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 چکیده

های سیاسي و متعاقباً وضعیت ناآرامي سبب به ،طي چند دهۀ اخیر ،افغانستان اتباع تعداد کثیری از

به همسايگي با توجه ) در نواحي گوناگون ايران ،کشور متبوعشان در های اقتصادیو دشواری جنگي

 کشورپايتخت  ژهيوبهنقاط شهری و  اند.اسکان يافته (، فرهنگي و مذهبيتاريخي کات زباني،و مشتر

ان اين مقاله به وضع مهاجردر پیوند با اسکان و ادغام اين مهاجران در ايران حائز اهمیت هستند. 

واقع در  در محلۀ هرندیاجتماعي، فرهنگي و حقوقي ، های اسکان، اقتصادیافغانستاني در زمینه

حضور افغانستانينسبت به  پردازد. همچنین، رويکردهای جامعۀ میزبانتهران مي منطقۀ دوازده شهر

بر شرايط زندگي  هاآن تأثیردر محله و  دهنده خدماتنهادهای  فعالیت در کنار ها در هرندی

-های نیمهمشاهده، مصاحبهاطالعات الزم طي پژوهش میداني از طريق شود. مهاجران بررسي مي

های مختلف مهاجران، نهاد محله، گروههای مردمهای گروهي متمرکز با سازمانساختارمند، بحث

گردآوری شده  مديريت شهری ساکنان ايراني و مسئوالن محلي و ديگر ذينفعان و نیز بررسي اسناد

در  است. افزون بر اين، محلۀ هرندی مهاجران افغانستاني دراز ادغام  گر میزانيحکايتها است. يافته

 اقتصاد غیررسمي محله ويژهبهها و در پیوند با فرصت خاصيساختار شغلي  افغانستاني مهاجران بین

خدمات  واسطۀبهتا حد زيادی  هرندیاين ساکنان پايداری سکونت همچنین، است.  شکل گرفته

مسکن و نگاه مثبت  پايین نسبتاًهای هزينه، امکانات شغلي، نهادهای مردمسازمانتوسط  شدهارائه

، حس مسئولیتي در حالدرعینحاصل شده است.  محلهبیشتر جامعۀ میزبان به مهاجران در 

ناسب و م موردنیازهای چارچوب ايجاد نشده و درنتیجه افغانستاني مديريت شهری در قبال مهاجران

 است.نشده  و ايجاد بندیصورتنیز در محله  آنان موقعیتبا 

 ادغام، تهران، محلۀ هرندی، مديريت شهری، مهاجران افغانستاني :کلیدواژگان
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 مقدمه
 اتباع ژهيوبهیت بزرگي از مهاجران بوده است. عکشور ايران طي چند دهۀ اخیر پذيرای جم

های سیاسي و متعاقباً ناآرامي سبب به بعد، به شمسي پنجاه ۀدهاواخر از  افغانستان کشور

، فرهنگي تاريخي زباني و اشتراکاتنظر به همسايگي، هم نیز وافغانستان  جنگي دروضعیت 

در قبال مهاجران  ايراندولت سیاست اند. نواحي گوناگون ايران شدهرهسپار و مذهبي، 

ضمني  سیاست« درهای باز» زيادی بوده است. هایانستاني در طول زمان شاهد دگرگونيافغ

تا حدی که  (45: 2000)رجايي،  هبودنخست دورۀ پس از انقالب  هایسالدر دولت ايران 

ی به رويکردها اين سیاست جای خود را بعدی هایسالدر . ه استايدئولوژيک داشت منشأ

آژانس پناهندگان سازمان ؛ 60 :)همان ه استداد« بازگشت به وطن» و لزوم« عدم پذيرش»

روند بازگشت  ،الزم در کشور افغانستان به سبب فقدان شرايط لیکن .(1392ملل در ايران، 

 رهبر دستور ،در دورۀ اخیر .استبوده يا حتي منفي اتباع افغانستاني مقیم ايران بسیار کند 

اينکه  اعالم و «مهاجرين افغانستاني ۀتکريم هم»مبني بر  (1394)در سال  جمهوری اسالمي

 مشخص کردهدر اين زمینه  رادولت ايران سیاست اصولي  «ستهاافغانستاني ۀخانتهران »

ميکه در ايران زندگي  هاستسال اکنونافغانستاني  بسیاری از مهاجران، درهرصورتاست. 

با فرهنگ ايران  ،اندبزرگ شدهيا . افزون بر اين، درصد بزرگي از آنان در ايران متولد کنند

مهاجرت معکوسشان به  ،روازاين 1آشنايي کمي با افغانستان دارند.احتماالً اند و انس يافته

 محتمل نیست. فعليپذير يا حداقل با توجه به شرايط افغانستان ديگر امکان

اجازۀ پذيرش مهاجران  ی ايرانهابرخي از استانطبق قانون، در حال حاضر، 

در اقامت اتباع افغانستاني  ازآنجاکه(. 1381، مجلس هایپژوهشي را ندارند )مرکز افغانستان

(، 1395سازمان سنجش و آموزش کشور، ) است تهران، البرز و قم بالمانع اعالم شده

 کزمر به داليل مختلف تهرانشهر اند. يافته سه استان تجمعاين  مهاجران در از سیاریب

منجر به حضور طیف گسترده امراين  سیاسي و اقتصادی کشور ايران است. قدرت بالمنازع

تقاضای روزافزون برای ، خدمات نابسامانيها از يکسو و و خاستگاه هاها، زبانای از فرهنگ

در اين شهر از سوی ديگر  های اجتماعيتنشو  طبقاتي تشديد فاصلۀ و اشتغال و مسکن

 ژهيوبهمهاجران، ها و تهديدها را برای ای از فرصتمجموعه است. اين وضعیت شده

 اجتماعي يا فرهنگي ممکن است-اقتصادی های، به وجود آورده است. تفاوتهاافغانستاني

را که در اقلیت قرار دارند به حاشیه براند و حتي حس امتناع از همانندگردی را در  مهاجران

ستاني در ايران، افغانمیانشان تقويت و آنان را بیشتر از جامعه جدا کند. در مورد مهاجران 

محدوديت است. شدهقانون تضمین  زيادی در تا حداجتماعي -سازی و تفکیک اقتصادیجدا

های برخورداری از حساب سفر داخلي و خارجي، ،در انتخاب شغل، محل زندگي قانوني های

                                                           
 20مهاجران افغان زير  %46حدود  1395(، در سال 1395طبق سرشماری مسکن و نفوس )مرکز آمار ايران،  1

در کشور  هايافغانستانای دهه چهاراند. با توجه به حضور سال سن داشته 30آنان زير  %67سال و حدود 

 بديهي است که بسیاری از آنان متولد ايران هستند.
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در گذارد. منفي مي تأثیرها انستانيبر تحرک اجتماعي افغ بر مستغالتمالکیت  و بانکي

و دسترسي بهتر به آموزش  ، تنوع بازار کارضور در جامعۀ چندفرهنگي تهرانحمقابل، 

 شک خالي از آثار مثبت برای مهاجران افغانستاني نیست.حین کار بيآموزی رسمي و مهارت

های قانوني و محدوديتمهاجران  پايین نسبتاًهای انساني ، سطح سرمايهدر کل

اين امر  قرار داده است. جامعه قیرترجزو طبقات ف های تهران راافغانستاني بسیاری از يادشده

در برخي محالت فرودست شهر شده  آنانموجب تجمع در تهران  گراني مسکن در کنار

محسوب ميترين اين محالت از مهممنطقۀ دوازده شهرداری تهران در محلۀ هرندی است. 

. هدف اندتشکیل دادهمهاجران افغانستاني را  آنجمعیت سوم نزديک به يکاحتماالً  که شود

و رويکردهای جامعۀ میزبان  ، میزان ادغامشانانستانيغمهاجران افوضع مطالعۀ حاضر تحلیل 

به پیشینۀ حضور  به ترتیب ،مقاله بخش بعدیدو در  .استاين محله  نسبت به آنان در

در شود. رويکرد تحلیلي پژوهش پرداخته مي بندیصورت مهاجران افغانستاني در ايران و

اجتماعي، -اقتصادی شرايط به آن، داليل جذب مهاجراناز توصیف محله و  پسادامه، 

 ،بعدازآن گیرد.مورد تحلیل قرار مي نآنا بهفرهنگي، حقوقي و نگرش جامعه میزبان نسبت 

 شود.بررسي ميبر شرايط زندگي مهاجران  هاآن تأثیرو  دهنده در محلهنهادهای خدمات

 

 ایرانمهاجران افغانستانی در وضع کلی 
ت. میانگین رشد اس طي دورۀ اخیر الملليهای بینشواهد موجود حاکي از افزايش مهاجرت

