
 

 
 

١

  

افغانستان مصاحبه    گانکنندبا عودت  (MMC Asia)   ، مرکز مهاجرت مختلط آسیا تا به حال   ٢٠٢٠از جنوری  

گشت مداوم از ایران و  ازبه عالوه ب  ١.های برگشت و بازادغام آنها آشنایی بهتر حاصل نماید نماید تا با تجربهمی

  از سر گرفته شد. برگشت و ردّ   ٢٠٢٠در پایان سال    ٤و کشورهای اروپایی   ٣ها از ترکیه مرز افغان  ردّ   ٢، پاکستان

،  ١٩ـ    وید وثیرات کأ ثباثی ناشی از ت اقتصادی و بیـ    اجتماعی   فشار گیرد که  یها در حالی صورت م مرز افغان

این    ۀمنازع دارد.  افزایشی  سیر  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  و  صلح،  مذاکرات  کلی جاری،  مرور 

(snapshot) بازادغام  شوند، با تمرکز بر شان مواجه میها در برگشتافغانکه مشکالتی را  ریا توضیح مختص

ها  پاسخشواهد واقعی کمک نماید تا به  ارایۀ    ا در نظر دارد تا ب مرور کلی  نماید. این  شان، بررسی میاقتصادی

  اطالع رسانی نماید.  گانکننده در ارتباط با وضعیت عودتهای دادخواهان ین عرصه و تالش ا  در

 

  هاتوصیه
 ها متوقف گردد. غانردن افبا توجه به ازدیاد ناامنی و منازعه در کشور، ردمرز ک  

   های حرفوی  تقال پول، آموزشن های درآمدزا از طریق اهای افغان به فعالیتعودت کنندهدسترسی

  و کاریابی تسهیل گردد. 

  توانند شغل  های افغان که پس از برگشت نمی غذا و سرپناه) برای عودت کنندهضرویات اولیه (مثال

 گیرد. پیدا کنند، مورد توجه قرار 

 
یات  ر کننده را بسوی فهمیدن تجربه ها و ضرو تمرکزش در سروی عودت   MMC Asia،  ٢٠٢٠، در اپریل  ١٩- به دلیل شیوع بیماری کوید  ١

ها را با تمرکز بر  کننده ها با عودت آوری داده جمع   MMC Asia،  ٢٠٢١فبروری    ١٦تغییر داد. از    ١٩کووید ـ  گیری  ها در جریان همه کننده عودت 
  .  از سر گرفت عودت و بازادغام  

  : نگاه کنید به  ٢
https://afghanistan.iom.int/sites/afghanistan/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans_situation_report_16-22_april_2021_0.pdf 

 .idUSKBN1HE0DX-afghanistan-turkey-crisis-mideast-reuters.com/article/ushttps://www   :                                                                              نگاه کنید به  ٣
  

  

 ها از ایران، تهیه گردد. مرز شدهّد ها، بخصوص رکنندهت بازادغام برای عودتحمایت جه  

 اطالعات در مورد محدودیت کانالتهیه  و  نظر  های  های سفر  برای کسانیکه در  قانونی  مهاجرت 

 جرت کنند.  ا دارند دوباره مه
  

  پاسخگویان  پروفایل 
فبروری تا   ١٦که بین    سروی حضوری) ۱۶۶سروی از طریق تلفن و    ۵۴۰(  مصاحبه  ٧٠٦از  مرور کلی  اطالعات این  

(زرنج، نقطه مرزی    ٣و  (کابل، هرات، بلخ، کندز، ننگرهار، کندهار، نیمروز)  والیت افغانستان    ٧در    ٢٠٢١اپریل    ٢٥

اوسط سن    ٦. ها مرد بودند دهنده) پاسخ٪٨٤اکثریت (  ٥. صورت گرفته، بدست آمده است خم)  قلعه و تور اسالم 

