پژوهشهای انسانشناسي ايران
دوره  ،8شماره 1
بهار و تابستان  ،1397صص 7-25

ادغام مهاجران افغانستانی در نواحی شهری ایران :مطالعۀ موردی محلۀ
هرندی در تهران
پويا عالءالديني
آمنه

1

میرزايي2

تاريخ دريافت1397/7/5 :
تاريخ پذيرش1397/12/1 :

چکیده
تعداد کثیری از اتباع افغانستان ،طي چند دهۀ اخیر ،به سبب ناآراميهای سیاسي و متعاقباً وضعیت
جنگي و دشواریهای اقتصادی در کشور متبوعشان ،در نواحي گوناگون ايران (با توجه به همسايگي
و مشترکات زباني ،تاريخي ،فرهنگي و مذهبي) اسکان يافتهاند .نقاط شهری و بهويژه پايتخت کشور
در پیوند با اسکان و ادغام اين مهاجران در ايران حائز اهمیت هستند .اين مقاله به وضع مهاجران
افغانستاني در زمینههای اسکان ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و حقوقي در محلۀ هرندی واقع در
منطقۀ دوازده شهر تهران ميپردازد .همچنین ،رويکردهای جامعۀ میزبان نسبت به حضور افغانستاني
ها در هرندی در کنار فعالیت نهادهای خدمات دهنده در محله و تأثیر آنها بر شرايط زندگي
مهاجران بررسي ميشود .اطالعات الزم طي پژوهش میداني از طريق مشاهده ،مصاحبههای نیمه-
ساختارمند ،بحثهای گروهي متمرکز با سازمانهای مردمنهاد محله ،گروههای مختلف مهاجران،
ساکنان ايراني و مسئوالن محلي و ديگر ذينفعان و نیز بررسي اسناد مديريت شهری گردآوری شده
است .يافتهها حکايتگر میزاني از ادغام مهاجران افغانستاني در محلۀ هرندی است .افزون بر اين ،در
بین مهاجران افغانستاني ساختار شغلي خاصي در پیوند با فرصتها و بهويژه اقتصاد غیررسمي محله
شکل گرفته است .همچنین ،پايداری سکونت اين ساکنان هرندی تا حد زيادی بهواسطۀ خدمات
ارائهشده توسط سازمانهای مردمنهاد ،امکانات شغلي ،هزينههای نسبتاً پايین مسکن و نگاه مثبت
بیشتر جامعۀ میزبان به مهاجران در محله حاصل شده است .درعینحال ،حس مسئولیتي در
مديريت شهری در قبال مهاجران افغانستاني ايجاد نشده و درنتیجه چارچوبهای موردنیاز و مناسب
با موقعیت آنان نیز در محله صورتبندی و ايجاد نشده است.
کلیدواژگان :ادغام ،تهران ،محلۀ هرندی ،مديريت شهری ،مهاجران افغانستاني
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مقدمه
کشور ايران طي چند دهۀ اخیر پذيرای جمعیت بزرگي از مهاجران بوده است .بهويژه اتباع
کشور افغانستان از اواخر دهۀ پنجاه شمسي به بعد ،به سبب ناآراميهای سیاسي و متعاقباً
وضعیت جنگي در افغانستان و نیز نظر به همسايگي ،همزباني و اشتراکات تاريخي ،فرهنگي
و مذهبي ،رهسپار نواحي گوناگون ايران شدهاند .سیاست دولت ايران در قبال مهاجران
افغانستاني در طول زمان شاهد دگرگونيهای زيادی بوده است« .درهای باز» سیاست ضمني
دولت ايران در سالهای نخست دورۀ پس از انقالب بوده (رجايي )45 :2000 ،که تا حدی
منشأ ايدئولوژيک داشته است .در سالهای بعدی اين سیاست جای خود را به رويکردهای
«عدم پذيرش» و لزوم «بازگشت به وطن» داده است (همان60 :؛ آژانس پناهندگان سازمان
ملل در ايران .)1392 ،لیکن به سبب فقدان شرايط الزم در کشور افغانستان ،روند بازگشت
اتباع افغانستاني مقیم ايران بسیار کند يا حتي منفي بوده است .در دورۀ اخیر ،دستور رهبر
جمهوری اسالمي (در سال  )1394مبني بر «تکريم همۀ مهاجرين افغانستاني» و اعالم اينکه
«تهران خانۀ افغانستانيهاست» سیاست اصولي دولت ايران را در اين زمینه مشخص کرده
است .درهرصورت ،بسیاری از مهاجران افغانستاني اکنون سالهاست که در ايران زندگي مي
کنند .افزون بر اين ،درصد بزرگي از آنان در ايران متولد يا بزرگ شدهاند ،با فرهنگ ايران
انس يافتهاند و احتماالً آشنايي کمي با افغانستان دارند 1.ازاينرو ،مهاجرت معکوسشان به
افغانستان ديگر امکانپذير يا حداقل با توجه به شرايط فعلي محتمل نیست.
در حال حاضر ،طبق قانون ،برخي از استانهای ايران اجازۀ پذيرش مهاجران
افغانستاني را ندارند (مرکز پژوهشهای مجلس .)1381 ،ازآنجاکه اقامت اتباع افغانستاني در
تهران ،البرز و قم بالمانع اعالم شده است (سازمان سنجش و آموزش کشور،)1395 ،
بسیاری از مهاجران در اين سه استان تجمع يافتهاند .شهر تهران به داليل مختلف مرکز
بالمنازع قدرت سیاسي و اقتصادی کشور ايران است .اين امر منجر به حضور طیف گسترده
ای از فرهنگها ،زبانها و خاستگاهها از يکسو و نابساماني خدمات ،تقاضای روزافزون برای
مسکن و اشتغال و تشديد فاصلۀ طبقاتي و تنشهای اجتماعي از سوی ديگر در اين شهر
شده است .اين وضعیت مجموعهای از فرصتها و تهديدها را برای مهاجران ،بهويژه
افغانستانيها ،به وجود آورده است .تفاوتهای اقتصادی-اجتماعي يا فرهنگي ممکن است
مهاجران را که در اقلیت قرار دارند به حاشیه براند و حتي حس امتناع از همانندگردی را در
میانشان تقويت و آنان را بیشتر از جامعه جدا کند .در مورد مهاجران افغانستاني در ايران،
جداسازی و تفکیک اقتصادی-اجتماعي تا حد زيادی در قانون تضمین شده است .محدوديت
های قانوني در انتخاب شغل ،محل زندگي ،سفر داخلي و خارجي ،برخورداری از حسابهای

 1طبق سرشماری مسکن و نفوس (مرکز آمار ايران ،)1395 ،در سال  1395حدود  %46مهاجران افغان زير 20
سال و حدود  %67آنان زير  30سال سن داشتهاند .با توجه به حضور چهار دههای افغانستانيها در کشور
بديهي است که بسیاری از آنان متولد ايران هستند.
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بانکي و مالکیت بر مستغالت بر تحرک اجتماعي افغانستانيها تأثیر منفي ميگذارد .در
مقابل ،حضور در جامعۀ چندفرهنگي تهران ،تنوع بازار کار و دسترسي بهتر به آموزش
رسمي و مهارتآموزی حین کار بيشک خالي از آثار مثبت برای مهاجران افغانستاني نیست.
