
 

 

 يراندر ا ياتباع افغانستان يلتحص هاي ياستس تأثير يبررس
  (مورد مطالعه: شهر تهران)

  
  2ينيحسن حس يد* س  1يآرش نصر اصفهان

  چكيده 
بـه خـدمات    ياتبـاع افغانسـتان   يامكانات و موانع موجـود در دسترسـ   ييشناسا ،مقاله ينهدف ا
نفر از  116اطالعات با  يآور جمع ياست. برا يرانبر جامعه ا يكنون هاي ياستس تأثيرو  يآموزش

مصاحبه شـده اسـت.    يافتهساختار يمهن يها ساكن شهر تهران در قالب مصاحبه ياتباع افغانستان
 ،كننـد  يم يزندگ يراندر ا يصورت قانون كه به يآن دسته از اتباع افغانستان :دهد ينشان م يجنتا

 يه،پرداخـت شـهر   يچـون فقـدان تـوان مـال     يبا مـوانع  ،ندارند يلتحص يبرا ياگرچه منع قانون
عدم امكان اشتغال  يااز دانشگاه  التحصيلي الزام به ترك كشور پس از فارغ ي،مقاومت مردم محل

نـام ندارنـد و     امكـان ثبـت   يدر مدارس دولت يزن يرمجازروبرو هستند. اتباع غ يليرك تحصبا مد
. با توجه بـه حضـور پرتعـداد    كنند يم يلاز آنها در قالب مدارس خودگردان تحص يتعداد محدود
منـع   يامـدهاي پ يـران، و تـداوم مهـاجرت بـه ا    يراندر ا يافغانستان يرقانونيو غ يمهاجران قانون

سواد و كم مهـارت   كم ينسل يريگ خواهد بود. شكل يرانيمتوجه جامعه ا يلكودكان آنها از تحص
  است.  آميز كشور مخاطره يمل يتامن يبرا يحت تواند يم يرانو سرخورده از جامعه ا

اتبـاع   و يمهـاجرت  گـذاري  ياسـت س يل،تحصـ  يري،پـذ  فرهنگ ي،ادغام اجتماع واژگان كليدي:
  يافغانستان
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  مقدمه  
با ظهور دولت كمونيسـتي   1350شدت گرفتن جنگ و ناآرامي در افغانستان در اواخر دهه 

جمعيت زيادي از مردم اين كشور از ترس خشـونت  و بعداً حمله نظامي شوروي، سبب شد 
ويژه ايران و پاكستان مهاجرت كنند. در ايران در ابتدا تصـور   و سركوب به ساير كشورها به

بر اين بود كه اين جمعيـت بـا بهبـود اوضـاع و پايـان جنـگ در افغانسـتان بـه كشـور خـود           
و حتي با برقراري آرامـش   ها تداوم يافتگردد، اما در عمل جنگ و خشونت تا سال بازمي

هـاي اقتصـادي بـراي     نسبي نيز كماكان مسائلي چـون نـاامني، خشكسـالي و فقـدان ظرفيـت     
عمل مانع بازگشت بسياري از آنها به كشورشان شد. دولت ايران در ها،  بازگشت افغانستاني

 ،ها داشـت هاي اوليه حضور اتباع افغانستاني در ايران، سياستي باز در قبال پذيرش آن در سال
هـاي از مـردم    هـم در دولـت و هـم در بخـش     1370ويـژه از آغـاز دهـه     زمان به مرور اما به
شود.  ) خوانده ميHarpviken, 2009: 86» (1خستگي از پناهندگان«شكل گرفته كه اي  هپديد

هـاي   هاي بعدي دولت ايران در راستاي ممانعت از مهـاجرت  در نتيجه اين وضعيت، سياست
واقـع قـوانين    ايران و ترغيب مهاجران ساكن ايـران بـه بازگشـت معطـوف شـد. در     بيشتر به 

هـا در ايـران    هاي حضـور افغانسـتاني   هاي عملي دولت ايران در سال رسمي و همچنين رويه
مبتني بر اين اصل قرار گرفت كه ايجاد شـرايط بهتـر زنـدگي در ايـران بـراي پناهنـدگان و       

نستان عامل كاهش تمايل آنها به بازگشت خواهد بود و در مهاجران افغانستاني نسبت به افغا
نتيجه دسترسي آنها به خدمات و حقوق شهروندي بر اساس همين اصل بنيادي تنظـيم شـد.   
البته در عمل همين خدمات حداقلي نيز شرايط زندگي بهتري نسبت بـه افغانسـتان را ايجـاد    

خصوص هر  ان ماندگار شده است. بهها در اير كرده و درنتيجه اين جمعيت در طي اين سال
هـاي مـادي    )، يـا دارايـي  Abbasi, 2005: 85ها سابقه بيشتري در ايـران دارنـد (   چه اين گروه

)، تمايــل كمتــري نســبت بــه 58: 1383هــا و عنبــري،  (جمشــيدي انــد هبيشــتري كســب كــرد
دن هـاي ايرانـي يـا بـزرگ شـ      دهند. وصلت با خانواده بازگشت به كشور خودشان نشان مي
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هـاي غيرمـادي مهـاجرين بـه ايـران را افـزايش داده و        فرزندان در محيط ايران نيز دلبستگي
تفـاوت شـرايط زنـدگي ميـان دو      عالوه بر ايـن، تمايل آنها را به بازگشت كم كرده است. 

هاي جديد مهاجر نيز به ايران روانـه شـوند    هاي اخير گروه كشور موجب شده است در سال
صـورت   هـا كـه اغلـب بـه     جنوبي افغانستان هستند. بـراي ايـن گـروه    كه اغلب ساكن مناطق

شوند، ايران فرصتي براي كسـب درآمـد اسـت و معمـوالً در آنهـا       غيرقانوني وارد ايران مي
هاي اوليه مهاجرين افغان، تمايلي براي ادغام و سـازگاري بـا جامعـه ايرانـي      برخالف گروه

هـاي مسـئله مهـاجرين     جرت هـم بـر پيچيـدگي   شود. در نتيجه اين موج جديد مها ديده نمي
افغانستاني در ايران اضافه كـرد. امـروز بـر كسـي پوشـيده نيسـت كـه تـداوم حضـور اتبـاع           
افغانستان در ايران منجر به مجموعه مسائلي شده كـه هـم جامعـه ميزبـان و هـم مهـاجران را       

ه از حضـور  بـا گذشـت بـيش از سـه دهـ      بنـابراين روزمره درگير خود ساخته اسـت.   طور به
تـر   هاي دوم و سوم اين مهاجران در ايران، لزوم توجه دقيق مهاجران افغانستاني و ظهور نسل

هاي گذشـته ضـروري بـه     به شرايط زندگي اين گروه دوچندان شده و بازنگري در سياست
  رسد.  نظر مي

م دولت ايران از ابتداي حضور اتباع افغانسـتان امكـان تحصـيل آنهـا در ايـران را فـراه      
تـر دولـت در خصـوص اتبـاع      هاي كلي كرده است. اما نحوه دسترسي آنها متأثر از سياست

هاي مختلـف افغانسـتاني در مقـاطع     فرودهايي شده و در نتيجه گروه و افغانستاني دچار فراز
هـا و   هـا، برخـي محـدوديت    ايـن سياسـت   تـأثير مختلف زمـاني بـه اشـكال مختلـف تحـت      

صـورت قـانوني در ايـران     . آن دسته از اتباع افغانستاني كه بـه اند هها را تجربه كرد ممنوعيت
. در حال حاضر بر اند ههمواره امكان دسترسي به خدمات آموزشي را داشت ،كنند زندگي مي

تبعه  هزار پنجاه، در حدود يك ميليون و چهارصد و 1390اساس اطالعات سرشماري سال 
ساله آن در حدود  19تا  5كنند كه جمعيت  گي ميصورت قانوني در ايران زند افغانستاني به

هـزار   340بر اساس آمارهـاي شـفاهي در حـال حاضـر      ،هزار نفر است. از سوي ديگر 540
. ايـن آمـار   1كنند هزار دانشجوي افغانستاني در ايران تحصيل مي 12آموز افغانستاني و  دانش
ز اتبـاع افغانسـتاني اسـت كـه     دهنده ارائه سخاوتمندانه خدمات آموزشي به آن گـروه ا  نشان
 ،كننـد. امـا بايـد توجـه داشـت در پـس ايـن آمـار         صورت قـانوني در ايـران زنـدگي مـي     به

هـاي   هاي بيشتري در مورد چگونگي دسترسي اتباع افغانسـتاني مجـاز بـه فرصـت     پيچيدگي
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م فه تر شرايط زندگي آنها در ايران قابل تحصيلي وجود دارد كه تنها از طريق مطالعه عميق
مندي همه  ارائه خدمات آموزشي با شرايط فعلي، لزوماً به معناي بهره ،عبارت ديگر بهاست. 

كودكان افغانستاني از خدمات آموزشي نيست و موانع متعددي بر سر راه تحصيل اين گروه 
هـزار   800برآورد مقامات دولتي حاكي از حضور حـدود   همچنيناز كودكان وجود دارد. 

. براي اين دسته از مهاجران افغانستاني، بـه سـبب   1افغانستاني در ايران استمهاجر غيرقانوني 
فقدان مدارك هويتي امكان تحصـيل كودكـان بسـيار محـدود اسـت. در نتيجـه بـا در نظـر         
گرفتن موانع پيش روي تحصـيل در هـر دو گـروه از اتبـاع افغانسـتاني قـانوني و غيرقـانوني        

. اگرچـه آمـار   هسـتند  از آنها از تحصـيل محـروم   يبسيارتوان نتيجه گرفت كه كماكان  مي
 450تـا   300برخي برآوردها حكايت از اين دارد كه بـين   ،دقيقي در اين مورد وجود ندارد

  . 2هزار كودك افغانستاني در ايران فرصت تحصيل ندارند
دو دليل اصلي در مورد ايجاد محدوديت بـراي تحصـيل    كه توان گفت كلي ميطور به

سو بار مالي آموزش اتبـاع افغانسـتاني در ايـران     از يك :اتباع افغانستان در ايران وجود دارد
يكي از موانع اصلي ارائه خدمات آموزشي رايگان و فراگير به همه آنها بوده كه سبب شده 

ارائه خـدمات   ،شهريه منوط باشد. از طرف ديگر نام اتباع افغانستاني قانوني به پرداخت ثبت
هـا بـه    و امكانات به اتباع افغانستاني در ايران در چارچوب سياست كلـي تشـويق افغانسـتاني   

اي كه بايد به آن توجه  . نكتهپذيرد ميها صورت  بازگشت و جلوگيري از افزايش مهاجرت
مثابه ابزاري براي كـاهش  اين است كه سياست ايجاد محدوديت تحصيلي اگرچه به ،داشت

با توجه به تـداوم   ،مهاجرت به ايران و ترغيب مهاجران كنوني به افغانستان اتخاذ شده است
كامل موفق عمل كند.  طور بهرسد اين ابزار نتوانسته به نظر مي ،ها در ايران حضور افغانستاني

هـاي ديگـري    ر هزينههاي ديگ ها نيز در بخش پيامدهاي ناشي از اين سياست ،از سوي ديگر
يعنـي   ،ها عالوه بر اهداف قصد شده آن درواقع اين سياست .را به جامعه تحميل كرده است

ماننـد  اي  ههاي ايران براي مهاجران خارجي افغانستاني، پيامدهاي قصد نشد كاهش جذابيت
ات همـراه داشـته كـه تبعـ     نكرده در ايران نيز بـه هاي تحصيل نسلي از افغانستاني گيري شكل

متوجه منافع ملي كشور است. البته بررسي دقيق ارزيابي دقيق  ،مستقيمبه طور ناخوشايند آن 
هاي آموزشي ايران در مقابـل اتبـاع افغانسـتاني بـا توجـه بـه        پيامدهاي مثبت و منفي سياست
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امـا ايـن تحقيـق     ،پيچيدگي مسئله و با در نظر گرفتن اطالعات محدود موجود دشوار اسـت 
بخشـي از   ،اين سياست بر زندگي مهاجران افغانستاني در ايران تأثيربا بررسي  كند تالش مي

