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یا کنترل بوروکراتیک نیروی کار تازه در فرانسھ؟ » ادغام«

 »ھوپ«شده در برنامۀ آموزشی  مثال پناھندگان افغان جذب

 بھروز کیھانی
 دانشگاه پیکاردی ژول ِورن، فرانسھ

 چکیده

کنیم،  از آن یاد می  HOPEکھ در این مقالھ با نام اختصاری ھوپ » دھی شغلی و کاریابی اسکان، جھت«طرح 
از راه فعالیت اقتصادی و » ادغاِم پناھندگان«با ھمکاری بخش دولتی و خصوصی فرانسھ و با ھدف  ۲۰۱٥در سال 

آموزش آنھا بھ وجود آمد. این طرح برای نھادھای مرتبط یک بُرد است چرا کھ بھ این طریق در مراکز اسکان و پذیرش 
در اختیار خود دارند نیز بُرد است. » اسیر«برای شرکت ھا ھم کھ یک نیروی کار  کنند ؛ مھاجران، جاھایی را خالی می

افتند کھ آنان را در یک وضعیت شکننده و بی ثبات از نظر  ای می اما برای پناھندگان یک سراب است، آنھا در دام برنامھ
دارد.   کاری و سکونت نگھ می

مقدمھ: 

ی نویسنده دربارۀ مھاجران افغان ساکن منطقھ پاریس است، مھاجرانی کھ نگار این نوشتھ برگرفتھ از تحقیق مردم
پس از سپری کردن وضعیت غیرقانونی و بالتکلیفی طوالنی، بھ عنوان پناھنده شناختھ شدند و حال بھ دنبال رسیدن بھ 

است.  ره نوشتھ شدهتری است کھ در این با ای از متن مفصل خالصھ ۱یک ثبات در وضعیت زندگی خود ھستند. این مقالھ
است کھ در قالب طرح  این تحقیق بیشتر بر مبنای مصاحبھ و مشاھده در میان گروھی از مھاجران افغان انجام شده

ویژۀ پناھندگان در مکدونالد استخدام شدند و در مرکز ملی آموزش  شغلی دھی از طریق جھت» پناھندگان ۲ادغام«
: چگونھ است در پی پاسخ دادن بھ این پرسشگذرانند. این مقالھ  مرتبط را میای بزرگساالن (آفپا) دورۀ آموزشی  حرفھ

ھای دولتی مھاجرت،  شوند مشاغلی را بپذیرند کھ اغلب تمایلی بھ آن ندارند؟  نقش اداره این مھاجران مجبور می
؟ چیستھا، نھادھای گردانندۀ مراکز اسکان مھاجران و مراکز آموزشی در این میان  شرکت

: این مقالھ در مجلۀ زیر منتشر شده است ۱
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آمده است دارای معانی متعددی است و در » ادغام«معادل آن  ۀ فارسیکھ  در ترجم integrationکلمھ   ۲
با این واژه ھمراه نبوده  یمباحث چنینھای زیادی است در حالی کھ در زبان فارسی لزوماً  فرانسھ موضوع بحث و جدل

دھد  می یک گفتمان یا سیاست دولتی را نشان integrationتوان گفت کھ  شود، می سازی است. با آنکھ ممکن است ساده
، مھاجران حتی آنھایی کھ شھروندی فرانسھ را ادغامکھ نھادھای دولتی و اروپائی حامل آن است. بر مبنای گفتمان غالب 

 با ھای بدون منشاء مھاجرتی ھستند کھ باید خود را کنند و حتی فرزندان آنان، آنچنان متفاوت از فرانسوی دریافت می
 درادغام روند (آزادی، برابری، برادری و الئیسیتھ) سازگار کنند. این ن است مدعی آجمھوری فرانسھ  ی کھھای ارزش
و قراردادھایی کھ مھاجران در مراحل مختلف حضورشان در فرانسھ باید امضا کنند (از  بگذرانندھایی کھ باید  آزمون

 دھد.  خود را نشان میاولین کارت اقامت تا گرفتن شھروندی) 
است. در  گری  بیشتر یک میانجی. این واژۀ دوم شود اشتباه گرفتھ می insertionبا کلمۀ  integrationگاھی 
ای) برای ھمھ زنان و مردانی است کھ فاقد آن ھستند، چھ  مسکن یا کار (بر مبنای آموزش حرفھ» یافتن«اینجا منظور 

ھای متفاوت را یکجا جمع  واقع این برداشتمھاجر و چھ غیرمھاجر. برنامھ ھوپ کھ در این مقالھ بھ آن پرداختھ شده در 
 است.  کرده

ھای یکسان و منفی ای را  یک ابزار سلطھ است کھ ویژگی integrationای بر این نظرند کھ گفتمان مسلط  عده
از این رو بھ نوعی امتداد ادغام ھای  ھا و سیاست کند. گفتمان فرض می پیشھای وسیعی از جمعیت مھاجران از  بھ بخش

یخ استعماری فرانسھ است کھ بر مردمان غیر مستعمره بھ ویژه آنھایی کھ اھل کشور با اکثریت مسلمان باشند تار
تواند اثر بگذارد.  می
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این تحقیق کھ بر مبنای مطالعۀ موردی است توضیحاتی بدھیم: این تحقیق نھ نمایانگر  محدودۀالزم است در باره 
ھای  وضعیت مھاجران در سیستم پناھندگی فرانسھ است و نھ نمایانگر پناھندگان افغان در فرانسھ و نھ معّرف آموزش

