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  چکیده
بر اوضاع افغانستان، به  رگذاریتأث یو خارج یداخل یدادهاو رخ حوادث

به  یافغانستان هاونیلیم یباعث آوارگ ر،یچهاردهه اخ یدر ط ژهیو
شده است. عدم بهبود قابل مالحظه  رانیجمله ااز  گرید یکشورها

افغانستان باعث شده با گذشت  یو اقتصاد یاسیس ،یتیامن تیوضع
اتباع  ونیلیمنزدیك به دو پناهنده و  ونیلیم كی دها هنوز حدوسال

چه  نکهیساکن باشند. اما ا رانی( در ارمجازی)غ یافغانستان رپناهندهیغ
 نیآن چه بوده، ا یهایژگیاتباع افغانستان شده، و یباعث آوارگ یعوامل
، اشتهد رانیا یمل تیبر امن یراتیشده چه تأث دهیبه درازا کش تِیوضع

با  قیتحق نیا درمقاله بدان پرداخته شده است.  نیکه در ا ستیسئواالت
 م،یمفاه حیاطالعات و تشر یاقدام به گردآور یلیتحل -یفیروش توص

حاصل از  جینتااصول و راهبردها در خصوص موارد فوق شده است. 
مواجه با  یمند برانظام یاستیس رانیکه هنوز ا دهدینشان م قیتحق نیا

آنچنان  یفعل یادار التیموجود و تشک نیمهاجرت نداشته و قوان دهیپد
 رپناهندگانیبر تعداد غ جهیو درنت ستیمسائل ن نیا یپاسخگو دیکه با

را  یخاطراتدر کشور افزوده شده و عدم امکان رصدشان م یانافغانست
 کشور به دنبال داشته است. یمل تیامن یبرا

مهاجران، آوارگان،  رپناهنده،یغ افغانستان، پناهنده، اتباع :واژهکلید
 رانیا یاسالم یجمهور یمل تیمهاجرت، امن

  03/10/1398 تأیید تاریخ  02/08/1398 دریافت تاریخ

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

ای بوده که این کشور همواره درگیر جنگ، موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه
ها نفر تحوالت سیاسی و عدم امنیت بوده است. این مسئله در سالیان متوالی آوارگی میلیون

 از اتباع این کشور به کشورهای دیگر باالخص ایران و پاکستان را به دنبال داشته است. 
باعث کننده  لیتسه نیباز و قوان یدرها استیسمی ایران و اتخاذ رویداد انقالب اسال 

و  هانج ریپذکشور پناهنده نیچهارمبه عنوان ران یا یاسالم یجمهورشده است که امروزه 
ترین زمان میزبانی از پناهندگان را به خود اختصاص داده مدت اولین کشوری که طوالنی

وزارت  ین خارجیره کل امور اتباع و مهاجرادا یهابراساس گزارشاست، شناخته شود. 
تعداد کل پناهندگان ثبت شده برابر با  ،2015سال می در ماه رانیا یاسالم یکشور جمهور

و  دهندیل میتشک ستانینفر را پناهندگان افغان 951،142ن تعداد یباشد. از امی نفر 979،410
درصد پناهندگان  97اسکان حدود  باشد.های مختلف به خصوص عراقی میبقیه شامل ملیت

ها از بازرترین شهرمهمان 22درصد در  3افغانستانی در نقاط شهری و روستایی و تنها 
  باشد.های اسکان پناهندگان افغانستانی در ایران میمشخصه

هایی تشکیل ، اکثریت پناهندگان ساکن در جمهوری اسالمی ایران را افغان2015در سال 
درصد  70اند. طبق همین گزارش بالغ بر به ایران وارد شده 1360وایل دهه دهند که در امی

باشند و مابقی از سایر اقوام هستند )آژانس این جمعیت از اقوام هزاره و تاجیک می
(.تعداد باالی مهاجرین ورودی به ایران و نیز خصوصیت قومی و مذهبی 2014پناهندگان، 

های مختلف کرده است؛ چرا که این عوامل در عرصهآنها نظر کارشناسان را به خود جلب 
های ها و فرصتتأثیر نبوده و ضمن ایجاد چالشسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی بی

 مختلف، امنیت ملی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.
 اما ضمن بررسی چرایی مهاجرت اتباع افغانستان سئواالت دیگری از قبیل سئواالت ذیل
مطرح است که در این تحقیق سعی خواهد شد ضمن ارائه پیشنهاداتی بدانها پاسخ داده شود: 

 تیدر وضع یریافراد بدون مدرک در کشور تأث ژهیبه و یتعداد اتباع خارج نیحضور ا ایآ
دولت ایران در برای ساماندهی این تعداد اتباع خارجه چه راهی داشته است؟  یمل تیامن

برای دولت جمهوری اسالمی ایران حضور  نیا ییهاها و فرصتچالشرو دارد؟ چه پیش
 ایجاد نمود است؟
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 مبانی نظری تحقیق  -2

. مکتب کپنهاگ باشدیکپنهاگ استوار م یتیبر مکتب امن قیتحق نیا یچارچوب نظر
شکل  1980در دهه  "مردم، دولت و هراس"بوزان از جمله کتاب  یبار یهاکه با نوشته

 نیبه ا لین یکشورها فراتر ببرد. برا یرا از روابط نظام یتیگرفت، تالش کرد تا مطالعات امن
 یستیز طیو مح یاجتماع ،یاسیس ،ی( موضوعات اقتصاد1: مکتب نیا شمندانیمقصود، اند

( 3کردند،   یبازساز یچند سطح یبه عنوان مفهومرا  تی( امن2افزودند،  تیرا به حوزه امن
را مطرح  "ییزدا تیامن"و  لیتحل ی( برا4را مطرح و  وستهیبه هم پ یمنطقه ا تیامن هینظر

بر آثار و نقطه  "یتیمک سوئ لیب"است که  یکردند. در واقع مکتب کپنهاگ اصطالح
 دینبا تیبه کار برده است و معتقدند امن گرید یو برخ لدیدو ور،یو یبوزان، ال ینظرات بار

 لیمختلف همچون مهاجرت )مسا یابعاد تیشود بلکه امن یتلق یسنت دینبود تهد یبه معنا
 (.1: 1395 نه،یم یاجدارد )ح یو رفاه اقتصاد ستیز طیمح ،یفرهنگ لی(، مسایاجتماع

به پنج بخش را  یتک بعد تیامن ،یتیمطالعات امن یمحور یمکتب کپنهاک با رد نظام
: 1385 ،ی)عبداله خان  دهدیگسترش م یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،ینظام
 رو مدنظر قرار داده شده است. شیپ قیابعاد در تحق نی( که ا1

را در  رهایو متغ گرانیاز باز یعیوس فیعلت که مکتب کپنهاگ ط نیبه ا یطور کل به
 توانیم جهیدر نت دهد،یمورد توجه قرار م یخارج استیس ژهیبه و هادهیپد نییو تب لیتحل

 یکشورها و روابط خارج یو خارج یداخل استیس نییتب یرا برا یجامع یچارچوب نظر
مغفول مانده  یاز سازوکارها یاریبس تواندیاستفاده از آن م که یآنها فراهم آورد، چارچوب