در کل ،سطح سرمايههای انساني نسبتاً پايین مهاجران و محدوديتهای قانوني
يادشده بسیاری از افغانستانيهای تهران را جزو طبقات فقیرتر جامعه قرار داده است .اين امر
در کنار گراني مسکن در تهران موجب تجمع آنان در برخي محالت فرودست شهر شده
است .محلۀ هرندی در منطقۀ دوازده شهرداری تهران از مهمترين اين محالت محسوب مي
شود که احتماالً نزديک به يکسوم جمعیت آن را مهاجران افغانستاني تشکیل دادهاند .هدف
مطالعۀ حاضر تحلیل وضع مهاجران افغانستاني ،میزان ادغامشان و رويکردهای جامعۀ میزبان
نسبت به آنان در اين محله است .در دو بخش بعدی مقاله ،به ترتیب به پیشینۀ حضور
مهاجران افغانستاني در ايران و صورتبندی رويکرد تحلیلي پژوهش پرداخته ميشود .در
ادامه ،پس از توصیف محله و داليل جذب مهاجران به آن ،شرايط اقتصادی-اجتماعي،
فرهنگي ،حقوقي و نگرش جامعه میزبان نسبت به آنان مورد تحلیل قرار ميگیرد .بعدازآن،
نهادهای خدماتدهنده در محله و تأثیر آنها بر شرايط زندگي مهاجران بررسي ميشود.

وضع کلی مهاجران افغانستانی در ایران
شواهد موجود حاکي از افزايش مهاجرتهای بینالمللي طي دورۀ اخیر است .میانگین رشد
ساالنۀ مهاجرتها طي سالهای  1990-2015برابر  3/6درصد ذکر شده است (سازمان ملل
متحد)2016 ،1؛ اما ارقام مربوطه طي سالهای  1990-2000برابر  2/0درصد و در دورۀ
 2010-2015معادل  4/4بوده است که نشانگر روند افزايشي مهاجرتها در جهان است
(همان) .در سال  ،2015تعداد  243700236مهاجر در جهان وجود داشته است (سازمان
ملل متحد )2015 ،که رقم بزرگي محسوب ميشود .منطقهای که کشور ايران در آن واقع
شده يکي از کانونهای اصلي حرکتهای مهاجرتي طي چند دهۀ اخیر بوده است .درگذشته
و مخصوصاً همزمان با اوج گرفتن ناآراميها در افغانستان جمعیت مهاجر از آن مبدأ در ايران
گهگاه تا چهار میلیون نفر تخمین زده شده است .آمارهای رسمي موجود در باب تعداد
مهاجران در ايران طي دورۀ اخیر حائز تفاوتهای زيادی است .نتايج سرشماری نفوس و
مسکن در سال ( 1395مرکز آمار ايران )1395 ،حاکي از حضور  1759448مهاجر رسمي
شامل  1583979نفر تبعۀ افغانستان در کشور است .بر اساس همین منبع ،بیشترين
مهاجران رسمي در استانهای تهران ( 515567نفر) ،خراسان رضوی ( 219442نفر)،
اصفهان ( 183124نفر) ،کرمان ( 125411نفر) ،فارس ( 109247نفر) ،قم ( 96367نفر) و
البرز ( 84321نفر) اسکان يافتهاند .رقم ذکر شده در سال  2014توسط کمیساريای عالي
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ( )30 :2014مشتمل بر  950هزار مهاجر بهصورت

)United Nations (UN
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قانوني و با مدرک اقامتي است .ادارۀ کل امور اتباع و مهاجران خارجي ( )1396نیز آخرين
آمار مهاجران افغانستاني را  951147نفر اعالم داشته است .درعینحال ،بر اساس آمار
غیررسمي ،تعداد کل جمعیت افغانستانيها با لحاظ داشتن مهاجران غیررسمي نزديک به
سه میلیون نفر برآورد ميشود .صرفنظر از ارقام کلي جمعیتي ،در سال  2013تعداد نیروی
کار مهاجر در ايران  2649516نفر اعالم شده که بیشترين سهم از آن به مهاجران
افغانستاني ( 2299676نفر يا  86/6کل) اختصاص داشته است (مرکز آمار و اطالعات
راهبردی.)13 :1395 ،
نخستین قانون ايران راجع به ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب  1310شمسي (مرکز
پژوهشهای مجلس )1310 ،است که در سالهای  1350 ،1337و  1357نیز مشمول
برخي اصالحات شده است؛ اما بهرغم حضور چهار دههای مهاجران افغانستاني ،چارچوب
قانوني جديدی متناسب با شرايط آنان در ايران صورتبندی نشده است .البته ضوابطي در
زمینههای آموزش (مرکز پژوهشهای مجلس ،)1395 ،بهداشت (مرکز پژوهشهای مجلس،
 ،)1387اشتغال (مرکز پژوهشهای مجلس )1381 ،و اقامت (مرکز پژوهشهای مجلس،
 )1381به تصويب رسیده که برخي از آنها محدوديتهايي به همراه داشته و منجر به
بالاستفاده ماندن بخشي از توانمندیهای مهاجران شده است .درعینحال ،پارهای از مصوبات
نیز آثار مثبتي برای مهاجران افغان داشته است.
تحقیقات محدودی درزمینۀ مهاجران افغانستاني در ايران انجام شده است .مطالعات
موجود در حوزههای اجتماعي و اقتصادی عمدتاً شامل هويت ،امنیت ،تأثیرات جمعیتي،
نقش مهاجران در ساختوساز ،تأثیر بر اشتغال و فقر است (عالءالديني و امامي1384 ،؛
جمشیدیها و عنبری1383 ،؛ میرلطفي و جهانتیغ1393 ،؛ عیسيزاده و مهرانفر1391 ،؛
يحیائي1387 ،؛ عبدی زرين و همکاران1389 ،؛ زاهدی اصل1392 ،؛ صادقي و عباسي
شوازی1395 ،؛ عباسي شوازی و صادقي .)2014 ،بخش کوچکتری نیز به بهداشت
مهاجران اختصاص يافته است (حسیني و همکاران1392 ،؛ معتمدی1382 ،؛ رياحي و
همکاران .)1394 ،بسیاری از اين مطالعات بر نقش و جايگاه مهاجران افغانستاني در ايران و
نیاز به تنظیم برنامههای ساختارمندتر تأکید دارند که حاکي از عدمکفايت يا شفافیت
چارچوبهای الزم سیاستي و برنامهای در قبال حضور مهاجران افغانستاني در ايران است.
سازگاری متقابل میان جامعۀ میزبان و مهاجران بر پايۀ احساس تعهد و احترام به مجموعه-
ای از ارزشها و اهداف مشترک دارای اهمیتي کانوني است تا نهتنها منافع اقتصادی و
فرهنگي بلکه امنیت و ثبات جامعه تضمین گردد .اين نوع چارچوب در بخش بعدی مقاله و
با توجه به تجارب ديگر کشورها و متون بینالمللي موردتوجه قرار ميگیرد و امکان تحلیل
وضعیت ساکنان افغانستاني هرندی را فراهم ميآورد.
