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Abstract 
As two neighboring countries, Iran and Afghanistan are affected by each other's political-

security, economic and cultural-social developments. The large-scale migration of Afghans to 
Iran began in the early 1980s due to the Soviet invasion. The first generations of Afghan 
immigrants were generally concerned about security, survival, work, and daily life, but the new 
immigrants have more social, scientific, cultural, political, and social concerns. In this regard, 
an increase in their willingness to educate can be observed. Anyway, these people experience 
challenges in their own lives and have opportunities as well. The current research seeks to study 
the challenges and opportunities of Afghan educated people living in Iran. The theoretical lens 
used has been constructivism. To achieve this goal, the grounded theory method has been used. 
Using the purposive sampling method, interviews were conducted with 27 Afghan-educated 
people living in Iran and 22 experts on issues related to Afghan immigrants. The findings show 
that Afghan educated people face socio-cultural challenges (educational limitations, the 
experience of humiliation and insult, living with a fear of being powerless, and a negative 
image), economic (occupational limitations, economic weakness, investment limitations), and 
political-security (structural discrimination, instability of policies, inefficient laws and 
polarization of immigrants). On the other hand, In contrast, they have opportunities Including 
social- cultural (Educational benefit, cultural commonality, self-governing schools, and creation 
of coordination networks), economic (Iran's welfare level and benefits from defined jobs), and 
political-security (Iran's security and the opportunity to become a refugee). These challenges 
and opportunities should be explained in the context of political developments and the Iranian 
immigration policy system, which is a multi-layered phenomenon. 
Keywords: International Migration, Educated Afghans Living in Iran, Immigration 
Policies, Challenges and Opportunities, Grounded Theory. 
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هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ها و فرصتبررسی چالش

 **افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیل

 29/01/1401تاریخ دریافت:  1 فاطمه احمدي
 23/06/1401تاریخ پذیرش:  *2 شهروز ابراهیمی

 3داود عیوضلو
 چکیده

 اجتمـاعی  -اقتصـادي و فرهنگـی   امنیتـی،  -سیاسـی  متأثر از تحوالت دو کشور همسایه، عنوان به و افغانستان ایران
بـه دلیـل تهـاجم شـوروي آغـاز شـد.        1980ها به ایران از اوایل دهـه  مهاجرت گسترده افغانستانی. یکدیگر هستند

هـاي نـوین   افغانستانی عموماً دغدغه امنیت، بقا، کار و زنـدگی روزمـره داشـتند، امـا نسـل     هاي اول مهاجرین  نسل
هاي اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بیشتري دارند. در همین راسـتا شـاهد افـزایش    مهاجرین دغدغه

کننـد و از  ودشان تجربه مـی هایی را در زندگی ختمایل به تحصیل در میان آنان هستیم. به هر حال، این افراد چالش
کردگان افغانستانی  هاي تحصیلها و فرصتهایی نیز برخوردار هستند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالشفرصت

روش نظریـه  انگاري بوده است. بـراي نیـل بـه ایـن هـدف از      مقیم ایران است. زیرساخت نظري مورد استفاده سازه
کردگـان افغانسـتانی مقـیم     نفر از تحصیل 27گیري هدفمند، با استفاده از روش نمونهاي استفاده شده است و با  زمینه

دهنـده  ها نشـان نظران مسائل مرتبط با مهاجرین افغانستانی مصاحبه انجام شده است. یافته نفر از صاحب 22ایران و 
ـ تجربه تحق ،یلیتحص يها تیمحدوداجتماعی (-هاي فرهنگیکردگان افغانستانی با چالش این است که تحصیل و  ری

ضـعف   ،یشـغل  يهـا  تیمحـدود ی)، اقتصادي (منف يرسازی، و تصوبه مثابه عاجز شدن توأم با ترس ستیز ن،یتوه
ناکارآمـد   نیقوان ها، استیس يداریناپا ،يساختار ضیتبعامنیتی (-گذاري) و سیاسیهاي سرمایهمحدودیت ،ياقتصاد
ی، لیتحصـ منـدي  اجتماعی (بهره –هاي فرهنگی قابل آنان داراي فرصت) مواجه هستند. در منیمهاجر سازيیو قطب

منـدي از  و بهره رانیا یرفاه سطحی)، اقتصادي (هماهنگ هايشبکه جادیاو   خودگردان مدارسی، فرهنگ اشتراکات
ها را ها و فرصتو فرصت پناهنده شدن) هستند. این چالش رانیا تیامنامنیتی ( –شده) و سیاسی هاي تعریفشغل

 .اي چندالیه است، مورد تبیین قرار دادگذاري مهاجرتی ایرانی که پدیده باید در بستر تحوالت سیاسی و نظام سیاست
هـا و  هـاي مهـاجرتی، چـالش   کردگان افغانستانی مقیم ایران، سیاسـت  ، تحصیلالمللیبینمهاجرت  واژگان کلیدي:

 .ايها، نظریه زمینهفرصت

 ........................................................................................................................  
  )134 -97 صفحه(        آموختگاناشتغال دانش تیوضع نییتبمقاله حاضر مستخرج از رساله دکتراي فاطمه احمدي با عنوان . **

این مقاله از رساله مـورد   .است که در دانشگاه اصفهان در حال انجام است  و افغانستان رانیروابط ا بر  آن ریو تاث رانیا میمق افغانستانی
حمایت پژوهشکده سیاستگذاري دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت ایران) استخراج شده است. بدین وسیله از آنـان تشـکر و   
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 مقدمه

هـا کـه در    ها به ایران تاریخچه طوالنی دارد و در مقایسه با مهاجرت بـزرگ افغـان   مهاجرت افغان
هـا  هاي شـیعه بـراي قـرن    گردد. افغانمیتر بر(تهاجم شوروي) رخ داد، بسیار به تاریخ قبل 1970دهه 

همراه با سکونت دائمی هاي اقتصادي که اند. مهاجرت سفرهاي زیارتی و مذهبی زیادي به ایران داشته
هرچنـد مهـاجرت    ).Abbasi-Shavazi & et al, 2015: 275ثبت شده اسـت (  1850بوده است از دهه 

اي اسـت و شـدت    داراي ابعـاد تـازه   آغاز شد 1350هاي  ها به ایران در دوران معاصر که از سال افغان
 -هاي اقتصادي کند که بر پایه ضرورت دیگري گرفته است، اما گویی از همان منطق تاریخی تبعیت می

توان از عواملی چـون خشکسـالی   تجاري، سیاسی، خانوادگی و مذهبی استوار است. به این ترتیب می
، 50و ایجـاد بـازار کـار در ایـران در دهـه      در افغانستان، رشد درآمدهاي نفتی  1350-1351هاي  سال

مـوازات   به تهاجم شوروي به افغانستان انجامید، اشاره کـرد کـه بـه    1358تحوالت سیاسی که در سال 
ی و سفرهاي زیارتی (که در کنار عربستان سعودي و عراق، سوریه نیز به خانوادگعواملی چون مسائل 

 بـر اسـاس  هـا  هاي اخیر هستند. ایـن مهـاجرت  سال هايآن اضافه شد) ازجمله دالیل اصلی مهاجرت
سـه میلیـون نفـر در سـال      و 1980هـاي   منابع رسمی به اقامت دو میلیون و نیم افغانی در ابتداي سال

هـاي زمـانی    ). عالوه بر ایـن، ظهـور طالبـان در برهـه    38: 1386 خواه(عادل در ایران منتهی شد 1991
ها به ایران و سایر کشورها داشـته   یادي در مهاجرت افغانستانیتا االن نقشی بن 1400و  1380تا  1375

نیافتگی اقتصادي و سیاسی این کشور نیز مزیـد بـر    است. همچنین تهاجم آمریکا به افغانستان و توسعه
تـوجهی پیـدا    ها به ایران و کشورهاي دیگر افزایش قابل علت شده است که میزان مهاجرت افغانستانی

شــامل: پناهنــدگان  هــا آنانــد. در ایــران بــوده 2019یــون افغانســتانی در ســال میل از ســهکنــد. بــیش 
کـه ویـزا و جـواز اقامـت در      2مجاز قانونی نفر)، مهاجران ونیلیم کی در حدود( 1رسمی شده ییشناسا

میلیون نفـر) و مهـاجران غیرقـانونی     5/0(در حدود  اند بودهاند و مجاز به زندگی در ایران  ایران داشته
. انـد  نبـوده میلیون نفر) که داراي جواز مناسب بـراي سـکونت در ایـران     5/1 -2 در حدود( 3ازغیرمج

ثابت باقی مانده است، اما تعداد مهاجران متعارف رشـد   صورت بهتعداد پناهندگان افغانستانی در ایران 
غیرقـانونی بـه    اند) و تعداد مهـاجران داشته است (زیرا برخی از پناهندگان قبلی، تبدیل به مهاجر شده

 ........................................................................................................................  
1 . Officially Recognized Refugees 
2 . Authorized Regular Immigrants 
3 . Unauthorized Irregular Immigrants 
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 در افغانستانی متغیر است و بستگی به فصل (براي مثال کشاورزي) و شرایط اقتصادي توجه قابلطور 
 ).Jauhiainen & et al, 2020: 15( و ایران دارد

نسل اول مهاجرین افغانستانی به ایران عموماً از سطح تحصـیالت پـایینی برخـوردار بودنـد و بـه      
اما این مسـئله   ؛وضعیت اقتصادي نامناسب) تمایل چندانی به تحصیل نداشتنددالیل مختلف (از جمله 

هاي جدید مهاجرین افغانستانی (فرزندان نسل هاي بعد تا حدود زیادي تغییر کرده است. نسلدر نسل
اول مهاجرین) تمایل زیادي به تحصیل و ارتقاء موقعیـت اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی خودشـان      

هـاي زیـادي را در ایـن    د در ابتدا با دغدغه ورود به مدرسه مواجه شدند و محـدودیت دارند. این افرا
هاي تحصیلی در دوران دانشگاه را تجربه کرده و در نهایـت، بـه   زمینه تجربه کردند، سپس محدودیت

هـایی در  التحصیلی مواجه شدند. چنـین محـدودیت  هاي شغلی بعد از فارغدغدغه و مسئله محدودیت
هـا و  ح هنوز هم وجود دارد، هرچند از شدت آن کاسته شده اسـت. در کنـار ایـن چـالش    هر سه سط
هـا  هایی را نیز دارند. برخی از این فرصـت افغانستانی مقیم ایران فرصت کردگان تحصیلها، محدودیت

بین همه مهاجرین افغانستانی مشترك است (مانند فرصت پناهنده شدن و زندگی در ایـران، امنیـت در   
افغانستانی مقیم ایـران اسـت (ماننـد فرصـت      کردگان تحصیلح مختلف) اما برخی دیگر مختص سطو

هـاي علمـی و   مندي از امکانات آموزشی و تقویت مهارتتحصیل در نظام آموزشی و دانشگاهی، بهره
 شغلی، بورسیه شدن و ...).

تحـت تـأثیر    هـا) هـا و فرصـت  وضعیت مهاجرین افغانسـتانی در ایـران و تجـارب آنـان (چـالش     
سیاسـت دولـت ایـران در مواجهـه بـا      هاي کالن دولت ایران در زمینه مهاجرت بـوده اسـت.    سیاست

گیرد. مقطع تـاریخی  مهاجرین افغانستانی بعد از انقالب اسالمی چند مقطع/سیاست متفاوت را دربرمی
شـود. مقطـع    یخوانده مـ » هاي درهاي باز سیاست«است که دوران  1370/1991تا  1358/1979 اول از

نامیـده  » مسئله بازگشـت  پروبلماتیزه شدن و«است که دوران  1385/2006تا  1371/1992دوم از سال 
نامیـده  » دهـی هـاي سـامان  سیاست«تا به امروز است که دوران  1386/2007از  شد و نهایتاً دوره سوم

هاي خردتر، نظامِ گذاريهاي کالن در کنار سیاست). این سیاست95: 1394ی، نصر اصفهانشده است (
را شـکل داده اسـت. شـناخت     کردگـان  تحصـیل معناییِ تجربه مهاجرین افغانستانی در ایران و به ویژه 

تـر در ایـن زمینـه    گذاري مناسب تواند به سیاستافغانستانی مقیم ایران می کردگان تحصیلنظام معنایی 
کاوش این نظام معنایی از طریـق روش  کمک نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناخت و 

هـاي مهـاجرتی   سعی خواهد کرد درکی چندسطحی از سیاست زمان هماي است و تحقیق نظریه زمینه
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 افغانستانی ارائه بدهد. کردگان تحصیلایران در قبال 

 پیشینه پژوهشمرور  -الف

یـران: الگوهـا و   مهـاجران افغـان در ا  « عنـوان ) در پژوهشـی تحـت   2020و همکاران ( 1یاوهیاینن
هاي اند که تمایل به زندگی تا پایان عمر در ایران در میان گروه به این نتیجه رسیده» تمایالت مهاجرتی

بـه   از افغانسـتان مختلف مهاجران افغانستانی در ایران متفاوت است. تمـایالت مهـاجرت و مهـاجرت    
اننـد نـاامنی در افغانسـتان؛ شـرایط     م اسـت و از ایران به کشور دیگري متأثر از مـوارد متعـددي    ایران

قبـول، تحصـیالت و زنـدگی شـغلی در ایـران و       اقتصادي در افغانستان و ایران؛ امکـان اشـتغال قابـل   
 .استها به ترکیه و کشورهاي اتحادیه اروپا  دسترسی افغان

هـا در ایـران؛ الگوهـا،     ادغـام افغـان  «) در پژوهشی تحـت عنـوان   2016( عباسی شوازي و صادقی
هـاي نسـل دوم   کـالن، افغـان   در سـطح انـد کـه    بـه ایـن نتیجـه رسـیده    » ح و پیامدهاي سیاستیسطو

اند و این دستاوردها در بازار کار کمتر بـوده اسـت کـه    توجهی کسب کرده دستاوردهاي تحصیلی قابل
خرد،  در سطحهاي قانونی بوده است.  تر و برخی محدودیت بخشی از آن به دلیل سرمایه انسانی پایین

