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بررسي ازدواج مردان مهاجر افغاني با دختران ايراني و آثار و 
اجتماعي آن بر كشور بر مبناي جغرافياي جرم و  پيامدهاي

  اجتماعيهاي  آسيب
  1پناه درو كيومرث يزدان

  چكيده 
 .ر از زنان ايراني با مردان افغاني ازدواج كردنـد هزار نف 30د حدو ،افغاني در ايران مهاجراندر دوران اقامت طوالني 

. انـد  همـراه  سـت كبـا ش  هـا  زدواجان يـ درصـد از ا  98ه كـ ژه يـ و ننده است؛ بـه ك نگرانها  افغانبا  يرانيازدواج زنان ا
 يرا در پ ناآنان فرزندان كو اس ي، بهداشتيليتحص ،يا الت شناسنامهكمش ،رمجازيبودن ازدواج با اتباع غ يرقانونيغ
 ييهـا  ازدواج نيه تـن بـه چنـ   كـ  يثـر افـراد  كه اكنيا توجه به اب .ندك يم يو آوارگ يو زنان را دچار سردرگم رددا
 .ميكن آشنا يدردسرساز بعد آنان را با عواقب يمنطق يها يزير برنامه ست با ا يضرور ،ندا فيضع ةدهند از طبق يم

اتباع افغاني يا فروش  ر اثر فريب و شياديباجتماع هستند، از طبقات پايين  كه عمدتاً ،دختران و از اين زنان برخي
از همـان بـدو    و اغلـب  موفق است ها نا ازدواج اين بسياري از .آيند ميبه ازدواج مردان افغاني در ،پدرانشان از سوي

نمايد، از  مي هر زن ايراني با مرد افغاني رخ اولين مشكلي كه با ازدواج .شوند مي مواجهاي  عديده ازدواج با مشكالت
سـوي مرزهـا    ها در آن بسياري از اين زنان مدتي پس از ازدواج با افغاني .بانوان است دست دادن تابعيت ايراني اين

 روحي و رواني و ةمشكالت عديدبا را  شانانفرزندو ها  گردند و آن مي ها پس از مدتي باز شوند يا شوهران آن مي رها
  .گذارند يماجتماعي به حال خود  اقتصادي و

  كليدواژگان
 .مهاجرت ،مهاجران افغاني مشكالت مهاجرت،، بازگشت به افغانستان، ازدواج

   
                                                        

  استاديار دانشكدة جغرافيا .1
  12/2/1395: ، تاريخ پذيرش1/6/1394: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 ـ ها دليـل نابسـاماني سياسـي    عالوه بر وجود ده ،افغانستانيعني  ،شرقي ايرانة كشور همسايدر 

ويـژه   هب ،كشورنبود اشتغال كافي و درآمد مناسب براي مردم اين  ،اجتماعي و سرزميني ـ امنيتي
در حـال   ،در ايـن كشـور   .مدت براي كشور ما به دنبال داشته اسـت  معضلي بلند ،جوانان افغاني
و درصـد زيـادي از مشـاغل در ايـن كشـور فاقـد        وجود داردمطلق  بيكارون يليم 2 حاضر باالي

رنامـه و  ب بـه مهـاجرت بـي    ،در كنار ناامني و اشغال نظامي ،لهئاين مس .استانداردهاي اوليه است
سال اخير منجر شـده  پنجاه توجهي از جوانان افغان به كشور ما طي  درخوربخش  ةگسيخت لجام
و  كـار كـه   يكشـور  در يوقت ،هاي اخير در افغانستان با وجود آرامش نسبي سال بنابراين،. است

 ،برنـد  مـي  رنج ي، مشكل مسكن، فساد اداريبيكار، فقر، يست و مردم از ناامنين اشتغال مناسب
  گردند؟ ها مهاجر به افغانستان باز ونيليمتوان انتظار داشت كه  مي چگونه

پديدة ازدواج آوارگان افغان با زنان ايراني، با توجه بـه اجـراي برنامـة بازگشـت آنـان از ايـران بـه        
بـرده را بـا مشـكالت عديـدة      اي است كه هم دولت ايران و هم مزدوجان نام افغانستان، معضل پيچيده

هـزار مـورد    30براساس اظهارات رسمي مقامـات ايرانـي، بـيش از    . اجرايي مواجه كرده است ـ حقوقي
ازدواج مختلط ميان آوارگان افغاني و اتباع ايراني وجود دارد كه عمدتاً بدون ثبت محضـر و تشـريفات   

بايـد   ود و شـ  قـانوني تلقـي مـي    ها غيـر  گونه ازدواج بر مبناي قوانين مدني ايران، اين. قانوني بوده است
ولي سؤال و ابهام جدي در اين اسـت كـه بـا اجـراي پروسـة بازگشـت       . مورد پيگرد قانوني قرار گيرد

اجباري، مقامات مربوطة دولت ايران چه سياست و اقدامي را در قبال ايـن معضـل در پـيش خواهنـد     
گردانـده   نسـتان بـاز  گرفت؟ يا طبق كدام قانون ايران يا افغانستان ايـن دسـته از زنـان ايرانـي بـه افغا     

شوند؟ آيا بر مبناي قانون مدني ايران و سياست حمايت از اتباع، خـود مقامـات ايـران مـانع بـردن       مي
شوند يـا اينكـه آنـان بـه دادن اقامـت دائمـي بـه شـوهران افغـاني و           همسران ايراني به افغانستان مي

  ].12، ص10[يت خواهند داد؟ اند، رضا فرزندانشان، كه تا حال سه برابر جمعيت والدين خود شده
شـود و   يصـادر نمـ   يبا اتباع خـارج  يرانيازدواج بانوان ا يبرا يگونه مجوز چيطبق قانون، ه

 عهـده نـدارد و بارهـا   رناقص و بدون مجـوز ب  يوندهايپ گونه نيدر قبال ا يگونه تعهد چيدولت ه
ـ  هـا  ن ازدواجيـ ا يتبعات منفـ  ت يـ نها ونـدها و در ين پيـ از ا يف مانـدن فرزنـدان ناشـ   يـ لكت يو ب

ت يـ چـون عـدم امن   يعـوامل  .ن آوارگان اعالم شده اسـت يونت اكدت اقامت و سم رفتنيپذ انيپا
 ،همسـايه  شـور ك يروند بازساز يندكن اشتغال، ييپا و سطح يزراع نيزم يمبود و گرانك، يافك
ت يو وضـع  يافكـ  يدرمان و ي، فقدان خدمات بهداشتيو خدمات شهر يبودن رفاه اجتماع نييپا

هـا در بازگشـت بـه     ه افغـان كاست  يمهم التكاز مش يبخش منزلة به يستم آموزشينامناسب س
در مقابـل، وجـود   . دشـون  مـي  بيران ترغيبه ماندن در ا اند و بانيها دست به گر شورشان با آنك
 يران را بـرا يـ ا كتـر ، درآمد مناسب و اركع به بازار يسر يچون دسترس ييها تيجذاب وها  تيمز

  .ده استكرسخت ها  افغان
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 از ها گونه ازدواج نپذيرفتن اين بعضاً ها و افغان هاي ايراني با اختالف فرهنگي و سنتي خانواده
، 17[ كند بانوي ايراني ايجاد مي ةسوي عضو ايراني، مشكالت روحي و رواني مضاعفي براي خانواد

هاي روحـي و   گرفتار آسيب چه با وجود همسر و چه بدون وجود آن، ،اين بانوان را، اغلب]. 2ص
قانوني و نداشتن وضعيت شغلي  هاي غير زنان به دليل ازدواج اين دنگوي د و ميندان رواني فراوان مي

اي هستند و  شان همواره دچار مشكالت عديده بودن وضع اقتصادي تبع خراب به همسر ومناسب 
چندين فرزند نيز  با وجود حضور ها را ترك كند، اين مشكالت به هر عنوان شوهر اين زنان آن اگر

