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 تی. واقعداستیآن پ یاز قلمرو رودیم یخصرو ر یامروزه چه بر سرر زند  کهنیا

که در  یسنت یها. سکونتگاهندیسکنا  ز ییجا تواندینم یکسر گریاسرت که د نیا

 تانیخ یدر آنها به بها یتیاند: هر نشرران عافشررده ریناپذتحمل گرید میاآمدهآنها بار

 یمشترک خانواد  یطلبمنفعت یزدهانخفق یدر هوا یاسرت و هر مممن یبه آ اه

 به دست آمده است.

 (11ی هشماری ه)تئودور آدورنو، اخلاق  غیر، قطع 

 

 مقدمه
 2،هاها و ارمنی. قفقازیاندبودهکشورهای مختلف  در طی قرن اخیر ایرانیان میزبان مهاجرانی از

 ،اخیر یکه در یک سده اندبودهی یها روه ازجمله هاو آذربایجانی ها، عراقیهاافغانستانی 3،لهستانی

های مختلف . با مرور تاریخ مهاجرت  روهاندشررردهبه ایران مهاجرت کرده و پناهنده  ،از برد روز ار

 اند کهی افغانسررتانی بودههاتوان  فت که این پناهندهمی  ذشررته یسرردهمهاجر به ایران در یک 

از مهاجران در نیم قرن اخیر ایران را به خود اختصرررا   هاهرا، معرانی و روایرتبخش اعظم ارزش

 ماندهایران پروبلماتیک  یهمچنان در جامعهها حضور آنتاکنون  1531ی که از یهاپناهنده ؛اندداده

ها بدون در نظر داشت مزایا، محاسن، کارکردها و خدمات  ذار، مجریان قانون و رسانهقانونو  اسرت

ربار س عنوانبهاز آنان ی تاریخی، فرهنگی، زبانی پیوسته هاطور ریشهایران و همین یبه جامعهآنان 

 ان ذشرررته نشررر ینتیجه آن که تاریخ وقایع چهار دهه .ندکمی یاد ایران و اتباع بیگانه یجرامعه

ی اخیر حیات هاو مشکلات اقتصادی و اجتماعی در دهه هابحرانو تشردید دهد همزمان با بروز می

خی از سوی برکم دستقرار  رفته است و تر بیشی توجهبیاجتماعی آنها نیز مورد تعدی، تهدید و 

 به وضررعیتکوشررم تا می . در این مقالهاند رفتهاز شررهروندان ایرانی مورد خشررونت و تبعیا قرار 

اخر او یههبرمیزبان در دو  یشان با جامعههایزیست پناهند ان افغانستانی و عاملیت و برهمکنش

 قاجار و ایران پساانقلاب بپردازم.
 

                                                      

.ش(. فصلنامه آرشیو ره1521تا  1213در دوره معا ر )از  های دوسویه ایرانیان و قفقازیهاملک زاده ا. مهاجرت2 

 3–3:31;1531ملی. 

ی مهاجران لهسرررتانی با ایرانیان؛ فرهنگفیاض انوش ا. بررسررری مناسررربات اجتماعی ،نورائی م ، ودرزی بروجردی م5 

 11–1(:2)11;1531ی تاریخی. هام(. پژوهش1313تا1312ش/1521تا1521پژوهی شهر ا فهان )نمونه
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 افغانستانی در ایرانن امهاجرحضور  یپیشینه
 توان  فت که ایران با سررره موه مهاجرتمی به ایران هابرا مرور تراریخ مهراجرت افغانسرررتانی

ران به ای های فصلی افغانستانیهازمانی مختلف مواجه بوده است. مهاجرتی هاههبردر  هاافغانستانی

وجود داشرررته اسرررت. در کنار آن ورود همواره تراریخ طول ی اقتصرررادی در هرابره دلیرل مزیرت

ستین . نخ4معمول در طول تاریخ بوده استای ی شیعه به ایران نیز برای زیارت پدیدههاافغانستانی

 ردد که می باز خورشیدی1251ی هبه ایران به ده هاجایی ثبت شرده از مهاجرت افغانسرتانیجابه

پس از  5هزاره به ایران مهاجرت کردند و در جم و بخراز سررراکن شررردند. یدهخانوا 3111طی آن 

 هاانیجدایی هرات از ایران و تثبیت مرزهای جغرافیایی بین دو کشررور اولین موه مهاجرت افغانسررت

از حکومت افغانستان،  خوانین و سرردارهای رانده شردهبه ایران شرکل  رفت، در این زمان در کنار 

 هاو تیموری ها، هراتی، کابلی، قندهاریهااز اقوام و ولایات مختلف افغانسرررتان نظیر هزارهنی امهاجر

به امید کمک دربار و ی فاشیستی عبدالرحمان خان ها، سیاستداخلی یهابه خاطر جنگبودند که 

کانون حمایت از خوانین و  ترینمهمقاجار  یدورهمشرررهد در  .ایران پنراهنرده شررردندقراجرار بره 

  6.شاهزاد ان پناهنده افغانستانی بود

همراه با خشرکسالی و ویران شدن  1531به ایران از اوایل دهه  هاموه دوم مهاجرت افغانسرتانی

آغاز شد و به  7های نفتی ایران و نیاز به نیروی کار در ایرانکشراوزی در افغانستان و افزایش درآمد

ثور، به  1و متعاقب آن انقلاب  1532دنبال کودتای سردار محمد داوود خان علیه ظاهرشاه در سال 

این موه به اوه  1531رهبری نور محمد ترکی، رهبر حزب خلق افغانسرررتان، علیه داوود در سرررال 

به ایران پس از روی کار آمدن مجاهدین و شررروع  هاغانسررتانیخود رسررید، موه سرروم مهاجرت اف

در نتیجه در طی این دهه شمار زیادی  .ی داخلی و روی کارآمدن حکومت طالبان روی دادهاجنگ

دست به مهاجرت زدند و ایران به یکی از کشورهای مهاجرپذیر بدل  ردید. در ادامه  هااز افغانستانی

قاجار و ایران  یافغانسرررتانی در دوره مهاجرانابع موجود وضرررعیت شرررود با توجه به منمی تلاش

تفصریل به وضرعیت زیست مهاجران افغانستانی و بهپسراانقلاب به طور مختصرر شررا داده شرده و 

 میزبان پرداخته شود.  ییشان با جامعههاو برهمکنش هاعاملیت

                                                      

1 Diana Glazebrook و Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam Reza: 

Pilgrimage Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran,” 
Iranian Studies 40,  211–111(: 2111 لی)آور 2ش , 

https://doi.org/10.1080/00210860701269535. 

 521 ..  1511های افغانستان )تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست(. موسوی سع. هزاره3  .

 1532 ;ی شورای اسلامی شهر مشهدهای مهاجر به مشهد. مرکز پژوهشهانجف زاده ع.  روه1 

1 Stigter E. Afghan migratory strategies : an assessment of repatriation and 
return in response to the “Convention Plus.” Refug Surv Q. 2006; 25(2). 
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 (خورشیدی 0821-0011افغانستانی در اواخر قاجار ) مهاجران
 سرزایی در توسعه و رشد اقتصادی ایران، خصو ا  هقاجار نقش ب یافغانسرتانی در دوره هاجرانم

بنا بر  زارشرری از کار زاری وزارت خارجه مقیم تربت  .مشررهد داشررتندشررهر خراسرران و ی منطقه

وضررع تجارت این ولایت بلکه مشررهد مقدت بسررته به »ق. آمده اسررت  1521حیدریه در سررال 

نام و  های مهاجر افغانسررتانی در ایران زمان قاجار هراتیهااز بین  روه. «اسررت هاانالتجاره افغمال

ترین منسجمها ی اقتصادی داشتند، بنا بر اسناد موجود هراتیهافعالیت یبیشتری در عر ه یآوازه

و ثروتمند افرادی متمول  ها عمدتا هراتی .اندبوده روه مهراجران افغانسرررتانی در ایران زمان قاجار 

التجار یکی از تاجران به نام هراتی بود که از معیناکبر علیشررران تجارت بود. حاه پیشرررهبودند که 

مجلس شد و در ردیف تجار بزرگ ایران  یآغاز جنبش مشرروطه در آن مشرارکت داشرت، نماینده

فت وی با برادران کارون کرد، مخال یقرار  رفت و اقدام به سرمایه  ذاری در جنوب ایران و رودخانه

قاجار پانصررد افغانسررتانی در  یدر اواخر دوره 8.لینچ باعث دردسررر سررفارت انگلیس در تهران شررد

کاروانسراهایی از خود داشتند  هاهرات را تشکیل دادند، آن مهاجرانمشرهد ساکن بودند که انجمن 

ی مقیم مشهد یکی از پنج کردند، حاه محمدتقی هراتی از تجار هراتمی که در آنها تجارت و معامله

 در های حضور هراتیهاوکیل تجار شرهر مشهد در مجلس وکلای تجار ایران بود. یکی دیگر از جنبه

 یهاتوان به دو  روه شخصیتمی مشهد موقوفات متعدد آنها است. واقفان هراتی را ایران و خصو ا 

نا رررالدین شرراه و کاسرربان و  یشررناخته شررده با موقوفات بزرگ مرتب  با آسررتانه در اواسرر  دوره

  9پهلوی تقسیم کرد. یقاجار و اوایل دوره یپا در آخر دورهخردهبازاریان 

در  هاو آن شدنمیقاجار تنها به مسرایل اقتصرادی خلا ه  ینقش مهاجران افغانسرتانی در دوره

علی مرادخان  ،مثال عنوانبهامنیت و نیروی نظامی، و سرریاسررت نیز فعال بودند.  تممین یعر رره

و موثرترین  ترینمهمی افغانسررتان هامُغول-محمدخان تیموری از تُرکدوسررتالملک پسررر نصرررت

سرررهنگی  رفت و  یقاجار و اولین کسرری بود که درجه یشررخصرریت این  روه در مشررهد در دوره

 دیخورشی 1233الملک در سرال نصررتسررداری ارتقا یافت. امیرتیمور برادر  یتدریج به درجهبه

فعالیت سریاسری و اجتماعی وی با ورود به مجلس شورای ملی وسعت بیشتری  .حاکم قوچان شرد

ی شرررشرررم تا نهم و دوازدهم تا پانزدهم و همچنین در دوره هجدهم از هادر دوره امیرتیمور .یافت

مجلس شررورای ملی و در  یشررهرهای مشررهد، کاشررمر، توت، طبس، فردوت و  لشررن نماینده

                                                      

 ، همان  .نجف زاده ع.1 

 همان  .3 
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 ها روه دیگر مهاجران افغانستانی هزاره 10.بودسرسران ؤمعضرو مجلس  1521و  1511های سرال

ی امیرعبدالرحمان هابودند که به دلیل خودداری از پرداخت مالیات زمین و تن ندادن به خواسرررت

، هزاره  1511در دهه  .خران از جرانب وی مورد جور و ظلم قرار  رفتند و به ایران مهاجرت کردند

 یم یطبقه بند "یخاور"به نام  یا لهی روه قب کیرسررما  به عنوان  رانیا افغانسررتان سرراکن یها