تـرین ایـن الگوهـا بـوده      اند. ادغام یکی از شـایع هاي الگوهاي متنوعی از سازگاري را نشان دادهافغان
گیرد. سطح ادغـام بـا   اي شدن قرار میگزینی، همسان شدن و حاشیهاست که بعد از آن الگوي جدایی

هـا و   سـازگاري افغـان   دهندهی نتایج نشانطورکل بهها افزایش یافته است. گذشت زمان و در طول نسل
باشد. نتایج همچنان دو پیامد سیاستی را هـم دربـردارد. اول اجـراي    در ایران می ها آنپایداري زندگی 

ها در ایران بستگی به الگوهاي سـازگاري نسـل    هاي بادوام براي افغانحل راه ها وسیاست آمیز موفقیت
اي  تغال منجر به جذب روبـه پـایین و حاشـیه   هاي اش درباره فرصت ها محدودیتکه  دوم دارد. دوم این

 ها در ایران شده است. شدن برخی از افغان

پناهندگان افغان  -پناهندگان و توسعهیی جا جابه«) در پژوهشی با عنوان 2012و همکاران ( 2هوگو
 ریسـ توجـه شـواهدي مبنـی بـر وجـود یـک        اند که علیرغم موانع قابل به این نتیجه رسیده»  3در ایران

. درمجموع این هستتحصیل و به میزان کمتر در امر اشتغال پناهندگان افغان در ایران  در امري ودصع

 ........................................................................................................................  
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2 . Hugo, J 
3 . Refugee Movement And Development- Afghan Refugees In Iran 
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 پردازد. اشتغال غیردانشجویان می مسئلهمقاله به مسئله تحصیل قبل از آغاز دانشگاه و به 

هـا در ایـران:    سازگاري نسـل دوم افغـان  «)، در پژوهشی با عنوان 2011عباسی شوازي و صادقی (
ی میـزان سـوادآموزي بـراي    طورکل بهاند که  به این نتیجه رسیده» هاي تجربی و پیامدهاي سیاست افتهی

تـوجهی بـاال اسـت. در رابطـه بـا اشـتغال وضـعیت شـغلی          نسل دوم نسبت به نسل اول به طور قابل
وم د در نسـل که کـم اسـت،    اگرچهفعالیت اقتصادي زنان  دهد که هاي نسل اول و دوم نشان می افغان

دهـد کـه فعالیـت اقتصـادي      نسبت به نسل اول بهتر است. در بین مردان، یک مقایسه نسلی نشان مـی 
دیگـر   از طـرف انـد.   ها در مدارس بـوده جوانان نسل دوم از نسل اول کمتر است، زیرا که برخی از آن

و اند  تجربه کرده اول در نسلخود  قطاران هممردان نسل دوم میزان باالتري از بیکاري را در مقایسه با 
 بوده است. گونه نیهماند  ی زمانی که با افراد در سن مشابه مقایسه شدهحت

شـناختی روزمرگـی راهبردهـاي اقتصـادي      بررسـی انسـان  «) در پژوهشی با عنوان 1398میرزایی (
هـا بـه    ترین دالیل مهاجرت افغانسـتانی  به این نتیجه رسیده است که یکی از مهم» مهاجران افغانستانی

اجتمـاعی قـوي و    از شـبکه درآمد است. یافتن کار و محـل سـکنی بـا اسـتفاده      و کسبایران اشتغال 
و نحـوه بـدیع انتقـال     انداز مکفـی  هاي خانواده براي کسب درآمد، پس پیچیده، استفاده از همه ظرفیت

 در نـرخ رود. نقـش مهـاجران    به شمار مـی  ها آنسرمایه به کشور مبدأ از راهبردهاي اقتصادي اساسی 
ی بـه کارنـد کـه    در مشـاغل  ها یاز افغانستاني دیگر، عده زیادي از سواست.  آمیزبیکاري در ایران غلو

 ها ندارند.ها تمایلی به انجام دادن آنایرانی
هاي مهاجرت اتباع افغانستان بـه   علل و ویژگی«) در پژوهشی با عنوان 1398محمدي و همکاران (

انـد   به این نتیجه رسـیده » ملی جمهوري اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی تیبر امنایران و تأثیر آن 
مند براي مواجه با پدیده مهاجرت نداشـته و قـوانین موجـود و تشـکیالت      ستی نظامکه هنوز ایران سیا

غیرپناهندگان افغانسـتانی   بر تعدادچنان که باید پاسخگوي این مسائل نیست و درنتیجه  اداري فعلی آن
در کشور افزوده شده و عدم امکان رصدشان مخاطراتی را براي امنیـت ملـی کشـور بـه دنبـال داشـته       

 است.
از تالش جوانان پناهنده افغـانی در ایـران بـراي امتنـاع     «) در پژوهشی تحت عنوان 1386ودفر (ه
هاي اجباري توجه بـه  به این نتیجه رسیده است که در منازعات درازمدت و مهاجرت» ي بودنا هیحاش

ایـن   یابند مهم است.ی غیر از جامعه خود پرورش میدر جوامعنیازهاي آموزشی و هویتی جوانانی که 
یی بسیار مهم است که پناهندگان در معرض تبعیض اجتماعی و یا قـانونی قـرار   ها تیدر موقعموضوع 
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گیري کنند، منابع محدود و  ها سمتهاي کامالً مطلوب باید در جهت حذف این تبعیضدارند. سیاست
دگان جـوان  کـم برخـی منـابع بایـد بـه پناهنـ       و دسـت  فقدان احتمالی اراده سیاسی را در نظر بگیرنـد 

را از یکـدیگر   کنـار آمـدن  هـاي  سهیم باشند و اسـتراتژي  در آنی طور جمعبه  ها آناختصاص یابد تا 
 میزبان تخفیف دهند. در جوامعبیاموزند و بیگانگی خود را 

 مبانی نظري و روش -ب

 انگاريمبانی نظري: سازه -1

نظري استفاده شـده اسـت. دلیـل    انگاري به عنوان مبانی در پژوهش حاضر از رویکرد نظري سازه
اي از یـک طـرف و   استفاده از این نظریه به خاطر هماهنگی پارادایمی آن با روش تحقیق نظریه زمینـه 

التحصیالن افغانستانی مقیم ایران از طرف دیگر بوده هاي فارغها و فرصتبودن چالش منطق برساختی
، بلکه هدف ساخت و ارائه یـک چـارچوب   اي، هدف آزمون نظریه نیستاست. در روش نظریه زمینه

توانـد  مفهومی یا نظري است. این چارچوب لزوماً یک نظریه به معناي صـوري آن نیسـت، بلکـه مـی    
هاي پیشین به عنوان راهنمـا و  اي از نظریهچارچوبی از مفاهیم نوین نظري باشد. در روش نظریه زمینه

ها و تفسیرها در چـارچوب ایـن رویکـرد بـه انجـام      شود که بر اساس آن، تحلیللنز نظري استفاده می
رسد. در واقع، از نظریه براي باز شدنِ ذهنِ پژوهشگر در میدان پژوهش و هنگام تفسیرها اسـتفاده   می
انگـاري بـه عنـوان راهنمـاي نظـري و      ، در پژوهش حاضر از رویکرد نظـري سـازه  هرحال بهشود. می

از این نظریه در راستاي تطابق پارادایمی نیز بـوده اسـت.    زیرساخت نظري استفاده شده است. استفاده
گیرد که بنیـاد پـارادایمی روش نظریـه    برساختی قرار می –انگاري در چارچوب پارادایم تفسیري سازه
هـاي   گیـرد. هـر یـک از نظریـه    اي است. در ادامه این رویکرد به طور مفصل مورد بحث قرار میزمینه

اجتمـاعی بـا    -امنیتی، اقتصادي و یا فرهنگی -هاي سیاسی د براي تبیین پدیدهتوانن الملل می روابط بین
هایی که به مسـئله مهـاجرت    باشند. نظریه کننده کمکتوجه به آنچه پژوهشگر به دنبال تبیین آن است، 

توانـد بـه عنـوان     هاي که مـی  پردازند، هم اندك نیستند. ولی یکی از بهترین نظریه در ابعاد مختلف می
 انگاري است.نظریه سازه ردیقرار گاستفاده  اي نظري در این پژوهش موردمبن

گیـرد کـه بنیـاد پـارادایمی روش     برساختی قرار مـی  –انگاري در چارچوب پارادایم تفسیري سازه
الملـل   انگاري چهارچوبی براي فهم روابط اجتماعی و از جملـه روابـط بـین   اي است. سازهنظریه زمینه
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شـود کـه سـاخته و     انگاري جهان چیزي تلقی مـی ). بر اساس رویکرد سازه3: 1391است (مشیرزاده، 
ابداع شده و نه چیزي که آن را بتوان طبیعی، مسلم و یا موجودي از قبل داده شده فرض کرد. به بیـان  

انسـانی در  هاي  واسطه به جهان وجود ندارد. همه کنش دیگر از این منظر امکان دسترسی مستقل و بی
ـ  کـم کنند و این معنا سازي است که  گیرند و معنا پیدا می فضایی اجتماعی شکل می بـه واقعیـت    شیوب

انگـاري  ). آنچه کـه در سـازه  918: 1382به نقل از هادیان،  onuf, 1989,22- 157دهد ( جهان شکل می
اسـت و نـه طبیعـی     هـاي اجتمـاعی   هاي اجتماعی در رویه دهد، ساخته شدن پدیده موردتوجه قرار می

ها. این یعنی اعضاي جامعه در جوامـع مختلـف ممکـن اسـت      بودن و یا ازلی و ابدي بودن این پدیده
هـاي میـان    هـا ناشـی از تفـاوت    هاي بسیار متفاوتی را مسلم فرض کنند و تفاوت میان واقعیت واقعیت

مین معانی است کـه عمـل   شوند و بر اساس ه ها در جهان اجتماعی فهم و معنا می جوامع است. پدیده
انگارانـه معطـوف بـه روشـن سـاختن فرآینـدهایی       گیرد. در نتیجه مطالعات سازه اجتماعی صورت می

کنند و نیز خود را توصـیف، تبیـین و    ها جهانی را که در آن زندگی می هستند که اشخاص از طریق آن
گیرنـد کـه از منظـر     نا شکل مـی هاي اجتماعی و سیاسی در درون بستري از مع کنند. رویه یا تشریح می

 ).57 – 58: 1396ي اهمیتی ویژه دارد (مشیرزاده، انگار سازه
) 1انـد.   هاي اصلی این رویکـرد پذیرفتـه  انگاري، سه مورد کلی را به عنوان گزارهاندیشمندان سازه

هـا و   ) هویـت 2ساختارهاي هنجاري و فکري بـه انـدازه سـاختارهاي مـادي داراي اهمیـت هسـتند.       
) سـاختار و کـارگزار بـه طـور     3ي دارنـد.  ا کننـده  نییتعها نقش  گیري منافع و کنش جارها در شکلهن

انگاران ایـن  ). الکساندر ونت یکی تأثیرگذارترین سازه38: 1394دهند (دارابی،  متقابل به هم شکل می
هـاي   گـزاره  المللی اسـت کـه   انگاري تئوري ساختاري سیستم بین کند: سازه نظریه را چنین تعریف می

المللـی هسـتند.    ها واحدهاي اولیه تحلیل در نظریه سیاسی بین اصلی آن بدین شرح است. الف) دولت
االذهـانی هسـتند. ج) بخـش    ها بیش از آنکه مادي باشند، بین ب) ساختارهاي کلیدي در سیستم دولت

وند، نـه تحـت تـأثیر    ش ها به وسیله این ساختارهاي اجتماعی ساخته می مهمی از منافع و هویت دولت
 ). 127: 1384پور، ها (وهاب طبیعت انسانی و سیاست داخلی دولت

هـا، منـافع و کـنش    انگاران بر برساختگی هویت بازیگران تأکیـد دارنـد. از آنجـا کـه هویـت     سازه
هـا بـراي تحلیـل سیاسـت خـارجی و رفتـار        دهند، فهـم و تلقـی درسـت از آن    بازیگران را شکل می

العاده حیاتی است. هویت به معنی فهم نسبتاً ثابت و مبتنی بر نقشی خـاص از   المللی بازیگران فوق بین
جتمـاعی اسـت کـه هویـت     اي اسـت. در تعامـل ا   خود و انتظارات دیگران است. بنابراین امري رابطه
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کنند بازیگران محیط مادي خود  هاي معنایی هستند که مشخص می یابد. نظام شود و قوام می ساخته می
کنند که ضروري و  کنند. هنجارهاي نهادینه شده نیز آنچه را که بازیگران تصور می را چگونه تفسیر می

رار عمل اجتماعی، بـازیگران بـه هـویتی    سازد. در اثر تک ممکن است، از نظر عملی و اخالقی مقید می
یابند که نسبی است. به این معنا که هویـت کنشـگر در ارتبـاط بـا تصـور از خـود و تصـور         دست می

هاي اجتماعی به تعبیر ونت مجموعه معانی هستند که یک کنشـگر   یابد. هویت دیگران از خود قوام می
: 1384پـور،  دهـد (وهـاب   به خود نسبت مـی  با توجه به دیگران یعنی به عنوان یک موضوع اجتماعی

هـا همیشـه از طریـق فرآینـد در تعامـل هسـتند.        ). الکساندر ونت معتقد است که منافع و هویـت 133
ها را مسـلم   ها، آن بتوان با توجه به ثبات نسبی هویت طیاز شرارغم این که ممکن است در برخی  علی

ها و منـافع محـول هسـتند (معینـی علمـداري و       تانگاشت، اما همیشه همچنین نیست و در واقع هوی
اي سه کارویژه ضـروري دارنـد: بـه خودتـان و دیگـران       ها در هر جامعه ). هویت192: 1389راسخی، 

گوینـد کـه    ها وقتی به شما مـی  گویند که دیگران کیستند. هویت گویند که شما کیستید و به شما می می
هـاي اقـدام در    نـافع یـا ترجیحـات در ارتبـاط بـا گزینـه      کیستید، قویاً داللت بر مجموعه خاصـی از م 

