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وضعیترفاهیزنانمهاجرافغاندرایران

چنور مکی

 انجام1395مت حاض،ر نتایج تحقیقی است در مورد وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران. این تحقیق در بهار و تابستان 
)،ر امکان پذیر نبود. در این تحقیق،ر برخففی جنبه هففا ی وضففعیت رفففاهی1397شد. اما به دلیلی انتشار آن تا به امروز (مرداد ماه 

زنان مهاجر افغان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. لزم به توضیح است که وضعیت رفاهی زنففان افغففا،ر جففدا از وضففعیت
رفاهی خانوا د ه هایشان نیست. البته علوه بر شففاخص های کلففی کففه در مففورد تففام خانوار هففای مهففاجران افغففان صففادق اسففت،ر
شاخص  های دیگری مورد تحقیق قرار گرفت که در واقع مختص به زنففان شکت کننده در ایففن تحقیففق اسففت. در مجمففوع،ر ایففن
فر پروتئیففن حیففوانی (گوشففت،ر مففرغ،ر و شاخص ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت: میزان درآمد ماهانه ی خففانوار،ر میففزان مص
ماهی)،ر میزان مصفر میوه،ر میزان تحصیلت،ر دستسی به امکانات عمومی (سینم،ر تئاتر،ر باشگاه ورزشی،ر…)،ر سلمت جسمی،ر و

احساس امنیت اجتمعی.

اا ساکن تهران (مناطق پاسگاه نعمت آباد،ر مولوی،ر خیام،ر پانزده90در این تحقیق،ر   زن مهاجر افغان شکت داشتند که عمدت
خرداد )،ر شهریار و کوره پزخانه های محمودآباد در جنوب تهران بودند.

مقدمه

 خورشففیدی،ر ایففران یکففی از مقصففدهای1360عی در افغانسففتان در دهه ی ااز زمان شوع جنگ داخلففی و نابسففامانی های اجتمفف
مهاجرت افغان ها بوده است. سففه مففوج مهففم مهاجرت هففا بففه دوران حضففور نظففامی شففوروی در افغانسففتان،ر جنففگ داخلففی در

 تعداد مهاجران افغان در ایران در دوره های زمانی مختلف به دلیففل تغییففرات1افغانستان و همچنین دوره ی طالبان برمی گردد.
در شایط داخلی افغانستان و همچنین تغییر در سیاست های مهاجرپذیری کشورهای میزبان تغییر کرده است. بر اساس آماری

 منتش کرده اسففت،ر در مجمففوع دو میلیففون و چهارصففد و سففی هففزار1396که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال 

1 Rostami-Povey, E. (2007) Afghan women: Identity and invasion. Zed Books. p.80
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مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. از ایففن تعففداد،ر حففدود یففک میلیففون نفففر فاقففد مففدارک شناسففایی هسففتند و بقیففه،ر دارای
2کارت های اقامت طولنی مدت،ر کوتاه مدت،ر و یا در حال تدید اقامت شان هستند.

 میلدی،ر افغان های مقیم ایران از حقوق شهروندی چفون اجففازه ی کفار و همچنیفن تحصفیل1992 تا 1979در فاصله ی سال های 
 به عنففوان3 میلدی،ر دولت ایران بسیاری از این حقوق و مزایففا را بففازپس گرفففت.90رایگان برخوردار بودند. اما از اواسط دهه ی 

مثال،ر اقامت افغان ها در بعضی از شهرهای ایران ممنوع شده است. علوه بر این،ر اشتغال در برخففی از مشففاغل بففرای افغان هففا
ممنوع است. همچنین کودکان مهاجر افغان،ر برای تحصیل در ایران با موانففع بسففیار زیففادی روبه رو هسففتند. شففهریه های بففالی

مدارس و نداشت کارت های اقامت تدیدشده،ر باعث شده است که بسیاری از کودکان مهاجر افغان از تحصیل محروم شوند.

در چند سال اخیر،ر به دنبففال اجرایی شففدن فففاز جدیففدی از سیاسففت های نولیففبالی در ایففران،ر فشففارهای اقتصففادی مضففاعفی بففه
توده های طبقه ی کارگر و تهی دستان وارد شده است. اجرایی شدن این سیاست ها،ر در کنار گرانی و تورم افسففار گسففیخته،ر آمففار
بالی بیکاری و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر،ر زندگی میلیون ها انسان را به مخاطره انداخته است. سؤال این است کففه

ایط زنففدگی مهففاجران افغففان و به خصففوص زنففان مهففاجر افغففان در ایففران کففه از حقففوقادر این اوضاع اقتصادی و اجتم عی،ر ش
شهروندی هم محروم هستند،ر چه گونه است؟

روشتحقیق

 سفال قفرار دارنففد. به واسفطه ی چنفد سفال70 تفا 18افراد شکت کننده در این پژوهش،ر زنان افغان هستند که در فاصله ی سفنی 
فعالیت در سازمان های دفاع از حقوق کودکان و از جمله «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»،ر با چندین خانواده  ی افغففان
در ارتباط بودم و از طریق همین افراد،ر توانستم با تعداد بیش تری از زنان افغان ارتباط برقرار کنففم. علوه بففر ایففن،ر تعففدادی از
زنان شکت کننده در این تحقیق،ر زنانی هستند که فرزندان آن ها،ر به عنوان مددجو در «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابففان»
حضور داشتند. از این طریق،ر توانستم با تعدادی از آنان مصاحبه کنم. علوه بر ایففن،ر بففا کمففک یکففی از دوسففتان کففه مففدتی در
کوره پزخانه های اطرافر تهران به عنوان مددکار اجتمعی فعالیت کرده بود،ر امکان مصاحبه با تعففدادی از زنففان افغففان سففاکن در
کوره پزخانه های واقففع در محمودآبففاد در جنففوب تهففران فراهففم شففد. در واقففع،ر بففرای جمع آوری داده هففای ایففن تحقیففق از تففام

نونه های در دستس استفاده کرده ام.

