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اندربعدازرویکارآمدندولتجمهوریدمکراتیکافغانستبهايرانهاافغان مهاجرتنيتربزرگ

هموارههاالسهایگستردهداخليآغازشد.اينسیلمهاجرتيدرطيوبهواسطهدرگیری1978

هرگزنگرشجنسیتيهاافغاناصليمهاجرت.گرچهدلیلیفراوانيمواجهبودهاستفرازوفرودهابا

ن،صیانتازناموسو...بهجنسیتيهمچوننبودامنیتبرایزنامسائلنبودهاستاماهموارهسايه

.دراينپژوهشتالششدهداليلعدمتمايلبهاندکردهیبازدارندهنقشاساسيايفاهامؤلفهعنوان

.بااستفادهازنظريهدافعهوجاذبهمهاجرتوازردیقرارگازديدزنانموردبررسيهاافغانبازگشت

هایوطيدودورهزمانيمختلفپرسشهرمشهدزنمهاجردرش16مصاحبهساختارمندباطريق

بیشترازاندشدهیايرانبرایدخترانوزنانيکهدرايرانمتولدهاجاذبهاصليتحقیقبررسيشد.

بخش اعمدهزنانياستکه افغانستان در را خود عمر معیشتياندگذراندهیاز ساختار تغییر و.

 جغرافیايي اهاافغانمحیط به مهاجر يرانی نظامعموماًکه شده موجب هستند هزاره قوم از

شود.داليلعدمبازگشتزنانمتأثرپدرساالرسنتيکاراييخودراازدستدادهوازجامعهايراني

دهندهمشکالتودرونفرهنگيکهبازتابمسائل(1یاست:بندمیتقسافغاندردودستهکليقابل

بهعنوانيکدافعهدربازگشتعمالًوسنتيافغانستاناستوموانعموجوددرساختاراجتماعي

 گیریجمهوریاسالميافغانستانبارقهدادهبعدازشکلرخراتییتغگرچهکنديمزناننقشايفا

دل هاآنامیدینیزدر استو 2تابانده مسائل( ناشياز هاجاذبهبرونفرهنگيکه یهادافعهو

برخورداریازآزادیوامنیتبیشتردرايرانبرایزنانافغانخصوصاًاناستجامعهايرانيبرایايش

اجتماعي،علي موانعتحصیليو بازگشتعملمؤثرمؤلفهعنوانيکبهرغممشکالتو عدم در

.کنديم
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 مقدمه
هندو ايران، نستانازديربازمرکزدرگیریوجدالکشورهایمختلفيچونانگلستان،افغا

 با کشوری است. بوده مشترکشوروی 850مرز روزگارهابخشکیلومتریکه آن از يي

دارجغرافیایفرهنگيخراسانبزرگاست. مديدیمتعلقبهايرانبودوامروزهنیزمیراث

اينسرزمین ايرانجداتحربه1857در از انگلستان فشار  يکو در و با1919شد نیز

 خان اله امان جوان پادشاه يافترسماًجسارت (2013)گرگوريان، استقالل همواره؛ اما

اعرصه برای دهی جوالن است.هاقدرتي بوده مختلف سیاسي نيای ثباتيبشرايط

 شده، موجب هاافغانسیاسي به نيترکينزدهمواره وکشورهای ايران همچون منطقه

 يادراثرکارکردنازديربازجهتتجارت،هاافغانپاکستانوتاجیکستانمهاجرتکنند.

بهايرانمهاجرتسالخشکبالهایطبیعيچون خیل1970دههامادراندکردهيميو...

(.2008)عباسيوهمکاران، عظیميازايشانبرایاشتغالدرصنعتنفتواردکشورشدند

بهدنباللشگرکشياتحادجماهیرو1979درهاافغانموجاولمهاجرتگسترده

وپاکستاندومقصدرانياشورویبهبهانهحمايتازجمهوریدمکراتیکافغانستانرخداد.

یقوميومذهبييکيازايندوکشورراهايژگيواصلياينپناهندگانبودندکهبرمبنای

ازکشورهایمهاجرپذيروحتيکيچیهزجنگبرگزيدند.بديهياستکهاماندندوربرای

ادامهيابدکهاقامتيقدرآنيدرافغانستانثباتيبدورهکردندينمخودپناهندگانهرگزفکر

 در زند. رقم برايشان را ساله اندی و هادورهسي علت به نیز بعد داخليهاجنگی ی

طالبان، استقرار حملهمجاهدين، واقعه از متحدانشبعد و یهاموجسپتامبر،11امريکا

هاافغانمهاجرتي بهکشورهایغربيترپردامنهوترمواج، شدودامنهداياسپورایافغانرا

نیزگستراند.

پناهندگانافغان، تشکیلتیجمعجامعه ايرانرا جامعه بیندهديمبزرگياز یهاسال.

1980 ايرانگزارششدهاست.2900000جمعیتقريببه1989تا ازبعدپناهندهدر

حدود2006)همان(.در رسید1992نفردر1500000خروجنیروهایشورویاينرقمبه

 اندبوده)کارتآمايش(هزارنفردارایکارتاقامت1200 اما2012)عباسيوهمکاران، )

باالیپناهندگانغررسمیغآمارهای نرخ مورد دريمتعددیدر دارد. وجود یرقانونينیز

نفربهصورت1027600دفتراموراتباعومهاجرينخارجيبراساسگزارش2010مارس

 افغان اتباع آمايش طرح در امور)اندکردهنامثبتداوطلبانه عالي کمیساريای گزارش

ززنجمعیتپناهندگانمردبیشترادهنديمنشانهاگزارشنیهمچن(.2010پناهندگان،

است همکاران، و 2009)ويکراماسکارا همکاران، عباسيو حال2012؛ رویدر هر به .)

 ايرانمتولدورشدهاافغانحاضرنسلجديدیاز یازاخاطرههیچاساساًکهاندکردهدر

یکهطبققوانینمهاجرتيوقواعدفرهنگينهايرانيهستندوافرادسرزمینمادریندارند؛

نهافغان.
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 بیان مسئله
ازبیانداليلعدمبازگشتترراحتهموارهدهديمکهچرامهاجرترخمسئلهتبییناين

مهاجرفرستاست.درمیانهاينکندنازسرزمینمادریونیدرسرزمپسازبهبودشرايط

 تحت کنشگران ذهن ديگری، سرزمین به ياریتأثاتصال جامعه دو اجتماعي تبادالت

ا ارتباطات تغییر موجود کنديمجتماعي از متفاوت موجودی پناهنده از پناهندهریغو

ازاينرواستکهگاهگروهمهاجرتنکردهومهاجرزبانمشترکيبرایارتباطمي سازد.

ازيابند.نمي با نیز پذيرنده جامعه با ادغام است.هایدشوارسويي همراه فراواني ی

مهاجرچالش سرزمینمادریهایفرهنگينسلدوم به والدينشان واسطه فقطبه انکه

.فرايندهمانندشدناندداشتهبیشترازنسلياستکهتجربهزيستدروطنشونديموصل

نسلدومبهشکلآشکاریکهيدرحالدرنسلاولباجامعهپذيرندهبیشازنسلدوماست

بیانيديگرنسلاولدربرخوردهبخودراباسرزمینمادریمنطبقکند.توانديمبهسختي

یهامؤلفهوبراساسپردازديمهادادهوهاداشتهفرهنگيکهباجامعهمیزبانداردبهتبادل

یخودرابهنفعجامعهمیزباناصالحياحذفکردهودرهاداشتهشخصيياقوميبخشياز

اتدرسیستماجتماعيوفرهنگيیجامعهمیزبانرابرایادامهحیهادادهقبالآنبهناچار

امانسلدومازبدوتعامالتخودراباجامعهمیزبانآغازوبهراحتيرديپذيمداخلشده،

.طبیعياستکهدرصورتبازگشتبهوطنکنديمآنرادرفراينداجتماعيشدن،دروني

خهاچالشنسلدوم جامعهپیدا همانندشدنبا نياواهدکرد.یبیشتریبرایانطباقو

وقراردادهریتأثبهطورملموسفرايندبازگشتمهاجراننسلدومراتحتتوانديممسئله

بهعنوانيکمانعذهنيبرایبازگشتايشانعملکند.

