
 

 .از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد

https://t.me/kanoonmodafean 

http://www.kanoonm.com/2813 

 در ایرانافغانستان مهاجران 

 مرداد روز همبستگی با کارگران افغانستانی مهاجر 51به مناسبت 

 مهاجرم من

/  طفیلی؟/ مخفی / کار بدون/  !حقوق و حق بدون مدرک، بدون غیرقانونی، فقیر، / کودکم َمرَدم، زنم، من

 ؟...  شیاد سودجو،

 مخفی فقط! نه! نه

 است، بمباران و تجاوز تحت که/  ام گریخته آن از که ام جایی به متعلق نه

 ...گذرم می آن از که جایی به نه و/  دارم را آن به رسیدن آرزوی  که کشوری به نه

 !مخفی! مخفی فقط

 هستم غریبه جا همه در/  گویند، نمی آمد خوش من به جایی هیچ

 !بشر نوع میان حتی

 ق -پروانه

https://t.me/kanoonmodafean
http://www.kanoonm.com/2813


 

. آسانسور بود با فرغونی با باقیمانده کچ روی آنتوی  -کانون مدافعان حقوق کارگر 

. گفتم بله. پرسید مریض دارید. چشمانش موج می زد غمی در. هفده هجده ساله می نمود

گفت اهل مزار شریف است و مدت زیادی نیست که به می. آرزوی شفای بیمارم را کرد

 06با روزی  اکرده استاز طریق یک شرکت پیمانکاری کار پید و ایران امده است

  .هزار تومان

آنها را همه جا می بینی، . خانه خارج شوی و با یکی از این مهاجران برخورد نکنی امکان ندارد از

یفی جات در حال چیدن خیار و گوجه و وجین کردن،  در پارکصدر مزارع . شغول به کارهای مختلفم

عمق زمین در حال  جاروکشی کوچه ها، درها مشغول رسیدگی به گل و گیاه،  در نیمه های شب در حال 

تخریب ، در حال ساختن  ی فرسوده درحالسر ساختمان هادر گاوداری ها و مرغداری ها، چاه،  کندن

ساختمان های جدید، به عنوان سرایدار و در تولیدی ها در حال دوخت و دوز یا در خانه ها مشغول 

همسران و پدران خود مشغول به  همراه بان مهاجر نیز زنا... .  کارهایی مانند خیاطی و منجوق دوزی و 

 . کودکان افغانستانی نیز از سنین بسیار کم وارد بازار کار می شوند. کارند

به این سیل مهاجران ورود شمسی،  16از شروع جنگ در افغانستان در دهه  ،های بسیار دوراز سال

. شروع شد و همچنان تداوم یافته است و دیگر مهاجران افغانستانی بخشی از این ملک و بوم شده اندایران 

 چرا؟ . اما با این وجود از خیلی از حقوق اولیه یک مهاجر محرومند

نزدیکی های زبان   :به عوامل مختلف می توان اشاره کرد ایران به افغانستان  کار نیروی مهاجرت برای

، نداشتن توانایی اقتصادی برای رفتن به کشورهای ان با افغانستان، دسترسی آسان به ایرانو فرهنگ ایر

در افغانستان در باال نرخ بیکاری . است ناامنی، بیکاری و فقر ،اما علت اصلی جنگ ...دورتر و اروپا و



رادیو بي بي  با یپیش وزیر امور مالیه افغانستان در مصاحبه ا یچند .است هبوددرصد  ۶۲سال گذشته 

ها  ده درخبر دیگری اعالم شده که ". در افغانستان حدود دو میلیون بیکار وجود دارد"  :اعالم کردسي 

 .هزار نفر هم اکنون در افغانستان بدون خانه اند
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حداقل درآمد یک کارگر ساده در افغانستان بنا بر اعالم  کارگران بتوانند در افغانستان شغلی پیدا کنند،اگر  

قانون کار  مطابق با .در ماه است( دالر ۰۹معادل )اتحادیه ملی کارگران افغانستان، پنج هزار افغانی 

قانون مطابق . کار می کنندساعت هم  ۲۶ است اما کارگران تا  ساعت هشتساعات کار روزانه افغانستان 

هستند اما در شرایط جنگی و بحرانی  پرداخت حق بیمه کارگران رمایان موظف بهکارف کار افغانستان

بسیاری از  ،جنگ ناشی ازناامنی  و بیکاری گسترده به دلیل . افغانستان  این قانون اجرا نمی شود

