جامعه ایران و مهاجران افغانستانی :
موقعیت کارگران مهاجر افغانستانی و تبعیض های فاشیستی و شونیستی علیه آنان٢ -
فرهاد کیان
)در بخش قبل به موقعیت مهاجرین افغانستانی در ایران از نظر کمی و از نظر تقسیم بندی سنی و همچنین سهم آنها از بازار کار
ایران اشاااار کردیم .همچنین با توجه به شااایو و شااادت اساااتقمار به نقش کی ی که در سااااختار اقت ااااد ایران دارند به اااورت
مخت ر پرداختیم(.
مهاجران افغانسااتانی در چهار دهه گذشااته ت ت م دودیتها و تبعیتااات شاادیدی از هرر جمهوری اساانمی ایران قرار داشااته و
دارند .برای این که جنبه تبعیض هبقاتی آن روشاان شااود کافی اساات توجه کنیم که اکقریت قریت به ات ار مهاجران افغانسااتانی نه
آنانیکه وابساااته به ا زات اسااانمی و جهادی بود اندر کارگر و بخشااای از هبقه کارگر ایران م ساااوت می شاااوند اما این بخش از
هبقه کارگر تنها می تواند در سااخت ترین و پر مشااقت ترین بخش بازار کار ایران اشااتغال یابدب بخش هایی که به خاهر سااختی و
مشاااااقت آن و پر مخاهر بودنش داوهلبان کمی دارد و خن آنب باید با دساااااتمزدهای پایین و توساااااه کارگران مهاجر پر شاااااود.
م دودیتها علیه مهاجرین افغانستانی به گونه ای هرح شد اند که کارگران مهاجر را به داکقرت ت فشار قرار می دهند تا شرایه
را برای استقمار هر چه بیشتر آنها فراهم کنند.
اشتغال این کارگران در بسیاری از کارخانه های بزرگ نعتیب پتروشیمیب ذوت آهنب فوالدب مل و نقل ممنوع است .کارگران
مهاجر ر اشتغال در سازمانهای دولتی و غیر دولتی را ندارند و از شرکت و پیمان کارها خواسته شد است که ا تیاجات خود
را در در جه اول از نیروی ایرانی برآورد سااااازند و کارفرمایانی که این دسااااتور را رعایت نکنند جریمه نقدی شااااد و یا ممکن
است به زندان انداخته شوند.
کارگران مهاجر افغانستانی مهابر با مقررات وزارت تعاون و کار و رفا اجتماعی فقه در چهار گرو شغلی می توانند به عنوان
کارگر اشتغال یابند که شامل:
- ۱کارهایی از قبیل آجر و گچ سازی همچون کار در کور پزخانه ها
- ٢کارهای ساختمانی و یا کارهای مربوه به آن مقل سیمان و کنکرت و موزاییک سازیب سنگ بریب ر زمین و چا کنیب پل
و تنل سازیب معدن و ر معدن
- ۳کارهای مربوه به کشاورزی شامل کار در مزارع و به عنوان کارگر کشاورزیب مواظبت از یوانات  :چوپانیب دامداری و
مرغداریب کار در کشتارگا هاب چرمسازیب پوست شوییب بخش شیمیایی و سنگ بری.
- ۴کارهای مت رقه مقل سوزاندن و ام ا زبالهب باز یافت مواد شیمیاییب کود شیمیاییب تخلیه و نظافت فاتنت و استخر و…
این ها نمایان گر آن اساات که چنونه سااخت ترین و پرمشااقت بار ترین کارها بر دوش کارگران و ز متکشااان افغانی قرار گرفته
اساات .کارفرمایانی که مقررات تعیین شااد توسااه وزارت تعاون کار و را رعایت نکنند مبلغی معادل  ۵۰دالر در روز را باید به
عنوان جریمه بپردازند و در اااورت تکرار دوبرابر خواهد شاااد .البته این جریمه ها بیش از آنکه م دودیت بر کارفرمایان باشاااد
بیشتر م دودویت علیه کارگران مهاجر است.
مهابر قانون کار رژیم جمهوری اسااااانمیب کارگران مهاجر باید دارای اجاز کار رسااااامی باشاااااند و برای دریافت اجاز کار باید
دارای کارت اقامت باشاااند تا بتوانند در یکی از شاااغل هایی که مورد تایید وزارت کار و رفا اجتماعی اسااات اساااتخدام شاااوند و یا
مشااغول به کار شااوند .عنو بر کارت اقامت باید  ۱۰سااال در ایران تااور داشااته باشااند و یا همساار یک مرد ایرانی باشااند اگر
همساار یک زن ایرانی باشااد شااامل این قانون نمی شااود و باید سااابقه  ۱۰سااال تااور در ایران را دارا باشااند .ر و یا اینکه دارای
کارت رسااامی پناهجویی و برگه تاییدیه از وزارت کشاااور باشاااند .اجاز کار معموال یک ساااال اعتبار دارد و باید بعد از یک ساااال
دوبار تمدید شود.