 راتیراستا، حضور اتباع افغانستان و تأث نی. در اردیرا در نظر بگ تیامن یسنت یهالیدر تحل
در قالب ذکر شده و فراتر از  توانیرا م یاجتماع ی واسیس ،یآنها بر موضوعات اقتصاد

 رانیقرار داد. حضور اتباع افغانستان در ا لیو تحل یمورد بررس تیامنو  دیتهد یمفهوم سنت
اثرگذار  یمل تیبر امن یمنف ایمثبت تواند به صورت می هاحوزه نیاز ا کیآنها در هر  ریو تأث
 .باشند

 هاتجزیه و تحلیل داده -3

تحلیلی انجام شده به ویژه بر روی مراحل  -تمرکز اصلی این تحقیق که با روش توصیفی
باشد. در ورود آوارگان افغانستانی به ایران بعد از انقالب اسالمی و تأثیر آن بر امنیت ملی می

 بندی نمود:های ذیل تقسیمآوارگان افغانستانی به ایران را به دورهتوان ورود این خصوص می
 1368تا  1358دوره اول: تجاوز شوروی به افغانستان 
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 1375تا  1368های داخلی در افغانستان از سال دوره دوم: آغاز جنگ
 1380تا  1375دوره سوم: ظهور طالبان از سال 

ان و حضور نسبتاً گسترده آمریکائیان در این دوره چهارم: حمله نظامی آمریکا به افغانست
 و 1384تا  1380کشور از سال 

 1385دوره پنجم: ظهور داعش در منطقه و تا حدودی دوباره قدعلم کردن طالبان از سال 
 (Atule, 2016: 1)شدند پناهجو وارد ایران می 4000تا  2000تا کنون. در این دوره روزانه 

، اکثر پناهندگان ساکن در 2015ژانس پناهندگان، در سال طبق آمار منتشر شده توسط آ
یعنی موج اول مهاجرت به  1360دهند که در اوایل دهه هایی تشکیل میایران را افغانستانی
درصد این جمعیت از اقوام هزاره و تاجیک  70اند. طبق همین گزارش بالغ بر ایران وارد شده

اند )آژانس پناهندگان، که در سراسر ایران سکنا گزیدهباشند و مابقی از سایر اقوام هستند می
2014.) 

 نام شده در جمهوری اسالمی ایران: استان محل تولد پناهندگان افغانستانی ثبت1نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012تا  2002ها براساس آمار کمیساریا از بازگشت داوطلبان سال توضیح: تخمین
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 افغانستان به ایران بعد از انقالب اسالمیعلل ورود اتباع  3-1

علل گریز اتباع افغانستان به کشورهای دیگر از جمله ایران، در دوران بعد از انقالب 
توان ناشی از دو عامل عمده داخلی و خارجی این کشور برشمرد. با توجه به اسالمی، را می

تناسب ارتباط با موضوع تحقیق رابطه زمانی این تحقیق هر دو عامل و زیرمجموعه آنها به 
 گیرند.مورد بررسی قرار می

 عوامل داخلی در افغانستان 3-1-1

 روی کار آمدن دولت کمونیستی در افغانستان 3-1-1-1

بر اثر کودتای حزب « محمد داوودخان»دولت جمهوری  1357 دی 7 تاریخ در
سته به اتحاد جماهیر شوروی های کمونیسم و وابکه پیرو اندیشه« دموکراتیک خلق افغانستان»

ها در ابتدای تشکیل، آنها پس از روی کار آمدن دولت جدید خلقی. سابق بود، سقوط کرد
کردند و در عوض برای توضیح سیاست و نیات از بکار بردن واژه مارکسیست خودداری می

وز کاری کردند و هنطلب استفاده میخود از کلماتی مانند ناسیونالیست، دموکرات و اصالح
به اسالم و عقاید مذهبی مردم نداشتند. اما سرانجام یکسال از کودتا نگذشته بود که چهره 

رحم و واقعی دولت جدید نمودار گشت. دولت کمونیستی افغانستان به نحوی عجیب بی
مصمم خواستار تغییرات بنیادی در جامعه افغانستان بود و در رسیدن به این هدف به خشونت 

 (.201: 2002وسل شد )یوا نز، و وحشت مت
های حاکم و نیز تغییرات بنیادین در افغانستان، از جمله تغییر های بین گروهدرگیری

پرچم، اصالحات ارضی در کنار زیرپاگذاشتن قوانین اسالمی کم کم مردمی را که هنوز در 
 (.207-208: 2002کشور و به امید بهتر شدن وضعیت مانده بودند را به ستوه آورد. )یوا نز، 

چیزی نگذشت که شورش سراسر کشور را فراگرفت و به چند شهر حمله شد. در مه 
های ها و شورشآباد هجوم بردند در فیض آباد و بامیان نیز درگیریشورشیان به جالل 1979

 1979مشابهی اتفاق افتاد این درحالی بود که ارتش نیز از رژیم دلسرد شده بود. در پایان دهه 
های مختلف حلها به بررسی راهاع شدیداً رو به وخامت گذاشت. در همین حال، روساوض

ها امین تغییراتی را در کشور ایجاد برای آرام کردن اوضاع پرداختند. به دلیل فشار روس
هایی را اعطاء کرد اما این مسئله باعث نشد که شوروی دست به اقدامی نزند. نموده و آزادی

گزارشات وزیر دفاع و رئیس کا.گ.ب مبنی بر اینکه رویدادهای سرانجام براساس 
های مقیم افغانستان در معرض آزار و ضدشوروی در کشور در حال افزایش است و روس
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اذیت و تهدید هستند و نیز امین با کاردار سفارت ایاالت متحده رابطه برقرار کرده است، 
 (.211-212: 2002نز، زمینه حضور شوروی در افغانستان فراهم شد )یوا 

 طالبان؛ عامل گریز اتباع افغانستان به ایران 3-1-1-2

اسالمی در افغانستان -توان از جمله جنبش خودجوش کوچک نظامیجنبش طالبان را می
در قندهار ظهور کرد. اعضای این گروه طالب علوم  1994توصیف کرد که در اوایل سال 

روه کوچک توانست به نیروی بزرگی مبدل شود دینی بودند. اینکه دقیقاً چگونه یک گ
دالیل مختلفی داشت. پیوند عمیق با دین، خستگی مفرط مردم از جنگ و خونرویزی و 
همچنین عوامل خارجی که به دنبال منافع خود در افغانستان بودند نقش مهمی در گسترش و 

ستان که بیشتر اهل تسنن تقویت طالبان در افغانستان داشت. این جنبش به ویژه در جنوب افغان
سکنا دارند، توانست نفوذ و گسترش بیشتری نسبت به دیگر نقاط افغانستان داشته باشد. به 

شناسان وجود دارد که شاید بتوان گفت این جنبش همین خاطر بحث زیادی در بین افغانستان
هرچند به طالبان  اند.اساساً جنبشی پشتونی است، چرا که اکثریت قاطع حامیان آن پشتوها بوده