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ادغام مهاجران در شهر :برخی مباحث اصلی
صرفنظر از موضوعات اسکان مجدد و بازگشت ،مباحث اصلي دربارۀ مهاجران پیرامون ادغام
در مقابل عدم ادغام ،به حاشیه راندن يا طردشدگي شکل گرفته است .مهاجران زماني طرد
يا به حاشیه رانده ميشوند که ترکیب نابرابریهای اجتماعي-اقتصادی ،فرهنگي ،قانوني و
سیاسي يا فضايي همراه با ويژگيهای مختلفي از واکنش مهاجران ،مانع از سازگاری و ادغام
آنان در جامعۀ میزبان شود (بنگريد به بری1992 ،؛ بری و همکاران1989 ،؛ بری و سام،
 .)1997شاخصهای معروفي که توسط آجر و استرانگ ( )2008در مورد ادغام مهاجران
پیشنهاد شده مشتمل بر ده حوزه ذيل چهار مقولۀ اصلي است :نشانگرها و ابزارها (اشتغال،
مسکن ،آموزشوپرورش و بهداشت)؛ پیوندهای اجتماعي (پیوندهای اجتماعي بین گروهي،
پیوندهای اجتماعي درونگروهي و ارتباطات اجتماعي) ،تسهیلکنندهها (زبان ،آگاهي
فرهنگي و همچنین امنیت و ثبات) و سرانجام حقوق و شهروندی است .اين شاخصها
بهويژه در شهرها که اکنون محل اصلي اسکان مهاجران بینالمللي هستند ،اهمیتي کانوني
دارند .ازاينرو ،در دستور کار جديد شهری( 1برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد،)2016 ،
مهاجران نیز مشمول مفهوم «حق به شهر» قرار گرفتهاند .در همین راستا ،يکي از نشريات
اخیر يونسکو ( ) 2016برای شهرهايي که پذيرای مهاجران و پناهندگان هستند فهرستي
جهت بهبود مديريت مؤثر شهری در پیوند با مهاجران فراهم کرده است که خالصه آن بدين
شرح است :اتخاذ رويکردی تعمدی مبتني بر ارزشها و حقوق؛ برقراری حکمروايي مؤثر و
چندسطحي بر اساس حق به شهر؛ ارائۀ خدمات شهری جهت همۀ افراد (با مسائل مالي
مرتبط)؛ جلب مشارکت کلیۀ ذينفعان؛ حصول اطمینان از مسئولیتپذيری در همۀ سطوح،
تسهیل ادغام و همبستگي اجتماعي؛ و مبارزه علیه تبعیض ،نژادپرستي و بیگانههراسي در
کنار ارج نهادن بر تنوع فرهنگي (بهويژه از طريق رسانهها) .در اين میان ،تمهیدات در سطح
محلي اهمیتي کانوني دارد .مثالً بحث ادغام مهاجران در سطح محله در کشورهای اروپايي
در پیوند با انسجام اجتماعي و ارضي ،تعامل و تبادل بین مهاجران و ساکنان اولیه و توسل
به روشهای نوآورانه جهت ايجاد چرخهای از انگیزههای مثبت و يادگیری متقابل مطرح
شده است .نتايج اين تمهیدات ازجمله بايد در عدم تبعیض در زمینههای حقوق شهروندی و
بهويژه دسترسي برابر به بازارهای مسکن و اشتغال محلي تجلي يابد (بنگريد به بوکارت و
همکاران2007 ،؛ سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه2006 ،2؛ کمیسیون اروپا2011 ،3؛
اتحاديۀ اروپا2013 ،4؛ اشمدتکه .)2014 ،در رويکرد مذکور ،سازمانهای بینالمللي،
وزارتخانهها ،مقامات منطقهای و محلي ،جامعۀ مدني ،دانشگاهها و بنگاههای خصوصي نیز از
ذينفعان اصلي هستند.
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در مقالۀ حاضر ،بر اساس متون يادشده ،چهار مجموعه از نماگرها به شکلي ساده و
سرراست و مطابق با امکانات محققان جهت درک میزان ادغام مهاجران در سطوح محلي به
کار گرفته ميشود :اجتماعي-اقتصادی (اشتغال ،سطح درآمد ،امنیت اجتماعي/بزه ،سطح
تحصیالت ،مسکن) ،فرهنگي (نگرش به جامعۀ میزبان ،روابط درونگروهي و برونگروهي،
انتخاب همسر ،فرهنگپذيری) ،حقوقي و شهروندی (وضع اقامت ،مشارکت در جامعۀ مدني)
و رويکرد جامعۀ میزبان نسبت به مهاجران (تبعیض ،درک جامعۀ میزبان از مهاجران،
خدمات ارائهشده جهت مهاجران).

روش پژوهش
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،انتخاب محلۀ هرندی در شهر تهران جهت پژوهش میداني
بر اساس اهمیت آن در جذب مهاجران افغانستاني صورت گرفته است .اطالعات الزم در اين
محله از طريق مشاهده ،مصاحبههای نیمهساختارمند ،بحثهای گروهي متمرکز با سازمان
های مردمنهاد (بهاختصار سمن) محله ،گروههای مختلف مهاجران ،ساکنان ايراني و
مسئوالن محلي و ديگر ذينفعان و نیز بررسي اسناد مديريت شهری به شرح ذيل گردآوری
شده است.
بهمنظور آشنايي اولیه با مهاجران افغانستاني ساکنِ اين محله ،گروه تحقیق نخست در
کارگاههای مسئولیتپذيری جمعي که توسط سمن برنا 1برای بانوان در محله برگزار ميشد
از مهرماه سال  1394لغايت تیرماه سال  1395بهعنوان تسهیلگر حضور يافت .همچنین ،از
اطالعات کارگاههايي که توسط سه تسهیلگر ديگر سمن برگزار شد ،جهت آشنايي اولیه بهره
برده شد و نیز از تیرماه سال  1395لغايت دیماه سال  1395با مصاحبههای عمیق و بحث
های گروهي متمرکز به بررسي نسل دوم و سوم مهاجران ساکنِ محله هرندی پرداخته شد
که بدين شرح است :جهت مطالعۀ وضعیت مردان افغانستاني در سه حوزۀ بازار امین-
السلطان ،خدمات شهری (نظافت محلي) و بازارهای عمدهفروشي اطراف محله به برگزاری دو
بحث گروهي که مجموعاً شامل  12نفر کارکنان نظافت خدمات شهری بود در کنار دو
مصاحبۀ ديگر (با يک کارگر نظافت و نیز سرپرست کارکنان نظافت خدمات شهری) ،هشت
مصاحبه با فروشندگان در بازار امینالسلطان ،دو مصاحبه با فروشندگان ايراني و هفت
مصاحبه با کارگراني که در بازارهای عمدهفروشي فعالیت ميکردند اقدام شد .هشت مصاحبۀ
عمیق نیز با نوجوانان پسر افغانستاني صورت گرفت و نیز با مشاهده و گفتگوهای مختصر
سعي شد اطالعات تدقیق شود .جهت مطالعۀ وضعیت زنان ،سه بحث گروهي در سرای محلۀ
هرندی و دو سمن و  14مصاحبه عمیق صورت گرفت و دو بحث گروهي و سه مصاحبۀ
عمیق نیز با دختران نوجوان انجام و سعي شد با مشاهده و گفتگوهای مختصر اطالعات
تدقیق شود .همچنین تعدادی مصاحبه عمیق با مديريت محلي ،دبیر شوراياری محله
 1انجمن برنامهريزی رفاه نوين اجتماعي
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هرندی ،کارشناس سرای محله ،سرپرست کارگران خدمات شهری ،چهار نفر از کاسبان
محله ،دو نفر از مشاورين امالک ،معاون اجتماعي منطقۀ دوازده ،مدير اداره مطالعات
اجتماعي منطقۀ دوازده و نیز  11نفر از ساکنان ايراني محله صورت گرفت.
همچنین ،طي مردادماه و شهريورماه  1395با مديريت هشت سمن ،ازجمله انجمن
حمايت از حقوق کودک ،خانه کودک شوش ،مجتمع خالقیتي– مهارتي–آموزشي صبح
رويش ،خانۀ کودک بهنام ،مرکز توانمندسازی آوای ماندگار ،مرکز کاهش آسیب مردان،
کودکان کار پويا ،انجمن بانوان نیکنهاد زيرمجموعه درمانگاه خیريۀ اباصالح و يک کارشناس
انجمن حمايت از کودکان کار و خیابان مصاحبه عمیق صورت گرفت .از مهرماه لغايت
دیماه  1395نیز در جلساتي که توسط انجمن برنا بهمنظور ترويج مسئولیتپذيری جمعي
سمنهای محله در حال برگزاری بود ،حضور يافته شد و طي گفتگوهايي که سمنهای
حاضر در جلسه درزمینهٔ خدمات ارائهشده ،برنامه ،تجارب و مسائل کاری بیان ميکردند
نکات مهم يادداشتبرداری شد.

