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 چكيده 

گذاران و سیاستهای گذشته توجه بسیاری از  هایی است که طی دهه قاچاق مهاجر یکی از پدیده
شناختی و ماهیت  های روش محققان را به خود جلب کرده است. با این حال، به دلیل محدودیت

های نظری برای  غیرقانونی این پدیده نه تنها سنجش آن در بسیاری از موارد ناممکن است، بلکه تالش
رد نیاز از طریق مصاحبۀ های مو تبیین آن نیز دشوار است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی بوده و داده

مهاجر اقتصادی  44بر فعال در خاک افغانستان و همچنین مصاحبۀ با فرد قاچاقچی/ قاچاق 22عمیق با 
شده به ایران در دو والیت نیمروز و هرات گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد فرایند  قاچاق

بران یافتن مرحلۀ نخست، وظیفۀ اصلی قاچاق گیرد؛ درقاچاق مهاجران به ایران در سه مرحله انجام می
بران باشد. همچنین، مهاجران معموالً به دو شیوه قاچاق دهی شرایط و وسایل سفر میمشتری و سازمان
های فامیلی و دوستی یا رفتن به شهر زرنج که نقطۀ شروع  کنند: از طریق شبکه خود را پیدا می

وی ایران است. در مرحلۀ بعد، که مسیر مهاجرتی است، های نامتعارف از افغانستان به س مهاجرت
برند و با عبور از مناطق تحت  های قاچاق از شهر زرنج مهاجران را به سوی مرز پاکستان می شبکه

شوند و از آنجا با کمک  نظامیان غیردولتی( داخل خاک پاکستان می کنترل طالبان و ملیشا )شبه
شوند. پس از رسیدن به و به استان سیستان و بلوچستان وارد می های محلّی از مرز ایران گذشته شبکه

بران با مهاجران قطع شده و ادغام آنها در جامعۀ مقصد شهرهای مقصد در داخل ایران، تماس قاچاق
توان گفت که گیری از مقاله میگیرد. در نتیجه مهاجران شکل می  های فامیلی و دوستی توسط شبکه

ای و پیچیده است که در سطوح نستان به ایران فرایندی سودآور، چند مرحلهقاچاق مهاجر از افغا
گیرد. بعالو، در فرهنگ و جامعه افغانستان، مهاجرت مختلف و با بازیگرانی گوناگون شکل می

عنوان بر نه تنها مجرم نبوده، بلکه بهغیرقانونی نوعی استراتژی بقاء بوده و در فرایند تحقق آن قاچاق
 دهنده، از تصویر اجتماعی مثبت و منزلت اجتماعی برخوردارند.   اتعامل نج

 های قاچاق مهاجر، رویکرد تجاری، افغانستان. بر، شبکهقاچاق مهاجر، قاچاق: واژگان کليدی
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 مقدمه
ها و مهاجرت آنها از محلی  سابقۀ انسان های برجستۀ دنیای کنونی، جابجایی بی یکی از ویژگی

ها به لحاظ نوع، انگیزه، بُعد و ترکیب مهاجران از تنوع  ین جابجاییبه محل دیگر است. ا

های متفاوت در مسیرهای مختلف، قانونی  چشمگیری برخوردارست، به نحوی که افراد با انگیزه

های شغلی یا  افتند. برخی به دنبال فرصت یا غیرقانونی، به سوی مقاصد گوناگون به راه می

یافته، به طور موقت یا دایم،  یافته به کشورهای توسعه توسعه زندگی بهتر از کشورهای کمتر

کنند؛ برخی برای فرار از تعقیب یا ترس از جان وطن خود را رها کرده و در  مهاجرت می

جویند؛ برخی هم برای پیوستن به اعضای خانواده یا دوستان خود راهی  کشوری دیگر پناه می

ها به قدری بزرگ است که  باشد، مقیاس این جابجایی شوند. انگیزه هر چه که سرزمینی دیگر می

های فرستنده و پذیرندۀ مهاجر  های دولت ای جدی در سیاستگذاری مدیریت مهاجرت به مسأله

های فرامرزی از یک سو و  بدل گشته است. گذشته از این، تقاضای باال برای مهاجرت

گیری  ه وجود آورده که به شکلمحدودیت در رفت و آمد فرامرزی از سوی دیگر بازاری را ب

های غیرقانونی  صنعت مهاجرت منجر گشته است. در درون چنین ساختاری است که مهاجرت

ها را  های مدیریت مهاجرت را به چالش کشیده و اقتدار دولت ها و نظام به شکلی آشکار سیاست

 برد.  زیر سؤال می

های سیاسی در  ریه و دیگر ناآرامیهای اخیر اتفاقاتی نظیر بهار عربی، بحران سو در سال

خاورمیانه و مناطق دیگر موج عظیمی از پناهجویان را به سوی کشورهای همسایه و فراتر از آن 

به کشورهای  2016و  2015های  میلیون در سال 3/1به راه انداخت. بر اساس آمارها، حدود 

ها بیشترین  پس افغانستانیها و س اروپایی درخواست پناهجویی دادند که در این میان، سوری

اکثر این سفرها به صورت غیرقانونی و با کمک  1.(2017تعداد را داشتند)کمیسیون اروپا، 

 های قاچاق مهاجر صورت گرفته است.  شبکه

ای دیرپا و آشنا برای مردم افغانستان به  مهاجرت، در اشکال قانونی و غیرقانونی آن، پدیده

های گذشته و  ای است که در طول دهه پدیده 2ایت اجباری تودهرودبا اینحال، مهاجر شمار می

ها علیه  گیری جبهۀ مقاومت با عنوان جهادی با تجاوز شوروی به این کشور آغاز شد. با شکل

                                                           
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics 

2 Mass forced  migration  
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ها جنگ و ناامنی سراسر کشور را فرا گرفت. بسیاری از مردم عادی به کشورهای همسایه  روس

ند. با خروج ارتش سرخ از افغانستان، اولین بازگشت بزرگ از جمله پاکستان و ایران پناهنده شد

های  ها به کشورشان آغاز شد اما طولی نکشید که وقوع جنگ داخلی به سبب کشمکش افغان

های درگیر در داخل کشور و خأل قدرتی که به وجود آمده بود، موج  درونی بین احزاب و طرف

(. ظهور طالبان و سرکوب 2015صادقی،  شوازی وجدیدی از آوارگان را خلق نمود )عباسی

ای از کشور شد. های توده های دینی و قومی در افغانستان سبب موج دیگری از مهاجرت اقلیت

، مردم در داخل 2002با این حال، پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت جدید در سال 

صلح و امنیت با کمک جامعۀ  کشور و پناهندگان در خارج از کشور به بهبود اوضاع و برقراری

 2004تا  2002های  المللی امیدوار شدند. از اینرو، بازگشت جمعی بزرگ دیگری در سال بین

شوازی و رخ داد و حدود چهار میلیون افغانستانی به کشورشان بازگشتند )محمدی، عباسی

به کند شدن  2006(. اما بدتر شدن وضعیت امنیتی و احیای طالبان پس از سال 2018،  1صادقی

به بعد، هر سال وضعیت امنیتی بدتر و  2006ها انجامید. از سال  ناگهانی این بازگشت

 به اوج خود رسید.  2014های شغلی محدودتر گشت و این وضعیت در سال  فرصت

در چنین شرایطی، مهاجرت به مثابۀ یک استراتژی بقا محسوب شده و بسیاری از جوانان به 

یا دایم به کشورهای همسایه و دورتر افتادند. مهاجرت قانونی به خاطر فکر مهاجرت موقت 

رو، مهاجرت غیرقانونی ای معدود ممکن بود. از این عوامل سیاسی یا اقتصادی تنها برای عده

های قاچاق مهاجر  رود. در این میان، شبکهگزینه ارجح در میان مردم افغانستان به شمار می

رود )محمدی، نیمکار  ها به شمار می فرایند مهاجرتی افغانستانی هاست که بخش مهمی از مدت

.با این وجود، تحقیقات چندانی در این حوزه صورت نگرفته است. غیرقانونی 2(2019و سویج، 

شود که سنجش مقیاس و بررسی ابعاد مختلف پدیدۀ  ها سبب می های این شبکه بودن فعالیت

لکه در تمام مناطق دیگر، امری بسیار دشوار گردد )مجیدی قاچاق مهاجر نه تنها در افغانستان، ب

 (. 2016، 3و دانزیگر

ها،  های گذشته توجه بسیاری از دولت هایی است که طی دهه قاچاق مهاجر یکی از پدیده

های  گذاران و محققان را به خود جلب کرده است. با این حال، به دلیل محدودیتسیاست

                                                           
1 Mohammadi, Abbasi-Shavazi and Sadeghi. 
2 Mohammadi, Nimkar and Savage. 
3 Majidi and Danziger 
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المللی آن در بسیاری از  ی این پدیده نه تنها سنجش ابعاد بینشناختی و ماهیت غیرقانون روش

های بسیاری  های نظری برای تبیین و توضیح آن با دشواری موارد ناممکن است، بلکه تالش

رو است. رویکردهای نظری به پدیدۀ قاچاق انسان در کل و قاچاق مهاجر به طور خاص،  روبه

، 2؛ بیلسن1997، 1کنند )سالت و اشتین تحلیل می« یافته مانجرم ساز»عمدتاً این پدیده را با عنوان 

ها تمرکز  بر سوءاستفاده از مهاجران توسط این شبکه« بشردوستانه»اندازی  ( یا با چشم2009

؛ 4(. با این حال، تحقیقات جدید )برای مثال، ایکدویگو و توکتاس2002، 3اند )گاالگرکرده

دهند که برخالف تصور غالب، در اکثر نقاط دنیا،  می ( نشان2017، 6؛ مندیک2003، 5وایرینن

های کالسیک  مراتبی را که در نظریه یافتگی و سلسله المللی، سازمان های قاچاق ماهیت بین شبکه

ند و ای فعال ها بیشتر در سطح محلی و منطقه دهند، ندارند برعکس، این شبکه بدان ارجاع می

شده ممکن است فعالیت  ، قاچاقچیان و مهاجران قاچاقالمللی ندارند. به عالوه مقیاسی بین