همراه با  بسیاری از این کارگران. کنندزندگی در مهاجرت را انتخاب می ،نیروهای کار افغانستان

شوند،  از کشور خارج می   که بدون خانوادههستند کارگرانی هم . شوند شان از افغانستان خارج می خانواده

 .فرستند ها پول می و برای آن کار می کننددر ایران 

از مجموع افراد ساکن در ایران در زمان ( 5931نفوس و مسکن ) آخرین سرشماری مطابق با 

یک که  دارند حضور ایران در با تابعیت افغانستان نفر 373هزار و  189 سرشماری، یک میلیون و

نفر نیز در  308هزار و  946نفر با تابعیت افغانستان در نقاط شهری و  992هزار نفر و  242میلیون و 

 .کنند  نقاط روستایی زندگی می

اجران افغانستان  در ایران به هبخش بزرگی از م. البته این آمار رسمی فاصله زیادی با آمار واقعی دارد

پس طبیعی است که آنان در این آمار جایی . اصطالح غیرقانونی هستند بدون هیچ گونه مدارک رسمی

از ایران بازگردانده " :"دنبازگشت"مهاجرین همواره در حال . البته آمار ثابتی هم وجود ندارد. ندشته باشندا



آمار کل مهاجران با توجه به این شرایط می توان گفت . "باز می گردندبه ایران می شوند و کمی بعد 

 .شاید بتوان رقم باالی سه میلیون را برآورد کرد لیو. افغانستانی متغیر است
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سیر بازگشت و . سیاست اصلی دولت ایران بازگرداندن مهاجران قانونی و غیر قانونی، به کشورشان است

گیرد و زمانی مهاجران به اصطالح غیرقانونی در برهه های زمانی شدت می( اخراج) "کردن ردمرز"

  .نیز کند شده و نامحسوس ادامه می یابد

هزار مهاجر با خطر اخراج از  ۰۲۹منتشر شده دولت افغانستان اعالم کرد  2667در خبری که در سال 

اعالم سو کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد  به این2654تا  ۶۹۹۶از سال . ایران روبرو هستند

. نداشده هزار افغان را از ایران به کشورشان عودت داده  ۰۹۹بیش از کرده که 
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 :اعالم کرد فضلی رحمانیوزیر کشور،  34در اردیبهشت 

خودروی  ۵۰۰نفر از اتباع غیرمجاز جمع آوری و بازگردانده شدند و  ۲۰۰هزار و  ۸۵تا  ۰۹در سال  "  

نفر توقیف شد و این اتباع بازداشت و اقدامات قانونی درباره آنها  ۸۲هزار و  ۵حامل اتباع غیرمجاز با 

انجام شد و واحدهای ویژه مبارزه با ورود اتباع در شهرهای حساس و مهم تشکیل دادیم که کار را با دقت 

 غیرمجاز صورت به که را افرادی از نفر میلیون 1 حدود توانستیم گذشته سال 56 در.. .یری می کنندپیگ

 قبل سال .... است نفر زاره 166 حدود ساالنه رقم این که بازگردانیم افغانستان به داشتند حضور ایران در

 نامناسب ویژهه ب مختلف علل به متأسفانه اما شدند داده ارجاع اهمرز به افراد این از نفر زاره 066 حدود

 ایشانهمرز بر پاکستان و افغانستان ایه دولت کافی تسلط فقدان و افغانستان در زندگی شرایط بودن

. وی آمار مهاجرین را دو ونیم میلیون نفر اعالم کرده بود. شویم ایران به ورودشان از مانع نتوانستیم
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بیش از  که شد اعالم  افغانستان مهاجرین امور وزارتاز قول  5931در خبرهای منتشر شده در آبان 



بارها مذاکراتی در باره وضعیت این پناهنگان  .اند هزار نفر نیز از کشور ایران به افغانستان برگشته ۹۴۰

 . میان هیات های افغانستان و دولت ایران انجام شده است

سایر نهادهایی که امر بازگشت مهاجران را پیگیری می کنند سازمان ملل متحد و لی مانند نهادهای بین المل

اما واقعیت زندگی در افغانستان و تصمیم . طرح های متعددی برای بازگشت آنان به کشورشان داده اند

مهاجران نشان داده است که این طرح ها اگر داوطلبانه نباشد و مشکالت اصلی مهاجران در کشورشان 

بوده و تنها به تشدید بحران های اجتماعی در افغانستان و در میان جوامع مهاجران حل نشود عمال بی فایده 

