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چکیده
مهاجرت همواره یکی از دلایل اصلی بشر برای سازگار شدن با مشکلات اطرافش بووده اسوتم مهواجران
افغانستانی بزرگترین جمعیت مهاجر سوانن ایوران را شوکل داده انودم حووور مهواجران افغانسوتانی در ننوار
مشکلاتی نه به همراه داشته ،فرصت هایی را نیز برای هر دو نشور به وجود آورده استم این مقاله در صودد
است با دیدگاهی توصیفی و تحلیلی به شکل نتابخانه ای از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی بوه بررسوی
ظرفیت های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،فوردی و سیاسوی حووور مهواجران افغانسوتانی نوه در هوم افزایوی
قدرت نرم ایران و افغانستان موثر است بپردازدم نتوای مطالعوه حاضور نشوان میدهود نوه حووور مهواجران و
نارگران افغانستانی میتواند در رونق تولید ،پیشرفت اقتصادی و پیوند دو ملت و ارتقای طرفیتهای فرهنگی
هردو نشور موثر عمل نندم مهاجران روابط تجاری بین دو نشور را گسوترش میدهنود ،انتقوال ارزش هوای
فرهنگی را تسهیل میکنند و در نتیجه منجر به هومافزایوی قودرت نورم دو نشوور در عرصوه منطقوه ای و بوین
المللی خواهند شدم
واژهگانکلیدی :مهاجران ،افغانستان ،قدرت نرم ،روابط فرهنگی ،رونق اقتصادیم
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مقدمه
مهاجرت پدیده ای است نه در دو عرصه بین المللی و داخلی رای است و هرساله
میلیون ها نفر با انگیزه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،زیست محیطی و فرهنگی دست به
مهاجرت به خارج از مرزهای نشورشان می زنندم افغانستان پس از سوریه بیشترین تعداد
پناهندگان به نشورهای اطراف (عمدتا ایران) در جهان را داردم نزدیکی ایران و پانستان
به افغانستان عمده ترین دلیل مهاجرت آنها به این نشورها است( ;UNHCR, 2019:1