 ).455 – 456: 1393هاي خاص و در ارتباط با کنشگران خاص دارند (لینکلیتر،  حوزه
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 روش تحقیق -2

اي طرح پژوهش کیفـی اسـت کـه    اي است. نظریه زمینهروش تحقیق پژوهش حاضر، نظریه زمینه
کنـد کـه بـر    محقق بر اساس آن اقدام به تولید یک تبیین عام (نظریه) از یک فرایند، کنش یا تعامل می

). رویکرد نظریـه  1391بین، گیرد (استراوس و کورکنندگان شکل میاساس دیدگاه شماري از مشارکت
اي مورد استفاده از پژوهش حاضر، رویکرد کالسیک است. این رویکرد همـان رویکـردي اسـت    زمینه

طرح کردند. پس از انتشار کتاب مبانی روش تحقیق کیفی توسـط   1967که استراوس و گلیزر در سال 
در پاسخ به انتشار کتـاب   1992گلیزر با آن مخالفت کرد و در سال  1990استراوس و کوربین در سال 

را منتشر کـرد. ایـن کتـاب    » اي: ظهور در برابر تحمیلنظریه زمینه«)، کتاب 1990استراوس و کوربین (
اي طـرح  اي داشت و به نوعی بازگشت به نظریـه زمینـه  نقشی بنیادي در رویکرد کالسیک نظریه زمینه

عتقـد اسـت کـه هـدف اصـلی روش نظریـه       را طرح نمود. گلیزر در این کتـاب م  1960شده در دهه 
اي ) نسـخه 1990اي کشف نظریه و ظهور مفاهیم و مقوالت نوین است، اما استراوس و کوربین ( زمینه

کند و یک قالبِ از پردازي نوین را در نطفه خفه میاند که هرگونه مفهوماي را ارائه دادهاز نظریه زمینه
ها را بـه  اگر داده«گوید که ) می123: 1992کنند. گلیزر (تحمیل میها شده را به زور بر دادهپیش تعیین

اي (رویکرد ارائه شده توسط ها در نظریه زمینهاندازه کافی شکنجه کنید، نهایتا تسلیم خواهند شد! داده
ها براي اینکـه صـداي   کنند. دادهرود، فرصت ظهور پیدا نمیاستراوس و کوربین) آنگونه که انتظار می

هـا، بـه صـورت    بـه داده  فـرض شان را برسانند، گهگاه مجبور هستند، جیغ بکشند. تحمیـلِ پـیش  خود
به طور کلـی گلیـزر در چنـد مسـئله بـا اسـتراوس و       ». کندها را از مسیر خودشان خارج میمداوم، آن

ک ها و نیل به یگرفتن یک الگوي ثابت و مشخص در تفسیر دادهکوربین مخالفت نمود. گلیزر درپیش
شود. در رویکرد ها میشده نادرست است و سبب تحمیل یک الگو به دادهمدل پارادایمی ازپیش تعیین

گـر بـر پدیـده مرکـزي و راهبردهـا      اي و مداخلـه سیستماتیک استراوس و کوربین، شرایط علی، زمینه
سـت و بـه نظـر    هاي انجام شده این منطق حـاکم ا ها) تاثیرگذار هستند و در همه پژوهش(عمل/تعامل

کنند. این در حالی است که گلیزر ایـن مسـئله را تحمیـل    رسد تنها مفاهیم و مقوالت تغییر پیدا میمی
هـاي  خـانواده «، »حساسیت نظري«کرد. وي بر این اساس در کتاب قلمداد می» میدان«ها و مدل به داده

گـر در رویکـرد   و مداخلـه اي کنـد کـه جـایگزینی بـراي روابـط علـی، زمینـه       را مطرح می» کدگذاري
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منظـور   در رویکرد سیستماتیک کـه بـه  » 1ماتریس شرطی«سیستماتیک هستند. همچنبن گلیزر با مفهوم 
بودنـد،   پردازي طراحی شدهابزارهایی از پیش مشخص شده و ثابت جهت کمک به فرآیند مفهوم ارائه

ري بـاز، کدگـذاري محـوري،    اي (کدگـذا چهارمرحلـه  مخالف کرد. عالوه بر ایـن، گلیـزر کدگـذاري   
کدگذاري گزینشی و در برخی موارد کدگذاري فرآیند) را داراي ماهیت پلکانی بـراي نیـلِ بـه انتـزاعِ     

و  دانست و مراحل کدگذاري متمایزتري را مطرح نمود (کدگذاري باز، کدگذاري گزینشـی نظري نمی
) یـک  1990اب استراوس و کوربین (کرد که کت) ادعا می1992به طور کلی، گلیزر ( کدگذاري نظري).

اي را نشـانه گرفتـه اسـت.    اي است و قلبِ نظریه زمینـه انحراف اساسی و بنیادي از روش نظریه زمینه
هاي برآمده از میدان بود که مهمترین مسئله تحمیلِ یک مدل و الگوي ثابت کدگذاري و تحلیل به داده

هرچند نگـاه مرسـوم ایـن اسـت کـه روش نظریـه        شد.از دید گلیزر یک انحراف بزرگ محسوب می
توانـد در قالـب   اي باید به تولید یک نظریه منجر شـود امـا لزومـا اینگونـه نیسـت و نتـایج مـی       زمینه
 ,Urquhart(هـا و ... ارائـه شـود    ها و دیاگرامهاي مفهومی، مدلنظري، چارچوب-هاي مفهومی گزاره

2012.( 
افغانسـتانی در   کردگـان  تحصیلدو گروه هستند. گروه اول کنندگان در این پژوهش شامل  مشارکت

که یا در ایران به دنیا آمده و یا در دوران کودکی به ایران مهاجرت کـرده و در   هاي ایران استدانشگاه
نظران ایرانی و افغانسـتانی در امـور مـرتبط بـا      حال حاضر مقیم ایران هستند. گروه دوم شامل صاحب

 کردگان تحصیلنفر از دانشجویان یا  27ها در گروه اول تانی است. تعداد نمونهمسائل مهاجرین افغانس
هاي ایران (و مقیم ایران) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بوده است. افغانستانی دانشگاه

ي که در زمینـه مسـائل   و اقتصاداجتماعی  -هاي سیاسی، فرهنگی نفر از شخصیت 22در گروه دوم، با 
از نـوع   2گیـري، هدفمنـد  انـد، مصـاحبه انجـام شـده اسـت. روش نمونـه      نظر بـوده فغانستان صاحبا

شـوندگان خواسـته شـد افـرادي مطلـع در رابطـه بـا        بوده است. بر این اساس، از مصاحبه 3برفی گلوله
ها، اشباع نظـري  مبناي اتمام مصاحبههاي بعدي معرفی نمایند. موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه

ي است کـه در آن دیگـر امکـان ایجـاد کـدهاي      کدگذاراي در است. اشباع نظري نقطه یا مرحلهبوده 
هاي پایه از همان کدها وجـود دارد، امـا کـدهاي جدیـدي     ها وجود ندارد. اگرچه نمونه جدید در داده

 ).Urquhart, 2012: 194نیستند (

 ........................................................................................................................  
1 . conditional matrix 
2 . Purposive Sampling 
3 . Snowball Sampling 
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 شوندگانمصاحبهکنندگان/ مشخصات مشارکت -1شماره جدول 
 

 محل تولد-نسل والیت در افغانستان مذهب -قومیت  دانشگاه وضعیت مقطع ردیف

 بامیان شیعه -هزاره دانشگاه یزد التحصیل فارغ لیسانس فوق 1
تولد  –نسل دوم 

 در ایران

 التحصیل فارغ لیسانس 2
ی جهاد دانشگاه

 قم
 غزنی شیعه -هزاره

تولد  -نسل دوم
 در عراق

 التحصیل فارغ پزشکی 3
علوم پزشکی 

 اهواز
 غزنی شیعه -هزاره

تولد  -نسل اول
 در افغانستان

 غزنی شیعه -سید دانشگاه اصفهان التحصیل فارغ لیسانس فوق 4
تولد  -نسل دوم

 در افغانستان

 التحصیل فارغ لیسانس فوق 5
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 هرات سنی -تاجیک

تولد  -نسل دوم
 در ایران

 میدان وردك شیعه –هزاره  نور مشهدپیام  التحصیل فارغ لیسانس 6
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 التحصیل فارغ لیسانس فوق 7
دانشگاه آزاد 
 اسالمی مشهد

 بامیان شیعه -هزاره
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 التحصیل فارغ لیسانس 8
علوم پزشکی 

 قلهک
 هرات سنی -پشتون

تولد  -نسل دوم
 در ایران

 التحصیل فارغ دکتري 9
جامعه المصطفی 

 قم
 بامیان شیعه -سید

تولد  -نسل اول
 در افغانستان

 غزنی شیعه -هزاره دانشگاه تهران دانشجو دکتري 10
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 بامیان شیعه -هزاره دانشگاه تهران التحصیل فارغ لیسانس فوق 11
تولد  –نسل دوم 

 در ایران

 دانشجو لیسانس فوق 12
 عالمهدانشگاه 

 طباطبایی
 سرپل شیعه -تاجیک

تولد  -نسل دوم
 در افغانستان
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 شوندگانکنندگان/ مصاحبهمشخصات مشارکت -1شماره جدول ادامه 
 

 محل تولد-نسل والیت در افغانستان مذهب -قومیت  دانشگاه وضعیت مقطع ردیف

 بامیان شیعه -هزاره خوارزمی تهران دانشجو لیسانس فوق 13
تولد  -دومنسل 

 در ایران

 بامیان شیعه -هزاره دانشگاه مفید قم التحصیل فارغ لیسانس فوق 14
تولد  -نسل دوم

 در افغانستان

 کندوز سنی -هزاره عالمه طباطبایی التحصیل فارغ لیسانس فوق 15
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 التحصیل فارغ لیسانس 16
کاربردي  -علمی

 شیراز
 وردكمیدان  سنی -پشتون

تولد  -نسل دوم
 در افغانستان

 غزنی شیعه -هزاره دانشگاه آزاد تهران التحصیل فارغ دیپلم فوق 17
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 بامیان شیعه -هزاره دانشگاه بیرجند دانشجو لیسانس فوق 18
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 التحصیل فارغ لیسانس فوق 19
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 هرات شیعه -تاجیک

تولد  -نسل دوم
 در ایران

 دانشجو دکتري 20
جامعه المصطفی 

 اصفهان
 غزنی شیعه -هزاره

تولد  -نسل اول
 در افغانستان

 دانشجو دکتري 21
تربیت مدرس 

 تهران
 فراه سنی -پشتو

تولد  -نسل دوم
 در ایران

 بامیان شیعه -هزاره اصفهاندانشگاه  دانشجو لیسانس فوق 22
تولد  -نسل دوم

 ایراندر 

 بامیان شیعه -هزاره دانشگاه اصفهان دانشجو لیسانس فوق 23
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 بغالن سنی -ازبک دانشگاه قزوین دانشجو لیسانس 24
تولد  -نسل دوم

 در ایران
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 شوندگانکنندگان/ مصاحبهمشخصات مشارکت -1شماره جدول ادامه 
 

 محل تولد-نسل والیت در افغانستان مذهب -قومیت  دانشگاه وضعیت مقطع ردیف

 نامشخص شیعه -سید دانشگاه اصفهان دانشجو لیسانس فوق 25
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 نامشخص شیعه -سید جامعه المصطفی التحصیل فارغ لیسانس 26
تولد  -نسل دوم

 در ایران

 دانشجو لیسانس فوق 27
علوم پزشکی 

 مشهد
 سمنگان شیعه -سید

تولد  -نسل دوم
 در ایران

 
 گاننگارندمنبع: 

 
 هاي سیاسی در ایران و یا افغانستان شوندگان/شخصیت مشخصات مصاحبه -2شماره جدول 

 
 تخصص افراد مورد مصاحبه ردیف

 فرهنگی افغانستانی مقیم ایران -یاسیس نظر صاحب 1

 فعال اقتصادي افغانستانی مقیم ایران 2

 مقیم ایرانفرهنگی افغانستانی  -یاسینظر س صاحب 3

 فرهنگی ایرانی –فعال سیاسی  4

 ایرانی – سیاسی افغانستان -کارشناس مسائل فرهنگی 5

 نفر 3/ کارشناس امور اشتغال اتباع خارجی 6

 ایرانی -افغانستان کارشناس تعامالت تجاري ایران و 7

 ییالملل دانشگاه عالمه طباطبا استاد روابط بین 8

 دانشجویان امور مسئول –سفارت افغانستان  9

 ایرانی -افغانستان روابط سیاسی ایران و کارشناس 10

 کودکان پناهنده فعال حوزه زنان و 11

 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 12

 کارمند وزارت تحصیالت عالی افغانستان 13

 فعال سیاسی –کارمند وزارت تجارت افغانستان  14
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 هاي سیاسی در ایران و یا افغانستان شوندگان/شخصیت مشخصات مصاحبه -2شماره جدول ادامه 
 

 تخصص افراد مورد مصاحبه ردیف

 در کابلفرهنگی افغانستانی  -فعال سیاسی 15

 فرهنگی افغانستانی در افغانستان و در ایران -فعال سیاسی 16

 ثالثفرهنگی افغانستانی در افغانستان و کشور  -فعال سیاسی 17

 وزیر سابق تحصیالت عالی افغانستان 18

 پناهندگان امور کمیساریاي عالی سازمان ملل متحد در فترد 19

 یافغانستان یاسیفعال س استاد دانشگاه و 20

 گاننگارندمنبع: 
  

ــراي جمــع  ــژوهش حاضــر مصــاحبه عمیــق  آوري دادهتکنیــک اصــلی مــورد اســتفاده ب هــا در پ
هاي  گیري کرونا، برخی مصاحبه همه تیو محدودی و مکاناست. طبق شرایط زمانی  1ساختاریافته نیمه

انـد. مصـاحبه بـا    به صورتی اینترنتی یا تلفنی و برخی بـه صـورت حضـوري انجـام شـده      گرفته انجام
 نظران ایرانی به صورت حضوري در تهران انجام شده است. صاحب

