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 هاحلافغان؛ پیشنهادات و راه مهاجرین ناگواروضعیت 

 مطالعات استراتژیک و منطقویمرکز 

 

  937 :شماره

 (هـ ش 1041 میزان 39الی  32از )

نطقه افغانستان و مو اجتماعی  امنیتی، اقتصادی، تحليل رويدادهای مهم سياسی ،وارهفته یۀاين نشر
توسط مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی تهيه و  ليسی و عربیهای پشتو، دری، انگکه به زباناست 

 گردد.نشر می
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 هاحلافغان؛ پیشنهادات و راه مهاجرین ناگواروضعیت 

 مقدمه

بر اساس یک . اندبه گونه مداوم از مهاجرت به کشورهای دیگر رنج برده در چند دهه گذشتهها افغان
ن اهمچن 1.اندیک بار در زندگی خود مهاجرت را تجربه کردهحداقل ها درصد افغان 71نظرسنجی، تقریبا 

به پاکستان یا  به ویژه در چند دهه اخیر یک بار آن یک نفر افغان 5یا  4دهد که از هر می نشان رقامبرخی ا
 .ایران مهاجرت کرده است

به کشورهای دیگر با مشکالت زیادی روبرو هستند، بلکه پس از  مهاجرتپناهجویان افغان نه تنها در مسیر 
 الملل اخیراً گفتهسازمان عفو بین. شوندمی زیادی مواجههای نیز با چالش رسیدن به کشورهای مقصود

رها به طور به این کشو غیرقانونی به پناهجویان افغان که قصد دارند  گونه ایران و ترکیه به نیروهای است که
ر یک دمرزی ایران و ترکیه  پولیسکه گوید می این سازمان. کنندمی مستقیما شلیک قاچاقی وارد شوند،

کشته مرزی ایران  پولیستوسط نفر از آنها  00که  اند پناهجوی افغان را کشته 05 حد اقلسال گذشته 
واقعی  ارآمکه قم ثبت شده توسط آنهاست، در حالیگوید که این تنها ر می اگرچه گزارش این سازمان. اندشده

از ها نوشته است که تن و داکتران افغانامدادگران این گزارش از قول . ممکن به گونه چشمگیر باالتر باشد
 2.تن دیگر را ثبت کرده است 30پناهجو و زخمی شدن  55حداقل  کشته شدن، م0100 تا دسامبر سال ستگا

ونه د به گاز سوی دیگر، کشورهای مختلف به ویژه ایران و ترکیه پیوسته مهاجران افغان را از سرزمین خو 
ی با گاههر از چند نیز ایران و پاکستان  در افغان مهاجران. کنندمی بیرون کرده و با آنها بدرفتاری اجباری

به عنوان مثال، مدتی پیش موجی از آزار و اذیت . شوندمی زیادی مواجههای مشکالت و آزار و اذیت
پناهجوی افغان شکنجه شدند، کشته شدند یا هزاران پناهجویان افغان در ایران به راه افتاد که در میان آنها 

های هدر شبکنیز از شکنجه پناهجویان افغان ها دلخراش ترین فیلم حتی. شدند اخراجن کشور ایبه زور از 
 .اجتماعی منتشر شد

                                                             
190 y ,y vruS no 0115 onstso 9ru A,uor: s  iC  u,r W ruCy CRCy  
2Wrr 30o 0100.  ”nuCy/orut n: io   yr W ruCyC ryoCi roon u Rruy r C R u s,r yr ryr u   u  CR u,ur uC“Wry CRn nyR uyCR ,yCo.  
WSC oCuo  CR :  

-CR-  u -ryr u-s,r yr-C R u-u Rruy r-ryoCi roon-C ruCyC- o   yr-Rrut n-uRR0C://iii.Cry CRn.,ur/ y/oCR CR/y iC/0100/1:/ uCy
 /u,ur uC 
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آغاز شده است که هنوز ادامه دارد و دلیل اصلی  هان، مرحله دیگری از مهاجرت افغام0100سال  گستاز ماه ا
بر مهاجرت عادی، تعداد زیادی از  از سال گذشته عالوه. است در کشور آن مشکالت سیاسی و اقتصادی

افغانستان نیز کشور را ترک کرده و یا در حال خروج از کشور هستند که در اصطالح علمی های کرده تحصیل
. کنندعنوان میامارت اسالمی  گیرانهسختهای سیاست آنان دلیل ترک کشور راگویند و می به آن فرار مغزها

 آزادیهای محدودیت آموزش، زمینه در موجودهای محدودیت ود راسبب مهاجرت خ مهاجران این بیشتر
 و دولتی نهادهای در طالبان اعضای از غیرهای افغان برای عدم زمینه کار، مخالف افکار تحمل عدم ،بیان

