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 سرنوشت؟کارگران افغانستانی، رقیب یا هم

اردهایی در بر روی پالک« کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن»بود که در مراسم روز کارگر شعار  4931اردیبهشت سال 

ی کارگر در این محجوب رییس خانه ی کارگر برگزار شده بود.از سوی خانه تجمع. این دستان کارگران قرار گرفت

ترین عامل تهدید معیشت کارگران ساختمانی است و اشتغال اتباع خارجی در کارهای ساختمانی مهم:»مراسم گفت 

ی کارگر به بهترین شکل دست در دست کارفرمایان و خانه .«ضعیف جامعه را به نان شب محتاج کرده است این قشرِ

، ی کارگر بر خالف نامشخانهنفعان دیگر در پی اجرای نقش حقیقی خود در مبارزات کارگران علیه کارفرمایان بود. ذی

ها انی دولتهن و حمایت آشکار و پنف منافع کارفرمایابه جای اینکه در پی کش ؛داینکه کارفرمایان را نشانه بگیر به جای

به جای اینکه خواستار پاسخگویی کارفرمایان به مواردی از قبیل عدم اجرای  ؛ددر استثمار نیروی کار ارزان برآیها از آن

ر قبال دو جنسی  تبعیضات ملیتیمندی از بهرهو  قوانین، انعقاد قراردادهای کوتاه مدت و تهدید امنیت شغلی کارگران

نی ها را به کارگراد که این منافع را پنهان سازد و مصیبتگذارای دست می، بر نقطهدباشگر کارگران مهاجر و زنان کار

 با دستمزد پایین حواله دهد.

ای به قدمت پیدایش آن دارد و در تمام جوامع از کشورهای پیشرفته تا سابقه داریسرمایههایی در نظام چنین حربه

 ،ها در نقش حامیان پیدا و پنهان آنانکارفرمایان و دولت ؛برندکم و بیش از آن بهره می ،تر توسعه یافتهکشورهای کم

نظام  نند وکی فقر و تضاد طبقاتی جلوگیری میگیری استثمار به عنوان ریشه، از نشانهافکنی میان کارگرانبا تفرقه

 گردد.میبرپنج قرن پیش حدود به دارانه مایهی تولید سرپا گرفتن شیوهداستان  دارند.تولیدی خود را سرپا نگه می

و  را بسته بود عصرداران نوپای آن در کنار عواملی دیگر دست و پای سرمایه رعیتی-اربابامتیازات اشرافی در نظام 

 زمانهم د،ی تولیو دگرگونی شیوه در کنار پیشرفت علم به این ترتیب .بودداری ی مناسبات سرمایهتوسعه ی برمانع

تی کنار رعی-قواعد تنگ و محدود نظام اربابطی آن که  سیاسی به وقوع پیوست هایی برای تغییر در مناسباتکوشش

 هایی در راستای تغییرات سیاسی متناسبداری در جوامع و وقوع انقالبی تولید سرمایهبا گسترش شیوه .گذاشته شود

ین یا از بازادگان و رعتمایزهای حقوقی میان نجیب راه با آنبه تدریج رو به نابودی گذاشت و هم نظام پیشین با آن،

وقی زد، جای خود را به قوانینی حقبه نابرابری افراد در برابر قانون دامن میامتیازاتی که پیش از آن به این ترتیب  .رفت

اری دی بر سر راه سرمایهتوانست مانعدیگر خون و نژاد نمی .انگاشتمیدر برابر قانون یکسان را  ی افرادداد که همه

 یا از قید بندگی اربابان خود رها شده بودند.ازاده نبود و رعباشد که نجیب

داران سرمایه های کشاورزیزمین مشغول بودند به کارگرانکار بر روی زمین ارباب  بهکه پیش از این  هاییرعیت

کارگران صنعتی  به عنوان و ههای صنعتی کوچ کرداز روستاها به شهرها و مکان نیز ایعده .تبدیل شدند دارزمین

 خود مشغول تولید کاال در سطحی محدود بودند، های کوچککارگاهیی که در شاگردان و استادکارها .شناخته شدند

چشم  رد ی تولیدوسیلهکارگران فاقد  دند.شتبدیل کارخانجات  کارگرانبه  تولید جدید یشیوه گیریدر روند شکل

در فرآیند تولید، ثروت بی حد و حصری و استفاده از آن ن منبع سرشار نیروی کاری بودند که با خرید ادارسرمایه

 ساخت.ها را از هم متمایز نمیانسان ،شد و در این فرآیند هیچ کیفیتینصیبشان می

ی آن روز منافع متضادی با یکدیگر داشتند، با در جامعه قدیمیداران نوپا و اشراف اگر تا پیش از این، دو گروه سرمایه

نوز ه شد ومنافع متضاد میان دو گروه دیده میترین عمده، اکنون قدرتدر آن و قرارگیری داری نظام سرمایهتثبیت 
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زد میبر ابزار تولید مالکیت خصوصی  را داری حرف اول و آخری سرمایهدر جامعه داران و کارگران.شود: سرمایهمی هم

