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 چکیده
مهاجرافغانستانیطیچنددهۀگذشتهبرایزندگیبهتریاکاروکسبدرآمددرایرانزیادیشمار

عنواناقلیتیبااندتاحدیجایخودرابههاحضوردرایرانتوانستهپسازسالآنان اند.ساکنشده

افغانستانی بیشتر اما کنند، وروستاهایکشورپیدا علیاشتراکاتفرهنگیدرشهرها محضوررغها

تالشطوالنی کردهمدتو برایارتقایشرایطخود گروههاییکه در محرومهایحاشیهاند، ایو

گرفته ایرانقرار بهرهجامعۀ با اینمطالعه، تبعیضاند. مفاهیمشهروندی، وگیریاز هایچندگانه

تهر افغانستانیدر مهاجر اجتماعیزنان رفاهیو تحلیلوضع به ادغام، و طیپردازدانمیطرد .

 افغانستانیدر روشکیفیبرایفهمشرایطزنانمهاجر از هایمحمودآباد،محلهپژوهشمیدانی،

5مصاحبهبازنانافغانستانیو20طورمشخص،فرحزادوباغآذریدرشهرتهراناستفادهشد.به

نتایجآن و انجامشده فعاالنمدنیاینحوزه با تحلیلشدهمصاحبه ها ایناست. ابتدادر مقاله،

داده و منابع براساس مهاجران اشتغال و تحصیالت خانوادگی، وساختار حوزه این آماری های

مییافته تحلیل و توصیف محله سه پژوهشدر مهاجرهای زنان محدود سپسدسترسی شود.

می قرار بحث مورد آنان شهروندی وضع کنار در رسمی خدمات به سرانجامگیرافغانستانی د.

فرایند با پیوند در وضعموجود آنانبا ادغامهایسازوکارهایمواجهۀ و کهشودبرجستهمیطرد

 .هااستخیریهغیردولتیوشدهازسویمؤسساتعمدتاًشاملدسترسیبهخدماتارائه

 ادغام،افغانستان،تهران،تبعیضچندگانه،زنانمهاجر،طرد.های کلیدی: واژه

 

                                                           
گذاری اجتماعی: مهاجرت و سیاست» نامۀ کارشناسی ارشد مریم رحیمی با عنوان این مقاله برگرفته از پایان .1

و به « های سالمت میان زنان مهاجر افغانستانی در شهر تهرانهای اجتماعی و مراقبتوضعیت دسترسی به بیمه

 یی نویسندۀ دیگر مقاله است.راهنما

 palaedini@ut.ac.irدانشیار گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی، دانشگاه تهران،  .2

 r.maryam.r1373@gmail.comدانشجوی دکتری رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران،  .3
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 و بیان مسئلهمقدمه 

هایمهاجرازکشورهایطیچهاردهۀگذشته،ایرانمیزبانچندمیلیونپناهندهوسایرگروه

اند.ترینگروهراتشکیلدادههابزرگافغانستانی۱همسایۀخودبودهاست.درمیاناینمهاجران،

گرفتنهایسیاسی،مشکالتاقتصادیوبرخیعواملاجتماعیدرافغانستانموجبپناهناآرامی

نظربهتسلطمجدد ایرانشدهاست. اتباعآنکشوروتداومحضورشاندر جمعیتبزرگیاز

پیش بهبینیمیطالبانبرافغانستان، بهایرانراندهیججمعیتبزرگتدرشود تریازآنکشور

میلیون4(،بیشاز202۱)2شود.براساسآمارکمیساریایعالیپناهندگانسازمانمللمتحد

میلیونوششصدهزارنفرفاقدمدرکاقامتدر2کنند.ازاینتعداد،مهاجردرایرانزندگیمی

هزار780هزارپناهندهدارایکارتآمایشهستند)800هزارنفردارایپاسپورتو600ایرانو

درمناطقشهریایران)درمقایسهاکثرمهاجرانافغانستانیهزارنفرعراقی(.20نفرافغانستانیو

گرفتهبرایتأمینشغل،رفعهایشکلکنندوازشبکههاومناطقروستایی(زندگیمیبااردوگاه

برند.ابطاجتماعیخودبهرهمینیازهایمعیشتیونیزگسترشرو

اجتماعیدستبهمهاجرتمی اقتصادییا افرادبهامیدوضعبهترسیاسی، زنند.معموالً

واسطۀخانواده)پدریاهمسر(صورتحضورزنانمهاجرافغانستانیدرایراناغلببهحال،بااین

ادامۀمی یا شغل یافتن برای است ممکن که مردان برخالف هرپذیرد؛ به بنا یا تحصیل

اینمسیر،انگیزه در بهمهاجرتشوندو حتیمجبور تصمیمبهمهاجرتبگیرندیا ایخود

گیرتصمیمخودخانواده)زنانوفرزندان(رانیزباخودهمراهکنند،بسیاریاززنانافغانستانی

مجبور هستندو بهخانواده وابسته کامالً موارد اکثر آناندر ندطبقخواستۀمرداننیستند.

سرپرست)پدر،همسریاولی(عملکنند.

نمی قلمداد شهروند مهاجران کشورها، از بسیاری تجربهدر را کامل شهروندی یا شوند

گروهنمی از یکی به را آنان اغلب امر این آسیبکنند. میهای تبدیل جامعه در کند.پذیر

هایمختلفمانندکردنشرایطوویژگیبالحاظحال،مهاجرانگروهیکدستینیستندودرعین

هایمشترکباجامعۀمقصدمانندجنسیت،شرایطاقامت)قانونییاغیرقانونی(،داشتنویژگی

شوندودرنتیجهشرایطزیستهایمتفاوتیتقسیممینژادوقومیتیازبانومذهببهگروه

می تجربه نیز را بخمتفاوتی کودکان و زنان استکنند. ممکن که هستند مهاجران از شی

هایبیشتریقرارهاونابرابریهایشان)جنسیتوخردسالی(درمعرضآسیبواسطۀویژگیبه

نابرابری شاهد مهاجر زنان اغلب عرصهبگیرند. در مضاعفی وهای اجتماعی مختلف های

                                                           
 شوند. در این نوشتار، همۀ اتباع افغانستانی ساکن ایران، اعم از پناهندگان و غیرپناهندگان، مهاجر خوانده می .1

2. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
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واراست؛فرهنگواقتصادیهستند.ازجملهدسترسیبهاشتغالمناسببرایزنانمهاجردش

دائمیزناندر ممکناستاشتغالرسمیو مبدأ جامعۀ مردساالر سنتیو باورهایجامعۀ

خارجازخانهراچندانبهرسمیتنشناسد.همچنیننداشتندسترسیبهشبکۀروابطکاریو

درنشدنجایگاهشغلیبرایزنانمهاجردشواریورودبهبازارکاربهدالیلفرهنگیودیده

می میداناشتغالرسمیطرد از آنانرا مقصد، خدماترفاهیوقوانینجامعۀ کمبود کند.

نابرابریدردسترسیبهخدماتاجتماعیمانندآموزشوسالمت،یکیدیگرازمسائلحیات

بندیمسائلزنانمهاجرکند.درصورتاجتماعیاستکهزندگیرابرایزنانمهاجردشوارمی

نیدرایران،ایننکتهحائزاهمیتاستکهشرایطآناندربسترایرانودرمقایسهباافغانستا

حال،باتوجهبهمشکالتافغانستان،وضعزنانشهروندانایرانیموردتوجهقرارگیرد.درعین

افغانستانبهترودسترسی آناندر شانبهافغانستانیساکنایراننسبتبهوضعبسیاریاز

مانندآموزش،بهداشت،بازارهایشهریوامکاناترفاهیاغلببهتراست)سجادپوروخدماتی

(.۱395جمالیسوسفی،

بهره با اینمطالعه، تبعیضدر مفاهیمشهروندی، ادغام،گیریاز و طرد و هایچندگانه

دکهشو.نشاندادهمیشودوضعرفاهیواجتماعیزنانمهاجرافغانستانیدرتهرانتحلیلمی

گذاردجنسیتچگونهبردسترسیزنانمهاجرافغانستانیبهخدماترفاهیواشتغالتأثیرمی

اند،سازوکارهایمواجههبامشکالتپذیرشدهونزدآنانکهدرفضایسنتیرشدکردهوجامعه

آوریاطالعاتاتخاذشدهاست.منظوررویکردیکیفیبرایجمعهاچیست.بدینومحدودیت

لحاظسکونتافغانستانیسه به که آذری، باغ و فرحزاد محمودآباد، تهرانحائزمحلۀ در ها

ها،وضعکلیوموقعیتقانونیاند.برپایۀیافتهاهمیتهستند،هدفتحقیقمیدانیقرارگرفته

اشتغالوآموزشنزدزنانهاووضعساختارسنتیخانوادهاتباعافغانستانتوصیفوپسازآن،

حقوق وضع خدمات، به دسترسی میزان به ادامه، در است. گرفته قرار توجه مورد مهاجر

مسیرهایطردوادغامنزدزنانافغانستانیمواجههباشرایطموجودوسازوکارهایشهروندی،

 ساکندرسهمحلۀتهرانپرداختهشدهاست.

