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حال  دررذرد. ها در ای ان م ی افغاندووو ان دهه از حضوووگر ردووو  د  نزدیک به چهار

مهاج  افغان  گنیلیم 5.1از  شیبتا  5.1بنا به آمارها و ب آوردهای مخ لف حدود حاضوو   

بخش  از  )5(د.نده م لیرا تشو   انیا تجمعی کل از ٪3 تا کنند که م  زندر  انیدر ا

دوو  ی کبا انگیز از افغاندوو ان اسووت که   کارر ان فصوول ها م بگط بهغانمهاج ت اف

ی دیگ  م بگط به پناهندران  و بخش عمد  )3 5(م  شوووگند  انیادرآمد و شوووغل راه  

ست ای ان را ب ای زندر   کار و رذران هادلایل جنگ و کد  امنیت دههشگد که بهم 

 نام شوود پناهندران ثبتاند. ب  طبق منابع رسووم  شووان ان خاک ک د عم  خگد و ف زندان

با نف (  هزار014دووو ان  )افغان ی  دارندران رذرنامههزار نف (115دارای کارت آمایش )

دون مدارک ب ند ان افغا مهاج حداقل یک میلیگن نف   شگدهد ند. رف ه م   انیاروادید 

درصد  3ها در مناطق شوه ی و روس ای  و درصود از آن 19کنند. زندر  م  )0( انیدر ا

   وخارج   دول یغ یهاو سوووازمان UNHCRت اردورا  تحت م اقب 55از آن هوا در 

 )5,1(.کنند( زندر  م BAFIA  )امگر اتباع و مهاج ان خارج یادار 

ماری ک ونا در ای ان دولت و وزارت بهداشت ای ان اقدامات یبا اعلام رسم  شیگع ب

در  ب ای مثالبیماری انجام دادند و  های  ب ای پیشووگی ی از شوویگع ای رسووان و آراه 

هایشان را بشگیند  از دست خگاسو ند که م ت  دسوتهمی  چارچگک از شوه وندان م 

ان هایشدادن و تا حدّ ام ان از حضگر در اماک  عمگم  پ هیز کنند و ب ای مدت  در خانه

ح ان ب اکنگن با رذشووت بیش از سوو  روز از اعلام رسووم  شوو وع اپیدم  ک ونا  .بمانند

 یعنگان مثال تج بهری د. بهحواصووول از ای  بیمواری ه روز زوایای جدیدی به خگد م 

ئگلان های مدرغم رف هدهد که بهی مهاج ان افغاندو ان  سواک  در ای ان نشان م زیدو ه

و ان قال از را  تماس و حضگر در اماک  « دموکرات بودن ویروس کرونا»ی دربار 

های یاستسازی از سمستثنی»  «وضعیت شغلی و فقر»نظی  شلگغ عگامل دیگ ی 

های مهاجرستیزی در بین برخی رساو  سیاست», «اجتماعی و اقتصاادی

ذار ب  عگامل تأثی ر ت ی مهماز « ای مسئولانرفتار سلیقه»و « شاهروناان ایران

 است.  خط  اب لا به ای  بیماری ب ای مهاج ان افغاند ان 
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 تش یح شگد. ت بیشبندی یادشد  صگرتاجزای گد تا شدر ادامه تلاش م 

  

 وضعیت شغلی و فقر. 5
اد  وشگی مداوم دست و اس فهای بهداش   ب ای شدتبا آغاز شیگع ک ونا  تگصیه