تامین خوراک کارگران را به ازای  اش نیروی کارِیهدارد، برای افزودن سرماآن کس که مال و ابزار تولیدی  هر زند.و می

ای است ناچار تن به فروش ی اولیهکارگر که فاقد ابزار تولید و سرمایه .خردمیهای معاش دیگر هزینهو پوشاک و 

 اش را برای گذران زندگی تامین کند.بتواند نیازهای اولیه خود و خانوادهدهد تا خود می نیروی کار

برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود در صنعت  ه و ی تولیدی جدید در ابتدای راه با کمبود نیروی کار مواجه بودشیوه

های جدید در تولید کاالها و تکامل هر چه روشآالت و با ظهور ماشینحتی به زور و خشونت نیز متوسل شده است. 

الهای کاتعداد  ،معینیی زمانی که در بازه شدفراهم  دارانسرمایه، این امکان برای داریی تولید سرمایهبیشتر شیوه

کامالً ید کاال ، تولفرآیند تولیدهای غیر اتوماتیک در وجود دستگاه پیش از این تحول به دلیل بیشتری را تولید کنند.

 اما پس از آن، د.کرطلب می هااندازی دستگاهزیادی را برای راهحضور کارگران  ی آن وابسته بود وبه تولیدکننده

 یرایطش .شدکارگران حاضر در محیط کار کاسته باالی همچنین تعداد  وابستگی فرآیند تولید به کارگران ماهرتر و

محصوالت تعداد کارگران کمتری را استخدام کند و همراه با آن، با حجم مشخصی از مهیا شد تا کارفرما برای تولید 

  شده بهره ببرد.افزودن بر شدت کار از حداکثر توان کارگران استخدام

 در دورانبرد؟ گوناگون بهره می شرایطکارگران برای پیشبرد منافع خود در جمعیت اضافی داری چگونه از سرمایه

همواره سود خود را تضمین  ،کار کارگران و افزودن هرچه بیشتر شدتِ تعداددار با کاستن بیش از پیش سرمایه ،رکود

یابنده و چه در شود؛ چه در زمان اشتغال در اثر استثمار شدتاست که در همه حال متضرر می کارگر این کند ومی

رود که همواره ارتشی ذخیره از کارگران وجود داشته پیش می اینظم موجود به گونهزمان بیکاری از نبود این استثمار. 

رای نظام وجود کارگران بیکار ب .اند به بازار کار راه یابندو یا تاکنون نتوانسته اندباشد؛ کارگرانی که از کار بیکار شده

ه هنگامی ک ؛اد نشودی ایجاخالل در روند کار سیستم د تانباشکه ضامن تامین نیروی کارش در آینده  داریسرمایه

ه بشود. ای دیگر جهت حفظ سود کوچانده میشود و سرمایه به شاخههایی از صنعت اشباع میگذاری در شاخهسرمایه

ی تولیدی با این شیوه، های پیشینو یا گسترش شاخه ی جدیدی از صنعتکارگیری سرمایه در شاخههنگام به

چار دو واحدهای مشابه آید که صنایع دیگر ای برمیگونهمندی از وجود کارگران بیکار در پی تنظیم شرایط بهبهره

یروی نها به اخراج کارگران و کاهش تقاضا برای در شرایطی که بحرانخسرانی نشده و با کمبود کارگر مواجه نشوند. 

شوند، اینجا است که شود، بخشی از کارگران برای زنده ماندن مجبور به مهاجرت میر میکار از سوی کارفرمایان منج

را  رکارفرمایان به نیروی کاهمواره باید کارگرانی اضافی در صحنه حضور داشته باشند تا به هنگام گذر از بحران، نیاز 

 کند.داران مهیا میای سرمایهها وجود چنین جمعیتی امکان کاهش مزد را بروه بر اینعال مرتفع سازند.

در دوران  ،هم دست زد ی آشکاراداری اگرچه در آغاز راه خود برای یافتن نیروی کار مورد نیازش به خشونتسرمایه

قبضه ا بتثبیت خود و فراگیر شدن آن در تمامی جهان دیگر به خشونت کالسیک پیشین نیازی نداشت. او توانسته بود 

روش ، فحداقلیشان برای تامین نیازهای یک زندگی کارگرانی را که تنها امکان، مناسبات خودترش کردن جهان و گس

و بقای خود را از استثمار کارگران شاغل و حضور جمعیتی اضافی از کارگران  ساختهبه خود وابسته  ،کارشان بود نیروی

 .کندبیکار تضمین 

آن همواره جمعیتی از کارگران بیکار وجود داشته باشد. این  ی شرایطی است که درداری سازندهماهیت نظام سرمایه

ال نظیر تجمع س ست زدن به اقداماتیبا وجود چنین واقعیتی، دبرد. ود نیروی کار ارزان سود میوجی تولیدی از شیوه
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 یدر برابر طبقه ی کارگر به عنوان یک کل واحد )از هر جنس و قوم و نژادی(جز تضعیف طبقه نداردی انتیجه ،31

