبدون صفت» دائم «  مت «» پروانه اقا 

 .قابل ابطال است

ها درخواست شده است تا در صورت ارائه تسهیالت و خدمات بانکی به دارندگان پروانه  همچنین در این بخشنامه از بانک

اقامت دائم، وثائق کافی و قابل اتکا از آنها اخذ شود زیرا که اجازه اقامت مذکور در صورت تشخیص پلیس گذرنامه و 

 مهاجرت قابل ابطال است.  
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 پروانه اقامت ازدواجی

خارجی )اعم از مرد ایرانی با زن خارجی یا بالعکس( منوط به داشتن اقامت قانونی در کشور    ثبت ازدواج رسمی اتباع   

ها(  است که این اجازه توسط مامورین مجاز از سوی نیروی انتظامی )پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در مراکز و استان

 شود.  صادر می 

 

 برگه تردد خروجی مدت دار 

خارجی که قصد خروج از کشور به سمت کشور متبوع یا کشور ثالث را داشته باشند با ارایه اسناد  دسته از اتباع برای آن  

ابطال کارت و صدور    ،و مدارک مربوطه مشروط به دارا بودن کارت آمایش معتبر، از سوی استان نسبت به تسویه حساب

 گردد.  برگه تردد جهت خروج از کشور اقدام می

درخواست دارنده کارت آمایش برای تبدیل وضعیت جهت ورود به دانشگاه، کارت آمایش ابطال و بطور مثال در صورت 

شود تا متقاضی با در اختیار داشتن این برگه در مدت زمان اعتبار آن از کشور خارج برگه تردد خروجی مدت دار صادر می

 و پس از دریافت گذرنامه مجدد به ایران بازگردد.  
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 دار برای دارندگان کارت آمایش نمونه برگه تردد خروجی مدت :17 شکل

 

 برگه تردد بین شهری 

توانند در صورت نیاز به تردد به  دسته از اتباع خارجی دارای کارت آمایش و هویت معتبر ساکن در استان مربوطه میآن   

ادارات اتباع استان و تحویل اصل کارت و اخذ برگه تردد های ممنوعه( نسبت به مراجعه به های دیگر )غیر از استاناستان

همچنین به دانشجویان افغانستانی مقیم ایران که به منظور   )به صورت محدود( جهت سفر به استان مورد نظر اقدام نمایند.

سفارت    ادانه تحصیل در دانشگاه از کارت آمایش به گذرنامه تبدیل وضعیت شده اند ولی هنوز مدارک جدید از سوی 

)مدت    دانشجویی  برگه ترددرسمی نشده است نیز از سوی اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان متبوعه  افغانستان در تهران  

 داده می شود. بار قابل تمدید(  3ماهه و تا   3زمان 
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 نمونه برگه تردد بین شهری :18 شکل

 

 رسید سرشماری 

کنندگان در این طرح رسید  اتباع غیرمجاز در کشور انجام شد. برای شرکت طرح سرشماری    1396و    1395در سال     

کنندگان در این طرح  سرشماری صادر شد و بر روی آن کد سرشماری افراد درج شده است. اطالعات بخشی از شرکت

های  ناهماهنگی بین اردوگاهدر سامانه صدک وزارت کشور و برخی در سامانه سیام وارد شده است. موضوعی که باعث  

 شود.  مراقبتی در زمینه طرد آنها ایجاد می
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 برگه حمایت تحصیلی 

دانش    تحصیل  بر  مبنی  رهبری  مقام معظم  فرمان  از  در  پس  غیرمجاز  اتباع  اتباع خارجی، سرشماری  آموزان غیرمجاز 

آموزان اتباع  حمایت تحصیلی برای دانشانجام و براساس همین طرح سرشماری هر ساله برگه    1396-1395های  سال 

 شود. غیرمجاز صادر می

 

 برگه تردد غیرحمایتی 

این برگه به منظور سفر بین مناطق کشور جهت انجام امور بیماری برای مهاجرین غیرمجاز )دارندگان برگه سرشماری(    

شوند. در صورت  وسط وزارت کشور صادر میها سه ماهه بوده و غیرقابل تمدید هستند و ت شود. اعتبار این برگهصادر می 

 موافقت وزارت کشور امکان تمدید آن وجود دارد. 

 

 کارت کار موقت 

برای اتباع خارجی دارای دفترچه پناهندگی معتبر یا کارت مهاجرت معتبر، کارت کار موقت )پروانه کار موقت( صادر     

رفاه اجتماعی با درخواست کارفرما به منظور اشتغال در یکی از  شود. این کارت مجوزی است که وزارت تعاون، کار و  می

استانفعالیت نیاز  براساس  مصوب  اقتصادی  حوزههای  از  یکی  در  )عمدتاً  ماهیگیری،  ها  و  جنگلداری  کشاورزی،  های 

تمدید  ها )بخشی از تولید صنعتی یا ساخت( برای مدت حداکثر یک سال صادر نموده و قابل  پزخانهساختمان و کوره

شود. براساس این ماده، قانون کار به اتباع خارجی صادر می  122است. کارت کار یا همان پروانه کار موقت براساس ماده 

 نماید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی زیر اقدام می

 . اوم در ایران اقامت داشته باشد سال مد  10تبعه بیگانه ای که حداقل  -الف

 . تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد  -ب

معتبر   -ج کارت  داشتن  شرط  به  سیاسی  پناهندگان  و  اسالمی  کشورهای  خصوصا  بیگانه  کشورهای  مهاجرین 

 مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه 
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 برای اتباع خارجی 1398کارت کار موقت صادر شده در سال نمونه  : 19  شکل

های جدیدی در صدور کارت کار در دفاتر خدمات اقامت و اشتغال  ، رویه14در طرح تمدید کارت آمایش   1398از سال  

موضوع  های آمایش ملزم به تمدید کارت کار هستند. این  ، دارندگان کارت1398است. از سال  اتباع خارجی ایجاد شده  

بین   به تمدید کارت آمایش و کارت کار باعث افزایش تعداد دارندگان  سال اجرا می   60تا    18برای مردان  شود. اجبار 

 شد.   1398های کار در سال کارت
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 ( 1398- 1390تعداد کارت کار موقت صادر شده برای اتباع خارجی ) :6جدول 

 
صدور کارت کار  

 موقت

 یمجموع کارت کار موقت اتباع خارج موقت کار کارت  د ی تمد 

 - -  

    

    

    

    

    

    

    

    

 ( 1398تا  1390آمارنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ) -ی آمار و اطالعات راهبرد  منبع: مرکز

، درج عنوان شغلی پناهندگان متقاضی کارت کار بر اساس روش  1398تغییر دیگر در زمینه صدور کارت کار موقت از سال  

ها اجرا و سپس متوقف شده بود؛ بطور مثال  خوداظهاری در برخی از سال   خوداظهاری است. البته در گذشته نیز روش

  1391ای اعالم کرده است که در سال  مدیرکل سابق اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه

اتباع خارجی براساس روش اتباع خارجی تصمیم گرفته شد تا شغل  خوداظهاری در    نیز پس از بررسی شرایط اشتغال 

(. البته بر اساس اظهارات مدیر کل  1393سرایدار )خبرگزاری تسنیم شهریور    و  سازکارت آنها درج شود، همچون کابینت

های کار متوقف  روش خوداظهاری برای صدور کارت  1399امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان، در سال  

توانستند  موفق به دریافت کارت کار به روش خود اظهاری شده بودند می   1398در سال  شد اما آن دسته از اتباع خارجی که  

 (. 1399عنوان شغلی قبلی خود را حفظ نمایند )خبرگزاری آوا مهر   1399در سال 
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 های پیش روی آنها دسترسی مهاجران مجاز به خدمات و چالش

های گذشته بوده است. دسترسی  همواره دستخوش تغییرات زیادی در سال دسترسی مهاجران مجاز افغانستانی به خدمات     

ها  ای ارگانهای اخیر افزایش یافته است، اگرچه در اجرا همواره شاهد برخوردهای سلیقه به بخش عمده خدمات در سال

شیوه اجرای این  های ابالغ شده برای دسترسی اتباع خارجی مجاز به خدمات و  هستیم. از سوی دیگر بین دستورالعمل

ها اجازه دسترسی به برخی  ها همواره تفاوت وجود داشته است. بعبارتی دیگر، در حالیکه برخی از دستورالعملدستورالعمل

ها  ها و همچنین ارگاننماید، اما در عمل شاهد هستیم که در برخی استاناز خدمات را برای مهاجران مجاز محدود می

 شود.  خصوص اعمال میتری در این محدودیت پایین 

( آموزش،  3( درمان و بیمه،  2( اشتغال،  1توان در چند دسته اصلی ارائه کرد:  های مهاجران مجاز افغانستانی را میدسترسی

 ( خدمات و تسهیالت )خدمات بانکی، گواهینامه، سیم کارت تلفن همراه و...(. 5( استمالک 4

 

 اشتغال و بیمه کاری 

دو گروه پناهندگان )دارندگان   های مختلف مجازین روبرور هستیم. در این زمینه بهدر زمینه دسترسی به اشتغال با گروه  

ماده  کارت اساس  بر  اشتغال  به  پناهندگان  دسترسی  کرد.  اشاره  معتبر  روادید  با  گذرنامه  دارندگان  و  آمایش(    17های 

کنوانسیون پناهندگان قابل طرح است. در حالیکه این ماده بر دسترسی پناهندگان به اشتغال در کشورهای میزبان آنها اشاره  

 (.2013است )فرزین و جدلی   پذیرفتهو به صورت مشروط ایران این ماده را به عنوان توصیه دارد، اما  

در زمینه آزادی رفت و    26در زمینه قوانین کار و بیمه اجتماعی و ماده    1951کنوانسیون    24با توجه به اینکه ایران ماده  

توصیه  عنوان  به  نیز  را  به صورت مشروط  آمد  رفته    و  است، روی هم  برای    در خصوصپذیرفته  اشتغال  به  دسترسی 

های گذشته همواره دستخوش  ها در دههاین محدودیت  ، هرچندمحدودیت های جدی اعمال می گرددپناهندگان افغانستانی  

اهندگان تنها  تغییراتی بوده است. در نتیجه دسترسی پناهندگان به اشتغال محدود به مناطق غیر ممنوعه است، بطوریکه پن 

های شغلی در مناطق ممنوعه برای پناهندگان  در محدوده محل سکونت خود قادر به اشتغال هستند. بعبارتی دیگر فرصت

ای به منطقه دیگر در محدوده مناطق آزاد با موافقت اداره در دسترس آنها قرار ندارد. امکان جابجایی پناهندگان از منطقه

 پذیر است.  زارت کشور و با رویکرد سختگیرانه امکانکل اتباع و مهاجرین خارجی و 
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به مشاغل، محدودیت اتباع خارجی  هایی از نظر رستهعالوه بر محدودیت جغرافیایی از نظر دسترسی  برای  های شغلی 

مه  ناشود. با توجه به اظهار نظر مدیرکل سابق اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشاعمال می

براساس مصوبهبرمی   1381تعیین مشاغل مجاز و درج عنوان شغلی به سال   تا عنوان  گردد که دولت  ای تصمیم گرفت 

نامه تعیین مشاغل مجاز برای اتباع خارجی  شغلی اتباع خارجی در کارت کار آنها درج شود که نتیجه آن مصوبه، بخش

توانند  رسته شغلی می  4اتباع افغانستانی مجاز در ایران تنها در    گردید. طبق مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

پزی، »گروه پزی و آهکها« مانند مشاغل گچپز خانهها عبارتند از: »گروه کوره. این رسته(3)ضمیمه شماره    فعالیت کنند

های  های کشاورزی« و »سایر گروهبندی مصالح ساختمانی، چاه کن و غیره، »گروه کارگاهکارهای ساختمانی« مانند بسته

  6  شماره لیست کامل مشاغل مجاز در ضمیمه(. 1393شغلی« مانند بازیافت مواد شیمیایی و... )خبرگزاری تسنیم شهریور  

 آورده شده است. 

شود. اعمال می  یهایمحدودیت  نیز   دسترسی اتباع افغانستانی مجاز دارای گذرنامه با روادید معتبر به مشاغل در ایرانبر  

قانون کار،    120گیرد. براساس ماده  انجام می  "روادید با حق کار مشخص "بطور کلی اشتغال اتباع دارای گذرنامه بر اساس 

توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اوال دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده، ثانیا  اتباع بیگانه نمی "

روادید با حق کار  "قانون کار نیز مشمولین    121. ماده  "دمربوطه، پروانه کار دریافت دارن   هاینامهمطابق قوانین و آیین

 نماید: را تشریح می "مشخص 

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و  

 د: پروانه کار صادر خواهد کر

اطالعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب  مطابق   - الف

 . واجد تحصیالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد 

 . تبعه بیگانه دارای اطالعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد  - ب

 . بعدی افراد ایرانی استفاده شود از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی - ج

احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط   -تبصره

انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و 

 . ن می رسد امور اجتماعی به تصویب هیات وزیرا
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اشاره دارد، روادید با حق کار مشخص در شرایط خاص و زمانی که متقاضی ایرانی واجد تحصیالت    121همچنانکه ماده  

و تخصص مشابه وجود نداشته باشد، امکان صدور روادید با حق کار مشخص برای تبعه خارجی وجود دارد. تعداد روادید 

برابر با سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    1398شده در سال  با حق کار مشخص صادر، تمدید و یا تجدید  

های دولت در وزارت کار موجب شده است که مشاغل اتباع افغانستانی از سی شغل به  سیاست  نفر بوده است.   4559

بیکاری و بسترسازی  پررنگ اتباع در ای چهارصد شغل افزایش یابد که موجب افزایش  ران شده است.  تر شدن حضور 

یک که  حداقل  داریم  شاغل  اتباع  نفر  کرده  23میلیون  دریافت  اشتغال  پروانه  آنها  مرکز  درصد  نشده  منتشر  )گزارش  اند 

 (. 1400پژوهش های مجلس تابستان 

 قانون کار نیز به موضوع استخدام نیروی کار خارجی در صورت مصلحت صنایع کشور اشاره دارد:   126بعالوه ماده 

مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب  در  "

را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه  

 . "کار مشخص ، صادر خواهد شدکار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق 

توانند  مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتباع بیگانه در ایران در صورتی می  1369قانون کار مصوب    120بر اساس ماده  

ها  نامهمشغول بکار شوند که دارای روادید ورود با حق کار مشخص و همچنین دریافت پروانه کار مطابق با قوانین و آئین

این قانون نیز کارفرمایان    181یکسال تعیین شده است. در ماده    124صدور پروانه کار نیز بر اساس ماده    باشند. مدت زمانمی

کارگیرند که دارای پروانه کار دارای اعتبار باشند و در صورت عدم رعایت به مجازات  ای را بهموظف هستند اتباع بیگانه

پروانه کار موقت صادر شده برای اتباع خارجی دارای گذرنامه    در زمینه تعدادروز محکوم خواهند شد.  180تا   91حبس  

 رسد همچون دارندگان روادید با حق کار مشخص، تعداد آنها محدود باشد.  اطالعی در دسترس قرار ندارد اما به نظر می

شوری مانند های شغلی است و این امر در کترین ابعاد آشکار حضور اتباع خارجی در کشور، اشغال فرصتیکی از مهم

ایران که بیکاری یکی از معضالت آن است نمود بیشتری دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه حضور بسیاری از اتباع در  

های پرداختی اعم از  جویی در هزینهکارگیری آنها  برای کارفرمایان موجب صرفهایران بدون مجوز و غیرقانونی است به

 .  به تفصیل مورد مداقه قرار گرفت 2صل که در ف  گردددستمزد و بیمه می

اند متاسفانه  ها پس از انقالب بخش قابل توجهی از توان خود را صرف ایجاد اشتغال نمودهدرحالی که بسیاری از دولت

بسیاری از مشاغل در اختیار اتباع بیگانه قرار دارد به نحوی که در حال حاضر بنابر اظهارات مدیرکل اتباع خارجی وزارت  
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درصد پروانه    23که از این تعداد تنها    میلیون شغل در اختیار اتباع قرار داردکار و رفاه اجتماعی، در حدود یک  عاون،ت 

 . های درگیر و عدم وجود راهبرد مشخص استاند علت اصلی این موضوع گسست بین سازماناشتغال دریافت کرده

شهروندان ایرانی تمایلی  کنند،  از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که در بسیاری از مشاغلی که اتباع فعالیت می

با توجه به تغییر فرهنگ اشتغال در میان جوانان ایرانی و حضور پایدار و چندین به مشارکت و یا کارایی الزم را ندارند.  

که  نحویای میان اتباع بیگانه و بازار کار ایران ایجاد شده است. بهر ایران، وابستگی دوطرفهای اتباع بیگانه در بازار کادهه

های کوچک با مشکالت بزرگی مواجه شده و تاثیر قابل توجهی  بسیاری از مشاغل خرد و کارگاه در صورت خروج اتباع،

 در تولید خواهد داشت. 

اما یکی از مهمترین بسترهای تهدیدزا در این حوزه، عدم وجود چشم انداز روشن برای قشر تحصیل کرده مهاجر در کشور  

درگیر در حوزه اشتغال هماهنگ نمی  است، به نظر میرسد سیاست های نهاد آموزش در کشور با سیاست های نهادهای  

ای  صوص دانش آموختگان افغانستانی نیز با عدم تعادل گستردهو همراستا با وضعیت دانش آموختگان ایرانی، در خ  باشد

صدای اعتراضی  که با توجه به افزایش سرمایه انسانی این گروه و دسترسی به فضای آنالین،    در بازار کار مواجه هستیم

انتظار کشید توان  را می  تری  و  محدودیت.  قوی  از سویی  زمینه مشاغل مجاز  در  اعمال شده  اتباع  های  تعداد  افزایش 

های  ها و توانمندیافغانستانی با تحصیالت عالی از سوی دیگر، باعث عدم تطابق قوانین موجود در زمینه اشتغال و ویژگی

 اتباع مجاز افغانستانی شده است. 

ر کشور،  بعبارتی دیگر، به دلیل عدم امکان دسترسی به مشاغل خارج از لیست مشاغل مجاز برای اتباع خارجی مجاز د

اقدام  و به صورت زیرزمینی  شاهد هستیم که بخش عمده اتباع افغانستانی با تحصیالت عالی بصورت غیررسمی و مخفیانه  

به اشتغال در برخی از مشاغل نمایند. عدم وجود قرارداد کاری با کارفرما برای اتباع مجاز با تحصیالت عالی یکی از جمله  

ور است؛ موضوعی که زمینه استثمار آنها توسط کارفرما و حتی سایر همکاران ایرانی  مهمترین تبعات اشتغال آنها در کش

 گوید: در این خصوص می تهرانشوندگان در شهر  گردد. یکی از مصاحبهآنها می

فنی  خوانده در دانشگاه فردوسی. در حال حاضر در یک شرکت    ITدو پسر من تحصیالت دانشگاهی دارند. یکی از آنها    

اند. یعنی غیرقانونی کار میکنه اونجا... کنه. اما چون کارت کار برای او صادر نمیشه قرارداد با اون نبستهکار می  مهندسی

کار میاد میره    (اداره)قرارداد هم نداره و هر وقت رئیس اداره بخواد میتونه اخراجش کنه یا حقوقش رو نده... وقتی بازرس  

بعضی  میشه...  تحقیر  این موضوع  بخاطر  ولی  خیلی خوبه  در شرکت کارش  پسر من  که  این  با  میشه.  پنهان  توالت  تو 

   .نگاه میکنند ری به اوی هستیم با یه چشم دیگستانما افغان دانند همکاراش هم که می
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ال یا پایین به دلیل عدم شناسایی شدن توسط دیگر  بعالوه برخی از اتباع مجاز )و حتی غیرمجاز( اعم از با تحصیالت با

ها  نمایند. همچنانکه در مصاحبه اشاره شد، عدم تطابق قوانین با ویژگیها خود را به عنوان ایرانی معرفی میهمکاران و غریبه

است. فرایند غیررسمی  های اتباع مجاز تحصیلکرده زمینه زیست غیررسمی آنها را در بخش اشتغال ایجاد کرده  و توانایی

سازی زیست اتباع مجاز در کشور برای پناهندگان )دارندگان کارت آمایش( نیز قابل شناسایی است. به دلیل عدم قرار  

های باالی صدور و تمدید کارت کار برای دارندگان  داشتن شغل آنها در لیست مشاغل مجاز و همچنین به دلیل هزینه

ن دریافت کارت کار و دریافت مزایای بیمه )درمانی و بیمه کار( در بسیاری از مشاغل  کارت آمایش، برخی از آنها بدو

 شوند.مشغول به کار می 

بعالوه عدم شمول بیمه بیکاری برای نیروی کار مجاز افغانستانی از دیگر عواملی است که باعث عدم تمایل آنها به رسمی 

تمدید کارت آمایش    1398ت. البته همچنانکه اشاره شد، از سال  نمودن اشتغال خود از طریق دریافت کارت کار شده اس

سال منوط به تمدید کارت کار است. این موضوع اگرچه باعث شده تا اغلب نیروی کار افغانستانی    60تا    18مردان بین  

طرح است؛ به  له عدم تطابق مشاغل آنها با لیست مذکور مئدارای کارت آمایش، کارت کار دریافت نمایند اما همچنان مس 

های کار فعالیت دارند. بعبارتی دیگر، نیروی کار  زبان دیگر برخی از آنها در مشاغلی به غیر از شغل ذکر شده در کارت

 مجازی هستند که بصورت غیرقانونی مشغول به کار هستند. 

 

 

 بیمه کاری 

 اتباع  بیمه مقررات و ال است. طبق قوانینهای پیش روی اتباع خارجی در ایران مربوط به بیمه اشتغیکی دیگر از چالش   

ایران   در قانونی صورت به  که خارجی اتباع انتشار یافته است، کلیه  108ایران که توسط سازمان تامین اجتماعی  در خارجی

 ذیل: موارد  در مگر باشند اجتماعی می مینا ت  قانون مشمول  دارند، کار  به  اشتغال 

 .باشد شده  مین اجتماعی منعقد ا ت  موافقتنامه  ایران، اسامی  دولت جمهوری  و  خارجی تبعه  کشور دولت بین  چنانچه  .1

 
 https://www.tamin.ir/News/Item/27121/64/27121.htmlمین اجتماعی به آدرس: اترسی در وبسایت سازمان تقابل دس 108
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 حوادث  از موارد  یک هر خصوص در  ایران، در خود اشتغال  در مدت خارجی  تبعه دولت گواهی  طبق  صورتیکه در .2

 همان در باشد،  شدهبیمه  خود کشور  در  فوت و بازنشستگی دستمزد، ازکارافتادگی، غرامت بارداری، ها،بیماری و

 .بود خواهد معاف  اجتماعی مینابیمه ت  مقررات شمول از موارد

  ی نامه تساو مقاوله)کار  یالمللنبی سازمان 19نامه شماره شده به مقاوله ی ملحقاز کار اتباع کشورها  یحوادث ناش تبصره:

  اتباع  .باشدیم  یمستثن  2بند    شمول  ماهانه بوده و ازدرصد حقوق و دستمزد    3(  از کار  یحوادث ناش  دیدگانیبآس  با  رفتار

-یستند؛ لذا این یکی از مهمترین دغدغهن  یکاری ب  بیمه  مشمول   ی،اجتماع  ین قانون تأم  ی مشمول هاشاغل در کارگاه  یخارج

از    مند شدنهای نیروی کار خارجی و پناهندگان شاغل در ایران است که در صورت از دست دادن شغل خود امکان بهره

و بیکاری بخشی از اتباع خارجی    1398له پس از شیوع ویروس کرونا از اواخر سال  ئحقوق دوره بیکاری را ندارند. این مس

 در ایران تحت تأثیر شیوع ویروس اهمیت بیشتری یافته است. 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط در این حوزه عبارتند از:  

دستمزد،   غرامت بارداری، ها،بیماری و حوادث ایهای بیمه حمایت از و بیمه باشند خود کشور در که خارجی اتباع .1

 مقابل  در صرفا  ایران کشور  در  باشند،می برخوردار قانون   3ماده   در مندرج  فوت و بازنشستگی  ازکارافتادگی،

 بر  متعلقه بیمه حق پرداخت و جداگانه لیست تنظیم به مکلف کارفرما و بود خواهند بیمه کار از حوادث ناشی

 .باشد می ماه  هر  در مزایا  و حقوق درصد  3مبنای 

)از نمی بیمه خود کشور در که  خارجی اتباع  مورد در .2 از حمایتهیچ باشند  بیمهیک  نباشند(   ای های  برخوردار 

 پرداخت و  لیست ارسال  به نسبت  نویسی،نام پرسشنامه تکمیل و مرتبط مدارک  ارائه با مکلفند مربوطه کارفرمایان

 درصد  3   استثنای نمایند )به اقدام  اجتماعی  تأمین سازمان  شعب  به  مقررات  طبق ماهانه  بصورت  آنان  بیمه  حق

  بیکاری(.  بیمه

 مین اجتماعی شامل دو گروه است:  انامه منتشر شده توسط اداره کل اتباع سازمان تمشمولین بیمه اتباع خارجی در آیین

مین  ات قانون مشمول های کارگاه در کارگر  به عنوان که کار( معتبر پروانه کار )کارت دارای  خارجی  اتباع کلیه  (گروه اول:1

 .گیرند قرار بیمه تحت پوشش  فوق، مقررات  و قوانین  طبق بایستی هستند، اجتماعی شاغل
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کارگاهکارگاه شامل  مشمول  کارگاه های های  و   هایغیرایرانی، شرکت کارفرمای با  حقوقی و حقیقی های صنفی،  دولتی 

 هایساختمانی، پروژه های پیمانکاری یا  هاخارجی(، شرکت و ایرانی خارجی )کارفرمای و ایرانی  هایغیردولتی، پیمانکاری

درصد آن سهم کارفرما،    20درصد است که    30حقیقی )شخصی( و غیره است. نرخ حق بیمه نیز   کارفرمای  با ساختمانی 

مین اجتماعی پرداخت  ادرصد نیز سهم دولت است که باید کارفرما حق خود و کارگر را به ت   3و    درصد سهم کارگر  7

ت  های بلندمدت و کوتاه  مین اجتماعی تعهداتی دارد که در دو گروه حمایتا نماید. در برابر پرداخت حق بیمه، سازمان 

 شود. مدت مطرح می 

 

 های بلندمدت: حمایت

 بازنشستگی  مستمری پرداخت  ➢

 فوت(  بازماندگان )مستمری مستمری پرداخت  ➢

 کار  از  ناشی  غیر  کلی ازکارافتادگی مستمری پرداخت  ➢

 کار  از  ناشی  جزئی  و کلی ازکارافتادگی مستمری پرداخت  ➢

 

 مدت: های کوتاهحمایت

 درمانی( )دفترچه  ها بیماری و حوادث  برابر در حمایت ➢

 بیماری  ایام دستمزد غرامت  پرداخت  ➢

 بارداری  ایام دستمزد غرامت  پرداخت  ➢

 عضو  نقص  غرامت  پرداخت  ➢

 دفن و کفن هزینه کمک  پرداخت  ➢

 ازدواج هزینه کمک  پرداخت  ➢

 پزشکی  کمک وسایل هزینه پرداخت  ➢
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 با  دارند، کار  به اجتماعی اشتغال مینا ت  قانون مشمول های در فعالیت فرما، خویش بصورت  که  خارجی  اتباع   ( گروه دوم:2

 صاحبان قانون بیمه در مقرر ایبیمه هایحمایت تحت پوشش قرارداد انعقاد با  توانندکار( می معتبر )کارت کار پروانه ارائه

بازنشستگی، آزاد  مشاغل  و  حرف درمانی و فوت ازکارافتادگی، شامل  بیمه    .گیرند قرار  خدمات  از  نوع  این  برای  البته 

سال تمام است. البته برای    50سال و برای مردان   45رای زنان حداکثر فرما( محدودیت سن وجود دارد بطوریکه ب)خویش

 فرما یک تبصره وجود دارد: محدودیت سن متقاضی بیمه خویش

 بودن دارا به منوط وی پذیرش درخواست  باشد، مذکور سنین از بیش ثبت تقاضا زمان در متقاضی سن که درصورتی"

 ".بود خواهد  یادشده سنی برابر مازاددو  معادل  قبلی بیمه حق  سابقه پرداخت

 درصد متغیر است.  18تا  14ای بین برای گروه دوم اتباع خارجی، حق بیمه بسته به تعهدات بیمه

های تعیین  شود، شمولیت بیمه اشتغال جز در مشاغل و کارگاهچنانچه از بندهای قوانین مربوط به بیمه اشتغال مشخص می 

تامین اجتماعی برای اتباع خارجی وجود ندارد و از سوی دیگر اتباع خارجی مشمول بیمه های مشمول  شده در کارگاه

بیمه خویش برای  از سوی دیگر  نیستند.  دربیکاری  باید کارگر  نیز    "تأمین اجتماعی  قانون مشمول  هایفعالیت"  فرمایی 

مین اجتماعی اتباع خارجی عدم  ازمینه بیمه تمند شود. مهمترین چالش در  فعالیت داشته باشد تا بتواند از این بیمه بهره

 پوشش بیمه بیکاری است. 