  را نه یک جرم، بلکه یک فعالیت ضروری و نوعی کمک به همنوع تلقی کنند.« قاچاق مهاجر»

از آنجایی که پدیدۀ قاچاق مهاجر در افغانستان طی چند دهۀ گذشته امری همیشگی بوده و 

کشور بستر مناسبی را برای بررسی ماهیت  کنند، این های متعددی در این کشور فعالیت می شبکه

آورد. در این  و ابعاد مختلف پدیدۀ قاچاق مهاجر و ارتباط آن با مهاجرت غیرقانونی فراهم می

زمینه، این مقاله بر آن است که به کندوکاو پدیدۀ قاچاق مهاجران اقتصادی افغانستانی به ایران 

 های قاچاق مهاجر بپردازد. توسط شبکه

 نظری و پيشينه پژوهش مالحظات 

ای نیست و  پرداختن به موضوعاتی همچون مهاجرت نامتعارف و قاچاق مهاجر کار ساده

رو هستند. در محققان برای تحلیل نظری ابعاد مختلف این مسائل با مشکالت بسیاری روبه

 توان به دو دسته تقسیم کرد:  روی محققان را میخصوص قاچاق مهاجر، مشکالت عمده پیش

، تعریف مشخصی برای قاچاق مهاجر 1990: تا دهۀ 7لف( تعریف پدیدۀ قاچاق مهاجرا

 1وجود نداشت. این امر تا حدی بدین خاطر بود که عموماً قاچاق مهاجر را تحت قاچاق انسان

                                                           
1 Salt and Stein 
2 Bilecen 
3 Gallagher 
4 Icduygu and Toktas 
5 Vayrynen 
6 Mandic 
7 Migrant smuggling 
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در بسیاری از بسترها به معنای  2کردند. گذشته از آن استفاده از مفهوم قاچاق بندی می دسته

شد. از همین رو، این دو مفهوم در موارد مختلف به اشتباه به جای یکدیگر  یقاچاق کاال درک م

آنکه  شود بی رفتند و امروزه نیز در میان سیاستگذاران و محققان این امر مشاهده می به کار می

(. در اواسط دهۀ 64: 2008، 3تمایز حقوقی موجود بین این دو مفهوم در نظر گرفته شود )کوثر

هایی بر سر تعریف قاچاق انسان، قاچاق مهاجر و دیگر مفاهیم مربوطه آغاز  ثبود که بح 1990

های مختلف تالش کردند تا با تمایزگذاری  (. سازمان2002، 4المللی مهاجرتشد )سازمان بین

های جدیدی برای مقابله با آنها در حوزۀ بین این دو پدیده و ارائۀ تعاریف جدید، گام

ترین  ب(. در متداول 2000الف و  2000، 5الً سازمان ملل متحدگذاری بردارند )مث سیاست

 اند:تعریف این دو پدیده چنین تعریف شده

قاچاق انسان: استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن افراد، به وسیلۀ تهدید یا 

ت یا موقعیت استفاده از زور یا دیگر اشکال اجبار، اختطاف، جعل، فریب و سوءاستفاده از قدر

پذیر یا سوءاستفاده از دادن یا گرفتن پول یا منفعت برای به دست آوردن رضایت یک  آسیب

 (.3ب، بند  2000فردی که بر دیگری کنترل دارد، به منظور استثمار )سازمان ملل متحد، 

قاچاق مهاجر: به دست آوردن منفعت مالی یا مادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ورود 

قانونی یک فرد به یک کشور دیگر که فرد مذکور تبعه یا مقیم دائم آن نیست سازمان )ملل غیر

 (.3الف، بند  2000متحد، 

هایی وجود دارد. مثالً استثمار و  بر این اساس ، بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجر تفاوت

حالی که عبور از  ناپذیر از قاچاق انسان است در شده بخشی جدایی سوءاستفاده از افراد قاچاق

(. از آن سو، بالعکس، عبور 2002المللی ضرورتاً الزم نیست )ایکدویگو و توکتاس،  مرزهای بین

ناپذیر از قاچاق مهاجر است، اما استثمار و سوءاستفاده نه،  المللی بخشی جدایی از مرزهای بین

ـ به قاچاق انسان  گرچه در مواردی قاچاق مهاجر ـ به موجب استثمار و سوءاستفاده احتمالی

شود.به طور کلی،هدف اصلی قاچاق انسان استثمار و سوءاستفاده از افراد و کارشان  منتهی می

تحت شرایطی خالف حقوق بشر است. در حالی که هدف اصلی قاچاق مهاجر شاید تسهیل 

                                                                                                                                           
1 Human trafficking 
2 Smuggling 
3. Koser 
4 International Organization for Migration 
5 United Nations 
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یی بین ها المللی باشد. با این حال، در بسیاری موارد همپوشانی عبور غیرقانونی از مرزهای بین

رود به دالیل مختلف از مهاجران نیز در طول مسیر  این دو تعریف وجود دارد چرا که امکان می

 (.2000قاچاق سوءاستفاده شود )سالت، 

شود  آوری دادۀ معتبر و کافی: ماهیت غیرقانونی و پنهانی قاچاق مهاجر سبب می ب( جمع

های  ها، بُعد و ترکیب شبکه مسیرها، هزینهشده،  بیشتر ارقام ذکرشده در مورد تعداد افراد قاچاق

های رسمی و قابل اعتناء  قاچاق و غیره صرفاً برآوردهای حدسی و گمانی باشند. تنها داده

باشد که البته اینها نیز خود  ها می ها و دیپورتی ها و دادگاه مربوط به آمار دستگیرشدگان در پاسگاه

دهد  اند پوشش نمی مات دولتی پنهان ماندهناقص هستند و بخش عظیمی را که از چشم مقا

 (. 2006، 1؛ آنتونوپولوس و وینتردیک1997)سالت و اشتین، 

های بسیاری برای  های اخیر، محققان تالش ها، در سال علیرغم تمام این دشواری

اند با انجام تحقیقات میدانی ابعاد مختلف آن  بندی نظری این پدیده کرده و تالش نموده صورت

ای  المللی به مثابۀ رابطه های قاچاق، مهاجرت بین شن سازند. در رویکردهای سنتی به شبکهرا رو

کند( و دولتی که به  بین فرد یا خانوار از یک سو )که با هدف اسکان دایمی یا کار مهاجرت می

(. این نظریات 1997شد )سالت و اشتین،  کند، از سوی دیگر تصور می بان عمل می مانند دروازه

های متعارف و نامتعارف مبهم  هایی را به دنبال داشتند از جمله اینکه مرز میان مهاجرت لشچا

ماند و میزان عاملیت فرد مهاجر )یا به عبارتی قدرت انتخاب در اینکه به کجا بروند( و دولت  می

 گرفت )اینکه چطور ورود و خروج و شرایط استخدام مهاجران را مدیریت نمایند( را نادیده می

)همان(. از همین رو، محققان برای پاسخ به این مشکالت به رویکردهای نظری جدیدی متوسل 

الف؛  2000های مختلفی که از این نظریات موجود است )مثالً سالت،  بندی شدند. علیرغم دسته

( در مقالۀ خود با عنوان 2013بندی را بیرد ) ترین دسته (، جامع2013، 3؛ بیرد2007، 2ون لیمپت

بندی وی شامل شش دسته رویکرد  دهد. تقسیم ارائه مییکردهای نظری به قاچاق مهاجر رو

 پردازیم: ها میشود که در اینجا به طور مختصر بدان می

شناختی استوارند: در  های جرم که به طور خاص بر مدل ای رویکردهای سازمانی یا شبکه. 1

یافته و اقتصاد  تر جرایم سازمان ۀ بزرگهای قاچاق مهاجر بخشی از مسأل این رویکردها، شبکه
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شود. در این نگرش، شبکۀ قاچاق مهاجر به عنوان یک )یا بخشی از  نامشروع جهانی تلقی می

نمایند تا  مند خارج از محدودۀ قانون عمل می شود که به طور نظام یک( سازمان جنایی تلقی می

ها دارای  (. این شبکه2003ن، اعضایش به حداکثر سود مالی یا مادی دست یابند )وایرین

مراتبی و مافیایی هستند که در آن یک نفر یا گروه در رأس قرار دارند و تمام  ساختاری سلسله

کنند. در این رویکرد، بر سازمان اجتماعی  عملیات قاچاق مهاجران را مدیریت و نظارت می

قیقات جدیدتر )مثالً وایرینن، شود. با این حال، تح یافته تمرکز می ها و نقش جرایم سازمان شبکه

گویند که در برخی از موارد، چنین ساختار  اند و می ( این رویکرد را زیر سؤال برده2003

ها  ها و نقش شود. در واقع، رابطه مراتبی در میان اعضای شبکۀ قاچاق مهاجر مشاهده نمی سلسله

ت افقی است )آنتونوپولوس و ها بیشتر از آنکه عمودی باشد، به صور در سازمان اجتماعی شبکه

 (.2008، 2؛ ژانگ2001، 1؛ ارونویتز2006وینتردیک، 

ها  به بررسی نحوۀ عبور مهاجران از مرز، احتمال دستگیری های مبتنی بر داده: این مدل مدل. 2

پردازند و قصد دارند نرخ بازداشت آنها میمهاجران نامتعارف توسط نیروهای مرزی و پلیس و 

ها را برآورد کنند. تالش عمده در این های نامتعارف و احتمال دستگیری آن تجمعیت مهاجر

های  های مهاجرتی نامتعارف که توسط شبکه ها آن است که تصویری از بُعد و ترکیب جریان مدل

رو بوده است.  ها نیز با نقدهایی روبه شوند به دست دهند. با این حال، این مدل قاچاق جابجا می

تر بدان پرداختیم  شود که پیش ها مربوط می ین نقدها، به موجودیت و کیفیت دادهیکی از مهمتر

 (. 2011، 5؛ وگل و دیگران1995، 4الف و ب؛ ماسی و سینگر 1995 3)اسپنشید

های مهمی در  بران به عنوان میانجی: در این مدل، قاچاقمدل تجارت و صنعت مهاجرت. 3

کنند. در این رویکردها، مدل تجاری مهاجرت از  می بستر بازارهای جهانی برای مهاجرت عمل