 مرور متون و چارچوب نظری

 مهاجرت، شهروندی و زنان

طورمعمولبهدنبالادغامومفاهیمشهروندیومهاجرت،پیوندیتنگاتنگدارند.مهاجرانبه

به اینامر شهروندانهستند. سایر کنار جوامعمقصددر طریقپذیرشدر صورترسمیاز

رغماخذتابعیت،ممکناستشود.بهحصولحقوقشهروندیوخصوصاًاخذتابعیتمحققمی

 غیررسمی میادغام اتفاق روزمره زندگی ساحت در وکه فرهنگی موانع با همچنان افتد،
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روباشد.شهروندیمعادلبرخورداریازحقوقکاملمدنی،اجتماعیوسیاسیاجتماعیروبه

ویژهاحتمالدارداست.دربسیاریازجوامع،زنانکمترازمردانازاینحقوقبرخوردارند؛به

تابعیتوصرف وضع از تبعیضبهنظر وابستگی، گفتۀدلیل به کنند. تجربه را بیشتری های

ازلحاظنظریوتاریخی،معیاراصلیشهروندیاستقاللاستوعناصر(»۱989:۱80پیتمن)

«.هایمردانهتعریفشدهاستهاوتواناییتحتعنواناستقاللبراساسویژگی

 های زنان مهاجر چالش

نابرا شاهد مهاجر زنان عرصهبریاغلب در مضاعفی اقتصادیهای و اجتماعی مختلف های

هایحیاتهستند.نابرابریدردسترسیبهخدماتسالمتوامکاناتبهداشتی،یکیازعرصه

زنانمهاجردشوارمی برایمهاجرانوخصوصاً هایکند.شاخصهاجتماعیاستکهزندگیرا

دشواریورودبهبازارکار،آنانرامستعدشرایطاقتصادیمرتبطبازنانمهاجر،مانند-اجتماعی

می نامساعد بهزندگی آنان نداشتنکند. رسمی، زبان از ناکافی آگاهی خدمات، نبود خاطر

دسترسیبهآموزشزبانوشبکۀروابطکاری،استخداماندکیاناآشناییباشرایطالزمبرای

هاینامناسب،.زندگیدرمناطقومسکنشونداشتغالدرخارجازکشوربهحاشیهراندهمی

فارغازبیماریایبرایمبتالشدنبهانواعبیماریعاملیزمینه هایجسمی،هانزدآناناست.

انزوایاجتماعیودشواری درسالهایاقتصادیکهبهتغییرشرایطزندگیو هایاولیۀویژه

می اتفاق مهاجرت زمینهپساز بیمارافتد، بروز استیساز زنان در جسمانی و روانی های

(.200۱)ویسانژیوهمکاران،

هایاشتغالدربسیاریازجوامعبامفهوممهاجرتهایاقتصادیوفرصتامروزهموقعیت

خورده کمترپیوند سالمت، و اجتماعی بیمۀ مسکن، مانند موضوعاتی مقایسه، مقام در اند.

شاخصبه شناختهعنوان مهاجرت محرک بهمیهای که است مهاجری کمتر منظورشوند.

ترککندوخواهان برخورداریازسالمتوخدماتدرمانیبهتربرایهمیشهکشورخودرا

زندگیواخذتابعیتدرکشوریدیگرباشد.موقعیتاقتصادیوشغلخوبوآموزش،عوامل

بین متون در اشتغال موضوع است. مهاجرت در اصلی مهاجرت، بسزاییالمللی اهمیت از

پژوهش مقاالتو استو مختلفآنپرداختهبرخوردار ابعاد برایمثال،هایمتعددیبه اند؛

دهددرنروژوضعمهاجرانازکشورهایپردرآمد(نشانمی20۱4) مقالۀبراتسبرگوهمکاران

مهاجرازکهنیرویکارازجهاتمختلف،ازجملهاشتغال،اغلبنزدیکبومیاناست؛درحالی

ترشرایطشغلیرادارند.درآمد،اشتغالکمتروکیفیتپایینکشورهایکم

اشتغال،کهبرشرایطزندگیمهاجرانتأثیردرحوزۀعالوهبرمشکالتساختاریونهادی

بینشهروندانومی کهشکافدسترسیبهخدماترا دارد مسائلدیگریهموجود گذارد،
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دلیلترسازهاترسازاخراجاست.مهاجرانغیرقانونیبهیکیازآندهد.مهاجرانافزایشمی

ازدریافتخدماترفاهیوسالمتخودداری نباشند، زمانیکهمجبور تا معرفیبهمقامات،

است.می زبان تفاوت یا فرهنگی دالیل میزبان، جامعۀ با ارتباط برقراری دیگر مانع کنند.

واسطۀآن،مهاجراندسترسیکمتریبهخدماتیاستکهبههمچنیننبودمنابعمالیمانع

ویژهسالمتدارند.نداشتناطالعاتدربارۀنظامرفاهیجامعۀمیزبانهممانعدیگریاست.به

نمی اغلب غیرقانونی حقوقیمهاجران چه از و است موجود آنان برای خدماتی چه دانند

 همکاران، و 20۱5برخوردارند)هاکر ب۱79: راه(. سر بر مشکالتیکه موانعو از عضیدیگر

گیردفردیاست.صحبتازمشکالتفردیبهمعنایپذیرشمهاجراندرجامعۀمقصدقرارمی

و موانع این بلکه هستند؛ مشکالتخودشان و مسائل عامل مهاجران نیستکه گزاره این

سیاست از یا باشند داشته اجتماعی ریشۀ است ممکن فردی مختلفگذاریمشکالت های

جوامعدرراستایکاهشمهاجرتنشئتگیرند.

 وضع مهاجران افغانستانی در ایران طبق مطالعات قبلی

ایراندرطیزمان،۱386مطالعۀمحمودیان) بهبودوضعمهاجرانافغانستانیدر حاکیاز )

زمینهبه در )ویژه صادقی و عباسی است. بهداشت، و مهارت آموزش، 20۱5های وضعیت(

 ایران جامعۀ با را افغانستانی مهاجران همسان-انطباق ادغام، جداییشامل وشدن، گزینی

داده-شدنایحاشیه قرار توجه طبقیافتهمورد )پذیرشهویتاند. وضعیتادغام هایآنان،

کردنشدن)پذیرشکاملهویتجدیدوجایگزینجدیددرکنارهویتافغانستانی(وهمسان

شود،امابراساسپژوهشهویتقبلی(دربیشازنیمیازمهاجراندرکشورمشاهدهمیآنبا

چهارمؤلفۀتجربۀزندگیدرایران قدرتی(،تبعیض،تحقیر،اضطرابوبی۱397نصراصفهانی)

نزدمهاجرانافغانستانیاست.تجربۀتبعیضدرسطوحمختلفزندگیمهاجراندرایرانوجود

هایحقوقیازدواجبااتباعایرانی،نبودامکانترددوزندگیدریت،وجودچالشدارد.منعمالک

هاییازتماممناطقایرانودریافتمجوزاشتغالفقطبرایبرخیمشاغلکارگریساده،نمونه

تجربۀتبعیضدرزندگیروزمرۀاینمهاجراناست.همچنینرفتارهایتحقیرآمیزبامهاجران

صورتملموسیدرزندگیاتباعافغانستانیتجربههابهیمردم،نهادهاورسانهدرایرانازسو

پیشمی دربینیشود. مهاجران ناپایداریوضع و زندگی شرایط بر کنترل فقدان و ناپذیری

ایران،یکیازمنابعمهماضطرابدرزندگیآناناست.

مهم باز که ایران، آنهترینمشکالتمهاجرانافغانستانیدر بارواسطۀمهاجربودنبر ها

هایمضاعفوکمبوددرآمداست.مهاجراناغلبدرسطوحپایینبادرآمدهایشود،هزینهمی

صاحب بهکمشاغلهستند، ماهانهمبلغیرا پرداختمیعنواناجارهخانهنیستندو کنند؛بها
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رازخدماتدولتیبرخوردارند.تعدادفرزندآوریمیانآنانازمیانگینجامعهبیشتراستوکمت

هایمشخصیتحتعنواناتباعخارجیبهدولتایرانمهاجراندارایمدرکدرایران،هزینه

مهاجرانبرایتحصیلدردانشگاهپرداختمی هایسراسریبایدهزینهپرداختکنند؛کنند.

آنانمتفاوتباهزینۀهایدرمانیبهعهدۀخودشاناست؛هزینۀاخذوتمدیدگواهینامۀهزینه

مجموعۀاینعواملدرکناریکدیگر گواهینامۀاتباعایرانیاستوهرسالبایدتمدیدشود.

به که مهاجرانی درآمد و هزینه میان که است شده خانوادهسبب با بهویژه اقدام هایشان

اجراندرایراناند،توازنوجودنداشتهباشد.اینامر،وضعزندگیومعیشتمهمهاجرتکرده

(.2020:۱2۱هایزیادیمواجهساختهاست)عالءالدینی،راباسختی

هایشغلیودرکل،زندگیمهاجرانافغانستانیدرایران،همبهمعنایدسترسیبهفرصت

اتباع آموزشی)ازجملهبرایزنان(جدیداستوهمشاملبرخیتجاربطرددرمقایسهبا

برایدرکبه نهایرانی. بایدوضعمهاجرانرا اینشرایط، بلکهدرتر منظرشهروندی، از تنها

پیشینهساحت و جنسیت به توجه با نیز و خانوادگی و شغلی آموزشی، مختلف هایهای

شود،دراینزمینهفرهنگیتحلیلکرد.چارچوبنظریتقاطعکهدربخشبعدیمعرفیمی

رهگشااست.