محلۀ هرندی و عوامل جذب مهاجران افغانستانی به آن
منطقۀ دوازده شامل بخشهای قديمي شهر تهران ميشود .بسیاری از نهادهای اداری-
سیاسي و اماکن تاريخي ،ازجمله کاخها ،مساجد ،میدانگاهها و بازارهای بزرگ در اين منطقه
واقع شده است .طي دو دهۀ اخیر ،میزان سکونت در منطقۀ دوازده رو به کاهش نهاده و
تغییر کاربری اراضي مسکوني و تراکم فعالیتهای تجاری در حال افزايش بوده است
(مهندسان مشاور باوند .)12 :1383 ،در حال حاضر ،عمدهترين خصلت منطقه فعالیتهای
تجاری-کارگاهي است و بخش بزرگي از واحدهای تجاری و کارگاههای تهران در اين منطقه
متمرکز شده است— به گزارش مهندسان مشاور باوند ( )17 :1383بیش از يکپنجم کل
واحدهای تجاری-کارگاهي شهر در سال مذکور .درعینحال دسترسي به فرصتهای شغلي و
فرسودگي بسیاری از واحدهای مسکوني مأمني را برای سکونت برخي قشرهای فقیرتر
جامعه در اين منطقه فراهم آورده است .اين امر بهويژه در محلۀ هرندی مشاهده ميشود.
اين محله از شمال به خیابان مولوی مرکزی (راستۀ مغازههای کارتنفروشي و پالستیک
فروشيهای عمده) ،از جنوب به خیابان شوش (محل باربریهای بینشهری) ،از غرب به
خیابان خیام (بورس عمدهفروشي آينه و شیشه) و از شرق به خیابان ری (عمدهفروشي
الستیک خودرو) محدود شده است .همچنین ،در ضلع شمالغربي محله عمدهفروشيهای
مواد غذايي و در ضلع شمالشرقي آن عمدهفروشيهای حبوبات ،پارچهفروشي و پالستیک
فروشي بهصورت خُرد و نیز بازار امینالسلطان واقع شدهاند .در ضلع شرقي خیابان صاحب
جمع هم عمدهفروشيهای مواد بهداشتي و شويندگي قرار دارند.
وجود بازارهای عمدهفروشي ،انبارها و برخي تولیدیها در حاشیۀ هرندی موقعیت
خاصي را برای اسکان کارگران غیرماهر و نیمهماهر فراهم آورده است .همچنین ،فرسودگي
کالبدی با دامنۀ وسیع در سطح محله و تشديد آن به دلیل ضعف بنیانهای اجتماعي و
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اقتصادی در کنار کیفیت نازل محیطزيست منجر به خروج اکثر ساکنان اولیه از محله و
جايگزيني آنان با مهاجران و بهويژه کمدرآمدان شده است .به گفتۀ تعدادی از بومیان ،محله
از سال  1359شاهد حضور مهاجران افغانستاني بوده است .ويژگيهای يادشده و پايین بودن
نسبي هزينۀ اجاره و دسترسي به امکانات شغلي در هرندی باعث شده محله پیوسته پذيرای
مهاجران افغانستاني باشد .سرشماری سال  1390جمعیت محله هرندی را  22808نفر
تعیین کرده است .همچنین ،طبق مطالعهای که تحت عنوان شناسايي خانوارهای محله
هرندی بهصورت پالک به پالک توسط سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداری تهران در
سال  1394صورت گرفته ،تعداد جمعیت محله  24000نفر در  6607خانوار اعالم شده
است .از تعداد اخیر 5538 ،خانوار دارای ملیت ايراني و  1069خانوار دارای ملیت افغانستاني
تعیین شدهاند (سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداری تهران.)1394 ،

وضع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حقوقی مهاجران
در يک طبقهبندی کلي ،مهاجران افغانستاني ساکن در محلۀ هرندی را ميتوان به چهار
گروه تقسیم کرد :گروه نخست مشتمل است بر خانوادههايي که برخي از اعضای آنان در
ايران متولد شدهاند يا در کودکي به ايران مهاجرت کردهاند ،اما طي سالهای گذشته به
افغانستان رفته و پس از مدتي دوباره به داليلي ازجمله فقدان کار ،ناامني و شرايط نامساعد
زندگي يا ناآشنا بودن با فرهنگ افغانستان به ايران بازگشتهاند .نزد بسیاری از آنان پیامد اين
رفتوبرگشت از کف دادن بیشتر دارايي و کارت هويتي بوده است .گروه ديگر شامل خانواده
هايي است که ابتدا مردانشان طي سالهای گذشته جهت کار به ايران مهاجرت کردهاند و
متعاقباً زنان و کودکانشان به آنان پیوستهاند .گروه سوم متشکل از خانوادههايي است که طي
چند سال گذشته به سبب حضور بستگان آنان در هرندی مستقیماً از افغانستان به اين محله
آمدهاند .گروه آخر را مردان جوان و مجردی تشکیل ميدهند که در پیوند با فرصتهای
شغلي در اين محله ساکن هستند .بر پايۀ مشاهدات نگارندگان ،اکثر مهاجران ساکن در
محله جواناند و کمتر از چهل سال سن دارند و اغلب در زمرۀ مهاجران نسل دوم و سوم
قرار ميگیرند.
اشتغال و سطح درآمد مهاجران
يافتههای پژوهش حاکي از شکلگیری ساختار شغلي خاصي نزد مهاجران افغانستاني در
پیوند با امکانات محله و دسترسي به فرصتهای آن است .بسیاری از مردان جوان افغانستاني
ساکن محله که در ايران به دنیا آمده يا بزرگ شدهاند (به اولین گروه يادشده تعلق دارند) در
بازارهای اطراف به فعالیتهای يدی ،بهويژه باربری ،مشغول هستند و تعدادی از آنان نیز
ممکن است در مغازهها شاگرد يا فروشنده باشند .به گفتۀ شماری از مردان مصاحبهشده،
گرفتن گاری از شهرداری بهمنظور باربری به سهولت میسر نیست و نیاز به ضمانت دارد.
جلب اعتماد کاسبان جهت حمل کاالهای آنان و لزوم داشتن توان جسمي زياد با توجه به
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طاقتفرسا بودن باربری از دشواریهای ديگر فعالیت آنان است .گرچه تعدادی از باربران
راغب به دستفروشي هستند ،اما به دلیل فقدان منابع مالي اقدام به تغییر شغل خود
نکردهاند .آنان به سبب هزينههای باالی خانوار فعالیت باربری را پذيرفتهاند تا فرزندانشان
مجبور به ورود به بازار کار نشوند .زنان افغانستاني گروه اول اکثراً خانهدار هستند .برخي از
آنان طي سالهای گذشته فعالیتهايي مانند نظافت منزل ،منجوقدوزی يا پاک و خرد
کردن سبزی را تجربه کردهاند؛ اما آغاز زندگي مشترک در سنین کمتر از پانزدهسالگي باعث
شده اکثر آنان در آستانۀ سيسالگي احساس کنند بهتر است ديگر فقط فرزندانشان را بزرگ
کنند و چندان راغب به کار بیرون از خانه نباشند .اکثر آنان از هنرهای دستي زنان
افغانستاني آموختۀ چنداني ندارند؛ البته تعداد کمي اين هنرها را از مادرانشان آموختهاند و
ممکن است هماکنون نیز خیاطي يا در سالنهای عروسي فعالیت کنند .دختران نوجوان
متولد ايران اکثراً در حال تحصیل هستند و تجربۀ کاری ندارند .در کل ،سبک زندگي و
کاری خانوادههای افغانستاني گروه اول در هرندی تقريباً شبیه زندگي خانوادههای ايراني
ساکن در تهران در همین طبقۀ اقتصادی است.