) استفاده شده است (کدگذاري 1992اي گلیزر (لهمرحها از رویکرد کدگذاري سهبراي تحلیل داده
باز، کدگذاري انتخابی و کدگذاري نظري). کدگذاري باز عبـارت اسـت از فرآینـد تخصـیص کـد بـه       

ها، به صورت خط به خط یا کلمه به کلمه. (در این پژوهش از روش کدگذاري خط به اي از دادهقطعه
عناي سـاده، فرآینـد تبـدیل کـدهاي بـاز بـه مقـوالت        خط استفاده شده است). کدگذاري انتخابی به م

تر است. در مرحله کدگذاري باز پژوهشگر با کدهایی کامالً تجربی مواجه است، امـا در  انتزاعی بزرگ
دهنـد.  کدگذاري انتخابی، این کدهاي تجربی باید تبدیل به مقوالتی شوند که بنیاد نظریه را شکل مـی 

شـوند و نظریـه ظهـور پیـدا کـرده و کشـف       به یکدیگر مرتبط می در مرحله کدگذاري نظري مقوالت
هـاي نظـري   گیري از الگوهایی خاص به یکدیگر مرتبط شده و دیـاگرام شود. در این مرحله با بهره می

). براي این منظور از دو نـوع خـانواده کدگـذاري اسـتفاده شـده      Glaser. 1978; 1992شوند (ارائه می
، بخش، قسـمت، مقطـع،   ، تکهها، جنبهبندي، قطعات، ویژگید، عناصر، تقسیماست: خانواده ابعاد (ابعا

ها، طبقات، ژانر). در مورد خانواده ابعاد گلیزر ها، سبکخانواده انواع (نوع، شکل، گونه و ؛جزء، وجه)

 ........................................................................................................................  
1 . Semi-Structured 
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کنـیم، ابعـاد آن را بیشـتر     اطالعـات کسـب مـی     ) معتقد است هر چه بیشتر در مورد یک مقوله1992(
کدهاي نظري، این مورد بیشترین احتمال اسـتفاده توسـط محققـان را دارد. ایـن      ینیم. از میان همهب می

توانیم یک بعد را بر دیگري ارجحیـت  پردازي می نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که ما در هنگام نظریه
لی کـه ابعـاد کـل    ) معتقد اسـت در حـا  1992کامل تبدیل شود. گلیزر (  تواند به یک مقولهدهیم که می

 تغییرات در درون کل مجموعه هستند. دهنده کنند، انواع نشانبندي میمجموعه را تقسیم
ها محدود بـه میـدان مطالعـه بـوده و     اي، یافتهدر روش تحقیق کیفی و به طور خاص نظریه زمینه

پـژوهش و درك  هاي پژوهش حاضر نیز محـدود بـه میـدان    قابلیت تعمیم ندارند. به همین دلیل یافته
 التحصیالن افغانستانی مقیم ایران است.فارغ

 هاتحلیل یافته -پ

افغانستانی و ذهنیت آنان محصول تجـاربی اسـت کـه آنـان در طـول       کردگان تحصیلنظام معنایی 
تـوان ایـن تجـارب را در دو    اند. به طور کلی میزندگی و تحصیل و کار در جامعه ایرانی تجربه کرده

 ها مورد بحث قرار داد.فرصت ها وبخش چالش

 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي چالش - 1

ها در ایران، تحصیل در مدرسه و دانشگاه و فعالیت شغلی و اقتصـادي آنـان در   زندگی افغانستانی
هایی بسیار مواجه بوده است. بخش عمده این مسئله بـه ماهیـت مهـاجر بـودن     ایران همواره با چالش

گردد و بخشی دیگر بـه بدنـه و سـاختار    ها در ایران و قوانین و مقررات محدودکننده بازمیستانیافغان
هـا اسـت بـه    گردد. مسئله مهم و محوري که به نوعی آغازگاه این چـالش اجتماعی جامعه ایرانی برمی

 هایی کـه در  آن ، مهاجرین افغانستانی و حتی»خود«ها به عنوان گردد؛ اینکه ایرانیبازمی» هویت«بحث
کننـد. در مقابـل، بسـیاري از    خودشان قلمـداد مـی  » دیگري«اند را بخشی از ساختار ایران به دنیا آمده

ها هم با وجود زندگی و حتی تولد در ایران خودشان را (خود) به عنوان یک ایرانی قلمـداد  افغانستانی
 المثـل  ضـرب کننـد. یـک   قلمـداد مـی  خودشـان  » دیگـري «را به عنـوان بخشـی از   » ایران«کنند و نمی

و تفـاوت بـین خـود     دهنـده  نشـان  کـامالً این گفته ». دگر، دگراست، جگر، جگر« دیگو یمافغانستانی 
هـا در ایـران نشـان    گیـري ي یعنی ایرانی در برابر افغانستانی را در قوانین، سیاست هـا و تصـمیم  گرید
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ها در جامعـه گذاشـته اسـت. دلیـل ایـن مسـئله       گیري ذهنیتتبع آن تاثیرخود را در شکلدهد و به می
ها در ادغام اجتماعی در جامعه ایرانی بـازگردد. بـر   تواند به ناتوانی جامعه ایرانی و خود افغانستانی می

توان در سه بعد ها را میافغانستانی، این چالش کردگان تحصیلهاي انجام شده با مبناي تحلیل مصاحبه
-هاي سیاسـی هاي اقتصادي و چالشاجتماعی، چالش-هاي فرهنگیچالشاصلی مورد بحث قرار داد: 

 امنیتی.

 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي چالش - 3شماره جدول 
 

 مقوالت کالن مقوالت اصلی مقوالت خرد مفاهیم

شدن  ممنوع/ در مدارس لینام و تحص ثبت مشکالت
 تیممنوع/ در دانشگاه هنگام کنکور دادن نینام مهاجر ثبت

افغانستانی/ اتباع  يبرا ي (در دبیرستان)ا و حرفه یرشته فن
/ لیادامه تحص يدر انتخاب رشته و شهر برا تیمحدود

 يزایاجبار در گرفتن وی/ پزشک رشته در انتخاب یناتوان
 رانیدر ا لیبا وجود تولد و تحصتحصیلی 

هاي  محدودیت
 تحصیلی

هاي چالش
 –فرهنگی 
 اجتماعی

 هاچالش

و  افغانستانیاستاد به  نیتوه/ در واژه افغان ریتحق احساس
هاي در کالس افغانستانیبه  نیتوه/ واکنش دانشجو به آن

 ریهاي غ در جمع افغانستانی ریو تحق نیتوه/ درس
در  یمذهب ریو تحق یمذهب هاي توهین/ دانشگاه افغانستانی

 يکار يدر فضا میرمستقیو غ یپنهان يرهایتحق/ مدرسه

و  ریتحق تجربه
 نیتوه

وآمد به افغانستان  رفت استرس/ بودن افغانستانی استرس
ی بعد از ابطال کارت اقامت ترسیی/ پاسپورت دانشجو يبرا

از  ترس /رانیاز ا یرقانونیو خروج غاز پایان تحصیالت 
در مدرسه و  تیاز لو رفتن هو ترس/ رانیاخراج از ا

 يمشکالت بعد

توأم با  ستیز
مثابه عاجز س بهتر

 شدن

به  افغانستانی فیتعر /افغانستانی به عنوان مجرم فرض شیپ
آموز  به دانش نگاه ی/و مشکالت اجتماع ادیعنوان عامل اعت

توسط رسانه و ی برساخت یمنف ریتصو/ مثابه مجرم افغان به
 يکارتحصیلی و  يتأثیر بر فضا

 یمنف يرسازیتصو
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 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي چالش - 3شماره جدول ادامه 
 

 مقوالت کالن مقوالت اصلی مقوالت خرد مفاهیم

 دیشد تیمحدودی/ ها در ساختار رسم کار افغان تیممنوع
ورود  هاي محدودیت/ گرفتن پروانه کسب و داشتن شغل

و  يکارگر کارتي/ هاي فناور ها به پارك افغانستانی
آوردن  يرو/ مهاجران يخاص برا یهاي شغل محدودیت
 یهاي قانون به خاطر محدودیت انهیمخف يبه کارها

هاي  محدودیت
 شغلی

هاي چالش
 اقتصادي

 هاچالش

 يبرا ياقتصاد هاي هزینه /تحصیل در دوران دیشد فقر
یی/ پاسپورت دانشجو يبه افغانستان برا يوآمد اجبار رفت

 مشکالت/ دانشگاه هیدر پرداخت شهر ياقتصاد مشکالت
تر شدن  و سخت میمانند تحر رانیا یاسیو س ياقتصاد

 نهیو هز هیشهر پرداختافغانستانی/  يبرا يکار طیشرا
 دانشگاه به صورت آزاد

 ياقتصاد ضعف

عدم امکان  و کسب و کار/شرکت  يانداز راه محدودیت در
 کار يبرا یصدور مجوز صنف

محدودیت 
 گذاريسرمایه

 نییپا گاهیجا احساس/ در مدرسه ينژاد ضیتبع احساس
در گرفتن  ادیز ضیتبع/ التیبا وجود تحص رانیدر ا

 نیب کیستماتیس ضیتبع/ رانیها و مدارك در ا گواهینامه
 ضیتبع/ رانیکشورها در ا هیافغانستانی و بق انیدانشجو

 ضیتبع/ ها با افغانستانی یدر برخورد آموزش دیشد
 /ها افغان يبرا یاستان نیمنع تردد بي/ و ادار کیستماتیس

 رانیدر ا یو حقوق يکار گاهیجا چیه نداشتن

 ساختاري ضیتبع

هاي چالش
 امنیتی-سیاسی

 نبودي مهاجرتی/ ها بودن سیاست یمقطع
بهبود  يبرا انیدانشجو يهاي خاص رو گذاري سیاست

و  یهاي مهاجرت بودن برنامه اي بخشنامهی/ روابط فرهنگ
 يبرنامه هدفمند برا نبود/ نیو مسئول نیمهاجر یسردرگم

 یالملل نیب انیجذب و اشتغال دانشجو

 ناپایداري
 ها سیاست
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 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي چالش - 3شماره جدول ادامه 
 

 مقوالت کالن مقوالت اصلی مقوالت خرد مفاهیم

/ رانیدر ا مهاجرتی نیبودن قوان رشفافیو غ نامشخص
 یمیقدگی قوانین/ محدودکنند/ ماهیت نیقوان يداریناپا

 رانیا یمهاجرت نیقوان يبودن و ناکارآمد

 ناکارآمد نیقوان

هاي چالش
 امنیتی-سیاسی

 هاچالش
ي افغانستانی نسبت به بقیه مهاجرین/ ها طلبه بیشتر ازاتیامت

/ اهمیت و مزایاي بیشتر براي ها به هزاره رانیا شتریب تیاهم
ها/ ها و ازبکایران به پشتون مهاجرین شیعه/ توجه کمتر

 نهیشیو پ یزبان فارس لیها به دلکیبه تاج بیشتر تیاهم
 ينژاد

سازي قطبی
 مهاجرین

 
 گاننگارندمنبع: 

  

 فرهنگی -هاي اجتماعی چالش -1 – 1

 کردگـان  تحصـیل است. اولین مواجهـه   هاي تحصیلیمحدودیتاجتماعی، -اولین چالش فرهنگی
تـوان مشـاهده نمـود.    ها را در دوران مدرسه و آغازِ تحصیالت مـی افغانستانی مقیم ایران با این چالش

ـ قوانین و مقررات آموزشی ایران اجازه تحصـیل   آمـوزان افغانسـتانی را در   را بـه دانـش   دوشـرط یق یب
هـایی  سئله چـالش دهد و این میی در گذشته و در برخی موارد امروزه، در مدارس ایران را نمیها دوره

نام در مدارس، دریافت پول در قبال  جدي را براي تحصیل این افراد فراهم نموده است. ممنوعیت ثبت
هاي تحصیلی در دبیرستان از جمله مسـائلی  هاي موجود انتخاب رشته تحصیل در مدارس، محدودیت

تنها در دوران مدرسـه وجـود    هااند. این محدودیتها را تجربه کرده هستند که این افراد در مدرسه آن
نداشته است، بلکه در زمان کنکور و در دوران دانشگاه نیز تداوم پیدا کرده است. مهاجرین افغانستانی 

اند. عالوه بر این، آنان تنها مجاز به انتخاب هاي تحصیلی خاص بودهتنها مجاز به انتخاب برخی رشته
ها ممنوع نبوده است. دانشجویان افغانسـتانی قبـل    به آن هااند که ورود افغانستانیشهرهایی خاص بوده

آن  لیتبـد  تغییر و اما پس از ورود به دانشگاه مجبور بهاز ورود به دانشگاه داراي کارت اقامت هستند 
هـایی سـبب از بـین    ها و ممنوعیتچننین محدودیت هستند. ییدانشجو يزایو افتیبه پاسپورت و در

شود و پیامدهاي روانی اجتماعی زیادي به همراه دارد. مسئله ازافراد می رفتن انگیزه تحصیل در برخی
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ها به زبان فارسی و بعد از فراغت بعدي در دوران دانشگاه ارائه کارت دانشجویی در برخی از دانشگاه
 از دانشگاه ارائه مدارك تحصیلی به زبان فارسی است.

 توانم ینمکه  کنند یمن فکر همیشه به ای من دختر خواهرم درسش خیلی خوب است.«
 هـا  رشـته انتخـاب برخـی    کار کنم و با این تفکر درس خواندن خیلـی سـخت اسـت.   