دھی شغلی پناھندگان را بھ  نامۀ آموزش، اسکان و جھتیک بربھ طور مشخص  شغلی ویژۀ مھاجران. بلکھ این پژوھش
داشتن این  کند. نگھ وارد توصیف می عنوان شکلی از کنترل بوروکراتیک بر تحرک شغلی و سکونتی مھاجران تازه

مھاجران بھ صورت موقت، بسیج آنھا را در یک بخش خصوصی بازار کار یعنی سکتور کار غیر ماھر امکان پذیر 
 سازد. می

یا کنترل بوروکراتیک نیروی کار تازه در فرانسھ؟ » ادغام«

 »ھوپ«شده در برنامۀ آموزشی  مثال پناھندگان افغان جذب

صریح و است کھ مطلِب خبری یک این عنوان ». گیرد و فست فود صورت می آفپاادغام پناھندگان از طریق «
بھ مسوول گری کھ کنشو ھمینطور از  گوید سخن می» پناھندگان« شغلی برای فعالیت یک حوزه و از بدون ابھام است

). در این خبر بھ افراد Afpa( »ای بزرگساالن آموزش حرفھآژانس « یعنی از است پناھندگان در این سکتور کار گرفتن
شان آسوده شده زنند. خیال آنھا لبخند می: «-ید آن استعکس استفاده شده در خبر ھم مؤ -استخدام شده ھم اشاره می شود

دھِی  جھت، اسکان -دند و از خدمات برنامھ ھوپسالھ از میان دوازده پناھنده انتخاب ش ۲٤سالھ و رامین  ۲۳است. احمد 
ھا و نوع  ھا، شرکت . ھرچند ھیچ فھرست رسمی از مشاغل کاری، حرفھ»شوند بھره مند می  -یابیو کار شغلی

ھایی کھ کارآموزان پناھنده را بھ  دانیم کھ شرکت در دسترس نیست اما میدھد  قراردادھایی کھ برنامھ ھوپ پوشش می
 ۳درصد) ٤۳( ساختمان سازیدرصد) و  ۳۸بخش خدمات (  درصد)، ۱۹ھای صنعت ( گیرند متعلق بھ بخش کار می

در گزارشی کھ یاد شده است. نماینده بنیاد َونسی نیز وارد  مھاجران تازه» پناھگاه«ھستند. از این سکتور آخر با عنوان 
(این گزارش با مقدمھ پاسکال برد  این اصطالح را بھ کار میاست  شرکت چند ملیتی کار موقت نوشتھبھ سفارش آدیکو، 

چھ   ). این عبارت٤نشر شده است افراد فاقد تابعیتاز پناھندگان و  سازمان حفاظتیعنی   Ofpraرئیس اُفپرا بریس، 
شود: دریافت حمایت از اداره اُفپرا  دارد و یک امر بدیھی را یادآور می ما را بھ فکر وا میکنایھ دار باشد و یا نباشد، 

بسیار  ھای شوند بھ سمت بخش افرادی کھ از این حمایت برخوردار می ،یعنی بھ دست آوردن حِق کار. عالوه بر این
بھ این بھانھ کھ شوند  و حتی شانس معرفی می تکلیفیک شوند. مشاغل فرودست ھمچون  بازار کار ھدایت می ٥ناپایدار

. است  مانند یک نُرم ساختھ شده انجام دادن این کارھا برای برخی از مھاجراندر طول تاریخ 

ل اتباع ریت و کنترتی است کھ عھده دار مدیھای چند ملیتی و نھادھای دول ھوپ محصول ھمکاری میان شرکت
و  ھای مرتبط با مھاجران بھ خود گرفتھ است و کار ھستند. در واقع این شکلی است کھ امروزه سیاست اسکانخارجی، 

 ،تی کھ مبتنی بر رضایت طرفین استابا عبار معموالً  برنامھآمیزد. از این  ھا درھم می پناھندگی، کار و شرکت در آن
بھ پناھندگان  راکارھایی کھ کسی بھ آن اشتغال ندارد  تا ٦»شوند می متعھد«ھا  شود. شرکت یاد می »برد-برد-برد«یعنی 
ھای منسجم ادغام  راه« با مدیریت . دولت خواھند کردبھ یک ثبات مالی دست پیدا  افراداین و بھ این ترتیب  بدھند

تنھا  ،ھا، این گزارش فعالیت ھای روزنامھ ھا و مقالھ . عالوه بر بیانیھ۲۸، ص. ۲۰۱۸آفپا، گزارش فعالیتھای  ۳
شود. در جریان تحقیقم، تقاضای  است کھ مستقیم از سوی خود این نھاد داده میمنبع معلومات در باره این برنامھ 

نتایج بھ دست آمده پس از عناوین شغلی، ھا، نوع قرارداد،  ھای طرف قرارداد، سمت ھای مشخص تر (مثل شرکت داده
 خروج از این برنامھ، ملیت، جنس و سن کارآموزان) را نمودم کھ بی پاسخ ماند. 

٤ Anne-Céline Leh, Accueillir les réfugiés… autrement ? L’insertion professionnelle au coeur de l’intégration, 
Groupe Adecco, ۲۰۱۸, p. ۳۸.  

است، از این رو ترجمھ آن  یخاص ۀھای آکادمیک فرانسھ واژ : در تاریخ سیاسی و بحث(precarity) ناپایداری ٥
یک پدیدۀ مرتبط با فقر است اما متمایز از آن است. در این مقالھ، منظور ما از  ناپایداریبھ زبان دیگر سخت است. 