نفس، اعتياد به مواد مخدر و الكل از جملـه   به ها، كاهش اعتماد انواع افسردگي .شود چند برابر مي
سـختي   به و زن ايراني كنند اين زنان و مردان با دو فرهنگ متفاوت ازدواج مي .ستها اين آسيب

 مسـائل، عالوه بر اينكه برخـي از   .بيايد ن كنارمحور افغانستا ساالر و قبيله تواند با فرهنگ مرد مي
متعـارف   ممكن و غير اي تقريباً غير پديده كه در ايران، همسري مانند استعمال مواد مخدر و چند

ايـن تعارضـات وحشـتناك     .شده است در بين فرهنگ افغان جايگاه خاصي دارد و ترغيب است،
كه هر روز بيش از دو دالر خرج  هايي فغانيا .رساند همگي به روح و روان زن آسيب مي فرهنگي،

ديگر به هيچ قيمتي حاضر به رفتن به شهر و ديار خود ، شود هايشان براي زندگي در شهر مي يارانه
 يعني... هم زن، هم درس دارند و هم تفريح و امنيت و آسايش و  هم كار دارند، اينجا ، زيرانيستند

  ].1، ص 20[يا اصطالحي هم دين دارند، هم دن به
ها به كشـورمان را از نظـر    ن است عواقب منفي ورود افغانآ در اين تحقيق سعي بر ،بنابراين

، ده اسـت شـ هـاي روانـي كـه ايجـاد      ازدواج آنان با دختران و پسران ايراني و مشكالت و آسـيب 
  .شودبازگشتشان به افغانستان بررسي هاي  همچنين زمينه

  طرح مسئله
ال اساسـي پاسـخ داده شـود كـه     ؤبه ايـن سـ   ،شده ا طرح موضوع ذكرسعي شده ب ،در اين مقاله

 بـا چـه هـدفي و مبتنـي بـر چـه الزامـاتي انجـام         ازدواج دختران ايراني با مـردان افغـاني   اساساً
 ةولـي نتيجـ   ؟از بار مشكالت اقتصـادي اي  خانواده رهانيدن از روي فقر و تنگدستي يا گيرد؟ مي

زنـي كـه بـين تـرك     . است هويت دري و تولد فرزنداني بي به در ا،ه ازدواج دختران ايراني با افغان
 فرزنـداني كـه حاصـل    تـرك اش و طالق از شوهر خارجي و  هاي اجدادي بريدن از ريشه وطن و

هاسـت در حـال    همان راهي كه سـال ؛ ماند تا شايد راه سومي را انتخاب كند مي ازدواجش شده،
ـ شود و بدون آنكه جر مي اش پنهاني كرده، زندگيزني كه قانون از او حمايت ن. دادن است رخ ت ئ

شود كه نه هـويتي دارنـد و    مي را داشته باشد، تولد فرزنداني را شاهد ازدواجش به ثبت رساندن
بـاطني و ميـل فطـري در اكثـر      ةدهد كه عالق مي اين برآورد نشان]. 2 ص ،14[ اي شناسنامه نه

ند ما را با مفهومي به نام جغرافياي جـرم و جنايـت در   بسيار ناچيز بوده و اين برآيها  اين ازدواج
  .كند مي برخي از مناطق جغرافيايي ايران درگير
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فكـر  بـه   مجلـس و رشد روزافزون آن سبب شد تا  ها افغان با ايراني زنان ازدواج وسيع ةدامن
پرداخـت   يزاه در ااي كـ  چـاره ير و بيفق يرانيدختران ا. با اتباع بيگانه بيفتد زدواجا اصالح قانون
هـا   يچـون افغـان   .رديـ ارت اقامـت بگ كـ شدند تا مرد افغـاني بتوانـد    مي فروخته ها يپول به افغان

هـزار تـا    صديكن يمتش هم بيق .نندك مي ازدواج يشرع ،نندكازدواج  يران رسميتوانند در ا نمي
 تـازگي  بـه  .خرنـد  مـي  روند و دختر مي نينش ريفقهاي  محله به يراحت به .ون تومان استيليم يك
 كـار و اقامـت   يتوانند بـرا  ي ميررسميو غ ينكه با ازدواج شرعيبا تصور ا يخارج از اتباعاي  عده
بـودن   ضـمن جـرم   ن عمـل يـ نـد كـه ا  كن مـي اقـدام  ي رقانونيبه ازدواج غ ،رنديران پروانه بگيدر ا

  ].1ص، 13[ آورد مي وجود آنان به ةدختران و خانواد يبرااي  دهيمشكالت عد
نتيجـه   بيگانه سبب ورود سـيل جمعيـت خـارجي بـه ايـران و در     اتباع با  ايراني زنان ازدواج

در ايـران   ازدواج هـزار  30افغـاني تـاكنون بـيش از     مهـاجران . شود مي گسترش جمعيت كشور
اين در حالي است كه بيش از . آن بوده است ةهويت نيز نتيج اند كه تولد هزاران فرزند بي داشته
ـ  هـا  هـزار نفـر از آن  16دارنـد كـه بـيش از     ايراني ادعاي تابعيت ها فغانا هزار نفر از 800  ةپروان

ايـن در شـرايطي   . انـد  هزار فرصت شغلي در كشور را اشغال كـرده  800اشتغال دارند و بيش از 
 .شـود  مـي  انجام ها افغان از سويدر كشور  ها درصد قتل13، ها است كه طبق آمار سازمان زندان

م يامـروزه جـرا  ، صـورت فـردي بـوده    در گذشـته بـه   ها اگر نوع جرايم آن اين در حالي است كه
دختـران متعلـق بـه     ازدواج در چنـين شـرايطي اسـت كـه    . دهنـد  مـي  سازماني و گروهي انجام

. وجود دارد يبيكارمعضل ، در افغانستان. گيرد مي شكل ها افغان با ايراني بضاعت هاي بي خانواده
 رنـج  ي، مشكل مسـكن، فسـاد اداري  بيكار، فقر، يامن مردم از ناست و يكار نكه در آنجا  يكشور
  ؟گردند مي بازها مهاجر به افغانستان  ونيليچگونه م ،برند مي

هـا قـرار    متحد و كشـورهايي كـه مهـاجران افغـاني در آن     دولت افغانستان و مقامات سازمان ملل
 داشـته باشـند و  ي تـر  شده تر و حساب ريزي دقيق ها به كشورشان برنامه افغان دارند بايد براي بازگشت

  ].3 ، ص10[ تحصيل در نظر بگيرند و ها را مانند اسكان، كار، امنيت مشكالت اساسي آن

 افغانستانويژگي عمومي كشور 
) جمهوريـت  يافغانسـتان اسـالم  : نپشـتو ( جمهوري اسالمي افغانسـتان  با نام رسمي افغانستان

 اسـت كـه   خاورميانـه  و جنـوب بـاختر آسـيا    حدفاصل آسـياي ميانـه،  ،  آسياي ميانه كشوري در
در  ايـران  ؛)شـرق (در جنـوب و خـاور    پاكسـتان  همسايگان افغانستان،. نام دارد لكاب شپايتخت
. در شمال خاوري هستند چين در شمال؛ و تركمنستان و ازبكستان و تاجيكستان ؛)غرب(باختر 

هـاي   ، كـاروان راه ابريشـم  لدليـ بـه   ،است، ولي در گذشته محاط در خشكي يكشورافغانستان 
 فرهنـگ  و تـاريخ  افغانستان كشـوري بـا   ،همچنين. كردند بازرگاني فراواني از اين كشور گذر مي

از منابع . است  قدري را به جهانيان عرضه كرده ربار است، كه دانشمندان و شاعران گرانكهن و پ
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شفاف  كاني نوعي( طلق ،كروميت ،مس ،زغال سنگ ،نفت ،گاز طبيعي توان به طبيعي كشور مي
 و نمـك طعـام   ،آهن ،روي ،سرب ،گوگرد ،سولفات باريم، )هاي سفيد و سبز و خاكستري به رنگ
  ].3ص، 18[ اشاره كرد اورانيومو  هاي قيمتي سنگ