ازسویديگرماهیتمهاجرتزنانبامردانبهشدتمتفاوتاست.آمارهایجهاني

مهادهندهنشان سیر که واقعیتهستند گسترشاست.اين حال در زنان درمثالًجرت

م2000 بین 15از 16الي به قريب اروپا ساکن مهاجر را45میلیون تشکیل% زنان

یهازهیانگباتوانديماينداليلبرانگیزانندهزناندرمهاجرتجز(.2003)العلي،دادنديم

ومشکالتهابیآساشد.مردانوهمچنینسیرحرکتمهاجرتيزناننیزبامردانمتفاوتب

بهشدتبرمحورجنسیتتوانديمجاييواسکاندرسرزمینجديدنیزدرطيفرايندجابه

همچنینهابازتاب و ايتالیا زنانمراکشيبرایمهاجرتبه انگیزه باشد. یمتفاوتيداشته

مختلفیهويتپذيریايشاندرجامعهجديد،فرايندمتفاوتادغامورويکردهایهاوهیش

 نمونه مهاجرت، مهاجرتاست)صالیح،اارزندهبه جنسیتيدر يکتجربه از2001یاز .)

 مهاجرتايننيتريميقدديرباز درپديده اقتدارمردانبرزنانبودهاست. ساختارسلطه،

مهاجرت انگیزه اقتداریبهشکلملموسيقابلشناسايياست. برایهاافغاناولیهسلطه

نمونهواضحيازايننگرشکهپسازحملهاتحادجماهیرشورویرخداد،«ناموس»حفظ

حتيبخشيازعدمتمايل تأسیسبرایبازگشتبهکشوربعدازهاافغانجنسیتياست.

جمهوریاسالميافغانستانپیرامونمحورنبودامکانتحصیلبرایدخترانوعدمامنیت

درگزارشيهماهودفر برایايشاناست. یافغانيبیانشدهاستهاخانوادهازمصاحبهبا
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هاآندلیلاصليتصمیم» دهه دوم نیمه در شدن90برایمهاجرتمجدد بسته همانا

است منعتحصیلدخترانتوسططالبانبوده ايرانبهعنوان2007)هودفر،«مدارسو .)

گذاشتهاست.مطالباتمستقیمریتأثیمهاجرهاافغانیجنسیتيهانگرشجامعهمیزبانبر

شکليمحافظه به گرچه نیز افغانمهاجر کارانهزنان مشابه اما ايرانيهاخواستتر یزنان

 است.

بهبررسيفرايندذهنيزنانافغاندراينپژوهشتالششدازطريقمصاحبهبازنان

چهنزنانافغاهنکياپرداختهشود.برایادغامدرجامعهايرانياحتيمقاومتدربرابرادغام

ساختار حد چه رويکردهایجنسیتيتا يا سرزمینمادریدارند بازگشتبه تصويریاز

پرداختهشدههاآناقتداررابهنفعزنانتغییردادهاست،مباحثياستکهدراينمقالهبه

است.



 نظری مهاجرت نهیشیپ
پردازهينظرقدمت مورد بیشهامهاجرتیدر يالمللنیبیهامهاجرتازیداخليهمواره

 دافعهاست. و قديمي1نظريهجاذبه استکهتوسطهبرلتريننظريهاز اينحوزه در 2ها

مهاجرترابرحسبعواملجاذبيادافعدرتوانيم(ارائهشد.براساسايننظريه1938)

بهخروجازعوامليهستندکهمهاجررا3نیروهایدافع ومقصدشناساييوتحلیلکرد.مبدأ

ترغیب مادری سرزمین جاذبکنديماز نیروهای تمايلشونديمموجب4و مهاجر فرد

باشد)هربل، 1938بیشتریبرایحرکتداشته ديدگاه5اورتلي(. بر را نظريهخود پايه

جذبودرفرايندتواننديمگراستکهمداخلهبرعواملاوبیشترتأکیدهبرلگذاشتاما

نقشکلیدی دفع کنند وامؤلفهمثالًبازی مهاجرفرست مکان دو بین مسافت مانند ی

مهاجرپذير هانهيهزو سفر توانديمی بسیار گروهي درحاليحائزبرای باشد کهاهمیت

پردازبهمزاياومضراتناشيازماندنوگروهيديگرچندانتوجهيبهآنندارند.ايننظريه

فرصت و مقصد مکان در موجود مداخلههای وعوامل مهاجرفرست جامعه بین در گر

مؤلفهيبايدبهچهارالمللنیبیهامهاجرتمهاجرپذيرتوجهدارد.اومعتقداستدرتبیین

رگذاریتأث مهاجرتدر عللموجد داشت: مبدأتوجه در با مقصد گرفتنو عاملنظر دو

وگرمداخلهمقصدياهمانعواملبهمبدأبرانگیزانندهوبازدارنده،موانعاصليمهاجرتاز

(.1966لي،مهاجران)یشخصیتيهايژگيودرآخر

یفزايندهوشتابندهدرمهاجرتبراساسشبکهروابطاجتماعينیزتوسطندهايفرا

باتأکیدبرهمیناصل6یاشبکهمختلفموردبررسيقرارگرفتهاست.نظريهپردازانهينظر

یوجوداشبکهولیه،مهاجرانبالقوهومهاجرانپیشینيکرابطهبینمهاجراناکنديمبیان

                                                           
1 Pull and Push Theory 
2 Rudolph Heberle 
3 Pushing Forces 
4 Pulling Forces 
5 Everett S. Lee 
6 network theory 
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یعاطفيواقتصادیمهاجرينجديدراکاهشدهد.هانهيهزشودداردکههموارهباعثمي

درنهايت درچنینوضعیتيمهاجرتيکفرايندپايداروبدونتوقفباقيخواهدماندتا

ندبتوانندازشرايطالزمبرایمهاجرتبرخوردارهمهافرادیکهتمايلياآرزویمهاجرتدار

 ارتباطات1داگالسمسيشوند. پیوستگي نظريه مي2در بینمطرح افزايشرابطه کند.

منجربهافزايشتوانديممهاجربااعضایخانوادهوخويشاوندانکهشاملروابطقویاست

دربینافرادیهامهاجرتنوعازمهاجرتاعضایخانوادهوبستگانمهاجريناولیهشود.اين

مي مشاهده دوستانکمتر مثالً ندارند اولیه مهاجر پیوندهایعمیقيبا )که مسيوشود

 (.2011همکاران،

نئو اقتصاد اقتصادیمي3کالسیکنظريه بازده امریبا اينبازدهيمهاجرترا داند.

کند.باتوجهبهپیشنهادميسطحدرآمدیباالتررابهنسبتجامعهمهاجرفرستبهمهاجر

فايدهمهاجرتتابعياستازسطحدرآمد.درمبدأهزينهواقعيمهاجرتبايد-اصلهزينه

 درآمد از نسبتشدهينیبشیپکمتر به مهاجر درنهايتدرآمد مبدأصنفانهمباشد، در

براساسايننظريهمهاجر نیزبهدنبالدارد. تبیشتربهبیشتراستکهرفاهبیشتریرا

ييانجامخواهدشدکهانباشتسرمايهدرآنباالتراستودرنتیجهدستمزدهاهانیسرزم

تواندبهبازگشتتعادلمیاندستمزدومهاجرتبهاينمناطقميتاًينهاسیرصعودیدارند.

فقطبهمنظورافزايشدرآمدانجام4نیرویکارمنجرشود.درنظريهاقتصادجديدمهاجرت

شودبلکهتالشيبرایکاهشيابهحداقلرساندنمشکالتيمانندنبودبیمهاجتماعي،نمي

امنیتاستکهدرواقع فقدانبیمهبیکاریو بههانهيهزتجارتآزاد، یپنهانبسیاریرا

کهکننديمکند.مهاجرانبخشيازدرآمدخودرابهکشورمبدأارسالخانوارهاتحمیلمي

داشتهباشدوذخايرارزیاينافتهینتوسعهتواندنقشمهميدرتوسعهکشورهایميتاًينها

 کشورهاراافزايشدهد)همان(.

يياستکهکمتردرنظرياتمورداشارهقرارگرفتههامؤلفهترينمهمجنسیتيکياز

هایهایاجتماعيودسترسيآورندهتفاوتوجودبهجنسیتيکيازعواملاساسي...است

 تمامي در قدرت منابع به هاعرصهمتفاوت جمله جابیندهايفرااز به جاييهمربوط

اينانسان با فرايندهایجنسیتيازعمدتاًهمهنگرشمسلطدرمطالعاتمهاجرتهاست.