درصد ذکر شده است )سازمان ملل  6/3برابر  1990-2015 هایسال ها طيساالنۀ مهاجرت

درصد و در دورۀ  0/2برابر  1990-2000 هایسالاما ارقام مربوطه طي ؛ (2016، 1متحد

ها در جهان است بوده است که نشانگر روند افزايشي مهاجرت 4/4 معادل 2015-2010

)سازمان  مهاجر در جهان وجود داشته است 243700236، تعداد 2015در سال . )همان(

ای که کشور ايران در آن واقع د. منطقهشوکه رقم بزرگي محسوب مي (2015ملل متحد، 

 درگذشتهجرتي طي چند دهۀ اخیر بوده است. های مهاهای اصلي حرکتشده يکي از کانون

در ايران  مبدأمهاجر از آن ها در افغانستان جمعیت با اوج گرفتن ناآرامي زمانهم خصوصاًمو 

 تعداد باب در موجود رسمي آمارهای. است شده زده تخمینمیلیون نفر  گهگاه تا چهار

نفوس و نتايج سرشماری . استهای زيادی حائز تفاوت اخیر دورۀ طي ايران در مهاجران

مهاجر رسمي  1759448 ( حاکي از حضور1395)مرکز آمار ايران،  1395مسکن در سال 

بیشترين  انستان در کشور است. بر اساس همین منبع،غنفر تبعۀ اف 1583979شامل 

 ،نفر( 219442خراسان رضوی ) ،نفر( 515567تهران ) یهااستانمهاجران رسمي در 

 و نفر( 96367قم ) ،نفر( 109247فارس ) ،(نفر 125411) کرمان ،نفر( 183124اصفهان )

 کمیساريای عاليتوسط  2014در سال رقم ذکر شده اند. اسکان يافته نفر( 84321البرز )

 صورتبههزار مهاجر  950مشتمل بر  (30: 2014) پناهندگان سازمان ملل متحد در امور

                                                           
1 United Nations (UN) 
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آخرين  نیز (1396) مهاجران خارجيادارۀ کل امور اتباع و  .قانوني و با مدرک اقامتي است

بر اساس آمار ، حالنیدرع. داشته است منفر اعال 951147را  افغانستاني مهاجران آمار

با لحاظ داشتن مهاجران غیررسمي نزديک به  هايافغانستانغیررسمي، تعداد کل جمعیت 

تعداد نیروی  2013سال در ، از ارقام کلي جمعیتي نظرصرف .شودسه میلیون نفر برآورد مي

به مهاجران از آن که بیشترين سهم  هاعالم شدنفر  2649516کار مهاجر در ايران 

آمار و اطالعات کل( اختصاص داشته است )مرکز  6/86يا  نفر 2299676) افغانستاني

 .(13: 1395راهبردی، 

)مرکز  شمسي 1310 مصوب به ورود و اقامت اتباع خارجيراجع  ايران قانون نخستین

مشمول نیز  1357و  1350، 1337 هایسال که در ( است1310مجلس،  هایپژوهش

چارچوب  ،مهاجران افغانستاني ایچهار دههحضور  رغمبهاما ؛ است شده برخي اصالحات

ي در ضوابط البتهنشده است.  بندیصورت شرايط آنان در ايران جديدی متناسب با قانوني

، مجلس هایپژوهشمرکز (، بهداشت )1395، مجلس هایپژوهشمرکز آموزش )های زمینه

، مجلس هایپژوهش)مرکز اقامت  ( و1381، مجلس هایپژوهشمرکز (، اشتغال )1387

منجر به  وهايي به همراه داشته محدوديت هاآنکه برخي از  به تصويب رسیده (1381

 مصوباتاز  ایپاره ،حالدرعینهای مهاجران شده است. ماندن بخشي از توانمندی بالاستفاده

 نیز آثار مثبتي برای مهاجران افغان داشته است.

مهاجران افغانستاني در ايران انجام شده است. مطالعات  درزمینۀمحدودی  تحقیقات

ات جمعیتي، تأثیرشامل هويت، امنیت، عمدتاً اجتماعي و اقتصادی  هایحوزهدر موجود 

؛ 1384بر اشتغال و فقر است )عالءالديني و امامي،  تأثیر، وسازساختنقش مهاجران در 

؛ 1391زاده و مهرانفر، ؛ عیسي1393؛ میرلطفي و جهانتیغ، 1383و عنبری،  هایدیجمش

؛ صادقي و عباسي 1392؛ زاهدی اصل، 1389؛ عبدی زرين و همکاران، 1387يحیائي، 

نیز به بهداشت  تریکوچک. بخش (2014عباسي شوازی و صادقي،  ؛1395شوازی، 

؛ رياحي و 1382معتمدی،  ؛1392است )حسیني و همکاران،  اختصاص يافته مهاجران

بر نقش و جايگاه مهاجران افغانستاني در ايران و  بسیاری از اين مطالعات (.1394، همکاران

يا شفافیت  کفايتعدمکه حاکي از  دارند تأکید های ساختارمندترنیاز به تنظیم برنامه

ايران است.  ای در قبال حضور مهاجران افغانستاني درهای الزم سیاستي و برنامهچارچوب

-سازگاری متقابل میان جامعۀ میزبان و مهاجران بر پايۀ احساس تعهد و احترام به مجموعه

منافع اقتصادی و  تنهانه تا تاس دارای اهمیتي کانوني ها و اهداف مشترکای از ارزش

و . اين نوع چارچوب در بخش بعدی مقاله گرددفرهنگي بلکه امنیت و ثبات جامعه تضمین 

امکان تحلیل گیرد و قرار مي موردتوجه الملليه به تجارب ديگر کشورها و متون بینبا توج

 .آوردميفراهم را وضعیت ساکنان افغانستاني هرندی 
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 ادغام مهاجران در شهر: برخی مباحث اصلی
از موضوعات اسکان مجدد و بازگشت، مباحث اصلي دربارۀ مهاجران پیرامون ادغام  نظرصرف

مهاجران زماني طرد  يا طردشدگي شکل گرفته است. ، به حاشیه راندندر مقابل عدم ادغام

اقتصادی، فرهنگي، قانوني و -های اجتماعيکه ترکیب نابرابری شونديا به حاشیه رانده مي

های مختلفي از واکنش مهاجران، مانع از سازگاری و ادغام ا ويژگيسیاسي يا فضايي همراه ب

؛ بری و سام، 1989؛ بری و همکاران، 1992بری،  )بنگريد به شودآنان در جامعۀ میزبان 

( در مورد ادغام مهاجران 2008های معروفي که توسط آجر و استرانگ )شاخص (.1997

ۀ اصلي است: نشانگرها و ابزارها )اشتغال، پیشنهاد شده مشتمل بر ده حوزه ذيل چهار مقول

و بهداشت(؛ پیوندهای اجتماعي )پیوندهای اجتماعي بین گروهي،  وپرورشآموزشمسکن، 

ها )زبان، آگاهي کنندهگروهي و ارتباطات اجتماعي(، تسهیلپیوندهای اجتماعي درون

ها شاخص فرهنگي و همچنین امنیت و ثبات( و سرانجام حقوق و شهروندی است. اين

المللي هستند، اهمیتي کانوني که اکنون محل اصلي اسکان مهاجران بین در شهرها ويژهبه

 ،(2016)برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد،  1جديد شهری دستور کار، در روازايندارند. 

ستا، يکي از نشريات ااند. در همین رقرار گرفته «حق به شهر»مهاجران نیز مشمول مفهوم 

( برای شهرهايي که پذيرای مهاجران و پناهندگان هستند فهرستي 2016یر يونسکو )اخ

شهری در پیوند با مهاجران فراهم کرده است که خالصه آن بدين  مؤثرجهت بهبود مديريت 

و  مؤثرروايي م؛ برقراری حکها و حقوقی تعمدی مبتني بر ارزششرح است: اتخاذ رويکرد

مالي  مسائلهمۀ افراد )با  ات شهری جهتچندسطحي بر اساس حق به شهر؛ ارائۀ خدم

، پذيری در همۀ سطوحذينفعان؛ حصول اطمینان از مسئولیت مرتبط(؛ جلب مشارکت کلیۀ

در هراسي بیگانه و و مبارزه علیه تبعیض، نژادپرستي تسهیل ادغام و همبستگي اجتماعي؛

تمهیدات در سطح  ،ها(. در اين میاناز طريق رسانه ويژهبهرهنگي )ارج نهادن بر تنوع ف کنار

در کشورهای اروپايي  در سطح محله مهاجران ادغامبحث مثالً محلي اهمیتي کانوني دارد. 

