
 

 

 
 1397سال هفتم/ بهار 

 موردي مطالعه زنان؛ يرمتعارفغ هاي مهاجرت شناسيآسيب
 كشورهاي در ايران ساكن افغان مهاجران هاي چالش

 ترانزيت
 1سعيدي سعيده 

 چكيده 
 كشورهاي و مهاجران بر متعددي تاثيرات جهاني جامعه هاي چالش ترينمهم از يكي عنوان به مهاجرت
 زنان اخير هايسال در اما بوده، مردانه مفهومي همواره افغان جامعه در مهاجرت اگرچه. گذارد مي درگير

 عنوان به امروزه كردند، مي تجربه را مكاني تحرك وابسته و تبعي صورت به صرفاً قبالً كه دختران و
 شناسانه آسيب نگاهي با مقاله اين. كنند مي ايفا مرزي بين هاي جابجايي در مهمي نقش مهاجرت 2عامل
 عرصه در زنان كنشگري بر تاكيد با ايران ساكن افغان تباعا مهاجرتي رفتار الگوهاي شناخت دنبال به

. است تركيه بر تاكيد با ترانزيت كشورهاي در ها آن هاي چالش و اروپا سمت به غيرمتعارف هاي مهاجرت
 نيمه مصاحبه مبناي بر ها داده ميداني مطالعه و بوده اتنوگرافيك روش مبناي بر كيفي پژوهش اين

 و مشاركتي مشاهده ،)تركيه در نفر 9 و تهران در نفر 21( افغان مهاجر زن 30 با ساختاريافته
 است بوده برفي گلوله و هدفمند گيرينمونه با شوندگان مصاحبه انتخاب .است بوده اسنادي هاي بررسي

 را غيرمتعارف مهاجرت تجربه ها آن خانواده يك درجه مؤنث اعضاي از يكي حداقل كه افرادي به تا
 دهه چهار طي است. شدهها استفاده  داده يلتحل يبرا يموضوع يلروش تحل .شوند بررسي اند، داشته
 سه ميزبان كشورهاي ترينمهم از يكي عنوان به ايران در ساكن افغان اتباع مهاجرتي رفتار گذشته
 نشان را ثالث كشورهاي به مهاجرت همچنين و بازگشتي مهاجرت ايران، در حضور تداوم متفاوت الگوي
 هاي روش با عمدتاً كه بوده شايع ايران در ساكن افغان مهاجران جوان نسل ميان در سوم الگوي. دهد مي

 خرد سطح دو در اروپا به مجدد مهاجرت به افغان مهاجر زنان تصميم. گيرد مي صورت غيرمتعارف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خاورميانه، استراتژيك مطالعات مركز پژوهشگر آلمان، برمن دانشگاه فرهنگي، مطالعات و شناسي انسان دكتراي  1

 saidi.university@gmail.com دانشگاه مدرس
2 Agent 
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 نبودن مشخص اشتغال، و آموزش به مناسب دسترسي عدم اجتماعي، طرد احساس چون داليلي(
 هاي شبكه تأثير( كالن سطح همچنين و) خانواده نهاد بر حاكم هاي سنت و اقامت و تابعيت وضعيت

 و مجازي فضاي اينترنت، تشويقي نقش قاچاق، هاي شبكه انتزاعي تبليغات و 1دياسپورا در خويشاوندي
 هاي جرتمها مسير در رو پيش هاي چالش همچنين. گرفت خواهد قرار تحليل مورد) جمعي هاي رسانه

 و اجتماعي ادغام عدم جنسي، هايسواستفاده مالي، بحران قبيل از ترانزيت كشورهاي در غيرمتعارف
 قرار بررسي مورد همراه بدون مادران مسئله و ها گاهسكونت چالش مبدأ، كشور به اخراج فرهنگي،
 .گرفت خواهد

 خانواده، نهاد عامليت، ن،افغا مهاجران ترانزيت، زنان، كشور انسان، قاچاق: كليدي واژگان
 غيرمتعارف. هاي مهاجرت

 مقدمه
 اي گسترده تاثيرات ميرومرگ و باروري كنار در جمعيتي تغييرات سوم مؤلفه عنوان به مهاجرت

. است شده تبديل جهاني جامعه هاي چالش مهمترين از يكي به و گذارد مي مختلف جوامع بر
 بعد و شد تبديل بيستم قرن آخر نيمه در سياسي هپديد يك به اجتماعي اي پديده از مهاجرت

 و داخلي منازعات .است شده تبديل امنيتي مسئله يك به سپتامبر 11 تروريستي حمالت از
 المللي بين سطح در اجباري و داوطلبانه هاي جايي جابه به منجر طبيعي بالياي و فقر المللي، بين
 متحد ملل سازمان گزارش( است انجاميده 2المللي بين مهاجر ميليون 244 توليد به و شده

 63,5 حدود همچنين. شود مي محسوب مهاجر فرد يك نفر 28 هر از كه طوري به) 2015
 20 تعداد، اين از كه شدند شناخته جهان سطح در 3اجباري مهاجرين عنوان به نفر ميليون
 .هستند 6داخلي آواره نفر ميليون 40 حدود در و 5جو پناه نفر ميليون سه ،4پناهنده نفر ميليون

 نقاط اقصي در اطالعات، به افراد آسان دسترسي و جمعي ارتباط وسايل گسترش با امروزه
 سازمان اعالم طبق .است شده برخوردار بااليي سهولت و سرعت از انسان جابجايي روند جهان
 به انسان ها ميليون كه چرا شده »ناامن« بسيار 2015 سال در الملليبين هاي مهاجرت ملل،
 به مبادرت سنتي هاي روش از عمدتاً و غيرقانوني طرق به اخراج، از ترس و فقر علت

 از بسياري و خاورميانه در داخلي منازعات نتيجه كنند. در مي 7متعارف غير هاي مهاجرت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Diaspora 
و براي دستيابي به  كسي است كه تحرك مكاني آن داوطلبانه است و ترك وطنش اختياري (Immigrant)مهاجر  2

 و نكته مهم بعد اينكه اين افراد همواره تحت حمايت ديپلماتيك كشور متبوع خود هستند. است زندگي بهتر
3 Forced migration 
4 Refugee 
5 Asylum seeker 
6 Internally Displaced Persons (IDPs) 

ل و در راستاي اصل برائت، اگر فردي مرتكب الملطبق حقوق بين): Irregular migrationمهاجرت غيرمتعارف ( 7
يك عمل برخالف قانون شود، تا قبل از احراز جرم توسط مراجع قضايي نبايد در مجامع عمومي در موردش 
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 رها را خويش موطن اروپا به رسيدن براي آواره كودك و زن مرد، ها ميليون آفريقايي كشورهاي
 ورود اجازه دريافت پيچيدگي .شوند مي بازگشتبي و آميز مخاطره بس مسيري راهي و كنند مي

 و ثبات عدم افرايش با توام مهاجرت فرايند كنترل و سختگيرانه هاي مكانيسم اتخاذ قانوني،
 آوارگان و پناهندگي قالب در را مهاجران از بيشتري موج جهان مختلف مناطق در خشونت
 .است كرده اروپايي كشورهاي روانه عارفغيرمت و متعارف

 كمي افزايش و است جنسيتي فرايند يك ديگر، اجتماعي فرايند هر همانند مهاجرت، 
 مكاني تحرك افزايش .است انجاميده 1»شدن مهاجرت زنانه«به  اخير هاي سال در زن مهاجران

 بويد ،1396 سيفي( تاس گرفته قرار مطالعه مورد مختلفي زواياي از اخير هاي سال در زنان
 در ها آن نقش و زنان استقالل ميزان افزايش تحصيالت، سطح افزايش). 2018 سعيدي ،2006
 ديگر زنان واقع در. است انجاميده انفرادي صورت به زنان مهاجرت افزايش به خانواده ساختار
. ستنده عرصه اين در مستقل و فعال نقشي داراي خود بلكه نيستند تبعي مهاجران صرفاً

 پيرو و تبعي مهاجران موارد بيشتر در زنان و بوده مردگزين بيشتر مهاجرت سنتي الگوهاي
 افزايش با و است شده مواجه تغيير با اخير هايسال در الگو اين. اند بوده خود پدر يا همسر
 از. اند شده مبدل مهاجرت عرصه فعال كنشگران به مهاجرت تابعان از تدريج به زنان 2عامليت
 بر و هستند مواجه خشونت و قاچاق جنسي، استثمار جون خطراتي با مهاجر زنان ديگر سوي
 قربانيان درصد 71 مخدر، مواد و فساد براي متحد ملل سازمان دفتر 2016 سال گزارش مبناي
 .دهد مي تشكيل زنان را انسان قاچاق

 المللي، بين هاي جنگ فقر، سياسي، و مذهبي قومي، هاي تنش از ناشي داخلي منازعات
 به منجر داعش و طالبان نيروهاي ظهور خاص، وهوايي آب شرايط و جغرافيايي موقعيت
. است افغان شده ها ميليون براي داخلي آوارگي همچنين و المللي بين گسترده هاي مهاجرت
 بوده كشور اين تاريخ در افغان ميليون زيسته تجربه عنوان به پناهجويي و 4مهاجرت ،3آوارگي

 و بوده مطرح الملل بين سطح در مهاجرفرست كشورهاي ترينمهم از يكي عنوان به همواره كه
 آوارگي تجربه بار يك حداقل افغانستان مردم درصد 76 سرخ صليب جهاني سازمان اعالم طبق
 اخير دهه سه طي فغانستانا ).2009جهاني سرخ صليب گزارش( اند داشته خود زندگي در را

                                                                                                                                        
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر اعالم داشته است كه ورود غيرمتعارف به صحبت شود. 