گرفته ناديده را مهاجر زنان تجربه  اندجمله ميصرف(.1393)بهبهاني، بودن تواندزن

ساختارقدرتچهیهابرداشتهاوتجربه برایکنشگراجتماعيرقمبزند. درگوناگونيرا

سطح همواره کالن چه و بازتولیدهانظامخرد برحسبجنسیت را متفاوتي اجتماعي ی

یهافرصتکند.زندربسیاریازجوامعسنتيهمانديگریاستکهامکاندستیابيبهمي

)گ نسبتما رفتارشبه و دريغشده او حقیرمتعددیاز فرودستو همواره مردان( روه

وپسازقريببهدهسالانباشتنظریونقدهای1980دراواسطدهه.»دشويمارزيابي

                                                           
1 Douglas S Massey  
2 communication linkage theory 
3 neoclassical economics 
4 the new economics of migration 
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ديرتروبابسطمطالعات.فمینیستيبودکهادبیاتيباسوژهمحوریزنانمهاجرتولیدشد

صرفاًنسیترانههاييازادبیاتمهاجرت،جزنانبهمطالعاتجنسیتوسکسوالیته،بخش

 )همان(.«ديکيازمتغیرهابرایتحلیلمهاجرتکهيکيازموضوعاتمحوریآنقراردادن

دهدتعدادتحقیقاتنشانمي.جنسیتهمموجدمهاجرتوهمموجدبازگشتاست

100مردافغان108درمقابلهر2009مردانافغانحاضردرايرانبیشاززناناست.در

درتاريخمشابهايننسبتجنسيدرموردايرانیانزنشناساي مرددر103يشدهاست.

بهذکراستکهالزم(.2009ويکراماسکاراوهمکاران،)استزنبرآوردهشده100مقابل

افغان گروهياز فقطمربوطبه ايرانزندگياينآمارها کارتشناساييدر با استکه ها

ايشانگروهکنند.مي از بزرگي عنوان ايرانکارگرانبه به قاچاقي صورت به و فصلي

دهد.اينيتشکیلميمتأهلکهاکثريتايشانراپسرانمجرديامردانکننديموآمدرفت

 .دهنديمگروهدرآمدخودرابهطرقمختلفبهافغانستانانتقال

یاربرجستهبهايرانوپاکستاننیزمسئلهحفظناموسبسهاافغاندرمهاجرتاولیه

هایاصالحيدولتکردفقطجنگنبود،سیاستهاراواداربهمهاجرتميافغانآنچهبود.

هادربندهایقانونيخاصيکمونیستينیزبهمذاقبرخيچندانخوشايندنبوداينسیاست

لحاظفرهنگي از اصالحقانونشدتبهصورتگرفتکه برایايشاندارایاهمیتبود.

ک افغانشیربها نظر از همپاشیدو از عنوانکاالرا زنانبه مبادله حذفآننظام با هاه

هاشد.جزاينقانونسواداجباریبرایزنبهشدتبامقاومتموجبکاهشاعتبارخانواده

روشدوموجبشدبرخيازپناهندگاندلیلخروجخودازکشورراهمینامراعالمروبه

مهميبرایمؤلفهنوزهمدرجامعهافغانساکنايرانمسئلهشیربها(.ه2003کنند)مقدم،

اجباریبهعقدمردی چه بهصورتارادیو تشخصبخشیدنبهدخترانياستکهچه

افغانبرجستهکردهبهاوجامعهنیدرب.نرخباالیشیربهابهنوعيپدردختررانديآيدرم

هاتحتمعکوساست.افغانکامالًهاجرفرايند.درموردتحصیلدخترانمبخشديماعتبار

حاضردرحالیکهاگونهبهاندزنانايرانينگرشخودراتغیردادهکردهلیتحصجامعهریتأث

 يکيازمطالباتاصليايشانادامهتحصیلدختراندرمدارسايرانياست.

ايرانواستفادهازهابهجنسیتدرمهاجرتافغاندراينمقالهبامحوريتقراردادن

تالششدهازچهارچوبمفهوميزيردرراستایبررسيداليلعدمبازگشتاورتلي نظريه

زنانافغانبهکشوراستفادهشود.



 های پژوهش پرسش
درايرانبرعدمبازگشتزنانافغانبهوطنچیست؟کنندهمؤثرجذبعوامل .1

ايرانمؤثرکنندهدفععوامل .2 تمادر ايجاد وطنبر افغانبه بازگشتزنان يلبه

چیست؟

درافغانستانبرعدمبازگشتزنانافغانبهوطنچیست؟کنندهمؤثرجذبعوامل .3
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برايجادتمايلبهبازگشتزنانافغانبهوطندرافغانستانمؤثرکنندهدفععوامل .4

چیست؟



 شناسی پژوهش روش
تالشهادادهاست.بهمنظورگردآوریهایژرفانگرگیریروششیوهکلیدراينپژوهشبهره

براساسکدهایمشاهداتاستفادهشود.زمانهمشدهازفنونمشاهدهومصاحبهبهصورت

تأکیدمشاهداتهاشیفدرشدهفيتعرازپیش یکنشيهاوهیبرشیمشاهدهثبتشدند.

هادردومصاحبهدرکنشونوعپوششپاسخگويانبودهاست.مؤثربسته(،ارتباطات-)آزاد

يافتهوبازاجراشدهاست.مکانمصاحبهبرحسبتمايلپاسخگودرمنزلساختشکلنیمه

 طراحي بیرون شديميا به توجه با مکانهايژگيوکه گزينش مطالعه مورد جامعه ی

اين عدم يا اجتماعي روابط در آزادی از وی برخورداری بیانگر پاسخگو توسط مصاحبه

همهبرخورداریب توافقپاسخگويانبهصورتهامصاحبهود. با دئويونیز کاستيييا نوار

برخيازپاسخگويانتمايليبهمصاحبهاندشدهضبط يينداشتندولياجازهگرفتندئويو.

.انددادهعکسرابهپژوهشگر

یمعیارمحورياکیفيبودبهاينترتیبکهازاصلانتخابتدريجيریگنمونهشیوه

درترينیقبرایدستیابيبهنتايجي (.1389محمدپور،) یاستفادهشدهاستریگنمونهایبر

گالسرو)استفادهشدهاست1اينپژوهشباتوجهبهماهیتموضوعازشیوهاشباعنظری

16گیریگلولهبرفي،تعدادیازشیوهنمونهریگکمک.برهمینمبناوبا(1967اشتراوس،

برایمصاحبهزن اولینواحد اينتحقیق در سيمتریانتخابشدند. منطقه در نمونه

پرهیزازقرارگرفتنهمهافراددريکردهخیابانشهیدمفتح(شناساييشدوبرای)طالب

رساناناولیهازسهگروهسنيمختلفانتخابسنيمشابهسعيشددرطيتحقیقاطالع

شود.

فروردينوخرداد 1393درمجموعطيدودورهزمانيمختلف؛ زنودختر16با

دقیقهزمانبردهاستودر80الي40افغانمصاحبهشد.بهطورمتوسطهرمصاحبهبین

درزمانمناسبتماممهینبرخيمواردبهعلتوجودمخلدرهنگاممصاحبه شدهو رها

ديگریکاملشدهاست.اينعواملمخلمواردیمانندورودشخصثالثبهمکانمصاحبه،

خارجشدنفرايندمصاحبهبودهاست.ازکنترلوندهياشقراریفرزندمصاحبهبي

یافغانستانوايرانوهادافع،هاجاذبههامصاحبهدرسهدستهکليتعاريف،پرسش

پرسشهاکنش بخشتعاريفدربرگیرنده است. استکهیاجتماعيتنظیمشده هایباز

راستایورودبهبحثاصليطراحيشدهعمالً بخشبدر دو پرسشاند. وعدیبا هایباز

بستهترکیبشدتاآزادیبیشتریبهپاسخگودادهشود.

                                                           
1   theoretical saturation 
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 تحلیل هادادهبرای کدگذاریهاپاسخنیز سپس و شده پیاده ابتدا مصاحبه ی

 موضوعيهادادهبرایتحلیلموضوعيانجامشد. روشتماتیکيا (هيمادرونتحلیل)1از

اينروشازکدگذا در هدفروششدنریوتحلیلدادهاستفادهشدهاست. با هادادهها

مي دادهاستفاده در موجود الگوهای اينروشاول در دستهشود. و پیدا وها بندیشده

اينروشجزوسپسباحمايتتميياموضوعيازآنصورتمي یتحلیليهاوهیشگیرد.

باتوجه.(1389ور،محمدپ)شودمحسوبمي3کدبندیمعناييرشاخهيزو2متمرکزبرمعنا

پرسش محوربه پنج پژوهش های که شد گرفته نظر در عواملاندعبارتاصلي از:

.گرمداخلهدرافغانستانوايرانوعواملکنندهدفعدرافغانستانوايران،عوامکنندهجذب



 میدان پژوهش
يا افغانياستکه بررسياينپژوهششاملدخترانوزنانمهاجر مورد ايرانجامعه در

ايرانزندگيکرده حداقلبیستسالدر يا لحاظآماریجمعیتدقیقمتولدشده از اند.