 . در کشورهای میزبان دامن خواهد زد

در مسیر بازگرداندن و اخراج این مهاجران گاه برخوردهای بسیار غیر انسانی نیز صورت گرفته و 

تبعات گاه جبران ناپذیری بر زندگی آنان این اخراج ها با توهین و تحقیر بسیار انجام می شود و . میگیرد

 . دارد

 

 به مهاجرین افغانها خانه ء خود را کرایـــــه و بود ستاندار شیراز علناً از مردم خواستهبه عنوان مثال ا

. تعدادی از منازل آنان با بولدوزر تخریب شد 2664و در برخی مناطق شیراز هم در سال اجاره ندهند 

مهاجران غیرقانونی . های آن برخوردی بود که در شیراز با این مهاجران شده بود یکی از بدترین نمونه

از دستگیر شده در قفس های آهنی در خیابان و در مالعام نگهداری شدند که عکس العمل های تندی را 

. در پی داشتجانب بسیاری از ایرانیان و هم وطنانشان 
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در کنار مهمان نوازی شمار بسیاری از ایرانیان که آنان را پذیرفته و همراهی شان می کنند، اما متاسفانه 

زندگی مهاجران افغانستانی در ایران با مشکالت ومصایب . آنان شاهد برخوردهای نامناسب نیز هستند

 .یمدر زیر به اختصار به برخی از این مشکالت اشاره می کن. بسیاری همراه است

 ؟؟؟"!!!کارگران افغانستانی موجب بیکاری در ایران هستند"

کارگران افغانستانی موجب در جامعه ترویج شود این است که سعی می شود یکی از باورهای غلطی که 

 5934متعاقب چنین طرز تفکری، شاهد بودیم که در مراسم روز کارگر سال  بیکاری در ایران هستند؟ 

این برخورد  . که توسط خانه کارگر برپا شد شعار علیه این کارگران مهاجر شعار اصلی تظاهرکنندگان بود

 . فاشیستی از طرف فعاالن کارگری مستقل و کارگران آگاه ایران محکوم شد

 



استان  53کارگران افغانستانی امکان کار در . کنداین مساله را روشن میواقعیات موجود بی پایه گی 

کارگر افغانستانی بیشتر در استان هایی . ها باالترین آمار بیکاری را دارندکشور را ندارند و این استان

. ساکنند که فرصت های کاری وجود داشته باشد
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آیا مساله بیکاری در ایران  سوال اینجاست که .دارندکارگران افغانستانی در مشاغل محدودی اجازه  کار 

مشاغل وجود دارد؟ بیشترین آمار بیکاری مربوط به نیروی کار تحصیل کرده و رشته از فقط در این 

 .معموال نیروی کار ساده هستند انمهاجر در صورتی که اینمتخصص است 

 و عدم امنیت حرومیت از حقوق قانونی کارم 

شوند و قانون  ل قانون کار و بیمه تامین اجتماعی نمیموشناامنی کامل به کار مشغولند مدر کارگران این 

کارفرمایان این کارگران را به دلیل . در مورد آنان اعمال نمی شودحداقل دستمزد شورای عالی کار نیز 

تی می توانند حتا و به راح ندنکمی با دستمزد کم، بدون بیمه و نظارت قانون کار استخدام غیرقانونی بودن 

ها از  آن. از پرداخت همان دستمزد اندک نیز خودداری کنند و کارگران امکان پیگیری قانونی ندارند

این که هر لحظه . این ناامنی ابعاد گسترده تری نیز دارد .محروم هستند  نیز های نقدی دولت دریافت یارانه

 . ناامنی روانی شدیدی برای فرد ایجاد می کند ،بازداشت، زندان اخراج، جریمه را داشته باشی  منتظر

 در بسیاری از رشته های کاری اشتغالسکونت در برخی استان ها و ممنوعیت 

تقاضا برای نیروی کار و وجود کار عامل مهم این . پراکندگی کارگران افغانستانی در ایران یکسان نیست

تهران ساکن هستند استان همان طور که در آمار رسمی هم آمده بیشتر این مهاجران در . پراکندگی است

. آمار کارگران افغانستانی در استان های اصفهان، خراسان و فارس نیز بسیار باالست( درصد 26تا  58)

 . ها این حضور بسیار کم است و در برخی از استانها نیز حضور آنان ممنوع استدر برخی از استان



از چند سال ( استان 53در خبرها آمده است )کشور   هایاستان تعدادی از حضور مهاجرین افغانستانی در 

