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ی کــــــــــــــار و  و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

آیا رسمی سازی نیروی کار مهاجر 
گار است؟ با منافع نیروی کار بومی ساز

ح آمارگیری نیروی کار  کار غیرماهر بر اساس طر خ بیکاری نیروی  تعداد بیکاران ماهر و غیرماهر بومی به تفکیک سن و نر
سال 1398

که یکی از علل بیکاری جوانان  بسیاری از مردم باور دارند 
ایرانی» مهاجرین خارجی« )عمومًا افغانستانی ها( هستند 
نیروی کار  از  »صیانت  چون  شعارهایی  با  نیز  مسئوالن  و 
تصویب  ضمن  بومی«،  نیروی کار  »به کارگیری  و  داخلی« 
را  باور  این  پیاپی،  دستورالعمل  های  تهیۀ  و  بخش نامه 
بیکاران  رقیب  خارجی  اتباع  واقعا  آیا  اما  می کنند.  تقویت 
از  خارجی  اتباع  اخراج  با  آیا  می  شوند؟  محسوب  ایرانی 
کردن همۀ  کاهش می یابد؟ آیا اخراج  خ بیکاری  کشور، نر
اتباع، حتی در صورت مطلوبیت، عملی و اجراییست؟ در 

این شماره به پاسخ این سوال ها می پردازیم. 
سواد  میزان  لحاظ  از  مهاجر  و  بومی  کار  نیروی  ترکیب 
تفاوت های قابل مالحظه ای با هم دارد. در حالی که ٪۴۴ 
از جمعیت شاغل مهاجر )بر اساس آمار رسمی و بدون در 
نظر گرفتن مهاجرین غیررسمی( بی سواد )غیرماهر( بوده و 
۲٪ دارای تحصیالت دانشگاهی )ماهر( می باشند، در میان 

شاغلین بومی تنها ۱۰٪ بی سواد و ۲۳٪ دارای تحصیالت 
ع جمعیت ١۵ ساله  دانشگاهی هستند. در واقع، از مجمو
 ۳.۲۶ و  فعال  نفر  میلیون   ۲۷  ،۱۳۹۷ سال  در  بیش تر  و 
میلیون نفر بیکار بودند که ۳۳٪ از این تعداد )معادل ۱.۰۷ 
میلیون نفر( بیکار غیرماهرند )دیپلم و زیر دیپلم(. بدین 
کار مهاجر رسمی و غیررسمی رقیبی برای این  معنا، نیروی 

جمعیت یک میلیونِی بیکار غیرماهر محسوب می شوند. 
کار غیرماهر ایرانی  خ بیکاری نیروی  نگاهی دقیق تر به نر
خ در سنین ۱۵ تا ۳۰ سال به نسبت  نشان می دهد که این نر
گروه سنی  خ بیکاری در  گروه های سنی باالتر است؛ نر سایر 
و  سال ٪۱۸  تا ۲۵  سنی ۲۰  گروه  در  سال، ٪۱۶،  تا ۲۰   ۱۵
گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال ۱۱٪ می باشد. البته باید توجه  در 
خ فعالیت کل در گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ ساله ایرانی  داشت که نر
گروه  تنها ۱۱٪ )۱۸٪ برای مردان( است. از این رو مهم ترین 
سنی-تحصیلی بومی که در رقابت با نیروی کار خارجی است 

و باید مورد توجه سیاست گذار باشد جوانان ۲۰ تا ۳۰ سالۀ 
غیرماهری هستند که در نقاط شهری و روستایی استان هایی 
مانند تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، قم، فارس، 

البرز، یزد، سمنان و بوشهر زندگی می کنند. 
را  رقابت  این  می توان  چگونه  که  اینجاست  سوال  کنون  ا
که در عین بهره بردن از ظرفیت های  کرد، به نحوی  مدیریت 
بومی  نیروی کار  از  بتوان  کشور،  اقتصاد  در  مهاجر  نیروی کار 
تکیه  با  سوال،  این  به  ما  پاسخ  آورد؟  عمل  به  حمایت  نیز 
مقیاس  کالن  رسمی سازی  جهانی،  و  محلی  تجربیات  بر 

نیروی کار مهاجر در قالب یک بستۀ سیاستی جامع است.