مردم " یدر لغت به معنا یداشررتند. خاور ندهینما رانیا یمل یشرردند و در مراسررم ها و جشررن ها

 .11افراد قرن  ذشته عمدتا  از افغانستان به استان خراسان مهاجرت کردند نیا، است "شرق

کشرری مشررغول بودند که هیزمکشرری و آب ری، زراعت، نظامیبه  عمدتا در زمان قاجار  هاهزاره 

که روسررتاهای  اندبودهمردمانی  ررنعتگر  هاهمچنین هزاره .نقش مهم در اقتصرراد شررهری داشررتند

 یدر ایران زمران قراجرار در زمینه هرانقش هزاره ترینمهمبرا این همره، انرد. کردهزیرادی را آبراد 

های جایگاه ممتازی داشررتند و درسررال در ایران های بزرگ هزارههااندانو خسررا ؤر ری بود. نظامی

کردند و نفوذ ایلی ایشرران در می خراسرران در مجالس شرررکت ینماینده عنوانبهانقلاب مشررروطه 

خان هزاره پسرررش هر دو رییس ایل اسررماعیلخان هزاره و یوسررفتوجه بود. قابلخراسرران بسرریار 

الدوله در جایی آ ررف .نزد نا رررالدین شرراه داشررتندای که جایگاه ویژه ی خراسرران بودندهاهزاره

   :کندمی چنین معرفیخان هزاره را برای نا رالدین شاه اینیوسف

مدت عمر در جنگ  ینود و هفت سرال داشرت و از هفت سرالگی بر پشرت اسب نشسته، همه»

 12.«ده استفتح با او بو هاجنگ یبوده و هیچ وقت شکست نخورده و در همه

 ی سرررواران ایل هزاره برای نا ررررالدین شررراه نقلهاهمچنین درجایی دیگر در تمجید ویژ ی 

 :  کندمی

هزاره  یعالی مثل سوارهجنابایل و سواران هزاره، اول ایل خراسان، بلکه دنیاست.  مان ندارم »

 .13.«در عراق هم دیده باشید

 یایل و سواره یهزاره رییس و سرکردهخان اسرماعیلخان هزاره پسررش یوسرفپس از مرگ  

خوبی و معقولیت و نجابت و آرامی  در»الدوله وی را چنین تو یف کرده است: آ ف .شودمی هزاره

 14.«و پختگی و آراسرتگی سوار در خراسان عدیل و نظیر ندارد، هر قدر او را تو یف کنم کم است

در سرراختار  هاهزاره وِیژه شرران از جایگاهشرران ننظامیاین تو رریفات از سررران ایل هزاره و خصررلت 

                                                      

 همان  .11 

11 Glazebrook و Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam Reza: Pilgrimage 

Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran.” 

 همان  .، نجف زاده ع.12 

 همان  .15 

 همان  .11 
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که بارها از نیروی نظامی و سررواران هزاره برای ای نظامی ایران زمان قاجار داشررته اسررت. به  ونه

حاکمان وقت تا زمانی که سرریاسررت  هامقا ررد نظامی در زمان قاجار اسررتفاده شررد. مهاجرت هزاره

در اسناد و منابع موجود کشاورزان هزاره  .فزایش بودبود، در حال ا هاافغانسرتان تعقیب و آزار هزاره

ری وبهرهکه به دسررتمزد کم قانع و برای افزایش ثروت و  اندشرردهتر تو رریف کشاز ایرانیان زحمت

در زمان قاجار بود و از آنجا که تشکیلات و انسجام  های اول مهاجرت هزارهدوره .منطقه مفید بودند

 کشی مالکان اطرافبهرهمهاجران فقیر و رانده شده بودند تحت سریاسری خا ری نداشتند و بیشتر 

 اقتصررادی و تظامیثر ؤمنیروی  عنوانبه رفتند، مالکانی نظیر حسررین ملک از آنان می مشررهد قرار

 15آمال مالکان بزرگ شدند. یاستفاده کردند و بیشتر بازیچه

در روستاهای  دتا عمهر مشهد و در شر عموما قاجار  یها در دورهسرتانیفغانشرد ا که  فتهچنان

ری،  نظامیبه تجارت،  توجهی داشتند وقابلشررق خراسان ساکن شدند و نقش اقتصادی و نظامی 

با  ها. این مهم سبب شده بود تا سیاست ایران در قبال افغاناندبوده رنعتگری و کشاورزی مشغول 

ه بنا به توانایی و عاملیت خود توانسته ی ساکن ایران متفاوت باشد. در نتیجه هر  روهادیگر خارجی

در سرررپهر سررریاسررری، اقتصرررادی و اجتماعی ایران زمان قاجار باز کنند. برای خود بودنرد جایی 

کابلی و مهاجر را انتخاب ، قندهاریبربری،  خاوری، ی هروی، هراتی،های این  روه فامیلهابازمانده

خوانده  یکه نسرررل اول مهاجران افغانسرررتان روه  نیا. .دانسرررتندنمی کردند و دیگر خود را افغانی

 چنانآنان وجود نداشت؛ آن یبرا یازیو امت یشغل تیمحدود چیبودند که ه یشرهروندان شردند،یم

شدند و  ادغامی خراسان هامشهد و روستاها و دهستانشهر  تیجمع یا ل یکه به مرور در هسرته

 افغانسررتانی در ایران مهاجرانتوان نسررل اول می این  روه را .دخوانده شرردن ی یا خراسررانیمشررهد

 16دانست.

 

 تا کنون( 0031) یی افغانستانی در ایران پساانقلابهاپناهنده
در  کماکانآن های آمدپیحوادثی که  بود.برای افغانسرررتان ای پرحادثهی هده 1531 یدهره 

ی افغانسررتان را ویران شررود. در ابتدای این دهه خشررکسررالی، کشرراورزمی ایران و افغانسررتان دیده

سررراق  و جای آن را به  را پادشررراهیکودتای محمدداوود خان حکومت  1532در سرررال  17،کرد

                                                      

 همان  .13 

 همان ...11 
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با کودتای احزاب خلق و  1531جمهوری افغاستان داد، اما دیری نپایید که در هفتم اردیبهشت ماه 

ا رچه در  پرچم نظام جمهوری افغانسررتان به نظام جمهوری دموکراتیک افغانسررتان بدل  شررت.

کننده در افغانسررتان و افزایش درآمدهای نفتی ایران و نیاز به ویرانابتدای این دهه خشررکسررالی 

نیروی کار، ایران را به مقصرد مهاجران اقتصرادی افغانستانی بدل کرده بود، اما در اواخر این دهه با 

، موه داخلی جنگور شدن آتش شرعلهی سریاسری و هاکودتای کمونیسرتی در افغانسرتان، ناآرامی

ی سیاسی و جنگ زده را به کشورهای ایران و پاکستان  سیل داشت. این هااز پناهندهای  سرترده

وقرایع کره همزمران بود برا وقوع انقلراب در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسرررلامی، ایران را به 

ی مقابله با حکومت زده، احزاب جهادی افغانستانی براجنگی سریاسری و هاپناهگاهی برای پناهنده

 (1531-1)م. 1313چپگرای افغانستان و متجاوزان شوروی بدل ساخت. بنا بر آمار موجود در سال 

به یک میلیون  1511این آمار تا سال  .افغانسرتانی در ایران حضور داشتند ی رد هزار پناهندهیک

 18ششصد هزار پناهنده رسید.

های بعد از انقلاب در مقایسرره با سررایر سررالتوان می را 11 یدهه یتا میانه 31 یاواخر دهه

در ایران به شمار آورد. در  هاو پناهنده مهاجرانبهترین سالها از نظر امکانات رفاهی و رعایت حقوق 

دسترسی به آموزش  های ایران همچون ایرانیهاافغانستانی 1511تا  1531ها یعنی از طی این سال

، هاتی تخصرریک کوپن ارزاق داشررتند. از سرروی دیگر در رسررانهبهداشررت رایگان و ح 19رایگان،

برادران و عنوان بهی افغانسررتانی هاپناهندهاز  ،نامسررئولی هاجراید و مصرراحبه ی عمومی،هاتریبون

ا ر چه در طی  شرررعی و قانونی بود. یشررد که میزبانی از آنها وظیفهمی مجاهدان افغانسررتانی یاد

ی افغانسررتانی و دسررتگیری و اخراه آنها در هاجرایم پناهنده ی ازیهانیز  زارش 1531همان سررال 

مدارا، پذیرش و حمایت از  یروحیه ،حاکم بود یری در مراکز تصمیمایران وجود دارد. اما آنچه که 

ی موردی مربوط به هاه با اخبار و  زارشهدر مواجحاکمیت  غالببود. همچنین رویکرد  هاپناهنده

مثال  عنوانبه بود. هاانتساب جرم به اقلیتی خا  و تبرئه و دفاع از اکثریت پناهنده ،هاجرم پناهنده

را  هاافغانسرررتانی یی خود همههاوابسرررته به حزب توده در یکی از شرررماره مردم یوقتی روزنامه

 ،معاون سیاسی وقت وزارت کشور ،کند، محمد حسرین سرورالدینمی قاچاقچی، قاتل و دزد معرفی

در پاسرخ، دلیل این ادعا را در خ  شوروی  1511آذر  11کیهان به تاریخ  یمصراحبه با روزنامه در

 یدهد که کلیهمی و روزنامه مردم هشرردار ی نظیر حزب تودهیهابه  روه داند ومی بودن حزب توده

فع ف به نی مختلهارا دزد و قاچاقچی ندانند و مراقب اقلیتی باشررند که زیر پوشررش هاافغانسررتانی

اولین مجلس ی هدر موردی دیگر در نود و نهمین جلسررر 20کنند.می آمریکا و یا شررروروی فعالیت

                                                      

 1533 ،ر دخانه مهاجرت ایران. سالنامه مهاجرتی ایران. پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه  نعتی شریف11 

 1533ی مجلس شورای اسلامی. ثبت نام فرزندان مهاجرین افغانی در مدارت. هامرکز پژوهش13 

   115. 1531 ;صر ا فهانی آ. درخانه برادر پناهند ان افغانستانی در ایران. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتن21 



 ها در ایرانافغانستانی / 7

 

 
 

 |
ی
اس

سی
د 
صا

اقت
د 
نق

 |
 

شرمی رفسنجانی طرا سوال از هابه ریاسرت 1533دی ماه  51اسرلامی در ایران در تاریخ ی راشرو

قوی نخورد؛ سید علی نقی می ی افغانستانی کلیدهاوزیر کشور وقت محمد میرسلیم درباره پناهنده

میهمانان  عنوانبهی افغانسررتانی هامردم قاینات در طرا سرروال از وزیر کشررور از پناهنده ینماینده

داند، می ناخوانده یاد کرده و حضور آنها را باعث کم شدن ارزاق عمومی و سوختی و نارضایتی مردم

  وید: می ی افغانستانیهامیرسلیم در دفاع از پناهنده

 ی در این اسرررتان خواه و ناخواه موجب افزایش مشرررکلاتحضرررور برادران افغان

ه از این قبیل نسبت با یتوانیم با انتساب لغت میهمانان ناخوانده می شرود، اما آیامی

مران حالت تحقیر داشرررته باشررریم و در نظر بگیریم که به هر حال افغرانیبرادران 

پناهنده  ورت  رفته  یهآوار عنوانبهپناهنده،  عنوانبهآنها به کشرور ما  یمراجعه

دارد آنها را به له ممسرری اقتصررادی که این هابا توجه به جنبه توانیم  رررفا می و آیا