در میان گروه دوم و سوم نیز بعضي از مردان باربری و تعداد بیشتری دستفروشي
ميکنند؛ ازجمله آبمیوه ،چای و يا میان وعدههايي مانند سمبوسه را که ديگر اعضای
خانوادههايشان تهیه ميکنند در بازارهای اطراف ميفروشند .برخي ديگر خارج از محلۀ
هرندی به کارهای ساختماني يا کارگری در کشتارگاه و باغهای ساير محالت تهران يا
شهريار و کرج مشغولاند .تعدادی از پسران نوجوان در تعمیرگاهها و کارگاههای اطراف محله
شاگردی ميکنند .زنان اغلب به دلیل داشتن تعداد زياد فرزند يا خانهدار هستند و يا برای
همسرانشان مواد اولیه کاری تدارک ميبینند .تعدادی از کودکان خردسال هم دستفروشي
ميکنند .بسیاری از دختران نوجوان نیز تجربۀ دستفروشي دارند يا همراه مادرانشان
کارهای مختلفي را در منزل انجام ميدهند .طي مصاحبه با گروهي از زنان که نخست
همسران آنان به ايران آمده و پس از مدتي خود همراه فرزندانشان مهاجرت کردهاند به
برخي موارد قماربازی و اعتیاد در میان شوهرانشان اشاره شد .در چنین خانوادههايي ،زنان و
کودکان طبعاً فشار اقتصادی بیشتری را متحمل ميشوند.
وضع اشتغال در میان گروه چهارم يادشده متفاوت از سه گروه ديگر است .بهطور
مشخص ،بر پايۀ مصاحبههای بهعملآمده با کارگران بخش خدمات شهری محلۀ هرندی،
اکثر آنان بهصورت گروهي و يا تکنفری جهت کار از واليت بدخشان افغانستان به ايران
مهاجرت کردهاند .برخي تجربۀ کاری در محلههای ديگر تهران را نیز داشتهاند ،اما تعداد
قابلتوجهي از آنان مستقیماً از افغانستان به محله هرندی آمدهاند .بر اساس يافتههای
مصاحبه با افراد سرتیم تعداد کارگران بیش از صد نفر است و چون همه مجرد هستند در
يک خوابگاه کاری ساکن هستند .کارگران با همکاری يکديگر خوابگاه را مديريت ميکنند؛
بدينصورت که ماهانه بین  250تا  300هزار تومان جهت کل هزينۀ ماهانه به سرتیم خود
ميدهند و فرد مذکور مسئولیت مخارج را بر عهده ميگیرد .آشپزی از میان مهاجران وعده-
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های غذايي تمامي افراد را تهیه ميکند .اکثر افراد در دو نوبت بهعنوان رفتگر در محله
مشغول به فعالیت هستند .با توجه به شیوع آلودگيهای ناشي از اعتیاد و ديگر رفتارهای
پرخطر در محله ،مسلماً فعالیت رفتگران در اين محله جهت حفظ امنیت جاني و بهداشتي
نیازمند آموزشهايي است؛ اما به گفتۀ مصاحبهشدگان چنین آموزشهايي به آنان داده نمي-
شود .اين کارگران مهاجر دارای برنامۀ نسبتاً مشخصي برای زندگي خود هستند .اغلب دو يا
سه سال در ايران کار ميکنند و بهجز هزينۀ زندگي مابقي درآمد خود را جهت پسانداز و يا
کمک به خانواده بهصورت غیررسمي به افغانستان ارسال ميکنند .پس از اين مدت سه يا
ششماه جهت ديدار با خويشاوندان به افغانستان رجعت ميکنند و متعاقباً به ايران بازمي
گردند .بخش ديگری از مهاجران مجرد در بازار امینالسلطان در کنار برخي مهاجران داخلي
(عمدتاً از کردستان) پوشاک ،کفش و برخي وسايل زينتي مانند ساعت و عینک آفتابي و يا
گیاهان دارويي ميفروشند .به گفتۀ فروشندگان بازار ،قیمت اجارۀ غرفهها در ضلع شمالي
مسجد بیشتر از ضلع جنوبي آن است .فضای جلوی هر غرفه نیز بهصورت جداگانه اجاره
داده ميشود .بیشتر مشتريان افغانستاني از بخش شمالي بازار خريد ميکنند .فروشندگان
افغانستاني اغلب کابلي هستند و تمايلي به بازگشت به افغانستان ندارند .برای دستیابي به
شغل در ايران مبلغي بین  1.500.000الي  2.000.000تومان الزم است که اين هزينه را
پس از ورود به ايران هم ميتوانند پرداخت کنند .اين مهاجران امیدوارند با پسانداز نهايتاً
مغازهای را اجاره يا حتي خريداری کنند که کار سادهای نیست .قسمتي از کاالهای عرضه-
شده از بازارهای داخلي خريداری ميشود ،اما بخشي ديگر مانند ساعت از افغانستان توسط
مهاجران افغانستاني که دارای کارت تجارت هستند تأمین ميگردد .به گفتۀ صاحبان مغازه-
ها ،فروشندگان افغانستاني با توجه به شرايطي که دارند حاضرند مبلغ اجارۀ بیشتری بدهند
و اين باعث شده تعداد فروشندگان افغانستاني نسبت به فروشندگان ايراني رو به افزايش
باشد .بهطورکلي مصاحبهشدگان مرد دريافت ماهانۀ خود را بین  800.000تا 1.200.000
تومان اعالم ميکنند .درآمد ماهانۀ معدود زنان افغانستاني شاغل حدود  600.000هزار
تومان در ماه است.
تعدادی از مديران و کارشناسان مصاحبهشده در سمنهای حاضر در محله معتقدند
برخي از زنان افغانستاني صاحب هنرهای دستي بسیاری هستند ،اما تاکنون نتوانستهاند خود
را در قالب يک گروه سازمان دهند و از طريق عرضۀ کارهايشان به بازار کسب درآمد کنند.
رویهمرفته ،تعداد قابلتوجهي مهاجر افغانستاني در بستر اقتصاد غیررسمي پیرامون محله
هرندی فعال هستند .ساختار اقتصاد غیررسمي حاکم در محله حاکي از آن است کارفرمايان
و صاحبان امالک بیشترين بهره اقتصادی را از فضای نابرابر موجود ميبرند .مهاجران اغلب
جذب مشاغلي ميشوند که اتباع ايراني به آنها تمايل ندارند و اين بدان معناست که
بسیاری از آنان زير سطح مهارت واقعي خود فعالیت ميکنند.
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تحصیالت مهاجران
فراهم بودن بستر آموزش و ارتقاء وضعیت تحصیلي برای افراد مهاجر بهمنظور دستیابي به
شرايط کاری و زندگي بهتر اهمیتي کانوني دارد .از سال  ،1394طبق فرمان رهبر جمهوری
اسالمي ،فرزندان مهاجران که بهصورت رسمي و غیررسمي در ايران در حال زندگي هستند
ميتوانند از خدمات آموزشي تا مقطع تحصیلي ديپلم مانند فرزندان ايراني بدون پرداخت
هزينه برخوردار شوند .محلۀ هرندی پیش از آن نیز به دلیل حضور تعداد قابلتوجهي سمن
فرصتهای بیشتری را جهت آموزش کودکان افغانستاني در مقطع تحصیلي ابتدايي در
مقايسه با ديگر محالت فراهم آورده بود .در اين پیوند ،تعداد قابلتوجهي از ساکنان
مصاحبهشده در هرندی پس از موضوع اشتغال ،فراهم بودن فضای آموزشي برای کودکانشان
را بهعنوان عامل سکونت در محله اعالم ميدارند .بزرگساالن افغانستاني در هرندی اغلب يا
تحصیالت ابتدايي دارند يا بيسواد هستند .تنها تعداد معدودی از مهاجران که عمدتاً در
گروه يادشدۀ نخست و بیشتر از قوم هزاره هستند توانستهاند تا مقطع ديپلم ادامۀ تحصیل
بدهند .بهرغم اين وضعیت ،بر اساس مشاهده و مصاحبههای بهعملآمده ،مهاجران عالقهمند
به تحصیل کودکان خود هستند و آنان را در مدارس ثبتنام ميکنند .اکثر خانوادههايي که
در گروه اول قرار گرفتهاند تالش زيادی جهت ادامۀ تحصیل دختران و پسران خود ميکنند.