لي مهاجرت و ساير لالمي اداري تلقي شود و نه يك جرم كيفري. سازمان بينقلمروي كشورها بايد صرفاً يك تخط
غير « به جاي واژه 1975ي بايد طبق پيشنهاد مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال للملابين يها سازمان
 .كنند استفاده »غيرمتعارف«از كلمه  »قانوني

1 Feminization of migration 
2 Agency 
3 Displaced 
4 Migration 
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 كشور بعد به 2013 سال از و داشته را اجباري هاي مهاجرت و پناهندگان تعداد ينباالتر همواره
 به ايران اسالمي جمهوري. است داده اختصاص خود به را مهاجرين از نوع اين اول رتبه سوريه
 اشتراكات و جغرافيايي همجواري علت به جهان، در پذيرپناهنده كشور چهارمين عنوان

 مهاجر ها ميليون ميزبان گذشته دهه چهار طي افغانستان كشور با مذهبي و زباني فرهنگي،
 گسترده موج همچنين و بازگشت سياست اعمال با اخير هاي سال در اگرچه. است بوده افغان

 اما يافت، نسبتاً كاهش ايران در ساكن افغان مهاجران جمعيت اروپا، سمت به ها مهاجرت
 فاقد مهاجر ميليون 2 از بيش و قانوني مدرك يدارا مهاجر ميليون 5/1 حدود در همچنان
 در مرزبندي يا حذف قابل راحتي به امروزه افغان مهاجران .دارند حضور ايران در قانوني مدرك
 .دارند فعال و ملموس گسترده، حضوري ايراني جامعه روزانه زيست در و نيستند ميزبان جامعه
 تداوم متفاوت الگوي سه ايران در ساكن افغان اتباع مهاجرتي رفتار گذشته دهه چهار طي
 نشان را ثالث كشورهاي به مجدد مهاجرت همچنين و بازگشتي مهاجرت ايران، در حضور
 كه بوده است شايع ايران در ساكن افغان مهاجران جوان نسل ميان در سوم الگوي. دهد مي

 از حركت پران،دمآ و انسان قاچاق هاي شبكه از استفاده( غيرمتعارف هاي روش به عمدتاً
 غير نقل و حمل وسايل طريق از مجوز بدون گروهي هاي حركت خطر، پر و صعب مسيرهاي

 و ترانزيت كشورهاي به جعلي مدارك با يا و مجوز بدون ورود دريا، راه از قايق مانند ايمن
 و دوستي هاي شبكه عمدتاً مقصد كشور مورد در افراد اطالعات منبع. گيرد مي صورت) مقصد
 بيشتر اصلي تمركز .است 1بران قاچاق هاي واسطه و جمعي هاي رسانه اينترنت، فاميلي،
 به دستيابي منظور به افراد آن، در كه است داوطلبانه هاي مهاجرت بر گرفته صورت تحقيقات
 .)2016 كوثر ،1396 ميلر و كستلز( ورزند مي مبادرت مهاجرت به اختيار با و بهتر زندگي
 و اجباري هاي مهاجرت قالب در كوچي برون از ديگري نوع مطالعه صدد در رو پيش پژوهش
 و افغانستان در چه افغان اتباع جوان نسل ميان در مهاجرت الگوي اين. است غيرمتعارف عمدتاً
 با فرد چارچوب اين در. است شده شناخته شايع نسبتاً رفتاري عنوان به ايران در ساكن چه

 هر به...  و نزاع از ترس يا اجتماعي، طرد احساس ناامني، اعي،اجتم فشارهاي چون داليلي
 و جاني مالي، هاي هزينه تصميم اين براي و است كشور از خروج درصدد ممكن قيمت

 بدون رسمي، مدارك و گذرنامه شناسنامه، بدون افراد اين. شود مي متقبل را فراواني خانوادگي
 سوي به نااميدي با و تاريك دنيايي در و كرده ترك ار خودشان سرزمين اجبار به بعضاً و آگاهي

 خودشان جان از حتي كه است اي گونه به افراد اين وضعيت. كنند مي حركت نامعلوم مقصدي
 فرسوده هاي قايق با دريايي مسيرهاي يا و كوهستان در صعب مسيرهاي سختي و گذرند مي نيز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Smugglers 
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 و گيرانهسخت هاي مكانيسم اتخاذ انوني،ق ورود اجازه دريافت پيچيدگي .شوند مي متحمل را
 مختلف مناطق در خشونت و ثبات عدم افرايش با توام متعارف مهاجرت فرايند كنترل

 كشورهاي روانه آوارگان و پناهندگي قالب در را مهاجران از بيشتري موج جهان جغرافيايي
 جمله از استراليا به افغان عاتبا غيرمتعارف هاي مهاجرت اگرچه .است كرده استراليا يا و اروپايي
-گيرانهسخت قوانين استراليا دولت 2015 سال از ولي است، الملليبين هاي جابجايي ترينمهم
 اروپا سمت به افغان پناهجويان مسير تغيير منجر كه كرد اعمال خود مرزي هاي كنترل در تري
 اين داخلي مرزهاي طول در جمعيت حركت جريان تسهيل و اروپا اتحاديه تشكيل از بعد .شد
 .است بوده الملليبين مهاجرت جريان اصلي مقاصد از يكي همواره قاره

 اتباع مهاجرتي رفتارهاي واكاوي و مهاجرتي الگوهاي شناخت پژوهش اين اصلي هدف
 و اروپا سمت به غيرمتعارف هاي مهاجرت عرصه در زنان بر تاكيد با ايران ساكن افغان
 ترانزيتي نقطه بزرگترين عنوان به »اژه درياي و مديترانه درياي« بر كيدتا با ها آن هاي چالش
 اين در شده كشته پناهجويان درصد 69 ميالدي 2016 سال در چراكه است انسان قاچاق
 خود جان دريا طريق از قاچاق نتيجه در كه افرادي تعداد واقعيت در. اند رسيده ثبت به منطقه

 از بسياري كه چرا است الملليبين هاي سازمان گزارشات از تربيش بسيار دهند مي دست از را
 شدگانكشته رقم 2016 سال نخست ماه 6 در تنها. شود نمي محاسبه و شده دريا طعمه اجساد

 منطقه اين و است يافته افزايش گذشته ميالدي سال به نسبت درصد 67 مديترانه درياي در
 جهاني سازمان گزارش( است شده اعالم »مهاجران باز قبرستان« عنوان به ملل سازمان توسط

 به گيري تصميم فرايند در افغان زنان رفتارهاي تحليل به مقاله ينا). 2018 مهاجرت
 ها آن متعدد هاي چالش به شناسانه آسيب نگاهي با و پرداخته ايران از غيرمتعارف هاي مهاجرت

 مالي، بحران قبيل از) يهترك بر تاكيد با( ترانزيت كشورهاي در مهاجرت مسير در
 و فرهنگي هاي تفاوت علت به ترانزيت كشور در مناسب ادغام عدم جنسي، هاي سواستفاده

 .پردازد مي تنها و همراه بدون مادران مسئله و ها سكونتگاه چالش اخراج، از ترس زباني،

 پژوهش اهداف 
 به نيل درصدد رفتهگ صورت ميداني هاي بررسي با پژوهش اين شده، بيان مطالب براساس
 :است زير اهداف

 به ثالث كشورهاي به مهاجرت به ايران در ساكن افغان مهاجر زنان تصميم داليل بررسي -
 )قاچاق هاي شبكه كمك با( غيرمتعارف هاي راه از اروپا ويژه

 با ترانزيت كشورهاي در غيرمتعارف هاي مهاجرت مسير در افغان زنان هاي چالش بررسي -
 تركيه در زن پناهجويان يتوضع بر تاكيد
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 قيتحق نهيشيپ 
 يفيك و يكم يكردهايرو با يمتعدد كتب و مقاالت رانيا در افغان مهاجران تيوضع نهيزم در

 از را سبقت يگو يشناس جامعه و يشناستيجمع كرديرو خصوص نيا در است. شده نگاشته
 تيوضع خصوص در يددمتع مقاالت منسجم صورت به و ربوده ياجتماع علوم يها حوزه ريسا

 يعباس ،2014 يعباس و ي(صادق است دهكر ديتول رانيا در افغان اتباع يفرهنگ-ياجتماع ادغام
 يها مهاجرت حوزه در شده ديتول مطالب شتريب ).1394 ياصفهان نصر ،2012 همكاران و
 اي و هماهان يها گزارش قالب در مرتبط يالمللنيب يها سازمان توسط افغان اتباع رمتعارفيغ

 غالباً گزارشات نيا ).2018 مهاجرت يجهان سازمان (گزارش است شده منتشر ساالنه
 سكونت تيوضع و ريمس در شدگان كشته ان،يپناهجو تيجمع از يآمار صرفاً يا مجموعه