اخراج همۀ مهاجرین غیرقانونی از 
کشور هزینه های کالنی می طلبد، 
به لحاظ لجستیک غیرممکن است 
و به اقتصاد کشور نیز آسیب 
زیادی می زند. به همین دلیل، 
سیاست گذاران ایرانی، بعد از چهار 
دهه سیاست گذاری مهاجرت، گرایش 
خود را از سیاست بازگشت به سیاست 
ساماندهی تغییر داده اند.
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گزارش )شمارٔه ۲1 این مجموعه( به  کار مهاجر است. بخش اول این  گزارش حاضر بخش دوم از مجموعٔه مرتبط با نیروی  گزارش با همکاری انجمن دیاران تهیه شده است.  این 
کار مهاجر در جهان پرداخته است. تجربٔه رسمی سازی نیروی 

کارفرمایان از بین می برد؛ مزیت هایی چون عدم پرداخت بیمه و مالیات و عدم توانایی  کار بومی را برای  گروه نسبت به نیروی  کار مهاجر، مزیت های این  رسمی سازی نیروی 
شکایت از کارفرما.

بیشتر بیکاران ایرانی نیروی کار ماهرند اما اتباع شاغل در ایران جوانند و تحصیالت کمی 
دارند. برای حمایت از بیکاران بومی در رقابت با اتباع شاغل، سیاست گذار باید بر جوانان 
۲۰ تا ۳۰ سالۀ تحصیل نکردۀ ساکن استان هایی چون تهران، خراسان رضوی، اصفهان، 
کرمان و قم تمرکز کند. 
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 شاغلین مهاجر به تفکیک گروه سنی 
)سرشماری 1395(



   اشتغال غیررسمی مهاجران منجر به 
کاهش دستمزدها می شود

اشتغال  بازار  در  خارجی  اتباع  حضور  که  معتقدند  برخی 
خ دستمزدها را پایین آورده و از این طریق، سبب  ایران، نر
بیکاری جوانان ایرانی شده است. این ایده هم به لحاظ 
اما  است،  درست  کاماًل  تجربی  لحاظ  به  هم  و  استداللی 
کار غیررسمی و غیرقانونی نیروی کار مهاجر است.  منشأ آن 
در واقع در شرایط غیررسمْی نیروی کار مهاجر تحت شمول 
کارفرمایان  دلیل  همین  به  و  نمی گیرد  قرار  کار  قانون 
پرداخت  بدون  و  دستمزد  کمترین  پرداخت  با  می توانند 
ببرند.  کارگران  این  کار  از  را  بهره  بیشترین  بیمه،  حق 
به عبارت دیگر در شرایط غیررسمی نیروی کار مهاجر نسبت 
بومی  کارگر  به  و  داشته  قیمتی  مزیت  بومی  نیروی کار  به 
رسمی سازی  که  حالیست  در  این  می شود.  داده  ترجیح 
کار قرار داده و مزیت  کارگران آن ها را در شمول قانون  این 
کارگران  که  معنا بدین  برمی دارد.  میان  از  را  آن ها  قیمتی 
مهاجر دستمزدی برابر با کارگران بومی رسمی دریافت کرده 
و بیمه می شوند و رقابت بر سر دستمزد و مزایا بین این دو 
کاهش دستمزدها تا حد زیادی  گروه از بین رفته و جلوی 

گرفته می شود. 

کار در همۀ     نیروی کار مهاجر مجاز به 
مشاغل نیست

کار مهاجرین  طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران، پروانۀ 
افغانستانی صرفًا در ۴ گروه از مشاغل صادر می شود، شامل:  
کارهای  آجرپزی(،  و  آهک پزی  )مشاغل  کوره پزخانه ها 
سنگ بری  مشاغل  ساختمانی،  امور  )مشاغل  ساختمانی 
کارگاه های  معدن(،  و  راه سازی  مشاغل  سنگ تراشی،  و 
غ داری و دام داری،  کشاورزی )مشاغل کشاورزی، مشاغل مر
مشاغل چرم سازی و ساالمبورسازی( و سایر گروه های شغلی 
شیمیایی،  مواد  بازیافت  زباله،  امحاء  و  سوزاندن  مانند 
بخشی  حاضر  حال  در  همچنین  غیره.  و  ریخته گری  کورۀ 
کمبود  با  که  دارند  فعالیت  مشغالی  در  مهاجر  نیروی کار  از 
گفت  می توان  واقع  در  هستند.  مواجه  بومی  نیروی کار 
کشور را پر می کند  نیروی کار مهاجر از طرفی هرم های شغلی 
ممکن  را  باالتر  سطوح  در  شغلی  ملزومات  دیگر  طرف  از  و 
چوپانی  به  می توان  مثال  برای  زمینه  این  در  می سازد. 
کمبود  که با  کرد  گاو در برخی مناطق ایران اشاره  گله های 
نیروی کار مهاجر روبه رو بود و نیروی کار مهاجر نه تنها به این 
شغل رونق بخشید بلکه امکان رونق مشاغل دیگری مانند 
گرفتن  دامپزشکی را در این مناطق میسر ساخت. با در نظر 
چنین تجاربی می توان گفت رسمی سازی گستردۀ نیروی کار 
و  دولت  توسط  شغلی  دقیق  نیازسنجی   همراه  به  مهاجر 
گسترده تر  شناسایی  به  می تواند  مرتبط  وزارت خانه های 
گروه های شغلی و پرشدن موفقیت آمیز هرم های  این نوع 