هـاي   بررسـي امكانـات و محـدوديت    ،مسئله اصلي اين تحقيق بنابراينمسئله را روشن كند. 
ها و پيامدهاي آن بر زندگي آنها و جامعه ايران  تحصيلي موجود در ايران در برابر افغانستاني

هاي عميق با گروهي از پناهندگان و مهاجران افغانسـتاني   است. اين تحقيق از طريق مصاحبه
ها به خدمات  فغانستانيتر از ميزان دسترسي اساكن هر تهران تالش كرده است دركي عميق

ــي از          ــدهاي ناش ــدمات و پيام ــن خ ــه اي ــي ب ــر دسترس ــود در براب ــع موج ــي، موان آموزش
توان از آمارهاي كلي ارائـه   مي ،هاي موجود ارائه كند. بر مبناي نتايج اين تحقيق محدوديت

تـري از   خدمات آموزشي به اتباع افغانستاني در ايران گامي فراتر گذاشت و دريافـت دقيـق  
 هاي موجود در اين حوزه از نگاه مهـاجران و پناهنـدگان افغانسـتاني در ايـران بـه      چيدگيپي

دست آورد. اين تحقيق با تمركز بر تجربه مهاجران افغانستاني ساكن ايران به دنبال پاسخ به 
هايي براي تحصيل در ايـران   ها با چه امكانات و محدوديت دو سؤال اصلي است: اين گروه

مدهاي محدوديت در دسترسي به خدمات آموزشي چه اثراتي براي مهاجران و پيا دهنمواج
   ؟و جامعه ايراني دارد

  وضعيت مهاجرين افغانستاني در مطالعات پيشين. 1
هـاي علمـي در ايـران     پژوهش ي ازمسئله حضور مهاجران و پناهندگان افغانستاني در تعداد

يك دسته به دنبال فهم چرايي مهاجرت  ،توجه قرار گرفته است. در ميان اين مطالعات مورد
و داليل تمايل يا عدم تمايل به بازگشت هستند و دسته ديگـر نيـز كـه نزديكـي بيشـتري بـا       
موضوع اين تحقيق دارند، بر وضـعيت زنـدگي آنهـا در ايـران و مسـائلي چـون آمـوزش و        

دو دسته از مطالعات پذيري اتباع افغانستان در ايران تأكيد دارند. مرور كوتاهي بر اين  جامعه
  تري از وضعيت موجود در اختيار ما قرار دهد.تواند تصوير دقيق مي

) بـراي تبيـين علـل مهـاجرت بـا اسـتفاده از نظريـه        1381بابايي (ها و علي جمشيدي - 
عوامل جاذب و دافع، مواردي چون وجود امنيت مالي و شغلي براي مهاجران افغانستاني در 

و مـذهبي، اشـتراكات فرهنگـي و زبـاني، وجـود انقـالب اسـالمي و         ايران، اشتراكات ديني
هاي ايران و مـواردي چـون جنـگ و نـاآرامي، نبـود       حمايت آن از مردم افغانستان را جاذبه

امنيت اقتصادي و مالي، نبود امنيت براي شيعيان و حاكميت قوم پشتون بر كـل افغانسـتان را   
  . اند هدافعه افغانستان نشان داد
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اثـرات آن بـر عـدم     ،) در بررسي اثر تعلقـات اجتمـاعي  1383ها و عنبري ( ديجمشي -
كننـد:   بازگشت مهاجران افغانستاني، عوامل مؤثر بر عدم بازگشت را به دو دسته تقسـيم مـي  

هـاي   وابسـتگي  .2درآمـد مناسـب و    و هاي مادي مانند اشتغال، منـزل مسـكوني   وابستگي .1
رسوم كه در اثر سكونت بلندمـدت ايجـاد شـده     و ابآد و ها، مذهب غيرمادي مانند ارزش
اگر بازگشت زماني به تصميم يك يا دو نفر سرپرست خانوار بسـتگي   ،است. به اعتقاد آنها

وابسـتگي خـانوار بـه ايـران      ،با وجود فرزندان و رشـد آنهـا در جامعـه ايرانـي     اكنون ،داشته
است. به اعتقاد آنها مسكن، درآمـد،  افزايش يافته و درنتيجه تمايل به بازگشت كاهش يافته 

اشــتراك دينــي، مــذهبي و فرهنگــي بــا مــردم ايــران، خويشــاوندي و ماننــد آنهــا از جملــه  
  كه در عدم بازگشت مؤثرند.  است ها و تعلقات مادي و غيرمادي وابستگي

) در بررسي وضعيت اتباع افغـان در ايـران در شـهر    2005عباسي شوازي و ديگران ( -
بـيش از دو سـوم پاسـخگويان خـانواري قصـدي بـراي بازگشـت بـه          :انـد  هداد تهران نشـان 

سـال در ايـران    20سال يـا بيشـتر از    10تا  8ندارند و خانوارهايي كه  مدتانيمافغانستان در 
ه تمايل كمتري به بازگشت دارند. مسـكن، خـدمات درمـاني و آموزشـي بـ      ،اند هبودساكن 

عـاملي اسـت كـه سـبب شـده خانوارهـاي افغـان در ايـران          ترين مهم ،عالوه فرصت اشتغال
ماندگار باشند. فقدان اين امكانات در افغانستان و همچنين جنگ و ناآرامي در ايـن كشـور   

  سبب شده تا تمايل به بازگشت كم باشد. 
 .) نيز به بررسي انطباق مهاجرات با جامعـه مقصـد پرداختـه اسـت    1386محموديان ( -
دهد كه وضعيت مهاجران در زمينه آموزش، مهـارت و بهداشـت در    ميهاي وي نشان  يافته

نسل دوم نسبت به نسل قبل بهتر شده است. از سوي ديگر انطباق با جامعه مقصـد در حـوزه   
گيرد كه امكـان ارتقـا و    اشتغال ضعيف بوده و به ناهماهنگي منجر شده است. وي نتيجه مي

ضعيف شده و عـدم بازگشـت آنـان بـه افغانسـتان،       انطباق اين مهاجران با جامعه ايران بسيار
  روي را به همراه خواهد داشت. نشيني و كج رشد حاشيه

هاي جمعيتـي مهـاجرين افغـان در     ) در تحقيق خود به بررسي ويژگي1388صادقي ( -
هـاي تحقيـق وي بيـانگر آن     پرداخته است. يافتـه  1385 سال ايران بر اساس آمار سرشماري

جنسي باال، سطح باروري باالتر از جمعيت بومي، ساختار سـني جـوان،   هاي  است كه نسبت
هـاي   از ابعـاد و ويژگـي   ...جمعيت در حال افزايش نسل دوم مهاجران، تمركز جغرافيـايي و 

رغم اين وضعيت كلي كه بسيار متأثر  ي مهاجران خارجي است. البته عليشناخت تيجمعمهم 
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هاي مختلف مهاجر خارجي در ايران از  است، گروههاي مهاجران افغان در ايران  از مشخصه
 :دهـد  شناختي متفاوتي برخوردارند. همچنين نتايج بررسي نشان مـي  بافت و تركيب جمعيت

تـري از جمعيـت بـومي هسـتند، ولـي       هاي جمعيتي متفـاوت  گرچه مهاجران داراي مشخصه
ني و سـاير ابعـاد   ي بـر سـاختار سـ   فراوانـ انـدازه كـافي بـزرگ نيسـت تـا اثـر        تعداد آنها بـه 

 شناختي جمعيت ايران داشته باشد.  جمعيت

) هم به موضوع آموزش اتباع افغانستان در شهر اصـفهان  1391آبادي ( صفري هاشم -
هـاي تحصـيلي دانشـجويان و طـالب      فقـدان توانـايي تـأمين هزينـه     :دهد پرداخته و نشان مي

يي كاركنان نظام اداري ايـران  افغانستاني يكي از مشكالت اساسي مهاجران است. عدم آشنا
ن، موجب برخي مشكالت و عـدم رضـايتمندي مهـاجران از نظـام     ابا قوانين مرتبط با مهاجر

اداري ايـران در قبـال   هـاي   نكـاري برخـي نهادهـا و سـازما     اداري ايران شده است. مـوازي 
ر گيـري د  تر و موجب ضـعف در تصـميم   ن افغانستاني، بوروكراسي اداري را سنگينامهاجر

گذاري و نگاه كـارگرمحور بـه نخبگـان     قبال مهاجرين شده است. همچنين ضعف در قانون
 هاي اخير شده است.  افغان موجب رنجش آنان در سال

) هم مطـرح شـود   2014درنهايت الزم است نتايج تحقيق عباسي شوازي و صادقي ( -
. آنها بـراي  اند هان پرداختها در اير كه در مطالعه خود به بررسي ميزان انطباق نسل دوم افغان

. بـر  اند ه) استفاده كرد1993بررسي اين موضوع از نظريه همسان شدن چندپاره پورتز و ژو (
اساس اين نظريه، مهاجران در فرايند انطباق با جامعه مقصـد چهـار مسـير احتمـالي را پـيش      

به جامعه جديد  دهد كه فرد هم ادغام نام دارد و زماني روي مي ،روي خود دارند. مسير اول
كند و هم احساس مثبت نسبت به فرهنگ و اجتمـاع قبلـي خـود دارد. در ايـن      تعلق پيدا مي

تحقيق ادغام به معناي حفظ هويت افغانستاني در عين پذيرش و وابسـتگي بـه جامعـه ايـران     
كننـد.   درصـد نمونـه تحقيـق از ايـن الگـو پيـروي مـي        8/35هاي آنان،  است. بر اساس يافته

ي بـاالتر، افـراد بـا    اجتمـاع كه سنشان بيشتر اسـت، مـردان، افـراد بـا سـطح رضـايت        افرادي
تحصيالت دبيرستاني، ساكنان مشهد و همچنين افراد متعلق به طبقـه متوسـط بيشـتر در ايـن     
مسير قرار دارند. مسير دوم، همسان شدن است كه به معناي رد كردن هويت فرهنگي قبلـي  

 1/17 ،هاي ايـن تحقيـق   امعه جديد است. بر اساس يافتهو پذيرش كامل هويت و فرهنگ ج
نسبت بـه افغانسـتان    شان عالقه و به عبارتي، درصد از افراد در مسير همانندسازي قرار دارند

اما به جامعه ايران زياد است. همانندسازي بيشتر در ميان زنان، افـراد داراي مـدرك    ،اندك
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قانوني، افراد بدون تجربه تبعيض، افراد بـا سـطح رضـايت اجتمـاعي بـاالتر، افـراد بـا وضـع         
صـورت   اند هبودسال در ايران  30اقتصادي مناسب و همچنين كساني كه والدينشان بيش از 

گزيني نام دارد كه به معناي حفظ هويت قديمي و عدم پذيرش  جدايي ،گيرد. مسير سوم مي
درصد  3/33گزيني در  جدايي ،هاي اين تحقيق است. بر اساس يافتهفرهنگ و هويت جديد 

احساس تعلق باال به افغانستان و وابستگي اندك به جامعه ايران  ،افراد شايع بوده و معناي آن
تر، افراد غيرقانوني و با تجربـه تبعـيض، افـراد بـا سـطح      است. افراد با سطح تحصيالت پايين

بيشـتر در ايـن    ،انـد  هبـود سـال در ايـران    20ين آنها كمتر از رضايت پايين و كساني كه والد
اي شـدن اسـت كـه معنـاي آن عـدم تعلـق بـه هـر دو          حاشيه ،مسير قرار دارند. مسير چهارم

درصـد از افـراد    14دهد كه  فرهنگ قديمي و جامعه جديد است. نتايج اين مطالعه نشان مي
نه بـه افغانسـتان و نـه بـه ايـران احسـاس       ، به سخن ديگر، اي شدن قرار دارند در مسير حاشيه