ها و فضای مجازی بازار مص ف ای  مگاد از ماسوک و دسو  ش در اخبار  رزارش

ی مح   ان  سووگدار انه دلیل تقاضووای مصوو ف  م دم و تقاضووایرا داغ ک د و به

تگان رفت به دلیل افزایش ی ای  مگاد با مشوو ل مگاجه شوود تا جای  که م ع ضووه

اسووو فاد  از ماسوووک  دسووو  ش و  ل   آور قیمت ب خ  اقلام بهداشووو  سووو سوووام

ای رگنهوبیش طبقات  بدل شد؛ بهکنند  ب ای امنیت سلامت  به ام ی کمضدعفگن 

ام ان دسو  سو  به منابع مال   به ام ان اس فاد  از ای  مگاد بهداش   تاحدودی که 

د که شگب انگیز ای  ش ایط زمان  آش ار م شود. روی دردناک و تأسفمن ه  م 

ری ی از دو م غی  وضووعیت شووغل  و وضووعیت فق  به تحلیل میزان دسوو  سوو  با به  

 زانیم. سازی خگد بپ دازیمینهمهاج ان افغاند ان  به ملزومات بهداش   و ام ان ق نط

بنا  و اسووت  انیپناهندران افغان در ای های جامعهاز ویژر  و سووگغتغذیه فق  یبالا

ه افغان قادر ب یجگپنا  یهااز خانگاد  پ شماریتعداد ر ف ه های صگرتپژوهش هب

خگد  یاعضا یب اش اف مندانه   زندر یو اس انداردها هیحداقل آمگزش  تغذ أمی ت

 های معیش  ها شو   حال جمعی   اسوت که در کنار نگ ان ای  رزار  )3 3(.یدو ندن

های بهداش   از به تگصیهباشند و بنااکنگن باید نگ ان خط  اب لا به بیماری ک ونا هم 

های خگد را با آک و صووابگن و ماسووک و دسوو  ش اسوو فاد  کنند و م تبا  دسووت

  از آن ومی  ناشبیماری و م گ های ضدعفگن  بشگیند تا از خط  اب لا به ای محلگل

 در امان بمانند.

درمگرد ب رسو  م غی  وضوعیت شغل  مهاج ان افغاند ان  که عامل تأثی رذار ب  فق  

ی سواخ ار شوغل  مهاج ان افغاند ان  آمار دقیق و اسوت نیز باید افزود که تاکنگن دربار 
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 انجامنه وهشگ ان در ای  زمیجا ما به تحقیقات  که تاکنگن پژرسم  من ش  نشد  و در ای 

 ای های حقگق  کار بت  زمینهبوه ن وایا ای  تحقیقوات بیشبنواکنیم. انود اشوووار  م داد 

ار چه در ط   )9( درآمد  غی رسووم  و ناام  اسووتپناهندران افغان مشوواغل پدووت  کم

کاری و کار غی رسووم  به ویژر  اصوول  بازار کار اری  ارزانکهای رذشوو ه  مگقتدهه

های اما آن چیزی که ش ایط را ب ای افغاند ان  (5319    اللهیخ)ای ان بدل شود  اسوت 

کند مق رات  اضواف  است که یک کارر  افغان درکنار دیگ  سواک  ای ان دشوگارت  م 

 وی کار باید ب ای اشو غال و کد  معیشت در بازارکار ای ان ی نیهای ارتش ذخی  بدن

و  )1(سوووالهی کار یکشوووامل پ داخت هزینه ب ای صووودور پ وانه  رعایت کند؛ مق رات

که در صوووگرت رعایت ن  دن ای  مق رات ف د خاط   محدودیت های شوووغل رعایت 

شوووگد. پ داخ   به دلیل اشووو غال غی قانگن  م بوازداشوووت و م حمول پ داخت ج یمه به

ی اشو غال مهاج ان افغاندو ان  خارا از بحا ای  یادداشت است و بحا جزئیات شویگ 

ل   ک شووغجا م ذک  شوود سوو کگطلبد اما آن چیزی که باید در ای مفصوول دیگ ی را م 

نگن سازی از قاتح ک شوغل   کاهش سوطح دس مزدها  مد ثن ایجاد ناامن  شوغل   عدم

 ان در ی کارر ی ایتبع آن مشو لات معیشو   اسوت که ب ای ای  قش  از جامعهکار و به

 های اخی  پدید آمد  است. ط  سال

 ت آمایشاز سوووگی دیگ   بوا تگجوه بوه اتمام اع بار قانگن  اقامت مهاج ان  که کار

به  )54(های آنخ دادما  سووال جاری  الزام به تمدید و پ داخت هزینه 35دارند در تاریخ 

های های سووواک  ای ان در روزرار ک ونای  و بح انی دیگ ی ب ای افغاندووو ان مدوووأله

های صوادی بدل شد  است. با در نظ  داش   وضعیت شغل  و معیش   غال  افغاند ان اق 

ها و اصوو ار مدووئگلان ب ای در خانه ماندن شووه وندان و سوواک  ای ان و تگجه به ای  مفلفه

