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مهاجرانحاضردرایرانبهدودستٔهکلیمهاجراندارایمدرکومهاجرانبدونمدرک
گونیصادرشدهاست. گونا تقسیممیشوند.برایمهاجراندارایمدرکاقالمهویتی
آماروارقاممربوطبهایندستهازمهاجرانحاضردرایرانحدودًامشخصاست.اما
درموردتعدادمهاجرانبدونمدرکحاضردرایرانهموارهآمارهایمتفاوتیارائهشده
است.حضوراینمهاجراندرایرانغیرقانونیاست؛یابهصورتغیرقانونیوقاچاقبه
کهمدرکاقامتیشانمنقضی مرزهایایرانواردشدهاند،یاازدستٔهمهاجرانیهستند
ودرنتیجهحضورشاندرایرانغیرقانونیشدهاست.نبودآماروارقامدرموردمهاجران
بدونمدرکباعثشدهکهجنبههایمختلفحضوراینمهاجراندرایرانقابلبررسی

نباشدوتمامیگزارههابراساستجربیاتشخصیگویندگانوغیرقابلاتکاباشد.
اگرچهدرموردورودغیرقانونیمهاجرانبهایراندادههاییوجودندارد،امادرموردخروج
ایندستهازمهاجرانازایراندادههایقابلاتکاییوجوددارد.سازمانجهانیمهاجرت
با و )UNHCR(امورپناهندگان کمیساریایعالیسازمانمللدر کمک )IOM(به
کشور این مرزهای در افغانستان کشور کنندگان وعودت مهاجران وزارت همکاری
کلیٔهاطالعاتمربوطبه کردهاند.درایندفاتر راتأسیس ایرانوپاکستاندفاتری با
وضبط ثبت میشوند داده عــودت افغانستان به پاکستان و ایــران از که مهاجرانی

مقدمه



|  بازگشت8 

گزارشهایماهانه میشوند.آمارهایایندفاتربهصورتماهانهمنتشرمیشود.این
حاویاطالعاتارزشمندیدرموردمهاجرانبدونمدرکایرانوافغانستانهستند.

کنارهمقراردادناینآمارهایماهانهبهدادههایقابل گروهپژوهشانجمندیارانبا
اتکاییدرموردمهاجرانغیرقانونیحاضردرایراندستیافتهاست.روندهایساالنٔه
خروجمهاجرانغیرقانونیازایران،الگوهایتکرارشوندهایرانشانمیدهد.اینالگوها
کاهشورودو گزارشپیشروبهتفصیلموردبررسیقرارگرفتهاند.افزایشو وآمارهادر
خروجمهاجرانبدونمدرکوغیرقانونیافغانستانیتابعیازشرایطاقتصادی،امنیتی
ایراندر کهشرایطاقتصادی بهگونهای افغانستاناست. و ایران کشور وسیاسیدو
سال1397تغییراتقابلمحسوسیرادرآماروارقاممربوطبهمهاجرانبدونمدرک
افغانستانیبهکشورخودشانپدیدآورد.هموارهجریانیازمهاجرانبینایندوکشوردر
کهمیانگینتعدادشاندرطولسالیانگذشتهعمومًاثابتبوده رفتوآمدند.جریانی
وعدمشناختتصمیمگیرندگانکشورازاینجریانباعثشدهکهرسمیسازیآنان

دردستورکارقرارنگیرد.
گزارشمیکوشدبااستفادهازدادههایمعتبربهشناختمهاجرانبدونمدرک این

حاضردرایرانوجریانهایورودوخروجآناندستیابد.

گروهپژوهشانجمندیاران

فروردین9۸



ایرانچندیندههاستکهجزءکشورهایمهاجرپذیرجهانبهشمارمیرود.مهاجران
گذشته کشورایراندرطی40سال افغانستانیوعراقیعمدهترینمهاجرانورودیبه
از نفر هزار و123 میلیون 1 متحدحدود ملل آمارهایسازمان آخرین بودهاند.طبق
کشورزندگیمیکنند؛درحالیکهایرانمیزبانحدود ایرانیاندرخارجازمرزهایاین

2میلیونو726هزارنفرمهاجرازسایرکشورهااست.
کل کشورایرانساکناند.ازمنظردرصداز کلجمعیتمهاجردنیادر  1.1درصداز
بهمانند ایــران کشور کشورجهاناست. ویکمین ایــران،بیست نیز مهاجرانجهان
کشورهایدیگردنیابیشازاینکهفرستندٔهمهاجردرجهانباشدپذیرندٔه بسیاریاز
غیر اتباع آمــاری اطالعات ومسکنسال1395 نفوس درسرشماری مهاجراست.

ایرانینیزتوسطسازمانملیآمارایرانجمعآوریومنتشرشد.]1]
کلایران79926270نفر براساسآماردرگاهملیآمارایراندرسال1395جمعیت
بود.ازاینتعداد7۸166۸22نفر)97.79درصد(تابعیتایرانیداشتند،16543۸۸ 
نفرتابعیتغیرایرانیداشتند)2.07درصد(و105060نفر)0.131درصد(تابعیتخود

1. migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017&cm49=364
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رااظهارنکردهبودند.]2]تعدادمهاجرانحاضرباملیتهایمختلفدرایرانبراساس
اینسرشماریدرجدولزیرآمدهاست:

ف
کن ایرانجمعیتملیتردی درصد از جمعیت کل ایراندرصد از جمعیت مهاجران سا

1.9۸2%95.744%1،583،979 نفرافغانستانی1

0.043%2.0۸7%3۴،532 نفرعراقی2

0.01۸%0.۸66%1۴،320 نفرپاکستانی3

0.001%0.043%713 نفرترکیهای4

0.026%1.260%20،8۴۴ نفرسایر5

مهاجرانافغانستانیحضوری40سالهدرکشورایراندارند.اینمهاجراندرطول4دهٔه
اخیرطیچهارموجبهایرانآمدهاند:

• موج اول
 از سال 1358 با حملٔه شوروی به افغانستان شروع شد. در این سال جمهوری 
اسالمی ایران سیاست درهای باز را پیشه کرد و مرزهای خود را به روی برادران 

افغانستانی کاماًل باز گذاشت؛
• موج دوم

 از سال 1368 با خروج شوروی از افغانستان و شروع درگیری های داخلی در 
افغانستان وارد ایران شدند؛

• موج سوم
گرفتن هر چه بیشتر طالبان در افغانستان  با ظهور و قدرت  از سال 1373   

شروع شد؛
• و موج چهارم

 از سال 1380 با حملٔه آمریکا به افغانستان اتفاق افتاد.

2. مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری 13۹5
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کهزمانیتعدادشاندرایرانبسیارزیادبودطیسهموجپناهندگی مهاجرانعراقینیز
بهایرانآمدهبودند:

• موج اول
 در سال 1350 و مناقشه بر سر جزایر سه گانه در خلیج فارس و اخراج 50،000 

عراقی ایرانی االصل از عراق
• موج دوم

 از سال 135۹ و قدرت گرفتن صدام حسین و آغاز جنگ ایران و عراق. حدود 
یک میلیون شیعه پس از مصادرٔه اموالشان در مرزهای ایران رها شدند.

• موج سوم
 از سال 1370 و پس از وقایع انتفاضٔه شعبانیه و آغاز درگیری های سیاسی 
کم در شهرهای جنوبی عراق. در این سال ها حدود  شیعیان عراق با دولت حا

500،000 عراقی به ایران پناهنده شدند.

ازپناهندگانعراقیتوانستنددرسالهایبعدتابعیتایرانیبگیرند.تعداد بعضی
زیادینیزازایرانبهاروپاپناهندهشدند.)تاسال2003وحملٔهآمریکابهعراقحدود
به ازسقوطصــدام بعد تعدادیهم بودند(. باقیمانده ایــران در عراقی نفر هــزار 200
کشورشانبرگشتند.براساسآمارهایسازمانآمارایراندرسال1395حدود35،000 
نفرمهاجرعراقیساکنایرانهستندودرصدپایینیازمهاجرانحاضردرایرانراشکل
میدهند.اکثریتمهاجرانحاضردرایران)95درصد(مهاجرانافغانستانیهستند
درحالحاضروضعیتحقوقی-قانونیمهاجرانافغانستانیحاضردرایرانرامیتوان

درسهدستهوباسهعنوانتقسیمبندیکرد:

1- پناهندگان:
این گروه از مهاجران شامل کسانی است که قبل از سال 1382 وارد ایران شده 
و در طرح »آمایش پناهندگان جمعی« ثبت نام شدند. بعد از سال 1382 تنها 
فرزندان افرادی که در این طرح ثبت نام کرده بودند به پناهندگان افزوده شدند. 
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کارت پناهندگی موسوم به »کارت آمایش« هستند و  این افراد همگی دارای 
کنون 13 دوره  مجوز اقامت آن ها به صورت ساالنه در ایران تمدید می شود. تا
اقامتشان  مجوزهای  و  اجراشده  افــراد  این  مورد  در  آمایش  سرشماری  طرح 
یای عالی  کمیسار افراد تحت نظر  این  به صورت ساالنه تمدیدشده است. 
ایــران  در  کن  سا پناهندگان   )UNHCR( پناهندگان  امــور  در  ملل  سازمان 
یا  کمیسار این  گزارش های  در  هرساله  آن هــا  تعداد  آمــار  و  می آیند  شمار  به 
از  باید برای اشتغال  که چنین مجوزی می گیرند  افرادی  منعکس می شود. 
کرد  کار بگیرند.باید توجه  کار هم مجوز  اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت 
که ارائٔه خدمات اجتماعی به این افراد دارای محدودیت هایی است. مثاًل 
گواهینامٔه رانندگی داشته باشند  کارت آمایش نمی توانند  این که افراد دارای 
که  زمانی  تا  امــا  اســت.  ممنوع  آنــان  به  بانکی  الکترونیک  خدمات  ارائـــٔه  و 
خودشان مایل به بازگشت به کشورشان نباشند مجوز اقامت یک سالٔه آن ها 
یای عالی سازمان ملل در امور  تضمین شده است. طبق آخرین آمار کمیسار
پناهندگان در سال 2016 حدود ۹75 هزار نفر در ایران دارای مدرک اقامت 

کارت آمایش بودند.]3]

2- مهاجران:
و  )گذرنامه  قانونی  اقامت  مــدرک  با  که  است  کسانی  همٔه  شامل  گــروه  این 
گروه  کن در ایران به دو  یزای موقت( در ایران زندگی می کنند. مهاجران سا و

اصلی تقسیم می شوند:
که در قالب طرح سامان دهی اتباع خارجی  کسانی هستند  دستٔه اول 
گرفته اند. گذرنامٔه خانوار  از دولت  و  در سال 138۹ شناسایی شدند 
دستٔه دوم نیز شامل حال تمام کسانی است که گذرنامٔه افغانستانی دارند 
یستی در ایران اقامت دارند. یزای تور یزای کار یا تحصیل یا و یافت و و با در

3. www.unhcr.org/protection/operations/50002081d/iran-fact-sheet.html
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3- مهاجران غیرقانونی:
کارت  که در ایران زندگی می کنند اما نه  گروه شامل همٔه افرادی است  این 
آمایش دارند و نه گذرنامه و به عبارت بدون مدارک قانونی شناسایی در ایران 
زندگی می کنند. این افراد ممکن است افرادی باشند که زمانی مدرک اقامت 
قانونی در ایران داشته اند، اما به دالیلی مدارک آن ها منقضی و بی اعتبار شده و 
تصمیم به حضور در ایران بدون مدرک مجاز گرفته اند؛ یا ممک است کسانی 
باشند که از ابتدا به صورت غیرقانونی وارد ایران شده و به صورت غیرقانونی در 

ایران زندگی می کنند.

درمورددودستٔهاولمهاجرانحاضردرایرانکهاوراقشناساییدارندوضعیتروشنتر
است.درسرشماریسال1395نفوسومسکنایرانتعدادمهاجرانافغانستانیحاضر
افراددارایمدرکشناساییمعتبرهستند اینمهاجران بود. ...اعالمشده ایران در
گذرنامهها(.امامهاجران کارتآمایشومابقیدارایانواع )975هزارنفرشاندارای
بدونمدرکوغیرقانونییکیازنقاطتاریکحضورمهاجراندرایراناند.مهاجرانی
کهنهورودآنهابهایرانثبتشدهاستونهحضورآنهادرایرانتحتنظارتاست.

مهاجرانیکهتاکنونهیچگاهآماردقیقیازحضورشاندرایرانوجودنداشتهاست.