کارگران مهاجر افغان در ایران شاااااامل قانون کار و بیمه اجتماعی نمی شاااااوند و قانون داقل دساااااتمزد نیز برای آنها معنی ندارد
همچنین به خاهر عدم بهر مندی از قانون کار و بی بهر بودن از ر درمان و قرارداد مکتوتب دسااااتمزد قیقی آنان عمن کمتر
از پرداختی به کارگران ایرانی در کار مشااابه اساات .هبیعتا کارفرمایان ترجیح می دهند که کارگران افغانسااتانی را اسااتخدام کنند
چون شاارایه برای اسااتقمار شاادید آنها فراهم اساات .در همین ا وال کار کارگران افغانسااتانی فاقد کارت اقامت بیشااتر به بیناری
شباهت دارد .بسیاری از کارفرمایان فر ت هلت به علت “غیرقانونی” بودن تور کارگران افغانستانی در ایرانب از پرداخت
کامل دستمزد به آنها سرباز میزنند یا به میزان بسیار کمتری به آنها دستمزد می پردازند.
(بخش عظیمی از کودکان کار در ایران را کودکان افغانساااتانی تشاااکیل می دهند که بسااایاری بدون والدین خود در ایران بسااار می
برند و در هر ااورت با والدین و یا بدون والدین مساالولیت درآمد و یا بخشاای از درآمد و یا ساارپرسااتی یک خانواد را بر عهد
دارند و در پساات ترین نوع کارها از جمله زباله گردی به کار واداشااته می شااوند و در پشاات آن باندهای مافیایی اسااتقمارکودکان
قرار دارند .هر چند که موتااوع کودکان کار بخشاای از موقعیت کارگران می باشااد اما به خاهر عمر و ابعاد هولناکی که به خود
می گیرد این موتوع خود ب ث جداگانه ای را می هلبد و به ورت جداگانه ای در قسمت های بعدی این مجموعه به آن خواهیم
پرداخت).
کارگران مهاجر به دلیل وابسااتنی ها از جمله خانوادگی مجبورند که س ا رهایی را به افغانسااتان داشااته باشااند که به این معنی اساات
عنو بر اینکه باید خرج زندگی در مهاجرت را بپردازندب باید برای دیدار خانواد و یا به هر دلیل دینر مبلغ نساااااابتا کننی را به
قاچاقچیان و یا ماموران مرزی بپردازند البته اگر کل دارایی آنها تو سه ماموران م ادر ن شود .اینها بخ شی از واقعیتهای زندگی

این قشر معین از جامعه است و نه ب ورت ات اقی بلکه تقریبا سیستماتیک بر آن ها اعمال می شود .این مسلله باعث می شود از
دستمزد ناچیز آنها به علل مختلر کاسته شود و اساسا چیزی برای زندگی باقی نمی ماند.
رژیم جمهوری اسنمی همچنین برای کارگران مهاجر افغانی م دودیت تردد ایجاد کرد است .این م دودیت تردد عنو بر اینکه
عملی تبعیض گرانهب سااتم گرانه و شااونیسااتی اسااتب بهور مشااخ م دودیتی اساات علیه کارگران افغانیب که آنها را نه تنها به
سمت شغل های خا بلکه به سمت مناهر مشخ سور می دهد .در عکس زیر مناهر قرمز مناهقی است که مهاجرین افغان
اجاز اقامتب ورود و در نتیجه امکان جستجوی کار و یا شغلی هم در آنجا ندارند.

مناهقی که کارگران افغانسااتانی ر اشااتغال با اجاز کار و یا بدون اجاز کاردر آنجا را ندارند شااامل  ۱۵اسااتان می شااود ب این
اساااااتانها عبارتند از :آذربای جان شااااارقیب آذربایجان غربیب اردبیلب زنجانب کردساااااتانب کرمانشاااااا ب اینمب لرساااااتانب چهارم ال
بختیاریب کهنیلویه و بویرا مدب گیننب مازندرانب سیستان و بلوچستانب هرمزگان و همدان .تی در مناهقی که مهاجرین افغانی
اجاز رساامی اقامت دارند برای س ا ر به شااهرهای دینر مقل شاایرازب مشااهد و غیر باید رسااما اجاز تردد بنیرند .برگه های تردد
معموال توسااه فرمانداری ها و یا اسااتانداری ها در مقابل اراله مدارم الزم از جمله دلیل مسااافرتب اراله کارت شااناسااایی و مبلغ
تعیین شد ادر می شوند .تی در استان هایی که ورود مهاجرین افغانستانی ممنوع نیست مناهقی در این استانها وجود دارند که
ورود مهاجرین افغانسااااتانی بدون اجاز رساااامی ممنوع اساااات .مقن سااااه اسااااتان تهرانب البرز و قم جزو اسااااتانهای ممنوعه برای
مهاجران افغان نمی باشد اما منهقه ُخجیر در منهقه  ۱۳شهرداری تهران برای اقامت افغانها ممنوع اعنم شد است.