 ».انتخاب برخی شهرها محدودیت دارد محدودیت دارد.
کمبـود امکانـات و   سیاسـی افغانسـتان معتقـد اسـت      -یکی از کارشناسان ایرانیِ مسـائل فرهنگـی  

در این زمینه بوده است که عموماً مـدیران مـدارس و حتـی     هاي قانونی کالن، عامل مهمیمحدودیت
هاي اخیر تحولی هایی در سالتواند فراتر از آن عمل کند. با وجود چنین محدودیتنظام آموزشی نمی

آموزان افغانستانی با سهولت بیشتري در در این زمینه اتفاق افتاده است و ما شاهد این هستیم که دانش
 شوند.نام میمدارس ثبت

افغانستانی با آن مواجـه هسـتند،    کردگان تحصیلفرهنگی که  –هاي اجتماعی یکی دیگر از چالش
این است  دهنده نشانافغانستانی مقیم ایران  کردگان تحصیلاست. تجربه زیسته  تجربه تحقیر و توهین

ي آموزشی فضاها کمتر از مراتب بهکه تجربه تحقیر و توهین در دوران دانشگاه و در فضاي دانشگاهی 
افغانسـتانی   کردگان تحصیلهاي تحقیر و توهین در مدارس و فضاي کاري و شغلی است. اولین تجربه

هـایی  گردد. بسیاري از این افراد تجربـه آمیز با آنان بازمیمقیم ایران به دوران مدرسه و برخورد توهین
گیـري  انـد کـه سـبب شـکل    از داشتههاي قومی و مذهبی را در مدرسه ابرتلخ از تحقیر شدن و توهین

ذهنیت و تصویري منفی از مدرسه، نظام آموزشی و در مرحله بعد جامعه ایرانی در آنان شده است. به 
دلیل برخوردهاي نامناسب در دوران تحصیل در مدرسه، ذهنیت منفی نسبت به آن دوره در این افـراد  

هـا بـه خـاطر مـذهب و قومیـت متفـاوت       همچنان ماندگارشده است. بخشی از این تحقیـر و تـوهین  
گردد. این تجـارب تحقیـر و   آموزان بازمیآموزان بوده و بخشی به دلیل ماهیت مهاجربودن دانش دانش

شود، بلکه به نوعی دیگر در دوران دانشگاه نیز تـداوم پیـدا کـرده    توهین محدود به دوران مدرسه نمی
درسه بوده است. تجربه تحقیـر و تـوهین در پیونـد    است؛ هرچند میزان آن به مراتب کمتر از دوران م

» افغـانی «تر) قرار دارد. واژه بودن (به خاطر تفاوت در چهره و قابلیت شناسایی راحتبیشتري با هزاره
 آمیز است.شود به نوعی داراي بار معنایی منفی و توهینکه در مدرسه و دانشگاه نیز استفاده می

و یا روزي نبود کـه لغـت افغـانی را نشـنیده      ور هفتهطمدرسه شاید آن  در دورانما «
تا جایی رسیده بود کـه   تا جایی که خود افغانی بودن بخشی از هویت ما است. باشیم.
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 کیـ و به این به نگـاه یـک فحـش     در خودمانبه لفظ خود افغانی، خودمان  نسبتما 
 ».کردیم کنایه و لغت داراي بارمنفی نگاه می

هاي دیگر از جمله و فضاي دانشگاهی و آموزشی، چنین تجاربی در حوزهعالوه بر فضاي مدرسه 
حوزه شغلی و کاري نیز وجود دارد. یکی از اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی، در مصاحبه با پژوهشـگر  

هـاي فلسـفی و تـاریخی    هـا داراي ریشـه  کند که مسئله توهین و تحقیر افغانستانیاین نکته را بیان می
 وان آن را مختص جامعه ایرانی قلمداد نمود.تاست و نمی
اجتمـاعی اسـت.    –هـاي فرهنگـی   یکی دیگر از چـالش  مثابه عاجر شدنبا ترس به توأمزیست 
سبب شـده اسـت   » دیگري«افغانستانی مقیم ایران در جامعه ایرانی به عنوان  کردگان تحصیلبرخورد با 

آینده زندگی در ایران براي خود و فرزندانشان مدت به که نوعی هراس و ترس مداوم در نگاه طوالنی
و در زندگی روزمره در مواجه با شرایطی که براي یک مهاجر افغانستانی می تواند چالش ساز باشد را 
ایجاد کند. یکی از این مسائل تشویش لو رفتن هویت خودشان به عنوان افغانستانی و پیامدهاي منفـی  

 عض آمیز است.از جمله برخوردهاي تحقیرآمیز و تب

بعد موقـع برگشـت کـه مـن دو      رفتم. ...سفري به  و منپذیرفته شدم  ... در دانشگاه«
یک ایست بازرسی داشتند  ...ي به نام ا در منطقهدو مرتبه  و هررفتم  را ریمسمرتبه این 

  بـه که من گفتم هر بار بروم و بیایم این استرس قطعـاً   شود یمرفتاري با افغانی  کیو 
 ».زند یمی من آسیب سالمت

افغانســتانی بــا آن مواجــه هســتند،  کردگــان تحصــیلفرهنگــی دیگــري کــه  –چــالش اجتمــاعی 
هـا برسـاخت پیـدا کـرده اسـت. بـه دلیـل        است که در جامعه ایرانی از افغانستانی تصویرسازي منفی
هـاي  ها در کارهاي سخت، وضـعیت طبقـاتی و اقتصـادي نـامطلوب آنـان، آسـیب      فعالیت افغانستانی

اجتماعی تجربه شده و ... این افراد در معرض ارتکاب بزهکاري و جرم بیشتري قرار دارند و بـه نظـر   
امـا   ؛هاي اجتماعی و اقتصادي در میـان آنـان بیشـتر باشـد    رسد که میزان بزهکاري و آسیبطبیعی می

فغانسـتانی تعمـیم   توان چنین وضعیتی را به همـه مهـاجران ا  اي که وجود دارد این است که نمیمسئله
طور مشخص صدا  و به جمعی ارتباطی هايرسانهبازنمایی  در گذشته غالبا که است داد. این در حالی

شـوند. در   نگریسته می» مازاد«ها به مثابه مجرم و یک به صورتی بود که بر مبناي آن افغانستانی و سیما
ها به مثابـه افـراد مجـرم، عـامالن اعتیـاد و مشـکالت       این تصویر منفی برساخت پیدا کرده، افغانستانی

اجتماعی، عامالن بیکاري و وضعیت بد اقتصادي ایران و به طور کلـی بـه عنـوان افـرادي کـه جامعـه       



 
 ...اجتماعی، اقتصادي و سیاسیهاي ها و فرصتبررسی چالشفاطمه احمدي و همکاران: 

 

 
 

117 

 شوند. اند، معرفی میایرانی را به ویرانی کشیده
مـن  تا افغانستانی باشند، قطعاً امکان ندارد که بـه   و سهنانوایی بروم  در صفمن اگر «

پول مملکت ما را شما دارید  ها هستید. شما افغانستانی میرو یمنگویند که هرجایی که 
باعث بیکاري جوانان ما شما شدید و یا اگر یک جوان معتادي را که داراي  .دیخور یم

ند که مملکت ما را شما بـه دام اعتیـاد انداختیـد و    گفت یم، دندید یمبیماري اعتیاد بود 
 ».به این مشکالت افتاده است خاطر شماجوانان ما به  کنید. مواد مخدر کشت می

 هاي اقتصاديچالش -1 – 2

هـاي  است. در حالت عادي بیشتر افغانسـتانی  هاي شغلی محدودیت، اولین چالش اقتصادي عمده
آیـد کـه یـک فـرد     مقیم ایران مشغول به انجام کارهاي سخت و سـاختمانی هسـتند و کـم پـیش مـی     

هـاي  هـا و ممنوعیـت  مقیم ایران وضعیت شغلی مطلوب و مناسبی داشته باشد. محـدودیت افغانستانی 
هـاي مقـیم   افغانسـتانی  کردگـان  تحصیلقانونی اجازه فعالیت اقتصادي گسترده و مرتبط با رشته و کار 

ن شده هاي مقیم ایراترین مانع در سر راه اشتغال افغانستانی دهد و همین امر تبدیل به مهمایران را نمی
است. بسیاري از این افراد پس از فراغت از تحصیالت دانشگاهی و یا در حین تحصیل دانشگاهی بـه  

هاي شغلی و کاري مجبور به انجام کارهاي ها و ممنوعیتدالیلی از جمله مشکالت مالی و محدودیت
مـالً  هاي شغلی به حـدي اسـت کـه بسـیاري از آنـان ع     سخت و ساختمانی هستند. گستره محدودیت

کنند. یکی از دالیل ابن مسئله به ساختار اقتصـادي  امکان اشتغال پس از فراغت از تحصیل را پیدا نمی
گـردد. در  هاي اقتصادي و وضعیت نامناسـب اشـتغال بـازمی   ایران و موانع موجود در آن در اثر تحریم

 گشـایش  هـاي تقسم در برخی است؛ قوانین تر شدهوسیع گذشته به نسبت شغلی حاضر گستره حال
 در جهـت  بیشـتري  مثبـت  تغییـرات  شـاهد  و ما اجرایی شده است بیشتري هاياست. برنامه کرده پیدا

ایـم. یکـی از مسـئوالن ایرانـی مـرتبط در ایـن زمینـه چنـین         افغانستانی بوده مهاجرین وضعیت بهبود
 اظهارنظر نموده است:

و بـه دلیـل    قـرار دارد  یاسـ یحیـث اقتصـادي و س   اي از ویـژه  طیکشور ایران در شرا«
بـر ایـران تحمیـل     ییو اروپـا  ییکایکشورهاي آمر يکه از سو يا هاي ناعادالنه تحریم

اقتصادي شرایط سختی است و جوانان خود ایـران بـراي    طیشده است یک مقدار شرا
بینـد کـه    مـی  و کند ینگاه م گذار پیدا کردن شغل مناسب با مشکل مواجه هستند. قانون
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ایـن فرصـت بـرایش اسـت کـه       رانی با این مشکل مواجه است، کمتـر جامعه جوان ای
کارهـاي اقتصـادي و یـا دولتـی مـا       بخواهد پذیراي چندین میلیون اتباع افغانستانی در

 ».اتباع در ساختار اداري ما ممنوع است يریکارگ باشد. به همین خاطر به

است.  ضعف اقتصاديهستند، افغانستانی با آن مواجه  کردگان تحصیلچالش اقتصادي دیگري که 
افغانستانی از لحاظ اقتصادي در وضعیت مناسبی قرار ندارند و  کردگان تحصیلهاي بسیاري از خانواده

عموماً متعلق به طبقات پایین جامعه هستند. همین امر سبب شده است که با فشار اقتصادي زیـادي در  
شـوند از لحـاظ    دوران تحصیل مواجه شوند. دانشجویان افغانسـتانی عمومـاً وقتـی وارد دانشـگاه مـی     

هاي خودشان هستند (هرچند برخی از آنان به ویژه پسـران اسـتقالل مـالی    ادهاقتصادي وابسته به خانو
هاي آنان نیز به دلیل تعلق طبقاتی پایین توان تـأمین کامـل مـالی آنـان را     حداقلی نیز دارند) و خانواده

 ندارند. همین امر نوعی فشار اقتصادي را به آنان وارد نموده است.
ي که درآمد خوبی داشته باشد، اصـال نمـی گـیم کـه     ا خانوادهاین االن به نظر تو یک «

یـک   در خانـه من  هایی داشته باشند که بخواهند درس بخوانند. ، بچهفقر باشدزیرخط 
. شاید ایـن  داردشوهرم به قول فامیل دالر چنج می کنه قضیه فرق  روم. نفر دانشگاه می

حـاال   حـی داشـته باشـد.   سفر به افغانستان یا حاال حتی کیش بیشتر براي من جنبه تفری
 خواهند این هزینـه را بـدن.   سه تا دانشجو داشته باشد، چطوري می در خانهکسی که 

هـا و یـا خـود همـین      این یک معضل خیلی بزرگ اسـت االن سـر راه تحصـیل بچـه    
 ».است به نظرم بزرگاین یک مانع  پاسپورت دانشجویی.

انستانی با آن مواجه هسـتند، محـدودیت   افغ کردگان تحصیلهاي اقتصادي که یکی دیگر از چالش
هاي علمی و شغلی فراوانی التحصیالن افغانستانی داراي توانمنديگذاري است. بسیاري از فارغسرمایه

هاي قانونی در ایـن زمینـه، سـبب شـده     ها و ممنوعیتهستند، اما فضاي اشتغال در ایران و محدودیت
ایران شـوند. بـه همـین دلیـل برخـی از آنـان بـه سـمت          است که نتوانند وارد بازار اشتغال رسمی در

ي شخصی وکارها کسباندازي اند و به دنبال تاسیس و راههاي اقتصادي شخصی و مستقل رفتهفعالیت
اند. صدور مجوز صنفی هاي زیادي مواجه بوده اما در این زمینه نیز آنان با محدودیت ؛اندخودشان بوده

ها ممنـوع بـوده اسـت و    است براي افغانستانی وکار کسبه الزمه اصلی براي کار و فعالیت اقتصادي ک
آمیـزي در ایـن عرصـه وارد شـده و     همین مسئله سبب شده است که آنان نتوانند به صورت موفقیـت 

این مسـئله   دهنده نشانالتحصیالن افغانستانی گذاري کنند. بررسی تجارب زیسته اقتصادي فارغسرمایه
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انـد، امـا   ي مختلـف کـرده  وکارهـا  کسباندازي شرکت و اقدام به تاسیس و راه است که برخی از آنان
هاي اقتصادي موجود در این زمینه سبب شـده اسـت کـه فعالیـت اقتصـادي      ها و ممنوعیتمحدودیت

 خودشان را تعطیل کنند و ضرر اقتصادي زیادي را متحمل شوند.
افغانستانی انجام شـده   صد به نام جدیدا هم ثبت شرکت به صورت تکمیل و صد در«

صـنفی را   ، ولی مجوزدهند یقابلیت انجام آن هست. منتها ثبت شرکت انجام م است و
. چون وقتی ثبت شرکت می کنی باید بتونی از صنف مربوطه دهند یها نم به افغانستانی

این مجوزاست که می تونی با آن کارکنی. وگرنه ثبـت شـرکت بـدون     و يریمجوز بگ
کـه آن   میرسـ  یبه این نتیجه م میگذار یها را کنار هم م ندارد. وقتی اینمجوز کاربردي 