اکنگن علاو  هم )55( ب خ  سخنان کارشناسان مبن  ب  درری ی با ای  بیماری تا خ داد ما 

های ب  مدووائل معیشوو   در ایام ک ونای   اتمام اع بار کارت آمایش و جگاز کار و هزینه

هزار افغاندوو ان  دارای کارت  115و اف اد شوواغل های سوو پ سوو ان خانگار آن به نگ ان 

های آمایش افزود  اسووت. با تگجه به وضووعیت فق  و اشوو غال در مگرد زندر  افغاندوو ان 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/473409/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/473409/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ب  تگان از کارر ان  که به سرگنه م سواک  ای ان در روزرار ک ونای   باید پ سید چه

شاند  ی فق  کبه ورطه ها م زلزل رشو ه وهای اق صوادی و قگانی  کار معیشوت آنبح ان

ه در های  کاند ان ظار داشت ب ای سلام   خگد  خانگاد  و جامعه در خانه بمانند! بدنشد 

خانه اضووط اک و اضووط ار معیشووت دارند و در بی ون در مع د تهدید بیماری و م گ 

 هد ند!

 زی شه  مشهد س گنت دارد  او اهای  است که در حاشیهی   از افغاندو ان   محمد

های ساک  ای ان است که لیدانس حدابداری دارد و کارر  ساخ مان  ف زندان افغاند ان 

رف ه وق   از او اسفندما ( به س  کار م  52است  او در ایام بح ان ک ونا )از اول اسفند تا 

کار چه»ات نید   و چ ا در خانه نماندی؛ با لح  جدی رفت: پ سویدیم؛ نگ ان سولام  

 «س کار ن م تگ خ جم و میدی!کُنم ب ار  

 ت ی نیز ندبت به زنان کارر  مهاج  داش ه دری زندر  اضط ار جفای بیشای  شیگ 

سوووال افغاندووو ان  که در کاررا  تگلیدی لباس در ورگی کگتواه  بوا خوانم میوانرفوت

ک د م گجه نگع دیگ ی از تج به ف ودس   و اس ثمار شدیم  ی شه  مشهد کار م حاشیه

ورگ ترف ه  در رفشگند  نیز همچگن مگرد قبل  تا اواخ  اسفندما  به س کار م مصواحبه

ب ایت  اتی بیماری ک ونا وق   از او پ سوویدیم چ ا در خانه نماندی! مگ  سوولام  دربار 

دم  ه ک  تعطیل کنه حقگقشگ نم "مان رف ه س پ ست کاررا »مهم نیدوت! پاسوخ داد: 

رگی  بح ان ک ونا نیز « داشووو    الوانم اروه ن م حقگقم و نمیودنحقگقمم نگوه  موا  اولِ

جاسوووت که حقگا کارر ان ای  ن گاندوو ه عطش انباشووت سوو مایه را ب اهد! جال  ای 

زن و دخ  جگان  34عص  که حدود  59صوبح ال   9:34تگلیدی با سواعات کاری روزانه 

 هزار تگمان است.  344در آن اش غال داش ند ماهیانه 

ی ی کارری بهدی دیگ  در صفحات فضای مجازی خب ها و تصاوی ی دربار در مگر

آمیزی جداول شه ی در ایام من ه  به کارر ان شوه داری ته ان ب ای زیباسازی و رنگ

را ملاک ق ار دهیم  12ی اول سال نگروز من ش  شد. ار  ای  سخ  پ ویز حناچ  در نیمه
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تگان ادعا ک د که م « میهدووو   کارر ان افغاندووو ان گنیشوووه  را مد یهای بایز» کوه:

بح ان ک ونا نیز عمدتا  از  آمیزی در روزهایکوارر ف وه شووود  ب ای رنوگکوارر ان بوه

 کارر ان افغان بگدند. 