   بود. کسانیسال   ٢٩ها  دهندهپاسخ
ً
و    )٪٢٥)، و پشتون (٪٢٥)، تاجیک (٪٢٧هزاره (  که سروی شدند عمدتا

 
ً
) ٪٥٨. بیشتر از نصف شان (بودند )  ٪٣٣)، یا سطح ابتدایی (٪٣٤تحصیالت دوره متوسطه/لیسه (دارای    اکثرا

  .  بودند شغل   دارای شان قبل از مهاجرت ٪٦٢کردند. زندگی میمناطق روستایی  قبل از مهاجرت در  

  

) از کشورهای  ٪٧) از پاکستان، (٪١١) از ترکیه، (٪١٩) از ایران، به تعقیب آن (٪٦١ها (دهندهیت پاسخکثرا

اند که آنها  ارش دادهز) گ٪٦١ها (دهندهبیشتر پاسخاند.  ) از سایر کشورها به افغانستان برگشته٪٢اروپایی و (

  و   اندکردهاند آنها کار می) گفته ٪٧١اند، که از جمله ( کردهقانونی در کشور مهاجرتی زندگی میبصورت غیر

  germany-from-deported-seekers-asylum-afghan-000-1-than-https://www.infomigrants.net/en/post/30778/more         :                                          نگاه کنید به  ٤

 آوری داده به جمع   MMC Asiaمرکز   ٥
ً
در افغانستان عادی    ١٩ـ    ید و که شرایط کو در صورتی  دهد،  از طریق تلفن ادامه می   ها در افغانستان عمدتا

  .  خواهد شد ، با رعایت قواعد سخت ایمنی، دوباره آغاز  ٢٠٢١ها بصورت رودررو در بعضی موقعیت ها در  آوری داده شد، جمع 
ها از ایران و  کننده ها، بخصوص در بین عودت کننده از عودت   ی ی، نسبت باالی است که، تا حدّ   آن   های مرد بخاطر دهنده تعداد باالی پاسخ  ٦

زن در بین عودت کننده ها از  و ، نسبت مرد  December 2020 –UNHCR’s Border Monitoring Updates Aprilپاکستان، مرد هستند. بر اساس 
  است.   ٤:١ایران  

 ۲۰۲۱جون مرکز مهاجرت مختلط، منطقٔه آسیا ـ  4Miگزارش 
  

  کنندگان افغان کلی بر ادغام مجدد اقتصادی عودت   ی مرور 
  



 

 
 

٢

) ٪٥٨ها (دهندهبیشتر از نصف پاسخاند.  ) مشغول بوده٪٤٢یمی () یا کار دا ٪٥٢بیشتر در کارهای موقتی (

ردّ  مهاجرتی  کشور  مقامات  بقیه    توسط  بودند؛  شده  (ها  دهندهپاسخمرز  مستقالنه  عودت  ٪٢٦بصورت   ،(

شده کمک  سفرهای ٪٨()  AVR(  دوطلبانه  ملل    ی)،  سازمان  توسط  طوری  بین(UN)که  سازمان  المللی  ، 

)  ٪١کمک قاچاقبران یا دیگر اشخاص/گروه ها (به )، یا ٪٧(کمک شده ها دیگر سازمان، یا (IOM)مهاجرت 

) یا عدم  ٪٤٤مرزی ها یکجا شدن با فامیل و دوستان در افغانستان (  دّ دالیل اصلی برگشت غیر راند.  برگشته

    ) عنوان شده است.٪٣٢شان در کشور مهاجرتی (توانایی گذراندن زندگی

 

  مناسب، خشونت و قرضداریمشکالت عمده: یافتن شغل 
 
ً
پس از  اند که یافتن شغل مناسب یک مشکل عمده  ارش دادهز) گ٪٤٩های سروی (دهندهنصف پاسخ  تقریبا