 ملت انقلابی ایران است انجام نگیرد ینحوی طرد بکنیم و آن استقبالی که شایسته

نسررربت به برادران افغانی..... لذا آنچه که در شررررای  کنونی در مملکت در اختیار 

 کنیم.می از آذوقه و از سوخت تقسیم داریم

  وید که ما این انقلابمی ی میرسلیمهای میرسلیم نقوی در پاسخ به  حبتهاپس از  رحبت

را برای خودمان کردیم اول اجازه بدهند کشرررورهای همجوار، که ما خودمان را نگه داریم... در این 

 21برای دنیا بود..!.  وید: این انقلابمی حین جعفر شجونی نماینده مردم کره

 یدهای هادر سرررطح دیگر وقتی دولت موقت بازر ان برای مدیریت موه مهاجرتی افغانسرررتانی

 ایرانی را طرا یافغانسررتانی به اردو اه و ممانعت از ادغام آنها در جامعه مهاجراننگهداری و انتقال 

شود تا می تیجه تصرمیم برآننظیر محمد منتظری مواجه شرده و در ن یکند با مخالفت انقلابیونمی

پژوهشگرانی  ا رچه 22شهرها و روستاهای ایران پناه داده شوند. دری افغانسرتانی آزادانه هاپناهنده

به شهرها و روستاها بود بیش از آنکه متاثر از عامل  هاهدایت پناهنده ینیز معتقدند آنچه که زمینه

افی ک یی، ضعف اجرایی، نبود امکانات و بودجهو مشکلات داخل هاایدولوژیک باشرد نتیجه در یری

   23بود. هاجهت اسکان پناهنده هااردو اهسیس متبرای 

                                                      

(. مرکز اسناد 33جلسه  -شمی رفسنجانی )دوره اولها اللهمشروا مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت21 

 21–1.   1533شمی رفسنجانی. ها اللهآیت

 1535. خبر زاری تسنیم. ها نگه داردرا در اردو اه امام و انقلابیون نگذاشتند دولت بازر ان، مهاجرین افغان22 

 آرش نصر ا فهانی، همان،  .25 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/04/564929/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/04/564929/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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اجتماعی افغانستان و فضای خا ی که در  -همانطور که ذکر شرده در این زمان اوضراع سیاسی

ی باز ی افغانستانهاایجاد شرده بود سربب شرد تا ایران مرزهای خود را به روی پناهنده 1531ایران 

کند، میزبانی از آنها را وظیفه شررررعی و قانونی خود بداند و سررریاسرررتی را در پیش  یرد که از آن 

بین حکومت ابتدا در افغانسررتان  هاجنگ و در یری یبا ادامه شررود.می یاد «ی بازهادرب» عنوانبه

مهاجرت  ن،های بعد جنگ داخلی با طالباافغان و در دههمجراهردین  براارتش شررروروی  ی ومرکز

 یابد.می ادامه کماکانی افغانستانی به ایران هاپناهنده

 

 بیگانه شد ی؛ برادری که تبعه0031 یدر دهه هاافغانستانی
ی در یر هابا شرردت  رفتن آتش جنگ بین طرف 11 یی موجود در طی دهههابراسررات داده

ان افغانسرررتانی در ایران به جمعیت پناهند  1511سرررال پایان این دهه و جنگ در افغانسرررتان تا 

ی شناسایی و سرشماری در هابا حضور  سترده پناهند ان در ایران طرا 24.رسرید نفر 5111111

 ررورت  رفت تا ضررمن برآورد تعداد پناهند ان اقدامات  1511و  1515، 1511، 1533های سررال

رت  رفته تنها طرا ی  وهانیز  رورت بگیرد. از بین طرا آنانلازم برای سراماندهی و شرناسرایی 

آوری اطلاعات هر فرد در مرکز جمعدر این طرا با  .آمیز بودموفقیتدر این دهه  1515سررشماری 

شرد، بعدها دسترسی به می یک کارت شرناسرایی موسروم به کارت سرفید به فرد داده هافرمانداری

ی و دریافت مجوز نام مدارت، اسرررتفاده از خدمات درمانثبتخردمات نظیر دریافت کوپن،  یکلیره

با طولانی شدن جنگ و افزایش فشار مشکلات اقتصادی  25اشرتغال منوط به داشتن این کارت بود.

، دولت ایران را واداشت تا در این زمینه آنانبر سرر اشتغال  هاو تنش هاو همچنین حضرور پناهنده

شتغال موقت آوار ان با عنوان روش اجرایی طرا اای بخشنامه 1515دخالت کند در نتیجه در سال 

مسررلمان افغانی توسرر  وزارت کار ایران ابلا. شررد. این بخشررنامه اشررتغال پناهند ان را تنها در 

شمرد و بر لزوم دریافت مجوز اشتغال می دشوار مجاز از مشراغل کار ری ساده و عموما ای مجموعه

سررتمزد پایین بودند که ی سررخت و با دهاداشررت. این مشرراغل عموما حرفهکید متاز وزارت کار نیز 

 کار ران افغانستانی از ابتدای ورود به ایران در آنها جایگزین نیروی کار ایرانی شده بودند. 

ی افغانسرررتانی در هادر این دهره اتفاقات مهم دیگری نیز ر  داد و آن حضرررور پررنگ پناهنده

راق بنا بر منابع موجود در جنگ ایران و ع آنانحضررور  ینتیجه .بود عراق - ایرانجنگ ی هاجبهه

                                                      

 مهاجرت ایران،  .  ر دخانه21 

 آرش نصر ا فهانی، همان،  .23 
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افغانستانی   انپناهندکُنشی از  2627.است «افغانسرتانی یشرهید، جانباز و آزاده 5111»بیش از 

ا ی افغانسرررتانی بهاپناهندهبخش بزر ی از ی هاهنجارولوژیک و عمیق میان ئپیوند اید نشرررانگرکه 

تر در خواسررته و یا ناخواسررته کم در ایران ها. این بعد از حضررور افغانسررتانیاسررت میزبان یجامعه

 به ایران بازنمایی شده است.  هاو متون تاریخ مهاجرت افغانستانی هارسانه

تانی پناهند ان افغانس یلهممسبا پایان جنگ و برآمدن  فتمان سرازند ی در فضای ایران، بار دیگر 

حضور چندساله پناهند ان  اما این بار .شودمی ی ایران کشاندههابه سپهر سیاست، مجلس و رسانه

در ایران و نمایان شررردن اثرات آن برجامعه ایران، زمینه را برای طرا نمایند ان مجلس برای الزام 

 هاآوری مهاجران و پناهند ان افغانستانی از شهرها و روستاها و اسکان آنها در اردو اهجمعدولت به 

 پیش برادر و مجاهد مورد خطاب قرار ی کره ترا چنردیهراکنرد. در این زمران پنراهنردهمی آمراده

ی ایران برای جنرگ برا عراق حضرررور یرافتره بودند و نیروی کار ارزان و هرا رفتنرد، در جبهرهمی

درآوردن چر  اقتصاد و سرمایه در ایران بودند باردیگر از سوی برخی  تکوشی برای به حرکسرخت

شوند اما این بار در نبود و کم می عرفیفساد، جرم، ناامنی و جنایت م ءمنشا عنوانبهسریاستمداران 

ور ی حضهافروغی  دای حاکمیت و مسئولین دولتی در دفاع از پناهند ان و بازنمایی نشدن مزیت

ی فرهنگی و های مجلس بر حساسیتهاآنها در اقتصراد و سریاسرت و دست  ذاشتن برخی نماینده

 برآمد و یکردند، زمینهمی مطرا مردم ی نظیرهامشرکلاتی که از ابتدای حضور پناهند ان روزنامه

 یسرتیزی مهیا شد.  فتمانی که از اقلیت پناهندهافغان فتمان ضرد مهاجر یا به عبارتی   سرترش

مجرم عبور کرده بود و حرالرا در ده سرررالگی انقلراب ایران بره اکثریرت پناهنده مجرم، قاچاقچی و 

؛ .رسدمی هشرتاد به اوه خود یاوایل دهههفتاد و  یطلب رسریده بود. این  فتمان در دههفر رت

 سریاسرت باز شت در قبال پناهند ان افغانستانی یدوره عنوانبهتوان از آن می کهتاریکی ی دوره

   یاد کرد.

 

 ی تاریک، اتباع بیگانه و افغانی بگیر؛ دهه0011ی در دهه هاافغانستانی
 رای افغانسررتان از قدرت، مهور چپجرییس یری آخرین کنارهاین دهه که مصررادف اسررت با 

ی مجراهدین علیه یکدیگر و قدرت  رفتن طالبان، جمعیت هراپیروزی مجراهردین، شرررروع جنرگ

نفر در ابتدای سال  1112111به  1511نفر در سال  5111111پناهند ان افغانسرتانی در ایران از 

                                                      

دت/سند دفاع مق یافغانستان دیخانواده شه افتنی یبا اعلام سردار باقرزاده آغاز شد جستجو برا, “یرستم اداریدن مایش21 

 .1533مهر,  یخبر زار,” یکیشرخون

 یخبر زار” کرده است, میو جانباز تقد دیهزار شه 5ال دفاع مقدت افغانستان در دوران هشت س“محمدباقر غلام پور, 21 

 .1531, رانیا یاسلام یجمهور



 11/  اکبر سجادیعلی

 

 |
صاد

نقد اقت
 

ی
سیاس

 |
 

ی هاو ویرانه های خرابههاعامل مهم باز شررت در این دوره نیز نه جذابیت 28یابد.می کاهش 1511

ی خونین مجاهدین علیه یکدیگر و نه هاپرانی و جنگراکتکابل و هرات و مزارشرریف و نه تماشای 

از  هاآمیز طرد و اخراه پناهندهقهرزند ی زیر چتر قوانین بدوی و غیرانسرانی طالبان بلکه سریاست 

 ایران بود. 

ایرانی با شکست شوروی و تشکیل حکومت وقت و  اول این دهه بنا به نظر مسرئولین یدر نیمه

 را و یی که از حکومت چپهاادامه حضررور پناهنده ، رااسررلامافتادن کشررور به دسررت مجاهدین 

به  ها لاا نبود و زمان باز شت پناهندهبهکمونیسرتی افغانسرتان به ایران پناهنده شده بودند دیگر 

دولت ایران و افغانستان و کمیساریای  1511سال  شران فرا رسریده بود. بر همین اسرات درموطن

کنند، این قرارداد سه می با هدف تسرهیل باز شت پناهند ان امضاای سرالهسرهپناهند ان قرارداد 

طرا  1512یک سرال بعد در سال  29..آیدمی جانبه شرروع رسرمی سریاسرت باز شرت به شرمار

رسد، این طرا در نظر می ملی به تصویبشران در شورای امنیت باز شرت آوار ان افغانی به موطن

 اهداف زیر را محقق کند: 1511تا  1512ساله یعنی از  2زمانی  یداشت که در یک بازه

 هزار نفر پناهنده را 11کیلومتر نوار مرزی شررررق کره حرداقرل  51 یتخلیره -

 کرد. می مشمول خروه

 هزار پناهنده افغانستانی غیر مجاز 111آوری و طرد جمع -

هزار نفر از آوار ان افغانی دارای کارت شرررناسرررایی به مهمان  151جایی هجاب -

 در خراسان و سیستان و بلوچستان و آماده کردن برای باز شت. ی شهرهای

اسرتان کشرور شامل آذربایجان  12هزار نفر از آوار ان افغانی از  211 یتخلیه -

ارمحال و بختیاری و کهکیلویه شرقی، غربی، کردستان، باختران، ایلام، لرستان، همدان، چه

 30و بویراحمد.