  يافغان انمهاجر ةمهاجرت و پديد
ت در امهاجر و مهاجرت وجـود دارد و از زمـان پيـدايش حيـ     ةواژمتفاوتي نسبت به هاي  دگاهيد

 امـا يكـي از عوامـل مهـم    . بوده است ،ويژه بشر هب ،زمين اين پديده همراه مخلوقات خداوند ةكر
كشـور   .دست ساخت بشر بوده اسـت  عمدتاًهاي  و ناامنيها  تاريخي و جغرافيايي مهاجرت جنگ

زا و  درونهاي  دهه درگير انواع متعددي از ناامنيهفت افغانستان از كشورهايي است كه بيش از 
ورد هدف مهاجران در طول اين مدت جمهـوري  و يكي از كشورهاي اصلي و م زا بوده است برون

ران وجـود  يـ مهاجر افغان در ايت جمعهاي گوناگوني از  اگرچه برداشت .اسالمي ايران بوده است
متوسـط   ةطبقـ  دگاه مربـوط بـه  يـ ن ديتـر  مثبت ،تر باشد عيد منفي شايرسد د مي به نظر و دارد

  .ندنك مي دردي ه معموالً با مهاجران همك است رانييفرهنگي ا
ات و يـ بسياري از جنا ان، مهاجران افغان را مسئوليرانياري از ايهمچون بس ،زيران نيدولت ا

بـار بـه    شـماتت  ديـ ن ديـ ا. ندك مي قلمداد ،خودخصوص در مناطق مرزي  به ،الت اجتماعيكمش
بـراي  اي  زهيـ نند، با اينكه همچنان انگك مي صراحت اعالم خود بهها  ه افغانكقوي است اي  اندازه

امنـي كـه    هـا از نـا   آن .ي ندارنديران نيز جايگر در ايدانند د خوبي مي به، بازگشت به وطن ندارند
 ناكـافي كـه بـراي بازسـازي كشـور و طـرح       ةنده اسـت و بودجـ  كه افيافغانستان سا همچنان بر

  ].3 ص ،16[ مندند بازگشت اختصاص داده شده گله

  ها افغاني با ها ايراني ازدواج رشد به نگاهي به روند رو
  !چرا؟ ،ازدواج با افغانيـ 

انـد، تـن بـه     بضـاعت  هاي فقيـر و بـي   پسران ايراني كه شغل مناسب و درآمد كافي ندارند و از خانواده
تمـام اسـت و معاملـه انجـام     دو كيسه گندم و يك گاو، ديگـر كـار   . دهند ازدواج با دختران افغاني مي

قضـاوت   داننـد  چنـد نمـي   هر ؛ندا پسر هم خوشحال ةخانواد. راضي است و البته دختر پدر دختر. شده
اما پسـر مشـكلي نـدارد و از اينكـه خـرج      . شود اند چطور مي افغاني گرفته مردم وقتي بشنوند عروسي

هزار تومان در مـاه حقـوق    300 كارگر يك چاپخانه است و او. زيادي روي دستش نمانده راضي است
ميليـون تومـان خـرج     10كـم   دسـت ، وطـنش را بگيـرد   بخواهـد دختـر هـم    گويد اگـر  مي. گيرد مي

. همان دو كيسه گنـدم و يـك گـاو    ؛شوند به يك ميليون تومان هم راضي مي ها افغاني ولي .دارد برمي
  .و را از پدرش خريده استتازه او براي دختر مهريه هم تعيين نكرده و به بهاي گندم و گاو ا
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. تصميمشان دارندهايي قوي پشت  استدالل، كنند مي پسران ايراني كه با دختر افغان ازدواج
 قابـل اعتمـاد   راهـا   افغـاني  آنـاني را كـه  هـاي   و گفتـه  ندكشـ  مي را پيش» مليت«موضوع ها  آن

 هـا  ايـن  ةهمـ . دارنـد  ؛ البته اين نوع، نسبت به نوع اول دردسرهاي كمتريدنكن مي دانند رد نمي
هرچقدر هم منطقي بـه نظـر   ، فغاني به همسري باشدن اهاي خوبي براي برگزيدن زنا شايد علت

برابـر قـوانين    ،از طرفـي . نيسـتند  هـا  افغاني با ازدواج حاضر به ها ايراني هنوز هم خيلي از  ،برسد
از حقـوق و مزايـاي    يـك  هـيچ ، كنـد  مي ازدواج وقتي با دختري غيرايراني ايراني يك مرد ،كشور

شـود زن و فرزنـدانش را نيـز     مـي  حتـي قـادر   كـه  طـوري  بـه  ؛دهد نمي اش را از دست شهروندي
ـ     بخت وقتي برمي ولي ورق. راحتي به ايران بياورد به  دختـري  ازدواج ةگردد كـه يـك پـاي معادل

  ].2 ص ،12[ شود مي و پاي ديگرش مردي خارجي ايراني

  يراني با مردان افغانيسرنوشت نامعلوم ازدواج زنان ا
اتبـاع   ر اثر فريـب و شـيادي  باز طبقات پايين اجتماع هستند،  كه عمدتاً ،دخترانو از اين زنان  برخي

موفـق   ها نيـز نـا   ازدواج اغلب اين. آيند درميپدرانشان، به ازدواج مردان افغاني  از سويافغاني يا فروش 
مـالي بـه ازدواج    فرهنگـي و  ـ د آگاهي يا فقـر اجتمـاعي  به دليل نبو كه عموماً ،بانوان ايراني اين .است

  .شوند مياي دست به گريبان  عديده اند، از همان بدو ازدواج با مشكالت آمده اين مردان در
نمايـد، از دسـت دادن    مـي  هر زن ايرانـي بـا مـرد افغـاني رخ     ين مشكلي كه با ازدواجنخست

زنـان ايرانـي بـه تابعيـت ايرانـي خـود بـاقي         ،رانبنا به قـانون ايـ   .بانوان است تابعيت ايراني اين
زوجـه   وقـوع عقـد بـه    ةمانند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر بـه واسـط   مي

  .تحميل شود كه اين قانون در كشور افغانستان وجود دارد
عـدم   شـود،  كه ثبت محضري هم نمي، قانوني هاي غير گونه ازدواج ديگر از مشكالت اين يكي

حتي  دار شوند، شناسنامه كه اگر هم اين كودكان است شناسنامه به كودكان اين زوجين يعطاا
سـالگي در   هجـده مگر اينكه تـا  ؛ ايراني دارند تابعيت افغاني و نه ،اگر در ايران متولد شده باشند

  .افغاني خود را رد كنند ايران زندگي كنند و تابعيت
در صورت تـرك   ،مدرسه رفتن هم ندارند ةامه اجازشناسن كه به دليل نداشتن ،اين كودكان

 مادران خود را ندارند يا اگر هـم بـه همـراه    از سويتوانايي بازگشت به ايران  ،ايران به افغانستان
دوش مادران  باري بر ،اقتصادي ةبه علت فقدان سرپرست و ضعف بني ،مادر خود در ايران بمانند

هـزار نفـر از    50ي مراجع رسمي كشور، عددي بالغ بـر  در حال حاضر، برابر آمارها. خود هستند
خـارجي   در حـالي اسـت كـه مـدير كـل اتبـاع       اين. دهند ها را تشكيل مي جمعيت اين خانواده

همــين  كــه حاصــل ،هـزار كــودك بــدون هويــت و شناسـنامه   32اسـتانداري تهــران از وجــود  
  ].2 ص ،9[ دهد مي خبر ،هاست ازدواج