 گفته اند. دیگر عوامل

برای  زی نیاتپیشنهاددر کشورهای مختلف، وضعیت آنها و افغان  مهاجرانبر بررسی تعداد مقاله عالوه این 
 نهادهایبین المللی مهاجرت و سایر سیاست گذاران مرتبط و  نهادهای، مهاجران افغانکشورهای میزبان 

شامل پیشنهادات این . دارد هاها برای رسیدگی به معضل مهاجرت افغانحلبه عنوان راهرسان کمک
کشورهای  وابط افغانستان وآینده ر "تحت عنوان  تحقیقیکه چندی پیش در سمینار  گرددنیز میپیشنهاداتی 

 .شد ارائه افغان در زمینه وضعیت مهاجرینکابل در ی و مرکز مطالعات استراتژیک و منطقاز سوی " همسایه

 

 پیشینه تاریخی

دو عامل اقتصادی هر به ها ای کهن دارد و در طول تاریخ مهاجرت افغانسلسله مهاجرت از افغانستان سابقه
را مجبور کرد ها افغان( م:057 اپریل 07) هـ ش 0357 ثور 7اما کودتای کمونیستی . گرددبر میو امنیتی 

 .ترک کنند" به طور دسته جمعی"برای اولین بار افغانستان را 

 .انجامیدمرحله اول از کودتای کمونیستی ثور تا حمله شوروی به طول . این مهاجرت در چهار مرحله بود
مرحله سوم دوران جنگ . به پایان رسید از افغانستان مرحله دوم با حمله شوروی آغاز شد و با خروج شوروی

با حمالت نیروهای آمریکایی و ناتو به خاک افغانستان آغاز  نیز داخلی در افغانستان است و مرحله چهارم
 .شد

سازمان ملل متحد، تعداد مهاجران افغان در پاکستان در سال مهاجرت  ادارهاول؛ بر اساس ارقام  مرحلهدر 
نفر افزایش  411111تعداد مهاجران افغان در پاکستان به  م0575نفر رسید و سپس در سال  1111:به  م:057
 3.نفر رسیدیکصد هزار به  م0575در سال نیز افغان مقیم ایران  مهاجرینبه همین ترتیب، تعداد . یافت

                                                             
3-t 0,uR ,y itist WCC CRCys  WsR S R  C  y 0575 ov CC ,y C  srR S  s,rr RR   CRWrrrCR 05:1o 30 04-itistWo W/Ws.56/577 

05:1 Cyr gu,0,C r s,oryRCun iryrC gu,ruCrr C Cyr grrr R  ,u 05:0o 0Cu. 610o 0. 075.  
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، تعداد کل مهاجران افغان در جهان به (م05:1)دوم؛ در سال اول تهاجم شوروی به افغانستان  مرحلهدر 
میلیون نفر رسید و در سال خروج شوروی  ::.3در سال دوم این تعداد به . میلیون نفر رسید 0.73حدود 

نسبت به هر ها افغاندر این مرحله  4.میلیون نفر بود 5.664جهان  سراسر ن افغان دریتعداد مهاجر( م05:5)
یز نجهان به کشورهای صنعتی  افغانها مجبور به مهاجرت شدند و در این مرحله مهاجرتبیشتر  زمان دیگر
 .مرحله آغاز شد همیندر  جنیوابه کشور نیز بر اساس توافقنامه  مهاجران افغانبازگشت  چنانچهآغاز شد 

ــوم  ــه س ــی)در مرحل ــگ داخل ــه جن ــاتو، (مرحل ــایی و ن ــای آمریک ــا ورود نیروه ــوروی، ت ــروج ش ــس از خ ؛ پ
ــاً  ــون  4تقریب ــاجرمیلی ــور بازگشــتند مه ــه کش ــاجرت از . ب ــد مه ــی، رون ــگ داخل ــاز جن ــا آغ ــان ب ــا همزم ام

ــه داشــت ــز ادام ــان در کشــورهای . افغانســتان نی ــان افغ ــه اول، پناهجوی ــه مرحل ــه نســبت ب ــن مرحل در ای
 5.شدند الباستقو کمتر سردتر همسایه 

 311، در اثر حمالت نیروهای آمریکایی و ناتو، نزدیک به م0110سپتامبر  00چهارم؛ پس از حادثه  مرحلهدر 
س اما زمانی که پس از کنفران. به پاکستان شدند مهاجرتهزار افغان دوباره مجبور به ترک خاک افغانستان و 