مین اجتماعی  امین اجتماعی وجود ندارد اما مسئوالن سازمان تاآمارهای رسمی از تعداد اتباع افغانستانی تحت پوشش بیمه ت

ای در تامین اجتماعی در مصاحبهمدیر دفتر اتباع خارجی سازمان  اند.های خبری خود به تعداد آنها اشاره کردهدر مصاحبه

اتباع    42کند. بر این اساس،  به تعداد اتباع خارجی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اشاره می  1397سال   هزار نفر از 

دهند. همچنین  درصد آنها را اتباع افغانستانی تشکیل می  90خارجی در کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند که  

نفر از اتباع افغانستانی از مزایای بیمه سازمان   160هزار و    65تعداد اعضای خانواده افراد تحت پوشش،    با در نظر گرفتن

 (.  1397اند )ایرنا آبان  مند شدهمین جتماعی بهرهات 

در جریان این پژوهش از سازمان بیمه تامین اجتماعی مستندات مربوط به اتباع خارجی )با تاکید بر اتباع افغانستانی( اخذ   

شده است که به روشن شدن دسترسی اتباع دارای مدرک هویتی به این خدمات کمک خواهد کرد. جزییات ضوابط سازمان  
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 109( 1400)مرداد   مده آبه دست    ده شده است. براساس جدیدترین آمار  آور  5در ضمیمه شماره    صتامین اجتماعی با تلخی

 آورده شده است.  7شماره   پراکندگی کشوری اتباع افغانستانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در جدول 

 

 ( 1400پراکندگی کشوری اتباع افغانستانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی )مرداد : 7جدول 

 مجموع اصلی و تبعی  مجموع تبعی  اصلی اداره کل

 45 27 18 آذربایجان شرقی 

 2 1 1 آذربایجان غربی 

 6804 3391 3413 اصفهان

 5 4 1 ایالم 

 1024 584 440 بوشهر 

 13 2 11 چهارمحال وبختیاری 

 4399 2229 2170 خراسان رضِوی 

 131 75 56 خوزستان

 10 6 4 زنجان

 4494 2825 1669 سمنان 

 212 136 76 وبلوچستان سیستان 

 23088 11444 11644 شهرستانهای استان تهران

 1859 943 916 فارس 

 1365 794 571 قزوین 

 2868 1547 1321 قم

 1 0 1 کردستان 

 5203 2425 2778 کرمان 

 
مدیریت آمار و  اداره    آمارهای ارائه شده در فرایند رسمی از سوی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم )مجری طرح( از  109

 اخذ شده است.  1400اجتماعی کشور در مرداد  اطالعات و محاسبات سازمان تامین 
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 20 17 3 کرمانشاه 

 15 9 6 کهگیلویه وبویراحمد 

 394 259 135 گلستان

 112 77 35 گیالن

 10 5 5 لرستان

 481 195 286 مازندران

 2331 1249 1082 مرکزی 

 819 509 310 هرمزگان 

 21 14 7 همدان 

 3702 2145 1557 یزد

 30 21 9 خراسان شمالی 

 528 391 137 خراسان جنوبی 

 3667 2048 1619 البرز

 6908 3920 2988 شرق تهران بزرگ 

 3023 1713 1310 غرب تهران بزرگ 

 73584 39005 34579 جمع  کل 

 

توسط اداره  پرواضح است استان های کردستان، آذربایجان غربی، ایالم، زنجان و لرستان به دلیل اینکه براساس لیستی که  

( هر سال اعالم می گردد جزو استان های ممنوعه برای حضور  1اره  م)ضمیمه شکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور  

 شوند کمترین تعداد افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را دارا می باشند.اتباع افغانستانی محسوب می  
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 ( 1400استان های دارای کمترین تعداد اتباع افغانستانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی )مرداد : 3نمودار 

مشاهده می شود استان تهران بیش از دو سوم اتباع افغانستانی تحت پوشش را در اختیار    20شماره  همانطور که در شکل  

دارد که نشانگر تجمع و تمرکز حضور مهاجران افغانستانی در پایتخت است که در قسمت های مختلف به مخاطرات جدی  

 اجتماعی و اقتصادی این موضوع اشاره شده است.  - امنیتی

 

 

 با بیشترین اتباع افغانستانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی: استان های 20 شکل
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در توزیع منابع انسانی در دستگاه سیاستگذار در حوزه اتباع خارجی می بایست به تفاوت های استانی توجه جدی شود. 

تماعی در استان  نکته حایز اهمیت دیگر در تحلیل داده های فوق آن است که تعداد اتباع افغانستانی دارای بیمه تامین اج

رضوی پذیرای    ناصفهان و کرمان بیشتر از استان خراسان رضوی است؛ داده های غیررسمی نشان می دهد که استان خراسا

جمعیت بیشتری از اتباع افغانستانی نسبت به دو استان فوق الذکر می باشد فلذا می توان نتیجه گرفت که اتباع افغانستانی  

اجتماعی نسبتا باالتری برخوردار هستند، بیشتر در وضعیت قانونی قرار دارند و اتباع استان    ساکن این دو استان از طبقه 

خراسان رضوی بیشتر زیست غیررسمی را تجربه می کنند و علیرغم تراکم جمعیت باال، از خدمات اجتماعی دسترسی  

 پایین تری دارند.

 

 درمان و بیمه  

له  ئشود، اما مهمترین مسبهداشتی بدون محدودیت انجام می  -افغانستانی به درمان و مراکز درمانیدسترسی اتباع مجاز     

های درمان و دسترسی به بیمه درمانی است. بطور کلی دو نوع از بیمه درمانی برای اتباع مجاز  در این خصوص هزینه

پذیر و غیر  ( بیمه سالمت )اقشار آسیب2فرما  ویشمین اجتماعی از طریق اشتغال یا بیمه خا( بیمه درمانی ت1مطرح است.  

 پذیر(.  آسیب

مین اجتماعی  ا توانند از بیمه درمانی ت آن دسته از اتباع مجاز افغانستانی که دارای کارت کار هستند همچون اتباع ایرانی می 

مین اجتماعی برخوردار شوند. در اتوانند از بیمه درمانی ت فرما میاستفاده کنند. بعالوه اتباع خارجی از طریق بیمه خویش 

بخش قبل به بیمه کاری اتباع خارجی مجاز و دسترسی آنها به بیمه درمانی اشاره شد. در این بخش بر دسترسی به بیمه 

 شود. سالمت پناهندگان افغانستانی اشاره می 

و    یرانسالمت ا  یمهسازمان ب  ،یخارج  یناداره کل امور اتباع و مهاجر  ینب  تحت نظارت دولت، ما  یطرح  ،سالمت  بیمه

آغاز شده است این طرح فقط به اتباع قانونی    1394است که از سال    یبا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک   یهمکار

هزینه دفترچه بیمه سالمت برای هر نفر از اتباع افغانستانی    1399گیرد. در سال  دارای کارت هویت و کارت آمایش تعلق می

هزار تومان برای یک سال در نظر گرفته شده است )خبرگزاری برنا خرداد    200حدود یک میلیون و    پذیر درغیرآسیب

  ( که پرداخت این هزینه برای بخش زیادی از اتباع افغانستانی دشوار خواهد بود.1399
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از پناهندگان آسیب   100در حدود    1399از سوی دیگر در سال   بر اساس تفاهمهزار نفر  بینپذیر  بیمه سالمت و    نامه 

UNHCR    750تحت پوشش قرار گرفته و هزینه دفترچه بیمه سالمت آنها از طرف کمیساریا پرداخت گردید و حدود  

اند که باید هزینه بیمه درمانی خود را پرداخت نمایند )همان(. این هزینه برای یک  پذیر بودههزار نفر نیز گروه غیرآسیب 

ای از پناهندگان پرداخت این هزینه مقدور یون تومان خواهد بود که برای بخش عمدهخانوار پنج نفره، نزدیک به شش میل

پذیر بودن خانوار پناهنده افغانستانی هر ساله توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور  باشد. آسیبنمی

 شود. تعیین و اعالم می 

ای از اتباع خارجی دارای گذرنامه نیز مشمول دریافت بیمه سالمت  عمدهنامه جدید بخش  با تصویب آیین  1399از سال  

جدید در حوزه بیمه اتباع  بر اساس آیین نامه  ای از مشکالت اتباع خارجی را کاهش داد.  شدند که این موضوع بخش عمده

های  ها و شرکتسازمان ها وبجز دارندگان بیمه پایه سالمت از صندوق ،همه اتباع خارجی مقیم کشورخارجی در کشور، 

نامه جدید یک حرکت مثبت است و فقط شامل حال دارندگان  آییناین  توانند از خدمات بیمه استفاده کنند.  گر میبیمه

بیمه سالمت استفاده کنند.  که گذرنامه هم دارند می  افرادیشود و  کارت آمایش نمی فقط    قبل از آنتوانند از خدمات 

آمایش می ببرند.  دارندگان کارت  بهره  بیمه سالمت  از  از صاحبان    در حال حاضر،توانستند  بسیاری  نامه جدید  آیین  با 

پذیر  درصد حق بیمه اقشار آسیب   50نامه جدید  . از سوی دیگر براساس آیینتوانند کارگرانشان را بیمه کنندها هم میکارگاه

 (.  1399داخت خواهد شد )شهرآرا نیوز مرداد المللی پرهای بیندرصد دیگر نیز توسط سازمان 50توسط دولت و 

مبنا بودن بیمه  -های بسیار متعددی برای اتباع خارجی است. برخی از آنها خانوارها و ضعفبیمه سالمت دارای محدودیت

معتقد  دانند. از سوی دیگر برخی از آنها  و اجبار تمام اعضای خانواده برای بیمه را غیرمنطقی و دارای هزینه بسیار می

در دفترچه بیمه سالمت آنها، برخی از مراکز درمانی از پذیرش بیماران اتباع    "اتباع "هستند که به دلیل قید شدن عنوان  

 کنند.  ها را حساب می خودداری کرده و با تعرفه آزاد هزینه

مل شاهد این تبعیض بین  کنند، اما در عاگرچه وزارت بهداشت و سازمان بیمه سالمت ایرانیان این موضوع را تکذیب می

مند شدن از مزایای بیمه سالمت هستیم. از سوی دیگر برخی از مهاجران معتقد هستند  اتباع ایرانی و افغانستانی برای بهره

، هزینه آزمایشگاه و غیره را تحت پوشش  های درمان همچون برخی از عمل جراحیکه بیمه سالمت، بخش عمده هزینه

هزار تومان در سال(   200میلیون و    1االی صدور و تمدید بیمه سالمت برای اتباع خارجی )حدود  دهد. هزینه بقرار نمی

نامه جدید، بیمه سالمت تنها  مند شدن از مزایای این بیمه است. بعالوه بر اساس آیینمهمترین چالش مهاجران برای بهره
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و شامل مهاجران افغانستانی دارای گذرنامه خانواری    شامل دارندگان کارت آمایش و گذرنامه با ویزای معتبر یکساله است

 شود. هزار نفر( نمی 450)حدود 

 

 استمالک

بر همین  .  شودقلمداد نمی  خصوصی  حقوق   مشمول   و  است   حاکمیتی  امور  جزء   بیگانه   اتباع   توسط   غیرمنقول  اموال   تملک    

  طبق عهود بر ایران در خارجه اتباع که  غیرمنقول  »اموال تأکید شده است که  1307مصوب    مدنی ( قانون8) ماده در اساس

همچنین در اصل نهم قانون اساسی عنوان شده است  .  بود«  ایران خواهند  قوانین  تابع  جهت  هر  از  کنند،می  یا  کرده  تملک

  ملت   آحاد  و  دولت  وظیفه  آنها  حفظ  و  ناپذیرند  تفکیک  یکدیگر  از کشور  ارضی تمامیت  و  وحدت   و  استقالل   و  که »آزادی

  تمامیت  و    نظامی  اقتصادی،  فرهنگی،   سیاسی،  استقالل   به  آزادی  از  استفاده  نام  به  ندارد  حق  یا مقامی   گروه  یا  فرد  هیچ.  است

کند« این نوع نگاه به خاک و سرزمین در قوانین ایران نشان دهنده حساسیت در حفظ   وارد  ایخدشه کمترین ایران ارضی

باشد. این حساسیت نسبت به تسلط بیگانگان در  آن و به علت جدایی بخش وسیعی از سرزمین ایران در سده اخیر می

 تملک اراضی زراعی به خوبی نمایان شده است.  

 بوده   برای بیگانگان  غیرمنقول   اموال   تملک  حق  ممنوعیت  بر   اصل  طه هموارهاین راب  در  کشور  قوانین  بر همین اساس در

  سال  مصوب  تابعیت  قانون  14  و  11  قمری، مواد  هجری  1317  شوال  مصوب   تابعیت  نامهقانون  (14)   و  (12)  بندهای .  است

 و  جلب  قانون  (3)  ماده(  1)  تبصره   ،1310  مصوب  خارجی  اتباع  اموال غیرمنقول   تملک  به  راجع  قانون  مقررات  ،  1308

 و تشویق   ( قانون2)  ماده قانون مدنی، تبصره 989و   988، 986، 961مواد   ،  1334مصوب   خارجی گذاریحمایت سرمایه

  صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق   اداره   چگونگی  قانون  ( 24)  ( ماده1)  تبصره  و  1380  مصوب  خارجی   گذاریسرمایه  حمایت

محدودیت    ایجاد  لزوم   بر  آن  از  بعد  و  اسالمی  انقالب   پیروزی  از  قبل  گذار، قانون1372  ایران مصوب  اسالمی   جمهوری

  تصریح  نحوی  به  مقررات  در تمامی  را  اصل  این  و  است  داشته  کیدات  خارجی  اتباع  توسط  غیرمنقول   اموال   تملک  به  نسبت

از این رو بر اساس قوانین موجود، اصل بر اعمال محدودیت و جلوگیری از واگذاری امالک غیرمنقول به اتباع    است  نموده

 خارجی است. 

قانون مدنی ایران، تملک اموال منقول و غیر منقول توسط اتباع خارجی تابع قوانین ایران است. به    966و    8براساس ماده  

نامه چگونگی تملک اموال غیر  آیینو    1310مصوب سال    جع به اموال غیر منقولقانون رادلیل قوانین موجود )از جمله  
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ها(  امکان  نامهو سایر مصوبات و آیین  1374مصوب سال    منقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسالمی ایران

وع برای پناهندگان دارای  شود و این موضتملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی با سختگیری بسیار زیاد اجرا می

کارت آمایش به مراتب دشوارتر است. به همین دلیل مهاجران افغانستانی که توانایی خرید خانه را دارند اقدام به خرید  

نمایند. این موضوع باعث  ای یا وکالتی آن به نام یک معتمد ایرانی و یا مهاجر افغانستانی دارای تابعیت ایران میقولنامه

 گردد. بسیاری از جمله کالهبرداری و امتناع از عودت اموال به تبعه خارجی میهای چالش

 

 دسترسی به خدمات و تسهیالت

در دهه اخیر اگرچه دسترسی اتباع مجاز افغانستانی به بخش عمده خدمات و تسهیالت افزایش یافته است، اما همواره     

هایی متوجه دسترسی آنها به خدمات شده است.  ها، چالشقوانین و دستورالعملای و تغییر مداوم به دلیل رفتارهای سلیقه

رغم تسهیل دسترسی  بطور مثال دسترسی به خدمات بانکی از جمله مهمترین نیازهای ضروری شهروندان است اما علی

  های بانکی مسدود نمودن کارتها و  ای از سوی بانکاتباع مجاز خارجی به این خدمات همواره شاهد رفتارهای سلیقه

نحوه "دستورالعمل  است. بر اساس    1400هستیم. آخرین ابالغیه در زمینه دسترسی به خدمات بانکی مربوط به فروردین  

ابالغ شده توسط بانک مرکزی، دسترسی پناهندگان دارای    "ی صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارج

دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان  های پناهندگی و کارت ویژه اتباع خارجی )طبق  هکارت آمایش و دارندگان دفترچ 

های الکترونیک بانکی  ( به کارتشورای عالی مبارزه با پولشویی  1390/10/12خارجی موسسات اعتباری« مصوب جلسه  

دستورالعمل، سقف خرید  ممنوع است اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این محدودیت لغو شده است. بر اساس همین  

  (.4 )ضمیمه شماره میلیون ریال برای هر کارت بانکی برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده است  150روزانه 

دارد که  ، اعالم می1392ای در سال  در زمینه دسترسی به تسهیالت بانکی برای اتباع مجاز نیز، بانک مرکزی طبق ابالغیه

)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،    110امکان دسترسی به تسهیالت بانکی را دارند   "دائم  پروانه اقامت"تنها دارندگان  

1392  ) 

 
 تعریف پروانه اقامت دائم در بخش معرفی مدارک ارائه شده است.   110
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های رسمی ابالغ شده در دسترس نیست؛ بدین جهت  در زمینه دریافت گواهینامه رانندگی توسط اتباع خارجی دستورالعمل

اخذ گواهینامه رانندگی شامل متاهل بودن یا داشتن های کشور هستیم. شرایط کلی برای  ای در استانشاهد رفتارهای سلیقه 

نامه از سازمان بهزیستی )داشتن معلولیت یا حضور معلول در خانواده( و گذرنامه با روادید معتبر است. مهمترین چالش  

های آمایش همچنان  های رانندگی، اعتبار یکساله آن است که باید هر ساله تمدید شود. دارندگان کارتدر زمینه گواهینامه

 با محدودیت در دسترسی به گواهینامه روبرو هستند.  

های اصلی اتباع خارجی مجاز در ایران است. عدم واگذاری سیم  دسترسی به سیم کارت تلفن همراه نیز از دیگر چالش

کید  ااخیر مورد ت  هایای عمل کردن دفاتر خدمات از جمله مسائلی است که در سال کارت به نام اتباع خارجی و سلیقه

های  مهاجرین و مسئوالن بوده است. پس از شیوع ویروس کرونا و عدم واگذاری سیم کارت به مادر یکی از هنرپیشه

 افغانستانی، وزیر ارتباطات اینطور به آن پاسخ داد: 

امتی معتبر باشند،  کارت به مهاجرینی که دارای مدارک اق موضوع را بررسی کردم؛ هیچ محدودیتی برای واگذاری سیم   

نشده   سازمان تنظیم مقررات کارت به مادر این بازیگر، هیچ استعالمی از سامانه احراز هویت وجود ندارد. برای واگذاری سیم

که    .است  معناست  بدان  گفته"این  او  به  که  کرده  تخطی  وظایف خود  از  ارتباطی،  سیمدفتر خدمات  به شما  اند  کارت 

چند  نمی تا  بیدهند  انصافا،  کنند.  داغش  نقره  و  بگیرند  بیشتر  پول  استتومان  صفحه  "وجدانی  در  ارتباطات  )وزیر   .

 (  1399اینستاگرام، برگرفته شده از وبسایت اقتصاد آنالین، 

استفاده از اتباع خارجی حتی شامل مهاجران مجاز نیز    نماید، موضوع سوهمچنان که وزیر ارتباطات به صراحت اظهار می

دد. تالش برای عدم اجرای قوانین با هدف دریافت وجوه غیرقانونی از مهاجران در دفاتر خدمات نیز قابل مشاهده  گرمی

 است.  

 

 غیرمجازین به خدمات دسترسی 

 آموزش 

  جمله   از  افغانستانی،  کودکان  همه  برای  دولتی  مدارس  به  عمومی  رهبری، دسترسی  با فرمان  1394  سال   پس از آنکه در   

افغانستانی،  مهاجران دانششد،    فراهم  فاقدمدرک  افزاتعداد  مدارس  در  مهاجر  و    یش آموزان  امکانات  یافته  از  توانستند 
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قائم مقام وقت وزارت آموزش و    یمیغالمرضا کربه گفته  .  (NRC  2017گزارش سازمان  استفاده کنند )  یرانا  یآموزش

که در    یرمجازی آموزان غهزار نفر به تعداد دانش  20ته، ساالنه  گذش  ی هادر طول سال ،  1398مهرماه    9  یخپرورش در تار

 .( 1399)شهرآرا نیوز   اند، افزوده شده استنام کردهمدارس ثبت

و مدارس    الملل ینمرکز ب  یس و رئ  الملل یندر امور ب  یرانآموزش و پرورش ا  یرئم مقام وزبنا بر آمار ارائه شده توسط قا 

  28مختلف در    یآموزان مهاجر و پناهنده از کشورهادانش یران،هزار مدرسه در سرتاسر ا 110از مجموع  ،  خارج از کشور

براساس نظر مدیرکل امور اتباع    .(1398)خبرگزاری آوا    هستنداز افغانستان    یشتر آنهاکه باند  هزار مدرسه مشغول آموزش

در    1399-1400نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدارک در سال تحصیلی    ثبتو مهاجرین خارجی وزارت کشور،  

 (. 1400مرداد   26درصدی داشته است )وبسایت وزارت کشور، بازیابی در  32مقایسه با سال قبل از آن افزایش 

به دغدغه توجه  به کشور و عدم  با  فاقدمدرک جدید  امکان ورود مهاجران  بر  مبنی  ایرانی  امکان پذیرش  های مسئوالن 

آموزانی که قصد دارند برای اولین بار وارد مدارس  مهاجران تازه وارد در مدارس کشور، همواره موضوع ثبت نام دانش

می نظر  به  است.  کرده  ایجاد  را  مشکالتی  کنند،  دریافت  تحصیلی  حمایت  برگه  و  مهاجران  شده  شناسایی  معیار  رسد، 

رغم  بوده است. اما علی  1396و    1395های  باع افغانستانی فاقدمدرک در سال های سرشماری ات فاقدمدرک در ایران، طرح

دانشاکت  نام  ثبت  جهت  در  غیرمجازین  سرشماری  طرح  گرفتن  قرار  معیار  بر  سال ید  در  غیرمجاز،  گذشته  آموزان  های 

ی در ایران در جهت  ای فعالین اجتماعی، سیاسیون و جامعه مهاجران افغانستانفشار رسانه  1400الخصوص در سال  علی 

 .وجود داشته استثبت نام تمام دانش آموزان غیرمجاز در کشور 

با توجه به دریافت مجوز اقامت برای خانواده دانش آموز غیرمجاز برای حضور در ایران، ثبت نام بدون محدودیت آنها در 

الملل و آموزش و پرورش )مرکز امور بینتواند به یک تهدید تبدیل شود، همچنانکه یکی از مسئوالن وزارت  کشور می

هزار نفر از اتباع خارجی    203جمعا برای    1399اعالم کردند که در سال    1399مدارس خارج از کشور( در وبیناری در سال  

نفر آنها اقدام به ثبت نام در مدارس کردند. بخش قابل    244هزار و    141غیرمجاز برگه حمایت تحصیلی صادر شد که تنها  

  هزار نفر تنها با هدف دریافت مجوز اقامت و عدم طرد اقدام به دریافت برگه حمایت تحصیلی کرده  60هی از حدود توج

کید  اهای اخیر توسط مسئوالن ایرانی مورد ت آموزان غیرمجاز در سالاند. افزایش تعداد دانشاما در مدارس ثبت نام نکرده

آموزان و سوء استفاده از آن با هدف عدم طرد از کشور در کنار تغییر ترکیب  قرار گرفته است. افزایش تعداد این دانش  

 های بخش آموزش و پرورش در کشور است.  جمعیتی برخی از مدارس )در محالت مهاجرنشین( از جمله مهمترین آسیب
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 اشتغال 

ن برای حضور آنها در کشور  های شغلی برای اتباع افغانستانی غیرمجاز یکی از عوامل جاذب ایرادسترسی به فرصت   

  ثر وم  تامین معیشتی  راهکار  یک  ایران  و  افغانستان  بین  افغانستانی  رفت و آمد مهاجران  یکم،  و  بیست  قرن  اوایل  است. از

وجوه ارسالی خود    که  کند می  فراهم   این امکان را برای بسیاری از مهاجران افغانستانی  هاجابجایی  این   است.  بوده  آنها   برای

  همچنین   و  داشته  افغانستان  اقتصاد   در  کلیدی  افغانستانی سهم  بنابراین وجوه ارسالی مهاجران  .کنند  ارسال   افغانستان  را به

از نظر مونسوتی(2005)استیگتر و مونسوتی    است  کرده  کمک  افغانستان  در  هاخانواده  از  بسیاری  زندگی  به  .  (2008 )  

 است.   111پاکستان و افغانستان یک استراتژی معیشتی وابسته به جابجایی ،  ها بین ایرانوآمد افغانجابجایی و رفت

های شغلی متفاوت از دیگر  با توجه به ممنوع بودن حضور و اشتغال اتباع افغانستانی غیرمجاز، دسترسی آنها به فرصت 

ادل اطالعات و حمایت  های اجتماعی غیررسمی نقش زیادی در تب ( شبکه1392اتباع مجاز است. از نظر یوسفی و دیگران ) 

ای از مهاجران غیرمجاز  مهاجران افغان در ایران از یکدیگر بخصوص در زمینه یافتن شغل دارند. بعبارتی دیگر بخش عمده

های خویشاوندی، دوستی، قومی و غیره اقدام به معرفی شغل به یکدیگر  که در ایران حضور دارند از طریق شبکه  ستانیافغان

(. بخش عمده مهاجران افغانستانی در مشاغل با سطح تحصیالت، مهارت و دستمزد پایین همچون 1392ی  ینمایند )میرزامی

های خیاطی و غیره مشغول به کار هستند. اگرچه اشتغال آنها در کشور  کارهای ساختمانی، کشاورزی و دامداری، کارگاه

، اما به دلیل نیاز بازار کار، در برخی از مشاغل حضور  شودغیرقانونی است و مطابق قانون با کارفرمایان متخلف برخورد می

 رسد.  آنها در کشور ضروری به نظر می

مهاجران غیرمجاز افغانستانی پس از اشتغال در یک محل )بطور مثال به عنوان کارگر ساختمانی( و اتمام کار از طریق  

صورت رضایت کارفرما از نیروی کار افغان، از  شوند. یا در  های دوستی و خویشاوندی به شغل بعدی منتقل میشبکه

  ساله در تهران  21  شوند. یکی از کارگران غیرمجاز افغانستانیطریق او به کارفرمای دیگری معرفی و بعبارتی تضمین می 

 د: دهکنید پاسخ میدر پاسخ به این سوال که پس از اینکه کار شما در این ساختمان تمام شد چطور کار بعدی را پیدا می 

فعال سه ماهه دیگه اینجا کار هست. اینجا هم کارگر هستم شب ها هم همینجا میخوابم و نگهبان هستم... دوستای      

کنند. اونها گفتند که کار برای من پیدا میکنند... فعال نمیدونم  زیادی در تهران دارم بیشتر در شهرزیبا کار می  ستانیافغان

 
111 Mobility 
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... صاحب  (کارفرما بساز و بفروش است)بگه یه جای دیگه براش کار کنم    (اکارفرم)چی میشه شاید هم صاحب کار  

 .است  کارم از من خیلی راضی

گیرد. البته  های غیررسمی مهاجران و یا از طریق کارفرما انجام میهمچنانکه اشاره شد، یافتن شغل اغلب از دو طریق شبکه

ایستادن در کنار میادین معروف کارگری در شهرها اقدام به یافتن شغل  برخی از مهاجران غیرمجاز به روش سنتی، از طریق  

دهند در فضاهای عمومی کمتر  نمایند؛ البته به دلیل غیرمجاز بودن و ترس از دستگیری، مهاجران غیرمجاز ترجیح میمی

 حضور داشته باشند. 