یابیم که از گاه این جنبش را محدود به پشتوها نکرده و با نگاهی به ساختار آن درمیهیچ
توان ها و اقوام افغانستان نیز در آن عضویت دارند. در حقیقت نهضت طالبان را میدیگر گروه

، و هجوم بعدی شوروی 1978های حاصله از کودتای سوسیالیستی سال محصول درگیری
شان از رهبران مقاومت دانست که نتیجه خستگی مردم از جنگ مداوم و نومیدی و بیزاری

 (.2010: 1379نتوانستند وحدت ایجاد کنند و حکومت باثباتی تشکیل دهند )مارسدن، 
رهبر طالبان مالمحمد عمر است از پشتوهای جنوب غرب افغانستان است و قبالً عضو 

گرای مجاهدین به سرکردگی یونس خالص بود تحزب اسالمی، یکی از احزاب سن
ای نداشتند و زمانی که بعد از این آوازه 1994(. طالبان پیش از سال 74: 1379)مارسدن، 

شناخت. ورودشان به صحنه تاریخ عمالً تحرکاتی را آغاز کردند کمتر کسی آنها را می
ن تجاری از راه افغانستان از نظامی افغان با ابتکار دولت پاکستان نسبت به اعزام یک کاروا

مسیر قندهار و هرات به ترکمنستان مصادف شد. کاروان هنگام ورود به افغانستان، در مسیر 
سفرش از کویته به شمال، مورد حمله یک گروه مسلح قرار گرفت. بالفاصله گروه دیگری 

این ماجرا طالبان  به کمک کاروان شتافت و مهاجمان را عقب راند. اینان طالبان بودند. بعد از
 (.75: 1379به سوی قندهار رفت و تقریباً بدون مقاومتی شهر را اشغال کرد )مارسدن، 

توان نامید. پس در حقیقت اقدام فوق را اولین گام طالبان در راستای ایجاد حکومت می
از آن طالبان شروع به پیشروی در شهرهای مختلف نمودند و قوانین سختگیرانه و متعصبانه 
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خود را به مردم ابالغ کردند. در این بین بعضی از والیات افغانستان به دلیل سبک زندگی 
چندان با این قوانین بیگانه نبودند اما اوضاع در شهر هرات که به شدت تحت تأثیر فرهنگ 

تعداد دانش آموزان مدارس  1994و آداب ایرانی بودند متفاوت بود. در هرات در سال 
ها را نجات دهیم، پسر گزارش شده است. )صندوق بریتانیایی بچه 347/23دختر و  663/21
آموز تعداد معلمین زن نیز در این والیت (. همچنین به دلیل شمار باالی دختران دانش1994

باال بود. این مسائل همگی باعث شد که تغییرات عظیمی در این والیت روی دهد و مشکالت 
های تسلط طالبان بر عث شد که در طول نخستین ماهزیادی بوجود آمد. این مشکالت با

های طوالنی در برابر کنسولگری ایران تشکیل شده و تعداد زیادی درخواست هرات صف
استان محل تولد شماره یک با عنوان  نمودارروادید ورود به ایران تسلیم شود. با نگاهی به 

توان این مسئله را به نیز می رانیا یاسالم ینام شده در جمهورثبت یپناهندگان افغانستان
هایی که در درصد از افغانستانی12خوبی مشاهده کرد که بعد از والیت پروان نزدیک به 

اند، که درحقیقت از جنگ و خشونت طالبان ایران سکونت دارند در والیت هرات متولد شده
هاجرت به ایران را اند. این مسئله موج جدیدی از ممجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده

باعث شد. مهاجرانی که بعضاً نتوانستند به صورت قانونی روادید کسب کنند و به صورت 
 غیرقانونی مرزها را پشت سرگذاشته و به ایران وارد شدند. 

 خارجی عوامل  3-1-2

 ها به ایرانانقالب اسالمی ایران و مهاجرت افغانستانی 3-1-2-1

با پیروزی انقالب اسالمی ایران، شعار برابری، برادری و دفاع از مستضعفین به ویژه 
انداز شد. این مسئله در کنار اند طنینهای شرق و غرب شدهمسلمانانی که گرفتار ابرقدرت

های داخلی و خارجی و از سوی مرزی، درگیری دیگر مسائل از جمله مشکالت نظارت
های داخلی در افغانستان، سیل مهاجران و آوارگان افغانستانی یریدیگر همزمانی آن با درگ

، کنترلی «اسالم مرز ندارد»به ایران را سبب شد. در همین راستا، بر پایه شعار امام خمینی که 
امام ها، مخالفت یرغم برخبهاصولی بر روی ورود مهاجران افغانستانی نیز انجام نشد. حتی 

 یکرده و مرزها را برا یهمکار ستانیافغان نیظف کرد که با مهاجررا مو جیسپاه و بسخمینی 
 ها باز کند. ورود آن

با توجه به روحیه انقالبی حاکم و نیز تجربه ناکافی مسئولین در چگونگی مواجه با چنین 
مسائلی خیل عظیم مهاجرین افغانستانی در شهرها و روستاهای مختلف ساکن شده و عماًل 

شهر )اردوگاه( نیز برای آنها فراهم نشد. همین مسئله تا کنون به عنوان امکان ساخت مهمان
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درصد از  3کند به نوعی که اکنون تنها مشکلی همچنان بر دوش مسئولین ایران سنگینی می
های درصد باقی در شهرها، روستاها و حاشیه 97کنند و پناهندگان در مهمانشهرها زندگی می

 کنند. شهرها زندگی می
با وجود قوانینی که از قبل در خصوص پناهندگان و مهاجرین وجود داشت، تا  حتی

چندین سال به دالیل مختلف از جمله اینکه همه با هم برادرند قابلیت اجرایی به خود نگرفت. 
ای بود که نه تنها امکان اجرایی آنها نبود بلکه در مواردی فضای انقالبی جامعه ایران به گونه

های جنگ با عراق حاضر شده برخی در ها در کنار همرزمان ایرانی در جبههینیز افغانستان
ها به تحصیل پرداخته و حتی مدارج عالی را طی کردند و در سراسر ایران بدون هیچ حوزه

الگوی جمعیتی خاصی ساکن شدند. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که مسئولین وقت 
حجم از آوارگان و مهاجران افغانستانی موقت بوده و بعد از  کردند که پذیرش اینتصور می

مدتی آنها به کشور خود بازخواهند گشت. این مسئله سبب شده بود تا کمتر به فکر آمایش 
 این افراد بیافتند. 