،  ٪٥٨که از ایران برگشته بودند بلندتر بود (  یرا ببینید. این رقم در بین آنهای   ١شان بوده است، شکل  بازگشت

n=429 
ً
اند که به علت عدم  کنند اظهار داشتهکه به ایران مهاجرت می  ی بدین سبب که اکثریت کسان  )، احتماال

  ٧. افغانستان مهاجرت کرده بودند ازفرصت معیشتی 

  

که از کشورهای اروپایی   توسط کسانی بیشتر  ) به عنوان دومین چالش عمده نام برده شده است و  ٪٣٧خشونت (

نمونه برای این جمعیت کوچک    توجه داشت که حجمباید  چه    اگر  ؛ ) اظهار شده استn=45،  ٪٥١اند (برگشته

و خشونت در سال  (UMANA)افغانستان  در  ملل  حمایوی سازمان  موریت  أ م ارش  ز. طبق گاست منازعه   ،

ه افزایش یافت  ٪٢٩سیر افزایشی داشته که از جمله تعداد حمله بر افراد ملکی در ربع اول سال (میالدی)    ٢٠٢١

  .  ٢٠٢٠ سال  است، در مقایسه با عین دوره در 

  

   ها نام برده شده است. طوری دهندهاست که توسط پاسخ  ی دیگر  ۀ ) چالش عمد٪٣٤قرضداری (
ً
توسط    که قبال

MMC  از منابع اصلی تمویل   را ها قرض گرفتن پول از دوستان و خویشاونداندهنده، پاسخه استارش شدزگ

های معیشتی و حمایت مالی پس از  رصت، به همراه عدم فامر  . این بودندشان عنوان کرده  فرهای مهاجرتیس

 
ً
  شوند. میبازگشت با آن مواجه ها در  ه افغانکهایی هستند قرضداری افزایش چشمگیر  باعث برگشت، ظاهرا

 
  شان عنوان کرده بودند.  اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل اصلی مهاجرت انگیزۀ  که به ایران مهاجرت کرده بودند    کسانی از  %  ۷۷ به مقدار ٧

ین چالش. ۱ شکل   افغانستان چه بوده است؟ های شما در هنگام بازگشت به  مهمتر

 
   

، من مقداری پول از خویشاوندان ام قرض گرفتم  ١٩ـ    ید وپس از نه ماه بدون کار به دلیل محدودیت کو«
کردم، اما در ساروان [توسط پولیس مرزی ایران] دستگیر شدم و دوباره به  و از مسیر زرنج به ایران سفر  

 ».  کشورم ردمرز شدم. حاال تاهنوز بیکارم و مقدار زیاد قرض که باید بپردازم 
 .ساله افغان که از ایران ردمرز شده، مصاحبه شده در زرنج، نیمروز ٣٦مرد 



 

 
 

٣

روبه عودت بیشتر   مشکالت  با  کار  یافتن  در  هستندکنندگان  درآمدرو  هم  ؛  شان 
 کندرا کفایت نمی شان نیازهای 

  ٪ ٣٤اند شغل بیابند. از بین شان تاهنوز نتوانستهاند که آنها پس از برگشت) گفته٪٦٦ها (دهندهاکثریت پاسخ

ند، در  رهای موقتی دا) گفته اند که شغل٪٥٧شان (ز نصف)، بیشتر اn=242(د  ننککه اظهار داشتند کار می

که (  حالی  کمی  دایمی  ٪١٨تعداد  شغل  شکل  دارند)  این    ٢،  ببینید.  (ها  شغلرا  ساختمانی  )،  ٪٢٥کار 

کار  که    شود. اکثریت کسانی ) را شامل می٪٢٠) و تجارت کوچک (دکان/خدمات) (٪٢٤زراعت/دامداری (

   اند کردهمی
ً
تا ٪٥٥(  کامال یا   (   

ّ
داشتهفامیلقبال  ) در  ٪٤٠ی (حد مالی  مسئولیت  از شان  باالتر  اگرچه،  اند، 

ها در برابر  . این یافتهرده استکشان را کفایت نمیوریات فامیلاند که درآمدشان ضر) اظهار کرده٪٦٤نصف (