عی بففرایادر این تحقیق،ر تلشا کرده ام وضعیت رفاهی زنان مهففاجر افغففان در ایففران را بررسففی کنففم. پژوهش گففران علفوم اجتمفف
بررسی رفاه اجتمعی،ر از شاخص های مختلفی استفاده می کنند. در این تحقیق،ر شففاخص هایی کففه مففورد بررسففی قففرار گرفته انففد،ر
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فر عبارتند از: میزان درآمد ماهانه ی خانوار،ر میزان مصفر ماهانه ی پروتئین حیوانی (گوشت قرمز،ر مرغ،ر و مففاهی)،ر میففزان مص
ماهانه ی میوه،ر میزان تحصیلت،ر میزان دستسی به امکانات عمومی (سینم،ر تئففاتر،ر باشففگاه ورزشففی،ر…)،ر دستسففی بففه خففدمات

بهداشتی،ر و احساس امنیت اجتمعی.

در این مت،ر سعی کرده ام،ر تصویری واضح و عینی از وضعیت زندگی زنان مهاجر افغان در ایران ارائه بدهم. در واقففع هففدفر از
انجام این تحقیق،ر تولید مقاله ی علمی برای بایگانی در سایت های آکادمیک و یا قفسه های کتابخانه ی دانشگاه ها نیست. بلکه

عی و پیش روان طبقففه کففارگر،ر درک درسففتی از وضففعیت زنففدگی مهففاجران افغففان در ایففران واهدفر این است که فعففالن اجتمفف
به خصوص زنان مهاجر افغان،ر به عنوان بخشی از طبقه ی کارگر و فرودستان در جغرافیای ایران پیدا کنند.

در پیوست مقاله،ر جدولی تفصیلی ارائه می شود. مطالعه ی دقیق این جدول از اهمیت زیادی برخوردار است،ر چرا که هر سففطر
آن زاویه هایی از زندگی افغان های ساکن ایران و به خصوص زنان مهاجر افغففان را نشففان می دهففد. در واقففع،ر هففر ردیففف از ایففن

جدول ها داستان زندگی یک خانوار افغان را روایت می کند.

تحلیلدادهها

در این قسمت سعی خواهم کرد که هر کدام از شاخص های رفاه اجتمعی را به صورت جداگانه بررسی کنم. داده های مربففوط
به بعضی از این شاخص ها در جدول پیوست موجود است. داده های مربوط به بقیه ی شاخص ها بدون ارائه ی جدول به صورت

مختص تحلیل خواهد شد.

میزاندرآمدخانوار

یکی از مهم ترین شاخص های رفاه اجتمعی که تامی شاخص های دیگر را هففم تحففت تففأثیر خففود قففرار می دهففد،ر میففزان درآمففد
خانوار است. داده های مربوط به میزان درآمد خانوار های افغان در جدول  پایانی موجود است. در کنار میزان درآمد خانوار،ر بففه
منبع درآمففد خففانوار تحففت عنفوان تعفداد افففراد شفاغل در خففانوار اشفاره شفده اسففت. اگففر بخففواهیم از درآمففد ماهففانه ی افففراد

اا برابر خواهد بود با   هزار تومان. چند نکته را در مورد ایففن697شکت کننده در این تحقیق میانگین بگیریم،ر این میانگین تقریب
میانگین درآمد باید مطرح کنم.

اا 1395: در سال نکتهیاول  یعنی میانگین درآمد خانوار هففای4 هزار تومان تعیین شده است.812 حداقل دستمزد کارگران،ر تقریب
اا   کم تر بوده است. لزم است یادآوری کنم1395درصد از حداقل دستمزد کارگران در سال 14.4افغان در زمان این تحقیق تقریب

.  درصد افزایش یافت14   کارگران 95  دستمزد سال  خبگزاری کار ایران،ر ایلنا: 4
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 منتش شففد،ر در آن1394که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی و همچنین بیانیه ی تشکل های مستقل کارگری که در اسفند ماه 
1395 در نتیجه هم حداقل دستمزدی که بففرای کففارگران در سففال 5 میلیون و پانصد هزار تومان عنوان شده بود.3سال خط فقر 

 چندین برابر زیر خط فقر است و به هیففچ عنففوان1395تعیین شده و هم میانگین دستمزد ماهانه ی خانوار های افغان در سال 
پاسخ گوی نیازهای یک زندگی انسانی و متعارفر نیست.

