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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  مسايل، مشکالت و امکانات: زنان
   سومفصل

  

  

  :قسمت سوم

  بررسی طالق در ميان مھاجران ايرانی تورنتو

 

 

  يخواندم کسی از دور مرا

  :و به من ميگويد

  !آن ستاره که تو ميپنداری

  شب تاريک تو

  نخواھد کردن پر نور

   ترديد–پروين جزايری 

 

اران ايرانی خود را  لۀ طالق و پيداأقيقتر مسبرای بررسی د رفتم بيم صميم گ کردن شناخت چھارچوبھای خانوادگی من ت

م مورد بررسی قرار،ماه به مطب من می آيند که در عرض يک اه .  دھ ن يک م ی٢١١در مدت اي ه من   مريض ايران ب

ن بررسی منظور نکرده. مراجعه کردند انی  مريضھای غير ايرانی و افغانی را من در اي ار مريضھای افغ ه آم ی ب ام ول

  .ًخود بعدا اشاره ای خواھم داشت
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ين س۴٠). نمودار شماره يک. ( زن بودند۶٠%مرد و  %۴٠ نفر ٢١١از اين  د و۴١-۵٠نين  درصد زنان ب حدود   بودن

  . سالگی بودند۶٠ تا ٢٠ درصد آنھا بين سنين ٩٠

ود يعتر ب ردان وس ستردگی سنی م ه ھای ٢۵%و حدود  گ ين دھ د۵١-۶٠ و ۴١-۵٠، ٣١-۴٠ در ب الگی بودن حدود .  س

ردان و ٨%از لحاظ سطح سواد تنھا ). نمودار شمارۀ دو و سه. (سالگی بوند ۶٠-٢٠  مردان بين٨٠% ان از ١۶% م  زن

د و ۴٨%ميان زنان  در. نتوانسته بودند ديپلم بگيرند و بقيه تحصيالت ديپلم يا باالتر داشتند ه بودن ا طالق گرفت  کل زنان ي

 ٢٧%در ميان مردان ). ًمثال شوھر در ايران بود(ازدواج کرده اند ولی با ھم نيستند   درصد گفتند که۵. يا جدا شده بودند

 ۴نمودار شمارۀ (زندگی ميکردند   ازدواج کرده بودند ولی جدا از زنان خود٢%طالق گرفته بودند و يا جدا شده بودند و 

  )۶و 

رده . بودند را از اين گروه خارج کرديم به نتايج زير رسيديم وقتی افرادی را که ھيچگاه ازدواج نکرده ان ازدواج ک از زن

دا ش %۵۶ ا ج د و ي ه بودن دطالق گرفت رده . ده بودن ردان ازدواج ک د و٣۶%از م ه بودن د   طالق گرفت ده بودن دا ش ا ج ي

االی جدايی). ۶ و ۵نمودار شمارۀ ( سيار ب زی  اين آمار نشان دھندۀ سطح ب انواده ھای ايرانی است يعنی چي ان خ در مي

  ١٠و  ٩نمودار شمارۀ . (مردانی که به من مراجعه کردند  در بين۴٠% در بين زنان و ۶٠%حدود 
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