
 

  

 

 مهاجران افغان دلیل بیکاری کارگران ایرانی نیستند

 منبع: رادیو زمانه

 ۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۹

 بهرنگ زندی

شود، با واقعیت  مهاجر افغانستانی در ایران موجب باال رفتن نرخ بیکاری کارگران ایرانی میباور این که اشتغال کارگران 

 .موجود در تضاد است

 

اردیبهشت امسال، تعدادی از کارگران در راهپیمایی دولتی روز جهانی کارگر، پالکاردهایی را با خود حمل کردند  ۱۱روز 

یران شدند. کارگران مهاجر افغانستانی بخشی از نیروی کار ایران را تشکیل که در آن خواستار اخراج کارگران افغان از ا

دهند که در مشاغل محدودی اجازه کار دارند. نرخ بیکاری در ایران هنوز از برنامه پنجم توسعه عقب است و اخراج و  می

 .بودند ۹۳های کارگری در ایران در سال  سازی، از جمله دالیل اعتراض بیکار

را برای کار به ایران های زیادی  چنان افغان گی و بهتر بودن وضعیت اقتصادی ایران در مقایسه با افغانستان، همشرایط زند

اخراج بیکاری و  سط کارفرما، دلیل اصلیاما پرسش این است که آیا به کارگیری کارگران مهاجر افغان توکشاند و می

 رد؟کارگران در ایران است یا این مساله دالیل دیگری دا
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 های مهاجرت کارگران افغان به ایران انگیزه

سابقه  کوچ گروهی و بی»در افغانستان، ” وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان“بر اساس مطالعات انجام شده توسط 

 «.صورت گرفته است ۱۳۶۷تا  ۱۳۵۹های  ها پس از تهاجم گسترده ارتش سرخ شوروی سابق در طی سال افغان

انجام شده، نشانگر آن  ۱۳۷۹تا  ۱۳۷۷های  های تحقیقات مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران که در فاصله سال یافته

 ۱۶اند و فقط  دهندگان به وجود جنگ در افغانستان به عنوان علت مهاجرت خود اشاره کرده درصد از پاسخ ۷۹است که 

 .اند و مالی در بیان علت مهاجرت خود اشاره داشته دهندگان به وضعیت نامطلوب اقتصادی درصد از پاسخ

 

 محمد جواد سلطانی

غانستان به ایران اشاره اف  علت مهاجرت نیروی کار سینا در کابل به سه شناسی دانشگاه ابن جواد سلطانی، استاد جامعه محمد

از لحاظ ایران هستند، کسانی هستند که بازارهای وجوی کار در معموال کسانی که درجست»گوید:  نه میبه رادیو زماکند و می

ها یک انتخاب ناگزیر  ایران برای آنتوانند درافغانستان کارکنند و بنابراین بازار کار های اقتصادی نمی اناییتومهارت و

های زبانی و فرهنگی بین ایران و افغانستان است که این خود یک جاذبه برای کسانی است که  است. موضوع دوم هم قرابت

شود که  خواهند به عنوان نیروی کار به ایران سفر کنند. مساله سوم، دسترسی است. دسترسی آسان به ایران باعث می یم

 «.حجم وسیعی از کارگران افغان به سمت ایران سرازیر شوند

تان بنا بر درصد اعالم شده است و حداقل درآمد یک کارگر ساده در افغانس ۲۶نرخ بیکاری در افغانستان در سال گذشته 

 .دالر( در ماه است ۹۰اعالم اتحادیه ملی کارگران افغانستان، پنج هزار افغانی )معادل 

ساعت  ۱۲کارگر مشخص کرده، اما ساعت کار روزانه تا ساعت کار روزانه را برای هر هشت افغانستانکه قانون کار با این

بینی کرده است اما این قانون از ضمانت اجرایی الزم  پیش رسد. قانون کار افغانستان، پرداخت حق بیمه کارگران را هم می

 .ای هستند برخوردار نیست و بسیاری از کارگران فاقد حمایت بیمه

حاشر رضوی، آگاه به مسائل کارگری و ساکن مزار شریف، مهاجرت کارگران را از افغانستان به ایران انتخاب بین بد و 

به این سو از نظر اقتصادی و امنیتی بدتر شده  ۲۰۱۲شرایط افغانستان از سال »د: گوی داند و به رادیو زمانه می بدتر می