خانوادههای گروه دوم و سوم هم شايد به ادامۀ تحصیل پسران عالقهمند باشند ،اما عالقۀ
چنداني به ادامه تحصیل دختر ندارند و حتي ممکن است از ادامۀ تحصیل دختران جلوگیری
کنند .درعینحال ،بسیاری از پسران نوجوان انگیزۀ چنداني برای ادامه تحصیل ندارند و
عامل بيانگیزگي را محدوديت انتخاب رشتههای تحصیلي و مشاغلي که در حال حاضر
مهاجران افغانستاني مجاز به فعالیت در آنها هستند بیان ميکنند .دختران نوجواني که از
طرف خانواده اجازۀ ادامه تحصیل دارند نیز محدوديت رشته و شغل در آينده را عامل بي
انگیزگي به ادامۀ تحصیل اعالم ميکنند.
پایداری سکونت مهاجران در محله
به گفتۀ تعداد زيادی از مصاحبهشدگان ،خدماتي که توسط سمنها در محله ارائه ميشود
يکي از عوامل ترغیب مهاجران افغانستاني جهت سکونت پايدارتر در محله است .تبديلشدن
بازار امینالسلطان به مکاني که بیشترين خدمات موردنیاز مهاجران افغانستاني در آنجا
عرضه ميشود نیز نوعي حس همدلي میان فروشندگان و خريداران افغانستاني ايجاد کرده
است .همچنین ،معدود زنان مهاجر شاغل بهرغم سختي کار در محله آن را عاملي مؤثر در
استقالل مالي خود اعالم ميکنند .بهرغم تداوم سلطۀ مردان بر زنان افغانستاني در ايران،
طبق گفتۀ مهاجران زن ،زندگي در هرندی موجب افزايش استقالل و ارتقای حس امنیتشان
شده است .اين مسئله بهويژه در پرتو وضعیت جنگي و ناامني و بیکاری در افغانستان
قابلدرک است .تعداد قابلتوجهي از مهاجران ساکنِ محله دارای مدارک هويتي نیستند.
بهخصوص مردان از اينکه شناخته و رد مرز شوند ،در فضای کاری و در محله دچار هراس
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هستند .به گفتۀ يکي از مصاحبهشدگان« ،اذيت و آزار ميشويم به خاطر کارت و نداشتن
مدرک ،اما اذيت اينجا را تحمل ميکنیم چون آنجا در افغانستان اگر آدم را بگیرند ...به
همین خاطر ما اينجا را ترجیح ميدهیم» .افغانستانيهای ساکن هرندی دارای قومیتهای
متنوعي هستند .ازاينرو ،روابط آنان تا حد زيادی در سطح خانوادههای هستهای يا گسترده
شان تعريف شده است تا جماعت افغانستانيها .درعینحال ،حضور تعداد قابلتوجهي مهاجر
افغانستاني در محله باعث شکلگیری نوعي هويت جمعي نیز در میان آنان گرديده است .اين
هويت ممکن است به علت بروز برخي تنشها با ساکنان ايراني محله تقويت شده باشد .مثالٌ
نوجوانان و کودکان دختر و پسر از رفتارهای تمسخرآمیز همساالن خود در مدرسه و کوچه
ناخرسند هستند .به گفتۀ بیشتر ساکنان افغانستاني مصاحبهشده در هرندی ،خود يا يکي از
نزديکانشان تجربههای تلخي در مورد عدم دريافت مزدشان داشتهاند و متأسفانه نتوانستهاند
از کارفرما که در برخي موارد هم ممکن است افغانستاني بوده باشد ،شکايت کنند .البته
تنشهای يادشده ممکن است میان اقوام و خردهفرهنگهای مختلف ايراني حاضر در محله
نیز ديده شود.
ادغام فرهنگی مهاجران
قطعنظر از تنوع قومي در میان ساکنان افغانستاني محلۀ هرندی ،بیشتر آنان پیش از
مهاجرت به ايران با زبان فارسي آشنا بودهاند که موجب سهولت در ارتباطشان با جامعۀ
میزبان شده است .در میان مهاجران (ازجمله کودکان و نوجوانان) تکلم به لهجههای فارسي
افغانستان (در مقابل لهجۀ تهران) همچنان تداوم دارد .همچنین ،گروههای مختلف قومي
مهاجر از افغانستان دارای گويشها و زبانهای متفاوتي هستند که در میان خودشان رواج
دارد .درعینحال ،ازآنجاکه بسیاری از مهاجران سالهاست در ايران ساکن هستند تا حد
زيادی از فرهنگ جامعۀ میزبان متأثر شدهاند .بهعنوان نمونه ،مهاجراني که تجربۀ سفر به
افغانستان را داشتهاند ميگويند اقوامشان در آنجا دائماً تذکر ميدهند که ايراني شدهاند و
فرهنگ افغانستان را فراموش کردهاند .حتي زماني که ارتباط تلفني دارند از لهجهشان که
ايراني شده است ايراد ميگیرند .البته مهاجران مصاحبهشده در اين زمینه ابراز ناراحتي
نميکنند و تا حدی خود را متعلق به ايران ميدانند .برخي جنبههای بارز روابط سنتي در
میان مهاجران همچنان مشهود است .اقتدار مردان تقريباً بالمنازع و سلطۀ فرهنگي آن بر
زنان جلوهای فراگیر دارد .روابط زنان عمالً محدود به خانه و خانواده است .ازدواج يکي از
ارزشهای مهم در فرهنگ مهاجران افغانستاني تلقي ميشود و طالق به همان اندازه مذموم
دانسته ميشود .ازاينرو ،بسیاری از زنان نا ماليمتهای زندگي زناشويي خود را تحمل مي-
کنند و حاضر به طالق نیستند .به گفتۀ تعدادی از زنان ،اگر آنان از طرف همسرانشان مورد
پذيرش قرار نگیرند از سوی ديگر افراد خانواده نیز طرد ميشوند .ترس از طرد شدن احتماالً
موجب ازدواجهای درونگروهي نیز ميشود که البته بیشتر برای زنان محدوديت ايجاد مي-
کند .در میان مردان افغانستاني تمايل به ازدواج با زنان ايراني وجود دارد که تا حدی هم
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مرتبط با تداوم رواج فرهنگ چندهمسری و حائز مشکالت خاصي است .طي پژوهش میداني
جهت مطالعۀ حاضر ،مواردی از ازدواج مرد افغانستاني و زن ايراني به شکل همسر دوم
مشاهده شد .اخذ شناسنامه برای فرزندان محصول چنین ازدواجهايي بههیچوجه آسان
نیست .دو مورد ازدواج زن افغانستاني با مرد ايراني نیز طي مطالعه ديده شد .در کل ،طبیعي
است که شباهت فرهنگي میان ساکنان ايراني و افغانستاني در محله باعث ايجاد انس و
الفتي میان آنان شود .آنچه بیشتر باعث افتراق است شفاف نبودن چگونگي حضور مهاجران
افغانستاني در ايران و در محله است.