: در زمینه ی میانگین درآمد ماهانه ی خانوار های افغان،ر یک نکته مهم دیگر این است که همففن طور کففه در مقففدمهنکتهیدوم
 انجام شده است. همن طور که در جدول مشففاهده می شففود،ر افففراد شففاغل در1395اشاره کردم،ر این تحقیق در بهار و تابستان 

اکث خانوار های افغان یا کارگر فصلی هستند یا کارگر کوره های آجرپزی. در واقع در فصل زمستان که کوره های آجرپزی تعطیففل
هستند و یا بیش تر کارهای فصلی تعطیل است،ر این افراد بیکار می شوند. یعنی در واقع،ر بهتین زمان اشففتغال بففرای ایففن افففراد
ال همن فصل بهار و تابستان است. پس در فصل پاییز و زمستان همن میانگین درآمد که در سطور بال به آن اشاره شد هم عم
م بفرای برای خانوار های مهاجر افغان وجود ندارد. این خانوار ها ناچارند از درآمد خود در فصل های بهار و تابسفتان مقفداری ه
ماه های بیکاری در پاییز و زمستان پس انداز کننففد. می تففوان گففت کففه اگففر همیفن تحقیفق را در فصفل پففاییز و زمسففتان انجففام
می دادم،ر آمار بیکاری به طرز چشم گیری بالتر می رفت. گفتنی ست که در زمان انجام این تحقیق چهفار خفانوار بفه طفور کامففل

بیکار بودند. و بنا به گفته ی خودشان با کمک های گاه گاهی خیریه ها زندگی را می گذراندند.

: مسئله ی دیگر این است که اگر خواننده به دقت جدول ها را مطالعه کنففد،ر متفوجه  درجففه بفالی اسفتثمر کففارگراننکتهیسوم
 نففری بفه نسفبت سفایر7 مشاهده می شود که درآمفد ماهفانه یفک خفانوار 73افغان در ایران می شود. به عنوان مثال در ردیف 
 میلیون تومان حاصل کففار3 میلیون تومان درآمد دارند. اما این 3 نفری ماهانه 7خانوار ها به میزان زیادی بالترست. این خانوار 

 عضو این خانوار همگی کارگر و یفا فروشفنده هسفتند،ر و در مجمفوع درآمفد ماهفانه ی7تام اعضای خانوار است. در واقع،ر هر 
 نفر تقسیم کنیففم،ر می تففوان گفففت دسففتمزد هرکففدام از آن هففا7 میلیون تومان را بر این 3 میلیون تومان است. یعنی اگر 3آن ها 

 نفففری وجففود دارد6،ر اطلعات مربوط به یک خانوار 2 هزار تومان خواهد بود. و یا در ردیف 429به طور متوسط چیزی حدود 
که درآمد ماهانه ی آنها تنها یک میلیون و سیصد هزار تومان است. اما این مبلغ حاصففل کففار ماهففانه ی تففامی افففراد خففانوار در

500 نفره وجففود دارد کففه درآمففد ماهففانه ی آن هففا 8 داده های مربوط به یک خانوار 5کوره ی آجرپزی است. همچنین در ردیف 
 سال است.18هزار تومان است که حاصل کار تام وقت دو کودک زیر 

: بسیار اتفاق می افتد که همن اندک دستمزد کارگران افغان را نیز کارفرماها تاراج می کنند و این کارگران به دلیلنکتهیچهارم
نداشت کارت اقامت تدیدشده و در نتیجه ترس از دیپورت شدن به افغانستان جرأت اعتاض ندارند. به عنوان مثال یکی از زنففان
ال کارشا نظففافت خانه هففا بففود،ر می گفففت کففه به دفعففات اتفففاق افتففاده اسففت کففه بعففد از نظففافت خانه هففای مففردم،ر افغان که قب
صاحب خانه گفته است «شم افغانی هستید و وظیفه دارید برای ما کار کنید»،ر و درنهایت دستمزد او را پرداخت نکرده است.

https://bit.ly/2wi5nAV 95 بیانیه ی تشکل های کارگری در رابطه با دستمزد سال 5
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با توجه به نکاتی که در بال به آن اشاره کردم،ر می توان گفت عددی که تحت عنوان میفانگین درآمففد ماهففانه ی ایففن خانوار هفای
 هزار تومان) به هیچ عنوان نی تواند بیان گر شایط واقعی زندگی ایففن خانوار هففای افغففان و میففزان697افغان به دست می آید (

استثمر آنان باشد. پایین بودن دستمزدها و نداشت شغل دایمی،ر تام جنبه های زندگی ایففن خانوار هففا را تحففث تففأثیر قففرار داده
است؛ بال بودن آمار کودکان کار در میان خانوار های مهاجر افغفان در ایففران،ر خففود تأییففدی اسفت بفر درآمففد بسففیار پفایین ایففن
خانوار ها. کودکان مهاجر افغان برای تأمین نیازهای اقتصادی خانوار مجبور می شوند از سفن پفایین و بفا دسفتمزدهای به مراتفب

پایین تر از بقیه ی کارگران کار کنند. و در نهایت،ر در محیط های کار در معرض انواع آسیب های اجتمعی قرار می گیرند.

وضعیتاشتغال

 درصد از زنان مهاجر افغان در این تحقیق،ر به نوعی شاغل بودند و در تأمین اقتصاد خانوار نقش داشتند که اکث این22.2تنها 
زنان شففاغل،ر همففراه بففا خانوار هففای خففود در کوره هففای آجرپففزی بففه خشففت زنی مشففغول بودنففد. کففارگر خیففاطی،ر کففارگر کارگففاه
جوراب بافی،ر کارگر نظافت خانگی،ر کارگر بسته بندی کردن میففوه،ر و همچنیففن فروشففندگی از جملففه شففغل هایی اسففت کففه زنففان

مهاجر افغان در این پژوهش،ر به آن ها مشغول هستند.