ای  کنند به مراتب بدتر از ایران است. وضع در افغانستان به گونه است. احوال زندگی کارگرانی که در افغانستان کار می

کرده است که اکثر کارگرانی وقتی برای کار به ای  گونه توانند کار کنند. شرایط امنیتی موقعیت را به  است که کارگران نمی

شوند،  از کشور خارج می   شوند. کارگرانی هم که بدون خانواده شان از افغانستان خارج می روند، همراه با خانواده ایران می

 «.فرستند ها پول می مانند و برای آن در ایران می
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 حاشر رضوی

دهند و شرایط سخت و دشوار کار را  کارهایی که افغانیها در ایران به آن تن میبا توجه به »گوید:  رضوی در ادامه می

 «.توان شرایط سخت امنیتی حاکم بر افغانستان را حدس زد پذیرند، می می

 ۶۶۹، سه هزار و ۲۰۱۳که در سال  الم کرداع بهمن ماه سال گذشته ۲۹یوناما، نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، 

 .اند نفر هم زخمی شده ۸۴۹غیرنظامی در افغانستان کشته و شش هزار و 

 وضعیت کارگران مهاجر افغانستان در ایران

هزار نفر  ۵۷۰کنند که از این تعداد  طبق آمار غیر رسمی، حدود دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان در ایران زندگی می

ترین تعداد مهاجران از افغانستان  استان خراسان رضوی، بیشهران سکونت دارند. استان تهران وتبه صورت غیرقانونی در

 .استان ایران سکونت دارند ۱۲را در خود جای داده است و بقیه مهاجران در 

کنند منتشر نشده است. بر اساس فهرستی که  تاکنون آماری رسمی در مورد تعداد کارگران مهاجر افغان که در ایران کار می

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است، اتباع کشور افغانستان که دارای مدارک قانونی برای اقامت هستند، 

 .توانند کار کنند فقط در چهار گروه شغلی می
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جمله مشاغل تعیین شده برای کارگران افغانستان در  های کشاورزی از ها، کارهای ساختمانی، کارگاه پزخانه های کوره گروه

 .ایران است

شوند و قانون حداقل دستمزد شورای عالی کار  کارگران تبعه افغانستان در ایران شامل قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نمی

تر از دستمزد  قانون کار، پایینزی امند عدم بهرهبه کارگران مهاجر افغان به خاطر دستمزد پرداختی .شود ها نمی نیز شامل آن

چنین حق گرفتن  های نقدی دولت محروم هستند و هم ها از دریافت یارانه آن .پرداختی به کارگران ایرانی در کار مشابه است

 .گواهینامه رانندگی در ایران ندارند

 ۳۰کیه مهاجرت کرده، بیش از عنایت نظری، کارگر مهاجر از افغانستان که به خاطر شرایط سخت زندگی در ایران به تر

سال حضورش در ایران تجربه کرده است. او درباره شرایط کار کارگران مهاجر افغان در ایران به  ۹ شغل مختلف را در

به خاطر اینکه کارفرما از نظر قانونی در ایران دستش باز بود، در اکثر مواقع پولی به من پرداخت »گوید:  رادیو زمانه می

تر از پرداختی بود که در همان  کردم. دستمزد پرداختی به ما پایین به همین خاطر من در جاهای مختلفی کار می کردند و نمی

 «.دادند کار مشابه به کارگران ایرانی می

داند و معتقد است که برخورد دولت جمهوری اسالمی با  آمیز می نظری برخورد دولت ایران را با مهاجران افغان تبعیض

شود. رفتار با ارامنه  با مهاجران عراقی و آذربایجانی در ایران بسیار خوب رفتار می»سایر کشورها بهتر است: مهاجران 

 «.شود انسانی برخورد می ای غیر تر است، اما با مهاجران افغان به گونه در ایران هم خیلی انسانی

غانستان به ایران آمده کند و از بدخشان اف ن زندگی میسال است در تهرا ۲۲، کارگر باربر در بازار تهران، )شاید قدیر(غدیر

سخت کار های درمان نیست. او با توصیف شرایط  به پرداخت هزینهاست. همسرغدیر بیماراست و به دلیل نداشتن بیمه، قادر

  دهند. در سال یتومان م تا پنج هزار جا کردن بارهای مختلف با چرخ دستی بین دو هزار برای جابه»گوید: در بازارتهران می