به کشور  م0115میلیون افغان از پاکستان و ایران تا سال  3.0شد، تقریباً  تشکیلموقت در کابل  نظامبن یک 
افزایش یافت، روند  م0104در مورد وضعیت امنیتی کشور پس از سال ها زمانی که نگرانیاما . خود بازگشتند

 6.دوباره شتاب گرفت نیز کشورهای اروپاییمهاجرت از افغانستان به 
 

 پاکستان درافغان  مهاجرین

ازمان ملل س مهاجرت اداره -پاکستان-افغانستان)در رابطه با مهاجرین افغان، اولین توافقنامه سه جانبه بین 
افغان در  مهاجرین، اولین سرشماری عمومی م0115به امضا رسید و در سال  م0113 مارچ ماه در( متحد

 :5به طور کلی . بودندپاکستان پناهنده در افغان  3147111بر اساس این سرشماری . پاکستان انجام شد
درصد از این  50حدود . کردندمی زندگیها درصد در کمپ 40و ها درصد مهاجران افغان در خارج از کمپ

 7.به پاکستان مهاجرت کرده بودند م05:5پناهندگان قبل از سال 

                                                             
4t  -ep3Con0 uRR0://rCRC.ry.,ur/eCRC.CC0 .r:itist/ : yrn :it eCRC  
5C    R  o0: :nCCu o A uorCyyo A ruCR ,y  y W ruCy CRCy: W s,ryRun 0u,  o  0100o ACCCRu suR nuCrrCR  vsu,,o ,  n,S uyCys o 00 
 >s6u0u50444s3/WvvCo0- ::0-r174-s 54-uRR0://r r RCoCusu S .rCCCRu suRry S uC Rn.yo/  r,uC/r R/rr r::5C6r60u <:,yo y  

6  CR sCo i uurCun 0115itisto W ruCy t  rr   vRCR  
7 :ACn 0115. WSC oCuo  CR ”gCt CRCyo itist CCn s yCrC s,ryRC 3 r oo ,y W ruCyC“itisto  
 C ruCyC.uRro-r oo ,y-3-s,ryRC-s yCrC-CCn-ryusu- iC/oCR CR/0115/5/407643r 4/0Ct CRCyuRR0C://iii.ryusu.,ur/y 
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ــوبراز  ــا  م0116 ســال اکت ــروریت ــاً م0117 ســال فب ــان  00605:4، تقریب ــن کشــور افغ  راجســتر شــدنددر ای
بــه همــین بــه کشــور بازگشــتند و  مهــاجرینتعــدادی از ایــن  8.بــه آنهــا داده شــد( شــهروند افغــان)و کــارت 
ــل  ــاً  م0105ســال در دلی ــان  مهــاجر راجســتر شــده 0554501تقریب ــدگیافغ ــی در پاکســتان زن ــدم  9.کردن

 ازدقیقـــی  آمـــار 10.رســـید میلیـــون نفـــر 0.4انـــدکی کـــاهش یافـــت و بـــه  م0105ایـــن تعـــداد در ســـال 
ــان  غیرراجســتر مهــاجرین ــداردافغ ــیوجــود ن ــه  ؛ ول ــه گفت ــر ب ــداد ســرحداتوزی ــاجرین  پاکســتان، تع مه

 11.میلیون نفر بوده است 0.4تقریباً  م0105در سال  ناراجستر افغان

میلیــون  3مجمــو  در م، 0100هــای نهادهــای بــین المللــی در جنــوری ســال برآوردبــر اســاس آمــار و 
ـــدگی افغـــان در ایـــن کشـــور  راجســـتر شـــده و غیرراجســـترمهـــاجر  ـــدمیزن ـــن . کردن  0.4، جمـــ در ای

ـــده کارت ـــر دارن ـــون نف ـــاجرت میلی ـــای مه ـــدود ،(g,t)ه ـــر دارای کارت 41111: ح ـــهروند نف ـــای "ش ه
در معـــر   همـــوارههســـتند کـــه  بـــدون راجســـترمهـــاجرین دیگـــر  775111و تقریبـــاً  ،" هســـتندنافغـــا

 12.و اخراج اجباری قرار دارند بازداشتتهدید 
 

 ایران درافغان  مهاجرین

تقریباً  م0106 بازگشتند، اما بر اساس آمار سال نیز از ایران شمار زیادی مهاجرین افغان، م0110پس از سال 
 .کردندمی در ایران زندگی بدون راجستر مهاجرمیلیون  0تا  0 حدود و راجستر شدهمهاجر  550040