  ٨. داده شده است) قرار  ٢٠٢٠در دسامبر  ٪٤٠یش عمومی بیکاری در افغانستان (افزا
  

ید؟ .  ۲ شکل   چطور درآمد دار

 
8 https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-01-30qr-section2-economic.pdf  

های  پس از برگشت در بین دسته  ی های دریافت ها در حمایت به دلیل تفاوت است ممکن امر که در بخش بعدی بحث شده است، این  طوری   ٩
 
ً
اند سطحی  ) یا سفر مستقالنه برگشته AVRکه از طریق عودت دوطلبانه کمک شده (   دو سوم کسانی   مختلف باشد. به عالوه، از آنجایی که تقریبا

 ارش داده ز ) گ ٪ ٩٢ها ( کننده اند، اکثریت عودت داده   ارش ز از آمادگی را گ 
ً
    نبودند.   ۀ بازگشت آماد   اند که آنها اصال

  دانندنمی شده  ادغام های افغان خود را از لحاظ اقتصادی  کنندهباالتر از نصف عودت 
پاسخ از نصف  (دهندهبیشتر  اقتصادی  ٪٥٥ها  از لحاظ  موافق   ٪١٧دانند. فقط  شده نمیادغام) خودشان را 

دهد، سطح ادغام اقتصادی با در نظر  نشان می  ٣اند. طوری که شکل  شدهادغام  هستند که از لحاظ اقتصادی  

که    اند در مقایسه با کسانی مرز شده  که ردّ   کند. ادغام اقتصادی در بین کسانی داشت نوعیت برگشت فرق می

) n=266ها (مرز شده  از ردّ   ٪٦٥است.    ترشده) پایینیا کمکاند (برگشت مستقالنه  های دیگر برگشتهاز روش 

 
ً
که    که این فیصدی در بین کسانی   حاظ اقتصادی ادغام شده باشند، درحالیلاند که از  مخالف  مخالف یا کامال

   ٩. است ٪٤١های دیگر برگشته اند از طریقه

 در افغانستان ادغام شده.  ۳  شکل
ً
 با این گفته موافق هستید: من به لحاظ اقتصادی کامال

ّ
  ام؟ تا چه حد

  

  . »کار نیست من هرکاری که می توانستم کردم [که یک وظیفه پیدا کنم]، اما  «
 . شده در کابل، مصاحبهاستساله افغان که از ترکیه برگشته ٢٤مرد 



 

 
 

٤

 
ً
که از کشورهای    برای کسانی   دسترسی به کمک و حمایت محدود است، مخصوصا

  اندگشته غیراروپایی بر 
نیازو  با  بسیارجود  بین عودت  های     ها درکنندهدر 

ً
ـ  گیری کودر شرایط همه  افغانستان، مخصوصا   ١٠، ١٩وید 

شان کمک اند که آنها در برگشتها جواب دادهدهندهپاسخ  ٪١٦فقط  است.  بسیار محدود  های موجود  کمک

) است که  ٪٤٧) و غذا (٪٤٩) شامل پول نقد (n=113ببینید. کمک دریافتی (  ٤اند، به شکل  دریافت کرده

  ) تهیه گردیده است.  ٪٣٠) و فامیل و دوستان در افغانستان (٪٤١توسط انجوها (

  

ارش  زرا گ)  ٪٤٥(ها سطح باالتر کمک  نسبت به دیگر گروه)  n=45اند (که از کشورهای اروپایی برگشته  ی آنهای

صف  باشد که بیشتر از ندلیل این امر شاید آن    ١١. نیدببی   ٤اندازه نمونه کوچک است، به شکل    چهاند، اگرکرده

که به  اند  کردهبرگشت    شده)وطلبانه کمکا(عودت د  AVRدر تحت برنامه   یهای کشورهای اروپایکنندهعودت