: د از نعبارت هااستاناین برخی از . دلیل و چگونگی چنین تصمیمی روشن نیست. پیش ممنوع شده است

چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، 

را ندارند، بلکه  هامهاجرین افغانستانی نه تنها حق کار کردن در این  استان. بویراحمد، گیالن، مازندران

از فرزندانشان هم در مدارس این مناطق ثبت نام به عمل نمی . حتی حق عبور و مرور و اقامت هم ندارند

. است که این کارگران افغانستانی در ایران با آن دست به گریباننداین یکی از اولین محرومیت هایی . آید

. در سایر نقاط هم مساله تحصیل کودکان افغانستانی مهاجر مشکل عمده ای برای خانواده های آنان است
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بر اساس فهرستی که وزارت تعاون، کار و رفاه . کارگران افغانستانی نمی توانند به هر شغلی دست یابند

ی منتشر کرده است، اتباع کشور افغانستان که دارای مدارک قانونی برای اقامت هستند، فقط در اجتماع

های کشاورزی  ها، کارهای ساختمانی، کارگاه پزخانه های کوره گروه .توانند کار کنند چهار گروه شغلی می

نیز های ایران  در برخی از استان .از جمله مشاغل تعیین شده برای کارگران افغانستان در ایران است

 .باید بپردازد ی کار  هزار تومان برای دریافت اجازه ۰۹طرحی ایجاد شد که هر کارگر افغان 

 ۰۹۹هزار و  ۲۲۵کارفرمایی از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده کند، روزانه  طبق قانون، اگر

 .شود تومان جریمه می
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به رغم جریمه ای که برای این کارفرمایان برای به کار گیری کارگران غیرمجاز گذاشته شده، اما سود 

ناشی از استثمار چندبرابر آنان چنان اشتهای این کارفرمایان را تحریک می کند که این جریمه ها را به 

 . البته راه های دور زدن این قوانین را هم به خوب بلدند. جان می خرند



 

 هویت بی کودکان و ایرانی زنان با ازدواج

 تبعات جمله از هویت بی کودکان و غیرقانونی های ازدواج .دارد نیز اجتماعی تبعات مهاجران این حضور

 مشاهده هم مواردی در و شود می انجام زنان رضایت بدون ها ازدواج این از بسیاری .است حضور این

 درجه شهروندان عنوان به فقیر زنان از بسیاری .شوند می فروخته واقع در جوان دختران این که شده

 اجازه بدون چون بلکه آیند، درمی مردان این ازدواج و عقد به خود رضایت و نظر بدون تنها نه چندم

  ...و طالق موقع در حمایت مانند بود خواهند محروم نیز حقوق سایر از شود، می انجام عمل این دولت

و . اگر زنی بدون اجازه دولت، شوهر خارجی اختیار کند، این ازدواج از سوی دولت ایران اعتباری ندارد

ی تخلف است، چرا که ازدواج بدون اجازه دولت اگرچه از لحاظ شرعی باطل نیست، اما از نظر قانون

بنابراین دادگاه ها در صورت بروز مشکل، دیگر کاری با . ازدواج بر خالف مقررات صورت گرفته است

نمی این ازدواج ندارند و اگر زن ایرانی بخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ایران از حقوق وی حمایت

.کند
8
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می توان  .ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی ثبت قانونی می شود ۸روزانه  ی رسمیآمارهامطابق 

 ۹۹فقط  5934تا سال  طبق آمار رسمی. تصور کرد که آمار واقعی فاصله زیادی با این عدد داشته باشد

اعالم  محمدی فر مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور  .هزار زن ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند

مورد  ۰۰۹مورد ازدواج رسمی اتباع در ایران و در خارج از کشور هم  ۲۲۲۹ حدود 5934ل سا کرد که

 .است به ثبت رسیده

 زیراسبب می شود که تابعیت زنان ایرانی سلب شود به نوعی ازدواج جوانان افغانستانی با زنان ایرانی 

این کودکان . استاخذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای فرزندان  ناشی از این ازدواج ها غیرممکن 

. بی هویت امکان تحصیل در مدارس ایران و حق کار کردن را ندارند
3 

اداره کل اتباع  پیشچند سال 

واج زنان و هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازد ۹۶ کرداعالم خارجی استانداری تهران 

این کودکان که اغلب از . وضعیت این کودکان را نامعلوم اعالم کرد. دختران ایرانی با اتباع بیگانه است

پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی 

غانستان به سر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آنها این کودکان در اف پدران بسیاری از . برخوردار نیستند

 .ندارند
56 

 صبر کنند وسالگی  ۲۵باید تا  برای گرفتن شناسنامه ایرانی دارندافغانستانی که پدر این متولدین 

انند درخواست تابعیت خود را به ومی ت ،ان سکونت داشته باشندرسالگی در ای 53اگر تا  پس از آن هم 

زارت امور خارجه ارائه دهند و بعد از طی مراحل قانونی پس از گرفتن تابعیت بتوانند شناسنامه و سایر و

قانون حمایت از خانواده برای مرد خارجی که خالف مقررات با زن طبق  . مدارک شناسایی را بگیرند

. استشده در نظر گرفته نیز ی های ، مجازاتازدواج کندایرانی 
55

 



 

 برای فرزندان مهاجران مناسب تحصیل و آموزشنبود فرصت 

. تحصیلند به مشغول افغان دانشجوی هزار55 و آموز دانش هزار 916در حال حاضر 
52 

البته این گروه 

مهاجرین قانونی هستند و مهاجرین غیرقانونی، حق تحصیل ندارند یا در مدارس خودگردان مشغول به 

کار برگزار می کنند، (نهاد هاي مردمي )تحصیلند یا در کالس هایی که برخی ان جی اوهای کودکان 

 . خواندن و نوشتن را می آموزند

منتشر  آموز مهاجران افغانستانی هزار دانش 48نام رایگان  خبر ثبت 5931پس از طرح فرمان در سال 

 از مختلف انحای به به رغم آن همچنان کودکان مهاجر افغانستانی باید بابت تحصیل هزینه بپردازند و. شد

هنگامی که خصوصی سازی در امر طبیعی است که . شودمی گرفته شهریه از آنها مدرسه، به کمک جمله

کودکان ایرانی هم آموزش رایگان معنایی  بسیاری از برای گسترده می شود و آموزش به این سرعت

 966 دریافت شهریه  30-31در سال تحصیلی . دکرخواهد  پیدا این کودکان چه وضعیتی آموزش ،ردندا

 گزارش شده دبیرستان در شهر تهران دوره برای هزارتومان هفتصد تا ابتدایی و تومانی در دوره هزار

پرداخت شهریه یا  رعایت حال آنان را کرده ودر برخي موارد به اصطالح ته مسوولین مدرسه الب. است

 !کرده اند بندی کمک را قسط



کشور را تشکیل  درصد از دانش آموزان غیرایرانی مدارس این ۵۹ساکن ایران بیش از   کودکان افغان

با دشوار شدن شرایط اقتصادی، بسیاری از کودکان این خانواده ها در سنین پایین مجبور به ترک  .دهند می

کودکان  ترک تحصیل دلیل اصلیهای مهاجر در پرداخت شهریه،  عدم توانایی خانواده . تحصیل می شوند

 .است

همراه هزینۀ هزینه تحصیل کودکان به »برای مهاجران قانونی نیز صادق است چرا که  ترک تحصیل

« .، مبلغ هنگفتی می شودهایی پرجمعیت و بدون منبع درآمدکارت اقامت یا تمدید پاسپورت برای خانواده 

 .افغان قادر به پرداخت این مبلغ نیستندپرجمعیت بسیاری از خانواده های 

امضا کنند باید تعهدنامه هایی را برای تحصیل در مدارس رسمی در مواردی این کودکان مشاهده شده که 

تحصیل دانش آموز در این مدرسه دلیل بر اجازه یافتن به ادامه »: در یکی از بندهای آن آمده استکه 

« .تحصیل در سطح دانشگاهی نیست
59 

چنین بندی انگیزه ادامه تحصیل را از نوجوانان افغانستانی می 

 .گیرد

 برخی در و دیپلم مقطع تا ایران مدارس در دارند اجازه ،برخی از کودکان افغان که زادگاهشان ایران است

 از استفاده و کار اجازه آن از پس اما. داشته باشند دانشگاهی تالتحصی سال ٦ مدت به ها رشته

های  انتخاب رشته .میدهند دست از نیز را ایران در اقامت اجازه ،صشان را ندارند و به دنبال آنتخص

 مهندسی ،تسلیحات مهندسی ،ای هسته مهندسی ،ایهسته گرایش،فیزیک ،تحصیلی مانند فیزیک اتمی

گرایشهای  ،هوافضا مهندسی ،امن مخابرات ،شبکه امنیت ،اطالعات امنیت گرایش،عاتالاط فناوری