 1358-1368 افغانستان به شوروی حمله 3-1-2-2

 بود، نزدیک سابق شوروی به که کیتره نورمحمد ریاست به افغانستان چپگرای دولت
 وزیرنخست پنهانی مناسبات دیگر سوی از. نیاورد دوام چندان فراوان مشکالت دلیل به

 بزرگ شهرهای دیگر و کابل در پراکنده هایشورش رشته یک با آمریکا، با امین اهللحفیظ
 کی،تره نورمحمد شدن کشته از پس و شد همراه اسالمگرا هایهگروه سوی از افغانستان
 و سیا سازمان جاسوس را امین اهللحفیظ مسکو. گرفت دست به را امور زمام امین اهللحفیظ
 ممکن که بیندازد، آمریکا امپریالیسم دامان به را افغانستان خواهدمی که دانستمی کسی
. سازد مستقر افغانستان در را خود بردکوتاه هایموشک کشور این با ورود آمریکا، است
 یافتن اطمینان با سرانجام. بیافتد افغانستان به حمله فکر به شوروی تا شد ایبهانه موضوع همین
 شوروی تهاجم با. شد آغاز افغانستان به تهاجم حمله، این مقابل در آمریکا عملیبی از مسکو

 شکل عادی مردم و نظامی وابستگان آوارگی و هاناآرامی و شد کشته امین افغانستان به
 اما نمایند توجیه را حمله این داشتند سعی هرچند هاشوروی. گرفت خود به ایگسترده
 کشور یک به دعوت، بدون و یکجانبه که کنند پنهان را حقیقت این نتوانستند سرانجام
 رژیمی و کشتند را کشور آن جمهور رئیس کردند، حمله اسالمی و غیرمتعهد مستقل،
 افغانستان اوضاع نتوانستند تنها نه هاروس انتظارشان، برخالف. آوردند کار روی نشاندهدست
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 ممکن سختی به آن از رهایی که افتادند جنگی باتالق در عمیقاً خودشان بلکه کنند، باثبات را
 (.214: 1396 یوانز،) بود

 در و گردد تسهیل آمریکا سوی از افغانستان به تسلیحات انتقال تا شد باعث شرایط این
 نیز ایران و پاکستان جمله از کشورها دیگر پای و شده ترگسترده افغانستان در جنگ نتیجه

 سابق شوروی تهاجم نتیجه در. شود باز اسالمی هایگروه از حمایت با و غیرمستقیم طور به
 گفته به که. نمودند عزیمت ایران به افغانستانی میلیون 5/2 حدود 1368 تا 1358 هایسال طی

 بوده اشغال دوران در آنها مهاجرت عمده علت ناآرامی از گریز ملل سازمان کارشناسان
 (.UNHCR, 2004: 9) است

 بازگشتند افغانستان به هاافغان از بسیاری 1368 سال در افغانستان از شوری خروج از بعد
 با افغانستانی مجاهدین درگیری داخلی، هایناآرامی و خشونت شروع با بازگشت، این اما

 به هاافغانستانی مهاجرت از جدیدی موج داخلی هایجنگ. گردید متوقف مرکزی، دولت
 طبقات به متعلق و شهرها از عمدتاً مهاجران جدید موج این در که شد موجب را ایران

 شدند نامثبت پناهنده عنوان تحت ایران در افراد این. بودند کرده تحصیل و متوسط اجتماعی
 سقوط با. بودند شده وارد کشور به گذشته در که پیوستند ایران مقیم هایافغانستانی جمع به و

  شدند خارج ایران از افغانستانی 1400000 حدود در ،1371 سال در مرکزی دولت
(UNHCR, 2004: 9.) 

 1380-1384 افغانستان به آمریکا حمله و سپتامبر 11 رویداد 3-1-2-3

 ممتاز جایگاهی به خود قدرت کردن بیشتر هرچه با اندکوشیده همواره بزرگ هایقدرت
 سده پایانی دهه آغاز در دوقطبی نظام فروپاشی با. یابند دست هاقدرت دیگر با سنجش در

 خواهان راستا این در و شد تبدیل المللبین نظام در ابرقدرت تنها به نوعی به آمریکا بیستم،
 دشمن یک نبود علت به دوران آن در اما. بود نظام این در خود هژمونیک جایگاه تثبیت

(. 702: 1390 آبادی،نجف آذری) بود شده معنا بحران دچار آن خارجی سیاست مشخص،
 ایاالت ملی امنیت کالن راهبرد تدوین اندرکاراندست و کارشناسان از برخی رو این از

 در. برآمدند جهان از ایتازه تعریف پی در بیستم سده پایانی هایسال در آمریکا متحده
 خارجی سیاست هم تا داد قرار دستاویزی را 2001 سپتامبر 11 رویدادهای آمریکا حقیقت
 – سیاسی – امنیتی – نظامی حضور و گریسلطه هم و سازد رها معنا بحران از را خود

 مزایای بیشترین سپتامبر 11 رویدادهای. کند توجیه را خاورمیانه در خود فرهنگی و اقتصادی
 را رویدادها این کوشیدند آمریکائیان. کرد فراهم آمریکا هایهدف برای را استراتژیک
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. شد مطرح پیشگیرانهدفاع استراتژی سانبدین و سازند منطبق خود پیشین امنیتی برگفتارهای
 شوروی فروپاشی از پس دوران در شدتکم هایچالش با رویارویی استراتژی، این هدف

 هایهدف به بتواند آمریکا آن سایه در که ایتازه سرد جنگ بازسازی. بود دوقطبی نظام و
 فراهم را مناسب زمینه سپتامبر 11 رویدادهای و نبود امکانپذیر سازیدشمن با جز برسد خود
 سیاست مسیر در سردرگمی»: گویدمی برجسته کاراننومحافظه از «کراتامر چارلز». آورد

 است رسیده پایان به امروزه بودف آمده وجود به سرد جنگ پایان از پس که آمریکا خارجی
 آمریکا و است داده بینادگرا اسالم با جنگ یعنی دهندهسازمان اصل یک به را خود جای و
 از خارج اساساً  که را افغانستان در خود حضور که یافته فرصت سپتامبر، 11 حوادث دنبال به

 (.270-273: 1387 مقدم، گوهری) «کند نظامی توجیه آمریکاست امنیتی حوزه
آمریکا وارد جنگ علیه تروریسم شد و جرج دبلیو بوش رئیس جمهور  توجیهات این با

های امنیتی جهت پیشگیری از هرگونه حمله احتمالی ( برنامه2000-2008وقت آمریکا )
ریزی و حمالت به افغانستان جهت ساقط کردن گروه طالبان را رسماً آغاز کرد. دیگر را پایه

، یکی از مباحث دائمن راستا پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان و بحث ایجاد پایگاه در ای
شده است )توحیدفام و پایدار، مورد مناقشه و تهدید کننده امنیت ملی ایران محسوب می

1391 :67  .) 
 اتباع افغانستان و تأثیر حضور آنها بر امنیت ملی ج.ا.ایران -4

ها منجر ها را تشکیل داده و زمانی این تالشامروزه امنیت ملی کشورها، مبنای کلیه تالش
شود که امنیت در ابعاد مختلف وجود داشته باشد. احساس ناامنی، پویایی، تحرک به نتیجه می

الشعاع قرار داده و قسمت بزرگی از پتانسیل و انگیزه انسان را در جهت پیشرفت و تعالی تحت
(. لذا شناسایی عوامل دخیل در 12-13: 1376دهد )تهامی: هایش را به هدر میبلیتو قا

 یمحور یکپنهاک با رد نظاممکتب باشد. در این حوزه وضعیت امنیتی بسیار حائز اهمیت می
و  یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،یرا به پنج بخش نظام یتک بعد تیامن ،یتیمطالعات امن