 1)تقاطع( چارچوب نظری تبعیض چندگانه

اجتماعیخودهایمعطوفبهطبقدیدگاه ارزشبیشتریبرایگروه افراد هویتاجتماعی،

شوند.هویتاجتماعیدرپیوندبااینکهچهکسیبایددرچههاقائلمینسبتبهدیگرگروه

2کاریاشتغالداشتهباشدحائزاهمیتاست)آکرلوفوکرانتون برایمثال2000، مردان،(؛

دهندهراس انجام آنانرا زنانکار اینکه ممکناستاز برایحفظموقعیتاجتماعیخود

تفکیک تفکری، چنین آثار از باشند. همینداشته به است. جنسیت پایۀ بر کار بازار شدن

ترتیب،ممکناستغیرمهاجرانازورودمهاجرانبهکشورشانوبرتریشغلیواجتماعیآنان

 ممکناستنیرویکارنسبتبه کارفرمایاننیز ترسکنند. و احساسخطر را خود مهاجر

مشاغلسطحپایینبه در بههمواره همچنینمهاجرانیکه گیرند. پوشش،کار واسطۀچهره،

ایدارند،اغلبباتبعیضهایهویتیویژهزبانیالهجهباجامعۀمیزبانمتفاوتهستندونشانه

مواجههستند.ونابرابریبیشتری

دیدگاه با متونمربوطبههایهویتاجتماعیبحثتبعیضهمسو در نیز هایچندگانه

ترازهویتهایچندگانهیاتقاطعموضوعیبسیارپیچیدهمهاجرتبرجستهشدهاست.تبعیض

                                                           
1. intersectionality 

2. Akerlof & Kranton 
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جنسیت، شهروندی، نداشتن مانند هویتی و اجتماعی عامل چند تقاطع است. اجتماعی

اقتصاد اغلبموجبی،وابستگی نژادی و قومی تفاوت و فرودستاجتماعی طبقۀ به تعلق

شودودربسیاریمواقع،آنانرادرنزدزنانمهاجرمی۱گیریموقعیتتبعیضچندگانهشکل

بیشازیکوضعیتترازمردانمهاجرقرارمیمراتبپایینوضعیبه زمانیکهافرادبا دهد.

می تبعیضقرار مورد منحصربهگهویتی اشکال به خود این )و تبعیضمنجریرند از فردی

میمی استفاده تقاطع مفهوم از نوشتهشود(، در ریشه نظری، دیدگاه این هایکنیم.

بهچالشهایسیاهفمینیست تجربۀجنسیتیجهانیرا کهمفهوم دارد پوستایاالتمتحده

پوستبهشکلیبرجستهبراساسنژادسیاههایزنانکنندکهتجربهاند.آناناستداللمیکشیده

به طبقه، و نژاد جنسیتو تقاطع، نظری طبقدیدگاه است. شکلگرفته نیز طبقه مثابۀو

هایاجتماعیمرتبطگیرندوموقعیتهایاجتماعیمتمایز،درپیوندبایکدیگرقرارمیمقوله

آن همبا میها تجربه نابرابرزمان تولید امر در و میشوند کار هم کنار در کنندی

(.2،20۱9:604بائومر)ویچسل

است. همراه طرد انگاجتماعیو با یاتبعیضچندگانهمعموالً فرایند اجتماعیبه طرد

می اطالق گروهشرایطی سببآن، به که یاشود خدمات به دسترسی از خاصی افراد یا ها

سهجنبۀاصلیازابعاداجتماعیطردشوند.صورتساختاریمحروممیهایمختلفبهفرصت

عبارت از: ۱اند بیمه؛ آموزش، سالمت، مانند اجتماعی خدمات به نداشتن دسترسی .2.

هرنوعیاز.نداشتنمشارکتاجتماعی،سیاسیومدنی.3نداشتنبهبازارکاررسمی؛دسترسی

جامعهمی در کاملافراد تبتبعیضمانعادغام بدیهیاستکه و عیضچندگانهموجبشود

(.3،20۱5توجهاست)کوپرمحرومیتمضاعفوطردقابل

 خأل مطالعاتی و سؤاالت تحقیق
ایرانانجامهرچندطیسال مهاجرانافغانستانیدر درمورد هایاخیرچندپژوهشروشنگر

فشده،توجهبهوضعویژۀزنانمهاجرتاحدزیادیمغفولماندهاست.نظربهاینخأل،اهدا

اصلیپژوهشحاضر،نخستدرکواقعیاتعینیزندگیزنانمهاجرافغانستانیدرتهران،دوم

دسترسی موانع بیمهشناسایی و سالمت مانند رفاهی خدمات به سومشان و اجتماعی های

پرسش آناناست. ایراننزد جامعۀ ادغامدر مشکالتو با هایشناختسازوکارهایمواجهه

نقرارهستند:کانونیتحقیقبدی

                                                           
1. multiple discrimination 

2. Weichselbaumer 

3. Cooper 
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تحصیلیوشغلیچگونه .۱ نظرخانوادگی، تهراناز وضعزندگیزنانافغانستانیساکندر

است؟

هایسالمتچگونهدسترسیزنانمهاجرافغانستانیبهخدماترفاهیمانندبیمهومراقبت .2

است؟

توجهبهوضعبرندوبازنانافغانستانیازچهسازوکارهاییبرایمواجههبامشکالتبهرهمی .3

انددرجامعۀایرانادغامشوند؟شانچگونهتوانستهشهروندی

شناسی روش
داده گردآوری برای پژوهش، این استدر شده استفاده روشکیفی از مطالعۀ.ها بر عالوه

شهرتهرانصورتفرحزاد،محمودآبادوباغآذریمصاحبهدرسهمحلۀ25اسنادی،درمجموع

نهادهایغیردولتی/مردمموردبافعاالنسازمان5آنبازنانافغانستانیومورد20گرفتکه

)سمن(،معلمانومدیرانمدارسخودگردانافغانستانیبود.سهمحلۀموردمطالعهباتوجهبه

آن در افغانستانی ساکنان پررنگ گرفتهحضور قرار توجه مورد شدها تالش اند.

تحصیالتومدتاقامتدرایرانحائزتنوعباشندوحداکثرشوندگانازنظرقومیت،مصاحبه

گیریهدفمنددرسهمحلۀهایهدفلحاظشود.فرایندنمونهپراکندگینیزدرهریکازمحله

تفاوت هم با مطالعه فعالیتمورد طریقهماهنگیباهاییدارد. از روستایمحمودآباد در ها

انجمندوستدارانکودکانجامگر نظربهاعتمادیکهدرمحلهبهایننهادوجودمدیر فت.

هادراینمحلهبازنانترتکمیلشد.مصاحبههاسریعداردوباتسهیلگریمدیرآن،مصاحبه

دقیقهبهطولانجامید.درفرحزاد،ابتداچندنوبتمشاهدۀ35طورمتوسطسالهبه50تا20

هاباتسهیلگرییکیازمددکارانیفعال،مصاحبههامیدانیانجامشدوپسازشناساییسمن

هاسالبودندومصاحبه40تا25شوندگاندرسنینموسسۀمهروماهصورتگرفت.مصاحبه

هادرباغآذریباهماهنگیوهمراهییکیازمعتمداندقیقهطولکشید.مصاحبه45حدود

گشت طریق از محله کوچایرانی در )اغلب گرفت صورت منزلزنی حیاط در یا ه

میانگینزمانمصاحبهمصاحبه برشرایطمذکورکمترازمصاحبهشونده(. بنا هایدومکانها

 حدود و پرسش30الی25دیگر است. ازدقیقه نفر چند طراحیبه پساز هایمصاحبه

یبرطرفکارشناسانواستاداناینحوزهارسالشدتابااستفادهازنظراتآنان،نقایصاحتمال

به محله هر در نیز کارشناسان از تن چند با افغانستانی، زنان از غیر به منظورشود.

۱سنجیصحت
زنانافغانستانیذیلچندوگوشد.سؤاالتمصاحبههاگفتوتکمیلیافته  هابا

شوند:بندیمیمحورزیردسته

                                                           
1. validation 
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 ل،سابقۀبیمه،سابقۀایمانندسن،تحصیالت،شغهایزمینههایمرتبطباویژگیپرسش

اقامتوتعدادفرزندان؛

 تجاربپرسش و بیمه آموزش، مانند اجتماعی خدمات به دسترسی وضع از هایی

 شوندهازبیمۀسالمتیابیمۀتأمیناجتماعی؛مصاحبه

 هایمشابهبرایدریافتخدماتآموزش،هاوسمنهاییازتجربۀمراجعهبهخیریهپرسش

 هایمستقیمنقدی؛دریافتکمکاشتغال،سالمتیا

 هاییازمحلزندگیوتأثیرآندردسترسیبهخدماترفاهی؛پرسش 

 چالشپرسش تجاربخاصزنانهو دسترسیبهخدماتهاییاز هایزنانافغانستانیدر

 رفاهی.

برایتحلیلیافته مشخصیاست، گروه با پیوند در تحقیقحاضر که آنجا روشاز از ها

الگوهایارتباطیآنتحلیلمض مضامینو ایننوعتحلیل، در است. ازمونیاستفادهشده ها

ایخاصدرمیدانها،درجهتپاسخبهسؤاالتپژوهشیافهممسئلههاومتنمصاحبهداده

استفادهشدهMaxqda2018افزارها،ازنرمشود.برایکدگذارییافتهموردمطالعهاستخراجمی

.پسازاینکهاندعنوانکدغیرتکراری۱70کداستخراجشدکهازاینمیان380است.درکل،

به کدها میان مفهومی بهارتباط استقرایی مقولهصورت آمد، بهدست توجه با اصلی های

اینمقولهپرسش از برایتدوینیافتههایپژوهشاستخراجشدندو هایپژوهشاستفادهها

 دهد.دگذاریاولیهتارسیدنبهمقولۀاصلیرانشانمیایازکنمونه۱شد.جدول

 سازی . نمونۀ کدگذاری و مقوله1جدول 
 مقوله کد متنمصاحبه

بودکهکل هایبیمۀسالمتاینیکیازشرط

کندیکاعضایخانوادهبیمهشوندوبیمهقبولنمی

یادونفرازاعضایخانوادهرابیمهکندکهنیاز

 دارند.بیشتریبهبیمه

پردازیبرایشرطبیمه

 تماماعضایخانوار

ناکارآمدیبیمۀسالمت

 )دسترسیبهخدمات(

چندسالپیشبیمۀسالمتداشتیم.خیلیبهدرد

تومان30رفتیمویزیتدکتر؛خورد.مثالًمینمی

کردندوعمالًخاطربیمهکممیتومانبه5شد؛می

 تفاوتزیادیبرایمانداشت.

