
  
  3، شماره1، دوره1397و روابط انساني، زمستان جغرافيا 

  با تاكيد بر اتباع افغاني بررسي تاثيرات حضور اتباع بيگانه در امنيت كشور

  حسين عزيزي

  دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد جغرافياي نظامي دانشگاه امام حسين(ع)

  07/10/1397تاريخ پذيرش:                                                                                     16/9/1397تاريخ دريافت:

  چكيده:

هاي مختلف طبيعي، زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حضور اتباع بيگانه داراي پيامدها و بازتاب

ابعاد مختلف امنيت است، سياسي و امنيتي ميباشد. يكي از مباحث مهم در بحث حضور اتباع بيگانه، ارتباط آن با 

 كشورمان .اندبها و پيامدهاي مختلف امنيتيبه عبارت دقيقتر، اتباع بيگانه با مهاجرتهاي غير قانوني داراي بازتا

مهاجرين زيادي را از خارج كشور در خود جاي داده است كه عمده ترين مهاجران خارجي، افغاني ها مي باشند. 

برجاي گذاشته است و در طي سال هاي اقامت خود تأثيرات مثبت و منفي  حضور اين مهاجران پيامدهايي را

فراواني از بعد اجتماعي و فرهنگي برجاي گذاشته اند كه ضرورت دارد اين بازتاب ها و تأثيرات مورد بررسي و 

در گذشته، اكثر مطالعات بر روي نقش و تأثير حضور اتباع  تأثيرات آن بر امنيت ملي نيز مورد سنجش قرار گيرد.

بيگانه بر روي سرمايه فيزيكي و مسائلي چون باز توزيع درآمد، باز توزيع نيروي كار و سرمايه انساني و مهارتهايي 

به بعد، با وسيعتر شدن مقياس حضور اتباع  1370گشت صورت ميگرفت اما از دهه كه ذخيره ملي محسوب مي

هاي اقتصادي به شدت درگير اين مساله گشته است و اين مساله كماكان ادامه دارد و ديگر ديدگاه كشورمانانه، بيگ

به تنهايي نميتوانند براي درك و تحليل آن بسنده كنند و از اينرو حضور اتباع بيگانه را ميتوان از نظر سياسي، 

از ديدگاه امنيتي به اين مساله تحليلي  -با روش توصيفيامنيتي، فرهنگي مورد بررسي قرار داد كه در اين پژوهش 

  .شودنگريسته مي

  

  ، اتباع بيگانهايران، امنيت ملي، امنيت فرهنگي، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي واژگان كليدي:
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 مساله: تشريحمقدمه و  -1

پيوند ناگسستني دارد. مهمترين اي انساني است و با فطرت انسان ه امنيت از جمله مهمترين اهداف و خواسته

نياز هر جامعه، كشور، خانواده و حتي فرد در درجه اول ناگسستني دارد. مهمترين نياز هر جامعه، كشور، خانواده 

و حتي فرد در درجه اول امنيت است. امنيت ملي مهمترين اولويت در سياست داخلي و خارجي تمام دولتها به 

گان هر جامعه با اخذ تدابير الزم در مورد ايجاد و كنترل امنيت كشورشان تالش شمار ميرود. لذا رهبران و نخب

 مي كنند تا از تهديدات داخلي و خارجي مصون باشند.

هاي  مختلف طبيعي، زيست محيطي،  اقتصادي،  اجتماعي،  فرهنگي،  ضور اتباع بيگانه  داراي پيامدها و  بازتابح

احث مهم در بحث حضور اتباع بيگانه، ارتباط آن با ابعاد مختلف  امنيت يكي از مب .سياسي و امنيتي  ميباشد

تأمين . اند تر، اتباع بيگانه با مهاجرتهاي غير قانوني داراي بازتابها و پيامدهاي مختلف امنيتي است، به عبارت دقيق

  . تهديدات خارجيامنيت ملي در كشورهاي در حال توسعه مستلزم توجه بيشتر به تهديدات داخلي است تا 

هاي قومي، گروهي، مذهبي و تجاوز بيگانگان كشور افغانستان ساليان متوالي، گرفتار انواع ناامني ها و درگيري

ها را مجبور به مهاجرت به است. عالوه بر مشكالت سياسي، مشكالت اقتصادي و فرهنگي نيز افغانقرار گرفته

است. كشورهاي جداشده از شوري سابق و خود روسيه، كردهكشورهاي ديگر به خصوص ايران، پاكستان و 

همچنين كشور ايران به داليل اقتصادي و مذهبي (سرراه عتبات عاليات و عربستان قرار گرفتن و جاذبه خاص 

مرقد امام رضا(ع) براي اهل تشيع و زيارت پيروان و عارفان صوفي شهر تايباد براي اهل تسنن) و داليل سياسي 

هاي برابري و برادري)، همواره مقصد مهاجرت هاي فصلي و ر بعد از انقالب اسالمي و وجود آرمان(ثبات كشو

  است. دايم اقوام افغان بوده

تنها مانعي بر سر راه بازگشت هاي پي در پي در افغانستان نهشكسته و خشكساليجنگ طوالني، اقتصاد درهم

: 1382است (كريمي موغاري،  جديدي از پناهندگان را ايجاد كرده مهاجرين افغاني نبوده، بلكه به طور مداوم موج

كنند. زنان ). بخش اعظم اتباع افغاني در كشور ما، كارگران ارزان قيمتي هستند كه به صورت غيرقانوني كار مي57

ر فقير و كارگر و كودكان افغاني نيز عموماً مشغول به كار هستند. عالوه بر آن، اتباع افغاني مهاجر، تنها شامل قش

اند به قشرهاي متوسط و باالي جامعه نيز دست نبوده، اين مهاجرين طي چندين سال حضور در ايران توانسته

يابند. بنابراين مهمترين انگيزه افغاني ها با توجه به نوع مهاجرت آنها بصورت تقريبي، به دو دسته تقسيم ميشود: 
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بصورت خانوادگي مهاجرت كرده اند و دسته دوم مهاجرين افغاني كه  دسته اول افغاني هايي كه به داليل امنيتي

بصورت گروهي و دسته جمعي(غير خانوادگي و معموال بدون زن و بچه) به ايران مهاجرت كرده اند كه انگيزه 

  آنها نيز كار و فعاليت اقتصادي مي باشد.

 ن امنيت تعريف شده است. همچنين از لحاظدر حاليكه يكي از كاركردهاي ويژه هر نظام در طول تاريخ در تامي

بزهكاري،  اشاره كرد: ارتكاب كشورعلوم امنيتي در مبحث حضور اتباع بيگانه ميتوان به مشكالت زير در سطح 

گروگان  شرارت، سرقت اعم از مسلحانه و غير مسلحانه، توزيع مواد مخدر و...) قاچاق انسان(جرائم امنيتي 

فعاليتهاي  هويتي ايراني، ازدواج با زنان سطح شهرستان و تولد فرزندان بي هويت،گيري، جعل و غضب اسناد 

جمعيتي و  عاتي، ورود و خروج عناصر طالبان و القاعده، گسترش وهابيت و سلفيت و تكفيري، تغيير بافتاطال

بيشتر و  ايشيوع حاشيه نشيني، استفاده از امكانات و خدمات دولتي. حضور اين گروه نيز موجب گرفتاري ه

از اين رو، سوالي با عنوان، مهاجرت غير قانوني اتباع خارجي چه تأثيري بر . آسيب هايي را فراهم نموده است

  دارد؟امنيت جمهوري اسالمي 

 اهميت موضوع: -2

با توجه به ضرورت تأمين و حفظ امنيت در ابعاد داخلي و خارجي هميشه يكي از اولويتهاي دولتها در سياستهاي 

تهديد  -1لي و خارجي توجه به اين موضوع بوده است. زيرا دولتها معموال با دو نوع تهديد روبرو هستند. داخ

تهديدات بيروني و خارج از كشور. البته هر دو نوع تهديد مرتبط  -2از درون مرزهاي جغرافيايي و داخل كشور، 

تهديدهاي خارجي بر امنيت ملي يك كشور در تأثير  و مكمل يكديگر هستند و امنيت ملي را تهديد مي كنند.