مهاجرین تعداد ( م0100در سال )دهد که در حال حاضر می سازمان ملل متحد نشان مهاجرت اداره آمار
دارای  نفرهزار  611و  مهاجر راجستر ناشدهمیلیون  0.0 در کنارهزار نفر  7:1در ایران افغان  راجستر شده

افغان در  مهاجرینکنند که تعداد می هرچند مقامات ایرانی ادعا 13.کنندپاسپورت در این کشور زندگی می
  14.هستند میلیون نفر 4 بیش ازاین کشور 

                                                             
8 <:itisto t r CRuCR ,y ,  W ruCyC  y gCt CRCyo gu    yr t,R Co 06 i u 0117o C    R ,yo y  
 >uRro.50uRR0://iii.ryusu.,ur/45r5:C6 

9:Cyr u 0,uR  y gCt CRCy. WSC oCuo  CR-itisto 0105 C Cu  
  yr.0r -gCt CRCy-uRR0C://u 0,uR yr.ryusu.,ur/C R C/r  CroR/  o C/0r CrrrCu  C/nt0105 

10 :Cyr u 0,uR  y gCt CRCy. WSC oCuo  CR-itisto 0105 C Cu 
  yr.0r -gCt CRCy-uRR0C://u 0,uR yr.ryusu.,ur/C R C/r  CroR/  o C/0r CrrrCu  C/nt0105 

11ou ury o gCt CRCy R, u r CR u 0.4r W ruCy u  rr  C un nron: r y CR uo 00 ACusu 0105o u Ru  S r CR 5 ACn 0105o C    R  C 0u CC 
/r y CR u-yron-un-u  rr  C-C ruCy-r4-0-u r CR u-R,-0t/CR,un/:50610/0Ct CRCy.uRR0://Ru ury .s,r <:,yo y  

12 :ACn 0100. WSC oCuo  CR ”CiWW 0ruo Cu C u 0,uR ,y W ruCy u  rr  C  y gCt CRCy“Cru,0 Cy iy ,y Wr ysn  ,u WCnorro  
 0Ct CRCy-u  rr  C-C ruCy-u 0,uR-0ruo Cu C- S yRC/ rCC-uRR0C:// rCC. ru,0C. r/y iC 

13 :CSC oCuo  CR ”W ruCy u  rr  C  y nuCy“itist.   
 / uCy- y-uRR0C://iii.ryusu.,ur/ u/u  rr  C 

14 :nry  0100. WSC oCuo  CR ”AuCR r, C Ru   rRru  u,or  ,u W ruCy u  rr  C  y nuCy.“WoyCe  uC.   

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
http://www.unhcr.org/45d58a692.html
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2015-Pakistan-eng.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2019-Pakistan-eng.pdf
http://tribune.com.pk/story/851602/pakistan-to-register-1-4m-afghan-refugees-by-july-minister/
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-publishes-report-afghan-refugees-pakistan
https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/
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 اســـت، مهـــاجرت اقتصـــادی بیشـــتردر ایـــران  نافغـــا مهـــاجرین ناراجســـترچـــرا تعـــداد دلیـــل اینکـــه 
ــن کشــور  هــاافغان ــه ای ــادی از افغان ؛اســتب ــداد زی ــاچــون تع ــار  هــای قاچــاقیاز راه ه ــرای ک ــه  گریب ب
ــران ــدمــی ای ــل دیگــر . رون ــز دلی ــمســیر نی ــران اســتراه از  مهــاجرین یترانزیت ــبســیاری از افغان. ای ا از ه

بــه اروپــا در کنــار ســایر عوامــل باعــ  هــا رو مهــاجرت افغاناز ایــن. رســانندمی بــه اروپــا راه ایــران خــود را
ــا توســط )افغــان در ایــران شــده اســت  مهــاجرینافــزایش تعــداد  ــران دســتگیر پــولیسبرخــی از آنهــا ی  ای

 (.مانندمیبرای مدتی در آنجا و یا خود شان  شوندمی

امضا  م0576را در سال آن 0567 پروتوکول سالو ( 0550)سازمان ملل متحد  مهاجرتاگرچه ایران کنوانسیون 
ها، یونبر اساس این کنوانس. امضا نکرده استپروتوکول آنرا اما پاکستان هنوز این کنوانسیون و  ه است،کرد

اما  .به گونه اجباری از کشورهای خود اخراج نمایندرا  مهاجرینتواند نمی اندامضاء کردهکشورهاییکه آنرا 
و اغلب در زمستان سرد روزانه  همتأسفانه سلسله اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران همواره ادامه داشت

 .ندو شمی هزاران پناهجوی افغان از این کشور اخراج

 