زاده و مهرانفر  کشور انجام شده است. عیسیشناسی نیروی کار غیرمجاز افغانستانی در  مطالعات اندکی در زمینه آسیب

)که عمده آنها غیرمجاز هستند( در کوتاه مدت و بلندمدت باعث افزایش    ستانی( معتقدند که حضور نیروی کار افغان1392)

می کشور  در  بیکاری  افغانستانی، شکلنرخ  کار  نیروی  پیامدهای حضور  نظر  از  دیگر  آسیب  ضد  شود.  عواطف  گیری 

در )  مهاجرتی  انبارلو  و  قابل طرح است. روحانی  ایرانی  مطالعه1397میان جوانان  در  نتیجه  (  این  به  در شهر شیراز  ای 

گیری نارضایتی در میان جوانان شده است که پیامد آن  اند که حضور نیروی کار افغانستانی در بازار کار باعث شکلرسیده

 افغانستانی است.   های ضد اشتغال و بکارگیری نیروی کارگیری کمپینشکل

توان در ارتباط با دستمزدهای پایین آنها و در نتیجه خروج نیروی کار  آسیب دیگر نیروی کار افغانستانی را همچنین می

ایرانی از برخی مشاغل به دلیل عدم امکان رقابت با همتایان افغانستانی آنها است. اگرچه دستمزد پایین نیروی کار باعث  

شود، اما در بلندمدت به دلیل غیررسمی بودن اشتغال نیروی کار افغانستانی )عدم  نهایی محصول منجر میکاهش قیمت  

بیمه، انتظارات مالی پایین، عدم پرداخت هزینه اجاره به دلیل زندگی در محل کار، رضایت به ساعات کاری بیشتر و غیره(  

های مهاجران افغانستانی، حضور نیروی  سوی دیگر به دلیل شبکه  گردد. ازتر از نیروی کار ایرانی میبرای کارفرما جذاب

گردد؛ بجز نیروی کار ماهر ایرانی که  یابد که در نهایت منجر به کاهش نیروی کار ایرانی میکار جدید در مشاغل ادامه می

 حضور آنها ضروری است.  

هاجر، از لحاظ ارزش )حقوق( نیروی کار بومی را از  کارفرما با استفاده از حضور نیروی ارزان و غیرمجاز م "بعبارتی دیگر 

توان  را می   مورد. نمونه این  (2007)شلی    "کند نماید یا شرایط دشواری را برای نیروی کار بومی ایجاد می بازار خارج می 

  ی ها مشاهده کرد. در چهار دهه گذشته حضور نیروی کار افغانستانی )اغلب غیرمجاز( در صنف سراج در صنف سراجی

دهند؛  روند افزایشی داشته است، بطوریکه بخش قابل توجهی از نیروی کار در این صنف را مهاجران افغانستانی تشکیل می

های اخیر این موضوع باعث نارضایتی کارگران ایرانی این بخش شد که نتیجه آن حذف بطور خاص در شهر تهران. در سال 
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است )مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت    1400کار افغانستانی در سال  صنف سراجی از لیست مشاغل مجاز برای نیروی  

 (.  1400آوا  -تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان

آسیب دیگر نیروی کار غیرمجاز افغانستانی از نظر خروج ارز از کشور است. همچنانکه اشاره شد بخش عمده نیروی کار  

شوند. آنها پس از کار و کسب  انی در ایران به منظور اشتغال و ارسال وجوه به کشورشان به ایران وارد می غیرمجاز افغانست 

کنند. در این راستا تغییرات در ارزش ریال ایران در ماندگاری  درآمد بخشی از حقوق ماهیانه خود را به افغانستان ارسال می

 .ثیرگذار استانستان یا خروج آنها به سمت کشورهای دیگر ت آنها در بازار کار ایران و بازگشت آنها به افغا

 

 

 ( 2021)گزارش بانک جهانی  میلیون دالربه ( 2020تا  2007ایران ) اوجوه ارسالی مهاجران به افغانستان از مبد  :4 نمودار

ارائه کرده است. همچنانکه در نمودار   2017تا سال    ابانک جهانی آمار وجوه ارسالی به کشورها را به تفکیک کشور مبد

 میلیون دالر از ایران به افغانستان ارسال شده است.   100ساالنه بیش از  2017تا    2010های فوق مشخص است، بین سال 

 

 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

109 
 

 تملک اموال منقوق و غیرمنقول

انداز خود را  ای هستند که اغلب بخش قابل توجهی از پسشامل نیروی کار فصلی یا دوره  امدرک عمدت   مهاجران فاقد   

گذاری در ایران نیستند. اما  کنند؛ از اینرو عمدتا این گروه از مهاجران در پی سرمایهبه خانواده خود در افغانستان ارسال می 

گذاری در بخش  ضور دارند ممکن است اقدام به سرمایهبرخی از آنها که همراه با خانواده برای طوالنی مدت در کشور ح

امالک منقول یا غیرمنقول نمایند. بدیهی است که از نظر قانونی امکان تملک برای این گروه از مهاجران وجود ندارد اما  

منقول اغلب  های غیررسمی اقدام به این کار نمایند. خرید اموال منقول و غیرامکان دارد که همچون مجازین از طریق روش

به نام شخص معتمد ایرانی یا مهاجر مجاز افغانستانی )مهاجر مجازی که امکان تملک دارد بطور مثال آنهایی که تابعیت  

های  گردد. در بخش بعد به آسیبگیرد که باعث مشکالت مختلفی برای شخص مهاجر میاند( انجام میایران را کسب نموده

 شد. این نوع از تملک پرداخته خواهد 

ها  اند. برخی از مسئوالن و شهروندان ایرانی این نوع از ازدواجبرخی از اتباع غیرمجاز با زنان ایرانی اقدام به ازدواج کرده

کنند. از نظر آنها با ازدواج مرد غیرمجاز افغانستانی با زن ایرانی  مند شدن از امتیازات زن ایرانی تحلیل می را با هدف بهره 

بانکی و غیره دسترسی داشته  توانند  آنها می  ایرانی خود اموال منقول و غیرمنقول خریداری کنند، به خدمات  به نام زن 

های  و در بخش  ها معرفی کردتوان تنها عامل انتفاع مرد غیرمجاز را به عنوان انگیزه این ازدواجنمیپر واضح است که  باشند.  

  بیان شده است. قبل در خصوص پایداری این نوع از ازدواج ها مطالبی

 

 زندگی استیجاری  

شوند عمدتا در محل کار خود )ساختمان نیمه کاره، مهاجران غیرمجاز افغانستانی که اغلب برای اشتغال وارد ایران می   

باشد. اما برخی از  کنند. از این نظر بحث اجاره خانه برای سکونت برای آنها مطرح نمیکارگاه، مزرعه و غیره( زندگی می

آنها یا امکان سکونت در محل کار را ندارند یا همراه با خانواده در ایران حضور دارند که آنها را مجبور به اجاره خانه  

 نماید. می

له اجاره خانه به اتباع خارجی در شهرهای بزرگ کشور، بخصوص شهر تهران تقریبا به امری طبیعی تبدیل شده است.  ئمس

گیرد. اجاره مستقیم به مهاجر غیرمجاز یا اجاره به یک مهاجر مجاز افغانستانی. البته ممکن  اجاره خانه به دو روش انجام می



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

110 
 

است در مواردی کارفرمای ایرانی مهاجر یا اشخاص دیگر ایرانی نیز اقدام به اجاره خانه برای فرد مهاجر نمایند. در روش  

مه )خارج از بنگاه امالک( اقدام به اجاره دادن خانه  نا اول که کمتر رایج است، مالک به صورت غیررسمی و نوشتن اجاره

برای اجاره خانه معرفی  خود می نماید. در روش دوم، مهاجر غیرمجاز یکی از آشنایان یا دوستان مهاجر مجاز خود را 

کند. یدا مینماید اما مهاجر غیرمجاز در خانه سکونت پنماید. در این حالت مالک با فرد مجاز اجاره نامه را امضاء میمی

در روش دوم، مهاجر غیرمجاز تمایل بیشتری برای پرداخت کرایه دارد. یکی از صاحبان بنگاه امالک در محله هرندی  

 گوید:تهران در این خصوص می

دار به جاشون خونه رو اجاره میکنه. صاحب خونه  مهاجرین غیرمجاز مشکلی در اجاره خانه ندارند. یه مهاجر مدرک   

 میدونه که قرار نیست اون مدرک دار تو خونه بشینه.... اونایی که مدرک ندارن زیاد دوست ندارن رهن بدن چون همهم 

... البته پیش میاد که صاحب خونه  (زمان اتمام قرارداد اجاره)دار بهشون پس نده ندارن هم میترسن رهن رو اون مدرک

 .ده اش رو اجاره بدبخواد به افغانی بی مدرک هم خونه

های مجردی در محالت قدیمی همچون  بخشی از مهاجران غیرمجاز در شهرهای ایران، بخصوص در شهر تهران در خانه

)همچون محله هرندی تهران  بازار  نواباطراف  یا  و  پایین خانه( ساکن هستند. هزینه، کن  این های  در  استیجاری  های 

های  گیری کلونیخیز بودن این محالت باعث شکلها و همچنین جرمخانهمحالت، بافت قدیمی و ریزدانگی، متراژ پایین 

مهاجران شده است. یکی از این محالت در شهر تهران، محله هرندی )دروازه غار( است که حضور باالی نیروی کار مجرد  

تهران، نرخ پایین اجاره    و غیرمجاز افغانستانی را شاهد هستیم. حضور آنها در این محله عمدتا به دلیل دسترسی به بازار

هایی از  های با حیاط مرکزی و امکان زندگی جمعی با دیگر مهاجران است. این موضوع باعث آسیب خانه، وجود خانه

ناحیه   مسئوالن شهرداری  از  یکی  است.  محله شده  بافت جمعیتی  تغییر  مصاحبه خود  12منطقه    4جمله  در  به   تهران 

و تحوالتی که باعث حضور مهاجران داخلی و همچنین افغانستانی در محله شد، اشاره  تاریخچه محله در چند دهه اخیر  

 کند: می

های اجتماعی است. با اینکه محله به  ترین طبقات اقتصادی و آسیبمهمترین مشکالت محله هرندی حضور ضعیف   

قصیر اهالی محله بوده که وضعیت محله  اینجا با بازار خیلی فرق داره.... ت   (اقتصادی)بازار تهران نزدیک است اما سطح  

باال  "  بحثسبک زندگی تغییر کرد و    70و    60این شده. از پنج تا خانه چهار خانه تخریب شده و یا قدیمی است. دهه  

ها خالی شد؛  مطرح شد، پس از آن اهالی قدیمی محله هرندی رفتند شمال تهران و در نتیجه محله از قدیمی  "شهر تهران
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گری محله از دست رفت.... رفته رفته تغییر  های تهران در هرندی ساکن شدند. در نتیجه اصالت بومینشینهبه جاش حاشی

ها شد. در نتیجه این موضوع به دلیل دستمزد باال و نیاز  کاربری در محله بیشتر شد و اطراف بازار تبدیل به انبار و کارگاه

 . های مجردی ساکن شدندخانه به نیروی کار، کارگر افغانی وارد محله شد و در

همچنانکه در مصاحبه فوق مشخص است، حضور نیروی کار افغانستانی در محله هرندی به مرور زمان افزایش یافته است  

کارشناسان دفتر توسعه  که یکی از مهمترین دالیل آن سطح اقتصادی پایین محله و اجاره پایین خانه است. یکی دیگر از  

 کند:زمینه مسائل اجتماعی ناشی از حضور مهاجران افغانستانی اظهار می درمحله هرندی تهران 

های با حیاط مرکزی است.  های مهاجران افغانستانی در محله زندگی به صورت جمعی در خانه یکی از مهمترین ویژگی   

تی بر آنها در محله هرندی  کنند. هیچ نظار های با حیاط مرکزی زندگی می نفر از مهاجران در یکی از خانه 40تا  30بعضا 

 نیست... زاد و ولد در بین مهاجران افغانستانی زیاد است و این موضوع به یکی از مشکالت محله تبدیل شده است. 

 

 خدمات و تسهیالت بانکی 

 کارت بانکی 

های  گروه از مهاجران به کارتپذیر نیست. از این جهت به دلیل نیاز این  های بانکی امکاندسترسی اتباع غیرمجاز به کارت   

نمایند.  های بانکی سایر افراد می بانکی از جمله برای دریافت حقوق، خرید و غیره، آنها اقدام به در اختیار گرفتن کارت

های بانکی عمدتا  داشتن کارت بانکی در دوره شیوع ویروس کرونا از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. کارت

گیرد. بعالوه بخشی از مهاجران غیرمجاز اقدام  ایرانی بخصوص کارفرمایان کارگران در اختیار آنها قرار میتوسط شهروندان  

مفهوم سازی    "نبوغ بقا "در قالب    این فرایند  در بخش های قبلی،نمایند.  به امانت گرفتن کارت بانکی مهاجران مجاز می

 شد. 
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 تسهیالت بانکی غیررسمی

اندازی  دهی در سطح محالت از جمله مهمترین ابتکاراتی است که در شهرهای مختلف کشور راههای خرد وامصندوق   

همسایگی    -های مبتنی بر روابط خویشاوندیدهی در محالت، صندوقهای خرد واماند. یکی از مهمترین انواع صندوقشده

یابد.  متقاضیان به اعضاء وام اختصاص می  کشی و آوردهها که اعضای آن متفاوت است، براساس قرعه است. در این صندوق

گیرد. با توجه به عدم  های مربوط براساس اعتماد بین اعضاء بوده و اغلب با محوریت زنان در محالت شکل میتمام فرایند

.  انددهی در محالت کردههای واممهاجران غیرمجاز به تسهیالت بانکی، برخی از آنها اقدام به عضویت در صندوق  سی دستر

 است.   112ها اغلب شامل همسایگان یک محله اعم از ایرانی و افغانستانی )مجاز و غیرمجاز( اعضای این صندوق

 

 بیمه درمانی )درمان( 

توجهی از مهاجران فاقدمدرک افغانستانی  عالوه بر دو گروه پناهندگان و مهاجران افغانستانی دارای گذرنامه، تعداد قابل   

شود، به خدمات بیمه  میلیون برآورد می  1.5تا    1دارند. این گروه از مهاجران که جمعیت آنها بین  نیز در ایران حضور  

های جدید خود تعداد مهاجران  درمانی دسترسی ندارند. البته کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش

با توجه به  .  (2021ی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  )کمیساریا  کند میلیون نفر برآورد می   2.6افغانستانی غیرمجاز را  

دامداری، آنها  -فعالیت بخش عمده مهاجران فاقدمدرک در مشاغلی همچون ساخت و ساز یا فعالیت در بخش کشاورزی

بیمه   در معرض حوادث ناشی از کار نیز قرار دارند. به دلیل غیرمجاز بودن اشتغال آنها در کشور، امکان بیمه اشتغال و

درمانی برای آنها از سوی کارفرمایان نیز وجود ندارد. در صورت بروز هر گونه حادثه در محل کار یا بیماری این گروه به 

پذیر خواهند بود. از طرف دیگر ترس از مراجعه به مراکز درمانی  های مهاجران افغانستانی، آسیبمراتب بیشتر از دیگر گروه

های ناشی از بیماری و حوادث، در مرز شدن برای آنها وجود دارد که آنها را عالوه بر آسیب به دلیل امکان شناسایی و رد

 دهد. معرض استرس و ترس در زمان مراجعه به مراکز درمانی قرار می

ا  نمایند اما هزینه درمان آنها بمراکز درمانی اغلب بدون محدودیت، نسبت به ارائه خدمات به مهاجران فاقدمدرک اقدام می

شود. چالش هزینه درمان نه تنها برای مهاجران افغانستانی فاقد بیمه درمانی، بلکه برای آن دسته از  تعرفه آزاد محاسبه می

 
 دهی در محالت بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.  های وامدر بخش انتفاع رابطین صندوق  112
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پذیری بیشتر مهاجران افغانستانی،  شهروندان ایرانی که دسترسی به بیمه درمانی ندارند نیز مطرح است، اما به دلیل آسیب

شوند. برخی از آنها فرایند درمان را به دلیل مشکالت  های بیشتری مواجه میی آنها با چالشدر زمان مراجعه به مراکز درمان 

گردد. بخش محدودی از  اندازند که باعث بروز مشکالت بیشتر برای سالمت جسمی و روانی آنها میخیر می امالی به ت

های وابسته  ها و درمانگاهو درمانی خیریههای مالی  مهاجران افغانستانی در مناطق شهری بزرگ همچون تهران به حمایت

 المللی دسترسی دارند. های بینها یا سازمانبه خیریه

  1391غیرانتفاعی و بشردوستانه است از سال   المللی،بین پزشکی، که یک سازمان مستقل  "پزشکان بدون مرز "بطور مثال  

حضور داشته و    -مهاجران افغانستانی در شهر تهران استکه یکی از محالت اصلی حضور  -در محله هرندی شهر تهران  

های مختلف پزشکی همچون اعتیاد، ایدز، زنان و زایمان، روانشناسی و دیگر خدمات درمانی و بهداشتی به ساکنان در زمینه

ارائه می برای    های بهداشتی دهند. چند آژانس سازمان ملل متحد نیز خدمات محدودی در زمینه مراقبتمحله خدمات 

های  ها و سازماننمایند. البته خدمات ارائه شده توسط خیریههای پرخطر ارائه میپذیر و دیگر گروهمعتادان، زنان آسیب

 غیردولتی محدود بوده و همه مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به این خدمات را ندارند.  

ویروس کرونا( با فراهم کردن شرایط، پزشکان، دندانپزشک و دیگر  ای )البته قبل از شیوع  شهرداری نیز به صورت دوره

کرد. از سوی دیگر نهادهای خیریه در برخی محالت شهری )بخصوص  خدمات درمانی را به صورت رایگان فراهم می

یید  اورت ت نمایند. بطور مثال در صهای مادی و مالی ارائه می حاشیه شهرها( نیز در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی کمک

های خیریه و یا  های درمان با هماهنگی با درمانگاهپذیر و بی بضاعت بودن خانواده توسط خیریه، بخشی از هزینهآسیب

گردد. بعالوه در ارتباط با دسترسی به این نوع از خدمات درمانی غیررسمی  هزینه دارو به بخشی از مددجویان ارائه می

نی اعم از مهاجران فاقدمدرک وجود ندارد؛ اگرچه شاید به دلیل محدودیت منابع مالی  محدودیتی برای مهاجران افغانستا

پذیر و بی بضاعت وجود  المللی امکان ارائه این خدمات رایگان درمانی به تمام جامعه آسیبهای بین ها و سازمانخیریه

صورت مراجعه به مراکز درمانی دولتی نداشته باشد. از طرف دیگر مهاجران فاقدمدرک همچون مهاجران دارای مدرک در 

اند اما مشکل اصلی در این زمینه عدم دسترسی به بیمه درمانی  و یا خصوصی محدودیتی در دسترسی به این خدمات نداشته

 و هزینه باالی درمان در مراکز درمانی و هزینه دارو برای مهاجران است.  
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 ن مشکالت بیمه و درمان مهاجران افغانستانی در ایرا :21 شکل

های چالش

مهاجران در زمینه 

 بیمه درمانی
 

هزینه باالی درمان 
 و دارو

انداختن درمان به تعویق  
و دوستان قرض از بستگان  

 تشدید بیماری جسمی و روانی

مشکالت درمان 
 مهاجران فاقدمدرک

هزینه باالی بیمه 
سالمت برای اقشار 

پذیرغیرآسیب  

پوشش تعداد پایین 
پناهندگان برای بیمه 

سالمت توسط 
UNHCR 

محدودیت منابع مالی 
ها و خیریه INGO ها

برای حمایت از اقشار 
 ضعیف

انصراف از درخواست بیمه 
 سالمت

 باالرفتن هزینه خانوار

 خالء حمایت مالی دولتی
انصراف از درمان یا به تأخیر 

 انداختن آن

نوار و رد مرز شدن سرپرست خا
 مشکالت اقتصادی خانواده

های حوادث، عدم پوشش بیمه
 ازکارافتادگی، درمانی و اشتغال

گذاری محدودیت در رعایت فاصله
اجتماعی در دوره شیوع کرونا در 

 محل سکونت
احتمال دستگیری و رد مرز شدن 
 در زمان مراجعه به مراکز درمانی

های بیمه کاستی
 سالمت

نه درمان و دارو با عدم پوشش کامل هزی
 بیمه سالمت

مبنا بودن صدور و تمدید بیمه -خانوار
 سالمت

در دفترچه بیمه و  "اتباع"قید عنوان 
ای برخی مراکز درمانی در برخورد سلیقه

 پذیرش اتباع
 عدم پوشش مهاجران با گذرنامه خانواری
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المللی از درمان مهاجران غیرمجاز، این گروه از مهاجران های بینای و سازمانهای خیریهها و درمانگاهدر کنار حمایت خیریه

کنند. مهمترین روش آن استفاده از دفترچه درمان اتباع  های آن استفاده میهای دیگری برای درمان و کاهش هزینهاز روش

با موضوع    "با اغماض"مجاز افغانستانی است. برخی از مراکز درمانی یا پزشکان با علم بر بی بضاعت بودن این افراد  

افراد و پذیرند. در برخی موارد نیز به دلیل تشابه چهره امکان شناسایی  کنند و دفترچه شخص دیگری را میبرخورد می

اطمینان از تعلق دفترچه به شخص ارائه دهنده وجود ندارد. شناسایی چهره دارنده دفترچه بیمه در دوره شیوع ویروس  

 کرونا به دلیل استفاده از ماسک دشوارتر شده است.  

های  ه جراحیمین منابع مالی برای درمان مهاجران افغانستانی )مجاز و غیرمجاز( بخصوص در مواقع نیاز با آخرین روش ت 

سنگین، استفاده از ظرفیت وجوه ارسالی مهاجران افغانستانی ساکن در کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای غربی است. 

 نماید:  اظهار می فرزند(  5ساله و صاحب  35) در محله هرندی تهران فاقد مدرکافغانستانی    زنان یکی از

اش زیاد بود و ما پول نداشتیم.... چند تا از پسرعمو  داد. اما هزینهقلب انجام می  (جراحی)چند سال قبل شوهرم باید عمل     

نست  اکنند. به اونا که زنگ زدیم از اونا کمک خواستیم و یه مقدار پول فرستادند و توهاش در سوئد زندگی میو پسر دایی

هم وضع درآمدشون خوب نیست....   در سوئد  ده فکر میکنم پول ازشون بخوایم نمیدن چونعمل کنه... اما االن که کرونا اوم 

مثل    دالبته بستگی داره چقد پول بخوایم اگه کم باشه شاید کمک کنن ولی زیاد باشه نمیکنن.... اگه آشنا آدم نزدیکی باش

 خواهر برادر شاید کمک کنن ولی آشنای دور این کار رو نمیکنه.

های مواجهه با بحران یا نیاز شدید، توسل به ظرفیت بستگان و دوستان مهاجر  شونده اشاره دارد، در زمانهمچنانکه مصاحبه

رای زیست یا بقا به آن روی نی باهایی است که جامعه مهاجر افغانستکنند از جمله روشکه در کشورهای دیگر زندگی می

کمکمی میزان  البته  کشورها    آورد.  دیگر  در  ساکن  افغانستانی  مهاجران  توسط  موافقت  عدم  یا  موافقت  در  درخواستی 

ثیرگذار است. بعالوه بخشی از مهاجران افغانستانی در ایران اقوام یا آشنایانی در دیگر کشورها ندارند یا اقوام درجه یک  ات 

کشورها حضور ندارند و از سوی دیگر به دلیل شانس پایین موافقت اقوام و آشنایان دور با درخواست کمک   آنها در دیگر

 آنها، اغلب تمایلی به ارائه این درخواست به اقوام و آشنایان دور ندارند. 
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 گواهینامه رانندگی 

امکان دسترسی به گواهینامه رانندگی وجود  بدیهی است که به دلیل غیرقانونی بودن حضور اتباع غیرمجاز در کشور،     

ندارد. البته بخشی از مهاجران مجاز نیز به دلیل قوانین محدودکننده کنونی در ارتباط با صدور گواهینامه رانندگی شرایط  

دگی مشابهی دارند. در این شرایط بخشی از افرادی که تمایل به رانندگی در ایران دارند یا بخاطر وضعیت شغلی یا خانوا

کنند. در صورت بروز تصادف یا متوقف شدن توسط مجبور به رانندگی هستند، بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی می

کنند. با توجه به اینکه مالکیت خودرو نیز متعلق به شخص ایرانی یا افغانستانی مهاجر  پلیس، خودرو را رها کرده و فرار می

 نماید.  دتی خودرو را با پرداخت جریمه رفع توقیف می )مجاز( است، مالک واقعی پس از م 

 

 دسترسی به حمل و نقل عمومی

گیرد، محدودیت  در زمینه دسترسی به حمل و نقل عمومی درون و بین شهری که اغلب با تاکسی و اتوبوس انجام می   

ضرورت ثبت کد ملی برای دریافت  زیادی برای مهاجران غیرمجاز وجود ندارد؛ اگرچه در دوره شیوع ویروس کرونا و  

گیرد اما همچنان بسیاری از رانندگان اتوبوس بدون صدور بلیط رسمی )به صورت  هایی انجام میگیریبلیط اتوبوس سخت

توانند مسافران افغانستانی را سوار اتوبوس خود کنند. اما امکان استفاده از حمل و نقل هوایی به دلیل  مسافر کنار جاده( می

 پذیر نیست. ثبت کد ملی برای آنها امکان ضرورت

آن استفاده   از  بدون محدودیت  اغلب  تهران، مهاجران غیرمجاز  از جمله در  از متروهای درون شهری  در زمینه استفاده 

اخت  شوند. در این مواقع یا اقدام به خرید بلیط تک/دو سفره با پردنمایند. البته برای شارژ بلیط مترو با مشکل مواجه میمی

هایی مواجه شده  های بلیط مترو با محدودیتنمایند )البته در دوره شیوع ویروس کرونا پرداخت وجه نقد در باجهوجه می

کنند. البته آن دسته از مهاجران غیرمجاز  است( یا از یک شهروند ایرانی درخواست خرید بلیط یا شارز کارت مترو را می 

 در اختیار دارند مشکل چندانی در زمینه خرید بلیط یا شارژ کارت مترو ندارند.  ای یا امانت( که کارت بانکی )اجاره
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 ستان تهرانمهاجران افغانستانی در اچرخه انتفاع، مطالعه موردی:  

هدف اصلی در این بخش این است که با نشان دادن روابط غیرشفاف شکل گرفته حول موضوع اتباع خارجی در ایران    

بستری منجر شده است که مولد زیست غیررسمی مهاجران، عدم تمایل به مریی شدن، افزایش قدرت مانور  به شکل گیری  

تعامالت مبتنی بر روابط سودمحورانه در ادبیات مختلف با واژگان مختلفی    اتباع غیرایرانی در زیستن در سایه شده است.

به معنای تعامل نفع جویانه ای است که عمدتا یکسویه و همراه با    113بهره کشی   و یا  صورت بندی شده است؛ استثمار

بدون توجه  تبعیض و فشار است. در این پژوهش براساس مالحظات موجود از واژه انتفاع استفاده شده است؛ تعاملی که  

یی می شود و به منافع ملی و فارغ از چشم اندازی درازمدت صرفا براساس نفع فردی/گروهی یا سازمانی اعمال و اجرا

 بازی دوسر باخت خواهد بود.بی شک 

مهاجران،  موضوع  در  نفع  ذی  های  گروه  مهاجر،  جامعه  با  هم  پژوهش  این  در  گرفته  های صورت  مصاحبه  براساس 

اتباع  سازمان در حوزه  فعال  و غیردولتی  دولتی  انتفاع  های  و  بر سودمحوری  مبتنی  تعامالت  از  ای  افغانستانی مجموعه 

 .آورده شده است 22ده است که در شکل شماره  صورت بندی ش 

 

 

 

 
113 Exploitation 
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 : مفهومی تعامالت شکل گرفته در حوزه اتباع افغانستانی در ایران  22شکل 

زیست غیررسمی جمعیت مشاغل غیررسمی عرصه استثمار و نابرابری هستند و تولید کننده پرولتاریای غیررسمی است.  

( که برای  2009)ایفتاچل  قرار می دهد    114"موقتی بودن دائمی"مهاجر افغانستانی ساکن استان تهران، افراد را در موقعیت  

( دنبال می کنند. دسوتو  را  متنوعی  این عرصه عاملیت  1389بقا استراتژی های  بازیگران عرصه  به  با نگاهی متفاوت،   )

اولیه  تامین نیازهای  به ناتوانی دولت در  بیشتری می دهد و اقتصاد غیررسمی را پاسخ خودجوش و خالقانه تهیدستان 

زیست غیررسمی نوعی استراتژی بقا و پاسخ افراد به اقتصاد بیش از حد تنظیم کننده و دولت  های فقیر می داند و  توده

 ناکارامد است. 