برانگیزترین در این تحقیق بحث( که 1: 1385 ،ی)عبداله خان  دهدیمگسترش  یطیمح ستیز
آنها یعنی حوزه امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، و امنیت اجتماعی که متأثر از مسائل مهاجرت 

 و پناهندگی هستند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
 حوزه امنیت سیاسی 4-1

 نقطه یک از فرد اقامت محل تغییر از عبارتست مهاجرت عام، طوربه شناسی،جمعیت در
ایران در طول دوران مختلف و با وجود  تعریف این (. با212: 1376زنجانی، ) دیگر نقطه به
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های گوناگونی که در افغانستان بوجود آمده، از تجاوزات شوروی سابق تا روی بحران
بدان  ن کشور بوده است. اینکارآمدن طالبان و شکست آنها، پذیرای خیل عظیمی از اتباع ای

 مهاجرت حجم افزایش و افغانستان در بحران بین یمعنادار زمانی یک تقارن معناست که
 بوده سیاسی بحران از میزانی حامل مهاجران یابرهه هر در بنابراین. است وجود داشته مداوم

رسد لذا به نظر می .اندنموده ایفا را دهندهانتقال نقش بحران گسترش در صورتو بدین 
های مذکور، مدیریت و کنترل مشکالت ناشی از وجود مهاجران قانونی و غیرقانونی در دوره

حضور آنها و مباحثی مانند نگرش کشور میزبان، و بحث بازگشت آنها به کشورشان و 
گیری یک منشأ اضطراب سیاسی در روابط میان افغانستان بسیاری مسائل دیگر باعث شکل

ران شده است. از سوی دیگر، تغییر رویکرد ج.ا.ایران از درهای باز به ایجاد محدودیت با ای
های قاچاق انسان در پذیرش مهاجران افغانستانی نه تنها کارا نبوده بلکه باعث گسترش شبکه

هایی در مرزهای بین دو کشور شده که در نتیجه آمارهای مربوط ها و تنشو افزایش ناامنی
تر شده است. همچنین ایدئولوژی متفاوت مهاجران و کشور میزبان ران غیرشفافبه این مهاج

(. با 18: 1391تواند تهدیدی سیاسی برای کشور میزبان تلقی گردد )زرقانی و موسوی، می
توجه به نفوذ طالبان و ایدئولوژی آنها در افغانستان، بنیادگرایی و طالبانیست پتانسیل ایجاد 

 باشد. از سویی محیطقاط مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان را دارا میمشکالت امنیتی در ن
 را شکل محیط این هایحلقه مهمترین از یکی افغانستان ای است کهبه گونه ایران استراتژیک

 علیه عراق ساله 8 تحمیلی جنگ توان اذعان کرد که بعد ازای که حتی میدهد؛ به گونهمی
افغانستان بوده و این مشکل در زمان طالبان به  ایران امنیتی التمشک بزرگترین از یکی ایران

 ای که حتی در مقطعی امکان درگیری نظامی بسیار نزدیک شد. اوج خود رسید، به گونه
ایمنی و امنیت، یکی از معتبرترین مؤسساتی  در خصوص تأثیرات مهاجرین بر وضعیت
است مستقر در لندن  1ؤسسه لگاتومباشد. ممیکه در این حوزه فعالیت دارد مؤسسه لگاتوم 

 . این مؤسسهپردازدیکشور جهان م 149تا  142ی رفاه یهامؤلفه یبندکه هر ساله به رتبه
ی بررسی کرده که وضعیت ایران را شخص یمنیو ا یمل تیرا در دو حوزه امن یمنیو ا تیامن

وضعیت امنیتی در ، 2شاخص 10با ارائه مؤسسه لگاتوم . نیز در این حوزه نشان داده است
 یجنگ داخل -1 ها عبارتند از:. این شاخصدنماییم یبندرتبهکشورهای مختلف را مناطق 

                                                      

1 Legatum Institute 

2 Legatum Prosperity Index 
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 یظلم و ب -5بدون ترس  یاسینظرات س انیب -4 تیجمع یثبات یب -3 زحمله و تجاو -2
 یاسیمهاجرت نخبگان و مخالفان س -7و پناهندگان  یآوارگان داخل -6 یگروه هاییعدالت

 .امن در شب یرو ادهیپ -10 یدزد -9دولت  یاز سو یاسیخشونت س -8

های خصبر اساس شا 2018تا  2007ی ایران از سال رفاه یهامؤلفه یرتبه بند: 1جدول 

 مؤسسه لگاتوم

 
های مؤسسه لگاتوم، وجود آمار مربوط به پناهندگان و برای درک بهتر شاخص

رسد. در این خصوص سعی شده است که آمار غیرپناهندگان در کشور ضروری به نظر می
 مربوطه براساس آخرین اطالعات رسمی گردآوری شود. 

 : سرشماری رسمی پناهندگان افغان ساکن در ایران  )آمایش(2جدول 
تعداد  سال سرشماری

 پناهندگان

تعداد 

 غیرپناهنده

 جمع کل

نام ثبت

 پناهندگان

2001 000/350/2 - - 

 - - 000/450/1 2003 1طرح آمایش 

 000/914/1 000/000/11 000/914 2005 2طرح آمایش 

 628/594/1 116/659 512/935 2008 3طرح آمایش 

 - - 337/022/1 2009 4طرح آمایش 

                                                      

فوریه  19ر )بی بی سووی فارسووی، وزارت کشووو یمدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارج احمد حسووینی،اظهارات آقای  1

2006) 

 ایمنی و امنیت رتبه جهانی سال ایمنی و امنیت رتبه جهانی سال

2017 117 119 2011 116 135 

2016 118 120 2010 119 134 

2015 118 120 2009 120 131 

2014 118 128 2008 118 125 

2013 119 134 2007 116 119 

2012 116 129    
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تعداد  سال سرشماری

 پناهندگان

تعداد 

 غیرپناهنده

 جمع کل

 199/704/11 - - 2010 5طرح آمایش 

 513/452/1 355/612 158/840 2011 6-7طرح آمایش 

 158/440/1 000/600 158/840 2012 6-7طرح آمایش 

 027/845/2 000/000/22 027/845 2013 8طرح آمایش 

  622/734 000/840 2014 9طرح آمایش 

 000/840/1 000/000/1 000/840 2015 9طرح آمایش 

 3979/583/1 000/630 979/950 2016 10طرح آمایش 

 1759448 اعالم نشده در حال انجام 2017 11طرح آمایش 

 
 حوزه امنیت اقتصادی 4-2

راگیرتری یافت. فدر بُعد مطالعات امنیتی، پس از افول نظریه امنیت نظامی، اقتصاد جایگاه 
اموری چون  کننده معاش مردم بوده و بهاقتصاد، در هر زمانی دربرگیرنده مقوالت تأمین

تصادی، عالوه منابع طبیعی، نیروی انسانی و تالش و فعالیت بشری وابسته است. در امنیت اق
های خدادادی، عدالت وتوزیع عادالنه ثروت میان مردم و بر اهمیت وجود منابع و ثروت
روند. با این حال و با اجرای عدالت در های مهم به شمار میهمچنین ایجاد شغل از مؤلفه