به گفتۀ تعدادی از مسئوالن سمنها ،مهاجران افغانستاني باوجود شرايط اقتصادی
نامساعد به لحاظ انسجام خانوادگي نسبت به بسیاری از مهاجران ايراني محله شرايط
مساعدتری دارند .درعینحال ،به نظر آنان ،جنسیت و مذهب نزد مهاجران افغانستاني دو
ارزش نسبتاً برجستهتر است .پیشوايان ديني از عوامل تأثیرگذار در میان افغانستانيهای
محله و در بیشتر مواقع مروج ديدگاههايي هستند که قدرت اصلي خانواده را در اختیار مرد
قرار ميدهد و ديگر اعضای خانواده را مطیع تصمیمات او ميداند .اين رويکردها بعضاً
مشکلزا و دارای پیامدهای کودکآزاری ،ازدواجهای زودهنگام ،فرزندآوری زياد ،تفاوت
گذاری میان فرزند دختر و پسر و چندهمسری است که مواردی چند از آنها توسط
مسئوالن مصاحبهشده گزارش شد.
وضع حقوقی مهاجران
تعداد قابلتوجهي از مهاجران افغانستاني محلۀ هرندی در ايران متولد شدهاند .بسیاری از
کودکان در خود هرندی به دنیا آمدهاند و محله را زادگاه خود ميدانند .متأسفانه ،اعضای اين
گروه همچنان از حقوق شهروندی ايراني بيبهره هستند .برخي از آنان طي رفتوبرگشت به
افغانستان مدارک قانوني خود را نیز از دست دادهاند .همچنین ،در بعضي موارد ،به علت
هزينهها ،خانوادهها جهت کودکان خود مدرک قانوني اخذ نکردهاند .تبعات اين غیررسمي
بودن بر شغل ،آموزش و زندگي افراد و ديگر اعضای خانوادههايشان قابلمشاهده است .البته
دشواری تهیه مدرک باعث جعل آن با هزينههای هنگفت هم شده است .بهرغم حضور تعداد
زيادی مهاجر افغانستاني در هرندی ،هیچگونه دفتر حقوقي يا مشاورهای جهت ارائۀ خدمات
به مهاجران ساکن در محله وجود ندارد .در کل ،ساکنان افغانستاني محله به دلیل عدم
پذيرش کاملشان در جامعۀ ايران به لحاظ قانوني ،ممکن است مجبور شوند در بسیاری موارد
از حقوق خود بگذرند و اين موضوع موجب تداوم حس هويت مجزايشان شود .درعینحال،
مهاجران افغانستاني فاقد انسجام گروهي هستند و روابطشان بیشتر در سطح خانواده و هم
واليتيها تعريف ميشود .اين بدان معناست که امکان اقدام گروهي برای بهبود وضعیتشان
وجود ندارد.
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نگرش ساکنان ایرانی و مسئوالن محلی نسبت به مهاجران
حضور چندين سالۀ مهاجران افغانستاني در محلۀ هرندی تا حد زيادی از طرف ساکنان
محلي پذيرفته شده است .شرايط موجود محله و آسیبهای ناشي از اعتیاد و مواد مخدر
دغدغۀ بیشتر ساکنان است .ساکنان ايراني محله معتقدند مهاجران افغانستاني در اين آسیب
ها نقشي ندارند و اقوام مهاجر داخلي ايران هستند که در وضع موجود نقش اصلي را ايفا
ميکنند ،هرچند ممکن است تعدادی از مهاجران نیز ناخواسته قرباني چنین شرايطي شده
باشند .به گفتۀ مسئوالن در شهرداری نیز مهاجران افغانستاني نسبت به مهاجران ايراني از
ديگر نقاط کشور برای محله آسیب کمتری دارند .از نظر اکثر ساکنان مصاحبهشده ،مهاجران
افغانستاني افراد آرام و بيآزاری هستند و باعث ايجاد تنش در محله نميشوند .درعینحال،
تعدادی از ساکنان و بعضي از کسبه محلي معتقدند نامساعد بودن شرايط اقتصادی مهاجران
افغانستاني ساکن بر موقعیت محله تأثیر منفي گذاشته است .البته اکثر بومیان از محله
مهاجرت کردهاند و بیشتر افرادی که امکان تهیۀ مسکن مناسب در محلۀ ديگری را ندارند
در محله ساکن هستند .طبق نتايج مصاحبه با مشاوران امالک ،افرادی که جهت اجارۀ
مسکن به اين محله ميآيند اکثراً سطح درآمدی پايیني دارند .در میان اين افراد ،خانواده-
های افغانستاني همگرايي بیشتری با محله دارند و حضورشان باعث ارتقای حس امنیت در
محله شده است .به گفتۀ سرپرست کارگران خدمات شهری ،نظر به آسیبهای موجود محله؛
در گذشته مشکالتي برای کارگران افغانستاني پیش آمده است؛ اما آنان به سبب وضعیت
اقامت و امنیت شغلي اندکشان امکان شکايت ندارند .مسئوالن مصاحبهشده از کار کارگران
افغانستاني راضي و متوجه منافع آن هستند ،اما در ظاهر ميگويند که بهتر است از کارگران
ايراني با حس تعلق بیشتر به شهر و محله استفاده شود .البته از يکسو تأمین تعداد کافي از
کارگران ايراني جهت اينگونه فعالیتها چندان آسان نیست و از سوی ديگر به نظر نميرسد
فعالیتي جهت ارتقای حس تعلق به محله چه در میان کارگران افغانستاني و چه در میان
گروههای ديگر توسط مسئوالن صورت گرفته باشد.
بیش از يک سالي است که تعدادی کالس مهارتي و آموزشي در محله توسط بانوان
برگزار ميگردد و در بعضي از اين کالسها بانوان ايراني و افغانستاني در کنار يکديگر حضور
دارند .به گفتۀ کارشناس سرای محله نیز ،بسیاری از مراجعهکنندگان آنها ساکنان
افغانستاني در محله هستند .رویهمرفته ،رويکردهای منفي از سوی ساکنان ايراني و
مسئوالن شهری نسبت به حضور مهاجران افغانستاني در محله وجود ندارد ،اما احساس
مسئولیتي هم در مورد اين گروه از اهالي محله در میان آنان مشاهده نميشود .اين امر البته
متأثر از وضعیت کالن حضور مهاجران افغانستان در ايران و رويکرد بخش عمومي و نیز
رسانههای کشور نسبت به آن است.
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نهادهای خدمات دهنده در محله و تأثیر آنها بر زندگی مهاجران
تعداد  16سمن در محلۀ هرندی در حوزههای کودکان ،اعتیاد ،توانمندسازی ،خانواده و
توسعۀ محلي در حال فعالیت هستند .بهطور خالصه ،فعالیتهای آنها شامل خدمات
آموزشي و مهارتآموزی و نیز ارائۀ خدمات جهت تأمین نیازهای اولیه خانواده شامل،
پوشاک ،خدمات درماني ،تأمین وسايل خانه ،مواد خوراکي و گهگاه کمکهای مالي ميشود.
به گفتۀ مديران مصاحبه شده در اين مؤسسات ،بهويژه حضور تعداد قابلتوجهي افراد مهاجر
که بدون هیچگونه سرمايهای به ايران وارد شدهاند ،سمنها را ملزم به ارائۀ چنین خدماتي
کرده است .بهجز مراکز کاهش آسیب مواد مخدر که تعداد مراجعهکنندگان ايراني آنها
بیشتر است ،بیشتر مراجعهکنندگان سمنهای ديگر (بیش از هشتاد درصد) مهاجران
افغانستاني هستند .بهرغم اين موضوع ،خود افغانستانيها کمتر در اين سمنها کار ميکنند
(بهجز در بخش نظافت و آشپزی در چند سمن).
