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 ويژگيهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي مهاجران خارجي
 »مهاجران افغاني در ايران«با تأكيد بر 

 ]1[وحدمحمد احمدي م
  

 چكيده 
هيچ استانى .  ساليان درازى است كه مهاجران خارجى، بويژه مهاجران افغانى، در جاى جاى كشورمان سكونت دارند        

ه باشند و ميان آنها مراوداتى صورت نگيرد، اين روابط در بعضى جنبه ها نيست كه ساكنان آن با اين مهاجران برخورد نداشت
آن چنان عميق بوده كه حتى در صورت بازگشت مهاجران به كشورشان، باز هم تا ساليان دراز اثراتى كه از خود بجاى 

بويژه زنان ( دى از ايرانيان از جمله ارتباطات عميق ايجاد شده، مى توان به ازدواج تعدا. گذاشته اند از بين نخواهد رفت
بنابراين مسئله مهاجران خارجى مانند مسائل مهم ديگرى كه كشورمان با آن مواجه است از . با مهاجران اشاره نمود) ايرانى

 .اهميت خاصى برخوردار است كه بايستى به اين موضوع ومسائل آنان نيز، موشكافانه و دقيق پرداخته شود

ويژگيهاى جمعيتى، اقتصادى و اجتماعى مهاجران خارجى با تاكيد بر مهاجران افغانى «  نوشتار بررسى  هدف اصلى اين         
مى باشد تا بدين وسيله نسبت به اين خيل عظيم از مهاجران خارجى شناخت پيدا نموده و تا حد امكان بتوان، به » در ايران 

 .جنبه هاى مختلف تاثير حضور آنان دست يافت

 1380ن مقاله با استفاده از اطالعات اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجى وزارت كشور كه در طرح شناسايى سال  اي        
          .جمع آورى نموده، تهيه شده است

  

 واژگان كليدي
 رجى نوع قوميت مهاجران خا  بعد خانوار مهاجران خارجى، نوع مذهب مهاجران خارجى،  مهاجران افغانى،         

  

 مقدمه
افغانستان، كشورى كه سالها عرصه رقابت قدرتهاى مختلف بوده است به دنبال دخالتهاى جهانى و تحت تأثير 

 .خارج از كشور بصورت بسيار حادى رخ داد اوضاع داخلى اين كشور، پديده مهاجرت مردم به 

متعاقب آن كودتاى نورمحمدتركى رهبر به بعد به دنبال كودتاى سردار محمد داوود عليه ظاهرشاه و 1352از سال
اين مهاجران، بسرعت وارد . ، ايران يكى از كشورهاى پذيراى مهاجران افغانى گرديد1357حزب خلق عليه داوود در سال

ايران شده ودر مناطق مختلف روستايى وشهرى سكونت گزيده وبا جمعيت ايرانى در اين مناطق مراودات گوناگون اقتصادى 
 .ندبرقرار نمود



در ابتدا تصور مى شد كه دوران اقامت آنان در ايران كوتاه باشد، ليكن به جهت استمرار نابسامانيهاى سياسى و 
ركود و توقف رشد اقتصادى در آن كشور، مهاجران در ايران ماندگار شدند وطوالنى شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگى 

 .مراودات بين مهاجران وجمعيت ايرانى گرديد

عليرغم ). 164، ص1369نظرى تاج آبادى، ( ميليون نفر رسيد 8/2اد مهاجرين افغانى در بعضى سالها به بيش از تعد
اين وضع، سرشماريهاى كشور نه تنها بخش اندكى از آنان را مورد سرشمارى قرار داد، بلكه حتى براى اين افراد نيز 

 اينرو شناخت خصوصيات جمعيتى و ويژگيهاى اقتصادى و از. ويژگيهاى جمعيتى، اقتصادى واجتماعى را منتشر ننمود
 .اجتماعى آنان و به همان ترتيب تعلّقات قومى، مذهبى و سياسى آنها از اهميت ويژه اى برخوردار شده است

، تا آنجا كه مقدور است ويژگيهاى فوق را 1380درسال  اين مقاله مى خواهد با توجه به اطّالعات جمع آورى شده، 
 . قرار دهد و اطّالعات نسبتاً جامعى درباره آنها بدست آورد ث وبررسىمورد بح

  

 ضرورت واهميت موضوع
ساليان درازى است كه مهاجران افغانى در ايران اقامت دارند و درطول اين ساليان با جمعيت بومى مراودات زيادى 

عليرغم اين حجم . كشورمان بى تأثير نبوده اندداشته اند و بر ابعاد مختلف جمعيتى، اقتصادى و اجتماعى مناطق مختلـف 
 متأسفانه آن طور كه شايسته است تحقيقات و بررسيهايى در جهت  داشته اند، عظيم از مهاجرين و پيامدهايى كه بدنبال

 . از جانب دست اندركاران وبويژه جمعيت شناسان صورت نگرفته است شناخت آنها

ن امر، به مسئله مهاجرت افغانيها به عنوان يك موضوع گذرا نگريسته اند، حال آنكه در اين ميان دست اندركاران و مسئوال 
بايستى تحقيقات وسيعى براى روشن شدن سئواالت وابهاماتى از قبيل چگونگى روابط اقتصادى، اجتماعى وحتّى روابط 

ى شايان بررسى و تحقيق است نه يك فاميلى با جمعيت بومى صورت گيرد، زيرا به چند دليل پديده مهاجرت افغانيها موضوع
 :مسأله جنبى وگذرا

كشور ايران بر حسب وظيفه اسالمى نسبت به پذيرش مهاجرين با خوشروئى اقدام نموده وبنا به مقتضيات : اوالً
 .پس مقطع زمانى معين براى خاتمه موضوع مهاجرت قابل پيش بينى نيست. زمانى، اين همكارى را ادامه خواهد داد

 ايجاب )3ص1375  على آبادى،(كيلومتـر مـرز مشتـرك بــا كشـور افغانستان  900دارا بـودن بيـش از : ثانيا 
 .مى كند نسبت به هر اتفاقى كه در مرزهاى مشترك دو كشور واقع مى شود بى تفاوت نباشيم

مى كند با انجام تحقيق تنظيم روابط صحيح ومنطقى و وجهه نظر واقع بينانه بين مهاجرين و بوميان اقتضا : ثالثا
 .علمى، مرز واقعيات و تصورات روشن شود و قضاوتهاى صحيح جايگزين پيشداوريها گردد

بنابراين با بررسى اين موضوع مى توان نسبت به اين جمعيت مهاجر شناخت پيدا كرد و برنامه ريزيهاى دقيق و 
 .موشكافانه اى را تدوين و ارائه نمود

  

 

 هدف تحقيق
 با توجه به ضرورتهايى كه در قسمت قبل ذكر آن رفت، تحقيق حاضر بر آن است كه به سهم خود و بسته به توان          

محقق و مقدورات علمى و اجرايى، به گوشه اى از مسائل و ابهامات موجود در زمينه ويژگيهاى متفاوت جمعيتى، اقتصادى و 
خارجى با جمعيت بومى پاسخ مبتنى بر واقعيت بدهد و از اين راه، اجتماعى و چگونگى روابط اقتصادى، اجتماعى مهاجران 

 .زمينه مناسب ترى را براى برنامه ريزى مناسب وكارشناسانه ايجاد نمايد



  

 نگاهي گذرا به اوضاع جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي افغانستان
دى افغانستان و سپس در قسمت دوم به بررسى در اين قسمت، ابتدا به بررسى اوضاع جغرافيايى، اجتماعى و اقتصا

 .روند تحوالت تاريخى افغانستان پرداخته مى شود

  

 : جغرافياي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي كشور افغانستان )الف 

 جغرافياى طبيعى افغانستان. 1
قى در اين سرزمين درنيمكره شمالى و نيمكره شر. افغانستان سرزمين كوهستانى و محصور در خشكى است

ده ميليون (برابر با نوزده ميليون و ششصد و شصت و سه هزار نفر1995جمعيت آن در سال . محدوده آسياى ميانه واقع است
مساحت آن . )(U.N.;v.1;p.72بوده است)و پانصد و هفتاد و دو هزار نفر زن  نه ميليون و نود و يك هزار نفر مرد و