 بایست برایمی ران. ما به عنوان کارگران بومی ایمشترک آسیاب دشمنآب به ریختن  دار وقسم سرمایهمتحد و هم

تقویت صفوف کارگران در برابر کارفرمایان در جهت اتحاد با برادران و خواهران کارگر افغانستانی گام برداریم. در این 

تا دست در دست کنیم  چون معضالت کارگران دیگر شناساییرا همآنان  معضالت راستا ضرورت دارد که وضعیت و

 صفی قدرتمند را در برابر کارفرما تشکیل دهیم. یکدیگر

 

 دارد؟چه وضعیتی کارگر افغانستانی را به مهاجرت وامی

ماری عهای استنفوذ سیاستکشور افغانستان از دیرباز با فراز و نشیب بسیاری در طول تاریخ خود روبرو بوده است؛ 

از سوی شوروی و پشتیبانی از  آن به رسمیت شناختن استقاللو جنگ با انگلیس،  انگلیس در آن، اعالم استقالل

های داخلی بر سر حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جنگ روی کار آمدن های استعماری،افغانستان در برابر سیاست

و در نتیجه سقوط دولت  عدم حمایت از دولت آن ،از افغانستان طی توافق ژنوخروج نیروهای شوروی تصاحب قدرت، 

ومی های ق، اختالف میان گروهبا حمایت آمریکا های داخلی و تشکیل دولت، پیروزی مجاهدین در جنگاهللدکتر نجیب

ه دست اکستان و بهای داخلی، ظهور طالبان با پشتیبانی پمختلف در مجاهدین بر سر تقسیم قدرت و پیگیری جنگ

ی داخلی میان طالبان و حکومت وقت و های نظامی آمریکا به افغانستان و برکناری طالبان، جنگگرفتن قدرت، حمله

 اکنون خروج نیروهای ناتو و قدرت گرفتن مجدد طالبان.

های خود رانده از خانه گوناگونی زیادی از اهالی مناطق های زمانی مختلف، عدههای مداوم در بازهدر طی درگیری

 و شدند و برای حفظ جان خود و دست یافتن به امنیتی حداقلی به اجبار به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. ایران

مقصد مهاجرت بخش زیادی از ها با آنو همسایگی  فرهنگ و زبان مشترکبه دلیل  اند کهپاکستان دو کشوری بوده

 . ه استبودجنگ این آوارگان 

برای حفظ منافع خود و  خود در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان یپیوستهبا مداخالت کشورهای قدرتمند غربی 

های دیگر در نقاط دیگری نمونههای داخلی در افغانستان همچون و جنگو مذهبی ، به اختالفات قومی شانمتحدان

 کند.رها در شرایط نابسامان افغانستان را آشکار مینقش بارز این کشوپیگیری روند این مداخالت  دامن زدند. از جهان

دهد که نشان میشمسی  4931و مالقات مارگارت تاچر با نیروهای مجاهدین در سال شده از سازمان سیا اسناد فاش

 .نقش داشتندمجاهدین افغانستان  گیری و حمایت ازدر شکلاش از جمله انگلیس چگونه آمریکا و متحدان اروپایی

های مخابراتی و شامل تسلیحات جنگی، ارسال دستگاهبه نیروهای مجاهدین نقدی های نقدی و غیراز کمکهدف 

ها و دمیدن بر آتش جنگ داخلی، جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه بود؛ حکومت وقت افغانستان ساخت درمانگاه

وقت در کشور افغانستان به جنگ با نیروهای  پیمان بود و نیروهای شوروی در حمایت از دولتدر آن زمان با شوروی هم

ر د سوسیالیستیهای ضدیت کشورهای غربی با شوروی و ترس از نفوذ و گسترش اندیشه جهادی مشغول بودند.

و ی نابودی شورو بر سربه اتحاد تمامی این کشورها  سازگاری نداشت،داری سرمایه کشورهای منطقه که با منافع نظام

 منجر شده بود.گسترش نفوذ در منطقه 
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 وانتبا اتکا به  به مقاومت در برابر فشار و تهاجم نیروهای غربی گذراند و را های بسیاریپس از اینکه سالشوروی 

 کارگر یی طبقهمبتنی بر مبارزههای از سیاستبه تدریج هر چه بیشتر  ،به قدرت بزرگی تبدیل شد ی کارگرانتوده

 .المللی نیز به سازش با کشورهای غربی روی آوردهای بینو در سیاست ابتدای تاسیس خود فاصله گرفت هایسالدر 

پشت  های داخلی با نیروهای مجاهدین و کشورهای غربیِاهلل در جنگشوروی که به حمایت از دولت دکتر نجیب

ی ژنو مبنی بر ها، پس از معاهدهیاستپرداخته بود، به دنبال تضعیف موقعیت خود در جهان و تغییر س ی آنپرده

های داخلی رای عدم دخالت این کشورها در جنگتوافق میان چهار کشور پاکستان، آمریکا، افغانستان و شوروی ب