 در )2012( همكاران و ريكل دهيعق به .است تيتزانر يكشورها در شده داده صيتخص يها گاه
 »تيترانز يكشورها« و »تيترانز مهاجرت« واژه دو 1990 دهه در هاجرتم يالگو رييتغ جهينت
 به اشاره براي واژه دو اين شد. ساخته اروپا سمت به رمتعارفيغ يها مهاجرت شيافزا علت به

 يها پژوهش مقصد. نه و كنند يم استفاده 1ريمس عنوان به ها آن از مهاجران كه است ييكشورها
 صورت وناني و هيترك ژهيو به تيترانز يكشورها در متعارفريغ مهاجران خصوص در يمعدود
 و داشته موضوع به كالن ينگاه عمدتاً كه )2015 امزيليو واوگان ،2018 نيسلي(ا است گرفته

 انيپناهجو تيوضع نه و اند پرداخته مسئله ليتحل به زبانيم دولت يها يگذار استيس منظر از
 تيوضع به خود جامع و مفصل گزارش در )2015( همكاران و ندريكوشما خرد. سطح در

 هلند به دنيرس به انيپناهجو ليتما بر ديتاك با اروپا سمت به رمتعارفيغ يها مهاجرت
 در مؤثر عامل نيترمهم را مقصد يكشورها از افراد تيذهن ساختن در ها رسانه ريتأث و پرداخته
 واكنش به خود پژوهش در )2013( كايز و هاوس يد شمرند.يم بر انيپناهجو مقصد انتخاب
-راه نيترمهم از يكي و پرداخته هياتحاد نيا يمرزها به انيپناهجو گسترده هجوم قبال در اروپا
 و يمرز يها كنترل شيافزا با كه دانند يم 2»يياروپا دژ« جاديا را اروپا تيامن شيافزا يها حل
 به انيپناهجو ورود از يريجلوگ در روپاا هياتحاد با مرز هم ژهيو به تيترانز يكشورها به فشار
 شد). خواهد بحث ها افتهي بخش در حل راه نيا يمنف راتي(تاث شود يم يعمل هياتحاد نيا خاك

 روند تواند ينم هم گسترده يمرز يها كنترل يحت است معتقد )2011( هاوس يد كه هرچند
  دهد. كاهش را رمتعارفيغ يها مهاجرت شيافزا به رو

 مهاجرت قيطر از كه يانيپناهجو تيوضع خصوص در يمستقل يدانيم قيتحق چيه كنونتا
 با پژوهش نيا و است نگرفته صورت اند شده جابجا قاچاق يها شبكه از استفاده با و رمتعارفيغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 en route 
2 Fortress Europe 
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 يدانيم كار نمونه نياول عنوان به تيترانز يكشورها در افغان يپناهجو زنان تيوضع بر ديتاك
 .ستراستا نيا در

 قيتحق يشناس روش 
شناسانه  يبآس يبا نگاه اتنوگرافي روش از كيفي مطالعه اين در پژوهش، اهداف به توجه با

روزانه  يها تا كنش دهند يامكان را به پژوهشگر م ينا يفيك يها . پژوهشاست شده استفاده
 ها داده گردآوري هاي تكنيككند.  يلو تحل يافتخود كنشگران در يفافراد را براساس تعر

 واحد ميان در اسنادي هاي بررسي و 2مشاركتي مشاهده ،1يافته ساختار نيمه و تعاملي مصاحبه
 مهاجرت تجربه ها آن خانواده يك درجه مؤنث اعضاي از يكي حداقل كه افغان خانواده( تحليل

 صورت به افغان مهاجران درصد 3 تنها رسمي آمارهاي بوده است. طبق) اند داشته را غيرمتعارف
 زندگي ايران شهرهاي سطح در افغان اتباع از درصد 97 و دارند اسكانها  مهمانشهر در ركزمتم
 به چنين هم و هدف جمعيت به دسترسي چالش و مكاني پراكندگي اين نتيجه در كنند، مي

 براي انسان قاچاق هاي شبكه از استفاده و غيرمتعارف هاي مهاجرت موضوع حساسيت دليل
. در اين پژوهش بود داده آوريجمع تكنيك ترينمهم برفي گلوله گيرينمونه كشور، از خروج
 تدريج به و بود ها نمونه با اوليه آشنايي طريق از افراد به دسترسي ها داده بهتر آوريجمع براي

 انجام از بعد. اند گرفته قرار شناسايي مورد تحقيق اهداف مبناي بر كننده مشاركت هاي خانواده
 موضوع و اهداف از خود شناخت به توجه با كه شد درخواست كنندگان مشاركت از مصاحبه هر

 در و خود مسير در كه برفي گلوله مانند زنجيره اين و كنند معرفي را ديگري زنان پژوهش،
 گيل و هندكوك( شد مي مبدل پاسخگويان از اي گسترده گروه به شود مي تر بزرگ زمان طول

 گردآوري جريان در نيز هدفمند گيرينمونه همچنين). 2016 بريمان ،1961 گودمن ،2011
 غيرمتعارف مهاجرت فرايند به تر جامع نگاهي منظور به كه چرا گرفت، قرار استفاده مورد ها داده
 معيارهاي كنندگان مشاركت انتخاب در هستند قيمتي هر به كشور از خروج دنبال به كه زناني

 داشتن همچنين و خويشاوندي اطالعاتي پشتوانه داشتن تحصيالت، سن، مانند مختلفي
 .است شده لحاظ مهاجرت امر در فردي هاي تجربه
 نمونه حجم دارد، ارتباط 3ها داده اشباع سطح با كيفي تحقيقات در نمونه حجم كه آنجا از
 تا ها مصاحبه نظري اشباع كردن لحاظ با. نبود شده تعيين پيش از و مشخص كامالً تحقيق
 30 مجموع در. شد آغاز ها داده روي بر تحليل سپس يافت ادامه مفاهيم تكرار به رسيدن
 ساكن افغان پناهجويان با مصاحبه 9 و ايران در ساكن افغان مهاجران با مصاحبه 21( مصاحبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Interactional semi-structured interview 
2 Participant observation 
3 Data saturation 
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 را غيرمتعارف مهاجرت تجربه شخصاً يا بود كه زناني با ها مصاحبه اين. انجام شد) تركيه در
 را ايران از غيرمتعارف خروج به تمايل ها آن آشنايان يا فرزندان از يكي حداقل يا و داشتند
. است شده آوريجمع تهران شهر در 1396 بهمن تا 1395 اسفند بين پژوهش هاي داده. داشت
 كافه، مانند عمومي فضاهاي از همچنين. گرفت انجام افراد خانه درون در ها مصاحبه بيشتر
 تحليلي منظور به همچنين. شد استفاده مصاحبه محل عنوان به نيز دانشگاه و آرايشگاه پارك،
 و اسكايپ از استفاده با چنين هم و ميداني صورت به ساختاريافته نيمه مصاحبه 9 تر، جامع
 به و خانواده نقش متغير دو بررسي به تا است گرفته صورت تركيه كشور در افغان زنان با ايمو
 مورد مهاجرت به افراد اين تصميم اتخاذ در مجازي فضاي تاثيرات همچنين و مادران ويژه

 .گيرد قرار ميداني بررسي
 چنين هم و پذيرانعطاف و تعاملي خاصيت بودن دارا علت به يافته ساختار نيمه مصاحبه

 ها مصاحبه زمان ميانگين. است مناسب كيفي هاي پژوهش براي ها پرسش ساختار بودن عميق
 موضوع امنيتي هاي حساسيت و شوندگان مصاحبه شخصي هاي ذوريتمع دليل به. بود ساعت 2
 وجود ها مصاحبه ضبط امكان) قاچاق باندهاي شناسايي امكان يا و شدن بازداشت از افراد ترس(

 پژوهش در 1اخالق رعايت براي. شد يادداشت گو و گفت حين در مصاحبه جمالت و نداشت
 حق و اسامي تغيير ها، داده بودن محرمانه نامي،گم حفظ آگاهانه، رضايت با ها مصاحبه كليه
 رسيده كنندگان مشاركت كتبي تأييد به تحقيق در مشاركت جريان از زمان هر در گيري كناره
 و 2مقبوليت ها، يافته صحت سنجش تكميلي هاي روش اجراي و مصاحبه اتمام از پس. است

 براي 4كنندگان مشاركت بازنگري نچو مختلفي هاي روش از استفاده با ها داده 3پذيري عينيت
 زمان لحاظ كردن و ها نمونه در 6گوناگوني حداكثر رعايت ،5مكرر بررسي كدها، اصالح و تأييد

 و ها مصاحبه تحليل براي سپس. است گرفته قرار استفاده مورد ها داده آوريجمع براي مناسب
 7)موضوعي( تماتيك تحليل شرو چنين هم و محوري و باز كدگذاري از آمده دست به هاي داده

 از استفاده با و شده تبديل تحليل قابل واحدهاي به ها داده موضوعي، تحليل در. شد استفاده
 مجموعه بين مداوم برگشت و رفت با محقق فرايند اين در. شوند مي تحليل نظري مفاهيم
 سيلورمن اعتقاد به .يابد مي دست علمي استنتاج به تحليل و تجزيه و مقوالت مفاهيم، ها، داده