)UNION-Migration, 2020:1م هرساله هزاران نفر از مردم این نشور به دلایل
آشفتگی های سیاسی ،جنگ داخلی و مسائل مربوط به طالبان ،نمبود ظرفیت های
اقتصادی ومممبه خارج از مرزهای نشورشان رهسپار می شوند و ایران از دیرباز به عنوان
مهم ترین مقصد مهاجرت مردم افغان شناخته می شده استم با توجه به همجواری ایران و
افغانستان ،مهاجرت افغانستانی ها به ایران پدیده ای جدید نیست ،قدمت دیرینه ای دارد و
ارتباط تنگاتنگی با پدیده هایی چون جنگ ،نا امنی ،فقر و بیکاری داردم در افغانستان
عوامل دافعه و طرد نننده بسیاری وجود داردم جنگ به عنوان اولین عامل طرد نننده در
طول  31سال در این نشور در جریان بوده است نه به دنبال آن فقر و بیکاری گسترده ای
در سطح نشور گسترده شده استم علاوه بر اینها فساد شدید اداری ،تبعیض ها ،اختلاف
شدید طبقاتی ،اختلافات قومی و قبیله ای وممم از جمله مهمترین دلایل مهاجرت افغانستانی
ها به ایران شناخته میشودم امروزه میلیون ها مهاجر و پناهنده افغانستانی در سراسر ایران
پراننده شده اند و بر اساس تئوری مهاجرت راونشتاین ایران را نه نزدیک ترین و در
دسترس ترین مقصد غنی و امن موجود بوده است را برای مهاجرت انتخاب نرده اندم ایران
به عنوان نشوری با زبان مشترک (فارسی) ،مذهب و فرهنگ مشترک ،آیین های
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مشترک(عزاداری ،ازدواج ،نوروز وممم) و داشتن موقعیت اقتصادی رفاهی بهتر از افغانستان،
همواره برای افغانستانی ها مقصدی جذاب بوده است(یوردخانی)33 :9319 ،
اگرچه سرعت بالای مهاجرت می تواند در نوتاه مدت مشکلات سیاسی -امنیتی،
اجتماعی و اقتصادی مهمی را برای نشور مقصد ایجاد نند ،اما مطالعات نشان داده است
نه در طولانی مدت ،پیوند میان دو نشور را تقویت می نندم افزایش نیروی نار جوان
ناشی از ورود مهاجران بر رونق تولید و اقتصاد نشور و افزایش قدرت سیاسی اقتصادی آن
در مقابل سایر نشورها تاثیر بسزایی دارد ،میتواند روند نوسازی و توسعه را تسریع بخشیده،
ظرفیت های نوینی برای پیشرفت نشور فراهم آورد ،جایگاه نشور را در مقابل سایر
نشورها ارتقا دهد ) (Dustmann, Frattini, & Halls, 2010:36و مهم تر از همه
امکان هم افزایی قدرت نرم دو نشور را فراهم آوردم هم افزایی 9یک تعامل یا همکاری
است نه باعث ایجاد یک نل می شود نه از مجموع ساده قطعات آن بیشتر استم اصطلاح
هم افزایی از واژه ای یونانی 2به معنی "نار با هم" آمده استم در واقع حوور مهاجران
افغان در نشور ایران با وجود مشکلات و مخاطراتی نظیر افزایش جرم و جنایت ،اشغال
بازارنار و سرمایه وممم نه به همراه داشته است ،همکاری بین دو نشور را افرایش داده
است و امکانات و ظرفیتهایی برای پیشرفت فراهم نرده است نه با وجود اهمیت اساسی
نه دارد در نمتر مطالعه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته استم عمده
مطالعاتی نه تا ننون صورت گرفته است ،تبعات منفی حوور افغانستانی ها در ایران را
مورد ب ررسی قرار داده اند و ظرفیت های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی وممم
حوور این مهاجران مد نظر پژوهشگران قرار نگرفته استم سوال اصلی مورد بحث در این
Synergy
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مقاله این است نه مهاجرت افغانستان به ایران امکان استفاده از چه ظرفیت ها و نقاط قوتی
در جمهوری اسلامی ای ران را در افزایش قدرت نرم افغانستان فراهم میکند و متقابلا این
مهاجران چه ظرفیت هایی برای افزایش قدرت نرم ایران به وجود می آورند؟ از این رو
مقاله حاضر در پی آن است نه به صورت توصیفی و تحلیلی ،با روش نتابخانه ای و فیش
برداری ،ظرفیت های مهاجرین افغانستانی نه منجر به پیشرفت و هم افزایی قدرت نرم ایران
و افغانستان میشود را از ابعاد و جنبه های مختلف ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهدم
اهداف و پرسش های پژوهش
با توجه به توضیحات فوق ،هدف مقاله حاضر بررسی همه جانبه ظرفیت های پیشرفت
ناشی از حوور مهاجران افغانستانی در ایران استم بدین منظور فواید حوور مهاجران
افغانستانی از جنبه های مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد تا مسائلی نه میتواند در هم افزایی ،همکاری و پشتیبانی ایران و افغانستان از
یکدیگر ،تقویت ارتباطات بین دو نشور و افزایش قدرت نرم هریک از این دو مفید باشد
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردم
پیشینه پژوهشی
عمده مطالعاتی نه تا ننون صورت گرفته است بر معایب حوور مهاجران افغانستانی در ایران
تانید دارند به طور مثال در مطالعه امامی و تاج الدین به تحلیل اثرات مهاجرت افغانستانی ها بر
آسیب های اجتماعی و اقتصادی در ایران پرداختند و نتیجه گرفتند نه حوور مهاجران افغانستانی
می تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی از جمله؛ بروز نابسامانی های خانوادگی ،مشکلات
بهداشتی ،بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی ،ازدواج های غیرقانونی و ثبت نشده و نودنان
فاقد شناسنامه شودم و همچنین این حوور باعث ایجاد مشکلات اقتصادی می گردد ،نه مهمترین
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آن مساله اشتغال اتباع خارجی به جای شهروندان ایرانی است (امامی تاج الدین و جهانی:9313،
)19م در مقاله حسینی و همکاران( ،)9319ورود مهاجران افغانستانی و میزان و شدت اثرگذاری
فشار مهاجران بر نیروهای طرف عرضه در بازار نار ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با
وقفههای تاخیری در دوره  ،9353 -9313مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته استم نتای
مطالعه نشان میدهد نه افزایش مهاجرت از طریق فشاری نه بر عرضه نیروی نار ایجاد میکند،
منجر به تشدید بیکاری در بازار نار ایران میشود(حسینی ،باصری وعباسی)299 :9319 ،م عیسی
زاده و مهرانفر در مطالعه ای نه با استفاده از دادههای سری زمانی و روش حداقل مربعات
معمولی در اقتصادسنجی ،به بررسی تأثیر حوور مهاجران افغانستانی بر نرخ بیکاری نل ایران
پرداختهاند و نشان دادهاند نه مهاجران افغانستانی نه عمدتا نارگران غیرماهر و غیرقانونی هستند،
مشاغل سخت و طاقتفرسا را با دستمزدهای پایین انجام میدهند و میتوانند با نیروی نار غیرماهر
داخلی رقابت ننندم نتیجة مطالعه نشان داده نه در طی مدت زمان بررسی از سال  9355تا ،9335
حوور مهاجران افغانستانی در بازار نار ایران ،نرخ بیکاری نل نشور را افزایش داده استم در
واقع ،آنها جانشین نیروی نار ایرانی شده و فرصتهای شغلی را تسخیر نرده بودند(عیسی زاده و
مهرانفر)11 :9312 ,م در مطالعه ای توسط نریمی موغاری برای تخمین تاثیر مهاجرین افغان
بر نرخ بیکاری از معادلات رگرسیونی تخمین زده شده استفاده شدم نتای این محاسبات نشان داد
نه نارگارن افغانستانی در استانهای پر رونقی همچون تهران ،اصفهان ،خراسان مشغول به نار
شده اند نه تقاضا برای نیروی نار ساده در آنها بالا بوده است و باعث شده اند نرخ بیکاری
جمعیت ایرانی در نل نشور بالا رود(نریمی موغاری)23 :9333 ،
برخی مطالعات نیز به وجود تشابهات فرهنگی بین ایرانیان و مهاجران افغانستانی نه میتواند
زمینه ساز ارتباط و هم ناری بین این دو گروه باشد ،پرداخته اندم به طور مثال بشیر و ناشانی در
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مطالعه ای با بررسی ارتباطات میان فرهنگی افغان های مقیم ایران با ایرانیان بر پایه نظریه هم
فرهنگی بیان نمودند نه با توجه به زبان ،دیون مشوترک در میان این دو ملیت وجوود تشوابهات
فرهنگوی نیوز موی توانود موجوب احسواس غربوت و بیگانگی نمتری را به مهاجران و جامعه
میزبان القوا ننود با این حال تجربیات دهه های اخیر نشان داده است نه علیرغوم حووور سوه نسول
از مهواجران افغانستانی در نشور تجربه های تلخی در تعاملات و ارتباطات گروههوای دوسوتی،
نواری ،اجتمواعی وممم تجربه نرده اندم(بشیر و نشانی )92 :9313 ،موسوی در مطالعه ای نه روی
نسل دوم مهاجران افغانستانی سانن ایران انجام شده بود نتیجه گرفت بین نسل دوم مهاجران با
والدین شان از نظر فرهنگ و بافت فرهنگی تفاوت های حاصل شده و نسل جدید بسیار به ایرانیان
نزدیکتر هستندم این انطباق فرهنگی میتواند زمینه ارتباط مردم دونشور را بیشتر نند (موسوی،
نادری و فیاض)93 :9311 ،م میرزایی در مطالعه ای انطباق نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی نه
در مدارس و دانشگاههای ایران تحصیل نرده اند را با فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار داده و
نتیجه گرفته است نه مدارس و دانشگاهها بهترین مکان برای جامعهپذیری و ادغام مهاجران در
ایران قلمداد هستند و باعث شده اند نسل مهاجر تحصیلنرده نه قصد بازگشت به افغانستان را
ندارد ،بهتر از نسل تحصیلنکرده توانسته است با سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران،
بهخصوص از دیدگاه اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی،همرنگ گردد نه این موضوع اثرات خود
را در جامعه ایران و افغانستان نشان داده است(میرزائی)23 :9311 ,مجان پرور و همکاران در
پژوهش خود به تحلیل توافقنامه های بیندانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاههای نابل،
قندهار ،هرات ،موسسه عالی اشراق و دانشگاه بلخ حانی از قابلیتهای اساسی دانشگاه فردوسی
مشهد در عرضه خدمات آموزش عالی فراملی از تبادل استاد و دانشجو گرفته تا راهاندازی دوره
نارشناسیارشد و تاسیس یک شعبه دانشگاهی پرداختهاند و در نهایت نشان دادهاند نه ایران
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میتواند از همکاریهای آموزشی برای ارتقای روابط با دولت و ملت استفاده بکند (جانپرور،
صالح آبادی و نادری چنار)939 :9319 ،م عباسی در مقاله ای بیان نرده است نه عناصر
ژئوپلیتیکی از جمله ژئوپلیتیک مرزها ،مواد مخدر ،مهاجرت ،قومیتها ،استانهای مرزی و راههای
مواصلاتی بین ایران و افغانستان به همان میزان نه سبب ساز تهدیدات امنیتی مشترک شده است،
به همان میزان فرصتهای مشترنی برای همکاری بین دو نشور ایجاد نرده است نه منطق
ژئوپلیتیک و ژئوانونومیک روابط دو نشور را در دوره نوین شکل میدهد(عباسی)932 :9319 ،
بنابر این با وجود اینکه مطالعات پیشین با دیدگاهی انتقادی و یا خوشبینانه به بررسی
ابعاد مختلف حوور مهاجران افغانستانی بر وضعیت اشتغال ،اقتصاد ،فرهنگ ،امنیت ملی و
ممم پرداخته اند ،هیچیک از مطالعات مذنور تا ننون به بررسی ظرفیت های این مهاجران در
هم افزایی قدرت سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی و در نهایت هم افزایی قدرت نرم هر
دو نشور نه از مهمترین اهداف سیاست خارجی هریک از نشور ها محسوب میشود
نپرداخته اندم عمده مطالعات انجام شده تا ننون تک بعدی بوده و تنها از دیدگاه یک
طرفه -منفعت و یا ضرر برای جمهوری اسلامی ایران -به پدیده حوور مهاجران افغانستانی
نگاه شده استم با این حال در این مقاله تلاش شده است ظرفیت هایی نه پدیده حوور
مهاجران برای هر دو نشور پدید می آورد مورد ناوش قرار گیردم
چهارچوب نظری پژوهش
موضوع مهاجرت پدیده ای میان رشته ای است و تا ننون از جوانب مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،سیستمی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته استم بر این اساس انواع مختلفی از
نظریهها برای تشریح مهاجرتها و دلایل آن مطرح شده اند (Brettell & Hollifield,

)2014:247م دانشمندان علوم سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و سایر اندیشمندان هریک از
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دیدگاه نظری خود به پدیده مهاجرت نگریسته اند و بر اساس اینکه مهاجرت را از چه
بعدی مورد بررسی قرار میدهند ،نظریات خود را پرورانده اندم به همین دلیل هنوز نظریه
واحدی نه بتواند به صورت جامع و یکپارچه مهاجرت را تحلیل نند ارائه نشده است و
هریک به بخشی از مبانی مهم آن پرداختهاندم یکی از نظریه هایی نه با وجود قدمت
طولانی نه دارد هنوز در بین نظریه پردازان مورد پذیرش است نظریه مهاجرت راونشتاین
استم راونشتاین معتقد است مهاجران اغلب از مکانهایی با فرصت ها و امکانات شغلی
نمتر به مکان هایی با فرصت های شغلی غنی تر مهاجرت میکنندم افراد ترجیح میدهند به
مکان های نزدیکتر مهاجرت ننند ،مگر اینکه نسبت سودی نه از نشورهای دورتر
عایدشان میشود بسیار بیشتر ب اشدم انگیزه اقتصادی در مهاجر هرچقدر پررنگ تر باشد،
تمایل او به مهاجرت ،حتی در فواصل طولانی تر بیشتر خواهد شد( ;Grigg, 1977:49
)Ravenstein, 1889:248م