سودمندیکمبیمۀ

 سالمت

ناکارآمدیبیمۀسالمت

 )دسترسیبهخدمات(

مادرمبیماریخاصداشتوبیمهپولداروی

 داد.خارجیرانمی

ندادنداروهایپوشش

 خاص

ناکارآمدیبیمۀسالمت

 )دسترسیبهخدمات(

هایپژوهشمنبع:یافته
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 معرفی میدان پژوهش
از برخی و بافتجمعیتی نظر از آذری( باغ و محمودآباد )فرحزاد، مطالعه مورد محلۀ سه

هایهایفرصتهریکدرزمینهحالهاییبایکدیگردارند.درعینهایاجتماعیشباهتویژگی

فرحزاددرهایخاصخودرادارد.شغلی،دسترسیبهخدماتوسابقۀسکونتمهاجرانویژگی

جمعیت۱(.طبقبرآوردمطلعان،2شهرداریتهرانواقعشدهاست)شکل2قۀشمالغربمنط

قسمتیدهند.پنجمآنرامهاجرانافغانستانیتشکیلمیهزارنفراستکهیک20محلهحدود

)ازجملهشاملمحدودۀروستایقدیمفرحزادواشکالیازفرحزاد،بافتفرسودۀشهریاست

مسکن و اسکانغیررسمی( صرفاز است. کرده برایمهاجرانفراهم ارزانیرا ازنسبتاً نظر

ازدالیلتداوماسکانافغانستانی شکلمسکن، اینمحله، دهۀگذشتهدر طیچهار گیریها

شبکۀپایدارروابطمهاجراندراینمنطقهاست)البتهمدتاقامتکسانیکهدراینتحقیقبا

هایساکندرفرحزاداشتغالافغانستانیسالاست(.۱5تا5هامصاحبهشدهکمتروبینآن

کارگربدین شهری، نظافت کارهای مانند شهری مشاغل در مردان بیشتر که است ترتیب

زنانافغانستانیبه بیشتر مقایسه، مقام در فروشندگیاشتغالدارند. دلیلتعدادساختمانیو

هایفعالدرحوزۀتوانمندسازییلحضورسمندلحال،بهدارهستند.درعینفرزندانزیادخانه

تروباسوادهستند،شروعبهفعالیتدرمانندموسسۀمهروماهدراینمنطقه،زنانیکهجوان

 اند.تراشیکردهمشاغلخانگیمانندگلدوزی،بافندگی،سنگ

 
 2. موقعیت محلۀ فرحزاد در منطقۀ 1شکل 

 ۱400:57منبع:عالءالدینیوهمکاران،

                                                           
 مصاحبه با کارشناس موسسۀ مهروماه .1
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هایقدیمیوفرودستجنوبیتهران،یکیازمحله6وناحیۀ۱6واقعدرمنطقۀ باغآذری

محسوبمی2پایتختاست)شکل بافتفرسوده که اینمحله دارای(. همه بیشاز شود،

قرار«گود»هاییموسومبههادرکوچههایبسیارکوچکوقدیمیاستکهبسیاریازآنخانه

سکو سابقۀ بهسالدارند. بیشتر اینمحله، بازمینتمهاجرانافغانستانیدر گردد.هایاخیر

عواملیمانندنظارتاجتماعیکمتر،دسترسیبهمشاغلیدیموجوددرداخلونزدیکمحله

قیمتارزان مولویو شوشو بازار تعدادمانند استکه سببشده اینمحله مسکندر تر

واردبهتهراندراینمحلهواطرافآنساکندرکهویتیوتازهزیادیمهاجرافغانستانیفاقدم

ایآشناییچندانیندارند.دارهستندوباخدماتبیمهشوند.بیشترزناناینمنطقهخانه




 16و محلۀ باغ آذری در منطقۀ  6. موقعیت جغرافیایی ناحیۀ 2شکل 

۱400منبع:سازماننوسازیشهرتهران،

شود.اینمحلهمحمودآبادازروستاهایتوابعبخشخاوراندرشهرستانریمحسوبمی

شودبیشازنیمیازجمعیتگفتهمیدرکناربرخیواحدهایصنعتیتهرانقرارگرفتهاست.

افغانستانی را میآن تشکیل ها )همشهری، فعالیت۱396دهند گذشته در محمودآباد های(.

اند.کاربودههامشغولبههانیزدرآندیداشتهوتعدادزیادیازافغانستانیکشاورزینسبتاًزیا

بسیاریازافغانستانیهایکشاورزیاکنونتغییرکاربریدادهبیشترزمین هایمحمودآباداند.

کارگاه در حاضر حال کارخانهدر کورهها، یا میها کار مجاور آجرپزی های سکونتکنند.

سالۀ30تا۱0باتوجهبهسابقۀاسکانادرروستایمحمودآبادقدمتزیادیدارد.هافغانستانی

ایران(افغانستانی جایدیگریدر )یا روستا خود آناندر بسیاریاز طبعاً محمودآباد، در ها
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بندیهایخیاطیوبستهدارندودخترانجواندرکارگاهبیشترزنانروستاخانهاند.متولدشده

تو...مشغولبهکارهستند.محصوال

 های تحقیق یافته

 ساختار خانواده

افغانستانی مختلفمهاجران اقوام میان ازدواج ایران سن ازدر دختران معموالً پاییناست.

بیستپانزده از پسران و میسالگی تأهل دورۀ وارد ازدواجسالگی و اکثراًشوند آنان های

هاباایرانیانهایدوموسومافغانستانیهایاخیرازدواجنسلگروهیاست.البتهدرسالدرون

به است. حدیرایجشده میتا نظر میانگروهافغانستانیرسدازدواجایرانیانبا در یا هایها

یابینمردانافغانستانیباتحصیل پسازآشناییدردانشگاهیامحلکار( کرده)برایمثال،

شوندهبرایمطالعۀحاضردرگیرد.تمامزنانمصاحبهبرخیاززنانبسیارفقیرایرانیصورتمی

هم و افغانستانی مردان با محله سه ازدواج خود سنکردهقوم از قبل آنان از بسیاری اند.

اندوبیشازسهفرزنددارند.برخیازآنانازازدواجدرسنسالگیوارددورۀتأهلشدههجده

عالقه ازهجدهکمناراضیهستندو مندنددخترانشانادامۀتحصیلدهندودرسنینکمتر

مدتستانیکهسابقۀسکونتطوالنیخصوصدرمیانزنانافغانسالازدواجنکنند.اینتفکربه

بیشتردیدهمی تعدادکمتریازمصاحبهدرتهراندارند، درشود. شوندگاننیزدخترانشانرا

هاییهمدارند.آنانازدواجدخترانرادرسنیننوجوانیاندوحتینوهسنینپایینشوهرداده

دوستدارانکودکدرموردسنازدواجکنند.مدیرمدرسۀایفرهنگیوبدیهیقلمدادمیمسئله

گوید:میاناقوامافغانستانیساکندرایرانمی
هایسنتیزودازدواجهایمختلفمتفاوتاست؛مثالًخانوادهسنازدواجدرمیانقومیت»

آنمی اما شود، پدرشعادتماهانه منزل در نباید دختر برخیمعتقدند هاییکهکنند.
در زیادی سکونت هجدهسابقۀ از دارند، میایران ازدواج بعد به نرخسالگی و کنند

«هاکمتراست.فرزندآوریمیانآن

ویژگیدیگرخانوادهبرپایۀیافته هایافغانستانیفرزندآوریزیادآنانهایپژوهشحاضر،

(۱397:47استکهدرتحقیقاتقبلینیزبرجستهشدهاست.طبقمطالعۀشیریوهمکاران)

غیرایرانی بیناتباع درحالی0۱/4میزانباروریکلدر ایرانیاست؛ برایاتباع اینعدد که

کهدورۀاوجباروریبرایزنانتراست.درحالیاست.سنفرزندآورینیزمیانآنانپایین96/۱

براساسسالگیآغازمی25ایرانیاز شود،اینعددبرایاتباعغیرایرانیبیستاست)همان(.

فرزندآوریوتعدادفرزندانگیرندگاناصلیدرموردهایپژوهشحاضر،مردانتصمیممصاحبه

سالهاست،23شوندگانکهازنسلدوممهاجرانوهاهستند.یکیازمصاحبهدربیشترخانواده
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می دارد فرزند دو استبهگوید شوهرشتصمیمگرفته دلیلشرایطسختاقتصادیدیگرو

مردانممکناستبهزنانخوداجازهندهندکهازبارداریخودبرعکس،شتهباشند.فرزندیندا

اندوهنوزفرزندی.همچنینممانعتازبارداریمیانزنانیکهتازهازدواجکردهجلوگیریکنند

مختلفافغانستانیپذیرفته عرفیمیاناقوام نظر از ندارند، نیست. میشده خواهندزنانیکه

گوید:صورتمخفیانجامدهند.رحیمهمیودراکنترلکنند،بایداینکاررابهباروریخ
می» کتک مرا دائماً شوهرم داشتم. دختر دو افغانستانمن از نداری. پسر چرا که زد

گرفتندگفتبایدبچهبیاوری.آنجاجلویراهمادرمرامیفرستادومیمادرشوهرمپیغاممی
آورد؛دخترکهبچهکند،چرابچهنمینقرصپیشگیریاستفادهمیکهچرادخترتدرایرا

دارشویومنازاینکهدوبارهگرفتکهبایدبچههامادرمهمتماسمینیست.بااینحرف
«ترسیدم.فرزنددخترشود،می

شوندگانبراینباورندکهفرزندآورینوعیارزشودرسهمحله،بیشازنیمیازمصاحبه

برخیازآناناظهارمیوظیف گذارند.کنندبینفرزنددختروپسرفرقینمیهنزدزناناست.