تعلق ندارند. مردان، افراد با سطح تحصـيالت بـاال، افـراد داراي مـدرك قـانوني امـا داراي       
تجربه تبعيض و افراد ناراضي از زندگي در ايران بيشتر در اين گروه قرار دارند. زنان بيشـتر  

اي شـدن   ني و احتمـال حاشـيه  احتمال دارد در مسير همسان شدن قرار گيرند تا جدايي گزي
اي شدن قـرار دارد.   گزيني و حاشيه آنها نيز بسيار كم است. اما مردان بيشتر در مسير جدايي

از طرف ديگر افراد با سطح تحصيالت باالتر، بيشتر از افراد بـا سـطح تحصـيالت پـايين در     
قيمي با افزايش سطح اي شدن نيز ارتباط مست حاشيهعالوه براين، گيرند.  مسير ادغام قرار مي

هـا و   تاجيـك  :دهـد  قوميت و مذهب نتايج اين مطالعه نشان مي تأثيرتحصيالت دارد. از نظر 
گيرند كه دليل آن  فرزندان پدران افغان و مادران ايراني بيشتر در مسير همسان شدن قرار مي

اي  حاشـيه  هـا و  گزينـي در ميـان پشـتون    . جـدايي دانند ميرا شباهت ظاهري به جامعه ايراني 
بيشتر در مسير همسان شدن قرار ها  عهيشتر است. از نظر مذهبي، ها شايع شدن در ميان هزاره

افراد با وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي  كه دهد نتايج اين مطالعه نشان مي در نهايت،گيرند.  مي
  گيرند.  اي شدن قرار مي مسير همسان شدن يا حاشيه در شتريب ،باال

كنند؛ از  مطالعات پيشين چند نكته كليدي را مطرح مي ،شود كه مشاهده مي طور همان
هـاي   مدت به سبب باالتر بودن جاذبه ها به بازگشت در ميان سو تمايل اندك افغانستاني  يك

زنــدگي در ايــران نســبت بــه افغانســتان موضــوعي اســت كــه هــم مطالعــات تجربــي و هــم  
نكته دوم، ساختار جوان مهاجران افغانستاني در ايران كند.  هاي عيني آن را تأييد مي واقعيت

ها نشان داده شده است. نكته سـوم، تمايـل    است كه در هم در مطالعات و هم در سرشماري
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  عهيشـ هـاي   هاي اوليه مهـاجران و همچنـين هـزاره    ويژه گروه به ،گسترده مهاجران افغانستاني
ــذهب ــت.     م ــران اس ــان در اي ــيل فرزندانش ــه تحص ــدرب ــيه  ت،نهاي ــر حاش ــدن و  خط اي ش
گزيني در ميان نسل جديد اتبـاع افغانسـتان اسـت كـه بايـد نسـبت بـه پيامـدهاي آن          جدايي

عنـوان ابـزار اصـلي     لـزوم توجـه بـه موضـوع آمـوزش بـه       ،حساس بود. مجموعه اين مـوارد 
  كند.  پذيري نسل جديد اتباع افغانستان در ايران را آشكار مي جامعه

  پژوهشروش . 2
تر در مورد تجربه زندگي اتباع افغانسـتان   برگرفته از تحقيقي گسترده پژوهشاطالعات اين 

تـر   از روش كيفي براي درك عميق پژوهش،در ايران با تمركز بر شهر تهران است. در اين 
هـايي چـون تحصـيل، اشـتغال، روابـط محلـي و همسـايگي و         تجربه زندگي افراد در حوزه

پناهنـدگان و   پـژوهش هـاي دولتـي اسـتفاده شـده اسـت. در ايـن        مانارتباط با نهادها و ساز
) و گذرنامـه اعم از قانوني (داراي كارت آمـايش يـا    ،مهاجران افغانستاني ساكن شهر تهران

شوند. آنچه در اين مقاله بـر آن تأكيـد شـده،     غيرقانوني، جامعه آماري تحقيق محسوب مي
تحصيل اتباع افغانستاني در ايران ارتباط دارد. توجه به بخشي از اطالعات است كه با تجربه 

گيـري در مطالعـات كيفـي     تعيين نمونه تحقيق براي انجام مصاحبه نيز تابع مقتضـيات نمونـه  
هـدف نظـري تحقيـق     ، بـه سـخن ديگـر،   شود گيري هدفمند خوانده مي بوده است كه نمونه

كه در مطالعـات   شناختي شروكند، نه قواعد دقيق  است كه شيوه انتخاب نمونه را تعيين مي
گيري تصـادفي بـه سـبب     در برخي تحقيقات كيفي، نمونه براين، كمي مرسوم است. عالوه

  ). Marvasti, 2004: 9ممكن نيست ( در عملماهيت پديده 
امكـان   در عمـل در اين تحقيق نيز بـا توجـه بـه نـوع پراكنـدگي جمعيـت افغانسـتاني،        

الش شد نمونه تحقيق حداكثر پراكندگي را تـأمين  اما ت ،گيري تصادفي وجود نداشت نمونه
هـاي مختلـف    شوندگان تالش شد افراد با موقعيتدر انتخاب مصاحبه ،عبارت ديگر بهكند. 

كه تا  اند هدر نمونه هم افرادي وجود داشت ، بنابرايناقتصادي ـ اجتماعي در نمونه قرار گيرند 
كـه امكـان تحصـيل در     انـد  هو هم افرادي بود اند همقاطع باالي دانشگاهي ادامه تحصيل داد

. معموالً فرايند تحقيق تا جـايي ادامـه پيـدا    اند هيا تحصيل اندكي داشت اند هايران را پيدا نكرد
) نيـز هـدف   2006( 1چارمزاز ديدگاه كند كه محقق احساس كند به اشباع رسيده است.  مي

                                                                                                                                            
1. Charmaz 
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يجه حجم نمونـه اسـت. پيشـنهاد وي    كننده طراحي تحقيق و در نتتحقيق، مؤلفه اصلي تعيين
گيـري مطالعـات    . معموالً در بحث از نمونـه است» ق كوچك با ادعاي متواضعانهتحقي«يك 

اطالعـات   آوري جمـع فراينـد   ،شود كه تـا حصـول آن   كيفي از اشباع نظري سخن گفته مي
پيدا كند كـه  فرايند تحقيق تا زماني ادامه  به اين معناست كهكند. اشباع نظري  ادامه پيدا مي

هاي جديد، منجر به اطالعات جديد در مورد سؤاالت تحقيق نشود. آنچه البتـه معيـار    نمونه
دقيق و عيني ندارد و گزارش كردن فرايند آن نيز دشـوار اسـت. بـا توجـه بـه مـوارد بـاال و        

گيـري هدفمنـد بـا هـدف افـزايش حـداكثر        اهداف تحقيق، در اين پژوهش از روش نمونـه 
تالش شد تا بـا   ،هاي متنوع در نمونه تحقيق تفاده شد. براي پوشش دادن گروهپراكندگي اس

آباد) كه محل زندگي و اسـكان  ري، كن و نعمت هايي از تهران (مانند شهرمراجعه به محله
مانند محل تجمع كارگران، بـازار، پـارك، امـاكن     اتباع افغانستاني است، در اماكن عمومي

هـاي تحقيـق انتخـاب و     هاي پرتـردد، نمونـه   ودگردان) و مكانزيارتي، مدارس (دولتي و خ
شـوندگان   هـاي اوليـه مصـاحبه    گرفته در مصـاحبه  مصاحبه انجام شود. بر اساس روابط شكل

برفي شناسايي شده و در محل زندگي يا محل كار با آنها  بعدي نيز با استفاده از روش گلوله
تا افرادي را به محقق  شد ميشونده خواسته ههاي اوليه مصاحب واقع از گروه مصاحبه شد. در

واسطه شرايط زنـدگي مختلفشـان     هاي متنوعي از زندگي در ايران به معرفي كنند كه تجربه
نفر از اتباع افغانستاني در تهران مصـاحبه شـده    116كلي در طول اين تحقيق با طور بهدارند. 

هاي مختلف با وضعيت اقتصـادي   گروهشوندگان عالوه بر وجود است كه در ميان مصاحبه
اجتماعي مختلف، دو مدير مدرسه خودگردان، سه معلم مـدارس خـودگردان، يـك مـدير     

دهنـد   سابق مدرسه خودگردان و يك معلم كه در منزل به كودكان افغانستاني آمـوزش مـي  
يـا/و   شوندگان يا خود تجربه تحصيل در ايران را داشـتند نيز وجود دارد. بسياري از مصاحبه

  . اند هفرزندانشان با نظام آموزشي در ايران سروكار داشت
اطالعات در اين تحقيـق مصـاحبه بـا اتبـاع افغانسـتاني سـاكن        آوري جمعروش اصلي 

ها  مصاحبهاز  آمده دستبهساختاريافته بوده است. اطالعات  هاي نيمه تهران در قالب مصاحبه
شده است. تحليل محتواي بندي  مقولهي و نيز از طريق روش تحليل محتواي كيفي كدگذار

سـت. در  نهاهـا و تفسـير معنـاي آ    هاي تحقيق متداول بـراي تحليـل داده   كيفي يكي از روش
ايـن كـار از طريـق كدگـذاري اطالعـات در قالـب مقـوالت         ،روش تحليل محتواي كيفـي 
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ند. آنهـا  ) كـدها همـان مقـوالت هسـت    1984( 1شود. به اعتقاد مايلز و هـابرن  تحقيق انجام مي
شـوند. آنهـا    هاي بااهميـت سـاخته مـي    ها، مفاهيم اصلي يا تممعموالً از سؤال تحقيق، فرضيه

هـاي   همه بخـش  به سرعتدهد  دهي هستند كه به تحليلگر امكان ميابزار بازيابي و سازمان
، از متن بيرون بكشد كردهها را شناسايي مرتبط با يك سؤال خاص، فرضيات، مفاهيم يا تم

هـا پيـاده و سـپس بـر اسـاس روش تحليـل        بندي كند. در اين تحقيق مـتن مصـاحبه   خوشهو 
آمـده در   دسـت  كلي اطالعـات بـه  طـور  بـه . انـد  هشـد محتواي كيفي مقوالت اصلي شناسـايي 

هــا در ذيــل ســه گــروه اصــلي امكانــات تحصــيلي، موانــع تحصــيلي و پيامــدهاي    مصــاحبه
هـاي ايـن تحقيـق در اختيـار تعـدادي از       فتـه بندي شد. در پايـان يا  محدوديت تحصيلي طبقه

  شوندگان قرار گرفت و آنها صحت نتايج تحقيق را تأييد كردند. مصاحبه

  پژوهشهاي  يافته. 3
  امكانات آموزشي اتباع افغانستاني در ايران. 1-3

هـا بـه ايـران در دوران     هـاي مهـاجرت افغانسـتاني    يكـي از انگيـزه   ،طور كه گفتـه شـد   همان
هـا در افغانسـتان، نظـام آموزشـي غيرمـذهبي رايـج در افغانسـتان بـود.          يسـت حكومت كمون

راي مذهب، ايران فرصت مغتنمي بهاي شيعه ويژه هزاره به ،رو براي بسياري از مهاجران ازاين
ويـژه   بـه  ،، در بسـياري از منـاطق افغانسـتان   بـر ايـن   عالوهآموزش كودكان در مدارس بود. 