عوامل تهديد كننده داخلي امنيت  مواقعي كه آن كشور دچار تهديدهاي داخلي نيز باشد، بسيار افزايش مي يابد.

از مهمترين خطرها براي امنيت ملي به شمار مي آيد كه رفع آنها تنها با چاره انديشي و با حضور اتباع بيگانه 

اگر آرامش و ثبات سياسي و امنيت در . اقتصادي مناسب توسط مسئوالن كشور ميسر مي باشداتخاذ سياستهاي 

كشوري برقرار باشد و يا بالعكس جنگ و ناآرامي حاكم باشد كشورهاي همسايه خود را تحت تاثير قرار خواهد 

ي در افغانستان موجب داد و تهديداتي را براي آنان به وجود خواهد آورد. بيش از دو دهه جنگ و درگيري داخل

مهاجرت خيل عظيم مردم اين كشور به كشورهاي همسايه از جمله ايران شد و با توجه به از بين رفتن ساختار 

مهاجران  امكان بازگشتاقتصادي اين كشور در طول جنگهاي داخلي و حمله آمريكا و متحدانش به افغانستان 



 عزيزي                 

 

 

174 

 

. ضمن اينكه يكي از عوامل تشديد بيكاري، وجود نداردشورشان ن در آينده اي نزديك به كدر ايرا افغاني مستقر

لي توسط مهاجران خارجي است. اين تحقيق در شغقتصاد ايران است، اشغال فرصتهاي كه هم اكنون دامنگير ا

  .بررسي نمايد ابعاد مختلف امنيت مليصدد است كه تأثير مهاجرت افغانيها را بر 

 روش تحقيق: -3

نوع  و ماهيت به توجه با است. تحليلي -توصيفي آن انجام روش و است كاربردي هدف بنابر تحقيق اين

اي و اسنادي بوده است. روش تجزيه و تحليل كتابخانه روش مبناي بر اطالعات مطالعه، گردآوري مورد موضوع

  انجام شده است. نگارندهاين تحقيق از نوع كيفي بوده كه بر اساس استدالل و تبيين 

  نظري: مباني -4

  امنيت ملي -4-1

گويد؛ امنيت را امنيت ملي از دو واژه مستقل امنيت و ملي تشكيل شده است. ارنولد والفرز در مورد امنيت مي

امني نيست، امنيت وجود دارد. وجود جنگ، خشونت، توان به وسيله فقدان ناامني تعريف كرد. يعني هر جا كه نامي

اتي داخلي، برخي عاليم ناامني هستند، بنابراين نبود آنها مساوي با امنيت ثبزد و خورد، منازعات فردي و بي

) والتر ليمپن امنيت ملي را چنين تعريف كرده است؛ يك ملت هنگامي امنيت دارد كه 85: 1389است.(اسالمي، 

حاضر براي اجتناب از جنگ، منافع مشروعش را قرباني نكند و در صورت وقوع درگيري براي حفظ آن منافع، 

به جنگيدن باشد. دائره المعارف علوم اجتماعي نيز امنيت ملي را توانايي و قدرت كشور و حمايت از ارزشهاي 

بندي گفت؛ حفظ ارزشهاي معنوي جامعه، توان در يك جمعداند. لذا ميداخلي آن در برابر تهديدات خارجي مي

و نواميس مردم از جمله موارد عمده و اساسي  تماميت ارضي، استقالل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حفظ جان

 )80- 77: 1381؛ به نقل از مهري،  87: 1389وظائف دولتها در مقوله ملي  به حساب مي آيند.(اسالمي، 

 امنيت سياسي -4-2

امنيت سياسي ناظر بر ثبات سازماني دولتشاء سيستمهاي حكومتي و ايدئولوژيهايي است كه به آنها مشروعيت مي 

ميزان اقتدار دولت ها و اينولوژيهاي سياسي آنان معيار مهمي محسوب مي گردد و ) 31: 1396بوزان، ( بخشد.

همين طور انسجام سياسي دولتها، سيستمهاي حكومتي مقتدر و قوي و ايدئولوژيهاي وحدت بخش به تقويت 
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سابق در رابطه با اين  امنيت سياسي دولتها مي انجامد. در اين زمينه گورباچف آخرين رئيس جمهور شوروي

سرشت سالحهاي «مسئله كه ديگر اصيت يك مسئله نظامي نيست بلكه يك مسئله سياسي نيز ميباشد مي گويد: 

معاصر به گونه اي است كه اميدي براي هيچ يك از كشورها باقي نمي گذارد تا بتوانند به تنهايي با تكيه بر 

  »نمايند. ابزارهاي فني و نظامي ملي از امنيت خود دفاع

مشروعيت نظام سياسي پيش شرط اساسي امنيت ملي هر كشوري است بويژه امنيت ملي كشورهاي جهان سوم 

با توسعه سياسي ارتباط نزديكي يافته است و آن كشورها را با مشكالت داخلي بسياري چون بحران مشروعيت، 

دو بعد داخلي و خارجي از هم تفكيك شورش و خطر كودتاهاي نظامي روبرو كرده است در مورد امنيت سياسي 

  شده است كه عبارتند از:

 درون بك جامعه توجه شده »حاكمان«و » شهروندان«به رابطه  الف) امنيت سياسي داخلي: اين بعد از امنيت بيشتر

خاتمي، سفه وجودي حكومت و حكمران به وجود آوردن صلح و امنيت است. (لز، فباست. بر مبناي تعريف ها

اما ممكن است در زمانهايي، دولتها خود تهديدي براي امنيت شهروندان حساب شوند و با وضع ) 19: 1376

قوانين و مقررات دست و پاگير و يا غلط امنيت شهروندان را به خطر بيندازند. ب) امنيت سياسي خارجي: اين 

بين الملل مورد بررسي  صورت از امنيت سياسي به وجه خارجي امنيت پرداخته و رابطه كشورها را در صحنه

  قرار داده است.