از سمت شمال با جمهوريهاى تاجيكستان، .  كيلومتر مربع است5800د  كيلومتر مربع و طول مرزهايش حدو000/649
از سمت شرق و جنوب .  كيلومتر است2384طول مرز شمالى با اين جمهوريها، حدود . ازبكستان و تركمنستان هم مرز است

اين مرز در منابع، مساحت . هم مرز است) ايالت سين كيانگ(با پاكستان از سمت شمال شرقى از طريق تنگه واخان با چين 
اين . از طرف مغرب با جمهورى اسالمى ايران مرتبط است.  كيلومتر نقل كرده اند93 تا 73متفاوت ذكر شده است و آن را بين 

 . كيلومتر است900مرز قريب به 

 كيلومتر 500هنزديكترين نقطه آن با آبهاى آزاد، از طريق پاكستان است ك .افغانستان با آبهاى آزاد فاصله زيـادى دارد
  3و4،ص1375على آبادى،(فاصله دارد 

 ساختار اجتماعى و قبيله اى افغانستان. 2 
در اين موزه بزرگ ساكنان اوليه در . گروهى از محققان، افغانستان را موزه اى از نژادها و ملل گوناگون مى دانند

 :و نژاد عمده هستند كه به قرار زيرندكنار تازه واردان سكونت دارند، سكنه فعلى در اين كشور، بازماندگان د

 ..... پشتوها، تاجيكها، هزاره ها، نورستانيها و : نژاد سفيد شامل-1

 ....ازبكها، تركمنها، قرقيزها، مغولها و:  نژاد زرد شامل-2

از جمله اقوام مهم افغانستان؛ پشتون، تاجيك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، قرقيز، قزلباش، فارس، هراتى، 
 ).13همان، ص( و قزاق هستند  راهويىب

 .  زبان و مذهب آنها آمده است اقوام مهم افغانستان، نوع) 1(در جدول 

  
  قوميت ها و نوع زبان و مذهب كشور افغانستان ـ1جدول 

 قوميت زبان مذهب

 تاجيك فارسى درى شيعه و سنى

 پشتوها پشتو سنى



 بلوچ بلوچى سنى

 هزاره فارسى شيعه

 ايماق سى و درىفار سنى

 ازبك تركى ـ فارسى سنى

 تركمن تركى سنى و شيعه

 656 625،ص1367ظريف فيروز عسگرى،:  منبع                   

  

 اوضاع اقتصادي افغانستان
اين كشور اگرچه فقير است اماجزء كشورهاى گرسنه جهان . افغانستان از جهت منابع غذايى كشورى خودكفاست

بخش اعظم جمعيت اين كشور در بخش .  هشت نفر به كشاورزى اشتغال دارند ، از هر ده نفرشاغل،دراين كشور. نيست
 .كشاورزى و يا فعاليتهايى كه با كشاورزى مربوط است به كار مشغول هستند

ى كه محصوالت. زراعت اصلى كشاورزان افغانى است)  درصد زمينهاى قابل كشت26در (گندم با توليد ساالنه سه ميليون تن 
در افغانستان آنگونه كه در اغلب كشورهاى جهان سوم . و پنبه) كشمش(انگور: در اين كشور جنبه صادراتى دارند عبارتند از

ديده مى شود، سيستم تك محصولى كه نوسان آن به جريانات بين المللى و سفارشات خارجى بستگى داشته باشد، وجود 
 .)95همان، ص( داخل كشور به مصرف مى رسد بخش عظيمى از توليدات كشاورزى در. ندارد

هيرمند كه منطقه اصلى ديگر . عالوه بر آن اطراف منطقه جالل آباد به لحاظ كشت خشخاش، شناخته شده است
 ). 10، ص1379مارسدن،  (  كشت خشخاش است، تامين كننده يك چهارم خشخاش جهان است

افغانستان از حيث دامپرورى خاصـه . ايفاء مى كنددامدارى در زندگى ايالت و عشاير افغانى نقش مهمى 
گوسفنددارى در جهان مقام مهمى را داراست و به جهت داشتن گوسفند نژاد قره گل كه از پوست آنها، پوست معروف به 

 .)96 ص ،1375على آبادى، (آسترخان بدست مى آيد شهرت دارد 

  

 تحوالت تاريخي افغانستان) ب
ت يا جدايى ايران از افغانستان در گذشته، همچنين به تاريخچه تشكيل دولتهاى مستقل در در باب چگونگى وحد     

ذيالً بطورمختصر به ذكر تحوالت . افغانستان و تحوالت صورت گرفته در اين كشور اقوال و نوشته هاى زيادى وجود دارد
 .صورت گرفته در تاريخ افغانستان پرداخته مى شود

  

 قرن بيستمتحوالت افغانستان در 
تاريخ جديد افغانستان پس از فراز و نشيبهاى فراوان در طول تاريخ در قرن بيستم با به قدرت رسيدن امير حبيب 

 داوود خان 1973 برگزار شد و از اين زمان تا ژانويه 1962اولين انتخابات در سپتامبر سال .  آغاز مى شود1901اهللا در سال 
 توسط ارتش، داود به همراه تمام اعضاء خانواده اش قتل عام 1978 آوريل 28با كودتاى قدرت را به دست گرفت و سرانجام 



 شوروى حمله گسترده خود را به افغانستان آغاز 1979 دسامبر 27در شب ). 123-168گزيده صفحات . همان(شد 
 و 1372از سال . كشور بود افغانستان پس از حمله شوروى، وجود نابسامانى در   مشخصه اصلى).1367بريگو، روا، (كرد

 مواضع گروههاى موجود تغيير يافت و دسته بنديهاى جديدى شكل گرفت و جنگ و درگيرى در ابعاد 1373بخصوص سال 
 ).168-189، گزيده صفحات1375على آبادى، (وسيع تر ادامه يافت 

 .بى به اين كشور باز گشته است با روى كار آمدن دولت انتقالى حامد كرزاى امنيت نس1381 سرانجام در سال      

  

 علل گرايش مهاجرين افغاني به پاكستان و ايران
در خصوص اينكه چرا مهاجرين افغانى به ايران و نيز پاكستان مهاجرت كردند و به جاهاى ديگر كمتر رفتند داليل بسيارى را 

 :مى توان برشمرد كه مهمترين آنها عبارتند از

 .شور با افغانستانمرزهاى طوالنى اين دو ك ـ 1

 .اشتراكات مذهبى و دينى بين مردم اين دو كشور با مردم افغانستان ـ 2

 .ـ مخالفت هر دوى اين كشورها با استقرار نظام كمونيستى در افغانستان و پشتيبانى از مجاهدين افغانى و نهضت مقاومت3 

 . روابط فرهنگى را تسهيل مى نمايدنزديكى فرهنگى و زبانى بين گروههاى مهاجر با اين دو كشور كه ـ 4

 .ـ نزديكى اين كشورها به موطن مهاجرين و امكان بازگشت سريع به وطن در صورت مساعد شدن شرايط5

تقريباً اكثر .  آن دسته از مهاجران كه به ايران آمده اند غالباً يك مشخصه مهم دارند و آن، فارسى زبان بودن آنهاست       
 مهاجرت كرده اند از مناطق فارسى زبان هستند و بندرت از مناطق پشتون كه زبان فارسى نمى دانند به كسانى كه به ايران

در بين مهاجرين افغانى كه به ايران آمده اند، بيشتر آنها در نوار مرزى ايران با افغانستان و در استانهاى . ايران آمده اند
 .خراسان و سيستان و بلوچستان ساكن گرديده اند

 گروه هاى مذهبى با گرايش تسنن در استان سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان و استانهاى جنوبى ايران مانند        

 .بوشهر و هرمزگان پراكنده شده اند و شيعيان در مناطق شمالى خراسان، تهران، قم و ديگر مناطق پراكنده اند

جرين افغانى قابل بيان است، اين است كه علت مهاجرت آنها به در پايان اين قسمت بايد يا د آور شد آنچه در مورد مها

كشورهاى ديگر نه جاذبه مقصد بلكه دافعه موطن بوده است، در مورد علل بازگشت آنها نيز شرايط موطن اصلى آنها بيشتر از 

ن ميليون نفر به كشور  با آرام شدن اوضاع، چندي1370-72همانطور كه در طول سالهاى . هر عامل ديگر تأثيرگذار مى باشد