اشتغال کشور کمک کند.

   هزینه ها و درآمدهای رسمی سازی
نیروی کار  رسمی سازی  مخالفان  استدالل های  از  یکی 
مهاجر، هزینه های آشکاری چون بیمه، بهداشت و آموزش، 
است.  مستتر  قیمتی  یارانه های  چون  پنهانی  هزینه های  و 
رسمی سازی  واسطۀ  به  می تواند  دولت  که  درآمدهایی  اما 
مهاجران و از محل مالیات، حق بیمه، عوارض ورود و خروج 
و مجوز به دست آورد از نظر مخالفان دور می ماند. به عالوه 
گزارش ۲۱ اشاره شد، اخراج همۀ مهاجرین  که در  همان طور 
لحاظ  به  می طلبد،  کالنی  هزینه های  کشور  از  غیرقانونی 
لجستیک غیرممکن است و به اقتصاد و موقعیت های شغلی 
کشور ما نیز این سیاست  کشورها نیز آسیب زیادی می زند. در 
کشور امتحان  در دوره های مختلفی از تاریخ سیاست گذاری 
شده اما هیچگاه موثر واقع نشده است. از این رو در حال حاضر 
گرایش خود را از سیاست بازگشت به سیاست  سیاست گذاران 

سامان دهی تغییر داده اند.

   نظام سه مرحله ای رسمی سازی نیروی کار مهاجر
علت  به  رسمی سازی  شد،  اشاره   ۲۱ گزارش  در  چنان چه 
از  یکی  مهاجرت،  جدید  موج های  شکل گیری  احتمال 

سیاست های  حوزۀ  در  سیاست ها  مناقشه برانگیزترین 
سیاست گذاری  نگرانی  این  به  پاسخ  در  است.  مهاجرتی 

جامع باید شامل سه مولفۀ اصلی باشد: 
   ساماندهی از مبد أ؛ 

کار؛    پایش و حمایت در حین 
   نظام اعطای تابعیت و نظام انگیزشی بازگشت.

جذب  برای  بایستی  نخست  مرحلۀ  در  که  معنا  بدین   
نیروی کار مهاجر نیازهای کشور شناسایی شود، متقاضیان 
بایستی  دوم  مرحلۀ  در  شود.  صادر  مجوز  و  شوند  ارزیابی 
ارائۀ  ضمن  و  شده  پایش  کارگران  کاری  و  زندگی  شرایط 
شمول  در  کارگران  این  آنان،  به  اجتماعی  خدمات 
گیرند. در آخر نیز با استفاده  پرداخت کنندگان مالیات قرار 
مجوزهای  یا  استخدامی  قراردادهای  مانند  ابزارهایی  از 
نظام  یک  ایجاد  یا  تابعیت  اعطای  بایستی  مدت دار 
قرار  سیاست گذاران  توجه  مورد  بازگشت،  برای  انگیزشی 

گیرد. 
ح  طر چنین  با  مهاجر،  کار  نیروی  رسمی سازی  کنار  در 
برای  بهتری  مشوق های  می تواند  سیاست گذار  جامعی 
سازوکار  در  و  کرده  تعبیه  قوانین  از  کارفرمایان  تبعیت 
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی نیـر
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کار بومی: چرا و چگونه؟ کار مهاجر برای حمایت از نیروی  رسمی سازی نیروی 

