
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

  

 از افغانستان و پیامدهای آن بحران فرار مغزها نگاهی به

 مطالعات اسرتاتژیک و منطقویمرکز 

 

  389 :شامره

 (هـ ش 1401 اسد 14الی  8از )

افغانستان و منطقه و اجتامعی  امنیتی، اقتصادی، تحليل رويدادهای مهم سياسی ،وارهفته یۀاين نرش
توسط مرکز مطالعات اسرتاتژيک و منطقوی تهيه و  ليسی و عربیهای پشتو، دری، انگکه به زباناست 

 گردد.نرش می
 



 2 |                                                    389 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

 

 خوانید:آنچه درین شامره می
 

 3 ..................................................... آن یامدهایبه بحران فرار مغزها از افغانستان و پ ینگاه

 3 ............................................................................................................... مقدمه 

 4 .............................................................. دارد؟ یو با مهاجرت چه تفاوت ستیفرار مغزها چ 

 4 .......................................................................... عوامل فرار مغزها از افغانستانو  زهیانگ 

 7 ..............................................................................  فرار مغزها از افغانستان یامدهایپ 

 8 ......................................................................................................... یر یگجهینت 

 

 

 

 

  

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 3 |                                                    389 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

 

 از افغانستان و پیامدهای آن بحران فرار مغزها نگاهی به
  مقدمه

سان ست که  ایی ممتد و تاریخیاها از یک جغرافیا به جغرافیایی دیگر پروسهمهاجرت و کوچ ان ساس ا برا
و ر مغزهاا موضـــوف افرا در این میان،اســـت   گیاریخ مهاجرت و آوارهت تاریخ انســـان ،توان گفتمیآن 

در  بیرــا از هر زمان دیگر رسمایه انســانی از کرــورهای رو به توســکه به کرــورهای توســکه یافتهمهاجرت 
از تر و مهم ترمتفاوتبحث و یک بوده  کما توسکه یافته و رو به توسکهباعث نگرانی جوامع های اخیر سال

  باشدمی مهاجرت مکمولی

سوم در دوران پس از جنگ رسد شدنهای ها و چالشبا فرصت  کرورهای جهان  رو به رو هستند؛  جهانی 
گیری از فناوری زیرا از یک سو باید حاکمیت و متامیت ارضی خود را حفظ منایند و از سوی دیگر باید با بهره

جدید بپردازند و به توســکه اصتدــادی و اجتدعی دســت یابند   یجویو انقالب اطالعاتی، به مقابله با ســل ه
ـمهم در این روند را نیروی انســـانی ترـــ ی  توســـکه  ،امنیت ملی هایاید در اســـاات یب کهدهد می عنرصــ

 بهای بسیار داد  دانرمند و جوان  ،به نیروی متخدص کرورها سیاسی و ان راف اصتدادی

جوان،  انســانیســاله نیروی همه که رودیافته به شــدر میا توســکه کمهای افغانســتان نیز از جمله کرــور
های اخیر بنا در سال این روند متاسفانه  کنندهای مختلف جهان مهاجرت میمتخدص و مولد آن به کرور

ها ش   صکودی را به خود ثباتی سیاسی، اصتدادی، اجتدعی و از دست رفنت فرصتبر دالی  جنگ و بی
در پایان این ســـال در افغان مهاجر میلیون  ۶٫۲حدود دهد که نرـــان می م۲۰۲۰ ســـال آمار گرفته اســـت 

کرـــورهای مختلف  ین مهاجرین افغان دردر ب  حضـــور داشـــتند به حیث مهاجر های مختلف جهانکرـــور
 ۴٫۸ از دهد کهنران میم ۲۰۱۵ سال آمار مهاجرین اصتدادی هستند  به گونۀ مثال، بیرا آنان نیز جهان

 مهاجرین اصتدادی بودند   هاملیون آن ۲٫۲ در این پایان این سال،افغان مهاجر میلیون 

پیرین و روی کار آمدن ح ومت به دلی  سقوط ح ومت  ۲۰۲۱در سال ها روند فرار مغزها و مهاجرت افغان
 ،جمهوریتتنها در شـش هفته اول پس از سـقوط ، سـیر صـکودی داشـته اسـت  رسپرسـت امارت اسـالمی