در جدول ها،ر همچنین مدت اقامت در ایران برحسب سال یا ماه آمده است. همن طور که مشاهده می شود،ر مدت زمان اقامت
زنان مهاجر افغان در ایران بر روی امکان اشتغال آن ها و یا درآمد خانوار آن ها تأثیری ندارد. به عنوان مثففال در یففک مففورد یففک

لی بفا درآمفد 42زن افغان با سابقه ی اقامت   هفزار تومفان در مففاه600 ساله در ایران خود بیکار است و پسشا هفم کفارگر فص
شا کففه کففارگر3است. همچنین در یک مورد دیگر،ر یک زن افغان که به مدت   ماه ساکن ایران بوده است،ر بیکار اسففت و همس

 هزار تومان درآمد دارد.600ساختمن است،ر در ماه 

میزانمصفرپروتئین

یکی از شاخص های رفاه اجتمعی در این تحقیق،ر میزان مصفر پروتئین حیوانی (گوشفت،ر مففرغ و مفاهی) اسفت. اگفر از میفزان
 وعفده خواهففد بفود.2.44مصفر ماهانه ی پروتئین در خانوار های شکت کننده در تحقیق میانگین بگیریم،ر عدد به دست آمففده 

ن طورایعنی کم تر از عدد سه. یعنی به صورت میانگین این خانوار ها در ماه کم تر از سه وعده پروتئیفن مصفر می کردنففد. همف
که در جدول و در ستون مربوط به میزان مصفر پروتئین می توان مشاهده کرد،ر در زمان انجام این پژوهففش هفففت خففانوار در
ماه هیچ نوع پروتئین حیوانی مصفر نی کردند و دوازده خانوار در ماه تنها یک بار پروتئین مصفر می کردند. برخی از این زنان

عنوان کرده اند که همن یکی دو بار مصفر پروتئین در ماه از طریق کمک های خیریه ها و غذاهای نذری تأمین می شود.
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میزانمصفرمیوه

فر میففوه در دوازده خففانوار اا سه وعده در ماه است. مص میانگین مصفر ماهانه ی میوه در میان خانوار های مورد بررسی تقریب
در زمان انجام این تحقیق صفر بود. در میان این خانوار ها،ر یک خانوار هم بود که تنها در زمان داشت مهمن میوه می خوردنففد.

در واقع،ر میزان مصفر ماهانه ی میوه در این خانوار ها به صورت بحرانی پایین است.

دستسیبهامکاناتعمومی

4.4منظور از امکانات عمومی در این تحقیق استفاده از سینم،ر تئاتر،ر باشففگاه های ورزشففی،ر مففوزه،ر و پففارک اسففت. تنهففا حففدود 
 درصففد زنففان95.6درصد از این زنان به امکاناتی همچون سینم،ر تئاتر،ر باشگاه های ورزشی و موزه دستسففی دارنففد. بقیففه یعنففی 

مهاجر افغان تنها امکان استفاده از پارک را دارند. این در حالی ست که در چند سال اخیر شاهد بففوده ایم کففه از ورود افغان هففا
به بعضی از پارک ها در شهرهای مختلف ایرا،ر جلفوگیری شفده اسفت. در واقفع،ر همیفن حففداقل اسفتفاده از پفارک از بسفیاری از

افغان ها در ایران دریغ شده است.

میزانتحصیلت

ال بی سواد بودند. 56.7در میان زنان مهاجر افغان که در این تحقیق شکت کردند،ر   درصد در حد ابتففدایی (و گففاه30 درصد کام
 درصد از این زنان معادل سواد دوران راهنمیی است. تنهففا7.8فقط در حد خواندن و نوشت) سواد داشتند. میزان سواد حدود 

 درصدی که سواد آنان در حد ابتدایی بود،ر از طریق30 درصد از زنان افغان در این تحقیق سواد دانشگاهی داشتند. 5.5حدود 
کلس های سوادآموزی در سازمان های مردم نهاد (ان.جی. او ها) توانسته بودند سواد خواندن و نوشت کسب کنند.

وضعیتسلمت

41وضعیت سلمت و دستسی به امکانات بهداشتی به عنوان یکی دیگر از شاخص های رفاه مففورد بررسففی قففرار گرفففت. حففدود 
درصد از زنان افغان در این تحقیق به بیمری های مختلف مبتل بودنففد کففه امکففان اسففتفاده از خففدمات بهداشففتی و درمففانی را
نداشتند. بالبودن هزینه های درمان و نداشت بیمه ی درمانی از دلیل عدم مراجعه ی این زنان به مراکز بهداشتی و درمانی بففود.
ایفن زنففان افغفان بفه بیمری هفای مختلففی مبتل بودنفد،ر از جملفه بیمری هفای دسفتگاه گوارشفی،ر بیمری هفای اعصفاب و روان،ر
بیمری های ستون فقرات،ر بیمری های کلیوی،ر بیمری های پوستی،ر بیمری هففای عفففونی و … . حففتی در میففان ایففن زنففان افغفان،ر

زنانی بودند که سابقه ی بیمری های قلبی از جمله سکته ی قلبی داشتند،ر اما امکان مراجعه به مراکز درمانی را نداشتند.
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مسکن