 امنيت اجتماعي -4-3

امنيت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب و هويت و عرف ملي با شرايط قابل قبولي 

باري بوزان معتقد است؛ زماني امنيت اجتماعي مطرح خواهد بود كه ) 34: 1396بوزان، از تحول مربوط است. (

بالقوه يا بالفعلي بعنوان تهديدي براي هويت افراد جامعه وجود داشته باشد كه فرد خود را عضو يك گروه نيروي 

اجتماعي بداند. وي مفهوم ارگانيكي امنيت اجتماعي را هويت دانسته و امنيت اجتماعي را مترادف امنيت هويت، 

امل مهاجرت، رقابت طولي (يا افقي)، و رقابت كند. بوزان تهديدات امنيت اجتماعي را به سه دسته كلي شتلقي مي

و اين ارزشها  )175: 1389نمايد.(اسالمي، عرضي (يا عمودي) و يك دسته فرعي بنام افت جمعيتي تقسيم مي

در بررسي امنيت اجتماعي بايد معيار ميزان تحمل، انسجام و . اغلب از داخل كشورها مورد تهديد قرار مي گيرند

نكته اي كه به  )147: 1387ماندل، ز هويتهاي فرهنگي سنتي در بين ملتها توجه داشت، (همزيستي مسالمت آمي

موضوع امنيت اجتماعي اهميت مي بخشد اين است كه اين صورت از امنيت نه به يك حوزه جغرافيايي خاص 
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ت اقتصادي مانند مبحث امني -محدود است به آن صورت كه در اميت نظامي ديديم و نه به يك بخش زندگي بشر 

  )138: 1395روشندل، بلكه امنيت اجتماعي سايه خود را بر تمام ابعاد زندگي بشر گسترانيده است. ( -

  1امنيت اقتصادي -4-4

دهد كه بهبود مي ، ارتباطي تازه و نو نيست. توجه به قانون اساسي كشورها نشانملي ارتباط ميان اقتصاد و امنيت

امنيت  هاست. در بعد مطالعات امنيتي، پس از افول نظريهوضع اقتصادي و تأمين امنيت، دو هدف اصلي همه نظام

معاش مردم بوده و  كنندهمينگيرنده مقوالت تأبراقتصاد، در هر زماني در. نظامي، اقتصاد جايگاه فراگيرتري يافت 

هاي اصلي در اين به اموري چون منابع طبيعي، نيروي انساني و تالش و فعاليت بشري وابسته است. از چالش

هاي امنيتي اشاره ها و انتقال منابع به ساير حوزهمنابع، غارتگري بودمهاي اقتصادي، كتوان به نابرابريعرصه مي

هاي نابرابري حاكي ازدهاي عيني آن وجود دارد. طبقات مختلف اقتصادي فقير و غني، كرد كه در جهان معاصر، نمو

هاي خدادادي، عدالت . در امنيت اقتصادي، عالوه بر اهميت وجود منابع و ثروتاستاقتصادي و توزيع ناعادالنه 

 عدالت در عرصه جرايا بابا اين حال و . به شمار مي روداي مهم عادالنه ثروت ميان مردم نيز مؤلفه و توزيع

د نمومي است، از بين خواهعكه همان نارضايتي به ويژه در بعد ملي ثباتي و ناامني اقتصاد، عوامل مهم بي

  )88: 1389(جمشيديان، رفت.

ارد . وجه امنيت اقتصادي يكي از نگرانيهاي مهم دولت هاست. امنيت اقتصادي به طور كلي دوسو يا دو وجه د

شود . وجه  نخست به تحكيم بنيانهاي اقتصاد ملي و رهانيدن آن از آسيب وابستگي به كشورهاي ديگر مربوط مي

ارداتي از وين كشورها نيز با مواد خام ديگر امنيت اقتصادي، متوجه كشورهاي صنعتي است . امنيت اقتصادي ا

  )22: 1395كشورهاي توسعه نيافته پيوند خورده است.(روشندل، 

 امنيت فرهنگي -5-4

دهد اگر هاي اصلي آن را تشكيل ميبحث از امنيت فرهنگي در ذيل موضوع امنيت ملي قرار دارد و يكي از مؤلفه

ين امنيت كشورها در دو بعد داخلي و خارجي نقش بسزا ايفاء گري و اقتصاد در تامدر قرون قبل دو عنصر نظامي

كردند در قرن بيست و يكم ضروري است كه بر مدخليت بيشتر عنصر فرهنگ و اهميت آن تاكيد بيشتر شود مي

نوبه خود در انديشه حكومت سهم زبان، مذهب و سنن فرهنگي، هر كدام به  )164: 1389.(اسالمي، 
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امنيتي، اين بعد از امنيت به دليل ابهام در مرزهاي مفهومي از  -در مطالعات دفاعي ) 124: 1384دارند(احمدي، 

تر از ساير ابعاد امنيت مورد مطالعه يك سو و غلبه ابعاد نظامي و سياسي امنيت و قدرت در دوران جنگ سرد، كم

ي از فروپاشي نظام دو قطبي و پايان تر تنظيم و طبقه بندي شده است. اما با تحوالت ناشو تحقيق قرار گرفته و كم

برخي از وجوه اين برجستگي ت. اي يافته اسدوران جنگ سرد، ابعاد فرهنگي امنيت برجستگي و اهميت فوق العاده

بر اثر انقالب در دانش، فناوري و تجهيزات مربوط به اطالعات و ارتباطات، مبادالت و تعامالت  ؛و اهميت

فرهنگي به صورت چشمگير، نامحدود و غير قابل كنترل افزايش يافته و حاكميتهاي ملي و حتي فرهنگها و خرده 

اي و بين المللي ي، منطقههاي رقابت ميان قدرتهاي محلعرصه ؛هستندهاي ملي در حال كم رنگ شدن فرهنگ

، ابزار »انسان«به  »سياست«اي كه محور رقابت از اند به گونهنسبت به دوران جنگ سرد، به كلي متحول شده

، »فضاي رعب و وحشت«و فضاي رقابت نيز از  »فرهنگ و اقتصاد«به  -به ويژه قدرت نظامي  - »قدرت«رقابت از 

خالف دوران جنگ سرد كه نظام دو قطبي مادي با حذف فرهنگ، به ويژه  بر. تغيير يافته است »جهاني سازي«به 

فرهنگ ديني از معادالت قدرت بر جهان حاكم بود، جهان در حال ظهور كنوني، جهاني چند قطبي با محوريت 

در گذشته، معادالت امنيتي معطوف به قدرت نظامي بود؛ ولي در شرايط فعلي، نه  فرهنگ و تمدن ديني است؛

ها و رقابتها و حتي افزاري و ماهيت فرهنگي و اقتصادي پيدا كرده، بلكه همه فعاليتقدرت واقعي جنبه نرم تنها

افزاري به خود هاي نظامي موج سومي، ماهيتاً دانش محور و دانايي محور شده و بيش از هر چيز جنبه نرمجنگ

افزاري و واقعي قدرتي است كه از توان نرمشود كه در شرايط فعلي ابرقدرت گرفته است. بنابراين، گفته مي

تواند در مقياس جهاني و با برتري مطلق به توليد، توزيع و مصرف انبوه رقيب برخوردار است و ميفرهنگي بي

 هاي فكري و فرهنگي را به تصرف خود درآورد؛دانش، اطالعات و فناوري دست بزند و به جاي خاك، حوزه

ها را براي جدا كردن  ها و وابستگي متقابل جهاني، توان حكومت گي منافع ملتدر شرايط فعلي، در هم تنيد

تر مردم دنيا بيش ،در شرايط فرانو. مردم از اين تأثير پذيري كاهش داده و نفوذ متقابل جوامع را تقويت كرده است

رهنگي و تبادل فرهنگي تر از گذشته به تعامل فگيرند و بيشهاي بيگانه قرار ميدر معرض افكار و ايدئولوژي

تر از هر زمان ديگري اثرپذيري و استحاله فرهنگي صورت پردازند و در شرايط نابرابر رقابت فرهنگها، بيشمي

هاي ملي با چالشهاي جدي روبه رو پذيرد و به صورت تناقض آميزي، در حالي كه امنيت ملي و حاكميتمي

( احمدي،  ي به عنوان يك هدف امنيتي اولويت پيدا كرده استاشده، ثبات بين المللي هم به گونه بي سابقه

1384 :126.(  
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 پناهنده و پناهندگي -6-4

پناهنده كسي است كه به علت ترس موجهي كه داشته يا دارد، از اينكه به خاطر نژاد، مذهب، مسيت يا عقيده 

كشوري كه سابقا در آن ساكن بوده سياسي تحت تعقيب در آيد، از كشور متبوع خود و يا اگر تابعيتي ندارد از 

برخوردار شود و اگر  نخواهد از حمايت كشور متبوع خود است از آن خارج شده باشد و به خاطر ترس مزبور

  فاقد تابعيت است، نخواهد به كشوري كه قبال در آن ساكن بوده است باز گردد.