 ».فضا به آن صورتی که باید وجود داشته باشد وجود ندارد

 امنیتی-هاي سیاسیچالش -1 – 3

است. ایـن   تبعیض ساختاريافغانستانی مقیم ایران،  کردگان تحصیلامنیتی  –اولین چالش سیاسی 
وارد شدن مهاجرین افغانستانی به مدرسه و نظام آموزشی آغاز شـده و در مراحـل   ها عموماً با تبعیض

افغانستانی در دیگر فضاهاي نهادي جامعه ایرانی  کردگان تحصیلکند. ها تداوم پیدا می دیگر زندگی آن
انـد. بـراي   هاي گونـاگونی را تجربـه کـرده   ها و ممنوعیت(عالوه بر نهادهاي آموزشی) نیز محدودیت

گیـري کـالن کشـوري اسـت،     نه در نظام اداري و دولتی ایران که قاعدتاً برگرفتـه از نظـام تصـمیم   نمو
هـا   پـذیرد. هرچنـد ایـن تبعـیض    هاي مقیم ایران صورت میهاي گوناگونی علیه افغانستانیمحدودیت

اري و و شاید نتوان با قاطعیت آن را بـه سـاختار اد   ردیگ یمبیشتر توسط کارمندان این ادارات صورت 
تواند نشانی از هاي منفی کارمندان میدولتی ایران تعمیم داد، اما سکوت این ساختار در برابر کنشگري

 هاي مقیم ایران باشد.هاي نهادي علیه افغانستانیانگاري تبعیضنادیده
گفتنـد   کارت دانشجویی روزانه براي من صادر شد. ولی کارت من را باطل کردنـد و «

وي خارجی هستی باید کارت دانشجویی شبانه داشته باشی. شـماره  که تو چون دانشج
درصد شهریه دانشـجوي   80 که ؛هزینه بدهی دیو با میده یدانشجویی تو را ما تغییر م

کـردم کـه ایـن مسـئله مـن را خیلـی بـه هـم          شبانه ایرانی را که من باید پرداخت مـی 
که قانون دانشگاه ایـران ایـن   از افغانستان که وارد نشدم  رونی. چون من از بختیر یم

 ».گونه هست و من باید بپذیرم
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افغانستانی مقـیم ایـران بـا آن مواجـه هسـتند،       کردگان تحصیلامنیتی دیگري که  –چالش سیاسی 
هـاي مهـاجرتی ایـران شـفاف و روشـن نیسـتند و بـه         است. بسیاري از سیاست ها ناپایداري سیاست

وابسـته بـه ایـن     کردگـان  تحصـیل شـوند. بسـیاري از ایـن     و دچار تغییر می اتخاذشدهصورت مقطعی 
هـاي مناسـب و   گیـري هـا سـبب شـده اسـت کـه نتواننـد تصـمیم        ها هستند و تغییر مداوم آن سیاست
هـا ناکارآمـد هسـتند. برخـی دیگـر از      مدت اتخاذ نمایند. عالوه بر این بسیاري از این سیاست طوالنی
هاي کالن جمهوري اسالمی ایران برخورد مناسب  نی بر این باورند که سیاستافغانستا کردگان تحصیل

تر است که بـراي جامعـه   در سطوح پایین اتخاذشدههاي  ها دارد و این سیاستو مطلوبی با افغانستانی
 ساز شده است.افغانستانی مقیم ایران مسئله

باعث شده است  ستمنفی گذاشته ا ها مقطعی بوده، روي خود من تأثیر چون سیاست«
یک دید منفی نسـبت بـه همـه     .داشته باشمنکارهایشان  ها و که باوري نسبت به حرف

 ».طمع نیست یمثل این که سالم گرگ ب .حرکات دارم
یکی از اساتید دانشگاه تهران که با وي مصاحبه انجام شده اسـت معتقـد اسـت کـه مسـئله، تنهـا       

 حـال  تابـه اجرتی نیست. ایـران در دوران بعـد از انقـالب    گذاري مهناتوانی نظام سیاسی براي سیاست
 گـذاري  سیاسـت درگیر مسائل اقتصادي و سیاسی متعددي بوده است و همین مسئله توان پایـداري در  

هـاي مهـاجرتی از افغانسـتان سـبب     مهاجرتی را از سوي وي تضعیف کرده است. عالوه بر این، موج
پس از مدتی نیاز به بازنگري داشته باشـد و همـین مسـئله    شود شده است که هر سیاستی که اتخاذ می

 ها را بیشتر کرده است.ناپایداري این سیاست
است  قوانین ناکارآمدافغانستانی مقیم ایران با آن مواجه هستند،  کردگان تحصیلچالش دیگري که 

یمی هسـتند و  ها شده است. بسیاري از قوانین مرتبط با مهـاجرین قـد   که سبب ایجاد سردرگمی در آن
تواننـد  اند. شاید این قوانین در زمان خود مناسب و کارآمد بوده باشند اما نمیها قبل تصویب شدهدهه

هاي مقیم ایران را حل نماید. قانون مرتبط با مهاجرت در ایران بـه  در وضعیت فعلی مسائل افغانستانی
گردد که طبیعتـاً بـا مقتضـیات و وضـعیت کنـونی تناسـب چنـدانی نـدارد. یکـی از          بازمی 1310دهه 

 سیاسی افغانستان، این شرایط را چنین تشریح نموده است: –کارشناسان مسائل فرهنگی 
 1310نسـبت بـه پدیـده مهـاجرت بـه دهـه        رانیـ در ا يگـذار  اساساً سـاختار قـانون  «

خیلـی   یالمللـ  نیبـ  يشـرایط و فضـا   کی کشور در که ؛سال قبل 90یعنی  ،گردد یبرم
 نیکه مـا نیازمنـد یـک بـازنگري کـالن در قـوان       دیآ یم داشت. به نظر قرار میزآتهدید
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 ».کارا نیست عنوان چیه اساساً این قانون به ...داریم یتابعیت، مهاجرت و اقامت
سـتند،  افغانستانی مقـیم ایـران بـا آن مواجـه ه     کردگان تحصیلامنیتی دیگري که  –چالش سیاسی 

گیـري در ایـران بـا    سازي مهاجرین به برخورد متفاوت نظام تصمیماست. قطبی سازي مهاجرینقطبی
مهاجرین افغانستانی بر مبناي پیشینه قومی، مذهبی و منزلتی آنان مرتبط است. بر این اساس، برخـورد  

همسانی نژادي) بهتر بـه   ها (از لحاظایران با شیعیان افغانستانی (از لحاظ همسانی مذهبی) و با تاجیک
برخی از افـرادي کـه    دهدمی نشان ایران مقیم افغانستانی کردگان تحصیل تجارب رسد. بررسینظر می

 سیاسـی  نظـام ه مواجهـ  و برخورد که باشندمی باور این بر خودشان از نظر قومی هزاره و شیعه نیستند،
در  گرفته شکل و برداشت نژادي پیشینه اساسبر  دیگر، است. از طرف بهتر و شیعیان هاهزاره با ایران
 است. هاهزاره با از برخورد بهتر هستند، زبانفارسی که تاجیک قوم با ایران ها، برخورد هزاره ذهن

کردیـد و بـا    من گفتم که اگر شما اشتراکات مذهبی را جایگزین اشتراکات نژادي مـی «
امعه سنتی است و دین و مذهب افغانستان دارم و ج از جامعهتوجه به شناختی که من 

  دیداشت یمي را ادیز اریبسنثاران زند. مطمئن باشید که شما جان در آن حرف اول را می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي زیست چالش - 2شماره شکل 

 گاننگارندمنبع: 

ي هاچالش
 تحصیلکردگان

 افغانستانی 
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شما  شما، نگاه نژادي شد، شما نتوانستید که این پتانسیل را ایجاد کنید.ولی چون نگاه 
هـا   ي که براي قوم تاجیک کنید، با این که آریایی هستند و هـم نـژاد بـا ایرانـی    هر کار

رونـد و دسـت از    هـا مـی   هستند وقتی بحث مذهب پیش بیاید، قطعاً به سمت پشـتون 
 ».دارند ینم براشتراکات مذهبی 

اي که با وي انجام شده اسـت ایـن   کارشناسان روابط سیاسی ایران و افغانستان در مصاحبهیکی از 
کند که تبعیض قومی و مذهبی در برخورد نظام سیاسی با مهاجرین افغانسـتانی وجـود   مسئله را رد می

ایـن   ،استزبانان داشته باشد. وي با بیان اینکه سیاست رسمی ایران حمایت بیشتر از شیعیان و فارسی
هاي فرهنگی و قومی جامعـه افغانسـتان مـرتبط    مسئله را بیشتر به شناخت کم جامعه ایرانی از ویژگی

ازاقوام به  کیهر يواقتصاد یفرهنگ ،یتیامن -یاسیس طیوبراساس شرا انهیگراعنگاه واق کیدرداند. می
 خود را دارا هستند. تیاهم رانیا يبرا افغانستان در رگذاریتاث گرانیعنوان باز

 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي فرصت -2

افغانستانی مقیم  کردگان تحصیلهاي مختلفی که براي ها در ایران، در کنار چالشزندگی افغانستانی
هـا را  هایی را نیز براي آنـان بـه وجـود آورده اسـت. ایـن فرصـت      ایران به دنبال داشته است، فرصت

امنیتـی  -هـاي سیاسـی  هـاي اقتصـادي و فرصـت   اجتمـاعی، فرصـت  -هاي فرهنگـی فرصتتوان به  می
 بندي نمود. تقسیم

  
 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي فرصت -4شماره جدول 

 
 مقوالت کالن مقوالت اصلی مقوالت خرد مفاهیم

و  لیتحص امکان/ رانیا در یلیامکانات تحص از استفاده
آموزش  فرصت/ به عنوان فرصت رانیدر ا یرشد علم

 هیبورسدریافت  فرصتافغانستان/ نسبت به  رانیبهتر در ا
 ی از نهادهاي آموزشی و دانشگاهی ایرانلیتحص

مندي بهره
 تحصیلی

هاي فرصت
 فرهنگی-اجتماعی

 هافرصت
/ رانیافغانستان و ا نیب ینیو د یفرهنگ اشتراکات

فرد  منحصربه لیبه عنوان دل یو مذهب یفرهنگ اشتراکات
 زبانی اشتراکات/ رانیدر ا لیبودن تجربه تحص

 اشتراکات
 یفرهنگ
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 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي فرصت -4شماره جدول ادامه 
 

 مقوالت کالن مقوالت اصلی مقوالت خرد مفاهیم

 يهاي همکار و شبکه يهاي همکار گروه جادیا
 يبرا یموسسه فرهنگ جادیا/ امکان رانیدر ا افغانستانی
 نیب ینهاد و شبکه اعتراض جادیاامکان  /نیمهاجر

 گروهی/ امکان تقویت سرمایه اجتماعی دروننیمهاجر

 هايشبکه جادیا
 یهماهنگ

هاي فرصت
 فرهنگی-اجتماعی

 هافرصت

امکان ایجاد و تداوم فعالیت مدارس خودگردان براي 
مدارس مهاجرین افغانستانی/ کاهش برخورد قهري با 

آموزان افغانستانی خودگردان/ امکان تداوم تحصیل دانش
 در مدارس خودگردان

 مدارس
 خودگردان

 یبه منابع علم یدسترس /رانیا باال در یرفاه امکانات
 لیبه وسا یدسترس/ تیدر افغانستان به عنوان مز رانیا

 ینترنتیو ا یارتباط

 یرفاه سطح
 رانیا

هاي فرصت
 اقتصادي

کم مهارت براي اتباع/ سخت و مجاز بودن کارهاي 
هاي قانونی کار در صورت امکان استفاده از فرصت

گذاري اقتصادي محدود و آشنایی با قوانین/ امکان سرمایه
قانونی/ امکان فعالیت اقتصادي با مشارکت قانونی یک 

 فرد ایرانی

مندي از بهره
هاي شغل

 شدهتعریف

در سطوح مختلف/ رهایی از تجربه جنگ و  رانیا تیامن
ناامنی در افغانستان / امنیت بیشتر زنان افغانستانی در 

 ایران/ ثبات سیاسی ایران بر خالف افغانستان
 رانیا تیامن

هاي فرصت
 امنیتی-سیاسی

امکان پناه آوردن به ایران/ امکان زندگی در ایران/ 
 قانونی در ایرانبرخورد قهري و اخراج محدود مهاجرین 

فرصت پناهنده 
 شدن

 گاننگارندمنبع: 
  

 اجتماعی -هاي فرهنگی فرصت -1 – 2

ـدي  بهـره کننـد،  افغانستانی مقـیم ایـران بـه آن اشـاره مـی      کردگان تحصیلترین فرصتی که  مهم من
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هـایی وجـود داشـته اسـت، امـا ایـن       هـا و ممنوعیـت  است. هرچند در این زمینه محدودیت تحصیلی
تـر  هـاي مقـیم ایـران راحـت    ها در دوران دانشگاه کـاهش پیـدا کـرده اسـت و افغانسـتانی     محدودیت

هـاي زیـادي را    اند به تحصیالت دانشگاهی بپردازند. در دوران مدرسه هم هرچند محـدودیت  توانسته
د، احتمـاالً  کردناظهارات برخی از آنان در صورتی که در افغانستان زندگی می بنا براند، اما تجربه کرده

کردند. عالوه بر این، اشـتراکات زبـانی سـبب    ها براي تحصیل در مدرسه را نیز پیدا نمیهمین فرصت
تر بتوانند شده است که آنان مشکل چندانی با زبان حاکم بر نظام آموزشی ایران نداشته باشند و راحت

مندي از مزایـاي تحصـیلی   ن و بهرهخودشان را با آن سازگار کنند. استفاده از امکانات تحصیلی در ایرا
هاي مقیم ایران ایـن فرصـت را داشـته    مختلفی که در ایران وجود دارد، سبب شده است که افغانستانی

هاي الزم براي کار و زنـدگی خودشـان را   هاي خودشان را توسعه بدهند و مهارتباشند که توانمندي
 فرا بگیرند.