وضعیت مسکن افغان های ساکن در کوره پزخانه های جنوب تهران بسیار بحرانی است. در نزدیکی کوره های آجرپزی،ر اتاق هایی
ساخته شده که توسط صاحب این کوره ها یا «ارباب کوره» در اختیار کارگرانی قرار داده می شود کففه قففرار اسففت در کوره هففای
آجرپزی کار کنند. اکث افراد ساکن در این خانه ها کارگران مهاجر افغان هستند. در این خانه های نزدیک به کوره هففای آجرپففزی
ال افراد هر خانوار در یک اتاق دوازده متی زندگی می کنند و یک آشپزخانه ی مشتک با همسایه ی خود دارنففد. در برخففی معمو
ال چند خانوار افغان (گاه تا موارد که تعداد اعضای خانوار زیاد است،ر دو اتاق دوازده متی در اختیار خانوار قرار می گیرد. معمو
بیست خانوار) یک حمم و توالت مشتک دارند که از اسففتانداردهای بهداشففتی برخففوردار نیسففت. و ایففن عامففل بففاعث بففروز و
گستشا بیمری های مختلف عفونی در میان ساکنان این خانه هفا می شفود. در دوره هفایی کفه کفار آجرپففزی در کوره هفا تعطیفل
ال بففه نظففر مففوجر است،ر صاحب کوره ها از این خانوار ها اجاره ی این اتاق ها را دریافت می کند. مبلففغ اجففاره ی ایففن اتاق هففا کففام

 هزار تومففان به عنففوان اجففاره ی ایففن اتاق هففا پرداخففت می کننففد.80بستگی دارد. به عنوان مثال بعضی از خانوار ها در ماه حدود 
25 میلیففون تومففان تففا 5بعضی دیگر از این خانوار ها به جای اجاره مبلغی به عنوان بیعانه یا پول پیش پرداخت کرده انففد کففه از 

 هففزار تومففان20میلیون تومان متغیر است. برخی هم علوه بر پول بیعانه ای کففه پرداخففت کرده نففد،ر ماهففانه مبلغففی در حففدود 
به عنوان اجاره ی این اتاق ها پرداخت می کنند. مسئله ی دیگر در این جا این است که این کوره های آجرپزی در بیابان های جنوب
تهران و در مسیر جاده ی ورامین قرار گرفته اند و به دلیل بال بودن گرد و خاک در این مناطق و همچنین نزدیک بودن برخی از

مراکز انباشت زباله،ر ساکنان این کوره پزخانه ها در معرض انواع بیمری های پوستی و عفونی قرار می گیرند.

محل سکونت  آن دسته از مهاجران افغان که در داخل شففهر تهففران و یففا شففهر شففهریار سففکونت داشففتند،ر در مقایسففه بففا محففل
ایط مناسفب تففری برخففوردار بففود. امفا اجفاره ی ماهففانه ی ایففن خانه هفا،ر در سکونت مهاجران افغان در کوره های آجرپزی،ر از ش

 هزار تومان هم می رسید.400مقایسه با درآمد این خانوار ها بال بود و گاهی تا 

احساسامنیتاجتمعی

اا  عی نداشفتند. ایفن احسفاس عفدم امنیت از دو عامفل ناشفی51تقریب  درصد از زنان افغان مورد پژوهش احسففاس امنیفت اجتم
می  شد. یک دلیل اصلی آن،ر به گفته ی خود این زنان،ر این بففود کففه بففه دلیففل افغففان بودن مففورد تحقیففر و خشففونت کلمففی قففرار
گرفته انففد؛ هففم در کففوچه و خیابففان و هففم از طففرفر همسففایه ها و صففاحب خانه. یففک دلیففل دیگففر کففه توسففط زنففان سففاکن در

 بایففد یففک نفففر رااام احسففاس امنیففت ندارنففد و حتمففا بففه تففوالت و حمففنکوره پزخانه ها مطرح شد،ر این بود که شب ها برای رفت
کک کمی از اتاق های آن ها فاصله دارد و در تاریکی شب این زنان احساس به عنوان همراه با خود ببند؛ حمم و توالت  های مشت

امنیت ندارند که به تنهایی از حمم و توالت استفاده کنند.
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عی داشففتند،ر درایک نکته ی دیگر در مورد احساس امنیت اجتمعی این بود که چهففار نفففر از زنففانی کففه احسففاس امنیففت اجتمفف
. در واقففع ایففن احسففاس“ما به  ندرت از خانه خارج مففی شففویم و مشففکلی نففداریم”توضیح این احساس امنیت عنوان کردند که 

امنیت ناشی از محرومیت آنان از زندگی اجتمعی و به حاشیه رانده شدن آنان است.

نتیجهگیری

در مورد میزان تعمیم پذیری نتایج این تحقیق در مورد دیگر مهاجران افغان در ایران باید به دو نکته اشاره کرد. نکته ی اول این
اا شایط فرهنگی و اجتمعی در شهرهای مختلف ایران می تواند متفاوت از نففونه ی مففورد بررسففی باشففد و ایففن مسففئله که قطع
به نوبه ی خود می تواند بر رفاه فرهنگی و اجتمعی افغان ها در شهرهای مختلف تأثیرگذار باشد. اما نكته ی دوم و مهم تر آن که
تا جایی که به وضعیت اقتصادی اکثیت مهاجران افغان مربوط اسفت،ر می تفوان گففت نتایفج ایفن تحقیفق بفه بخفش زیفادی از

مهاجران افغان در ایران قابل تعمیم است.