بگیری کھ قرارداد با  حقوقکار از یعنی دور است بگیری است کھ از مدل معیار در فرانسھ  حقوق کار» ناپایدار شغل«
و  ، رخصتی زایماندرمانیاجتماعی (حقوق بیکاری، بازنشستگی، بیمۀ تأمین ھای  حمایتاز و رد دامدت نامعین (دائم) 

و  تبی ثباشود کھ اغلب با شرایط کاری بد، درآمد  می ختمبھ یک قرارداد موقت اما کار ناپایدار برخوردار است.  )غیره
کند و یک  بی شخص بھ مسکن را دشوار میکھ این وضعیت دستیا ھمراه استبسیار کمتر حمایت اجتماعی بھ مراتب 

 است. کند. در فرانسھ مشاغل ناپایدار در سی سال اخیر زیاد شده ایجاد می وامدارد قطعیتعدم 

 ۱۳، »شود تا بھ ادغام پناھندگان سیاسی در فرانسھ کمک کند اف ام لوجستیک متعھد می«اف ام لوجستیک،  ٦
 )www.fmlogistic.fr(وبسایت  ۲۰۱۹سپتامبر 
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. در ضمن با »از سوی مردم محل بھتر پذیرفتھ شوندوارد  جمعیت تازهاین «بستری فراھم کند تا تواند  می ۷»ای حرفھ
؛ ظرفیت پذیرش این مراکز در زمان شود خالی میجاھایی و پذیرش مھاجران  اسکانمراکز  دراجرای این برنامھ، 

   ممکن است بھ کامال پر شود.» بحران مھاجرتی«

دوازده نفری از کارآموزان استخدام یک گروه انجام شد و در آن تحقیقی کھ در یک کمپ آفپا در منطقھ پاریس 
بھ سمت  را آنھا مشاغل غیر ماھری کھ برنامھ ھوپمھاجران از کھ دھد  نشان میاشتراک کردند  ۸شده توسط مکدونالد

و شغلی کھ  چون تحرک سکونتیکنند.  کنند و با بی عالقگی این پیشنھادھای کار را قبول می استقبال نمیآن سوق داده 
میان تواند رخ دھد کھ در ارتباط  و در واقع این تحرک فقط زمانی می است تعارض آمیزشود  ب میموجاین برنامھ 

 غیر رسمیبھ صورت  معلوماتھای زیادی وجود داشتھ باشد و  و کارفرماھا، ابھام دھنده پناھندگان، نھادھای سازمان
 بر روی این نیروی کار برخوردارند. و مالکیت  بھ نوعی از حق اولویتکارفرماھا در این میان . منتقل شود

 اشتغال ناقصسازی  نھنھادی

اسکان پناھندگان جھت را  خود سکونتمراکز متعھد شد کھ ، آفپا رسما ۲۰۱٥۹سال » طرح مھاجر«بر اساس 
ھای سیاسی  یکی از موضوعات مطرح در بحثمھاجران در کالھ و پاریس ھای  خیمھ وضعیتدر شرایطی کھ . کندآماده 

بھ جمع  آفپاوارد شدن رسد  می بھ نظر، آمد ، تجسم بی نظمی بھ شمار میشرایطاین و برای مقامھای دولتی  بود
تجربۀ «اولین . ۱۰ است موقت اسکاناز طریق  ساختن فضای عمومی برای آرامھای مرتبط با پناھندگان، پاسخی  سازمان

بھ انجام رساند کھ زیر مجموعھ  )Humando( اوماندو را آژانس خصوصی کار اشتغالاسکان اضطراری و » آزمایشی
بھ  ،بخشی از افراددر این طرح آزمایشی، است.  (FAF.TT) یاد بیمھ و آموزش نیروی کار موقتکو و بنیگروپ آد

شد  شامل می را نفر ۱۷۹معرفی شدند. این طرح آزمایشی در مجموع بھ ادارۀ کار  انو دیگر ام اوماندو در آمدنداستخد
 کھ می دھد نشان ؛ این ترکیبنفر پناھجو بودند ۷۹شده بودند و در میانشان  شھر کالھ بیرون راندهھای حاشیھ  کمپکھ از 

. ری در اینجا بھ اجرا درآمده استپذی بھ صورت انعطاف» ھا و حق پناھندگی خارجی اسکانُکد راھنمای ورود و «
اش اجازه کار صادر  یک پناھجو در طی فرایند درخواست پناھندگیبھ ندرت بھ  ھا فرمانداریواقعیت امر این است کھ 

در سال   د. از میان افرادی کھ در این طرح آزمایشی بھ کارگرفتھ شدند، ھشت نفرشان در پایان دوره آموزشینکن می
، جایی کھ قبال بھ آن ۱۱آفپا قرار داشتندراج از یک مرکز اسکان بودند و در معرض اخبدون جا  و ، بدون کار۲۰۱۸

 خواستند آنجا را ترک کنند.  و نمیبودند منتقل شده 

 خانھ سھ وزارت ،یتوافقاز طریق یک چارچوب  کھ شود ، برنامھ ھوپ جایگزین مییآزمایشطرح بعد از این 
ھای  سازمانو نمایندگان  )Pôle Emploi()، ادارۀ کار اوفی(داخلھ، کار و مسکن)، سازمان مھاجرت و ادغام فرانسھ ( 