سیاست  1515برای تسرریع روند خروه و ترغیب به باز شرت به افغانستان دولت ایران در سال 

 یرد و آن حذف خدمات و امکاناتی بود که پناهند ان در ایران از آن برخوردار می جدیدی را پیش

از  داد ومی رسانی به پناهند ان را کاهشمتدولت برای خد یبودند، سیاستی که از یک سو هزینه

ساخت. به موجب این سیاست می تردشوار را حضور آنها در ایران یسوی دیگر شرای  را برای ادامه
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 همان،  .23 

 همان،  .51 
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قبل شرناسایی  یی که در دههیهای سرلامت و آموزش برای پناهند ان قطع شرد و پناهندههایارانه

با  1511یی که بعد از سررال هاز دسررت دادند و  روهی ارزاق حمایتی خود را اهاشررده بودند کوپن

شدند و از حق تحصیل و نمی نامثبتدیگر به ایران آمدند دیگر یکی مجاهدین علیه هاشروع جنگ

ین ا .نام در مدارت را نداشتندثبتهمچنین کودکان این افراد امکان  .درمان رایگان برخوردار نبودند

ه ب ،محمد علی رجایی ،وزیر وقتنخسررتبا دسررتور  ترپیشهه یک دکمی بیش از در حالی بود که 

این  ینتیجه .نام کنندثبتپنراهنرد ران افغرانسرررترانی اجازه داده شرررده بود تا در مدارت دولتی 

نام مهاجران غیرقانونی و یا غیررسمی  هبدر ایران ای سبب شکل  رفتن پدیده ی جدیدهاسریاسرت

شود و نتوانند از خدمات درمانی  تردشوار هاار برای پناهندهشد و از سوی دیگر سبب شد تا یافتن ک

بنای محرومیت قانونی و رسمی پناهند ان و سنگاسرتفاده کنند. این سیاست ای و آموزشری یارانه

بدل  های بعدی به سرریاسررت رسررمی در قبال پناهندههامهاجران در ایران را  ذاشررت که در دهه

 31شد.

به موضرروعی  هاو بدل کردن آن هار خروه سررریع افغانسررتانیدر طی این دهه ا رررار دولت ب

و  هااز طرف رسانه هاکاری و برخی بیماریبیامنیتی، انتساب مشکلات امنیتی، جرم، کمبود ارزاق، 

ایرانی،  انشررهروند بسرریاری ازایران شررد که از دید  یی در جامعهایجاد جوّ سررازمسررئولین زمینه

ها بین ی آن زمان بود. در نتیجه تنشهاتمام مشرررکلات و بدبختیافغانسرررتانی عامل  یپنراهنرده

ای بر هابگیر در محلات مهاجرنشین و خیابانافغانیی هارسرمیت یافت،  شرت هاو ایرانی هاپناهنده

افغانی بودن مجرمان به بخشی از ارزش خبری برای  .دسرتگیری اتباع بیگانه و غیرمجاز به راه افتاد

در ایران ناامن شد.  زارشی  هادر نتیجه زند ی پناهنده . زارش و خبر بدل شرد یها و تهیهرسرانه

توان به پژوهشی که می در این دهه وجود ندارد و تنها هارسمی از دید اه ایرانیان نسبت به پناهنده

ن نفره در شهر تهران انجام داد اشاره کرد؛ نتایج ای 311ای با حجم نمونه 1513خواجه پور در سال 

به  هادر ررد از پاسررخگویان معتقد بودند مهاجرت افغانسررتانی 11دهد که حدود می پژوهش نشرران

در ررد نیز قبول داشررتند که  12,2ایران لطمه وارد کرده اسررت، همچنین  یاقتصرراد ایران و جامعه

   32کنند.می بدرفتاری هادر مواردی نسبت به افغانستانی هاایرانی

 تبه دسافغانستان  ای ازقدرت  رفتن طالبان و تصرف مناطق  ستردههفتاد با  یدر اواخر دهه

اوضررراع اقتصرررادی و امنیتی افغانسرررتان رو به وخامت  ذاشرررت و ترت از پیوند افراطی این  روه 

ی اهل سنت با طالبان به نگرانی دولت و امنیتی شدن حضور پناهند ان شدت بخشید. هاافغانستانی

کرد شررررای  امنیتی و می از ایران پافشررراری هاروه کامل پناهندهکره ایران بر خزمران در همین 

                                                      

 نصرا فهانی، همان51 

 همان،  52 



 12/  اکبر سجادیعلی

 

 |
صاد

نقد اقت
 

ی
سیاس

 |
 

ی این دوره هاموه دیگری از مهاجرت به سرروی ایران شررد. پناهنده یاقتصررادی افغانسررتان زمینه

ی هاهزاره و خصو ا   شیعه عمدتا  هاهای قبل داشتند این پناهندهی سالهاتفاوت اساسی با پناهنده

ی و  رایقومو مزارشریف افغانستان بودند که برای در امان ماندن از تیغ ظلم  ، جاغوری، غزنیبامیان

رهبران قدرتمند طالبان  در این زمان از سوی هاهزاره، شدندمی طالبان به ایران پناهنده  راییفرقه

به دلیل ویژ ی ظاهری  هااین پنراهنده .33 رفتنردمی بره عنوان بردعرت  رذاران مورد هردف قرار

ایران قابل  یدر جامعه هاخا  خود آسرران تر از دیگر پناهند ان افغانسررتانی چهرمان آسرریایی و

 نامثبتپناهنده  عنوانبهی جدید های که به دلیل سرریاسررتیهاشررناسررایی و تمایز بودند. پناهنده

اولین  روه از مهاجران و پناهند ان  آنانشررردند می مهراجران غیرقانونی تلقی ، بلکرهشررردنردنمی

 مواجه در سررطح جامعه بگیر و مهاجر سررتیزیافغانتانی بودند که با آن روی عریان قدرت، افغانسرر

ی هاپناهنده خصررو ررا  هاتاریک برای پناهندهای توان دههمیهفتاد را  یدههرو، ازاینشرردند. می

 و طبقات فرودسررت که هاافغانسررتانی در ایران به شررمار آورد که در همراهی دولت، رسررانه یهزاره

 را رقیبی برای دستیابی به منابع اقتصادی و عاملی برای بیکاری و وضع بد اقتصادی خود هاپناهنده

 بارها مورد خشونت قرار  رفتند.  آنان ،دانستندمی

زی ستیضد مهاجر و افغانای سیاست باز شت و در کنار آن سیاست رسانه چنان که  فته شرد،

بین  هاشرررد، نمودهای این بدرفتاری و یا تنش هاتانیو افغانسررر های بین ایرانییهراسررربرب تنش

 یدید. برای مثال در اواخر دهه 11 یاز وقایع دههی هایههبرتوان در می را هاو ایرانی هراپنراهنرده

و  هاو تجاوز به زنان نام خفاش شرب را به موضوع روز رسانهای ی زنجیرههادر جامعه ایران قتل 11

کند و رییس می س از دستگیری این شخک وی هویت خود را افغان معرفیمردم ایران بدل کرد. پ

نیز بدون بررسی دقیق، هویت وی را به جامعه افغان  هاپلیس وقت تهران تیمسار ابوالفتحی و رسانه

 شود وی ایرانی و از بزهکارانمی تر معلومدقیقی بیشتر و هاکنند ا ر چه بعدا با بررسریمی معرفی

شود که موجی از نفرت و خشم در جامعه می خراسان است اما زمانی این خبر اعلام قوچانی اسرتان

 یبود که برخ یبه نحو  یشرررای افغانسررتانی به راه افتاده اسررت در این زمان هاایران علیه پناهنده

بنا  34.دکردنیم یریفرستادن فرزندانشان به مدارت جلو حتی  ایکار  از رفتن به سر هافغانستانیا

 اعلام افغانی بودن خفاش شرررب، یاز فردادبیر وقت حوادث روزنامه ایران،  ،محمد بلوری یه  فتهب

ا ر چه اطلاعات مشرررخک و دقیقی از  3536.کردندیها حمله مافغاندر کوچره و خیابان به مردم 

                                                      

55 Glazebrook و Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam Reza: Pilgrimage 

Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran.” 

 .1535]اینترنت[. خبر زاری مشرق.  خفاشی که به دست بسیج شکار شد51 

 1532 ردادماه،م21 ،روزنامه اعتماد، "نور رسانه و خفاش شب" ،یمحمد بلور53 

 1535لی خبری عصر ایران . سایت تحلی[. نترنتی]ا تهران 1511ماجرای خفاش شب؛ تابستان هولناک 51 

https://www.mashreghnews.ir/news/334548/خفاشی-که-به-دست-بسیج-شکار-شد-تصاویر
https://www.mashreghnews.ir/news/334548/خفاشی-که-به-دست-بسیج-شکار-شد-تصاویر
https://www.magiran.com/article/2793028.
https://www.magiran.com/article/2793028.
https://www.asriran.com/fa/news/350479/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-1376-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.asriran.com/fa/news/350479/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-1376-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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ی افغانستانی تاکنون به دست نیامده هاتبعات  سرترش این خبر و شایعه در آن سال برای پناهنده

توان به عواقب دردناک می اسررت اما با در نظر  رفتن جایگاه شررغلی دبیر وقت حوادث روزنامه ایران

 پی برد.  11این شایعه بر زند ی پناهند ان افغانستانی در دهه 

سرال پس از ماجرای خفاش شرب با قدرت  رفتن طالبان در افغانستان و یک در رویدادی دیگر 

 11در به دسررت طالبان ی ایرانی هازار شررریف و کشررتار دیپلماتحمله به کنسررولگری ایران در م

 .شررودمی ورشررعلهدر ایران  هابار دیگر آتش خشررم و نفرت علیه افغانسررتانی 1511شررهریور ماه 

شرهروندان ایرانی که در سروگ هموطنان کشرته شرده خود به دست طالبان بودند و امکان  رفتن 

را از طالبان نداشتند با اذیت و آزار و حمله به پناهند ان  انتقام خون هموطنان خود در مزار شریف

افغانسرتانی در پی التیام زخم روحی خود شدند: روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کار و کار ر دو 

ی از آزار و اذیت یهای ایرانی  زارشهاهسرررتنرد کره پس از کشرررته شررردن دیپلماتای روزنرامره

د ییمتی هاپناهند ان آمریکا بنا بر برخی  زارش یکمیته 37رده اند.افغانسرتانی نشر ک یهاپناهنده

در ا فهان و مشهد در پی حادثه  هانفر در حمله به افغانستانی 11نشرده به کشرته و زخمی شردن 

 38کنسولگری ایران در مزار شریف اشاره کرده است. به حمله

 هر زاره که با اخراه این  1511در سرررال  یحاکمیتی هرادر سرررطح فراتر در بین دسرررتگراه

رییس وقت محمد یزدی تا د ش شرود سببمی افغانسرتانی، یک شرغل برای شرهروند ایرانی اضرافه

باع کار یری اتبهی قضایی اقدام کارفرمایان در هاحوزهسای ؤربه ای قضاییه با ارسال بخشنامه یقوه

و  13طبق مواد  ،شرران منقضرری شرردهفاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کار یبیگانه

قاتون کار جرم دانسته و مستلزم  111قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده  11

قانون  11 یمجلس نیز با تصررویب ماده 1513دو سررال بعد در اقدامی در سررال  39مجازات بداند.