جهت نيز ورود بـه ايـران ايـن    روستاها، دختران فرصت اندكي براي تحصيل داشتند و ازاين
هـا   كرد. شايد اين دو عامل باعث شد از ابتدا افغانسـتاني  امكان را براي دختران نيز فراهم مي

ها نسبت به تحصيل فرزندانشان در مدارس ايران راغـب باشـند و يـا حـداقل      هزاره ويژه و به
نـام   رو بسياري از آنها فرزنـدان خـود را در مـدارس ايـران ثبـت     مقاومتي نشان ندهند. ازاين

ويــژه مهــاجران شــيعه، تحصــيل  بــه ،كردنــد. نكتــه مهــم ايــن اســت كــه نســل اول مهــاجران
فرزندانشان را در مدارس هم فرصتي براي تربيت فرزندانشان در يك نظام آموزشـي شـيعي   

شـمار  ه ابه فرصتي براي بهبود وضعيت زنـدگي آنـان در آينـده بـ    مثديدند و هم آن را بهمي
در دهه شصت، تا جايي كه شـرايط مـالي و زنـدگي     :توان گفت كلي ميطور بهآوردند.  مي

نام آنها رفتند و منع قانوني براي ثبتداد، كودكان به مدرسه ميخانوارهاي مهاجر اجازه مي
هماننــد ســاير  ،هــا در ايــران افغانســتانيدر مــدارس وجــود نداشــت. تغييــر شــرايط تحصــيل 
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از دهه هفتاد و با آغاز رويكرد جديد دولت ايران به مسـئله مهـاجران    آنها  هاي زندگي جنبه
هاي فراوانـي در حـوزه تحصـيل     ها تا امروز، فراز و نشيبافغانستاني شروع شد. در اين سال

كودكـان و جوانـان    ،هـا  ياسـت تناسـب تغييـر س  مهاجران افغانسـتاني در ايـران رخ داده و بـه   
  . اند هها و امكانات مختلفي براي تحصيل روبرو بود افغانستاني نيز با دشواري

هـاي بيشـتر و از    سو بـراي جلـوگيري از مهـاجرت    واقع از آغاز دهه هفتاد، از يك در
ها  هاي براي تحصيل افغانستاني ها به بازگشت محدوديت سوي ديگر براي ترغيب افغانستاني

به طـور  ها در مرزها، كساني كه  با قطع پذيرش قانوني افغانستاني ،عبارت ديگر بهايجاد شد. 
شناسـايي از طـرف دولـت    ند، ديگـر مـدارك   شـد  مـي صورت قاچاق وارد كشـور   به هعمد

نداشتند و دولت براي جلوگيري از اين پديده از ارائه خدمات به افراد فاقد مدارك قـانوني  
نـام كودكـان در مـدارس و تحصـيل     كرد. طرف ديگر سختگيري در مورد ثبت اجتناب مي
شـور  ها بـراي تـرك ك   ها به يكي از ابزارهاي دولت ايران براي فشار به افغانستاني افغانستاني
هـاي مختلـف افغانسـتاني     ها امكان تحصـيل بـراي گـروه   در طول اين سال . بنابراينبدل شد

برحسب وضعيت اقامت آنها در ايران و ميزان سختگيري دولت ايران متفـاوت بـوده اسـت.    
براي كودكان افغانستاني تا پايان  ،توان گفت در شرايط كنوني بندي كلي ميدر يك تقسيم

  تحصيل در سه دسته از فضاهاي آموزشي وجود دارد:  دوره متوسطه امكان
كننـد كـه    نام مـي مدارس دولتي در ايران معموالً فقط كساني را ثبت مدارس دولتي: -

) داشـته باشـند.   ش يـا گذرنامـه  كارت اقامت معتبر بـراي سـكونت در منطقـه (كـارت آمـاي     
لتي رايگان بـود. امـا از   ها در مدارس دو هاي شصت و هفتاد براي افغانستاني تحصيل در دهه

 هـا  نام افغانستانيها به بازگشت، ثبت دولت در راستاي سياست ترغيب افغانستاني 1383سال 
دولـت ايـران    1393-94. در سـال تحصـيلي   دانسـت منوط به پرداخت شهريه  را در مدارس

ن شـهريه  اما در عمل فقط ميزا ،ها در مدارس دولتي را رايگان اعالم كرد نام افغانستانيثبت
اندكي كاهش يافت. با توجـه بـه اينكـه تحصـيل كودكـان افغانسـتاني در مـدارس مسـتلزم         

نـام كودكـان   پرداخت شهريه است، هر ساله هر خانوار مجبور به هزينـه زيـادي بابـت ثبـت    
به مـدارس   شدهنامه اعالماساس شيوه ، بر1پرورش واست. به گفته يكي از مسئوالن آموزش

هــزار تومــان، در دوره  300و حــداكثر  120هزينــه تحصــيل در پايــه اول تــا ششــم حــداقل 
هـزار   336و حـداكثر   144هاي هفتم و هشتم هزينه تحصـيل حـداقل    يعني پايه متوسطه اول
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تومان تعيين  هزار 360و حداكثر  180دانشگاهي حداقل  تومان در دوره متوسطه دوم و پيش
هـاي افغانسـتاني    اساس هر مدرسه اين هزينه را در قالب شهريه از خانواده بر اينشده است. 
 كند.  دريافت مي

صـورت خصوصـي اداره   ايـن مـدارس بـه   »: مدارس افغـاني «مدارس خودگردان يا  -
كساني هستند كه به داليـل مختلـف (فقـدان مـدارك      ،آموزان آنهاشوند و اغلب دانش مي

نام اتباع افغانسـتاني  دارس دولتي، امتناع مدارس از ثبتهويتي، عدم توان پرداخت شهريه م
و...) قادر به تحصـيل در مـدارس دولتـي نيسـتند. در حـال حاضـر مجوزهـاي محـدود ايـن          

اداره آنها  در عمل اما ،شود كنندگان ايراني صادر ميمدارس از نظر قانوني براي درخواست
هـا گرفتـه    تناسـب تـوان خـانواده   بـه  هاست. در اين مـدارس شـهريه   بر عهده خود افغانستاني

هـاي نظـام رسـمي آمـوزش در ايـران اسـت. گسـترش         شود و مواد درسي همـان كتـاب   مي
مدارس خـودگردان   گيري شكلمنجر به  ،روزافزون كودكان افغانستاني بازمانده از تحصيل
شـده ايرانـي و افغانسـتاني در    هـاي شـناخته   يا مدارس افغاني شد. مدارسي كه توسـط چهـره  

تـا كودكـان افغانسـتاني را آمـوزش دهنـد. دولـت ايـران         شـد  مـي شهرهاي مختلف تشكيل 
ها صادر نكرد و تا مدتي فعاليت آنهـا ناديـده گرفتـه     گاه مجوز رسمي براي فعاليت اين هيچ

 هاي دولـت ايـران بـراي بازگشـت مهـاجران،      شد. بعد از سقوط طالبان و جدي شدن برنامه
توانستند انتخـاب   اتباع افغانستاني مي 1384مقابله با مدارس خودگردان نيز آغاز شد. تا سال 

كنند در مدارس ايرانـي دولتـي درس بخواننـد يـا در مـدارس خـودگردان كـه در سـفارت         
مختلـف و   شـهرهاي به امـور اتبـاع    هايينامهآيين 1384سال افغانستان ثبت شده بود. اما در 

 هـا  افغانسـتاني وپرورش و ساير مراكز آموزشي ابالغ و آمـوزش  ي و آموزشنيروهاي انتظام
. بسياري از مدارس پلمپ شـدند  و به دنبال آن اعالم شد غيرقانوني، خودگرداندر مدارس 

شرط ارائه مدارك هـويتي  از اين زمان تحصيل فقط در مدارس دولتي و به ،بر اساس قانون
قانون به برچيده شدن همه مدارس خودگردان منجـر   و پرداخت شهريه ممكن شد. البته اين

ازجمله شهر تهـران   ،نشد و در حال حاضر هم مدارس خودگردان متعددي در اغلب مناطق
اكنون  ،گو شدو فعالند و به گفته يكي از مديران اين مدارس كه در اين تحقيق با وي گفت

 طـور  بـه اغلـب ايـن مـدارس    كننـد. البتـه    مدرسه خودگردان در استان تهران فعاليت مـي  53
اداره آنها به دست خود  در عملكنند اما  عنوان مدير كار مي صوري با نام يك فرد ايراني به

هايي است كه در مدارس دولتي ايران تدريس  هاست. مواد درسي نيز همان كتاب افغانستاني
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دار و مريـز   كجد و درواقع فضايي نكن شود. البته آنها همواره خطر تعطيلي را احساس مي مي
  كنند.  با دولت ايران فعاليت مي

نـام در مـدارس    رغم اين مشكالت، اين مدارس به سبب تنگناهايي كه براي ثبـت  علي
دولتي وجود دارد و همچنين تعداد زيـاد مهـاجران غيرقـانوني، تقاضـاي زيـادي در شـهرها       

 بـراي مثـال،  ويژه اينكه شهريه ايـن مـدارس بسـيار كمتـر از مـدارس دولتـي اسـت.         دارد. به
هزار تومـان در يـك مدرسـه     200تا  170اي بين  جاي پرداخت شهريهآموز ابتدايي به دانش
تواند با نصف اين مبلغ در مـدارس خـودگردان تحصـيل كنـد. معمـوالً مـدارس        مي ،دولتي

اي هـم   خصلتي خيريه ،كنند هاي خود را از طريق شهريه تأمين مي خودگردان اگرچه هزينه
 40در مدرسه خودگرداني واقع در منطقـه كـن در حـدود     به سخن ديگر براي مثال،دارند. 

كنند و برخي از خانوارها در مقاطع مختلف برخي  درصد از دانشجويان رايگان تحصيل مي
هـاي مهـم مـدارس خـودگردان،      كننـد. يكـي از ويژگـي    اقالم خوراكي كمك دريافت مي

 بـراي مثـال،  آموز و برنامه سـال تحصـيلي اسـت.    پذيري باالي آنها در جذب دانش انعطاف
مدارس دولتي را و شرايط سني تحصيل در  اند هآموزاني كه چند سال از درس بازمانددانش

برخي از اين مدارس سـال   ،ها تحصيل كنند. از طرف ديگر توانند در اين مدرسه ندارند، مي
كنند و با به حدنصاب رسـيدن   تحصيلي خود را نيز با تقويم ثابت مهر تا خرداد تعريف نمي

وزشي برنامه آم ،از سال نفر)، در هر زمان 5يا  4براي مثال، آموزان يك مقطع ( تعداد دانش
نظر ظاهري شـباهت چنـداني    مدارس خودگردان از :كنند. درنهايت بايد گفت را شروع مي

هايي نامناسب هايي متروك و قديمي در مكانمعموالً خانه ،به مدارس معمولي ايران ندارند
هـا كمتـر شـود و هـم كمتـر در ديـد        گيرد تا هم هزينـه  استفاده قرار مي كار مورد براي اين

تــرين شــرايط درس آمــوزان ايــن مــدارس در ســخت واقــع دانــش باشــد. درســاكنان محلــه 
بلكه بتوانند در مقاطع باالتر وارد مدارس دولتي شود. البته پـس از بازگشـت بـه     ،خوانند مي

توانند مدرك معتبـر دريافـت كننـد. امـا عالقـه ايـن كودكـان بـه تحصـيل           افغانستان نيز مي
پـيش از  توجه است. حتي يك مدير مدرسه در كن كـه   رغم همه اين مشكالت جالب علي
اش بـا  نهايـت مدرسـه  در كـرده و   در يك زيـرزمين بـه تعـدادي كـودك تـدريس مـي      اين 

پـس از بسـته شـدن مدرسـه هـر روز       :گويـد  خانـه پلمـپ شـده اسـت مـي     شكايت صـاحب 
ايط ادامـه  تا مجـدداً شـر   اند هخواست كردند و از او مي آموزان به در منزل او مراجعه مي دانش

  تحصيل را برايشان فراهم كند. 
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نهاد و خيريـه نيـز در منـاطق مختلـف     برخي نهادهاي مردم مدارس مؤسسات خيريه: -
دهند (مانند  و كودكان افغانستاني را آموزش مي اند هكشور واحدهاي آموزشي تأسيس كرد

 رايگـان  انجمن حامي يا انجمن حمايت از كودكان كار). تحصيل در ايـن مـدارس معمـوالً   
اما در عمل اين مؤسسات تنها سهم كوچكي از آموزش كودكان افغانستاني در ايران  ،است

 شود.  را بر عهده دارد و تنها در مقاطع تحصيلي محدود خدمات آموزشي ارائه مي

عالوه بر امكان تحصيل تا مقطع ديپلم، امكان دسترسي به خدمات آمـوزش عـالي نيـز    
كننـد، وجـود    صورت قـانوني در ايـران زنـدگي مـي    افغانستاني كه بهبراي آن دسته از اتباع 

 60افغانسـتاني (  هـزار دانشـجوي   12در حدود  ،دارد. در حال حاضر بر اساس برخي آمارها
. تحصيل در دانشـگاه نيـز عـالوه بـر     1كنند درصد دانشجويان خارجي) در ايران تحصيل مي

هـاي   درصد شهريه دوره 80مستلزم پرداخت شهريه معادل  ،هاي ورودي موفقيت در آزمون
هاي مختلفي را براي هـر تـرم بـه دالر مصـوب      ها برحسب رشته شهريه ست. دانشگاهاشبانه 
كننـد. البتـه وزارت    دريافت مي ينقدبه طور و از دانشجويان در ابتداي هر نيمسال  اند هكرد

ي ارشد براي تحصيل در مقطـع بـاالتر   كارشناس 14كارشناسي و  12علوم ايران شرط معدل 
  را هم الزامي كرده است. 