. بـا  هست يآموز و مهارت يآموز علم تحصیل، براي رانیهاي خوبی در ا اآلن فرصت«
تواننـد بـه ایـن     تمام توان و با تمام امکاناتی کـه موجـود اسـت اتبـاع افغانسـتانی مـی      

 ».کنند يآموز ها دسترسی داشته باشند و مهارت مهارت
اشـتراکات  افغانسـتانی مقـیم ایـران،     کردگـان  تحصـیل فرهنگی بـراي   –دومین فرصت اجتماعی 

هـا در  ین اشتراکات و به ویژه اشتراك زبانی سبب شده است کـه تحصـیل افغانسـتانی   است. ا فرهنگی
پذیر باشد و آنان حداقل مشکلی در زمینه زبـان  هاي ایرانی با سهولت بیشتري امکانمدارس و دانشگاه

نداشته باشند. عالوه بر این، مهاجرت به هر کشوري قبل از هر چیز نیازمند سـازگاري بـا فرهنـگ آن    
افغانسـتانی چنـین مشـکلی را در     کردگان تحصیلور است. اشتراکات فرهنگی سبب شده است که کش

 ایران تجربه نکنند.
هـاي   بچـه  .فرد اسـت  ها تجربه منحصربه تجربه علمی و دانشگاهی ایران براي ما افغان«

کنند، امـا تـا جـایی کـه مـن در       ها تحصیل می آمریکا در دانشگاه افغانستان در اروپا و
روز، جدیـد   یک تجربه به ایرانهاي دانشگاهی، تجربه  میان این تجربه هستم در انیجر

. دلیل آن اشتراکان فرهنگی، زبانی، تاریخی و مذهبی ملت افغانستان و ایران و نو است
 ».است

فرهنگی دیگري است که بر مبنـاي آن دانشـجویان    –فرصت اجتماعی  هاي هماهنگیایجاد شبکه
توانند مسائل خودشان را مدیریت کنند. چنـین  تري میافغانستانی به صورت مطلوب التحصیالنو فارغ
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توانـد در  هاي ایران کمـک کنـد و هـم مـی    تواند به مدیریت بهتر اجتماع افغانستانیهایی هم میشبکه
تقویت روابط بین افغانستان و ایران در آینده کمک نماید (به دلیل ایجاد تجربه مثبت و ذهنیـت مثبـت   

هـاي  و بـه گـروه   گرفتـه  شـکل تواننـد  هاي محـدود مـی  ها از گروهدر کار جمعی در ایران). این شبکه
تري منجر شوند که حتی به اتحاد ملی افغانستان نیز کمک نمایند. در اینجا ما با شکلی از تمرین  وسیع

ـ التحصیالن افغانستانی مواجه هسـتیم کـه مـی   کنشگري مدنی در دانشجویان و فارغ د بـراي آینـده   توان
 افغانستان هم بسیار سودمند باشد.

کردیم کـه در   ها را تشویق می آن. بودم ارتباط داشتم ... من با برخی از دانشجویان در«
نژادپرستی را از  پرستی وپرستی و زبان د که مشکالت قومنافغانستان طوري برخورد کن

 ».دنوحدت و اتحاد بین االفغانی ایجاد کن و بین ببرید
مـدارس  ، انـد  بودهافغانستانی مقیم ایران با آن روبرو  کردگان تحصیلهایی که کی دیگر از فرصتی

 نیـ در اانـد  ی که داشتهو مشکالتی طیبر شراافغانستانی بنا  کردگان تحصیلاست. برخی از  خودگردان
مشکالت تحصیلی آنان توسط این مدارس جبـران   ایو ی از توقف و بخشمدارس درس خوانده است 

و  انـد  کار بـوده مدارس مشغول به  نیدر ااجتماعی  -شده است. برخی دیگر به عنوان فعالیت فرهنگی
به مهاجرین را داشتند. این مدارس  و خدمتروانی احساس ارزشمندي  -ی و روحاز لحاظ اقتصادي 

سـازي گروهـی اسـت. ایـن مـدارس      ی از شبکهشکلی از کنشگري مدنی و اجتماعی است که محصول
آمـوزان افغانسـتانی کـه بـه دلیـل      تواننـد بـه تقویـت و آمـوزش دانـش     هرچند رسمی نیستند، اما مـی 

 اند در مدارس رسمی تحصیل کنند، کمک زیادي بکنند.هاي ذکرشده نتوانستهمحدودیت

 هاي اقتصاديفرصت -2 – 2

ـران،   افغانستانی مقیم ایران،  کردگان تحصیلاولین فرصت اقتصادي براي  ـاهی ای چـه در  سطح رف
هاي ایران عموماً متعلق بـه  بعد زندگی روزمره و چه در بعد زندگی آکادمیک است. اجتماع افغانستانی
باشند. عالوه بر این وضعیت طبقات پایین جامعه هستند و از وضعیت اقتصادي مناسبی برخوردار نمی

رفاهی و اقتصادي در افغانستان نیز مناسب نیست. با این وجـود امکانـات رفـاهی موجـود در جامعـه      
ایرانی به آنان کمک کرده است تا بتوانند زندگی روزمره اقتصادي خودشان را سپري کنند. این مسـئله  

ر بیشتري است. آنان دسترسی مطلـوبی بـه   افغانستانی داراي اهمیت بسیا کردگان تحصیلبه ویژه براي 
هـا کمـک    امکانات آموزشی و علمی و ارتباطی دارند و این امر به تقویت بنیـه علمـی و آموزشـی آن   
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 زیادي نموده است.
 بودیم خیلی از امکانات مخصوصـا امکانـات آموزشـی کـه در     اگر ما در افغانستان می«

دارند و اسـتادهاي   یهاي معتبر و غن هلحاظ آموزشی دانشگا از .میایران هست را نداشت
واقعا هـم اسـتادها در دانشـگاه صـنعتی اصـفهان دیـدیم خیلـی         و ؛خیلی خوبی دارند

امکانـات   .لحـاظ علمـی خیلـی قـوي بـود      از و خوبی بودنـد  استادهاي جهان دیده و
 يهـا  محیط آموزشـی، بحـث   .آموزشی هم نسبت به کشور افغانستان خوب بوده است

که  ایران است داشته باشیم خیلی فرصت خوبی در میتوان یکه م یامکانات و يا کتابخانه
 ».خود را ببندد وبراي کشورخودش خدمت کند یبار علم

وجـود  هـاي اقتصـادي اسـت. بـا     یکـی دیگـر از فرصـت   شـده  هاي تعریـف مندي از شغلبهره
اند در برخی موارد و به صـورت محـدود بـه    افغانستانی توانسته کردگان تحصیلهاي شغلی  محدودیت

 اشـتغال در  :گونـه نـام بـرد   نیـ تـوان ا یمحـدود را مـ   یشـغل  يهافرصت از یبرخکار مشغول شوند. 
 یشـغل  يهاامکان فرصت نان،یکارآفر نخبگان و يبرا یشغل يهاامکان فرصت ،یخصوص يها شرکت

 و یپزشـک  يهـا رشـته  النیفـارغ التحصـ   شـتر یجـذب ب  تجار، امکان فرصت و گذاران وهیسرما يبرا
 سـخت و  يبـه کارهـا   النیآوردن فـارغ التحصـ   يرو ،یانسـان  معلـو  يهابا رشته سهیمقا در یمهندس

 .یرقانونیغ و انهیکار به صورت مخف ،یساختمان يمثل کارها یکیزیف
هـا دارد و   خصوصی، یـک سـري راه   يها کارهاي دولتی باالخره نمی شه ولی شرکت«

یـک   و یکنـ  یدر آن شرکت با مدیرعامل و مسئولین آن صحبت م ي.ریگ یمکارت کار 
 »راه دارد و دیده یدارد که انجام م يها یسري هماهنگ

هاي اشتغال نستب به گذشـته، خیلـی بـازتر    یکی ازکارشناسان اشتغال براین باور است که سیاست
 دست برنامه است. گذاران درشده است و در تحوالت اخیر هم راهکارهایی براي سرمایه

گیري دوباره طالبان ایجـاد  ، در پی قدرت1400مهاجرت جدیدي که در سال  در موج«
شـود کـه طرحـی    اند و تـالش مـی  هاي فراوانی با خود آوردهها پولشده است، برخی

هـا  هـا خـارج شـوند. بـه آن    داشته باشیم که این افراد از شمول یک سري دسـتوالعمل 
گذار با کارفرما به توافق برسد و ماهه بدهیم تا سرمایه 4ماهه و یا  3 کاربتوانیم پروانه 

خواهیم که تشریفات اولیه را برایشان حذف فعالیت خود را شروع کند. در مجموع می
باشد. این مسئله به صـورت  گذاران میکنیم. این کار هم به نفع ما و هم به نفع سرمایه



 
 ...اجتماعی، اقتصادي و سیاسیهاي ها و فرصتبررسی چالشفاطمه احمدي و همکاران: 

 

 
 

127 

طوح باالتر برود و در این مورد تصـمیم گیـري   پیشنهاد به وزیر داده شده است تا به س
 ».هاي اخیررخ داده استشود. تسهیالت اقامت ویژه ازجمله اقداماتی است که در سال

 امنیتی-هاي سیاسیفرصت -2 – 3

بـه معنـاي داشـتن مـدرك      مهاجر بودن ایو  فرصت پناهنده شدنامنیتی،  –اولین فرصت سیاسی 
اند امـا  در ایران متولد شده کردگان تحصیلاقامتی معتبر براي زندگی در ایران است. هرچند بسیاري از 

هایشان و شهروند محسـوب نشـدن در ایـران، ممکـن     به دلیل نامشخص بودن وضعیت اقامتی خانواده
توانند در ایران زندگی کننـد  آنان میاست که با مسائل و مشکالت فراوانی مواجه شوند، با این وجود، 

اما آنان وضعیت موجـود زنـدگی در ایـران بـا شـرایط محدودکننـده را بـه         ؛و پناهنده محسوب شوند
دهند. فرصت اقامت و پناهنده شدن در ایران با وضعیت امنیـت پیونـد   زندگی در افغانستان ترجیح می

و امنیت مطلوب در ایران از طرف دیگـر سـبب    تنگاتنگ دارد. فقدان امنیت در افغانستان از یک طرف
افغانستانی زندگی در ایران و پناهنده شدن با این کشور را بـه   کردگان تحصیلشده است که بسیاري از 

عنوان یک فرصت و مزیت مدنظر داشته باشند، هرچند داراي تجارب زیسته نامطلوبی نیـز از زنـدگی   
 در ایران باشند.

همـین کـه مـا     .کشد یممی ایران براي مهاجرین زحمت زیاد نگاه کنید جمهوري اسال«
. برخـوردار هسـتند  مـا از مـدارك اقـامتی     ها يهمشهر. همین که فعالً میا خوانده درس

 ».در امنیت نسبی هستند حداقل
با شرایط ناامنی و عـدم ثبـات در چهـار دهـه      سهیدر مقاامنیتی در ایران  –دومین فرصت سیاسی 

 طیاز شـرا و دور بودن  امنیت ایرانافغانستانی مقیم ایران،  کردگان تحصیل، از نظر در افغانستانگذشته 
هـاي مقـیم ایـران در آن احسـاس     جنگی است. امنیت موجود در ایران سبب شده است که افغانستانی
اي که در افغانستان به سختی وجود آرامش کنند و ترس فیزیکی از جان خودشان نداشته باشند؛ مسئله

دارد. امنیت موجود در ایران به عنوان یک فرصت شامل دو بعد امنیت فیزیکی و امنیت روانـی اسـت.   
افغانستانی در این زمینه بیانگر این است که آنان امنیت فیزیکـی   کردگان تحصیلبررسی تجارب زیسته 

کنند. برخی از آنـان  مندي تحصیلی) قلمداد میبهره ترین فرصت (در کناردر ایران را به عنوان محوري
اند، بیشتر از بقیه افراد بر بحث امنیت در ایـران بـه عنـوان یـک     که تجربه ناامنی در افغانستان را داشته

 کنند. برخی دیگر معتقدند که در ایران امنیت روانی چندانی ندارند.فرصت مطلوب اشاره می
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گـم کـه آدم   همیشه مـی  اریم، خیلی براي من مهم است.امنیت نسبی که ما در اینجا د«
هسـتی   تـر  جـوان حاال تو  اش طوري باشه که آرامش آن را به هم نریزد.شرایط زندگی

 ».است تر مهماز همه چی  آرامشی که فهم یمبه سن ما برسی، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 افغانستانی مقیم ایران کردگان تحصیلهاي زیست فرصت -3شماره شکل 

 گاننگارندمنبع: 
 

 گیرينتیجه

افغانستانی مقیم ایـران،   کردگان تحصیلها و به طور خاص در تحلیل وضعیت مهاجرت افغانستانی

ي هافرصت
 نتحصیلکردگا

 افغانستانی مقیم ایران
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بنـدي  و سطح فردي. این سه سطح در مفصل با سه سطح مواجه هستیم: سطح ساختاري، سطح نهادي
کننـد. سـطح   گذاري مهاجرتی ایران را روشن مـی  یکدیگر وضعیت مهاجرین به افغانستان و سیاستبا 

هـا،   گـذاري  هـاي کـالن، ناپایـداري سیاسـت    ساختاري شامل مقوالتی مانند قوانین و مقررات، سیاست
هـا و مشـکالتی کـه    حمایت حقوقی و ... است. ریشـه بسـیاري از چـالش    هاي ساختاري، عدمتبعیض
گـردد. ضـعف حمایـت    هاي ساختاري بـازمی افغانستانی با آن مواجه هستند به ضعف کردگان تحصیل

رسد غالـب بـودن سیاسـت تشـویق بـه      حقوقی و قانونی در این زمینه اهمیت اساسی دارد. به نظر می
بازگشت مهاجرین در این زمینه نقش داشته است و سـبب شـده اسـت حمایـت حقـوقی چنـدانی از       