قانونی کردن اخراه پناهند ان اقتصرررادی، اجتماعی، و فرهنگی برای  یسررروم توسرررعه یبرنرامه

حداکثر در سال اول  شودمی وزارت کشور موظفآید. براسات این ماده مییاری دولت به افغانستانی

 یآورجمع را کار یفاقد پروانه یخارج افراد یهیکلکه  دکناتخاذ  یبیترت سوم یسرالهپنج یبرنامه

 ورت آنها  نیا ریغو در دادهمتبوع خود انتقال  ورکش آنها را به ،یجان دیتهدعدمو در  رورت  کند
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51 United States Committee for Refugees and Immigrants. U.S. Committee for Refugees 
World Refugee Survey 1999 - Iran. 1999. 

ز شتغال و پرهیی مجلس شورای اسلامی. ممنوعیت به کار یری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اهامرکز پژوهش53 
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 1513در نتیجه در بیسرت و هشتم اردیبهشت ماه  40.ندکآوری جمعمشرخک  یدر اردو اههارا 

تمامی مهاجران افغانستانی مقیم کشور اخطار داده شده تا به دهد که می خراسان  زارش یروزنامه

نماینده مجلس  131در همین سال نیز  41ان بر ردند.از بیستم فروردین تا بیستم مهرماه به وطنش

شوند می جمهور وقت خواستار باز شت همه افغانستانی به کشورشانرئیسسرر شاده به ای در نامه

 و یضرورت برخورد با اتباع خارجقضاییه بر  یدر قوهای دی ماه همین سرال نیز با مصوبه 11در  و

 42شود.می کیدمت ربدون مجوز در داخل کشو گانهیعوامل ب

همانطور که بیان شرررد در طی این دهه با چرخش  فتمانی از پناهنده مجاهد و برادر به مهاجر 

و همینطور تضرررییع حقوق  ها، اخراههابیگرانره زمینه برای محرومیت یغیرقرانونی، مجرم و تبعره

از حقوق شهروندی بنای محرومیت پناهند ان از بسیاری سنگشود و می پناهند ان در ایران فراهم

 شود. می های بعد در این دهه  ذاشتهو اجتماعی شان در سال

 

 0021ی در دهه هاافغانستانی
آمریکا و نیروهای ناتو به افغانسرررتان و سررراق  کردن حکومت طالبان در  یدر این دهه با حمله

 یوضررع باز شت همهدولت جدید در افغانسرتان، ایران بار دیگر بر ممدن آافغانسرتان و با روی کار 

در نتیجه طرحی برای شناسایی اتباع خارجی در ایران  .فشاری کردپایبه کشورشان  هاافغانسرتانی

هزار نفر  2231111نام کردند که ثبتنفر  2311111اغاز شد و در مجموع فاز اول و دوم این طرا 

این طرا مدرک شررناسررایی دادند. امروز تنها کسررانی که در می را اتباع افغانسررتانی تشررکیل انآن

 ،سیاست باز شت یدر ادامه 43..شوندمی جمعی محسوب یدریافت کردند به طور رسمی پناهنده

مجلس شرشم برای شدت بخشیدن به این روند طرحی را تصویب کرد که به موجب این طرا برای 

 یر دسررتمزد روزانهمعادل پنج برابای کارفرمایان ایرانی که اتباع غیرمجاز را اسررتخدام کنند جریمه

نحوه باز شررت  ینامهآیین 1511یک کار ر در نظر  رفته شررده بود. دولت نیز در اردیبهشررت ماه 

مدیرکل وقت اتباع  زمینه،در همین  44ی مربوطه ابلا. کرد.هاپناهند ان افغانسررتانی را به دسررتگاه

                                                      

ی مجلس شورای اسلامی. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی هامرکز پژوهش11 

 .1513ایران. 

 نصر ا فهانی، همان.  .11 

 ضرورت برخورد با اتباع خارجی و عوامل بیگانه بدون مجوز در داخل کشور.ی مجلس شورای اسلامی. هامرکز پژوهش12 

1513. 

 نصر ا فهانی، همان،  .15 

 در کشور به آیین نامه نحوه باز شت پناهند ان و آوار ان افغانی ساکنی مجلس شرورای اسرلامی. هامرکز پژوهش11 

  .1511. افغانستان

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131631
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131631
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121964
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121964
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 ایران را پناهندهی مقیم هاخرارجی اسرررتران خراسررران برا  رررراحرت اعلام کرد که ما دیگر افغان

 هادهد و به افغانسررتانیمی خبر 1512از اوایل سررال  هاشررناسرریم وی همچنین از قطع یارانهنمی

ی دولت، زند ی آنها هاو طرا هاریزیبرنامهدهد که ا ر بخواهند در ایران بمانند طبق می هشررردار

شرررامل مالیات بر کار و  هانهبیشرررتری بپردازند که این هزی یهمانند قبل نخواهد بود و باید هزینه

کاهش  با هدف 1511دولت در بهمن ماه سررال  ،هااین علاوه بر 45شررود.می تحصرریل در مدارت

های شناسایی  دور کارت یبا عنوان تصرویب تعرفهای ی خود در قبال پناهند ان مصروبههاهزینه

د به اهند ان را نیز فراهم آورنارضایتی پن یرسراند که بعدها زمینهمی برای اتباع بیگانه به تصرویب

ی های کاهش هزینههاسیاست یدر ادامه 46شود.می ا لاا 1515و  1512ی هاطوری که درسال

 ی راخارجآموزش اتباع نحوه ینامهنییآهیئت وزیران  1515دولرت در یرازدهم اردیبهشرررت مراه 

ر د بدون مدارک معتبر یارجاتباع خ فرزندان نامثبتنامه آیینتصرررویب و ابلا. کرد، براسرررات این 

آموزان اتباع دانش لیدولت در مورد تحصرر یهاارانهی یهیر تمدبه منظوممنوع شررد، و  مدارت ایران

ی نام دانش آموزان دارنده مدارک اقامتثبتبه هنگام  شررردآموزش وپرورش مجراز  وزارت ،یخرارج

 یاهنهیهز ازی بخش ایتمام  یزآمودانش یآموز طبق سرانهدانش یول یمال تیبرحسرب وضع معتبر

 دکن زیوار یعموم درآمد و به حساب افتیو پرورش استان در آموزشی شرورا بینام را با تصروثبت

همچنین  .شرردمی  رفته هاپناهندهکمک به مدرسرره از  عنوانبهکه  بود یاز مبالغ یجدا لغمباین 

هنرستان ،انشدل اول مدارت کارو سرا یدانشرگاهشیپدر مراکز  سرتانیآموزان افغاندانش رشیپذ

نامه چند ماه تصررویببه دنبال این  47.اعلام شرردممنوع  یروزو مدارت شرربانه یاو حرفه یفن یها

نام فرزندان خود به مدارت مراجعه کردند با ثبتبعد در مهرماه زمانی که والدین افغانسرررتانی برای 

ت ثبت نام فرزندانشرران در مدارت مواجه آور جهسرررسررامی هاهزینه یهلباطمنام و ثبتممنوعیت 

سررروادی در میان کودکان پناهنده و بیشررردنرد، درنتیجه نگرانی بازماندن از تحصررریل و افزایش 

یشرران سرربب ایجاد اولین کنش جمعی پناهند ان برای دسررتیابی به حقوق اولیه خود در هاخانواده

ش از ایران و افزای هاطبل خروه افغانستانی و مسئولین ایرانی بر هاشود، در زمانی که رسانهمی ایران

ی افغانی بگیر و اخراه، مردان افغانسرررتانی را به هاکوبیدند و طرامی ی زند ی پناهند انهاهزینه

ی خیاطی و سراختمانی رانده بود این دختران و زنان افغانستانی بودند که هاو کار اه ها وشره خانه

 یرانه و نابرابر در قبال پناهند ان سختا نسبت به قوانین رسراندن  دای اعتراض خود ر یوظیفه

                                                      

 .1511تصمیمات جدید برای باز شت مهاجران افغانی. روزنامه انتخاب. 13 

 ا لاا تصویبنامه اجازه دریافت مبالغی بابت ارائه خدمات ویژه به اتباع وهای مجلس شورای اسلامی. مرکز پژوهش11 

ت 51131و.1511,12,5ه مور  21123ت 11113ها شماره .مهاجران خارجی وپناهند ان به وزارت کشورولغو تصویبنامه

 .1515. موضوع تعیین ارقام تعرفه1512,1,1ه مور  23111

  .2–1   1515. ه آموزش اتباع خارجیآیین نامه نحوهای مجلس شورای اسلامی. مرکز پژوهش11 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125714
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125714
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125714
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/124807
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پناهنده در مقابل کمیساریای سازمان ملل در کف  اندخترو  ان دای زن و ایران را به عهده  رفتند

اعی پیشرفت اجتم انداز حق تحصیل رایگان و تمایل به تحصیل، آ اهی وطنینخیابان سجاد مشهد 

ه باین  دا ا رچه  «.خوایم بریم مدرسرهمی دیم نه پیسرهمی نه پول» زدمی  ردایی که فریاد ؛بود

 ،ه نشدنامآیین یران زند ی فرودستان پناهنده نرسید و ا رچه سبب ملغی شدن آن تصرمیم وش 

ی افغانستانی در ایران هاخیابانی پناهنده یاولین و آخرین عاملیت و سروژ ی  سرترده عنوانبهاما 

این  دردرخشد. می ایران معا ر ی مهاجر درهاوق انسرانی خود در تاریخ  روهبرای دسرتیابی به حق

وزارت  یسنگین از سو یهادر اعتراض به تعیین شرهریه1515مهرماه  3یکشرنبه اعتراضری، کنش 

 یهرراپنراهنردهبیش از هزار نفر از  سرررترانیافغران یپنراهنردهآموزان دانش یآموزش و پرورش برا

مان ساز فترد یدادند روبرومی تشرکیل زنان و دخترانرا  هاکه بیشرتر آن مقیم مشرهد سرتانیافغان

با  .نام در مدارت و حق تحصرریل رایگان شرردندثبتو خواسررتار  جمع شرردندمشررهد ملل متحد در 

که و در انتها بدون اینشد  سرکوب این تجمع پلیس ضد شورش ی وانتظام یحضرور شردید نیروها