اهلل و روی کار آمدن مجاهدین ی آن سقوط دولت نجیب، نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد که نتیجهافغانستان

 بود. ی غربی تحت حمایت کشورها

ها بسیاری را برای افغانستان در پی داشت که یکی از آن ناگواریحمایت کشورهای غربی از نیروهای جهادی پیامدهای 

 بر سر تقسیم قدرت مشغول بودند.جنگ  به خود وندر مجاهدین های مختلفگروه ظهور طالبان در هنگامی است که

ی مداخالت کشورهای غربی در اوضاع داخلی افغانستان و با به دست گرفتن قدرت توسط طالبان که خود زاییده

های نوین اتخاذ شده پس از با توجه به سیاست ها از نیروهای جهادی بود، این بار کشورهای غربیهای آنحمایت

خواهی حقوق بشر و دموکراسیمبارزه با تروریزم، دن پرچم با علم کر فروپاشی بلوک شرق و مبتنی بر بازآرایی خاورمیانه،

ی حملهی نظامی به افغانستان زدند. دست به حملهشمسی  4931در مهرماه سال به طور مستقیم وارد کارزار شدند و 

کشور همواره در جنگ آن نبود و  ی جاری درهای چندین سالهی پایانی بر جنگنظامی آمریکا به افغانستان نقطه

در راستای تحقق منافع ایجاد آشوب و التهاب در منطقه افغانستان را درگیر جنگی طوالنی مدت با طالبان کرد. 

و کارگران کشورهای مورد هجوم کشان ها زحمتدر پی این لشکرکشی کشورهای قدرتمند جهانی کماکان ادامه دارد.

 .شدند اندهاجبار کوچبه و  هشدآواره ، هبیشترین آسیب را دید

 

  افغانستانی در ایران اتباع 

سایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده است، ایران میزبان نزدیک به طبق آنچه که در وب

 در برنامه 4933ی ایران نیز در سال میلیون پناهجوی افغانستانی است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه 9.3

در حال حاضر بیش از سه میلیون شهروند افغان در ایران زندگی »گوید: صداوسیما می 2 یگفتگوی خبری شبکه

 .«کنندمی

حاصل از سرشماری عمومی سال  بر اساس نتایج ،4ها و وضع فعالیت اتباع خارجی در کشوربررسی ویژگی یکتابچهدر 

درصد  61.3نزدیک به درصد از جمعیت کل کشور عنوان شده است.  2.2جمعیت اتباع خارجی حاضر در ایران  ،4931

حدود از جمعیت مهاجران حاضر در ایران، ساله( قرار دارند.  31تا  41از اتباع خارجی حاضر در ایران در سن کار )

 111با بیش از  استان تهران دهند.افغانستانی تشکیل میناهجویان آوارگان و پ رانفر  4.139.363یعنی درصد  31.6

                                                           
کتابچه در  منتشر شده است. 4933این کتابچه از سوی مرکز آمار و اطالعات راهبردی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بهمن ماه سال  4 

 www.amarkar.irسایت روبرو قابل دسترسی است: وب
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وی، رضخراسان های استانغانستانی را در خود جای داده و پس از آن به ترتیب اف پناهجویانهزار نفر بیشترین تعداد 

 گیرند.می دربررا  آناناصفهان، فارس و کرمان بیشترین تعداد 

هزار نفر دارای  311کنند. از این تعداد بیش از قانونی در ایران زندگی میمیلیون افغانستانی به صورت  4.1نزدیک به 

و  ها را قانونی خواهد کرد()کارت هویت صادرشده برای اتباع افغانستانی حاضر در ایران که اقامت آن کارت آمایش

ایش، آن بخش از کارت آم دارندگانِباشند. هزار نفر دارای گذرنامه جهت اقامت در ایران می 111نزدیک به 

 مدتاما پس از گذشت این گذرد میها در ایران از اقامت آندو سه دهه  بیش ازشوند که هایی را شامل میافغانستانی

 گیرد.تابعیت ایرانی تعلق نمیاند، متولد شده این کشورها که در خاک به فرزندان آن ،تابعیت ایران طبق قوانین، نیز

به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند. نیز میلیون افغانستانی  4.1طبق آمارهای غیررسمی اعالم شده نزدیک به 

های جویای کار به کشورهای همسایه شده است افغانستانی کوچ امان در افغانستان منجر بهشرایط دشوار و جنگ بی

با ترک خانواده در ی ورود به ایران را به تن خود بمالند و حوادث موجود در مسیر غیرقانون پیهبه طوری که حاضراند 

قاچاقچیان پس از ورود این افراد اقدام به  واده ارسال کنند.برای خان دستمزد ناچیز خود راپی شغلی به ایران بیایند تا 

 معموالًروهایی که خودکنند. کِش در سطح کشور مییها با خودروهای سواری معروف به افغانی آنجایی مخفیانهجابه

 جانی بسیاری را به همراه تاکنون تلفاتها، ای آنتصادفات جادهو  کنندمی یر آن جاسازرا د ستانی افغانتبعه 44تا  3

 داشته است.