اولیه و توسل  تعامل و تبادل بین مهاجران و ساکنانارضي، انسجام اجتماعي و  در پیوند با

مطرح  متقابل های مثبت و يادگیریای از انگیزهچرخههای نوآورانه جهت ايجاد به روش

های حقوق شهروندی و بايد در عدم تبعیض در زمینه ازجملهنتايج اين تمهیدات . شده است

بوکارت و  ي تجلي يابد )بنگريد بهمحلبرابر به بازارهای مسکن و اشتغال  يدسترس ويژهبه

؛ 2011، 3؛ کمیسیون اروپا2006، 2اقتصادی و توسعه یهایهمکار؛ سازمان 2007همکاران، 

المللي، بین هایسازمان ،مذکور رويکرد در (.2014؛ اشمدتکه، 2013، 4اتحاديۀ اروپا

نیز از  خصوصي هایبنگاهو  هادانشگاه مدني، جامعۀ ،ای و محليطقهمنمقامات  ها،وزارتخانه

 .ذينفعان اصلي هستند

                                                           
1 New Urban Agenda 
2 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
3 European Commission 
4 European Union 
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به شکلي ساده و  از نماگرها مجموعه هارچبر اساس متون يادشده،  در مقالۀ حاضر،

به  جهت درک میزان ادغام مهاجران در سطوح محليسرراست و مطابق با امکانات محققان 

بزه، سطح /مد، امنیت اجتماعياقتصادی )اشتغال، سطح درآ-اجتماعي: شوده ميگرفتکار 

گروهي، گروهي و برونزبان، روابط درونمی به جامعۀمسکن(، فرهنگي )نگرش تحصیالت، 

مدني(  در جامعۀ، مشارکت وضع اقامت) حقوقي و شهروندی(، پذيریانتخاب همسر، فرهنگ

، تبعیض، درک جامعۀ میزبان از مهاجرانمیزبان نسبت به مهاجران ) رويکرد جامعۀو 

 (.شده جهت مهاجرانخدمات ارائه
 

 پژوهش  روش
انتخاب محلۀ هرندی در شهر تهران جهت پژوهش میداني  ،شدطور که در مقدمه ذکر همان

اطالعات الزم در اين  است. صورت گرفتهبر اساس اهمیت آن در جذب مهاجران افغانستاني 

های گروهي متمرکز با سازمانساختارمند، بحثهای نیمهمحله از طريق مشاهده، مصاحبه

ختلف مهاجران، ساکنان ايراني و های ممحله، گروه سمن( اختصاربه) نهادهای مردم

مسئوالن محلي و ديگر ذينفعان و نیز بررسي اسناد مديريت شهری به شرح ذيل گردآوری 

 شده است.

تحقیق نخست در  گروه، اين محلهآشنايي اولیه با مهاجران افغانستاني ساکنِ  منظوربه

شد برای بانوان در محله برگزار مي 1پذيری جمعي که توسط سمن برناهای مسئولیتکارگاه

از  ،تسهیلگر حضور يافت. همچنین عنوانبه 1395لغايت تیرماه سال  1394از مهرماه سال 

جهت آشنايي اولیه بهره  شد،هايي که توسط سه تسهیلگر ديگر سمن برگزار اطالعات کارگاه

های عمیق و بحثحبهبا مصا 1395سال  ماهیدلغايت  1395برده شد و نیز از تیرماه سال 

 متمرکز به بررسي نسل دوم و سوم مهاجران ساکنِ محله هرندی پرداخته شد گروهي های

-نیامبازار  ۀجهت مطالعۀ وضعیت مردان افغانستاني در سه حوز :که بدين شرح است

برگزاری دو  فروشي اطراف محله بهازارهای عمده، خدمات شهری )نظافت محلي( و بالسلطان

نفر کارکنان نظافت خدمات شهری بود در کنار دو  12بحث گروهي که مجموعاً شامل 

ديگر )با يک کارگر نظافت و نیز سرپرست کارکنان نظافت خدمات شهری(، هشت  ۀمصاحب

هفت و  دو مصاحبه با فروشندگان ايرانيالسلطان، مصاحبه با فروشندگان در بازار امین

 ۀ. هشت مصاحبشداقدام کردند فعالیت مي فروشيعمدهي که در بازارهای مصاحبه با کارگران

گفتگوهای مختصر  با مشاهده و نیزپسر افغانستاني صورت گرفت و  انعمیق نیز با نوجوان

 سه بحث گروهي در سرای محلۀ، جهت مطالعۀ وضعیت زنان. شودسعي شد اطالعات تدقیق 

 و دو بحث گروهي و سه مصاحبۀگرفت مصاحبه عمیق صورت  14و دو سمن  هرندی و

سعي شد با مشاهده و گفتگوهای مختصر اطالعات و عمیق نیز با دختران نوجوان انجام 

شوراياری محله  همچنین تعدادی مصاحبه عمیق با مديريت محلي، دبیر. شودتدقیق 

                                                           
 ريزی رفاه نوين اجتماعيانجمن برنامه 1
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سرای محله، سرپرست کارگران خدمات شهری، چهار نفر از کاسبان هرندی، کارشناس 

اداره مطالعات  امالک، معاون اجتماعي منطقۀ دوازده، مديرمحله، دو نفر از مشاورين 

 ايراني محله صورت گرفت.نفر از ساکنان  11نیز دوازده و  ۀاجتماعي منطق

انجمن  ازجمله، با مديريت هشت سمن 1395طي مردادماه و شهريورماه همچنین، 

آموزشي صبح –مهارتي –حمايت از حقوق کودک، خانه کودک شوش، مجتمع خالقیتي

مردان، کاهش آسیب آوای ماندگار، مرکز  یتوانمندسازکودک بهنام، مرکز  ۀرويش، خان

اباصالح و يک کارشناس  ۀدرمانگاه خیري رمجموعهيزنهاد کودکان کار پويا، انجمن بانوان نیک

از کودکان کار و خیابان مصاحبه عمیق صورت گرفت. از مهرماه لغايت انجمن حمايت 

پذيری جمعي ترويج مسئولیت منظوربهنیز در جلساتي که توسط انجمن برنا  1395 ماهدی

های و طي گفتگوهايي که سمن شد حضور يافته ،های محله در حال برگزاری بودسمن

کردند و مسائل کاری بیان مي، برنامه، تجارب شدهارائهخدمات  ٔ  درزمینهحاضر در جلسه 

 برداری شد.نکات مهم يادداشت

 

 به آن هرندی و عوامل جذب مهاجران افغانستانی محلۀ
-نهادهای اداری بسیاری از .شودمي تهران شهر قديمي هایبخش شاملدوازده ۀ منطق

و بازارهای بزرگ در اين منطقه  هادانگاهیمها، مساجد، کاخ ازجملهاماکن تاريخي،  و سیاسي

و  نهادهرو به کاهش میزان سکونت در منطقۀ دوازده  ،دو دهۀ اخیرواقع شده است. طي 

است  بوده افزايشدر حال  های تجاریفعالیتتغییر کاربری اراضي مسکوني و تراکم 

های ترين خصلت منطقه فعالیتدر حال حاضر، عمده .(12: 1383 ،باوندن مشاور )مهندسا

تهران در اين منطقه های کارگاهو بخش بزرگي از واحدهای تجاری و  است کارگاهي-تجاری

کل  پنجمکيبیش از ( 17: 1383گزارش مهندسان مشاور باوند )به  —است شده متمرکز

های شغلي و دسترسي به فرصت حالنیدرع در سال مذکور. شهر کارگاهي-تجاری واحدهای

برخي قشرهای فقیرتر  مني را برای سکونتأواحدهای مسکوني مفرسودگي بسیاری از 

. شودمشاهده ميهرندی  ۀدر محل ژهيوبهدر اين منطقه فراهم آورده است. اين امر  جامعه

 کیپالست و فروشيکارتن هایمغازه)راستۀ از شمال به خیابان مولوی مرکزی  اين محله

غرب به (، از یشهرنیبهای باربری)محل  جنوب به خیابان شوش (، ازعمده یهايفروش

 فروشيعمده) شرق به خیابان ری و از (شیشه و آينه فروشيعمده بورس)خیابان خیام 

 هایفروشيمحله عمده غربيشمال ضلعدر  ،همچنین .استمحدود شده  خودرو( الستیک

 کیپالست و فروشيپارچه حبوبات، هایفروشيعمده آن شرقيشمال ضلع در غذايي و مواد

صاحب خیابان شرقي ضلعدر  ند.اواقع شده السلطانامین بازار نیز خُرد و صورتبه يفروش

 .قرار دارندشويندگي  و بهداشتي مواد هایفروشيعمدههم  جمع

موقعیت هرندی  ۀحاشیدر  ها، انبارها و برخي تولیدیيفروشعمدهبازارهای وجود 

فرسودگي  ،. همچنینفراهم آورده استماهر نیمهغیرماهر و  کارگرانرا برای اسکان  خاصي

های اجتماعي و ضعف بنیان به دلیلوسیع در سطح محله و تشديد آن  کالبدی با دامنۀ
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محله و از  ساکنان اولیهاکثر  خروجمنجر به  ستيزطیمحکنار کیفیت نازل  در اقتصادی

محله ، تعدادی از بومیان ۀبه گفتاست.  شده درآمدانکم ويژهبهمهاجران و با  انجايگزيني آن

 بودن پايینشده و های يادويژگيشاهد حضور مهاجران افغانستاني بوده است.  1359از سال 

اجاره و دسترسي به امکانات شغلي در هرندی باعث شده محله پیوسته پذيرای  هزينۀ نسبي

نفر  22808 جمعیت محله هرندی را 1390سرشماری سال  مهاجران افغانستاني باشد.