ی هادر نتیجه در آن سال و سال 48. ان داده شرود پایان یافتکنندتجمعبه  یهیچ جواب مشرخصر

نام در مدارت دولتی از ثبتی هنگفت هادلیل هزینهبهبعرد اکثر فرزنردان پناهند ان دارای مدارک 

تحصرریل به همراه فرزندان پناهند ان بدون مدارک به مدارت  یتحصرریل بازماندند و یا برای ادامه

 ان،یدانشجوتوس   11یدههاز  مدارتاین شد رفتند. می اداره هاهدهخود رانی که توسر  خود پنا

 ییکه فاقد مدرک شناسا ستانیآموزان افغاندانشبرای  سابق مدارت افغانستان نامعلمو  انیفرهنگ

سرتند در مدارت دولتی ایران درت بخوانند در شهرهای مشهد، توانینمبودند و یا به دلایل مختلف 

با افزایش   49با حداقل امکانات ایجاد شرررده بود.ای ی کوچک اجارههادر خانه ا رررفهان و تهران و

برای  ها یریو در راسرتای سریاسرت تشرردید سخت1511از سرال آموزان این مدارت دانشتعداد 

شدت  رفت و نیز مدارت نوع  نیبرخوردها با ای ماندن در ایران هاو حذف تمام جذابیت هاپناهنده

مراکز  ریو آموزش و پرورش و سررا یانتظام یروهایمختلف و ن یامور اتباع شررهرها به ییهانامهنییآ

 یاریبس، نتیجه آن که اعلام شد یقانون ریابلا. و آموزش مهاجران در مدارت خود  ردان، غ یآموزش

  50و معلمان و مدیران آنها بازداشت و در خطر اخراه از کشور قرار  رفتند. مدارت پلمپاین از 

در ایران و کاهش  هاتر کردن زند ی افغانسررتانیسررختدولت برای  11 یتیم که در دهه ف قبلا 

ی افغانسرررتانی از زیر چتر حمایتی و رفاهی خود هااقدام به خاره کردن پناهنده ،خودی هراهزینره

ی شرررناسرررایی، نظارت بر پناهند ان برای اقامت و کار هاهم با اجرای طرا 11یکرده بود، در دهه

 هابا اجرای هدفمندی یارانه 1513دوم این دهه در سررال  یشررد و از سرروی دیگر در نیمهتشرردید 

                                                      

 .1515کابل,  یخبر زار” دست به اعتراض زدند, رانیا دیجد استیمهاجران افغانستان در مشهد در اعتراض به س11 “

  .15–1. تاریخ شفاهی ایران.   تاریخ شفاهی مدارت خود ردان مهاجران افغان در شهر ا فهان فری را. 13 

 همان،  .31 

http://oral-history.ir/?page=post&id=1454
http://oral-history.ir/?page=post&id=1454
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 ترینفرودست شدت بالا رفت و پناهند ان را بهبهی زند ی پناهند ان افغانسرتانی در ایران هاهزینه

 ی طبقات اجتماعی ایران پرتاب کرد.هالایه

ی افغانستانی هاپناهنده یباز شت همهن امسئولاول این دهه  فتمان رسمی  ینیمه در ا رچه 

د ان پناهن یی باز شت و بروز اثرات باز شت و اخراه  ستردههابه کشورشان بود، اما شکست طرا

ی در ایران کرد. به هابه کشرورشران سریاسرتگذاران را متوجه پیچید ی مسراله حضرور افغانستانی

با اشاره به طرا اخراه  1511در آبان  قدماحمدی م ت سرردارطوری که فرمانده نیروی انتظامی وق

   5152: ویدمیی افغانستانی هاپناهنده

ی شهرداری هاخوابید و زباله هاو  اوداری هانتیجه این طرا را دیدیم، مرغداری

بخواهیم پلیس را وارد میدان  جانبه فکر نکنیم و  ررررفا همهماند. ا ر  هادر خیرابان

مطلوبی به دست نخواهد داد و زیر  یشرود، نتیجه کنیم که با این موضروع برخورد

 شویم که این افراد را باز ردانیم.می فشار بخش اقتصادی مجبور

در دفاع از حضور در  فتگو با خبرنگاران در اظهاراتی مشابه در آذر ماه همان سال وزیر کار وقت 

 53: ویدمیکار ران افغانستانی 

ایتالیا با نر  بیکاری مشررابه از نیروی کار در ررد و  22اسررپانیا با نر  بیکاری 

میلیون ایرانی  5 ،کنند. حتی در آمریکا با نر  بالای بیکاریمی بیگرانره اسرررتفراده

نند. کنمی مشغول به کارند. پس باید پرسید چرا اتباع بیگانه را از کشورشان اخراه

دهند یم ی انجامیهااند و کارساده... باید بپذیریم اتباع بیگانه در کشرور اغلب کار ر 

نیسررتند. بدون شررک با حذف کار ران  هاحاضررر به انجام آن هاکه خیلی از ایرانی

 شرردت افزایشبهنیروی کار  یشررود اما هزینهمی ی شررغلی ایجادهاافغانی فر ررت

 شودمی یابد و شوک قیمتی پس از بیکار شدن کار ران افغانی ایجادمی

مسرتقیمی با حضرور پناهند ان دارند نه از سر  یکه رابطه نهادهایی کهن امسرئولاین اظهارات 

اثرات باز شررت و اخراه  یمشرراهده مسررتقیم یبلکه نتیجه ،دلسرروزی و توجه به حقوق پناهند ان

ن امسئولبر وضرعیت اقتصرادی و اجتماعی اسرت که پس از سه دهه از زبان  هاپناهنده ی سرترده

ایران را ی هالملل چهربین یراتی که از سررویی در عر ررهشررد. اثمی امنیتی و اجتماعی ایران بیان

                                                      

 .2113 ،یفارس یس یب یب” ،رانیافغان ها در ا یحضور قانون یبرا رانیا سیفرمانده پل شنهادیپ31 “

 .1511 ،دولت یاطلاع رسان گاهیپا” ،شود یقانون دیدر کشور با هایفرمانده ناجا: حضور افغان32 “

ران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و )ته اول شیرایو، رانیدر ا یدرخانه برادر پناهند ان افغانستان، یآرش نصرا فهان35 

 .(1531 ،ارتباطات

https://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091101_afghan_ahmadimoghadam
https://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091101_afghan_ahmadimoghadam
https://dolat.ir/detail/182984
https://dolat.ir/detail/182984
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و از سوی دیگر مناسبات اجتماعی میان سه نیروی اجتماعی دولت، سرمایه  54دار کرده بودخدشره

 المللیبینی  سرررترده در سرررطح هاکار ر ایرانی را تحت تاثیر قرار داده بود. اخراه یدار و طبقره

 یرا سبب شده بود، در سطح ملی بنا به  فته هااری پناهندهاعتراض نهادهای حقوق بشری و کمیس

د تولید و رکو ینیروی انتظامی وقت سرربب افزایش دسررتمزدها، افزایش هزینه یوزیر کار و فرمانده

 یدهدیگر پناهن هااز سویی با باز شت افغانستانی و بخش کشاورزی، دامداری و ساختمانی شده بود

ناکارآمدی دسررتگاه مرتب  با وضررعیت امنیت، معیشررت و  بلا ردانه افغانسررتانی وجود نداشررت ک

 بیکاری جوان ایرانی معرفی شود.

و  های افغانسرررتانی، عاملیتهافصرررل جدیدی در مناسررربات میان پناهنده 31 یبرا آغاز دهه

ی اجتماعی به ابزاری هاشرود. فصلی که در آن شبکهمی میزبان آغاز یهایشران با جامعهبرهمکنش

 از کف خیابان هاکه در آن کنشای شود، دههمی بدل هاای دادخواهی و رسراندن  ردای پناهندهبر

و  های سرروریه، مهاجرت به کشررور ثالث و فضررای مجازی، هشررتگهابه جبهه هشررتاد یدر دهه

 شود.می ی اجتماعی کشاندههاشبکه

 

 0031ی در دهه هاافغانستانی
باع خارجی و دادن روادید سه ماه برای پناهند ان بدون پس از تصویب طرا جامع ساماندهی ات

در نتیجه  55کنند،می هزار نفر با  ذرنامه در ایران زند ی 131اعلام شد که  1532مدارک، درسال 

ی افغانسررتانی در هادارای کارت آمایش جمعیت پناهنده ینفر پناهندههزار  331 نبا در نظر داشررت

در ابتدای این دهه دیگر کمتر خبری بر ضررد  56هزار نفر رسررید.یک میلیون و چهار ررد  ایران به

 111ی مثل تسررنیم، فارت با چرخش یهارسررانه شررد و عملا می ی افغانسررتانی منتشرررهاپناهنده

شما که غریبه  57ی نظیر جان ایران جان افغانستان،هاخود و با برنامهای در سیاست رسانهای درجه

میزبان کردند. این  یی پناهنده افغانستانی برای جامعهنی چهرهو غیره سعی در بازآفری 58نیسرتید

 سرررتیزیافغانیشرررد کره دو دهه مهاجرسرررتیزی و می در زمرانی آغرازای تغییر رویکرد رسرررانره

                                                      

31 Human Rights Watch, “Unwelcome Guests Iran’s Violation of Afghan Refugee and 
Migrant Rights,” 2013. 

 نصرا فهانی، همان،  .33 

 ی مهاجرت ایران،همان،  .ر دخانه31 

  .1535. خبر زاری تسنیم. «هاغاناف»و « هاایرانی»خیلی دور، خیلی نزدیک؛ مقدمه داستان بلند 31 

 .1533 ،مشرق یرخبر زا” ،آنتن افق یرو «دیستین بهیشما که غر»مجموعه مستند 31 “

https://tn.ai/337077
https://tn.ai/337077
https://www.mashreghnews.ir/news/842798/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D9%82
https://www.mashreghnews.ir/news/842798/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D9%82
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و جراید در سطوا مختلف طبقات اجتماعی ایران رسو  کرده بود تا جایی  62 596061هارسرانه

 یها، برخی از مردم به خانه و کاشانه پناهندههااهندهکه با اعلام شایعه یا خبری در خصو  جرم پن

در شرهر یزد پس از انتشررار خبر کشف  1531برای مثال در تیرماه  63کردندمیافغانسرتانی حمله 

د مور هادو تبعه افغانستانی که به نوشته رسانه یساله ایرانی از چاهی در خانه 11جسرد یک دختر 

ر د هاشرهروندان ایرانی در شهر یزد با حمله به محل سکونت افغانتجاوز قرار  رفته بود تعدادی از 

ی آنها را آتش هاو خانه قرار دادندضرب و جرا مورد را  هااز افغانای محله کشرتار اه این شهر عده

تجاوز به یک  یآباد قزوین خبر شایعهنظامدر  1535فروردین ماه  11در اتفاقی مشرابه در 64.زدند

 .ی ساکن این روستا شدهاعلیه افغانستانی هاحمله و خشرونت  روهی از ایرانیدختر معلول سربب 

خانوار این روستا را  123خانوار افغانسرتانی ساکن این روستا،  111شرود از می که سرببای حادثه

ترک کنند در نهایت شرورای روسرتا هم به خانوارهای افغانستانی باقی مانده تا پایان سال تحصیلی 