واضح است که صرف دادن خدمات بدون تعیین مدتزمان مشخص و تعیین استراتژی
معین و گامهای بعدی کافي نیست و حتي ممکن است در میانمدت و درازمدت آثار سوئي
بر جا بگذارد .همچنین ،ارائۀ خدمات رايگان توسط سمنها و بعضاً بهرهگیری يک خانواده از
چند سمن به دلیل نبودن نظارت و مشخص نبودن چگونگي و میزان استفاده افراد بدون
آسیب نیست .به گفتۀ يکي از مديران حتي با اين نوع کمک ممکن است اين باور در
مهاجران ايجاد شود که جهت گرفتن خدمات بیشتر بر تعداد فرزندان خود بیفزايند زيرا
بیشتر خدمات ارائهشده جهت کودکان است .سرانجام آنکه در حوزۀ آموزش تنها تعدادی از
سمنها به معرفي مختصری از افغانستان پرداختهاند و در اين زمینه تاکنون برنامۀ خاصي
تدوين و ارائه نشده است؛ درحاليکه بسیاری از کودکان نیز از تاريخ و فرهنگ افغانستان
چندان اطالعي ندارند .هرچند در ظاهر ممکن است اين امر دوری از تعصب تلقي گردد ،اما
مجاری ديگری نیز برای تزريق تعصبات در جامعۀ افغانستانيهای محله وجود دارد که بهتر
است از طريق آموزشهای فرهنگي درست و دقیق مديريت شود.

نتیجهگیری
در اين مقاله به وضعیت مهاجران افغانستاني و نحوۀ ادغام آنان در محلۀ هرندی تهران
پرداخته شده است .اين مهاجران از اواخر دهۀ پنجاه شمسي به بعد با توجه به مقرون
بهصرفهتر بودن اجارهبهای خانه و امکانات شغلي و خدمات ارائهشده توسط سازمانهای
غیردولتي در محله اسکان يافتهاند .در حال حاضر ،بیشتر ساکنان افغانستاني هرندی نسل
دوم و سوم محسوب ميشوند که البته تعداد قابلتوجهي از آنان فاقد مدارک قانوني اقامت
هستند .بسیاری از آنان با فرهنگ تهران انس يافتهاند و بهتدريج از فرهنگهای سنتي و
محلي افغانستان فاصله ميگیرند .درعینحال ،بسیاری از جنبههای مردساالرانۀ فرهنگهای
سنتي و محلي همچنان در میان مهاجران مسلط است که بهويژه حائز آثار منفي بر شرايط
زنان و فرصتهای زندگي آنان است .مناسبات مهاجران افغانستاني بیشتر محدود به روابط
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خويشاوندی است و بین آنان کمتر همبستگي گروهي گستردهتری مشاهده ميشود.
درعینحال ،نظر به وضع کالن حضور اتباع افغانستان در ايران ،به نظر ميرسد هويت جمعي
در میان مهاجران بهرغم تنوع قومي تشديد يافته که شايد موجب تأخیر در شکلگیری حس
تعلق به محله بین آنان شود .فرصتهای اقتصادی محلۀ هرندی در کنار جايگاه اقتصاد-
اجتماعي-فرهنگي اولیۀ مهاجران و وضع نهچندان روشن اقامتيشان منجر به شکلگیری
ساختار شغلي خاصي در میان آنان شده است؛ ازجمله باربری و دستفروشي اطراف بازارهای
محله ،شاگردی در تعمیرگاهها و کارگاهها يا فعالیت زنان در منزل .بسیاری از اين فعالیتها
در بستر اقتصاد غیررسمي محله شکل گرفته است و بدون ابعاد منفي ازجمله فقدان امنیت
شغلي و بیمه و نیز پايمال شدن حقوق کارگران يا فعالیت آنان زير سطح واقعي مهارتهای
واقعيشان نیست.
طي سالهای گذشته ،تعداد زيادی سازمان مردمنهاد در محلۀ هرندی در زمینۀ
آموزش کودکان افغانستاني فعال بودهاند .بااينوجود ،بیشتر زنان و مردان افغانستاني يا
تحصیالت ابتدايي دارند و يا بيسواد هستند .درعینحال ،اکثر خانوادههای افغانستاني محله
در تالشاند فرزندان خود را جهت آموزش به مراکز مربوطه بفرستند .البته اين امر در مورد
فرزندان دختر همواره صادق نیست .همچنین ،دشواریهای معیشتي ،ورود به بازار کار در
سنین کم و ناروشن بودن فرصتهای شغلي تحصیلکردگان افغانستاني موانع مهمي بر سر
راه آموزش کودکان افغانستاني است .هماکنون مجموعاً  16سازمان مردمنهاد مشغول ارائۀ
انواع خدمات ،بهويژه به ساکنان افغانستاني ،در هرندی هستند که در مقايسه با ديگر محالت
شهر عدد بسیار بزرگي محسوب ميشود .در کل ،فعالیت اين نهادها دو تأثیر متفاوت بر
جماعت افغانستانيها گذاشته است .از يکسو با تأمین نیازهای اولیۀ خانوارها ،شامل
پوشاک ،خدمات درماني ،وسايل خانه و مواد خوراکي مهاجران را مورد حمايت قرار داده،
بخشي از بار مسئولیت بخش عمومي را بر دوش کشیده و از آثار آسیبهايي احتمالي مرتبط
با فقر در میان قشرهای فرودست کاسته است .اين فعالیتها در کنار آموزش ،ازجمله در
زمینۀ بهداشت فردی ،منجر به سکونت پايدارتر مهاجران در محله شده است .از سوی ديگر،
ارائۀ مجموعهای از خدمات محدود و تکراری توسط سمنها بدون تعیین مدتزمان مشخص
و يا گامهای بعدی حکايت از مغفول ماندن اهداف ارتقای توانمندیهای بهرهبران دارد و
احتماالً بدون آثار منفي در زمینههای وابستگي و کاهش عزتنفس نزد آنان نیست.
همچنین ،مشارکت خود بهرهبران در اين فعالیتها بسیار کمرنگ است و نقش آنان در گام
های بعدی مرتبط با توانمندسازی نیز ناديده گرفته شده است.
يافتههای پژوهش در کل نشاندهندۀ درجاتي از ادغام مهاجران افغانستاني در محلۀ
هرندی است .درعینحال ،شرايط حاکم بر اقامت اين مهاجران در ايران مانعي بزرگ بر
تحرک اجتماعي آنان بهواسطۀ دسترسي به آموزش باکیفیت و فرصتهای شغلي محسوب
ميشود .در محلۀ هرندی ،حضور تعداد زيادی سازمان غیردولتي و خدمات عرضهشده از
سوی آنها موجب کاهش برخي آثار منفي شرايط مذکور است .اين امر همچنین باعث نوعي
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همبستگي میان مهاجران و سمنها شده است .بيشک بهتر است از دانش ،تجارب و قابلیت
های سمنها در تدوين برنامههای موردنیاز مهاجران استفاده شود و با ارائه مشوقها و
اختیارات اقدامات چنین نهادهايي تقويت گردد .در حال حاضر ،سمنها جهت ارائۀ خدمات
بیشتر با محدوديتهای مالي و قانوني مواجه هستند و حوزه اختیارات آنها محدود است.
افزون بر اين ،مديريت شهری در محله بايد در قبال وضع فعلي و آتي مهاجران احساس
مسئولیت بسیار بیشتری کند و با توجه به شرايط و قابلیتهای موجود ،برنامۀ مشخصي
جهت ارتقای وضع آنان صورتبندی نمايد .ازآنجاکه تعداد و وضعیت مهاجران ساکن در
هرندی يا ديگر محالت تهران مشخص نیست ،الزم به نظر ميرسد اطالعات جامعتری در
اين موضوع بهطور پیوسته جمعآوری شود تا امکان انجام تمهیدات گوناگون توسط
شهرداری ،نهادهای جامعۀ مدني و ديگر مسئوالن و ذينفعان فراهم گردد .قطعنظر از اينها،
ادغام کامل مهاجران بدون تجديدنظر دولت ايران در قوانین مربوط به اقامت ،اشتغال و
تابعیت مهاجران بهويژه نسلهای دوم و سوم آنان امکانپذير نخواهد بود.
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