دارند.   دسترسی  بازادغام  حمایت  و  این  کمک  عودتمیزان  اگر  (کنندهبا  ایران  از  م٪١١های  شود،  )  قایسه 

  اند. تهبرگش  بدون دسترسی به کمک دولت  که مستقالنههستند  یا کسانی  یمرز شان ردّ اکثریت

 
شان به دالیل امنیتی و اقتصادی مهاجرت داخلی  ها پس از برگشت دهندهپاسخ بیشتر  

  اندرا تجربه کرده 
آنها  جواب دادند که    ٪٦٢شان به افغانستان به کجا رفتند،  که پس از برگشتشد  ها سوال  دهندهاز پاسخوقتی  

 
ً
 به والیت اصلی  مستقیما

ً
کردند، رفتند. اگرچه، بقیه اظهار داشتند که آنها به  زندگی می  شان یا والیت که قبال

 اند،  جدید مهاجرت داخلی داشتهیک موقعیت  
ً
). دالیل  ٪٢٤)، یا کمی بعدتر (٪١٣پس از برگشت (  مستقیما

) برای مهاجرت داخلی  () فرصت n=267اصلی  اقتصادی  بهتر  امنیتی ٪٣٦های  و  ایمنی  و وضعیت بهتر   (

  را ببینید.   ٥اند، شکل ) عنوان شده٪٣٠(

  

  

 
  ia.pdfcontent/uploads/2020/07/120_covid_snapshot_As-https://mixedmigration.org/wp:                                                                                   نگاه کنید به  ١٠
های عودت دوطلبانه کمک  ) توسط برنامه ٪ ٥١(   ی شده از کشورهای اروپای های مصاحبه کننده قابل یادآوری است که نصف عودت نکته  این     ١١

یافت کردهاز زمان بازگشت. ۴ شکل   اید؟ تان به افغانستان، آیا تا به حال کمکی در

  چرا به این موقعیت جدید مهاجرت کردید؟ .  ۵ شکل

)  ٪ ٦٧مرزی (   ها ردّ کننده اند. بر عکس، در مورد ایران، اکثریت عودت های بازادغام، برگشته ها و حمایت )، با دسترسی به کمک AVRشده ( 
  اند.)، بدون کمک یا حمایت از طرف دولت یا سازمان های غیر دولتی، برگشته ٪ ١٩یا مستقالنه ( اند  بوده 



 

 
 

٥

  

ممکن  بی  اقتصادی  مداوم  ناپایداری  و  دوباره  است  ثباتی  مهاجرت  برای  را  فشار 
  افزایش دهد 

رود که بسیاری از  توقع می  ١٢گردد، میتر  فغانستان خراباشود و شرایط اقتصادی در  میبیشتر  ثباتی  وقتی بی 

یافتهکنندهعودت مانند  کنند.  مهاجرت  دوباره  گها  در  زهای  شده   MMC Asia’s October 2020ارش 

Snapshot  ،دادهدهندهپاسخ  ٪٤١ جواب  قبلی  ها  کشور  در  یا  کرد،  خواهند  مهاجرت  دوباره  آنها  که  اند 

اند که آنها در مورد قصد مهاجرت گفته  ٪٢٩را ببینید.    ٦)، شکل  ٪١٢()، یا به یک کشور دیگر  ٪٢٩مهاجرتی (

اند که قصد دارند در افغانستان بمانند. وقتی بر اساس  جواب داده  ٪ ٣٠اند، اما  شان هنوز تصمیم نگرفتهآینده

،  ٪٢٥بمانند (افغانستان  در  ها از ایران کمتر مایل بودند که  هکنند، عودتها را بررسی کنیمدادهکشور برگشتی  

n=429  و بیشترشان ( 
ً
). اگر این آمار با آنهای که از پاکستان  ٪٣٦تصمیم داشتند دوباره مهاجرت کنند (  ظاهرا