 افغان مهاجرینوضعیت کنونی 

مهـــاجر افغـــان از کشـــورهای همســـایه و ســـایر نقـــا  جهـــان هـــا در دو دهـــه گذشـــته میلیون هرچنـــد
ــد  ــه گونــه همزمــان نیــز  مهــاجرت بــه کشــورهای دیگــربازگشــته انــد، امــا بــه دلیــل عوامــل مختلــف رون ب

میلیــون پنــاهجوی افغــان  3دهــد کــه حــداقل مــی بنــابراین آمارهــای کنــونی نشــان. اســت داشــتهادامــه 
ـــژه در  دیگـــرمیلیـــون در پاکســـتان و حـــدود یـــک میلیـــون  3در ایـــران،  ـــه وی در ســـایر نقـــا  جهـــان ب

 .کنندمی کشورهای اروپایی زندگی

ــاه  ــد مهــاجرت افغان( م0100)گذشــته  اگســتاز م ــت هــا رون ــاره ســرعت گرفتــه اس و صــدها هــزار دوب
ــان  ــاجرت  راهافغ ــان مه ــا  جه ــایر نق ــایه و س ــه کشــورهای همس ــدبرمیرا ب ــه . گزینن ــا در شــش هفت تنه

و شـــدند از کشــور خــارج تخلیــه  در عملیــاتافغـــان  004111 حــد اقــل ،م0100 اگســت 05پــس از اول 
ــه تــدریجی از آن  دیگــر نیــز هــزار افغــانهــا ده ــه انــدکشــور را تــرک ببعــد بــه گون ــال، . گفت ــه عنــوان مث ب

 م0100تـــا فبـــروری  م0100تنهـــا از فبـــروی  در امـــور مهـــاجرین ملـــل متحـــد ی عـــالی ســـازمانکمیســـار 
ـــیش از  ـــتان  007111ب ـــان در پاکس ـــد افغ ـــاهجوی جدی ـــترا پن ـــرده اس ـــت ک ـــن  35111. ثب ـــر از ای نف

                                                             

  uCy- y-u  rr  C-C ruCy- ,u-u,or- rRru -Ru -r, C-iii.CoyCe  uC.s,r/y iC/0100/6/00/iuCR//:uRR0C 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/12/what-does-the-future-hold-for-afghan-refugees-in-iran
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ــاه  ــا در م ــان تنه ــد اگســتپناهجوی ــا پروســه 15.وارد پاکســتان شــده بودن ــد ب ــن رون ــاوت های ای ــی متف قبل
  .اندافغانستان کشور را ترک کرده های کردهتحصیل این بار بیشتر  چوناست، 

ــران و پاکســتان هســتند ــان در دو کشــور همســایه ای ــداد پناهجوی ســومین . در حــال حاضــر بیشــترین تع
ــان  ــان افغ ــون بســیاری از پناهجوی ــدگیکشــوری کــه اکن ــدمــی در آن زن ــه اســتکنن ــام . ، ترکی برخــی ارق

ــا  311دهــد کــه در حــال حاضــر مــی نشــان ــدگیهــزار  511ت . کننــدمــی مهــاجر افغــان در ایــن کشــور زن
ــاد ــان انتق ــه پناهجوی ــه در زمین ــت ترکی ــه از دول ــه ک ــت ترکی ــالف دول ــزب مخ ــی اگرچــه ح ــداد م ــد، تع کن

زننــد کــه بــین ایــن مــی امــا برخــی منــاب  تخمــین. دهــدمــی میلیــون نفــر نشــان 0.5پناهجویــان افغــان را 
عــالوه بــر ایــن،  16.کننــدمــی در ترکیــه زنــدگیپنــاهجوی افغــان  11111:دو عــدد، در حــال حاضــر حــدود 

هــا کمتــر و در انــد، امــا تعــداد آنمهــاجرت کردهنیــز هــا بــه کشــورهای همســایه ماننــد تاجیکســتان افغان
 .نتیجه مشکالت کمتری دارند

جــدی در کشــورهای مختلــف هــای مهــاجران افغــان در چنــد دهــه گذشــته همــواره بــا مشــکالت و چالش
ــژه کشــورهای  ــه وی ــدجهــان ب ــوده ان ــه . همســایه مواجــه ب ــاک مهــاجرت ب از یــک ســو در مســیرهای خطرن

ــا تهدیــد مــرش مواجــه شــدر ویــژه در مســیر ا ــا ب آخــرین گــزارش بــه تــوان مــی بــه عنــوان مثــال کــهند اهوپ
. کــرداشــاره  افغــاننیروهــای مــرزی ایــران و ترکیــه بــه مهــاجران  شــلیکســازمان عفــو بــین الملــل در مــورد 