عمومیت خاصی برخوردار بوده است چرا که توجه خاصی را به پیچیدگی مهاجرت جهانی در 

(. همین سطوح 195: 2006، 6کند )هرمان سطوح مختلف با بازیگرانی گوناگون جلب می

شوند  ت در یکدیگر ادغام میمختلف، نهادها و بازیگران هستند که در یک مدل جهانی از مهاجر
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)از آنجایی که تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد تجاری مهاجرت است، در انتهای این بخش به 

 (.2007؛ سالت و اشتین، 2006، 1طور مفصل  بدان خواهیم پرداخت( )بیلگر، هافمن و جندل

قاچاق  : این رویکردها به مقایسۀ بسترهای مختلفرویکرد تطبیقی و ساختاری جهانی. 4

شدن  های جهانی پردازند. این رویکردها به طور عمده به نظریه مهاجر در طول زمان و مکان می

های متمایز آن در درون و بیرون مناطق جغرافیایی مختلف تمرکز  ها و موضع استوارند و بر نقش

یری (. در این رویکرد، پدیدۀ قاچاق مهاجر دارای مقیاس جهانی چشمگ2013کنند. )بیرد،  می

است وقاچاق مهاجر محصولی از عوامل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است که در طول 

توان آن را در بسترهای مختلف مقایسه کرد )کایل و  کند و اینگونه می زمان و مکان فرق می

های به دست  (. با این حال، این رویکردها مشکالت بسیاری دارند. مثالً داده2001، 2کاسلوسکی

ها عمدتاً در سطح  در این رویکردها چندان قابل مقایسه نیستند. گذشته از آنکه، این مقایسه آمده

را در « شدن جهانی»های  گیرند. همچنین گرچه تناقض باشند و سطوح کالن را نادیده می خرُد می

کنند که خود  سازند، اما به این واقعیت توجهی نمی ارتباط با مهاجرت نامتعارف برجسته می

؛کایل و 2013شدن هستند )بیرد،  هاجرت نامتعارف و قاچاق مهاجران محصولی از جهانیم

 (.2001، 3؛ کایل و لیانگ2001کاسلوسکی، 

: آزادی تحرک و جابجایی یکی از ارکان حقوق بشر است اما بر رویکرد حقوق بشری. 5

توانند اجازۀ الزم  دم میشود، برخی از مر المللی دنیا مشاهده می مبنای آنچه امروزه در نظام بین

-برای مهاجرت از کشوری به کشوری دیگر را کسب کنند، در حالی که بقیه از این حق محروم

اند. بر مبنای رویکردهای حقوق بشری، بحث کنترل و مدیریت جهانی مهاجرت سبب بوجود 

رل دهند( و کنت آمدن صنعت تسهیلِ مهاجرت )شامل خدماتی که قاچاقبران به مهاجران می

ها( شده است. به عالوه، شرایط  های نهادی و دولتی برای مدیریت جابجایی )شامل تالش

های اصلی در این رویکردهاست.  مهاجران در مسیر راه و حمایت مورد نیاز از آنها از بحث

سپارند ممکن است با  های قاچاق می بسیاری از مهاجران از زمانی که خود را به شبکه

رو شوند به طوری که در برخی موارد به مرگ آنها بیانجامد. در  یاری روبههای بس سوءاستفاده
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شده دارند؟  ها به لحاظ اخالقی چه مسئولیتی در برابر مهاجران قاچاق چنین وضعیتی، دولت

ها چطور باید با مسألۀ قاچاق مهاجر به مثابۀ جرم برخورد کنند به طوری که حقوق بشر  دولت

های قاچاق،  ها و اقدامات دولتی نسبت به شبکه نشود؟ با توجه به واکنشمهاجران زیر پا گذاشته 

شود؟ اینها سؤاالتی است که  حق به پناهجویی و ناگزیری افراد برای جابجایی چطور توجیه می

، 1شان بیابند )برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:. بهابا رویکردهای حقوق بشری تالش دارند پاسخی برای

 (.2001، 3؛ موریسون و کراسلند2001گاالگر،  ؛2002، 2؛ بروالن2005

های اخیر و  های مهاجرتی در سال شدن فزایندۀ جریان زنانهرویکردهای جنسیتی: . 6

های قاچاق برای غلبه بر این  های شبکه شده بر جابجایی افراد و تالش های وضع محدودیت

های  و ساختار شبکهمحدودیت، همگی سبب شده است که نگرش نسبت به عاملیت فرد مهاجر 

قاچاق دگرگون گردد و مفاهیم جنسیت و مهاجرت مورد بررسی قرار بگیرند. در این رویکردها، 

کل روند »شود به طوری که  های مربوط به قاچاق مهاجر وارد می جنسیت مستقیماً به بحث

در این (. 6: 2006، 4)دوناتو و دیگران« گردد ای جنسیتی تلقی می مهاجرتی به مثابۀ پدیده

شود که جابجایی را شکل داده و  های تاریخی و ساختاری جلب می رویکرد، توجه به نابرابری

ای و  سازند. در این نگاه، مفهوم عاملیت فرد مهاجر در پیوند با ساختارهای زمینه محدود می

 فهم صحیح عاملیت و ساختار در مرکز»آید. بدینگونه،  میانجی مثل صنعت مهاجرت به میان می

 (. 19: 2013)بیرد، « گیرد مطالعات قاچاق مهاجر و انسان قرار می

بدین ترتیب، رویکردهای مختلف هر کدام بر بخشی از مسائل مربوط به این پدیده تمرکز 

کنند، فرق دارد. با این  ها در آن فعالیت می کنند و از سوی دیگر، بسترهای مختلفی که شبکه می

های  کردهایی که قاچاق مهاجران را تحت فعالیت شبکهحال، نکتۀ مسلم آن است که روی

بسیار متداول بودند،  2000و  1990های  دادند و در دهه یافتۀ جنایی مورد تحلیل قرار می سازمان

توانند  اکنون، بخصوص با در نظر گرفتن ماهیت متغیر مهاجرت نامتعارف در دنیای کنونی، نمی

 های موجود را تبیین نمایند. واقعیت
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 ارچوب مفهومی پژوهشچ
تواند پدیدۀ قاچاق مهاجران را تبیین کند؟ بدون  کدام یک از رویکردهای نظری مذکور بهتر می

شک یافتن پاسخ این سؤال چندان ساده نخواهد بود. از یک سو، همانطور که اشاره شد یکی از 

اچاق مهاجران را ارائه شد، رویکرد تجاری بود که پدیدۀ ق 1990رویکردهایی که در اواخر دهۀ 

گرفت. بر اساس این رویکرد، مهاجرت  تر صنعت مهاجرت به تحلیل می تحت مفهوم وسیع

شود که در آن،  المللی به مثابۀ یک تجارت، از بازارهای قانونی و غیرقانونی تشکیل می بین

م بازیگران به دنبال سود و درآمد هستند. با این حال مشکلی که در آن زمان وجود داشت، عد

تمایز میان قاچاق انسان و قاچاق مهاجر در مدل تجاری بود. این مشکل تاکنون وجود دارد. 

کنند.  بران در بازارهای گستردۀ جهانی برای مهاجرت، همچون میانجی و تسهیلگر کار میقاچاق

اند. مدل تجاری قاچاق  الملل شکل گرفته های تجاری در سنت اقتصادی مهاجرت بین مدل

هاجر( بسیار مورد استقبال قرار گرفت چرا که بازنمودهای دوبعدی قاچاق را که )انسان و م

(. اصطالح 2013بیشتر به بازی موش و گربه بین دولت و مهاجر شبیه بود، کنار گذاشت )بیرد، 

المللی داللت دارد. اینگونه که، نهادها و بازیگران مختلف در  بر پیچیدگی مهاجرت بین« تجارت»

 شوند.  مهاجرت ادغام می یک مدل جهانی

های بعدی در رویکرد حاضر  ای بر تمام مدل ای که اثر عمده های تجاری اولیه یکی از مدل

( بود. این مدل با تمرکز بر پدیدۀ قاچاق انسان، آن را به 1997گذاشت، مدل سالت و اشتین )

ابجایی افراد را بین کند که ج المللی تلقی می ناپذیر از تجارت مهاجرت بین عنوان بخشی جدایی

های قاچاق  بخشد. در مدل آنها، روند قاچاق انسان توسط شبکه کشور مبدأ و مقصد تسهیل می

شود: بسیج و استخدام مهاجران، جابجایی در طول مسیر، و ورود و ادغام  به سه بخش تقسیم می

دار و  سابقه بران از طریق مسیرهایبه بازارهای جهانی و جوامع مقصد. در این مدل، قاچاق

دهند و اینگونه بر  شبکۀ ارتباطی در طول آن، هر روز تعداد بیشتری از افراد را عبور می

المللی به مثابۀ رابطۀ بین یک فرد  گذارند. اگر در قدیم مهاجرت بین ها اثر می جغرافیای جابجایی

بان برای  انند دروازهشوند( و یک دولت که به م یا خانوار )که برای اسکان دایمی یا کار جابجا می

المللی  شد؛ اکنون اما یک تجارت بین کند، تلقی می ممانعت از ورود غیرقانونی به کشور عمل می

طلبد و صدها هزار شغل در سراسر جهان  ای پیچیده و متنوع است که بودجۀ کالنی می پدیده
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شان در توسعۀ  هر کدامشود که  ای از افراد و نهادها مدیریت می نماید و توسط مجموعه فراهم می

 (.468: 1997شان نفعی دارند )سالت و اشتین،  تجارت

های انتقال افراد،  ریزی عملیات ( قاچاق انسان مستلزم برنامه1997در مدل سالت و اشتین )

آوری اطالعات، تقسیم وظایف و غیره است. ورودی این مدل خود مهاجران هستند و هدف  جمع

های قاچاق همچون مجراهایی هستند  از کشور مبدأ به مقصد است. شبکهاصلی قاچاق، انتقال آنها 

کنند.  که آنها را به سوی خروجی مدل، یعنی ورود به جامعۀ مقصد و ادغام در آن، هدایت می

شود. مرحلۀ اول  های قاچاقبر به هم وصل می ای از نقش ورودی و خروجی مدل، توسط مجموعه

ی مبدأ و سازماندهی ابزار مورد نیاز برای انتقال آنها به شامل استخدام مهاجران در کشورها

آوری  شوند، جمع ای که در این مرحله به بحث گرفته می شود. مباحث عمده کشورهای مقصد می

 اطالعات، جعل اسناد، یافتن مشتری، وسایل حمل و نقل و تجهیز و غیره است. 