گرچهافغانافغان درهمهنقاطشهرمشهدبهصورتهایمقیممشهدمشخصنیست. ها

شهیدمفتح(وگلشهرازمناطقمحوریدر)امادومنطقهطالبکنندپراکندهزندگيمي

افغان هاسکان زمینها اختیارستند. در پهلوی محمدرضا دوران در طالب منطقه های

پذيرایبخشزيادیازجامعهمهاجر روحانیونجهتساختمنزلقراردادهشدوبعدها

ايرانيشد.اينمنطقهدرحالحاضربههمهامکاناترفاهيوشهریدسترسيدارد.منطقه

بهويکيازمراکزمهمتجمعافغانگلشهرنیزدرحاشیهشرقيشهرمشهدواقعشده ها

هامشاهده.ازلحاظترکیبقوميدرهردومنطقهتفاوتمحسوسيبینافغانروديمشمار

هااحساسراحتيبیشتریبرایاستفادهازپوششمحليشوداماازلحاظپوششافغاننمي

 برخياز دارند. گلشهر منطقه طوهاآموزشگاهدر به اينمنطقه خاصبرایافغاندر هار

اينلحاظبهدخترانافغانفرصتبهتریبراییآموزشيبرگزارميهاکالس از کنندکه

اند.کنند.مدارسخانگيونشرياتافغاننیزدراينمحلهتأسیسشدهآموزشفراهممي



 محیط شهری زیست

استانخراسانرضویدر1385طبقآخرينسرشماری مشهدمرکز نفر136737شهر

ترکیبجنسي مقابل70027افغانبا در مرد  اندسرشماریشدهرسماًزن66710نفر

(.1390ايران:مرکزآمار)

گروه(بودنفر9نفر(وگلشهر)7طالب)راينتحقیقگزينشپاسخگويانازدومحلهد .

کنند.جمعیتاينبزرگيازجامعهافغاندرحاشیهشهرمشهددرمحلهگلشهرزندگيمي

قالب300000محلنزديکبه در است)60000نفر شده برآورده وهایدیجمشخانوار

                                                           
1 thematic analysis 
2 interview analysis focusing on meaning 
3 meaning coding 
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یمهاجرازنقاطروستايينیزدراينمحلهساکنهستندهايانريا(.گرچه1381عليبابايي،

نامند.کابلستاننیزميهادرمنطقهگاهبهطنزاينمحلهراامابهعلتجمعیتباالیافغان

هایدولتيرايگان،مدارس،گاز،مدرسهبرقازلحاظامکاناتشهریاينمنطقهدارایآب،

 محلي بازارهای افغاني، ازخودگردان طالبيکي کوچکاست. کتابخانه پارکو چند و

نزديک مشهد شهر قديمي محسوبميمحالت گلشهر به محله ازترين گروهي که شود

هایساکنگلشهر،مهاجرانيکهمحلهطالب.ازنظرافغانانددهيگزمهاجراندرآنسکني

انتخابکرده يکيرا افغانهستند. دستهطبقاتثروتمندتر پاسخگويانساکناندجزو از

اينموردمي کهپولنداريممثلافغان»گويدگلشهردر یباالهاخانههيکراهایطالبما

یشهریمشهد،بندمیتقسايندرحالياستکهدر«. بدهیموزندگيراحتيداشتهباشیم

 محالت جزء ميشهرنيیپاطالب افغانمحسوب عنوانشود. به بیشتر طالب محله های

کا احرفهرگران صاحبان يا هامغازهی شراکت با کوچک تولیدی اندشاغلهايرانيای

افغانکهيدرحال گلشهر ساکن ياعموماًهای روزمزد کارگر عنوان به و خرد مشاغل در

مي ساختمانيکار نیز لحاظسطحسواد از افغانسطحسوادخصوصاًکنند. نسلدوم در

است طالبباالتر اکثريت.ساکنینمنطقه لحاظقومي هزارههاافغانبه یساکنمشهد

رتبهسومرادارند.هاپشتوندومینگروهقوميوهاکیتاجهستند.

اکثرهوجودنداردازاينروایپناهندهامکانمالکیتوخريدقانونيمنزلبرایافغان

مستأجرايشان منازليا برخياز گلشهر منطقه در صورتهانیزمهستند. یاقولنامهبه

بهافغانشونديمفروخته دادهکهبتوانندکهاينامکانرا شخصيباشندمنزلصاحبها

کهدرواقعسندکنندیميملکيراخريدارمورداعتمادیهايرانياگروهاندکينیزباکمک

درمنطقهگلشهرعموممنازلبهصورتقانوني استیجاریکوچکبهنامخودشاننیست.

 60بین مترمربع70تا طالب در ولي دارند افغانهاخانهمساحت برای طبقه دو های

همزندگيجذابیت با يکخانوار بیشاز منطقههمواره دو هر در است. بیشتریداشته

یفضاکنند.مي دارای نیز منازل اين بخشهایبندمیتقسخصوصي است. جنسیتي ی

دخترانجوانخصوصاًانيپاسخگواست.دکنندگانشانيبازدورودیمنزلمتعلقبهمردانو

معموالًباشدشانيپسرعمواندکهدرصورتورودمهمانمردنامحرمحتياگرتأکیدکرده

منازليدرشود.ييتوسطپدروبرادرانانجامميوپذيراشوندينمبهاينقسمتواردهاآن

 هااتاقکه از پرده با بخشورودیمنزل ندارد وجود شدههابخشیمتعدد جدا یديگر

شود.يامسنمشاهدهميمتأهلسختگیریکمتریدرموردزنانالبتهاست.


رسانانیعمومياطالعهايژگيو:1جدول

یسنيبندرده
20-1625-2130-2635-3140-36

45331

سطحتحصیالت
دانشجودبیرستانراهنماييابتداييسواديب

12463
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تأهلوضعیت
بیوهمطلقهمتأهلمجرد

6712

قومیت
ترکمنپشتونتاجیکهزاره

13111

وضعیتاشتغال
درحالتحصیلشاغلدارخانه

745

مذهب
سنيشیعه

142

مکانتولد
افغانستانايران

97



 زنان مهاجر افغان )با تأکید بر ایران( در جذب و دفع مؤثرعوامل 
امادر؛هایمهاجرداردیبسیاریبرایافغانهادافعهوهاجاذبهزندگيدرايرانياافغانستان

متفاوتاهاودافعهتوانداينجاذبهموردزنانمي دستههاکامالً ایاززدنیایمردانباشد.

عنوانجاذبهمطرحميشاخصه برایزنانبه دستهعواملهاييکه برایمردانجزو شود

رفاهيشهری،امکاناتشوند؛دسترسيبهبازارهایمحلي،اهمیتمحسوبميگرکممداخله

دراينبخشيمساکنبهشبکهکينزد . تموجودوبراساساطالعاهایخويشاوندیو...

شود.هاپرداختهميهاودافعهبهبررسياينجاذبهشوندگانمصاحبهیهاپاسخ



 محیط اجتماعی زیست

ايرانکشوریباسابقهتاريخيوفرهنگيديرينهدرمنطقهخاورمیانهاستکهازديربازدر

استیجريانریگشکل نقشبهسزاييداشته زنکردگانلیتحصنرخباالی.هایمنطقه

مشا نوع و اشتغال گروهايراني، ساير با مناسباتاجتماعي فضایجامعهغل، از بخشي ها

مي ترسیم را گرچهکند.ايراني ايرانيسخن زن از ميیگويموقتي از واقع یهافیطدر

وليبهطورکليوضعیتزنانايرانيبهمياکردهومطالباتمختلفبحثهانگرشمتنوعبا

ود.شنسبتزنانمنطقهبسیارمناسبارزيابيمي

یهاتجربهپدرساالردرچنینساختاریزنانافغانبهعنوانمهاجرانيازيکجامعه

همزمانبادورانپادشاهي1919-1929.دردورانامانالهخاناندآوردهجديدیبهدست

رفع زمینهتدوينقوانینبهنفعزنان، اصالحاتيدر ترکیه، ايرانو آتاتورکدر و رضاشاه

اماباسقوط؛شدنتحصیلبرایدخترانواعطایآزادیبهزنانانجامشدحجاب،اجباری

بارویکارآمدن1384)ساسانپورودرستي، اصالحاتبهفراموشيسپردهشدعمالًاو .)

شتاببیشتری باالبا از دولتکمونیستيروندبهبودوضعیتزنانافغانبهصورتفشار

خصوصاًگروهياززنانافغانسوکایدوگانهبودازيپیگیریشد.اينمسئلهدارایپیامده

درشهرهایبزرگامکانادامهتحصیلدرمدارسراپیداکردندازسویديگریگروهياز
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برایحفظنوامیسخودبهپاکستانوايرانمهاجرتکردند)مقدم،افغان هانیه2003ها .)