واقعیت این است که کارگران مهاجر افغان،ر و به خصوص زنان مهاجر افغان،ر به عنففوان بخشففی از طبقه ی کففارگر و زحمتکففش در
جغرافیای ایران تحت استثمری چندگانه هستند و در شایطی به شدت غیر-انسانی زندگی می کنند. دسففتمزدهای چنففدین برابففر
زیر خط فقر،ر بیکاری،ر تغذیه ی نامناسب،ر عدم دستسی به خففدمات بهداشفتی و درمففانی،ر عفدم دستسفی بفه خففدمات آموزشففی،ر
نداشت مسکن مناسب،ر عدم دستسی به امکانات عمومی و تفریحی از جمله مشکلت اصلی مهاجران افغان در ایران است. در
ایط زنففدگی آنفان را دشفوارتر کفرده اسفت و کنار ایفن مسفائل،ر برخوردهفای نژادپرسفتانه بفا افغان هفا،ر توهین هفا و تحقیرهفا ش
فرصت های یک زندگی انسانی را از آنان سلب کرده است. مهاجران افغان در ایران به بهانه هففای کففاذب «غیرقففانونی بففودن» از
بسیاری از حقوق شهروندی محروم می شوند و در همن حال،ر به عنوان نیروی کار ارزاندر بخش های اقتصفادی مختلفف و حففتی
در شکت ها و مؤسسات عمومی،ر ازجمله در شهرداری ها،ر مورد استثمر قرار می گیرند. با وجود شایط دشففوار زنففدگی مهففاجران
افغان در ایران،ر بسیاری از آنان همچنان ترجیح می دهند که در ایران زندگی کنند،ر چرا که در نتیجه ی حضور نظامی دولت های
غربی و همچنین بنیادگرایان اسلمی،ر افغانستان به یکی از نا-امن ترین کشورها برای زندگی،ر به خصوص برای زنان،ر تبففدیل شففده

است.

ایط انسفانی در گفرو مبفارزه بفا تغییر شایط اقتصادی و اجتمعی زندگی مهاجران افغان در ایران و دست  یابی آنان بفه یفک ش
مناسبات نابرابر نظام سمایه داری و انواع تبعیض های قومی،ر نژادی و ملی  است. «مهاجر بودن» و یا «غیرقانونی بودن»،ر امکان
استثمر هرچه بیش تر مهاجران را برای کارفرمایان و همچنین دولت،ر به عنوان بزرگ  ترین کارفرما،ر فراهم می کند. پس برای بهبود
وضعیت مهاجران افغان باید ریشه های این استثمر و نابرابری در مناسبات سمایه داری و نیز تبعیض های قومی،ر ملی و نففژادی
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را نشانه گرفت. همچنین از رهگذر این مبارزات ضد-سمایه داری و ضد قوم گرایی و نژادپرستی است که نگرشا عمومی جففامعه
نسبت به مقوله ی مهاجر تغییر خواهد کرد و خواهیم توانست حق شهروندی برای مهاجران افغان را به دولت ها تحمیل کنیم.

نکته ی آخر این  که در بیش تر تحلیل ها و گزارشا ها از وضعیت افغان های مهاجر در ایففران از ایففن بخففش از طبقه ی کففارگر تنهففا
عیابه عنوان یک قش محروم و تهی دست یاد شده و قدرت و پتانسیل دخالتگری و مشارکت آنان در مبارزه ی طبقففاتی و اجتمفف

نادیده گرفته شده است. لزم است که احزاب سیاسی،ر سازمان  ها و تشکل  های کارگری موجود در رویکرد خففود نسففبت بففه ایففن
بخش از طبقه ی کارگر بازبینی کنند و در راستای متشکل کردن این بخش از طبقه ی کارگر تلشا کنند. به یففاد داشففته باشففیم کففه

مبارزه برای تغییر وضع موجود،ر بدون اتحاد و مبارزه ی تامی توده های تحت استثمر امکان پذیر نیست.

1397مرداد 

نقد اقتصاد سیاسی: منبع

پیوست:جدولتفصیلینتایجمصاحبهبازنانمهاجرافغان

میزانمصفرمیوه
میزانمصفر

پروتئینحیوانی

تعداداعضای

خانوار
میزاندرآمدماهانهخانوارتعدادافرادشاغلدرخانوار

سالهای

اقامتدرایران
مصاحبهشوندهسن

351 سال12یک میلیون تومانهمس: شیشه بر کارخانه نفر3 وعده در ماه4 وعده در ماه3

452 سال10 هزار تومان800همس: کمک آشپز نفر5 وعده در ماه3 وعده در ماه4

323 سال5 هزار تومان500همس: کارگر کارواشا نفر4 وعده در ماه4 وعده در ماه3

194 سال2یک میلیون تومانهمس: بنا نفر5 وعده در ماه4 وعده در ماه6

555 سال25 هزار تومان500دو کودک کار نفر8 وعده در ماه3 وعده در ماه4

366 سال14 هزار تومان500همس: کارگر پارک نفر4 وعده در ماه2 وعده در ماه4

477 سال15 هزار تومان200یک میلیون و همس و فرزندان: خشت زنی نفر8 وعده در ماه2 وعده در ماه6