های سازمانی را در بین  نقش های قاچاق باید مجموعۀ مشخصی از در مرحلۀ دوم، شبکه

اعضای خود داشته باشند تا بتوانند فعالیت خود را مدیریت نمایند. به عالوه مسیرهای مورد 

کند. برخی مسیرها ساده و مستقیم هستند و برخی دیگر پیچیده و دشوار. زمان  استفاده فرق می

از چشم مقامات دولتی و  ها باید به دور کند. تمام این فعالیت رسیدن به مقصد نیز فرق می

ریزی دقیق عملیات انتقال است. نقاط  های مرزی صورت گیرد. این امر به معنای برنامه پلیس

ها کمتر است و چه وقتی بیشتر،  عبور از مرز باید بررسی شود و معلوم شود که چه وقتی نظارت

رشوه داد. ابزار تر است و کجاها قوی تر. در مواردی باید به مقامات  کجاها کنترل ضعیف

های عبور  مناسب انتقال باید مهیا باشند و ممکن است در مراحل مختلف سفر فرق کنند. روش

ها و اینکه آیا قاچاقبران در طول مسیر و  روی، محل اقامتگاه از مرز، وسایل حمل و نقل و پیاده

 ست.در شهرهای مختلف عامل و همکار دارند، از دیگر موارد مطرح در این مرحله ا

ورود به جامعۀ مقصد و ادغام در آن مرحلۀ سوم مدل است که در آن، به محض رسیدن به 

مقصد، مهاجران باید جا و کار پیدا کنند تا وارد اجتماع محلی شوند. ممکن است افراد 

شده نیازمند اسناد اقامتی باشند که در این موارد، به کمک جاعالن اسناد مورد نیاز تهیه  قاچاق

شده به محض رسیدن به مقصد  بران با افراد قاچاق. نکتۀ دیگر مهم، تداوم ارتباط قاچاقشوند می

بران دارند، مجبور هستند شده به خاطر بدهی که به قاچاق است. در واقع بسیاری از افراد قاچاق

 شود.  ها تحت نظارت آنها در بازار سیاه به کار بپردازند و اینگونه رابطۀ بین آنها حفظ می تا مدت
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تحقیق حاضر، برای بررسی قاچاق مهاجران اقتصادی از افغانستان به ایران از همین مدل 

بر در روند قاچاق را مشخص های مختلف قاچاق گیرد تا مراحل مختلف دخیل و نقش کمک می

( برای بررسی قاچاق انسان طراحی شده 1997سازد. البته از آنجایی که مدل سالت و اشتین )

نجا تالش شد تا با اصالح مرحلۀ سوم، مدل مذکور برای هدف تحقیق حاضر آماده است، در ای

گیرد  بر و مهاجر، صورت میای داوطلبانه بین دو طرف، قاچاق شود. در قاچاق مهاجران، معامله

ای به نقطۀ دیگر  بر، مهاجر را در ازای مبلغی مشخص از نقطهکه بر اساس آن فرد قاچاق

های  شود. از همین رو، در مرحلۀ سوم، شبکه یافته تلقی می معامله پایان رساند و پس از آن می

شوند تا نحوۀ ادغام در جامعۀ برها وارد میخانوادگی، فامیلی و دوستی به عنوان جایگزین قاچاق

 مقصد توضیح داده شود. 

 
 برها در آن. مراحل مختلف قاچاق مهاجر و نقش قاچاق1 شكل

 .1997 اشتین، و سالت از اقتباس: منبع

 روش تحقيق

ها روش تحقیق مورد استفاده روش کیفی و از شیوه مصاحبه عمیق فردی برای گردآوری داده

بر و فرد قاچاق شده، در کنار نامه تهیه شده جداگانه برای قاچاقاستفاده شده است. در شیوه

فر، مسیر مهاجرتی های جمعیتی پاسخگویان، سؤاالتی دربارۀ نحوۀ آمادگی و لجستیک س ویژگی

 و ورود به جامعۀ مقصد بر اساس مدل مفهومی بررسی شد. 
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مصاحبۀ عمیق با  44بران و مصاحبۀ عمیق با قاچاق 22ها، تعداد  آوری داده در مرحلۀ جمع

الی اردیبهشت  1396در دو والیت نیمروز و هرات، از مهرماه  1شدۀ دیپورتی مهاجران قاچاق

تخاب والیات نیمروز و هرات برای انجام مصاحبه آن بود که از ، صورت گرفت. دلیل ان1397

برها به سوی ایران های نامتعارف با کمک قاچاق قدیم این دو والیت محل شروع مهاجرت

های قاچاق مهاجر در این دو مکان مشغول به  اند و در حال حاضر نیز بسیاری از شبکه بوده

هایی افغانستانی از  (. در عین حال، تمام دیپورتی2019فعالیت هستند )محمدی، نیمکار و سویج، 

قلعه )در هرات( و میلک )در زرنج والیت نیمروز( به کشورشان  ایران، از طریق دو مرز اسالم

 شوند.  بازگشت داده می

ها، دو پرسشگر در خصوص موضوعاتی چون چگونگی یافتن  برای انجام مصاحبه

به و شیوه طرح سواالت در دو جلسه تحت ها، کسب رضایت برای مصاح شونده مصاحبه

 ها مشغول شدند.  آوری مصاحبه آموزش قرار گرفتند و سپس به جمع

بر نیازمند سطحی از اعتماد از آنجایی که در جامعۀ افغانستان، صحبت با افراد قاچاق

های قومی و فرهنگی خود و برخی از افراد آگاه و  باشد، پرسشگران با استفاده از شبکه می

بران دسترسی پیدا کردند. البته الزم به ذکر است مطلعین محلی و تکنیک گلوله برفی به قاچاق
های قاچاق مهاجر در افغانستان  بران تقریباً همگی در سطوح پایین و میانی شبکهکه این قاچاق

ها را به  مشغول به کار بودند و دسترسی به کسانی که مسئولیت مدیریت سطوح باالیی شبکه
ها  ده دارند، برای پرسشگران غیرممکن بود. همچنین چون در بسیاری از موارد ضبط مصاحبهعه

ها را پرسیده و مصاحبه را هدایت  پذیر نبود، در هر مصاحبه، یکی از پرسشگران سؤال امکان

ها، تحلیل پرداخت. شیوه تحلیل مصاحبه برداری از مصاحبه می کرد و دیگری به یادداشت می

 ی بوده است. محتوای کیف

 ها یافته

 ها شده بران و قاچاقهای قاچاق ( ویژگی1

برانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند در آید، اکثریت قاچاق بر می 1همانطور که از جدول 

%( هستند 100بران همگی مرد )ساله قرار دارند. این قاچاق 45ـ  36و  35ـ  26های سنی  گروه

                                                           
های قاچاق مهاجر به ایران وارد  شدۀ دیپورتی مهاجرانی است که در ابتدا با کمک شبکه منظور از مهاجران قاچاق  1

 اند. شده، اما پس از مدتی ـ کوتاه یا بلند ـ بازداشت شده و به افغانستان بازگشت داده شده
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ها بیشترین درصد را به خود اختصاص  ه لحاظ قومیت، بلوچ%(. ب73کرده ) و اکثریت ازدواج

های بعدی قرار دارند.  %( در رتبه18ها ) %( و هزاره27ها ) %( در حالی که تاجیک32دهند ) می

 بران دارای سطح سواد ابتدایی یا راهنمایی و متوسطه هستند.همچنین اکثر این قاچاق

 1396-97در پژوهش، کنندگان های جمعيتی مشارکت . ویژگی1جدول 

 های جمعيتی ویژگی
 مهاجران قاچاقبران

 درصد تعداد درصد تعداد

 سن

 45.4 20 4.5 1 25ـ18

 36.4 16 45.4 10 35ـ26

 13.6 6 36.4 8 45ـ36

46+ 3 13.6 2 4.6 

 جنس
 93.2 41 100.0 22 مرد

 6.8 3 0.0 0 زن

 وضعيت زناشویی
 59.1 26 72.7 16 متأهل

 40.9 18 27.3 6 مجرد

 قوميت

 27.3 12 9.0 2 پشتون

 43.2 19 18.2 4 هزاره

 18.1 8 27.3 6 تاجیک

 0.0 0 31.8 7 بلوچ

 11.4 5 13.7 3 دیگر

 تحصيالت

 29.5 13 9.0 2 بیسواد

 50.0 22 41.0 9 ابتدایی

 20.5 9 45.5 10 متوسطه/دبیرستان

 0.0 0 4.5 1 دانشگاه

 100.0 44 100.0 22 تعداد نمونه

 

شدۀ مورد مصاحبه، تقریباً نیمی از آنها از گروه سنی  از سوی دیگر، در مورد مهاجران قاچاق

 60%( مرد بودند. به لحاظ وضعیت ازدواجی حدود 93ساله بودند. تقریباً اکثریت ) 18ـ  25

%( و 43.2های قومی هزاره ) درصد متأهل و بقیه مجرد بودند. به لحاظ قومیت، اکثراً به گروه
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%( 50%( تعل،ق داشتند، در حالی که به لحاظ سطح تحصیالت اکثراً ابتدایی )27.3سپس پشتون )

 %( بودند.29.5سواد )یا بی

بر، حدود نیمی فعالیت در شبکۀ قاچاق مهاجر را شغل اصلی در میان پاسخگویان قاچاق

نار شغل اصلی خود دانند در حالی که بقیه پاسخگویان آن را شغلی جنبی و در ک خود می

هایی همچون هتلداری، تاکسیرانی،  اند. در میان گروه دوم، پاسخگویان عمدتاً به شغل خوانده