نبـودن   به دليل ثابـت  ،شان در ايران زنان به همراه همسران افغاني عالوه بر اينكه زندگي اين
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 ،ايـران  بـا اخـراج اتبـاع سـاكن     ،همواره همراه بـا فقـر و نـداري بـوده اسـت      ،همسرانشان شغل
بـه  ؛ اي قـرار داده اسـت   گونه چندان شده و موقعيت اين زنان را در وضعيت ابهام مشكالتشان صد

 و اقسـام مشـكالت زنـان بيـوه مواجـه      ك شوهرانشان بـا انـواع  نحوي كه با ماندن در ايران و تر
برابـر   ،از سـوي ديگـر  . معلـومي دارنـد   حقـوقي نـا   شوند و با رفتن به افغانستان نيز وضـعيت  مي

سـفانه بـه دليـل    أكننـد كـه مت   مـي  زنـدگي  زن ايرانـي در هـرات   600حـدود   اطالعات موجود،
دادن هويـت   دست اين زنان به دليل از .ندارند ايران را بازگشت به ةنبودن ازدواجشان اجاز رسمي

گـرفتن در   همچنين بـه دليـل قـرار    ساالر افغانستان و فرهنگي خود و عدم تطابق با فرهنگ مرد
 هـا افـزايش   روز آمـار خودسـوزي در آن   بـه  و روز ندارنـد خوبي  ةوجه روحي هيچ به ،شرايط جنگي

شـرايط جنـگ در    گرفتن در ها به دليل قرار درصد از افغان 90حدود ، اساس پژوهشي بر. يابد مي
پوستي هستند و ايـن زنـان هـم از     امراض و ماالريا ،از قبيل سل ها معرض انواع و اقسام بيماري

  ].3 ص ،11[يستند نا اين امر مستثن
واقـع ايـن بـه     دهـد و در  زن ايراني هويت و تابعيت خود را از دسـت مـي   ها، گونه ازدواج با آغاز اين

بـين ايـن    ها يك زن است و همين امر سبب افزايش انواع خودكشي ةپشتوان همةرفتن  دست معناي از
ايـن زنـان را جهـت تـأمين      عمومـاً  داشتن مهارت شغلي مناسب، بدون، ترك همسر .زنان شده است

آوردن بـه بـي بنـد و بـاري جنسـي،       علـل روي . دهـد  گري سوق مي به روسپي شان هاي زندگي هزينه
فشـارهاي   مشـكالت خـانوادگي و   ،اضطراب، افسردگي هويتي، كفايتي، بي س از بيهمچون تر عواملي

  ].5 ، ص20[ شود مي يافت ممتد روحي است كه همگي در برخي زناني كه همسر افغاني دارند
 هـا انجـام   افغـان  ةكشور به وسـيل  ها در درصد قتل 13، ها سازمان زندان كه طبق آمار حالي در

كه فقط از روي فقر و اجبار بـا   ،زندگي اين زنان ايراني ،ندا ها مجرم ايرانيبرابر  4ها  شود و آن مي
  ].6 ص، 19[ شدت مورد تهديد جسمي و روحي قرار دارد به ،شده است مردان افغاني آغاز

 ،شـوند  قـانوني وارد كشـور مـي    بدون مجوز و به صورت غير افراد معموالً گونه با توجه به اينكه اين
اخيـر رئـيس    هـاي  بنابر گزارش. شوند هم براي خود و هم براي اجتماع سبب مي بسياري را مشكالت

ماه گذشته وارد كشـور   7هزار مسافر خارجي طي  302 يك ميليون و، پليس مهاجرت و اتباع خارجه
خـارجي   ةهـزار تبعـ   750ميليـون و   2ميليـون افغـاني در آمـار     2 حضـور  ،اند و آنچه مهم است شده
يكـي از  . ايجاد مشكالت بسياري شده است جاي بس تعجب دارد كه اين امر باعثمجاز در كشور،  غير

 دهنـد،  هنگـام ورود بـه ايـران انجـام مـي      ،غيرمجـاز  خصوص اتباع به ،كه اتباع خارجيي كارهاي بارز
 ،ايراني بايد از دولـت اجـازه بگيرنـد    اين اتباع براي ازدواج با زنان. زنان ايراني است درخواست ازدواج با

اين  .كنند دهد، بدون مجوز ازدواج مي ها اجازه نمي دولت به آن اند و لي چون غيرمجاز وارد ايران شدهو
 ها بدون شناسـنامه بـه زنـدگي خـود     شود و فرزندان حاصل از اين ازدواج نمي ها در جايي ثبت ازدواج

سـواد   روند و بي رسه نميدليل نداشتن شناسنامه به مد بسياري از فرزندان اين افراد به. دهند ادامه مي
  .آورند وجود مي آينده هم براي خود و هم براي جامعه مشكالتي را به شوند كه در بزرگ مي
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 ،يا به صورت سيستم غيرمستقيم طور مستقيم از سيستم خوني شناسنامه يا به ةسيستم ارائ
آنچـه در   .كنـد  به گرفتن شناسنامه ملزم ميو محسوب  يعني تولد در خاك ايراني، وي را ايراني

هـم   يرقـانون يران شده و غيوارد ا يرقانونياز اتباع غ يارين است كه بسيستم مهم است ايس نيا
نكـه  يبا توجه بـه ا . شده است ليتحص يفرزندان برا ين امر باعث سردرگمياند كه ا واج كردهداز

ن ينـد و بـه همـ   ا ها بـدون شناسـنامه   از فرزندان آن ياريكنند و بس يم يران زندگيدر اها  يافغان
وقت آن  ،اند يرانيافراد ا نينكه مادر اياند و با توجه به ا مانده از رفتن به مدرسه محروم ل هميدل
. د نظـر داشـته باشـد   يـ رمجـاز تجد يغ ياتباع خارج رفع مشكالت يبرا يده كه قانون اساسيرس

ـ  كاري بيجاد يمشهد باعث ا مثل تهران و يبزرگ يدر شهرهاها  افغاني حضور ـ يا يراب در هـا   يران
. گيرد مي آنان صورتاز سوي قتل  و يدزد همچون يم گوناگونيجرا .از نقاط شده است ياريبس

 ابعـاد  همـة شـود و   نمـي  خـتم  يبه مشكالت كار فقط يبر مهاجرت اتباع خارج نظارت نداشتن
  ].3، ص2[ رديگ مي بر جامعه را در ياجتماع يفرهنگ
امـرار معـاش بـه     يبـرا  ،كـار  ل نبـود يـ بـه دل ، ازدواج پس از يخارج ةاز مردان تبع ياريبس

هـزار كـودك بـدون     32 هم اكنـون . كنند يگردند و همسران خود را رها م يخود برم يكشورها
بـه   يت نـامعلوم يدر وضع ،گانه استيب ن دختران با اتباعيكه حاصل ازدواج ا ،ت و شناسنامهيهو
ـ يدهد كه ازدواج دختـران ا  يم نشان شده انجامهاي  يبررس ،نيهمچن .برند مي سر ـ  ،يران ژه يـ و هب

ـ يرايبـا اتبـاع غ   ،يمشهد ش ير افـزا يـ اخهـاي   لاسـ در  يپاكسـتان  و يعراقـ  ،يماننـد افغـان   يران
  ].2 ص ،15[ است داشته يريچشمگ

... هـا و  احساسات خـانواده  استفاده از ءآگاهي، سونافقر فرهنگي و مالي،  ،كارشناسان فقر اجتماعي
سـفانه شـرايط   أگوينـد مت  مـي  كارشناسـان  زمينه،اين  در .دانند ها مي گونه ازدواج ينرا از داليل اصلي ا

هـا در برخـي شـهرهاي بـزرگ      داده تا اكنون شاهد تشديد اين قبيـل ازدواج  دست هم به كنوني دست
ايرانـي بايـد بـا     ازدواج اتباع خـارجي بـا زنـان   ، اساس قانون مدني كشور ها بر آن ةبه گفت. باشيم كشور
، صـورت گرفتـه باشـد    1380بعد از سال  هايي كه ازدواج همة ،ع دولت باشد و در غير اين صورتاطال