  طراحی قراردادهای استخدامی

  مجوزهای مدت دار

  شناسایی نیازهای کشور
  ارزیابی کارگر خارجی متقاضی

  معرفی کارگر به کارفرما
  ارائۀ مجوز

  تسهیل ورود کارگران پذیرفته شده

کارگر   پایش شرایط زندگی و کاری 
  ارائۀ خدمات اجتماعی

  دریافت مالیات

پایش و 
حمایت در 

حین کار
نظام 

اعطای تابعیت 
و نظام انگیزشی 

بازگشت

ساماندهی 
از مبدأ

سیاست های پذیرش و اشتغال نیروی کار خارجی
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وضعیت دسترسی مهاجرین به خدمات اجتماعی

خدمات بانکی
که سال ها امکان دسترسی به خدمات بانکی برای مهاجرین قانونی فراهم بود، از نیمه های دهة ۹۰ به  در صورتی 

کارت بانکی محروم شدند.  کارت آمایش از داشتن  کلیة مهاجران دارای  تدریج 
کارت پرداخت ریالی با سقف برداشت و  ع خاصی از  که در سال ۱۳۹۹ نو اما، بغرنج بودن این محرومیت باعث شد 
گرهای بسیاری روبه رو  کارت نیز امروز با اما و ا گرچه ارائة این  تاریخ انقضای مشخص برای این افراد صادر شود؛ ا

است. 

حق تحصیل 
که در ایران اقامت قانونی داشتند با پرداخت هزینه در مدارس ثبت نام می شدند  کودکان افغانستانی  تا سال ۱۳۹۵ 
و کودکانی که اقامت قانونی نداشتند یا در مدارس خودگردان )مدارسی که توسط خود مهاجرین افغانستانی تأسیس 
فاقد  کودکان  برای  که  شد  مصوب  بعد  به  سال  آن  از  می ماندند.  باز  تحصیل  از  یا  و  می دیدند  آموزش  شده اند( 
کودکان افغانستانی،  خ بازماندگی از تحصیل  مدارک هویتی »کارت حمایت تحصیلی« صادر شود. اما، همچنان نر
کمبود مدرسه در محل اقامت، اثرات  کودک،  کار  کل اتباع و مهاجران، فقر،  به دالیلی مانند عدم همکاری ادارات 
گذشته )مانند عدم تطابق سن و پایه تحصیلی( و رفتارها و برخوردهای تبعیض  ثانویه محرومیت از تحصیل در 

آمیز در مدارس، بسیار باالست. 

حق اشتغال
کثر مدت  کار و رفاه اجتماعی صادر می شود و حدا کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،  کار توسط اداره  مجوز 
ماه   ۳ خارجه  امور  وزارت  به  استان  اجتماعی  امور  و  کار  کل  ادارۀ  توسط  اعالم شده  تاریخ  از  کار  روادید  اعتبار 

می باشد. 
کار خارجی مدارک الزم جهت صدور  کثر یک ماه پس از ورود نیروی  کارفرمای ایرانی باید حدا پس از صدور روادید، 

کز استان ها ارائه نماید.  کار و امور اجتماعی مرا پروانه کار به ادارۀ 
کارفرمای ایرانی شروع و پیگیری شود، به شدت  که باید توسط  کار،  کار و پروانه  اما، فرآیند دریافت روادید با حق 
کار از  کارفرمایان ایرانی از انجام آن شانه خالی می کنند و رو به تأمین نیروی  کثر  وقت گیر است و به همین دلیل ا

طرق شبکه های قاچاق مهاجر می آورند.

بیمۀ مهاجران
که میان سازمان امور پناهندگان، اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و بیمه سالمت به امضا  طبق توافقنامه ای 
که تمامی هزینه های  کردند  ح بیمه سالمت ثبت نام  رسید، بیش از ۱۲۴ هزار نفر از اتباع افغانستانی در ایران در طر

کمیساریای عالی پناهندگان پرداخت می شود.  این پناهندگان از طرف 

همچنین  سیاست گذار  آورد.  عمل  به  نظر  تجدید  بازرسی  
در  خصوص  به  کارغیرماهر،  نیروی  بر  تمرکز  با  می تواند 
به  شد،  اشاره  آن ها  به  که  استان هایی  و  سنی  گروه های 
مشاورۀ شغلی مناسب و مدیریت انتظارات و خواسته های 
کارفرمایان بتوانند افراد بومی را در  جوانان بومی بپردازد تا 
که پیش تر برای آن ها جذاب نبوده اند، استخدام  مشاغلی 
گستردۀ  رسمی سازی  که  است  ذکر  به  الزم  البته  کنند. 
نیروی کار مهاجر تنها در صورتی می تواند اثربخش باشد که 
یک نظام نظارتی با دقت باال حول آن شکل بگیرد و از دور 
توسط  دستمزدشکنی  پدیدۀ  ع  وقو یا  کار  قانون   زده شدن 