، هواپیما نگهداری مهندسی ،گاز ،معدنی ،پتروشیمی ،یشپاال صنایع مانند شیمی مهندسیمختلف 

 فرماندهی مهندسی ،هواپیمایی الکترونیک ،هواپیما نگهداری و نمایش ،پرواز مراقبت ،خلبانی ،هوانوردی

 و تعمیر مهندسی ،هلیکوپتر خلبانی ،ون هوانوردیفن و علوم ،نظامی های حوزه تکنیک ،هوایی کنترل و

http://dw.de/p/1ALMh


 برای... و دریایی کمیسر و مدیریت ،کشتی فرماندهی و ناوبری ، ،نظامی عاتالاط ،بالگرد نگهداری

 .است ممنوع مهاجرین

 محرومیت های  درمانی

 . یکی از محرومتیهای دیگر که با آن دست به گریبانند، محرومیت از بیمه تامین اجتماعی است

، بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات خبرگزاری فارسو به نقل از به گزارش خبرنگار سایت افغانستان 

درصدی اتباع خارجی تحت پوشش سازمان  ۴۸افزایش ، از   سازمان تامین اجتماعیاقتصادی و اجتماعی 

نفر در  ۰۵۵هزار و  ۲۰از تعداد  وصحبت به میان آمده است  5931تا پایان سال تامین اجتماعی ایران 

درصد از ۰٦. رسیده است ۰۸نفر در اسفند ماه  ۲۰۵هزار و  ۶۲درصد، به  ۴۸، با رشد معادل ۰۴سال 

 .انددرصد آنان را زنان تشکیل داده ٤را مردان و حدود  ۰٩آمار بیمه شدگان اتباع خارجی در سال 

همچنین بیشترین نوع بیمه پردازی این بیمه شدگان، ناشی از بازرسی و کمترین آن از نوع کارگر 

، در سطح ۰٩درسال  بر اساس این آمار، اداره کل شهرستان های استان تهران  .ساختمانی بوده است

 .استانها، بیشترین فراوانی بیمه شده با ملیت اتباع خارجی را دارا بوده است
54

همان گونه که مشاهده می  

هزار نفر تا بیش از یک میلیون کارگری افغانستانی  است که در ایران زندگی 20شود فاصله زیادی میان 

 . می کنند

ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  نامه بیمه آسیا با معرفی. ندارند درمانی   کارگران مهاجر بیمه

یعنی اگر یک . کند های بیمارستان را تقبل می سی درصد هزینهی آسیا  بیمه. آنها را یک ساله بیمه می کند

 .پردازد حساب را می میلیون تومان هزینه بیمارستان آنها شود، سیصد تومان از این صورت
51

این مربوط 

ولی کسانی که قاچاقی یا . به کسانی است که به طور قانونی مهاجر محسوب می شوند و کارت اقامت دارند
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آنهایی که فاقد مدارک شناسایی هستند از بیمه . ای نیستند اند، شامل هیچ بیمه پاسپورت به ایران آمده بدون

  .توانند برای درمان استفاده کنند ساختمان هم نمی

زیرا . تر است که از این کارگران استفاده کنند های ساختمانی به صرفه  برای کارفرمایان و شرکتمعموال

کارفرما کارگری . را می گیرند( با کارت اقامت)آنها نصف دستمزد کارگران ایرانی یا کارگران قانونی 

ایش پیش بیاید به ای هم بر دهد که هیچ مدرکی شناسایی ندارد و ضمن اینکه اگر سانحه را ترجیح می

آن وقت عمال کارگر حادثه دیده می . تواند انکار کند که فرد حادثه دیده برایش کار کرده است راحتی می

 .ماند و هزینه های درمانی که حتا با بیمه نیز خیلی زیاد است

 خاطر به  فرض کنید. زند ها و افزایش قیمت دالر، هزینه ها سر به فلک می با این وضعیت دارو و تحریم

 میلیون سه دوحداقل  باشی، نداشته مفصل یا پالتین به نیازی اگر بشکند، پایت فقط طبقه یک از سقوط

بسیاری از پزشکان و پرستاران  هر چند .شود هیچ کدام از داروها با بیمه حساب نمی. باید هزینه کند تومان

. اما همه این طور نیستند. دهند کنند و کار درمان آنها را انجام می و کادر درمانی بسیار انسانی برخورد می