ثباتی و ناامنی به ویژه در بعد ملی که همان نارضایتی عمومی صه اقتصاد، عوامل مهم بیعر
 (.88: 1389است، از بین خواهند رفت )جمشیدیان، 

برای کار و کسب  در حوزه اقتصاد، با توجه به حضور اتباع افغانستان در ایران و نیاز آنها
رغم تمامی ست. علیه این تحقیق اها مورد توجدرآمد، این حوزه بیشتر از دیگر حوزه
ها و تسهیالت ایجاد شده برای بازگشت آنها همچنان مشکالت موجود در ایران و نیز تالش

 یز ندارند. نزدیک به سه میلیون افغانستانی در ایران حضور داشته و قصدی برای بازگشت ن

                                                      
، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز 11وضوووعیت آمارهای مهاجرت نیروی کار در ایران و جهان، ص  1

 آمار و اطالعات راهبردی

 1391اردیبهشت  17خبرگزاری فارس،  2

 انمرکز آمار ایر 3
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 1390که نسبت به سال  نفر بود 560،040 الغ برب 1395جمعیت فعال اتباع خارجی در سال 
 در خارجی شاغل جمعیت که است حالی در این درصد افزایش داشته است؛ 10.3به میزان 

 مقابل در ولی بوده برخوردار 1390 سال به نسبت درصدی 14.5 افزایش از 1395 سال
 .انددرصدی مواجه بوده 42.6اهش ک با 1395 سال در خارجی بیکاران

که در مقایسه  نفر بود 704،665 با برابر 1395ی نیز در سال جمعیت غیرفعال اتباع خارج
 .دهددرصدی را نشان می 0.4کاهش  1390با سال 

 1395 سال –نیروی انسانی بر حسب تابعیت : 2نمودار 

 مرکز آمار ایران – 1395 نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالمنبع: 
 

درصد از  2.4که سهم  بودهشاغل نفر  538،646از کل اتباع خارجی در کشور، تعداد 
همچنین تعداد شاغلین خارجی در گروه  .اندشاغلین کل کشور را به خود اختصاص داده

درصد جوانان شاغل  7.9به عبارت دیگر  باشد.مینفر 147،432ساله برابر با  24تا  15سنی 
جوانان شاغل خارجی  نکته قابل تأمل آن است که سهم هستند.کشور، جزء اتباع خارجی 

  .بیش از دو برابر شده است 1390نسبت به سال  1395ساله در سال  24تا  15
های یکجانبه آمریکا علیه ایران، با توجه به اینکه در حال حاضر به ویژه به خاطر تحریم

نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته که این مسئله مستقیماً بر وضعیت امنیت ملی تأثیرگذار 
بوده است. از این رو، توجه برخی از کارشناسان و سیاستمداران بیش از پیش به مسئله حضور 
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 غانستان و اشغال برخی از مشاغل جلب شده است. از این دیدگاه اتباع افغانستاناتباع اف
 (خدماتی و ساختمان کشاورزی، غالباً) مختلف هایبخش در شغلی هایفرصت اندتوانسته

ای بگیرند. هرچند در خصوص اشتغال اتباع خارجی قوانین و مقررات ویژه اختیار در را
ای با های سلیقههای مختلف به صورتباعث شده که استان تصویب شده است اما این مسئله

 آن برخورد داشته و مشکالتی به دنبال آن میان جامعه میزبان و مهمان ظهور یابد. 
« کارت  کار»های اخیر وزارت کار سعی نموده است از طریق ساماندهی در سال

اقتصاد را تعدیل نماید. با  پناهندگان، مسائل و مشکالت مربوط به پناهندگان در حوزه کار و
ای از های موجود در حوزه اشتغال پناهندگان، عمالً بخش عمدهاین حال بدلیل محدودیت

باشند و یا یا قادر به کار کردن نمی آنها در مشاغلی که در کارت کار برایشان تعیین شده
قط به عنوان تکلیفی ها ندارند. لذا، این کارت در اغلب موارد فتمایلی به کار در این حوزه

ها تحمیل شده و هزینه مستقیمی را نیز به پناهندگان وارد کرده و موجبات نارضایتی بر استان
آنها را ایجاد نموده است. فشار مسئولین استانی نیز برای رعایت دقیق این قوانین کار ممکن 

 اید. ای را ایجاد نمها دامن زده و حتی مشکالت امنیتیاست به این نارضایتی
تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر حضور مهاجرین بر اقتصاد، در کشورهای توسعه 
یافته، حاکی از آن است که در مجموع، مهاجرت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور میزبان 

(. اما در ایران با توجه به شرایط موجود این وضعیت کمی 30: 1375گذارد )فرهنگ، امید می
های حمایتی دولتی در ایران، ها و عدم برخورداری مهاجرین از کمکیمتر است. تحرپیچیده

چه بسا در مواردی شان را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. حقوق کم آنها، وضعیت معیشتی
تواند اثرات مستقیمی بیکاری و در نتیجه فقر آنها را به دنبال داشته باشد که این موضوع می

واد مخدر و متعاقب آن ایجاد مخاطراتی برای امنیت ملی را بدنبال بر افزایش بزه و قاچاق م
 داشته باشد. 

 حوزه امنیت اجتماعی  4-3

گزینی خاص آن در بسیاری یا جدایی« گتو»ها در شهرها باعث ایجاد پراکنش افغانستانی
های اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران شده است. مهاجرت مردم از شهرستان

تان به کشورهای همسایه خاصه ایران، نوعی مهاجرت اجباری ناسالم است که با آسیب افغانس
های مهاجر توأم بوده است. عامل اصلی این نوع و تخریب روحی و روای اعضای خانواده

های داخلی افغانستان و پیامدهای ناشی از آن بوده است مهاجرت، جنگ و ناآرامی
عی باعث شده به برخی از مشکالت اجتماعی و نیز (. چنین تجم43: 1383ها، )جمشیدی
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های فرهنگی و آموزشی قاچاق موادمخدر دامن زده شود. از طرف دیگر، بسیاری از نارسایی
آنان در مواجهه با مردم و اجتماع شهر، اثرات دراز مدتی برکارکردهای اجتماعی و فرهنگی 

شی از این امر نه تنها در درون خواهد داشت. تصادم شدید فرهنگی و تضادهای اجتماعی نا
تواند روابط سیاسی بین ایران و افغانستان را نیز تحت تهدید برای امنیت ملی است که خود می

 تأثیر قراردهد. 
های امنیتی مربوط به حضور اتباع افغانستان در کشور در حوزه یکی دیگر از چالش

ترکیب جمعیتی جامعه میزبان به  نشینی و نیز بهم خوردناجتماعی مربوط به گسترش حاشیه
باشد. اتباع افغانستان به دلیل درآمد پائین خصوص در روستاها و مناطق با جمعیت کم می

امکان زندگی در نقاط شهری را نداشته و در نتیجه غالباً در حاشیه شهرها و یا روستاهای 
ق باالتر رفته، شوند. در نتیجه، تراکم جمعیت در این مناطنزدیک به شهرها، ساکن می