مي كند. بنابر اين دولتها در اعطاي پناهندگي پناهندگي حقي است كه دولتي در اعمال حاكميت خود به فردي اعطا 

هيچ گونه اجبار و الزامي ندارند در صورتي كه به فرد يا افرادي پناهندگي ندهند، حقي از آنان زايل ننمودهاند، 

مطابق با قوانين حقوق بين الملل تمامي افراد ساكن يك كشور، اعم از تبعه يا بيگانه تحت صالحيت ارضي همان 

دارند. بنابر اين دولت مي تواند در سرزمين خود اعمال صالحيت نموده و از اعمال صالحيت ساير  كشور قرار

كشورها در داخل سرزمين خود جلوگيري نمايد و فردي را كه از كشور متبوعش فرار نموده به كشور خود پناه 

ون مرزي، پناهندگي برون پناهندگي به دو حالت كلي تقسيم مي شود. بناهندگي در) 376: 1382گنجي، دهد. (

  مرزي

 پناهندگي درون مرزي -6-4-1

سرچشمه اين نوع پناهندگي اصل حاكميت دولت است و دولتها تنها مي توانند به هر كسي كه مايل باشند اجازه 

ورود به سرزمين خود را بدهند. اين نوع از پناهندگي توسط نمايندگيهاي سياسي مختلف به فرد يا افراد خارجي 

مي گردد. در اين پناهندگي، دولتي در سرزمين خود به فرد يا افرادي كه از كشور خود به داليلي فرار نموده  اعطا

و به سرزمين مزبور رفته اند، پناه مي دهد، در پناهندگي درون مرزي تصميم درباره اعطاي پناهندگي با استر داد، 

  شود. فقط مربوط به دولتي است كه از آن در خواست پناهندگي مي

  پناهندگي برون مرزي -6-4-2

اين نوع پناهندگي كه براي آن اصطالحات ديگري نظير پناهندگي خارج با ديپلماتيك به كار مي رود، در محدوده 

مناطق ديپلماتيك همانند سفارتخانه ها، كشتيهاي جنگي و هواپيماهاي دولتي صورت مي گيرد. اين مناطق 

حقوق بين الملل، اعمال قدرت مقامات دولتي كه اين مكانها در آن قرار دارند مكانهايي هستند كه در آن طبق 
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متوقف مي گردد و منشاء آن مصونيتي است كه دولتها به اين اماكن ميدهند. پناهندگيهاي برون مرزي رأسا توسط 

  .طاء مي گرددكشورها و يا نمايندگيهاي سياسي خارجي در خارج از كشور متبوعه پناهنده به فرد يا افراد اع

  يافته هاي تحقيق: -5

  پيامدهاي مهاجرت افاغنه بر امنيت سياسي �

ها ها، سيستم هاي حكومتي و ايدئولوژي هايي است كه به آنامنيت سياسي؛ ناظر بر ثبات سازماني دولت

 ). از طرفي مهاجرت نيز شكلي از تحرك جغرافيايي يا مكاني جمعيت124: 1384بخشد (احمدي، مشروعيت مي

است كه بين دو واحد جغرافيايي انجام مي گيرد. اين تحرك بايد به تغيير محل اقامت معمولي فرد از مبدا يا محل 

اقامت قبل از مهاجرت وي به مقصد يا محل اقامت جديد بيانجامد. با اين تعريف بيش از سه دهه است كه ايران، 

اين گروه نوعي مهاجرت اضطراري يا اجباري ناسالم پاكستان و... پذيراي مهاجران افغاني مي باشند. مهاجرت 

توام با تخريب است. حركتهاي مهاجرتي افغانها در طي سه دوره اتفاق افتاده است: حمله شوروي سابق به 

، جنگ هاي داخلي، و روي كار آمدن رژيم طالبان. اين بدين معني است، كه يك تقارن 1979افغانستان در سال 

بحران در افغانستان و افزايش حجم مهاجرت مدام وجود داشته است، بنابراين در هر برهه زماني معناداري بين 

اي مهاجرين حاملِ ميزاني از بحران سياسي بوده و بدين صورت در گسترش بحران نقش انتقال دهنده را ايفا 

ز جمله ايران پناهنده نموده اند. در هر دوره شمار زيادي از مردم اين كشور به سرزمين هاي مجاور و همسايه ا

شدند. پژوهشگران معتقدند اين نوع حركت هاي مكاني نوعي مهاجرت بين المللي است. يكي از مسايلي كه در 

مورد اين گروه از مهاجران مطرح مي شود بحث سازگاري يا عدم انطباق با جامعه ي ايراني از نظر فرهنگي است. 

رتهاي تحصيلي و شغلي اين مهاجران  آنچنان كه بايد نتوانسته اند از لحاظ اقتصادي و به دليل پايين بودن مها

). به نظر مي 3: 1389ارتقا چنداني در سازگاري با فرهنگ و جامعه ايراني داشته باشند (لهسايي زاده و ديگران،

ند رسد مشكالت ناشي از وجود اين مهاجران قانوني و غيرقانوني، مديريت و كنترل حضور آنها و مباحثي مان

نگرش كشور ميزبان به آنها و بحث بازپس فرستادن آنها و... باعث شكل گيري يك منشأ اضطراب سياسي در 

روابط افغانستان با ساير همسايگانش باشد، كه ايران نيز از اين تبعات سياسي و امنيتي استثناء نيست. تحقيقاتي 

دولت ايران خط مشي درهاي باز را به سمت  كه توسط سازمان ملل انجام شده است نشان مي دهد از زماني كه

رويكرد اعمال محدوديتهاي شديد در مورد مهاجران افغاني به كار برده است، اين سياست گذاري ها چندان 
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موفقيت آميز نبوده اند، بلكه تنها باعث گسترش شبكه هاي قاچاق انسان و افزايش ناامني ها و تنش هايي در 

  ).19ست، كه در نتيجه آمارهاي مربوط به اين مهاجران غير شفاف تر شده است (همان:مرزهاي بين دو كشور بوده ا

تواند آن را تهديد سياسي براي كشور ميزبان تلقي از ديگر جانب، ايدئولوژي متفاوت مهاجران و كشور ميزبان مي

ها . . . عمدتاً از سوي افغانهايي نظير بنيادگرايي، طالبانيسم و. ) ايدئولوژي18: 1391گردد. (زرقاني و موسوي، 

امنيت سياسي در ارتباط با موضوع اتباع افغاني، شامل چهار زير مجموعه؛ امنيت مالي،  كند.كشور ما را تهديد مي

 فكري، جاني و جمعي است.