ازآناننیزدرعین دنیاآوردنپسریبرایخانوادهرودبهتالشخودباهدفبهانتظارمیحال،

ادامهدهندومهمنیستدراینمسیرچندمرتبهباردارشوند.ایناعتقادعمومیوجودداردکه

کنندوسرانجاممتعلقبهخانوادۀدیگریخواهندواسطۀازدواجترکمیخترانخانوادهرابهد

هایافغانستانیعمدتاًبهدالیلمختلفازجملهمزایایاقتصادینظرازاینکهخانوادهصرفشد.

فرزندپسروتفکراتسنتیومذهبیتمایلزیادیبهفرزندآوریدارند،فقدانسیاستمشخص

هایتنظیمخانواده،درایجادوضعیتکنونیباروریخشعمومیایران،ازجملهنبودآموزشب

تأثیرنیست.نزدمهاجرانبی

شایانذکراستنگاهمهاجرانوزنانافغانستانیبهمسائلیمانندازدواجوفرزندآوریدر

شانشیعههستند،هاکهبیشترهایمختلفمتفاوتاست.هزارهمیاناقوامومذاهبونسل

مذهبیافغانستانیدارند.-هایقومیتریدراجتماعودرمقایسهبادیگرگروهحضورپررنگ

صرف آنان، تفاوتظاهراً از بهنظر مذهبیدلیلشباهتهایظاهری، زبانیو هایفرهنگی،

یافته براساسمصاحبهبیشازدیگراقوامامکانادغامدرجامعۀمیزبانرا هزارههااند. و، ها

نسلبه گروهویژه دیگر آناننسبتبه سوم و مذهبیافغانستانیدیرتر-هایقومیهایدوم

هایپشتونواهلکنندوفرزندانکمتریدارند.درمقابل،دخترانیکهدرخانوادهازدواجمی

هااینخانوادهرسدنظرمی.بهکنندترازدواجمیشوند،معموالًدرسنینپایینتسننبزرگمی

آموزه مدارسیکهبا شودهایمتفاوتمذهبیادارهمیچندانتمایلندارنددخترانشاندر

تحصیلکنند.
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آموزش

محدودیت به درهاینظر رسمی( ادوار برخی در و )عرفی آموزش جنسیتی و ساختاری

راهمکردهاست.هایآموزشیجدیدیرابرایزنانمهاجرفزندگیدرایرانفرصتافغانستان،

سیاست تحتتأثیر گذشته دهۀ چهار طول در ایران آموزشدر به هایدسترسیمهاجران

افت ازجملهدرمتغیردولتایرانقرارداشتهکهبا وخیزهایبسیارزیادیهمراهبودهاست.

بهمدارسخودگردانمحدودشدهاست.در بعضیادوار،دسترسیمهاجرانبهآموزشتقریباً

نیزبهد اخیر دررغمرفعمحدودیتورۀ هایرسمیبرایدسترسیبهآموزشرایگاندولتی،

دهدکاهشمیدرمدارسنامکودکانونوجوانانافغانستانیراعملموانعمتعددیمیزانثبت

 همکاران، و ۱400)عالءالدینی به۱07: خود مهاجران البته و(. ساختاری/کالن موانع رغم

درمیاننسلاولهایزیادیبرایآموختنوپیشرفتتحصیلیکردهالشفرهنگی/خردت اند.

به است؛ پایین تحصیالتبسیار سطح افغانستانی، مهاجر بیطوریزنان آنان بیشتر سوادکه

سالمند باسوادیزنان میزان برخوردارند. اولیه نوشتن و خواندن سواد از حداکثر یا هستند

ب اندکو ایران در ازمهاجر بسیاری اما است، سالمند مهاجر باسوادیمردان از کمتر سیار

اند،درمقاطعرغممشکالتیکهبرایادامۀتحصیلداشتهجواناننسلدوموسوممهاجران،به

اندواندوتعدادخیلیکمیهمدرمقاطعباالترشرکتکردهابتداییوراهنماییحضورداشته

شوندگاناست.اوکهبیشازسیسالد.ربابهیکیازمصاحبهبرخیتحصیالتدانشگاهیدارن

گوید:کندمیاستدرایرانزندگیمی
اوهمیشهکارمیهمسرمدوستداردفرزندانمتحصیل» بتواندشهریۀکردهباشند. کندتا

«دانشگاهدخترمرابپردازد.

مصاحبه بهبراساس میها، نظر برای تحصیلی وضعیت و شرایط مهاجررسد دختران

دلیلاصلیکمافغانستانیدرمحله سوادیدرمیاننسلاولهایمختلفتهرانمشابهاست.

به برایتحصیل،مهاجرانشرایطخانوادگیو جانبمردانخانواده اعمالمحدودیتاز ویژه

برخیاززنانمصاحبهازدواجدرسنکموبارداری هشوندهدرمیاناینگروهایمکرراست.

تربیتاظهارمی فرزندآوریو وظیفۀخودرا تنها زیرا شرایطخودرضایتدارند؛ کنندکهاز

گوید:دانند؛برایمثال،راضیهمیکودکانمی
«واقعیتایناستکهزنبایدبچهبیاورد؛مگرزنانچهکاردیگریقراراستانجامدهند؟»

مصاحبه از دیگری گروه ایران متولد که درسشوندگان دیپلم مقطع تا و هستند

هزینهخوانده اصلیاند، عامل را رسمی و مناسب شغل یافتن از ناامیدی و دانشگاه های

رسدتحصیالتباازدواجنظرمیحالبهکنند.درعیننداشتنبهادامۀتحصیلعنوانمیتمایل

دهدوسنپایینمیوفرزندآورینیزارتباطدارد؛یعنیادامۀتحصیلسنازدواجراافزایش
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می تحصیل ادامۀ بر منفی اثری فرزندآوری و ازدواج درگذارد. زنان، اشتغال و تحصیالت

 بیمهنیزاثرگذاراست. درمیانمصاحبهدسترسیآنانبهخدماتسالمتوبرخورداریاز

اظهارکردکهبر ایشدگان،یکمورداززنانافغانستانیکهدارایتحصیالتودرآمدبود،

فرمااقدامکردهاست.بیمۀخویش

مراتببرایزناندشوارترومتأثردرمقایسهباایران،دسترسیبهتحصیالتدرافغانستانبه

سلسله پووی،-مراتباقتداروعدمقطعیتاجتماعیاست)رستمیازساختارهایپدرساالری،

اسیوناامنیوزنانروستایی(.درافغانستان،زنانشهریتحتتأثیرتغییراتسی2007:299

انددلیلوجودساختارهایسنتیومردساالرانهومحدودیتدردسترسیبهآموزشنتوانستهبه

آرمان )بنیاد شوند برخوردار باالیی تحصیالت ۱400 شهر،از چالش۱7: این به نظر و(. ها

ویژگی اختیاراتنسبتبه و عمل افزایشآزادی مانند ومحدودیتهایی سنتی جامعۀ های

دهندورغموجودمشکالت،زندگیدرایرانراترجیحمیمذهبیافغانستان،بسیاریاززنانبه

تمایلزیادیبهبازگشتبهافغانستانندارند.

غیررسمیصرف مسئلۀ از نداشتننظر و ایران خارجیدر اتباع از وضعیتبسیاری بودن

باسوا آمار آنان، به دسترسی رسمی مهاجران میان در دارای76دی افراد سهم و درصد

درصدثبتشده7/3درصدودرمیانزنانمهاجر۱/5تحصیالتعالیدربینمردانمهاجر

 ۱397است)شیریوهمکاران، ارتقایوضعتحصیلیزنان45: برخیپژوهشگران، بهباور .)

گیریجنبشیازترازآنشکلایرانومهممهاجرافغانستانیناشیازبافتارسیاستیآموزشدر

گراوغیرمحدودکنندهبهلحاظمذهبیدرهایتوسعهپایینبهباالومردمیمبتنیبردیدگاه

(.2007:273میانزنانجامعۀمیزباناست)هودفر،

اشتغال
فغانستانیمیزاناشتغالومشارکتدرنیرویکارمیانزنانافغانستانیبسیارکمترازمردانا

اکثرزنانخانه براساسنتایجاستو کارورفاهاجتماعیو طبقگزارشوزارتتعاون، دارند.

شاغلخارجیکهدرایران538،646ازمجموع،۱395سرشماریعمومینفوسومسکنسال

درصد(6/7نفر)40،896درصد(مردو4/92نفر)497،777صورتقانونیمشغولبهکارند،به

نفرتبعۀخارجی583،335(.درگروهزنان،ازمیان۱396:7پوروصباغی،هستند)طاهریزن

۱0 درصدنیزوضعفعالیت2/0اندودرصدغیرفعال7/9۱درصدفعالو۱/8سالهوبیشتر،

درصدبیکارندوهمچنیناز۱3درصدشاغلو87اند.ازجمعیتفعالزن،خودراذکرنکرده

 535،02۱مجموع تعداد با بیشترینمیزان جمعیتغیرفعالزن، )393،690نفر 6/73نفر

(.27دارانقراردارند)همان:درصد(درگروهخانه
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دربسیاریازکشورها،مهاجرانغیرقانونیمجبوربهفعالیتدرمشاغلغیررسمیوسخت

درایران،برایمهاجرانهستند،امامهاجرانقانونیمحدودیتیدرزمینۀانتخابشغلندارند.