  موانع اصلي تحصيل اتباع افغانستاني در ايران. 2-3

امكان تحصيل براي كودكـان افغانسـتاني در ايـران تـا حـد زيـادي        ،طور كه گفته شدهمان
هرحــال دسترســي بــه خــدمات آموزشــي بــراي  امــا بــه ،توســط دولــت فــراهم شــده اســت

تـوان   اي از مسـائل را مـي   هايي نيز همراه اسـت. مجموعـه   هاي افغانستاني با دشواري خانواده
كننـد. ايـن    شناسايي كرد كه دسترسي اتباع افغانستاني به خدمات آموزشـي را محـدود مـي   

طـور   هبـ د كـه  نعواملي هست نخست،گروه  :تقسيم كرد روه اصليدو گتوان به  عوامل را مي
كنند و گروه دوم مجموعه  ا به خدمات آموزشي را محدود ميه دسترسي افغانستاني مستقيم
غيرمستقيم از طريق كاهش ميل و انگيزه به تحصيل مانع استفاده از  طور بهند كه هستعواملي

اين دو گروه اصـلي و اجـزاي آنهـا بررسـي      ،شوند. در ادامه خدمات آموزشي محسوب مي
  شود:  مي
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  عوامل مستقيم. 1-2-3

ها براي تحصيل فرزندان است. بايد بـه   اولين مسئله، توان اقتصادي خانواده هزينه تحصيل: -
ها باالست و هر خانواده معموالً در هـر   ولد در افغانستاني و نرخ زاد كه  اين نكته توجه كرد

شـود فشـار مـالي     نـام سـبب مـي   زمان چندين فرزند محصل دارد. دريافت شهريه براي ثبـت 
ويژه اينكه در يك خانواده پرجمعيـت كـه تنهـا پـدر      وارد شود. به ها توجهي بر خانواده قابل

عمل تأمين هزينه تحصيل بسيار دشوار در كند،  خانواده از طريق كارگري كسب درآمد مي
مـوارد متعـددي وجـود دارد كـه      ،شـوندگان است. الزم به ذكر است كـه در بـين مصـاحبه   

. ايـن مسـئله در مـورد    انـد  ههـا كـرد  حمايـت مـالي خـانواده درس را ر   فرزندان به سبب عدم
هايي كه درآمد بااليي دارنـد  تحصيالت دانشگاهي نيز وجود دارد. تنها آن دسته از خانواده

امكـان   ،توانند خرج تحصيل خود را تأمين كننـد  كنند و مي يا جواناني كه خودشان كار مي
ي وجـود داشـت كـه    شوندگان مـوارد متعـدد  كنند. در بين مصاحبه ادامه تحصيل را پيدا مي

  دانستند.  افراد مشكالت مالي را تنها دليل عدم ورود به دانشگاه مي
 گفته شد، اتباع افغانستاني درصورتيطور كه پيش از اين نيز همان مدارك شناسايي: -

امكان استفاده از خدمات آموزشـي رسـمي را نخواهنـد     ،كه مدارك شناسايي نداشته باشند
و  اي دريافـت گذرنامـه  اگرچه برخـي راهكارهـاي قـانوني بـر     كه داشت. بايد توجه داشت

نبايد انتظـار داشـت يـك خـانواده فقيـر مهـاجر        ،ويزاي تحصيلي براي كودكان وجود دارد
ايـن   ،فرصتي براي طي كردن فرايندهاي معموالً دشوار بوروكراتيك داشته باشد. در نتيجـه 

 كامل از امكـان تحصـيل   طور بهيا  ،ندكن دسته از كودكان يا مدارس خودگردان استفاده مي
نـام آنهـا خـودداري    از كساني كه معموالً مدارس از ثبت يدسته ديگر محروم خواهند بود.

شهر ديگري ثبت شده است. بسياري از  آنها كنند، كساني هستند كه در كارت شناسايي مي
نجـا مـدارك هـويتي    و از آ انـد  هها ساكن شهري بـود كه سال هستندهاي افغانستاني  خانواده
قانوني محل  طور به اند هو نتوانست  هها به تهران آمد اما به داليل مختلف اين خانواده ،اند هگرفت

واقع حضور آنها در تهران غيرقـانوني اسـت.    اقامتشان را هم در اسناد هويتي تغيير دهند. در
ل قادر به تحصيل چند مورد وجود دارد كه كودكان به همين دلي ،شوندگاندر بين مصاحبه

. در اين وضعيت، هزينه دشوار بـودن انتقـال   اند هنام كردنبوده يا در مدارس خودگردان ثبت
  پردازند. قانوني محل سكونت را عمالً كودكان مي

يكي از موانع اصـلي تحصـيل كودكـان افغانسـتاني، مخالفـت       مخالفت مردم محلي: -



  71    ...يراندر ا ياتباع افغانستان يلتحص هاي ياستس يرتأث يبررس

هـا هـم در مـورد     هـايي از ايـن مخالفـت   نمونـه نام آنها در مدارس است. مردم محلي با ثبت
ويـژه در منـاطق روسـتايي وجـود دارد.      مدارس دولتي و هم در مورد مدارس خودگردان به

اين برخوردها كه البته لزوماً در همه مناطق به يك شدت نيست، تابعي از جو عمومي منطقه 
رسه هم سبب سـختگيري  نسبت به مهاجران افغانستاني است. اين فشار محلي به مسئوالن مد

شود و هم امكان تشكيل مـدارس   نام كودكان افغانستاني ميمسئوالن مدارس دولتي در ثبت
بـه گفتـه يكـي از     ،مثـال عنـوان  دهد. به خودگردان يا مدارس مؤسسات خيريه را كاهش مي

كند تـا يـك    شوندگان در سال گذشته در منطقه كن، يك مؤسسه خيريه تالش ميمصاحبه
اي براي كودكان افغانستاني كنـد. ايـن فراينـد تـا جـايي      تروكه را تبديل به مدرسهمدرسه م
اما پس از اطالع افـراد   ،كند رود كه اين مؤسسه همه مجوزهاي الزم را نيز اخذ ميپيش مي

كننــد و اجــازه انجــام ايــن كــار را  محلـي، جمعــي از مــردم در جلــوي مدرســه تحصــن مـي  
دليـل   شـوندگان، تعطيلـي مـدارس خـودگردان را بـه     بهدهند. در چند مـورد هـم مصـاح    نمي

  . دانند ميگزارش ساكنان محلي به پليس 
آموزان افغانستاني در مدارس را نام دانشبا اينكه دولت ايران ثبت تراشي اداري:مانع -

نـام در مـدارس بـراي    در عمـل ثبـت   ،دانـد شرط ارائه مدارك هويتي رسـمي مجـاز مـي    به
نـام   اينكـه از نظـر قـانوني ثبـت     افغانستاني مشكالت متعددي به همـراه دارد. بـا  هاي  خانواده

ــدارد   ــي ن ــي منع ــدارس دولت ــتاني در م ــانواده تجر ،كودكــان افغانس ــياري از خ ــه بس ــاي  ب ه
نـام   نـام كودكـان در بـازه ثبـت    شده، حكايت از اكراه مديران مدارس نسبت به ثبت مصاحبه

ش كودكـان و نوجوانـان افغانسـتاني دارد. معمـوالً     تراشـي آنهـا بـراي پـذير    مدارس و مـانع 
از  كننـد، بـا يـك پاسـخ     راجعه مـي نام مهاي افغانستاني كه در شهريورماه براي ثبت خانواده

نام نشوند، نوبت به آموزان ايراني ثبتتا وقتي دانش«شوند:  سوي مديران مدارس مواجه مي
ايـن واكـنش اوليـه    ». نام كنيمد تا بتوانيم ثبترسد. بايد منتظر بخشنامه باشيها نمي افغانستاني

ها دوندگي و مراجعه بـه مـدارس    هاست كه هفته اغلب مدارس دولتي در ايران به افغانستاني
  وپرورش را به دنبال دارد. مختلف و ادارات آموزش

نام فرزندانش در يكي از اش براي ثبتساله، پناهنده) از تجربه هرساله 39(زن،  1نمونه 
نـام دختـرم در مدرسـه كـن... گفـتن مـا هنـوز        گويد: وقتي رفتم براي ثبـت  ارس كن ميمد
نام كنيم... صبر كنيد تا بخشـنامه بيـاد.   نام نكرديم، چطور شما را ثبت هاي ايراني را ثبت بچه

  نام تموم شده. چند روز بعد كه رفتم گفتن ديگه دير شده و ثبت
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كنـد: اول   گونه توصيف مينام را اينثبت شوندگان نيز وضعيتيكي ديگر از مصاحبه
شه بدو اين مدرسه بدو اون مدرسه التماس  . موقع مدرسه كه مي.كنن. نام ميها را ثبت ايراني

هـا را يـه جـايي     نام كنن... بعضـي وقتـا مجبـوريم بچـه    وپرورش كن تا بچه رو ثبتآموزش
رسـن   شـه شـب مـي    كوتاه مي نام كنيم كه مجبورن روزي دو ساعت راه برن... روزا كه ثبت

   .ساله، پناهنده) 37، زن، 65خونه (نمونه 
 ،نـام كودكـان افغانسـتاني اسـت    ابزار مـديران بـراي امتنـاع از ثبـت    » بخشنامه«واقع  در

ويژه مادران را در  به ،هاي افغانستاني رويكردي كه به دنبال خود بالتكليفي و تحقير خانواده
برخـي مـديران    ،شـوندگان ارد. به اسـتناد تجربيـات مصـاحبه   نام مدارس به دنبال دزمان ثبت

كنند  اعالم مي» ها بروند بيرون! افغاني«مدارس در ابتداي سال از بلندگوي مدرسه با عبارت 
 نـام از كه مادران افغانستاني و كودكانشان مدرسه ترك كنند. نتيجه اين مشكالت براي ثبت

ن افغانسـتاني از تحصـيل اسـت و از طـرف     طرف محروم شدن تعداد زيادي از كودكا يك
ديگر تحمل مشقات فراوان در ابتداي سال تحصيلي و تحمل اقسام تحقير و توهين از سـوي  

  نام فرزند است. مسئوالن مدارس براي ثبت
يكي ديگر موانع تحصيل كودكـان افغانسـتاني مسـئله     ها:هاي مذهبي خانواده دغدغه -

مذهب است. تدريس مواد مذهبي شيعي در مدارس دولتي و خودگردان سبب شـده اسـت   
هاي اهل سنت تمايلي به تحصيل كودكان خود در نظام آموزشـي رسـمي يـا     برخي خانواده

پشـتون   يك و به ويژهسئله در مورد مهاجران تاجويژه اين م غيررسمي ايران نداشته باشند. به
كنـد. البتـه عـدم رغبـت ايـن دسـته از        صـدق مـي   ،انـد  ههاي اخير وارد ايران شد كه در سال