  
  : زير مجموعه امنيت سياسي در ارتباط با موضوع اتباع افغاني-1-1شكل

از ديگر سو، يكي از عوامل متعددي كه زمينه درگيري ايران در مسائل افغانستان را فراهم نموده است، وجود بيش 

از دو ميليون نفر مهاجر و پناهنده افغاني در ايران است، اين امر مي تواند پيوندي با روي كار آمدن گروه قاهر و 

ديگرگونه از اسالم و حمايت آشكار بيگانگان از استيالي اين  ماهر طالبان با ايدئولوژي كامالً متفاوت و برداشتي

گروه تا زمان برافتادن ظاهري آنها بيابد كه در آن صورت امنيت ملي ايران را تحت شعاع خود قرار مي دهد. در 

سه دهه اخير سه موج بزرگ مهاجرت سياسي از افغانستان به ايران و ساير كشورها همراه بوده است. موج نخست 

، دومي پس از درگرفتن جنگ داخلي ميان 1985تا  1978بعد از تجاوز روسيه ي شوروي به افغانستان در سال 

. 2001تا  1995و سومي بعد از ظهور طالبان در  1995تا  1989گروه هاي مختلف مجاهدين در فاصله سال هاي 

  در خصوص به
  انافغ اشتغال زمينه،

  هاي بخش در ها
  و توليدي مختلفي

  كشور اقتصادي
  طتسل و است صادق

  هب ها افغان اقتصادي
  هب نسبت خصوص
  در ايراني كارگران

 .دارد پي

 مالي؛ امنيت

  با يافغان اتباع حضور
  متفاوت فرهنگي
  در مختلفي تاثيرات

  .داشت خواهد ايران
  هاي ايده انواع

  ينا شامل طالبانيسم
  هجوم از نوع

.گردد مي فرهنگي

 فكري؛ امنيت

  و ها بزهكاري انواع
  حوزه اين در جرايم

  اتباع تهديدات از
 .يردگ مي قرار بيگانه

 جاني؛ امنيت

  از گروه اين بررسي
  داراي بيگانه اتباع

  ندا متفاوت فرهنگي
  موضوع كه

  جامانس و يكپارچگي
  دتهدي را كشور ملي
 .كنند مي

 جمعي؛ امنيت
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 1990ايران آمدند. بدين ترتيب در  درصد افغاني هاي مهاجر به 36درصد و در موج دوم و سوم  40در موج اول 

 1996ميليون افغاني در ايران زندگي مي كردند كه اين رقم تا پيش از ظهور طالبان در سال  3)، حدود 1369(

نفر كاهش يافته بود. خروج نيروهاي شوروي از افغانستان، درگرفتن جنگ داخلي  404هزار و  804) به 1375(

باز هم عده اي را روانه ايران  2001تا  1996و به دنبال آن ظهور طالبان در  1996تا  1992در فاصله سال هاي 

كرد. با اوج گيري جنگ داخلي دراين كشور و سپس ظهور طالبان عده ديگري به مهاجرت روي آوردند كه منع 

ز داليل آموزش همگاني به ويژه براي دختران از سوي امارت اسالمي طالبان و كشتار هزاره ها توسط طالبان ا

) با توجه به اينكه اوج مهاجرت افاغنه به ايران 7: 1386اصلي اين مهاجرت ها محسوب مي شدند (صادقي، 

همزمان به بروز بحرانهاي سياسي شديد در افغانستان بوده است، به نظر مي رسد همراه با اين جابجايي حجيم 

 يران نيز منتقل شود.جمعيت در اوج بحران، بخشي از بحرانهاي سياسي اين كشور به ا

در ارتباط با مهاجرين افغاني بايد گفت كه بر اثر قرار داشتن تحت انقياد رويه هاي تبعيض آميز جامعه بزرگتر، 

جوانان افغاني در ايران را نسبت به مباحث عدالت اجتماعي حساس نموده است. يا اينكه مغايرتي بين مفاد 

به امضاء رسانده است به وجود آمده است  1355ايران آن را در سال كنوانسيون حقوق پناهندگان ملل متحد كه 

) چنين وضعيتي مي تواند از جانب رسانه ها و بنگاه هاي خبرپراكنيِ معارض و معاند به عنوان 9: 1386(صادقي، 

اوج  و در 1999يك اهرم فشار قلمداد گشته و وجهه سياسي ايران را خدشه دار نمايد. به عنوان مثال، در سال 

هزار نفر از افاغنه را كه به ايران پناه آورده بودند، به افغانستان  100حكومت طالبان، دولت وقت ايران، حدود 

عودت داد كه اعتراض سازمان هاي حقوق بشري مثل ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل را به همراه داشت. 

ساير همسايگان افغانستان از جمله پاكستان هزينه هاي به امروزه نيز به رغم اينكه جامعه و دولت ايران نسبت به 

مراتب بيشتري را در پذيرش پناهندگان افغاني متحمل شد، اما در مقايسه با ديگران، نزد افغان ها از جايگاه مناسبي 

 برخوردار نيست. برخوردهاي متناقض و تحقيركننده نهادهاي دولتي و مردم با افغان ها، جلوگيري از دسترسي

آنها به آموزش و حتي ممنوعيت راه اندازي مدارس خودگردان، گران بودن نرخ خدمات بهداشتي براي افغانهاي 

مقيم ايران، جلوگيري از به رسميت شناختن ازدواج هاي افغان ها با زنان ايراني و عدم صدور شناسنامه براي 

كه طي سال هاي طوالني مهاجرت حاصل كرده  فرزندان آنها، جلوگيري از مالكيت آنها بر اموال و دارايي هايي

) به نظر مي رسد 11اند و جز اينها مواردي است كه در ايجاد اين تصوير منفي از ايران نقش داشته است (همان، 

استمرار حضور مهاجرين افغاني يا عدم كنترل ورود آنها به ايران موجبات تعميق اين شرايط را فراهم مي نمايند. 
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هم، خدشه دار شدن وجهه سياسي ايران در محافل حقوق بشري، ايجاد تنش و اضطراب سياسي در بازتابهاي آن 

سياست خارجي ايران و افغانستان و احتمال بروز اعتراضات دسته جمعي از جانب اين مهاجرين در ايران مي 

  باشد.