همــواره از حقــوس انســانی خــود محــروم بــوده نیــز ی همســایه و ســایر کشــورها از ســوی دیگــر در کشــورها
ــاتو  ــورد شــکنجه بیشــتر اوق ــا، حبسهای م ــت فرس ــای طاق ــتفاده ه ــه، اس ــدون محاکم ــدت ب ــوالنی م ط

مهــاجرین بـــرای  هــاینیــابتی، عـــدم امنیــت مــالی و شــغلی، مانـــدن در کمپهــای اجبــاری در جنگ
 .اجباری و غیره مواجه هستند اخراجمانند زندانیان،  مدت طوالنی

کـــه مهـــاجرین  ایـــن نکتـــه نیـــز هویداســـتاز گـــر افغـــان در کشـــورهای دی مشـــکالت فـــراوان مهـــاجرین
 بازداشــت شــدهکشــورهای میزبــان  پــولیسبــه طــور مســتمر توســط  نیــز مهــاجرت دارای مــدارک قــانونی

 م0105نشــان داده اســت کــه از ســال  تحقیــ بــه عنــوان مثــال، یــک . گیرنــدمــی مــورد آزار و اذیــت قــرارو 
ــانونی مهــاجرت در پاکســتان همــه ســاله صــدها و هزارهــا ــاجر افغــان کــه دارای اســناد ق هــای کارت) مه

PoR) ،در برخــی ها تعــداد ایــن گونــه بازداشــت. شــوندمــی توســط دولــت پاکســتان دســتگیر نیــز هســتند

                                                             
15 :ACn 0100. WSC oCuo  CR ”CiWW 0ruo Cu C u 0,uR ,y W ruCy u  rr  C  y gCt CRCy“Cru,0 Cy iy ,y Wr ysn  ,u WCnorro  
 0Ct CRCy-u  rr  C-C ruCy-u 0,uR-0ruo Cu C- S yRC/ rCC-uRR0C:// rCC. ru,0C. r/y iC 

16 :v 0 0100. WSC oCuo  CR ”io   yr W ruCyC Au, t Csu orut n n R t, t C0 R  iu,r s ,o ys o g uC srR ,y“WeCr o   
 RCo uCy/3010500:.uRro-0 uC srR ,y-S ,o ys -Rrut n-u  rr  C-uRR0C://rCyruCuC.u  uo.,ur/C/C ruCy 

 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-publishes-report-afghan-refugees-pakistan
https://gandhara.rferl.org/a/afghan-refugees-turkey-violence-persecution-taliban/32019218.html
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 3744 حــداقل ،م0107کــم بــوده اســت، بــه عنــوان مثــال در ســال ها زیــاد و در برخــی ســالها ســال
 17.بودندپناهجو از این دست توسط دولت پاکستان دستگیر شده 

ــر، یــک در  ــورد اخی ــر دســتگیری صــدها هــایی گزارشم ــان و کودکــان  مهــاجرمبنــی ب ــه زن ــان از جمل افغ
ـــل ســـپتامبر  ـــاجرین برخـــی از . در پاکســـتان منتشـــر شـــد( م0100)در اوای ـــانمه ـــا  در افغ مصـــاحبه ب

ــد کــه اعضــای خــانوادهها گفتهرســانه ــا ان ــانونی توســط ماه آنه ــدارک ق ــل نداشــتن م ــه دلی ــه ب هاســت ک
هـــای افـــراد دســـتگیر شـــده در وضـــعیت بـــدی بـــه ســـر اند و خانوادهدولـــت پاکســـتان بازداشـــت شـــده

 18.برندمی

 19ن،فغــاط یــک شــهروند ااز کشــته شــدن دو شخصــیت روحــانی توســ بعــدچنــد مــاه پــیش و  نیــز در ایــران
ــرای پنا ــادی ب ــکالت زی ــدمش ــد و وی ــود آم ــان بــه وج ــان افغ ــز یهاییو هجوی ــبکه نی اجتمــاعی های در ش

ــان ــه نش ــد ک ــی منتشــر ش ــه م ــان ب ــان افغ ــهداد پناهجوی ــهبی گون ــکنجهرحمان ــی ای ش ــوند م ــی و ش حت
 20.دنشو می قط آنان بدن اعضای 

ــف دیگــر،  ــار مشــکالت مختل ــن رو، در کن ــت از ای ــاری، آزار و اذی ــان، اخــراج اجب دســتگیری مهــاجران افغ
و  اســت داشــتهرا بــه همــراه هــایی مشــکالتی اســت کــه در ســطب ملــی و بــین المللــی واکنش ،و شــکنجه