، 1379جمشيديها، ( دوباره در افغانستان سير بازگشت مهاجرين متوقف شد  خود بازگشتند، اما با گسترش درگيريها و ناامنى

 ).64-65ص

  

 يافته هاي تحقيق
ى، داده اداره كل اتباع و امور مهاجران خارج.  مهمى اشاره شود قبل از وارد شدن به اين قسمت، الزم است به نكته

به .  افغانى و ساير مهاجران خارجى را تفكيك ننموده است ها را بطور كلى براى مهاجران خارجى استخراج نموده و مهاجران
ناچار شاخصهاى پردازش شده، اشــــاره بــــه مهاجــران خارجــى دارد و نه مهاجران افغانى، ولى به هر حال تأكيد 

 طبق اعـــــالم اداره كل .خارجى را در ايران تشكيل مى دهند ى باشد كه بيشترين مهاجر م»مهاجران افغانى«اين مقاله بر



از دو ميليون و پانصد و شصت هزار ( افغانى  اتباع و مهاجران خارجى حدود دو ميليون و سيصد هزار مهاجر پرسشگرى شده
رصد از مهاجران خارجى را در ايران، مهاجران  د90يعنى بيش از ) نفر كه كل مهاجران خارجى در ايران را تشكيل مى دهند

 ).29/3/1381روزنامه اطالعات، .(افغانى تشكيل مى دهند

در اين قسمت به توصيف جداول پردازش شده از مهاجران پرداخته مى شود كه شامل ويژگى هاى جمعيتى،  
 .اقتصادى و اجتماعى مى باشد

  

 .جران خارجىالف ـ ويژگيهاى جمعيتى اقتصادى و اجتماعى مها

 ويژگيهاي جمعيتي

 ـ توزيع جمعيت مهاجران خارجى
گر .  كشورهاى ايران و پاكستان به دليل پناه دادن به مهاجران افغانى از كشورهاى عمده مهاجرپذير محسوب مى شوند        

رگيريهاى نظامى در چه تعداد پناهندگان در اين دو كشور دائما در نوسان بوده و شمار آنان بر حسب شرايط داخلى ود
با اين همه شمار آنان در اسناد . افغانستان همواره تغيير مى كرده است، نمى توان آمار واطالعات دقيقى از آنان به دست داد

 ).48، ص1380زنجانى، (  :بين المللى به شرح ذيل بوده است

  

 )ارقام به هزار نفر(ـ آمار مهاجرين افغانى در ايران و پاكستان طى سال هاى مختلف 2 جدول  

1993 1991 1990 1985 1980   

 ايران - 1800 2350 3000 7/2900

 پاكستان 400 2500 3272 3/3185 1627

  

 اندك بود و در هيچيك از 1355به رغم اين آمـار و ارقـام، تعـداد مهاجران خارجى در ايـران تا سال 
 ). 5همان، ص(         جمعيت نرسيد درصد 5/0 به بيش از 1355 و 1345، 1335سرشماريهاى 

  

  تعداد خارجيان در ايران از وراى داده هاى سرشمارى-3جدول    

 سال متولدين خارج از كشور )جمعيت(نسبت به كل

24/0 44769 1335 

22/0 57115 1345 

53/0 178911 1355 



72/1 852507 1365 

62/1 906988 1370 

 1375 ٭1004776 67/1

  

 ي كه تابعيت آنها مشخص استخارجيان٭
 نفر شمارش شده است كه 2567709 از تعداد كل مهاجران خارجى در ايران 1380، در سال)4(بر اساس جدول 

از )  درصد61( نفر 1568570آن را مهاجران افغانى تشكيل مى دهند، )  درصد90حدود (حدود دو ميليون و سيصد هزار نفر 
بيشترين تعداد مهاجرين خارجى در . آنان را زنان تشكيل داده اند)  درصد39( نفر 996495مهاجران خارجى را مردان و 

حدود يك سوم مهاجرين خارجى را تشكيل مى داده است، كه )  درصد61/31( نفر811695استان تهران قرار داشته، كه با 
، )درصد67/14(376652پس از استان تهران، استانهاى سيستان و بلوچستان، خراسان و اصفهان به ترتيب با 

 نفر 199در مراتب بعدى قرار داشته اند، در حاليكه استان اردبيل با )  درصد62/9(  نفر247040و)  درصد84/9(252704
كمترين تعداد مهاجر خارجى را داشته است و پس از آن، استانهاى زنجان و چهارمحال و بختيارى به ترتيب با )  درصد01/0(

در مراتب بعدى كمترينها قرار داشته اند، همانطوريكه قبال گفته شد، اكثر اين )  درصد04/0(فر ن978و )  درصد03/0(661
 . مهاجران را، مهاجران افغانى تشكيل مى دهند

  

 )1380سال ( جمعيت مهاجران خارجى به تفكيك جنس و استان  ـ توزيع4 جدول  

 زن مرد جمعيت
 جنس

  استان   

 رقىآذربايجان ش  673 1162 1835

 آذربايجان غربى  6122 7603 13727

 اردبيل  93 106 199

 اصفهان  89173 157867 247040

 ايالم  3790 4168 7958

 بوشهر  4742 12407 17149

 تهران 285895 525798 811695

چهارمحال و بختيارى  391 587 978



 خراسان 117554 135150 252704

 خوزستان  34927 47066 82796

 زنجان  304 357 661

 سمنان  13793 27963 41756

سيستان و بلوچستان 167696 208955 376652

  فارس   52286 105659 157945

  قزوين   12257 25806 38063

  قم  56026 69435 125461

  كردستان  3114 3172 6286

  كرمان  53171 86888 140059

  كرمانشاه  5202 7199 12401

  كهگيلويه  893 1627 2520

  گلستان  16327 18730 35057

  گيالن  992 2599 3591

  لرستان  1627 2081 3708

  مازندران  4688 10794 15482

  مركزى  18753 29454 48207

  هرمزگان  20380 35804 56184

  همدان  1861 2297 4158

  يزد  24438 38998 63437

 كشور 99495 1568570 2567709

 



 نسبت جمعيت مهاجران خارجى و بويژه مهاجران افغانى به جمعيت ايران درطول سالهاى مختلف در نوسان بوده است،    
 بوده است، در حاليكه اين نسبت در 4/1 و 5/1 اين نسبت به ترتيب برابر1375 و 1365بطوريكه در سرشماريهاى سالهاى 

 .د رسيده است درص5/3 افزايش چشمگيرى داشته و به 1380سال 

   

 توزيع نسبي مهاجران خارجي به تفكيك گروههاي سني
 درصد و پس از آن گروه سنى 15 ساله با 0 -4بر اساس آمارهاى اخذ شده، بيشترين مهاجر خارجى در گروه سنى 

 درصد 5/1ا  ب55-59 درصد در مرتبه بعدى قرار داشته اند و كمترين مهاجر خارجى نيز در گروه سنى 70/14 ساله با 9-5
 0-14اگر جمعيت مهاجران خارجى را بر حسب گـــروههاى سنى سه گانه در نظر بگيريم، گروه سنى . قرار گرفته بودند

 درصد جمعيت را بخود اختصاص 2 سال حدود 60 و گروه سنى باالى 5/56 ساله برابر 15-59، گروه سنى 5/41ساله برابر 
 .داده اند

 قرار داشته و نسبت جوانى آنها بيش از 0-14د از كل جمعيت مهاجران در گروه سنى  درص5/41با توجه به اينكه  
بر اين اساس بيش از نيمى از استانهاى . چهل درصد بوده است، بنابراين مهاجران خارجى داراى جمعيتى جوان بوده اند

 52ن و بلوچستان و گلستان به ترتيب با جمعيت مهاجر جوان داشته اند كه از ميان آنها، استانهاى سيستا)  استان16 ( كشور
به جرأت مى توان گفت كه اكثر مهاجرانى كه زير .  ساله داراى جوانترين جمعيت مهاجر بوده اند15 درصد جمعيت زير 50و

 سال هستند در ايران متولد شده اند و شايد تعداد زيادى از آنها هرگز موطن پدرى خويش را نديده باشند و با فرهنگ و 20
رسوم وطن اصلى خود آشنايى كامل را نداشته باشند كه اين مسئله ممكن است بازگشت آنان را به كشور خود به تأخير 

 . اندازد و آنها را با ترديد مواجه نمايد

 پيش بينى كرده است 2000سازمان ملل، جمعيت افغـانستان را به تفكيك گروههـاى سنى پنج ساله براى سال  
 درصد كمترين جمعيت را به خود 6/2 با حدود 55 -59 درصد بيشترين و گروه سنى 2/19ساله با حدود  0-4كه گروه سنى 

 درصد در گروه 7/43: توزيع جمعيت كشور افغانستان بر حسب گروههاى سنى بزرگ عبارتست از. اختصاص داده اند
)N,.U 1988 *سال 60ه سنى باالى  درصد در گرو9/4 ساله و 15-59 درصد در گـــــروه سنى 4/51 ساله، 0-14سنى

V.2,p.141).  