دکانداری و شغل آزاد مشغول بودند. در خصوص دلیل روی آوردن به قاچاقبری، نیمی از 

ست. یک آمده از این شغل بسیار خوب و نسبتاً آسان ا قاچاقبران اشاره کردند که پول به دست

ای دیگر برای امرار معاش را دلیل اصلی خواندند. باقی  پنجم هم بیکاری و نبود گزینه

پاسخگویان نیز درآمد جانبی در کنار شغل اصلی، اشتغال دیگر اعضای خانواده و دوستان بدین 

 شغل و غیره را به عنوان دالیل اصلی روی آوردن به قاچاقبری خواندند. میانگین مدت اشتغال به

رسد. تقریباً نیمی از آنها خود را  قاچاقبری در میان پاسخگویان قاچاقبر به دو و نیم سال می

ای  گویند حرفه خوانند  در حالی که بقیه می ای و فعال در یک شبکۀ قاچاق می قاچاقبری حرفه

شان فراهم شود، این  نیستند و به محض آنکه فرصت شغلی یا درآمدی مناسب دیگری برای

 کنند.  رها می شغل را

های  شده مورد مصاحبه، دلیل اصلی مهاجرت جستجوی فرصت در میان مهاجران قاچاق

%( و پیوستن به اعضای 10%( و بقیه نیز ناامنی در افغانستان )86شغلی در ایران بوده است )

سوم اند. در خصوص نحوۀ تماس با قاچاقبر، تقریباً دو  %( را از دالیل دیگر ذکر کرده4خانواده )

اند در  های فامیلی، دوستی و قومی با قاچاقبر مورد نظرشان تماس گرفته آنها  از طریق شبکه

اند. در خصوص  حالی که بقیه پاسخگویان به طور مستقیم آنها را پیدا کرده یا با آنها تماس گرفته

کردند.  مبلغ مورد توافق در ازای خدمات قاچاقبری، این مبالغ بر حسب مقصد مورد نظر فرق می

از پانزده قاچاقبر مختلف در شهر زرنج والیت  1396بر اساس مبالغی که به طور ماهانه طی سال 

(، بیشترین میزان مبلغ پرداختی به قاچاقبرها تقریباً در 2آوری گردید )ر.ک: جدول  نیمروز جمع

رسد.  د میترین میزان خو خورد و در سه ماهۀ آخر سال به پایین سه ماهۀ اول سال به چشم می

گردد به  های مرزی باز می بنا به گفتۀ قاچاقبران، این امر تا حدّ زیادی به میزان تقاضا و کنترل

طوری که در سه ماهۀ اول سال تعداد کسانی که متقاضی مهاجرت نامتعارف به ایران هستند 

رود. در  باال می باالتر است و در نتیجه، به دلیل تقاضای باال مبلغ درخواستی از سوی قاچاقبر نیز
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های نامتعارف کمتر، قاچاقبران برای جذب  طول سه ماهۀ آخر سال )زمستان(، به دلیل مهاجرت

های قاچاقبران، میزان  آورند. همچنین، بر اساس گفته تر می های خود را پایین مشتری بیشتر نرخ

ت در حالی که کنترل مرزها توسط نیروهای مرزی ایران در طول شش ماهۀ اول سال شدیدتر اس

 شوند.  ها کمتر می در زمستان، این کنترل

مهاجران این مبالغ را در ازای خدماتی مشخص از سوی قاچاقبر یا شبکۀ قاچاق پرداخت 

شان به ایران دریافت  شده در طول سفر مهاجرتی ای که مهاجران قاچاق کنند. خدمات عمده می

ی اقامت در مسیر راه، غذا و آب و دیگر خدمات اند شامل عبور امن از مرز، تهیۀ مکان برا کرده

دهند شامل این  شوند. از سوی دیگر، قاچاقبران مورد مصاحبه، بستۀ خدماتی را که ارائه می می

، عبور امن از مرز، تهیۀ ]در زرنج[آوری مهاجران از محل گردآمدن  اند: جمع موارد ذکر کرده

های مرزی، تأمین مراقبت  زنی با مقامات و پلیسمکان برای اقامت در مسیر راه، غذا و آب، رای

 پزشکی در موارد ضروری و حمل و نقل. 

بران )به دالر( برای مهاجرت نامتعارف از شهر زرنج )والیت نيمروز( به . نرخ پرداختی به قاچاق2جدول 

 1396های مختلف سال  مقاصد مختلف در داخل ایران در ماه

 

س
عبا

در
بن
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راز
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ان قم
هر

ت
هد 

مش
 

 520 364 364 364 286 286 156 182 فروردین
 527 369 369 369 290 290 158 185 اردیبهشت

 534 374 374 374 294 294 160 187 خرداد
 527 369 369 369 290 290 158 185 تير

 524 367 367 367 288 288 158 184 مرداد
 517 362 362 362 285 285 156 181 شهریور

 596 347 347 374 273 273 149 174 مهر
 507 355 355 355 279 279 152 178 آبان
 482 338 338 338 266 266 146 169 آذر
 466 326 326 326 256 256 140 163 دی

 435 305 305 305 240 240 131 153 بهمن
 417 292 292 292 230 230 126 146 اسفند

 504 347 347 347 273 273 149 174 ميانگين
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شدۀ در هنگام رسیدن به  در مورد شیوۀ پرداخت هزینۀ قاچاق، تقریباً اکثریت مهاجران قاچاق

%( و بقیه از ابتدا یا در طول مسیر. آنها این 87مقصد این مبالغ به صورت یکجا را پرداختند )

%( و قرض از 21%(، قرض از خانواده و دوستان در افغانستان )45انداز شخصی ) مبالغ را از پس

%( تأمین 7%( و منابع دیگر )8%(، فروش اموال در افغانستان )19خانواده و دوستان در ایران )

 کرده بودند. 

 ( مراحل مختلف قاچاق مهاجر و نقش قاچاقبرها2

 مرحلۀ اول: آمادگی و لجستيک سفر

القوه و در این مرحله، وظایف عمدۀ قاچاقبران شامل یافتن مشتری یا همان مهاجران ب

باشد. با این حال، به انجام رساندن بایستۀ هر دوی این  سازماندهی وسایل الزم برای سفر می

ها نیز باید به طور دقیق بین  ریزی دقیق و مستمر است، بلکه نقش مراحل نه تنها نیازمند برنامه

مهاجرت افراد مختلف تقسیم گردد. در مورد چگونگی نحوۀ یافتن مهاجرانی اقتصادی که قصد 

شوند؛ زیرا بسیاری از  به ایران را دارند، قاچاقبران در افغانستان با دشواری چندانی رو به رو نمی

های نامتعارف، رسانده و  مشتریان آنها به صورت قانونی خود را به زرنج، نقطۀ شروع مهاجرت

د شهر به قاچاقبری گردند. تعدد باالی قاچاقبران، وابستگی اقتصا در آنجا به دنبال قاچاقبران می

های قانونی سبب گشته است که قاچاقبران به آسانی در  )انسان و کاال( و عدم وجود محدودیت

 این شهر به فعالیت بپردازند. 

باشند. در واقع بسیاری  های شهر زرنج بهترین محل برای مالقات مهاجران و قاچاقبران می هتل

هایی برای  اچاق در تماس هستند و به عنوان میانجیهای ق ها به طور مستقیم با شبکه از این هتل

کنند. مهاجران نورسیده به زرنج، در قدم اول، به یکی از این  پیوند دادن مشتری و قاچاقبر عمل می

ماند. در حین اقامت، با گرفتن اطالعات از کارگران هتل و  ها رفته و شب را در همانجا می هتل

شود. سپس  برند، به یکی از اعضای شبکۀ قاچاق معرفی می میدیگر مهاجرانی که در آنجا به سر 

 پردازند. آنها در خصوص مسیر، شرایط آن و هزینۀ سفر با هم به گفتگو و مذاکره می

روم تا نان شام را  شود به هتل حاجی... می ها که می خیلی دشوار نیست. فقط شب
ان روان هستند. با آنها سر گپ بخورم. در همانجا، تا دلت بخواهد نفر هست که به سوی ایر
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کشانم. به  پرسم و همین رقم گپ را به سفرشان می کنم و از جای و جایدادشان می را باز می
بریم با این قیمت و از این  خواهی بروی ما می گویم که اگر می همین سادگی. آخرش می

یک قاچاقبر  گویند که ها هم مسافران به صاحب هتل و کارگران هتل می مسیر. خیلی وقت
کنند.  شان معرفی کنند. ما هم چون با حاجی قرارداد داریم، هتل آنها را به ما معرفی می برای

 ساله، زرنج( 32)قاچاقبر، 

ها و دکاندارها نیز هستند که در جریان  وان غیر از هتلداران، افراد دیگری همچون تاکسی

کنند و به ازای آن مبلغی  عرفی میصحبت با مهاجران، آنها را به قاچاقبرهای آشنای خود م

 کند. باشد و فرق می کنند. این مبلغ بین آنها و قاچاقبرها توافقی می اجرت دریافت می
شود،  شان باز می کنند... وقتی سر گپ بین ها نفر به ما معرفی می وان همین تاکسی

ر بخواهی معرفی شناسم قاچاقبر خوبی است. اگ گوید که من مثالً فالنی را می وان می تاکسی
خواهد  شان می کنند و اول دل ها اعتماد نمی وان ها مهاجران به تاکسی کنم. البته خیلی وقت می

کند. به  دهیم فرق می که با بقیه مشورت کنند بعد قاچاقبرشان را انتخاب کنند... مبلغی که می
 45)قاچاقبر،  دهیم به یک نفر دیگه بیشتر. بستگی به نفرش دارد. یک نفر صد افغانی می

 ساله، زرنج(

با این حال، بسیاری از مهاجران پیش از آنکه از والیت مبدأ خود به سوی زرنج راه بیفتند، 

گیرند تا به  های فامیلی و دوستی خود، با قاچاقبری در والیت نیمروز تماس می با کمک شبکه

شد، یافتن یک قاچاقبر به  تر نیز ذکر محض رسیدن آنها را به سوی ایران ببرد. همانطور که پیش