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://documents1.worldbank.org/curated/en/536541530196136716/pdf/International-Labor-Mobility-of-Nationals-Experience-and-Evidence-for-Afghanistan-at-the-Macro-Level.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/536541530196136716/pdf/International-Labor-Mobility-of-Nationals-Experience-and-Evidence-for-Afghanistan-at-the-Macro-Level.pdf


 4 |                                                    389 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

تحدی  که اکرثیت م لق آنان افراد متخدص و  خارج شدنداز افغانستان  طی عملیات تخلیه تن ۱۲۴۰۰۰
 دیگر به گونۀ تدریجی افغانستان را ترک گفته اند  تن ها هزار یافته بودند و پس از آن نیز تاکنون ده

سیاسی و اصتدادی کرور با توجه به اهمیت این موضوف انگیزه و ، در این نوشته روی برای توسکه و ثبات 
در کنار رشح مفاهیم فرار مغزها و آن عوام  فرار مغزها از افغانســـتان و پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت 

 پرداخته شده است مهاجرت 
 

 فرار مغزها چیست و با مهاجرت چه تفاوتی دارد؟

ها نسانا -۱ دو دلی  عمده دارد:در ک  دیگر  یا کرورهای از یک کرور به کرورکوچ جمکی نیروی انسانی 
اجتدعی از رسزمین و کرــوری به کرــوری دیگر های گیبی اری و از هم گســیخته ،اســتبداد ،به علت فقر

 رشایط و عوام  مســــاعدهمچنان،  -۲  گویند( میPush Factorsعوام  فرــــار )که آنرا  کنندمی مهاجرت
؛ نامندمی (Pull Factors)دارند که آنرا عوام  كرــش در فرایند مهاجرت نقش بارزی  نیزکننده کرــور ج ب

 از اجتدعی  بهای سیاسی و فضای درآمد بیرا، مس ن بها، آزادیمانند ام انات صحی، آموزش بها، 

ک کرور یا یو متخددین دانرمندان گان، تحدی  کرده یهگسادی کوچ فرار مغزها به پدیدهص الح ا
شـــغلی، های نیتو نبود شـــغ  و مدـــ   به دلی که مکموالً  شـــودمی گفته دیگر و جوامع جامکه به کرـــورها

 د دهمی رخ های امنیتیسیاسی و نظامی، و فقدان ضدنتهای درگیری

که جامکه به علم،  ینیروهای متخدص و ماهر که طی آن  شودمی نوعی مهاجرت محسوبنیز  فرار مغزها
به دالی  مختلف مهاجرت دایمی به کرــورهای دیگر را  ،ها نیاز داردنهای فنی آ دانش، تخدــص و مهارت

رار ف نیاز نداردها مهاجرت نیروهایی که جامکه به تخدـــص و مهارت آن ،طبق این تکریف  دهندمی ترجیح
   شودمی رصفاً مهاجرت گفته بل هشود منی گفته مغزها

 

 انگیزه و عوامل فرار مغزها از افغانستان

نیست   تازه یدرحال توسکه موضوع کما توسکه یافته و کرورهای مغزها از افغانستان مانند سایربحث فرار 
رور ستان از دیر زمان به این عزیز ک ست و پنجه نرم میسو با پدیدهمان افغان آنچه که د  کنی فرار مغزها د
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ی های فرار مغزها است که به گونهی فرار مغزها حایز اهمیت است، بررسی عوام  و انگیزهبرای ما در پدیده
 پردازیم:زیر بدان می

 امنیتی سیاسی و عواملالف: 

 ادی،های سیاسی و اصتدوجود ندارد  رصابتمتاسفانه در افغانستان امنیت جمکی  :فقدان امنیت جمکی 
س تور خدوصی  ها دری ح ومتمداخله رویقی و نبود برنامه عدم حدیت م ثر از آنها، وبخش  های ت
همه و غیره های شخدی دشمنیآنها،  ی یگان، مبدعین و مخاعین توام با تهدیدات فزاز نخبه تقدیر
  گان در افغانستان است ی فرار مغزها و عدم مد ونیت نخبهدلی  و انگیزه و همه