فپا) در این میان جایگاه آای بزرگساالن ( حرفھ آموزش. آژانس آورد را گردھم میبگیران  کارمندان و حقوق یی سندیکا
کند و  اندازی می را راه شغلیھای کارآموزی  مھم و محوری دارد چرا کھ در روند استخدام مشارکت دارد، دوره

کند) تا بھ این صورت  (و عمالً تحمیل می دھد می  اند پیشنھاد ا بھ پناھندگانی کھ استخدام شدهخود رتک اتاقی ھای  آپارتمان

                                                 
ای و گفتگوی اجتماعی، چارچوب قرارداد ملی مرتبط با سیر آزمایشی  وزارت کار، استخدام و آموزش حرفھ ۷

 . ۲۰۱۷ادغام شغلی افراد تحت حفاظت بین المللی، 
 
کھ در  « L’intégration par l’économique. La déqualification des réfugiés afghans »مراجعھ شود بھ مقالھ  ۸

شده  نامھ ماستری است کھ بھ مطالعھ تدابیر بھ کار گرفتھ منتشر شد. این مقالھ بر اساس پایان Travail et Emploiمجلھ  
 . می پردازد کارآفرینی پناھندگان بر اساس مطالعھ موردی بر روی مھاجران افغان ساکن منطقھ پاریس جھت

 
« مربوط بھ اجرای طرح  ۲۰۱٥جوالی  ۲۲خانھ ای  وزارت داخلھ و وزارت مسکن، بخشنامھ بین وزارت ۹

  . ۳، ماده الحاقی »پاسخ بھ مسالھ مھاجرتھا: رعایت حقوق، ملزم کردن بھ رعایت حقوق
نی محل بعد از ویرا ھای مھاجر اروپا کولیجمعیت ھایی دارد کھ برای  این طرح شباھت بسیاری بھ برنامھ ۱۰

 شود. مراجعھ شود بھ مقالھ ذیل:  شان اجرا می زندگی
Alexandra Clavé-Mercier et Olivera Martin, « Une résistance non résistante ? Ethnographie du 

malentendu dans les dispositifs des migrants roms », L’Homme, n° ۲۱۹-۲۲۰, mars ۲۰۱٦, p. ۱۷٥-۲۰۷. 
 

 . ۲۸)، ص. ۲۰۲۰-۲۰۱۹ای پذیرش پناھجویان و پناھندگان ( واره منطقھ فرماندار منطقھ ایل دو فرانس، طرح ۱۱
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تا  خالی شودجاھایی  ۱۲پناھجویان را بھ عھده دارداسکان مین محل کھ وظیفھ تأ ) DNA( »دولتی پذیرش مرجع«در 
 .  داده شود دبعداً بھ مھاجران تازه وار

شود ھمیشھ سخن از مشاغل یا  مطبوعات برای معرفی برنامھ ھوپ منتشر میی کھ در اتتبلیغ متوندر 
رود کھ تعداد  برای اشاره بھ سکتورھایی بھ کار می . مفھوم تنش در این زمینھ معموالً است» در تنش« سکتورھای

دانیم  ، میالوان مثبھ عن سازی . لیکن در سکتور ساختمانمتقاضیان بھ کار استبیشتر از تعداد در آن مشاغل مورد نیاز 
شود یک دید نامتعادل از روابط میان  یک استراتژی کارفرما است کھ باعث می» قحطی نیروی کار«کھ سخن گفتن از 

کارگرانی کھ مورد نژادپرستی واقع شده و در پایین  کھ شود عالوه بر این این گفتمان سبب می ؛عرضھ و تقاضا ایجاد کند
 در برنامھ ھوپ، تعریف. ۱۳ پنھان بماننددیده نشوند و از نگاه جامعھ  کار ھستندبھ غول مشساختمانی حوزه ترین مشاغل 

 موضوع بحث ومعموال  امرتحمیل شده است در حالی کھ این ھای مربوط  و ارگان ھا در واقع از سوی شرکت» تنش«
 است.  ۱٤ھای کار و داخلھ ھای دولتی کار و خدمات وزارت ھای کارفرمایان، اداره مذاکرات میان سازمان

زبان فرانسھ با «ای  دورۀ آموزش شش ھفتھ شود: شروع آن با یک برنامھ ھوپ بھ این صورت ساماندھی می
کار است. در پایان این دوره، کارآموزان در  متقاضیانطرح آموزشی آماده ساختن چارچوب است کھ در » ھدف شغلی

. برای گروه (یعنی ھم آموزش و ھم کار) کنند ماھھ بھ صورت متناوب کار می ۹ ای حرفھچارچوب قرارداد آموزش 
قبل از یک دوره آزمایشی دو ھفتھ ای  و کار آموزش شغلی موزانی کھ من با آنھا برخورد کردم، این دوره متناوبکارآ

 د بود. در مکدونال

گیرد کھ بھ کارفرمایان  ناقص صورت می سازی اشتغالِ  نھھا و قراردادھا بر اساس منطق نھادی مجموع این برنامھ
و بھ این ترتیب ریسک استخدام را بھ بسپارند  یبیروننھادھای بھ اجتماعی را تامین مخارج  از قسمتیدھد تا  امکان می

بسیار قبل از آزمایشی ) انتقال دھند. با این وصف، دوره بالقوهو در مرحلۀ نھایی بھ نیروی کار( ۱٥سازمانھای آموزشی
نوع این  ، از سوییھم نشود بھ استخدام فرد در یک شغلی منجر شود یاممکن است  وشود  شروع کار متناوبی شروع می