شود و نتیجتاً بزه و اعمال یابد، مشاغل کاذب زیادتر میدرمانی تنزل می -وضعیت بهداشتی
 کند. خالف قانون نیز گسترش پیدا می

 پیشنهادات -7

عوامل و دالیل مهاجرت اتباع افغانستان به ایران، همانطور که شرح آن در این تحقیق 
های مختلفی از افغانستان به ایران را ها، عزیمت گروهرفت، متفاوت بوده است. این تفاوت
های اجتماعی، تری در حوزهریزی منسجمتوان برنامهسبب شده است که با دانستن آنها می

رسند هنوز دولت ج.ا.ایران ی را پیگری نمود. اما فرای این عوامل، به نظر میاقتصادی و سیاس
باشد. در خصوص حل پایدار در مواجه با حضور اتباع خارجی به نقطه پایداری نرسیده 

مشکالت پناهندگان آنچه که به صورت رسمی توسط آژانس پناهندگان ارائه شده است 
( اسکان مجدد. هرچند 3( ادغام در کشور مقصد و 2( بازگشت به کشور مبدأ 1عبارتند از: 

این سه طرح نیز با مشکالتی مواجه و مسئوالن این آژانس را برای پیشبرد بهتر آن به تأمل 
تواند تا حد قابل توجهی واداشته است اما به هر صورت در حال حاضر این سه راه سنتی می

 باشد.ها توأمان این راهمشکالت را حل نماید. اما موفقیت آن در گرو اجرای 

نگریسته لذا از ابتدا دولت ایران ورود اتباع افغانستان به کشور را به عنوان امری موقت می
ورزیده است. دلیل شرایط کنونی و بیش از همه بر بازگشت آنها به کشور خود تأکید می

. اما درعین حال توان در این سیاست جستجو کردافزایش آمار مهاجرین غیرقانونی را نیز می
هایی است که مورد تأئید اسکان مجدد )اعزام پناهندگان به کشور سوم( نیز از جمله سیاست

 3000پذیر )حداکثر باشد. ولی با توجه به درخواست کم کشورهای غربی پناهندهدولت می
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راه  دارد. امانفر به صورت ساالنه( عمالً این روش باری را از روی دوش دولت ایران برنمی
حل دیگر یعنی ادغام مجدد، که ایران چندان تمایلی به اجرای آن را  ندارد، شاید بتوان به 

های ایجادی رسد فرصتعنوان قابل اجراترین روش بر آن تأکید کرد. روشی که به نظر می
هایش خواهد بود. در قیاس با دو روش دیگر، ادغام مجدد تبعاتی را برای آن بیشتر از چالش

هایی را نیز با خود به دنبال دارد. با این حال ساالنه صدها تن به به دنبال داشته و نگرانی ایران
های مختلط تابعیت ایرانی را کسب کرده و به عنوان شهروندان دالیل مختلف از جمله ازدواج

تر شدن این برنامه با شوند. اما قابل درک است که در صورت گستردهایرانی پذیرفته می
ای را نیز به دنبال داشته باشد. به بینیبه گستردگی مرز، این طرح تبعات غیرقابل پیشتوجه 

مند و منسجم برای مواجه با پدیده دلیل نگرانی از این تبعات است که هنوز ایران سیاستی نظام
هایی که در مند شهروندی به اتباع افغانستان، به ویژه گروهمهاجرت نداشته است. اعطای نظام

توان از هدررفت مندی از خدمات آنها میاند ضمن بهرهران تحصیل نموده و توانمند شدهای
منابع مالی که صرف توانمندسازی آنها شده جلوگیری نموده و به نیروی کار نسبتاً ارزان در 
قیاس با شهروندان ایرانی دست یافت. همچنین این افراد ضمن پرداخت مالیات بردرآمد 

 ایط سخت اقتصادی و تحریم کنونی دولت را یاری رسانند. توانند در شرمی
مندی از مند نمودن حضور اتباع خارجی در کشور و بهرهیابی به این شرایط و نظامدست

طلبد که این مهم بدست ریزی متمرکز و جامعی را میشرایط این حضور نیازمند برنامه
ها و فراگیر که بتواند تمامی فرصت آید مگر تحت نظارت سازمانی گسترده با اختیاراتنمی

ریزی نماید. اما باتوجه به پیچیدگی های این حضور را شناسایی و برای آنها برنامهچالش
توان از مند نمودن حضور آنها میریزی و نظاموضعیت اتباع خارجی در ایران، برای برنامه

 مند شد. تجربیات دیگر کشورها نیز بهره
شت زمان منجر به تغییر شرایط شده و لذا باید متناسب به زمان به جز مسائل فوق، گذ

ها و های آمریکا و دیگر کشورها، برنامهریزی کرد. در حال حاضر، سیاستحاضر برنامه
دهد. همین مسائل باعث گردیده است که جنبش های ایران را نیز تحت تأثیر قرار میسیاست

برد، اکنون به عنوان یک نگ با افغانستان پیش میای ایران را به سمت جطالبان که در دوره
عامل برای اجرای تمایالت ایران و نیز در جهت صلح در منطقه، در تهران پشت میز مذاکره 

 گرایی بیشتر نزدیک کرده است. با ایران بنشینند. مسیری که ایران را به واقع
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 بندیجمع -8

های بزرگ لی و خارجی، حضور قدرتهای داخها و نزاعدر طول سالیان متوالی جنگ
ای از اتباع گرایی در افغانستان باعث شده است که در هر برهه زمانی عدهو نیز رشد افراط

ها سبب این کشور آواره شده و به کشورهای دیگر از جمله ایران عزیمت نمایند. این شاخصه
شهره بوده و مسئولین  "مهاجرفرست"شده که امروزه در جهان افغانستان به عنوان کشوری 

ها به ویژه بر روی امنیت کشورمان و حتی اتحادیه اروپا را برای کاهش تبعات این مهاجرت
 ملی آنها به واکنش واداشته است.

حضور مهاجران افغانستانی در ایران آنقدر به درازا کشیده شده است که رکورد جدیدی 
ترین میزبان پناهندگان شوری که طوالنیرا در جهان ثبت نموده و ایران را نیز به عنوان ک

یعنی  2007تا  2002های در یک دوره زمانی بین سالخارجی بوده مطرح ساخته است. تنها 
ای به کشور خود بعد از شکست طالبان بود که مهاجرین افغانستانی به صورت گسترده

با توجه باخت و کنندگان رنگ بعد از یکی دو سال کم کم امیدهای بازگشتاما بازگشتند. 
نه تنها به حداقل روند  نیاآنها عدم تحقق انتظارات  زیافغانستان و ن ریگچشم یبه عدم بازساز

نامناسب  تیامر نشان دهنده وضع نیاممکن رسید بلکه بازگشت معکوس شکل گرفت. 
به  .بود رانیدر ا یزندگ طیافغانستان و تفاوت فاحش آن با شرا یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس

 هستند.از پناهندگان در داخل  یتیهرنوع طرح حماهمین دلیل برخی از منتقدین مخالف ارائه 
 آناندر جهت عدم بازگشت  یدر داخل مانع تیهر نوع حما آنها بر این باورند کهچرا که 