تحت عنوان شناسايي خانوارهای محله  که ایمطالعههمچنین، طبق است.  تعیین کرده

در پالک به پالک توسط سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداری تهران  صورتبههرندی 

شده اعالم خانوار  6607در  نفر 24000 ، تعداد جمعیت محلههگرفت صورت 1394سال 

خانوار دارای ملیت افغانستاني  1069خانوار دارای ملیت ايراني و  5538 اخیر، تعداداز  است.

 (.1394، )سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداری تهران اندتعیین شده

 

 ، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مهاجرانیوضع اقتصاد
چهار  توان بهرا مي هرندی ساکن در محلۀ ستانيافغانمهاجران  ،بندی کليدر يک طبقه

در  انبرخي از اعضای آن هايي کهخانواده مشتمل است بر گروه نخست تقسیم کرد:گروه 

گذشته به  هایسالاما طي  ،اندکودکي به ايران مهاجرت کردهاند يا در ايران متولد شده

فقدان کار، ناامني و شرايط نامساعد  ازجملهبه داليلي  دوباره پس از مدتي وافغانستان رفته 

اين پیامد نزد بسیاری از آنان ند. اهناآشنا بودن با فرهنگ افغانستان به ايران بازگشت يازندگي 

خانواده بوده است. گروه ديگر شاملکارت هويتي  دارايي و بیشتراز کف دادن  وبرگشترفت

اند و ار به ايران مهاجرت کردهگذشته جهت ک هایسالطي  ابتدا مردانشان که استهايي 

که طي  استهايي خانواده اند. گروه سوم متشکل ازو کودکانشان به آنان پیوسته زنان متعاقباً

در هرندی مستقیماً از افغانستان به اين محله  آنان بستگانسال گذشته به سبب حضور چند 

های تدر پیوند با فرصکه  دندهتشکیل ميمجردی  و مردان جوان گروه آخر رااند. آمده

اکثر مهاجران ساکن در بر پايۀ مشاهدات نگارندگان، در اين محله ساکن هستند.  شغلي

 مهاجران نسل دوم و سوم اغلب در زمرۀو کمتر از چهل سال سن دارند و  اندجوانمحله 

 گیرند.قرار مي

 

 مهاجران اشتغال و سطح درآمد

در  مهاجران افغانستاني خاصي نزد ساختار شغليگیری حاکي از شکل پژوهشهای يافته

ردان جوان افغانستاني بسیاری از مست. ی آن اهاو دسترسي به فرصت محلهامکانات پیوند با 

در  به اولین گروه يادشده تعلق دارند() انددنیا آمده يا بزرگ شده به که در ايرانساکن محله 

نیز  از آنان یباربری، مشغول هستند و تعداد ويژهبههای يدی، فعالیت بازارهای اطراف به

 ،شدهمصاحبه مرداناز  شماری ۀبه گفت باشند.شاگرد يا فروشنده  هامغازهدر  است ممکن

. به سهولت میسر نیست و نیاز به ضمانت داردباربری  منظوربهگرفتن گاری از شهرداری 

زياد با توجه به  يتوان جسمداشتن لزوم  و حمل کاالهای آنانجهت  کاسباناعتماد  جلب
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ن باربرا. گرچه تعدادی از های ديگر فعالیت آنان استدشواری از فرسا بودن باربریطاقت

مالي اقدام به تغییر شغل خود  منابعدلیل فقدان ه ب هستند، اما يفروشدستراغب به 

شان فرزنداناند تا های باالی خانوار فعالیت باربری را پذيرفتههزينه به سبباند. آنان نکرده

برخي از  .هستند داراکثراً خانه گروه اولزنان افغانستاني  مجبور به ورود به بازار کار نشوند.

پاک و خرد  دوزی يا، منجوقمنزلهايي مانند نظافت گذشته فعالیت هایسال آنان طي

باعث  يسالگپانزدهنین کمتر از زندگي مشترک در س اما آغاز؛ اندرا تجربه کردهسبزی کردن 

احساس کنند بهتر است ديگر فقط فرزندانشان را بزرگ  يسالگيس در آستانۀ آنانشده اکثر 

رهای دستي زنان از هن اکثر آنان نباشند. از خانه کنند و چندان راغب به کار بیرون

و  اندهاين هنرها را از مادرانشان آموخت؛ البته تعداد کمي چنداني ندارند افغانستاني آموختۀ

دختران نوجوان . فعالیت کنند های عروسيسالن در خیاطي يانیز  اکنونهمممکن است 

 سبک زندگي ودر کل، کاری ندارند.  ۀدر حال تحصیل هستند و تجرب متولد ايران اکثراً

يراني های اشبیه زندگي خانواده تقريباً در هرندی گروه اول ی افغانستانيهاکاری خانواده

 اقتصادی است. تهران در همین طبقۀساکن در 

 يفروشدستتعداد بیشتری از مردان باربری و  عضيدوم و سوم نیز ب گروهر میان د

ديگر اعضای که  را مانند سمبوسههايي آبمیوه، چای و يا میان وعده ازجملهکنند؛ مي

از محلۀ فروشند. برخي ديگر خارج کنند در بازارهای اطراف ميتهیه مي هايشانخانواده

 ياهای ساير محالت تهران باغ وکشتارگاه  کارگری در يا هرندی به کارهای ساختماني

های اطراف محله ها و کارگاهپسران نوجوان در تعمیرگاهتعدادی از . اندمشغولشهريار و کرج 

 يا برایو دار هستند يا خانه تعداد زياد فرزنددلیل داشتن ه ب اغلب کنند. زنانشاگردی مي

 يفروشدستهم خردسال تعدادی از کودکان نند. بیميشان مواد اولیه کاری تدارک انهمسر

دارند يا همراه مادرانشان  يفروشدست دختران نوجوان نیز تجربۀ بسیاری از. کنندمي

روهي از زنان که نخست طي مصاحبه با گ .دهندميدر منزل انجام  را کارهای مختلفي

به  اندمهاجرت کردههمراه فرزندانشان خود به ايران آمده و پس از مدتي  همسران آنان

و  انزن ،هاييدر چنین خانواده اشاره شد. شوهرانشانبرخي موارد قماربازی و اعتیاد در میان 

 شوند.فشار اقتصادی بیشتری را متحمل مي طبعاًکودکان 

 طوربه يادشده متفاوت از سه گروه ديگر است. گروه چهارم در میان اشتغالوضع 

هرندی،  با کارگران بخش خدمات شهری محلۀ آمدهعملبههای مصاحبه مشخص، بر پايۀ

بدخشان افغانستان به ايران  واليتنفری جهت کار از صورت گروهي و يا تکبه اکثر آنان

اما تعداد  ،اندنیز داشته های ديگر تهران راکاری در محله برخي تجربۀ اند.جرت کردهاهم

های يافته بر اساس اند.از افغانستان به محله هرندی آمده مستقیماً از آنان توجهيقابل

مجرد هستند در  یش از صد نفر است و چون همهتعداد کارگران ب مصاحبه با افراد سرتیم

 ؛کنندرا مديريت مي با همکاری يکديگر خوابگاه يک خوابگاه کاری ساکن هستند. کارگران

به سرتیم خود  ماهانه ار تومان جهت کل هزينۀهز 300تا  250که ماهانه بین  صورتبدين

-مهاجران وعدهآشپزی از میان  گیرد.عهده مير دهند و فرد مذکور مسئولیت مخارج را بمي
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ر محله عنوان رفتگر دبه نوبتدو  درافراد  کند. اکثرتهیه ميهای غذايي تمامي افراد را 

و ديگر رفتارهای های ناشي از اعتیاد با توجه به شیوع آلودگي فعالیت هستند.مشغول به 

و بهداشتي اين محله جهت حفظ امنیت جاني فعالیت رفتگران در  در محله، مسلماًپرخطر 

-داده نمي به آنان هاييآموزشچنین  شدگانمصاحبه به گفتۀاما ؛ است هاييآموزشنیازمند 

دو يا ي برای زندگي خود هستند. اغلب مشخص کارگران مهاجر دارای برنامۀ نسبتاً اين شود.