برای کارآموزانی کھ برای پست بھ ھیچ وجھ تضمین شده نیست. جایگزین)(قرارداد موقت، قرارداد دائم،  قرارداد شغلی
دوره این در طول این پست  کند ( دورۀ آزمایشی نقش یک فیلتر را ایفا می شوند کاره ناالیق تشخیص داده می کارگر ھمھ

کمک و  ھای درخواستموز افغانی در پی . کارآ۱٦اکبر ر. )شود پیشنھاد می بھ کارآموز ،و کار یمتناوب آموزش
آموزشی از این از شروع دوره چند ھفتھ  بعد ازکارآموزان دیگر و کارمندان آفپا،  اظھارات تحقیرآمیز و تھدید علیھ

ند کھ اکبر زیر نظر مفھ قبلی اش، مسوولین این دورۀ آموزشی میاسکان با تماس با مرکز شود.  گذاشتھ می کورسھا کنار
 است.  ز کار تمام وقت منع کرده بودهکتر او را اابوده است و دروانپزشک یک 

ذکر می کنند و مددکاران  اواز » حفاظت«این دوره آموزشی را ضرورت از  اخراج اکبرآفپا، دلیل  مسوولین
توضیحات  اکبر ،و پیگیر کارھای او نبودند. در این میان کنند کھ او را بھ حال خودش رھا کردند متھم میرا اجتماعی 

بھ من دروغ ام  یالسسو«. روزھای اول شروع این دوره آموزشی با عصبانیت بھ من گفت: دھد مختلفی ارائھ می

                                                 
 ھای محلکافی نبودن دربارۀ ھای مدافع حقوق مھاجران،  ، سازمان»بحران مھاجرت«دورۀ بھ اصطالح  قبل ازبسیار  ۱۲  

 اسکان افشاگری کرده بودند. 
Serge Slama, « Le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile : dissuader ou accueillir ? », Cahier de 

recherche sur les droits fondamentaux, ۲۰۱٥, p. ۱٥-۳۰. 
 

 ,Nicolas Jounin, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtimentمراجعھ شود بھ:  ۱۳
La Découverte, ۲۰۰۸. 

بھ مقالھ چاپ  ،با عنوان نژادپرستانھ یاد کرد، درباره تصمیم دادگاه کھ برای اولین بار از این نوع ساماندھی کار 
 :مراجعھ شودشده در مجلھ مونیتور از کارولین جیتون 

Gitton, « Un employeur du BTP condamné pour discrimination raciale et systémique envers des salariés 
sans papier », Le Moniteur, ۱۹ décembre ۲۰۱۹. 

 
۱٤ Léa Lima, « Crise des catégories, catégories de la crise. Les ”métiers en tension” dans les politiques de 

l’emploi », ۱٥e Journées internationales de sociologie du travail, mai ۲۰۱٦, p. ۱٦. 
 
۱٥ Josua Gräbener, « Socialiser les risques de recrutement : la Préparation opérationnelle à l’emploi », 

Sociologies pratiques, n° ۳٥, ۲۰۱۷, p. ٤۹-٥۷. 
 

 است.  ھا تغییر داده شده تمام نام ۱٦
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من در غم کار پیدا کردن نیستم...من نمیخواھم فعال کار  :«گفت  گذاشتھ شد کنار. وقتی از این دوره آموزشی ۱۷»گفتھ
کنم. من میخواھم درس بخوانم. من ھمی مشکالتی کھ...من...راست میگن نھ... نھ داداش انسان باید اعتراف کرد [کند]. 

میکنم.  من یک کمی زود فکر میکنم قار میشم، صبر ندارم، استرس، دپریشن، از ھمی مشکالت دارم. خودم دارم، اقرار
خواھم مشکالتم رفع شوه و دیگھ  دارم، دکتر احمق نیست برام دوا بده. مریضم، آره. آره، مریضم. حقیقتھ. من مریضم می

بدون این کھ صریح حرفش را چند ماه بعد، وقتی دوباره از یک دوره آموزشی اخراج شد، ». ».از مریضی خالص شوم
 ». دھند ھا کار نمی بھ دیوانھ«اعتراف کرد و گفت:  دالیل دروغش ، بھبزند با پنھان کردن موضوع

 استخدام بھ صورت غیررسمی

 و دھد کھ شیوه استخدام در این دوره آموزشی بر مبنای معلومات مبھم اکبر با پرسونل آفپا نشان می برخوردھای
. ھمھ شود داده میمشخص  چارچوب بدونشیوه غیر رسمی و معلومات  بھ است یا بھ عبارت دیگر  مکتوببھ ندرت 

زنی و گفتگو کنند. برای  شان در این دورۀ آموزشی چانھ کنند در باره وضعیت رند و سعی میکارآموزان اعتراض دا
 خود با در چارچوب آن، شرایط و شرح وظایف قراردادپناھندگان  ای کھ ندیم بھ زمانتوجھ کنیم درک این وضعیت باید 

آموزشی را می پذیرند و در نتیجھ محل اقامت دورۀ  پیشنھادزمانی کھ آنھا این  یعنی ،۱۸کنند کشف می راآفپا و مکدونالد 
 در مکدونالد.  شانھای آموزش و اولین روزھای کار اولین ھفتھ و خود را ترک می کنند