اشــارٔه مــورد همواره ایــران در حضورشان نبودن شفاف دلیل به غیرقانونی مهاجران
کشوربودهاند.آمارهایضدونقیضوبر نمایندگانمجلسشورایاسالمیومسئولین
کهارائهمیشودمنشأمناقشاتبودهاست.عالوهبرارائٔهآمارهای گمانی پایٔهحدسو
کشورمعرفیمیشوند.از ضدونقیض،مهاجرانغیرقانونیعاملبسیاریازمشکالت
سوییدیگربرایبسیاریازنمایندگانمردمومسئوالنتفاوتیبینمهاجرانقانونیو
غیرقانونیوجودنداردوتمامتهدیدهایحاصلازمهاجرانغیرقانونیراشاملمهاجران

قانونیهممیدانند.
حسین آذین نمایندٔه مردم رفسنجاندرجلسٔهسؤالازوزیرکشوردرروز22اردیبهشت
کردهبود سال1394تعدادمهاجرانغیرمجازحاضردرایرانرا3.5میلیوننفراعالم
نظامجمهوریاسالمیهدف با کشورهایمعاند و توسطدشمن ایــران بود: گفته و
توطئههایبسیاریاستووجودسهمیلیونو500هزارنفرازاتباعخارجیغیرمجاز

میتواندازنظرامنیتیبسیارمشکلسازباشد.]4]
گفتوگوباخبرگزاریخانهملتدر کرمانوراوردر محمدمهدی زاهدی نمایندٔه مردم 

4. www.hamshahrionline.ir/news/294916

مناقشه بر سر مهاجران غیرقانونی
کالم مسئوالن  در 
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تاریخ12خرداد1395دربارهمشکالتیکهاتباعغیرمجازبرایکشوربهویژهاستانکرمان
کهمقابلهبااشتغالزایی کاربرایاتباعبیگانه گفتهبود:ایجادفضایغیرقانونی دارد،
که نیروهایداخلیاستازجملهاینمعضالتاست.همچنینبرخیناامنیهایی
گزارشهاییبهدستمارسیدهمبنیبر کناراینموارد درمنطقهایجادشدهاستدر
جاسوسیومسائلامنیتیکهاتباعبیگانهغیرمجازبهوجودآوردهاند.دراستانکرمان
کهبهدلیلنبود حدود200هزاراتباعبیگانهغیرمجازو100هزاراتباعقانونیوجوددارد

ساماندهی،معضالتیرابرایمردمایجادکردهاند.]5]
کمیسیون رئیس و مــردم ملکان نمایندٔه  سلمان خــدادادی  مــرداد1395  تاریخ1۸ در
اجتماعیمجلسدرگفتوگوباخبرنگارخبرگزاریخانهملت،باانتقادازاینکهحدود
حالی در گفت: کردهاند، اشغال را ساختمانی مشاغل بیگانه اتباع کارگر 2میلیون
کهتعدادزیادیازآنها کردهاند کشوررااشغال کار دومیلیوننفرازاتباعبیگانهبازار
کارهستند،ایندرحالیاستکه بهصورتغیرمجازوغیرقانونیدرکشورمشغولبه

تعدادزیادیازکارگرانساختمانیکشوربیکارهستند.]6]
در22آذر1395 محمدعلی پور مختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگدرمجلسشورای
اسالمی،بابیانحضور70الی75هزاراتباعمجازدرکشور،ازحضورحدودیکمیلیون
اتباعغیرمجاز کردوافزود:متأسفانهشاهدبهکارگیری انتقاد کشور تبعهغیرمجازدر
کهبهصورتجدی بهصورتمستقیموغیرمستقیمدردستگاههایمختلفهستیم
الزماستادارهاتباعوهمچنیندستگاههایامنیتیوانتظامیهراستانبهاینموضوع

ورودکردهوازبهکارگیریاتباعغیرمجازجلوگیریکنند.]7]
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی  در27دیماه1395 رسول خضری عضو 
گفتکهبراساسآخریناطالعاتبیشاز5میلیوننفراتباعبیگانهقانونیوغیرقانونی
و وضــرورتساماندهی است نگرانکننده بسیار تعداد این که دارد وجود کشور در
گامزمینهممانعت شناساییآنهابیشازپیشاحساسمیشودلذابایددرنخستین

5. www.icana.ir/Fa/News/300040
6. www.icana.ir/Fa/News/305508
7. www.icana.ir/Fa/News/316102
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ازوروداتباعبیگانهغیرقانونیفراهمشود.]۸]
درسوماسفندسال1395هم سلمان خدادادی نماینده مردم ملکاندرمجلسشورای
دیگر و ساختمانی مشاغل در غیرمجاز خارجی کارگر میلیون 3 حضور از اسالمی
بیگانهغیرمجاز3میلیونفرصت اتباع گفت:درحالی و کرد انتقاد کشور مشاغل
کاریراازکارگرانکشورسلبکردهاندکهجوانانکشوربامعضلبیکاریدستوپنجه

نرممیکنند.
عضو  و  پیرانشهر  و  سردشت  مــردم  نمایندٔه  خضری  رســول  فروردینسال1396  در22
گوناگون کمیسیون اجتماعی مجلسبابیاناینکهتمامی5میلیونافاغنهدرمشاغل
کشورفعالیتمیکنندوهیچکدامازآنهابیکارنیستند،گفتهبود:متأسفانه42درصد
فارغالتحصیالندانشگاهیبیکاربودهومیزانبیکارانباسوادسهبرابربیکارانبیسواد
کشوربیشاز3میلیونوبیکاریمطلق3میلیون کلبیکاری کناراینآمار استدر
وسیصدهزارنفراعالمشدهاستیعنیحدود7میلیونودویستهزارنفردرکشوربا
که5میلیونافاغنهدر معضلبیکاریدستوپنجهنرممیکنندایندرحالیاست
کشوردارایشغلبودهوچنانچهاتباعبیگانهساماندهیشوندمشکالتبسیاریاز

جوانانکشورحلخواهدشد.
شورای مجلس در بویین زهرا مــردم  نماینده  صالح  بابایی  روح اهلل  مــرداد1397  31 در
کردند، کشوررادچارمشکل کاربسیاریدر اسالمی،بابیاناینکهاتباعبیگانهنیروی
اتباع کاریبهویژهدرسطوحپایینشغلیتوسط ازظرفیتهای گفت:بخشبزرگی
کهبهطورحتمنبوداینافرادمیتوانستدرافزایشاشتغال بیگانهاشغالشدهاست
کارگرانشهرداریدرتهران جوانانمانقشمؤثریداشتهباشد،بهعنوانمثالتمامی
کهاینفعالیتهامیتوانستتوسطجوانانبیکارایرانی ازاتباعافغانستانیهستند