رونــد دســـتگیری و  هرچنــد. باشـــدنشــانگر وضــعیت نــاگوار مهـــاجرین افغــان در کشــورهای دیگــر می
بــه عنــوان . اســتهادامــه داشت همــوارهنیــز ه گذشــتهای اخــراج اجبــاری پناهجویــان افغــان در ســال

ــزارش  ــ  گ ــال، طب ــل، در  ادارهمث ــازمان مل ــدگان س ــال پناهن ــیش از  م0105س ــان  3611ب ــاهجوی افغ پن
ــولیستوســط  ــدند پ ــتگیر ش ــتان دس ــران 21.پاکس ــز در ای ــان  نی ــان افغ ــتگیری پناهجوی ــد دس ــوارهرون  هم
حــداقل شــش مــاه گذشــته دهــد کــه در مــی آخــرین آمــار نشــان. گــرددیو بــه نــدرت متوقــف م داردادامــه 

 22.از ایران اخراج شده اند به گونه اجباری پناهجوی افغان 035111

                                                             
17 :ACn 0100. gCr  41. WSC oCuo  CR ”uCy t  rr  Cv RrCR ,y ,  W r-gCt CRCy“Cru,0 Cy iy ,y Wr ysn  ,u WCnorro   
-uRR0C:// rCC. ru,0C. r/C R C/r  CroR/  o C/0ruo sCR ,yC/0100
 CiWWos9not 0,uRogCt CRCyov RrCR ,yo, oW ruCyou  rr  C.0r o15o0100/15 

18-r RC y r-311-, -u o CC -,S u-0Ct CRCy-i Ru-RCotC- y-uRR0C://iii.Cy y iC. y/y iC/i,uor/CC C/RCo uCy :v   9yo y  
 /C ruCyC01001500065405 

19 :W0u o 0:o 0100. WSC oCuo  CR ”o yC ,yC ioCu  g Ri  y t  ruu,uC W R u W ruCy ACy e ooC nuCy Cy so u sC“t i C,ut o r C.  
 r ruCyRC.uRro-u  rr  C- uCy-uRR0C://iii.ynR r C.s,r/0100/14/0:/i,uor/CC C/C ruCy CRCy 

20  uCy/30753040.uRro-u  rr  C-C ruCy-r CRu CRr yR-Cu,i-uRR0C://rCyruCuC.u  uo.,ur/C/S r ,C :v   9yo y   
21- CsR-s,yR yR/r0o,CrC/0103/00/gCt CRCy-uRR0://ryusu0t.,ur/i0 <:itisto gCt CRCy  CsR Cu  R e s ru u 0105o C    R ,yo y  
 >0r .0105-e s ru u-Cu  R 
22gCyui,t W ruCy t iC. 00 v 0 0100.  ”nuCy  ,us uon   0 oC ,S u 035o111 W ruCyC  y 6 r,yRuC“WurCr v,uC u iCuCR.  
WSC oCuo  CR:  

 /r,yRuC-6- y-C ruCyC-035111-,S u-  0 oC- ,us uon-uRR0C://0Cyui,t.s,r/0100/15/00/ uCy 
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https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-05/2022_05_EUAA_COI_Report_Pakistan_Situation_of_Afghan_refugees.pdf
https://www.aninews.in/news/world/asia/taliban-in-talks-with-pakistan-over-release-of-300-detained-afghans20220911165429/
https://www.aninews.in/news/world/asia/taliban-in-talks-with-pakistan-over-release-of-300-detained-afghans20220911165429/
https://www.nytimes.com/2022/04/28/world/asia/afghanistan-iran-refugees-migrants.html
https://gandhara.rferl.org/a/videos-show-mistreatment-afghan-refugees-iran/31793242.html
http://unhcrpk.org/wp-content/uploads/2013/12/Pakistan-fact-sheet-December-2015.pdf
http://unhcrpk.org/wp-content/uploads/2013/12/Pakistan-fact-sheet-December-2015.pdf
https://pajhwok.com/2022/09/11/iran-forcibly-expels-over-135000-afghans-in-6-months/
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 :پیشنهادات

 ه کنند کمی در کشورهای همسایه زندگی شده افغانمهاجر راجستر شده و راجستر نها هنوز میلیون
افغانستان و  هایملتخواست در این راستا . شوندمی هر از چند گاهی با مشکالت زیادی مواجه

 آنان از سویحسنه برخورد با مهاجرین افغان و رف  مشکالت  هایکشورهای همسایه اتخاذ سیاست
 .است کشورهای میزبان