بر اساس این نظریه دو دسته عوامل جاذبه در مقصد و دافعه در مبدا در پیدایی مهاجرت
تاثیر دارندم عوامل جاذبه ،عوامل جذاب موجود در مقصد هستند نه مهاجرین را ترغیب به
سفر و اقامت در مقصد میکنند و عوامل دافعه ،عوامل منفی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی وممم
در مبدا هستندنه افراد را ترغیب به ترک نردن آنها میکندم رشد امکانات ،بهبود حمل و
نقل ،توسعه ارتباطات ،پیشرفت صنعت تکنولوژی و تجارت رابطه مستقیمی با میزان تمایل
به مهاجرت به نشور مقصد داردم
راونشتاین بیان میکند نه اغلب فاصله تکنولوژیکی بین نقطه مقصد و نقطه مبدا بسیار
مشخص است و نشورهای مهاجر پذیر در پیشرفت صنعت و تکنولوژی بسیار بهتر از
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نشورهای مهاجر فرست عمل نرده اندم راونشتاین قوانینی نلی برای مهاجرت برمیشمرد
نه عبارتند از (:)Grigg, 1977:51; Ravenstein, 1889:263

 مهاجرت و فاصله :رابطه معکوسی بین میزان مهاجرت بین دو نقطه و فاصله آن دو
وجود دارد به صورتی نه هرچه فاصله بین دو نقطه بیشتر شود احتمال مهاجرت از
مبدا به مقصد نمتر میشودم
 مهاجرت مرحله ای :مهاجرت معمولا پله پله اتفاق می افتد بدین صورت نه
مهاجران در ابتدا از روستا به شهر نوچک ،از شهر نوچک به شهر های بزرگ و
سپس از شهرهای بزرگ به سایر نشورها مهاجرت میکنندم تازمانی نه نیروهای
جاذبه در شهر ها و مرانز صنعتی وجود دارد ،این اتفاق جریان خواهد داشت
 جریان و ضد جریان :هر منطقه میتواند علاوه بر مهاجر فرست بودن ،خود نیز
مهاجر پذیر باشدم همانطور نه بسیاری افراد از روستا به شهر مهاجرت میکنند،
مهاجرت در جریان عکس آن یعنی از شهر به روستا نیز در جریان استم
 اختلاف تمایل روستایی و شهری به مهاجرت :معمولا تمایل روستاییان به مهاجرت
به شهرها بیشتر از تمایل شهریان به مهاجرت استم
 تاثیر تکنولوژی و ارتباطات بر مهاجرت :هرچه رشد تکنولوژی و ارتباطات بیشتر
باشد ،میزان مهاجرت نیز افزایش خواهد یافتم
 انگیزه اقتصادی :عامل اقتصادی به عنوان مهمترین انگیزه مهاجرت شناخته میشود
 مهاجرت زنان :عمدتا زنان در فاصله مسافتی نوتاه تر مهاجرت میکنندم
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روش پژوهش
این مطالعه یک مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مطالعه موردی است نه در بهار سال  9211به شکل
نتابخانه ای از منابع مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی و به روش فیش برداری انجام شده استم در روش
توصیفی -تحلیلی و از نوع موردی ،محقق وضع موجود در یک مورد بخصوص را بررسی مینند و
به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی و مولفه های به وجود آورنده ی آن میپردازد و ویژگیها و
صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی مینماید .پژوهش نیفی حاضر از
نظر هدف و ماهیت مطالعه ای ناربردی و انتشافی طبقه بندی میگردد نه میتوان از نتای آن در
تصمیمات فرادستی استفاده نردم
یافته های پژوهش
طبق گزارش جهانی مهاجرت نه در سال  2121منتشر شدم ایران جزو ده نشور اول آسیایی
پناهنده پذیر در جهان است نه عمده ترین پناهنده های ورودی آن از نشور افغانستان استم در سال
 2191ایران میزبان  2,9میلیون نفر مهاجر بوده است نه از این میانم  2,3میلیون نفر از این مهاجران
افغانستانی 32,9 ،هزار نفر عراقی و  29,1هزار نفر پانستانی بودندم ایران در سال  9111میزبان 2,3
میلیون مهاجر بودم از سال  2191به این سو تعداد مهاجران بینالمللی در ایران روند نسبتا ثابتی را تجربه
نرده است )(UNION-Migration, 2020: 4

شکل  1روند تعداد مهاجران در ایران از سال  1112تا  2211منبع( :سعادتی)1311،
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نرخ خالص مهاجرت 9در نشور در سال  2121برابر با منفی  1,9بود نه بدین معنی است نه
در این سال میزان خروج افراد از نشور (افراد بومی یا غیر بومی) و مهاجرت به خارج از نشور
بسیار بیشتر از تعداد مهاجرین به داخل بوده استم از طرفی میزان خالص مهاجرت 2نیز منفی 295
هزار نفر بوده است نه بدین معنی است نه در سال  ،2121حدود  295هزار نفر بیشتر از تعداد
افراد ورودی به نشور از نشور خارج شده اندم (سعادتی)2 :9311 ،
مهاجرت و پناهندگی از افغانستان به سایر نشورها از  2,1میلیون نفر در سال  2199به
 2,9میلیون نفر در سال  2193افزایش پیدا نرده است نه این رقم افزایش عمدتا به دلیل
افزایش زاد و ولد افغان ها در طول سالیان اخیر است و عمده مهاجرین این نشور به ایران
پناهنده شده اندم بر اساس گزارش سال  2193با اینکه نرخ پناهنده پذیری و میزبانی ایران
چندین برابر نرخ پناهندگی و مهاجرت ایرانیان بوده استم در سال  2193تعداد پناهندگان
افغانستانی سانن در ایران نه دارای اجازه نامه رسمی پناهندگی هستند به  9میلیون نفر
رسیده است نه این موضوع ایران را به ششمین نشور پناهنده پذیر جهان تبدیل نرده است
()UNHCR, 2019:3

مطالعات نشان میدهد نه به طور نل تا ننون ،حدود  3/1میلیون افغانستانی به دلیل
مسایل مختلف اعم از هرج و مرج و خشونت داخلی به نشورهای اطراف (عمدتا ایران و
سپس پانستان) پناهنده شده اندم با این حال تعداد قابل توجهی از این افراد به نشور خود
 9نرخ خالص مهاجرت شاخصی است نه سازمان جهانی مهاجرت برای سنجش میزان مهاجرت در نشورهای
گوناگون تعیین نرد ه استم نرخ خالص مهاجرت شاخصی است نه در آن تعداد مهاجران ورودی به یک نشور از
تعداد نل مهاجران خروجی از آن نشور (چه شهروند آن نشور باشند و چه نباشند) نم میشود و به دست میآیدم
این عدد به ازای هر  9111نفر از جمعیت بیان میشود
2میزان خالص مهاجرت از تفریق تعدا د مهاجران خروجی از یک نشور از تعداد مهاجران ورودی به آن نشور به
دست میآید.
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بازگشته اندم افغانستان پس از سوریه بیشترین تعداد پناهندگان به نشورهای اطراف (عمدتا
ا یران) در جهان را داردم و نزدیکی ایران و پانستان به افغانستان عمده ترین دلیل مهاجرت
آنها به این نشورها است()UNHCR, 2019; UNION-Migration, 2020