انجامشود؛هرچندکهدرمشاغلدیگرساختمانیهماتباعمشغولبهکارهستند.]9]
درشهریورماهسال1397همعلی رستمیان نماینده مردم سلسله و دلفاندرمجلس

8. www.icana.ir/Fa/News/319559
9. www.icana.ir/Fa/News/399680
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شورایاسالمیوعضوکمیسیوناجتماعیمجلسباانتقادازاینکهآماراشتغالاتباع
حال در غیرمجاز افغانی کارگران گفت: است، تکاندهنده بسیار کشور در بیگانه
که تایکمیلیونودویستهزارتوماندریافتمیکنند حاضرحقوقیبهمیزان900
گیردبهطورحتمبخشی گراینحقوقدراختیاریکجوانتحصیلکردهایرانیقرار ا
کههماکنونجوانانتحصیلکرده ازمعضلبیکاریحلمیشود؛ایندرحالیاست

بسیاریدرزمرهبیکارانجامعهقراردارند.]10]

10. www.icana.ir/Fa/News/347072



حضورمهاجرانغیرقانونیهموارهموردمناقشٔهبیندولتومجلسدرایرانبودهاست.
کافی کنترلدولتونهادهاینظارتیرا نمایندگانمجلسشورایاسالمیبرخوردو
کارورفاهاجتماعیبهخاطرآنبه کشورو کهوزرای نمیدانند.هموارهیکیازمواردی

مجلسفراخواندهمیشوندحضوراینمهاجراندرایرانبودهاست.
اماواقعًاتعدادمهاجرانغیرقانونیحاضردرایرانچندنفراست؟حضورآنهابهچه
کهنمایندگانمجلسشورایاسالمیادعامیکنند شکلاست؟آیاواقعًاهمانطور
کوتاهی مهاجران ایــن ساماندهی و کنترل در ــران ای امنیتی دستگاههای و دولــت

میکنند؟آیاحضوراینمهاجرانغیرقانونیدرایرانتابعروندهایخاصیاست؟
کهورودمهاجرانغیرقانونیافغانستانیازمرزهابهصورتقاچاقاست،هیچگونه ازآنجا
آماردقیقیدراینموردوجودندارد.امادرموردبازگشتمهاجرانغیرقانونیازایران

دادههاییوجودداردکهمیتواندشناختماازایننوعمهاجرانراافزایشبدهد.
امور در ملل سازمان عالی کمیساریای کمک به )IOM( مهاجرت جهانی سازمان
کشور کنندگان عــودت و مهاجران وزارت همکاری بــا و )UNHCR( پناهندگان
افغانستاندر4مرزکشورافغانستاندفاتریراایجادکردهاند.اینچهارمرزعبارتانداز
مرزهایاسالمقلعه،میلک،ترخمواسپینبولدک.دومرزاسالمقلعهومیلکمرزهای

مهاجران غیرقانونی در ایران:
 آمارها و روندها
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کشور افغانستانباایرانهستندودومرزترخمواسپینبولدکمرزهایافغانستانبا
افغانستانی انواعمهاجران کنارهمبزرگترینمیزبانان ایرانوپاکستاندر پاکستان.
گذرنامهایومهاجرانبدونمدرکوغیرقانونی(است.چندینسالاست )پناهنده،
کهبازگشتمهاجرانافغانستانیبهکشورخودشاندرایندفاترثبتمیشود،چهاین
مهاجرانپناهندهباشند،چهمهاجربدونمدرک،اطالعاتآنهادرایندفاتربهدقت
کمکهزینههایی کننده ثبتمیشود.درایندفاتربهتعدادیازمهاجرانبازگشت
کمکهزینههاشامل کشورافغانستاندادهمیشود.این برایادامٔهمجددزندگیدر
کشور شهرهای در اسکان ــرای ب هماهنگیهایی و نقدی غیر و نقدی کمکهای
افغانستاناست.آماربازگشتمهاجرانبدونمدرکافغانستانیازدوکشورپاکستانو
ایرانبهصورتگزارشهاییماهانهدرسایتسازمانجهانیمهاجرتمنتشرمیشود.

شکل 1 - نمونه ای از گزارش های هفتگی سازمان جهانی مهاجرت در مورد بازگشت مهاجران افغانستانی به این کشور
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کنارهمقراردادن اینآمارهاازسال2015درهرچهارمرزدراینسایتموجودند.بادر
گزارش کهدراین اینآمارهابهیافتههاییدرموردمهاجرانغیرقانونیدرایرانرسیدیم

مروریبرآنهاخواهیمداشت.]11]

کشورایرانازدومرزاسالم آمارتعدادمهاجرانافغانستانیبدونمدرکخارجشدهاز
وعوامل ایــران اینمهاجراندر تا201۸روندهایحضور ازسال2012 ومیلک قلعه
گذشتهساالنهحدود525  تأثیرگذاربرآنرانشانمیدهد.بهطورمتوسطدر7سال
هزارمهاجرافغانستانیبدونمدرکازمرزهایایرانخارجمیشوند.اینتعدادشامل
کهتوسطنیروهای دودستهازمهاجرانبدونمدرکمیشود:مهاجرانبدونمدرکی
خواهان داوطلبانه بهصورت که مدرکی بدون مهاجران و دستگیرشدهاند انتظامی

بازگشتبهکشورشانشدهاند.
افتاد. اتفاق سال2013 در مدرک بدون افغانستانی مهاجران بازگشت آمار کمترین
کهمرزهایاروپابهرویپناهجویانسوریهایبازشدهبودوبسیاریازمهاجران زمانی
کهبهجایخروجازمرزهایشرقیایرانرهسپار غیرقانونیافغانستانینیزترجیحدادند
مرزهایغربیشوندتاباعبورازترکیهبهمرزهایاروپابرسندوشانسخودبرایپناهنده
کمترینبازگشتدرسال2016اتفاق کشورهایاروپاییرابیازمایند.بعدازآن شدندر
کمیبهترشدهبودوامیدها کهشرایطاقتصادیایرانپسازتوافقبرجام افتاد.زمانی

برایبهبوداقتصادایرانبهشدتافزایشیافتهبود.