که    افغانستان بمانند. در بین کسانیدر  ) تصمیم داشتند که  ٪٤٠) مقایسه شود، آنها بیشتر (n=75ند (اهبرگشت

) بودند  برگشته  اروپایی  کشورهای  تعدادn=45از  فقط   (  ) قبلی  ٪٥محدودی  کشور  به  که  داشتند  تصمیم   (

،  خواهند کرد ارش دادند که به یک کشور دیگر مهاجرت دوباره  زگ  ٪٢٩  و   شان مهاجرت دوباره کنندمهاجرتی

اند  گفته   ٪١٩)،  n=139(  اندکه از ترکیه برگشته  اگرچه حجم نمونه برای این گروه کوچک است. در بین کسانی

کنند، به  یک کشور دیگر مهاجرت دوباره میبه  که    ٪ ١٦که تصمیم دارند دوباره مهاجرت کنند، در مقایسه با  

  نگاه کنید.  ٦شکل 

 
  economy/-troubled-afghanistans-for-means-outbreak-19-covid-the-https://thediplomat.com/2020/04/what:                                                     نگاه کنید به  ١٢

 ا سیالب  هیچ شغل [در قریه ما] نیست بجر زراعت، ام «  . نیت مهاجرتی شما برای آینده چیست؟ ۶شکل 
ً
ها را خراب کرده  و درختها  بیشتر زمین  تقریبا

به هرات بیایم که کار بیابم و مقداری پول بدست  شدم  ام رفتم، بعد از مدتی مجبور  است.... وقتی به خانه
  .  »آورم
 ساله افغان که از ایران برگشته، مصاحبه شده در شهر هرات  ٢٩مرد 

کنم که  ام از گرسنگی تلف خواهند شد... کوشش میخواهم که اینجا بمانم، در غیر آن فامیلمن نمی«
  .  » از خویشاندانم پول قرض کنم

 ساله عودت کننده از ایران، مصاحبه شده در کابل  ٣١مرد 

 توانم این است که منتظر باشم و ببینم چه اتفاق میتنها چیزی که می«
ً
بد نیست، اما با    افتد. کارم فعال

   یچیزهای
ً
تم وضعیت به همین حالت بماند... اگر شرایط خراب شود،  دهد، مطمئن نیسرخ می  که فعال

  .  » کنمگیرم و به کویته (پاکستان) فرار میمن فامیل را می
 ساله افغان برگشتی از پاکستان، مصاحبه شده در ننگرهار  ٣٥مرد 
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 4Miهای آوری داده جمع                                                 
4Mi  ) مختلط  مهاجرت  مرکز  در  دادها  آوری  جمع  اصلی  ) Mixed Migration Centerسیستم 

است، یک روش مبتکرانه برای پر کردن خال دانش، و مطلع ساختن سیاست گذاری و اقدامات در رابطه  

در حرکت است.    جویانبا طبیعت تحرکات مهاجرت مختلط و خطرهای حفاظتی برای مهاجرین و پناه

) در افریقای غربی، افریقای شرقی، آفریقای شمالی، آسیا و امریکای  4Mi Monitorsسروی کننده ها (

 
ً
کووید    وضعیتهایی که  تو تنها در موقعی  داده جمع می کنندتلفنی  از طریق مصاحبه مستقیم    التین فعال

و با رعایت پروتبهبود است، برخی مصاحبه  رو به   ١٩ به صورت حضوری  انجام  کلها  های بهداشتی 

  شود. می

متوجه باشید که روش نمونه گیری به این معنی است که یافته های دست آمده از نمونه سروی اطالعات  

در مورد تمام جمعیت استفاده شود. برای    و تعمیم  جه گیری نباید برای نتی  ارقامپر ارزش ارائه می کند، اما  

به آدرس ذیل مراجعه نمائید:    4Miمعلومات بیشتر در مورد تحلیل   و جزئیات در مورد روش شناسی 

www.mixedmigration.org/4mi 

 