مي مورد اين در مهاجر افغان زن اين»گويد: کمونیستي-هاوقتي آمدند-حکومت

مخالفتميمي اگرمردها بفرستندمدرسه. را زندانيميکردندآنخواستنما را کردند.ها

چطوربذارمناموسمسربرهنهبهمکتببروددخترعورتاستوگفتيمهاپدرمآنوقت

«.بیرونرفتنبرایاوخوبنیست

 ايرانبهسرعتتغییرکرد. ايننگرشدر اما تفکمدر یکجنسیتيدارسايرانيبا

 به زن محجبهدمعلمان موجبشدهایآزاد.دادنديمدرسختران ايراني زنان ینسبي

گويدخودرابهبودبخشند.هانیهدراينموردميرانهیگسختمردانافغانساختارذهني


ي» يدرسخواندنراسالگازدهوقتيبهايرانآمديممندهسالداشتمدر

شروعکردمالبتهسوادقرانياندکيداشتموموفقبهگرفتنمدرکديپلم

ولشدم. ايرانمتولدشده در که قمدرساآلنيخواهرم آزاد دانشگاه در

وآمدرفتخواندوخودشبهتنهاييبهمشهدوحتيبهشهرهایديگرمي

 غر مثلقديم پدرم هم هنوز البته بهندزيمدارد خیليهم وليخواهرم

وديگرمثلوقتيمنشدهریپکندهرچهنباشدیاوتوجهنميهااعتراض

شوندحتيحوصلهپیرميهاآدمشود.انگاروقتيبچهبودمزودعصبانينمي

«کردنهمندارندجروبحث



 سال از بازگشت2000ايران افغان1برنامه داوطلبانه کمک با را وUNHCRها

اعطاءسیاست نهيهزکمکهایتشويقيمانندارائهخدماتبهداوطلباندرمرزدوقارونو

سویديگربرایترغیببیشتراز(.2008بازگشتو...آغازکردهاست)عباسيوهمکاران،

برایادامهتحصیلدانشیاموراداریايشانراباالبردمثهانهيهزهاجهتخروجافغان الً

یمنطبقباشهرمحلسکونتمقررکرد.گرچهايناهيشهرآموزانافغاندرمدارسايراني

افغان اعتراضشديد با اما نیست زياد هم چندان ساالنه شدشهريه مواجه ها . سالدر

نسبتبهافزايشهزينهUNHCRنفراززنانافغانمهاجردرمقابل200تحصیليجديد

(.1393ايلنا،کردند)مدارستجمعواعتراض

تمايزبازنانودخترانايرانيرقابلیغشوندگاننسلدومافغانبهشیوهپوششمصاح

ايشانبه حتيبرخياز هیچمانعيازسویمردانبرایانجاممصاحبهايجادنشد. بودو

نکاتنياکمککردند.گرمصاحبهروندمصاحبهيابهعنوانمعرفبهکنندهلیتسهعنوان

(.1390صادقي،است)امعهمهاجرافغاندرايرانبیانگرسطحباالیسازگاریوادغامج



 برخورداری از امکانات رفاهی شهری

                                                           
1 repatriation  
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بارقهامیدیبرایبازگشتمهاجرانبهکشورايجاد2004تشکیلجمهوریافغانستاندر

هارابهبازگشتباوجودنیروهایخارجيبهشدتافغان کرد.امیدبهبوداوضاعوبازسازی

بودنیبخوش کرده ا؛ بازسازی فرايند تريطوالنما انتظار که بود آن نصیبهرفتيماز .

گويدمي


مي» فکر عمويم درستميهايخارجکرد زود خیلي را وافغانستان کنند

خوبمیشه.برایهمینخیليزودبرگشتندافغانستاناولشمخوبزیچهمه

 وليبا پخالدستبود با که منم خواهر زندگيکرد. نمیشه سرعموميکه

ازدواجکردهمجبورشدباهاشونبرگردهوليخبنهخودشنهشوهرشونه

ايران.بچه اومدن قاچاقي نشده ماه شش نیاورند دوام کدوم هیچ هاش

يکشلولهآباونجاهیچينیستنهبرقنهگازنهحتيواقعاًگفتيمخواهرم

«تونیمبريمافغانستانماديگهبهايرانعادتکرديمنمي



کند.دريکبررسيتائیدميهایپاسخگويانرایموجودنیزبخشيازگفتههاگزارش

 داده نشان مهم46نتايج عنوان به چوب از پاسخگويان % منبع استفادهوپزپختترين

مي که 52کنند مناطقروستاييو در در%23 مناطقشهریساکنهستند)طاريقو%

اين2011همکاران، اینیزياستکهحتيدرگلشهربهعنوانيکمحلهحاشیهدرحال(.

یوجوددارد.گازشهرسيبهدستر

توسطپاسخگويانمورد پزشکينیز مانندخدماتبهداشتيو خدماترفاهيديگر

دکترهایافغانستانخودشونکهمريضمیشنمیانايرانواسهدوا»اشارهقرارگرفتهاست.

خب مياآلنودرمون. همقلبشدرد اگهبرگرديمپدرمنهمپیره بسکارکرده از کنه

«نستانخدانکردهحالشبدبشهچهخاکيبريزيمسرمون؟کجاببريمش؟افغا

برایافغان مشابهنرخخدماتبهداشتيدرحالحاضر استوليبهجزهايرانياها

یدرمانيمحرومهستند.سکینههامهیبشاهاحمدمسعود(ازداشتنرزمانهمگروهقلیلي)

ايرانيپیشازانقالبدارایمطبنیزهستکهخودپزشکاستوبهعلتازدواجبايک

گويدمي


چوناکثرهازنميهاضيمربیشتر» مشکلدارندمنهاآنیافغانهستن.

نديآيمکمترحقويزيتازشانبگیرم.مردهاکمترپیشمنکنميمسعي

نهتنهاپولويزيتهاضيمرپیشآمده...شودشرمشانميترهاجوانخصوصاً

وليبازندتوانستينم همخودمدادم... بدهندکهحتيپولداروهايشانرا

«اينجاتومشهدامکاناتپزشکيخیليبیشترازافغانستانه
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آسانبابهنظرمي امکاناترفاهيشهریهمچونتردد رسدبرایزنانافغانساير

درمنزلازداشتندرآمدامکانهایبزرگ،شهری،دسترسيبهفروشگاهوسايلنقلیهدرون

وغیرهنیزدارایاهمیتاست.وپزپختطريقمشاغليهمچونآرايشگری،قالیبافي،



 و آموزشی موقعیت تحصیلی

ترينمشکالتزنانافغاندرايرانوافغانستانمسئلهآموزشاست.درتحقیقيکيازمهم

افغانستانشدهانجام پاسخگويانمه25در فقدانآموزشوم% افغانرا ترينمشکلزنان

کرده )تحصیلذکر دشواریاند با حالحاضر در اينامر نیز ايران در گرچه هایهمان(.

هادرعدمبازگشتهایمهمآنتوانديکيازانگیزهفراوانيمواجهشدهاستاماهمچنانمي

 دوران در خودش تحصیل شرايط به مورد اين در طاهره ميباشد. اشاره کند.ابتدايي

خواهروبرادراآلنهادرسبخونیماماتوانستیمدرکنارايرانيمدارسپولينبودومامي»

بدهند شهريه بايد کوچکم » کار در او دومدستاجناسدوفروشيخرپدر باًيتقراستو

ندبیشترکاردرسبخونهابچهپدرمچوناصرارداردبايد»گويددرآمدمناسبيدارند.اومي

ینیست...بعضيازفامیالیمااچارههمشده...ترگرانخیلياآلنکنهالبتهخبايرانمي

مدرسهبردارند.مجبورشدندبچه از ميهاييدخترداهاشونرو منوانیمعصرها خونهما

مي درس بهشون ديمخواهرم مي«. نیز زهرا خانواده»گويد: اولوقتي ندارند پول ها

 مدرسه از را پسرهادارنديبرمدخترهايشان بعد از«. خروج از بعد سرنوشتايندخترها

 عموماًمدرسه ادامه کار بازار در حضور يا زودهنگام ازدواج »ابدييمبا دخترای. از کي

مي فکر همه بود خون درس خیلي میشه.فامیلمون دکتر چندينمکرديم سال دونم

«.گفتپولندارمونذاشتدرسبخونهاالنيکپسردارهدبیرستانبودوليخبپدرش

 و افغانستان هاسازماندولت افغانستانالمللنیبی در فعال ميي امکاناتتالش کنند

 آمارها کنند. فراهم دختران برای بهتری بهدهندهنشانتحصیلي مردم بهتر دسترسي

نرختحصیلدربیندخترانکافيمدارساست)همان(اماتنهاوجودمدرسهبرایباالبردن

نیست.ناديهمعتقداست


افغانستانبریبلهاالنمدرسه» باشهتو هایکابلزيادشدنولياگهقرار

هرلحظهممکنهمدرسهدودشهبرههواگمیميمنچيفهميممدرسه .-

امنیتواسهدخترهاخیليکمه.حتيتوکابل-منظورموردحملهقراربگیرد

د نميهم دانشجوی ايرانخترای تو دخترا باشن. راحت پسرها مثل تونن

مي ميلباسراحت سر چادر بخواد دلشان افغانستانپوشن تو ولي کنند

خیلي بزنن برقع مجبورن دخترا هرات دانشگاه تو مثالً مجبورباًيتقرها

«.هستند



واقعيدخترانافغانامابخشيازهراسرسنديمبهنظرشدههااغراقگفتهگرچهاين

بهنظرميبرایبازگشترامتبلورمي رسدمشکالتتحصیلدخترانافغاندرسطحکنند.
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کنکور دشوار آزمون در شرکت بر عالوه است. افغانستان از بیش ايران در دانشگاهي