( استراتژی بقا را در این شیوه زندگی  2007اتباع افغانستانی ساکن استان تهران همراستا با نظریه پیشروی آرام آصف بیات )

پذیری، پراگماتیسم، مذاکره و مبارزه مداوم برای بقا و توسعه خویش است و دنبال می کننند و   دانسته که دارای انعطاف

 
114 permanent temporariness 
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در تالشند تا بدون دخالت مقامات و نهادهای رسمی اموراتشان را اداره کنند. این جمعیت به دنیال نظم شهری جایگزین  

شناخته می شوند نیز باثبات    "قانونی "ه با عنوان  و شیوه متفاوتی از سازماندهی فضا هستند. وضعیت اتباع افغانستانی ک

(.  2012؛ مک فارلین و وایبل 2004یاد کرد )روی و الصیاد  115غیررسمیت -نمی باشد و می توان از آن به پیوستار رسمیت

که افراد را در هاله مبهمی از وضعیت نامطمئنی قرار می دهد که در بازه روشنایی موقعیت  116در این فضای خاکستری 

انونی، امن و عضویت در جامعه تا بعد تیره در حاشیه ماندگی و هرمان قرار می دهد به بازتولید تجربیات منفی مهاجران  ق

نسبت به جامعه میزبان منجر می شود؛ تجربیاتی که به تدریج انباشته شده و به تشدید سوگیری های نسل جدید مهاجران  

 نسبت به جامعه ایران منجر شده است.  

، تشتت سیاستگذاری و تنوع دسته بندی وضعیت  جامعه مهاجربه تقویت زیست غیررسمی  ،  تعامالت مبتنی بر انتفاعتداوم  

بر تحت الشعاع قرار دادن خدمات و تسهیالتی که    عالوهکه    می انجامدبه دلیل نفع سازمانی و گروهی    اقامتی مهاجران

تخریب وجهه کشور در عرصه  دهه حضور میلیونی اتباع خارجی در کشور منجر به    4جمهوری اسالمی ایران طی بیش از  

نارضایتی   افزایش  و همچنین  المللی  است.بین  مهاجر شده  و  میزبان  دو جامعه  گونه  شناخت    هر  از  این  روابط خارج 

   می تواند به تدوین سیاستگذاری دقیق تر، منسجم تر و قدرتمندتر بیانجامد.غیرشفاف  و چارچوب 

 

 

 در تعامل بین جامعه میزبان و جامعه مهاجر انتفاع رابطه مبتنی بر 

میگروه    نفع  افغانستانی  غیرمجاز  مهاجران  غیررسمی  زیست  از وضعیت  ایرانی  از شهروندان  مختلفی  البته  های  برند. 

اقدام می  این گروه  با قصد استثمار  و  آگاهانه  نمونهگروهی  به  این بخش  در  از روشنمایند.  انتفاع و های مختلفی  های 

مصاحبه های متعدد و طوالنی  های این بخش حاصل  شود. اغلب یافته غیرمجازین و همچنین مجازین پرداخته می   کشیبهره

سازمان  مدت  ملی،  و  محلی  مسئوالن  ایران،  شهروندان  غیرمجاز(،  و  )مجاز  افغانستانی  مهاجران  در  با  نهاد  مردم  های 

 است.  های مختلف استان تهرانشهرستان

 

 
115 formality-informality continuum 
116 gray spacing 
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 صدور کارت اقامت نامعتبر برای غیرمجازین 

م   پیدا  کشور سکونت  در یک  اقامتی  مدارک  فقدان  و  به صورت غیرمجاز  که  نیاز  یبرای یک مهاجری  مهمترین  کند، 

دسترسی به مدارک اقامتی است. این مدرک برای زیست و اشتغال او امری حیاتی است. در جهت دریافت مجوز اقامت، 

 شوند. های در دسترس برای کالهبرداران و جاعلین مدارک محسوب می مهاجران غیرمجاز به عنوان گزینه

 

 نمونه تذکره نامعتبر صادر شده برای مهاجر غیرمجاز افغانستانی در تهران :23 شکل

تصویر فوق یک فرم خام از تذکره تابعیت افغانستان است که در منطقه شهرزیبا برای یکی از مهاجران غیرمجاز افغانستانی  

سکونت در ایران( را داشته    صادر شده است. این مهاجر که سه بار تجربه دستگیر شدن توسط پلیس )در یک سال و نیم

پس از دریافت    (هانت کافی)ها است، به دنبال مجوز اقامت برای عدم رد مرز شدن بوده است. در نهایت در یکی از مغازه

شود. برای او صادر می   (آن هم عکس غیراستاندارد)، تذکره نامعتبر با یک عکس  (1398زمستان  )  هزار تومان  200حدود  
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به   بوده و سواد خواندن و نوشتن هم ندارد در مصاحبه اعالم میاینکه این مهاجر پشتونبا توجه  من که  "کند که  زبان 

 .  "دونم چی نوشته اینجا ولی دوستام میگن این رو به پلیس نشون بدی دیگه رد مرز نمیکنن، شما ببین چی نوشته نمی

سطح سواد پایین مهاجر در این مورد نقش زیادی در سوء استفاده دیگران از وضعیت اقامتی او دارد. عدم اطالع از قوانین  

اقامتی و مجوزهای معتبر باعث شده است که آنها اطالعی از نامعتبر بودن مجوز اقامت صادر شده نداشته باشند. البته در  

اجتماعی مهاجران غیرمجاز نیز اشاره کرد. برخی از نیروی کار غیرمجاز )اغلب  های  شبکه  ماجرای این خصوص باید به  

اطالعی آنها از مجوزهای  پشتون زبان( با مهاجران مجاز با سابقه سکونت باال کمتر در ارتباط هستند. این موضوع نیز در بی

نفر دیگر از مهاجران غیرمجاز در ارتباط است  شده فوق الذکر تنها با چند  ثیر نبوده است. مهاجر مصاحبهاتاقامتی معتبر بی

 در ایران دارند.  کوتاه مدت که اغلب آنها سابقه سکونتی 

 

 ثبت نام اعزام به اروپا 

اتباع غیرمجاز افغانستانی میاز دیگر نمونه    ایرانی از  به ایجاد شایعه ثبت نام  های جدید سوء استفاده شهروندان  توان 

دفتر سازمان ملل در تهران و سفارت آلمان در تهران جهت اعزام آنها به کشورهای اروپایی اشاره  آوارگان افغانستانی توسط  

افغانستانی به سمت ایران در مرداد به قدرت رسیدن طالبان و خروج سراسیمه مهاجران غیرمجاز  از بحران  - کرد. پس 

آنها جهت ارائه مدارک به سفارت آلمان یا   ها( با ادعای ثبت نام، برخی از افراد )بخصوص کافی نت1400شهریور سال  

 (. 1400117شهریور    7اند )مصاحبه ایسنا  هزار تومان از هر خانواده دریافت کرده  400-300دفتر سازمان ملل، مبلغی در حدود  

هایی اقدام به سوء استفاده از  که روند مهاجرت به سمت کشورهای اروپایی افزایش یافت، افراد و شرکت   2015از سال  

های وابسته  NGOنمودند تا با فریب مهاجران افغانستانی مبالغی را از آنها دریافت کنند. یکی از افراد شاغل در    نکته این  

 گوید: در این خصوص میتهران به مهاجران در 

های تلگرام و واتس آپ پیام  گروهها هستند که زنگ میزنن یا در  چند سال گذشته خصوصا امسال بعضی شرکت  در   

نستان هستند  ها یا افراد تو افغاکنیم تا بفرستیمتون کانادا یا اروپا.... بعضی از این شرکتمیذارن که ما شما رو ثبت نام می

 
117 https://www.isna.ir/news/1400060705268/ 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

122 
 

ن  ها التیهزار تومن یا بعضا یک میلیون تومن میگیرن بعد فرم پر میکنن. چون فرم  500... حدود  و از اونجا کار میکنند

یست و دولت کانادا باید  میگن بعد از این دیگه دست ما ن   دمیگیرن   د چی هست. بعد که پول راها نمیفهمن هست خیلی

 . اگه جواب نده یعنی موافقت نکردن با مهاجرت شما.بررسی کند

افراد، علم به سواد  ها و در اینجا اشاره شد که مهمترین عامل در اقدام به کالهبرداری از مهاجران افغانستانی توسط شرکت

سوء استفاده از مهاجران حتی از افغانستان نیز    بحثپایین مهاجران و نداشتن سواد زبان انگلیسی هست. از سوی دیگر  

توسط مهاجران برای احقاق حقوق و دستگیری کالهبرداران در افغانستان  ئله  گیرد که حتی امکان پیگیری قانونی مسانجام می

 وجود ندارد. 

یافته( در  از مهاجران افغانستانی با هدف مهاجرت به کشورهای غربی )بطور کلی توسعه  و بهره کشی   انتفاع  روش دیگر

کند که  به این موضوع اشاره میشوندگان  های نامعتبر ارسال دانشجو به خارج است. یکی از مصاحبه چارچوب بورسیه

های اخیر به شدت فعال شده و اقدام به دریافت وجوه از دانشجویان افغانستانی  های اعزام دانشجو به خارج در سال شرکت

ها عالوه بر جامعه مهاجر افغانستانی شامل شهروندان  نمایند. البته جامعه هدف این شرکتبا هدف ارسال آنها به خارج می

این  نیز می ایرانی   از سوی  آنها  امکان فریب خوردن  افغانستانی،  اتباع  میان  باالی مهاجرت در  به میل  توجه  با  اما  شود. 

 ها باالتر است.  شرکت

 

 های درجه دو برای کودک خیابانی افغانستانی  چهارراه

کودکان کار اشاره کرد. یکی از   وضوعتوان به مهای حضور اتباع افغانستانی بخصوص اتباع غیرمجاز می از جمله چالش   

های مردم نهاد متعددی  محالت اصلی زندگی کودکان خیابانی و کار افغانستانی محله هرندی است که به همین دلیل انجمن

های انجام با مهاجران غیرمجاز افغانستانی و فعالین  در حوزه کودکان کار و خیابانی در این محله فعالیت دارند. در مصاحبه

NGO  ها اشاره شد و همچنین جایگاه لرها در زمینه  ها و افغانستانیمهمی در خصوص خصومت بین غربتی  نکته ها به

ها را باید در رقابت آنها  ها و غربتیهای شهر تهران. از نظر آنها بخشی از خصومت بین افغانستانی کسب و کار در چهارراه

 و کرد:ها و کسب درآمد جستجبرای اشغال فضای چهارراه
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کنند حتی بیشتر از مردان غربتی که پس از یک سنی، دیگر مردان ها کار می ها زنان نیز در سر چهارراهدر بین غربتی   

دهد. اگر مشکلی پیش  گیرد و تحویل زن میروند. نقش مرد غربتی این است که مرد فضای چهارراه را میسرچهارراه نمی

کند و  شود، حضور پیدا میها از چهارراه که محل کار آنها محسوب می برای قلدری و بیرون راندن غریبه  (مرد)بیاید  

های شمال شهر  ها وجود دارد. چهارراهها و خیابانکند. اختالف و رقابت بین کودکان کار در چهارراهها را خارج می غریبه

های مهم نیستند و بعضا  ها در چهارراهها است. اما افغاندست غربتی  ها و لرها است. مثل بلوار کاوه که تهران دست غربتی

ها  ای در بلوار کاوه از کودک کار افغان در مقابل غربتیها مثل داروخانهشوند. البته بعضا ایرانیاز مترو هم بیرون رانده می

هارراه هم حس مالکیت ندارند، حس  ها سر چ دهند.... افغانکنند و اجازه فروش در جلو مغازه خود را میحمایت می

روند  به فضاهایی می  ستانیکنند که بقیه حق دارند تا آنها را بیرون کنند؛ به همین خاطر کودکان افغان غربت دارند و فکر می

ند و کنها را تهدید میترسند و آنها افغانها میها از غربتیها.... افغانرود مثل پارک یا سوراخ سنبهکه کسی آنجا نمی

ها در کودک کار در چهارراه سابقه بیشتری دارند و شغل چهارراه را برای خودشان  روند. غربتیها از چهارراه میافغان

 .دانندمی

به عنوان محل   اینجا چهارراه  افغانستانی به فضاهای شهری )در  اتباع غیرمجاز  همچنانکه اشاره شد، در زمینه دسترسی 

شود  از نظر قدرت باعث می  پست تر. قرار گرفتن مهاجر افغانستانی در موقعیت  رصد استقابل کسب درآمد( نیز تبعیض 

های پر درآمد شهری  ها فضا را برای فعالیت آنها در چهارراهکه دو گروه دیگر یعنی دستفروشان لر در چهارراه یا غربتی

 محدود کنند.  

 

 الحسنه غیررسمی در محالت و انتقاع رابطین وام قرض

مین  اهای غیررسمی جهت تبه دلیل عدم دسترسی به تسهیالت بانکی برای اتباع افغانستانی غیرمجاز، آنها به دنبال روش    

کنند و یا همراه با  مالی برای حل مشکالت خود هستند. آن دسته از مهاجرین که برای مدت طوالنی در ایران زندگی می

ایران زندگی می  در  ایرانی در صندوقکنند، همچون شهرونخانواده  این صندوقهای خرد محله شرکت میدان  ها  کنند. 

بر محوریت زنان شکل می از مهاجران  اغلب  دارد. یکی  آنها  مالی  توان  تعداد اعضای صندوق و  به  نیز  وام  گیرد. مبلغ 

 گوید: ها عضو بود میکه خود در گذشته در این صندوقستان اسالمشهر افغانستانی در شهر 
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ایرانیصندوق    هم  داشت.  وجود  گذشته  از  محله  افغانهای  هم  هستند  است.  یستان ها  ایرانی  صندوق  رابط  اما  ها. 

ها هم بعضا عضو میشن. خیلی از اونها این وام رو میگیرن تا یه مشکلی رو حل کنن مثال یکی دخترش میخواد  فاقدمدرک

شون خوبه ها هم که وضع مالیاد دکتر بره برای عمل و... اما بعضیازدواج کنه برای جهیزیه به پول نیاز داره یا یکی میخو

ش خیلی زیاد بود. مبلغ وام هم زیاد بود مثال  ضایها اعبعضا میرن با این وام طال میخرن. مثل خودم... یکی از این صندوق

به عنوان صندوقدار  )حسابش  میلیون تومن. کم کم که اعضاء زیاد شد اون رابط ایرانی که همه پول رو میریختن    25حدود  

درخواست اجرت کرد. میگفت چون زحمت میکشه باید موقع گرفتن وام یه پولی بهش بدن. من   (و معتمد عمل میکرد

یداشت تا نوبت اینا رو  زودتر بگیرن یه درصدی از وام رو برای خودش برم  را  شانها که میخواستن وامشنیدم از بعضی

ها نیستم چون پرسیدیم گفتن مشکل شرعی داره. اما من شنیدم که یکی  دیگه من عضو این صندوق... االن  جلو بیندازد

. ولی اونی که مدرک  ها رو برداشته و فرار کرده به خارج... پول   (ها اون فرد ایرانی صندوقدار و رابطدیگه از صندوق

   ند.برد  به پلیس که پولش را بره شکایت کند نداره نمیتواند 

پذیر مهاجران غیرمجاز  تواند به عنوان محلی برای حل مشکالت اقشار آسیبهای خرد محلی اگرچه می صندوقشرکت در  

شود. در این مورد نیز به دلیل موقعیت  باشد اما به دلیل عدم نظارت و سوء استفاده رابطین، باعث تشدید مشکالت آنها می 

ای که شاید  له ئمراجعه به پلیس و پیگیری حقوق از آنها سلب شده است. مسپذیر و متزلزل اقامتی غیرمجازین، امکان  آسیب

 توجه سوء استفاده کنندگان ایرانی نیز قرار گرفته است.   وردم

 

 های قاچاق قاچاق مهاجران و انتفاع شبکه 

کنار      در  را  افغانستانی  غیرمجاز  اتباع  حضور  برنده  مهمترین  بتوان  قاچاق "،  "ایرانیفرمایان  رکا" شاید  شبکه  اعضای 

های قاچاق مهاجر بین ایران و افغانستان صورت گرفته است. یکی از دانست. مطالعات محدودی در زمینه شبکه  "مهاجران

های شبکه قاچاق مهاجران  ( در زمینه شناخت ویژگی1398مهمترین مطالعات در این زمینه مطالعه محمدی و صادقی )

های  های سودآور برای شبکه موجود در افغانستان، پاکستان و ایران فضای مناسبی را بر فعالیت  است. از نظر آنها وضعیت

 المللی در منطقه فراهم کرده است. ای و بینقاچاق محلی، منطقه
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های فعالیت ه دامن و  نوع و  کنندمی  فعالیت  منطقه  کشورهای  هدر حوز  بیشتر قاچاق های شبکه افغانستان  در "از نظر نویسندگان  

با مواد   دفتر مقابله  . اما از سوی دیگر گزارش"جنایی سازمانی تا سازد می شبیه "تجاری "یک سازمان  به بیشتر  را آنها انش

بران مهاجران را در مسیر غرب آسیا به  ، دو دسته از قاچاق2018( در سال  118UNODC) ملل متحد  جرم سازمان مخدر و

بینبران وابسته به شبکهبران محلی و قاچاقشامل قاچاقنماید که  سمت اروپا معرفی می المللی است که برخی از  های 

 المللی هستند.بران بینبران محلی در مسیر افغانستان به ایران وابسته به شبکه قاچاققاچاق

در رفت و آمد هستند.  همچنانکه اشاره شد تعداد زیادی از مهاجران غیرمجاز افغانستانی هر سال بین ایران و افغانستان   

توان از آمار خروج مهاجران فاقدمدرک افغانستانی برآوردی  اگرچه آمار دقیقی از تعداد ورود آنها در دسترس نیست اما می 

 از تعداد آنها کرد.  

 ( 2021)سازمان جهانی مهاجرت  (2012تا  2020روند بازگشت مهاجران فاقدمدرک افغانستانی از ایران ): 5نمودار 

 
118  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

 متحد  مواد مخدر و جرم سازمان ملل مقابله با دفتر

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

بازگشت داوطلبانه از ايران 279012 217473 286222 316415 248764 194321 355523 208059 534313

ديپورت از ايران 250731 220846 218565 227601 194763 271982 412140 268828 324779

کل بازگشتی ها از ايران 529743 438329 504791 544016 443527 466303 767663 476828 859092
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در مجموع بیش از پنج میلیون تبعه غیرمجاز افغانستانی از    2020تا    2012نانکه در نمودار فوق مشخص است از سال  همچ

هزار نفر به    550اند. بعبارتی دیگر بطور میانگین ساالنه حدود  کشور طرد شده یا بصورت داوطلبانه به کشور خود بازگشته

شوند، سود هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور وارد می   400النه  گردند. اگر فرض کنیم که سا افغانستان باز می

شود. هزینه قاچاق هر مهاجر را اگر بطور متوسط چهار میلیون تومان فرض  بران می باالیی حاصل از قاچاق آنها عاید قاچاق

 میلیارد تومان خواهد بود.   600هزار مهاجر در یک سال حدود یک هزار و  400کنیم، تراکنش مالی برای قاچاق 

 

 غیرمجازین بهره کشی از خال حمایت قضایی و  

لیس و دادگاه است. برخی از مهاجران افغانستانی فاقدمدرک اعالم  های ادغام ساختاری، دسترسی به پیکی دیگر از جنبه   

اند و یا به دلیل بروز اختالف با شهروندان ایرانی از ترس رد  کنند که در گذشته به دلیل اینکه مورد سرقت قرار گرفتهمی

 نماید: را اینطور مطرح می نکتهشوندگان این اند. یکی از مصاحبهمرز شدن به پلیس مراجعه نکرده

ترسیم؛ به همین خاطر آنها برای سرقت لوازم بخصوص  اند که ما از پلیس میمتوجه شده  برخی از خالفکاران ایرانی    

ما رو   (مهاجر غیرمجاز افغانستانی)آیند. چند ماه پیش یکی از دوستان  سرقت تلفن همراه به سراغ مهاجران افغانستانی می

سوار ماشین کردند و بردند اطراف ورامین. کتک زدند و گوشی و پول هاش رو بردند.... اما به پلیس زنگ نزد چون میترسه  

 .ودرد مرز بش

و علم خالفکاران و سارقین از این موضوع    فاقد مدرکپذیر بودن اتباع  کند، آسیبشونده اشاره میهمچنانکه این مصاحبه 

از سوی پلیس و    موارد ای بی دردسر تبدیل شوند. از سوی دیگر عدم اطمینان از پیگیریها به طعمهباعث شده است که آن 

همچنین رد مرز شدن تبعه غیرمجاز افغانستانی باعث شده است که دسترسی آنها به مراجع قضایی و پلیس محدود شود.  

به کرات به عدم رسیدگی به درخواست شان در پلیس و  آنها در زمینه احقاق حقوقهای  مهاجرین افغانستانی غیرمجاز 

)فعال در بخش فروش پارچه( که از فعالین اجتماعی    تهرانکنند. یکی از بازاریان افغانستانی در شهر  مراجع قضایی اشاره می 

 گوید:  در این خصوص میمی باشد  و اقتصادی مهاجرین  
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. به (توقیف شد)دهم. یک بار جنس من را در راه یزد به مشهد گرفتند  من اغلب پارچه را از شهر یزد سفارش می   

های من گفت تو از اتباع هستی حق  دادگاه مراجعه کردم و گفتم جنس برای من هست. قاضی بدون توجه به حرف

یرمجاز  داشتن مغازه را نداری... من که مجاز هستم و گذرنامه دارم با من اینطور برخورد شد وای به حال کسی که غ

   د.باش

پذیر بودن اتباع افغانستانی بخصوص غیرمجازین برای شهروندان عادی نیز آشکار شده است. این موضوع  له آسیبئمس

در محله دروازه غار تهران به   ساله  31فهیم  شود.  بخصوص در زمینه درگیری در سطح محالت شهری بیشتر مشاهده می

 کند: این موضوع اشاره می

ن یک موضوع کوچیک با همسایه دعوای ما  ها مجبور میشیم از حقمون بگذریم و سکوت کنیم. مثال سرِ... خیلی وقت   

 هد.ن بهمون زور گفته میشه ولی مجبوریم سکوت کنیم. چون پلیس بیاد حق رو به ایرانی میدمیشه یا تو خیابا

به    موردکنند از حق خود کوتاه بیایند تا  در مواقع بروز تنش با ایرانیان اتباع افغانستانی بخصوص غیرمجازین تالش می

انگاری حضور آنها در اذهان  پلیس و دادگاه منتهی نگردد. موقعیت فروتر مهاجران فاقدمدرک و بعضا دارای مدرک و جرم 

ر موقعیت ضعف قرار داده که امکان مطالبه حقوق خود را از طریق مجاری قانونی  ها، آنها را دمورین پلیس و دادگاهام

 دانند. غیرممکن یا دشوار می

 

 دریافت اجاره برای جواز کسب

کنند در زمینه دریافت جواز کسب به های اقتصادی میآن دسته از اتباع خارجی مجاز یا غیرمجاز که در اقدام به فعالیت   

شوند. البته در این زمینه عدم شناخت از قوانین از سوی مهاجران در عدم دریافت جواز  یری مواجه میگنام خود با سخت

ثیر نیست. اما بطور کلی دارندگان کارت آمایش یا غیرمجازین امکان دریافت جواز کسب را ندارند. این گروه ات کسب بی

کنند.  نمایند و در مقابل مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت می ایرانی میاز افراد اقدام به دریافت اجازه کسب به نام یک فرد 

مبلغ اجاره    1398بر اساس مصاحبه با یکی از فعالین اقتصادی مهاجر که خود نیز جواز کسب اجاره کرده است، در تابستان  

 کند:ن فرد در مصاحبه اظهار میهزار تومان در تغییر بوده است. ای 600هزار تا   250ماهانه برای اجاره جواز کسب بین 
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ساله در بازار کار میکنم اما هنوز به اسم یکی    40دن. کلی دوندگی کردم ولی به جایی نرسیدم.  جواز کسب به نام ما نمی   

هزار تومن برای این جواز کسب میدم.... من این    300دیگه کار میکنم. االن این جواز کسب برای یه ایرانی هست. ماهی  

رو میشناسم و تا االن مشکلی پیش نیومده برام ولی میتونه بیاد منو از مغازه بیرون کنه بگه همه    (ارنده جواز کسبد)فرد  

. االن همین جا هم که نشسته ام و کار میکنم غیرقانونیه چون اماکن همیشه میاد گیر میده... است  های مغازه برای منجنس

قبال جواز کسب به نام یکی دیگه بود ولی چند سال پیش مغازه رو پلمپ کردن ...  دمیگه باید صاحب جواز تو مغازه باش

 د.و گفتن جواز کسب رو به اسم این بگیر بهش اجاره بده  ان از آشنایانش   دن یکی رو معرفی کردنارفتم اماکن اونجا خودش

ارنده جواز، باعث شده است  سود حاصل از اجاره جواز کسب و امکان سوء استفاده و کالهبرداری از مهاجرین از سوی د 

 تا مهاجران در یک وضعیت بی ثباتی فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند.  

 

 

 سازمانی/فردی نهادهای درگیر در حوزه استحفاظیانتفاع 

مورین انتظامی که وظیفه دستگیری مهاجران غیرمجاز را دارند اغلب  اتوسط برخی م  وجه خارج از چارچوبدریافت     

مورین  اشود این تخلف را به همه جامعه مشود. اگرچه نمیهای اجتماعی و از سوی جامعه مهاجرین مطرح می رسانهدر  

انتظامی تعمیم داد اما به دلیل قرار گرفتن مهاجرین غیرمجاز دستگیر شده در وضعیت دشوار و مشکالت و هزینه باالی  

براساس  ه پرداخت مبلغی به عنوان رشوه هستند تا خود را آزاد کنند.  بران، آنها حاضر ببازگشت مجدد به ایران توسط قاچاق

یکی از  مصاحبه های صورت گرفته با متخصصان، این تعامل انتفاع محور، در ارتباط بین سازمان ها هم مطرح شده است. 

 کند: مهاجران افغانستانی غیرمجاز در شهر تهران تجربه خود را اینطور تعریف می

سه بار دستگیر شدم. دو بار رد مرز شدم و برگشتم. دفعه سوم زمانی که از مترو طرشت میخواستم بیرون بیام  تا االن     

 مور من رو دستگیر کرد. به چند نفر زنگ زدم دو میلیون جور کردند و آوردند. پول رو که بهش دادم گفت برو. ام

غیرمجاز از پلیس مطلع هستند نیز از آنها سوء استفاده  از سوی دیگر برخی از افراد ایرانی که از موضوع ترس مهاجران  

   :دهداز آنها روش سوء استفاده خود را به این شکل توضیح میمرد ایرانی  کنند. یک می
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ها زیاد هستند تو ساختمون کار میکنن. زنگ میزنم پلیس بعد که پلیس  میرم جنوب تهران ورامین قرچک. اونجا افغانی   

  4- 3هزار تومن میگیرم. جمعا    600  -500ها میگم بذارید من مشکل رو حل کنم. از هر کدوم  افغانیرسید میرم پیش  

 .اش رو برای خودم برمیدارممیلیون میگیرم. بعد میرم پیش پلیس دو تومنش رو میدم به پلیس بقیه

ها جهت شناسایی نیروی  کارگاه  در فرایند بازرسی از  انتفاع مالی غیرمجاز در مواردیبراساس مصاحبه های صورت گرفته،  

ها  که موظف به بازرسی از کارگاهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  افتد. برخی از بازرسین  کار غیرمجاز نیز اتفاق می

 کنند. برای شناسایی نیروی کار غیرمجاز هستند در برابر اخذ وجه، از جریمه کارگاه و کارفرمای متخلف صرف نظر می

 

 های بانکی انتفاع از طریق اجاره کارت

های مالی خود اقدام به اجاره  های بانکی و انجام تراکنش همچنانکه اشاره شد، مهاجران غیرمجاز برای دسترسی به کارت   

گیرند که در این  نمایند. برخی از مهاجران کارت بانکی را از دیگر مهاجران مجاز افغانستانی امانت میکارت بانکی می 

ایرانی بخصوص از  حالت عمدتا بدون پرداخت هزینه این امر انجام می از شهروندان  گیرد. آن دسته از غیرمجازین که 

کنند. البته ممکن است  نمایند، اقدام به پرداخت مبلغی به عنوان کرایه کارت میکارفرمای ایرانی خود کارت بانکی اجاره می

اقدام به سوء    امهاجر بدون دریافت مبلغی این کار را انجام دهند. کارفرما بعضبرخی از شهروندان ایرانی به دلیل شناخت  

نماید، زیرا که امکان برداشت وجه از حساب بدون اطالع فرد مهاجر )گیرنده کارت  استفاده از وضعیت مهاجر غیرمجاز می 

مهاجر غیرمجاز پیامک برداشت دریافت  دهنده،  بانکی( وجود دارد. در زمان برداشت وجه توسط کارفرما یا شخص امانت

 کند: کارگران غیرمجاز افغانستانی در شهر تهران در این خصوص تجربه خود را اینطور اظهار می   قیس ازکند. نمی

و      میلیون  بانکی    500در ماه چهار  به من کارت  تومان میگیرم... در ساختمانی که قبال کار میکردم صاحب کار  هزار 

هزار تومن بخاطر کارت بهش میدم... اما چند ماهه فهمیدم که بدون اینکه به من بگه از کارت    150هر ماه    خودش رو داد...