اگر مهاجران خارجى را بدليل اكثريت مطلق مهاجران افغانى، بعنوان مهاجران افغانى در نظر بگيريم، مى توان بيان 
عيت كشور افغانستان از جمعيت مهاجر خود در كشور ايران، كمى جوانتر بوده ولى بهر حال  جم2000نمود كه در سال 

تركيب سنى مهاجران افغانى از تركيب سنى كشورشان تبعيت مى نمايد و نشان دهنده اين است كه كشور افغانستان جزء 
 .جوانترين كشورهاى جهان مى باشد

در ) 2000سال (ر گروههاى سنى پنجساله كشورهاى افغانستان بر اساس اطالعات سازمان ملل، جمعيت واقع د
 .آمده است) 5(جدول 

  

  

سال (گروههاي سين پنجساله به تفكيك جنس  توزيع مجعيت افغانستان بر حسب   ـ 5جدول  
2000( 

 زن مرد آل
گروههاي

 درصد تعداددرصد تعداددرصد تعداد سين



0-4 435600019/172235000 17/192121000 19/17 

5-9 315400013/881621000 13/901534000 13/87 

10-14 242700010/681247000 10/701180000 10/67 

15-19 20460009/01 1056000 9/06 990000 8/95 

20-24 18470008/13 950000 8/15 897000 8/11 

25-29 18820008/28 964000 8/27 918000 8/30 

30-34 16220007/14 834000 7/15 788000 7/12 

35-39 12490005/50 645000 5/53 603000 5/45 

40-44 954000 4/20 493000 4/23 461000 4/17 

45-49 727000 3/20 374000 3/21 353000 3/19 

50-54 753000 3/31 389000 3/34 364000 3/29 

55-59 595000 2/62 305000 2/62 290000 2/62 

60-64 449000 1/98 226000 1/94 223000 2/02 

+65 659000 2/90 319000 2/74 340000 3/07 

 100 11062000 100 11658000 22720000100 مجع

 v.2,P.141) (U.N,1998,: منبع     

  

 نسبت جنسي مهاجران خارجي 
 كه با نسبتهاى  بوده است157آمارهاى اخذ شده نشان ميدهد كه نسبت جنسى مهاجران خارجى در ايران حدود 

جنسى متعارف تفاوت دارد و علت آن هم، تفاوت در مهاجرت بين دو جنس مى باشد، كه مهاجرت مردان را بيشتر ممكن 
 .ساخته است يعنى مهاجرت خارجيان به ايران به نفع جنس مرد بوده است كه اين يكى از ويژگيهاى مهاجرت مى باشد

و ) 102(بيشترين و استانهاى كردستان ) 261(و بوشهر ) 262(يالن نسبت جنسى مهاجران خارجى در استانهاى گ
معموال نسبت جنسى در استانهايى كه مهاجران خارجى بيشترين تعداد را  .كمترين مقدار را نشان مى دهند) 114(اردبيل 

خود ساكن شده اند ولى داشته اند كمتر و منطقى تر بوده و نشان از آن دارد كه مهاجران در آن استانها با خانواده هاى 
استان هايى كه مهاجران خارجى كمترين تعداد را داشته اند نسبت جنسى بيشترين مقدار را داشته است و گوياى اين مطلب 

 .است كه در اين استانها، مهاجران خارجى بيشتر مردان بوده اند و مهاجرت به نفع جنس مرد بوده است

 پيش 103 و كشور ايران برابر 105، برابر 2000ر افغانستان در سال طبق گزارش سازمان ملل، نسبت جنسى كشو
 . (U.N,1988,p.73,232)بينى شده است



  

 توزيع نسبي خانوارهاي مهاجران خارجي برحسب ابعاد آن
 درصد بيشترين درصد را بخود اختصاص داده اند كه علت آن 54آمار نشان ميدهد كه، خانوارهاى يك نفره با 

و سرانجام ....  و 52/7 و سه نفره با 95/7 مردان مى باشد و پس از آن به ترتيب خانوارهاى دو نفره با مهاجرت بيشتر
 . درصد كمترين مقدار را نشان مى دهد49/0خانوارهاى بيش از ده نفره با 

. ده انداين روند در اكثر استانها نيز مشاهده مى شود و خانوارهاى يك نفره بيشترين درصد را بخود اختصاص دا
معموالً در استانهايى كه تعداد مهاجران خارجى كمترين باشد، بالعكس درصد مردان و نسبت جنسى بيشتر مى باشد كه اين 
امر باعث مى شود خانوارهاى يكنفره سهم بيشترى را بخود اختصاص دهند، اين مسئله بخوبى در استانهاى گيالن و اردبيل 

 .مشاهده شده است

درصد بيشترين سهم را بخود اختصاص داده 96/15 و 40/18يران، خانوارهاى سه و چهارنفره با  در ا1375در سال 
 .بودند

  

 

 بعد خانوار مهاجران خارجي
 نفر بوده 8/2، بعد خانوار مهاجران خارجى در ايران برابر 1380بر اساس آمار بدست آمده از طرح شناسايى سال 

ن همانطور كه در نسبت جنسى گفته شد، بخاطر تفاوت در تركيب جنسى است كه رقم كمى را نشان مى دهد و علت آ
مهاجران مى باشد كه اكثراً مردان هستند و چون خانوارهاى يك نفره درصد بيشترى را بخود اختصاص مى دهند، اين امر 

 خانوارهاى مهاجران با مقايسه بعد خانوار با نسبت جنسى و توزيع نسبى. باعث كاهش بعد خانوار مهاجران خارجى مى شود
يعنى استان هايى كه باالترين نسبت جنسى و بيشترين خانوارهاى يك . خارجى، بخوبى مى توان اين مطلب را مشاهده نمود

  .را دارا بوده اند)  نفره1-2(نفره را داشته اند همان استان هايى هستند كه كمترين بعد خانوار

 . نفر بوده است8/4، بعد خانوار در ايران برابر 1375در سال 

  

 توزيع مهاجران خارجي بر حسب محل تولد
با توجه به اكثريت قريب به اتفاق مهاجران افغانى در ايران و بر اساس آمار بدست آمده، محل تولد اكثر مهاجران 

يت  درصد را بخود اختصاص داده است و اگر در نظر بگيريم كه اكثر71خارجى، كشور افغانستان مى باشد كه حدود 
 درصد مهاجران خارجى، افغانى مى 90مهاجر افغانى باشند، بيش از )  درصد24حدود (مهاجرانى كه در ايران متولد شده 

 درصد را بخود اختصاص داده است و يك درصد 4همچنين كشور عراق، بعنوان محل تولد مهاجران خارجى فقط  .باشند
 .و عراق مى باشندمهاجران خارجى نيز محل تولدشان غير از افغانستان 

منشا جغرافيايى مهاجران خارجى استانهاى كشور مشابه و يكسان نيست، به عبارت ديگر در استانهاى غربى 
 و لرستان 29/45، خوزستان با 98/46، ايالم با 04/58، كرمانشاه با 74/66كشور، يعنى استانـــهاى كردســتان با 

اقى ها تشكيل مى دهند و در استان هاى شرقى و مركزى كشور نيز بالطبع  درصد، بيشترين مهاجر خارجى را عر13/41  با
بيشترين مهاجران خارجى را مهاجران افغانى تشكيل داده اند، مانند استانهاى كرمان، سمنان، سيستان و بلوچستان، 

 .ن خارجى داشته اند درصد، بيشترين مهاجر افغانى را از مجموع مهاجرا95خراسان، تهران، هرمزگان و يزد با بيش از 