قانون مدني كشور ازدواج زن ايرانـي بـا اتبـاع خـارجي را بـه       1060ة ماد .شود غيرقانوني محسوب مي
 به فرزنـدان زنـان ايرانـي كـه بـا      فقطكه  طوري به ،از طرف دولت موكول كرده مخصوص ةكسب اجاز

. شـود  داده مـي  شـوند، شناسـنامه   كنند و در ايران متولد مـي  مجوز رسمي با مردان خارجي ازدواج مي
انـد كـه تولـد     داشـته  هـزار ازدواج در ايـران   30از  مهاجران بـيش  ،شده اساس آخرين آمارهاي ارائه بر

ر اثـر فريـب و   به و ها ناموفق بود اين ازدواج بسياري از. آن بوده است ةهويت نيز نتيج هزاران فرزند بي
پدران آنان به اين افراد صورت گرفتـه اسـت و نتيجـه     از سويدختران  يا فروش شيادي اتباع خارجي

آنـان   شـوند يـا شـوهران    مـي  سوي مرزها رهـا  اين دختران مدتي پس از ازدواج در آن شود كه آن مي
روحـي و روانـي و    ةت عديـد ها را با چند فرزند و مشكال گردند و آن پس از مدتي به كشورشان باز مي
  ].3 ، ص6[گذارند  مياقتصادي و اجتماعي به حال خود 
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 مادري برگشت به وطن پايان بيهاي  و چالش يپناهندگان افغان
 كشـورهاي ايـران و   ليـون مهـاجر افغـان از   يم 3 بـيش از  )2013تا  2003( سال گذشته 10در 

در هـا   كننـده  مار زيادي از ايـن عـودت  ش .اند ساير نقاط جهان به ميهن خود برگشته پاكستان و
امنيتـي، مجبـور بـه     ها و عوامل بي بروز تنش اثر ربطالبان،  سقوط رژيم هايي كه پس از آن كنار

انـد،   شده كار بيشديد در تعدادي از واليات هاي  اثر خشكسالي رباند يا  شده خودهاي  ترك خانه
افغانستان حاكي از  هاي رسيده از گزارش .برند مي هاي مختلف بدون سرنوشت به سر اردوگاه در

انـد دوبـاره بـه     خـود برگشـته   هاي اخير بـه وطـن   هايي كه در سال آن است كه شماري از افغان
  ].4ص ،4؛ 3[ اند كشورهاي غربي پناهنده شده كشورهاي همسايه و

  خروج نيروهاي خارجي؛ راه بازگشت امنيت به افغانستان
تـر   كافي اجتماعي و از همه مهـم  تأمينفقدان امنيت ملي و معضل حال حاضر كشور افغانستان 

حضور نيروهاي خارجي در افغانستان از موضـوعاتي   .است حضور نيروهاي خارجي در اين كشور
خارجي مورد توجـه قـرار    جمعي داخلي وهاي  محافل سياسي و رسانه از سوياست كه همواره 

مـي ايـن نيروهـا در    ئلي در رابطه بـا اسـتقرار دا  و ،دهشگرفته، به نفع يا عليه آن مواضعي اتخاذ 
معضل حال حاضر كشور افغانستان فقـدان امنيـت     .است كشور، كمتر نظر موافقي وجود داشته

حضور  .است تر حضور نيروهاي خارجي در اين كشور كافي اجتماعي و از همه مهم تأمينملي و 
محافـل سياسـي و    از سـوي ه نيروهاي خـارجي در افغانسـتان از موضـوعاتي اسـت كـه همـوار      

خارجي مورد توجه قرار گرفته، به نفـع يـا عليـه آن مواضـعي اتخـاذ       جمعي داخلي وهاي  رسانه
 .اسـت  مي اين نيروها در كشور، كمتر نظر موافقي وجود داشتهئولي در رابطه با استقرار دا ،دهش

هـاي خـارجي موافـق    هاي مردمي، نه تنها با حضور دائمـي نيرو  اكثر صاحب نظران و حتي توده
جويانة نيروهاي خارجي در افغانستان بوده، بـر   نيستند، كه مخالف جدي حضور موقت و مداخله

سـاز اسـت، چـه     گذارند كه نفس حضور نيروهاي خارجي در كشورشان مشكل اين ادعا صحه مي
اصـوالً  هـا،   برانگيز است و گذشته از همة ايـن  ها كه بسيار تحريك رسد به نوع عمل و انديشة آن

ها نه تنها تصميم بر تأمين امنيت در افغانستان ندارند، كه هم خود سـعي دارنـد جهـت     خارجي
هاي افغانسـتان از   شود همسايه توجيه حضورشان در افغانستان، كشور ناامن باشد و هم باعث مي

ها عليه كشـورهاي خودشـان، وارد عمـل     اين حضور حساس شده حداقل براي دفع توطئة غربي
 .د و دستي به مسائل افغانستان دراز كنندشون 

 تأمينكه اين نيروها قصد  دهشبيان از ابتداي حضور نيروهاي خارجي در افغانستان، همواره 
افزايش  افغانستان از مسير نظامي و امنيت در تأمينچه اينكه راه . افغانستان ندارند امنيت را در

 بـا آنكـه كـامالً   . دكـر د، بل وضع را بدتر خواهـد  گذر نمي چناني آنهاي  انداختن جنگ راه نيرو و
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مشهود و محسوس است كه توجه به وضعيت اقتصادي مـردم و ايجـاد اشـتغال و تسـريع رونـد      
 امنيـت  تـأمين مطلب ديگـر از ايـن نـوع، راه    ها  گران و ده و صنعت انانبازسازي و كمك به دهق

آزاد گذاشته شوند تا بـه هـر   ها  افغانشود و دولت افغانستان تقويت  بايد تر از همه و عمده است
تنها در گذشته اقـدامي صـورت    ند، اما در اين مسير نهكننحو ممكن سرنوشت خويش را تعيين 

افغانستان  ةجانب سازندگي همه كه در آينده هم هيچ تصميم بر حركتي در مسير شاهراه، نگرفته
  .نيست امنيت و ثبات متصور تأمينو كمك در راستاي 

عالوه بر اينكه هيچ تالشي براي بهبـودي اوضـاع افغانسـتان نخواهـد شـد و       ،ورتدر اين ص
ند، شو مي حساس دلخور وها  عملكرد خارجي ةاز صرف حضور و سپس نحوها  رغم اينكه افغان هب

هـاي   رقابـت  ةها هـم وارد عرصـ   همسايه و منطقه نيز حساس شده و چه بسا پاي آنهاي  كشور
جويانه، آن هم با هدف مقابله با رقبـاي غربـي خـويش در داخـل      هدست مداخل شود واي  منطقه

آرامي و بحـران در   ناهاي  ها، زمينه اين عامل، مزيد بر ديگر علت كه مسلماً كنند افغانستان، دراز
  ].3 ص ،9[ د بودند كه اولين قربانيان اين وضع مردم و كشور ما خواهكن افغانستان را فراهم مي

 ار ارزانك يروين
 به نسبت يمترك ةنيت باالتر و هزيفكي يار افغانك يرويه استفاده از نك يرسد تا زمان مي نظربه 
اسـتقبال   متـر بـا  ك ين و دردسـرها ييپـا  يپرداختـ  دليـل و بـه   داشته باشـد  يار داخلك يروين
ن در يـ ا. دوار بوديشورشان امك بهها  افغان ةتوان به بازگشت هم نمي شود، مي رو ان روبهيارفرماك
و عالوه بر  رددا يگرد قانونيرمجاز پيغ يار خارجك يرويه از مهر امسال، استخدام نكاست  يلحا

پـنج برابـر   اي  مـه يمه خواهد بود؛ جريز موظف به پرداخت جريارفرما نك ،يخارج ةبرخورد با تبع
و  گـر، بـه مـردم   يد ياز سـو . هـا  هـر روز اسـتخدام آن   يارگران بـه ازا كـ  ةدستمزد روزان حداقل