انگيـزه صـرفاً    ،آنهـا  تـرين  مهـم ها به تحصيل كودكان داليل ديگـري هـم دارد كـه     خانواده
اقتصادي آنها براي حضور در ايران و كار تمامي اعضا خـانواده در اقسـام مختلـف مشـاغل     

هاي مذهبي برخي والدين هم در عدم تمايل به تحصيل  هرحال سختگيريپست است. اما به
  ويژه دختران مؤثر است.  فرزندان به

وانع اصلي تحصيل اتبـاع  يكي ديگر از م ها:رشته هاي قانوني براي برخي محدوديت -
اي و همچنــين برخــي  هــاي فنــي و حرفــه افغانســتان در ايــران، ممنوعيــت تحصــيل در رشــته

هـا از كـودكي    جهت كه بسياري از افغانستاني اين خصوص ازهاي دانشگاهي است. به رشته
تجربه كار كارگري در كنار پدر يا برادران خـود را دارنـد، تمايـل زيـادي بـه تحصـيل در       

ها نيز عالوه بر محدوديت موجـود   اي دارند. براي پذيرش در دانشگاه هاي فني و حرفه هرشت



  73    ...يراندر ا ياتباع افغانستان يلتحص هاي ياستس يرتأث يبررس

  . 1كلي ممنوع است ها به ها به برخي رشته در مورد انتخاب شهر، ورود افغانستاني

  عوامل غيرمستقيم. 2-2-3

اتبـاع   ،بـر اسـاس قـوانين    ها به مشاغل كارگري ساده: محدوديت مشاغل مجاز افغانستاني -
هـاي   توانند برخي مشاغل كارگري را انجام دهند و بقيه فعاليـت  افغانستاني در ايران فقط مي

 آموختگـان  دانـش ويـژه خـود را در    بـه  ،شغلي بـراي آنهـا ممنـوع اسـت. نتيجـه ايـن قـانون       
دهد. آنها بر اساس قوانين كار ايران قـادر نيسـتند در مشـاغل دولتـي يـا       دانشگاهي نشان مي

واقـع جوانـان    هاي اقتصادي خصوصـي ايـران مشـغول بـه كـار شـوند. در       يا بنگاهها  شركت
كننـد ديگـر ماننـد پـدران خـود كـارگري سـاده         افغانستاني با تحصيل در دانشگاه تالش مي

اما ممنوعيت اشتغال آنهـا   ،واسطه تحصيل موقعيت اجتماعي خود را متمايز كنند نباشند و به
 بنـابراين عمل سد اين خواسته آنها شـده اسـت.    ، دريرانبا مدرك تحصيلي دانشگاهي در ا

واسطه دوسـتان  كنند به چهار راه بيشتر وجود ندارد: گروهي سعي مي آموختگان دانشبراي 
اي شـركت و كسـب    هـاي پـروژه   صورت غيررسـمي در برخـي فعاليـت   خود در دانشگاه به

ايراني و در برخي موارد كار  درآمد كنند. اين شيوه نيازمند شبكه ارتباطي قوي با همكاران
در مناطق دورافتاده است. گروه ديگر، پس از اخذ مدرك تحصيلي، به همان كار پدر خود 

تحصـيل در دانشـگاه را    ،گردند. گروه سومها بازمي يا مشاغل متداول ديگر ميان افغانستاني
 ،درنهايـت  .داننـد  مـي هـاي خـارجي    پلي براي خروج از ايران و ادامـه تحصـيل در دانشـگاه   

گردند. البته يافتن كار در افغانسـتان خـود بـه     كساني هستند كه براي كار به افغانستان بازمي
شبكه روابط فرد و مناسبات قومي در ادارات مختلف بستگي دارد. اما اين مشـكالت سـبب   

شود بخش زيادي از جوانان افغانستاني نسبت به ادامه تحصيل حتي در مقـاطع تحصـيلي    مي
  اي براي خود متصور نيستند.  آينده ، چراكهتر نيز دلسرد شوندپايين

اي كه تحصـيل در دانشـگاه   دومين مسئله التحصيلي: الزام به ترك ايران پس از فارغ -
التحصـيلي  براي جوانان مهاجر دارد، الزام به تحويل كارت و خروج از ايـران پـس از فـارغ   

اسطه آن هر فرد بـراي ورود بـه دانشـگاه بايـد     وابالغ شد و به 1392است. اين شرط از سال 
 تحصيلي دريافت كنـد. ايـن امـر بـه     رواديدو  اقامت خود را تحويل دهد و گذرنامهكارت 

                                                                                                                                            
  . براي مشاهده فهرست كامل مراجعه كنيد به:1

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=12&id=465 
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است و پس از پايـان  » مهاجر اقتصادي«به » پناهنده جمعي«منزله تغيير وضعيت اقامتي فرد از  
ترغيـب   ،اسـت دولـت ايـران   فرد بايد ايران را ترك كنـد. هـدف از ايـن سي    ،رواديدمهلت 
رسـد ايـن انتظـار    امـا بـه نظـر مـي     ،بـه بازگشـت بـه افغانسـتان بـوده اسـت       آموختگان دانش

يافتن كار در افغانستان بسـيار دشـوار    ،بينانه باشد. براي بسياري از جوانان افغانستاني غيرواقع
هـاي   دانشگاه آموختگان دانشاست و بعيد است دولت افغانستان ظرفيت بااليي براي جذب 

حتي تصـور بازگردانـدن خـانواده خـود بـه       ،ايران داشته باشد. بسياري از دانشجويان متأهل
كنند. مشكل ديگري كه اين سياسـت جديـد ايجـاد كـرد، تـرس عـدم        افغانستان را هم نمي

واقـع يـك دختـر     بوده است. در آموخته دانشويژه براي دختران  به ،امكان زندگي در ايران
به افغانستان بازگردد و ازآنجا مجدد بـراي ورود   آموختگي دانشبايد پس از  تهآموخ دانش

به ايران درخواست ويزا كند. براي دختري تنها كـه در ايـران بـزرگ شـده، خطـر سـفر بـه        
بـراي دختـران تغييـر     1393جهت اين قـانون در سـال    فهم است. ازاين  افغانستان كامالً قابل

گيرند. امـا   مجدداً كارت اقامت مي آموختگي دانشر هنگام كرد و آنها در صورت تجرد د
در مورد پسران شرايط كماكان الزام به بازگشت است. البته اين نكته را هم بايد اضافه كـرد  

كند كه مدرك هـويتي افغانسـتان    صادر مي فغانستان تنها براي كساني گذرنامهكه سفارت ا
اه ر ايران به دنيا آمده و فاقد اين مدارك هستند. را داشته باشند. بسياري از متقاضيان دانشگ

هاي كـور تحصـيل جوانـان افغانسـتاني بـدل شـده اسـت.         اين مسئله هم خود به يكي از گره
جوانان افغانستاني براي دريافت مدارك هويتي بايد به محل زندگي پدر خود در افغانسـتان  

افغانستاني براي ترك ايران بايـد   اما از سوي ديگر اتباع ،بازگردند و تقاضاي مدارك كنند
كارت اقامت خـود را باطـل كننـد. همـين وضـعيت باعـث سـردرگمي بسـياري از جوانـان          

  افغانستاني شده است. 
عدم امكان اشتغال و لـزوم خـروج    و به عبارتي، نتيجه اين سد اساسي در برابر دانشگاه

شوندگان از كم از مصاحبه سبب شده است بسياري ، در عملالتحصيلياز ايران پس از فارغ
واقع مسير تحصـيل   تر شود. درشدن اقبال جوانان افغانستاني به تحصيل حتي در مقاطع پايين

شـوندگان  بست خواهد رسيد و به همين سبب به قـول يكـي از مصـاحبه   نهايت به يك بندر
». بخشندميها عطاي تحصيالت عالي را به لقايش  خيلي«ساله، پناهنده)  40، مرد، 22(نمونه 

تحصيل ديگر براي بسياري راهي براي رهايي از وضعيت فعلي نيست  ،در اين شرايط جديد
سفر قاچاق به اروپا و استراليا به بهترين گزينه بدل شده است. در شرايطي كه  ،جاي آن و به
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دولت ايران متقاضي تحصيل در دانشگاه با الزام وي به ترك ايران و بازگشت به افغانسـتان  
 غير  هاي مقيم ايران مسيري ديگر به بايد انتظار داشت كه نسل جوان افغانستاني ،كند تنبيه مي

ها به اميد فرجي در آينده فرزنـدان را   از تحصيل را در پيش بگيرند. البته گروهي از خانواده
، فرستند. براي آنان همه زندگي در ايران، بر اساس عدم اطمينان به آينده است به مدرسه مي

توانـد بـه ايـن مجموعـه از عـدم       حال تحصيل فرزندانشان در ايـران و سرنوشـت او هـم مـي    
  ها اضافه شود.  قطعيت

  هاي تحصيلي پيامدهاي ناشي از محدوديت. 3-3

دسترسي بـه خـدمات و امكانـات يكـي از ابزارهـاي دولـت بـراي         ،طور كه اشاره شدهمان
دسترسي به نظام آموزشي نيز از اين قاعده كلي ها به ايران بوده و  كنترل مهاجرت افغانستاني

هاي قبـل نشـان داده شـد كـه اگرچـه سـاليانه تعـداد زيـادي از          نبوده است. در بخش مستثنا
بخـش زيـادي    ،آموزان و دانشجويان افغانستاني در مقاطع مختلف به تحصيل مشغولند دانش

مـالي يـا فقـدان مـدارك      از كودكان و جوانان افغانستاني به داليل مختلف مانند مشـكالت 
هـا ممكـن اسـت در چـارچوب      مانند. اگرچه اين محدوديتهويتي قانوني از تحصيل بازمي

هاي ايران براي مهاجرين قابل توجيـه   گذار را در جهت كاهش جاذبهاهداف كالن سياست
هـا پيامـدهاي جـانبي     بايد توجه داشت كـه سـختگيري در مـورد تحصـيل افغانسـتاني      ،باشد

در دي براي جامعه ايران خواهد داشت. با توجه به اينكه شرايط كنـوني افغانسـتان   ناخوشاين
مدت رسد حداقل در ميانسازد و به نظر نميها را ميسر نمي امكان بازگشت افغانستانيعمل 

هـا از   امكان بازگشت همه مهـاجرين فـراهم باشـد، پيامـدهاي منفـي محروميـت افغانسـتاني       
از ايـن پيامـدهاي جـانبي منفـي را      اي مجموعـه خواهد بود.  توجهقابلتحصيل در ابعاد ملي 

  صورت زير فهرست كرد:  توان به مي
هاي مهاجرتي ايـران در   سياست نكرده افغانستاني در ايران:رشد نسل جديد تحصيل -

اي موقتي  اي تنظيم شده است كه حضور آنها در ايران جنبه گونه خصوص اتباع افغانستاني به
داشــته باشــد و انگيــزه بازگشــت در آنهــا افــزايش يابــد. ايــن سياســت در مــورد نســل اول   

انـع مختلـف   ها با ايجاد محدوديت در مورد نوع مشاغل مجاز و همچنين ايجاد مو افغانستاني
. درواقع فرض بر ايـن بـوده اسـت كـه     شد ميبر سر تحصيل فرزندان آنها در مدارس اعمال 

هــاي افغانســتاني را مجــاب خواهــد كــرد كــه بــه  هــايي، خــانوادهوجــود چنــين محــدوديت
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هـا   كشورشان بازگردند. اما در عمل به سبب مشكالت موجود افغانستان، حضور افغانسـتاني 
هـا در   نسـل جديـدي از افغانسـتاني    گيـري  شـكل ها  و نتيجه محدوديت در ايران تداوم يافت

پـذيري در ايـران در اسـتفاده از خـدمات      رغـم طـي مراحـل اصـلي جامعـه      علـي  ،ايران شـد 
دهنـده   آمده از مصـاحبه نشـان  دستآموزشي با مشكالت فراواني روبرو بوده است. نتايج به