مهاجرین افغانستانی که با برگه تردد به مناهر دینرس ر می کنند هبر قوانین جمهوری اسنمی موظ ند که پس از رسیدن به شهر
مورد نظرب خود را به استانداری یا فرمانداری معرفی کنند تا برگه آنها مهر و امتا شود و پس از اینکه س ر به پایان رسید برگه
را مجددا ت ویل دهند .این پروسااه های اداری همرا با مشااکنت و مکافات بساایار هم وقت می گیرد و هم این که هزینه زیادی را
در بر دارد که بسااایاری از مهاجرین افغانی اساااتهاعت آن را ندارند .در چند ساااال پیش تبعیض ها و جدا ساااازی های فاشااایساااتی
ااا هر و شاااهر نوشاااهر در شااامال ایران
جمهوری اسااانمی به دی رساااید که تاااور اتباع افغان را در یک پارم ا ااا هان
را ممنوع کرد که با واکنش های اعتراض آمیز در سهح جامعه و بخ و بخش فعاالن اجتماعی روبرو شد.
کارگران مهاجر همچنین به خاهر ایجاد م دودیت ها و شرایه سخت زندگی در ایران نه تنها مجبورند به هر شغلی تن دهند بلکه
مجبورند شاااااغل خ ود را مکررا تغییر دهند .برخی از این مهاجرین در عرض ساااااه یا چهار ساااااال زندگی در ایران ممکن اسااااات
مجبورند شااوند به  ۱۰و یا تی تا  ٢۰شااغل مختلر روی آورند .این در شاارایهی اساات که کارگران مهاجر بتوانند شااغلی داشااته
باشند .در بسیاری از موارد کارگران مهاجر تی به آسانی نمی توانند کار پیدا کنند ب یا این که اگر کاری هم داشته باشند همیشنی
نیساات و مجبورند که به میدان هایی که معموال کارگران می ایسااتند بروند و در انتظار بمانند تا شاااید کساای آنها را برای یک و یا
دو روز اجار کند .در چنین شرایهی اگر بهور متوسه دره ته یک روز کار پیدا کنند خوش شانس بود اند .در این گونه موارد
دید شااااد که کارگران م لی که کارگران مهاجر را رقیبی برای خود می دانند آنها را مورد اذیت و آزار و تی تاااارت و شااااتم
قرار می دهند.
موقعیت اقت ادی کارگران مهاجر بعد از به ا هنح هدر مندسازی یارانه ها که با تو یه بانک جهانی از هرر دولت ا مدی
نژاد به اجرا گذاشااته شااد و در دولت رو انی دنبال شاادب تااربه دینری خورد .اگرچه بقیه توانسااتند بخش کوچکی از تااربات
اقت ااااادی را با دریافت یارانه نقدی جبران کنند اما مهاجرین افغانسااااتانی که از یارانه نقدی بی بهر بودند مجبور بودند که رشااااد
قیمت کاالهای امل های انرژی را که بهور مشااااخ اااای هزینه زندگی در ایران را افزایش داد تماما از باقیماند دسااااتمزد ناچیز
خود بپردازند و تااربه دینری را به دسااتمزد ناچیز خود مت مل شااوند و با شاارایه زندگی دشااوارتری روبرو شااوند .اما مساالله به
اینجا خاتمه نمی یابد .با ب ران اقت ادی که در دو سه سال اخیر گریبان اقت اد وابسته و بیمار ایران را گرفته است بسیاری را به
الیه های پایینی پرتات کرد و در این میان هبقات ت تانی شدیدترین فشار را مت مل شدند که مهاجرین افغان از جمله آنها بودند .به
دلیل فشاار بیش از د بر این ت تانی ترین قشار کارگران و ز متکشاان خ او اا در دوب ساه ساال اخیرباعث شاد اسات که خیل
بزرگی از آنان ایران را ترم کنند .بر هبر گزارش های سااااازمان بین المللی مهاجرت و همچنین مقامات ایران و افغانسااااتان در
سااال  ٢۰۱۶بیش از ۴۴۰هزار از مهاجرین افغان ایران را ترم کرد اندب این تعداد در سااال  ٢۰۱۷به  ۶۱۰هزار افزایش یافت
و در سال  ٢۰۱۸به بیش از ۷۷۰هزار ن ر رسید و در چهار ما اول سال  ٢۰۱۹این تعداد در دود  ۱۸۰هزار ن ر بود است.
یعنی از ابتدای ٢۰۱۶تا آخر ما آوریل سال جاری در دود دو میلیون ن ر از مهاجران افغانستانی ایران را ترم کرد اند رجوع
شود به بخش فار سی وت سایت دویچه وله  ۵-مه ٢۰۱۹ر .این امر ن شان می دهد برعکس ادعای سران رژیمب نه تنها آنها باری
بر اقت اااد ایران نبود اند بلکه بخش مهمی از بار اقت اااد بیمار ایران را بر دوش خود مل می کرد اند و کمر آنها را به معنای
واقعی در هم شکسته است.
در بخش بعدی به رابهه کارگران مهاجر افغانستانی و بیکاری در ایران و رابهه آن با استقمار این بخش و کل هبقه کارگر ایران
خواهیم پرداخت.
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