378 سال31 هزار تومان700زن و شوهر: خشت زنی نفر6 وعده در ماه3 وعده در ماه4

369 سال13 هزار تومان800زن و شوهر: خشت زنی نفر8 وعده در ماه2 وعده در ماه3
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میزانمصفرمیوه
میزانمصفر

پروتئینحیوانی

تعداداعضای

خانوار
میزاندرآمدماهانهخانوارتعدادافرادشاغلدرخانوار

سالهای

اقامتدرایران
مصاحبهشوندهسن

4010 سال16 هزار تومان400خشت زنی نفر5 وعده در ماه1 وعده در ماه4

3011 سال10 هزار تومان800زن و شوهر: خشت زنی نفر7 وعده در ماه2 وعده در ماه1

3512 سال7یک میلیون تومانشوهر و دو تن از فرزندان: خشت زنی نفر8 وعده در ماه4 وعده در ماه4

3313 سال7 هزار تومان100یک میلیون و زن و شوهر: خشت زنی نفر6 وعده در ماه3 وعده در ماه4

3214 سال7 هزار تومان800همس: کارگر کوره نفر6 وعده در ماه2 وعده در ماه4

2215 ماه5 هزار تومان800همس: کارگر ساختمن نفر5 وعده در ماه4 وعده در ماه4

4016 سال30یک میلیون تومانزن و شوهر: خشت زنی نفر4 وعده در ماه1 وعده در ماه4

4217 سال20 هزار تومان500همس: کارگر نفر5 وعده در ماه1 وعده در ماه2

1818 سال20 هزار تومان450پدر: کارگر نفر7 وعده در ماه2 وعده در ماه3

4619 سال12یک میلیون تومانهمس و دو پس: کارگر کوره نفر6 وعده در ماه2 وعده در ماه4

4020 سال16 هزار تومان400همس: کارگر کارخانه نفر5 وعده در ماه1 وعده در ماه6

7021 سال42 هزار تومان600پس: کارگر فصلی نفر9 وعده در ماه1میوه نی خورند

5522 سال30 هزار تومان200زن و شوهر : کارگر (نظافت خانه ها) نفر3 وعده در ماه2میوه نی خورند

 وعده در ماه2
گوشت

نی خورند
3523 سال10 هزار تومان450همس:کارگر کوره نفر6

2024 سال10 هزار تومان800برادر: خشت زنی نفر7 وعده در ماه2 وعده در ماه3

2025 ماه3 هزار تومان600همس: کارگر ساختمن نفر3 وعده در ماه3میوه نی خورند

3026 سال5 هزار تومان900همس: کارگر ساختمن نفر6 وعده در ماه2 وعده در ماه4

2927 سال20 هزار تومان700همس: کارگر ساختمن نفر6 وعده در ماه3 وعده در ماه2
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میزانمصفرمیوه
میزانمصفر

پروتئینحیوانی
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اقامتدرایران
مصاحبهشوندهسن

4528 سال15 هزار تومان600همس: کارگر نفر7 وعده در ماه2 وعده در ماه2

2729 سال18 هزار تومان700همس: کارگر فصلی نفر5 وعده در ماه3 وعده در ماه1

4430 سال30 هزار تومان600همس: کارگر ساختمن نفر9 وعده در ماه2 وعده در ماه1

میوه نی خورند
گوشت

نی خورند
3731 سال7–تام اعضای خانوار: بیکار نفر4

2232 سال2 هزار تومان700همس: کارگر ساختمن نفر4 وعده در ماه2 وعده در ماه3

6033 سال25 هزار تومان250خشت زنی نفر1 وعده در ماه2میوه نی خورد

2434 ماه3 هزار تومان800همس: کارگر نفر2 وعده در ماه6 وعده در ماه4

3035 سال7 هزار تومان700همس: کارگر نفر5 وعده در ماه5 وعده در ماه4

4636 سال10 هزار تومان500همس: کارگر فصلی نفر7 وعده در ماه2 وعده در ماه3

3837 سال15 هزار تومان600همس: کارگر ساختمن نفر5 وعده در ماه2 وعده در ماه3

2938 سال20 هزار تومان500همس: خشت زنی نفر3 وعده در ماه2 وعده در ماه2

4339 سال15 هزار تومان600 کودک کار2 نفر6 وعده در ماه2 وعده در ماه1

3040 سال8 هزار تومان500همس: کارگر ساختمن نفر5 وعده در ماه1 وعده در ماه2

5541 سال20 هزار تومان700زن و شوهر: خشت زنی نفر6 وعده در ماه2میوه نی خورند

4742 سال16 هزار تومان500همس: کارگر ساختمن نفر4 وعده در ماه1 وعده در ماه1

4943 سال12 هزار تومان800همس و پس: کارگر نفر8 وعده در ماه3 وعده در ماه2

2644 سال4 هزار تومان700همس: بنا نفر4 وعده در ماه3 وعده در ماه4

5445 سال20 هزار تومان400همس: کارگر فصلی نفر5 وعده در ماه1 وعده در ماه2

2046 سال5 هزار تومان700پدر: کارگر،ر برادر: دستفروشا نفر6 وعده در ماه2 وعده در ماه3
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اقامتدرایران
مصاحبهشوندهسن

4647 سال20 هزار تومان900همس: کارگر نفر7 وعده در ماه3 وعده در ماه4

5348 سال30 هزار تومان700زن و شوهر: خشت زنی،ر دو کودک کارگر نفر6 وعده در ماه2 وعده در ماه4