 كلمات، تصويرها، مانند آن اجزا با و كرد 8اوراق را ها داده بايد جامع تحليلي براي) 1993(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ethics 
2 Credibility 
3 Conformability 
4 Member check 
5 Prolonged engagement 
6 Maximum Variation of Sampling 
7 Thematic 
8 Deconstruct 
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 به) مفاهيم( اوليه مروركدهاي با محقق. كرد كار ها پاره ساير و ها پاراگراف و جمالت عبارات،
 كه دارد مقوالت غالب در مشترك مفاهيم تر انتزاعي كردن بنديگروه در سعي آمده، دست
 تحليل و تجزيه بعد، مرحله در ).2004 كريپندورف( شود مي تحليل قدرت افزايش به منجر
 به محقق و يابد مي ادامه شده بندي دسته مقوله چند به مرتبط كدهاي همه تلفيق با ها داده

 .پردازد مي آمده دست به مقوالت توضيح

 ها يافته و ها داده 
 شپژوه توصيفي هاي يافته

 سني توزيع
 سال 20 زير

30-21 
40-31 

4 
15 
11 

 مجرد
 متأهل

25 
 
5 

 
 

 تحصيالت
 ديپلم زير

 ديپلم
 دانشگاهي تحصيالت داراي

5 
6 

19 

 خارجي هاي زبان به تسلط

 اصالً
 مبتدي
 متوسط
 پيشرفته

7 
10 
10 
3 

 شاغل اشتغال وضعيت
 غيرشاغل

11 
19 

 اعداد( قاچاق هاي شبكه با آشنايي نحوه
 )شناور

 تلگرام
 اينستاگرام

 اي ماهواره هاي شبكه
 فاميل و دوستان

 مسافرتي هاي آژانس

27 
29 
24 
30 
6 

 داخل نامساعد شرايط وجود) 1394 زنجاني( لي اورت جاذبه-دافعه نظريه برمبناي اگرچه
 داليل مهمترين جمله از رفاه و آموزش منابع، به دسترسي اشتغال، هاي حوزه در كشور

 هاي سال در اما است، ثالث كشورهاي به مجدد مهاجرت به تصميم در افغان جرانمها انگيزاننده
 انتزاعي فضاي ترسيم به ها خانواده در مجازي فضاي و جمعي هاي رسانه گسترش و ورود و اخير
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 ذهن بر تاثيرگذار عوامل ترينمهم از يكي عنوان به مجازي فضاي طريق از ايدال زندگي يك از
 و اقتصادي شرايط به توجه با. است شده تبديل كوچيبرون به تصميم هب ترغيب و جوانان

 شكاف متناسب درآمد و اشتغال به آسان دسترسي عدم كشور، داخل در محيطي فشارهاي
 تصوير. شود مي ايجاد روزمره زندگي هاي واقعيت با افراد انتظارات و ها خواسته ميان عميقي
 را كشور از خروج به تصميم اتخاذ در محرك نقش نوعي به مجازي فضاي توسط شده ترسيم
 يكي عنوان به كمتر هاي هزينه با تر آسان راهي عنوان به غيرمتعارف هاي مهاجرت. كندمي ايفا
 .است تصميم اين مسيرهاي از

 پناهندگي حوزه در كلمات حقوقي بار از صحيح شناخت عدم
 حقوق منشور جمله از الملليبين بشر حقوق شده پذيرفته قوانين و اصول طبق كلي طور به

 دارد حق بشر فرد هر اروپايي، بشر حقوق كنوانسيون و 1951 پناهندگان كنوانسيون بشر،
 را ديگري كشور هر به پناهندگي درخواست ارائه حق افراد همچنين. كند ترك را خود كشور
 انساني رفتار گانپناهند با موظف هستند شده پذيرفته اصول همين اساس بر ها دولت و دارند
 حوزه كلمات. ندهند قرار مجازات مورد مرزهايشان به غيرقانوني ورود خاطر به را ها آن و داشته

 كلمات حقوقي معناي شناخت عدم كه هستند ويژه معنايي و حقوقي بار داراي همگي مهاجرت
. شود مي خانوادگي و فردي حوزه در هم و گذاريسياست حوزه در هم بسياري عواقب باعث
 معناي از پژوهش اين در شده مصاحبه زن 30 از نفر 24 گرفته صورت هاي مصاحبه طبق

 مطلع شود مي افراد متوجه وضعيت هر در كه شرايطي و تعهدات مختلف، هاي وضعيت حقوقي
 گذارند مي مسير اين در قدم بينانه غيرواقع موارد از خيلي در و كلي ايده يك با صرفاً و نبوده
 .شود مي درگير هاي خانواده و افراد براي زيادي جاني و مالي هاي هزينه ايجاد به منجر كه

 ديدن با و هستند ساكن آلمان و هلند ويژه به اروپا در ما اقوام از بسياري
 در زندگي تجربه بتوانم هم من كه خواست مي دلم هميشه ها آن زندگي نوع
 من بود قرار كه قاچاقبري با من نشد آشنا و اوليه اطالعات. باشم داشته را اروپا
 شناختي هيچ من و گرفت صورت هلند در اقوامم توسط تماماً برساند هلند به را
 رسانده آمستردام به را من دايي پسر قبالً كه قاچاقبري. نداشتم شبكه اين از
 تركيه در متاسفانه اما برساند، مقصد به مسير همان از هم را من بود قرار بود
 و من ذهن در. بود گرفته را توافق مورد پول تمام حاليكه در كرد اره را من

 معرفي و يونان يا تركيه مثل ترانزيت كشورهاي به ورود با دوستانم از بسياري
 هاي حمايت از و گرفت پناهندگي سرعت به توان مي ملل سازمان دفاتر به خود
 اين كرد دريافت پول من از كه هم قاچاقبري. شد برخوردار سازمان اين مالي
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 يونان يا تركيه خاك به ورود با كه داد اطمينان من به و كرد تأييد را من تصور
 االن حاليكه در. شد خواهم برخوردار رفاهي امكانات از اقوامم ساير مثل هم من
 اخراج امكان لحظه هر و هستم پناهجويي وضعيت در كه است ماه 4 از بيش
 )تركيه ساله، 27 باران،. (دارد وجود افغانستان به من
 كاهش هاي راه ترينمهم از يكي ها آن حقوقي ابعاد و واژگان تعاريف از مناسب شناخت

 به تصميم فرانيد در جوانان محاسباتي اشتباهات ترينمهم از يكي. است انسان قاچاق فرايند
 به لملليابين هاي مهاجرت حوزه در مفاهيم حقوقي بار به توجه عدم غيرمتعارف مهاجرت

 كلي تصويري ترسيم با مجازي فضاي. است 2پناهندگي و 1پناهجويي موقعيت دو تفاوت ويژه
 در. بندد مي مخاطب به رو پيش هاي چالش و مسير دقيق شناخت براي را راه عمالً انتزاعي و

 پرونده تشكيل از بعد كه گيرد مي صورت فردي قبال در الملليبين هاي حمايت حاليكه
 مهاجران از بااليي درصد حاليكه در باشد كرده احراز را »پناهندگي« موقعيت ،پناهجويي

 .بمانند باقي پناهجويي مرحله در هاسال است ممكن و نداشته را موقعيت اين احراز شرايط
 حقوقي هاي بندي دسته و تعارف به نسبت آگاهي و ايده داشتن بدون پناهجويان از بسياري
 ها وضعيت اين از كدام هر حاليكه در ورزند مي مبادرت كار اين به پناهندگي هاي وضعيت
 طبق. است زمانبر و متفاوت ها آن احراز شرايط و دارد را خود خاص تعهدات و حقوق

 معناي از افراد از بااليي درصد ترانزيت كشورهاي در پناهجويان از گرفته صورت هاي مصاحبه
 خبر شود مي افراد متوجه وضعيت هر در كه شرايطي و تعهدات و مختلف هاي وضعيت حقوقي
 كه گذارند مي مسير اين در قدم بينانه غيرواقع موارد از خيلي در و كلي ايده يك با و نداشتند
. شود مي درگير هاي خانواده و افراد براي زيادي جاني و مالي هاي هزينه ايجاد به منجر
 موارد از بسياري در كه خيالي و اعيانتز ايده اين شدن ساخته در مجازي فضاي و ها رسانه
 .اند داشته را اول نقش نداشت واقعيت در امكاني

 خرد سطح: غيرمتعارف مهاجرت به افغان زنان تصميم 
 اروپا به مجدد مهاجرت به افغان مهاجر زنان تصميم ها، مصاحبه از مستخرج هاي يافته مبناي بر
 و آموزش به مناسب دسترسي عدم ،اجتماعي طرد احساس چون داليلي( خرد سطح دو در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المللي است و در كشور خارجي : فرد خارجي است كه در جستجوي حمايت بين)Asylum seekerپناهجو ( 1

 ده است و احتمال اخراج دارد.كردرخواست پناهندگي داده است اما هنوز حق اقامت پناهندگي را دريافت ن
ست كه به داليل نژاد، مذهب، مليت يا عضويت پناهنده كسي ا 1951براساس كنوانسيون : (Refugee)پناهنده  2

در يك گروه خاص اجتماعي يا عقيده سياسي، ترس موجهي از آزار دارد و در خارج از كشور اصلي خود به سر 
 بازگشت نيست.است و مايل به  و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداري از حمايت آن كشور  برد يم
 



  1397  بهار/ بيست و ششم شماره/ هفتم سال/  عه، فرهنگ و رسانهترويجي جام -علمي  فصلنامه 22
 