 های فامیلی و دوستی در افغانستان چندان دشوار نیست: کمک این شبکه

کند. او قبالً به ایران رفته  کاکایم )پسرعمویم( زنگ زدم تا یک قاچاقبر را معرفی  به بچه
شناسد. وقتی زنگ زدم، قرار شد شب خبر بدهد و شب هم  گفت که چند نفر را می بود و می

ه یک نفر را داد که برایش زنگ بزنم. زنگ زدم و خودم را معرفی کردم. آن نفر هم در شمار
بینیم  مورد قیمت و مسیر یک چیزهایی گفت و... گفت که بیا زرنج به هتل فالنی، همانجا می

 ساله( 22شده، هرات،  )مهاجر قاچاق

سفر است که البته  پس از یافتن تعداد الزم مشتری، قدم بعدی برای قاچاقبران ساماندهی

آوری اطالعات اولین قدم مهم است. آنها باید  مقدمات آن از مدتی قبل فراهم آمده است. جمع

گیرند،  در خصوص بهترین زمان برای شروع سفر، شرایط آب و هوایی مسیری که در پیش می

ر، ساعات نظامی در مسی های شبه های نظامی از سوی نیروهای دولتی، طالب و دیگر گروه فعالیت
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های  های نگهبانی در مرز، تعداد نیروی انسانی موجود در شبکۀ خود و شبکه فعالیت پست

همکار در پاکستان و ایران و غیره تا حدّ امکان اطالعات به روز و مناسب به دست آورند. قصور 

آوری این اطالعات ممکن است به شکست عملیات قاچاق و گیر افتادن مهاجران و  در فراهم

نظامی غیردولتی( منجر شود. این  های شبه شان به دست نیروهای دولتی یا ملیشا )گروه کارانهم

های اجتماعی همچون وایبر و واتساپ با دیگر اعضای  اطالعات عمدتاً از طریق تلفن یا شبکه

 شود.  های همکار در طول مسیر گردآوری می شبکه یا شبکه

روند، از روز قبل اطمینان  وترها به آن سمت میمثالً دو نفر در دَک داریم که هر وقت م
 ساله، زرنج( 35دهند که ملیشای محل کاری به کاروان ما ندارد. )قاچاقبر،  می

آوردن وسایل حمل و  ریزی برای لجستیک سفر قدم مهم بعدی است که شامل فراهم برنامه

باشد. رانندگانی که  فاسد میهای مرزی  ها محلی و پلیس نقل، اقامتگاه در مسیر و مذاکره با مقام

برند عمدتاً در یک شبکۀ قاچاق خاص فعالیت ندارند و با  مهاجران را به سوی مرز می

های  کنند. در واقع، شبکه های کوچک، متوسط و بزرگ مختلف در زرنج همکاری می شبکه

ها تعداد  دهمذکور هر گاه مهاجران کافی برای انتقال داشته باشند، با تماس گرفتن با این رانن

ها، در  کنند. در سفر بعدی ممکن است برخی از این راننده کافی وسیلۀ حمل و نقل فراهم می

های دیگر باشند و بدینگونه، شبکه باید با کسان دیگری تماس بگیرد.  حال انتقال مهاجران شبکه

ر تحت پوشش باشند که با مسی ها همگی از مردم محلی می بر اساس گفتۀ قاچاقبران، این راننده

 خود آشنایی کامل دارند.

ها  های بین راهی هم از مواردی است که پیشاپیش باید هماهنگ شود. این اقامتگاه اقامتگاه

راهی. با این حال،  شوند هم در داخل شهرهای بین هم در روستاها و مناطق دورافتاده دیده می

اه در داخل پاکستان را هماهنگ هایی که در داخل زرنج فعالند، تنها یک یا دو اقامتگ شبکه

های قاچاق همکار  کنند و پس از آن، تأمین اقامتگاه )و نیز وسایل حمل و نقل( برعهدۀ شبکه می

 باشد. در پاکستان و ایران می

های قاچاقبران، برای عبور از مرز افغانستان به پاکستان، مذاکره با مقامات  بر اساس گفته

 باید با ملیشاهای منطقه نیز به توافق برسند:محلی کافی نیست و شبکه قاچاق 

بود. االن در منطقه نیروهای مال... جلوی موترها را  ]ی ملی[ای کاش فقط پلیس و اردو
کنند هم مهاجران  کنند. اگر ندهیم، هم خودمان را لت و کوب می گیرند و پیسه طلب می می
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ت طالب نجات دهد. سه ماه پیش کنند. خدا از دس را. زورمند هستند و هر کاری بخواهند می
گیر طالب افتاد. سه  ]ای نرسیده به مرز پاکستان منطقه[های )مهاجران( فالنی در دَک  بچه

 نفرشان را سر برید. بقیه را خوب لت و کوب کردند. 

 مرحلۀ دوم: مسير مهاجرتی

ود دیده مسیرهای مهاجرت غیرمتعارف به ایران در طول سه دهۀ گذشته تغییرات بسیاری به خ

تر ذکر شد، پس از تجاوز ارتش سرخ به افغانستان، بسیاری از مردم به  است. همانطور که پیش

خاطر جنگ، ناآرامی و خشکسالی راهی کشورهای همسایه از جمله ایران شدند. در آن زمان، 

ایران که به تازگی انقالب اسالمی را از سر گذرانده بود، سیاست درهای باز را پیش گرفت و 

هیچ محدودیت خاصی برای عبور پناهندگان افغانستانی از مرز و ورود به کشور وضع نکرد 

های پناهندگان از مرزهای  (. در این زمان، کاروان2002، 1؛ تورتون و مارسدن1386)محمودیان، 

های فرعی و دورافتاده به دور از چشم نیروهای دولت وقت کمونیست افغانستان  غربی و از راه

رفتند و پس از مدتی اقامت در آنجا به سوی  شدند یا ابتدا به پاکستان می ک ایران میوارد خا

برای « قاچاقبر»رسد، عدم استفاده از عنوان  افتادند. آنچه در این میان جالب می ایران به راه می

ی عنوان« بلد راه»کردند.  ها را از این سوی مرز به آن سوی مرز هدایت می کسانی است که کاروان

 دهند: است که قاچاقبران به راهنمایان آن دوره می

شان از مردم محل بودند در نقاط مختلف  های بلدهای آن دوره دو گروه بودند. بعضی راه
ها را از یک منطقه  گرفتند و کاروان ای می ها. اینها یک پیسه مرزی و در بین راه. از جمله بلوچ

شدیم بستگی داشت. اگر  کردند. داخل ایران که می بردند و از مرز رد می به منطقۀ دیگر می
کردند تا خودشان موتر بگیرند و بروند. اگر نه، با  بودند مهاجرین را یله می شان را داده  پول

ها هم بودند که قبالً تجارت  شان را بگیرند. بعضی رفتند تا پیسه شان می آنها تا پیش فامیل
ها جلوی  شناختند. بلد بودند. همین هم راه را می رفتند. اینها کردند یا به زیارت می می

 48بردند تا لب مرز یا مشهد. )قاچاقبر،  دادند می شان می افتادند و راه را نشان شان می قوم
 ساله، هرات(

                                                           
1 Turton and Marsden 
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های سختگیرانۀ دولت ایران برای کنترل  با این حال، مدتی نگذشت که با اتخاذ سیاست

شمسی به  1360ارف پناهندگان افغانستانی در اواسط دهۀ مرزهای خود و ممانعت از ورود نامتع

 های قاچاق مهاجر شوند.  بعد، پناهندگان مجبور شدند دست به دامن شبکه

، عمدۀ مهاجرین از طریق سه والیت هرات، فراه و نیمروز در مجاورت 1370در دهۀ 

این دوره بیشتر بر  برها درشدند. فعالیت قاچاق مرزهای غربی افغانستان وارد خاک ایران می

های طوالنی در مسیر بود. طولی نکشید دولت ایران  عبور از مرز و تهیۀ اقامتگاه به خاطر توقف

با استقرار نیروهای گشت مرزی در امتداد مرز ایران و افغانستان، عبور غیرقانونی از مرزهای 

به خاک ایران،  شرقی خود را بیش از پیش دشوار ساخت. گذشته از آن، حتی در صورت ورود

شد که بسیاری از  های مختلف ایران سبب می های متعدد در طول مسیر و در استان پاسگاه

مهاجران و پناهندگان غیرقانونی در مسیر بازداشت شده و به افغانستان بازگشت داده شوند. از 

داخل خاک ، مسیر مهاجرتی به تدریج از مرز افغانستان ـ ایران به 80همین رو، از اواسط دهۀ 

پاکستان کشیده شد به نحوی که قاچاقبران ابتدا مهاجران را وارد خاک پاکستان و سپس از 

مسیرهای صعب کوهستانی، آنها را از مرز پاکستان ـ ایران وارد خاک ایران، استان سیستان و 

از  های نامتعارف های اخیر، این مسیر به مسیر غالب برای مهاجرت کنند. در سال بلوچستان، می

 افغانستان به ایران بدل شده است.

ها تغییرات گوناگونی را از  به طور کل، مسیر مهاجرت نامتعارف به ایران در طول این سال

های گوناگون، فواصل زمانی مختلف  مسیرهای مستقیم و کوتاه تا مسیرهای پیچیده و بلند، هزینه

های به دست آمده  بر اساس مصاحبه بین آغاز تا انجام سفر، به خود دیده است. در حال حاضر،

های غیرمتعارف مهاجران اقتصادی از افغانستان به ایران، از  از قاچاقبران، تقریباً تمام مهاجرت

شود. آنها پس از سوار  شهر زرنج در والیت نیمروز واقع در جنوب غربی افغانستان آغاز می

شوند.  ستان ـ افغانستان رهسپار میشدن بر وسایل نقلیه به سوی جنوب والیت نیمروز، مرز پاک

شود تا وسایل نقلیه را عوض  توقفی کوتاه می« چهار برجک»پیش از رسیدن به مرز، در منطقۀ 

رسند. از این  می« دَک»ای تحت کنترل طالبان به نام  کنند و سپس دوباره به راه افتاده و به منطقه

یابد. در اینجا، دو مسیر برای  ادامه می واقع در مرز پاکستان« کُندی»منطقه، سفر به روستای 

«. رجا»و « مشکل»رسیدن به مرز پاکستان ـ ایران پیش روی قاچاقبران و مهاجران وجود دارد: 

العبور  مسیر اول، مشکل، در امتداد مرز پاکستان به سوی ایران واقع است و از مناطق صعب
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در اکثر این مسیر ناممکن است و گذرد به طوری که استفاده از وسایل نقلیه  کوهستانی می

گذرد و به  ای به نام رجا می مهاجران باید با پای پیاده به راه خود ادامه دهند. مسیر دیگر از منطقه

های مسیر مشکل را ندارد و نیازمند  همین نام مشهور است؛ از آنجایی که این مسیر دشواری

دهند. به  ده هستند از این مسیر انتقال میروی کمتری است، اغلب مهاجرانی را که با خانوا پیاده

 همین خاطر، این مسیر هزینۀ بیشتری نسبت به مسیر دیگر دارد. 