مادۀقانونینیزمحدودیت برایمثال، قانونکار۱2۱هایکوچکوبزرگشغلیوجوددارد؛

خارجیموافقتمی اتباع برای روادید صدور با بدینشرح کندضمنرعایتشرایطخاصی

(:۱369،مجمعتشخیصمصلحتنظام)

 الف( امور و وزارتکار در ایرانیآمادهمطابقاطالعاتموجود اتباع میان کار،بهاجتماعیدر

افرادداوطلبواجدتحصیالتوتخصصمشابهوجودنداشتهباشد؛

تبعۀبیگانهدارایاطالعاتوتخصصکافیبرایاشتغالبهکارموردنظرباشد؛ ب(

ۀج(ازتخصصتبعۀبیگانهبرایآموزشوجایگزینیبعدیافرادایرانیاستفادهشودوتبصر

اینمادهحاکیازآناستکهاحرازشرایطمندرجدراینمادهباهیئتفنیاشتغالاست.

 خارجیبا۱22طبقمادۀ اتباع از ایندسته کار پروانه تجدید یا تمدید صدور، کار، قانون

پذیراست)همان(:شرایطزیرامکان

داشتهباشد؛ایکهحداقلدهسالمداومدرایراناقامت.تبعۀبیگانه۱

ایکهدارایهمسرایرانیباشد؛.تبعۀبیگانه2

.مهاجرینکشورهایبیگانهخصوصاًکشورهایاسالمیوپناهندگانسیاسیبهشرطداشتن3

موافقتکتبیوزارتخانه پساز پناهندگیو یا مهاجرتو امورکارتمعتبر و هایکشور

خارجه.

دشوار پیچیدگیضوابط و ادیادشده تازههای مهاجران اکثر آن ازاری بسیاری و وارد

میقدیمی منصرف کار مجوز تجدید و تمدید یا اخذ از را مشاغلترها به را آنان و سازد

یدیسوقمی غیررسمیو سیاستدهد. این، ایرانگذاریافزونبر اشتغالاتباعخارجیدر

ا گرفته نادیده زنانافغانستانیرا مردانافغانستانیساکندرمعطوفبهمرداناستو ست.

می تنها دریافتایران استکارتاشتغال دولتمشخصکرده مشاغلمجازیکه در توانند

می براساسآن و کنند اما شوند، برخوردار نیز بیمه از زمرۀتوانند در بیشتر مجاز مشاغل

ایهاییدیسختقراردارندکهذیلمشاغلمردانهتعریفمیفعالیت نبدانمعناستشوند.

اند.کنارگذاشتنزنانازاشتغالکهزنانافغانستانیپیشاپیشازاشتغالمجازوقانونیمحروم

نداشتنآنانبهخدماترفاهیمانندبیمۀاجتماعیاستکهازقبلرسمی،مترادفبادسترسی

نرخاشتغالمهاجرانبهاشتغالنصیبافرادمی اینکه وجود با نرخصورتکلیشود. از باالتر

شوندگاناشتغالاتباعایرانیاست،میزاناشتغالزنانمهاجربسیاراندکاست.یکیازمصاحبه

گوید:کند،میهاکارمیکهدرمدرسۀخودگردانافغانستانی
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برایزنانافغانستانی،قانونیکهبخواهدکارتاشتغالصادرکندوجودندارد؛برایمثال،»
بیمهکند؛زیراشغلتواندمعلمآنشاغلهستیمنمیانجمنیکهمادر هایافغانستانیرا

برایافغانستانی بینمشاغلمجاز بنابراینبیمهمعلمیدر ندارد؛ وجود چنینها شدندر
امکان افغانستانیمشاغلی برای نیست. درپذیر که مشاغلی صرفاً ایران، در ساکن های

هابیمهشوند.اینمشاغلنیزتواننددرآنازاستومیشود،مجهایکارگریثبتمیکارت
کهیااصالًدرشهرهاوجودندارندیازنانطوریترینسطوحکاریجامعههستند؛بهدرپایین

«هاراندارند.امکاناشتغالدرآن

غیررسمیبراساسیافته مشاغل در افغانستانی دختران و زنان از تعدادی پژوهش، های

ن دستمانند جورابظافتمنازل، خیاطی، سبزیفروشی، بستهپاکبافی، بندیفعالیتکنییا

خانوادهمی با همراه نیز شاغل زنان از برخیدیگر کورهکنند. در هایآجرپزیبههایخود

فرایندخشت در و هستند ارزان کار نیروی جزو مهاجر زنان اغلب هستند. مشغول زنی

شوندۀفعالدرمشاغلخانگیازکاررند.البتهبرخیاززنانمصاحبهگیتوانمندسازیقرارنمی

می منزلخارجشوندو از نیستند مجبور زیرا رضایتنسبیدارند؛ امورخود کنار در توانند

گوید:دستآورند.شیرینمیداریومواظبتازفرزندان،درآمداندکیهمبهخانه
سنگ» خانه اینتراشیمیمندر انجامکنم. خیریه کمکمؤسسۀ با البته هم را کار

منبهمی بچهدهم. نمیخاطر االنشایدهایکوچکیکهدارم بروم. توانمبیرونسرکار
بچه حضور با خانه درآمدیهمکمیدر ولیحداقلکنارشانهستمو شوم، خسته ها

«برایخودمدارم.

 حدی تا افغانستانی زنان اشتغال غیررسمی ووضع اجتماعی ساختارهای از متأثر

چارچوب ومیزباناستومنطبقبا هایرایجفرهنگیمحدودکنندۀزناندرجوامعمبدأ

شودیابد؛ازجملهسببمیداری(بروزوتداوممیکار)خانهجنسیتی)مادرانگی(وتقسیم

خانگیمحدو خصوصیو حوزۀ به و عمومیاجتنابکنند حوزۀ به ورود شوندزناناز د

(.۱398:۱34)کاظمی،

کردۀافغانستانیساکنتهران،کاردرهایزنانتحصیلها،ازمعدودفعالیتمبتنیبریافته

آسیبسمن زنان و کودکان مهاجران، حوزۀ گهگاههای و معلمی پژوهشگری، است. پذیر

نمونه مراکزمذکور، مشاغلزنانتحصیلمدیریتبرخیاز افغانهاییاز تهرانکردۀ ستانیدر

ایهایهنری،بازیگریورسانههایاخیر،برخیاززنانافغانستانیواردفعالیتاست.درسال

هایکرده،کسانیکهدررشتهها،ظاهراًدرمیانزنانافغانستانیتحصیلاند.غیرازایننیزشده

مامایییاپزشکیدرسخوانده اغلبدردرمانگاهپرستاری، اند، هایشخصییامراکزمطبها،

ایمشغولبهکارهستند.خیریه
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 دسترسی به خدمات

بیشترچارچوب جمعیتقابلدر توجهمهاجرانافغانستانیهایسیاستیبخشعمومیایران،

تواندهمچارچوبسیاستیادغاممیکه؛درحالیکشورنادیدهانگاشتهشدهیامحدودشدهاست

 برای هم و ایران وبرایکشور )عالءالدینی باشد داشته همراه متعددیبه منافع مهاجران،

 ۱400همکاران، عالءالدینی، رسمی،2020؛ مشاغل بیشتر به ورود امکان نداشتن .)

-محدودشدناشتغالبهکارهاییدیوناامیدیازتغییرشرایط،مهاجرانراازتحرکاجتماعی

ماقتصادیبازمی برایجامعۀ آثاریسوء که آموزشیدارد مراکز در شهریه اخذ دارد. یزبان

برخیرشته تحصیلدر نبوداجازۀ اتمامعمومی، بازگرداندنپسرانبهافغانستانبعداز و ها

نمونه سیاستتحصیل، از دیگر محدودیتهایی چنین هستند. محدودکننده وهای ها

.دهدهاییغالباًزنانرابیشترتحتتأثیرقرارمیانگارینادیده

هایتأمیناجتماعیوسالمتبرپایۀضوابطدورۀاخیر،مهاجرانامکاندسترسیبهبیمه

طورکههایموجودکارآمدیالزمراندارندوهمانها،بیمهاند،امامبتنیبریافتهراپیداکرده

آن از برخورداری بود، موضوع این مؤید بخشقبل بسیارآمارهای مهاجران اکثر برای ها

ایکهدرایرانباپاسپورتیاکارتآمایشواراست؛برایمثال،درمیانمهاجرانقانونیدش

مندشوند.توانندازبیمۀسالمتبهرهکنند،فقطکسانیکهکارتآمایشدارندمیزندگیمی

مصاحبه میان بیمهدر به زیادی تمایل مطالعه، این نمیشوندگان دیده برایپردازی شود؛

گوید:بابهمینمونه،ر
بیمهقبول هایبیمۀسالمتاینیکیازشرط» بیمهشوندو بودکهکلاعضایخانواده

کندفقطیکیادونفرازاعضایخانوادهراکهنیازبیشتریبهبیمهدارندبیمهکند.نمی
«شود.هزینۀبیمهبرایتمامافرادخانوادهزیادمی

فقطدونفرازشاغالنبرایاخذبیمۀخویششوندگانایندرمیانمصاحبه فرماتحقیق،

شانکاهشیابدوپسازآنهایزایمانوبستریاندتاهزینهپیشازایامبارداریاقدامکرده

بیمه کردههم قطع را ادامهپردازی برای آنان توجیه بیمهاند. وندادن زیاد هزینۀ پردازی،

کارآمدیکمآناست.