 

 یافغانستان کارگرانبرای  های مجازشغل

افت نیازمند دری های کاردر محیطقانونی ای که به صورت قانونی در ایران اقامت دارند، برای اشتغال اتباع افغانستانی

انتخاب شغل برای اتباع  باشند.کارت کار از دفاتر کفالت تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می

ت زارت کار ارائه شده اساز برای اشتغال اتباع افغانستانی توسط ولیستی از مشاغل مج. گیردمهاجر آزادانه صورت نمی

طور که از آن های صنفی است.ها، کارفرمایان و انجمنی کار استاناز اداره های صورت گرفتهنظرسنجیکه خروجی 

بر نیازهای استان خود و با بررسی مشاغلی که کارگران  ها بنای کار استاناداره ،وی نمایندگان وزارت کار گفته شدهس

ر د وجود تعداد کارگران بیشتری برای رفع نیاز کارفرمایان ضرورت اند و یاکار در آن مشاغلایرانی کمتری حاضر به 

 کنند.مشاغل را تعیین می ،ای خاصشاخه

ی کارت و معرفی کارفرما و محل کار، شغلی را که در لیست مشاغل کنندهدفاتر کفالت با خوداظهاری فرد درخواست

د. مجوز کار تا یک سال معتبر است و در پایان هر سال، شخص نکنمجوز کار قید می مورد نیاز آن استان قرار دارد، در

. در صورتی که فرد قصد تغییر عنوان شغلی خود را داشته باشد کندکارگر باید با پرداخت مبلغی اقدام به تمدید آن 

ی اتباع خارجی وزارت کار، علت علی اقبالی، مدیر کل پیشین ادارهشود. هزینه صدور مجدد کارت از او دریافت می

اغلب مهاجران »داند که پزخانه را این واقعیت میهای شغلی کشاورزی، ساختمانی و کورهبندی مشاغل در گروهدسته

ای غل مجاز برجدول زیر لیست مشا. «ای برخوردار نیستندی کارگر قرار دارند و از تخصص ویژهافغانستانی در طبقه

 دهد.نشان می اتباع خارجی را
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. آغاز شد 4934سال محمد خاتمی در  ی دولت، پس از مصوبهی لیستی از مشاغل مجاز برای کارگران افغانستانیارائه

 به ایدب بعد به این از خارجی اتباع دقیق شغل که کندمی تصویب ایمصوبه دولت »گوید:آن طور که علی اقبالی می

 زمان آن به مربوط ماجرا این یعنی. شودمی نامهبخش این خروجی به منجر مصوبه این. شود مشخص دقیق صورت

 مختلف هایبیمه مختلف، مشاغل. بود مختلف مشاغل مالیات و بیمه تفاوت دلیل به هم بحث ایناست. 
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 نوع 1111 ما. دارد شغلی چه کسی چه که شود معلوم دقیقا باید دلیل همین به و گیرندمی مختلفی هایومالیات

 عواد جایی اگر چون آن بر کنیم. عالوه معلوم را دقیقش شغل کسی، هر کار کارت در موظفیم ما و داریم شغلی رشته

 حسب بر ار کارفرما مثال کند، قضاوت باید شغل نوع براساس قضایی مقام شود، کشیده دادگاه به کار و شود شکایتی و

 فرار کارگرش حقوق و حق زیر از که کندمی موظف را کارفرما شغل نوع شدن ذکر این کند، جریمه باید شغل نوع

 ستیمه موظف کار وزارت عنوان به هم ما. کند اجرایی را آن که کرد ابالغ سیستم به و گرفت را تصمیم این نکند. دولت

دهد، از گیری چنین لیستی ارائه میشکلای که اقبالی پیرامون چرایی بهانه .2«دهیم انجام را دولت مصوبه این که

مه بر ی بیی تامین اجتماعی فرد شاغل ارتباطی با نوع شغل او ندارد و هزینهمعنا است. تعیین میزان بیمهاساس بی

مدیر و کارگر ساده یا متخصص یکسان است. اما تفاوت در میزان پرداختی اساس میزان مصوب در ابتدای هر سال، برای 

 .ران برای مالیات نیز، نه به نوع شغل بلکه به میزان دستمزد دریافتی وابسته استبگیحقوق

 یر ازتخصصی به غاز ای کردهی افغانستانی تحصیلاگر تبعهی اقبالی، در مصاحبهبا توجه به ادعاهای صورت گرفته  

ا که کارفرمایی راش، تخصص مرتبط لیست باال برخوردار باشد این امکان را خواهد داشت که برای دریافت کارت کار با

گرفته های صورتخصص او اعالم نیاز کرده مشخص کند و در صورت پذیرش وزارت کار پس از بررسینسبت به ت

گردند، یا در یا به کشور خود بازمیکرده گیر است که اتباع تحصیلچنان نفسمشغول به کار شود. البته این فرآیند آن