پس از ورود به خاک ایران، اولین مقصد عمدتاً روستای روتک در جنوب شرق استان 

 انجامد و سیستان و بلوچستان است. توقف در این روستا معموالً بین نیم تا یک روز به طول می

ای است که در خاک ایران، از آن مهاجران به سوی مقاصد گوناگون از هم جدا  همان نقطه

شدۀ مورد مصاحبه در میان نمونۀ ما،  شوند. مقصدهای عمده مهاجران اقتصادی قاچاق می

 باشند.  شهرهای تهران، مشهد، بندرعباس، اصفهان، کرمان، اراک و قم می

انتخاب مسیر مهاجرتی بر عهدۀ قاچاقبران است. آنها  شده، بر اساس گزارش مهاجران قاچاق

با برآورد شرایط مسیر و شدّت کنترل نیروهای مرزی در نقاط گوناگون به انتخاب مسیر و زمان 

 زنند.  حرکت و توقف دست می

نه دیگر، ما که از راه خبر نداریم. تازه دو راه که بیشتر نیست. همین قاچاقبر نفر 
گوید که از راه رجا برویم بهتر  اسند. راه را خوب بلد است. همو میشن آشناست و همه می

شان را گوش کنم تا با این  است. برای زن و بچه مان هم بهتر است. بخاطر اینها باید گپ
 ساله، هرات( 38شده،  همه دزد و طالب در راه کدام خطری پیش نیاید )مهاجر قاچاق

هایی  ه در آنجا، قاچاقبران با هماهنگی قبلی مکانهایی وجود دارد ک در طول مسیر، توقفگاه

ها(  ها )یا در برخی موارد چاردیواری اند. این خانه را برای نگهداری و سرپناه مهاجران آماده کرده

در روستاهای دورافتادۀ )پاکستان و ایران( یا حاشیۀ شهرهای داخل ایران واقع هستند و صاحب 

ها دالیل  باشند. این توقف های قاچاق مهاجر می کای شبکهآنها نیز عمدتاً از دوستان یا شر

مختلفی از جمله اطمینان از شرایط مناسب برای ادامۀ مسیر یا انتظار برای انتقال هزینۀ مهاجرت 

 از سوی بستگان افراد مهاجر است. 

را شان مهاجران  شده اذغان داشتند شبکه نکتۀ قابل توجه این است که اکثر قاچاقبران مصاحبه

کنند  دهند اما از آنجا به بعد خودشان مسافران را همراهی نمی به داخل مرز پاکستان انتقال می

ها عمدتاً از  دهند. این شبکه های محلی همکار در آن منطقه می بلکه آنها را تحویل شبکه
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دو شوند. آنها نیز مهاجران را پس از عبور از یکی از  های محل تشکیل می ها و بلوچ پاکستانی

مسیر مشکل یا رجا به مرز ایران و پاکستان رسانده و در آنجا تحویل شبکۀ محلی دیگری 

دهند تا از مرز عبورشان دهد. پس از ورود به خاک ایران، شبکۀ محلی دیگری عمدتاً شامل  می

برند. البته در  های سیستان و بلوچستان، مهاجران را تحویل گرفته و به سوی مقاصدشان می بلوچ

های محلی و  ی موارد، امکان دارد که در داخل خاک ایران نیز دوباره مهاجران بین شبکهبرخ

ها در کل مسیر ممکن است تا شش بار  دست شدن به تر دست به دست شوند. این دست کوچک

 را در بر بگیرد. 

ان های همکارشان در داخل ایر های قاچاقبران در داخل افغانستان، برخی از شبکه بنا به گفته

های بین مرزی دارند تا امکان انتقال بدون  هایی را با مأموران مرزی یا پاسگاه معموالً ارتباط

های بین شهری فراهم گردد یا در صورت بروز مشکل، به  دردسر مهاجران از مرز یا پاسگاه

 نوعی آن را رفع نمایند. 

کستان، مهاجران در پشت کند. از زرنج تا مرز پا های حمل و نقل مهاجران نیز فرق می شیوه

یابند. در داخل پاکستان، بیشتر مسیر با پای  سنگین همچون تویوتا انتقال می وسایل نقلیۀ نیمه

شوند و در داخل ایران، عمدتاً وسایل نقلیۀ سبک همچون خودروهای سواری مورد  پیاده طی می

سوار کردن بیش از پانزده  گیرند. این خودروها که ظرفیتی پنج نفری دارند، با استفاده قرار می

افتند تا شانس  مهاجر، به صورت شبانه از شهرهایی مانند زاهدان به سوی کرمان به راه می

شده اشاره کردند که  دستگیر شدن توسط پلیس را به حداقل برسانند. برخی از مهاجران قاچاق

های مسافربری پنهان کرده  ها ـ آنها را در اتوبوس در برخی موارد، قاچاقبرها ـ با همکاری راننده

 اند.  های بین شهری عبور داده و از پاسگاه

تر اشاره شد، هزینۀ این سفرها بسته به مقصدی که مهاجران قصد رسیدن  همانطور که پیش

هزینۀ رسیدن به  1396کند. به عنوان مثال، طی ماه فروردین سال  به آن را دارند فرق می

رسید در  دالر به ازای هر مهاجر می 182مهاجر حدود  های قاچاق بندرعباس به کمک شبکه

شد.  دالر می 520و  364حالی که در همین زمان، هزینۀ رسیدن به تهران و مشهد، به ترتیب، 

آید، در کنار مقصد مورد نظر، عوامل دیگری نیز هستند که بر  های قاچاقبران بر می آنچه از گفته

 گذارند: میزان هزینۀ سفر اثر می

های اول سال که افراد بیشتری برای جستجوی کار به ایران  سفر: در طول ماه زمان (1
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 رود.  ها برای هر مسیر باالتر می کنند، قیمت مهاجرت می

میزان تقاضا: با باالرفتن تعداد مهاجران و تقاضا برای مهاجرت نامتعارف، قاچاقبران  (2

هند. این در حالی است که وقتی د درصد افزایش می 20الی  10های خود را معموالً بین  قیمت

آید، بسیاری از قاچاقبران برای جذب مشتری بیشتر به همان نسبت  تعداد مهاجران پایین می

 آورند تا بدین وسیله افراد بیشتری را جذب  نمایند. های خود را پایین می قیمت

ل های موجود در داخ وضعیت امنیتی مسیر: وضعیت امنیتی عمدتاً به میزان ناامنی (3

های  های نظامیان طالبان، ملیشاهای محلی و گروه قلمرو افغانستان و پاکستان به دلیل فعالیت

جنایتکار اشاره دارد. در مواقعی که کنترل نیروهای امنیتی بر کنترل نواحی محل عبور و مرور 

ت شود، از جمله مناطق مجاور مرز افغانستان ـ پاکستان، فعالی های مهاجران کمتر می کاروان

های تروریستی و همچنین جنایتکار )که عمدتاً متوسل به دزدی از مهاجران و  گروه

رود. از همین رو، قاچاقبران  شوند( رو به افزایش می گیری آنها برای دریافت پول می گروگان

خوانند و طلب پول بیشتر برای پرداخت  ها می ها را دشوارتر از دیگر زمان فعالیت در این دوره

 دانند. ها را امری طبیعی می این گروهرشوه به 

های بین شهری: یکی از نکات جالبی که توسط  های کنترلی در مرزها و پاسگاه فعالیت (4

های مقطعی در مرزها و نیز  گیری شود، سخت قاچاقبران در افغانستان به کرات اشاره می

های آنها به  تدرصد عملیا 30شود گاهی اوقات تا  های بین شهری است که سبب می پاسگاه

شکست بیانجامد و نه تنها مهاجران، بلکه خودشان توسط نیروهای پلیس و مرزبان دستگیر 

 گردند.

 مرحلۀ سوم: ورود و ادغام در جامعۀ مقصد

اند، قاچاقچیان انسان عمدتاً نقش  ( از قاچاق انسان ارائه داده1997در مدلی که سالت و اشتین )

کنند و با فراهم آوردن فرصت شغلی، جعل اسناد  ر نیز حفظ میشان را در این مرحلۀ آخ برجسته

آورند. در مورد  اقامتی و غیره، زمینۀ ورود و ادغام تدریجی آنها را در جامعۀ مقصد فراهم می

ای  تر ذکر شد، قاچاق مهاجر بیشتر به معامله قاچاق مهاجران اما اینگونه نیست. همانطور که پیش

آن، یکی از طرفین در ازای مبلغ یا خدمات مشخص طرف دیگر را از  ماند که در بین دو فرد می

شود و قاچاقبر  رساند. پس از رسیدن به مقصد، معموالً معامله تمام می ای به نقطۀ دیگر می نقطه
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کند. از آن سو، مهاجر هم انتظاری ندارد که قاچاقبر مقدمات ادغام  مهاجر را به حال خود رها می

د فراهم آورد، بلکه این وظیفه عمدتاً بر دوش خود فرد مهاجر یا وی را در جامعۀ مقص

 اش در مقصد است.  های فامیلی و دوستی شبکه

های قاچاق  در خصوص مهاجران اقتصادی افغانستانی که به طور نامتعارف و با کمک شبکه

ۀ پرداخت شوند، نیز وضع به همین گونه است. آنها با استفاده از دو شیو مهاجر وارد ایران می

کامل پول در مقصد و تضمین / طرف ثالث در کشور مبدأ، هزینۀ توافقی بین خود و قاچاقبر را 

پردازند. پس از آن، این مهاجران هیچ کاری با قاچاقبر)ان( خود ندارند. اما پس از  به وی می

 ند؟گیر ورود به ایران، این افراد برای ادغام در جامعۀ مقصد چه راهبردهایی را پیش می

ای را که باید بدان توجه کرد، ماهیت موقتی بودن اقامت این افراد در ایران است.  اولین نکته

بسیاری از آنها با توجه به این واقعیت که قصد اقامت دایم در ایران ندارند، عموماً پیش از سفر 

تن نیّت با اعضای خانواده، فامیل یا دوستان خود در ایران تماس گرفته و با در میان گذاش

های کاری نیز  طلبند. در کنار این مشورت، وجود فرصت مهاجرتی خود، از آنها مشورت می

 گیرد. مورد مذاکره قرار می

که گفتم، گفت بیا هیچ در غمش نباش. کار اینجا زیاد هست.  ]پسرعمویم[کاکایم  به بچه
من هم به یک صاحبکار داشت که به کارگر نیاز داشت. گفت بیا پیش خودم کار کن. 