مذهب به تحصيل در ايران است. اگرچه ي شيعهها ويژه هزاره عالقه شديد اتباع افغانستاني به
مدارج تحصـيلي را   ،اند ههاي فراوان تالش كرد رغم دشواري درگذشته بسياري از آنها علي

دارند كه در حـال حاضـر ميـل بـه تحصـيل       اما بسياري از آنها بر اين نكته تأكيد ،طي كنند
مدرك تحصيلي وجود ندارد واسطه  شدت كاهش يافته است. ازآنجاكه امكان اشتغال به به

و تحصيل در دانشگاه نيز منـوط بـه تحويـل كـارت پناهنـدگي اسـت، دلسـردي نسـبت بـه          
اي فراگير شده است. با توجه به اينكه اين دسته از جوانان افغانسـتاني عمومـاً   تحصيل پديده

ان جـزء  بازگشـت بـه افغانسـت    در عمـل و شناختي از افغانستان ندارنـد،    هدر ايران به دنيا آمد
هاي مهاجرتي كه هـدفش ترغيـب نسـل     هاي آنان نيست. در نتيجه مجموعه سياست انتخاب

ها خود را به شكل ديگري نشـان   در مورد نسل دوم و سوم افغانستاني ،اول به بازگشت بوده
بخش زيادي از پيامدهاي منفي عدم تحصيل اين دسته از اتبـاع افغانسـتاني    بنابرايندهد.  مي

  متوجه جامعه ايران خواهد بود. 
يكـي از مـوارد تكرارشـونده در     هـا در ايـران:   نسل جديد افغانسـتاني  سرخوردگي -
ها احساس سرخوردگي در ميان جوانان افغانستاني بـه سـبب شـرايط زندگيشـان در      مصاحبه

اي مختلف براي تحصيل و اشتغال در مشاغل  راي اغلب آنها وجود محدوديتايران است. ب
اي بـراي خـود در ايـران متصـور نباشـند. از سـوي       آنها آينـده  كارگري سبب شده استغير

هـا تنهـا عامـل     ديگر به سبب اينكه امكان تغيير شرايط را نيز ندارند، وجود ايـن محـدوديت  
ت به دنبال خود شكلي از نارضايتي از عملكـرد  نااميدي و سرخوردگي آنهاست. اين وضعي

تشخيص است. البتـه  ها قابل همراه دارد كه در بسياري از مصاحبه دولت و جامعه ايران را به
هاي اخير مهاجرت غيرقانوني به اروپا و استراليا كه مستلزم خطـرات جـاني فراوانـي     در سال

عمل بـه  در گي در سوئد يا استراليا يافته و زند شدت در ميان اين نسل گسترشهم هست به
اي بيش روياي بسياري از آنها بدل شده است. تن دادن به مصائب سفر قاچاق كه البته هزينه

نشـان از شـرايط    ،همـراه دارد  ميليون تومان (حدود ده هـزار دالر آمريكـا) را نيـز بـه     30از 
 گيـري  شـكل داشـت كـه   دشوار اين بخش از جمعيت افغانستاني در ايران است. بايد توجـه  



  77    ...يراندر ا ياتباع افغانستان يلتحص هاي ياستس يرتأث يبررس

نسلي كه از سوي جامعه ميزبان سركوب شده و مسيرهاي جـذب او در جامعـه نيـز مسـدود     
همراه داشته  تواند در شرايط كنوني منطقه حتي پيامدهاي امنيتي نيز براي كشور به است، مي

  باشد. 
در از دست رفتن فرصت اثرگذاري فرهنگي بر كودكـان و نوجوانـان افغانسـتاني:     -

طريـق   اي به دنبال اثرگذاري بـر افغانسـتان از   هاي منطقه ي كه قدرتالملل بينيط كنوني شرا
هاي  ها و ممنوعيت هاي تحصيلي هستند، ايجاد محدوديت تأسيس مدارس و اعطاي پذيرش

 طور بهاي خواهد بود. اين مسئله  تحصيلي در ايران به معناي عقب ماندن از اين رقابت منطقه
صـورت غيرقـانوني در   كنـد كـه بـه    دسته از اتباع افغانستاني صدق ميمشخص در مورد آن 
هــا، افــزايش مهــاجرت شــده در مصــاحبهكننــد. يكــي از مــوارد مطــرح ايــران زنــدگي مــي

ها كـه   هاي اخير با اهداف اقتصادي به ايران است. اين گروه سني مذهب در سالهاي  نپشتو
معموالً در مشاغل پست مشغول بـه   ،شوند ميصورت خانوادگي وارد معموالً غيرقانوني و به

هـاي درآمـدزا    شـوند و همـه اعضـاي خـانواده حتـي كودكـان نيـز درگيـر فعاليـت          كار مي
انــداز بــه افغانســتان شــوند. ايــن افــراد معمــوالً بعــد از چنــد ســال كــار در ايــران و پــس مــي

گردان در مـدارس خـود   ،گردند. در حال حاضر بخش بسيار كـوچكي از ايـن گـروه    بازمي
سـو   . براي اين دسته از كودكـان از يـك  هستند و اغلب آنها از تحصيل محروم  هجذب شد
هـا نيـز معمـوالً     هاي قانوني براي تحصيل وجـود دارد و از سـوي ديگـر خـانواده     محدوديت

تمايلي به مدرسه رفتن فرزندانشان ندارند. عدم آموزش اين دسته از كودكـان بـه معنـاي از    
رگذاري بر افرادي است كه در بازگشت بـه افغانسـتان مسـتعد جـذب     دست رفتن فرصت اث

كننـد. عـدم برخـورداري از خـدمات و      هاي افراطي را تبليـغ مـي   مدارسي هستند كه انديشه
ي هــا زمينــههــاي مــأموران دولتــي و مــردم عــادي در ايــن گــروه   همچنــين برخــي رفتــاري

بايد توجه داشت كه اهميت تحصيل  بنابراينكينه از جامعه ايران را فراهم كند.  گيري شكل
  براي كودكان افغانستاني غيرقانوني كمتر از اتباع افغانستاني قانوني نيست. 

هاي  طور كه در بخش قبل گفته شد، گروههمان رشد مشاغل پست و كار كودكان: -
ليت دهند و آنها را وادار به فعا مهاجر جديد معموالً تمايلي به تحصيل فرزندانشان نشان نمي

شود. يكي از مواردي كـه برخـي    ترين مشاغل را شامل ميكنند كه اغلب پست درآمدزا مي
ايـن مسـئله بـود كـه ايجـاد امكـان تحصـيل بـراي          ،شوندگان بر آن تأكيـد داشـتند  مصاحبه

شود حداقل بخشي از آنها نيمي از روز را در مدرسه  كودكان افغانستاني غيرقانوني سبب مي
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بگذرانند و زمان كمتري را در كوچه و خيابان باشند. ايجـاد امكـان تحصـيل در بلندمـدت     
 قابـل  طـور  بـه هـاي اجتمـاعي در آينـده را     تواند زمينه بـروز بسـياري از جـرائم و آسـيب     مي

هـاي اجتمـاعي در ايـران رشـد      تـرين اليـه  اي كاهش دهد. كودكاني كـه در پـايين   مالحظه
به سبب شرايط زندگي  ،بازگردند و چه در ايران ماندگار شوندكنند، چه به كشور خود  مي

  شوند.  و نحوه برخورد جامعه ايران به تهديدي بالقوه براي ايران بدل مي
هـاي   ايران در دههي: الملل بينتصوير نامطلوب از جامعه ايران در عرصه  گيري شكل -
افغانسـتان و عـراق بـود.    شـور  پذيرايي جمعيـت ميليـوني پناهنـدگان از دو ك    1370و  1360
بـا آغـوش    ،ن افغانستاني كه به سبب ناآرامي و مشكالت داخلي به ايران پناه آوردندمهاجرا

بــاز جامعــه ايــران مواجــه شــده و بــرخالف اغلــب كشــورها كــه معمــوالً پناهنــدگان را در  
ر دهند، توانستند در شهرها و روستاهاي ايران مشـغول بـه كـا    هاي مرزي اسكان مي اردوگاه

، بـراي  هـا دولـت ايـران   شوند. اين پذيرش سخاوتمندانه در حالي بود كه در اغلب اين سال
ي نيز محـروم بـود. در  ايـن    الملل بينهاي سازمان در مقايسه با دولت پاكستان از كمك مثال
ن افغـان بـه ضـروريات زنـدگي ماننـد شـغل،       ا دولت ايـران امكـان دسترسـي مهـاجرا    ه سال

فراهم كرد. از طرف ديگر دولت ايران همانند هر دولتي ديگري نگران آموزش، درمان و... 
هـاي سـخت    ويـژه در دوره  هـاي ناشـي از ايـن امـر بـه      ورود كنترل نشده مهـاجران و هزينـه  

زمينه مهاجران افغانسـتاني را   هاي دولت ايران در اقتصادي است. در نتيجه برخي سختگيري
ن همه ابزارهاي مختلف براي كنترل مهاجرت، توان در اين چارچوب درك كرد. در ميا مي

هـاي   توانـد همـه سـخاوتمندي    محروميت از تحصيل كودكان از جمله مواردي است كه مي
شعاع خود قرار داده و تصويري نامطلوب از ايـران بـه جهـان     دولت و جامعه ايران را تحت

تحصيل كودكان افغان اي در مورد ممانعت ايران از ارائه كند. در حال حاضر تبليغات رسانه
ويژه مهاجران غيرقانوني، دستاويزي براي ناديده گرفتن سـاير خـدمات و امكانـات ايـران      به

  ويژه در منطقه شده است.  به ،براي پناهندگان و تخريب چهره ايران

  يريگ جهينتبندي و  جمع .4
شـود   بب ميامنيت، شغل و تحصيل سه ويژگي اصلي ايران براي اتباع افغانستاني است كه س

هـاي دولـت ايـران     تمايلي به ترك ايران نشان ندهند. سياست ،رغم همه مشكالت آنها علي
هـا را هـدف گرفتـه اسـت. درنتيجـه       ها به بازگشت نيز همـين مزيـت   براي ترغيب افغانستاني

ابزارهـاي دولـت بـراي     تـرين  مهمايجاد محدوديت و ممنوعيت در برابر تحصيل به يكي از 
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هاي افغانستاني در ايران بدل شـده اسـت. از سـوي ديگـر      شه گرفتن خانوادهجلوگيري از ري
مستقيم متوجه جامعـه  به طور بايد توجه داشت كه پيامد تحصيل نكردن كودكان افغانستاني 

ها از تحصـيل   ايران است. تجربه ساليان گذشته نشان داده است كه محروم كردن افغانستاني
طـور كـه مطالعـات    همـان  ، چراكـه بـراي تـرك ايـران باشـد     ايكنندهتواند عامل تعيين نمي
از نظر مهاجران ساكن ايران، شرايط دشـوار امنيتـي و اقتصـادي در     :اند هشده نشان داد انجام

مراتب دشوارتر از شرايط زندگي در ايران است. اما محـدوديت بـراي تحصـيل     افغانستان به
دهاي ناخوشايندي است كه جامعـه ايـران   اتباع مجاز و محروميت اتباع غيرمجاز داراي پيام

رسـد مخـاطرات يـك    طور كه در بخش قبل اشاره شـد، بـه نظـر مـي    كند. همان را متأثر مي
ها در  سواد از افغانستانيمراتب بيشتر از نسل بينكرده براي جامعه ايران بهافغانستاني تحصيل

ودكان افغانستاني بـر اسـاس   پذيري ك هاي جامعه شيوه ترين مهمايران باشد. تحصيل يكي از 
هـا از   محروميـت افغانسـتاني   ،ها و باورهاي غالـب جامعـه ايرانـي اسـت. بـه ايـن معنـا        ارزش

توانـد هـم    تحصيل، محروميت ايران از اثرگذاري بر نسلي از جوانان افغانستاني است كه مي
اي اثرگـذار   طقـه ي بر بسياري از معادالت منالملل بيندر بعد ملي مثمر ثمر باشد و هم در بعد 