انداز و يا زندگي مابقي درآمد خود را جهت پس نۀهزي جزبهکنند و سه سال در ايران کار مي

کنند. پس از اين مدت سه يا غیررسمي به افغانستان ارسال مي صورتبهکمک به خانواده 

يبازمبه ايران تعاقباً مو  کنندمي ا خويشاوندان به افغانستان رجعتجهت ديدار بماه شش

در کنار برخي مهاجران داخلي  السلطانمهاجران مجرد در بازار امینبخش ديگری از  .گردند

آفتابي و يا  پوشاک، کفش و برخي وسايل زينتي مانند ساعت و عینک )عمدتاً از کردستان(

شمالي  ها در ضلعغرفه ۀقیمت اجار ،فروشندگان بازار ۀبه گفت فروشند.ميگیاهان دارويي 

جداگانه اجاره  صورتبهی هر غرفه نیز فضای جلو جنوبي آن است. از ضلعمسجد بیشتر 

 فروشندگان کنند.افغانستاني از بخش شمالي بازار خريد مي مشتريانبیشتر . شودداده مي

به افغانستان ندارند. برای دستیابي به  ازگشتتمايلي به ب وهستند ي کابلاغلب  افغانستاني

تومان الزم است که اين هزينه را  2.000.000الي  1.500.000شغل در ايران مبلغي بین 

نهايتاً انداز با پس امیدوارندمهاجران اين توانند پرداخت کنند. پس از ورود به ايران هم مي

-از کاالهای عرضه قسمتيای نیست. سادهکه کار  کنند اجاره يا حتي خريداریای را مغازه

از افغانستان توسط  ديگر مانند ساعت بخشي، اما شودبازارهای داخلي خريداری مي ازشده 

-به گفتۀ صاحبان مغازه گردد.مي تأمین هستند مهاجران افغانستاني که دارای کارت تجارت

بیشتری بدهند  ۀمبلغ اجار ندتوجه به شرايطي که دارند حاضرفروشندگان افغانستاني با ها، 

و اين باعث شده تعداد فروشندگان افغانستاني نسبت به فروشندگان ايراني رو به افزايش 

 1.200.000تا  800.000خود را بین  مرد دريافت ماهانۀ شدگانمصاحبه طورکليبهباشد. 

هزار  600.000 حدود . درآمد ماهانۀ معدود زنان افغانستاني شاغلکنندميتومان اعالم 

 .استتومان در ماه 

های حاضر در محله معتقدند شده در سمنمصاحبه نکارشناساتعدادی از مديران و 

اند خود نتوانسته تاکنوناما هنرهای دستي بسیاری هستند،  صاحبزنان افغانستاني برخي از 

 کسب درآمد کنند. ۀ کارهايشان به بازارعرض از طريق الب يک گروه سازمان دهند وقرا در 

مهاجر افغانستاني در بستر اقتصاد غیررسمي پیرامون محله  توجهيقابلتعداد ، رفتههمیرو

غیررسمي حاکم در محله حاکي از آن است کارفرمايان  اقتصاد ساختارفعال هستند. هرندی 

اغلب  برند. مهاجرانو صاحبان امالک بیشترين بهره اقتصادی را از فضای نابرابر موجود مي

 تمايل ندارند و اين بدان معناست که هاآنشوند که اتباع ايراني به جذب مشاغلي مي

 کنند.ميزير سطح مهارت واقعي خود فعالیت  بسیاری از آنان
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 مهاجران تحصیالت

ه دستیابي ب منظوربهبودن بستر آموزش و ارتقاء وضعیت تحصیلي برای افراد مهاجر  فراهم

جمهوری فرمان رهبر  طبق، 1394دارد. از سال شرايط کاری و زندگي بهتر اهمیتي کانوني 

رسمي و غیررسمي در ايران در حال زندگي هستند  صورتبهفرزندان مهاجران که  ،اسالمي

بدون پرداخت مانند فرزندان ايراني  تا مقطع تحصیلي ديپلم توانند از خدمات آموزشيمي

 سمن توجهيقابلحضور تعداد  پیش از آن نیز به دلیل هرندی ۀند. محلدار شوربرخوهزينه 

در در مقطع تحصیلي ابتدايي های بیشتری را جهت آموزش کودکان افغانستاني فرصت

ساکنان از  توجهيقابلتعداد در اين پیوند،  با ديگر محالت فراهم آورده بود.مقايسه 

پس از موضوع اشتغال، فراهم بودن فضای آموزشي برای کودکانشان  ه در هرندیشدمصاحبه

هرندی اغلب يا در افغانستاني  ساالنبزرگ .دارندميعامل سکونت در محله اعالم  عنوانبهرا 

در  عمدتاً که تعداد معدودی از مهاجران تنها هستند. سوادبييا دارند ابتدايي  تحصیالت

تحصیل  ند تا مقطع ديپلم ادامۀاهاز قوم هزاره هستند توانست بیشترو نخست  يادشدۀ گروه

 مندعالقهمهاجران ، آمدهعملبههای مصاحبهمشاهده و  اسساين وضعیت، بر ا رغمبهدهند. ب

هايي که کنند. اکثر خانوادهمي نامثبت ارسرا در مد انآنتحصیل کودکان خود هستند و به 

کنند. تحصیل دختران و پسران خود مي جهت ادامۀزيادی تالش  انددر گروه اول قرار گرفته

 ، اما عالقۀباشند مندعالقهتحصیل پسران  شايد به ادامۀهم دوم و سوم های گروه خانواده

تحصیل دختران جلوگیری  از ادامۀ ممکن است چنداني به ادامه تحصیل دختر ندارند و حتي

د و نادامه تحصیل ندار برای ان انگیزۀ چنداني، بسیاری از پسران نوجوحالدرعینکنند. 

که در حال حاضر  های تحصیلي و مشاغليمحدوديت انتخاب رشته انگیزگي راعامل بي

دختران نوجواني که از . کنندميهستند بیان  هاآنمجاز به فعالیت در مهاجران افغانستاني 

محدوديت رشته و شغل در آينده را عامل بي نیز رندادامه تحصیل دا ۀانواده اجازطرف خ

 .کنندميتحصیل اعالم  ۀزگي به ادامانگی

 

 پایداری سکونت مهاجران در محله

شود ها در محله ارائه ميخدماتي که توسط سمن ،شدگانبه گفتۀ تعداد زيادی از مصاحبه

 شدنتبديليکي از عوامل ترغیب مهاجران افغانستاني جهت سکونت پايدارتر در محله است. 

مهاجران افغانستاني در آنجا  موردنیازکه بیشترين خدمات  مکانيالسلطان به بازار امین

ايجاد کرده  افغانستاني حس همدلي میان فروشندگان و خريداران نوعيشود نیز عرضه مي

 در مؤثرعاملي  سختي کار در محله آن را رغمبهمعدود زنان مهاجر شاغل همچنین، است. 

 تداوم سلطۀ مردان بر زنان افغانستاني در ايران، رغمبه .کنندمياستقالل مالي خود اعالم 

زندگي در هرندی موجب افزايش استقالل و ارتقای حس امنیتشان  ،طبق گفتۀ مهاجران زن

ناامني و بیکاری در افغانستان  ي ودر پرتو وضعیت جنگ ويژهبهمسئله  اين شده است.

 محله دارای مدارک هويتي نیستند. از مهاجران ساکنِ توجهيقابل. تعداد است درکقابل

 هراسمحله دچار  و در در فضای کاری ،شوندو رد مرز  از اينکه شناخته مردان خصوصبه
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کارت و نداشتن  به خاطرشويم مي اذيت و آزار» شدگان،. به گفتۀ يکي از مصاحبههستند
به  ...کنیم چون آنجا در افغانستان اگر آدم را بگیرنداما اذيت اينجا را تحمل مي ،مدرک

های های ساکن هرندی دارای قومیتافغانستاني .«مدهیهمین خاطر ما اينجا را ترجیح مي

گسترده ای ياهسته هایزيادی در سطح خانوادهروابط آنان تا حد ، روازاينمتنوعي هستند. 

مهاجر  توجهيقابلتعداد ، حضور حالدرعینها. تا جماعت افغانستاني است تعريف شدهشان 

اين  است. در میان آنان گرديدهنیز  هويت جمعيگیری نوعي شکلستاني در محله باعث افغان

مثالٌ  .باشدها با ساکنان ايراني محله تقويت شده تنش هويت ممکن است به علت بروز برخي

االن خود در مدرسه و کوچه سنوجوانان و کودکان دختر و پسر از رفتارهای تمسخرآمیز هم

در هرندی، خود يا يکي از  شدهانستاني مصاحبهغبه گفتۀ بیشتر ساکنان افناخرسند هستند. 

اند سفانه نتوانستهأاند و متهای تلخي در مورد عدم دريافت مزدشان داشتهنزديکانشان تجربه

 البتهکه در برخي موارد هم ممکن است افغانستاني بوده باشد، شکايت کنند.  از کارفرما

های مختلف ايراني حاضر در محله فرهنگخرده و های يادشده ممکن است میان اقوامتنش

 نیز ديده شود.

 

 ادغام فرهنگی مهاجران

پیش از  آنان بیشتر، ساکنان افغانستاني محلۀ هرندی تنوع قومي در میان از نظرقطع

که موجب سهولت در ارتباطشان با جامعۀ اند يران با زبان فارسي آشنا بودهمهاجرت به ا

های فارسي لهجه تکلم به (کودکان و نوجوانان ازجمله. در میان مهاجران )میزبان شده است

قومي های مختلف ، گروه. همچنینهمچنان تداوم دارد (در مقابل لهجۀ تهران)افغانستان 

رواج میان خودشان در که های متفاوتي هستند ها و زبانمهاجر از افغانستان دارای گويش

تا حد  در ايران ساکن هستند هاستسالبسیاری از مهاجران  ازآنجاکه ،حالدرعین دارد.