 ساله، هرات( 21شده،  ضمانت گپ او رفتم. )مهاجر قاچاق
کنی؟ نه کار هست نه امنیت. بیا  چکار می ]افغانستان[گفتند که آنجا  خب همۀ فامیل می

... به ]شود گذرانده می[چلد  شود حداقل روزگار می همینجا باالخره یک کار غریبی پیدا می
ها رفتیم قمرود و در یک گاوداری  ش با یکی از فامیلمحض اینکه به قم رسیدم، دو روز بعد

مشغول به کار شدم. برادرم هم که با من آمده بود رفت یک گاوداری دیگر در همان قمرود. 
 ساله، زرنج( 37شده،  )مهاجر قاچاق

کردیم. خوب آشنا بودیم.  من قبالً با این دوستانم در تجریش تهران سر ساختمان کار می
شان  زدم و گفتم که تهران هستم و کاری برایم سراغ دارند؟ فردایش یکیشان زنگ  برای

شده،  تماس گرفت و گفت که در همان تجریش یک نفر سرایدار به کار دارد... )مهاجر قاچاق
 ساله، هرات( 25

های  توان گفت مهاجران اقتصادی برای یافتن کار به شدت بر شبکه از همین رو، می

ستی خود متکی هستند به طوری که کمتر مهاجر اقتصادی افغانستانی را خانوادگی، فامیلی و دو
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توان یافت که بدون داشتن نوعی شبکۀ حمایتی در ایران یا آگاهی از چگونگی یافتن  می

 های کاری اقدام به مهاجرت به این کشور کند.  فرصت

های اصطالحاً  شوند، عمدتاً شغل نوع کارهایی که این مهاجران در ایران بدان مشغول می

سازی، گاوداری،  کاری و موزاییک یدی هستند. کارگری، کارهای ساختمانی همچون سنگ

هایی هستند که  های میوه، کشاورزی و دباغی از جمله شغل های آجرپزی، باغ مرغداری، کوره

 اند. مهاجران ردّمرزشدۀ مورد بررسی گزارش داده

ند. آنها به دلیل نداشتن مدرک اقامتی نه تنها ک به لحاظ اجتماعی اما وضعیت به کلی فرق می

به خدمات اجتماعی دسترسی ندارند، بلکه همواره خود را تحت تعقیب پلیس و نیروی انتظامی 

ای در میان آنها نیست.  اند، تحصیل گزینه کنند. از آنجایی که آنها برای کار به ایران آمده حس می

نمونۀ مورد بررسی بیان کردند که در کنار کار اقدام به تنها دو نفر از میان مهاجران ردمرز شدۀ 

های  سوادآموزی تحت تعلیم دیگر مهاجران افغانستانی کرده بودند. خدمات بهداشتی و مراقبت

شان چندان ساده نیست. البته این گفته  پزشکی از دیگر مواردی است که دسترسی بدان برای

ها نداشته باشند، بلکه ترس از  ها و کلینیک ارستانبدین معنا نیست که آنها هیچ دسترسی به بیم

شود که از مراجعه به این  بازداشت شدن در راه و بیمارستان یا عدم توانایی مالی کافی سبب می

درد و شکستگی استخوان عموماً به دیگر  مراکز خودداری کنند. در برخی موارد، مانند دندان

اند،  های کوچک تشکیل داده شان مطب ی و در خانهمهاجران افغانستانی که به صورت غیرقانون

 کنند.  مراجعه می

 گيری نتيجه

های  رود که با توجه به پویایی های دنیای معاصر به شمار می مهاجرت نامتعارف یکی از واقعیت

رود  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر دنیا، تنها گزینه برای بسیاری از کسانی به شمار می

المللی را دارند. از همین رو، بازار تقاضا برای  جایی و عبور از مرزهای بینکه قصد جاب

های قاچاق مهاجر نیز در آینده نزدیک نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه  های شبکه فعالیت

ها برای  گذاری، تالش دولتاحتمال افزایش آن نیز چندان دور از انتظار نیست. در حوزۀ سیاست

های نامتعارف در بسیاری از موارد ناکام  قاچاق مهاجر و محدود ساختن مهاجرت مقابله با پدیدۀ



  
 
 
 
 
 

 65  ۀ تجارت: کندوکاو فرایند قاچاق مهاجران اقتصادی ... قاچاق مهاجر به مثاب
 

 

های معتبر  آوری داده های بسیاری در جمع مانده و در حوزۀ پژوهش، نیز محققان با چالش

 باشند. رو می روبه

ترین کشورهای مبدأ پناهندگان در  در افغانستان، علیرغم اینکه این کشور یکی از بزرگ

کند، اما در مورد پدیدۀ قاچاق  های کالن فرامرزی را تجربه می هاست جابجایی و دهه دنیاست

شویم  شود که متوجه می های روشنی وجود ندارد. این وضعیت زمانی پیچیده می مهاجر سیاست

-های منطقه از جمله پاکستان و ایران نیز وضعیتی مشابه افغانستان در حوزۀ سیاست اکثر دولت

(. این وضعیت فضایی مناسب با سودآوری باال برای 2016)مجیدی و دانزیگر، گذاری دارند 

آورد.  المللی در منطقه فراهم می ای و بین های قاچاق مهاجر محلی، منطقه فعالیت انواع شبکه

ها اما رویکردهای کالسیک به قاچاق مهاجر را در ادبیات  بررسی ماهیت و کارکرد این شبکه

ها را دارای ساختاری  رد. برخالف اینکه بسیاری از رویکردها، این شبکهب مهاجرت زیر سؤال می

های قاچاق بیشتر در  دانند، در افغانستان شبکه المللی می مراتبی و بین یافته، سلسله بسیار سازمان

شان آنها را بیشتر به یک  های کنند و نوع و دامنۀ فعالیت حوزۀ کشورهای منطقه فعالیت می

 سازد تا سازمانی جنایی. شبیه می «تجاری»سازمان 

 در گیرد؛می انجام مرحله سه در ایران به مهاجران قاچاق فرایند داد نشان پژوهش نتایج

 سفر وسایل و شرایط دهیسازمان و مشتری یافتن برانقاچاق اصلی وظیفۀ نخست، مرحلۀ

 طریق از: کنند می پیدا را خود برانقاچاق شیوه دو به معموالً مهاجران همچنین،. باشد می

 از نامتعارف های مهاجرت شروع نقطۀ که زرنج شهر به رفتن یا دوستی و فامیلی های شبکه

 شهر از قاچاق های شبکه است، مهاجرتی مسیر که بعد، مرحلۀ در. است ایران سوی به افغانستان

 ملیشا و البانط کنترل تحت مناطق از عبور با و برند می پاکستان مرز سوی به را مهاجران زرنج

 مرز از محلّی های شبکه کمک با آنجا از و شوند می پاکستان خاک داخل( یردولتیغ یاننظام )شبه

 در مقصد شهرهای به رسیدن از پس. شوندمی وارد بلوچستان و سیستان استان به و گذشته ایران

 توسط قصدم جامعۀ در آنها ادغام و شده قطع مهاجران با برانقاچاق تماس ایران، داخل

 .گیرد می شکل مهاجران  دوستی و فامیلی های شبکه

 ایران به افغانستان از مهاجر قاچاق که گفت توانمی مقاله از گیری نتیجه در بنابراین،

 گوناگون بازیگرانی با و مختلف سطوح در که است پیچیده و ایمرحله چند سودآور، فرایندی

 بقاء استراتژی نوعی غیرقانونی مهاجرت افغانستان، جامعه و فرهنگ در بعالو،. گیردمی شکل
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نجات دهنده، از  یروینه تنها مجرم نبوده، بلکه به عنوان ن برقاچاق آن تحقق فرایند در و بوده

 برخوردار است.   یمنزلت اجتماع

گذاری در این حوزه بدون در نظر گرفتن این واقعیت پیشاپیش محکوم از همین رو، سیاست

. دولت افغانستان باید بیش از پیش عوامل دافعه در میان مردم افغانستان برای به شکست است

هایی  مهاجرت مد نظر قرار دهد تا تقاضا برای مهاجرت در کل را کاهش دهد و با اتخاذ سیاست

های مهاجرت قانونی به ایران، تقاضا برای مهاجرت نامتعارف را کاهش  جهت افزایش فرصت

ها بدون همکاری دولت ایران چندان مؤثر نخواهد بود. به عنوان  سیاست دهد. با این حال، این

توان انجام داد، بستن  های قانونی می مثال، یکی از کارهایی که برای افزایش فرصت مهاجرت

قراردادهای دوجانبه جهت اعزام کارگران فصلی از افغانستان به ایران است تا اینگونه نیروی کار 

تواند از مسیر قانونی و متعارف، بدون رویارویی با خطرات مسیر مهاجرتی اقتصادی افغانستان ب

 نامتعارف، فرصت مهاجرت به ایران را داشته باشد.
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