شان رد شود( در مشاغلی مربوط به تخصص خود ای برای)بدون اینکه بیمه طور غیرقانونی صورت پذیرش کارفرما به

تن  لیست فوقمشاغل  به یکی ازکارت کارگری دریافت زنند و با قید تخصص خود را می یاشوند مشغول به کار می

 .دهندمی

ی هاخهشاداری برای رشد و توسعه در ، بنابر نیازهای سرمایهکارگران افغانستانی در این چهار گروه شغلی محدود کردن

سردمداران سرمایه با  گیرد.ها صورت میکمبود تعداد کارگران ایرانی در برخی شاخه جبران و همچنین مد نظر

داکثر حبه بازدهی سود خود را  بیشترینبا اند تا ی کارگران مشغولشدهدهیریزی دقیقی به استثمار سازمانبرنامه

  برسانند.

 

 اتباع خارجی در ایراناشتغال قوانین مرتبط با 

پردازد. جمهوری اسالمی ایران به اشتغال اتباع بیگانه در ایران می از قانون کار 434ی و ماده 423تا  421های ماده

 به دریافت مجوز کار کردهطبق این مواد اتباع خارجی در صورتی که اقامت قانونی دائم و موقت داشته و برای کار اقدام 

انجام کاری  برایبا صدور روادید  ،424ی بر اساس ماده است. مقدورشان قانونی برای اشتغال به کار به صورت باشند،

در میان اتباع ایرانی »شود که ی کار صادر میموافقت خواهد شد و پروانه ی خارجی در صورتیمشخص برای تبعه

  «.داوطلب واجد تحصیالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشدر افراد آماده به کا

در صورتی که اتباع خارجی درخواست دریافت مجوز کار داشته باشند، وزارت کار و امور اجتماعی تحت یکی از شرایط 

 تواند اقدام به صدور، تمدید و تجدید مجوز کار کند:زیر می

                                                           
. 4939شهریور  1، خبرگزاری تسنیم، "افغانستانی مهاجرین شغلی محدودیت درباره کار وزارت خارجی اتباع مدیرکل توضیحات" 2

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/473409 
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 . باشد داشته اقامت ایران در مداوم سال ده حداقل که ایبیگانه تبعه –الف

 . باشد ایرانی همسر دارای که ایبیگانه تبعه –ب

 اجرتمه معتبر کارت داشتن شرط به سیاسی پناهندگان و اسالمی کشورهای خصوصاً بیگانه کشورهای مهاجرین –ج

 .امورخارجه و کشور هایوزارتخانه کتبی موافقت از پس و پناهندگی یا و

ی ی خارجی استخدام شده با کارفرما قطع شود، کارفرما و تبعهی کاری تبعهدر صورتی که رابطه، 421ی بر اساس ماده

روز مسئله را به اطالع وزارت کار و امور اجتماعی رسانند و تبعه باید مجوز کار خود را در  41اند ظرف خارجی مکلف

صالح ی خارجی را از مراجع ذیاجتماعی اخراج تبعه وزارت کار و امور ،این بازه به آن وزارت تسلیم کند. در صورت لزوم

 کند.درخواست می

ها سر و یا مدت اعتبار مجوز کار آن باشند ای کند که فاقد مجوز کاراگر کارفرمایی اقدام به استخدام اتباع خارجی

ه شتخوانی نداها همو یا از اتباع خارجی در کاری استفاده کنند که با کار درج شده بر روی مجوز کار آن باشدرسیده 

از ( ج) بنددر  .(434ی )ماده روز محکوم خواهند شد 431تا  34، خاطی شناخته شده و به مجازات حبس از باشد

 غیرمجاز کار نیروی حضور از جلوگیری منظور هب»دولت آمده است:  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 44 یماده

 ار پروانه فاقد خارجی اتباع که کارفرمایانی است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کشور، کار بازار در خارجی

. دنمای جریمه روزانه دستمزد حداقل برابر پنج معادل خارجی کارگر هر غیرمجاز اشتغال روز هر بابت گیرند می بکار

  «.شد خواهد برابر دو جریمه این تخلف تکرار صورت در

 کارت آمایش و کارت کار

که به عنوان پناهنده ساکن ایران نیستند و قصد دارند برای کار به ایران بیایند در صورتی اتباع خارجی آن دسته از 

را به مراجع مرتبط تحویل دهند. در با حق کار درخواست صدور گذرنامه که بخواهند مسیر قانونی را طی کنند باید 

نی ی کار مبدر ادارهای این درخواست باید کارفرما و محل کار مورد نظر نیز از پیش مشخص باشد تا بر طبق آن جلسه

 ،کار یادارهطی کردن چنین روندی برای کارگری که از دید  درخواست تشکیل شود. شبر پذیرش یا عدم پذیر

امی هنگخواهد بود. همچنین کارفرمای ایرانی نیز  نیست، بسیار دشوار ایمهارت و تخصص ویژهکارشناسی خارجی با 

رخ تر از نتواند از وجود کارگران غیرقانونی بهره جوید تا ملزم به رعایت قانون کار نباشد و دستمزدی پایینکه می