میخواد حقوقم رو بده میرم صرافی منتظر میشم تا پول رو بریزه    ()فعلی  من پول برمیداره... بخاطر همین وقتی صاحب کارم

ل رو برمیدارم و به افغانستان میفرستم. چون اگه پول تو کارت  همین که پول اومد تو کارت تو صرافی کارت میکشم و پو 

 میره از بانک برمیداره.   (صاحب کار قبلی)بمونه اون صاحب کارم 
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 در بخش اجاره خانه و تملک غیررسمیسودمحوری رابطه مبتنی بر 

مرکزی به عنوان یک مزیت برای  های قدیمی با حیاط  در برخی از محالت شهر تهران، ویژگی کالبدی و معماری خانه   

های با حیاط  شود. بطور مثال آنها در خانههای با جمعیت زیاد و حتی نیروی کار مهاجر فاقدمدرک محسوب میخانواده

اغلب مورد توجه مهاجران مجرد است که در کنار تعداد زیادی از  این شکل از خانه،  کنند. در مجموع  زندگی می  مرکزی

شود. های زندگی و اجاره منزل برای آنها میاین منازل سکونت دارند که این موضوع باعث کاهش هزینهمهاجران دیگر در  

اما از سوی دیگر مالکان ایرانی اغلب تمایل به اجاره خانه به مردان مجرد غیرمجاز را افغانستانی دارند؛ زیرا که به دلیل  

برای مالکان وجود دارد. اگرچه هزینه اجاره برای مهاجر در مقایسه با    جر امکان دریافت اجاره باالتراتعداد باالی افراد مست

جرین )مردان مجرد(، میزان اجاره بسیار باالتر خواهد  ااجاره خانه مستقل بسیار پایین است اما برای مالک به دلیل تعدد مست

های خود را به  دارند که خانهبود. این موضوع یکی از عواملی است که برخی از مالکان در برخی محالت شهری تمایل  

 مردان مجرد اجاره دهند. 

دهد که هر زمانی اختیار کند، اقدام به  از سوی دیگر، زیست غیررسمی و حضور غیرقانونی آنها این امکان را به مالک می

ندگان ایرانی که  شو، یکی از مصاحبه ورامینتخلیه ملک خود نماید. در زمینه اجاره دادن خانه به مهاجران افغانستانی در  

 گوید:صاحب بنگاه امالک است می

تر هست ولی  ها راحت ها خانه اجاره دهند چون تخلیه خانه افغانها، بیشتر مایل هستند به افغانبرخی از صاحبان خانه   

نکند با یک زنگ   داند که اگر افغان خانه را تخلیهکند، در زمان تخلیه خانه توسط مستاجر... صاحب خانه میایرانی اذیت می

 . اش تخلیه خواهد شدبه پلیس سریع خانه

های قانونی تملک اموال منقول همچون خودرو در بخش استمالک نیز قابل مشاهده است. محدودیت  بهره کشیانتفاع یا  

افغانستانی زمینه اتباع مجاز و غیرمجاز  برای  سودجویی شهروندان  های  یا غیرمنقول همچون خانه، زمین، مغازه و غیره 

ایرانی یا بخشی از جامعه مهاجر مجاز افغانستانی را فراهم کرده است. در بخش تملک خودرو، در صورت خرید آن،  

ای بین فرد ایرانی  رساند و تنها قولنامه مهاجر به اجبار سند آن را به نام یک تبعه ایرانی یا مهاجر مجاز افغانستانی به ثبت می

کند.  ، مبلغی را از مهاجر دریافت می (بخوانید لطف)رسد. فرد ایرانی در مقابل پذیرش این معامله مضا میو افغانستانی به ا
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توسط فرد    (در زمان فروش خودرو توسط مهاجر)البته امکان کالهبرداری و عدم عودت وجه حاصل از فروش خودرو  

انی مجاز نیز وجود دارد اما با توجه به شناخت بیشتر بین  ایرانی وجود دارد. البته این نوع از استثمار توسط مهاجر افغانست

 جامعه مهاجران، احتمال کالهبرداری کمتر است. 

خودرو با مشکل ثبت سند ملک مواجه هستیم. اغلب مهاجرین افغانستانی که امکان    مورددر زمینه تملک خانه نیز همچون  

آن دسته از مهاجران که تابعیت ایران را  )دین ایرانی یا افغانستانی  خرید خانه و ثبت سند آن به اسم خود را ندارند، از معتم

کنند تا سند به نام آنها ثبت شود. کالهبرداری از مهاجران  درخواست می  (دریافت کرده یا از لحاظ قانونی امکان تملک دارند

می روی  همچون خودرو  ملک  زمینه  دادگاهدر  در صورت شکایت،  اغلب  که  اموال  دهد  تملک  قانونی  منع  دلیل  به  ها 

غیرمنقول توسط اتباع خارجی با مشکالتی جهت بازپس گیری ملک از اتباع ایرانی دارند. اگرچه مواردی از حمایت دادگاه  

ای خریداری  از مهاجران مجاز افغانستانی که در محله گلشهر مشهد خانه  ساله  51  ویساز اتباع افغانستانی شنیده شده است.  

 گوید:ه است میکرد

من چند ساله خانه خریدم در همین محله. چون نمیتونم سند به اسم خودم بزنم به اسم یه ایرانی سند زدم... آدم مطمئنی     

هست چند ساله باهاش کار میکنم. اما شنیدم که سر خیلی از مهاجران کال میذارن... اون ایرانی میره خونه رو میفروشه به  

 .ها که ثابت کنن خونه مال ما بوده نه اون ایرانیفتن تو دادگاهیکی دیگه و باید بی

که سند به نام او زده شده )بسیار مهم در زمینه تملک خودرو یا ملک به نام شخص ایرانی زمانی است که فرد ایرانی  نکته

شود. با توجه به  توقیف میشود. در این زمان از سوی بانک یا مراجع قضایی اموال وی با مشکالت مالی مواجه می (است

اینکه سند خانه یا خودرو تبعه افغانستانی به نام آن فرد ایرانی است، در نتیجه مراجع قضایی ملک یا خودرو تبعه افغانستانی  

نماید. این تهدید همواره مهاجران افغانستانی را که به صورت غیررسمی اقدام به خرید ملک یا خودرو به نام  را توقیف می

 نماید. نمایند، تهدید مینی می ایرا 

 

 در بخش درمان  تعامالت مبتنی بر انتفاع

یز مشکالت مختلفی پیش روی مهاجران غیرمجاز قرار دارد. اما شاید مهمترین آن را در زمینه مسائل  ندر زمینه درمان     

ها بخصوص  آنها در فرایند درمان جستجو کرد. تجارب مختلفی توسط مهاجران غیرمجاز در بیمارستان  بهره کشی ازمالی و  
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ماز بیمارستان دریافت وجوه  دارد.  پزشکان وجود  و مطب  از  های خصوصی  غیرمجاز  مهاجران  از  برابر  بعضا چند  و  اد 

آسیبنمونه یا  دلیل وضعیت غیررسمی  به  استثمار  این  به ضرورت های  توجه  با  نیز  مهاجران غیرمجاز  است.  آنها  پذیر 

 پذیرند. دریافت خدمات درمانی عمدتا پرداخت وجه اضافی را می

دم پذیرش دفترچه بیمه درمانی )بخصوص بیمه سالمت( آنها در  نمونه دیگر از انتفاع از مهاجران غیرمجاز )حتی مجاز( ع

گیرد. عدم پذیرش  برخی مراکز درمانی است. این عدم پذیرش بعضا به دلیل دریافت وجه اضافی از مهاجران انجام می

 ها نیز وجود دارد. دفترچه درمانی در داروخانه

 

 پزشکان غیرمجاز و اجاره مهر نظام پزشکی 

های  براساس مصاحبه با یکی از کارکنان و فعاالن مهاجر افغانستانی در شهر مشهد، برخی از پزشکان افغانستانی در سال    

شان  گذشته وارد ایران شده و در شهرهایی همچون مشهد سکونت دارند. این گروه از پزشکان به دلیل ممنوعیت فعالیت 

یید مجوز پزشکی  اخصوص به دلیل عدم تحصیل آنها در ایران و عدم تهای قانونی پیش روی آنها )بدر کشور و محدودیت

آنها برای فعالیت در کشور( امکان طبابت ندارند. اما این پزشکان هم بخاطر کسب درآمد و هم به دلیل عدم فراموشی  

ان ایرانی در برابر اخذ  نمایند. البته برخی از پزشکحرفه خود، اقدام به اجاره مهر نظام پزشکی برخی از پزشکان ایرانی می

نمایند. این موضوع هم به عنوان روشی برای زیست و فعالیت غیررسمی  وجه اقدام به اجاره دادن مهر پزشکی خود می

آنها در کشور است و از سوی دیگر وضعیت غیررسمی آنها امکان انتفاع را برای برخی پزشکان ایرانی فراهم کرده است.  

تعداد پزشکان غیرمجاز )غیرمجاز از نظر فعالیت در حرفه خود نه وضعیت اقامت( افغانستانی در  البته باید توجه داشت که  

 ایران بسیار پایین است. 

 

 علمی: اختراع افغانستانی به نام ایرانی انتفاع 

های علمی مشاهده کرد. ثبت اختراع در ایران  توان در زمینهجویی از مهاجران مجاز را میهای بهره یکی دیگر از جنبه   

گیرد. اما در خصوص  آن انجام می  آیین نامه اجراییو    قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاریبراساس  
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ثبت اختراع توسط اتباع خارجی اطالعات زیادی ارائه نشده است. این موضوع را در تجربه زیسته مخترعین افغانستانی  

ای با یکی از مخترعین افغانستانی )متولد شهر بابل( که در زمینه پزشکی فعالیت داشته و در مرکز  کردیم. در مصاحبه دنبال  

 پرداخته شد:   نکته رشد دانشگاه تهران مستقر هست به این 

هیزات پزشکی  در زمان تحصیل من کار میکردم و خیلی تالش کردم تا ایده خود را اجرایی کنم. اختراع من در زمینه تج    

. خوشبختانه من موفق شدم اختراع خودم را به وداست. این اختراع باعث شد تا ایران از واردات این محصول بی نیاز بش

نستم این اختراع را به نام خودم  ااسم خودم ثبت کنم. کارهای اداری و بروکراسی زیادی دارد. شاید خوش شانس بودم که تو 

ها یا اختراعات خودشون رو به نام خودشون مهاجران افغانستانی که میشناسم موفق نشدن ایده  ثبت کنم. تعدادی از دوستان و

 د. ثبت کنن. مجبور شدند به اسم یک ایرانی ثبت کنن

گردند یا  گیری در زمینه ثبت اختراع مواجه میهمچنانکه اشاره شد، آن دسته از نخبگان و مخترعان مهاجر که یا با سخت

مداوم کارهای اداری و بروکراسی ثبت اختراع را ندارند، به اجبار اختراع خود را به اسم یک فرد ایرانی به  قادر به پیگیری 

افزار کامپیوتر و مستقر در مرکز رشد  رسانند. این موضوع در مصاحبه مخترع دیگر افغانستانی )در بخش سختثبت می

 دانشگاه تهران( نیز قابل شناسایی است:  

مهاجران با مشکالت زیادی مواجه هستند بخصوص در زمینه کارهای اداری و کاغذبازی. من خودم در زمینه ثبت اختراع     

با مشکل مواجه شدم. در حالی که تالش میکردم اختراع خود را ثبت کنم اما افرادی ایده من را دزدیدند و محصول مد  

  .(به سرقت رفتن ایده در فرایند ثبت اختراع استاحتماال منظور )نظرم را قبل از خودم تولید کردند 

های قانونی یا عدم شفاف بودن آنها در زمینه ثبت اختراع و ایده باعث شده است تا نخبگان علمی مهاجر اقدام  محدودیت

لسرد شدن  به ثبت اختراع به نام افراد ایرانی کنند و یا در مسیر ثبت اختراع با مشکالتی همچون به سرقت رفتن ایده یا د

 از پیگیری اختراع یا تولید مد نظر خود مواجه شوند. 
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 ها انتفاع صرافی

گردد. همچنانکه اشاره شد، ساالنه بیش از صد میلیون دالر از ایران توسط مهاجران افغانستانی به کشورشان ارسال می   

ای را برای انتقال  گیرد. صرافی هزینهانجام میها  در حال حاضر بخش عمده وجوه ارسال شده به افغانستان از طریق صرافی

 کند.  ای را به مهاجران افغانستانی تحمیل می کنند. اگرچه این راه مطمئن است اما هزینه دریافت می

 

 توسط دیگر مهاجران افغانستانی  بهره کشیانتفاع و 

نمایند.  مشکالت آنها در دسترسی به خدمات استفاده میموارد متعددی از انتفاع شهروندان ایرانی از وضعیت اقامتی و     

داشت مالی اقدام به کمک به  وطن بدون چشماما بخش عمده مهاجران مجاز به دلیل خویشاوندی و یا حس کمک به هم

ان مجاز  توان در میان جامعه مهاجررا می  روابط مبتنی بر سودجوییکنند. البته مواردی از  مهاجران غیرمجاز افغانستانی می

کنند اما با تغییر  از غیرمجاز یافت. بطور مثال در زمینه معرفی شغل، مهاجران افغانستانی همواره از یکدیگر حمایت می

داشت نیست. بطور  گرایانه بعضا شاهد هستیم که معرفی شغل به دیگر مهاجران بدون چشمروابط بین افراد و رویکرد نفع

افغانستانی   مهاجران  از  یکی  میمثال  تهران  که  در شهر  فرصت "گوید  مهاجران  گذشته  معرفی در  هم  به  را  های شغلی 

. "کنند کردند اما در حال حاضر برخی از مهاجران در مقابل معرفی دیگر مهاجران برای کارکردن مبلغی را دریافت می می

افتد، اگرچه به روش  خویش نیستند اتفاق میالبته این موضوع بین مهاجرانی که با یکدیگر روابط نزدیک ندارند یا قوم و  

 غالب در فرایند معرفی شغل بین مهاجران تبدیل نشده است.  

 

 انتفاع و استثمار توسط کارفرمای ایرانی 

نیروی کار مهاجر انجام گرفته است. اما مطالعات مشابه بهره کشی  یا    119مطالعات متعددی در جهان در زمینه سوء استفاده   

ایران بسیار محدود است. برخی پژوهشگران این حوزه سوء استفاده یا استثمار نیروی کار مهاجر را به معنای هر عملی  در 

. از نظر شلی استثمار نیروی کار مهاجر  (2007)شلی    نمایندفراتر هنجارهای اعمال شده برای مهاجر داخلی تعریف می
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سرمایه ماهیت  از  ببخشی  سود  کسب  راستای  در  بستر داری  در  بومی  کار  نیروی  حالیکه  در  است.  تعریف  قابل  یشتر 

  "120ابر استثمار "پذیر در معرض  های آسیب داری در حال استثمار شدن است، نیروی کار مهاجر همچون سایر گروهسرمایه

مان، انجام  های پایین، ساعات کار باال، عدم اختصاص مرخصی درهستند. زیرا که آنها به دلیل شرایط متزلزل خود حقوق

کارهای دشوار را خواهند پذیرفت. حتی آنها ممکن است توسط کارفرمایان برای احقاق حقوق خود فریب داده شوند و  

این   بتوان  برای کارهای جنسی مورد استثمار قرار گیرند. شاید  به کار گرفته شوند یا زنان و کودکان  یا کودکان مهاجر 

 (.7 :داری مدرن نامید )همانوضعیت را برده

مدرک قرار دارد، امکان استثمار توسط کارفرما به مراتب بیشتر خواهد بود، زیرا که    ن ازمانی که مهاجر در وضعیت فقد

امکان پیگیری حقوق و حتی شکایت نیروی کار مهاجر فراهم نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل غیرمجاز بودن، کارفرما  

پذیری  آسیب "جمله هزینه بیمه )کاری و درمانی(، پاداش، مرخصی و غیره نیست.  های بیشتر از  ملزم به پرداخت هزینه

های حمایتی )حمایت اجتماعی(  نیروی کار مهاجر بخصوص زمانی که او به اطالعات کافی دسترسی نداشته یا از شبکه

 .  (2017)هنبری  ضعیف در کشورهای مقصد برخوردار باشد، تشدید خواهد شد

از استثمار و سوء استفاده از نیروی کار مهاجر غیرمجاز را از سوی کارفرما مشاهده کرد. بخش عمده  های مختلفی  نمونه

السلطان  داران در بازار امینافتد. یکی از مغازهپذیری اقتصادی آنها اتفاق میاستثمار به دلیل وضعیت اقامتی آنها و آسیب 

 یروی کار افغانستانی اشاره دارد:معروف است به مزیت ن "ها بازار افغانی"تهران که به  

من قبال کارگر ایرانی داشتم. چند ماه کار کرد بعد رفت اداره کار شکایت کرد و کلی از من جریمه گرفت. بعد از اون    

کمتری از  ها کارگر افغانی میارم. البته کارگر افغانی هم حقوق  رم مثل بقیه مغازهدیگه کارگر ایرانی نیاوردم. چه کاریه می

  اند که نمیتو  بخوام میندازمش بیرون. او  ... دردسر اداره کار و بیمه هم نداره. هر وقت همد اما بیشتر کار میکندهرانی نمیخوا ای

 ند.اداره کار شکایت ک به

به استثمار نیروی کار مهاجر غیرمجاز    های پیمانکاری مسکن مهر در شهر جدید پرند در مصاحبه یکی از مدیران شرکت

 کند:اشاره می
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کنن هم قانع هستن. اما خیلی از پیمانکارها اصال باهاشون  ها هم خوب کار می ها کارگر افغانی دارند. افغانی اکثر شرکت    

رو میشناسم کارگر افغانی میاره همیشه حقوقشون رو دیر میده. بعضی    (پیمانکار ساختمان)کنند. یکی  خوب برخورد نمی

 .کنن میبرنرو جمع می (یستانکل کارگرای افغان)وقتا که چند ماه حقوقشون رو نداده زنگ میزنه پلیس میان کلشون 

افغان کارگر  ویژگی  مهمترین  ایرانی،  کارفرمای  این  نظر  بودنستانیاز  قانع  پاک دستی  ،  دلیل وضعیت   و  به  یعنی  است. 

توان چند  پذیر است زیرا که مینامناسب اقتصادی مجبور به پذیرش هر کاری با هر دستمزدی است. از سوی دیگر آسیب 

 ماه از او استفاده کرد و در نهایت با یک تماس با پلیس حقوق آنها را پرداخت نکرد. 

 

 مجازین صدور کارت کار اقامت نامعتبر برای غیر 

هایی با عنوان کارت کار  برخی از کارفرمایان ایرانی به منظور حفظ کارگران افغانستانی غیرمجاز اقدام به صدور کارت  

ه  شمار کند که کارفرما کارت کار برای او درست کرده )تصویر  نمایند. یکی از این کارگران در منطقه شهرزیبا اظهار میمی

کرد که حضور او در کشور قانونی است، البته حداقل برای برخی از  همواره با این کارت احساس می(. مهاجر غیرمجاز  24

 .  "به چشم یک مهاجر غیرمجاز نگاه نکنند "توانست نشان دهد که حضورش قانونی است تا به او ها میایرانی
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 ننمونه کارت کار صادر شده از سوی کارفرما برای کارگر غیرمجاز افغانستانی در تهرا :24 شکل

 

 

  (نهادهای دولتی)  سیستمیکانتفاع 

 ای شدن و انتفاع پلیس گذرنامه گذرنامه   

اتباع    هخدمات ب  ی ارائه برخ  محدود کردن  ق ی( از طرشیماآ)دارندگان کارت    ستانی عداد پناهندگان افغانت   1390در دهه     

های اجرای این  یکی از روش  .را دارنددر دانشگاه    قصد تحصیلکه    ی مهاجرینیبرا  ژهی، به ویابدمیکاهش   دارای گذرنامه

دانشگاه در  تحصیل  متقاضی  دانشجویان  وضعیت  تبدیل  است.  سیاست  ایران  سال های  ،  استیس  نیا  ییابتدا  یها در 

شده بودند، مجبور بودند پس از    لیفارغ التحص  یرانیدانشگاه ا  کی که از  ی  پناهندگ  وضعیتدارای    یافغانستان  انی دانشجو

  ی دارادر گذشته  که    ی افغانستان  انی است که دانشجو  نیا  یفعل  استیرا ترک کنند. س  رانی، ااتمام تحصیل خود در دانشگاه

اینکنند، اما    افت یدر   دی قابل تمد  "عادی   یزا یو"توانند  ی، م یش بودندماآکارت   بایستیدر  از    تیوضع  صورت  خود را 

. تبدیل وضعیت از پناهندگی به گذرنامه و تمدید ساالنه روادید درآمدی را برای پلیس  دهند  ر ییبه گذرنامه تغ  گیپناهند
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این موضوع می دارد.  انتظامی  نیروی  تبدیل وضعگذرنامه و مهاجرت  بر  انتظامی  نیروی  تمایل  از عوامل  یت  تواند یکی 

 پناهندگان از کارت آمایش به گذرنامه باشد.  

های  از خالل مصاحبه های متخصصان صورت گرفته، روابط مبتنی بر انگیزه های سودمحورانه گاها در تعامالت بین دستگاه

انسته  دیده می شود؛ گویی موضوع اتباع خارجی به عنوان اهرم فشار در روابط بین نهادهای دولتی توذیربط در حوزه اتباع  

یکی از مهمترین دالیل از رابطه ناسالم نهادی،  بی شک    است موثر باشد و انتفاع فردی/سازمانی را در این معادله رقم بزند.

با تجمیع  است که  ، منافع مادی و غیرمادی دستگاه های اجرایی از موضوع اتباع  نبود سازمان مرکزی واحد در امور اتباع

به خزانه دولت و نه حساب سازمان های درگیر می تواند از این نابسامانی    اتباع خارجیعایدی حاصل از امور اداری  

 سودمحورانه جلوگیری کند.

 

 

 صدور و تمدید مجوزهای اقامت و کار 

یکی از مهمترین موارد انتفاع دولت از طریق حضور اتباع خارجی در ایران از طریق فرایند تمدید مجوزهای اقامت و     

گیرد. تمدید ساالنه مجوزهای اقامت عالوه بر اینکه به اتباع خارجی و بخصوص پناهندگان، موقت بودن کار صورت می

شود، از طریق دریافت هزینه صدور و یا تمدید مجوزهای اقامت یا کار و یا  حضور آنها را به صورت سالیانه یادآور می

کارت کار یکی از موارد دریافت هزینه از پناهندگان افغانستانی در  سایر مجوزها منافعی را به دنبال دارد. بطور مثال صدور  

ساله   60تا  18سال اجباری شده است. بعبارتی دیگر مردان    60تا  18دریافت آن برای مردان  1398ایران است که از سال 

ای از اتباع افغانستانی  ینه در زمان تمدید کارت آمایش ملزم به دریافت و یا تمدید کارت کار هستند که برای این منظور هز

مصوب مجلس شورای اسالمی، هزینه صدور و تجدید پروانه موقت    1399براساس قانون بودجه سال  شود.  دریافت می

هزار ریال است که واریز    500میلیون و    3میلیون ریال و هزینه تمدید پروانه کار موقت، مبلغ    5سال، مبلغ  کار برای یک  

. با ابالغ سیاست الزام دریافت کارت کار جهت تمدید کارت آمایش  ل کشور نیز تعیین شده استبه حساب خزانه داری ک

 های کار تمدید یا صادر شده برای اتباع خارجی به شدت افزایش یافت.  ، تعداد کارت1398از سال  
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 1391-1398های تعداد صدور و تمدید کارت کار موقت اتباع خارجی طی سال: 6نمودار 

 (1391- 1398های )آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالمنبع: 

به طور میانگین    1400شود. در سال  های زیادی از اتباع خارجی دریافت میدر زمینه تمدید گذرنامه خانواری نیز هزینه

ها  تمدید ساالنه روادید گذرنامه هزینه تمدید گذرنامه خانواری یک خانواده در حدود پنج میلیون تومان بوده است. در زمینه  

 ها مطرح است.  ها به عنوان منبع مالی برای دولت و ارگاندریافت هزینهبحث نیز 

چالش از  گذرنامه یکی  به  مربوط  روادید  تمدید  زمینه  در  مصوبات  قوانین،  برانگیزترین  براساس  است.  دانشجویی  های 

ملزم هستند که وضعیت خود را از پناهندگی )آمایش( به گذرنامه    هاهای آمایش جهت تحصیل در دانشگاهدارندگان کارت

بایستی پس از تحویل کارت آمایش و دریافت برگه تردد  تغییر دهند. بدین منظور دانشجویان پسر  با روادید تحصیلی 

افت کنند. اما  های ایران در این کشور دریخروجی مدت دار به افغانستان سفر کرده و روادید را از سفارت یا کنسولگری

دانشجویان دختر دو گزینه پیش رو دارند: سفر به افغانستان همچون دانشجویان پسر و یا سفر به جزیره کیش. با توجه به  

های تهران، خراسان رضوی و اصفهان ساکن هستند، سفر به جزیره کیش  اینکه بخش عمده پناهندگان افغانستانی در استان

هزینه آن  طوالنی  مسافت  میبخاطر  تحمیل  آنها  برای  را  زیادی  بسیار  سایر  های  و  هتل  در  اقامت  هزینه  بعالوه  نماید. 

های سفر نیز از دیگر مسائل پیش روی آنها است. این در حالی است که الزام دانشجویان دختر به سفر به جزیره هزینه



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

140 
 

را مجاز به صدور  نمونه منطقه سلفچگان(    )به عنوانتوان تمام مناطق آزاد کشور  رسد و حداقل می کیش منطقی به نظر نمی

 روادید به این دسته از پناهندگان نمود.  

 

 چرخه بی پایان دستگیری نیروی کار غیرمجاز و انتفاع دولت  

نیروی کار بهرهکارفرمایان از جمله گروه از حضور مهاجران فاقد مدرک تحت  ذینفعی هستند که  بر مند می های  شوند. 

جریمه  اساس   میزان  کنند.  پرداخت  جریمه  باید  مدرک،  فاقد  کار  نیروی  بکارگیری  قبال  در  ایرانی  کارفرمایان  قوانین، 

بوده است و در   1399هزار تومان در سال    306بکارگیری نیروی کار فاقد کارت کار به ازای هر روز بکارگیری حدود  

ر قانون در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که از  تر حتی حبس نیز دهای سنگینصورت تکرار این امر، مجازات 

 اند.  نفر از کارفرمایان به دلیل بکارگیری نیروی کار غیرمجاز جریمه شده  320هزار و   91جمعا  1398تا    1394سال 

 

 

 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

141 
 

 
 )میلیون ریال(  تعداد کارفرمایان جریمه شده و میزان مبلغ وصول شده به دلیل بکارگیری نیروی کار غیر مجاز :7نمودار 

 (1394- 1398های منبع: )آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال

تنها مربوط به جریمهمبلغ وصول جریمه  1394-1395های  طی سال  اتباع  خارجی  ها  ها در خصوص اشتغال غیرمجاز 

شده بابت پروانه کار، کارت کار موقت  ها تلفیقی از مبالغ اعالم  مبلغ وصول جریمه  1396- 1398های  است. اما طی سال 

 اتباع خارجی و جریمه کارفرمایان متخلف اعالم شده است، و مبلغ تفکیک شده برای جریمه کارفرمایان در دسترس نیست. 