راندارندوملزمبهپرداختشهريهبرایهارشتههاحقادامهتحصیلدرهمهسراسریآن

رااد بهآنجا تردد دانشگاهيقبولشودکهاجازه ايناگرفرددر جز امهتحصیلهستند.

يکنمحسوبمي لم قبولیشکان باشد )سازمانسنجش،نداشته برایرفع1394شود .)

 ترجیح دختران از برخي اخیر دريافتانددادهمشکل به اقدام افغانستان به بازگشت با

امکهاقامتسويسدارهازدواجکردمبرایپسرخالهمنبا:»گويدگذرنامهکنند.طاهرهمي

ساکنورامینشوهرخالهدرسبخوانم.خالهوهمینپدرممنوفرستادتابتونمتویتهران

مي مونمهستندومنپیشاونا بهمثابهپاياندوره«. پايانويزایدانشجوييبرایطاهره

اينامر هایزندگيدرايرانبرایگروهياززناندافعهدهندهنشانزندگيدرايراناست.

پيگیرند.نجايارويایادامهتحصیلرابهراحتيدرتوانندينمافغاناستکه



 تشابهات فرهنگی با جامعه ایرانی

بررسي شدهانجامدر افغانهاشباهتمشخصشد فرهنگيبرایزنان مذهبيو یزباني،

دافعقویدرعدمبا زگشتمحسوبنميعاملجاذبيا نسلدوممهاجرانخصوصاًشود.

هامؤلفه عامل را مشترک فرهنگ و زبان مذهب، مؤثری بازگشت عدم در .دانندينمی

بهعلتعدمتشابهفرهنگيتحقیقرستمينشاندادهمشکالتفرهنگيزنانافغاندراروپا

رسداين(امابهنظرمي2007بیشتراززنانمهاجربهايرانوپاکستانبودهاست)رستمي،

مسئلهکمتربهعنوانيکعاملجنسیتيبرایتمايلبهبازگشتمطرحباشد

آنوجهچیهبهنسلدومخصوصاًقومیتنیزبرایزنانافغانمؤلفه هااهمیتندارد.

ساله18ميمر.داننديم«افغان»خودرافارغازمسئلهشیعهوسني،پشتونوهزارهبودن

فقطيهکشورهستبهاسمافغانستانحااليهعدهپدرومادرشونپشتوننديه»اردباورد

اماحساسیتنسلاولافغان؛«ديگهقديميشدههاحرفعدهتاجیکيهعدههمهزاره.اين

نازگل است. شکلآشکاریبیشتر قومیتبه اصلهاپشتونخب»ديگويمنسبتبه در

تونیمخودشانراگذاشتنرویهمه.االنماديگهکارینمياسممياهزارهافغانهستندما

بايدخودمونباچنگودندونتالشهاهزارهبکنیمقدرتهمکههمیشهدستاونابوده.ما

نیستهانياکنیمهیچامیدیبه دربیننسلاولهاتیحساسدرموردمذهبهماين«.

دبرایايننسلدارایاهمیتويژهاستویباحرمامامرضادرمشهجوارهمبیشتراست.

باکهيدرحالداننديم«اتحادشیعیان،عبادتوزيارت»آنرامکانيبرای نسلدومآنرا

 مکان يک محبوببخشآرام»عنوان بسیار و معنوی ، مي« واقعتوصیف در که کند

اينانعکاس رنگوجهچیهبههاتیحساسدهندهتعلقمذهبيبهنفعشیعهياسنينیست.

بویجنسیتينداشتهوبیانگرمسائلفرهنگيموجوددرافغانستاناعماززنومرداست.

افغان به نسبت تبعیضايرانیان در موجود اداری مشکالت و راهها نیزسر ايشان

در»منحصربهزنانافغاننیستگرچهبهشدتدرنگرشعموميايشاناثرگذاربودهاست.

بر حاضر حال وجود ايران مردم از هايافغانخي مشکالتو از برخي منبع یهابیآسرا
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مخدر، گسترشمواد بیکاری، اقتصادینظیر سرقت،ادیاعتاجتماعيو غیره «داننديمو

عنبری،هایدیجمش) کناياتبیشترمتوجهمرداناستوکمتر1383و اينمناسباتو .)

،همکاران،هاهيهمسابعیضدرسطحخردنیزبینتجامعهزناندرگیراينمشکالتهستند.

ازمردانرتريپذبیآسزنانافغانراتوانينمدراينمورداما؛افتديمو...اتفاقهاهمکالس

دانست.

 نیز وطن به بازگشتمؤلفهنوستالژی به افغان زنان تمايل در جنسیتي برجسته

چندانيبهتجربهسرزمینيناشناختهکهازتمايلاساساًنیست.دخترانمتولدشدهدرايران

مدتکوتاهشوندندارندوبازگشترافقطدرحديکبازديدطريقوالدينبهآنمتصلمي

کنند.اينگروهآمادگيبیشتریبرایمهاجرتازايرانبهکشورهایغربيدرخودتلقيمي

ینسبتبهترملموساحساسامانسلاولکهتجربهزندگيدرافغانستاندارند؛نندیبيم

افغانستان به حاضرند بیشتر موجود مشکالت علیرغم گروه اين دارند. مادری سرزمین

یمرداننیزبهنسبتریگمیتصمتوانددرميمؤلفهکهاشارهشداينطورهماناما؛بازگردند

برابرزناننقشبازیکنند.



 تأکید بر افغانستان(زنان مهاجر افغان )با  کننده دفععوامل جذب و 
 یالملل نیبی ها سازمانزیست اجتماعی آزادانه در سایه 

خیريهمؤسساتويالمللنیبیهاسازمانازافغانستانبیانگرحضورمنتشرشدهیهاگزارش

هاسازمآن.ايناندگذاردهفراوانياستکهتالشخودرابربهبودسطحزندگيزنانافغان

ازیايفاميسازفرهنگیزنانوهایتوانمندراستایافزايشیمتعددیدرهابرنامه کنند.

یبعدايجادهانسلیبرایانانهیبخوشاندازچشمنظردخترانافغانساکنايراناينمسئله

آن خود نه است کمابیشکرده سطحي به که قبولقابلها اين اجتماعيهایآزاداز ی

هابرنامهحاالمعلومنیستاين»گويد:تولدشدهاستمي.نسیمکهدرايرانماندافتهيدست

دناون،حاالحاالهاتنبهتغییرنميشناسميمکيجواببدن.منمردمخودمروخوب

عمر»محبوبههمبابدبینيمعتقداست«.قدربايدزمانبگذرهتااينابخوانپیشرفتکنن

 قد دهينممنکه بدونترسهازنببینم بهیافغان خیليدلم وحشتزندگيکنن. و

«سوزهحالشونمي

راحلهتغییراتفرهنگيقدرنياالبتههمهپاسخگويانهم جادشدهيابدبیننیستند.

کندامامعتقدیداخليرامثبتارزيابيميهاتشکليوالمللنیبیهاسازمانتحتنظارت

رگردمافغانستانبراشبجنگم.بهترهروتویايراندارمچرابايدبهانيامناالنهمه»است

«دخترمروببرماروپاتاشرايطشازمنهمبهترباشه

عدمموفقیت حاصلعدمشناختاينهابرنامهبرخينیز آسیهکهداننديمهاسازمانرا .