برخوردار است: نخست، نفرت از برخورد جامعه ميزبان با پناهندگان در بسياري از موارد از سه ويژگي عمده 

جامعه پناهنده و مقصر دانستن آن در تمامي نابساماني هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي، دوم؛ 

جهل نسبت به جامعه مهاجر و فرهنگ آن، سوم؛ تنافض در برخورد با پناهندگان يعني از يك سو بهره كشي 

رضايتي از وجود آنها در جامعه ميزبان. اين روندها نه تنها در برخورد با اقتصادي از آنها و از سوي ديگر ابراز نا

مهاجرين ايراني در ساير مناطق دنيا بلكه در برخورد ايراني ها با جامعه افغاني نيز مشاهده مي شود. بنابراين 

گاه جامعه ي ايران برخالف بسياري از مطالعاتي كه وجود مهاجرين را در جامعه ميزبان مثبت ارزيابي مي كنند، ن

به حضور افغان ها اكثراً توأم با بيگانه گريزي، ترس و جهل است كه در يكسان سازي و كليشه سازي از همه 

آنها نمود مي يابد. به نظر مي رسد رويكرد دولت هاي بعد از جنگ و به ويژه دولت نهم به موضوع پناهندگان 

اكامي سياست هاي اقتصادي آن در مورد كاهش بيكاري و افغاني هم از عواملي چون تالش در جهت توجيه ن

ديگر مشكالت اقتصادي و هم ابزاري است جهت مجبور ساختن دولت نوپاي افغانستان به اعطاي امتيازات بيشتر 

به اسالم گرايان و به كرسي نشاندن دعاوي آنها در دستگاه سياسي و پارلمان افغانستان. با اين همه، سياست اخراج 

دگان عالوه بر مصارف داخلي با سياست خارجي ايران در قبال افغانستان و تحوالت سياسي در اين كشور پناهن

هم مرتبط است. به صورتي كه موضوع پناهندگان افغاني خواسته و ناخواسته به سالحي مؤثر براي تأثيرگذاري 

  ).13: 1386هرچه بيشتر بر سياستهاي طرفين مبدل گشته است (صادقي، 

 مهاجرت و خاصه مهاجرت افغاني ها به ايران مي تواند جنبه اي امنيتي نيز داشته باشد. چرا كه  عالوه بر عموماً

مسائل مربوط به تفاوت هاي فرهنگي، معضالت اقتصادي، سياسي و... مهاجران غير قانوني مرتكب جرائم 

شرارت هاي خياباني و نظاير آن  اجتماعي ـ امنيتي زيادي از جمله قاچاق مواد مخدر و سوخت، تجاوز جنسي،

مي گردند، حتي خيلي از مهاجران براي كار مهاجرت نمي كنند، بلكه مجرماني هستند كه براي فرار از مجازات 

) مهاجران افغاني نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مرتكب 20: 1392از كشور خود گريخته اند (زرقاني و موسوي،

نيتي آن پررنگ تر است. در اين خصوص با توجه به مطالب پيش گفته در مورد جرائمي مي گردند كه جنبه ام
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مواد مخدر و همچنين اوضاع سياسي كشور افغانستان كه از ثبات مكفي برخوردار نيست، تهديدات امنيتي قابل 

شرق توجهي در اين دو زمينه (ترانزيت، پخش وتوزيع مواد مخدر، حمايت از گروه هاي معاند نظام در جنوب 

  از جانب طالبان افغانستان) كشور ايران را تهديد مي نمايد.

كارگران  همچنين بسياري از كارفرمايان ايراني، چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي، ترجيح مي دهند كه

 ان و عراق، درافغاني را استخدام كنند. شمار كارگران غيرقانوني افغاني در بخش دولتي، پس از پايان جنگ اير

وزمزد دوران بازسازي اقتصادي كشور، به سرعت افزايش يافت. افغان ها در شهرداري ها به صورت كارگر ر

ب، احداث مترو استخدام شدند. بسياري از كارفرمايان پروژه هاي دولتي مانند لوله كشي گاز، ايجاد سيستم فاضال

ين كارگران ا). به كار گيري 69: 1383مي، و... كارگران افغاني را در نقاط مختلف كشور به كار گماشتند (كر

سوس موجب آشنايي و شناخت كامل آنها از نقاط حساس شهري گرديده و در شرايطي ممكن است به عنوان جا

  و مخبر از آنها سوء استفاده گردد.

  پيامدهاي مهاجرت افاغنه بر امنيت اجتماعي �

، مذهب، هويت و عرف ملي با شرايط قابل قبولي امنيت اجتماعي؛ به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ

). مفهوم امنيت اجتماعي براي اولين بار و به مفهوم فني كلمه 124: 1384از تحول و تعالي مربوط است(احمدي، 

تحت عنوان مكتب كپنهاگ مطرح گرديد.  4و لميتر 3ال ويور 2توسط انديشمنداني چون باري بوزان 1993در سال 

انگيزه طرح اين عبارت امواج تهديد آميزي بود كه هويت گروه ها را در معرض خطر قرار داده بودند (پور جليلي، 

در روابط بين كشورها، تهديدهاي خارجي بر روي سطوح اجتماعي اغلب از تهديدات نظامي و  ). 41: 1392

غيرقانوني مرتكب جرايم اجتماعي زيادي از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز تر اند مهاجران سياسي خطرناك

كنند، بلكه گردند، حتي خيلي از مهاجران براي كار مهاجرت نميهاي خياباني و نظاير آن ميجنسي، شرارت

  )18: 1391(زرقاني و موسوي، اندمجرماني هستند كه براي فرار از مجازات از كشور خود گريخته

كه مهاجرين افغاني عموماً بي سواد و غير ماهر هستند و به صورت غيرقانوني در ايران كار مي كنند  از آنجا

) از طرفي ديگر، با كارگران غير ماهر مهاجر در كشورهاي مهاجرپذير غالباً با اهانت برخورد 59: 1383(كرمي، 
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منافع ناشي از حضور آنان است. همواره  مي شود، زيرا به نظر مي رسد كه هزينه هاي اين گونه مهاجرين بيش از

اين سوء ظن وجود دارد كه بخش قابل توجهي از مشكالت اجتماعي كشورهاي مهاجرپذير ناشي از وجود كثيري 

از مهاجران كم سواد و بي تخصص است. بنابراين به نظر مي رسد از بعد اجتماعي و هويتي، جامعه ي مهاجرين 

اي نهد. اما در مقايسه با ساير كشورهاي همسايه افغانستان، ايران به داليل عديده نتوانسته تأثيراتي از خود برج

منشأ تغييرات هويتي در جامعه مهاجرين بوده است. برخالف پاكستان كه بيشتر پناهندگان افغاني آن جا در اردوگاه 

كونت افغان ها در ميان ها به سر مي برند و جز راه و رسم زندگي خود، شيوه ديگري را تجربه نمي كردند، س

ايرانيان، اختالط فرهنگي اي را موجب شد كه در پي آن افغانها به طور خواسته يا اجباري در بسياري از آداب و 

رسوم و حتي پوشش ظاهري خود تجديد نظر كردند. اشتراك زباني يكي از مهمترين داليل اين اختالط بوده 

آموزش، تضعيف پيوندهاي قومي ـ قبيلگي و خانوادگي و شكل گيري  است. در ايران نتيجه اين اختالط به همراه

) از اين منظر مي توان اذعان داشت كه با توجه به پيوندهاي 17: 1386هويت هاي مدرن تر بوده است (صادقي، 

شكل گرفته بين هويت ايراني و هويت مهاجرين يا به عبارت ديگر تحت تأثير قرار گرفتن هويت مهاجرين به 

ه هويت ايراني، در صورت بازگشت اين مهاجرين به كشور افغانستان، شرايط توسعه نفوذ ژئوكالچري ايران وسيل

  تسهيل مي گردد.