امروزه مهاجران نسل دوم و سوم افغانستانی نه عمدتا نل و یا بیشتر عمر خود را در
ایران سپری نرده اند نمتر به فکر بازگشت به نشور خود هستندم بیش از  11درصد
مهاجرین افغانستانی نه در حال حاضر در ایران زندگی میکنند ،در ایران متولد شده اندم
حدود چهار دهه از زمان حوور مهاجران می گذردم مهاجران نسل اول غالبا با خانواده
وارد ایران شدند ودر ایران فرزندانی به دنیا آورند و با توجه به الگوی باروری بالایی نه
بعد از انقلاب حتی در بین ایرانی ها وجود داشت مهاجرین نیز سطح باروری شان از
ایرانی ها بالاتر رفت و فرزندانی نه در ایران به دنیا آمدند بیشتر از تعداد افرادی بودند نه
به شکل مهاجر وارد ایران شده بودند به همین دلیل پس از گذشت چهار دهه ،در ایران با
جمعیتی روبرو هستیم نه در تعریف مهاجر نمی گنجند این ها نسانی هستند نه در ایران
متولد شده اند و به عنوان نسل دومی ها و سومی ها محسوب می شوندم این نسل ها در
ننار دانش آموزان ایرانی به مدرسه رفته و تحصیل نرده اندم بسیاری از این افراد به
تحصیلات تکمیلی راه یافته اندم در بدو ورود افغانها به ایران تنها  %1این افراد سواد
خواندن و نوشتن داشتند اما امروزه  91درصد نسل دوم مهاجران افغانستانی تحصیلکرده
هستند(نشاورز قاسمی و نادرپور)921 :9311 ،م علاوه بر تحصیلات بسیاری از آنها در طول
سالهای زندگ ی خود آموزش های مهارتی دیده اند بسیاری از مهاجرین نسل دوم و سوم به
دلیل پایین بودن سطح اقتصادی خانواده ها ،در ننار نسب علم به یادگیری خیاطی ،بنایی،
مکانیکی وممم مشغول شدند و به عنوان نیروی نار ماهر شناخته میشوندم تجربه چهار دهة
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زندگی مهاجران افغانستانی در ایران تغییرات زیادی برای آنها در ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعی و جمعیتی بههمراه داشته استم مقایسه وضعیت افغانستانیها در ایران با همتایانشان
در افغانستان این تغییرات را به خوبی نشان می دهدم با این وجود ،بسته به سیاستهای دولتی
در ارائه خدمات و پذیرش مهاجران در برخی حوزه ها ،نظیر آموزش و بهداشت ،ادغام
مهاجران با سرعت قابل توجهی همراه بوده است و تغییرات رخ داده بسیار محسوس استم
اما در سایر حوزه ها و قلمروها نظیر تابعیت ،اشتغال و بازار نار ،مهاجران الگوی ادغام
ناقص و جزئی داشته اند (صادقی)9 :9311 ،
ظرفیت های مهاجران افغانستانی و همافزایی در ارتقای قدرت نرم
با وجود تمام مشکلاتی نه وجود و حوور اتباع خارجی بویژه مهاجران همتبار
افغانستانی ها برای ایران داشته است ،میتوان به این مساله به صورت یک فرصت نگریست و
از ظرفیت های اقتصادی ،فرهنگی و فردی مهاجران برای بهبود وضعیت دو نشور ،و
تحکیم پیوند ایران و افغانستان استفاده نردم مطالعه تاریخچه نشورهای توسعه یافته ی
مهاجر پذیر به خوبی حانی از اهمیت و امکان استفاده از چنین فرصتی استم
امروزه ارتقای قدرت نرم از اهداف سیاسی نلیه نشورهای جهان شناخته میشودم مفهوم
قدرت نرم در سلسله مراتب بحث های علمی و سیاسی در مورد امور خارجه در سال های
اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته استم در سیاست (و به ویژه در سیاست بین الملل)،
نشوری نه قدرت نرم بالایی دارد به جای اعمال زور و اجبار بر سایر ملت ها ،قدرت
جذب و تعامل با آنها را دارا استم به عبارت دیگر ،قدرت نرم شامل شکل دادن به
ترجیحات دیگران از طریق ایجاد جذابیت استم یکی از ویژگی های مشخص نننده
قدرت نرم این است نه قدرت نرم ،قدرتی قهری نیستم شاخصهای سازنده قدرت نرم
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یک نشور شامل فرهنگ ،توان اقتصادی و علمی ،ارزشهای سیاسی و سیاستهای خارجی
استم قدرتنرم به توانایی جذب دیگران اشاره دارد ،توانایی نه منجر به نفوذ در افکار
عمومی مردم سایر نشورها میشودم بر اساس نظر نای ،مبدع نظریه قدرت نرم؛ «قدرت نرم
نه زور است و نه پول»م در قودرت نورم ،نشورها تلاش میکنند روی ذهنیتها سرمایه گذاری
ننندم به بیان دیگر قدرت نرم را میتوان مجموعه ای از قابلیتها و تواناییهای نشوور دانست
نه با استفاده از ابزاری چون فرهنگ و یا ارزشهای اخلاقی به صورت غیر مستقیم بر منافع
یا رفتار دیگر نشورها اثر مویگوذاردم نای منوابع قودرت نورم را در ایدئولوژی ،فرهنگ
جاذب ،وابستگی متقابل و ارتباطات میداند) (Jr, 2004:349حفظ یکپارچگی دولت،
گسترش ارزشها ،ایدهها ،ایجاد رونق اقتصادی ،ارتقای امنیت ملی ،حمایت از وجهه ی
ملی و توسعه قدرت اهداف مشترنی است است نه تمامی حکومتها متناسب با امکانات
خودشان ،تلاش میکنند به آنها برسند اما میزان موفقیت شان ارتباط مستقیم با سطح توسعه و
قدرت نرم بین المللی شان داردم
ظرفیت های سیاسی و فرهنگی مهاجران افغانستانی
امروزه مهاجرت به یکی از ابعاد اصلی روابط دیپلماتیک در نشور های مهاجر پذیر
تبدیل شده استم نشورهای مهاجر پذیری همچون نانادا ،ایالات متحده آمریکا ،آلمان،
استرالیا وممم از پدیده جذب مهاجر برای افزایش قدرت نرم خود در جهان بهره میبرندم
نشوری نه توان جذب نیروی مهاجر را دارد ،به سادگی میتواند بر افکار عمومی مردم
سایر نشورها تاثیرگذاشته و ارزشها و فرهنگ خود را به خارج از مرزهای خود ارسال
نندم مهاجر پذیری می تواند به سبب افزایش نیروی نار و رونق تولید ،منافع اقتصادی قابل
توجهی برای نشور به همراه داشته باشد ،بازار نار انعطاف پذیرتری ایجاد نند و تنوع
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بیشتری در نوآوری به وجود بیاوردم نلیه این مسائل بر توان نفوذ یک نشور بر نشوهای
مهاجر فرست می افزاید).(Adamson & Tsourapas, 2019:870