جا  بار جابهکردند و برای خودشان دست و پا میمثل من یک چرخ آمدند و به همین میدان اعدام می های زیادی های قبل ایرانی

جایی بار با چرخ  ها برای جابه طرف بازاریها خبری نیست چون پول پرداختی از آنند، اما االن چند سالی است که ازکرد می

ها هستند که چون امید بازگشت به افغانستان ندارند، این کار را انجام  دهد. فقط افغان قل زندگی را نمیکم است و کفاف حدا

 «.دهند می

با توجه به مشاغل محدودی که وزارت کار برای مهاجران افغان در نظر گرفته است، اشتغال این کارگران در بسیاری از 

ممنوع است. با این حساب، آیا علت … فوالد، بخش حمل و نقل و های بزرگ صنعتی، پتروشیمی، ذوب آهن،  کارخانه

 بیکاری کارگران ایرانی، ورود مهاجران افغان به ایران است؟

 دولت، دلیل بیکاری کارگران در ایران

اقدام به برگزاری مراسم و راهپیمایی کرد که  -تشکل دولتی کارگری در ایران -در روز جهانی کارگر، خانه کارگر امسال

هایی با مضمون اخراج کارگران افغان از ایران به اهتزاز درآمد. در شعارهای مطرح شده در این  در آن پالکاردها و پرچم

 .راهپیمایی، علت بیکاری و کمبود کار برای کارگران ایرانی، اشتغال کارگران افغان عنوان شد

کنند،  جا کار می افغانستانی در آنعداد کارگران مهاجرتهای خراسان رضوی، اصفهان و قم که بیشترین  استاننرخ بیکاری در

احمد و کردستان است که مهاجران افغان حق ورود  هایی مانند مازندران، کهکیلویه و بویر تر از نرخ بیکاری در استان پایین

 .جا را ندارند به آن
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 ابراهیم عالی پور

داند و به  کارگران ایرانی را اشتغال کارگران مهاجر افغان نمیپور، کارشناس حوزه کارگری، علت بیکاری  ابراهیم عالی

کارگران افغان  .کنند هایی کار می اول باید بگوییم که کارگران افغان االن در ایران در چه حیطه»گوید:  رادیو زمانه می

هستند. ما هیچ کارگر مهاجر  ها حاضر به انجام آن نیستند مشغول به کار تر در کارهای ساختمانی و کارهایی که ایرانی بیش

 «.های صنعتی کار کند بینیم که در کارخانه افغان را نمی

وضعیت معلمان و کارگران ایرانی از نظر »  :گوید درصد از صنایع ایران می ۷۰پور در ادامه با اشاره به تعطیلی  عالی

شوند و به  شرکت در ایران تعطیل می معیشتی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. هر روز چندین کارخانه، موسسه و

کنند یا اصال اجازه کار در  شوند کارگران افغان کار می هایی که تعطیل می شود. مگر در کارخانه کارگران بیکار اضافه می

ها را دارند؟ برنامه و سیستم اشتباهی که در خود حاکمیت هست، باعث شده که تولید داخلی ضعیف شود و وقتی  آن کارخانه

 «.تواند کار کند ه تولید داخلی کم شود کارگر هم نمیک

دهد در همان مشاغلی که دولت اجازه کار به کارگران مهاجر داده است، کارگری  که کارفرما ترجیح می نظر گرفتن اینبا در

خراج کارگران را با دستمزد کمتر، بدون بیمه و نظارت قانون کار استخدام کند، اگر خواسته بخشی از کارگران مبنی بر ا

 شود؟ ها هستند چه می افغان تحقق یابد، تکلیف مشاغلی که فقط کارگران مهاجر حاضر به انجام آن

رسد که علت بیکاری کارگران  میان اجازه کار دارند،بعید به نظرها کارگران مهاجرافغ آنبا توجه به مشاغل محدودی که در

 .ایرانی، اشتغال کارگران افغان باشد

  :باالترین بفرستید مطلب را به

 مجله روز ,ایران :ها دسته بندی

 ,محمد جواد سلطانی ,عنایت نظری ,رکود اقتصادی ,حاشر رضوی ,تورم ,بیکاری ,بهرنگ زندی ,بازار آزاد :واژه ها کلید

   پزخانه کوره ,کارگران افغان در ایران ,مهاجرت کارگران افغان به ایران ,مشکالت صنفی کارگران در ایران

 ۲۰۱۴-۲۰۰۶تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. 
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