 

 همچنين و) خانواده نهاد بر حاكم هاي سنت و اقامت و تابعيت وضعيت نبودن مشخص اشتغال،
 قاچاق، هاي شبكه انتزاعي تبليغات و دياسپورا در خويشاوندي هاي شبكه تأثير( كالن سطح
. گرفت خواهد قرار تحليل مورد) جمعي هاي رسانه و مجازي فضاي اينترنت، تشويقي نقش

 يها موج يدر چهار دهه گذشته در ط يرانا ياسالم يشد جمهور يانكه قبالً ب همانطور
 يندرصد از ا 97از  يشاز اتباع افغان بوده است كه ب يليونيم يتجمع يرايمتعدد، پذ يمهاجرت
 با ارتباط شهري، موضوعات تجربه نتيجه در. كنند يم يدر سطح شهرها زندگ يتجمع

 دياسپورا در فاميل و اقوام گسترده شبكه داشتن اينترنت، به گسترده دسترسي ايراني، همساالن
. است شده كانادا استراليا، اروپا، مانند خاص مهاجرتي مقاصد عالقمندي گيري شكل به منجر
 ينترمهاجران همواره از مهم يرفاه در زندگ يينسطح پا يجهنابرابر منابع و در نت توزيع
از مهاجران را به سمت  ياريبوده است كه به مرور زمان بس يراندر ا يمران مقمهاج يها چالش
راستا، بازگشت داوطلبانه به كشور  يندر ا آليدها يكشانده است. الگو يرانبه رفتن از ا يمتصم

و  ياسيو س يمزمن، مشكالت اجتماع هاي يريتداوم درگ يكهدر حال استمبدأ (افغانستان) 
بازگشت  رايب يراناز مهاجران ساكن در ا ياريبس عالقگيبي ير عامل مهمدر كشور ماد يتيقوم

 مجدد ظهور اخير، هاي سال طي افغانستان در ناامني افزايش نتيجه در. استبه افغانستان 
 و بيكاري شيعيان، ويژه به ها اقليت و زنان عليه آميزخشونت هاي تبعيض داعش، و طالبان
 به مهاجرت مقابل در و شده كند بسيار افغانستان به ينمهاجر بازگشت اقتصادي ناامني

 در ساكن افغان مهاجر جوانان ميان در چشمگيري گسترش اروپا به ويژه به ثالث كشورهاي
 غيرمتعارف مهاجرت الگوي خود مهاجرت براي افغان مهاجرين از بااليي درصد. است يافته ايران
 نداشتن قانوني، مهاجرت شرايط بودن سخت نيز را الگو اين انتخاب علت و گزينند مي بر را

 به دستيابي و انسان قاچاقچيان به آسان دسترسي قانوني، روش بودن بر هزينه و بر زمان شرايط،
 .اند دانسته كمتر زمان و هزينه صرف با مقصد به رسيدن و هدف
 يهاكشور يژهثالث به و يمهاجرت به كشورها يصورت گرفته الگو يها پژوهش يمبنا بر

يران مطلوب نسل جوان افغان ساكن در ا يبه عنوان الگو يااسترال يناروپا و همچن يهحوزه اتحاد
كه  يليپژوهش، از دال ينصورت گرفته در ا يها ). طبق مصاحبه1395 يو عباس ي(صادق است

به نداشتن  توان يم دهد يرا به مهاجرت مجدد سوق م يراندر ا ساكن در سطح خرد زنان افغان
 يبه علت خصوص يشكارت آما يدتمد هاي ينههز يشافزا يت،نداشتن حق تابع اقامت،زه اجا

 يهاتباع افغان، شهر يمدارس برا يهو شهر يگانبه آموزش را يشدن دفاتر كفالت، مسئله دسترس
 يها درمان، ازدواج هاي ينهو هز يدرمان يمهب نداشتن ي،افغان در آموزش عال ياندانشجو ينسنگ
 يها حاكم بر خانواده، فرار از برچسب يها و فرار دختران افغان از سنت يقوم درون ياجبار
 يزبانماندن توسط جامعه م يهو در حاش ياحساس طرد اجتماع ينو همچن يو فرهنگ ياجتماع
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شوندگان مصاحبه يگرد يد. از سوكراشاره  يرانمتولد شدن و بزرگ شدن در ا رغميعل
 برشمردند زندگي شرايط و اقتصادي مسائل را اروپا سمت به رتمهاج به اقدام اصلي هاي انگيزه

 بيشتر امكان آموزش، بهتر شرايط مهاجران توسط مقصد كشورهاي انتخاب داليل جمله از و
 الگوها اين كه برشمردند بيشتر امنيت و باالتر درآمد بهتر، پذيرش بهتر، شغل تابعيت، گرفتن
 .است هبود مشابه تقريباً مقصد كشورهاي براي

 كالن سطح: متعارف غير مهاجرت به افغان زنان تصميم
 به اما است، انساني كرامت خالف و بشري فجايع از يكي عنوان به انسان قاچاق فرايند اگرچه
 به پناهجويي و مهاجرتي فضاي تر جامع مطالعه با. است شده تبديل جهان در پر سود صنعتي
 تصميم. شود مي ديده رنگ پر بسيار درگير هاي شبكه حضور ،)افغان( هدف جامعه ميان در ويژه
 رخ ساختاري كالن عوامل تأثير تحت بلكه بوده خرد سطح در فردي عملي فقط نه مهاجرت به
 و »انسان قاچاق صنعت« ،»مهاجرت صنعت« مانند جديدي مفاهيم راستا اين در و دهد مي

 تحليل مورد در نگرش دو كلي طور به .است گرفته قرار محققين توجه مورد »كمك صنعت«
 هاي مهاجرت تجربه به ايرانيان همچنين و افغان مهاجران سوم و دوم نسل گسترده اشتياق

 كه هستند معتقد خرد رويكرد با گروهي. دارد وجود قيمتي، هر به كشور از خروج و غيرمتعارف
 خود خانوادگي و فردي داليل مبناي بر افراد و شود مي گرفته فردي سطح در تصميمات اين
 پرداخته و ساخته واقع در تصميمات اين كه معتقدند دوم گروه. كنندانتخاب مي را راه اين

 هاي شبكه و قاچاق هاي شبكه كننده ترغيب نقش بر تاكيد با جامعه فرايندهاي و كالن سطح
 به دافرا ورود تسهيل و تشويق در ها شبكه اين مستقيم و غيرمستقيم تاثيرات بر خويشاوندي

 ).2005 مونسوتي( دارند تاكيد غيرمتعارف هاي مهاجرت عرصه به جوان نسل ويژه
 و مهاجرتي فضاي تر جامع مطالعه با. نيستند فاجعه همه براي انساني هاي فاجعه حقيقت در

. شود مي ديده شدت به درگير هاي شبكه حضور) افغان( هدف جامعه ميان در ويژه به پناهجويي
 ساختاري عوامل تأثير تحت بلكه بوده خرد سطح در و فردي عملي فقط نه مهاجرت به تصميم
 وكال، مسافرتي، هاي آژانس همچنين قاچاق اي حرفه هاي شبكه تأثير. دهد مي رخ ميزبان جامعه
 كننده ترغيب هاي برنامه همچنين و خويشاوندي هاي شبكه چنين هم و دالالن ها، مترجم
 غيرمتعارف هاي مهاجرت به افراد ترغيب در جمعي هاي سانهر و مجازي فضاي اينترنت، توسط

 مقصد كشور مورد در افراد اطالعات منبع .است عرصه اين در تاثيرگذار عوامل مهمترين از
. است بران قاچاق هاي واسطه و جمعي هاي رسانه اينترنت، فاميلي، و دوستي هاي شبكه عمدتاً
 و تبليغ براي تكنولوژي و فناوري ارزان خدمات سترشگ از شدتبه انسان قاچاق باندهاي امروزه
 اين فعاليتشان بودن قانوني غير به توجه با. كنند مي استفاده مشتري جذب و خدمات ارائه
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 و مسيريابي داده، توليد نيرو، آوريجمع به مجازي فضاي در گسترده سازي شبكه با ها گروه
 فيسبوك و اينستاگرام تلگرام، وايبر، آپ، واتس از هاستفاد. پردازند مي قانوني هاي كانال زدن دور
 .است پناهجويي جوياي جوانان شناسايي براي دسترسي در و ارزان بسيار هاي راه

 عليه جرائم از يكي عنوان به كه است انسان قاچاق هنجارنابه شكل غيرمتعارف مهاجرت
 روي جهان در حاضر الح در كه است جرايمي ترين خشن از يكي عنوان به انساني كرامت

 اسلحه و مخدر مواد فروش از بعد مالي گردش دالر ميليارد 35 داشتن با انسان قاچاق. دهد مي
 در ويژه به 2015 سال از و است شده تبديل جهان در پرسود هاي صنعت ترينمهم از يكي به

 مهاجرت، صنعت ريگيشكل به نوعي به كه گرفته رونق بسيار اروپا هايدروازه و مديترانه حوزه
 عرصه ترمينولوژي به نوعي به واژگان اين و است انجاميده 1كمك صنعت و انسان قاچاق صنعت