 دربارۀ اینکھ آنھا ھیچ معلومات مکتوبی  کند روشن میھای کارآموزان بھ وضوح  از ھمان اولین جلسات، پرسش
کھ  داده شده استبھ آنھا ند. در طی دورۀ آموزشی، معلومات بسیار اندکی ا هدورۀ آموزشی، مسکن یا کار دریافت نکرد

و حرف  کند خود را مطرح میھای  پرسشمصرانھ . از این رو است کھ اکبر است ھم ھمیشھ بھ صورت شفاھی بوده آن
لی این دورۀ آموزشی سوال درباره حل مشکل مسکن و شرایط ماکند تا از او  معلم زبان فرانسوی اش را بارھا قطع می

بھ آنھا داده  اقص و بھ تدریجبھ صورت نبھ خاطر معلوماتی کھ کھ تازه محل اقامتشان را ترک کرده اند،  کسانی بپرسد.
ھای  تی اعتراضدر چنین موقعیون آفپا و در مرحلھ دوم مکدونالد شوند. یدوابستھ و م کھ گیرند وضعیتی قرار می شود می

شود و دلیلی  از سوی مسوولین، بی اعتبار قلمداد می واقعیت کاریآنھا نسبت بھ نبود معلومات کافی و یا نسبت بھ پنھان
کنند این است کھ مشکالت احتمالی این مھاجران در روند این طرح آموزش و  ھم کھ مجریان این برنامھ مطرح می
بھ کار گرفتھ یک شیوه دیگر ھم  ،برای ممانعت از اعتراضاتگاه . نسوی آنھاستاشتغال، بھ دلیل سطح پایین زبان فرا

مبلغ کرایھ بسیار باال و شرایط اعتراض و نارضایتی اش را نسبت بھ  استنگو شود. یک کارآموز دیگر، کھ اھل ک می
معلم شجاعت و شھامت این کند، در مقابل، برای وادار کردن او بھ پذیرش این پیشنھاد،  ابراز می اسکانبسیار بد محل 

تصور کن سفر[مھاجرت] ات را، چقدر سخت بود. اما تو موفق «شود :  یادآور میبا توجھ بھ تجارب قبلیش شخص را 
 ». شدی، خوب مسکن ھم ھمینطور است

شان  ھیانماھخرج شوند کھ کمک  کمتر از بیست و پنج سال متوجھ می دومین روز، کارآموزانِ در بدین گونھ، 
وقتی  و آنطور کھ آنھا فھمیده بودند). ھفتھ دوم، معلم زبان فرانسویریو ۱۱٥۰یورو بھ جای  ۹۰۰( است کاھش یافتھ

ر نشدن در حاضدھد کھ  اطالع می ،از تبعات غیر حاضری و دلیل کاھش کمک ماھیانھ حرفی نزده استبیند کھ کسی  می
ً درپی دارد(جز در موارد استثنایی خانوادگی) جریمھ مالی  صنف آموزشی تحت  جمعیتی را . این نوع تدابیر مشخصا

دھد کھ خارجی ھستند، جا و سرپناه ندارند و تا آن زمان بیکار بودند و حاال ھر روز معموال قرار  ثیر قرار میتأ
دو ھفتھ، ھر کارآموز حداقل یک نصف روز غیبت جریان . در دارند پزشکیھای  ھای اداری و گاھی ھم مالقات  مالقات

ماه اول  دو در پایان ،کھ این مبلغ شوند متوجھ میرسد، کارآموزان  می خرج ماھیانھکمک دارد. وقتی تاریخ واریز اولین 
 اند کھ از غذاخوری این مرکزمجبور شوند و  شود، بھ این خاطر آنھا وابستھ و نیازمند بھ کارت توزیع غذا می واریز می
شود) و کیفیت غذای آن بسیار بد  ھای صرف غذا در آن بسیار محدود (نان شب تا ساعت شش شام توزیع می کھ ساعت

 شود.  باالخره در آخر ماه اول واریز میماھیانھ، . این کمک ، استفاده کننداست

                                                 
ھای مھاجرت  یکی از واژه» سوسیال«است.  انجام شده دریگفتگوھای من با پناھندگان افغان بھ زبان فارسی  ۱۷

تر،  کند و در معنای وسیع ای فعالیت می است و اشاره بھ کارمندی دارد کھ در زمینھ مددکاری اجتماعی و ادغام حرفھ
دھنده قرار گرفتھ باشد. عبارات ذکر شده در متن از گفتگوھای غیر رسمی  ھر شخصی است کھ در موقعیت یاری منظور

 است.  ھای ضبط شده انتخاب شده ا مصاحبھی
 

 ناپایدار: مشاغل شده در باره  با الھام از مطالعات انجام ۱۸
Nicolas Jounin, op. cit. ; Sébastien Chauvin, Les agences de la précarité. Journaliers à Chicago, Seuil, ۲۰۱۰. 
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بیشتر شباھت بھ  ،شود نشان داده می مھاجراناین کھ بھ  است اولین قراردادیاسکان کھ محل  امضای مقررات
کاغذی را  کند، سریعی میو  کوتاهآفپا بازدید بسیار » نگھداری«رضایت بھ زور گرفتن است. در پایان روز اول، مدیر 

ھا بیشتر درباره ممنوعیت آشپزی در اتاق،  دھد (پرسش جواب میکارآموزان بھ سواالت  بسیار خشککند و  توزیع می
خاموش  نوع اعتراضی را عمالً  کردن اتاق با شخص دوم است) و با سر و صدا ھر شریکھمان و اجبار بھ پذیرش م

کھ ظرف پنج دقیقھ این قرارداد امضا شود بدون اینکھ در واقع کارآموزان بتوانند سند را بخوانند یا  خواھد میکند و  می
 بفھمند. 