روابط فرهنگی بین مردم ایران و مردم افغانستان نه در یک بستر طبیعی بدون دخالت
مستقیم دولت به وجود آمده یا دوام یافته است ،شامل تبادلات توریستی ،دانشجویی،
ارتباطات ،گردش نتاب ،مهاجرت ،دسترسی به رسانهها و ازدواجهای فرامرزی؛ به حفظ و
گسترش دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بسیار نمک میکندم در سال 2199
افغانستان تعداد حدودا 21هزار و  911دانشجوی بینالمللی داشت نه از این میان بر اساس
آمارهای منتشره وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران حدود 93هزار نفر در دانشگاههای
ایران مشغول به تحصیل بودندم (سعادتی)3 :9311 ،
دیپلماسی فرهنگی از محورهای اصلی و مهم دیپلماسی عمومی قلمداد میشود و
عبارت است از هنر ارائه عقاید و ارزشهای یک ملت به بهترین نحو ممکنم دیپلماسی
فرهنگی می تواند از راههای پایدار ،دقیق وگسترده زمینه ساز ارتقاء سطح امنیت ملی یک
نشور را نیز فراهم آوردم در تاریخ معاصر دیپلماسی فرهنگی اغلب به معنی یک سیاست
ملی مشخص برای حمایت از صدور نمونههای فرهنگ یک ملت برای پیشبرد اهداف
سیاست خارجی قلمداد میشود) .(Zamorano, 2016:169درک دیپلماسی فرهنگی
برای یک نشور این امکان را فراهم میکند نه بتواند فرهنگ ،جامعه ومردم خود را به
سایرین معرفی نند و از طریق افزایش ارتباطات خصوصی بین مردم نشورهای گوناگون،
نشورها را قادر میسازد تا ایده آلهای سیاسی و سیاستهایشان را برای افکارعمومی
جذاب و قابل توجه ننندم در جهان ننونی نه ارتباطات و تعاملات بشدت رو به افزایش
است دیگر نمی توان فرهنگ را زیر مجموعه سیاست دانست ،بلکه باید گفت این فرهنگ
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است نه بسترهای لازم را برای سیاست فراهم میآورد ) (Pan, 2013:879در همین
چارچوب ،دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صدد معرفی ،تروی و انتشار
عناصر ،ارزشها و ابعاد فرهنگ و تمدن ایرانی -اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی به سایر
ملتها ونشورهای همسایه و جهان از قبیل افغانستان از طریق به نارگیری ابزارهای
فرهنگی مناسب در آن جوامع و نشورهای هدف استم دیپلماسی فرهنگی ایران متومن
تبیین ،تروی  ،معرفی و گسترش مؤلفهها ،عناصر ،ارزشها و ابعاد فرهنگ و تمدن مشترک
ایرانی -اسلامی به افغانستان از طریق به نارگیری ابزارهای فرهنگی مناسب در آن نشور
استم جذب مهاجران افغانستانی یک عنصر بادوام در زمینه پیشبرد اهداف دیپلماسی
عمومی از طریق ایجاد جذبه و قدرت اقناع به شمار میرودم
بنابراین افز ایش ارتباطات فرهنگی مابین دو نشور از طریق جذب فرهنگی مهاجران در
تقویت قدرت نرم آن نشورها و پیشرفت دیپلماسی فرهنگی شان نقش بسیار تاثیر گذاری
داردم نشوری نه خط سیر فکری و فرهنگی مشابهی با نشوری دیگر پیدا نند میتواند
متحد خوبی در گفتمان های سیاسی و نظامی برای آن نشور باشد(نجفبیگی و حسین-
زادگان)29 :9311،
سینما و تلویزیون و دیگر تولیدات تصویری نقش مهمی در گسترش افکار ،رفتار،
ارزشها و باورها در بین مخاطبان و عموم مردم دارند و این موضوع را میتوان به صورت
مستقیم و غیر مستقیم با تعداد مخاطبان آن ارزیابی نردم گسترش و بهبود سطح نمی و
نیفی آثار تصویری تأثیر بسزایی در رشد ابعاد فکری ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و نیز انتقال فرهنگی جامعه خواهد گذاشتم ایران از جمله نشورهایی است نه
سابقه غنی در صدا و سیما وادبیات دارد و به دلیل یکسانی زبانی و اشترانات عمیق
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فرهن گی نه با افغانستان داشته است ،از دیرباز مورد توجه شهروندان افغانستانی قرار گرفته
استم از طرفی صدا و سیمای افغانستان به دلیل مشکلات عدیدهای نه در سالهای گذشته
داشته ،تولیدات سینمایی ایران توانسته است مخاطبان زیادی در افغانستان به خود جذب
نند و بدون شک در صورت ارتقای نمی و نیفی محصولات توجه مخاطبان بیشتری را به
خود جلب خواهد نردم پخش سریالهای ایرانی در برخی تلویزیونها و بازار داغ
تأثیرگذاری این سریالها در جریان مناسبتهایی مانند ماه محرم و ماه رموان ،محسوس و
قابل توجه استم علت جذابیت فیلم های سینمایی و سریالهای تلویزیونی ایرانی در
افغانستان ،عمدتا همفرهنگی ،همدینی ،همزبانی است(بشیر ونشانی )99 :9313 ،از طرفی
حوور مهاجران افغانستانی در دهه های اخیر در ایران از مهمترین دلایل علاقمندی مردم
افغانستان به برنامه ها و سریال های ایرانی استم مهاجران افغانی نه با برنامه ها ،فیلم ها و
سریال های ایرانی خو گرفتهاند ،پس از بازگشت دایم یا موقت به وطن خویش نیز این
علاقه مندی را پیگیری میکنند و سایرین را نیز ترغیب به دیدن آن مینمایندمسریالهای
ایرانی نه در جریان ماههای رموان و محرم پخش میشود ،انثراً سریالهای عقیدتی است
نه با فرهنگ اسلامی و زبان افغانستانی نیز همخوانی داردم (بشیر و نشانی)29 :9313 ،
ظرفیت های اقتصادی مهاجران افغانستانی
بهبود شاخص های اقتصادی یک نشور از جمله مهمترین شاخصه های قدرت نرم آن
نشور محسوب میشودم نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی بین افغانستان و ایران و روابط
گسترده بین دو نشور باعث گسترش روابط تجاری بین این دو شده است و امکان هم
افزایی اقتصادی را برای هردو نشور افزایش داده استم
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پس از سرنگون شدن طالبان و حوور نظام سیاسی جدید در راس قدرت افغانستان ،روابط
تجاری افغانستان و ایران پیشرفت چشمگیری داشتهاستم این روابط تاننون بیشتر شامل صادرات
ایران به افغانستان بودهاست اما افغانستان نیز با صدور مواد خام متعدد به ایران از مزایای این رابطه
برخوردار شده استم بنا بر اعلام دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک ایران ،عمده ترین صادرات
ایران به افغانستان شامل مصالح ساختمانی ،مواد سوختی ،شویندهها ،لوازم پزشکی ،مواد غذایی و
لوازم خانگی است و عمده ترین صادرات افغانستان به ایران غلاتی چون ماش ،میوهجات خشک
مثل گردو ،بعوی از میوهجات تازه ،دانههای روغنی و سنگهای معدنی استم (انستیتو مطالعات
استراتژیک افغانستان)9319 ،
اداره آمار افغانستان اعلام نرده است نه ایران با صدور نالای به ارزش یک میلیارد و
 229میلیون دلار به این نشور ،مقام اول را در نشورهای صادر نننده نالا و خدمات به این
نشور داردم ایران ،اولین نشور صادر نننده به افغانستان است و پس از آن به ترتیب چین
و پانستان و بعد از آن نشورهای ازبکستان ،قزاقستان و ترنمنستان نیز هرندام سالانه مبالغ
قابل توجهی به افغانستان نالا صادر نردهاند (نجفی)993 :9313 ،
بر اساس گزارش اداره آمار افغانستان؛ ارزش صادرات نالا و خدمات این نشور در
سال  9313خورشیدی یک و نیم میلیارد دلار بوده استم خدمات صادر شده عمدتا شامل
حمل و نقل ،استفاده از حریم هوایی و زمینی افغانستان ،خدمات گردشگری ،خدمات مالی
و ساختمانی بوده است نه در مقایسه با سال گذشته  9,3درصد ناهش یافته استم بیشترین
میزان صادرات افغانستان میوه خشک است نه ارزشی بالغ بر  312میلیون دلار داردم بعد از
آن گیاهان طبی ،میوه تازه ،سبزیجات و قالی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان هستند
(نجفی )932 :9313 ،مهاجرین افغانستانی ،به عنوان افرادی نه مدت های مدیدی در ایران
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زندگی نرده و از نالاهای ایرانی بهره میبردند ،میتوانند مبلغین و بازاریابان خوبی برای
نالاها و خدمات ایران در نشور خودشان و فروشندگان خوبی برای نالاهای افغانستانی در
داخل ایران باشندم بیش از  9,5میلیون مهاجر افغانستانی نه به صورت قانونی یا غیرقانونی
در ایران حوور دارند میتوانند زمینه صادرات نالاهای ایرانی به افغانستان و نالاهای
افغانستان به ایران را فراهم ننندم سید حسین سلیمی رییس اتاق بازرگانی ایران -افغانستان
در این زمینه اعتقاد دارد " :افغانستانیهایی نه مدتی در ایران سانن بودند و سپس به
نشور خود بازگشتهاند به این نالاها عادت نردهاند لذا نالاهای مصرفی و غذایی در صدر
نالاهای صادراتی ایران و افغانستان قرار دارد" سید مجتبی موسویان ریزی معاون توسعه
بازارهای صادراتی ایران در سازمان توسعه تجارت در مصاحبه با نگارنده نیز در مصاحبه
ای بیان نرده است " :نقش مهاجران در توسعه تجارت بین نشور مبدا و مقصد مهاجرت
انکارناپذیر استم آنچه باعث شده تا عراق و افغانستان در بین همسایگان بیشمار ایران
جزو  5وارد نننده اصلی نالاهای ایرانی باشند به حوور مهاجران این نشورها در ایران و
شبکه ارتباطی گستردهشان با ایرانیها برمیگرددم البته باید توجه نرد نه در مورد این دو
نشور مهاجرت عامل ثانویهای است نه به واسطه اشترانات مذهبی ،فرهنگی ،تاریخی،
زبانی و تمدنی تاثیر آن در توسعه تجارت تشدید شده استم علاوه بر این میتوان به حوور
ایرانیا ن در امارات و تاثیر آن در توسعه تجارت با این نشور نیز اشاره نمودم در نقطه مقابل
اما بر خلاف این  3نشور ،ایران از بازار  11میلیارد دلاری پانستان نصیب چندانی نبرده
است نه به نظر دلیل آن عدم حوور قابل توجه شهروندان دو نشور در خاک یکدیگر و
فقدان شبکه ارتباطی منسجم است" (چستیارزاده)3 :9311 ،
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با این حال در طول سالهای اخیر به سبب بسته بودن برخی از بازارچه های مرزی صادرات
نالا بین دو نشور با مشکلاتی مواجه بوده استم بازارچههای گلورده ،دونوهانه ،یزدان و
ماهیرود در خراسان جنوبی و بازارچههای دوغارون و ملک در خراسان رضوی و سیستان و
بلوچستان ،بازارچههای مرزی بین ایران و افغانستان هستند نه از  2بازارچه خراسان جنوبی ،تنها
بازارچه ماهیرود فعال است و  3بازارچه دیگر  1سال است تعطیل هستند(خبرگذاری صدا و
سیما)9211،م وجود بازارچههای مرزی در نشور به ویژه در خراسان جنوبی و سیستان و
بلوچستان برای شهرستان های مرزی بسیار با اهمیت استم راهاندازی مجدد این بازارچه ها
میتواند در توسعه و رونق اشتغال جوانان نمک نند .خراسان جنوبی ،خراسان رضوی و
سیستان و بلوچستان از استانهای مرزی نشور هستند نه در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی و
عدم اشتغال ثابت برای روستاییان مرزی ،شاهد مهاجرت سکنه آن بوده ایمم بدون شک یکی
از راههایی نه میتواند سبب جلوگیری از وقوع این اتفاق شود رونق یافتن بازارچههای مرزی
استم مهاجران افغانستانی مقیم در این استانها به واسطه آشنایی با سیستم ایران و افغانستان می
توانند در صورت بازگشایی ،رونق بازارچه های مرزی را تسهیل ننند و باعث تسهیل روابط و
مناسبات اقتصادی و فرهنگی دو طرف شوندم
علاوه بر این در شرایط امروزی نه ایران به شدت زیر پوشش تحریم های آمریکا و
غرب قرار گرفته است ،مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از افغانستان به عنوان راه
نمکی برای مقابله و دور زدن تحریم ها استفاده میکنندم چنین همکاری بین ایران و
افغانستان در بهبود وضعیت اقتصادی هر دو نشور تاثیر مثبتی داشته استم زیرا ایران از
طریق افغانستان وجه نقد ،مواد معدنی و نالاهای با ارزش مورد نیاز را وارد نشور میکند و
در عوض از افغانستان حمایت و پشتیباتی مالی و سیاسی میکند(تابناک)9211 ،
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علاوه بر اینها و بر خلاف برداشت بسیاری از افراد ،افغانستان نشوری غنی با فاصله
طبقاتی بسیار استم حدود  %91از مردم این نشور سرمایه قابل توجهی در اختیار دارند و
تمایل به سرمایه گذاری در سایر نشور ها دارندم به دلیل وجود محدودیت های متعددی
نه در ایران برای این سرمایه گذاران وضع شده است ،این افراد تا ننون عمدتا سرمایه
خود را در نشورهای عربستان سعودی ،امارات و نشورهای اروپایی صرف نرده اندم در
حالیکه طبق بررسی های صورت گرفته تمایل بالایی در بین سرمایه داران این نشور به
سرمایه گذاری در ایران وجود داردم به گفته عبدالرحیم نردی مدیرعامل منطقه آزاد
چابهار هم اینک حدود  211شرنت ثبت شده افغانستانی در چابهار فعالیت دارند(ایرنا،
)9311م باید در نظر داشت یکی از بهترین راهها برای هم افزایی توان اقتصادی و استفاده از
ظرفیت های دو نشور ،هموار سازی راههای سرمایه گذاری و ورود سرمایه از افغانستان به
ایران است(عباسی)213 :9319 ،م
افغانستان نشوری محصور در خشکی است نه به آبهای آزاد دسترسی ندارد و تا ننون
انتقال نالا به این نشور از طریق بندر نراچی پانستان انجام میشدم با توجه به اینکه در طول
دهه های گذشته روابط خصمانه ای بین این دو نشور برقرار بوده است ،پانستان از فرصت
بندر نراچی به عنوان اهرم فشاری برای تحقق اهدافش در افغانستان استفاده میکندم علاوه بر
این یکی از اصلی ترین شرنای تجاری افغانستان ،هندوستان است و رابطه تنش آلود هند و
پانستان سالهاست نه جریان داردم بنابر این افغانستان در جهت یافتن راهی جایگزین به
بندر چابهار ایران چشم دوخته استم
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شکل  2مسیر دسترسی افغانستان به آبهای آزاد از طریق ایران .منبع( :چستیارزاده)1311 ،