 .اند شده وارد مهاجرت

 اروپا به غيرمتعارف مهاجرت مسير در افغان زنان روي پيش معضالت
 ايراني مدارس در و آمدم دنيا به مشهد شهر در و هستم ايران متولد من اگرچه
 عليرغم. ام نبوده برابر عضوي جامعه نگاه در وقت هيچ اما ام كرده تحصيل
 پولي تا كردم آرايشگري قانوني غير صورت به سالي چند كار اجازه نداشتن

 تحقير همه اين تحمل. برسانم هامبورگ در خواهرم به را خودم و كنم انداز پس
 همكاري با و نموالدي اطالع بدون. بود سخت بسيار برايم ايران در شدن طرد و

 مرز از مرا كه هماهنگ كردم قاچاقبر يك با آلمان در ام پسرخاله و خواهر
 و كوهستاني و سخت بسيار راه. برساند يونان به آنجا از و تركيه به اروميه

 ايران مرزي پليس نيروهاي توسط دستگيري خطر لحظه هر و بود خطرناك
 پناهجويان هجوم علت به. ام دهمان تركيه در ماه 8 از بعد هنوز. داشت وجود
 پناهجويان راحت تردد امكان سابق مثل و شود مي كنترل بشدت مرزها سوري
 زبان نه كشور اين در و است شدن تمام حال در هم پولم. ندارد وجود افغان
 فرار علت به چون ندارم هم را ايران به برگشتن روي. دارم كار اجازه نه و ميدانم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارد ادبيات مهاجرتي شده است صنعت  2015جديد كه به ويژه بعد از بحران پناهجويي سال ي ها واژهاز ديگر  .1

. شوند يمالمللي اشاره دارد كه از اين جريان منتفع ي بينها ييجابجاي ذي نفع در اين ها گروهكمك است كه به 
 ها كمپه وسايل تجهيزات ، از تهيها كمپو  ها اردوگاهي مختلف در تجهيز ها شركتحضور بخش خصوصي و منافع 

ي متعدد ها كارگاه سيتأسمثل چادر، المپ و تجهيزات بسته بندي، خوراك آماده تا لباس و ساير اقالم، همچنين 
ميليارد يورو پول در اين صنعت كمك  25دوخت جليقه نجات در تركيه و يونان كه طبق يكي از تحقيقات ساالنه 

 ن آوارگان و پناهجويان داده شود.وجود دارد. كمكي كه قرار هست به اسكا
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 دانم نمي هم االن. ندارم خانواده در جايي ديگر و شد روحي ماربي مادرم خانه، از
. ام نشده مصاحبه هنوز ولي ام داده تشكيل پرونده هستم، برزخ اين در كي تا

 مياد پيش زيادي روزهاي و هاست مليت ساير با مختلط هم ما نگهداري مراكز
 دهل آواز ها ايراني شما قول به. گرفتم اشتباهي تصميم چقدر كنم مي حس كه

 .)تركيه ساله، 24 عليين،( است خوش دور از شنيدن

 اروپا به ورود دروازه: تركيه 
 ستاروپا هيورود به دروازه اتحاد رايب تيكشور ترانز نياول هيترك ،يا انهيخاورم انيپناهجو يبرا

 نيكشور در حال حاضر بزرگتر نيا جهي) كه در نت2003مهاجرت  ي(گزارش سازمان جهان
 3,4از  شيب هيآمار سازمان ملل در ترك نيدتريطبق جد است. در جهان ريهاجرپذكشور م

 يها زهيانگ نيتراز مهم يكي زايبه و ازيپناهنده ثبت شده وجود دارد. سهولت ورود و عدم ن
 شيب 1396. تنها در سه ماه آخر سال است هيبه ترك رمتعارفيمهاجرت غ يمهاجران افغان برا

 يعال يايساريكم اعالم طبقاند.  شده هيوارد ترك يغرب يافغان از مرزها يهزار پناهجو 20از 
 2017مارس  انيپناهجو تا پا هيترك درهزار افغان  170تعداد  1پناهندگان امور در ملل سازمان

ها در انتظار زمان  آن تياند كه اكثر داده يدرخواست پناهندگ هيبه دفتر سازمان ملل در ترك
 تجمع محل عمدتاً استانبول آنكارا، ر،يازم ارزنجان، اوشاك، ياشهره مصاحبه هستند و

 ).1397 م،يتسن يخبرگزار( است قاچاقبران
 ادامه يونان سمت به غربي مديترانه درياي از عبور طريق از تركيه از بعد مهاجران اين مسير

 و شينگن ونقان از استفاده منظور به اروپا اتحاديه عضو كشورهاي از يكي به رسيدن. يابد مي
 در افغان پناهجويان هاي انگيزه مهمترين از يكي عنوان به اروپا اتحاديه داخل در تردد سهولت
 بسيار زميني مرز مايل 126 يونان و تركيه. است اژه درياي و مديترانه درياي مسير از استفاده
 حوزه در تردد لتسهو از انتفاع و اروپا اتحاديه در يونان عضويت دليل به و دارند العبورصعب

 است افغان اتباع ويژه به اروپا به ورود طالب پناهجويان از بسياري مقصد كشور دو اين شينگن
 ).2012 كندي(

 نه و ترانزيت كشور عنوان به تركيه كشور از افغان زنان كليه گرفته، صورت هاي مصاحبه در
 ترجيح« موضوع. اند دانسته وقتيم كامالً كشور اين در را خود حضور و اند برده نام نهايي مقصد
 در حتي) 2016 جاياسوريا و آليف مك( افراد تصميم بر تاثيرگذار عامل عنوان به »مقصد

افغان سه  اتباع ميان در مقصد اصلي هاي اولويت شود. مي ديده هم غيرمتعارف هاي مهاجرت
 حوزه به ودشانور و تركيه در غيرمتعارف مهاجران مسئله. بود هلند و سوئد آلمان، كشور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 UNHCR 
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 تركيه آمال بزرگترين از يكي. اروپاست اتحاديه با تركيه هاي چالش ترينمهم از يكي شينگن
 اين بر اروپا فشار اهرم به واقع در پناهجويان موضوع امروزه و اروپاست اتحاديه در عضويت
 در ها آن كيترافي بار عمالً پناهجويان روي به خود غربي مرزهاي بستن با تا شده تبديل كشور
 دولت به يورو ميليارد 6 اروپا اتحاديه 2016 سال راستا همين در. دهد كاهش را اروپا به ورود
 مهاجران و ببندند اروپا سمت به پناهجويان روي به را مرزهايش تا كرد مالي كمك تركيه

 ).2016 الولوك( دهد اسكان تركيه در و بازگرداند را غيرمتعارف

 يتترانز يدر كشورها ييپناهجو يها پرونده يبودن بررس طوالني 
 شدن تر طوالني همچنين و بالتكليف و سرگردان پناهجويان جمعيت افزايش به مسئله اين

 از بعد ديگر سوي از. شود مي متحد ملل سازمان توسط پناهجويي هاي پرونده به رسيدگي
 پناهجويان و گرفته قرار رسيدگي اولويت در سوري پناهجويان 2013 سال از سوريه بحران
 طبق كه طوري به نيستند صالح ذي مراكز بررسي اولويت در سابق مانند ديگر افغان
 طول سال چندين تا ماه يك بين پناهجويان از بسياري پژوهش اين در ميداني هاي بررسي

 و پرونده تشكيل فرايند. برسند قاچاقبران توسط شده داده وعده و اصلي مقصد به كه كشد مي
 فرايندي ها پرونده حجم بودن باال علت به تزانزيت، كشورهاي در افراد درخواست شدن ايينه

 ها پرونده بررسي زمان اخير هايسال در ويژه به پناهجويان تعداد افزايش علت به و است زمانبر
 كه دارند قرار برزخي حالتي در زمان اين در افراد و شده طوالني بسيار ملل سازمان توسط
 افراد هم پناهندگي وضعيت دريافت و زمان طي از بعد. شود مي گرفته افراد از فعاليت امكان
 در است موظف پناهنده هر المللي بين قوانين طبق و هستند ايگيرانه سخت قوانين تحت
 اثر با و شود حاضر شهر در مهاجرت اداره يا و پليس محل در را خود روز سه تا يك بين هفته

 اين و ندارد شهري بين حركت اجازه پليس اجازه بدون و كند اعالم را خود حضور انگشت
 داده بودن زندان در احساس فرد به شود اعمال بخواهد طوالني هايسال طي وقتي مسئله
اخذ مجوز اقامت از  يسال برا 4مهاجر مجبورند حدود  يها . به طور متوسط افغانشود مي

به  يدگيرس يبرا يطوالن يارشدن زمان بس يبعد از طبمانند. اگرچه  يهثالث در ترك يكشورها
) و در صورت 2015بعد از  يژه(به و يچيدهسخت و پ يها بعد از مصاحبه يي،پرونده پناهجو

آمده است)  يينمهاجران افغان پا ياندر م يرش(كه معموالً درصد پذ يدرخواست پناهندگ ييدتأ
 .شود تعيين ملل سازمان سمت از انجرتيشمها ييتا كشور مقصد نها كشد يها طول م سال

 مهاجرت موضوع در شوندگان مصاحبه توسط شده بيان هاي چالش ترينمهم از يكي
 به متفاوت هاي پرداخت و قاچاق هنگفت هاي هزينه و سفر مالي ابعاد اروپا به غيرمتعارف

