
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 کارگران و اخراج مهاجران افغانی
 

 ششماه هشتاد و شهريور  يکسی                                                                              زادهخسرو مجتهد   

 
 

:مدير کل اداره ی اتباع خارجی وزارت کشور  

. هزار مهاجر افغانی از ايران اخراج شده اند٢٢٢تا پايان تيرماه    
.هستنده بيش از نيمی از آنان بدون مجوزکنند کندگی ميايران زافغان در ميليون مهاجر٣موجود در حدود بنا بر آمار  

 
در طول ساليان اخير بحث های فراوانی بر سر مسئله ی مهاجران افغان در گرفته که بيشتر اين مباحث حول اين 

موضوع دور می زده است که کارگران افغان بازار کار کشور را اشغال کرده اند و باعث بيکاری و پايين آمدن 

رگران افغان در حوزه ی کارهای خدماتی اشتغال  درصد از کا٧٧بنابر آمار موجود . د کارگر ايرانی شده انددستمز

دارند و معموال راهی به کارخانه های بزرگ و مشاغل صنعتی ندارند، سخت ترين کارها بر عهده ی آنان گزارده 

اين کارگران در طول سال های جنگ در . نندمی شود و کمترين دستمزد را برای بيشترين ساعات کار دريافت می ک

عظيمی را در جامعه ی ما آفريده اند اما از سوی طبقات حاکم از ابتدايی ترين حقوق انسانی نيز بی  افغانستان ثروت

فرزندانشان نمی توانند به مدرسه بروند و مسائلی از قبيل بيمه ی بيکاری آرزو هايی دست نيافتنی . بهره بوده اند

" مهاجر قانونی"در اين شرايط کارگر . ی شودچرا که حتی وجود آنان نيز از سوی حاکمان ناديده گرفته م .هستند

 گانه ی ١٨افغان نيز وضع بهتری از مهاجران غير قانونی ندارد، کارگر افغانی تنها می تواند در يکی از مشاغل 

و اين يعنی نقض حقوق اوليه ی کارگران . ندکار ک) بخش های کشاورزی، ساختمانی و کوره پزخانه ها(تعريف شده

متعهد به  " بنيادين کار  حقوق و اصول اعالميه ی" با امضای   اسالمی جمهوری شغل، که  ادنه یبرای انتخاب آز  

.رعايت آن شده است   

ه با اين شرايط تا صحبت از بيکاری کارگر ايرانی می شود انگشت اتهام طبقات حاکم به سوی کارگران افغانی نشان

اما پرسش اساسی اينجاست که آيا واقعا اين کارگران مهاجر افغانند که عامل بيکاری و پايين بودن . می رود

 ، خصوصی می شوند و در پی آن ٤٤ست اصل دستمزدها هستند؟ ساالنه کارخانه های بسياری در نتيجه ی سيا

ورت قرداد موقت و با دستمزد های به کارگران بسياری يا به طور کامل اخراج می شوند يا پس از اخراج به ص

اين در حالی است که در اکثر قريب به اتفاق اين کارخانه ها تمامی . مراتب پايين تری مشغول به کار می شوند

حال معلوم نيست که کارگر مهاجر افغان در کجای اين فرايند قرار می گرد؟ آيا عامل . کارگران ايرانی هستند

در کارخانه هايی که به . ت؟ و يا نقشی در اخراج کردن کارگران ايرانی داشته استخصوصی شدن کارخانه ها اس

کشانده می شوند، نقش  وسيله ی سرمايه دارانی که کارخانه را با نازل ترين قيمت به دست آورده اند، به تعطيلی

کرده چوب حراج زده است؟ کارآن جاخون دل درکارخانه ای که کارگر باسربوده که برافغانی کجاست؟ آيا اوکارگر  
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اما وقتی که به بررسی بيکاری کارگران ماهر اعم از استاد کارها، تکنيسين ها و مهندسان می پردازيم توخالی بودن 

تقريبا می توان گفت که تمامی . علل بيکاری کارگر ايرانی که از سوی حاکميت بيان می شود، آشکار تر می گردد

د، چه کسانی که به دليل آموزش نديدن، فاقد مهارت ی که دارای مهارت های فنی هستنکارگران افغانی چه کسان

  در بازار کار کارگر ماهر و کوچکترين سهمی کنند  کارگر ساده فعاليت می   عنوان   به می باشند، همگی خاصی 

ه ای چيست؟پس علت بيکاری اين سيل عظيم فارغ التحصيالن دانشگاه ها و مراکز فنی و حرف. ايرانی ندارند   

چرا در بسياری از صنايع موجود در کشور . اما، درباره ی دستمزد کارگران مسئله از اين نيز خنده آور تر می شود

که بخش عظيمی از اشتغال را به خود اختصاص می دهند و کارگران افغانی هيچ راهی به آن ندارند و تمامی 

مکن قرار دارد؟ مثال در کارخانه ی ايران خودرو ين ترين حد مکارگران ايرانی هستند نيز دستمزد کارگران در پاي

 هزار تومانی را دريافت می کند؟ در اين کارخانه و به طور کلی در صنعت ١٨٣چرا کارگر ايرانی همان دستمزد 

عی خودرو سازی که کارگران افغانی راهی به آن ندارند چرا سطح دستمزد تنها اندکی باالتر و يا در حد همان صناي  

رگران افغان در آن حضور پررنگ دارند؟است که کا  

سرمايه داران همواره بهانه های متعددی در آستين دارند تا به وسيله ی آن ها شرايط سخت زندگی را برای کارگران 

  از قبيل بی کاریخوبی برای مشکالتی مهاجر توجيه  حال در شرايط کنونی جامعه، موضوع کارگران . توجيه کنند

.پايين بودن سطح دستمزدها استو يا    

با وجود تمامی اين تبليغات، کارگر ايرانی علل سيه روزی خود را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می کند، 

می بيند که چه طور حکومت سرمايه برای ارضای طمع بی حد و مرز خود او را استثمار می کند، و نيز می بيند 

چه _ مايه داری جهانی بی خانه مان شده انده در نتيجه ی آتش افروزی های سرک_که هم طبقه ای های مهاجرش 

کارگر ايرانی می بيند ماموران نيروی انتظامی که برای دستگيری . طور به وحشيانه ترين شکلی استثمار می شوند

ان افغان دارند در کارگران مهاجر افغان به کارگاه های ساختمانی هجوم می آورند چه رفتار وحشيانه ای با کارگر

کارگر ايرانی وقتی که می بيند حکومت سرمايه حقوق اوليه ی تشکل يابی و . به کار کارفرما ندارند حالی که کاری

  اخراج را  کند، که ما افغانی ها  حاکميت نمی  به گلو دريدن های اعتصاب را به رسميت نمی شناسد، ديگر توجهی

  !می کنيم تا شما بر سر کار برويد

  دولت را برای  و در حرکتی عمومی  افغان شوند  مهاجران  اخراج صدا خواستار اتمام  يک  کارگران بايد تمامی 

.اعطای کليه ی حقوق شهروندی به مهاجرين افغان تحت فشار بگزارند   

 

مجتهد زاده خسرو  

 وبالگ کارگر

وبوسيله ى دياک ،٢٠٠٧ سپتامبر ٢٢شنبه   

 
 