های بیمارستان از حد معینی باالتر می رود، به بیمار  وقتی که هزینه. هایی حین درمان وجود دارد تبعیض

مثال تو . باید این پول را خرد خرد بدهی تا درمانت را تمام کنیم. ی داریتو این قدر بده: دهند که خبر می

اگر ندهی . میلیون را وسط کار و بقیه را آخر کار ۴میلیون را اآلن بدهی،  ۴باید . میلیون بدهی داری ۲۶

 این اگر حتا …و ” کنیم این دارو را برایت تزریق نمی” :شود کنیم یا این که به او گفته می  بیرونت می

 بیمار وقت آن شرایطی چنین در. وحشتناک تحقیری تحقیراست، باشد، داشته هم تهدید  ی ها فقط جنبه گفته

 البته …و بدهند را بدهی این از مقداری یک قوله و قرض با که شود می متوسل آشنایانش و دوستان به

 .باشد داشته کاری و کس اگر



مثال این که جلوی خودش آرزوی مرگش . افغان بودن تحمل می کنندتحقیرهایی هم هست که فقط به خاطر 

 این“ ،”…کاش زودتر بمیری که این تخت خالی بشه بدهیم به یک ایرانی. تو افغانی هستی“: کنند را می

به لحاظ خدمات درمانی هم  ”کنند مرز رد را تو تا  دهیم می پلیس تحویل را تو. زنیم نمی تو به را دارو

متاسفانه در . کنند شود، این مهاجران غیرقانونی آن را با تحقیر و تهدید دریافت می انجام میاگر کاری 

هایی را هم  ؟ در مقابل انسان!دانی چه بگویی کنی که نمی پرستی را مشاهده می برخی موارد نوعی نژاد

انسانی تنها درد می  برایشان مهم است که. کند که این فرد چه ملیتی دارد بینی که برایشان فرقی نمی می

 .دهند شان را انجام می کشد و نیاز به کمک دارد و وظیفه

نتوانند پولش “در عمل اگر واقعا چنین کسی پول نداشته باشد و بیمارستان دولتی به اصطالح خودشان 

حتا اگر . کنند او را رها می. ها و با درمان نیمه کاره کنند اما با همان تحقیر و توهین ، ترخیصش می”کنند

او را دم در بیمارستان . کنند وضعیت وخیمی هم داشته باشد، به زور او را از بیمارستان بیرون می

که او را از بیمارستانی به بیمارستان دیگر جابه جا  یا این. گذارند و مدرکی هم ندارد که شکایت کند می

ان دوم تا بلکه کسی از آن بیمارستان دلش برند و می گذارند پشت در بیمارست با آمبوالنس او را می. کنند می

اما در چنین مواردی کمیساریای عالی پناهندگان  .بسوزد و او را ببرد داخل تا بیمارستان او را پذیرش کند

 . دهندانجام نمی كاري و سفارت افغانستان هم برای کارگران حادثه دیده غیرقانونی

 

 حوادث کار و نداشتن حمایت های قانونی

و قسمت های سخت آن مانند تخریب بسیاری از کارگران افغانستانی در ایران در بخش ساختمان سازی  

به تبع مهاجر بودن و . کارگران ساختمانی از کمترین حمایت های قانونی برخوردارند. مشغول به کارند

بازار کار، بیشترین  و چون در این بخش از. غیرقانونی بودن اینان از همین حداقل ها هم به کل محرومند



نقص عضو، از کار )حوادث کار رخ می  دهد، این کارگران بیشتر در معرض خطرات ناشی از آن 

سقوط از ارتفاع، سقوط اجسام، ریزش آوار و دیواره گودبرداری، سقوط باالبر و . هستند (افتادگی و فوت

 . جه اندبرق گرفتگی شایعترین مواردی است که کارگران ساختمانی با آن موا

 های ساده شکستگی هایی ازآسیب. می بیننددر حین کار آسیب  کارگرانی كه هر روزه با توجه این که این  

های الزم را می بینند و نه  وسایل ایمنی کار این کارگران نه آموزش. و قطع عضو و مرگقطع نخاع  تا 

 ۶۶و  ۶۲سال تا  ۲۲ – ۲۸از . خیلی پایین است معموال سن این کارگران حادثه دیده. را در اختیار دارند

. سال
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مساله مهمی که مشکالت درمان این کارگران را تشدید کرده خصوصی سازی بهداشت و درمان و فروش 