مطلب ديگرى كه در اين نقشه مى توان مشاهده نمود، اينستكه اكثر مهاجرينى كه محل تــــولد آنها ايران بوده 
است در استانهايى واقع شده اند كه اين مهاجران قدمت بيشترى را در آنجا داشته اند به عبارت ديگر اولين استانهايى 

 نموده اند به عنوان مثال در استان خراسان سابقه مهاجرت مهاجران افغانى به  جا مهاجرتهستند كه مهاجران خارجى به آن
 .ميرسد)1979سال (قبل از تجاوز شوروى به خاك افغانستان 

  

 توزيع نسبي مهاجران خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي
زى، صنعت و معدن و سپس پس از كشاور. در كشور افغانستان، قسمت اعظم نيروى كار، مشغول كشاورزى است

 . است مشاغل خدماتى و غيرتوليدى بيشترين نيروى كار را به خود اختصاص داده

اثرات ميزان .  وضعيت اشتغال در مهاجرين، همواره از مسائل مهم و جنجال برانگيز براى جامعه ميزبان بوده است         
دليل مهاجرت بسيارى از مهاجرين نه . مواره مشاهده شده استاشتغال وبيكارى بر انحرافات اجتماعى و مسائل اقتصادى ه

 .اجتماعى در افغانستان، بلكه انگيزه اقتصادى بوده است-نابسامانيهاى سياسى

 شرايط دشوار زندگى در كشورى بيگانه فرد را مجبور مى كند كه براى تامين معاش خانواده به هر كار سختى تن در          
آورده اند، براى گذران زندگى به مشاغل و حرفه گوناگون روى     مهاجران افغانى رانده شده از وطن، كه به ايران پناه . دهد

اكثر مهاجرين از تخصص و سواد .  تخصصى اند و نياز چندانى به دانش و تخصص باال ندارنداغلب اين مشاغل غير. آورده اند
كافى برخوردار نبوده اند، لذا به مشاغلى پرداخته اند كه داراى مزد كم و زحمت فراوان هستند و انجام آن براى هر فردى 

    .دشوار است

 درصد در بخش خدمات مشغول به كار مى باشند، 77بر اساس آمار بدست آمده، بيشترين مهاجران با حدود 
 درصد، بيشترين و استان 15/96 و آذربايجانشرقى با 35/96، كرمانشاه با 49/96بطوريكه مهاجران استانهاى گيالن با 

: اين بخش مجموعه اى از مشاغل مانند.  درصد كمترين سهم را در اين بخش داشته اند37/17سيستان و بلوچستان با 
ن ساختمانى، كار در كوره هاى آجرپزى، كار در چاپخانه هاى قديمى كه با سرب زياد سروكار دارند، چاه كنى و غيره را كارگرا

درصد، در مرتبه دوم قرار 60/11بخش كشاورزى با . در بر مى گيرد، كه انجام كليه اين مشاغل با دشوارى خاصى مواجه است
 درصد بيشترين و استان هاى 54/20 و گلستان با 95/46، كردستان با 59/76دارد كه استانهاى سيستان و بلوچستان با 

كرمان، ايالم، خوزستان، هرمزگان، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه، آذربايجان شرقى و بوشهر باكمتر از يك درصد 
ل از مهاجرت، كشاورزى مى كرده اند و اين افراد غالباً كسانى بوده اند كه قب. كمترين سهم را در اين بخش مشغول داشته اند

رشد و رونق ساختمان سازى در ايران موجب . بعد از مهاجرت چون قادر به كار ديگرى نبوده اند به كشاورزى پرداخته اند
 درصد از مهاجران شاغل، در بخش صنعت و 56/11  جذب تعداد كثيرى از افراد بدون مهارت و تخصص شده است كه

 43/37 و 28/54، 02/77   در اين بخش، استانهاى هرمزگان، قزوين و همدان به ترتيب با. ار بوده اندساختمان مشغول بك
 كمترين درصد شاغلين در 15/3 و 80/3، 75/0درصد بيشترين واستان هاى گيالن، زنجان و آذربايجان شرقى به ترتيب با

 .بخش صنعت را داشته اند

 درصد، 40/23كشاورزى : ل ايران در بخشهاى فوق عبارت بودند از، توزيع جمعيت شاغ1375در سرشمارى سال 
 . درصد50/44 درصد و خدمات 70/30صنعت 

مقايسه جمعيت شاغل ايرانيان با جمعيت مهاجر، در بخشهاى سه گانه بخوبى نشان مى دهد كه به دليل كمبود 
يباشند تفاوتهاى عمده اى بين آنها در اين سه بيش از حد نيروى ماهر ومتخصص نزد مهاجران، كه اكثرا مهاجران افغانى م

 .بخش مشاهده مى شود

  



 وضعيت مسكن مهاجران خارجي
مهاجران خارجى طبق قانون نمى توانند ملكى را رسماً به تملك خويش درآورند، به همين خاطر آنها به اشكال 

 .ديگر از امالك و مستغالت استفاده مى نمايند

ب به اتفاق مهاجران خارجى، از ساختمان و امالك مسكونى بصورت اجاره اى استفاده طبق آمار اخذ شده، اكثر قري
: شكلهاى ديگر در اختيار گرفتن مسكن، عبارتست از.  درصد مهاجران خارجى مسكن اجاره اى دارند93مى نمايند، يعنى 

 درصد نيز به اشكال ديگر از مسكن 71/1 درصد، كه 62/2 درصد و شخصى قولنامه اى 57/2 *شخصى در مالكيت غير
 .استفاده مى نمايند

 درصد بيشترين 37/98 و يزد با 70/98، قزوين با 14/99مهاجران خارجى در استانهاى كهگيلويه و بويراحمد با 
 و 16/63، اردبيل با 77/58ته اند، در حاليكه مهاجران خارجى استانهاى لرستان با مسكن اجاره اى را در اختيار داش

 . داشته اند  درصد كمترين مسكن اجاره اى را در اختيار82/65كردستان با 

يز معموالً نوع مسكنى كه مهاجران خارجى در اختيار دارند به نوعى با نحوه سكونت ايرانيان و تراكم آن منطقه ن            
به عبارت ديگر استانهايى كه تراكم جمعيت در آنجا بيشتر است و خود ايرانيان مسكن اجاره اى بيشترى نيز در . مرتبط است

 .اختيار دارند، بالطبع اكثر مهاجران نيز مسكن اجاره اى بيشترى در اختيار دارند مانند استان هاى تهران وگيالن

مسكن شخصى «درصد، بيشترين درصد 19و5/31،26جان به ترتيب با مهاجران سه استان اردبيل، كردستان و زن
را نسبت به ساير استانها دارا بوده اند كه شايد علت آن وجود مهاجران عراقى بيشتر نسبت به ساير » در مالكيت غير

ى مى تواند داشته استانهاست كه اعتماد بيشتر مهاجران عراقى را نسبت به ايرانيان نشان ميدهد و اين اعتمادداليل متعدد
باشد از جمله سابقه سكونت طوالنى تر عراقيها نسبت به افغانيها وهمچنين پذيرش بيشتر مهاجران عراقى از سوى ساكنان 

 .بومى اين استانها

  

 ـ ويژگيهاي اجتماعي
 ميزان تحصيالت مهاجران خارجي

 بويژه مهاجران افغانى داشته است، يكى از نتايج بسيار ارزشمندى كه اقامت در ايران براى مهاجران خارجى
استفاده از امكانات تحصيلى ايران مى باشد كه باعث ارتقاء سطح تحصيالت فرزندان آنها شده است وبه گفته خود مهاجران 

 اگر چه سطح آموزشها و تعاليم *.افغانى حضوردر ايران تأثير بسزايى را در ارتقاء سطح تحصيلى فرزندان آنها داشته است
. مذهبى در كشور افغانستان نسبتاً باالست وليكن آموزشهاى كالسيك و فنّى پايين و توانايى خواندن و نوشتن محدود است

 .دن سطح آموزشهاستيكى از ريشه هاى اصلى بحرانهاى جارى افغانستان نيز به دليل پايين بو

با توجه به اقامت نسبتا طوالنى مهاجرين افغانى در ايران مى توان اذعان داشت كه اكثر آنهايى كه داراى سواد و 
 .آموزش رسمى بوده اند، بعد از مهاجرت به ايران، به كسب تحصيل و سواد گرايش پيدا كرده اند