های  دنتگان ان ظار داشت تا بدریاف یم که در شو ایط تزلزل اق صوادی و معیش   نم 

ها ب ای هایشان هد ند به تگصیهی زندر  اضط ار و شلاا معیشت ب  بدنکه درری  شیگ 

شدن    بپ دازند در ن یجه مهیا نی مد م  از ملزومات بهداشک دن خگد و اسو فاد ق نطینه

حداقل ش ایط رفاه  از ط ف دولت و اس م ار حضگر در خیابان و کاررا  جهت کد  

 دهد. م  شدت افزایشمعیشت خط  اب لا به ای  بیماری را در بی  مهاج ان افغاند ان  به

 

های رفا  عمومی و ساایاساات های اجتماعی و شاامولیت در زوز عام -5

 اقتصادی

های جمهگری اسوولام  در قبال مهاج ان افغان ف از و ف ودهای ف اوان  داشوو ه سوویاسووت

ی آوارران و پناهندران جنگ  افغان به ای ان  و ظهگر پدید  5319اسووت؛ درپ  انقلاک 

ی حاکم در فضوای ای ان تصومیم به اتخاذ سیاست درهای باز در آن زمان به دلیل روحیه

تگاندوو ند در شووه ها و روسوو اها طگری که مهاج ان م به )55(در قبال مهاج ان افغان شوود

ذا  ای به غه وندان ای ان  دس  س  یارانهدور از محدودیت س گنت کنند و همچگن شبه

اما پس از  )53(.های بهداشوو   و آمگزش اب دای  و م گسووطه رایگان داشوو ه باشووندم اقبت

هوای داخل  و روی ی جنوگسوووقگط دولوت احزاک خلق و پ چم و درپ  ب وز دوبوار 

ای ب   های ردوو  دمحدودیت کارآمدن طالبان در افغاندوو ان به دلایل امنی   و اق صووادی

 ای که شاهد کنار رذاش  وآمد مهاج ان افغاندو ان  اعمال شد به رگنهسو گنت و رفت

سوویاسووت درهای باز و جایگزین  آن با سوویاسووت اخ اا و جایگزین  سوویاسووت اخ اا با 

 های اخی  هد یم. ی اقامت مگقت در ط  سالاجاز 

های اق صادی و اج ماع  در حگل سیاستهای مهاج ت  و تظهگر و افگل ای  سیاست

 ی ای انی معیشوت و زیدت ای  قش  از جامعههای رذشو ه نیز نقش مهم  در شویگ دهه

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/1423541
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رذاری اج ماع  با ای  که حدود چهار دهه از ی سوویاسووتعنگان مثال در حگز داشوو ه به

زندر   ها رویدادهایرذرد و در ط  ای  سووالحضووگر مهاج ان افغاندوو ان  در ای ان م 

سگم و چهارم  هایاکنگن با ندلومی  نیز هم ا  ای  قشو  بگد   همازدواا و تگلد و م گ

رسوومیت شووناخ ه نشوودن حقگا های مگاجه هدوو یم که به سووب  بهف زندان افغاندوو ان 

ان ها س گنت در ای شه وندی و عدم شمگلیت در قانگن کد  تابعیت ای ان  پس از دهه

شووگند و از حقگا اج ماع  در مقام یک عنگان مهاج  افغاندوو ان  شووناخ ه م همچنان به

ها و نادید  ر ف ه شووودن شوووه ونود ای ان  مح ومند. ای  عامل م غی  اصووول  مح ومیت

د  های اخی  بگهای اج ماع  و اق صادی در سالهای سواک  ای ان در سویاستان افغاندو 

 است. 

  ب انگیزت یرذاری اق صووادی نیز بدون شووک ی   از چالشی سوویاسووتدر حگز 

های اق صادی که مد قیم با معیشت م دم ای ان در ارتباط بگد  سیاستهای کلانسویاسوت

سویاسوت نیز به دلیل غی رسم  و دیگ ی داند   ها بگد  اسوت. ای  هدفمندسوازی یارانه

های ساک  ای ان  جای  ب ای آنان در کنار شه وندان ای ان  تحت پگشش خگد افغاند ان 

  ها در طدر نظ  نگ فت. به تبع آن فشووار مضوواعف  ناشوو  از تگرم و آزادسووازی قیمت

های  از سگی دولت های رذش ه نیز وعد ها وارد شد  است. در هف ههای اخی  به آنسال

و خانگارهای م ض ر از بیماری  های حمای   به خانگارهای فاقد درآمدبد هب ای پ داخت 

 ان و های ساک  در ایک ونا اعلام شود و مدولما  با تگجه به غی رسوم  داندو   افغاند ان 