 كشور مسير، نوع مانند مختلفي عوامل به هزينه ميزان. است بوده يكسان مقاصد براي قاچاقبر
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 ميليون 10 تا 8 بين آلمان به رفتن براي مثال عنوان به و دارد بستگي افراد تعداد و مقصد
 ميانه در پناهجويان از قاچاقبران كالهبرداري زمينه اين در. است بوده متغير تومان) 2015(

 كشور در را شان خانواده و ها آن ولي گرفته افراد از كامل را پول قاچاقبر و بوده شايع مسير،
 معتبر هويتي مدارك نداشتن علت به افراد و است كرده رها مطلق ناامني و فقر در ترانزيت
 .داشت نخواهند دادخواهي امكان

 ديگر جمله از 1همراه بدون كودكان مورد در ويژه به مقصد انتخاب در افراد عامليت فقدان
 سوژه و ندارد عامليت فرد جرتمها نوع اين در. باشد مي غيرمتعارف هاي مهاجرت مشكالت
 تا پناهجو انتقال فرايند در كننده تعيين فرد عنوان به 2»راهنما« و گيرد مي قرار شبكه تصميم
 مقصد حتي و حركت شيوه مسير، نوع بر فرد موارد از خيلي در. نهايي است گيرتصميم مقصد،
 9 در. گيرد مي را نهايي يمتصم كه هست قاچاقبر تيم اين حقيقت در و ندارد نظر اعمال قدرت

 يا و كوهستان به دريا از مثال عنوان به »مسير تغيير« به افغان زنان گرفته صورت مصاحبه
 داشتند اشاره خود مهاجرت جريان در ايمن غير و استاندارد غير نقل و حمل وسايل از استفاده

 در يا و بود گرفته صورت كالن هاي هزينه دريافت رغمعلي و ها آن با هماهنگي بدون كه
 .است يافته تغيير نيز) 1981 كونز(3شده توافق مقصد حتي مواردي

 ميزبان جامعه در ادغام هاي چالش و زنان 
-مهم از يكي عنوان به ايران در زندگي ها سال از بعد ميزبان جامعه با مناسب 4ادغام عدم اگرچه
 عوامل مجموعه اما است، بوده اروپا به مجدد مهاجرت به تصميم در افغان مهاجران داليل ترين

 عدم متفاوت، زبان چون عواملي. كند مي تشديد ترانزيت كشور در را چالش اين متعددي
 كشور زبان به آموزشي مراكز به دسترسي عدم نامناسب، كار بازار و اشتغال امكان به دستيابي
 در ادغام عدم به زندگي ساختن براي تالش عدم نتيجه در و بودن موقتي احساس ميزبان،
 اوليه نيازهاي به دسترسي عدم درآمدي، و مالي منابع دادن دست از. انجامد مي ميزبان جامعه

 به 5»برزخ در زندگي« و زبان ندانستن از ناشي عاطفي و روحي فشارهاي ترانزيت، كشورهاي در
 براي وسيعي بستر و برانگيزچالش و نامطمئن اي آينده قانوني اقامتي مدارك نداشتن دليل
. آورد مي فراهم كودكان و زنان خصوصبه مهاجران براي را مختلف ابعاد در خشونت اعمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Unaccompanied minors 
2 Guide 

كه چه  كردند يها اعالم م اند كه در ميانه راه، قاچاقبران به آن اعالم داشته بسياري از مصاحبه شوندگان در تركيه 3
 تر است. ها مناسبت كشوري براي آن

4 Integration 
5 Live in limbo 
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 سوري پناهجويان الملليبين مجامع اولويت سوريه بحران از بعد شد اشاره قبالً كه همانطور
 و تركي زبان بر تاكيد شوندگان مصاحبه توسط شده مطرح هاي چالش ترينمهم از يكي و است
 دولتي غير و دولتي هاي سازمان شده ارائه اطالعات در پشتو و دري زبان به توجه عدم و عربي
موقت  يو خدمات ياعتبار يها كارت يعتوز ينهدر زم يضتبع يحت يا و تركيه در پناهجويان به

 .ستها در مقابل افغان يسور يانبه پناهجو يانبه پناهجو

 ترانزيت كشورهاي در افغان پناهجويان 1اخراج مضاعف چالش 
 شرايط حداقل كه را پناهجوياني توانند مي پذير مهاجر كشورهاي المللبين حقوق قوانين طبق
 افغان، مهاجران براي مبدأ كشور و كنند اخراج مبدأ كشور به ندارند را پناهندگي وضعيت احراز
 اين. ايران نه و شود مي محسوب افغانستان ترانزيت، هاي دولت و الملليبين هاي سازمان براي

 مهمي معضل گيرند مي مهاجرت به تصميم ايران سمت از كه افغانستاني مهاجران براي مسئله
 افغانستان به مقصد يا ترانزيت كشورهاي توسط چه و ايران مرزباني توسط چه كه چرا است
 بيان هشوند مصاحبه زنان كه بود هايي چالش ترينمهم از يكي مسئله اين. شوند مي اخراج
 خويشاوندانشان و والدين و اند شده متولد ايران در افراد اين از بااليي جمعيت كه چرا داشتند

 به افراد اين براي اخراج ريسك و نداشتند ايعلقه افغانستان در و داشته سكونت ايران در
 يك سختي عمالً اخراج اين نتيجه در كه انجامد مي روحي و مالي هاي هزينه تصاعدي افزايش
 .شود مي تحميل افراد اين به ايران به افغانستان از مضاعف غيرمتعارف مهاجرت

 غيرمتعارف مهاجرت مسير در مهاجر زنان جنسي و رواني هاي آسيب 
 و پذيرش مراكز« در نامعلومي مدت به روند مي يونان و تركيه سمت به ايران از كه افرادي

 به دسترسي و غذا و اوليه درماني خدمات سرپناه، زمراك اين در. گرفت خواهند قرار 2»شناسايي
 ويژه به پناهجويان نگهداري مراكز وضعيت. گرفت خواهد قرار افراد اختيار در حقوقي اطالعات

 يرشلوغ، غ يداًشد مانند تعابيري با الملليبين هاي سازمان هاي گزارش در 2015 بحران از بعد
 يت،ك نام برده شده است. حضور افراد متعدد با ملنگران كننده و خطرنا ،و خفت بار يانسان

اعالم  يهزنان افغان در ترك يها چالش ينتراز مهم يكيمتفاوت  ياربس يها مذهب و فرهنگ
افراد  يتعداد باال يو حمام مختلط) برا يبهداشت هاي يسشده است. منابع محدود (مانند سرو

 .كند يم يجادا انيپناهجو يبرا يفراوان يو جسم يمشكالت روح يمتقاض
 در المللنيب عفو مانند يالمللنيب يها سازمان توسط يمتعد گزارشات متناوب طور به

 شود يم منتشر رمتعارفيغ يها مهاجرت ريمس در كودكان و زنان يجنس يآزارها خصوص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Deport 
2 Identification and Reception Centers 
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 يكشورها سمت به حركت رِيمس در پناهجو، زنان). 2018 مهاجرت يجهان سازمان گزارش(
 توسط خشونت و يريگباج ،يآزارجنس و تجاوز مانند گوناگوني مشكالت معرض در ،يياروپا

 يا ژهيو سازمان چيه و رنديگ يم قرار انيپناهجو گريد يحت و يتيامن مسئوالن ان،يقاچاقچ
 كه يتيترانز كشور هر در). 2005 واتسون و خان( ستين دهيد بيآس زنان از تيحما مسئول
 وله چهيدو( است داشته يريچشمگ شيافزا هم يگريروسپ نرخ است، اديز پناهجو زنان تعداد

 فشار تحت و ياجبار صورت به هم رمتعارفيغ يها مهاجرت ريمس در يفروشتن مسئله). 2017
 صورت به معاش حداقل نيتأم منظور به يمتعدد موارد در هم و دهد يم رخ زنان قبال در

چون  ييها يماريب انتقال افراد نيا انيم در. شود يم دنبال پناهجو زنان توسط داوطلبانه
و  يآشفتگ ،يخوابيمانند اضطراب، ب يروان يها بيآس نيو همچن دزيو ا سيليسف ت،يهپات

مستقل در  ينگارنده در پژوهش است. عيشا يريو گوشه گ گرانيكسالت و توهم و ترس از د
 اريبس ري(آلمان) بر تأثزنان افغان در كشور مقصد  تيهو فيمهاجرت بر بازتعر راتيخصوص تاث

بر جسم و روح زنان مهاجر  رمتعارفيغ يها مهاجرت رياتفاقات رخ داده در طول مس قيعم
 ).2018 يديداشته است (سع ديتاك

 تنها و همراه بدون مادران مهاجرت 
 برانگيزچالش مسائل از يكي عنوان به اخير هايسال در »تنها و همراه بدون مادران« مهاجرت

 مهاجرت از جديد روند اخير هاي سال در. شودمي قلمداد پناهندگان مطالعات عرصه در
 داشت اذعان بايد البته). 1396 سعيدي( است گيري شكل حال در مادران ميان در غيرمتعارف

 اي گسترده شكل هنوز رفتاري الگوي اين افغان فرهنگ در خانواده نهاد سنتي بافت به توجه با
 فرزند داراي شده مصاحبه زنان از نفر 2 تنها پژوهش اين در و نداشته افغان زنان ميان در