سفر به  بۀتجرمهاجراني که  ،نمونه عنوانبهاند. شده متأثرزيادی از فرهنگ جامعۀ میزبان 

و  اندهدهند که ايراني شددائماً تذکر مي آنجادر  گويند اقوامشانمي اندان را داشتهافغانست

که  شانتباط تلفني دارند از لهجهحتي زماني که ار اند.کردهفرهنگ افغانستان را فراموش 

ناراحتي  ابرازدر اين زمینه شده البته مهاجران مصاحبه .گیرندايراني شده است ايراد مي

های بارز روابط سنتي در برخي جنبه .دانندخود را متعلق به ايران مي و تا حدی ندنکنمي

زع و سلطۀ فرهنگي آن بر بالمنا تقريباًمردان  اقتدارمیان مهاجران همچنان مشهود است. 

از  يکيازدواج محدود به خانه و خانواده است. عمالً ای فراگیر دارد. روابط زنان زنان جلوه

مذموم همان اندازه به و طالق  شوددر فرهنگ مهاجران افغانستاني تلقي ميهم های مارزش

-زندگي زناشويي خود را تحمل مي یهامتينا مالبسیاری از زنان ، روازاينشود. دانسته مي

از طرف همسرانشان مورد  اگر آنان ،تعدادی از زنان ۀبه گفت کنند و حاضر به طالق نیستند.

ترس از طرد شدن احتماالً  .شوندديگر افراد خانواده نیز طرد مي سویپذيرش قرار نگیرند از 

-که البته بیشتر برای زنان محدوديت ايجاد مي شودگروهي نیز ميهای درونموجب ازدواج

که تا حدی هم  ايراني وجود دارد انتمايل به ازدواج با زن افغانستاني مردانمیان  کند. در
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پژوهش میداني طي است. مرتبط با تداوم رواج فرهنگ چندهمسری و حائز مشکالت خاصي 

ازدواج مرد افغانستاني و زن ايراني به شکل همسر دوم  از جهت مطالعۀ حاضر، مواردی

آسان  وجههیچبههايي محصول چنین ازدواج فرزندان برای. اخذ شناسنامه دشمشاهده 

ي . در کل، طبیعديده شد نیز طي مطالعهافغانستاني با مرد ايراني  زنازدواج دو مورد نیست. 

 باعث ايجاد انس و در محله میان ساکنان ايراني و افغانستاني شباهت فرهنگي است که

باعث افتراق است شفاف نبودن چگونگي حضور مهاجران  بیشتر آنچه. شود انمیان آنالفتي 

 است.محله در و افغانستاني در ايران 

شرايط اقتصادی  باوجودها، مهاجران افغانستاني سمن تعدادی از مسئوالنبه گفتۀ 

محله شرايط از مهاجران ايراني  بسیارینسبت به  انسجام خانوادگينامساعد به لحاظ 

دو مهاجران افغانستاني  نزد، جنسیت و مذهب نظر آنانبه ، حالدرعین. مساعدتری دارند

 یهاگذار در میان افغانستانيتأثیرپیشوايان ديني از عوامل  .است تربرجسته نسبتاًارزش 

 در اختیار مرد را قدرت اصلي خانواده که هستند يهايو در بیشتر مواقع مروج ديدگاه محله

 بعضاً اين رويکردها. داندميمطیع تصمیمات او  را دهو ديگر اعضای خانوا دهدقرار مي

های زودهنگام، فرزندآوری زياد، تفاوتازدواجآزاری، پیامدهای کودکزا و دارای مشکل

توسط  هاآنکه مواردی چند از  استچندهمسری گذاری میان فرزند دختر و پسر و 

 شده گزارش شد.مسئوالن مصاحبه

 

 مهاجرانحقوقی  وضع

از  . بسیاریاندشدهمتولد  در ايران هرندی محلۀ هاجران افغانستانياز م توجهيقابلتعداد 

سفانه، اعضای اين أدانند. متو محله را زادگاه خود مي اندبه دنیا آمده هرندی خود کودکان در

به  وبرگشترفت طيبرخي از آنان  .بهره هستندايراني بي یحقوق شهروند گروه همچنان از

 علتبه  در بعضي موارد،همچنین،  .انداز دست دادهنیز خود را  ک قانونيافغانستان مدار

تبعات اين غیررسمي . اندنکردهمدرک قانوني اخذ خود جهت کودکان  هاخانوادهها، هزينه

البته است.  مشاهدهقابل شانيهاخانوادهبودن بر شغل، آموزش و زندگي افراد و ديگر اعضای 

حضور تعداد  رغمبه. استشده  هم های هنگفتبا هزينه آنجعل دشواری تهیه مدرک باعث 

خدمات  ۀجهت ارائ ایمشاورهحقوقي يا گونه دفتر زيادی مهاجر افغانستاني در هرندی، هیچ

، ساکنان افغانستاني محله به دلیل عدم در کل .به مهاجران ساکن در محله وجود ندارد

در بسیاری موارد ايران به لحاظ قانوني، ممکن است مجبور شوند پذيرش کاملشان در جامعۀ 

، حالدرعینشود. مجزايشان  هويتحس حقوق خود بگذرند و اين موضوع موجب تداوم از 

ر در سطح خانواده و هممهاجران افغانستاني فاقد انسجام گروهي هستند و روابطشان بیشت

اقدام گروهي برای بهبود وضعیتشان  که امکان شود. اين بدان معناستها تعريف ميواليتي

 وجود ندارد.
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 مهاجران نسبت به و مسئوالن محلی ساکنان ایرانینگرش 
از طرف ساکنان  تا حد زيادیهرندی  ان افغانستاني در محلۀمهاجر حضور چندين سالۀ

های ناشي از اعتیاد و مواد مخدر محلي پذيرفته شده است. شرايط موجود محله و آسیب

معتقدند مهاجران افغانستاني در اين آسیب بیشتر ساکنان است. ساکنان ايراني محله ۀدغدغ

را ايفا  ايران هستند که در وضع موجود نقش اصلي يها نقشي ندارند و اقوام مهاجر داخل

ناخواسته قرباني چنین شرايطي شده  مهاجران نیز ، هرچند ممکن است تعدادی ازکنندمي

سبت به مهاجران ايراني از ن مهاجران افغانستانيمسئوالن در شهرداری نیز  ۀبه گفتباشند. 

، مهاجران شدهاکثر ساکنان مصاحبه از نظرديگر نقاط کشور برای محله آسیب کمتری دارند. 

 ،حالدرعین شوند.آزاری هستند و باعث ايجاد تنش در محله نميافغانستاني افراد آرام و بي

معتقدند نامساعد بودن شرايط اقتصادی مهاجران  و بعضي از کسبه محلي تعدادی از ساکنان

اکثر بومیان از محله منفي گذاشته است. البته  تأثیر افغانستاني ساکن بر موقعیت محله

ی را ندارند ديگر ۀمسکن مناسب در محل ۀی که امکان تهیادافر شترید و بانمهاجرت کرده

که جهت اجارۀ  افرادی ،کشاوران امالمصاحبه با م طبق نتايج در محله ساکن هستند.

-خانواده ،. در میان اين افراداکثراً سطح درآمدی پايیني دارندآيند به اين محله مي مسکن

باعث ارتقای حس امنیت در  حضورشانبیشتری با محله دارند و  همگراييهای افغانستاني 

؛ محلههای موجود آسیب بهنظر  ،خدمات شهریکارگران سرپرست  ۀ. به گفتمحله شده است

ه سبب وضعیت ب آنان اما؛ است آمده پیش افغانستاني مشکالتي برای کارگران در گذشته

ار کارگران شده از کمسئوالن مصاحبه اقامت و امنیت شغلي اندکشان امکان شکايت ندارند.

که بهتر است از کارگران  گوينددر ظاهر مي، اما افغانستاني راضي و متوجه منافع آن هستند

تعداد کافي از  تأمین سويکالبته از  ايراني با حس تعلق بیشتر به شهر و محله استفاده شود.

رسد ن نیست و از سوی ديگر به نظر نميها چندان آسافعالیت گونهنياکارگران ايراني جهت 

ي و چه در میان فعالیتي جهت ارتقای حس تعلق به محله چه در میان کارگران افغانستان

 توسط مسئوالن صورت گرفته باشد.ديگر  یهاگروه

مهارتي و آموزشي در محله توسط بانوان  تعدادی کالس است که يک ساليبیش از 

ايراني و افغانستاني در کنار يکديگر حضور  بانوانها گردد و در بعضي از اين کالسبرگزار مي

ساکنان  هاآنکنندگان کارشناس سرای محله نیز، بسیاری از مراجعه به گفتۀ .دارند

و  يايران ساکنانرويکردهای منفي از سوی  ،رفتههمیرو افغانستاني در محله هستند.