شود اما زمانی می ییدمتشایعه بودن این خبر  ا رچه بعدا  65هد تا روستا را ترک کنند.دمی فر رت

ارت شان غ، اموالاند رفتهاسرت که پناهند ان افغانسرتانی به دلیل یک شرایعه مورد خشونت قرار 

ی پرده یدرسرررتی از آن هیولابه. این رویدادها اندشررردهشررران زند یشرررده و مجبور به ترک محل 

ایران  یسررتیزی خود به جامعهافغانیدر دو دهه سرریاسررت مهاجرسررتیزی و  هاارد که رسررانهدبرمی

بین  هاتنش 6667اند و اینک با افزایش فشررار اقتصررادی بر جامعه ایران در این دههدادهتسررری 

 هاو پناهنده های بین ایرانیهاپژوهشرررگرانی که به تنش اسرررت.ها هویدا شرررده و ایرانی هاپناهنده

 یپایین جامعه یهای فرودسرررت و طبقات اجتماعی لایههارا از طرف  روه هااند، این تنشختهپردا

                                                      

 .1531 ،شفقنا یخبر زار” ،!رانیا ونیزیناجور در تلو یها ؛و لهیافغانستان نیمهاجر“، یدریح رمحمدیش33 

عادلانه در  یسال،منتظر نگاه 51:بعد از ییلطمه زد/عطا رانیدر ا هاینستانافغا ری: مخملباف، به تصویدیتوح"11 

 .1535 ،میتسن یخبر زار "،میرانیا ینمایس

 "یجامعه شناس کردیبا رو رانیمستند ا ینمایدر س یمهاجران افغانستان یینحوه بازنما یررسب"،یعبات محمد11 

 .(1535 ،)دانشگاه تهران

 .1532 ،تابناک یخبر زار "نشانه ضعف فرهنگی است ،یستیز یافغان"38 

15 Ray Wilkinson, “Anti-Afghan rioting in Iran,” UNHCR, 2001. 

 .1531خبر زاری مهر.  .تصاویر مربوط به یزد نیست/ غائله در یری در یزد تسویه حساب  روهی بود11 

. مرکز حامیان حقوق های ساکن روستاآباد قزوین؛ تجاوز به یک نوجوان و حمله بومیان به افغاننظامحمید مافی. 13 

 .2111بشر. 

ها اند دهه نود چطور جیب ایرانی، به شدت فقیر شده1531دهند شهروندان ایرانی در دهه ها نشان میآمارحاتمی مم. 11 

 .1533. پایگاه خبری تحلیلی فرارو. ها را تاراه کرد.ایرانی

 .1531روزنامه دنیای اقتصاد. . 31شکاف ثروت در دهه 11 

https://af.shafaqna.com/FA/338719
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/09/478372/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-30-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/09/478372/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-30-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
https://ut.ac.ir/fa/thesis/21776/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.tabnak.ir/fa/news/377956/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/1637402/غائله-درگیری-در-یزد-تسویه-حساب-گروهی-بود-تصاویر-مربوط-به-یزد
https://www.mehrnews.com/news/1637402/غائله-درگیری-در-یزد-تسویه-حساب-گروهی-بود-تصاویر-مربوط-به-یزد
https://www.mehrnews.com/news/1637402/غائله-درگیری-در-یزد-تسویه-حساب-گروهی-بود-تصاویر-مربوط-به-یزد
https://www.mehrnews.com/news/1637402/غائله-درگیری-در-یزد-تسویه-حساب-گروهی-بود-تصاویر-مربوط-به-یزد
https://cshr.org.uk/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88/
https://fararu.com/fa/news/457412/دهه-نود-چطور-جیب-ایرانیها-را-تاراج-کرد
https://fararu.com/fa/news/457412/دهه-نود-چطور-جیب-ایرانیها-را-تاراج-کرد
https://fararu.com/fa/news/457412/دهه-نود-چطور-جیب-ایرانیها-را-تاراج-کرد
https://fararu.com/fa/news/457412/دهه-نود-چطور-جیب-ایرانیها-را-تاراج-کرد
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3567182
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3567182
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ی افغانستانی را رقیبی برای هاو مسئولین، پناهنده های رسانههادانند که در اثر معناسرازیمی ایران

افزایش  در نتیجه بعید نیست که با 68بینندمی ی شرغلی و منابع اقتصرادیهادسرتیابی به فر رت

 هافشرارهای اقتصادی بر زند ی خود دست به اقدامات نژادپرستانه یا خشونت آمیز علیه افغانستانی

 بزنند. 

 شررودمی روز بدل یلهممسرردر اوایل این دهه بار دیگر حق تحصرریل پناهند ان افغانسررتانی به 

ب شرررده بود موظف به قبل مصرررو یکه در دههای نامهآیینا رچه تا این زمان پناهند ان برابر با 

پرداخت هزینه بودند اما با روی کار آمدن دولت جدید نشرررر خبری مبنی بر معافیت پناهند ان در 

تحصیل در ابتدای سال تحصیلی کورسوی امیدی را در دل پناهند ان ایجاد کرده  یپرداخت هزینه

به  اهند ان دوباره موظفجدید پن یاما دیری نپایید که در نیمه دوم سال تحصیلی با بخشنامه ،بود

آور تحصرریل فرزندانشرران مواجه شرردند. این بار نیز زنان و دختران سرررسررامی هاپرداخت هزینه

افغانسررتانی با تجمع در مقابل کمیسرراریای سررازمان ملل در مشررهد بار دیگر بر حق خود مبنی بر 

فرمان  درپی 3115در نتیجه یک سررال بعد در فروردین ماه  69فشرراری کردندپایتحصرریل رایگان 

آموزان افغانستانی در مدارت دانش ینام همهثبتمبنی بر تحصیل و ایران رهبر جمهوری اسرلامی 

زمینه برای تحصیل  حضور دارند رانیدر ا مدرکیو ب یرقانونی رورت غکه به یمهاجران یحتایرانی 

 70شود.می آموزان افغانستانی در مدارت ایرانی مهیادانشرایگان 

بر روی زند ی  هاتحریم ی  این دهه با افزایش فشررار مشررکلات اقتصررادی و سررایهدر اواسرر

در ایران و فرودستان ایران از یک طرف و شرای  خا  زمانی و باز شدن مرزهای اروپا  هاافغانستانی

ی سرراکن ایران به سرروی مرزهای غربی هابه روی پناهند ان سرربب موجی از مهاجرت افغانسررتانی

در ایران  ها. در طی این موه مهاجران و پناهند ان افغانسررتانی که دهه7172شررودمی ایران و اروپا

 رراحب فرزند و عروت، داماد و نوه شررده بودند  اه مهاجر افغانسررتانی زند ی کرده بوند و  عنوانبه

 زند ی در ایران و یا تن دادن به باز شرت به افغانستان یخود و فرزندانشران را نه در ادامه یآینده

 -عروت هو تاز هادر نتیجه برخی خانواده .دیدندمی بلکه در مهاجرت دوباره اما این بار به سوی غرب

آوری جمعمنزل خود، مادران با فروش طلای خود و جوانان با  یدامرادها با فروش اسرررباب و اثاثیه

ی مسرریر اندازهای خود و قرض  رفتن از فامیل و یا دوسررت و آشررنا و به جان خریدن خطرهاپس

دوباره ای نتیجه آن که عده .شرررانس خود را برای رسررریدن به مرزهای اروپا و غرب امتحان کردند

                                                      

 نصرا فهانی، همان،  .11 

 .1535. شبکه اطلاع رسانی افغانستان. تجمع اعتراض آمیز هموطنان در ایران13 

 .1531. . خبر زاری تسنیمآموز افغانستانی، از تحصیل بازنماند؛ حتی غیرقانونییک دستور از رهبر انقلاب: هیچ دانش11 

 .1531 ،مهر یخبر زار ،”تیترانز ریمس رانی/ ایمهاجران افغانستان نیانسان در کم انیقاچاقچ11 “

 .2111, یچه وله دریدو یخبر زار” ،هیبه ترک رانیساکن ا یهاموه مهاجرت افغان12 “

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=85589
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=85589
https://tn.ai/741883
https://tn.ai/741883
https://www.mehrnews.com/news/2917093/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/2917093/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/a-45381263
https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/a-45381263
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 یهاو قایق هابختان مهاجر در کشتیتیره .  اه اینی غرب ساکن شدندهامهاجر در اردو اه عنوانبه

ک هویتی که در مهاجران در دریای سریاه غرق شدند و یا با دستگیری در مرزهای غربی ایران مدار

 73ایران داشته اند باطل شد و دوباره به افغانستان باز ردانده شدند.

ی هاایران در دهه یبر جامعه های اخراه و باز شررت پناهندههابا نمایان شرردن آثار سرریاسررت

و  مهاجرانضررمن تشررریح وضررعیت ای وزیرکشررور در مصرراحبه 1531 ذشررته در اردیبهشررت ماه 

ع حجم تخلفات و جرم اتبا  ویدو می کندمی مهمی اشاره ینکتهبه در ایران  پناهند ان افغانستانی

این سررخنان با توجه به جایگاه امنیتی و  74شررود نیسررت،می بیگانه آن  ونه که در تبلیغات  فته

غل  بوده  هادهد که تا چه حد تبلیغات منفی علیه افغانسرررتانیمی انتظرامی وزیر کشرررور نشررران

ی  ذشته هار مورد اشرتغال اتباع افغانستانی که محور تمام خبرها در دههوی همچنین د 75اسرت.