 68/18 درصد بيسواد و 33/51رجى، نشان مى دهد كه اطالعات جمع آورى شده در مورد سطح سواد مهاجران خا
 درصد از مهــــاجران تحصيالت رسمى نداشته اند كه اكثر اين 70يعنى. درصد نيز فقط خواندن و نوشتن مى دانسته اند

، 38/16 درصد بقيه به ترتيب پايان ابتدايى 30افراد را والدين مهاجران تشكيل مى داده اند و سطح تحصيالت 
هر چه از سطح پايين .  درصد بوده است43/0 و حوزوى و ساير تحصيالت 25/1، تحصيالت عاليه 40/4، ديپلم 53/7  سيكل

 .تحصيالت به سطوح باالتر مى رويم از حجم جمعيت نيز كاسته مى شود



باسواد شده كه اگر اين ميزانها از جمعيت  ميزان تحصيالت فوق الذكر، از كل جمعيت بى سواد و باسواد محاسبه 
گرفته مى شد، درصدهاى بيشترى را نشان مى دادند كه اين امر، نشان دهنده تأثير مثبت آموزش و تحصيل مدارس ايران بر 

 .سطح سواد و تحصيالت مهاجران خارجى و بويژه مهاجران افغانى مى باشد

 درصد، 68/46ابتدايى : ست ازعبارت1375 ميزان تحصيالت جمعيت باسواد كشور ايران در سطوح مختلف در سال        
 . درصد06/2 درصد و حوزوى و ساير 5 درصد، دوره عالى 59/19   درصد، متوسطه و پيش دانشگاهى67/26راهنمايى 

 اگر ميزان تحصيالت مهاجران خارجى را از جمعيت باسواد و تحصيل كرده در نظر بگيريم مى توان با ميزان          
 درصد، 1/25 درصد، سيكل 6/54سه كرد، يعنى تحصيالت مهاجران خارجى در سطوح ابتدايى تـــحـصيالت ايرانيان مقاي

 * . درصد بوده است43/1 و حوزوى و ساير 16/4، تحصيالت عاليه 66/14ديپلم 

حصيالت ابتدايى از ايرانيان بيشتر است ولى هر چه به سطوح باالتر تحصيلى مى رويم درصد مهاجران خارجى با ت
 .حجم تحصيالت مهاجران خارجى از ايرانيان كمتر مى شود

 و كرمان با 47/74، هرمزگان با 17/87بيشترين درصد مهاجران بى سواد در استانهاى سيستان و بلوچستان با 
 . درصد بوده اند14/4 و اصفهان با 66/3دها در استانهاى قم با  درصد و كمترين درصد بى سوا20/74

  

 نوع مذهب مهاجران خارجي
 درصد اهل تسنن هستند كه اكثراً بر مذهب 70ازاين ميان قريب به .  درصد مردم افغانستان اسالم است98دين 

عه ها را قوم هزاره تشكيل مى دهند اكثريـــــت شي.  درصد نيز شيعه اثنى عشرى مى باشند25حنفى مى باشند و بيش از 
تشيع همچنين در بين قزلباشها، . است» باميان«كه در مناطق مركزى افغانستان سكونت دارند و مركز آنان شهر تاريخى 

 ).29 ص 1375على آبادى ،  ( تركمنها، تاجيكها و حتى پشتونها پيروانى دارد

افغانى مى باشند نيز ناشى از تركيب مذهبى در كشور افغانستان مى تركيب مذهبى مهاجران خارجى كه اكثر آنان مهاجران 
 درصد را 49/52 بيشترين مهاجر خارجى، پيرو دين اسالم و اهل تسنن بوده اند كه 1380طبق آمار موجود، در سال. باشد

 سيستان و بلوچستان  و68/91، كردستان با 15/99تشكيل مى داده اند، كه استانهاى مرزى كشور يعنى آذربايجان غربى با 
 . درصد بيشترين مهاجر خارجى سنى را داشته اند69/90با 

 ولرستان با 42/97، قم با 9/99   درصد را بخود اختصاص داده اند كه استانهاى ايالم با38/47مهاجران شيعه نيز 
 . داده اند  درصد بيشترين مهاجر شيعه را بخود اختصاص29/91

ه و سنى در استانها، مشاهده مى شود كه مهاجران سنى مذهب بيشتر در استانهايى با توجه به سهم مهاجران شيع
اقامت دارند كه اهل تسنن درصد بيشترى را نسبت به ساير استانها دارا مى باشند، مانند استانهاى كردستان و سيستان و 

 هستند و مهاجران شيعه مذهب  درصد از كل مهاجران اين دو استان اهل تسنن91 و 92بلوچستان كه به ترتيب حدود 
در حقيقت مهاجران با توجه به نوع مذهب خود، . بيشتر در استانهايى اقامت دارند كه اكثريت جمعيت آنجا شيعه مى باشند

استان محل اقامت خود را انتخاب نموده اند و جامعه ميزبان را به لحاظ مذهبى، متناسب و همسوى با اعتقادات خود مى 
 .پندارند

 بسيار كمى از مهاجرين نيز داراى مذهب مسيحى مى باشند كه اكثراً از كشورهايى غير از افغانستان و عراق درصد
 .مى باشند

  



 مهاجران افغاني بر حسب قوميت
در اين كشور، مردمانى از نژادهاى . گروهى از محققان، افغانستان را موزه اى از نژادها و ملل گوناگون مى دانند

. سكونت دارند.........  تاجيك، ازبك، تركمن، بلوچ، قرقيز، قزلباش، ايماق، نورستانى، كشميرى، هندو، سيك وپشتون، هزاره ،
مردم شناسان و آمارگيران بسيار كوشيده اند كه گروههاى قومى افغانستان را شمارش كنند، اما نتايج بسيار متفاوتى به 

به عمل » اروين اريوال و همكارانش«اى قومى در افغانستان، توسط بيشترين تالش براى شناسايى گروهه. دست آورده اند
 . )52،ص1380سجادى،( قوم را در افغانستان فهرست كرده اند55آنان نام . آمده است

  

 درصد 22/20طبق آمار موجود، تاجيكها با . مهاجران افغانى نيز همانند كشور خود از نظر قومى و نژادى متنوع مى باشند
 درصد بيشترين 35/41 و بوشهر با 04/45، فارس با 74/52م را بخود اختصاص داده اند كه اســتانهاى گيالن با بيشترين سه

و استانهاى آذربايجان غربى، اردبيل، اصفهان، ايالم، سمنان، قم، كردستان، كرمان، گلستان، لرستان، مازندران، هرمزگان و 
 .ا داشته اندقزوين با كمتر از يك درصد كمترين قوم تاجيك ر

 و 51/66، كردستان با 70/69 درصد در مرتبه دوم قرار دارند كه استانهاى همدان با 66/18 پس از آن هزاره ها با          
 آذربايجان غربى، اردبيل، اصفهان، ايالم، خوزستان، سمنان، قم،   درصد بيشترين و استانهاى99/62چهارمحال و بختيارى با 

رستان، مازندران، هرمزگان، يزد و قزوين با كمتر از يك درصد، كمترين قوم هزاره را بخود اختصاص داده كرمان، كرمانشاه، ل
 . بودند

 درصد، حدود 45/50 درصد در مراتب بعدى قرار مى گيرند و ساير اقوام نيز با63/6پــس از اين دو قوم، پشتوها با 
 .نيمى از مهاجران را بخود اختصاص داده اند

  

 عات تكميلي اطال-
 نحوه ورود مهاجران خارجي

 اكثر مهاجران، يعنى  آمار اخذ شده، نشان مى دهد كه. مهاجران خارجى به انحاء مختلف وارد ايران شده اند
، گلستان 19/99 درصد آنان بطور غير قانونى از مرزهاى كشور خودشان وارد ايران شده اند كه استانهاى مازندران با 93.12

 درصد بيشترين مهاجر خارجى غير قانونى را داشته اند، پس از آن مهاجرينى كه از كشور خود 82/98وشهر با  و ب07/99با 
 درصد 50/30 و كرمانشاه با 95/30   درصد در مرتبه بعدى قرار مى گيرند كه استانهاى سمنان با70/3    رانده شده اند با