بی انتفاع  چرخه  بر  عالوه  چرخه،  این  در  دارد.  ادامه  کشور  در  دهه  چندین  برای  غیرمجاز  کار  نیروی  دستگیری  پایان 

نیروی کار غیرمجاز توسط آنها، دولت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز از این چرخه از    بهره کشیو  کارفرمایان  

 گردند. طریق دریافت جریمه منتفع می 

 

 

 توسط دولت افغانستان   بهره کشیانتفاع و 

ارائه خدمات کنسولی توسط سفارتخانه و  انتفاع دولت افغانستان در زمینه  روابط سودمحورانه و    های  از مهمترین جنبه   

  افتد. در حالی که اغلب مهاجرین افغانستانی در ایران از طبقات پایین اقتصادی هستند اما هزینه های آن اتفاق می کنسولگری
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گیرد. یکی از موارد مهم در این خصوص الزام به صدور  ارائه خدمات کنسولی به مهاجرین به صورت دالری انجام می

فرایند  برگ کنار  در  است.  الزامی  عادی  به  دانشجویی  روادید  از  تغییر وضعیت  برای  بخصوص  برگه  این  است.  تجرد  ه 

های دالری اخذ شده توسط افغانستان از مهمترین مشکالت  آزاردهنده اثبات مجرد بودن برای دختران افغانستانی، هزینه

 پیش روی آنها است. 

 

 های غیردولتی انتفاع سازمان 

ایرانی برای ارائه  های متعددی در سال های غیردولتی و خیریهسازمان    های اخیر از سوی جامعه مهاجران و یا جامعه 

ها بخصوص در محالتی که مهاجران افغانستانی در آنجا حضور  اند. تعداد این سازمانخدمات بشردوستانه شکل گرفته

های  شهرداری تهران است. یکی از مهمترین ویژگی  12ندی در منطقه  دارند افزایش یافته است. یکی از این محالت محله هر

های اجتماعی در محله فعالیت  های مردم نهاد هست که اغلب در حوزه آسیبمحله هرندی حضور تعداد باالی تشکل

 کنند.می

تشکل    40بیش از اعالم کرده است که در محله هرندی  1397ای در سال در مصاحبه  12 منطقه شهرداری معاون اجتماعی

ها به صورت فعال در منطقه و با همکاری با شهرداری  مورد از این تشکل  15مردم نهاد به ثبت رسیده است؛ اگرچه حدود  

(. همچنانکه این  1397های اجتماعی فعالیت دارند )همشهری آنالین مهر  مشغول به ارائه خدمات در زمینه کاهش آسیب

دهند.  های مردم نهاد ایجاد شده فعالیتی در محله انجام نمیبیش از نیمی از سازمانمسئول شهرداری اشاره کرده است،  

 کند: اعالم می  هاNGOها و یکی دیگر از مسئوالن شهرداری در ناحیه در زمینه مشکالت ناشی از حضور خیریه

آنها در زمینه  NGOمورد    18حدود      اغلب  دارند که  فعالیت  بی/بد  های کودکان کار و خانوادهدر محله هرندی  های 

خیریه نیز در محله فعال هستند که شهرداری ناحیه از فعالیت آنها    20تا   15سرپرست و اعتیاد فعالیت دارند. بعالوه حدود  

  .واهند اسم داشته باشند و در صحنه باشند؛ نوعی از شوبازیخ ها خیلی میاطالعی نداشته و یا با آنها همکاری ندارد. خیریه

شان محدود است و با شهرداری  اند و نقشها باری را از دوش محله برنداشتهبعضا دنبال گرفتن بودجه هستند. در کل خیریه

برخی از نیازمندان هم  گیره و به خیریه کمک می 10ها زیاده، یک نفر از  کاری خیریههم همکاری ندارند، در نتیجه موازی

 د. رسکمکی نمی
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های دولتی  المللی یا ارگانهای بینها با هدف جذب منابع مالی از سازمانNGOای از همچنانکه واضح است بخش عمده

منابع  نمایند، بدون این که فعالیت چندانی داشته باشند. با توجه به ارائه های مردم نهاد یا خیریه میسیس سازمانا اقدام به ت 

پذیر مهاجرین افغانستانی، فرصت مناسبی برای  المللی به اقشار آسیبهای بینمالی گسترده )عمدتا دالری( توسط سازمان

های سازمان  المللی از جمله آژانسهای بینها فراهم شده است تا از فضای ایجاد شده نفع ببرند. تمایل سازمانNGOبرخی  

رای ارائه خدمات به جامعه هدف در ایران نیز باعث شده است تا هر ساله شاهد  ها بNGOملل متحد برای همکاری با  

ها امکان تخلف را برای آنها فراهم کرده  NGOهای مالی  های صوری در کشور باشیم. عدم نظارت بر تراکنشNGOایجاد  

 د کنند. است تا با استفاده از عنوان سازمان مردم نهاد، سود فراوانی را عاید خود و اطرافیان خو

ها که به عنوان منبع اصلی مالی پروژه های حوزه اتباع خارجی در ایران  INGOهای داخلی با   NGOاز سوی دیگر تعامل  

اغلب  حاکی از آن است که  محسوب می شوند نیز مبتنی بر روابط سودمحورانه و ناسالم است؛ مشاهدات میدانی نگارنده  

های  از سازمان  "ترویج خدمات آموزشی، بهداشتی و تسهیل گری در جامعه مهاجر "های داخلی به اسم  ای که انجمنبودجه

رسنل و خدمات جانبی انجمن( پ بین المللی دریافت می کنند صرف پرداخت هزینه های جاری انجمن )همچون حقوق  

عمال موضوع  در بیشتر مواقع ی  های داخل NGOبرای می شود تا صرف خدمت رسانی به جامعه مهاجر و می توان گفت 

نبود حمایت های مالی مناسب    مهره جذب منابع مالی است تا انگیزه خدمت رسانی بشردوستانه.مهاجران بیشتر به عنوان  

 از سوی دولت ایران در قبال فعالیت های سازمان های مردم نهاد یکی از مهمترین دالیل این مسئله است. 
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 فصل ششم:

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 : 
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 سوات لیتحلی یافته های عملیاتی تکنیک 

ورامین، اسالمشهر، پیشوا،    تحقیقات میدانی در نقاط مختلف استان تهران از جملهپس از مطالعات اسنادی گسترده، انجام    

، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته و همچنین انجام  شهرستان تهران  22،  16،  12،  5،  3،  1منطقه کن، دماوند، مناطق  

با گروه هد اتباع خارجی  با موضوع  با دستگاه های اجرایی مرتبط  داده های  مصاحبه متخصصان  تحلیل  و تجزیه و  ف 

مستخرج از مصاحبه ها نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حضور اتباع افغانستانی در استان تهران شناسایی شد و ماتریس  

تدوین گردید. از تجمیع نظرات پاسخگویان در بستر مطالعات اسنادی در مجموع عوامل درونی   مختلفسوات در ابعاد  

نقطه ضعف( تشخیص داده شد و در بحث عوامل بیرونی شامل فرصت ها   27نقطه قوت و  8شامل نقاط قوت و ضعف )

های  نقطه تهدید( تشخیص داده شد که براساس این نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت   24نقطه فرصت و    17و تهدیدها )

 های مختلف و متناسب با موضوع مشخص گردیده است به با جزییات ارائه می گردد. مشخص شده، استراتژی

سوات در این پژوهش با رویکرد کیفی تدوین شده  ی  تکنیک تحلیل در اینجا باید به دو نکته اشاره داشت: نخست اینکه  

و بعد از تجمیع    همحوریت سوژگی محقق بودگانه )تهاجمی، تدافعی، رقابتی و انطباقی( با    4تدوین استراتژی های  و    است 

 . ه است، با کمک پانل خبرگان تدوین و نهایی شدمیدانیهای داده

گانه زیر خودنمایی می کند فربه تر بودن جدول نقاط ضعف    4یکی از مهمترین یافته های این پژوهش که در ماتریس های  

انستانی در استان تهران به طور خاص و در کل کشور به طور  است. این نکته به خوبی نشان می دهد که موضوع اتباع افغ

عام، بیش از آنکه تهدید باشد یا بستر ساز فرصت، به دلیل نقاط ضعف سیستمی و نهادی موجود چالش برانگیز شده است. 

ساز کاهش    فهم این نقاط ضعف و بازآرایی نهادی این حوزه قطعا مهمترین استراتژی نهاد سیاستگذار باید باشد که سبب

 تهدیدها و تقویت کننده بسترهای فرصت ساز جامعه مهاجران افغانستانی در کشور خواهد بود.
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 نقاط قوت حضور اتباع افغانستانی در استان تهران  . 2جدول 

 عنوان ردیف

S1  وجود زمینه های مناسب سرمایه گذاری و اشتغال در استان تهران 

S2 وجود مراکز آموزشی و بهداشتی/درمانی مناسب و متعدد در استان تهران 

S3  افزایش نرخ باسوادی، مهارت آموزی نسل جدید مهاجران به واسطه زیست کالنشهری در تهران 

S4  اشتراکات زبانی، فرهنگی، مذهبی بین جامعه مهاجر و جامعه میزبان تبادل فرهنگی ناشی از 

S5 ران و زنان مهاجر در استان تهران افزایش عاملیت دخت 

S6 تقویت قدرت فرهنگی ایران در منطقه آسیای غربی 

S7  تقویت پتانسیل همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری با کشور مبدا با استفاده از ظرفیت نخبگان مهاجر در استان تهران 

S8   هستنددسترسی به نیروی کار در مشاغلی که با کمبود نیروی کار مواجه 

 

 

 نقاط ضعف حضور اتباع افغانستانی در استان تهران . 3جدول 

 عنوان ردیف

W1 نهاد( 24زی کاری و ناهماهنگی سازمانی )تعدد سازمان های تصمیم گیر در بحث اتباع غیرایرانی، موا 

W2  مهاجران/پناهندگان نبود برنامه جامع در خصوص پذیرش 

W3  نبود آمار دقیق و تفصیلی و عدم دسترسی مراکز آکادمیک به نهادهای اصلی تصمیم گیر 

W4  ضعف در اجرای قوانین مربوط به مهاجران 

W5  نبود تحقیقات میدانی منسجم به منظور شناخت مختصات جامعه مهاجران و چالش های آنها 

W6 هجویی در ایران شهری شدن مهاجرت و پناهندگی/پنا 

W7  خنثی بودن برنامه درسی نسبت به فرهنگ جامعه مبدا در راستای بازگشت پایدار 

W8  ،پذیرش اجتماعی پائین جامعه میزبان نسبت به اتباع افغانستان به ویژه هزاره )در محیط آموزشی، تعامالت محله ای

 فضای رسانه ای و بازار کار( 
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W9  جامعه مهاجر بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه های ایران رهاسازی طبقه نخبه 

W10 فرهنگی نسبت به جامعه مهاجران افغانستانی -اسکیمای اجتماعی 

W11  عدم همکاری مناسب نهادهای آموزشی و فرهنگی در دو کشور فرستنده و میزبان 

W12 می ایران در قبال جامعه مهاجران در  عدم اطالع رسانی کامل، بازنمایی ناقص و نامناسب خدمات جمهوری اسال

 سطح بین المللی 

W13  مهاجران سیاستگذاری در قبال نبود ضمانت اجرایی کافی 

W14  عدم انجام پژوهش های مناسب جهت استفاده از پتانسیل های بالقوه و بالفعل مهاجرین افغانستانی 

W15  اتباع خارجی تعارض منافع/رقابت/ موازی کاری نهادهای مرتبط با 

W16  ضعف در اجرای قوانین مربوط به مهاجرین و به روز نبودن قوانین 

W17  بی ثباتی و تغییرات مداوم مقررات مربوط به اتباع غیر ایرانی 

W18 مظلوم -رسانه های جمعی در بازتولید ایماژ ظالم و گاها مبالغه آمیز ، احساسیرفتارهای گزینشی 

W19  برخوردهای سلیقه ای و دوگانه و بوروکراسی مضاعف برای اتباع به ویژه اتباع افغانستانی 

W20  تشتت آماری از وضعیت اتباع غیر ایرانی در کشور و استان تهران 

W21  عدم شمول بیمه بیکاری برای اتباع مجاز 

W22  ملی در سازمان های ذیربطمبتنی بر منافع غلبه رویکرد شخص محور، نهاد محور به جای رویکردهای 

W23 ها در زمینه اتباع خارجی در ایرانعدم به روز بودن قوانین و دستورالعمل 

W24 عدم اجرای دقیق قوانین از جمله قانون منع بکارگیری نیروی کار غیرمجاز 

W25 المللی  های بینبرداری مناسب از سازمانعدم بهره 

W26 خارجیدهی مناسب برای اخذ مالیات و عوارض از اتباع فقدان سازمان 

W27  های باالی تمدید کارت کار، کارت آمایش و سایر خدمات  هزینهوجود مکانیسم های غیرقانونی ساز: همچون تعدد و

 اشتغال اتباع خارجی ارائه شده در دفاتر خدمات اقامت و 
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 فرصت های حضور اتباع افغانستانی در استان تهران . 4جدول 

 عنوان ردیف

O1  تاثیرات مستقیم ایران بر بازار نشر در افغانستان به واسطه رفت و برگشت مهاجران بین دو کشور 

O2  ایران در افغانستان به ویژه در مناصب سیاسی کشور مبداظرفیت بالقوه مهاجران به عنوان سفیر فرهنگی 

O3  سرمایه گذاری روی اشتراکات مذهبی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی 

O4  ایجاد مراکز علمی، فرهنگی و اقتصادی در اطراف مرز با مشارکت دو کشور 

O5 ت مشترکتقویت همکاری دو جانبه دانشگاه های دو کشور در تربیت دانشجویان به صور 

O6   دسترسی به آموزش و فرصت مهارت آموزی در استان تهران در جهت تقویت فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری

 براساس ارزش ها و هنجارهای جامعه میزبان 

O7  وجود رسانه های گروهی فارسی زبان در افغانستان و تولید محتوای فارسی 

O8  حوزه مشاغل یدی سختوجود نیروی کار ارزان به ویژه در 

O9 حضور در جامعه چند فرهنگی تهران 

O10 تنوع دسترسی به بازار کار در استان تهران 

O11 بهره مندی از نیروی کار ماهر مهاجران در توسعه کشور میزبان 

O12 استفاده از ظرفیت فارغ التحصیالن افغانستانی در مراکز دانشگاهی افغانستان 

O13  عرصه روابط بین الملل در حوزه مهاجرت با استفاده از مهره مهاجران در کشور )استفاده از تجربه بازیگری در

 کشورهای همسایه به ویژه سیاستگذاری فرصت طلبانه ترکیه در تعامل با اتحادیه اروپا( 

O14  بین المللی در حوزه پناهندگان  121افزایش تعامل با سازمان های بین المللی و خیریه های 

O15  امکان استفاده از ظرفیت مهاجران برای افزایش مراوادات تجاری با کشور افغانستان 

O16  گذاران افغانستانی مند شدن از حضور نخبگان و سرمایههای بهرهظرفیت 

O17 مند شدن از توریسم درمانی اتباع افغانستانی در ایران بهره 

 

 

 
121 donors 
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 تهدیدهای حضور اتباع افغانستانی در استان تهران  . 5جدول 

 عنوان ردیف

T1  گسترش زیست غیررسمی اتباع افغانستانی در استان تهران 

T2  سرگردانی هویتی نسل جدید مهاجران افغانستانی 

T3 مدارسسطح به ویژه در  تغییر بافت هرم سنی/جنسی/مذهبی در مناطقی از استان تهران 

T4  فربه شدن هویت های سایه ای در زیست مهاجرانه اتباع افغانستانی استان تهران 

T5 تعلل بدون پشتوانه کارشناسی در بحث اعطای تابعیت-تعجیل 

T6 شهری/کالنشهری بودن زیست مهاجران در ایران به ویژه در استان تهران 

T7   ملیتی/قومیتی شکل گیری جزیره های محصور 

T8   تهدید امنیتی برای کشور میزبان به دلیل عدم اشراف اطالعاتی نسبت به ازدواج های بین فرهنگی ثبت نشده و

 فرزندان حاصل از آن

T9  بازگشت ناپایدار به کشور مبدا و احتمال بازگشت مجدد 

T10 )امنیتی قاچاق مهاجران به/از مسیر ایرانتبعات سیاسی و : افزایش دامنه پدیده قاچاق انسان )افغانی کشی 

T11  پایین بودن تعلق اجتماعی جامعه مهاجر به کشور میزبان 

T12 افزایش تقاطع زیست مهاجرانه، زیست حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی اتباع افغانستانی در استان تهران 

T13  نیروی کار مهاجر کاهش قدرت مانور نیروی کار دهک پایین جامعه در قیاس با 

T14 اختالالت روان  شناختی در میان جامعه مهاجران و عدم پوشش )شناخت/درمان( از سوی جامعه میزبان 

T15  بازنمایی تجربه زیسته مهاجران افغانستانی در پرونده های پناهجویی در کشورهای انگلوساکسون 

T16 های مهاجران در شهرهای بزرگ کشور گیری کلونیخارجی و شکل های ساماندهی فضایی اتباع  عدم توجه به طرح 

T17  و موج آوارگی گسترده به ویژه در میان  (1400تغییرات سیاسی افغانستان بعد از قدرت گیری طالبان )تابستان

 اجتماعی افغانستان -شیعیان، زنان و نخبگان فرهنگی 

T18 روند کند بازگشت اتباع خارجی غیرمجاز و پناهندگان به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان 

T19 و شکل گیری مافیای پرسود  پایان ورود و طرد اتباع خارجی غیرمجازچرخه بی 

T20  مرزهای طوالنی و قابل نفوذ برای اتباع خارجی غیرمجاز 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

150 
 

T21 آموزان غیرمجاز تازه وارد و گسترش بی ضابطه مدارس خودگردان  مشکالت ثبت نام دانش 

T22 سواستفادهو افزایش امکان جعل و  ها و مجوزهای اقامت برای اتباع افغانستانیتعدد کارت/ 

 مشکالت مربوط به پولشویی و استفاده اتباع غیرمجاز از کارت سایر افراد 

T23  ورود مستقیم و بدون غربالگری پناهجویان/مهاجران به بافت شهری جامعه میزبان 

T24 های نیروی کار غیرمجاز افغانستانیحذف نیروی کار بومی از برخی مشاغل به دلیل ویژگی 

 

 

 راهبردها   

در استان تهران  ها و تهدیدهای حضور اتباع افغانستانی اعم از مجاز و غیرمجاز  با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت  

به دلیل برجسته  پانل خبرگان و انجام مصاحبه متخصصان اولویت بندی راهبردهای تدوین شده است.    3بعد از برگزاری  

های ناشی از نقاط ضعف )عوامل درونی( و هبردها مربوط به کاهش آسیببودن نقاط ضعف و تهدیدها، بخش عمده را

 .  می باشدتهدیدات )عوامل بیرونی( 

  

 ( ST)استراتژی رقابتی  استراتژی تدوین منشور جامع مهاجران در کشور .1

 پذیرش اتباع به عنوان یک واقعیت در جامعه ایرانی و ماندگار بودن آنها .1.1

حکمرانی   .1.2 نظام  نادرست  تقویت  ذهنی  های  انگاره  و  ابهام  کاهش  مهاجرت:  موضوع  در  کارآمد 

 سیاستگذاران نسبت به موضوع اتباع 

تغییر رویکرد دولت به موضوع مهاجرت از نگاه امدادی، موقتی در راستای رفع بحران به نگاه درازمدت،   .1.3

 ، عامل و مزیت سازفرصت محور

و یا اجتماعی به مهاجرت به نگرش میان بخشی    چرخش تحول آفرین از نگرش تک ساحتی صرفا امنیتی  .1.4

 اقتصاید، اجتماعی، سیاسی و امنیتی

 گذاران افغانستانی اصالح و به روزرسانی قوانین در زمینه جذب نخبگان و سرمایه .1.5
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 (WT)استراتژی تدافعی  استراتژی افزایش کنترلگری مرزی .2

 سیاست غربال از نقطه صفر ورود به منظور کاهش معضل شهری شدن پدیده مهاجرت در کشور  .2.1

تفویض فرایند شناسایی و گزینش افراد از استان تهران و سایر کالنشهرهای مقصد به مناطق مرزی شرق   .2.2

 کشور

از ورود به گسترش و تقویت اردوگاه های مرزی به منظور تشدید غربالگری اتباع ورودی به کشور قبل   .2.3

 شهرهای ایران 

 شناخت و کنترل بازیگران شبکه های درگیر در مافیای افغانی کشی .2.4

تقویت دیپلماسی منطقه ای، گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای درگیر موضوع )افغانستان،  .2.5

 پاکستان و ترکیه( 

 تباع خارجی غیرمجاز مبارزه با پدیده قاچاق مهاجران و کنترل مرزهای شرقی به منظور کاهش ورود ا .2.6

 های کالهبرداری و سوء استفاده از اتباع خارجی در ایران هایرسانی در زمینه روشاطالع .2.7

 

 

 ( WOمحافظه کارانه )استراتژی  استراتژی تجمیع سازمانی حوزه سیاستگذاری .3

سازمان ، بسط موقعیت ویژه  تاسیس سازمان ملی مهاجرت و سیستمی کردن گردآوری داده و اطالعات .3.1

 ملی مهاجرت به عنوان باالترین نهاد سیاستگذاری/اجرایی در حوزه اتباع غیر ایرانی 

 تفویض اختیارات در راستای ایجاد تمرکز   .3.2

 ه نخبگی اتباع وسیاستگذاری مهاجرتی بر اساس حساسیت های نسلی، مدت زمان اقامت در ایران و وج .3.3

اطالعات   .3.4 تمامی  اقامت،  تردد،  و خروج،  ورود  )ثبت اطالعات  ایرانی  غیر  اتباع  اطالعاتی  بانک  ایجاد 

 هویتی اتباع خارجی غیرمجاز(  

 تهیه طرح آمایش اتباع خارجی با رویکرد آمایش فضایی   .3.5
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اتباع خارجی در همکاری   .3.6 و  اداره کل مهاجرین  پیشنهاد می شود  این راستا  در  ملی:  آمارهای  تدقیق 

اضافه نماید همچون پرسش از سال    1400مستقیم با مرکز ملی آمار ایران موارد جدیدی را به سرشماری  

 ورود، طول اقامت، دلیل مهاجرت به ایران و برنامه بازگشت 

های  استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه حکمرانی و مدیریت مهاجرت های دسته جمعی: نمونه .3.7

 اردن و مجارستان پیشنهادی: ترکیه، 

 

 (WTدر جهت تقریب فرهنگی دو ملت )استراتژی تدافعی   افزایش سواد فرهنگی جامعه .4

 گسترش فعالیت های فرهنگی ایجابی به جای سیاست های تدافعی محافظه کارانه  .4.1

در سطحی گسترده تر  اجتماعی نسل دوم و سوم مهاجران  - تقویت برنامه های مبتنی بر ادغام فرهنگی .4.2

 نسبت به ادغام ساختاری 

فرهنگی نهاد آموزش )مدرسه/دانشگاه( در جهت تقویت ارتباطات فرهنگی  – استراتژی مداخله آموزشی   .4.3

 تقریب فرهنگی 

رسانه های جمعی با تاکید بر رادیو و تلویزیون در جهت فرهنگی از بستر  - استراتژی مداخله آموزشی .4.4

- بازشناسی کشور و فرهنگ افغانستان، تاکید بر اشتراکات فرهنگی در جهت تقویت پذیرش اجتماعی

 فرهنگی 

ارائه تسهیالت در راستای تغییر وضعیت اقامتی به ویژه برای دختران مهاجر: بهره مندی از سایر مناطق   .4.5

 فچگان همچون منطقه آزاد سل

 تدوین ردیف بودجه برای دانش آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی  .4.6

های مالی در راستای کاهش عدالت  المللی در جهت دریافت کمکتقویت همکاری با سازمان های بین .4.7

 آموزشی 

های پیش آمادگی هم برای دانش آموزان و هم برای والدین به منظور همگن سازی زبانی  نیاز به کالس .4.8

 هنگی  و بعضا فر

برگزاری مسابقات و تعریف جوایز بین المللی مشترک بر پایه عناصر مشترک فرهنگ دو ملت ایران و  .4.9

 افغانستان
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و دوره های ضمن خدمت اجباری  122برگزاری دوره های آموزشی استراتژی تقویت پذیرش فرهنگی:   .4.10

نوعی با اتباع غیرایرانی در ارتباط  مداوم با ارائه امتیاز آموزشی برای کلیه امور اداری نهادهایی که به  

 هستند در راستای تقویت فهم میان فرهنگی و باال بردن سواد فرهنگی و ایجاد نگاه پذیرش فرهنگی

 

 

 ( SO)استراتژی تهاجمی  استراتژی حکمرانی و مدیریت پدیده مهاجران در تهران/ایران .5

پلکانی براساس سرمایه انسانی افراد  استراتژی نگهداشت گزینشی و غربالگری اقامتی و سیاست اقامت   .5.1

 و اعطای حقوق شهروندی بر اساس مکانسیم های گزینشی نخبگی 

های بین بخشی نهادهای سیاستگذار در حوزه مهاجران به منظور کاهش موازی کاری  افزایش همکاری .5.2

 و سیاستگذاری متناقض 

و تقویت و    التحصیالن افغانستانی در ایرانشکل گیری بانک اطالعاتی از تخصص دانشجویان و فارغ   .5.3

 تداوم ارتباط با مهاجران فارغ التحصیل در ایران به منظور پرورش سفیر فرهنگی  

افزایش بازرسی و نظارت بر بنگاه ها و کارخانجات، موسسات و شرکت ها و کارگاه های تولیدی و  .5.4

مجاز   غیر  خارجی  اتباع  بکارگیری  عدم  جهت  با خدماتی  خارجی  اتباع  و  مهاجرین  اداره  )همکاری 

 وزارت تعاون و رفاه( 

 شناسایی بازار کار استان و شهرستانها و تهیه نقشه نیازمندی مناطق به نیروی کار خارجی هر فصل .5.5

 ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات اتباع غیر ایرانی در استان .5.6

 

 ( STستراتژی رقابتی )ا استراتژی کنشگری فعال در عرصه صنعت مهاجرت  .6

دهه گذشته علیرغم   4برجسته سازی خدمات ارائه شده از سوی دولت ایران در قبال مهاجران در طی   .6.1

 وجود تحریم های گسترده بین المللی 

مدیریت موضوع مهاجرت در افزایش تعامل با نهادهای بین المللی در راستای جذب منابع مالی در  .6.2

 منطقه  

 
122orientation course 
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 افزایش قدرت چانه زنی دولت ایران در تعامالت منطقه ای با کشورهای فرستنده، ترانزیت و مقصد  .6.3

 

 

 نتیجه گیری 

با وجودی که حوزه مهاجرت و اتباع خارجی در دو دهه اخیر دچار تحوالت عظیمی در دنیا شده و بسیاری از کشورها    

اند در این زمینه  اند، قوانین جمهوری اسالمی ایران هنوز نتوانستهرویکرد فرصت محوری را نسبت به مهاجران اتخاذ کرده

حال حاضر بسیاری از کشورها در سراسر    دروان یک فرصت فراهم نمایند.  بسترهای الزم برای جذب اتباع بیگانه را به عن

. در واقع  های اقتصادی و مشاغل خاص روبرو هستندجمعیت و کمبود نیروی کار ماهر در بخشی  های پیرجهان با چالش

نی در این کشورهاست.  مکانیزم جذب نیروی انسانی ماهر در بسیاری از کشورهای دنیا تکمیل کننده پازل نوآوری و کارآفری

با گذشت بیش از چهار دهه از حضور مهاجران افغانستانی در ایران همچنان سیاستگذاران با چالش ساماندهی حضور آنها  

و تشدید ناامنی و بی ثباتی در داخل افغانستان به ویژه   1400در کشور روبرو هستند. روی کار آمدن طالبان در تابستان  

و حضور دیاسپورای    ایران  اسالمی جمهوری  مرزهای  گستردگیشیعیان در این کشور از یکسو،    تهدیدهای جانی نسبت به

پناهندگان   و  داد که موضوع مهاجرین  نشان  بار  برای چندمین  ایران  بعضا رصدنشده مهاجران در داخل خاک  بزرگ و 

نیاز است در این حوزه تدابیر خاصی  های آینده خواهد بود. بنابراین  های جمهوری اسالمی در دهههمچنان یکی از دغدغه

 برداری شود.  اتخاذ گردد تا از تبعات آن کاسته شده و از فرصتهای آن بهره

نبود  "براساس یافته های میدانی این پژوهش، یکی از مهمترین نقاط چالش برانگیز در حوزه حکمرانی مهاجرت در ایران  

رویکرد جزیره ای و نبود متولی مشخص در این حوزه است که نه تنها به    و   "ساختار در سیاستگذاری مهاجرتی در ایران

های  بسترساز تشدید تنش  22تخریب برنامه های تدوین شده در حوزه مهاجرت منجر شده است بلکه براساس شکل شماره  

ل تشتت و عدم  ترین دالیبراساس داده های به دست آمده در این پژوهش، مهم  بین دستگاهی و تضاد منافع شده است.