حاشيه نشيني به عنوان يكي از اساسي ترين پيامدهاي اجتماعي حضور افاغنه در ايران قلمداد مي گردد. در بلند 

برجاي مي گذارند، ايجاد اقليت هاي قومي در كشور  مدت، مشهودترين اثري كه مهاجران به لحاظ اجتماعي

ميزبان است. ورود مهاجران با فرهنگ ها و قوميت هاي متفاوت به جوامع يكدست و متجانس ممكن است، آنها 

) مهاجرين افغاني به محض 19: 1392را به جوامع چند قوميتي و چند فرهنگي تبديل نمايد (زرقاني و موسوي،

تاً در حواشي شهرها پراكنده شده و فارغ از ساختار فضايي كالبدي شهر به امرار معاش و ورود به ايران، عمد

زندگي مي پردازند. از داليلي كه باعث شده تا آنها حاشيه شهر را انتخاب كنند؛ وجود منازل مسكوني با اجاره 

در مراكز شهر، اشباع نقاط بهاي كم تر از نقاط مركزي شهر، دور بودن از قوانين و مقررات سخت گيرانه حاكم 

). در كل مهاجرين افغاني بر حسب ويژگي هاي مذهبي 27: 1385مركزي شهر از جمعيت و.. بوده است (بزّي، 

و قومي خود در نواحي خاصي اسكان گزيده اند. شيعيان بيشتر به مناطق شيعه نشين و بويژه شهرهاي مذهبي 

اهل تسنن به مناطقي مهاجرت كرده اند كه بيشتر مردم آنجا سني مانند قم و مشهد مهاجرت كرده اند و مهاجرين 
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مذهب هستند. بنابراين از ويژگي مهاجرين افغاني از اين حيث، سكونت آنان در حاشيه شهرهاي متعددي نظير 

زاهدان، قم، مشهد، اصفهان و شيراز و... است. علت اين امر عمدتاً شرايط مناسب اين شهرها به لحاظ فراواني 

عيت و وجود فرصتهاي شغلي و اجتماعي افزون تر است. رشد و گسترش صنايع ساختمان سازي دراين جم

شهرها و نياز به كارگران ساده و كم تخصص از مهمترين عوامل جذب اين گروه مهاجرين بوده است (جمشيديها، 

1383 :50.( 

ر بسياري از شهرستانهاي اطراف تهران يا جدايي گزيني خاص آن د» گتو«پراكنش افاغنه در شهرها باعث ايجاد 

و ديگر شهرهاي بزرگ ايران شده است. نيز مهاجرت مردم افغانستان به كشورهاي همسايه خاصه ايران، نوعي 

مهاجرت اجباري ناسالم است كه با آسيب و تخريب روحي و رواني اعضاي خانواده هاي مهاجر توأم بوده است. 

و ناآرامي هاي داخلي افغانستان و پيامدهاي ناشي از آن بوده است عامل اصلي اين نوع مهاجرت، جنگ 

) چنين خصلت مخرب روحي و رواني ايي، از طريق اين مهاجرين مي تواند به جامعه 43: 1383(جمشيديها،

  ايران تزريق گردد.

افت جمعيتي ، پتانسيل تغييراتي در تركيب بكشورحضور و تجمع حجيم مهاجرين افغاني در تركيب بافت جمعيتي 

را دارا مي باشد. عالوه  بر اين، چنين تجمعي باعث شده بر بسياري از ناامني هاي اجتماعي؛ مثل دزدي، گسترش 

فساد، قاچاق مواد مخدر و ... دامن بزند. از سويي نيز بسياري از نارسايي هاي فرهنگي و آموزشي آنان در مواجهه 

كاركردهاي فرهنگي خواهد داشت. اين در صورتي است كه تجاوز  با مردم و اجتماع شهر، اثرات دراز مدتي بر

مهاجران به ارزشها و هنجارهاي فرهنگي جامعه، خشم شهروندان كشور ميزبان و عكس العمل متقابل آنها را بر 

مي انگيزد. تصادم شديد فرهنگي و تضادهاي اجتماعي ناشي از اين امر نه تنها در درون تهديدي براي امنيت ملي 

  ست كه به راحتي مي تواند روابط سياسي بين ايران و افغانستان را نيز تحت تأثير قرار دهد.ا

  پيامدهاي مهاجرت افاغنه بر امنيت فرهنگي �

امنيت فرهنگي؛ مصونيت فرهنگي فرد و جامعه از هرگونه تعرض و تهديد است. و به عبارت ديگر ايجاد وضعيتي 

يد و تعرض كه انسان نسبت به دين، افكار، اخالق، آداب و رسوم، مطمئن، آرامبخش و خالي از هرگونه تهد

باورها و ارزشها، ميراث فرهنگي، آثار ادبي و. . . تدارك ديده است. بر اساس اين تعريف معناي عيني امنيت 

ها فرهنگي، فقدان تهديد ميراث فرهنگي و آثار و ارزش هاي كسب شده و معناي ذهني آن فقدان ترس از هجمه
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هايي است كه ارزشها، آداب و رسوم، اعتقادات و باورها را در معرض خطر استحاله يا نابودي قرار حملهو 

شك واالترين و باالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه بي«فرمايند: دهد. امام خميني(ره) در اين باره ميمي

هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه 

جا دارد در برنامه پنج ساله دوم به مسائل فرهنگي اهتمام مضاعفي «فرمايند: مقام معظم رهبري نيز مي» دهد. مي

بكنند اگر چه مسائل اقتصادي مهم است و مسائل صنعتي و كشاورزي بسيار حائز اهميت است اما به ظن قوي 

) بنا براين يكي از شاخص هاي 165: 1389(اسالمي، » مسائل فرهنگي ناكام خواهد شد همه اينها بدون اهتمام به 

  اصلي مورد مطالعه در ابعاد فرهنگي حضور افاغنه تاثيرپذيري و تاثيرگذاري آنها در بخش فرهنگ است.

كه در يك كنند؛ بلنكته اساسي اين است كه اين پنج بخش از امنيت، جدا از يكديگر و منفصل از هم عمل نمي

تعامل پيوسته و با ماهيتي كامالً همبسته از طريق ارتباطات قوي به يكديگر متصل هستند، ضمن آنكه هر يك 

باشند(احمدي، هاي امنيتي نيز ميداراي نقطه كانوني مهمي در درون مسئله امنيت و روشي ويژه براي تنظيم اولويت

1384 :124.(  

يِ مهاجرت با واقعيات حاكم بر موضوع باط با سازگاري سازي اين نظريهبا توجه به مطالب پيش گفته و در ارت

ترين مبناي امنيت فرهنگي از پيامدهاي مهاجران افغاني در ايران شايان ذكر است كه تضعيف هويت به عنوان اصلي

ي امنيتي نيز تهديدآميز اين واقعه مي باشد كه در طول زماني نه چندان كوتاه از پتانسيل مبدل گشتن به موضوع

برخوردار است. در اين بين ازدواج مردان افغاني با زنان ايراني و عدم ثبت رسمي و قانوني آن و در نتيجه به دنيا 

آمدن هزاران فرزند سرگردان و بي هويت در جامعه ي ايراني، نداشتن وضعيت حقوقي روشن اين قشر از زنان، 

مسران ايراني آنها و بسياري معضالت اجتماعي و حقوقي ديگر، از مسأله خروج افغانها از ايران و بالتكليفي ه

بازتابهاي اين اقدام مهاجرين مي باشد كه در طول زمان هويت ملي ايران كه از مؤلفه هاي ارجحِ امنيت فرهنگي 

ني نبوده مي باشد را نشانه گرفته است. چرا كه فرزندان متولد شده از اين ازدواج ها نيز، داراي مدارك هويت ايرا

و بالتكليف در جامعه رها مي شوند. صدور شناسنامه، تحصيل، اشتغال، خدمت وظيفه، اخذ گواهينامه رانندگي 

 و ده ها مسئله اجتماعي ديگر، از جمله مشكالت اين خيل نه چندان كم است.