 خوش تحول هستند  به صدرت رسیدن هم دستها در افغانستان  ی ی پرتح ومت :سیاسیثباتی بی
نهاد دولتی ثبات یک به مکنای پاشیدن سیستم و ک  نظام است  زمانی که  افغانستانیک ح ومت در 

 اشتباه است  نیز و استمرار نداشته باشد، انتظار ثبات و دوام از مردم و جامکه
  عمومی از طرف رهربی امارت اســالمی با وجود عفو :پیرــین و کنونی هایو مقام نیروهافاصــله میان، 

هنوز پا برجاســت   ،توســط حلقات پایین دســتبرخی افراد ترور  حتی و آزار و اذیتترس و اضــ راب از 
ــتند و ای به دلی  کار درعده ــکیت موجوده کنار آمده نتوانس ــته با وض ــ وح مختلف امنیتی نظام گ ش  س
در کنار این، اختالفات ف ری و ســـلیقوی نیز  کنند را انتخاب می ترک کرـــورتوانند؛ فله ا مســـیر منی

 تر بسازد گردد این پروسه را بیش از پیش رسیعباعث می

 ضعف در حکومتداری: ب

 ساالری فقدان سته  راغ  به افراد فاصد دانش  :شای سیاری از م ، واگ اری یا بدون تخدصواگ اری ب
ی افراد، عدم ت ابق شــغ  با تخدــص در رشــته ،صومی و زبانیگروهی، های بر اســاس راب همرــاغ  

که به مهاجرت  شودنیز عاملی محسوب میبوروکراسی )کاغ  بازی( دولتی و انحداری شدن مراغ ، 
 است  کمک کردههای متددی در طول سال نخبگان از کرور

  ملی اندیری و حس وفاداری به  ،ند برادری و برابریپی ر صدرمتاداری  سیستدتیکفساد  :اداریفساد
  تر کرده است یعرحدنه بلکیده است و موتور محرک فرار مغزها را رساین رسزمین را بی

 سته از صوت بلند دافکه و ضکف جاذبه یو ها در افغانستان متاسفانه پح ومت :ضکف جاذبه و صوت دافکه
نتوانند مخالفین متخدـــص و منتقدین چیزفهم و کاردان خویش  هاکه ح ومت اند  زمانیبوده برخوردار

 اند کردهنیست به فرایند فرار مغزها کمک  یش  ،جبین گراده به آغوش ب رند ارا ب
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 رم انداز ستثناح ومت :ملی فقدان چ ستان بدون ا شده ب ءهای افغان ساات ی تکریف  ر محور به یک ا
منافع ملی درهیچ زمانی توافق نظر نداشـــتند، چنانچه تکریف واحدی از منافع ملی نیز تا کنون ارایه 

 اند ن رده

  عوامل اقتصادی: ج

  کند، عوام  د ی ی از عوام  اساسی که اکرث فرزانگان را ج ب کرورهای دیگر میمسل :کاریبیو فقر
خص شها برابر حقوق هدن اصتدادی و فقر است  وصتی که میزان حقوق یک متخدص در خارج، ده

 نستان است، مسلدً اکرثیت متخددان به ف ر مهاجرت به کرورهای بیرون خواهند بود فغادر ا

 به خدــوپ پس از  دولتیادارات  های بدون صاعده و اصــول درانف اکتقرر و  :نیت شــغلیو   عدم مدــ
ی غیر برای افراد متخدص و ادارات دولتی را عالصه ،روی کار آمدن ح ومت رسپرست امارت اسالمی

 خته است  کاردان سا
 تجارت و س تور خدوصی در  ،سیاست و ح ومتداری  :ی سیاست و تجارتحضور پررنگ مافیا در حوزه

 انحدار بوده است  ی سیاه مافیایی و آلوده به رنگافغانستان اکرثا محاط به دایره
 ی تا زمانی که کار روی زیربناها آغاز نرـــود و کرـــور به مرحله :بناهازیری در عرصـــهگ اری عدم پالن