با پیوند بیمهدر و سالمت و بهداشت خدمات مانند رفاهی خدمات به هایدسترسی

مصاحبه افغانستانی زنان میان زیادی نارضایتی ازاجتماعی، حاکی که دارد وجود شونده

طولسالیانبرایآنان اینخدماتدر کاهشپیوسته دولتیو ناکارآمدیخدماترسمیو

بیشترمصاحبه سااست. انقالبوضعبهتریداشتند؛لشوندگانمعتقدنددر هایاولپساز

شدنرایگانمثالًخدماتیماننداعطایکوپنخوارباربهمهاجرانازسویدولتوامکانبستری

مرورزمانمحدودترشدهاست.اخذهابانامۀسازمانمللازمواردیاستکهبهدربیمارستان
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شدنپوششبیمۀافرادماتیمانندزایمان،قطعهزینۀاضافیازمهاجراندربیمارستانبرایخد

حمایتآسیب آسیبپذیر، کودکان و معلوالن از بهزیستی نمونهنکردن افغانستانی، هایپذیر

خدمات خدماتدندانپزشکی، به دسترسی است. ایران در رفاهی کاهشخدمات از دیگری

وید:گشود.معصومهمیجراحیو...فقطباپرداختازجیبمیسرمی
پولبیشتریدربیمارستانگرفتند.آخرینپسرمشش» هنگامزایماناوازما سالهاست.

«هااصالًپولنگرفتند،اماازماپولزیادیگرفتند.یعنیازایرانی
گوید:شوندهدرباغآذریمیهمچنینیکیازمطلعانایرانیمصاحبه

مشخصبهخدماتبهدمهاجرانافغانستانیبه» بایدطور و اشتیرایگاندسترسیندارند
مانهموارهباآنهایدرمانراخودشانبپردازند.دومشکلاصلیکهمادرمؤسسههزینه

حوزۀ در آموزشاست. مدارکهویتیبرایدسترسیبه درمانو مسئلۀ هستیم، مواجه
هیچبخشیعهده اگربیماریدرمان، بیایدوایبرایشانپیشداررسمیمهاجراننیست.

مراجعه برای خیریه مؤسسات جز جایی پرداختکنند، را هزینه نتوانند کردنخودشان
بیمارستان نمیندارند. پذیرششان معموالً دولتی هزینههای تمام اینکه مگر راکنند، ها

«صورتآزادبپردازند.به
یبهپزشکمراجعهبهگفتۀچندتناززنانساکندرباغآذریوفرحزاد،آنانفقطدرصورت

کنندکهبهمراحلاستیصال،درماندگییاعدمتحملدردرسیدهباشند.همچنینآنانممکنمی

علی بهاست پزشک، به مراجعه هزینهرغم باالبودن آزمایشدلیل دارو، یاهای مختلف های

گوید:استمیشدننتواننددورۀدرمانراکاملکنند.مرضیهکهساکنفرحزادهایبستریهزینه
شد.همسرمکارگراستوماپولکافیمادرشوهرمقلبشمریضبودوبایدمرتباکومی»

نداشتیمکههرماهدکتربرویم.آخرسرهمنتوانستیمبهمادرهمسرمرسیدگیکنیمواو
«سمتاعتیادرفت.فوتکرد.شوهرمبعدازایناتفاقخیلیعذابوجدانداشتوبه

 ها ها و محدودیت ی مواجهۀ مهاجران با چالشسازوکارها

شان،ازدودهدمهاجرانافغانستانیدرتهران،باتوجهبهسابقۀسکونتطوالنیهانشانمییافته

هایساختارینوعسازوکاراصلیبرایکنارآمدنومواجههیامقابلهباشرایطسختومحدودیت

هایاصلیزنانیکیازگزینهخانوادگی،دوستیوهمسایگیاستفادهازشبکۀروابط برند.بهرهمی

هایافغانستانیدرشرایطسختبهیکدیگرافغانستانیدرمواجههبامسائلگوناگوناست.خانواده

دادنهایمالی،قرضگروهیشاملکمکهایغیررسمیودرونکنند.ایننوعحمایتکمکمی

نگهداریازفرزندان هایعاطفیهنگامزایمانزناندرخانهویکدیگر،حمایتپولبهیکدیگر،

گوید:شود.رحیمهمیدیگرشرایطسخت،کمکبهیافتنشغلو...می
ما» جراحیاز هشتمیلیونتومانبرایهزینۀ بیمارستانبستریبود، در وقتیفرزندم

مثالًازبرادرشوهرمدوخواستند.مااصالًپولینداشتیموکالًازفامیلوآشناقرضگرفتیم.
«ایمپسبدهیموبدهکاراوهستیم.میلیونتومانگرفتیم.هنوزنتوانسته
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کمک واردخودبههایزیادیبهاقواموخویشانتازهمهاجرانافغانستانیباسابقهمعموالً

لدرشوندگان،آنانپسازورودبهایرانچندساکنند.طبقگفتۀچندتنازمصاحبهایرانمی

اند.کردهخانۀبرادرشوهریادیگراقوامخودزندگیمی

است. شده برایمهاجرانبرجسته حمایتنیز شکلدیگریاز خدماترسمی، نبود در

ترینسازوکارهایحمایتازمهاجرانافغانستانیوهایکیازمهمهاوسمنهایخیریهفعالیت

هایفعالحوزۀمهاجرتدرهاوسمناست.خیریهویژهکودکانوزنانافغانستانیدرتهرانبه

هایسالمت،آموزشوتوانمندسازیزنانوکودکانافغانستانیشده،درحوزههایمطالعهمحله

یافته جدی وامورود اعطای خانگی، مشاغل ایجاد کالساند. انواع برگزاری خرد، هایهای

زندگیوآموزشمسائلبهداشتباروری،آموزی،افزایشآگاهیدرراستایتغییرسبکمهارت

فعالیتنمونه از خیریههایی است.ها/سمنهای افغانستانی زنان زندگی سطح ارتقای برای ها

بهها/سمنهمچنینبرخیخیریه آموزشیاها مشخصمانند یکحیطۀ صورتتخصصیدر

فعالیتمی کودکانکار اینخیریهحمایتاز بعضیاز بهکنند. حیطۀصورها تتخصصیدر

آموزشفعالیتمی مانند آنمشخصی از برخی و مراجعهکنند نیاز به بسته درها کنندگان

کمیتسمنرسانیمیهایمختلفرفاهیخدماتبخش مواردتفاوتمناطقکنند. یکیاز ها

رانترشهرتهرود.درفرحزادکهدرجوارمحالتمتمولشمارمیگانهپژوهشبایکدیگربهسه

حوزه در خیریه سه حداقل است، شده ارائۀواقع زنان، توانمندسازی جمله از مختلف های

گوید:هایواقعدرفرحزادمیخدماتسالمتوآموزشفعالهستند.کارشناسیکیازسمن
هایاینهایدرمانمهاجرانراتاحدامکانپوششدهیم.افغانستانیکنیمهزینهسعیمی»

میمنطقهبیمۀد وقتیمشکلپیدا بهمراکزحمایتیمنطقهرمانیندارندومعموالً کنند،
«کنند.مراجعهمی

یکخیریهداردکهبراساساظهاراتمدیرش روستایمحمودآبادصرفاً مقایسه، مقام در

کند.رسانیمیدلیلمحدودیتمنابعمالیفقطدرحوزۀآموزشبهکودکانوزنانخدماتبه

رسانیرابهترهاخدماتها/سمنطیدورۀاخیر،همکاریوهماهنگیمیانخیریهحال،درعین

ها)کارشناسموسسۀمهروماه(:کردهاست.بهگفتۀیکیازمسئوالنسمن
خیریه» میما مراجعهمیهایزیادیرا افرادیکهبهما بستهبهنیاز بهشناسیمو کنند،

اگرمددجویمابیماریکلیویداشتهباشد،اورابهدهیم؛مثالً،سایرمراکزارجاعشانمی
ایدرمانبیمارانخیریۀفعالدرحوزۀتأمینهزینۀدرمانبیمارانسختیابهمرکزخیریه

«کنیم.کلیویمعرفیمی
مدیرانسمنهایانجامبراساسمصاحبه با مهاجرانشده تعدادیاز محله، سه هر در ها

تحصیل نیزافغانستانی خیریهکرده میها/سمندر فعالیت افغانستانیها زنان از برخی کنند.

عنوانمعلموبعضاًدرسطوحمدیریتیایننهادهافعالهستند.کردهبهتحصیل
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 ها تحلیل یافته
شهروندی

ادغاممهاجراندرجامعهوازجملهشهروندیواخذتابعیت،حائزابعادسیاسیهستند.دراکثر

مهاجران فرصتجوامع، به دسترسی نظر محدودیتاز با خدمات یا شغلی مواجههای هایی

به تابعیتدادهنشود،ممکناستبرخیازهستند؛ ویژهتازمانیکهبهمهاجراناقامتدائمیا

(براین20۱0هایگوناگونتجربهکنند.کاسلزوشیراپ)سطوحنابرابریوتبعیضرادرحوزه

،افرادجامعهشهروندیناقصدارند.ازآنجاکهمهاجرانتکمیلنشودماعیباورندکهتاحقوقاجت

وپناهندگانازکمترینحقوقاجتماعیبرخوردارند،شکلیازشهروندیناقصرادارند.بهگفتۀ

شدناستوماباانواعشهروندیایاستکههموارهدرحالکاملمثابۀپروژهآنان،شهروندیبه

تاریخی،اغلبنسبتبه-مواجههستیم؛براینمونه،زنانبنابهدالیلجنسیتیناقصدرجوامع

ازوضعیت برعاملجنسیت، زنانافغانستانیساکنایرانعالوه مردانشهروندیناقصدارند.