 گسترش و اطالعات به دسترسي افزايش مجازي، فضاي با زنان بيشتر آشنايي نتيجه در. اند بوده
 كه شوند مي گسيل جهان نقاط اقصي به پناهجويي خطر پر مسير در زنان اجتماعي، هاي شبكه
 اين در. گذارد مي افراد زندگي در را طوالني جسمي و روحي ي،مال جاني، خطرات، مسئله اين

 با شدن آشنا و اينترنت با ارتباط نتيجه در جديد هاي آگاهي با مواجهه در مادران بندي، دسته
 غيرمتعارف مهاجرت صدد در و كرده استفاده مجازي فضاي جديد ابزارهاي از جديد، دنياي
 كسب در فرزندان مهارت و سرعت بودن باالتر به توجه با متعددي موارد در همچنين. آيندبرمي
 اطالعات آوردن دست به جهت در خود فرزندان از مادران اينترنت، و مجازي فضاي از داده

 مجازي هاي شبكه از گيريبهره طريق از پناهجو عنوان به خود افراد اين. كردندمي استفاده
 مقصد كشورهاي در پناهندگي حق دريافت از دبع كه اميد اين با و شده مهاجرت مسير راهي

 افزايش گروه، اين در محتمل نتايج ترينمهم از يكي. بياورند جديد كشور به را خود فرزندان
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 بر حاكم سنتي بافت براي بنيادين چالش يك مسئله زيرا اين بود زوجين ميان در طالق نرخ
 به بايد اما است، دامنه كم و تدايياب مراحل در اگرچه كنش الگوي اين. است افغان خانواده
 ديگر سوي از. نشود تبديل آسيب به تا گيرد قرار توجه مورد اجتماعي جديد مسئله يك عنوان
 روح و جسم بر مدت دراز تاثيرات منجر به نيز تنها مادران قبال در مسير، مخاطرات و ها آسيب

 و جسمي فشارهاي با شدن مواجه خويشاوندي، هاي شبكه و فرزندان از جدايي گردد، مي ها آن
 از بااليي درجه مقصد و ترانزيت كشورهاي زبان ندانستن و انسان قاچاقبران با مواجه روحي

 هاي خشونت و) 1دي اس تي پي( بحران از بعد استرسي هاي ناهنجاري هاي نشانه افسردگي،
 و هاجرانم هاي گروه ساير به نسبت را قشر اين ميان در خودكشي به تمايل و جنسي

 افزايش و متعدد رواني و جسمي هاي آسيب. دهد مي افزايش تصاعدي صورت به پناهجويان
 كه زناني هويت بر فراواني تاثيرات مسير طول در معاش حداقل تأمين علت به فروشي تن موارد
 يا و قاچاقبران توسط جنسي آزارهاي. گذارد مي هستند مهاجرت درصدد غيرمتعارف صورت به

 رها و مسير طول در مالي مشكالت ،)1981 كونز(2شده توافق مقصد تغيير ناهجويان،پ ساير
 كشور در 3جامانده فرزندان وضعيت عبور، صعب هاي راه قاچاقبران، توسط راه نيمه در شدن
 .است دسته اين زنان هاي چالش ترينمهم جمله از مبدأ

 يريگ جهينت و بحث 
 و زنان را مهاجران از نيمي مهاجرت، عرصه در زنان ورحض كمي افزايش با اخير هاي سال در

 خانواده سرپرست عنوان به و تنهايي به كه زناني آمار چنين هم. دهند مي تشكيل دختران
 كم بيزينس يك از انسان قاچاق صنعت امروزه اگرچه. است افزايش به رو نيز كنند مي مهاجرت

 و گيرد مي قرباني همچنان اما است، شده تبديل بازده كم و پرخطر بيزينسي به بازده پر و خطر
 غيرمتعارف هاي مهاجرت موضوع .شود مي متحمل حوزه اين در را آسيب بيشترين خانواده نهاد
 بلكه يافته چشمگيري افزايش ايران در ساكن افغان مهاجران ميان در تنها نه اخير هايسال در
 عنوان به و كرده پيدا رواج هم رانياي جوانان ميان در مهاجرت مطلوب الگوي عنوان به

 مراكز و ها رسانه گير،تصميم هاي دستگاه توجه مورد بايد آفرين چالش و هزينه پر اي مسئله
 .گيرد قرار كشور تحقيقاتي

 تا داده نشان تجربه و شده كند بسيار افغانستان به مهاجرين بازگشت اخير، هاي سال در 
 خواهد ادامه غيرمتعارف هاي مهاجرت دارد، وجود مقصد و بدأم بين اقتصادي نابرابري كه زماني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Post-traumatic stress disorder 

كه چه  كردند يها اعالم م اند كه در ميانه راه، قاچاقبران به آن اعالم داشته از مصاحبه شوندگان در تركيه بسياري .2
 تر است. ها مناسبت كشوري براي آن

3 Left-behinds 
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 مواجه يونان و تركيه مانند ترانزيت كشورهاي در متعددي هاي چالش با پناهجويان. داشت
 نداشتن سوريه، بحران از بعد اخير هاي سال در پناهجويان جمعيت بودن باال. گردند مي

 مذهبي و زباني فرهنگي، هاي تفاوت مهاجران، اوليه نيازهاي تأمين براي الزم هاي زيرساخت
 پناهجو، كودكان براي مناسب آموزش به دسترسي عدم شيعيان، ويژه به افغان پناهجويان
 افغان پناهجويان پرتعداد عمدتاً هاي خانواده معيشت تأمين بحران نتيجه در و كار اجازه نداشتن

 .است ترانزيت هايكشور در پناهجويان روي پيش مشكالت مهمترين جمله از
 در ويژهبه( فاميلي و دوستي هاي شبكه بيشتر مقصد كشور مورد در افراد اطالعات منبع
 هاي شبكه طريق از مجازي فضاي. است بوده برهاقاچاق و ها رسانه و اينترنت ،)مقصد كشورهاي
 فرايند در همم نقشي و گذارند مي مختلف ابعاد در عميقي تاثيرات خانواده افراد ميان در مختلف
 هاي هويت با مجازي فضاي در ارتباطات. دارند غيرمتعارف هاي مهاجرت به جوانان گيريتصميم
 تأمين دنبال به كه است افرادي نزد در آن محبوبيت داليل ترينمهم از يكي ساختگي و مجازي

 .هستند خود منافع غيرقانوني
 در حمايتي قوانين و ها گذاري سياست بهبود جهت در تالش به توان مي كالن سطح در
 بعدي، پله در پلكاني صورت به كه چرا داشت ترانزيت و مبدأ كشورهاي در پناهجويان وضعيت
 مهاجرت موج دهنده كاهش فاكتور ترين مهم عنوان به قبل مرحله در پناهجويان وضعيت بهبود

 از آگاهي همراه، بدون نزنا و كودكان براي مسير هاي چالش از اطالع .بود خواهد بعد مرحله به
 در جاني و مالي هاي هزينه مقصد، و ترانزيت كشورهاي در مرزي و حقوقي هاي گيريسخت
 از پناهجويي هاي پرونده بررسي روند بودن طوالني قاچاق، باندهاي توسط مقصد تغيير مسير،
 گيرد قرار تاكيد و توجه مورد كشور داخل جمعي هاي رسانه سطح در بايد كه است نكاتي جمله

 اين در مجازي فضاي توسط كه موعودي تصوير بهشت تا شود بازپخش ها خانواده ميان در و
 در. شود نزديك واقعيت اين تصوير به و شده شكسته است شده ساخته جوانان ذهن در موضوع

 بلقا و غيرفني زبان با مكتوب مطالب انتشار و رساني اطالع و كنندهآگاه هاي فعاليت راستا اين
 و جمعي هاي رسانه دانشگاهي، مراكز نهاد، مردم هاي سازمان طريق از جامعه توده براي فهم

 هاي مهاجرت سمت به حركت داراي انگيزه براي افراد از بزرگي بخش تواند مي مدارس
 .كند آگاه پرخطرشان تصميم به نسبت را غيرمتعارف
 مقصد، و ترانزيت شورهايك در پناهجويان وضعيت خصوص در ميداني مطالعات گسترش

 اقدامات و كيفري مبارزات افزايش و قاچاق هاي شبكه مجازات در حقوقي الزامات ارتقاي
 دولتي كاركنان آگاهي افزايش غيرمتعارف، مهاجرت فرايند در كليدي عوامل عليه بازدارنده
 و مهاجرتي ايه آژانس هاي، كنسولگري پليس، ويژه به انسان قاچاق حوزه با مرتبط هاي سازمان
 از نامتعارف هاي مهاجرت خطرات درباره عمومي آگاهي افزايش و رساني اطالع قضايي، اركان
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 مراكز و ها دانشگاه توجه نهاد، مردم هاي سازمان و جمعي ارتباط وسائل و ها رسانه طريق
 ارفغيرمتع هاي مهاجرت حوزه در كنفرانس برگزاري و ميداني هاي پژوهش افزايش به تحقيقاتي

 هاي مهاجرت مالي و انساني هاي هزينه تحديد راستاي در پيشنهادي اقدامات جمله از
 هاي مهاجرت جبران قابل غير تاثيرات به نسبت تري عميق شناخت تا بود خواهد المللي بين

 .شود حاصل خانواده نهاد و زنان بر غيرمتعارف
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