ه ك يصورت در؛ داده شود يرمجاز آگاهيغ ياستفاده از اتباع افغانهاي  بيآس ةد درباريان بايماارفرك
اسـاس   نـد، بـر  كاقدام  يار داخلك يرويرمجاز و استخدام نيغ يخارج ارگركبه اخراج  ييارفرماك

ن ياان يپا چهارم توسعه، تا ةقانون برنام 103 ةدر ماد يذيتنف ةسوم توسع ةقانون برنام 49 ةماد
ن ياعتبار ا تأمينرود در صورت  مي انتظار. ارفرما معاف خواهد شدك ةميبرنامه از پرداخت سهم ب

  ].3ص ،7[ شور خارج شوندكو از  ييرمجاز شناسايغ يخارج ةهزار تبع 80ش از يطرح، ب

 در ايرانها  اقامت افغان يها بهانه
سـازمان ملـل،    امـور پناهنـدگان   يالعـ  يايساريمكران، افغانستان و يا ةجانب دار سهيدر د اگرچه

بـه   يبازگشـت مهـاجران افغـان   هـاي   نهيردن زمك جهت فراهم يدولت افغانستان به انجام اقدامات
شـور، هنـوز   كن يا يو اجتماع يمتعدد اقتصاد التكشورشان متعهد شده است، با توجه به مشك
مانـدن در   يهـا بـرا   ، آندر مقابـل . شورشان وجود نداردكبه  بازگشت مهاجران يبرا يقو ةزيانگ
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ـ  ك، يافكـ ت يـ چون عـدم امن  يعوامل، در حال حاضر. دارند ياديزهاي  ران بهانهيا  يمبـود و گران
 ، سـطح يو مبـارزان جهـاد  هـا   يـك مردم به دست چر يشاورزهاي ك ني، تصرف زميزراع نيزم
، يياربنـ يز عيو صـنا هـا   رسـاخت يت نامناسب زيشور، وضعك يروند بازساز يندكن اشتغال، ييپا
ت يو وضـع  يافكـ  يدرمان و ي، فقدان خدمات بهداشتيو خدمات شهر يبودن رفاه اجتماع نييپا

هـا در بازگشـت بـه     ه افغـان كـ  يالتكمشـ  نيتر از مهم يبخش منزلة به يستم آموزشينامناسب س
در . نـد ك مـي  بيران ترغيها را به ماندن در ا بود، آن بان خواهنديها دست به گر شورشان با آنك

ان كـ ار، درآمـد مناسـب، ام  كع به بازار يسر يچون دسترس ييها تيجذاب وها  تيل، وجود مزمقاب
آب،  ارزان ماننـد  ييربنـا يانـات ز كبـه ام  يگسترده، دسترس يو بهداشت يخدمات درمان ل،يتحص

مراسـم   ياجـرا  در ين، آزادكنش مسـ يمناسـب، گـز   يه و خدمات شـهر كبرق، گاز و تلفن، شب
شـده در   عيـ توز يدولتـ  يهـا  ارانـه يض و استفاده از يعدم احساس تبع ،يت اجتماعي، امنيمذهب

 ].45ص، 21[ ده استكرسخت ها  افغان يران را برايا كن، تريچون آب، نان و بنز يمحصوالت

 ديجدهاي  تيمحدود
شورشـان  كهـزار مهـاجر افغـان بـه      8 فقطاز بازگشت  زيناخير هاي  سالمستخرج در هاي  آمار
ان سـال  يـ تـا پا  يهزار افغان 500د يشده، با ش اعالمياز پ ةه براساس برنامكحال آن. ت داردياكح

 .)چنـين اتفـاقي رخ نـداده اسـت     1392امـا تـا پايـان سـال     ( ننـد ك كران را تريا كخا 1385
اعـزام بـه   « يو حتـ  »ديـ جدهاي  تيجاد محدوديا«ران يدولت ا ياحتمال يريگ ميتصم يمحورها

 شورشـان خبـر  كع بـه  يبازگشت سر يبراها  ماهه به افغان سه ياز مهلت و است »شور ثالثك يك
از ها  افغان يو برخوردار در مورد شغل يديجدهاي  تين مهلت، دولت محدوديپس از ا. دهد مي

  ].4ص ،8؛ 7[ ردكاعمال خواهد  يخدمات شهر
سـت و مـردم از   يكـار ن  يكشـور  در يوقت. وجود دارد كار بيون يليم 2حدود  ،در افغانستان

هـا مهـاجر بـه     ونيـ ليچگونـه م   ،برنـد  مي رنج فساد اداري و ي، مشكل مسكنكار بي، فقر، ينام نا
دولـت افغانسـتان و   . انـد  اكنون در افغانستان بـدون خانـه   هم ها هزار نفر گردند؟ ده افغانستان باز

د بـراي  يـ هـا قـرار دارنـد با    در آن يافغـان  مهـاجران كه  ييمتحد و كشورها مقامات سازمان ملل
مشـكالت   تـر داشـته باشـند و    شـده  تر و حساب قيزي دقير ها به كشورشان برنامه افغان گشت باز

د يـ نبا مهـاجران  عـودت . رنـد يل در نظـر بگ يت، تحصـ يـ ها را مانند اسـكان، كـار، امن   آن ياساس
هـا و   تيـ اسـاس ظرف  د بـر يـ طـرح بازگشـت با  . اورديـ به بـار ب  يزده باشد تا بحران اجتماع شتاب

بازگشت داوطلبانه نظـارت   ةبر نحو. دشو يعمل ت افغانستان و امكانات موجودهاي دول يتوانمند
ـ يمطـابق قـوان   مهاجرانبا . ردينگ خوده شود تا شكل اجباري ب بـه  . دشـو برخـورد   يالمللـ  نين ب

مشـكالت   شده در افغانستان مصاحبه شـود و  اخراج مهاجرانبا . شود يدگيرس مهاجران اتيشكا
شـان اخـراج   حساب يهبدون تسو مهاجرانادي از يممكن است تعداد ز. دريها مورد توجه قرار گ آن
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د يام. ندكنه يشان را تسو يهاي مال يو بدهكار ها فرصت داده شود تا مطالبات به آن. شده باشند
ك مسـئله  ي منزلة هب مهاجرانبشر افغانستان به موضوع اخراج  ون مستقل حقوقيسياست كه كم

شـده در شـهرهاي مـرزي مالقـات و مصـاحبه و       اخـراج  اجرانمهـ كند و با  يدگيحقوق بشر رس
  ].4 ص ،15[ دشومنتشر  قيحقا

 آمار ةيهاجران افغان از زاوم
حتي . در دست نيست هزمينآمار صحيحي در اين  ،ها در ايران با توجه به اشتغال غيرقانوني افغان

در مـورد   اطالعـات مـوثقي   1385و  1375، 1365هاي عمومي نفـوس و مسـكن    در سرشماري
ترسند  زيرا مي ،كنند شغلي خود اجتناب مي ها از بيان وضعيت افغان. مهاجران افغان وجود ندارد
ايران با كمك كميسارياي عالي پناهندگان سازمان   ،1379اسفند  در. دكار خود را از دست بدهن

به  1380بهشت اين طرح در اردي. را آغاز كرد» هاي ساكن ايران طرح شناسايي افغان«ملل اجراي 
هزار افغاني در ايران  350ميليون و  2حدود ، براساس نتايج حاصل از اجراي اين طرح. پايان رسيد
ولي برخي از ، نفر در بازار كار ايران حضور دارند هزار 890كنند كه از ميان آنان حدود  زندگي مي

يست و با احتساب كودكان و دقيق ن» طرح شناسايي«ايران معتقدند آمار  اندركاران بازار كار دست
. شـود  مـي  تعداد كارگران افغاني به بيش از يـك ميليـون نفـر بـالغ     ،افغاني شاغل در ايران زنان
 ةقابل اتكاترين آمار دربار هاي ساكن ايران تاكنون نتايج حاصل از طرح شناسايي افغان ،حال هر به