یافته های اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا براورد نرده است نه با وجود اینکه
افغانستان هم اننون نشوری فقیر محسوب میشود ،دارای معادن غنی از  11میلیون تن مس2/2 ،
میلیارد تن آهن و  9/2میلیون تن دیگر عناصر نمیاب با ارزش نلی  9تا  3تریلیون دلار است نه به
دلیل عدم اتصال به آب های آزاد و نشورهای توسعه یافته ،دست نخورده باقی مانده
است(چستیارزاده)3 :9311،م بنابر این دسترسی به بنر چابهار فرصت بسیار خوبی برای شکوفایی
اقتصادی افغانستان فراهم خواهد نردم این موضوع باعث میشود افغانستان از اقتصاد وابسته به
نشت تریاک عبور نرده و به سمت اقتصاد مدرن پیش برودم ایران بزرگترین مصرف نننده
تریاک در جهان استم تمامی این محصول از افغانستان به ایران وارد میشود و قطع روند تولید
خشخاش در افغانستان تاثیر بسیار مهمی در ناهش اعتیاد در ایران و سراسر نشور های جهان
داردم منابع مالی نه از استخراج معادن ،صادرات مواد خام و مواد معدنی دیگر نظیر آهن و
آلمینیوم برای افغانستان به ارمغان آورده میشود میتواند تاثیرات شگرفی بر جامعه ،اقتصاد و
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سیاست افغانستان بر جای بگذاردم علاوه بر این توسعه معادن و اقتصاد در افغانستان بر جذابیت این
نشور برای سرمایه گذاران خارجی می افزایدم
مهاجران افغانستانی حاضر در ایران امروزه به دو دسته تحصیلکرده و یا ماهر و نارگر ساده
تقسیم میشوندم اگر قرار باشد روابط تجاری ،سیاسی ایران و افغانستان گسترش یابد ،مهاجران
افغانستانی تحصیلکرده و ماهر نه با فرهنگ جامعه ایرانی به خوبی آشنا شده اند میتوانند در
توسعه روابط و گسترش رایزنی ها نقش نلیدی و تاثیر گذاری ایفا ننندم از طرفی راه اندازی
مسیرهای مواصلاتی افغانستان و ایران به نیروی نار ارزان قیمت بسیاری نیاز دارند نه مهاجران و
نارگران ارزان قیمت افغانستانی میتوانند در راه ساخت این مسیر ها به نار بسته شوندم
ظرفیت های فردی-اقتصادی مهاجران افغانستانی
آبهیجیت بنرجی 9و استر دوفلو 2نه در سال  2191برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند بر
اثر شواهدی حوور مهاجران در بازار نار نشورهای مختلف ،اثبات میننند نه مهاجران
تاثیر منفی اقتصادی بسیار نمی بر جمعیت بومی میگذارندم این دو دانشمند علوم اقتصادی
دلایل زیر را برای اثبات ادعا مطرح میکنند )(Banerjee & Duflo,2019:38