یرد تا آنان اشتیاق کمتري به ماندن در ایران داشـته و بـه بازگشـت بـه افغانسـتان      مهاجرین صورت نگ
تشویق شوند. دیگر مقوالت ساختاري مورد بحث نیز همین رویه را دارا هستند. براي نمونه ناپایداري 

هاي مهاجرتی و ناپایداري قوانین و مقررات نیز سبب شده اسـت کـه بـراي مهـاجرین      گذاري سیاست
هاي زیادي ایجاد گردد. ایـن  هاي ایران چالشافغانستانی دانشگاه کردگان تحصیلانی و به ویژه افغانست

مقوالت را نیز به نوعی بخشی از سیاست تشویق به بازگشت مهاجرین قلمداد نمود. ساختار در سـطح  
کنـد و  یکند، قوانین و مقررات را تصویب و اجرایی مـ هاي مهاجرتی ایران را تنظیم میکالن، سیاست

نماید. ما در سطح ساختار با روابط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و امنیتی را با کشور افغانستان تنظیم می
دولتی ایران و افغانستان اسـت. وجـه دوم، رابطـه بـین     دو موضوع مواجه هستیم. وجه اول، روابط بین

. دولت این وظـایف را بـر   نظم سیاسی، اقتصادي و فرهنگی حاکم با جامعه مهاجرین افغانستانی است
گذاري مهاجرتی را بر مبناي منافع ملی و ایدئولوژیک خودش تنظیم  عهده دارد و به طور کلی سیاست

کنـد و نهادهـا و   تـر جامعـه انتقـال پیـدا مـی     هاي پـایین هایی بدون شک به الیهکند. چنین سیاستمی
هـاي ایـران از   افغانستانی دانشگاه دگانکر تحصیلهاي مرتبط با موضوع مهاجرین افغانستانی و سازمان

 پذیرند.آن تأثیر می
هاي مهاجرتی کالن هسـتیم. نهادهـایی ماننـد وزارت    در سطح نهادي ما شاهد تأثیرپذیري سیاست

وپـرورش   هاي دولتی، آزاد، مؤسسات غیرانتفاعی)، وزارت آموزشعلوم، تحقیقات و فناوري (دانشگاه
ی، وزارت تعـاون، کـار و رفـاه    خـارج  نیاداره کل امـور اتبـاع و مهـاجر   (مدارس و مراکز آموزشی)، 

اجتماعی، صداوسیما، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، نیروهـاي انتظـامی، نیروهـاي مرزبـانی و ...        
ها نهادهایی هسـتند کـه بـه نـوعی بـا موضـوع مهـاجرین        گیرند. اینزیرمجموعه سطح نهادي قرار می

گـذاري   هاي ایران آنان ارتباط دارند. این نهادها سیاستافغانستانی دانشگاه کردگان تحصیلافغانستانی، 
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هـا  مستقلی ندارند و تحت تابعیت سطح ساختاري کالن قرار دارند. با این وجود ممکن است بخشنامه
هـاي  و مقرراتی مستقل نیز داشته باشند که مسئله مهـاجرین را تحـت تـأثیر قـرار بدهنـد. محـدودیت      

هـاي سـفر،   اي، ممنوعیـت اي، تصویرسـازي رسـانه  هاي بیمههاي شغلی، سیاستدودیتتحصیلی، مح
ــه چــالش   ــزا و پاســپورت دانشــجویی و ... از جمل ــه وی هــایی هســتند کــه تبــدیل کــارت اقامــت ب

 افغانستانی در این سطح با آن مواجه هستند. کردگان تحصیل
نهادي، بدون شک بـر نگـاه و    هایی در سطح کالن ساختاري و سطحها و فرصتچنین محدودیت

گـذارد (سـطح فـردي). شـهروندان     هاي فردي مهاجرین افغانستانی و جامعه ایرانی نیز تأثیر میدیدگاه
هاي مقیم ها (و پیامد آن بر عملکرد و رفتار افغانستانی گذاري ایرانی به دالیلی مانند ناکارآمدي سیاست

اقتصادي، بیکـاري گسـترده (و احسـاس نقـش داشـتن       هايهاي اقتصادي در اثر تحریمایران)، بحران
اي منفـی و ... دیـدگاهی منفـی نسـبت بـه مهـاجرین       مهاجرین افغانستانی در آن)، تصویرسازي رسانه

افغانسـتانی در   کردگـان  تحصـیل اند. در مقابل، مهـاجرین افغانسـتانی و بـه ویـژه     افغانستانی پیدا کرده
اند، نوعی دیدگاه منفـی  هاي زیادي که تجربه کردهها و محدودیتهاي ایران نیز به دلیل چالشدانشگاه

نسبت به ایران در آنان شکل گرفته است (این امر یـک موضـوع کلـی و عـام نیسـت، بلکـه بحـث از        
هایی سبب شده است که ایـن دو جامعـه نتواننـد بـه صـورت      اکثریت افراد است). چنین تقابل دیدگاه

توانسـتند سـفیران   افغانستانی مقیم ایران کـه مـی   کردگان تحصیلکنند. مطلوب با یکدیگر تعامل برقرار 
ایران در جامعه، سیاست و اقتصاد افغانستان باشند، در چنین وضعیتی کارآمدي خودشـان را از دسـت   

هـایی کـه عمومـاً توسـط     انـد (فرصـت  هایی که این افراد در جامعه ایرانی داشتهدهند. البته فرصتمی
سطح نهادي براي آنان فراهم شده است) زمینه را براي تلطیف این نگـاه منفـی فـراهم    ساختار کالن و 

نموده است. مسئله مهم در اینجا درك متفاوت افراد بر اساس تجارب زیسته آنان از یک طرف و تعلق 
هـا (بـراي نمونـه    هویتی آنان (ایرانی بودن یا افغانستانی بودن) از طـرف دیگـر اسـت. از نظـر ایرانـی     

هـا تـا   هـاي تجربـه شـده افغانسـتانی    رشناسان و متخصصان مورد بررسی در این پـژوهش) چـالش  کا
هـاي آنـان بیشـتر اسـت کـه کمتـر توسـط        رسـد و در مقابـل، فرصـت   آمیز به نظر مـی حدودي اغراق

هـا (بـراي نمونـه    اي از نظـر افغانسـتانی  ها مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. چنـین مسـئله       افغانستانی
تـوان بـه عـدم گفتگـوي     یالن افغانستانی مقیم ایران) برعکس است. ریشه این مسئله را میالتحص فارغ

جدي بین دو طرف در سطوح مختلف و فهم ناکامـل آنـان از مسـئله مهـاجرین افغانسـتانی در ایـران       
 تواند از این ابهامات بکاهد.جستجو نمود. بدون شک گفتگوي بین این دو گروه در سطوح مختلف می
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هـا بـه عنـوان    این، ما شاهد تعامل و رابطه مستقیم بین سـاختار، نهـاد و فـرد هسـتیم. دولـت     بنابر
هـا  کننـد. در واقـع، دولـت   بازیگران کلیدي سیاست، تعامل و رابطه بین ایـن سـه وجـه را تنظـیم مـی     

یـن  بندي مفهومی اکنند. اگر در یک مفصلکارگزارانی هستند که به ساختاربندي این مناسبات اقدام می
در نظر بگیریم، رابطه آن با دولت به عنوان کارگزار کلیـدي  » ساختار کالن«سه وجه و بعد را به عنوان 

انگـاري نیـز   کنندگی دارد. این مسئله را در نظریـه سـازه  است. این رابطه متقابل است و ماهیت تقویت
لی متقابل به یکـدیگر قـوام   کارگزار به شک و انگاري ساختارطبق نظریه سازه برتوان مشاهده نمود. می
اند. خـود سـاختارها    ناخواسته کنش انسانی بخشند. ساختارهاي اجتماعی نتیجه پیامدهاي خواسته و می

 ها و ها کنشگران هویت اساس آن بر شوند و هاي نسبتاً پایدار با تعامل است که خلق می به عنوان پدیده

). بـر مبنـاي ایـن تعامـل متقابـل بـین سـاختار و        330: 1396(مشیرزاده،  کنند منافع خود را تعریف می
هـا در  شـوند. افغانسـتانی  هاي مهاجرتی در سطح ملی تنظیم و تصـویب مـی  کارگزار است که سیاست

هسـتند. تـأثیرات سـاختار روي    » مهاجر افغانسـتانی «داراي هویت مختص به خود به نام  رانیساختار ا
تــر اســت.  ی اســت کــه بخــش عینــی آن برجســتهصــورت عینــی و ذهنــ کــارگزار در ایــن زمینــه بــه

کنـد و تغییـر    افغانستانی متأثر از قوانین و مقرراتی هستند که سیستم برایشان وضع می کردگان تحصیل
گیـري برداشـت و    بر بوده است. منظـور از تـأثیرات ذهنـی، شـکل    در این ساختار دشوار و بسیار زمان

. البتـه  هستصورت مثبت، منفی و یا خنثی  مهاجرین به هاي ایران در پیوند با ذهنیت نسبت به سیاست
پذیراست ولی طبیعتاً نیاز به زمان طوالنی و کنشگري فعال انگاري تغییر و تحول امکاندر دیدگاه سازه

دارد. در یک نگاه کالن در چهار دهه گذشته تغییرات ساختاري آهسته و آرام رخ داده است و امید بـه  
 زمینه وجود دارد. تغییرات بیشتري در این

 پیشنهادهاي راهبردي

التحصـیالن افغانسـتانی و مسـئوالن    هاي دوجانبه و مشترك بین دانشجویان/ فارغبرگزاري نشست
ریـزي بـراي   مربوطه در راستاي ایجاد فهـم و درك مشـترك بیشـتر در زمینـه سیاسـتگذاري و برنامـه      

 مدیریت مسائل

التحصیالن افغانستانی مقیم ایـران و  براي فارغ هاي شغلی در بخش خصوصیفراهم نمودن فرصت
اصالح قوانین و مقررات اشتغال اتباع در جهت ایجاد ضمانت اجرایی بـراي اشـتغال اتبـاع در بخـش     
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 خصوصی

کـه در  ( مختلـف هـاي  هاي تخصصی و تجربی متخصصان افغانستانی در حـوزه استفاده از ظرفیت
اند و با فضاي ایران نیز آشـنایی دارنـد،   و فرهنگی داشتهافغانستان زندگی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی 

یابی، مـدیریت و ارائـه   اند) در جهت مسئلهاما بعد از بازگشت طالبان به قدرت به ایران مهاجرت کرده
 هاي مقیم ایرانراهکارهاي عملیاتی براي حل مسائل مرتبط با جامعه افغانستانی

استفاده از تجارب مرتبط بـه مـدیریت مسـائل مهـاجرین      بازبینی در قوانین و مقررات مهاجرتی با
تر با مهاجرینی کـه جدیـدا   تر و مناسبهاي قبل، در جهت مدیریت و مواجهه مطلوبافغانستانی نسل

هـاي اقتصـادي، فرهنگـی، اجتمـاعی و طبقـاتی      ها و وضعیتبه ایران مهاجرت کرده و مسائل، دغدغه
 .ی دارندهاي قبلمتفاوتی نسبت به مهاجرین نسل

 منابع

 منابع فارسی -الف

-مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریـه زمینـه   ،)1391استراوس، انسلم و کوربین، جولیت ( −
 تهران: نی ،ترجمه ابراهیم افشار ،اي

فصـلنامه  ، »انگاري، چهارچوبی نظري براي تبیـین منازعـه ایـران و آمریکـا    سازه«، )1394دارابی، علی ( −
 .33-52 ، صص2، شماره 29، سال خارجیسیاست 

فصـلنامه فرهنگـی و    ،»مهـاجران افغـانی: معضـلی جدیـد، حضـوري دیرینـه      « ،)1386فریبا ( خواهعادل −
 .50، شماره اجتماعی گفتگو

گرایی، نظریـه انتقـادي و مکتـب برسـازي (مفـاهیم اساسـی در روابـط         نوواقع ،)1393لینکلیتر، اندرو ( −
 تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه.، ا طیبترجمه علیرض ،الملل) بین



 
 ...اجتماعی، اقتصادي و سیاسیهاي ها و فرصتبررسی چالشفاطمه احمدي و همکاران: 

 

 
 

133 

الملـل و اسـتلزامات   انگاري متعـارف و پـژوهش در روابـط بـین    نظریه سازه« ،)1391مشیرزاده، حمیرا ( −
 .10 – 20 ، صص12شماره ، پژوهش سیاست نظري فصلنامه دو، »پژوهشی

 تهران: انتشارات سمت. ،الملل هاي روابط بین تحول در نظریه ،)1396مشیرزاده، حمیرا ( −

انگـاري در حـوزه روابـط    شناسـی سـازه   روش«، )1389( عبـداهللا معینی علمداري، جهـانگیر؛ راسـخی،    −
 .214-183 ، صص4شماره ، 1سال ، المللی فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین ،»الملل بین

تانی. مطالعـات  بررسی انسان شناختی روزمرگی راهبردهاي اقتصادي افغانسـ « ،)1398میرزایی، حسین ( −
 .137-173 ، صص2، شماره 1سال ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،»فرهنگ و هنر آسیا

 ،موانــع ادغــام اجتمــاعی مهــاجران و پناهنــدگان افغانســتانی در ایــران  ،)1394نصــر اصــفهانی، آرش ( −
 اجتماعی.دانشکده علوم ، تهران: دانشگاه تهران ،یشناس جامعهدکتري  نامه انیپا

مجلـه پـژوهش حقـوق و     ،انگـاري ی اتحادیه اروپا از منظـر سـازه  نیآفر نقش ،)1384پور، پیمان (وهاب −
 .125 – 150 ، صص14شماره  ،7، سال سیاست

. فصلنامه سیاست خارجی، »الملل تا سیاست خارجی بین از روابطانگاري: سازه« ،)1382هادیان، ناصر ( −
 .915 – 950 ، صص4شماره  ،17سال 

فصـلنامه   ،»تالش جوانان پناهنده افغانی در ایران براي امتناع از حاشـیه اي بـودن  «، )1386هودفر، هما ( −
 .23-60 ، صص50، شماره فرهنگی و اجتماعی گفتگو
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