دهد كـارگران افغـاني    رح نشان مينتايج اين ط .جمعيت و نيروي كار افغاني در ايران بوده است
ها عموماً  آن. گزينند كه تقاضا براي نيروي كار نسبتاً باالست مي عموماً در نقاطي از كشور سكني

چون  ،كنند زندگي نمي) گيالن، ايالم و كرمانشاه( ها باالست كاري در آن هايي كه نرخ بي در استان
 .يين استها پا دانند احتمال يافتن شغل در اين استان مي

ن يشـتر يب تهـران . اند دهيگز ينكشور سكاستان  5در  يارگران افغانكدرصد از  70به  يكنزد
ارگران افغـان در اسـتان   ك درصد از 18حدود . داده است يرا در خود جا يسهم از مهاجران افغان

 ،نيبنـابرا . برعهـده دارد را  يناخـالص ملـ   ديـ درصـد از تول  25ن استان يا. نندك ي ميتهران زندگ
تهـران،   پـس از . اسـت  يو افغـان  ييمهاجران روستا يبرا ييعقال ين استان هدفيار در اك افتني

درصـد از   43/5 ت ويـ درصـد از جمع  40ه در مجمـوع  كـ ، اصفهان، خراسان و فـارس هاي  استان
از  يياند، درصـد بـاال   اختصاص داده ران را به خوديا يد ناخالص مليدرصد از تول 42ار و ك يروين

سـتان و بلوچسـتان در   يدر استان سها  افغان يدرصد14 حضور. اند را شدهيرا پذ يران افغانمهاج
ران يشدن در مرز ا ن استان به علت واقعيرا ايز ،دارد يياستثنا يحالت شوركر نقاط يسه با سايمقا
ه رونـق  كـ  يحـال  در ؛داده اسـت  يرا در خـود جـا   ياز مهـاجران افغـان   يريثكافغانستان شمار  و

 ةزيـ ار با دستمزد بـاالتر انگ كافتن ي .است مواجه ييباال كاري بيو با نرخ  ندارد يچندان ياداقتص
ار بـه  كـ افتن يـ  ير برايفقهاي  افغان. ران بوده استيمهاجرت به ا يبراها  از افغان ياريبس ياصل



  355   ...بررسي ازدواج مردان مهاجر افغاني با دختران ايراني

 و يچـون عربسـتان سـعود    ييشـورها ك بازرگانان ثروتمند افغان به يول ،اند ردهكران مهاجرت يا
متر از كافغان  مهاجران .اند به اروپا رفته يافغان متمولهاي  ردهك ليرده و تحصكامارات مهاجرت 

ـ  ،دهنـد  مـي  لكيران را تشيت ايل جمعكدرصد از 4 شـور  كار كـ  يرويـ درصـد از ن 6حـدود   يول
 از مـردان  ياريبسـ  ،عـالوه  بـه . شوند مي اركبازار  ن وارديين پايدر سنها  يثر افغانكرا ايز ،هستند

ـ  100ه در مقابل هر ك ينحو اند، به ران آمدهيار به اكافتن ي يافغان جدا از خانواده برا ش از يزن ب
 يمهاجران افغـان  انيدر م يت اقتصادكنرخ مشار ،نيبنابرا. ران شده استيوارد ا يمرد افغان 160

هـاي   ورهكـ و همسـران خـود در    ز بـه همـراه پـدران   يـ ان افغان نكودكاز زنان و  يبخش. باالست
  ].3ص ،13[ دنا مشغول يباف يا در خانه به قالي نندك مي ارها ك يدار و مرغها  ي، گاوداريآجرپز

 رانيپاداش خروج از ا
دولـت   يتير چتر حماياند، ز شده يده سامان يه به صورت رسمك يافغان مهاجراندسته از  اما آن

 يو حتـ  يدرمـان  و ياز بهداشـت يـ نل و خدمات مورد يها از نظر اشتغال، تحص آن. قرار دارند رانيا
گـر  يماننـد د  ،يشـهروند  ران بـوده و از حقـوق  يـ ت دولـت ا يـ تحـت نظـارت و حما   ييامور قضا

امـور   يعـال  يايسـار يمهـاي ك  يهمـاهنگ  با توجـه بـه توافقـات و   . برخوردارند ،يرانيشهروندان ا
هـاي   نـه ياسـت زم ران، قـرار  يدو دولت افغانستان و ا پناهندگان و مهاجران سازمان ملل متحد با

بازگشـت   يبرا يدار مدتهاي  ارتكن راستا، يدر ا. شورشان فراهم شودك بازگشت اتباع افغان به
 يابتـدا  تـا  يارت عـاد كـ بـا عنـوان   ها  ارتكاز  يسر يك. شورشان صادر شده استكبه  ها افغان
 ةژيـ رت واكـ گر، يارت دك .شورشان مهلت داده بودكبازگشت به  يبراها  ور امسال به افغانيشهر

ران تـا اول  يـ خروج از ا ين گروه برايبه ا. اند ردهكار ياخت يه همسرانكاست  يطالب و اتباع افغان
  .است فرصت داده شده ياسفند سال جار

و  ييه شناسـا كـ انـد   نشـده  يدهـ  نون سـامان كتـا  يهزار مهـاجر افغـان   500 ا،يآذرن ةبه گفت
مـردم و   ياركـ ادامـه بـر لـزوم هم    در يو. طلبـد  مي را يمضاعف ةنيها زمان و هز بازگرداندن آن

 ياركـ ه مـردم هم كـ  يتا زمـان «: ديگو مي نهين زميرده و دراكد كيشور تأكان با وزارت يارفرماك
 نخواهد يشورشان سرعت چندانكبه ها  نداشته باشند، بازگشت افغان الن مربوطهئوالزم را با مس

  ].4ص ،1[ »داشت

 گيري نتيجه
خارجي را در مواردي هم كـه مـانع قـانوني نـدارد بـه       ةايراني با تبعم ازدواج زن .ق 1060 ةماد
 .ده استكرمخصوص از طرف دولت موكول  ةاجاز

خـارجي در مـواردي هـم كـه مـانع قـانوني        ةازدواج زن ايراني با تبع قانون ازدواج، 17 ةماد
اجـازه   هـر نقطـه مرجعـي را بـراي دادن     درمخصوص بوده و دولت بايـد   ةموكول به اجاز ،ندارد
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بـه حـبس    ،مـذكور در فـوق بـا زن ايرانـي ازدواج نمايـد      ةهر خارجي كه بدون اجاز. كندمعين 
 .تعزيري از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد

ـ     دليـل   هتبعات و پيامدهاي سياسي و امنيتي ازدواج زنان ايراني با مـردان افغـاني را شـايد ب
بودن  يك موضوع مطرح در جامعه و كاربردي منزلة شدن اين موضوع در چند سال اخير به مطرح

از تكرار مكررات اسـت كـه بارهـا و بارهـا     ها  زيرا بسياري از عناوين تحقيقكرد، آن بتوان عنوان 
كـه  ، به اميد آنكه بتوان در راستاي خدمت به ايـن قشـر جامعـه    .ديگران مطرح شده است سوي
شايسته مورد اي  و اين معضل را به گونه اردگامي مثبت برد ،دهستن اكنون درگير اين مسئله هم

كه بين اتباع افغاني بـا ايرانيـان صـورت گرفتـه     هاي  البته اكثر ازدواج .هدتجزيه و تحليل قرار د
از مراجع  دكه باي صورتي در. است قانوني بوده و فقط به صورت شرعي غيرهاي  است از نوع ازدواج

خـارجي   مهـاجران كـل امـور اتبـاع و     ةامي و اداركل اتباع خارجه نيروي انتظ ةصالح در ادار ذي
حـدود  ، رسـمي  كه متأسفانه طبق آمار غير دندكر مي وزارت كشور مجوز ثبت قانوني ازدواج اخذ