کند. کارفرمایان یا نیروی کار مهاجر جلوگیری 

   ایران و چهار دهه مهاجرت و پناه جویی 
میلیون ها افغانستانی

در  پناهنده/مهاجرپذیر  کشورهای  بزرگترین  از  یکی  ایران 
حدودا   ،۱۳۹۵ سرشماری  طبق  می رود.  شمار  به  جهان 
تابعیت  نفر،  میلیون   ۱.۷ حدود  یعنی  جمعیت،  درصد   ۲
غیرایرانی داشتند و از این تعداد حدود ۱.۶ میلیون )٪۹۶ 
ع  مجمو رسمی،  منابع  اما  بودند.  افغانستانی  مهاجرین( 
در  کن  سا غیرقانونی  و  قانونی  پناهندگان  و  مهاجرین 
از  برخی  و  زده اند  نفر تخمین  میلیون  را حدود ۲.۵  ایران 
تا ۵  را ۳  نمایندگان مجلس و منابع غیررسمی این تعداد 
میلیون نفر می دانند. همچنین،  به گزارش سازمان جهانی 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور  مهاجرت )IOM( و 
 ۴۰۰ بین  ساالنه   ،۱۳۹۰ دهۀ  در   ،)UNHCR( پناهندگان 
کشور به صورت  کن  تا ۸۰۰ هزار نفر از افغانستانی های سا

ج یا رد مرز شده اند. کشور خار داوطلبانه از 
کسب اطالعات  برای  معتبرترین و در دسترس ترین منبع 
از ویژگی ها و ساختار جمعیتی مهاجرین، نتایج سرشماری 
این  نتایج  برمبنای  زیر  نمودارهای  است.   ۱۳۹۵ سال 
اما  می دهند،  ارائه  را  ویژگی ها  این  از  برخی  سرشماری 
بایستی اشاره کرد که داده های سرشماری عمدتًا گروه های 
آورده  حساب  به  را  مهاجرین(  و  )پناهندگان  دو  و  یک 
ارائه  غیرقانونی،  مهاجرین  یعنی  سوم،  گروه  از  آماری  و 

نمی دهند.

همانطور که در شکل های باال مشاهده می شود، میانگین سنی شاغلین 
بومی از اتباع خارجی باالتر است و به مراتب تحصیلکرده تر هستند.

وضعیت تحصیلی شاغلین بومیوضعیت تحصیلی اتباع خارجی شاغلگروه سنی شاغلین بومی و اتباع خارجی شاغل
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گرچه مهاجرت موقت و عمدتًا فصلی افغانستانی ها به ایران تا قبل از 1358 به سبب فقر، خشکسالی و فرصت های اقتصادی رواج داشت، بخش عمدۀ مهاجرین و پناهندگان 
کن ایران شدند. جدول زیر تغییر و تحوالت سیاستی را در طول این چهار دوره نشان می دهد. ج سا افغانستانی در سال های پس از انقالب و طی چهار مو

وی کـار و حمایـت اجـتماعـی نیـر
گــــزارش بیست وسوم |  14 تیر 1400

موج اول: 
سیاست  
درهای باز

موج دوم:  
سیاست 
بازگشت

موج سوم: 
سیاست انطباق

موج چهارم:  
ساماندهی 
اتباع خارجی

    نخستین موج مهاجرت عمدۀ شهروندان افغانستانی به ایران )1358(

کنترل مهاجرت یا ایجاد اردوگاه های مهاجرین      جنگ ایران و عراق و ناتوانی اقتصادی و بوروکراتیک دولت برای 

    اولین اقدام دولت برای شناسایی اتباع افغانستان و صدور مدرک شناسایی برای سرپرست خانوارها )1360(

کارت ها عالوه بر مشخصات  کارت )1363(. در این  کارت سفید مجزا برای هر فرد و منوط شدن استفاده از خدمات اجتماعی به داشتن این      صدور 
که به طور قانونی از آن  گر مهاجرین محل اقامت خود را بدون مجوز تغییر می دادند، از بسیاری از خدماتی  فردی، محل اسکان فرد نیز ثبت می شد و ا