توانیکیازمصادیقنظریۀتقاطعدرنداشتنشهروندی/تابعیتنیزمتأثرهستند.اینزنانرامی

بودگیشرایطآناندرمقابلکنند.خاصهایچندگانهراتجربهمیردکهتبعیضایرانقلمدادک

به4زنانایرانیاست.دراینبخش،بااستفادهازشکلزماندرمقایسهباهممردانافغانستانیو

دهیمکهوضعشهروندیزنانافغانستانیدرایرانچگونهاستوچهتأثیریاینپرسشپاسخمی

یآنانبهخدماتوادغامشاندرجامعهدارد.دردسترس






 . ماتریس موقعیت فرودست زنان مهاجر افغانستانی4شکل 

هایپژوهشمنبع:یافته



 فرادستی شهروندی

 فرادستی جنسیتی
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هایپذیرودرمعرضتبعیضعنوانگروهیآسیبشکلمذکورموقعیتزنانافغانستانیبه

شود،ازیکسوجنسیتوازسویدیگرطورکهمشاهدهمیدهد.همانمیچندگانهرانشان

آن برخورداریاز که میتابعیتعواملیهستند موجبموقعیتشهروندیبرتر زنانها شود.

مردان و ایرانی زنان با مقایسه در تابعیت، و جنسیت عوامل منفی اثرگذاری با افغانستانی

پایین در نقطۀافغانستانی گرفتهترین قرار افغانستانیماتریس غالب تهران،اند. ساکن های

ای،زبانی،مذهبییاظاهریممکناستتبعیض،تحقیروطردهایقومی،لهجهدلیلتفاوتبه

گرفتنآنانازسویدولتبسیاربیشتریرادرمقایسهباشهروندانایرانیتجربهکنند.نادیده

نزدهایجنسیتیمیتواندبهشکافمی انآناندامنبزندوپیامدهاییمانندطرداجتماعیرا

زنانافغانستانیتشدیدکند.

هرگزیافته ایران، افغانستانوخواهدر خواهدر حاکیازآناستکهزنانافغانستانی، ها

ترهاییپایینکنندودرساختارسنتی،هموارهدرموقعیتعنوانافرادیمستقلزندگینمیبه

وها،همدرسطحساختارهایاجتماعیانگاریهاونادیدهگیرند.اینمحدودیتازمردانقرارمی

می بازتولید سیاسی هم و بهفرهنگی ایران در مهاجر افغانستانی زنان همچنین دلیلشود.

نابرابریشرایطشهروندی زنانایرانیبا شاندرمقایسهبا اگرچههایبیشتریمواجههستند.

درمقایسهباآنانوضعیتبهتریدربرخیازحوزه نسبتبهزنانساکنافغانستاندارند، ها

هایبیشتریرادردسترسیبهآموزش،انافغانستانیوشهروندانایرانیموانعومحدودیتمرد

یکیازنمودهایتقاطعونابرابریکنند.هایرفاهیتجربهمیهاسایرحوزهتبعآناشتغالوبه

بی زنانافغانستانی، با پیوند زنانافغانستانمضاعفدر اشتغالقانونیآناناست. یتوجهیبه

درنتیجهبهبراساسقانوننمی صورترسمیواردبازارکارتوانندمجوزاشتغالدریافتکنند.

آناندرکنارنارضایتیازشوندوهموارهازداشتنبیمۀاجتماعینیزمحرومخواهندبود.نمی

هایاجتماعی،قانونی،ساختاریوفرهنگی،درمواجههبانظامسالمتوآموزشانواعتبعیض

هاییرغمتالشآنانعلیکند.شوندوهمینموضوعآنانراازاجتماعطردمیدچارتحقیرمی

همچنانبابرخیهایاخیربرایارتقایجایگاهخودوادغامدرجامعهکردهکهطیسال اند،

اند.موانعساختاریمواجه

 گیری: مسیرهای طرد و ادغام زنان مهاجر نتیجه
فغانستانیطیچهاردهۀگذشتهبرایزندگیبهتریاکاروکسبدرآمددرشمارزیادیمهاجرا

اندتاحدیجایخودهاحضوردرایرانتوانستهاند.اینمهاجرانپسازسالایرانساکنشده

به بیشتررا کنند. پیدا کشور روستاهای و شهرها در فرهنگی اشتراکات با اقلیتی عنوان

علیافغانستانی ارتقایوضعیتخودمدتوتالشورطوالنیرغمحضها هاییکهبرایبهبودو
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گروهکرده در حاشیهاند، گرفتههای قرار ایران جامعۀ محروم و درای محله سه بررسی اند.

 2مناطق ،۱6 می20و نشان بهتهران افغانستانی مهاجر زنان تفاوتدهد وجود هایدلیل

تحصیالزمینه سطح قومیت، قبیل از برایای را مختلفی مسیرهای سکونت، سابقۀ و ت

جامعهطیمیادغام شغلیبهتریدارند،شدندر آنانکهشرایطتحصیلیو برخیاز کنند.

هاییکهدارند،کردهباوجودنارضایتیامکانادغامشاننیزدرجامعهبیشتراست.زنانتحصیل

خانه زنان از ادغامبیش مسیر در بردار هستند. بهشدن نیز افغانستانی زنان از دلیلخی

محیطتجربه در تبعیض شدههای ادغام ایران جامعۀ در کمتر شهری، و آموزشی اند.های

رسدبخشزیادیازمهاجرانافغانستانیدرمعرضاشکالیازطردشدگینظرمیحالبهدرعین

کنندکهاحساستعلقییشوندگاندراینمطالعهاظهارمهستند.توضیحآنکهنیمیازمصاحبه

مندبهبازگشتبهافغانستانبهایرانندارندودرصورتامکانوتغییرشرایطکشورشانعالقه

یامهاجرتبهکشورهایاروپایییاحتیترکیههستند.

سیاستنادیده نبود و سیاستانگاری یا حوزهگذاری در نامناسب برایگذاری رفاهی های

طرداجتماعیمیمهاجرانسببادغامن میلیوناقصیا هرچندمیزبانیایراناز مهاجرشود. ها

خدماتاولیه ارائۀ بیمهافغانستانیو اخیراً آموزشعمومیو تقدیرهایاجتماعیقابلایمانند

بیمه پوششکم ناکارآمدیو تکمیلی، مقاطع قانونیبرایتحصیلدر موانع وجود هایاست،

سیاست محاجتماعی، فعالیتهای امکاندودکنندۀ عدم افغانستانی، اتباع برای اقتصادی های

هایرفاهیمربوطبهمهاجران،ازاشتغالرسمیوقانونیبرایزنانافغانستانیوسایرنارسایی

ادغامترینمسائلسیاستیاستکهسببمیمهم جامعه مهاجرانافغانستانینتواننددر شود

هایفردیرادرگروهیاری/قانونیامکانرشداستعدادهاوقابلیتهایساختشوند.وجودتبعیض

جایاستفادهازفرصتجمعیتجوانمهاجرانافغانستانیوبردوبهازساکنانکشورازبینمی

دارد.ترینسطوحشغلیجامعهنگاهمیپرورشنیروهایباسوادوماهر،آنانرادرپایین

کدولت دارند را امکان این تفاوتها دارند دست در که متعددی ابزارهای با وه ها

پذیردرمیانخصوصاقشارآسیبهایمرتبطباجنسیتوتابعیترابرایمهاجرانوبهتبعیض

کمرنگ کودکان و زنان مانند حوزۀآنان در تغییراتی اخیر دهۀ طی ایران، در کنند. تر

برایمسیاست است؛ پیوسته وقوع خدماتبیمهگذاریمهاجرتبه پیشثال، برایایکه تر

مهاجراندردسترسنبود،اکنوندردسترساتباعخارجیساکنایرانقرارگرفتهاست.این

نظرازکیفیتآنامیدبخشاست.تغییراتسیاستیصرف

هایکوچیگروهگرفتندوبارۀطالبان،برونویژهباقدرتافغانستانوبهکنونیتحتشرایط

کردگان،اقوامخارجازدایرۀقدرتوزنانافغانستانیامریمحتملاست.میانتحصیلبزرگیاز

کنار در اینتحوالت، به توجه با است. مقصدهایاصلیآنان ایرانیکیاز بدیهیاستکه
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آن با گذشته دهۀ چند طی مهاجران که دستمسائلی کردهها نرم بازاندیشیوپنجه اند،

بسیاست درموردمهاجرانافغانستانیومشخصهگذاریدولتو قوانینطردکننده کردنویژه

به ضروری آنان شهروندی میجایگاه بازاندیشی،نظر این هدف باید قاعدتاً رسد.

فرصتبه زمینهحداکثررساندن باشد. میزبانشان جوامع و مهاجران نزد برایاشتغالها سازی

هایهاوخیریهاهمیتزیادیدارد.سرانجامآنکهسمنشدنآنانقانونیزنانافغانستانیوبیمه

،مسائلزنان۱طلبیواسطۀحمایتتوانندبههامیفعالدرحوزۀمهاجرانافغانستانیونیزرسانه

گذاریکنند.خصوصدرحوزۀاشتغالواردگفتمانسیاستمهاجرافغانستانیرابه

  

                                                           
1. advocacy 
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