ها و فقدان نظارت است. بخشی نگری نهادهاست که این امر بستر الزم را  منافع دستگاه  هماهنگی میان نهادها، نوع نگاه،

برای پیاده سازی راهبردهای ملی با چالش های جدی مواجه می کند. سیاستگذاری جزیره ای که فاقد تعامل سازنده و 

برانگیزتر شدن شرایط منجر شده است. نهادهای متعدد به جای همفکری و همکاری    دوسویه بین نهادی هستند به چالش
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برای مدیریت و ساماندهی مهاجران، به دلیل تعارض منافع به شدت در حال فشار بر یکدیگر هستند. فعالیت متشتت و  

 ناهماهنگ موجب تثبیت حضور اتباع غیرقانونی در کشور شده است.  

  تاییدشان  مورد  های برنامه  اجرای  و  نظرات   صحت  بر  خارجی  اتباع  موضوع  در  درگیر   نهادهای  از  یک   هر   پافشاری   و  اصرار

موجب سیاستهای متفاوت و متضاد توسط دستگاهها    نهادهای  سایر  با  هماهنگی  ایجاد  برای  فعال  مشارکت  عدم  نهایت  در  و

ثبت    عدم   در نتیجه افزایش تمایل به  غیرمجاز وشده است. این موضوع باعث کاهش مزایای حضور مجاز نسبت به حضور  

ثیرات فقدان انسجام و هماهنگی  اهای اخیر نیز بیانگر ت. روند رشد اتباع خارجی غیر مجاز در طی دههه استحضور شد

 ای شدن جامعه اتباع است. بر حاشیه

گوناگون    اداری   یجاد تشکیالتموجب ا  اخیر  سالیان  عدم وجود هماهنگی و همکاری مناسب میان دستگاههای متولی در

  هیئت   1342  مصوب)  پناهندگان  دائمی  کمیته  توان به  جمله آنها می  از   که  است  و بعضا با وظایف موازی و متداخل شده

  بیگانه   اتباع  اجرایی  هماهنگی  شورای  ،(کشور  امنیت  شورای  1360  مصوب )  افغانی  آوارگان  امور  هماهنگی  شورای(  وزیران

  شورای   1389  مصوب )   بیگانه  اتباع   ساماندهی  کمیسیون  نهایت  در  و(  توسعه  چهارم  و  سوم   برنامه  قانون  180  ماده  موضوع)

  در  درگیر  نهادهای  میان  هماهنگی  و  منسجم  مدیریت  ایجاد  مذکور  تشکیالت  اصلی  دغدغه.  کرد  اشاره(  ملی  امنیت  عالی

 است.  نرسیده مطلوب نتیجه  به تاکنون سفانه امت که است بوده خارجی اتباع موضوع

نهاد و وزارت خانه در امور اتباع دخالت دارند که از جمله مهمترین آنها   24در حال حاضر به دلیل گستردگی موضوعات 

اتباع و مهاجرین خارجیمی   وزارت   وزارت اطالعات، وزارت امور خارجه،  (،123توان به وزارت کشور )اداره کل امور 

 
  31در حال حاضر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مهمترین ارگان اجرایی در خصوص اتباع غیر ایرانی است که در    123

ها برای اداره کل اتباع و سایر نهادهای درگیر، کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی ذیل وزارت  ترین مرجع تدوین سیاستاستانداری دفتر دارد. مهم 

بررسی های میدانی که در جریان این طرح    شود.با ریاست وزیر و حضور تمامی نهادهای درگیر در موضوع اتباع خارجی تشکیل می کشور و  

تخصیص    هیچ تناسبی با بودجهو اردوگاه های زیر نظر این مجموعه،    پژوهشی صورت گرفت نشان می دهد که حجم مسئولیت اداره اتباع  

تصمیم گیری این سازمان ندارد و عمال بخش عمده فعالیت های این اداره به پاسخگویی بوروکراتیک روزمره به    قدرت، نیروی انسانی و  یافته

یافته است.   تقلیل  اتباع برگه های هویتی  موثر در وضعیت  نهاد  مهمترین  به عنوان  اتباع  اداره  دانشگاهی،  اگرچه در عرصه عمومی و فضای 

انطور که پیشتر اشاره شد این اداره به عنوان یکی از مهمترین مراجع تدوین سیاست های حوزه اتباع  و همچنین هم  افغانستانی تلقی می شود

نهادی، این اداره قدرت مانور الزم در تدوین  تعدد کارت های هویتی و کاغذبازی های متعدد بین  به دلیل  قلمداد می گردد اما به نظر می رسد  

و به صورت مداوم روزانه با حجم گسترده ای از ارباب رجوع در تمامی حوزه    از دست داده است  سیاستگذاری هوشمندانه در عرصه اتباع را

؛ از سوی دیگر به نظر می رسد علیرغم حجم باالی مسئولیت این اداره، مراجع تصمیم گیری در بیرون از این نهاد نقش متبوعه مواجه استهای  
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پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان    آموزش   و  درمان  بهداشت

در کرد.  اشاره  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  احوال،    چارچوب   در  پناهندگان  و  مهاجران  امور  حاضر   حال  ثبت 

  مصوبات   و  توسعه  چهارم  و  سوم   برنامه  قوانین  بندهای  برخی  از  استفاده  با  و  وزرا  کارگروه  یا  و  ساماندهی  کمیسیونهای

  در   متمرکزی  و  یافته   سازمان و  منسجم  گذاری سیاست  و  گرددمی  انجام   کشور   وزارت   محوریت  با   ملی  امنیت   عالی  شورای

 . است  نشده ایجاد  دهه چند این

منافع متفاوت و گاها  ها، سیاست ها و  به نظر می رسد تجمیع نهادهای پرتعداد درگیر در این حوزه که بعضا ماموریت

متناقضی با یکدیگر دارند در نهادی واحد در قالبی فراوزارتخانه ای )در قالب سازمان ملی مهاجرت( می تواند از تشتت و  

های  ناهماهنگی سازمانی بکاهد و تصمیمات سیاستی چابک تری را دنبال نماید. فقدان هماهنگی میان نهادها و سازمان

گر وضعیت نابهنجار اتباع خارجی در کشور است. بدین منظور شورای عالی اداری کشور بر اساس  متولی یکی از دالیل دی

، با تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت کرد. پیشنهاد تشکیل این  1397اردیبهشت ماه سال  23در  76229مصوبه شماره 

قانون   115یند مقرر در تبصره ذیل ماده  ارسازمان از سوی وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ف 

مدیریت خدمات کشور ارائه شده بود و امید می رود تا این نهاد مرجع، به تدوین راهبردهای منسجم و سیاست های  

 یکپارچه و جامع در حوزه مهاجران مبادرت ورزد.

باع و مهاجرین خارجی تغییر و به مجلس  ات   ربه سازمان امو  1399به نظر میرسد الیحه سازمان ملی مهاجرت که در زمستان  

اداری باشد چرا که همچنان زیر نظر وزارت کشور قرار داده -ارسال شده است نمی تواند پاسخگوی این خالهای حقوقی

شده است. سازمان ملی مهاجرت می بایست به صورت چتری منسجم قدرت اجرایی و عملیاتی گسترده ای داشته باشد،  

در خصوص مهاجران تدوین نماید و قدرت برقراری روابط با نهادهای بین المللی را داشته باشد که  بانک اطالعات جامع 

پیشنهاد می شود زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد و تصمیمات اتخاذ شده توسط این سازمان، در سطح ملی الزم  

 االجرا گردد و تمامی مصوبات ضمانت اجرا داشته باشد. 

 

از آنجا که این اداره با توجه به ارتباط مستقیم    و از قدرت مانور پایینی برخوردار است.  اجرایی می باشدآفرینی می کنند و این اداره صرفا بازوی  

های  فعالیت می تواند از  این نهاد    و مداوم با جامعه هدف، بیشترین اشراف را نسبت به وضعیت اتباع غیر ایرانی به ویژه افغانستانی در کشور دارد

 . کندفراتر رفته و نقش هادی و تاثیرگذارتری در سیاستگذاری مهاجرت در ایران بازی  و قهری/تنبیهی بوروکراتیک
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حکمرانی مهاجرت یک تخصص بین المللی است و نیازمند تعامل گسترده در سطح جهانی فلذا تقویت  از سوی دیگر  

،  124های بین المللی فعال در حوزه مهاجران و پناهندگان همچون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همکاری با سازمان

برنامه جهانی غذا  بین  126( سفیونی)  متحد  ملل   سازمان  کودکان   ، صندوق125سازمان  نیز    127المللی مهاجرت و سازمان  و 

های خارجی می تواند از فشار مالی و اداری مدیریت موضوع بکاهد و به عنوان  ها و سمنهای وابسته به دولتآژانس

اجرایی جمهوری اسالمی ایران قلمداد گردد که نیازمند تعامل دو سویه، شفاف و دقت عمل نهادهای نظارتی  - بازوی مالی

 است. 

یکی دیگر از مهمترین مواردی که بسترساز گره خوردگی موضوع اتباع غیرایرانی در کشور شده است به روز نبودن قوانین  

به راجع  قانون  این حوزه  در  قانون  باشد. مهمترین  این حوزه می    19  مصوب  ایران  در  خارجه  اتباع  اقامت  و  ورود  در 

قوانین مربوط به اتباع غیرایرانی در حوزه های مختلفی چون اقامت،  شمسی است. به نظر می رسد    1310  ماده  اردیبهشت

عبور و خروج نیازمند بازنگری جدی براساس اقتضائات جدید هم جامعه میزبان و هم   تابعیت، استمالک و اشتغال، ورود، 

 جامعه مهاجران می باشد. 

ه در مرزهای شرقی )مسیر ورودی از افغانستان(  در حوزه تحرک مکانی اتباع افغانستانی چ  قاچاق  باندهای  مسئله فعالیت

و چه در مرزهای غربی )مسیر خروجی به سمت ترکیه( بازار پررونقی را به شکل مافیایی گسترده و غیرقابل کنترل درآورده 

به سال های   مربوط  نبودن قوانین جزایی که  به روز  اقتصادی مسئله،  ابعاد  بر  باشد و    1345تا    1310است؛ عالوه  می 

همچنین نبودن وحدت رویه قضایی منجر به ضعیف عمل کردن دولت در قبال مجازات و بازدارندگی در این خصوص  

ها و پیامدهای سیاسی به همراه داشته  تواند فرصتویژه اتباع افغانستانی میشده است. حضور اتباع کشورهای همسایه به

مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت   باشد که در بسیاری از موارد توسط سیاستمداران دو کشور

المللی بابت های سیاسی فراوانی اعم از تقویت جایگاه سیاسی ایران در عرصه بینمهاجرت و حمایت از پناهندگان، ظرفیت

کنترلگری بر مرزها   پذیرایی از اتباع بیگانه وجود دارد. تقویت تعامالت منطقه ای و بین المللی کمک شایانی به ساماندهی

هزار نفر تبعه افغانستانی به    3و جلوگیری از ورود غیرقانونی افراد خواهد نمود. براساس آمار غیر رسمی روزانه بیش از  

 صورت غیر مجاز از مرزهای شرقی وارد کشور می شوند.

 
124 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
125 World Food Programme (WFP) 
126 The United Nations Children's Fund (UNICEF) 
127 International Organization for Migration 
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کسب درآمد و انتفاع برای بسیاری    ارائه شد موضوع اتباع غیر ایرانی به عنوان محملی برای  22همانطور که در شکل شماره  

از نهادهای ذیربط مبدل شده است. در واقع هر سازمان ارائه کارت به اتباع غیر ایرانی را به عنوان منبع درآمد نهاد خود  

تعریف می کند و به منظور تامین بودجه هزینه پرسنل به راحتی نمی خواهد از آن دست بکشد و آن را به عرصه رقابت  

ی تبدیل کرده است. فلذا اطالعات از مهاجران را به عنوان منبع قدرت و ابزار چانه زنی بین نهادی قلمداد کرده و  بین نهاد

تنوع دسته بندی اقامتی و تنوع   اتباع امکان پذیر نمی باشد. این امر به  در نتیجه تجمیع داده های قابل استناد در حوزه 

تت بوروکراتیک را به همراه آورده است. راهکار پیشنهادی آن است که  مدارک هویتی و کارت ها منجر شده است که تش

با شکل گیری یک سازمان باالدستی و فراوزارتخانه ای و همچنین واریز درآمدهای حاصل از صدور کارت ها صرفا به  

صور نبودن نفع  خزانه دولت واریز نه تنها صدور کارت های متعدد و کاغذبازی های آن کنترل می شود بلکه به دلیل مت 

 . تقویت می گرددسازمانی، همکاری بین بخشی و بین سازمانی هم 

.  می گردداز سوی دیگر صدور کارت های هویتی متعدد منجر به افزایش امکان جعل و سواستفاده از برگه های هویتی  

یکسان در کشور توزیع گردد. در  صورت متمرکز و   است که به  "ارائه کارت های الکترونیک چیپ دار"راهکار پیشنهادی 

ارائه کارت هویت واحد، نیازمند پیش شرط هایی همچون انجام آزمایش های اولیه پزشکی در  ؛این راستا توصیه می شود

 خصوص بیماری های همه گیر همچون سل که به سالمت عمومی ملی ارتباط وثیق دارد منوط گردد.

امنیتی به موضوع مهاجران عدم کارایی سیاستگذاری در حوزه اتباع غیرایرانی را    تغییر مداوم قوانین و مقررات، سیطره نگاه

نشان می دهد. سیاستگذاری کوتاه مدت و مقطعی مبتنی بر انتفاع و قرار دادن اتباع افغانستانی در موقعیت تعلیق و پادرهوایی  

های غیردولتی منجر شود اما تمایل به زیست  اقتصادی کوتاه مدت برای دولت و سازمان    بهره برداری اگرچه می تواند به  

بل کنترل و جامعه پذیر  اجمعیتی ناراضی، غیرقشکل گیری  و در درازمدت به   دادهدر آنان افزایش  را  غیررسمی و سایه ای  

 به همراه خواهد داشت.  ایران  جمهوری اسالمیخواهد شد که پتانسیل رفتارهای نابهنجار و ایجاد هزینه را برای    نجرنشده م

توان بازی دو سرباخت خواند. از یکسو این شیوه زندگی برخالف منافع ملی درازمدت  زیست غیررسمی مهاجران را می

پایی را  بود چراکه کنترلگری اجتماعی  فعالیتن میکشور میزبان خواهد  امکان رصد  و  بین میآورد  از  افراد  رود و های 

ماند چراکه افراد  همچنین تربیت سرمایه انسانی )در راستای سفیر فرهنگی مورد نظر در اسناد باالدستی( کامال مغفول می 

از سوی دیگر  کنند که قابل مشاهده و تحلیل نیست.  صرفا در جستجوی راهی برای بقا مسیرهای غیررسمی را تجربه می 

این شیوه زندگی به موقعیت پادرهوایی و متزلزل مهاجران دامن زده و مسیری بدون چشم انداز روشن را در برابر افراد  
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شود و سرمایه انسانی تولید  ی بودن و دیده نشدن به دلزدگی و ناکامی کنشگران منجر میئدهد که این احساس نامرقرار می

 رود. در میشده در بستر نهاد آموزش به ه 

بر ورود و خروج از مرزهای شرقی و رسمی کردن حداکثری حضور    اشرافهای مرزی به منظور  بی شک تشدید کنترل

ترین استراتژی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با پروبلماتیک مهاجرت است. توجه به مختصات این  مهاجران مناسب

های سیال که خارج از  زیست غیررسمی یکی از مهمترین وظایف دستگاه سیاستگذار است چراکه فربه شدن این گروه

فعالیت می به  تدریج قدرت شبکه سازی، سازماننهادهای رسمی دست  به  و  بسیج شدن میزنند  تواند  یابند میدهی و 

های منفعل منجر  احساس تهدید مشترک به بسیج شبکهچراکه    ( مبدل شود1971)گرامشی    "زهدانی برای تغییرات نوین "

دهند که باید دیده/  نشان می  128خواهد شد. در عرصه خطر و بحران مهاجران افغانستانی خود را در قالب دیگری مهم 

حالتی که دیگر امکان چشم پوشی از حضور طرف مقابل نیست و باید برای آن   طرف مذاکره قرار بگیرند.شنیده/ کنترل یا  

 ای اندیشید.چاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 significant other 
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  منابع 

مین  ادرصد بیمه شدگان اتباع خارجی تامین اجتماعی افغان هستند. مصاحبه با مدیرکل اتباع خارجی سازمان ت 90( 1397ایرنا )آبان 

 https://www.irna.ir/news/83086598/90. قابل دسترسی در: 1397آبان  12اجتماعی. تاریخ انتشار 

  مرداد 27مندی از خدمات و تسهیالت بانکی. بازیابی در ( شرایط اتباع خارجی برای بهره1392بانک مرکزی جمهوری اسالمی )

 https://www.cbi.ir/showitem/10615.aspx؛ قابل دسترسی در: 1400

 ترجمه اسداهلل نبوی چاشمی، تهران: نشر شیرازه.  های خیابانی )جنبش تهی دستان در ایران(،سیاست (، 1398بیات، آصف )

 تهران: جهاد دانشگاهی.مبانی پژوهش ترکیبی: تلفیق رویکردهای کمی و کیفی، (، 1395تدلی، چارلز و تشکری، عباس )

ر ایران، پایان (، تاثیر نیروی کار مهاجر افغانستانی بر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت افراد بومی در بازار کا1398حسن نژاد، بهزاد )

 نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.  

 / https://avapress.com/fa/145690. قابل دسترسی در: 1400شهریور  10( بازیابی در 1398خبرگزاری آوا )

؛ قابل دسترس در:  1399مهر  16( بازیابی شده در تاریخ 1399خبرگزاری آوا )مهر 

https://www.avapress.com/fa/interview/219744 
شهریور   25. بازیابی شده در تمدید روادید و صدور کارت موقت کار اتباع بیگانه در دفاتر کفالت اقامت ( 1394خبرگزاری ایمنا )

 https://www.imna.ir/news/212136 . قابل دسترسی در: 1400

( توضیحات مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار درباره محدودیت شغلی مهاجرین افغانستانی.  1393خبرگزاری تسنیم )شهریور 

. قابل دسترس در: 1399مهر  20، بازیابی شده در1393شهریور  4انتشار در 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/473409 
شغل/ امسال برای   400به بیش از  80( افزایش مشاغل مجاز برای اتباع خارجی در ایران از 1400آوا ) -خبرگزاری صدای افغان

در مصاحبه  شود؛ مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنف سراجان افغانستانی پروانه کار صادر نمی

 https://avapress.com/fa/236925شهریور، قابل دسترسی در:  6با خبرگزاری آوا. بازیابی شده در 

.  1400شهریور  25. بازیابی شده در سامانه یکپارچه امور اتباع و مهاجرین خارجی )سیام( رونمایی شد( 1398خبرگزاری فارس )

 https://www.farsnews.ir/news/13980301000771 قابل دسترسی در:

(، سنجش میزان همبستگی ملی در میان  1396خجسته نژاد، ندا و ابراهیم حاجیانی و سیدرضا صالحی امیری و نعمت اهلل فاضلی )

 ، پاییز. 3، شماره 6دوره مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، اقوام آذری و ترکمن، 

 نی.نشر جمه: جعفر خیرخواهان، تهران: ترراهی دیگر، (، 1389دسوتو، ارناندو )

اری  ( سالنامه مهاجرتی ایران. تهیه شده توسط رصدخانه مهاجرت ایران )پژوهشکده سیاستگذ1400رصدخانه مهاجرت ایران )

 تهران.   دانشگاه صنعتی شریف،

(، بررسی عوامل موثر در جریان مهاجرت از ایران با استفاده  1393رنانی، محسن و همایون شیرازی و بهروز صادقی عمروآبادی )

 ، تابستان. 2، شماره 49دوره  تحقیقات اقتصادی،از مدل پانل پویا، 

https://www.irna.ir/news/83086598/90
https://www.cbi.ir/showitem/10615.aspx
https://avapress.com/fa/145690/
https://avapress.com/fa/145690/
https://avapress.com/fa/145690/
https://www.avapress.com/fa/interview/219744
https://www.imna.ir/news/212136/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://www.imna.ir/news/212136
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/473409
https://avapress.com/fa/236925
https://www.farsnews.ir/news/13980301000771
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نفی ایرانیان نسبت به  (، بررسی عواطف اجتماعی م1394روحانی، علی و حبیب احمدی و محمد تقی ایمان و علی گلی )

 . 1، شماره 10دوره فصلنامه توسعه اجتماعی )توسعه انسانی سابق(، مهاجرین افغانستانی )مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز(،  

(، برساخت اجتماعی عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی های مقیم شیراز، به  1395روحانی، علی و مسعود انبارلو )

 . 4، شماره 5دوره مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، یه زمینه ای، سوی یک نظر

های مقیم گیری عواطف جوانان از بازار اشتغال افغان( کاوش فرایندهای اجتماعی شکل1397روحانی، علی؛ انبارلو، مسعود )

 102-77. صص 1397پاییز و زمستان  ،2شیراز. مسائل اجتماعی ایران، سال نهم، شمارة 

 فتگو با روزنامه اعتماد، خرداد.  (، مراوده انسانی ریشه هر تندروی بین منطقه را خشک می کند، گ 1399زند رضوی، سیامک )

(، بازنمایی هویت در الگوی خوراک: بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر  1395سعیده سعیدی )

 .79-106، بهار و تابستان، صص. 24، شماره 14، دوره امه انسان شناسیمجله ناثر تجربه مهاجرت به ایران، 

آسیب شناسی مهاجرت های غیرمتعارف زنان، مطالعه موردی: چالش های زنان مهاجر افغان ساکن در  ، (1397سعیده سعیدی )

 ، بهار. 26، سال هفتم، شماره مجله جامعه فرهنگ رسانه، ایران در کشورهای ترانزیت 

(، بررسی اتنوگرافیک پدیده ازدواج زودهنگام در میان مهاجران افغان )قوم هزاره( در دو شهر هامبورگ  1396ده )سعیدی، سعی

 ، بهار و تابستان. 1، شماره 7دوره  دانشگاه تهران، مجله پژوهش های انسان شناسی،)آلمان( و تهران )ایران(، 

لی: تحلیل جنسیتی تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی در ایران،  المللی سازی آموزش عا(، جنسیت و بین1398سعیدی، سعیده )

 طرح پژوهشی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 

فصلنامه  الف(، غریبه های قریب: بررسی تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی ساکن ایران در بحران کرونا،  1399سعیدی، سعیده )
 ، بهار. 1، شماره 12دوره میان رشته ای، 

ج(، تحلیل جنسیتی فرایند هویت یابی دانش آموزان افغانستانی در نهاد آموزش و پرورش ایران، طرح   1399سعیدی، سعیده )

 پژوهشی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. 

های مجلس شورای اسالمی،  مرکز پژوهش؛ مطالعه موردی آلمان، د(، سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی 1399سعیدی، سعیده )
 ، تیر. 17142شماره مسلسل ،  دفتر مطالعات سیاسی

مجله  های دانشجویان افغانستانی در نظام آموزش عالی ایران، ب(، تحلیل جنسیتی چالش1399سعیدی، سعیده و فالحتی، لیال )
 . 2، شماره11، دوره مسائل اجتماعی ایران

(، مطالعه و بررسی نگرش مردم شهر آران و بیدگل نسبت به  1394شاطریان، حسن و اسما عسکری کویری و فاطمه فخری )

 هری: چالش ها و راهکارها، کاشان. مهاجران افغانی ساکن در بافتهای فرسوده، همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی ش

ران افغانستانی، کارفرما آرش نصر اصفهانی، دفتر مطالعات اجتماعی و  (، پیمایش نگرش ایرانیان به مهاج1399شرق )خرداد 

 ه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. فرهنگی شهرداری تهران و دفتر طرح های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابست

  11( تغییراتی مثبت در حوزه بیمه سالمت و مشکالت دانشجویی اتباع خارجی در ایران. انتشار در 1399شهرآرا نیوز )مرداد 

 https://shahraranews.ir/fa/news/37000؛ قابل دسترس در: 1399مهر  24، بازیابی شده در 1399مرداد 

https://shahraranews.ir/fa/news/37000
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.  1400شهریور  10آموزان افغانستانی در سال تحصیلی جدید. بازیابی شده در ( همه چیز درباره وضعیت دانش1399شهرآرانیوز )

 https://shahraranews.ir/fa/news/38306قابل دسترسی در: 

. سال های آمار رسمی ایرانبررسی مجله. 1385های جمعیتی مهاجران خارجی در ایران در سال ( ویژگی1388صادقی، رسول )

 .  73-41. صص 1، شماره 20

 . 7-21، صص 50، شماره فتگو فصلنامه گ (، سیاست ایران و مهاجرین افغان: تغییر سیاست و تحول هویت، 1386صادقی، فاطمه. )

مهاجر ازدواج در ایران: مطالعه مقایسه ای رفتارهای  -(، تفاوتهای بومی1388عباسی شوازی، محمد جالل و رسول صادقی )

 . 8، شماره 4دورهنامه انجمن جمعیت شناسی، ازدواج مهاجران افغان با ایرانی ها، 

(، ادغام مهاجران افغانستانی در نواحی شهری ایران: مطالعه موردی محله هرندی در تهران، 1397عالالدینی، پویا و میرزایی، آمنه )

 . 1، شماره 8دوره پژوهش های انسان شناسی ایران،  

ای امنیتی ناشی از  (، شناخت و تحلیل پیامده1396علی پور، عباس و حسن سعادتی جعفرآبادی و جلیل دهقانی فیروزآبادی )

 . 18، شماره 5دوره پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، حضور اتباع بیگانه افغانی در استان یزد، 

( بررسی تأثیر مهاجرت بین المللی بر سطح اشتغال و دستمزد: مورد مطالعه اقتصاد 1392زاده، سعید؛ مهرانفر، جهانبخش )عیسی

 . 130 -111، صص 2ی ، شماره 40ی ؛ دورهتحقیقات اقتصادی همجلایران. 

(. بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال مهاجرت غیرقانونی به ویژه اتباع افغانستان و عراق،  1393فصیحی، نرگس. )

 دانشگاه بین المللی امام خمینی. نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق،پایان

(، چالش عناصر هویت ساز سرزمین مادری و میزبان در فضکاهای بیناگفتمانی مهاجرت در  1395فالح، غالمعلی و سارا برمکی )

 . 5، شماره جستارهای زبانیرمان های ادبیات مهاجرت فارسی، 

 لم. تهران: تربیت مع مقدمه ای بر ایران و همسایگان )منابع تنش و تهدید(،(، 1379کریمی پور، یداهلل )

اجتماعی روستاهای مرزی سیستان،   -(، سکونت گزینی افاغنه بر توسعه اقتصادی1393لطفی، محمود رضا و حسنعلی جهان تیغ )

 . 2، دوره ششم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی آمایش سرزمین

اقتصادی از افغانستان به   ( قاچاق مهاجر به مثابه تجارت: کندوکاو فرایند قاچاق مهاجران1398محمدی، عبداله؛ صادقی، رسول ) 

 . 39-68، شماره یک. صص 26شناختی، دوره ایران. مطالعات جامعه

های روانی در مهاجران افغان  (. غربالگری اختالل1384محمدیان مهرداد، دادفر محبوبه، بوالهری جعفر، کریمی کیسمی عیسی )

 . 3، شماره 11، دوره مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمقیم تهران. 