  .اند بالتكليف هزار از زنان ايراني مزدوج با اتباع افغاني در حال حاضر 30
ترك،  ،واقع در. ناپذيري دارد برانعواقب جها،  ويژه افغان ، بهازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي

عواقب ازدواج  تحصيل فرزندان از نشدن مدارك شناسايي و عدم جامعه، صادر هويتي در طالق، بي
هـاي جمعـي، مـردم را از     هاي فرهنگي و رسـانه  الزم است ارگان، اين بنابر .با اتباع خارجي است

ناپـذير آن   ز اين مسئله و پيامـدهاي جبـران  ند تا از بروكنها آگاه  ناپذير اين ازدواج عواقب جبران
ـ از طبقات پايين اجتماع هسـتند،   كه عمدتاً ،دختران و از اين زنان برخي .جلوگيري شود ر اثـر  ب
اولين  .آيند ميپدرانشان، به ازدواج مردان افغاني در از سوياتباع افغاني يا فروش  فريب و شيادي

بانوان  دادن تابعيت ايراني اين دست نمايد، از فغاني رخ ميهر زن ايراني با مرد ا مشكلي كه با ازدواج
  .مانند زنان ايراني به تابعيت ايراني خود باقي مي ،بنا به قانون ايران .است

ازسـوي   ها گونه ازدواج نپذيرفتن اين بعضاً ها و افغان هاي ايراني با اختالف فرهنگي و سنتي خانواده
گونـه   ايـن . كنـد  بـانوي ايرانـي ايجـاد مـي     ةضاعفي براي خانوادعضو ايراني، مشكالت روحي و رواني م

و درواقـع ايـن بـه معنـاي     بدهـد  زن ايراني هويت و تابعيت خود را از دست شود  موجب مي ها ازدواج
بـين ايـن زنـان     هـا  يك زن است و همين امر سبب افزايش انواع خودكشي ةرفتن تمام پشتوان دست از

تبـع   به مناسب همسر و قانوني و نداشتن وضعيت شغلي نا هاي غير دواجزنان به دليل از اين .شده است
به هر عنوان شوهر ايـن   اي هستند و اگر شان همواره دچار مشكالت عديده بودن وضع اقتصادي خراب

انـواع   .شـود  چندين فرزنـد نيـز چنـد برابـر مـي      ها را ترك كند، اين مشكالت با وجود حضور زنان آن
  .ستها اين آسيبنمونة نفس، اعتياد به مواد مخدر و الكل از  به تمادها، كاهش اع افسردگي

ها بدون شناسنامه به زنـدگي   شود و فرزندان حاصل از اين ازدواج ها در جايي ثبت نمي اين ازدواج
رونـد و   بسياري از فرزندان اين افراد به دليل نداشتن شناسنامه بـه مدرسـه نمـي   . دهند ادامه مي خود
  .آورند آينده هم براي خود و هم براي جامعه مشكالتي را به وجود مي شوند كه در مي سواد بزرگ بي
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. دارد يريناپذ عواقب جبران يبا اتباع خارج يرانيازدواج زنان اتوان نتيجه گرفت كه  مي پس
ل فرزنـدان  يتحصـ  و عدم يينشدن مدارك شناسا جامعه، صادر در يتيهو يواقع ترك، طالق، ب در
هـاي   و رسـانه  يفرهنگـ  يهـا  الزم اسـت ارگـان  ، نيا بنابر .است يدواج با اتباع خارجعواقب از از

 يامـدها ين مسئله و پيند تا از بروز اكنها آگاه  ن ازدواجير ايناپذ ، مردم را از عواقب جبرانيجمع
  .شود يرير آن جلوگيناپذ جبران

ن ييپـا  سـطح  ي،اعـ زر نيزم يمبود و گرانك، يافكت يچون عدم امن يعوامل ،در حال حاضر
و خـدمات   يبـودن رفـاه اجتمـاع    نييت نامناسـب پـا  يشور، وضعك يروند بازساز يندكاشتغال، 

 منزلـة  بـه  يستم آموزشـ يت نامناسب سيو وضع يافك يدرمان و ي، فقدان خدمات بهداشتيشهر
 بـان خواهنـد  يگر به ها دست شورشان با آنكها در بازگشت به  ه افغانك يمهم التكاز مش يبخش
چـون   ييهـا  تيجـذاب  وها  تيدر مقابل، وجود مز. ندك مي بيران ترغيها را به ماندن در ا آن ،دبو

گسترده،  يو بهداشت يخدمات درمان ل،يان تحصكار، درآمد مناسب، امكع به بازار يسر يدسترس
مناسب،  يه و خدمات شهركآب، برق، گاز و تلفن، شب ارزان مانند ييربنايانات زكبه ام يدسترس

ض و ي، عـدم احسـاس تبعـ   يت اجتمـاع يـ ، امنيمراسـم مـذهب   ياجرا در ين، آزادكنش مسيگز
 يران را بـرا يا كن، تريچون آب، نان و بنز يشده در محصوالت عيتوز يدولتهاي  ارانهياستفاده از 

  .ده استكرسخت ها  افغان

  راهكارهاي پيشنهادي
اطالعـاتي قـوي   هـاي   و ايجاد بانك سو كنترل و نظارت بيشتر بر رفتار مهاجران افغاني از يك. 1

دار دختران ايراني با پسران افغـاني   لهئگونه ازدواج مس نسبت به وضعيت مهاجران افغاني تا از هر
  ؛جلوگيري شود

افغاني به منظور كنترل بيشتر ايـن پناهنـدگان و تحكـيم مبـاني      شهرهاي تقويت مهمان. 2
سـاز دختـران ايرانـي بـا      ون ضـابطه و دردسـر  قانوني و حقوق داخلي براي ممانعت از ازدواج بـد 

  ؛مهاجران افغاني
به عدم اسـتفاده از اتبـاع    انيارفرماكب يترغ يار براكوزارت  ياز سو يقيتشو يارهاكراه .3
ريـزي دقيـق و    برنامه او كشور افغانستان ب ودها در نظر گرفته ش رمجاز از جمله افغانيغ يخارج

  ؛ندكفراهم ها  افغان منسجم راه بازگشت به كشور را براي
المللـي و مسـائل تشـويق و     هاي بين پارچه مهاجران افغاني از ايران با استفاده از ابزار خروج يك. 4

انـد و فرزنـدان    ها به كشورشان بدين جهت كه آنان با فرهنگ ايران زندگي كـرده  ترغيب و عزيمت آن
پـذيري از فرهنـگ خـودي را در     أثيرتواننـد تـ   انـد و بهتـر مـي    ها نيز با همين فرهنگ بزرگ شـده  آن
  توان از يك نوع صادرات فرهنگي نام برد؛ سوي مرز داشته باشند كه اصوالً مي آن

بـردن فرهنـگ اجتمـاعي     كارهاي فرهنگي در افغانستان به همين منظور و باال دادن انجام. 5
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شد اان حاكم بزيستن و رعايت حقوق و حقوق ديگران چون تا زماني كه فقر فرهنگي در افغانست
  ؛تبعات سوء آن به كشور ما سرايت خواهد كرد

هـاي مختلـف چـون تـا      دادن كار اقتصادي در افغانستان و ايجاد زمينة اشتغال در زمينـه  انجام. 6
  زماني كه فقر گرسنگي در افغانستان حاكم باشد، پيامدهاي ناامني براي ايران وجود خواهد داشت؛

هـا   ياست با دفتر اتبـاع در اسـتاندار   بهتر ،داردرا گانه يتباع بقصد ازدواج با ا ياگر دختر. 7
عنوان متخلـف   ن افراد بهيبا ا ،ن صورتير ايدر غ .شود ايرا جو يخارج ةت تبعيمشاوره كند و هو

  .شود يبرخورد م
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