3949 سال10 هزار تومان500همس: کارگر ساختمن نفر5 وعده در ماه2 وعده در ماه2

2150 سال4 هزار تومان600همس: کارگر ساختمن نفر3 وعده در ماه3 وعده در ماه5

4251 سال20 هزار تومان800همس: بنا نفر6 وعده در ماه4 وعده در ماه2

میوه نی خورند
گوشت

نی خورند
5152 سال10–تام اعضای خانوار : بیکار نفر5

3353 سال8 هزار تومان900شوهر: کارگر فصلی،ر زن: نظافت خانگی نفر4 وعده در ماه3 وعده در ماه5

2954 سال6 هزار تومان500همس: کارگر پارک نفر3 وعده در ماه4میوه نی خورند

2355 ماه6 هزار تومان500همس: خشت زنی نفر3 وعده در ماه3 وعده در ماه3

5356 سال13یک میلیون تومانهمس و یک پس: کارگر نفر6 وعده در ماه5 وعده در ماه4

3157 سال11 هزار تومان800همس: کارگر ساختمن نفر5 وعده در ماه4 وعده در ماه4

میوه نی خورند
گوشت

نی خورند
4358 سال18–تام اعضای خانوار: بیکار نفر4

3859 سال10 هزار تومان450دو کودک کارگر نفر5 وعده در ماه2وقتی مهمن بیاید

2060 سال5 هزار تومان600همس: کارگر ساختمن نفر2 وعده در ماه4 وعده در ماه6

3661 سال17 هزار تومان900همس: خشت زنی،ر کودک : دستفروشی نفر5 وعده در ماه4 وعده در ماه6

4462 سال20 هزار تومان300یک میلیون و تام اعضای خانوار: خشت زنی نفر6 وعده در ماه5 وعده در ماه5

3063 سال2 هزار تومان600همس: نگهبان ساختمن نفر3 وعده در ماه3 وعده در ماه4

4164 ماه7 هزار تومان500همس: کارگر فصلی نفر5 وعده در ماه3 وعده در ماه2
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مصاحبهشوندهسن

1965 سال7 هزار تومان600پدر: دستفروشا نفر6 وعده در ماه2 وعده در ماه3

میوه نی خورند
گوشت

نی خورند
3366 سال6 هزار تومان200کارگر: نظافت خانگی نفر4

1867 ماه4 هزار تومان800همس: کارگر ساختمن نفر3 وعده در ماه4 وعده در ماه4

3868 سال9 هزار تومان400کارگر خیاطی نفر5 وعده در ماه1 وعده در ماه2

2869 سال5یک میلیون تومانهمس: کارگر فصلی نفر5 وعده در ماه3 وعده در ماه5

3370 سال15 هزار تومان800زن و شوهر: خشت زنی نفر4 وعده در ماه2 وعده در ماه4

2871 سال28 هزار تومان500یک میلیون و خواهر و دو برادر : کارگر نفر3 وعده در ماه3 وعده در ماه5

3072 سال27 هزار تومان300یک میلیون و دو برادر: کارگر نفر4 وعده در ماه5 وعده در ماه6

2373 سال17 میلیون تومان3تام اعضای خانوار: کارگر و فروشنده نفر7 وعده در ماه4 وعده در ماه8

6074 سال15 هزار تومان800تام اعضای خانوار: کارگر نفر3 وعده در ماه4 وعده در ماه4

2575 سال6 هزار تومان800زن و شوهر: خشت زنی نفر4 وعده در ماه1 وعده در ماه4

5276 سال30 هزار تومان950پس: کارگر،ر همس: دستفروشا نفر5 وعده در ماه3 وعده در ماه3

5077 سال6یک میلیون تومانشوهر: کارگر،ر زن: کارگر جوراب بافی نفر10 وعده در ماه1 وعده در ماه2

2378 سال3 هزار تومان800همس: کارگر ساختمن نفر4 وعده در ماه3 وعده در ماه2

2179 سال6 هزار تومان700پدر: کارگر ساختمن نفر7 وعده در ماه1 وعده در ماه1

1980 سال4 هزار تومان800پدر: کارگر نفر5 وعده در ماه2 وعده در ماه3

4581 سال17 هزار تومان800شوهر: کارگر کوره،ر زن: بسته بندی میوه نفر5 وعده در ماه3 وعده در ماه4

4882 سال30 هزار تومان600همس: کارگر فصلی نفر4 وعده در ماه3 وعده در ماه3

5083 سال13 هزار تومان800دو پس: کارگر نفر6 وعده در ماه3 وعده در ماه2
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2684 سال8 هزار تومان500همس: کارگر نفر3 وعده در ماه3 وعده در ماه4

3085 سال15 هزار تومان400همس: دستفروشا نفر5 وعده در ماه2میوه نی خورند

 وعده در ماه2
گوشت

نی خورند
3986 سال12 هزار تومان300دو کودک کارگر نفر6

6087 سال30 هزار تومان700پس: کارگر ساختمن نفر5 وعده در ماه2 وعده در ماه4

میوه نی خورند
گوشت

نی خورند
3588 سال11–تام اعضای خانوار : بیکار نفر6

5589 سال30 هزار تومان800دو پس: کارگر نفر5 وعده در ماه3 وعده در ماه6

4190 سال10 هزار تومان500همس: کارگر نفر5 وعده در ماه2 وعده در ماه2

1397مرداد 

پراکسیس
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