   های حمایهایشان نیز از بد هف اد و خانگاد های رفاه  ای  امدو ثناسازی آنان از حگز 

 به   خگاهند ماند.ک ونا ب « دمگک ات»دول   ب ای مقابله با وی وس 

  

https://tn.ai/2223843
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رساو  مهاجرساتیزی در بین برخی شهروناان ایران و رفتار سلیقه ای  -3

 مسئولان
ندان وبا افزایش شومار مب لایان به وی وس ک ونا در کشگر  ب ای پایش به   و مد م  شه 

های سویار پایش سولامت در ب خ  شه های ای ان که درری  اپیدم  ک ونا هد ند رشوت

  ومیی   از ای  شووه ها  قم اسووت که اولی  مگارد اب لا به ک ونا و م گ )50(.شوو وع شوود

ناش  از آن نیز از همی  شه  دید  شد. ای  شه  ی   از شه های مهاج نشی  ای ان است 

  در ط  هزار افغاندوو ان  زندر  م  کنند 31در ای  شووه  ر ارایه شوود  بنا به اخبار و آما

های سوواک  ای  شووه  از   از مح ومیت افغاندوو ان یهاروزهای رذشوو ه خب ها و رزارش

خدمات پایش سووولامت و تشوووخیا ک ونا ان شوووار یافت  در ی   از ای  دسووو  سووو  به 

سیار  هایها مادر و پدو ی افغان وق   ب ای پایش سولامت خگد به ی   از رشترزارش

ی   دلیل چهسووولامت ب ای مقابله با ک ونا در میدان نبگت شوووه  قم م اجعه م  کنند  به

و از پایش سلامت وی و مادرش  شوان تگسوط مدئگل م بگطه از صف بی ون شد م فاوت

با عنگان   در مگرد دیگ ی در رزارش )51(.آیدبه دلیل غی ای ان  بگدن ممانعت به عمل م 

شووگد که ار چه در از زن و شووگه ی یاد م  تبعیض علیه افغاندوو ان  ها در درمان ک ونا

اند اما در زمان رمان بیماری از سووگی پزشوو ان م کز درمان  با تبعیضوو  مگاجه نشوود د

رغم اعلام مدئگلان وزارت بهداشت مبن  ب  رایگان بگدن درمان ت خیا از بیمارسو ان به

همی  ی شووگد. در ادامههای درمان  م ک ونا از ای  خانگاد  درخگاسووت پ داخت هزینه

ها از نف وخ   ماسک و محلگل ضد عفگن  تگسط داروخانهرزارش  خب های دیگ ی نیز 

پوذی ش بیمواران افغوان مب لوا بوه ک ونا در ب خ  م اکز درمان  در همی  رزارش و عودم

ج ای ای در اعنگان رف ار سوولیقهمن شوو  شوود  اسووت. ب وز ای  رف ارها را باید بخشوو  به

 هنگ مهاج سو یزی مصوگبات و بخشونامه ها و بخش دیگ  ناشو  از رسوگک و تدو ی ف

در  14ی تا اوایل دهه 94ی ط  دهه )54(های مدئگلانو سویاسوت )51( )53()59()52(هارسوانه

 بی  ب خ  شه وندان ای ان داندت. 

 

https://www.mehrnews.com/news/2368098/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-65-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://medn.me/c4
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ا از هسااازیمسااتثنی  وضااعیت شااغلی و فقر  به بالا با اشووار یادداشووتدر 

های اجتماعی و اقتصاادی, رسو  مهاجر ستیزی در میان برخی سایاسات

ی تج به ها سع  شد تادر قبال افغاندو ان  ای مسائولانشاهروناان و رفتار سالیقه

بندی و ارایه شگد. بدون ت دید در چنی  مهاج ان افغاند ان  در روزرار ک ونای  صگرت

ی اب لا به ک ونا در بی  اج مواع  مفث  و تشووودیودکنند  -شووو ایط   عگامول اق صوووادی

 های ساک  ای ان تأثی ی دوچندان دارد.افغاند ان 
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