  تولیدی نرسد، بکید است که نیروی جوان کرور از امنیت شغلی برخوردار شوند

 عوامل فرهنگید: 

 ـــدن ـــمنداناعده :جهانی ش ـــدمی ادعا ی دانر ـــاش دانش، تجارت، کنند که فرآیند جهانی ش ن، گس
از پیش به ی دیگر  ارا بیر هاانسان ،صنکت و تاثیر آن در ایجاد و گساش شب ه ارتباطات ،ت نولوژی

ست سنت از این جهت  نزدیک کرده ا سان مدرن، برخالف دوران حاکمیت  ، برپایه صومیت یا یهویت ان
من قه و جایگزین آن شده است  هویتی که متکلق به صوم، « هویت جهانی»شود بل ه منی طبقه تکیین

کرور خاصی نیست  دارندگان این دیدگاه بر این باورند که در عرص ارتباطات، مغزها و صاحبان آنها نه 
 میراث ملی کرورها هستند و نه شهروند بومی آنها، بل ه میراث برشی شهروندان جهانی اند 

 :ه تنها به مکنای ن در یک ســال اخیر عدم توجه به آموزش دخاان باالتر از صــنوف شــش تکلیم دخاان
ی نیمی از جمکیت ی ســنگین به روحیهابل ه رضبه ه های لیســه و متوســدخاان دورهاهدل آموزش 

ست   ستان ا ستان  یهایفامی  رو،ازینافغان شان ی خانوادهبرای اهتدم به تکلیم و تربیهدر افغان های 
 گزینند مسیر مهاجرت را بر می
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  فرار مغزها از افغانستان پیامدهای

ــهگونهفرار مغزها را اگر به ــیوف می ،ای به ارزیابی بگیریمی ماهوی و ریر ــید که با ش توان به این نتیجه رس
 : است دین خویشی اساسی و بنیانوف رسمایه چهار در حال از دست دادن افغانستان ،فرایند فرار مغزها

سانی؛ نیروی -۱ دی  کرده و جوان  یگاناکرثیت نخبه ان س  تح سیر مهاجرت را در پیش گرفته اند ن که م
مسیر مهاجرت و  ،درد و رنج صلب آگنده از های جوان انسانی اند که گروه گروه بااند  این نس  جوان رسمایه

ی جوان انرژی و از دســت دادن این رسمایه نســبتا م مد دســت یابند  پیدیند تا به یک آیندهغربت را می
 کند و می ن کرور را به رکود مواجه کردهپتانسی  جوا

های های علوم انسانی و متخددان و دانرمندان حوزهنیست استادان حوزه یش   ؛ی معنویرسمایه -۲
برخی  ،گ شــتههای آمار بلند مهاجرت در نظام با وجودهای مکنوی افغانســتان هســتند  علوم تجربی رسمایه

ران می یدآمار جد سالمی ح ومت رسپرست هکتنها از زمانیکه دهد ن ستان  در امارت ا روی کار آمده افغان
خارج  و از کرور هرا پیش گرفت ترک کرورهرات و بلخ مسیر بزرگ کاب ،  استاد از سه پوهنتون ۲۲۹، است
، اندترک گفتهخارج از کرور را به صدد م کور گانه سههای پوهنتوناستادانی که  از ی زیادیعده اند شده
سانس های تحدیلی درجه شتندیا دکتورا و فوق لی ستادان پوهنتونشدر   دا به اند انرصاف دادهکه کاب   ا
 نفر رسیده است   ۱۱۲

را  ترک کرــور تلف مســیررده جوان که به دالی  مخاین نســ  تحدــی  کبدون تردید  ی مادی؛رسمایه -۳
های افغانســـتان به مدارج بلند ها دالر توســـط ح ومتگ اری ملیونبا هزینه ،گیرندپیش گرفته اند و می

دیلی  سانس)تح سانس و دکتورا ،لی ست یافت( فوق لی ستان اهد س  برای افغان نه تنها ند  کوچ و فرار این ن
  نیز استپ یر مادی ی جربان ناص کا ضایکهکه  ،مکنوی یکهضای