شرایط قراردادی کھ ھنوز با مکدونالد امضا زم می کند تا ملآنچھ کھ پناھندگان جذب شده در برنامھ ھوپ را 
در منطقۀ پاریس،  چونمسکن است. باشد، مسالۀ  آور تعھدات شفاھی، کتبی و الزام بیش از آنکھ دنرا رعایت کناند  نکرده

شی، بھ تدریج متوجھ در طول دورۀ آموزاین پناھندگان توانند استخدام شوند. اند می داده شدهاسکان  تنھا کسانی کھ قبالً 
. رد کردن دورۀ اند شان را تخلیھ کرده در حالی کھ قبل از آن، محل اسکان شوند ھای برنامھ ھوپ می شرایط و الزام

است و باید با آن باشد در واقع این ریسک را در پی دارد کھ آنھا یک بار  ھمراه با آنیا کار کھ  اسکانآموزشی، محل 
 . شونددیگر بی سرپناه 

. او حاضر است دورۀ آموزشی را ترک کند، اتاق را پس بدھد گیرد قرار میای  رویس در مقابل چنین دوراھیمی
ای در پاکستان بستری  تا بتواند بھ دیدن پدرش کھ در شفاخانھرھا کند کھ ھنوز در مکدونالد نگرفتھ است،  و پستی را

فرصت  آینده، ول روابط با کارفرمایِ ؤکھ مدیر مس شود چندین موضوع باعث میمسالھ این نیست.  ھمۀبرود.  ،است
، ۱۹جنبھ حمایتی داردشود کمتر  کالنی برای مانور داشتھ باشد. اول اینکھ قرادادھای مکتوبی کھ با این پناھندگان بستھ می

و ترجمھ  (بین آفپا، اداره کار و مکدونالد)، عدم توضیح دستگی و پراکندگی قراردادھای اسکان، آموزش و کار دوم چند
ھمھ ند گذار و ابھامات زیادی کھ پرسونل آفپا باقی می رسند میقرارداد، این امر کھ این قراردادھا بسیار دیر بھ امضاء 

یک دلیل دیگر ھم ھست و آن اینکھ با دست باز داشتھ باشد.  ،آیندهبا کارفرمای  روابطشود کھ مدیر  باعث میاین ھا 
اش را » سودمندی اجتماعی«کھ یابد  آنان، آفپا فرصت می »۲۰پذیری تقویت اشتغال«پناھندگان و » ادغام«مشارکت در 

است.  را از دست دادهای  انحصار آموزش حرفھ ،آژانسکھ این  شرایطیثابت کند در ھا)  بھ شرکای خود (دولت و شرکت
بعضی  کھکند  کارفرمایان نمود پیدا میگذاشتن کارآموزان برای در سطح مرکز آموزشی، این سودمندی با در دسترس 

قطعی از بھ اخراج . از این روست کھ میرویس حتی گیرد بسیار سخت صورت میوقتھا بھ قیمت وضع قواعد و قوانین 
 شود.  تھدید مییعنی از دست دادن حق برخورداری از کمک ھزینۀ بیکاری اداره کار 

شود و حتی در یک  شنیده میو ناپایدار  مشاغل سیاه توضیحی کھ بیشتر از ھمھ دربارۀ ، مھاجراندر نزد اما 
مورد درحالی کھ . شود این است کھ این نوع کارھا برای مھاجران بدون مدرک است گفتمان کارفرمایی توجیھ می

برای قواعد در روابط کار،  رسمی و بدون دھد کھ این روند غیر شده در برنامھ ھوپ نشان می گرفتھ پناھندگان بھ کار
شرکتھا را در موضع باالدست  ،یابد. این نوع ارتباط غیررسمی ادامھ می ھمخارجی ھایی کھ مدارک اقامتی پایدار دارند 

آور ادغام آنھا  خاصیت الزام ،»مھاجران تازه وارد« سازی یکپارچھطرح دھد. این  در ارتباط با نیروی کار خود قرار می
 . کند ثابت میھای طبقات مردم فرانسھ  ترین بخش را در متزلزل

است کھ ھنگام انتقال بھ  یمھاجران ھای یادآور قصھ ،آفپا »نگھداری«صحنۀ امضای قرارداد محل سکونت با مدیر
یعنی  . با وجود این، در این مورد مشخصشوند میپولیس  بھ امضای صورت جلسھ، مجبور (دیپورت سنتر) بازداشتگاه
 سازی نیروی کار این فرایند بسیج ناپذیر است. بھ یک امر اجتنابرضایت فرد  و تبدیل مسالۀاستقرار یک نظم  آفپا، ھدف

 اسکانھای مھاجران(کھ تشکیل آن با توجھ بھ بی ثباتی محل  انجمندر نبود در واقع  شود کھ بھ صورت آمرانھ اجرا می
ناپایداری  بتوانند اینکھ سندیکاھایی زبانھ و  سازمانھایی سندیکایی دوو  ۲۱مکتوبنبود اسناد و کار غیر ممکن است)، 

                                                 
آوردن مکان سکونت و  در مورد محل سکونت و دورۀ آموزشی باید اشاره کرد کھ کارآموزان در قبال بھ دست ۱۹

ھایی را باید رعایت کنند بدون اینکھ ھیچ تعھد مکتوب درباره  و ممنوعیت الزامات، »تخنیکی«دورۀ آموزشی زبان و 
 . اختیار آنھا قرار بگیرد درو یا شرایط محل سکونت شان کیفیت و محتوای این دورۀ آموزشی 

 :در سایت این نھاد» ی بھ سوی اشتغالو راھ آفپا، صدا«مراجعھ شود بھ گزارش  ۲۰
 www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa/une-voixe-vers-l-emploi. 