ت انساني است كه ممكن با ازدواج غير قانوني اتباع بيگانه با بانوان ايراني، يكي از تهديدات اصلي، بحث امني 

است در سطح وسيعتري شيوع پيدا كند و تبديل به تهديد و امنيت اجتماعي شود. في المثل با ورود غير قانوني 
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اتباع افغاني به ايران و ازدواج آن ها با دختران ايراني، وجود انواع بيماري را مي توان در آن ها فرض كرد، به 

چنين ازدواج هايي هيچگونه اعتمادي نسبت به سالمت مردان ديگر كشور  طوري كه به لحاظ غير قانوني بودن

روي بهداشت مهاجرين افغاني انجام يافته است، اكثر افغانيها  69ها نمي توان داشت. در پژوهشي كه در سال 

در كشور  ) در بدو ورود مبتال به بيماري هاي گوناگوني از قبيل سل، ماالريا، امراض پوستي و... بوده اند.90%(

افغانستان نيز به دليل پايين بودن سطح بهداشت عمومي اميد به زندگي در سطح پايين مي باشد. تهديد امنيت 

فردي زماني به تهديد امنيت اجتماعي تبديل مي شود كه اين نوع بيماري ها از حالت فردي عبور كرده و بخشي 

  ).5: 1386ي، از جامعه را به خود مبتال سازد(سيد شكري و استاد رحيم

هم چنين مهاجرين افغاني مي توانند بر امنيت بهداشتي شهروندان ايراني تأثيرات منفي داشته باشند. به عنوان مثال، 

علت باال بودن نسبي موارد ماالريا در بين افاغنه ناشي از شيوه زندگي آنها و عدم توجه به روش هاي پيشگيرانه 

هاجرين ارتباط ضعيفي با مراكز بهداشتي ـ درماني دارند كه اين امر نيز در درمان از انتقال ماالريا مي باشد و اين م

) همچنين پيامدهاي امنيتي حضور افغان 160: 1392به موقع كامل بيماري اهميت زيادي خواهد داشت (عليپور، 

 ظر گرفت.ها حوزه امنيت ملي؛را مي توان در امنيت نظامي و زيست محيطي (با مالحظاتي خاص) نيز در ن

  نتيجه گيري: -6

ورود انبوه مهاجران افغاني به ايران، همزامان با بروز بحرانهاي سياسي، جنگ داخلي و ديگر آشوبها، بروز 

خشكسالي هاي پي در پي و اقتصاد درهم شكسته آن كشور، افزايش چشم گير يافته است. اين امر نشان از اين 

پناهنده و در شرايط اضطرار و اجبار به ايران مهاجرت نموده اند. طبيعي دارد كه مهاجرين اغلب به صورت آواره، 

امنيت كشور داشته باشند، بلكه باعث تسري و  است چنين مهاجراني نمي توانند بازتابهاي مثبتي در اقتصاد و

ي مشغول گسترش آن بحرانها به داخل كشور ايران مي شوند. تقريباً تمامي كارگران افغاني به صورت غير قانون

به كار مي باشند، و عموماً كارگران غير ماهر و ارزان قيمتي هستند كه هر كاري را كه به آنها پيشنهاد شود؛ مي 

پذيرند. اين افراد مشاغل سختي را به عهده گرفته اند كه در گذشته مهاجرين روستايي ايران انجام مي دادند. از 

عرضه نيروي كار ايراني را افزايش داده اند به همين جهت، طي دهه، كارگران افغاني  2طرفي در طول بيش از 

اين دوره افزايش دستمزد كارگران غير ماهر، به ويژه در بخش ساختمان، كه كارگران افغاني در آن سهم بااليي 

شور در نتيجه چنين اقدامات و چنين پيامدهايي، اختالالتي چند در سيستم اقتصادي ك. دارند، بسيار كند بوده است
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بروز مي نمايد كه ماحصل آن ايجاد يا تقويت احساس محروميت نسبي اقتصادي در شهروندان كشور مي باشد، 

كه شكل و قالب اعتراضات بروز مي نمايد. ضروري است كه توجه گردد، مباحثي همچون آمار بيكاري در ايران، 

در ايران برخوردار نيست. حال آنكه  تورم و گراني، دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي و... از وضعيت مناسبي

شرايط به وجود آمده و ناشي از حضور مهاجرين، تشديد اين مباحث را به دنبال خواهد داشت. طبيعي است 

چنين وضعيتي بر افزايش آماري بيكاري در ايران تأثير بسزايي داشته و بالطبع امنيت اقتصادي و ملي را تهديد مي 

اً در مهاجرتهاي خارجي جمعيت وارد شده به يك منطقه تأثيراتي بر جامعه مي در مهاجرت ها مخصوص نمايد.

گذارد و از سويي ديگر تحت تأثير همان جامعه قرار مي گيرد. انسانهايي كه در يك مقطع زماني و مكاني دور هم 

تم فرهنگي ورند كه اين سيسجمع شده اند يك سيستم فرهنگي براي زندگي اجتماعي در كنار هم به وجود مي آ

كنش متقابل را در نزد آنان شكل مي دهد بر اثر اين انگاره، سازمان اجتماعي آنان به صورت مناسبي استوار انگاره 

مي گردد تا وقتي فرد در اين اجتماع ساكن است رفتار فرد بر اساس نظام كنش متقابل بهنجار است ولي بر اثر 

ن نظام كنش روبروست از مالكها و ارزشهاي افراد مقصد آگاهي مهاجرت، فرد مهاجر در مقصد با عدم كاركرد اي

ندارد و ارزش ها و مالكهاي خودش نيز خريداري ندارد از اين رو انگاره دگرگون مي شود و كم كم سازمان 

اجتماعي سابق به اضمحالل مي گرايد. اينجاست كه معموالً به واسطه سردرگمي و يا نبود كنترل بر اثر اضمحالل 

ان اجتماعي سابق، راه انتخابي او به بيراهه منتهي شده و گمراه و كجرو تلقي مي گردد. به طور كلي هر قدر سازم

روابط صميمانه افراد گروه كاهش يابد و فرد گمنام شود از نظارت آشنايان رها شده، زمينه براي انحراف نرم و 

فشار اجتماعي و نظارت گروه هاي آشنا روي فرد معيارهاي اجتماعي بيشتر پديد مي آيد به عبارت ديگر هر قدر 

كمتر شود و به همان ميزان فرد براي انحراف از معيارهاي حاكم، آزادي و فرصت مي يابد. نيز شخص مهاجر با 

تغيير محيط اجتماعي خود، جامعه ي زادگاهي كه هويت او را به رسميت مي شناخته از دست مي دهد و از سوي 

كوشش خود را نيز به كار برد تا مطابق ضوابط و عرف كشور ميزبان رفتار كند باز هم ديگر حتي اگر نهايت 

شخصيتش به علت تفاوت فرهنگي مورد سوال قرار گرفته و دچار احساس عدم امنيت مي گردد كه ممكن است 

معي كه به بروز واكنش هاي متفاوتي از سوي منجر شود. معموالً پناهندگان در جوامع ديگر، بخصوص در جوا

در حد باالتري از توسعه اقتصادي و اجتماعي باشند از لحاظ رواني احساس ناامني مي كنند و مشكل برقراري 

 .ارتباط با محيط و مردم اطراف دست كم تا مدت زيادي به ناامني دامن مي زند
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