11. https://afghanistan.iom.int/pakistan-returns
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گذشته)201۸(اتفاق کشورخودشاندرسال امابیشترینبازگشتافغانستانیهابه
کشور به بازگشت افغانستانی غیرقانونی مهاجر هزار اینسالحدود757 در افتاد.
خودشانرابرماندندرکشورایرانترجیحدادندورکوردبازگشتمهاجرانبدونمدرک

ازایرانراجابهجاکردند.

کشورپاکستانبزرگترینمیزبانپناهندگانافغانستانیدرجهاناست.نمودارباالنشان
کشورپاکستانبهافغانستان از کهبیشترینبازگشتمهاجرانبدونمدرک میدهد
کشور کهحدود24۸هزارمهاجرغیرقانونیاز درسال2016اتفاقافتادهاست.زمانی
که پاکستانبهصورتاجباریوداوطلبانهبهافغانستانبازگشتدادهشدند.ازآنجا
محسوب ترانزیت کشور پــا ارو به افغانستانی مهاجران رسیدن بــرای پاکستان کشور
نمیشودبازشدنوبستهشدنمرزهایاروپابهرویپناهجویانتأثیریبرخروجمهاجران

غیرقانونیازاینکشورنداشتهاست.

کشورافغانستان گزارشهایثبتشدٔهسازمانجهانیمهاجرتازمرزهایورودی در
گانه بیندوگروهازمهاجرانبدونمدرکتفاوتقائلشدهوآمارهایآنانبهصورتجدا
ثبتشدهاست:مهاجرانبدونمدرکیکهداوطلبانهخواهانبازگشتبهکشورخودشان
بودهاندومهاجرانبدونمدرکیکهردمرز)دیپورت(شدهاند.مهاجرانداوطلبخودبه
مرزهامراجعهوبازگشتمیکنند.مهاجرانردمرزیعمومًادرشهرهایخودبهنیروی

انتظامیمراجعهکردهاندیاتوسطنیروهایانتظامیکشوردستگیرشدهاند.
مقایسهتعدادمهاجرانداوطلببازگشتبامهاجرانردمرزشدهازسال2012تا201۸ 
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کهازطریقفرآیندهاینیروی گذشتهتعدادمهاجرانی کهدردوسال نشانمیدهد
انتظامیبازگشتدادهشدهاندبیشترازتعدادافرادداوطلببازگشتشدهاست.

درسالهای2012تا2016سال201۸نیروهایانتظامیدرایرانبهطورمتوسطتوانستند
کنند.اماموفقترینسالبراینیروهای سالی222هزارمهاجربدونمدرکراردمرز
انتظامیووزارتکشورایرانسال201۸بودهاست.دراینسالبیشاز407هزارمهاجر
البتهتعدادمهاجران ایننهادردمرزشدند. ازطریق ایران افغانستانیغیرقانونیدر
داوطلببازگشتهمدرسال201۸رکوردیبیسابقهداشتهوبیشاز350هزارمهاجر

بدونمدرکداوطلبانهبهکشورخودشانبازگشتند.
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سمیع اهلل بار چندمش بود که غیرقانونی به ایران می آمد. یک بار 5 سال پیش پلیس 
کرد. ولی او بازهم  گرفت و به جرم بدون مدرک بودن رد مرزش  او را در شهر ورامین 
آمد. سال 13۹7 بازهم از افغانستان غیرقانونی به ایران آمد. ولی این بار بعد از 7 ماه 
کار کردن در ایران خودش داوطلب بازگشت به افغانستان شد. رفت به اردوگاه امام 
رضا )ع( در اتوبان خاوران تهران و خودش را به عنوان مهاجر بدون مدرک معرفی 
یال در مقابل دالر و افغانی سقوط کرده  کرد تا او را به کشور خودش برگردانند. ارزش ر
بود. هر چه قدر کار می کرد بازهم پولی که برای خانواده اش در افغانستان می فرستاد 
کردن او در ایران دیگر فایده  کار  که  ناچیز بود. پول ایران آن قدر بی ارزش شده بود 
که دوباره پول ایران ارزشمند  که برگردد؛ ولی امیدوار بود  گرفت  نداشت. تصمیم 
شود و دوباره او به ایران بیاید و پول کافی دربیاورد و برای خانواده اش در افغانستان 

بفرستد.

منبع: فیلم اکسدوس-ساخته بهمن کیارستمی
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کنارهمقراردادنگزارشهایهفتگیورودمهاجرانبدونمدرکافغانستانیبهمرزهای
کشورطیچندسالروندهایبازگشتاینمهاجرانرابهخوبینشانمیدهد.در این
سالهای2015و2016و2017بازگشتمهاجرانبدونمدرکافغانستانیازایرانبه
کشورشانتقریبًاروندهاییمشابهراطیمیکرد.درماهفوریهکهمطابقباماههایبهمن
واسفندوسردترینماههایسالاستهموارهبازگشتمهاجرانافغانستانیبهحداقل
کشورافغانستانوسختبودنتردددرزمستانهای کوهستانیبودن خودمیرسید.
کشور بازگشتمهاجرانغیرقانونیدراینماههابه کهنرخ کشورباعثمیشود این
کهمصادفبا کند.درماههایپسآنتاحوالیآوریلومی کاهشپیدا افغانستان
دوبــاره بعدازآن میشد. افزایشی مهاجران بازگشت رونــد است خــرداد و اردیبهشت
کهبازگشت کاهشیمیشدتاماههایسپتامبرواکتبر)شهریورومهر( روندبازگشت
مهاجرانبدونمدرکافغانستانیازایرانبهاوجخودمیرسید.درپایانفصلتابستان
وبسیاری کاهشپیدامیکند کارفصلی نیروهای به ایــران کشاورزی مــزارع نیاز که
کشور به بازگشتمهاجرانبدونمدرک نرخ اتماممیرسد به کارهایساختمانی از

خودشانافزایشپیدامیکند.

امادرسال201۸روندبازگشتمهاجرانافغانستانیازایرانالگوییمشابهباسالهای
گذشتهراطینکرد.ماهاوت)مصادفبامردادوشهریور(اوجبازگشتمهاجرانبدون
کشور مدرکازایرانبود.دراینماهبیشاز101هزارمهاجربدونمدرکافغانستانیبه
کهاینمیزانبازگشتبیسابقهبود.بررسیشرایطنشانمیدهد خودشانبازگشتند
کهافزایشقیمتدالرعاملاصلیاینبازگشتبیسابقٔهمهاجرانافغانستانیبدون
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مدرکبودهاست.نوساناتباالیخروجمهاجراندرسال201۸آینهایازوضعیتدالر
دربازارایراننیزهست.بیثباتبودنآنوجهشهایناگهانیآنبرخروجمهاجران
افغانستانیازایراننیزتأثیراتپرنوسانیداشتهاست.پسازآننیزدرماهاکتبرشاهد

بازگشتبیشاز95هزارمهاجرافغانستانیبدونمدرکازایرانبودیم.