را گسترش  اقتصادیو  یاجتماع ،یتیمشکالت امنحضورشان در کشور و بوده به کشور خود 
منجر به خود بازگشته بودند،  رکه به کشو یکسان یسرخوردگئله در کنار دهد. این مسمی

گسیل غیرقانونی آنها در سطح وسیع به ایران شد که در مواردی نیز منجر به برخورد نیروهای 
هایی بین دو کشور مرزی با غیرمجازین، اعتراضات مردمی در داخل افغانستان و حتی تنش

ادامه یافت به گونه  2010تا  2007های ن به ایران در سالکنندگاگردید. این موج بازگشت
ای که نزدیک به دو میلیون نفر به صورت غیرقانونی به کشور وارد شدند. این درحالی بود 

این مسائل بر آنها داشته باشد.  ستتوانینم یاگسترده یتیگونه کنترل امن چیه گریدولت دکه 
باعث شد تراکم جمعیتی در برخی از نقاط به هم خورده و حتی در مواردی جمعیت اتباع 

 افغانستان نسبت به جمعیت اتباع ایران بیشتر شود. 

با توجه به توضیحات فوق و نیز در چارچوب نظریه مکتب کپنهاگ که امنیت اجتماعات 
کند محیطی تقسیم میتماعی و زیستبشری را به پنج مقوله نظامی، سیاسی، اقتصادی، اج
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ای در تمامی مقوالت اشاره شده، با فراز توان گفت که مسئله مهاجرین به صورت گستردهمی
ای را به دنبال داشته و امنیت ملی ایران را تحت و فرودی غیریکنواخت، تأثیرات مثبت و منفی

عد مثبت این حضور را بررسی تأثیر خود قرار داده است. حتی در حوزه نظامی اگر بخواهیم بُ
بینیم که تشکیل تیپ فاطمیون افغانستان و نیز به طور غیرمستقیم، بازگشت آنها در کنیم می

هایی برای جمهور اسالمی های نظامی توانسته است فرصتکشور خود و حضور در رسته
این رو، کنترل  ایران بوجود آورده تا از آن در جهت تثبیت امنیت ملی خود استفاده نماید. از

تواند تأثیرات منفی در مند نمودن این حضور میحضور اتباع خارجی در ایران و نظام
های مختلف پنجگانه مذکور را به حداقل برساند و تأثیرات مثبت آن را دوچندان عرصه

توان اعالم کرد که متأسفانه تنها تمرکز بر روی کاهش نماید. با این وجود تحقیقاً می
های ان در کشور، بدون درنظر گرفتن بقیه جوانب، تأثیرات مخرب، به ویژه بر حوزهپناهندگ

های کاهش پناهندگان در ایران، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، را درپی داشته است. سیاست
های پایدار جمهوری اسالمی ایران بوده است، افزایش آمار که همواره یکی از سیاست
ته و افزایش غیرمجازین نیز افزایش بزه، جرم و جنایت، قاچاق غیرمجازین را به دنبال داش

مواد مخدر، قاچاق ارز و غیره را گسترش داده و به صورت مستقیم امنیت ملی را تحت تأثیر 
توان به وضوح های مختلفی را بوجود آورده است. این موضوع را میمنفی قرار داده و چالش

نیز مشاهده کرد.  مؤسسه لگاتوم یهار اساس شاخصب یرفاه یهامؤلفه یبندرتبهدر جدول 
مجدد گسیل همزمان با  یعنی 2010تا  2007از سال کنیم که مشاهده می طبق جدول لگاتوم
 تیوضع نیقرار گرفت و ا یمنف ریتحت تأث زین یتیامن تیوضع رانیبه ا یآوارگان افغانستان

که میزان غیرمجازین افزایش  2013همچنین در سال هم شد.  ترمیوخ 2011در سال  یحت
 جهینت توانیم یعنها باالتر رفته بود. ییافته بود شاخص منفی امنیتی در این زمان از دیگر سال

 یرا چه در بُعد داخل یتیامن تیاتباع افغانستان در کشور، وضع یرقانونیغگرفت که حضور 
 یهاالشعاع خود قرار داد و شاخصرابطه با افغانستان را تحت یعنیآن،  یو چه در بُعد خارج

 یطرح سرشمار ی. از آن به بعد با اقدامات دولت براافتی شیمسئله افزا نیمتأثر از ا یمنف
 یبرا 2015در سال  یپس از آن با دستور رهبر زیو ن رانیدر ا رمجازیغ یجامع اتباع افغانستان

 جهیشده و در نت تیریثبت و اسکان آنها مد تیوضع از،رمجینام از کودکان اتباع غثبت
در  کرد. دایدر کشور بهبود پ یتیبه مرور شاخص امن 2017تا  2014 یکه در سالها میشاهد

نزول کرد که یکی از مهمترین دلیل این کاهش، امکان  120این مدت شاخص منفی امنیتی به 
یکجانشینی آنها به دلیل تحصیل  رصد آنها، عدم تردد غیرقانونی در مرزها و درنتیجه
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توان فرضیه مطرح شده در این تحقیق را اثبات کرد توان برشمرد. لذا میکودکانشان را می
ها به ها به صورت مستقیم تأثیر منفی بر امنیت ملی گذارده و نیز استفاده از فرصتکه چالش

مند اتباع ر نظامتحکیم و ثبات امنیت ملی کمک خواهد نمود. از این رو هر قدر حضو
خارجی در کشور تقویت شود، وضعیت امنیت ملی نیز بهبود یافته و خدمات بهتری نیز 

توان به اتباع مجاز از جمله پناهندگان ارائه نمود. با نگاهی به وضعیت اتباع افغانستانی می
توان تحقیقاً دریافت که این گروه تبعات امنیتی کمتری نسبت به مجاز در کشور می

باشد. جمهوری اسالمی رمجازین دارند اما رفتار با آنها نیز تابع شرایط و قوانین خاصی میغی
های مختلف از جمله طرح سرشماری جامع ایران همواره سعی نموده است که با برنامه

پناهندگان یا همان طرح آمایش حضور پناهندگان افغانستانی در ایران را ساماندهی کند تا 
توانست امنیت ار از تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی که میبتواند با این ک

 ملی را تحت تأثیر قرار دهد، بکاهد. 
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 :مآخذ و منابع
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 پژوهشکده مطالعات راهبردی
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تا(. کمیسووواریای عالی سوووازمان ملل متحد در امور پناهندگان )بی -
های حمایت از پناهندگان، مطالعه میدانی برای سییازمان
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مار ایران ) - ماری کشییور(. 1390مرکز آ مه آ نا ، تهران: سیییال
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رساله  ،یاامام خامنه یتیامن هینظر نیی(، تب1389) ،یهاد ان،یدیجمش -
دانشووگاه دفاع  ،یمل تیدانشییکده امن ،یمل تیرشووته امن یدکتر
 .یعال

المللی و امنیت (. مهاجرت بین1391زرقانی، هادی؛ موسوی، زهرا ) -
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