  است که به همین دلیل دولت  جدیمشکل یک افغان از کشورهای همسایه  مهاجریناخراج اجباری
روبرو  یبا مشکالت و وضعیت بدنیز اخراج شده  مهاجرینو  بودهتحت فشار همواره افغانستان 

که وضعیت افغانستان را درک  این استاز کشورهای همسایه ها خواست افغاناز این رو . باشندمی
اجباری را متوقف کنند و در عو  به دولت افغانستان و مهاجران افغان کمک  اخراجکرده و روند 

 .داوطلبانه به کشور بازگردندآنان کنند تا 
  متوقف شده است و یکی از دالیل بازگشت  در حال حاضر تقریبااگرچه جنگ در افغانستان

ی مشکالت زیادهم در عین حال هنوز ولی پناهجویان که ناامنی بود تا حد زیادی از بین رفته است، 
 خرابتوان به وضعیت می که از آن جمله وجود دارد به کشور جنگ زده خودبرای بازگشت مهاجران 

به همین دلیل، کشورهای همسایه باید پناهجویان افغان را بر اساس . اقتصادی کشور اشاره کرد
 .تحمل کنندهنوز هم اصل حسن همجواری 

  پناهجویان افغان در کشورهای همسایه نباید ابزار فشار سیاسی باشند و وضعیت مهاجران افغان
 .دبدتر نشو  سیاسی روابط دوجانبه ها درتنشبه دلیل باید 

 مشکالت دسترسی به خدمات ی همسایهدر کشورهاهای غیرعادالنه مهاجرین افغان محاکمه ،
ناد و سایر اس ، مشکالت در زمینه ویزااز سوی پولیس کشورهای میزبانآموزشی و صحی، آزار و اذیت 

ها در تهدیدات باید از بین برود وحکومت مهاجران افغان و غیره کاروبارو ها دارایی به ، تهدیدقانونی
 را بازنگری کنند. های خویشستها وسیااین زمینه پالیسی

 نوناک گذشتههای در مقایسه با دهه نهادهای بین المللی فعال در امور مهاجرینرسد که می به نظر 
الی ع کمیساریبه خصوص از به همین دلیل، . چندان به وضعیت پناهجویان افغان توجهی ندارند

این خواست ( IOM)و سازمان بین المللی مهاجرت ( UNHCRمهاجرین )سازمان ملل متحد در امور 
ن افغان در کشورهای مختلف افزایش دهند ش خود را در حمایت از حقوس مهاجریکه نق وجود دارد

 . دسترسی داشته باشند حقوس خویشبتوانند به تا آنان 
 به آینده مبهم مهاجران به آنها، مهاجرت  هایو دادن کارت ن مهاجرینراجستر نمودبا  نیاز است تا

 .افغان در کشورهای همسایه پایان داده شود و آینده آنها تضمین شود

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
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 مودنراجستر نتوانند به کشور بازگردند، برای نمی به دلیل تداوی مریضان شانها شماری از افغان 
 ات جدی صورت گیرد.اقدام باید و رف  مشکالتی که با آن مواجه هستند، نو  مهاجریناین 

  برای رف   و به میان آورددر رابطه با بازگشت پناهجویان  یروشن پالیسیدولت افغانستان باید یک
 .اقدام کندآنها بازگشت پناهجویان و ایجاد یک طرح عملی اسکان مجدد  در برابرموان  درازمدت 

تعداد زیادی از پناهجویان پس از بازگشت به دلیل مشکالت موجود در  نیز گذشته هایزیرا در سال
 .به مهاجرت شده اند دوباره مجبور به بازگشت افغانستان

  زمینه حل کردنبه منظور افزایش هماهنگی و همکاری میان افغانستان و کشورهای همسایه در 
از سیاسی شدن مشکالت مربو  به  تاد نایجاد گرد مشترکهای کمیسیون مشکالت مهاجرین،

 .جلوگیری گردیده و مشکالت مهاجرین را حل نمایند مهاجرین
 از تبلیغات منفی علیه  نیاز است تا هم در افغانستان و هم در کشورهای میزبان مهاجرین افغان

های هزیرا امروزه فقط جنب. از بین برود مهاجرینتا اثرات منفی آن بر  به عمل آیدیکدیگر جلوگیری 
 آید و فقطنمی شود و از همکاری با پناهجویان در کشورهای دیگر سخنی به میانمی منفی مطرح

 .شودمی برافروخته هاآتش دشمنی بین ملت

 پایان

 

 

 

 

 
 

 

خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۹۰۹۹۷۰۷۷      تماس:
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