 
نشان دھندۀ جایگاھی است کھ بھ یک زبان اقلیت و در حاشیھ و بھ  ،دری ورق راھنمای اداره کار ۀنسخ ۲۱

نوشتھ شده است بلکھ حتی ترتیب کلمات تمام اینترنتی ترجمھ  ھاینرم افزار با. نھ فقط متن شود داده میگویندگان آن 
شروع «ست آمده ا» برای شروع« جمالت و ترتیب حروف در برخی کلمات وارونھ است. بھ عنوان مثال برای عبارت 

 زبان دری (افغانستان) -راھنمای عملی برای جستجوی کار در فرانسھ«مراجعھ شود بھ صفحھ ». یبرا
Pôle emploi, Conseils pratiques pour rechercher un emploi en France – Dari (Afghanistan). 
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ھای جذب ھوپ در مناطق  کھ برنامھ درحالی. رود پیش می ،را در صحنھ سیاسی مطرح کنند و زیر سوال ببرنداشتغال 

رھا افزایش ای شھ در مناطق حاشیھ اغلب در مراکز مستقر و ، طرح ماری کوری یا مارک شگال)۱۰۰۰مختلف (ھوپ 
ھای بشردوستانھ و ھمانند نھاد سازمان کمک بھ مھاجران و آفپا از سوی سایت خبری مھاجر نیوز بھ عنوان یک یابد می

بھ جز رد یا ھای دیگری از مقاومت  ن بروز شکلچنین برھوت سیاسی امکا ،۲۲شود معرفی میفعاالن مدافع مھاجران 
 انجامد.  این مھاجران می بھ تداوم وضعیت ناپایدار و متزلزل ای بھ گونھھر کدام  ،دھد کھ این دو شکل فرار را نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

۲۲ https://www.infomigrants.net/prs/post/۳۰۲٤۲/%D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸٦٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷-
%D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸٥٪D۸٪A۷٪D۹٪۸٦-%D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-%DA%A۹٪D۹٪۸۷-
%D۹٪۸٥٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۸٪AC%D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸٦-%D۸٪B۱٪D۸٪A۷-%DA%A۹٪D۹٪۸٥٪DA%A۹-
%D۹٪۸٥٪DB%۸C-%DA%A۹٪D۹٪۸٦٪D۹٪۸٦٪D۸٪AF 
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https://www.infomigrants.net/prs/post/30242/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/30242/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/30242/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/30242/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/30242/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


۸ 
 

 

Behrouz KEYHANI 
۱٥-۱۷, rue Henri Ribière - Appt ۱۳۰۳ 

۷٥ ۰۱۹ Paris - France 
Tél. : +۳۳ ٦ ۳۷ ٦٥ ۷۸ ۳۳ 

behrouz.keyhani@sciencespo.fr  
   
 

 
 
 

Since ۲۰۱۸, I am a Ph.D. Candidate in social sciences at Université Picardie Jules Verne in 
Amiens (France). My interest lies in the area of mutual aid, informalization of work and illicit 
work in working-class immigrant communities. My work is based on ethnographic fieldwork 

I conduct in and around Paris among Afghan immigrants.  
 

This ethnography allows for the analysis of the daily practices of foreigners in situations of 
administrative, civic and economic insecurity and offers a good position to perceive the logics 
of subsistence at the individual and collective levels (peer group, transnational family), and 

the effects of public policies. 
 

More specifically, it consists in overt observation carried out in small businesses and sidewalk 
sales point in working-class Parisian neighborhoods, informal conversation and biographic in-
depth interviews. I conduct this ethnographic investigation in Persian, my mother tongue and I 
am interested in the logics of solidarity, competition, alliance and survival within 

proletarianized and immigrant fractions of the working class in France.  
 

Based on this environment marked by issues of material and legal precariousness, 
racialization and masculinity, my research intends to make an original contribution to the 
sociology of immigration and afghan studies, access to rights, the working class, interethnic 
relations, work and gender. I also use public statistics, administrative archives and associative 
archives. I use these archives for two reasons : on the one hand, to depict a socio-historical 
portrait of Afghan immigration and to understand its structuring and fragmentation ; on the 
other hand, to contextualize the immigrant and/or working-class presence in the 
neighborhoods surveyed, whether from the perspective of small businesses, municipal 

policies or police practices. 
 

Earlier, as part of my master's degree, I studied the downgrading process of Afghan men 
recognized as refugees in France. This work was based on an ethnography of a public-private 
professional insertion program specifically dedicated to refugees and on interviews conducted 

in dari with afghan refugees.  
 

Here below is a photo which illustrates the article I submit. This is the first page of the Dari 
version of the Pôle emploi (french public employment agency) guidelines. I refer to it in a 
footnote of the article. I believe it reveals the status accorded to a minority language and the 
people who speak it. As you can see, not only does the text appears to have been written using 
a translation software, but the word order of all sentences and the letter order of some words 

are reversed. 
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