 درصد 74/0ينى كه داراى مجوز رسمى بوده و وارد ايران شده اند با مهاجر. بيشترين مهاجر رانده شده را پذيرا بوده اند
كمترين درصد رابخود اختصاص داده اند كه در جاى خود قابل توجه است، زيرا ايران ميزبان مهاجرينى است كه اكثريت قابل 

يده اى را براى ايران به وجود توجه آنها بطور غير قانونى و بدون مجوز رسمى وارد ايران شده اند كه اين مسئله مشكالت عد
 .آورده است

  

 روند ماندگاري يا بازگشت مهاجران خارجي
 امور اتباع و مهاجرين خارجى  سالهاست طرح بازگشت داوطلبانه و يا اجبارى مهاجرين افغانى از طرف اداره كل

 كه آيا داوطلب بازگشت به كشور ولى درصدد نظر خواهى از خود مهاجرين برنيامده بوده اند. وزارت كشور مطرح مى شود
   .خود هستند يا خير، و تحت چه شرايطى حاضر به بازگشت يا اقامت خود هستند



بر اساس آمار اخذ شده و با توجه به . مهاجران خارجى در ايران نظرات مختلفى را درباره ماندگارى و يا بازگشت خود داده اند
 درصد از مهاجران كل كشور، تمايلى به بازگشت به كشورشان را نداشته 8/47 *استانهايى كه اطالعات آنها در دست است،

اشتن همسر خو گرفتن با محيط ايران، ادامه تحصيل در ايران، د: اند كه داليل متعددى را مى توان براى آن برشمرد، از جمله
 و 54/83، خوزستان با 49/86كه مهاجران استانهاى گلستان با  ايرانى، عدم امكانات و موقعيت زندگى در آنجا و غيره، 

 درصد از 36/29در مرتبه دوم، .  درصد بيشترين عدم تمايل را براى بازگشت به كشورشان داشته اند27/82كرمان با 
شان اظهار تمايل نموده اند، گروهى از انسانها پس از ترك وطن و اقامت در جاى مهاجران كل كشور براى بازگشت به كشور

ديگر، با گذشت ايام تمايل پيدا مى كنند به زادگاه و وطن خويش بازگردند، زيرا به آن احساس تعلق بيشترى مى كنند، كه 
در مرتبه . يشتر از ساير استانهاست درصد ب37/37 و سمنان با 36/52اين تمايل توسط مهاجران استانهاى مازندران با 

 درصد از مهاجران كل كشور تمايل خود را به بازگشت به كشورشان و يا كشورى ثالث اظهار داشته اند كه اين 48/13  سوم،
 درصد از 37/9 درصد بيشتر از ساير استانها بوده است وسرانجام 14/51  اظهار تمايل در استان كهگيلويه و بويراحمد با

 45/45ان كل كشور تمايل خود را به رفتن به كشورى ثالث اظهار داشته اند كـــه مهاجران استان آذربايجان غربى با مهاجر
 .درصد بيش از ساير استانها اين تمايل را از خود نشان داده اند

رهنگى و به نظر مى رسد استان هايى كه سابقه مهاجرت خارجيان به آنجا بيشتر است بعلت عجين شدن با بافت ف
اجتماعى مردم آن استانها و همچنين ايجاد پيوندهاى خونى با آنها كمترين تمايـــــل را به بازگشت از خود نشان داده اند 
و خود را جزئى از جمعيت آن منطقه مى دانند كه اين مسئله بازگشت آنها را به كشورشان بسيار دشوار نموده و 

 .ن آنها نيز خواهد شدماندگارى تعداد ديگرى از بستگا باعث 

  

 آخرين اطالع از وضعيت مهاجران افغاني در ايران
 به گفته مدير كل امور اتباع بيگانه و مهاجرين خارجي

بازگشت مهاجران افغانى طى سالهاى گذشته قطع نشده و تا امروز ادامه دارد، اما بعد از استقرار نظام فعلى و «
بر اساس آخرين آمار، . ، بازگشت شروع شده كه از ثبات برخوردار است)1381( جارىايجاد ثبات و نظم، در فروردين ماه سال

 به حدود 1382 هزار مهاجر افغانى به كشورشان باز گشته اند و پيش بينى شده است كه رقم بازگشتى ها تا پايان سال 340
كل مهاجران افغانى دو ميليون و (ددر حال حاضر حدود دو ميليون مهاجر افغانى وجود دارن.  هزار نفر خواهدرسيد400

البته تعدادى مهاجر غير قانونى نيز در ايران وجود . ، كه داراى كارت بوده و قانونى هستند)سيصد وسى هزار نفر بوده است
ممكن است افرادى .  درصد مهاجران افغانى را تشكيل مى دهند10دارند كه در طرح شناسايى شركت نكرده اند كه حدود 

ورشان باز گشته اند دوباره به ايران برگردند ولى بايستى ويزا و پاسپورت بگيرند، در غير اينصورت باز گردانده كه به كش
 .خواهند شد

پناهنده كسى است كه از ترس آزار يا شكنجه و مسائل سياسى، كشور خود را ترك : طبق تعريف كنوانسيون ژنو
 .وانسيون ژنو را ندارند و بايستى هر چه سريعتر به كشور خود باز گردندمى كند، بنابراين مهاجران افغانى ديگر شرايط كن

 هزار افغانى در ايران متولد شده اند، 700 هزار نفر بازگشت خواهند شد، حدود 500از سال آينده، هر سال حدود 
. نس و باالتر وجود داردمهاجر افغانى با تحصيالت ليسا2000 هزار نيروى كار افغانى در كشور وجود دارد، حدود 700حدود 

 هزار نفر نيز مى 7 هزار نفر داوطلب بازگشت بوده و حتى به روزى 2-5/2 با شروع طرح بازگشت، روزانه1381 فروردين 20از
مصاحبه با احمد (، حداقل يك ميليون نفر به كشورشان باز خواهند گشت)1382سال(رسيده است و تا آخر سال آينده

 ).2،17/8/1381ع و مهاجران خارجى وزارت كشور، برنامه گفتگوى خبر شبكهحسينى مدير كل امور اتبا

: وى اضافه كرد.  پرونده مهاجران افغانى در ايران بسته خواهد شد1383وى همچنين عنوان كرد كه تا پايان سال 
ويژه نيروى انتظامى كه به اين  داده نمى شود و اگر هر افغانى را گشت  از ابتداء سال آتى به افغانيهاى ساكن ايران اجازه كار

در صورتيكه هر افغانى بتواند مجوز كار كسب كند، بايد به . منظور تشكيل مى شود، دستگير كند از ايران اخراج خواهد شد



اداره كار و امور اجتماعى ماليات بپردازد، همانگونه كه در تمامى كشورهاى جهان در ارتباط با نيروى كار خارجى مرسوم 
 ).4، ص7/11/1381حبه با احمد حسينى مدير كل امور اتباع و مهاجران خارجى وزارت كشور، روزنامه خراسان، مصا(است

  

 نتيجه گيري
بوده است، تا » بررسى ويژگيهاى جمعيتى، اقتصادى و اجتماعى مهاجران افغانى در ايران « هدف اصلى اين مقاله              

بر اين اساس و براى دستيابى به اين . اى برنامه ريزى مناسب و كارشناسانه ايجاد نمايدبدين وسيله زمينه مناسب ترى را بر
 .  شاخص هاى مورد نظر ايجاد و به بررسى هر يك از آنها پرداخته شد هدف،

تماعى  بر اساس يافته هاى بدست آمده، مهاجران خارجى و بويژه مهاجران افغانى با ويژگيهاى جمعيتى، اقتصادى و اج        
 درصد آنها را مهاجران افغانى تشكيل ميدهند، در تمامى استانهاى 90متفاوت در ايران اقامت دارند، اين مهاجران كه بيش از 

بدليل نبود قانونى مشخص و عدم كنترل مبادى ورودى، تعداد مهاجران افغانى در طول ساليان مختلف، . كشور پراكنده اند
 .متغير بوده است

كثر مهاجران ساكن در ايران را مردان تشكيل مى دهند و اين مسئله باعث شده كه نسبت جنسى باال و بر عكس بعد ا           
 . استان تهران به تنهايى حدود يك سوم از مهاجران خارجى را در خود جاى داده است. خانوار پايين باشد