کند: درسرت است که بخش مهمی از بازار کار و اشتغال در می پناهند ان بوده اسرت بیان یدرباره

 ساسا  ا هادسرت اتباع افغانسرتان اسرت اما این تهدیدی برای اشرتغال اتباع ایرانی نیسرت زیرا ایرانی

سررت اما هااین اظهارات ا رچه در ظاهر در دفاع از پناهنده 76ار در این مشرراغل ندارند.تمایلی به ک

عنوان  با هاو بخشنامه هابه دنبال رسرمیت بخشریدن به جایگاه شغلی پستی است که در آیین نامه

ی و شغل یافغانستانیها و مهاجران پیوند خورده است و به دنبال آن است تا راه را برای هر  ونه ارتقا

 سررت در ایران زند یهای که دهههاکسررب مشرراغل بهتر با جایگاه اجتماعی بهتر به روی پناهنده

زارت که وای رسرمیت بخشریدن به این جایگاه شغلی پست را در بخشنامه ینمونه .کنند ببنددمی

ر ایران سرررکونت د هاکار ایران برای اشررتغال اتباع افغانسرررتانی دارای کارت آمایش که پس از دهه

 7778.توان دیدمی معرفی کرده است

به ای داد در سررکوت خبری و رسررانهمی ر  هابرای پناهندهای بیان شررد که ا ر حادثه ترپیش

ی اجتماعی به ابزاری برای دادخواهی و رساندن هااما در این دهه شبکه ،شردمی فراموشری سرپرده

ی قبلی وجود نداشررت و در این دهه هادههابزاری که در  ؛شررودمی بدل ها رردای اعتراض پناهنده

علیه  هاو تبعیا هادر فضرررای مجازی به مصررراف نابرابری هاو کامنت هابا هشرررتگ هراپنراهنرده

 های مجازی پناهندههادر اثر کنش 1535پنراهنرد ان افغانسرررتانی در ایران رفته بودند. در آذرماه 

                                                      

 .1531. شبکه اطلاع رسانی افغانستان. هزار هموطن در ارومیه ایران 22دستگیری 15 

 .1531. خبر زاری  دا و سیما. میلیون مهاجر افغانی در ایران 112,3 

 نصرا فهانی، همان  .13 

 51نوشت ر.ک. پی11 

 .1535. خبر زاری آوا. توضیحات مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار ایران درباره محدودیت شغلی مهاجران افغانستانی11 

 .1535. خبر زاری تسنیم. ان و اهالی فرهنگ کجای ماجرایند.افغانستانی، نخبگ مهاجرانمحدودیت شغلی 11 

http://afghanpaper.com/nbody.php?id=102793
http://afghanpaper.com/nbody.php?id=102793
https://www.iribnews.ir/000LRS
https://www.iribnews.ir/000LRS
https://avapress.com/fa/18609/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://avapress.com/fa/18609/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://tn.ai/442521
https://tn.ai/442521
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شنبه روزنامه شررهروند روز سهبرد. می بهت فروایران را به  یشرود که جامعهمیای رویدادی رسرانه

نداشتن کتاب،  لیبه دل ی راآموز افغانستانچهار دانش یدهد که معلممی  زارش 1535آذر ماه  23

 ییشان را در سنگ توالت دستشومدرسه بروند و دست یبهداشت یهاسیکه به سرو کندمی مجبور

ت، اس هایتاننسافغا ژهیاز مدارت پاکدشت که و یکیدر کلات سروم  وزآمچهار دانش نیفرو کنند. ا

آمیز در مقابل اعتراضتجمع اعتراض رسرررانه ها و نشرررر این خبر سررربب  7980.ندخواندیدرت م

 دو سال بعد در فروردین ماهای شود. در تقابل پناهند ان با سیاست رسانهمی سفارت ایران در کابل

برد این بار جای می ایران را در شررروک فرو ینشرررر خبری دیگر در فضرررای مجازی جامعه 1533

و اذیت دختر زار آساله ایرانی است که پس از  11افغانستانی و ایرانی عوض شده است. قاتل جوانی 

ن حیث اهمیت دارد که در روزهای ابتدای آرسرراند. این اتفاق از می خردسررال افغان وی را به قتل

و همراهی پناهند ان و ای کرده بوند و با تلاش رسرررانهی ایرانی آن را بایکوت هااین اتفاق رسرررانه

 اجبار پای کاربهی ایرانی را هادر هشررتگ من هم سررتایش هسررتم بود که رسررانه هابرخی از ایرانی

ی هاشود. از نمونهمی آورد و سربب واکنش نهادهای حقوق بشرری و سریاسی اجتماعی در ایرانمی

دادخواهی در بدرفتاری و نژادپرستی در قبال خود در قالب برای  مهاجرانای ی رسانههادیگر کنش

 83و یزد 82هریرود یحادثه ،81در قفس مهاجرانتوان به نگهداری می در فضای مجازی هاهشتگ

 است.  این مقاله مجالفار. از  و دیگر اتفاقات مشابه هااشاره کرد که پرداختن به آن

ی نظیر تسنیم و فارت در قبال پناهند ان هاانهبرخی رسای اجمال به سریاست رسانهبه ترپیش

پرداختیم اما اینک به شرا قوانینی خواهیم  های پناهند ان در قبال سه دهه معناسازیهاو عاملیت

پرداخت که در مواجهه با مساله پناهند ان در دو دوره مجلس دهم و یازدهم در این دهه طرا و یا 

 ارایه شده است.

ی مجلس دهم طرا سرراماندهی اتباع هانفر از نماینده 55 ،1533سررال  در اواسرر  این دهه در

این طرا همچون دید اهی  .دکننارائه میی امنیت ملی و سریاست خارجی هابیگانه به کمیسریون

که از دهه شررصررت در قبال پناهند ان بود یکی از دلایل کاهش اشررتغال کار ران ایرانی را اشررتغال 

این طرا  1 یبراسات ماده 84داند،می اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی و عدم ساماندهی

ی مرزی تحت نظارت وزارت کشررور امکان اسررتقرار داشررتند همچنین هاپناهند ان فق  در اردو اه

                                                      

  .1535رسانی افغانستان. . شبکه اطلاعآموز هموطن در ایران)عکس(تنبیه چهار دانش13 

 .1535. خبر زاری تابناک. آموزان افغان!دست کردن در توالت، تنبیه دانش11 

 .1533انصاف. . پایگاه خبری تحلیل ها در قفسی در شیرازعتراض به نمایش افغانا11 

  .1533. خبر زاری جمهوری اسلامی. زنی به میزبان چهل سالهواقعیت هریرود و اتهام12 

 .1533. خبر زاری شفقنا. افغانستانی در ولایت یزد ایران + ویدئو مهاجرانزی ماشین حامل  حنه دلخراش آتش سو15 

 .1533. طرا ساماندهی اتباع بیگانهی مجلس شورای اسلامی. هامرکز پژوهش11 

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=85713
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=85713
https://www.tabnak.ir/fa/news/458630/دست-کردن-در-توالت-تنبیه-دانشآموزان-افغان
https://www.tabnak.ir/fa/news/458630/دست-کردن-در-توالت-تنبیه-دانشآموزان-افغان
http://www.ensafnews.com/38170/اعتراض-به-نمایش-افغانها-در-قفسی-در-شی/
https://www.irna.ir/news/83785483/واقعیت-هریرود-و-اتهام-زنی-به-میزبان-چهل-ساله
https://www.irna.ir/news/83785483/واقعیت-هریرود-و-اتهام-زنی-به-میزبان-چهل-ساله
https://af.shafaqna.com/FA/376745
https://af.shafaqna.com/FA/376745
mailto:http://dotic.ir/news/7899/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
mailto:http://dotic.ir/news/7899/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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های اقامت و یا هر نوع مدرک کارت یاین طرا وزارت کشرررور را موظف کرده بود کلیه 5 یمراده

 شدمی برای اتباع خارجی  ادر هاارتخانه، فرمانداری و اسرتانداریشرناسرایی دیگر را که توسر  وز

لاا قرار بود وضعیت پناهند ان طممنوع و ابطال نماید. این دو ماده پیشرنهادی در طرحی که به ا 

ران ای یو اتباع بیگانه را در ایران سرراماندهی کند حیات اجتماعی بیش از یک میلیون نفر از جامعه

را از شررهرهای تهران، ا ررفهان، مشررهد، قم، یزد و دیگر نقاطی که  هانآو قرار بود  کردمی را تهدید

ی مرزی اسکان هاآوری کند و در اردو اهجمعدر آنجا سرکنی  زیده بودند بِکننند،  هاپناهند ان دهه

دهد. همچنین آن معنای دیگر سراماندهی که وجه سلبی دارد را نیز متذکر شود. ا ر چه این طرا 

ی دولت، مغایرت با ا ل هفتاد و پنجم هاهزینه دلیل اشرکالات اساسی نمایان در آن، افزایش باربه 

جمهوری اسرلامی ایران و نپرداختن به مسایل مبتلا به دیگر  قانون اسراسری، مغایرت با فرمان رهبر

ی هاضررد مهاجر در بین برخی از نماینده یاما روحیه 8586پناهند ان و حقوق پناهند ان رد شررد

ایران  ییی از جامعههابخشری رسرد  ردایبه نظر میافرادی که  .دهدمی خوبی نشرانبهمجلس را 

 بودند. 

نفر از  52در اواخر این دهره طرا دیگری نیز برا عنوان طرا سررراماندهی اتباع بیگانه توسررر  

 یبه بهانهکه این بار نیز حقوق پناهند ان را طرا  این 87.شودمی ی مجلس یازدهم ارایههانماینده

 یهانامه نییآ حیشدن  ح ییفار. از اجرااشرتغال و امنیت شرهروندان ایرانی نشرانه  رفته اسرت 

 اشررکالات و یدارا 88غیر کارشررناسرریطرا  نیابه نظر کارشررناسرران،  ب،یدر  ررورت تصررو ییاجرا

م کافی ، از انسررجااسررت دیجد یهامجازات نییو تع یانگارجرم یفق  دربردارندهو  اریابهامات بسرر

از نظر کارشناسان متخصک و افراد  یها، به اندازه کافطرا بیو تصرو نیتدو دربرخوردار نیسرت و 

 قوقح عییتض یرا برا نهیزم همچنین این طرا 89نشرده استاسرتفاده  یسرینوآ اه به فنون قانون

 90کند.می ایمه پناهند ان یالمللنیب و یانسان

                                                      

ا ساماندهی اتباع اظهار نظر کارشناسی درباره: طرسیاسی مجلس شورای اسلامی. -ی حقوقیهامعاونت پژوهش13 

 .1533. 132. ه بیگانه

ی مجلس شورای اسلامی.  زارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی هامرکز پژوهش11 

 .1533درباره رد طرا ساماندهی اتباع بیگانه. 

 .1533. طرا ساماندهی اتباع خارجی غیر مجازی مجلس شورای اسلامی. هامرکز پژوهش 11 

. طرا ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در ایران: از قابلیت اجرایی شدن تا افزایش ماند اری مهاجرانعیوضلو د. 11 
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در ایران برای شررنیدن  دای  هاضرایی در میان رسرانهفاندک در این دهه ا رچه  توان  فتمی

پناهند ان ایجاد شرده است اما همچنان روا  فتمان ضد مهاجر در قبال پناهند ان برفراز جامعه، 

زند.  فتمانی که بازنمودهای آن می  یری در قبال پناهند ان چر تصمیمسیاست، قوانین و مراکز 

ی به ا رررطلاا هابوط به مهاجران و همچنین قوانین و طرای مرهراتوان در اخبرار و  زارشمی را

 اخیر ایران مشاهده کرد.ی هیک سدی هساماندهی پناهند ان و مهاجران در آخرین ده

 

 سخن آخر

املیت ع ها در ایرانها سکونت افغانستانیبا مرور آنچه  فته شد باید  فت  ذشت بیش از دهه

در  .جامعه ایران بدل کرده است جدانشردنی ها را به بخشریه، پناهندها با جامعه ایرانو برهمکنش

ی دستاوردهایو کنش نهادهای مدنی  هاعاملیت پناهنده ،هاغم همه کاستیرعلی های اخیرسالطی 

. پاسرداری از این دستاوردها و به همراه داشرته اسرت هابرای پناهندهدر سرپهر عمومی و اجتماعی 

اقتصادی و اجتماعی امروز  در شرای  و شهروندی وق اجتماعیحقتمام کسرب خیز برداشرتن برای 

ها بیاندازد و ها را به  ردن پناهندهو ضرررعف قصرررد دارد ناکارآمدی دوباره  راهای واپس رایشکه 

جمعی و  کارهوشرریاری و هفتاد پرتاب کند  یرا به دهه ایران یاین قشررر از جامعه حیات اجتماعی

 .طلبدمدنی بیشتری می
 