که بسیاری از مهاجران برای انطباق با شرایط ایران محل زندگی خود را تغییر می دادند و در نتیجه  برخوردار بودند، محروم می شدند. این در حالی است 
کار غیرقانونی در منطقۀ جدید می شدند. مجبور به 

    ابالغ بخش نامۀ »روش اجرایی طرح اشتغال موقت آوارگان مسلمان افغانی« و تعیین دوازده ردۀ شغلی به عنوان مشاغل مجاز برای کارگران افغانستانی )1363(

    اضافه شدن چهار ردۀ شغلی دیگر به فهرست مشاغل مجاز برای اتباع افغانستان )1365(

    منازعات موافقین و مخالفین حضور اتباع افغانستانی در ایران در مجلس )اواخر دهۀ 60(. مدافعین سیاست بازگشت مهاجرین نمایندگان استان هایی 
کارگران سادۀ مهاجر در بازسازی اقتصادی  که بیشترین تعداد مهاجرین و پناهندگان را در خود جای داده بودند. مخالفین این سیاست به نقش  بودند 

کشور در دورۀ پس از جنگ اشاره می کردند.

    ارائۀ طرح جمع آوری و اسکان اتباع افغانستانی در اردوگاه ها به مجلس و عدم تصویب آن )1367(

کشور )1368(     خروج شوروی از افغانستان و آغاز درگیری های داخلی در این 

کنترل  کاهش جمعیت، تبدیل شدن  کاهش هزینه های عمومی و  گرایش دولت به      تغییرات داخلی افغانستان و سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، 
کشور )دهۀ 70( تعداد مهاجرین به یکی از ارکان سیاست گذاری 

    روند بازگشت داوطلبانۀ مهاجرین از اواخر دهۀ 60 آغاز شده بود. پس از آن طرح »بازگشت آوارگان افغانی به موطن شان« در سال 1372 در شورای 
امنیت تصویب شد و طی بهار، تابستان و پاییز 600 هزار نفر از مهاجرین به افغانستان بازگشتند. 

کشور )از سال 1373(     افزایش قدرت طالبان و افزایش تعداد مهاجرین و پناهجویان افغانستانی در 

    سیاست حذف تدریجی خدمات و امکانات بهداشتی و آموزشی برای ترغیب اتباع افغانستان به بازگشت

کشور شده بودند که پس از سال 1371 وارد      منع تحصیل و درمان رایگان برای اتباع افغانستانی 

    جنگ داخلی پس از سقوط دولت چپ گرای افغانستان، قدرت گرفتن طالبان و ناامنی های ناشی از آن، خشکسالی و وضعیت نامناسب اقتصادی افغانستان

    عدم موفقیت سیاست بازگشت، شکل گیری موج جدید مهاجرت، آغاز دورۀ انطباق با پدیدۀ پناهندگی و مهاجرین و حرکت به سمت برقراری یک تعادل 
جدید )دهۀ 70 تا اواسط دهۀ 80(

کار ایران )دهۀ 80( گروه هایی از  مهاجران افغانستانی در بازار  کنار موقعیت به نسبت تثبیت شدۀ      شرایط نامطلوب امنیتی و اقتصادی افغانستان در 

کشور و توقف اجرای طرح اخراج اتباع افغانستانی غیرقانونی )1385( کارآمدی سیاست اخراج همۀ افغانستانی ها از      اثبات نا

کاهش جذابیت های زندگی در ایران و ترغیب  کنترل تعداد پناهندگان و مهاجران از طریق      سیاست های»ساماندهی جمعیت اتباع« در این موج شامل 
کنترل هزینۀ  کنترل هویت پناهندگان،  به بازگشت از طریق محدودیت های قانونی یا اقدامات قهرآمیز و اخراج اجباری، اجرای طرح هایی برای شناسایی و 

کاهش تعداد پناهندگان از  کار و  کنترل نیروی کار افغانستانی در بازار  کاهش خدمات اجتماعی،  نگه داری از پناهندگان و مهاجران افغانستانی به واسطۀ 
طریق تبدیل وضعیت آنان به مهاجرین قانونی می شود. 

کشور حضور دارند( در  که به صورت غیرقانونی و بدون مدرک در  کودکانی  کودکان افغانستانی )حتی      دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت نام تمامی 
مدارس ایرانی )1394(

گشت«  کنش ها نسبت به نیروی کار مهاجر در طول 4 دهه: از »درهای باز« به »باز تغییر وا
و در نهایت به »ساماندهی« 