کار می کرد. جایی  که مهمان ایرانی ها بود. این سال های آخر در برغان  خالد 10 سال بود 
یبایی شبیه شمال است. نه شمال ما، شمال کابل.  که خودش می گوید از سرسبزی و ز
که سال های دورتر آخر هفته ها با همسر و بچه ها راهی آنجا می شده برای  تفرجگاهی 
پیک نیک. می گوید آخرین بار یک سال و نیم پیش برای چندمین بار قاچاقی آمده ایران. 
می گوید: »آن موقع یک میلیون و دو صد هزار تومان دادم قاچاق بر آمدم ایران. حاال هم 
با دو صد هزار تومان برمی گردم افغانستان. این یعنی ما آواره ایم؛ 40 سال است خانمان 

یم.« ندار
- مگر سازمان ملل رایگان شما را برنمی گرداند؟

»نه. سازمان ملل کجا بود؟ همه این اتوبوس ها برای ایران است. 50 هزار تومان می دهیم تا 
سنگ سفید. از آنجا هم 30هزار تومان برای رد شدن از زنجیر )مرز(. 70 هزار تومان هم باید 
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که از زنجیر رد می شویم می گوید شکایتی از  بدیم شهرداری.... سازمان ملل فقط آنجا 
ید؟ خب مگر دیوانه ایم. شکایتمان برای چیست؟ با پای خودمان رفتیم و حاال  ایران ندار
کی هم  هم با پای خودمان آمدیم. نان آنجا را خوردیم، آب و نمک آنجا را خوردیم، حاال شا

باشیم؟ وگرنه آن کسی که عقل داشته باشد چرا شکایت کند؟«
- خب اینجا بفهمند  قاچاقی آمدی، اذیت نمی شوی؟
»نه کاری ندارند. حتی خوش آمد هم برایمان می گویند.«

- آنجا چطور؟
کسی ندارد. اآلن افغانستان شده دیگ بی سرپوش.  کار  کاری به  کسی  که اصاًل  »آنجا 
کسی  کسی به  پایی تا طالبان و داعش.  یعنی همه چیز در آنجا هست، از آمریکایی و ارو

کار ندارد.«
- با قاچاقچی سخت نبود؟

»سخت؟ قاچاقی از مرزی آمدیم که اصاًل اسم مرزش مشکل است. از افغانستان آمدیم 
کستان لختمان کردن. پول، ساعت، انگشتر و هر چیزی  کستان و از آنجا ایران. توی پا پا
که داشتیم از ما گرفتند. توی ایران هم هجده روز با پای )پیاده( آمدیم. کتانی ام تکه پاره 
شد.  تا بم )پیاده آمدیم(. 400 نفر. باورت می شود؟ روزها را داخل چاله هایی که خودمان 
می کندیم می خوابیدیم و شب ها را به پا می آمدیم. یک سره به دو. قاچاقچی با موَتر می آمد 
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و ما 400 نفر دنبالش به دو. بعد از 18روز، تازه از بم سوار اتوبوس شدیم. توی اتوبوس که نه، 
یر اتوبوس. سیاه و روغنی شده بودیم. وقتی رسیدیم تهران آنقدر بو  توی جا ساک های ز

می دادیم که هیچ کس از کنارمان رد هم نمی شد. 20 روز حمام نرفته بودیم.«

حرف را عوض می کنم و از بچه هایش می پرسم. اخم هایش باز می شود و شروع می کند 
به تعریف از 5 بچه قد و نیم قدش. از دلتنگی و خوشحالی اش برای دوباره دیدنشان. 
که سوار شوم شام  می گوید: »هر وقت راه بیفتیم، 2 شب توی راهیم تا هرات. شب هم 

پیش زن و بچه هایم هستم.«
خالد هم فقط به خاطر باال رفتن دالر و به قول خودشان »دالر« بار و بنه را جمع کرده و راهی 
افغانستان شده. می گوید »پول اینجا دیگر به ما نمی شود. پسر عمه ام از زمان شاه آمد 
ایران. با همه اهل و فامیل. خب اینجا ماندن برای آن ها می شود؛ چون همه فامیلشان 
مــی آوردم  را هم  آن هــا  اگر  نمی شود.  کابلند،  بچه ام  و 5  زن  که  بــرای من  ولی  اینجایند 
مصارف ما می رفت باال. حاال اگر یک دانه داشتم دو دانه داشتم می شد ولی با 5 بچه خرد 
و کالن نمی شود. تازه بخواهم آن ها را هم بیارم، زمینی نمی شود. باید هوایی بیاورمشان. 

زمینی آدم بزرگ تلف می شود چه برسد به زن و بچه خرد. می دانی چقدر می شود؟«

منبع: گزارش افغانستانی ها برای ترك ایران صف کشیدند؛ سایت تسنیم]12]

12. Tn.ai/1770869 :قابل دسترس در آدرس



تکراریبودنالگویبازگشتمهاجرانبدونمدرکافغانستانینشانگرچرخهایبودن
روندورودوخروجمهاجرانبدونمدرکافغانستانیاست.آنهاطیچندسالگذشته
طیالگوهایمشخصیبهصورتغیرقانونیواردمرزهایایرانمیشوند،درماههای
خاصیازسالبهصورتکارگرفصلیدرایرانکارمیکنندوعمومًادرماهآخرتابستان

وماههایفصلپاییزبهکشورخودشانبازمیگردند.