، دردسر اعالم نیاز برای ا کل آن را بدزدو چه بسا پس از کار بخشی از دستمزد ی دستمزد مصوب ساالنه پرداخت کند

 .خردکارگر را به جان خود نمی

ه با کمبود نیروی انسانی مواج کارگران افغانستانیدر صورت عدم حضور سازی در ایران اختمانسبا وجود اینکه صنعت 

روادید با حق کار به این منجر خواهد شد که کارگران افغانستانی با به جان  ی صدورروند سختگیرانه ،9خواهد شد

 .بیایندبه ایران  به طور غیرقانونی در جستجوی کارخریدن حوادث ناگوار 

                                                           
نرخ ارز در  رشدایسنا عنوان کرده است که پس از خبرگزاری با در گفتگویی  4933مورخ بهمن ماه سال سازان، ، دبیر کانون انبوپورحاجت فرشید 9 

درصدی  421رشد و این مسئله به  سازی با کمبود نیروی انسانی مواجه شده، ساختماناندبسیاری از کارگران مهاجر افغانستانی از کشور خارج شده ،کشور

 سازی انجامیده است.ها در صنعت ساختماندستمزد
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پرداخته است.  1های افغاندرآمد میلیاردی از جریمهبه  4933سایت همشهری آنالین در گزارشی مورخ خرداد ماه وب

 .دارد 4936درصدی آن نسبت به سال  34نشان از کاهش  4933از صدور روادید با حق کار در سال آمار ارائه شده 

 میلیارد 11نزدیک به  33ال سی کارفرمایان خاطی در ی کارت کار، کارت کار موقت و جریمهبرای وصول پروانهدولت 

 تومان بوده است. میلیارد 23برابر با  36میلیون تومان درآمد کسب کرده که این رقم در سال  391و 

کن های افغانستانی سادر چنین شرایطی که صدور کارت کار با سختگیری بسیاری همراه است و برای برخی از خانواده

در خانه روبروست، کارفرمایان بیشترین بهره را از وجود کارگران در ایران نیز با محدودیت صدور نسبت به اعضای شاغل 

کارفرما رداختی را کاهش دهند. پهای خود از جمله بیمه و دستمزد کار خواهند برد تا هزینه غیرقانونی و بدون مجوز

گرفت.  ددر وضعیت ناخوشایندی قرار خواه ندرت، بهبا مخفی کردن کارگران افغانستانی و یا پرداخت رشوه به بازرسان

صدور ها و موانع در محدودیتای بر رفع ارادههایی بر مسئوالن امر نیز آشکار است اما درحالی که وجود چنین تخلف

 .و هم دولت شودمنتفع میهم کارفرما  چنین وضعیتی در؛ چرا که داردنی کار وجود روادید با حق کار و یا صدور پروانه

ه هزار کارت کار برای کارگران افغانستانی دارای کارت آمایش یا گذرنام 211، تعداد 33شده در سال طبق آمار اعالم

ی کارت کار همچون یک کارگر ایرانی مشمول قوانین کار خواهد شد؛ برخورداری از حداقل دارنده صادر شده است.

کاری ی بیاتباع خارجی از بیمهکاری طبق قانون، دریافت عیدی و سنوات. ی اضافهحقوق تعیین شده، بیمه، محاسبه

درصد  6درصد از دستمزد کارگر خواهد بود؛ که  26برابر با ها ی آنبرخوردار نخواهند شد و به همین دلیل حق بیمه

اما کارگران افغانستانی بسیاری از این حقوق و دریافت کارت کار  کند.درصد را کارفرما پرداخت می 21آن را کارگر و 

 د رفت. خواه هاآنزیر بار استخدام  کمتر کارفرماییزیرا  اندمحروم

  

 بندیجمع

شود، نگاه خصمانه آنچه میان کارگران ایرانی دیده میهای کار و در صحبت با برخی از کارگران متاسفانه در محیط

ها از ورود بخش سال است. دارانسرمایه؛ نگاهی که در راستای منافع حکومت و به کارگران افغانستانی است نسبت

ها در این کشور به دنیا آمدند و بزرگ شدند اما قوانین گذرد، فرزندان آنزیادی از کارگران افغانستانی به ایران می

که برای  ی خارجی دیگریکارگر افغانستانی و یا هر تبعه .دهد که تابعیت ایرانی بگیرندمیها نکشور این امکان را به آن

ی دیگری ؛ سرنوشتی مشابه با کارگران در هر نقطهشود، سرنوشتی مشابه با ما کارگران ایرانی داردرد میر به ایران واکا

کشی و استثمار کارگران برای افزایش سود اش که بهرهی وجودیمایهی بنداری به واسطهنظام تولید سرمایهاز جهان. 