 افزایش گروه جدید مهاجران ،تقاضا برای نالا و خدمات را بیشتر نرده و منجر
به رونق اقتصاد محلی میشودم
 افزایش تقاضای گروه مهاجران ،فرصت های جدید شغلی به وجود می آورد نه
نیاز بازار به نیروی نار را بیشتر نرده و اثر اشباع بازار نار توسط مهاجران را
خنثی مینمایدم

Abhijit Banerjee
Esther Duflo

1
2
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 نارگران مهاجر ارزان قیمت سرعت فرآیند ماشینی شدن را در بسیاری از مشاغل
ناهش میدهد و امکان فرصت های شغلی برای سایر نارگران را بیشتر میکنندم
 نارگران مهاجر ممکن است مهارت های جدیدی را به نشور مبدا وارد ننند و با
راه اندازی نارگاه های تولیدی برای بومی ها ایجاد اشتغال ننندم
 نارگران مهاجر از همان ابتدا نسبت به جمعیت عادی جامعه خود توانمندی های
جسمی و ذهنی برتری داشته اند و سخت نوش تر بوده اند نه حاضر شده اند
سختی مهاجرت را به جان بخرند و در نشور دیگری با جدیت نار ننندم بنابر
این علاوه بر اینکه نیروی نار بسیار با ارزشی برای نشور مبدا محسوب میشوند،
در بلند مدت به احتمال زیاد فرزندانی تربیت خواهند نرد نه از نظر ژنتیکی و
سخت نوشی مانند خودشان بوده و مهارت های جدید والدین را نیز نسب نرده
باشدم به عنوان مثال ،پدر استیو جابز (عبدالفتاح جندلی) مهاجری از سوریه،
الکساندر گراهام بل ،مخترع تلفن از اسکاتلند؛ جف بزوس ،خالق آمازون از نوبا
و سرگئی برین ،خالق گوگل یک مهاجر روسی بوده استم
 از آنجا نه عمدتا مهاجران نسبت به شهروندان بومی جوان تر و معمولا شاغل هستند،
سود خالصی برای درآمد دولت دارندم افراد شاغل مالیات بر درآمد پرداخت می
ننند ،اما مزایایی مانند تحصیلات و حقوق بازنشستگی دریافت نمی ننندم
 جوانان نسبت به افراد مسن نمتر از خدمات بهداشتی استفاده می ننند بنابر این
هزینه بهداشتی درمانی نمتری به دولت تحمیل میکنندم
مهاجرت خالص منجر به رشد اندازه نیروی نار و افزایش ظرفیت تولید اقتصادی خواهد
شدم علاوه بر این مهاجرت منجر به رشد اقتصادی بالاتر همراه با افزایش درآمد مالیاتی و
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درامدهای دولت می شود نه همگی در براورد قدرت نرم نشور نقش حیاتی ایفا میکنندم
نیروی انسانی ،سازمانهای تولید نننده و سرمایه های مادی و معنوی سه عنصر مهم در رسیدن به
تولید نالا و خدمات هستندم بین این سه مهمترین عنصر نه نقش هماهنگ نننده بین سایر
عناصر را نیز بر عهده دارد ،نیروی انسانی استم منابع انسانی و نارگران مهمترین عامل هستند و
موظفند در یک بنگاه اقتصادی با استفاده از سازمان های تولیدنننده و سرمایه بیشترین بهره
وری را ایجاد ننندم سرمایه انسانی ارزشمندترین و مهمترین سرمایه ای است نه هر نشوری
دارد م نتیجه سود و زیان سازمان ها توسط سرمایه انسانی سازمان رقم زده میشودم این سرمایه
در اثر استفاده بهینه ،نه تنها ناهش نمییابد بلکه توانمندتر و قدرتمند تر به نار خود ادامه
میدهد(سلیمیفر ،شعبانی و ذبیحی)99 :9333 ،م مطالعات بیان میکنند نه جوامعی میتوانند مسیر
توسعه را به درستی طی ننند نه علاوه بر منابع و ذخایز طبیعی و سرمایه های مادی و
فیزیکی ،منابع انسانی قابل داشته باشند؛ تجربه چین و هند و سایر نشورها نشان میدهد نه در
سالهای اخیر نشورهایی نه منابع انسانی غنی دارند و یا بر نیروی منابع انسانی خود به صورت
اصولی تکیه نرده اند به خوبی توانسته اند رشد ننندم تجارب سایر نشورها نشان میدهد نه
چطور نیروی نار ارزان،چه مهاجر باشند و چه غیر مهاجر در سازندگی و بالندگی نشورها
نقش تاثیرگذار دارندم
آلمان پس از جنگ جهانی دوم با نمبود شدید نیروی نار مواجه شدم به همین دلیل
قرارداد هایی برای تامین"نارگر مهمان" با نشورها همجوار و نزدیک به خود یعنی ایتالیا،
اسپانیا ،یونان ،ترنیه و یوگوسلاوی سابق اموا نرد نه باعث شد خیل عظیمی از نارگران
ترک به آلمان بیایند و شروع به ساخت و ساز نمایندم نارگران ترنیه ای حاضر بودند در
ازای دریافت دستمزدی بسیار نمتر از دستمزد نارگران آلمانی نار ننند آلمان توانست
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ظرف دو دهه ،یعنی تا سال  9193به رشد و بالندگی نه میخواست برسد( Diefendorf,
)1993:119

ژاپن از جمله سایر نشورهایی است نه پس از جنگ جهانی دوم تخریب قابل ملاحظه
ای را شاهد بوده استم دو شهر هیروشیما و نانازانی پس از حمله آمریکا با بمب اتم با
خاک یکسان شده بودندم ژاپن در جریان جنگ نزدیک به  2,5میلیون سرباز از دست داده
بود و جمعیت آن از  929میلیون نفر به  92میلیون نفر رسیده بودم برای سازندگی مجدد
ژاپن خیل عظیمی از نارگران مهاجر ارزان از نشورهای مختلف اعم از ایران به ژاپن
رفتند و این نشور توانست ظرف مدت نوتاهی مجددا به رشد و توسعه یافتگی مناسب
برسدم امروزه ژاپن با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان  5تریلیون دلار سومین قدرت
اقتصادی دنیا (پس از آمریکا و چین) است()Tsurumi, 2015:89م

رونق اقتصادی در چین از حدود چند دهه قبل آغاز شدم پیش از آن چین درگیر فقر و بیکاری
گسترده در سراسر نشور بودم جمعیت این نشور نزدیک به  9,3میلیارد نفر بود و دولت توان
پاسخگویی به وضعیت معیشتی ملت را نداشتم بنابرین چین برای رسیدن به رشد و توسعه ،شروع
به تولید نالاهایی با نیفیت نه چندان خوب ولی ارزان قیمت نردم رمز تولیدات ارزان چین در
نارگران و نیروی انسانی بسیار ارزان مشغول به نار در نارخانه ها و تولیداتی های این نشور بودم
بدین سبب ظرف مدت نوتاهی چین خود را به بزرگترین صادر نننده نالا در جهان و دومین
قدرت اقتصادی دنیا تبدیل نرد()Kalathil, 2017:116