 ، تهران.1395(، نتایج تفصیلی سرشماری 1395مرکز آمار ایران )

 (. سرشماری عمومی نفوس و مسکن. 1395ن. )مرکز آمار ایرا

 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  (، آمارنامه1391مرکز آمار و اطالعات راهبردی، ) 

 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  (، آمارنامه1392مرکز آمار و اطالعات راهبردی، ) 

 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.  (، آمارنامه1393مرکز آمار و اطالعات راهبردی، ) 

 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.  (، آمارنامه1394مرکز آمار و اطالعات راهبردی، ) 

https://shahraranews.ir/fa/news/38306
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درصدی ثبت نام دانش  32( افزایش 1400وبسایت وزارت کشور، مصاحبه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور )
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 2ضمیمه شماره 

 : قرارداد مربوط به پناهندگانکنوانسیون ژنو

 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و ایران نیز جز کشورهای متعهد گردیده است.   1355/ 3/ 25کنوانسیون ژنو در تاریخ 

 مقررات عمومی 

 : توصیف اصطالح پناهنده1ماده 

ملیت، تعلق به  ر اثر ترس از شکنجه به علل نژادی، مذهبی،  د  1951اشخاصی که در اثر حوادث به وقوع پیوسته قبل از اول ژانویه  

یل این ترس نمی بعضی گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی خارج از کشوری که ملیت آن را دارند باشند و نمی توانند و یا به دل

 واهند مورد حمایت این کشور باشند. این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص فوق الذکر اجرا نخواهد گردید:خ

 داوطلبانه خود را به طور مجدد تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد. شخصی که  .1

 در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را به طور مجدد تحصیل نماید. .2

 تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد. .3

ترس از شکنجه قبال آن جا را ترک گفته یا در خارج از ان به سر  داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت   .4

 برده است. 

به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود، دیگر نتواند از قبول حمایت   .5

 دولت خود امتناع نماید. 

ناخته شود، از بین برود آن شخص می تواند به کشوری که  ش اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده .6

 در آنجا سکونت دائم داشته مراجعت نماید.

 : 2ماده 

هر پناهنده در کشوری که به سر می برد، دارای وظایفی است که به موجب آن به خصوص ملزم می باشد خود را با قوانین و مقررات  

 ید تطبیق دهد.به عمل می آ بررای حفظ نظم عمومی  آن کشور و اقدام هایی که

 عدم تبعیض: 3ماده 
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 دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. 

 : دین 4ماده 

خود رفتاری الاقل در  دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان 

 حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند اتخاذ خواهند نمود.

 ه ای وارد نخواهد شد. : به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهنده داده شده است، لطم5ماده

 : اصطالح در شرایط یکسان 6ماده 

ط به مدت و نحوه  از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطالح در شرایط یکسان این است که تمام شرایط )به خصوص شرایط مربو 

نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که  که فرد اگر پناهنده نباشد، باید برای برخورداری از حق مورد  اقامت موقت/دائم( 

 به طور طبیعی پناهنده نمی تواند واجد آن باشد.

 : احوال شخصیه12ماده 

اقامت باشد تابع قوانین  احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد، ولی چنان که فاقد محل  .1

 کشور محل سکونت او خواهد بود.

حقوقی که پناهنده قبال کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او می باشد به خصوص حقوق مربوط به ازدواج باید از   .2

در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور انجام   ن کهشود به شرط آطرف هر دولت متعاهد محترم شمرده  

قی باشد که طبق قوانین دولت مذکور چنان که وی پناهنده هم نباشد، شناخته  بدیهی است حق مورد بحث باید از جمله حقو  گیرد.

 شده باشد. 

 : اموال منقول و غیر منقول13ماده 

دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای  

از رفتاری مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سر حد امکان مساعد بود و در هر حال  

 رد نسبت به بیگانگان به طور اعم به عمل می اید، نامساعدتر نباشد.که در این گونه موا

 : مالکیت معنوی و صنعتی 14ماده 
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در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به خصوص حمایت از اختراع ها ، طرح ها و مدل ها، عالئم تجاری و اسامی تجارتی و هم  

ی که معموال سکونت دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که  چنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری و عملی پناهنده در کشور

ن حمایتی برخوردار خواهد شد که در آاز اتباع کشور مزبور به عمل می آید. در سرزمین هر یک از دول متعاهد دیگر پناهنده از  

 سرزمین نسبت به اتباع کشوری که پناهنده در ان سکونت دارد معمول می گردد. 

 عضویت: حق 15ماده 

در مورد عضویت در جمعیت های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه ای دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که طبق قانون 

آنان سکونت دارد، مساعدترین رفتاری را که در چنین موارد در مورد اتباع دولت خارجی به عمل می اورند، معمول در سرزمین  

 خواهند داشت. 

 راجعه به دادگاه : حق م16ماده 

 هر پناهنده می تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید. .1

هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی اوست، در مورد دسترسی به دادگاه ها از جمله استفاده از   .2

اتباع دولت مزبور به عمل می اید معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه های دادرسی از   همان رفتاری که در باره 

 مند خواهد شد.بهره

هر پناهنده در سرزمین های دولت متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دایمی خود در مورد مسایل مندرج در بند   .3

 ید.  می آر محل سکونت دایمی وی به عمل از رفتاری برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشو  2

 : اشتغال با دستمزد 17ماده 

در مورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او   .1

 سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد به عمل خواهد آورد.

حال مقررات محدود کننده ای که درباره بیگانگان یا استخدام بیگانگان به منظور حمایت از بازار داخلی ار وضع در هر   .2

می گردد درباره پناهنده ای که در تاریخ اجرای این کنوانسیون در سرزمین دولت متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده  

 هد شد:یا واجد یکی از شرایط زیر باشد اجرا نخوا

 سال در کشور سابقه سکونت دارد.  3الف( مدت 
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ب( همسری دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او است. پناهنده ای که با هسمرش متارکه کرده نمی تواند به مقررات این  

 بند استناد نماید.

 ج( فرزند یا فرزندانی دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او می باشند. 

دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصا پناهندگانی را که به موجب برنامه  .  3

مشابه و یکسان   ، با حقوق اتباع خود در این موردمهاجرتی وارد سرزمین آنها شده اندهای مربوط به استخدام کارگر یا برنامه های  

 نمایند.

 جیره بندی : 20ماده 

در صورتی که سیستم جیره بندی وجود نداشته باشد و توزیع محصوالت کمیاب در میان مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به  

 پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد. 

 : تعلیمات عمومی 22ماده 

 اتباع خود رفتار خواهند نمود. در مورد تحصیالت ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند  .1

در مورد تحصیالت غیرابتدایی و به خصوص در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم ها و  .2

کمک هزینه تخفیف حقوق و عوارض مربوط   دانشنامه های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطای

و اعطای کمک هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان  

 ید، نامساعدتر نباشد.بیگانگان به طور کلی به عمل می آ مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به

 خیریه دولتی امور : 23ماده 

در مورد تعاون و کمک های عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرمزین آنها به سر می برند مانند اتباع 

 خود رفتار خواهند کرد. 

 قوانین کار و بیمه اجتماعی: 24ماده 

 سرزمین آنها به سر می برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد: دول متعاهد در موارد زیر نسیت به پناهندگانی که مطابق قانون در 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

173 
 

حقوق )از جمله مدد معاض خانواده در مواردی که مدد معاش مزبور جز حقوق است(، ساعات کار، حداقل سن برای استخدام، الف(  

ون های جمعی تا حدودی که موارد مذکور اشتغال به کار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیبادگیری، تعلیات حرفه ای، 

 تابع قوانین و مقررات بوده و یا منوط به نظرات مقامات اداری می باشد.

زایمان،   کار،  از  ناشی  امراض  درباره حوادث،  قانونی  )مقررات  اجتماعی  بیمه  بیکاری،  ب(  پیری، مرگ،  افتادگی،  کار  از  بیماری، 

 مسئولیت های خانوادگی و ...( 

 : آزادی رفت و آمد26ماده 

پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین هر یک از دول متعاهد به سر می برند، حق خواهند داشت که محل سکونت خود را انتخاب  

ارد درباره  ت که به طور عموم در این گونه مو نمایند و ازادانه داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط بر رعایت مقررا

 را می شود. خارجیان اج

 : اوراق هویت27ماده 

دولت های متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آن ها به سر می برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت می باشند اوراق هویت صادر 

 خواهند کرد. 

 : اسناد مسافرت 28ماده 

به خارج از  دول متعاهد برای پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آن ها به سر می برند، به منظور مسافرت آن ها   .1

  افرت صادر خواهند کرد؛ مگر این که دالیل آمرانه مربوط به امینت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد. سسرزمین خود اسناد م 

در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود. دول متعاهد می توانند برای کلیه پناهندگانی که در سرزمین  اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج  

آن ها به سر می برند، اسناد مسافرت صادر کنند. دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که نمی توانند اسناد مسافرت را از کشوری که  

 ه خاصی مبذول خواهند داشت. محل سکونت دایمی آنان در آن جاست تحصیل کنند، توج

زبور برای پناهندگان صادر  اسناد مسافرتی که طبق موافقت نامه های قبلی بین المللی توسط دول طرف موافقت نامه های م .2

له اسنادی تلقی نمایند که طبق مقررات این ماده صادر  هد باید این گونه اسناد را به منز، رسمیت داشته و دولت های متعاشده است 

 است. شده 
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 قبول نموده است.  129کنوانسیون ژنو را تنها به صورت توصیه  26، و 23، 42، 17الزم به ذکر است دولت ایران مواد 
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 3ضمیمه شماره 

وزارت تعاون، کار و رفاه . لیست مشاغل چهارگانه مجاز اشتغال اتباع خارجی در استان تهران، ابالغیه توسط 6جدول 

 اجتماعی

 ها پزخانهگروه کوره

 آجر پزی گچ پزی و آهک پزی 

 گچ پز  .1

 آهک پز .2

 کیسه زن کوره  .3

 کوره خالی کن  .4

 

 کوره چین   .1

 فخار .2

 قالب زن  .3

 کوره سوز  .4

 خشت زن کوره  .5

 گروه کارهای ساختمانی 

بلوک زنی و موزاییک  امور ساختمانی

 سازی

 راه سازی و معدن   سنگبری و سنگتراشی

 چاه کن )مقنی(  .1

 حفار )تونل و کانال و ...(  .2

 آسفالت کار  .3

 بتون ریز  .4

مصالح   .5 بندی  بسته 

 ساختمانی 

 تعمیر کوره آجر پزی  .6

 کارگر ساختمانی 

 بتون ساز  .1

 بلوک ساز  .2

 پله ساز  .3

 تیرچه ساز  .4

 پرسکار موزاییک  .5

 موزاییک ساز  .6

 برشکار سنگ  .1

 کارگر دستگاه سنگبری  .2

 کارگر سنگبری  .3

 ماشین سنگتراش کارگر  .4

 صیقل کار سنگ  .5

 سنگ کوبی  .6

 برشکار کاشی  .7

 کارگر پل ساز  .1

و   .2 تعمیر  کارگر 

 نگهداری تونل

 کارگر آتشبار  .3

استخراج   .4 کارگر 

 معدن 

 کارگر حفار معدن .5

 گروه کارهای کشاورزی

 چرمسازی و ساالمبورسازی  کشتارگاه مرغداری و دامداری  کشاورزی 
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 کارگر بیل زن  .1

 کارگر زراعت کار  .2

 کارگر سمپاش  .3

 کارگر علوفه جمع کن  .4

 کارگر کشاورزی  .5

 دامپرور و دامدار .1

 کارگر مرغداری  .2

 چوپان  .3

 

 سالخ دام و طیور .1

 پوست و پر کن  .2

 سیرابی و روده پاک کن  .3

 جمع آوری ضایعات کشتارگاه  .4

 

 آهک زن  .1

 چرم ساز  .2

)کارگر   .3 پوست  شستشوی 

 کارگر ساده( -ماشین کار

 کارگر مواد شیمیایی   .4

 ساالمبور ساز  .5

 های شغلی سایر گروه

 کارگر امحا زباله  .1

مواد   .2 بازیافت  کارگر 

 شیمیایی 

 کارگر تخلیه و بارگیری  .3

 کارگر کوره ریخته گری  .4

 حناسایی  .5

 کمپوت سازی  .6

 سریشم پزی .7

 تولید کود شیمیایی  .8

طیور   .9 و  دام  غذای  تولید 

 )کنستانتره( 

نظافت   .10 و  تخلیه  کارگر 

 مخازن فاضالب 

 کارگر جوشکار  .11

 تعمیرکار کفش

 خیاط  .12

 کارگر بافنده   .13

 کارگر نجاری 

 

 باشد صرفا مختص به اتباع خارجی ساکن در استان تهران میباال  مشاغلی که عالوه بر جدول 

 مشاغل اعالم شده 

 کارگر تخریب ساختمانی  .1

 کارگر حمل مواد معدنی .2

 کارگر شن و ماسه  .3

کارگر نظافت اصطبل و   .4

 نگهداری اسب

کارگر تنظیف دامپروری   .5

 و دامداری

 کارگر تنظیف مرغداری .6

 

کارگر موادزن چرم   .7

 سازی 

 کارگر قبرکن  .8

کارگر تخلیه چاه و   .9

 لوله بازکنی 

کارگر بازیافت   .10

 زباله

 کارگر تولید زغال .11

کارگر حمل و   .12

 نقل داربست

 کارگر آسیاب ضایعات   .13

 رزین کار  .14

کارگر حمل و نقل   .15

 ضایعات فلزی و پالستیکی 

 کارگر تفکیک پسماند .16

 کارگر تولید بلور  .17

کارگر پرسکار   .18

 فلزی( -)پالستیکی

 

 کارگر پرداختکار  .19

 کارگر تاسیسات  .20

 باغبان  .21

 کارگر مکانیک  .22

 کارگر باطری سازی  .23

 کارگر آرماتوربند .24
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 4ضمیمه 

 دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی 

مین مالی  او پیشگیری از جرائم پولشویی و ت  مقابلهشورای عالی    1399/ 11/ 12ز مصوبات پانزدهمین جلسه مورخ  ا  3در اجرای بند  

دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای  "ات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی،  تروریسم و با هدف تسهیل ارائه خدم

 :شود نامیده میشود، به شرح زیر تدوین می "دستورالعمل" ، که از این پس به اختصار"خارجیاشخاص حقیقی 

 :روند در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می - 1ماده  

غی  الهیأت وزیران و اب 1398/ 07/ 21الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ  14نامه اجرایی ماده  نامه: آیین یین. آ1 

 . بانک مرکزی 1398/ 04/08مورخ  98/ 263550به موجب بخشنامه شماره 

 .ایران المیمرکزی: بانک مرکزی جمهوری اس بانک. 2

سیس شده و تحت نظارت  اکزی تمؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مر .  3 

 . باشد بانک مرکزی می

اعتباری که به دارنده آن امکان پرداخت و یا کارت پرداخت ریالی: انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی صادر شده توسط مؤسسه  .  4 

 . سازد انتقال وجه به شخص دیگر را فراهم می

غی طی بخشنامه  النامه اب  آیین  21ماده    6  ده توسط کارگروه موضوع تبصره  مدارک شناسایی معتبر: مدارک شناسایی تعیین ش.  5

 . حات بعدی آنالبانک مرکزی و اص 09/1399/ 11ورخ م 99/ 288747شماره 

  -اشخاص حقیقی خارجی که دارای گذرنامه با پروانه اقامت معتبر هستند. ب  -اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر الف.  6 

پناهندگی یا مدرک    اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک شناسایی معتبر؛ دفترچه اقامت ویژه یا دفترچه اقامت یا دفترچه 

 . باشند آمایش می

اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت    - اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف.  7 

  اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و   -امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛ ب

اشخاص حقیقی خارجی دارای   -دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تاکنون منقضی نشده باشد؛ پ

 .روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه
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آیین نامه   21چوب ماده  و در چارشماره ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی تعیین و  . شماره اختصاصی:  8

 اختصاص داده می شود. 

سال تمام و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل،   18موسسه اعتباری بنا به درخواست اشخاص حقیقی خارجی باالتر از  :  2ماده  

اختصاص کارت پرداخت ریالی، پیش از ایجاد می تواند نسبت به صدور کارت پرداخت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نماید. 

حقیقی خارجی در چارچوب دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای    یا معرفی حساب سپرده متناظر برای اشخاص

شورای پول و اعتبار و اصالحات بعدی   1395/ 10/ 14اشخاص خارجی مصوب یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ  

 آن، ممنوع است. 

 تمام ممنوع است. سال  18تبصره: صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی کمتر از 

صدور بیش از یک کارت پرداخت ریالی به نام هز شخص حقیقی خارجی مجاز نمی باشد. در صورت وجود کارت پرداخت  :  3ماده

پرداخت ریالی قبلی می باشد.  ریالی فعال به نام شخص حقیقی خارجی، صدور کارت پرداخت ریالی جدید منوط به ابطال کارت  

 ین ماده را برای موسسات اعتباری فراهم می نماید. بانک مرکزی شرایط اجرای ا 

 شمول این ماده مستثنی می باشند.  ت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، ازاشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقام تبصره: 

ر کارت پرداخت مالی را در چارچوب مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت های  ا: موسسه اعتباری مکلف است مدت اعتب4ماده  

 پرداخت و همچنین برحسب شرایط اقامت و نوع مدرک شناسایی شخص حقیقی خارجی، به صورت زیر تعیین نماید: 

 . اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم؛ حداکثر تا تاریخ اعتبار روادید صادر یا تمدید شده.4.1

 اشخاص حقیقی خارجی مقیم؛ حداکثر تا تاریخ انقضا مدرک شناسایی معتبر. . 4.2

پرداخت ریالی نباید    در خصوص اشخاص حقیقی خارجی دارای تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران، مدت اعتبار کارتتبصره:  

 بیش از سه ماه از زمان ورود شخص به کشور باشد. 

متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی  حداکثر تراکنش خرید از کارت: موسسه اعتباری مکلف است 5ماده 

 ه اقامت یا دفترچه پناهندگی را به روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال محدود نماید. چخارجی دارای مدرک آمایش، دفتر 

چه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، مطابق  تبصره: سقف خرید از کارت های پرداخت ریالی متعلق به اشخاص خارجی دارای دفتر

 سقف های تعیین شده برای اشخاص ایرانی می باشد. 
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: موسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور و اعطای کارت پرداخت ریالی به شخص حقیقی خارجی، تعهدات الزم مبنی  6ماده  

نماید که در صور اطالع از  متقاضی دریافت کارت باید تعهد    بر عدم استفاده سایر اشخاص از کارت مذکور را از مشتری اخذ نماید.

 بهره برداری سایر اشخاص، بالفاصله موضوع را به موسسه اعتباری اطالع دهد.  

 موسسه اعتباری می بایست از صدور کارت پرداخت ریالی برای شخص حقیقی خارجی در موارد ذیل خودداری نماید:  : 7ماده 

. شخص حقیقی خارجی که در هنگام درخواست صصدور کارت، مدارک شناسایی معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی 7.1

 نماید.

 یا به موجب قانون، ارائه خدمات به وی مجاز نمی باشد.  . شخص حقیقی خارجی که به حکم مراجع قضایی و7.2

شخص حقیقی خارجی فاقد هویت قانونی یا شخص حقیقی خارجی که شماره اختصاصی وی به دالیلی اعم از فوت و غیره  .  7.3

 ابطال شده است. 

ر حالی که بریا ردیافت کارت  . شخص حقیقی خارجی که اقامت وی محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان می باشد، د 7.4

 پرداخت ریالی از حوزه دیگری که مجاز به اقامت در ان منطقه نمی باشد، به موسسه اعتباری مراجعه می نماید.

 شخص حقیقی خارجی که فاقد شناسه شهاب معتبر می باشد. . 7.5

 . شخص حقیقی خارجی که از ارائه تعهدات الزم استنکاف نماید.7.6

چنانچه پس از اعطای کارت پرداخت ریالی مشخص شود، شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات خود، خودداری نموده    تبصره:

 است، موسسه اعتباری مکلف است مطابق با مقررات نسبت به ابطال کارت مذکور اقدام کند. 

در چهلمین جلسه مورخ  تبصره   5ماده و    7در    "دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی" -

 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.  1399/ 12/ 10

 

 

 

 



 ( در استان تهران نستانی ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی )افغافرصتوهشی ژطرح پ  موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

180 
 

 5ضمیمه شماره 

 انواع بیمه های اتباع غیر ایرانی تحت پوشش / شرایط و مدارک دریافتی 

ت اسککتق   میناسککازمان  حقوقککی،  شککخصیت  دارای  کککه   اللاجتماعککی  اسککت  غیردولتککی  عمومککی  نهککاد  یککک  و  مالککی 

باشکد. تعهکدات ایککن سککازمان برابککر    های آن متعلککق بککه اقشککار تحکت پوشکش در نسکلهای متوالکی می  داراییهککا و سککرمایه

بین  اسککتانداردهای تعیین ( ISSA) اجتماعککی  المللککی تأمین  نو اتحادیککه بی (ILO ) المللککی کار  شککده از سککوی سککازمان 

گککر اجتماعککی    اجتماعککی یککک سککازمان بیمه   سککازمان تأمین .گیککرد  می   حککد ایککن اسککتانداردها را دربککر  باالترینتنظیککم و  

 .مشککاغل آزاد اسککت موریککت اصلککی آن پوشککش گروههککای مزدبگیککر، اختیککاری و صاحبککان حککرف و  ااسککت کککه م

شککده بککرای جامعککه تحککت پوشککش خککود   سککازمان براسککاس قانککون، موظککف بککه ارائککه خدمککات و تعهککدات تعریف

فعالیت  در حککوزه  تنککوع  و  گسککتردگی  بککه جهککت  و  نیازمنککد    بککوده  و خدمککات،  رسانی هککا  و    اطالع  بهنکگام  جامککع، 

 .باشککد  دانکش، تخصکص و آگاهکی افکراد مختلککف میمتناسکب بکا 

 

 مین اجتماعی: امستندات قانونی ت

 . که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند بیمه اتباع بیگانه :  قانون تامین اجتماعی 5ماده  •

 

کلیه اتباع و مهاجرین  های بین المللی  کنوانسیونقانون تأمین اجتماعی به عنوان یک اصل مترقی منطبق با    5مطابق با ماده   -1

در صورتی که در کشور خویش تحت پوشش بیمه نباشند را شامل    خارجی با اقامت مجاز در خاک جمهوری اسالمی ایران

   می گردد.

که طبق قوانین و مقررات در ایران اشتغال به کار  پروانه کار معتبراتباع خارجی دارای  قانون تأمین اجتماعی 5ماده به موجب  -2

 دارند، تابع مقررات این قانون بوده و کارفرمایان مربوطه مکلفند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. 

خت شده باشد و به  سسات مشمول تامین اجتماعی حق بیمه برای آنان پرداؤکه قبالً در یکی از کارگاهها یا م  خارجی  اتباع -3

تحت پوشش ادامه بیمه    قانون تأمین اجتماعی   8برابر تبصره ماده  هر علتی غیر از علل مندرج در قانون یادشده خارج شوند  

قانون اصالح بند ب و  به طور اختیاری قرار گیرند. عالوه بر آن اتباع خارجی که به صورت خویش فرما اشتغال دارند وفق  

تیر    قانون  4ماده    3تبصره   مصوب  اجتماعی  پوشش  می  ( 1365/ 06/ 30)مصوب 1354تأمین  تحت  قرارداد  انعقاد  با  توانند 

 ای مقرر در قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد گیرند. های بیمهحمایت 
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 .نمی باشند بیکاری بیمه قانون تابع  قانون تامین اجتماعی، مشمول ههای کارگا  در شاغل خارجی اتباع -

 

 مشمول قانون تأمین اجتماعی که اتباع خارجی در آن مشغول به کار می باشند عبارتند از: هایکارگاه 

 صنفی   کارگاههای

 ایرانی  غیر کارفرمای  با  حقوقی و حقیقی  کارگاه های

 دولتی  شرکت های

 دولتی  غیر شرکت های

 خارجی   و ایرانی کارفرمای  خارجی و  ایرانی پیمانکاری های

 ساختمانی پیمانکاری های یا شرکت ها

 )شخصی( حقیقی کارفرمای  با  ساختمانی پروژه های

 ایران در مستقر کشورهای  سایر سفارتخانه و  متبوع کشور سفارتخانه

 هیات مدیره اعضای  و مدیرعامل به عنوان

 ایران  در خارجی شرکت های  نمایندگی یا شعبه مدیر به عنوان

 فناوری   و علم و شهرک های پارکها و اقتصادی ویژه مناطق صنعتی، و تجاری آزاد مناطق

 مسافر  و بار نقل و حمل رانندگان

 خارجی  ورزشکاران و ، مربیان کشور ورزشی باشگاههای

 

 مشمولین اتباع خارجی

می   شاغل  اجتماعیتأمین    قانون  کارگاه های مشمول  در  کارگر  به عنوان  که  معتبر  کار  پروانه  دارای  خارجی  اتباع  اول : کلیه  گروه   

 .گیرند  قرار بیمه پوشش تحت  فوق، و مقررات قوانین  طبق بایستی باشند،

  و   نامنویسی  پرسشنامه  تامین اجتماعی ، تکمیل  قانون  مشمول  کارگاه های  در  معتبر ،  اشتغال  کار  پروانه  ارائه   :نویسی  نام  شرایط

 تامین اجتماعی  شماره اخذ

  %7 ،  کارفرما سهم بیمه حق%  20 شامل   است، بیمه کارگر حق  کسر مشمول حقوق  و مزد  از%  30  متعلقه بیمه  حق    :بیمه حق  نرخ

   .دولت  سهم بیمه حق  %3 و کارگر بیمه سهم حق
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 :کارفرما تکالیف

مزایا،   و حقوق یا مزد پرداخت  موقع در است  مکلف و سازمان می باشد به بیمه شده و خود سهم  بیمه حق  پرداخت  مسئول کارفرما

 .نماید پرداخت  سازمان به بعد  ماه روز آخرین تا حداکثر  خود، سهم درصد 20 همراه  به و کسر را کارگر سهم درصد7

    

 کار از ناشی حوادث بیمه حق

  بیمه   دیگر  کشورهای  یا  خود  کشور   در  چنانچه  باشد،  بین المللی کار می  سازمان  19  شماره  مقاوله نامه  عضو   آنان  کشور  که  اتباعی  

  و  آنان  به   پرداختی  مزایای  و  حقوق  درصد3  بر مبنای  مذکور  بیمه  حق  و  بود   خواهند  کار   از   ناشی  حوادث   بیمه  مشمول  صرفاا  باشند

 جداگانه   لیست   طی  را  آنان  حقوق  مزد یا  صورت  است   مکلف  کارفرما  و  بوده   بیمه  حق  کسر  مشمول  حداکثر دستمزد   رعایت  بدون

 .نماید  پرداخت   سازمان  به  ماه بعد  روز  آخرین  تا  حداکثر و  کسر  آنان  به شده  پرداخت   مزایای  و  از حقوق  را  متعلقه  بیمه  حق  و  تنظیم

 

  :سازمان تعهدات

  .کار  از ناشی غیر کلی  ، ازکارافتادگیفوت( )مستمری ، بازماندگانمستمری بازنشستگی پرداخت  :بلندمدت شامل حمایت های: الف

  پرداختبیماری،    ایام  دستمزد  غرامت   پرداخت   ،بیماری ها  و  حوادث  برابر  در  حمایت کوتاه مدت:    مستمری حمایت های  پرداخت   ب:

  پرداخت،  ازدواج  کمک هزینه  ، پرداختفند  و  کفن  کمک هزینه  پرداخت  ،عضو   نقص  غرامت  پرداخت   بارداری،   ایام  دستمزد  غرامت 

 . کمک پزشکی وسایل هزینه

 

 دوم گروه ب:

می   معتبر، کار  پروانه ارائه با دارند، اشتغال تامین اجتماعی مشمول قانون فعالیت های در خویش فرما به صورت که  خارجی اتباع   

  بازنشستگی،  شامل  آزاد  مشاغل  و  حرف  صاحبان  بیمه  قانون  مقرر در  بیمه ای  حمایت های  پوشش  تحت   قرارداد  انعقاد  با  توانند

فعالیت های    حقوقی،  و  حقیقی  کارفرمایان  از  عبارتند  گروه  مشمولین این  از  بعضی.  گیرند  قرار  درمانی  خدمات  و فوت ازکارافتادگی،

  زنان   رانندگی،  هوشمند  کارت  دارای  نقل  و  حمل  شخصی ساز، رانندگان  پروژه های   در  شاغل   ساختمانی  کارگران  خوداشتغالی،

  های حوزه خدمات  مرکز  از  معرفینامه  و اقامت   مجوز  خارجی با ارائه  روحانیون  و  طالب  و  اقامت   مجوز  ارائه  خارجی با اتباع  دارهخان

 علمیه. 

 