قاچاق انسان و افغانی کشی
کشورباعثایجادچرخههای ورودوخروجمهاجرانغیرقانونیافغانستانیدرداخل
شغلیبرایمردممرزنشینایراننیزشدهاست.سیامک زند رضوی،عضوهیئتعلمی
از ناشی شغلی چرخههای مــورد در کرمان باهنر دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده
و  »سیستان   باعنوان را آن و داد انجام پژوهشی افغانستانی ورودغیرقانونیمهاجران

بلوچستان؛ جابه جایی نیروی کار؛ فرصت ها و تهدیدها«منتشرکرد.
اودراینپژوهشبهسراغجوامعمحلیرفتهودرمورداقتصادزیرزمینیناشیازورود
غیرقانونیمهاجرانافغانستانیپژوهشیجامعرانوشتهاست.یکیازمشاغلاصلی

چرخه های اقتصادی حاصل از ورود و خروج 
مهاجران غیرقانونی به ایران
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ایناقتصادزیرزمینیافغانیکشیاست.
کارگر روزمزد از کشور افغانستان تا  »افغانی کشی عبارت است از ورود غیرقانونی هر 
رسیدن به مقصد برای فروش نیروی کار که هر فرد برای آن حداقل 1،5 میلیون تومان 
می پردازد. درواقع، این جابه جایی دوگانه )اخراج از مرز قانونی و ورود غیرقانونی( در 
که ساالنه حداقل 600 میلیارد تومان  سال، حداقل به تعداد 400 هزار نفر برآورد شده 

گردش مالی برای آن تخمین زده می شود.«]13]

کشیرابرساختاریپیچیدهازارتباطاتمتکیبه زندرضویسازوکارتجارتافغانی
کهمیانصاحبانسرمایهعمدتًادر سرمایهاجتماعیازنوعسنتیآناستوارمیداند
کشورهایافغانستانوپاکستان،صاحبانوسایلنقلیهمناسبسازیشده،رانندگان
کشوراست.اینوضعیتبا فوقحرفهای،راهبلدها،راهپاککنهاورابطهادرهرسه
گروگانگیری، ازفسادوجنایت)قتلهایعمدوغیرعمد، گسترده خودحاشیهای
آن وخشونت گستردهتر وسالبهسال دارد بههمراه را و...( انــواعشکنجهها اعمال
آشکارترمیشود.کافیاستدرجادهها،بهانواعماشینهایسواریبهویژهپژو405که
سیستمفنرواتاقآنهاتقویتوموتورشانتعویضشده،اتوبوسهاییکهاتاقهایشان
کهدرهمهاستانهایشرقیبهاینماشینها کارگاههایی ازدرونتغییریافتهوانواع

خدماتویژهارائهمیکنند،سریبزنیم.
گراینجابهجاییدرسالفقط200روزانجامشودوهروسیلهنقلیهازایندستفقط10  ا
مسافرداشتهباشد)رقمواقعی13تا16نفراست(،برای400هزارنفرحداقلبه200وسیله

نقلیهازایننوعنیازخواهدبودکهچندینبرابراینرقمتخمینزدهمیشود.
بومی برایمردمان که انساناست زیرزمینیقاچاق اقتصاد از گونهای کشی افغانی
استانهایمرزنشینایرانبههیچوجهقبحغیرقانونیبودنندارد.گستردهبودنبیکاری
کهاینشغلبرایآنانداردآنرایکیاز کهآنهاعلیرغمتمامخطراتی باعثمیشود

شغلهایجواناندراستانخودبدانند.

13. https://www.khabaronline.ir/news/604402
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کستان وارد ایران  که می خواست غیرقانونی از مرز پا »شیر محمد بدخشان« مهاجری بود 
گروهی چهل نفره و با  کوه های جالق به همراه  بشود. خودش تعریف می کند: شبانه از 
کردیم تا به جایی  راهنمای ایرانی وارد خاک ایران شدیم. بیش از 48 ساعت پیاده روی 
که از قبل برایمان مشخص کرده بودند رسیدیم؛ بچه های کوچک و افراد مسن نیز در گروه 

بودند و برخی از آنان دیگر توان راه رفتن نداشتند.
وقتی به مکان مورد نظر رسیدیم تنها یک تویوتا وانت و یک پژو منتظر ما بودند که به دلیل 
کمبود جا و اجبار، من و سه نفر دیگر وارد صندوق عقب پژو شدیم؛ خودرو حدود دو یا 
گهان ضربه شدید به  سه ساعت در حرکت بود و من نمی توانستم دیگر نفس بکشم که نا
گرمای آتش درون خودرو را حس  خودرو وارد آمد و من برای چند لحظه بی هوش شدم. 
کرده بودند و تنها من زنده  کردم و به هوش آمدم؛ تمام افراد درون صندوق عقب فوت 

ماندم.
کردند و  کنم تا اینکه مردم در صندوق را باز  اما نمی توانستم خودم را از میان اجساد رها 
من جان سالم به در بردم. بعد از آن، چند روزی بیمارستان بودم و حدود یک ماه است 
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کار به ایران آمده بودم و تمام  کشور خودم برگردم. من برای  کمپ اقامت دارم تا به  که در 
کنم و برای خانواده ام پول  کار  کردم تا بتوانم در اینجا  سرمایه زندگی خودم و پدرم را خرج 

بفرستم، اما نشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا- گزارش منتشر شده در تاریخ 14 شهریور 1397  ]14] 

مهاجران غیرقانونی و رقابت کاالی ایرانی با کاالی چینی
کارفصلیدرایرانهستند.باندهایقاچاق دستهایازمهاجرانغیرقانونینیروهای
انساناینمهاجرانراازمرزهایشرقیایرانبهنواحیمرکزیایرانمنتقلمیکنندو
آنهارادراختیارکارفرمایانایرانیقرارمیدهند.اینمهاجرانبهسببورودغیرقانونی
خودهیچحقوحقوقیدرایرانندارندوکارفرماتسلطکاملبرآنهادارد.ارزانبودناین

نیرویکارجذابیتبسیاربزرگیبرایکارفرمایانبهشمارمیرود.
باندهای مقاصد از یکی تهران سیروس چهارراه و مولوی خیابان پشتی کوچههای
کارفرمایانایرانیاست.درخانههاو کشیبرایرساندنمهاجرانغیرقانونیبه افغانی
کارگاههایاینناحیهازتهرانتعدادزیادیازمهاجرانغیرقانونیکارمیکنند.دریکی
ازمصاحبههایمیدانییکیازمغازهدارانایرانیآنحوالیداستانحضورمهاجران

غیرقانونیدرایرانرابهاینشکلروایتمیکرد:

به چندین  این حوزه  به  افغانستانی  کارگران  و خیره کننده  زیاد  ورود  »ماجرای 
سال قبل و دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد برمی گردد. در زمان ایشان 
کیف از چین آزاد شد. همین  واردات مواد اولیه و محصوالت نهایی و مصرفی 
باعث شد که خیلی از تولیدی های ایرانی شکست خورده و بساطشان را جمع 
کنند. خیلی های دیگر هم سرمایه شان را وارد بخش واردات همین حوزه کردند. 
کوتاهی باعث شد تا تولیدات ایرانی ارزش رقابت قیمتی  این به مرور و در زمان 

14. www.irna.ir/news/83023115/
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عامل  موضوع  همین  باشند.  نداشته  را  چینی  ارزان قیمت  کاالهای  برابر  در 
اصلی شد تا اینکه رشد افغانستانی ها در این صنعت به شدت افزایش پیدا 
کارگران و تولیدکنندگان افغانستانی در این حوزه باعث شد  کند. افزایش ورود 
تا کاالهای مشابه چینی با همان کیفیت و با قیمت پایین تری به تولید و فروش 
کاری شان  وجدان  و  پشتکار  زحمت،  تالش،  با  افغانستانی ها  چراکه  برسد. 
توانستند بر مشکالت فائق آمده و جنس چینی را نیز شکست بدهند. در ادامه 
کارگران افغانستانی و مهارت بیشتر آنان، ورود آن ها به عرصه تولید و  با افزایش 
گرفت. درواقع این سیاست  کارگاه های تولیدی نیز شکل جدی به خود  ایجاد 
افغانستانی ها به سرعت در این حوزه  که باعث شد  نادرست خود دولت بود 
کنند نه اینکه آن ها به زور شغل را از ایرانی ها دزدیده باشند. بعالوه  رشد پیدا 
کار می کردند.  کار می آمدند و تا ساعت 12 شب  اینکه آن ها از ساعت 8 سر 
کم تر،  کار می کنند. با حقوق  اآلن هم همین طور است و آن ها به این صورت 
مؤثر  نهایی بسیار  کاهش قیمت  در  این  باالتر.  کاری  و ساعت  بیشتر  توان  با 
که ایرانی ها ساعت 9 صبح می آیند و ساعت 4 هم  است. این در حالی است 
کار نمی دهند. تنبلی می کنند و توقع زیادی هم دارند.  می روند. ایرانی ها تن به 
مثاًل افغانستانی ها حاضرند فقط 2 الی 3 هزار تومان روی محصولشان سود قرار 
دهند و به اصطالح روی مدل سود کم ولی فروش باال تمرکز کرده اند. اما ایرانی ها 

می خواهند روی هر جنس حداقل 8 هزار تومان دریافت کنند.«



با که اســت تکرارشونده چرخهای ایــران در افغانستانی غیرقانونی مهاجران حضور
برخوردهایقهرینیروهایانتظامیونیروهایامنیتیهیچگاهمتوقفنشدهاست.
حضورمهاجرانونیرویکارغیرقانونیبیشازآنکهبهخاطرهجومافغانستانیهاباشد،
کارفرمایانایرانیهستند کارفرماهایایرانینیزهست.این بهخاطرکششوتقاضای
کهازاینطریقنیرویکارارزانجذبمیکنندومیتوانندقیمتتمامشدٔهمحصوالت
خودراپایینبیاورند.مشاهداتمیدانیومصاحبههایگوناگونبامهاجرانغیرقانونی
کهبسیاریازاینمهاجرانبهدلیلباالبودنهزینههایدریافتویزاو نشانمیدهد
پروازبهایرانترجیحمیدهندکهازراهقانونیاقدامنکنند.باالبودنتعداداینگونهافراد
باعثشدهتامسیرهایقاچاقاینمهاجرانپرمشتریباشدوتعدادباالیمشتریان
هزینٔهقاچاقانسانرابرایقاچاقچیانکاهشدهد.ایراندرمقایسهباکشورپاکستان
کمتریداردوطبقآمارهایرسمیبعدازپاکستان تعدادمهاجرانافغانستانیقانونی

مقصدشمارٔهدویمهاجرانقانونیافغانستانیبهشمارمیرود.
کمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگان آمارهایسازمانجهانیمهاجرتو
گویایاینمطلباســت.حضورمهاجران گــزارشبهآنهــااشــارهشد کهدراین نیز
کهایران قانونیدرایرانبهشدتتابعوضعیتاقتصادیایراناست.درسالهایی

نتیجه گیری
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دچاررونقاقتصادیاستبازگشتمهاجرانکماستودرسالهاییمثلسال1397 
کارغیرقانونیبازگشتراترجیح کهوضعیتاقتصادیایرانوخیممیشودنیروهای
میدهند.اینامرناشیازتقاضایبازارکارایرانبراینیرویکارسطحپاییننیزهست.
کمترازمتوسطنرخبیکاریاست. نرخبیکاریایرانیاندرمشاغلسطحپایینبسیار
کهدرسالهایاوجحضورمهاجرانغیرقانونیافغانستانیدرایران)مثاًلسال تاآنجا
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مهاجران حاضر در ایران به دو دســـتٔه کلی مهاجران دارای مدرک و مهاجران بدون 
گونی  مدرک تقســـیم می شـــوند. برای مهاجـــران دارای مـــدرک اقالم هویتـــی گونا
صادرشـــده اســـت. آمار و ارقـــام مربوط به این دســـته از مهاجران حاضـــر در ایران 
 مشـــخص اســـت. اما در مورد تعداد مهاجران بدون مدرک حاضر در ایران 

ً
حدودا

همواره آمارهای متفاوتی ارائه شده است. حضور این مهاجران در ایران غیرقانونی 
اســـت؛ یا به صورت غیرقانونی و قاچاق به مرزهای ایران واردشـــده اند، یا از دستٔه 
مهاجرانی هستند که مدرک اقامتی شـــان منقضی و درنتیجه حضورشان در ایران 
غیرقانونی شـــده اســـت.  نبود آمـــار و ارقام در مـــورد مهاجران بـــدون مدرک باعث 
شـــده که جنبه های مختلف حضـــور این مهاجران در ایران قابل بررســـی نباشـــد 
و تمامی گزاره ها بر اســـاس تجربیات شـــخصی گویندگان و غیرقابل اتکا باشـــد. 
کتـــاب حاضر چهارمین کتـــاب از مجموعه پژوهش های تخصصی گـــروه دیاران 
اســـت که در آن کوشـــش شده با اســـتفاده از داده های معتبر به شناخت مهاجران 
بـــدون مـــدرک حاضـــر در ایـــران و جریان هـــای ورود و خـــروج آنان به دســـت آید.
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