ضعيف تر بوده است كه اين مسئله با مشاهده در آمد و  وضعيت اقتصادى مهاجران افغانى نسبت به مهاجران عراقى         
دارايى مهاجران ساكن در استانهاى غربى كه اكثر عراقى هستند و مهاجران ساكن در استانهاى شرقى كه اكثر افغانى هستند 

 .ديده مى شود

ثر آنها كارگرى و مشاغل  بدليل پايين بودن سطح سواد و مهارت تحصيلى و تخصص پايين مهاجران خارجى، شغل اك        
منظم تر اين كارگران نسبت به كارگران ايرانى، تعداد بسيار      ساده مى باشد و بدليل دستمزد پايين، سخت كوشى و حضور 

زيادى از فرصتهاى شغلى در اختيار مهاجران خارجى مى باشد، كه با خروج و بازگشت اين مهاجران به كشورشان خالء قابل 
 .نوع مشاغل ايجاد خواهد شدتوجهى در اين 

به .  مهاجران افغانى ساكن در ايران و پاكستان بر اساس نوع مذهبى كه داشته اند، اين دو كشور را انتخاب نموده اند        
عبارت ديگر اكثر مهاجران افغانى كه مذهب سنى داشته اند كشور پاكستان و اكثر مهاجران افغانى كه شيعه مذهب بوده اند، 

يعنى . ان را به عنوان محل اقامت خود انتخاب نموده اند كه اين مسئله در ميان استانهاى كشور نيز مشاهده مى شوداير
استان هايى كه اكثــــــريت ساكنــــان آن ها سنـى مى باشند، مهاجران افغانى سنى نيز ترجيح داده اند كه در آن 

استان هايى اقامت نمايند كه  عه مذهب بوده اند ترجيح داده اند در استان ها اقامت نمايند و همچنين مهاجرانى كه شي
      .ساكنان آن شيعه مذهب هستند

 اكثريت قريب به اتفاق مهاجران خارجى بطور غير قانونى وارد ايران شده اند و تقريبا فقط حدود يك درصد از آنها         
د قابل توجه بوده و الزم است كه دست اندركاران و مسئوالن امر توجه داراى مجوز رسمى بوده اند، كه اين مسئله در جاى خو

 .بيشترى به اين مسئله نمايند

 حدود نيمى از مهاجران خارجى تمايلى به بازگشت به كشورشان را نداشته اند كه اين مسئله مى تواند در روند طرح         
 .بازگشت بويژه مهاجران افغانى خلل وارد نمايد

بطور خالصه مى توان بيان نمود كه مهاجران خارجى بدليل پايين بودن سطح سواد و نداشتن تخصص مناسب و         
همچنين ورود غير قانونى و بدون قاعده آنها و اشغال بسيارى از فرصتهاى شغلى، نمى توانند براى كشور مقصد يعنى ايران 

ودن، اين مهمانان را پذيرفته و اميد است كه با ادامه طرح مفيد باشند و ايران بدليل مسائل بشردوستانه و مسلمان ب
 .بازگشت، اين مهمانان نيز به كشورشان بازگشته و زمينه ساز آبادانى كشورشان شوند



ويژگيهاى جمعيتى، «  با توجه به يافته هاى موجود و نتيجه گيرى حاصله از آن، اميد مى رود كه شناختى هر چند مختصر از  
در اختيار مسئوالن امر قرار گرفته باشد تا بدين وسيله برنامه ريزى مناسب » تماعى مهاجران افغانى در ايران اقتصادى و اج

     .و كارشناسانه انجام شده و برخورد معقوالنه ترى با اين مهمانان شود

   

 توصيه ها و پيشنهادات
يران، ازدواجهاى آنان با زنان ايرانى، داشتن ـ به دليل حضور چندين ساله مهاجران افغانى، خو گرفتن با محيط ا1

مشاغل و سرمايه در ايران و ادامه تحصيل، مطمئنا با پايان يافتن در گيريها و جنگهاى داخلى و استقرار صلح و ثبات در 
يل خواهند در نتيجه آنها اقليتى را در ايران تشك. افغانستان، تعداد زيادى از اين مهاجران به كشور خود باز نخواهند گشت

 .لذا الزم است جهت مقابله با اين وضعيت، سياستها و تدابير الزم توسط دولت اتخاذ گردد. داد

ـ با توجه به آمار باالى مهاجران خارجى در ايران، موضوعات مهمى پيرامون مهاجران وجود دارد كه نياز به 2
. شكالت مهاجرين، كارى بسيار پيچيده و دقيق استتحقيقات و بررسيهاى همه جانبه علمى دارد، زيرا تشخيص مسائل و م

تاثير حضور مهاجرين در ابعاد مختلف فرهنگها، ازدواج، اشتغال، آموزش، بهداشت، : مهمترين اين موضوعات عبارتند از
 مختلف لذا پيشنهاد مى شود تحقيقات متفاوت در ابعاد. روابط متقابل، ناهنجاريها، جرائم، مسكن، عالئق و سليقه ها وغيره

 .انجام و نتايج آن با يكديگر مقايسه شود

. ترددهاى غير قانونى، اشتغال غير قانونى، اقامتهاى غير قانونى، ازدواجهاى غير قانونى رو به افزايش است  ـ3
 همچنين با توجه به اجراى طرحهاى متعدد جهت اخراج مهاجران غير قانونى و صرف هزينه هاى زياد، نه تنها از حجم آنها

 .كاسته نشده، بلكه جمعيت بعضى از شهرها، شهركها، روستاها و غيره افزايش مى يابد

بطور كلى در نظام جمهورى اسالمى ايران در خصوص مسائل مختلف اتباع خارجى، قوانين الزم وجود دارد، ولى 
گيرى و سياست گذارى در اين مشكل عمده در نحوه اجراى قوانين توسط مسئوالن، اجراكنندگان، متعدد بودن مراكز تصميم 

لذا پيشنهاد مى شود گروهى كارشناس مجرب تحت نظر مستقيم فقط يك مسئول تام االختيار در وزارت كشور . زمينه است
 .تشكيل و پس از كارشناسى دقيق علمى، سياستهاى الزم در خصوص اتباع خارجى اتخاذ و با قاطعيت اجراء گردد

جران شاغل در مشاغل طاقت فرسا و سخت مشغول بكار هستند و در اين مشاغل ـ با توجه به اينكه اكثر مها4
كارگران ايرانى تمايل چندانى از خود نشان نمى دهند، اگر اين مهاجران به كشور خود باز گردند، خال بسيار زيادى در اين 

لذا توصيه مى . وى انسانى الزم شودبخش از اشتغال پيش خواهد آمد كه مى تواند باعث ايجاد مشكالتى در زمينه تامين نير
شود كه مسئوالن و مجريان امر، به اين نكته توجه داشته باشند و در جهت پر كردن اين خال از همين حاال تدابير الزم را 

 به اميد آنكه همه آوارگان و بى خانمانها در سراسر كره خاكى از سرگردانى نجات يافته و به سرزمين آباء و  .بينديشند
 .دادى خود به سالمت بازگردنداج
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 ره كل امور اجتماعى وزارت كشوركارشناس ارشد جمعيت شناسى و كارشناس ادا - ]1[

در نشريه سازمان ملل تركيب جمعيتى در گروههاى سنى كشور افغانستان بصورت خام مى باشد كه آنها را به توزيع نسبى *

 است ، همچنين چون آخرين گروه سنى جمعيت مهاجران خارجى طبق اطالعات بدست   شدهتبديل نموده و از آن استفاده

 . سال است، آخرين گروه سنى جمعيت كشور افغانستان نيز بر همين مبنا در نظر گرفته شده است60آمده گروه سنى باالى 

امالكى كه مهاجران افغانى شخصا خريده اند، ولى چون طبق قانون نمى توانند به تملك خويش در آورند، لذا بناچار، سند   
 . مورد اعتماد وى مى باشد به ثبت مى رسانندملك را به نام يك ايرانى كه البته

 .طبق گفتگويى كه نگارنده با يكى از مهاجران افغانى داشته است  *
 در نظر بگيريم، در 100معيت هستند بعنوان كل يعنى  درصد كل ج30كه ) ابتدايى، سيكل و باالتر( اگر تحصيلكرده ها را  *

 . بدست آورد100صد تحصيالت سطوح مختلف تحصيلى را مى توان بر مبناى 

 *. استان در دسترس بود12فقط اطالعات  

 



 