تجربه جهانی نشان داده است نه مهاجران غالباً با اندوخته ثروت اندک وارد می شوند،
بنابراین انگیزه بیشتری برای تلاش برای ساختن زندگی برای خود دارندم همچنین ،مطالعات
نشان داده است نه افرادی نه مایل به ترک نشور خویش و نار در نشورخارجی هستند،
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بلندپروازترین و مایل به ریسک ترین افراد نشور هستند و درنتیجه تلاش و دقت بالایی در
انجام وظایفشان به خرج میدهندم مهاجران جوان و متحرک غالبا نارآفرین نیز هستند و
توانایی این را دارند نه محصولات نوآورانه ایجاد ننندم اقتصاد آمریکا نمونه ای از
مهاجرت مهاجران خلاق و نارآفرین به آمریکا و تأسیس شرنتهای نلاسیک آمریکایی
بوده است  -نه منجر به افزایش نیفیت زندگی در سراسر آمریکا شدم
نارگران افغانستانی مهاجر سانن در ایران حاضر به انجام نارهایی سخت با دستمزد
پایین هستندم نارهایی نه عمدتا نارگران ایرانی حاضر نیستند با چنین دستمزد هایی به
انجام آن بپردازندم آمارهای رسمی و غیر رسمی بیان میکنند نه نرخ بیکاری در افغانستان
به  21درصد میرسد( )AfghanistanNews, 2020:1ولی در ایران نمتر مهاجر
افغانستانی را میتوان یافت نه به شغلی اشتغال نداشته باشدم در حالیکه در سال 9111
حدود  19,1درصد از مهاجران حاضر در ایران در سن نار بودند ،در سال  2191این
موضوع روندی افزایشی داشته است و در حدود  91,2درصد از جمعیت مهاجران حاضر
در ایران در سن نار بودندم باید دانست نه با توجه به تجربه حاصل از رشد و توسعه
نشورهای توسعه یافته ،استفاده از نیروی انسانی ارزان قیمت ،یکی از اصلی ترین رموز
پیشرفت و توسعه در مدت زمان نوتاه استم بنابرین میتوان از سرمایه نارگران افغانستانی
ارزان در نشور استفاده نمود و مسیر ساخت و ساز و توسعه را با سرعت هرچه تمام تر در
نوردیدم علاوه بر این بعوی از مشاغل معمولاً به دلیل پایین بودن دستمزد و یا اعتبار و
منزلتی نه برای این نوع نارها وجود دارد ،مورد استقبال نارگران بومی قرار نمیگیرندم
مهاجرت نارگران انعطاف پذیر افغانستانی به نارفرمایان نمک میکند نه جای خالی
نیروی نار برای چنین مشاغلی را پرننندم همچنین ،اگر مشاغل نم مهارت توسط مهاجران
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اجرا شود ،نارگران بومی قادر می شوند تا نارهایی نه نیاز به مهارت بیشتر داشته و
دستمزد بهتری دارد را بر عهده بگیرندم از طرفی در دراز مدت نیروی مهاجر افغانستانی نیز
در ایران دانش و مهارت های لازم را به دست می آورند و میتوانند با بازگشت به نشور
خود در رونق ،آبادانی و توسعه نشورشان نقش تاثیر گذاری داشته باشند
علاوه بر این ،نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی در ایران ،در ننار سایر دانش آموزان
ایرانی به تحصیل پرداخته و جامعه پذیر شده اندم امروزه حدود  91درصد نسل دوم و سوم
مهاجران افغان مقیم ایران تحصیل نرده هستند و بسیاری از آنها علاوه بر آموزش تعالیم مدرسه به
آموزش مهارت هایی همچون خیاطی ،بنایی ،نقاشی ،مکانیکی،آشپزی ،و غیره پرداخته اند و نه
تنها در امور تحصیلی ظرفیت های قابل توجهی دارند ،در مشاغل یدی نیز بسیار ماهر و توانمند
هستندم بنابراین میتوان از این ظرفیت نیروی انسانی نسل دوم و سوم افغانستانی های مقیم ایران در
بازار نار ایران به خوبی بهره برد(صادقی)3 :9311 ،

شکل 3روند مهاجران سن کار حاضر در ایران منبع( :سعادتی)1311 ،
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از طرفی یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی ایران ناهش نرخ زالد و ولد در ایران است و
پیش بینی میشود در آینده ایران تبدیل به یک نشور پیر گردد نه نرخ زاد و ولد پایین و افزایش
جمعیت آن باعث افزایش نسبت وابستگی مشود (افزایش نسبت نارگران پیر به جوانان)م این امر
مراقبت های بهداشتی اجتماعی ،درآمد و هزینه های دولت را با مشکل مواجه میسازد(میری ،مداح
وراغفر)239 :9313،م پذیرش مهاجران موثرترین سیاست برای مقابله با سالخوردگی جمعیت است،
زیرا اجازه می دهد نمبودهای مراقبت های بهداشتی و اجتماعی با نارگران جوانی نه سهم
خالصی در افزایش درامد دولت دارند و نیروی نار را تقویت می ننند ،پر شودم
مدل نظری تحقیق
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نتیجه گیری
مهاجرت مردم افغانستان به ایران پدیده ای است نه در طول دهه های گذشته به شدت
گسترش یافته است و افغانستانیها بیشترین تعداد مهاجران سانن ایران را تشکیل میدهندم
مهاجرت افغانها به ایران پیامدهای متعددی به دنبال داشته است نه از جمله آنها میتوان به
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهاجران افغانستانی بر نشور ایران اشاره نردم مهواجرت میلیونها
افغوان به نشور ،تناسب بین نیروی نار و فرصتهوای شوغلی ایجواد شده در ایران را بر هم زده
است و تعداد فرصت های شغلی برای جمعیت بومی نشور ناهش یافته استم رفت و آمد این
مهاجران به افغانستان ،احتمال ورود نالاهای قاچاق بویژه تریاک و مواد مخدر را افزایش داده
است و بزهکاری و رفتارهای مجرمانه در نواحی مهاجر نشین افزایش یافته استم
با این حال با مدیریت و برنامه ریزی صحیح میتوان از حوور مهاجران افغانستانی در نشور،
به عنوان یک فرصت برای افزایش توان اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی هر دو نشور بهره گرفت
و از آنجا نه افرایش توان اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ممم هر نشور از شاخصه های افزایش
قدرت نرم یک نشور است ،با چنین فرصت سازی قدرت نرم هر دو نشور را ارتقا دادم حوور
نیروی نار ارزان افغانستانی اگر به خوبی مدیریت شود میتواند منجر به رونق تولید و در نتیجه
پیشرفت اقتصادی نشور گردد و با توجه به حجم بالای نیروی نار ماهر و تحصیلکرده در
نشور باعث میشود نیروی نار ماهر ایرانی بجای اشتغال در شغل هایی نه به مهارت نمتری
نیاز دارند ،نیروی خود را صرف امور تخصصی نمایندم از طرفی در دراز مدت نیروی مهاجر
افغانستانی نیز در ایران به نسب دانش و مهارت های لازم اقدام میکنند و میتوانند با بازگشت به
نشور خود در رونق ،آبادانی و توسعه نشورشان نقش تاثیر گذاری داشته باشندم داشتن زبان و
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فرهنگ مشترک سهم مهمی در انتقال و انطباق ظرفیت هاب دو نشور و تحکیم پیوندهای
اقتصادی  ،فرهنگی و برادری دو ملت را در پی داردم
گسترش مناسبات تجاری بین دو نشور منجر به افزایش رونق اقتصادی هر دو نشور خواهد
بودم از جمله راههای گسترش چنین مناسباتی ،افرایش صادرات و واردات بین دو نشور،
دسترسی افغانستان به آبهای آزاد جهانی از طریق بندر چابهار و دور زدن تحریم های بین المللی
ایران از طریق افغانستان استم مهاجران افغانستانی میتوانند در این زمینه ها نقش تسهیل گری
داشته باشندم
بنابر این برخورد و استفاده مناسب از ظرفیت های مهاجران افغانستانی سانن ایران
میتواند در تحکیم روابط بین ایران و افغانستان و افزایش قدرت نرم هریک تاثیر گذاشته و
جایگاه هر دو نشور را در سطح منطقه و بین المللی بهبود میبخشدم افزایش ارتباط بین دو
نشور از طریق مهاجران ،میتواند در بهبود صادرات و واردات هر دو نشور و پیشرفت
اقتصادی شان تاثیر مثبتی داشته باشدم ارتقای روابط دوستانه بین دو نشور در افزایش توان
نظامی و امنیتی هریک از نشور ها سهم قابل توجهی دارد و میتواند به عنوان یک سپر
دفاعی در مقابل دشمنان عمل نندم استفاده از چنین ظرفیتی نیازمند برنامه ریزی های دولتی
و نشوری مناسب و اقدامات دولتی هر دو نشور است تا بتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل
نرد و قدرت نرم نشور ها را ارتقا دادم
نتای این پژوهش میتواند سیاستمداران و برنامه ریزان حانمیتی را در راستای استفاده
صحیح از ظرفیت های بالقوه مهاجران افغانستانی یاری رساندم پیشنهاد میشود در مطالعات
آتی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در استفاده از ظرفیت
های مهاجران افغانستانی حاضر در ایران مورد ناووش قرار گیردم
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