گويددارایتحصیالتدانشگاهياستمي
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آن» هستند، توهم دچار افغانستان در زنان حقوق فعاالن درستاکثر ها

نمي ييمیدنکهبرایجامعههاآموزشهازنشناسنبعدمیانبهجامعهرا

سنتيافغانقابلقبولنیست.مثالًخانمفتانهگیالنيکهريیساجتماعزنان

شده،يهجوریهازنبرمشکالتقانونيواداريهکهسددشیتأکافغانههمه

کاهستنواگهفقطقانونعوضحرفمیزنهکهانگارمردهایافغاناهلآمري

 درسته. ديگه چیز همه طورنيابشه برای هیچي درستهازنی افغان ی

«نمیشهوبدترهممیشه



امنیتنسبيهمانندزنانايرانيبرخوردارند. سطحآزادیو ايراناز زنانافغاندر

وليدهنديمانازخودنشکارانهمحافظهگرچهبهعلتماهیتاقلیتبودنبیشتررفتارهای

زنهم»گويد.مريمباقاطعیتميداننديمتردددرجامعهراباحفظشرطامنیتحقخود

دلشمي معاشرتکنه.مثلمرد مردم با بتوانه بايد و نوعمعاشرتيصالحالبتهگیره هر

 نبايد ولي بشنهازننیست منع بیرون به رفتن از معتقدندباًيتقر«. زنان اين اکثر

کنترلميشانيوآمدهاترف خانواده ذکور رهيداشود.توسطافراد یهالیفاماينمردانتا

مانند ميهاعموزادهدرجهدو فامیلسببينیزکشیده زنانو موردخشونتنیز در شود.

 خشونتقرار مورد کمتر ايران در معتقدند نفسميرندیگيممهاجر افغانستان. گويدتا

کمتردسترویمردهایافغاناينج» مردهایافغانخیليکالًکنند.بلندميشانيهازنا

«.نگاهشونبهزندگيعوضشده.بهنظرمبرایاونهاهمبرگشتنبهافغانستانسخته



 در مجلس افغانستان گذار قانونحضور زنان 

نظریمشخصيرابرایزنانافغاندرهايکرسیجاریهاتیواقعقوانینافغانستانفراتراز

گرفتهاست.طبققانوناساسي،درهردورهازانتخاباتدونمايندهزنبايدازهرواليتيبه

کرسيولسيجرگه،249از2015مجلسراهيابد.ازاينروطبقگزارشسازمانمللدر

درصدبهنسبترقمخوبيدرمنطقه7/27کرسيبهزنانافغاناختصاصيافتهکهبا69

درمجلسازآنرومهماستکهگذارقانون(.حضورزنان2015سازمانملل،گزارش)است

رازیآمضیتبعتواندزمینهتصويبقوانینحمايتيبرایزنانيامخالفتباتصويبقوانینمي

 افغانستانفراهمآورد. نمايندگانزندر درافزايشتعداد چندانبرایزنانافغانمهاجر

آن گرچه ايرانجذابنیست. افزايشرا اين شرايطآتيزنانانکتهها بهبود یمثبتدر

ارزيابيمي افغانستان نماينده خود نفع به بیشتر و کند را بهبود روند اما .داننديمکنند

میرنمجلسچيشده؟همونهازنخوانچهکارکنن؟هیچي؟االندهسالهبرایمنمي»

آسیه«.منکهبرمافغانستاننمیانبگنخوشاومدیبرومجلسخبروزههمونروزگار.

گويدیآناندرکشوراستميهاتیفعالکهپیگیرامورزنانافغانو


ولسيجرگهینمايندههازنمنخیليخوشحالبودمکه» اينقدردر ما

مثلمردهاهستنوفقطبهفکرخودشانهانيازيادشدنوليکمکمديدم











 147هایبازگشتبهوطن...افغانمهاجروچالشنانز

هستن.يهسریقوانینکهايناتصويبکردنحتيمردهاهمبهشاعتراض

توانداگرطفليراتحتسرپرستيداشتن.مثالًقانونيتصويبشدکهمردمي

نيازهمسرقبلشدختریداشتهباشهکهيعنياگهز؛داردباآنازدواجکنه

تونهباايندختربدونهیچمشکليسنشهمپايینباشهشوهردومشمي

کنه. نياازدواج اين از تا چند همراهي و هاندهينماقانون زن واقعاًی

یهاندهينماگنستایمنکهدرافغانستانهستنمیبود.البتهدوآورخجالت

وهمشتهديدمیشنشايداينمسئلهبهخاطرزنوضعیتمناسبيندارن

 هیچ يعني اين خب ولي باشه ادهيفاهمین نداره زيادهاندهينمای زن ی

 «باشن



 یگروه درونازدواج 

مراوداتاجتماعيافغانشتریب خويشاوندان قالبارتباطبا در تمايلزيادیبهها استو

تواننديميدارند.درفرايندازدواجدخترانبهعنوانکاالييارزشمندهمگروهدرونازدواج

 هم و پدریشوند خانواده اقتصادیبه منابع نوعيتشخصتواننديمموجبورود موجد

طبقا سطح و اجتماعي اعتبار بیانگر نوعي به دختر هر شیربها نرخ شوند. تيخانوادگي

یجدیهاهیتوصبنابراينبهدختراندرموردارتباطبامردانپیشازازدواج؛خانوادهاست

تواندموجبخشونتفیزيکيعلیهايشانشود.ناديدهگرفتنحتيميدرصورتشودکهمي

گويدباشرايطفعليجامعهايرانبهشدتنازگلکهخودمادرسهدخترودوپسراستمي

اومي جرئتدخترافغاناحترامسرشاننمیشه.اصالًدخترهایايراني»گويدمخالفاست.

روحرفپدرحرفبیاره. السالمپدرگفتاگهنداره اما«اينمردخوبهبايدبگهچشمو

گويداعتقادديگریدارند.فرشتهميترجواندختران


راستشوبگممنبايهپسرايرانيسهسالدوستبودم.خیليهمخاطرهم»

اوردولييهدونستوليبهرومنميبابامهميهچیزهاييميمیخواستيمرو

هتهیچينگفتموليحواستباشهاگهباروزمنوصداکردوگفتتااالنب

اينپسرهبخوایازدواجکنيدخترمننیستي.مابرگرديمافغانستانتوبايد

نمي ما کشتنت زدن اگه اينجا خودتبموني حاال کنیم. اعتراض تونیم

«دوني.اينشدکهازشجداشدممي



 مجازات ايراني پسر با ازترسختارتباط قبل مورد در نازگل دارد. همراه به را ی

کندازدواجشدرخانهپدریتعريفمي


کردبامندوستبشهيهپسرايرانيتویمحلمونبودکهخیليتالشمي»

يهنامهنوشتهبود.دمیترسيموليراستشوبخوایمنخیلي يهروز پسره

بد چشتونروز داداشمپیداشکرد. قضا از انداختهبودجلویدرخونهما

نبینهازهموندرحیاطشلنگبهدستاومدتویاتاقحاالنزنکيبزن.
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اولشمادرمسعيکردجلوشوبگیرهاماوقتيبرادرمنامهپسرهرونشونداد

اگهاو کههمسايهماستبهدادمنرسیدهامييدازننمکلينیشگونگرفت.

چي نبود معلوم شديمبود تا ازهامدت. بیرون. برم خونه از حقنداشتم

«شدغدغنهمونموقعمدرسهرفتن



شودازاينرووقتيدختربادرساختارپدرساالرزنبهعنواناموالمردمحسوبمي

خويشاوندیجديدشدهوازخانوادهپدریجداکنددراصلوارديکنظاممردیازدواجمي

هزار30باًيتقرمردوخانوادهشوهراست.برعهدهخواهدشد.تماماموروتصمیماتاينزن

مردانافغانازدواجکردهزناي بههمراهيرانيبا بازگشتبههمسرانشاناندکهناچار در

(.2004سترندوهمکاران،هستند)افغانستان

اگرمردساکنافغانستان»طرحشد:سؤالبرایسنجشنگرشزنانافغانمهاجراين

قوقزنومردنیزودارایامکاناتماليبسیارمناسبباشدوبهبرابریحکردهلیتحصکه

هايادخترشانخواستگاریکندآياحاضربهازدواجبااوخواهنداعتقادداشتهباشد،ازآن

اندبزرگشدهدخترانيکهدرايران«.بوديادخترشانرابهاينازدواجترغیبخواهندکرد؟

اگه»گويدبهشدتنسبتبهوجودچنینمردهاييدرافغانستانابزارترديدکردند.نفسمي

یاهايرؤدرمورد»کیمیامعتقداست«.خوبهپسچراهنوزتوافغانستانه؟قدرنيااينمرد

پدرو»ديگوميباشکوسمانهنیز«ناممکنکهنمیشهصحبتکرد چنینمردیحتماً

توخارجبودهکهنيارشتوخارجزندگيکردنياماد امانسلاولمهاجران؛«خودشقبالً

گويدچنیناعتقادیندارند.سکینهمي


زن» خیليبا و نیستند االنمثلقديم برخوردمردهایافغانستان بهتر ها

حرففقطحرفمردبودومي قبالً مادرهازنکنن. حقاعتراضنداشتند.