و امید به آینده  انگیزه ،اش باشندنخبهزمانی ه کرور و مردم شاهد کوچ و فرار اصرار ؛ افزایش ناامیدی – ۴
ندش و دانرــمدرس را خالی از اســتاد  جاســتیمحدــ  وارد صــنف درســی شــود و  رود  وصتیکاهش میرو به
به   دهدمیگ اری به وطن را از دســـت و خدمت کار تحدـــی ، انگیزه وامید برایکه نیســـت  یشـــ  ،ببیند

رور، اجرانت همین ترتیب خروج رمند کندمی گ ار را نا امیدرسمایه از ک ست ،متخدص ،و فرار دان دان سیا
 سازد برد و به نحوی فاصله میان دولت و ملت را بیرا میس ح ناامیدی در کرور را باال می در ک و    
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 گیرینتیجه
رور فرار مغزهاادامۀ  دوپ  از ک سال اخیر که  گونۀبه به خ شت،در یک  را از این و جریان دا کاهش  بی

سانی جوان ینیرو  دص ،ان رمند ،متخ رور ماهر و دان ستقیم منفی بر  در ک سبتا پایدار داخلیاثر م  ،نظم ن
در   گ اردمین مدت در کوتاه مدت و میاها عرصۀ دیگر و دهکار تجارت و بازار  ،های تکلیم و تحدی شیوه
ساختهی تکامالت جهانی منزویاز گردونهکرور را  ،مدتدراز ستای دساسی به ت نال ،تر  ژی نوین و ودر را
  سازد می بهرهبی فرهنگی  سیاسی و ،های اصتدادیدر حوزه ،وری و اطالعاتافن

های اصتدــــادی و افغانســـتان در چنین رشایط حســــاس تاریخی و به منظور به حرکت آوردن چرخ فکالیت
ـــته نیاز مربم دارد  خال ـــی، به نیروی متخدـــص جوان و کارکر ـــیاس های مختلف های موجود در بخشس

به منظور جلوگیری از فرار  رو،ازین .است الوژی ی شدیداً نا امید کنندهاسی و ت ن، اصتدادی، سییاکادمی 
در این ها جلوگیری صورت گیرد  مغزآسای اص  از فرار سی شود تا حدها، باید عوام  دافکه از بین برده مغز

ـــاالرییتواولترین گام مورد، مهم ـــته س ـــایس ـــه، دهی به ش ـــص، تکهد و تجربه در متام عرص های تخد
تا افراد متخدـــص و با  اســـت کاریو کاهش میزان بیهای کاری ایجاد فرصـــت، و در کنار آن، کارگدری

ـــوند  در کنار این،  ـــور م مد ش و یت فزی ی، روحی و روانی تامین امنتجربه از آیندۀ خویش در داخ  کر
رورمیان  و برابری اخوت ،ی عدالتمین روحیهتا ا در جلوگیری از فرار مغزهای نیز نقش برازنده متام اتباف ک

نه و زمی ارچوب صوانین اســـالمیهای فردی در چهادیآز  حقوق و احاام به توان ازدارد که در این مورد می
 سازی برای کار و تکلیم دخاان یاد کرد 

ستان فرار مغزاز آنجایی ه  سانی در ک ها از افغان رور سبب کاهش رسمایه ان دادی  در ک  وشده و رشد اصت
رای ، نیاز مربم به ایجاد یک اساات ی دولتی بسازدو اجتدعی کرور را با موانع مواجه میی سیاسی توسکه

افرادی که دوباره به کرور شود تا دیده میج ب دوباره افراد متخدص، تحدی  یافته و با تجربه بازگرت و 
 گرت به کرور را با خود نداشته باشند پساباز مبهم در مرحله گردند ترویش از آیندۀ برمی

خورشیدی در  ۱۳۸۸سال باشد که در مرکز م الکات اساات یک و من قوی یک نهاد م الکاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دصیق و بیشهر کاب  بنیان نهاده شده است  این مرکز از طریق پ وهش

 کند ها در افغانستان ومن قه فکالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com :ایمی 

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۹۳۷۰۰۰۳۳۰۵۷:  متاس
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