احساس  مسئوالن شهری نسبت به حضور مهاجران افغانستاني در محله وجود ندارد، اما

البته  امر اين. شوددر میان آنان مشاهده نمي در مورد اين گروه از اهالي محلههم مسئولیتي 

و رويکرد بخش عمومي و نیز  از وضعیت کالن حضور مهاجران افغانستان در ايران متأثر

 است. آننسبت به  ی کشورهارسانه
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 بر زندگی مهاجران هاآن تأثیرنهادهای خدمات دهنده در محله و 
کودکان، اعتیاد، توانمندسازی، خانواده و های هرندی در حوزه در محلۀ سمن 16تعداد 

شامل خدمات  هاآنهای فعالیتخالصه،  طوربهمحلي در حال فعالیت هستند.  ۀتوسع

نیازهای اولیه خانواده شامل،  تأمینخدمات جهت  و نیز ارائۀآموزی آموزشي و مهارت

. شودمالي مي هایکمکگهگاه خوراکي و  وسايل خانه، مواد تأمینپوشاک، خدمات درماني، 

افراد مهاجر  توجهيقابلحضور تعداد  ويژهبه سسات،ؤمصاحبه شده در اين ممديران  ۀبه گفت

چنین خدماتي  ۀها را ملزم به ارائسمن ،اندشدهوارد ای به ايران گونه سرمايهکه بدون هیچ

 هاآنکنندگان ايراني که تعداد مراجعه کاهش آسیب مواد مخدرمراکز  جزبهکرده است. 

مهاجران ی ديگر )بیش از هشتاد درصد( هاکنندگان سمنمراجعهبیشتر  بیشتر است،

کنند ها کار ميها کمتر در اين سمنستانياين موضوع، خود افغان رغمبه افغانستاني هستند.

 .در بخش نظافت و آشپزی در چند سمن( جزبه)

مشخص و تعیین استراتژی  زمانمدتصرف دادن خدمات بدون تعیین واضح است که 

مدت و درازمدت آثار سوئي کافي نیست و حتي ممکن است در میانبعدی  هایگام و معین

يک خانواده از  گیریبهره بعضاًها و خدمات رايگان توسط سمن همچنین، ارائۀ. بر جا بگذارد

بدون  بودن چگونگي و میزان استفاده افرادنمشخص  ونبودن نظارت  لیبه دلچند سمن 

باور در  نينوع کمک ممکن است ا نيبا ا يحت رانياز مد يکي ۀگفت به آسیب نیست.

زيرا  نديفزایبر تعداد فرزندان خود ب شتریشود که جهت گرفتن خدمات ب جاديمهاجران ا

آنکه در حوزۀ آموزش تنها تعدادی از  سرانجامکودکان است.  جهت شدهارائهبیشتر خدمات 

اند و در اين زمینه تاکنون برنامۀ خاصي مختصری از افغانستان پرداختهها به معرفي سمن

بسیاری از کودکان نیز از تاريخ و فرهنگ افغانستان  کهيدرحالتدوين و ارائه نشده است؛ 

گردد، اما  تلقيدر ظاهر ممکن است اين امر دوری از تعصب  هرچندچندان اطالعي ندارند. 

های محله وجود دارد که بهتر برای تزريق تعصبات در جامعۀ افغانستاني نیز مجاری ديگری

 های فرهنگي درست و دقیق مديريت شود.است از طريق آموزش

 

 گیرینتیجه
در محلۀ هرندی تهران  و نحوۀ ادغام آنان در اين مقاله به وضعیت مهاجران افغانستاني

مقرون با توجه به به بعد  پنجاه شمسياواخر دهۀ . اين مهاجران از اخته شده استدپر

های توسط سازمان شدهارائهامکانات شغلي و خدمات بهای خانه و بودن اجاره ترصرفهبه

ساکنان افغانستاني هرندی نسل  بیشتر ،اند. در حال حاضرغیردولتي در محله اسکان يافته

از آنان فاقد مدارک قانوني اقامت  يتوجهقابلکه البته تعداد  شوندمي دوم و سوم محسوب

های سنتي و از فرهنگ جيتدربهاند و اری از آنان با فرهنگ تهران انس يافتهبسی هستند.

 هایفرهنگ ۀمردساالرانهای از جنبه ی، بسیارحالنیدرع. دنگیرميمحلي افغانستان فاصله 

شرايط  بر حائز آثار منفي ژهيوبهیان مهاجران مسلط است که همچنان در م و محلي سنتي

مناسبات مهاجران افغانستاني بیشتر محدود به روابط های زندگي آنان است. زنان و فرصت
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 شود.مشاهده مي تریگسترده گروهيهمبستگي  کمتر آنان بینخويشاوندی است و 

 هويت جمعيرسد کالن حضور اتباع افغانستان در ايران، به نظر مي ، نظر به وضعحالنیدرع

گیری حس خیر در شکلکه شايد موجب تأ تشديد يافته تنوع قومي رغمبه در میان مهاجران

-ه اقتصادادر کنار جايگ محلۀ هرندی های اقتصادیفرصت. شودتعلق به محله بین آنان 

گیری منجر به شکل شانياقامتروشن  چنداننهوضع  اولیۀ مهاجران و فرهنگي-اجتماعي

اطراف بازارهای  يفروشدستباربری و  ازجملهساختار شغلي خاصي در میان آنان شده است؛ 

ها بسیاری از اين فعالیت. فعالیت زنان در منزلها يا ها و کارگاهمحله، شاگردی در تعمیرگاه

فقدان امنیت  ازجملهمنفي  ابعادرسمي محله شکل گرفته است و بدون اقتصاد غیردر بستر 

های ير سطح واقعي مهارتز آنانفعالیت  و بیمه و نیز پايمال شدن حقوق کارگران يا شغلي

 نیست. شانواقعي

 در زمینۀ نهاد در محلۀ هرندیزيادی سازمان مردم ، تعدادگذشته هایسالطي 

زنان و مردان افغانستاني يا  بیشتر، وجودباايناند. بوده ان افغانستاني فعالآموزش کودک

 های افغانستاني محلهاکثر خانواده ،حالدرعینهستند.  سوادبيابتدايي دارند و يا تحصیالت 

ن امر در مورد البته اي فرزندان خود را جهت آموزش به مراکز مربوطه بفرستند. اندتالشدر 

معیشتي، ورود به بازار کار در  هایدشواریهمچنین،  صادق نیست. فرزندان دختر همواره

مهمي بر سر  موانع يافغانستان کردگانهای شغلي تحصیلناروشن بودن فرصتسنین کم و 

مشغول ارائۀ  نهادمردمسازمان  16 مجموعاً اکنونهم راه آموزش کودکان افغانستاني است.

در مقايسه با ديگر محالت اکنان افغانستاني، در هرندی هستند که به س ويژهبهانواع خدمات، 

متفاوت بر  تأثیردو ، فعالیت اين نهادها در کل شود.سوب ميشهر عدد بسیار بزرگي مح

 ارها، شاملخانو نیازهای اولیۀ تأمین با سويک. از گذاشته استها جماعت افغانستاني

مهاجران را مورد حمايت قرار داده، خوراکي  مواد خدمات درماني، وسايل خانه و پوشاک،

احتمالي مرتبط  هاييآسیب از آثار و کشیدهبر دوش را  يبخشي از بار مسئولیت بخش عموم

در  ازجملهها در کنار آموزش، اين فعالیتبا فقر در میان قشرهای فرودست کاسته است. 

 ،از سوی ديگر جران در محله شده است.امه منجر به سکونت پايدارترزمینۀ بهداشت فردی، 

مشخص  زمانمدتها بدون تعیین توسط سمن تکراری محدود و خدمات ای ازمجموعه ارائۀ

ن دارد و ابرهای بهرههای بعدی حکايت از مغفول ماندن اهداف ارتقای توانمندیگامو يا 

 نیست. نزد آنان نفسعزتوابستگي و کاهش  هایبدون آثار منفي در زمینه احتماالً

در گام ناها بسیار کمرنگ است و نقش آنبران در اين فعالیتهمچنین، مشارکت خود بهره

 ی نیز ناديده گرفته شده است.زهای بعدی مرتبط با توانمندسا

محلۀ در مهاجران افغانستاني از ادغام  جاتيدر دهندۀهای پژوهش در کل نشانيافته

اين مهاجران در ايران مانعي بزرگ بر  حاکم بر اقامت، شرايط حالدرعینهرندی است. 