ازخانوادهثروتمندیبوداماهرگزبهيادندارمدرموقعصحبتکهنيابامن

 در پدرم ولياالنپسرهایافغانديگهاشچهرهکردنبا باشه. کرده نگاه

خانم نیستن. سابق ميمثل را کادوهاشان تفريح و هواخوری بیرون برند

«خرندمي



اشارهشدهاست.راتییتغايننیزبهانددادهدرپژوهشيکهعباسيوهمکارانشانجام

زنموافقازدواجباعشقوعالقه26مردو10نفرشامل36پاسخگویاينتحقیق40از

.اندبوده مردان افغان دختران تحقیق همین شدهبزرگدر را افغانستان متعصبدر»در

زنانهمچونخدمتکاربرخوردمي اندهتوصیفکرد«کنندمذهب،سواددرحدقرآنکهبا

اوپنمايندباتحصیالتبرابروتحت»درايرانراافرادیشدهبزرگمردانافغانکهيدرحال

(.2008عباسيوهمکاران،)داننديم«فرهنگايرانيرفتاربهتریبازناندارندریتأث
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 آزادی و امنیت شغلی

یخشونتيکيازمعضالتجدیدرافغانستاندرحالحاضرعدموجودامنیتونرخباال

درتحقیقعلیهزناناست. %38وغالباًاندگفته%پاسخگويان56درافغانستانشدهانجام.

 و خود امنیت مورد در تشانخانوادهگاهي اين هستند. نشانبیمناک همچنین حقیق

بیندهدمي فاصله 2006یهاسالدر ايناحساسامنیتکاهشقابلتوجهي2011تا

درتحقیقديگریذکرشدهاستکهبهعلتکاهش(.2011طاريقوهمکاران،است)داشته

یهابخشرنرخزنانشاغلد2010تا2006شودازييکهبهزنانميهاورشامنیتوي

(.2012خانوهمکاران،است)کاهشيافته%5/18%درصدبه31از1خدماتي

اخبارعموماًهازنانودخترانساکنايراننیزنسبتبهاينمسئلهآگاهيدارند.آن

کنند.زهرايمانندتلويزيونواينترنتپيگیریميجمعارتباطافغانستانراازطريقوسايل

تونمتویافغانستاندوامبیارم.حتييکروزهمنميکنميمفکرهاوقتبعضي»گويد:مي

ی(بیرونمیرموليتوافغانستانوروسراينجابادوستاموخواهرهامباهمینحجاب)مانتو

مجبورمیشنبرایحفظجونشونبرقعبزننهازنبعضياز دراشيزندگنازگلدوران«.

برمبیرونبايدبرادرمخواستميمهروقت»کند:توصیفميافغانستان)نوجواني(راسخت

االنمیگنوضعیتبهترشدهوزن هاازقبلآزادترهستندولياگهيامادرمبامنمیامد.

درمیارن. حرف شدن بزرگ اينجا که دخترهام برای مردم افغانستان اينايکبرگرديم

«.توننبشیننخونهمثلمامي



 یریگ جهینت
جنسی نقش ميمؤثرت بازی کشور به بازگشت تمايالت تعیین در اساسی بر کند.

دودستهعاملرابرایعدمتمايلبهبازگشتزنانافغاندرتوانيمشدهانجامیهامصاحبه

يبهساختارگروهدرونعوامل (عواملبرونگروهي.2ي،گروهدرون(عوامل1نظرگرفت

رشيپذرقابلیغدرايرانشدهبزرگکهبرایاکثردخترانفرهنگيجامعهافغاناشارهدارد

جاتهزارههایمهاجربهايرانازقومهزارههستندکهموطناصليايشاناست.عمومافغان

شونداماازديربازسهميدرقدرتازاقوامکهنافغانستانمحسوبميهاهزارهاست.گرچه

سهمکمتریدرقدرتسیاسيدارند.ازاينهاپشتونودرحالحاضرنیزدربرابراندنداشته

هاهزارهشود.شغلاکثررویامکاناترفاهيکمترینیزدرمناطقهزارهنشینمشاهدهمي

هاهزارهیبودهاست.بامهاجرتبهايراننظاماقتصادیپروردامبهطورسنتيکشاورزیو

توجهبه با عمرانييهکوشسختافرادنکهيامتحولشدو مشاغلساختمانيو ستنددر

 نظام ساختار در ارهیعشمشغولشدند. شباني اقتصاد سنتيپدرساالرانهعموماًیو نظام

شود.باحاکماستکهدرآنبهحفظاقتدارمرداندرخانوادهواجتماعتأکیدفراوانيمي

بهعلتتغیمهاجرتافغان روابطدرونخانواده ايرانساختار به اينها یرشغلمرداندر

                                                           
1 civil services 
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هاوسهیمشدندرتجربیاتفرهنگيايشانیباايرانيجوارهمبافتجديد،تغییرپیداکرد.

در قدرت ساختار گذشته نسبت به بیشتری گیری سهل با افغان مردان گرديد موجب

يبودهیقبليوفشاربیرونزيربرنامهخانوادهراتعديلکنند.اينتغییريکروندآرام،بدون

ماندگارترين ايجادراتیتأثبنابراينبیشترينو ساکنايران  افغان مهاجران جامعه در را

یداخلافغانستانبههاسازمانکردهاست.تغییرروابطقدرتبهنفعزنان،هدفياستکه

 آنهستند. وکهيدرحالدنبالدستیابيبه اينشرايطدستيافته به زنانافغانمهاجر

ندارند.ندازدیبهارادريکمسیرمتحجرانهبهبازگشتبهسرزمینيکهدوبارهآنتمايلي

اينيکمسئلهدرونفرهنگي بینافغانحائزجز اهمیتدر شیوه ينيهمسرگزها،

افغانعلیرغم دختران است. ايراندستخوشتغییراتفراوانيشده در حضور با استکه

ومراکزآموزشيامکانآشناييبامردانيهادانشگاهریخانوادگيباحضوردهاسنتفشار

اند.گرچهتابویازدواجبامردايرانيبهشدتدربینخارجازدايرهخويشاوندیراپیداکرده

هایمتولدشدهدرايرانبهرسدنسلدومافغانهایافغانرايجاستامابهنظرميخانواده

 هایریگسختچنین نشان خوش روی ودهندينميي تردد در آزادی و امنیت نبود .

درونمؤثرعواملگريدوعدموجودامکاناتتحصیليکافيدرافغانستاننیزازوآمدرفت

يککشور مقصد به خروج حتي يا ايران در ماندن به را افغان زنان استکه فرهنگي

 کند.ترغیبميترشرفتهیپ

زنانافغان،مرتبطشرايطياستکهدردرعدمبازگشتمؤثرعواملبرونفرهنگي

یتروريستيدرايرانبهعنوانهاگروهايرانوجوددارد.نبودجنگوعدمحضورطالبانو

 کند.يکعاملبسیارمهمزنانافغانرابهعدمبازگشتتشويقمي

اهمیتاست.حائزامکاناترفاهيوبهرهبردنازامکاناتشهرینیزبرایزنانافغان

خاستگاهايشاندرصورتبرگشتنبهمناطقروستاييامکاناتوتسهیالتنظرگرفتنبادر

رسد.ترسازمواجهشدنباسرزمینمادریيکفوبیایقویدرايشانبهحداقلممکنمي

اندايجادکردهاستکهمعنايشازکسانيکهدرايرانمتولدشدهخصوصاًبینزنانافغان

جالبدستدادنآسايشو حداقلامکاناتاست. نیزرانيانسلدوم،نکهيازيستنبا را

مهاجرتترمرفهدهدبهکشورهایوترجیحميدانندينمکشورمناسبيازلحاظامکانات

با شدن افغانستاندرگیر برایبازگشتبه ايران در افغانمهاجر زنان هراسعمده کند.

دزنانرادرعرصهعموميوخصوصيمداومجامعهسنتيومتعصباستکهحیطهعملکر

.درچنینشرايطيبازگشتبهافغانستانبهمثابهآغازمبارزهازنقطهصفرکشديمبهنقد

مطالباتشانماندندرايرانادامهمسیریاستکهزنانايرانيبرایکسبکهيدرحالاست

تيتمايلبهمهاجرافغانبهسخیاستکهجامعهزنانانهيهزاند.اينپیروزمندانهطيکرده

د.پرداختبهایآندارن
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