ی ثروت هکنندکه تولیدکارگر  کارگران در تمام جهان زده است.ی بندگی را بر پیشانی همه دار است، داغلیتی سرمایهاق

بدود، بیشتر هم که  قدرو هر  روداش تحلیل میشود، توان جسمیی خود فقیرتر میبا کار هر روزهاجتماعی است 

کند که وطن کارگر کجاست، این کارگر چه افغانستانی باشد، فرقی نمیکند. مناسبات فعلی او را به نرسیدن محکوم می

داران هایی است که بر مبنای منافع سرمایهمناسبات حکومت درگیر برزیلیو چه  ایترکیه، چه یونانیچه ایرانی، چه 

 ودنتر بو متشکل ترقدرتمند روزگارِها مبارزه و سالورد اکاری که دست قوانینِکنند و هر روزه با کاستن از حرکت می

 سازند.را می ترشدهتضعیفهارتر و کارگرانی  دارانیسرمایهکارگران در برابر کارفرمایان بود، 

                                                           
 4 https://www.hamshahrionline.ir/news/523285 
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 ،شودمحدود نمی حوزهافغانستانی خود دارند تنها در همین و خواهران اختالفاتی که کارگران ایرانی با برادران این دست 

اختالف میان کارگران یک استان با کارگران استانی دیگر،  شکل دیگر این بار خود را به هایحوزهاین اختالفات در 

در این میان  دهد.می بروزدیگر، کارگران فالن کارفرما با کارگران بهمان کارفرما قوم کارگران یک قوم با کارگران 

ازی ست مناسب از این اختالفات برای ارزاناند تا در فرصگر اختالفات میان کارگرانکارفرمایان با شور و شعف نظاره

ت با رگیر رقابکارگری که دبهترین استفاده را کنند.  اننیروی کار یا افزایش شدت کار یا عدم پرداخت حقوق کارگر

شود، دیگر خطری برای کارفرما ندارد، کارگری که به جای نشانه گرفتن کارفرما و شت خود میسرنوهم اندیگر کارگر

 اشسرنوشت افغانستانیاختالف کم دستمزدش با هم به کارگرانی و همه خودایستادن دربرابر عدم رعایت حقوق 

کارانش برای یت و اتحاد با همدیدن واقعصورتش را پوشانده که دیگر توانایی جلوی چنان مه ، آنکندمیاعتراض 

ز ن شدن با کارگری اپیماکه به جای هم کارگر بومی یک محلاش را ندارد. ایستادن در برابر کارفرما و تحقق مطالبات

ر همواره درگیقومیتی دیگر برای اعتراض بر شرایط سخت و ناایمن محیط کار، بر استخدام همکارش معترض باشد، 

 کارفرما خواهد بود.اش از سوی تضییع حقوق

 داررمایهسدر آن در اتحاد با  ه یک بازی نژادپرستانه نیست کهچیزی جز ورود ب کارگرانسرانجام چنین اختالفاتی برای 

ا برای هاغیاری که همچون خود آن گیرند.قرار می دربرابر اغیار )کارگرانی از قومی دیگر، استانی دیگر، کشوری دیگر(

استانیِ قومِ همدارِ همکه بیشتر از آن سرمایهاغیاری  ی زندگی جز نیروی کارشان چیزی برای فروش ندارند.ادامه

ی نندهای تفاوتی دارد که استثمارکراستی هنگامی که تحت استثمار قرار گرفتهبه ها دارند.زیستی مشابه با آن ،کشورهم

 او نژادغیری در حال عرق ریختن و نان درآوردن هستی پهلو به پهلوی  گام وهم یا هنگامی کهکسی باشد و تو چه 

ی کارگر چه کارکردی برای چون خانهشود نهادهایی هماینجاست که آشکار می کند؟ایجاد می اصل موضوعتفاوتی در 

 دار دارد.ی سرمایهطبقه

شت سرنو وداری برخیزیم به مقابله با نظام سرمایه تاکه خود را در کلی واحد بازشناسیم  مند آنیمما کارگران نیاز

یانه ی خاورمویژه برای کارگران حاضر در منطقهاین مسئله به تغییر دهیم. است، شده یکسانی را که برای ما رقم زده

ی خاورمیانه، ایجاد جنگ و سیاست کشورهای غربی در قبال کشورهای منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دارانه های سرمایهپیشبرد سیاستهای منطقه با یکدیگر، دولت جنگ و اختالفآشوب در آن برای پیشبرد منافع خود، 

هنگامی که تا . خواهد زدو است زده ی نخست به زیست و زندگی کارگران آسیب ها، همگی در وهلهتوسط دولت

ر نخواهد تبهز نیملغا و ابزار تولید اجتماعی نشده باشد، شرایط زیست و زندگی کارگران بر ابزار تولید مالکیت خصوصی 

ای هسیاستایستادگی در برابر گامی است برای ی خاورمیانه شد. اتحاد کارگران ملل مختلف به خصوص در منطقه

ی کارگر و برپایی حکومتی که و بهبود شرایط طبقه داری داخلیی سرمایههاکشیبهرهداری جهانی و ساز سرمایهویران

 ی قلیلی نباشد.ها برای پروار شدن عدهی جان کارگران و باال رفتن از دوش آنبنیان آن کشیدن شیره

 