های شغلي محسوب دسترسي به آموزش باکیفیت و فرصت واسطۀبهتحرک اجتماعي آنان 

از  شدهعرضهحضور تعداد زيادی سازمان غیردولتي و خدمات در محلۀ هرندی، شود. مي

 اين امر همچنین باعث نوعيموجب کاهش برخي آثار منفي شرايط مذکور است.  هاآنسوی 
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و قابلیت تجارببهتر است از دانش،  شکبياست. ها شده همبستگي میان مهاجران و سمن

ها و استفاده شود و با ارائه مشوقمهاجران  موردنیازهای ها در تدوين برنامهسمن های

خدمات  جهت ارائۀا هسمندر حال حاضر،  .تقويت گردداقدامات چنین نهادهايي اختیارات 

 .محدود است هاآنهای مالي و قانوني مواجه هستند و حوزه اختیارات با محدوديتبیشتر 

افزون بر اين، مديريت شهری در محله بايد در قبال وضع فعلي و آتي مهاجران احساس 

، برنامۀ مشخصي های موجودبا توجه به شرايط و قابلیت ومسئولیت بسیار بیشتری کند 

تعداد و وضعیت مهاجران ساکن در  ازآنجاکهنمايد.  بندیصورتآنان  وضع یجهت ارتقا

تری در رسد اطالعات جامعديگر محالت تهران مشخص نیست، الزم به نظر ميهرندی يا 

گوناگون توسط  داتیتمهآوری شود تا امکان انجام پیوسته جمع طوربهاين موضوع 

، هانيااز  نظرقطع. شهرداری، نهادهای جامعۀ مدني و ديگر مسئوالن و ذينفعان فراهم گردد

 اقامت، اشتغال و قوانین مربوط به دولت ايران در دنظريتجدادغام کامل مهاجران بدون 

 پذير نخواهد بود.امکان آنان های دوم و سومنسل ويژهبه مهاجران تابعیت
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 منابع

، وزارت نگاهي اجمالي به بخشي از خدمات جمهوری اسالمي (.1396ور اتباع و مهاجرين خارجي )ادارۀ کل ام

 کشور.

، «تعلقات اجتماعي و اثرات آن بر بازگشت مهاجرين افغاني» (.1383موسي )عنبری،  ، غالمرضا؛هایدیجمش

 .43-68، صص 23 ، شمارهنامۀ علوم اجتماعي

مثبت در رفتگران شاغل در تهران در سال  HBsAgفراواني » (.1392سیني، سید محمد و همکاران )ح

 .49-53، صص 61 ، شمارههای عفوني و گرمسیریفصلنامۀ بیماری، «1388

هاجران نیازهای اطالعاتي بهداشتي و موانع دسترسي به آن در میان م»(، 1394ياحي، عارف و همکاران )ر

 .597-610، صص3، شمارۀ 7، دورۀ مجلۀ دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي «.افغاني و عراقي در ايران

: موردیاجتماعي با احساس امنیت )مطالعۀ ۀمیزان سرماي ۀرابط» (،1392اصل، محمد و طیبه طارزاری )زاهدی

 .1-41، صص 16 ، شمارهاجتماعي ۀريزی رفاه و توسعبرنامه ۀفصلنام «.مهاجران افغان ساکن شهر تهران

شناسايي خانوارهای محلۀ هرندی به صورت پالک »(، 1394سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهرداری تهران )

 ، گزارش داخلي.«به پالک

ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ايراني و مناطق ممنوعه  یهارشته» (.1395جش و آموزش کشور )سازمان سن

 ، در «برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیر ايراني
(http://www6.sanjesh.org/download/public/ProhibitedArea_950714.pdf) 

بازگشت به وطن يا ماندن جوانان افغانستاني در » (.1395)محمد جالل  ،عباسي شوازیصادقي، رسول؛ 

 .119-150، صص 1، شمارۀ 1، دورۀ مطالعات جمعیتي ۀدو فصلنام، «ايران

های هويت رابطۀ سبک» .(،1389)عبدی زرين، سهراب؛ اديب راد، نسترن؛ يونسي، سید جالل و عسکری، علي

، صص 39، شمارۀ رفاه اجتماعي، «آموزان پسر دبیرستاني ايراني و افغاني ساکن قمبا خودکارآمد پنداری دانش

471-445. 

، 18، شمارۀ رفاه اجتماعي ،«اني شدن، مهاجرت و فقر در ايرانجه» (.1384امامي، يحیي )  ؛اعالءالديني، پوي

 .169-200صص 

المللي بر سطح اشتغال و دستمزد: ینمهاجرت ب تأثیربررسي » (.1391) جهانبخش ،مهرانفرعیسي زاده، سعید؛ 

 .111-130، صص 2 ۀ، شمار48، دورۀ مجلۀ تحقیقات اقتصادی، «مورد مطالعۀ اقتصاد ايران

 ، تهران.«1395نتايج تفصیلي سرشماری » (.1395مرکز آمار ايران )

وضعیت مهاجرت نیروی کار در » (.1395عاون، کار و رفاه اجتماعي )مرکز آمار و اطالعات راهبردی، وزارت ت

 ، تهران.«کشورهای جهان

 .(http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92268) ارديبهشت 19(، 1310مجلس ) هایپژوهشمرکز 

 (.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121961)مرداد  30(، 1381مجلس ) هایپژوهشمرکز 

 .(http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134386)مرداد  13(، 1387مجلس ) هایپژوهشمرکز 

 (.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/963800)ارديبهشت  1(، 1395مجلس ) هایپژوهشمرکز 

بررسي میزان شیوع افسردگي در پناهندگان » (.1382) معتمدی، سید هادی؛ نیکیان، يداهلل؛ رضازاده، سعداهلل

 .22-27، صص1، شمارۀ 4، دورۀ يبخشتوان، «افغاني مقیم اردوگاه بردسیر کرمان

، ويرايش اول )طرح تجديد دوازدهالگوی توسعۀ منطقۀ » (.سه و هشتاد و سیصد و هزارمهندسان مشاور باوند )

 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.، «ساختار مرکز تاريخي تهران(

-گزيني افغانه بر توسعۀ اقتصادیۀ سکونتتحلیل رابط»(، 1393حسنعلي ) ،جهانتیغ؛ محمود رضامیرلطفي، 

 .309-333، صص 11، شمارۀ آمايش سرزمین، «اجتماعي روستاهای مرزی سیستان

، مرکز تحقیقات «بسترها و موانع همکاری بازيگران خارجي در افغانستان» (.1391واعظي، محمود )

 استراتژيک، تهران.



 

 

 
 25 ...ايران شهری نواحي در افغانستاني مهاجران ادغام

های ايران های هويت فرهنگي و هويت ملي ملتمطالعۀ انگاره» (.1387)سیده مرضیه  ،فکیايحیائي، سبحان؛ 

، صص 1، شمارۀ 10، سال فصلنامۀ مطالعات ملي، «های مهاجران افغاني به ايرانیانبر نگره تأکیدو افغانستان با 

156-135. 

Abbasi‐ Shavazi, M. J., & Sadeghi, R. (2014). Socio‐ cultural Adaptation of Second‐
generation Afghans in Iran. International Migration, 53(6), 89-110.. 

Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual 

framework. Journal of refugee studies, 21(2), 166-191. 

Berry, J. W., & Sam, D. L. (1997). Acculturation and adaptation. Handbook of cross-

cultural psychology, 3(2), 291-326. 

Berry, J. W. (1992). Acculturation and adaptation in a new society. International 

migration, 30, 69-85. 

Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M., & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes 

in plural societies. Applied psychology, 38(2), 185-206.. 

Borkert, M., W. Bosswick, F. Heckmann, & D. Lüken-Klaßen (2007), “Local Integration 

Policies for Migrants in Europe”, European Forum for Migration Studies, Bamberg, 

Germany (Retrieved 7 June 2018 from 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2006/31/en/1/ef0631e

n.pdf). 

European Commission (2011), “European Agenda for the Integration of Third-Country 

Nationals”, Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee of the Regions (Retrieved 7 June 

2018 from https://eur 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:EN:PDF). 

European Union (2013), “Study on Practices of Integration of Third-Country Nationals at 

Local and Regional Level in the European Union”, Center for Strategy and Evaluation 

Services (Retrieved 7 June 2018 from 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/survey_integration_3rd_country_natio

nals/survey_integration_3rd_country_nationals.pdf). 

OECD [Organization for Economic Cooperation and Development] (2006), “From 

Immigration to Integration: Local Solutions to a Global Challenge” (Retrieved 7 June 2018 

from 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/publications/2006/green_2006_from_immigration_to_int

egration.pdf). 

Rajaee, B. (2000). The politics of refugee policy in post-revolutionary Iran. The Middle 

East Journal, 44-63. 

Schmidtke, O. (2014). Beyond National Models?. Comparative Migration Studies, 2(1), 

77-99. 

UNESCO [United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization] (2016), 

“Cities Welcoming Refugees and Migrants: Enhancing Effective Urban Governance in an 

Age of Migration” (Retrieved 15 July 2017 from 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246558e.pdf). 

UNHCR [United Nations High Commissioner for Refugees] (2014), “Statistical Yearbook 

2014,” (Retrieved 15 July 2017 from http://www.unhcr.org/56655f4d13). 

UN [United Nations] (2015), “Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision”, 

Department of Economic and Social Affairs (Retrieved 9 December 2016 from 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.

shtml). 

UN [United Nations] (2016), “International Migration Report 2015”, United Nations 

Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 