  باشند. 
پذيري بخش مهمي از فرايند ادغام اجتماعي مهاجران  فرهنگ ،طور كه اشاره شدهمان

ها  كردن ارزش پذيري و دروني خارجي در يك كشور است. يكي از ابزارهاي مهم فرهنگ
ها در ايـران   و باورهاي جامعه جديد، نظام آموزشي است. آنچه در مورد موضوع افغانستاني

، از نظـر  عبـارت ديگـر   بـه مطرح است، مسدود بودن شرايط قانوني ادغـام اجتمـاعي اسـت.    
شوند كه بايد روزي  ها در ايران يك جمعيت خارجي محسوب مي گذار، افغانستانيسياست

بازگردند و در نتيجـه از منظـر سياسـت رسـمي، مسـئله ادغـام اجتمـاعي آنهـا          به كشورشان
موضوعيت ندارد. ادغام اجتماعي زماني مطرح است كه جامعه ميزبان به دنبال ايجاد شرايط 

ها بـه   در مورد ايران مجموعه سياست خارجي به جامعه ميزبان است. پيوند خوردن مهاجران
امـا   ،هـا را تشـويق بـه بازگشـت بـه كشورشـان كنـد        كـه افغانسـتاني   انـد  هشـد  شكلي تدوين

رغـم همـه ايـن     طور كه گفته شد وضعيت افغانستان در ساليان اخيـر سـبب شـده علـي     همان
رسد توجه جمعيت افغانستاني در ايران قابل مالحظه باشد. در نتيجه به نظر مي ،ها محدوديت

هـاي كلـي مهـاجرتي در قبـال      يني سياسـت هـا در گـرو بـازب    به موضوع تحصـيل افغانسـتاني  
دوستانه به  سو ايران در چارچوب خدمات انسان ها باشد. در شرايط كنوني از يك افغانستاني
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اتبــاع افغانســتاني امكــان تحصــيل آنهــا را در ايــران فــراهم كــرده اســت و از ســوي ديگــر  
مواجه باشـد و  سبب شده هم تحصيل با محدوديت و ممنوعيت  هاي ادغام اجتماعي سياست

هم تحصيالت با نظام ارتقاي اجتماعي و اشتغال مرتبط نباشد. به اين معنا تحصيل براي اتباع 
افغانستاني در ايران تنها تا زماني مطلوب است كه يا فرد كماكان به مشاغل سـاده كـارگري   

 راينبنـاب مشغول باشد يا براي اشتغال بر اساس مدرك تحصيلي خود به افغانسـتان بـازگردد.   
 به عبارت ديگر،حل مسئله تحصيل درگرو حل مسئله اتباع افغانستاني در سطح كالن است. 

مشخص نيست اين جمعيت بيش از دو ميليون نفري افغانسـتاني در   به طور دقيقكه  تا زماني
  حل جامعي ارائه كرد.توان راه ايران چه سرنوشتي خواهند داشت، براي معضل تحصيل نمي

گذاري در اين حوزه بايد برحسـب محاسـبه   ن است كه هرگونه سياستمسئله بعدي اي
ها باشد. درست است كه ارائه خدمات آموزشي امكان بازگشت را  منافع و مضرات سياست

پيامـدهاي درس نخوانـدن    ،هاي جديد بينجامـد  تواند به جذب مهاجرت كند و مي كمتر مي
هـاي   مدنظر باشد. رشد نسلي از افغانسـتاني كودكان و نوجوانان افغانستاني در ايران هم بايد 

نكرده در ايران كـه دولـت و جامعـه ايـران را مسـئول محروميـت خـود از تحصـيل         تحصيل
، تهديدي كمي براي ايـن كشـور نيسـت. بـر اسـاس مطالـب مـذكور، ايـن تحقيـق          دانند مي

زيـر  صـورت  بـه  را گذاري در خصوص اتباع افغانستاني در ايـران راهبردهاي اصلي سياست
 كند:  پيشنهاد مي

در بخش مرور مطالعات انجـام شـده نشـان     هاي كلي مهاجرت: بازنگري در سياست -
داده شد كه اغلب حاكي از عدم تمايل مهاجران و پناهندگان به بازگشت به سـبب شـرايط   

دوم و  هـاي  نسـل  گيـري  شـكل دشوار زندگي در آن كشور است. تداوم حضور در ايران و 
هـاي   حتي سوم مهاجران سبب شده است ماهيت پديده مهاجران افغانسـتاني نسـبت بـه سـال    

 زادباال بودن نرخ   دليلاوليه دستخوش تغييرات فراواني شود. ساختار جوان اين جمعيت به 
) سبب شده است امروز نسل جديدي از اتباع افغانستاني در Wickramasekara, 2006( ولد و

باشد كه نه شناختي از افغانستان دارد و نـه داراي شـبكه روابطـي در آنجاسـت.     ايران ساكن 
دشوارتر از پدران و مادران خود اسـت. در   مراتببهبازگشت  ،براي اين نسل جديد بنابراين

ه بـا پديـده مهـاجران افغانسـتاني بـا تمركـز       هـ هايي كه زماني براي نحوه مواج نتيجه سياست
رسد.  امروز ديگر متناسب با ماهيت پديده به نظر نمي ،استصرف بر بازگشت تدوين شده 

) اشاره 2014صادقي (  طور كه عباسي شوازي ورسد تداوم وضعيت كنوني همان به نظر مي
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بـراي نسـل جديـد    » اي شـدن  حاشـيه «و » جـايگزيني «مسيرهاي  گيري شكلعامل  ،اند هكرد
هـا   تغييـر سياسـت   بنـابراين  اعتناسـت.  ها باشد كه پيامـدهاي آن بـراي ايـران قابـل     افغانستاني

  رسد. هاي كنوني اين پديده ضروري به نظر مي يژگيومتناسب با شرايط و 
در شرايط كنـوني هـر جـا فاصـله سـطح       ايجاد امكان جذب قانوني جمعيت مهاجر: -

توسعه وجود داشـته باشـد، مهـاجرت يكـي از پيامـدهاي جـانبي آن اسـت. وضـعيت فعلـي          
تـوان انتظـار داشـت     ن نيز در چارچوب همـين شـرايط شـكل گرفتـه و نمـي     افغانستان و ايرا

ها به كشورشان پايـان يابـد. از طـرف     باره همه افغانستانيموضوع مهاجرت با بازگشت يك
سـو تـالش    ديگر بايد توجه داشـت كـه بسـياري از كشـورهاي مهاجرپـذير جهـان از يـك       

از سـوي ديگـر فراينـدهاي     ،ل كنندكنند جريان مهاجرت به سمت كشورهايشان را كنتر مي
واقـع   سـازند. در  قانوني جذب نيروهاي مورد نياز كشور از طريق مهاجرت را نيز فراهم مـي 

هاي افزايش جمعيت كشورها، جذب جمعيـت مهـاجر داراي مهـارت و ثـروت      يكي از راه
است. نتيجه است. اما در مورد وضعيت اتباع افغانستاني در ايران چنين سياستي وجود نداشته 

هـاي   هـا در ايـران و خـروج گـروه     تـرين گـروه  تداوم وضعيت موجود باقي مانـدن ضـعيف  
مسئله تغيير يكبـاره وضـعيت    بنابراينقصد كشورهاي ديگر است. تر و ثروتمندتر بهبامهارت

بلكـه ايجـاد فراينـدهايي قـانوني بـراي       ،حقوقي اتباع افغانستاني و اعطاي شـهروندي نيسـت  
تواند با مهارت يا ثروت خود بـه اقتصـاد    از جمعيت افغانستاني است كه ميجذب آن دسته 

هاي فرهنگـي، زبـاني و مـذهبي ايـن مسـير بـراي ايـران         ملي كمك كند. با توجه به شباهت
هاي كلي مهاجرتي در قبال اتبـاع   شود، تغيير سياست آنچه پيشنهاد مي ،چندان دشوار نيست

مثابه فرصتي بـراي جـذب جمعيـت اسـت.     گرفتن آن بهافغانستاني در سطح كالن و در نظر 
هـاي كلـي جمعيـت در كشـور بـا در نظـر گـرفتن         تواند در راستاي سياست اين موضوع مي

  جوانب مختلف آن مدنظر قرار گيرد. 
طـور كـه   همـان  :بازنگري در جايگاه تحصيل در بسته سياستي مهاجران افغانسـتاني  -

ه اتباع افغانستاني در چارچوب سياست كلي تشويق بـه  ارائه خدمات و امكانات ب ،اشاره شد
هـاي   گيـرد. اگـر فـرض بـر تـداوم سياسـت       هاي ايران صورت مي بازگشت و كاهش جاذبه

موجود براي جلوگيري از ورود مهاجران جديد و تشويق مهـاجران كنـوني بـه بازگشـت و     
ه به اهميـت موضـوع   شود با توج پيشنهاد ميحقوقي آنها در ايران باشد، تغيير وضعيت  عدم

هاي تحصيلي از فهرست ابزارهاي تنبيهي خـارج شـود. در    تحصيل، ممنوعيت و محدوديت
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حال حاضر آموزش اتباع افغانستاني براي دولت ايران بـار مـالي زيـادي بـه همـراه دارد. بـا       
آمـوز در   سرانه هزينه دولت بـراي دانـش   ،وپرورشتوجه به اينكه به گفته مسئوالن آموزش

در ، 1هزار تومـان اسـت   صد و پنجاهدر حدود يك ميليون و هشت 1392-93حصيلي سال ت
هـاي   ويـژه در اسـتان   توجهي براي دولـت ايـران بـه   آموزان افغانستاني هزينه قابلدانش عمل

خراسان رضوي و تهران است. همين موضوع همواره يكي از اختالفات مهم ايران با سازمان 
ايـران انتظـار دارد متناسـب بـا ايـن هزينـه، از        ، چراكـه بوده استي الملل بينملل و نهادهاي 

شـده از  قول اخير مطرح رغم همه مشكالت، نقل ي برخوردار شود. عليالملل بينهاي  بودجه
اعـم از   ،رهبر انقالب در مورد لزوم ارائه خدمات تحصيلي به همه كودكان مهاجر خـارجي 

اساسي در رويكـرد دولـت بـه موضـوع تحصـيل      تواند مبناي تحولي  قانوني و غيرقانوني مي
گـذاري قابـل    توان سـرمايه  كودكان باشد. صرف هزينه براي آموزش اتباع افغانستاني را مي

  ي ايران محسوب كرد. الملل بينتوجيهي در راستاي امنيت داخلي و 
منـافع ملـي درگـرو     ،در پايان بايد به اين نكته توجه داشت كـه بـه اعتقـاد نويسـندگان    

كنند. البته در  ل اجباري و رايگان همه كودكاني است كه در اين سرزمين زندگي ميتحصي
هاي موجـود بسـيار اسـت و كماكـان دو مسـئله       ل تا واقعيتآ هشرايط كنوني فاصله ميان ايد

هاي مهاجر جديد و  اصلي شهريه و مدارك هويتي از سوي دولت ايران و عدم تمايل گروه
ن دو مـانع مهـم بـراي تحصـيل كودكـان افغانسـتاني بـه شـمار         غيرقانوني به تحصيل فرزنـدا 

هاي مهاجر غيرقانوني اغلب به سبب تـرس از اخـراج تمـايلي بـه      ويژه اينكه گروه آيد. به مي
دهنـد. بايـد    شده از سوي وزارت كشـور نشـان نمـي   هاي ارائهنام فرزندان خود در طرح ثبت

حلي قاطع در شرايط كنوني از يافتن راهپيچيدگي و در هم تنيدگي مسائل مانع  كه پذيرفت
توانـد زمينـه تغييـر     اما نگاه به موضوع آموزش كودكان از منظر منـافع ملـي مـي    ،شده است

رويكرد در اين حوزه و فراهم كردن بستر آمـوزش رايگـان همـه كودكـان سـاكن در ايـن       
   سرزمين را فراهم كند. 
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