 .و واگذاری بخش های مختلف درمان در یک بیمارستان به مراکز خصوصی است

شود، نصیب سرمایه داران و کارفرمایان میبه جز سود کالنی که از بابت استثمار بی حد این کارگران 

 :چرخه اخراج و بازگشت مهاجرین افغانستان، با جابه جایی هزاران دالر همراه است

  هزینه ورود غیرقانونی به ایران که به قاچاقچیان پرداخت می شود حدود یک تا دو میلیون تومان

 برای هر نفر

  (ر تومانهزا 41حدود ) ششماهه برگه اقامت هزینه تمدید 

  صدور ویزا برای هر نفر صددالر هزینه 

  در ایرانهزینه حمل و نقل این تعداد مهاجر از مرز تا شهرستان های دیگر 

 استهزار تومان  286 حدودارزش هر مجوز کاری مبلغی . فروش مجوز های کاری 

  برای هر حدود سی چهل هزار تومان )مهاجرانی که باید برگشت داده شوند هزینه ردمرز شدن

  (نفر



  ترکیه و  و بهبسیاری از این مهاجران به دلیل این دشواری ها و سختیهای زندگی از ایران خارج

دالر 5666تا  166 بینهزینه این خروج غیرقانونی نیز برای مهاجران . می روند اروپا به  از آنجا

.   است
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این سود به بهای سختی های بیشمار برای این . این چرخه سود کالنی را نصیب بخش های مختلف میکند

تالش جدی برا ی حل مشکل این شاید یکی از عواملی باشد که به خاطر آن مهاجران به  دست می آید و  

 . شودمی مهاجران انجام ن

 

 گزارش ها حکایت های مهاجران افغانستانی در ایران منتشر شده در

ی شهریار  های حومه ثریا، مادر کارگر افغان که چهار فرزند محصل دارد و در یکی از شهرستان -

، به دلیل اینکه  پرداختم هزارتومن باید می ۸۹۹برای این چهار فرزند »: گوید کند، می می  زندگی

ترسیدم اعتراض . نتوانستم پول کافی تهیه کنم، محمدامین پسر کوچکم را به کالس اول نفرستادم

 «.های ما بد شود کنم و برای بچه

ی  همگی ما پس از این که خبر هدیه»: گوید می. عباس حسینی کارگر ساختمانی است -

ها  ی بعد با خیال راحت دست بچه ون شنیدیم خیلی خوشحال شدیم، هفتهجمهوری را از تلویزی رییس

تر کرده  نام اما گفتند باید پول بپردازیم، تازه از سال گذشته هم گران را گرفتم و بردم برای ثبت



 .ها پول نگیرید، اما معاون مدرسه عصبانی شد پرسیدم مگر اعالم نکردند که از افغانستانی. بودند

» 

رد جلوی ساختمان کمیسیاریای عالی پناهندگان در خیابان امداد شرقی ایستاده یا زن و م 26 -

گوید با  مرد دیگری می. آمده تا نامه بگیرد. ساله ۲۹حدوداً . مردی روی نیمکت نسشته. اند نشسته

. پارسال کمتر بود. گیرند هزار تومان برای هر بچه می ۹۹۹امسال ». شود این نامه مشکل حل می

مجبور شدم در . گفتم ندارم خیلی بحث کردیم. هزار تومان بده ۸۹. گیریم تند امسال پول نمیاول گف

هزار  ۹۹۹اند که باید  حاال مرا صدا کرده. اش ماند هزار تومان دادم و بقیه ۶۸. دو قسط بدهم

 « .ندارم. بَدهی را  تومان

مدیر مدرسه . زنند حرف می سه زن خود را در چادر پیچیده و سرها را نزدیک هم کرده و آرام -

ها  ی اولیا و مربیان و بعد گفته باید شهریه بپردازید وگرنه بچه ی جلسه احضارشان کرده به بهانه

ی مردم کار  در خانه». نشیند تر که پادرد دارد روی نیمکت می زن مسن. توانند امتحان بدهند نمی

 « .بیند شمانم دیگر نمیکردم اما حاال چ دوزی می تا قبل از این منجوق. کنم می

« بندی را دادند؟ ی قسط نامه»  :همه یک سوال دارند. آید زنی از در ساختمان کمیساریا بیرون می -

نامه برای اعزام به یک کشور دیگر « .من بیمارم». گردد فروغ زن میان جمع می نگاه بی

. کنند همه سکوت می. درو بندد و می مژه را می و چشمان بی« .گیرند گفتند تماس می. خواهم می

« .ی پزشکی هم دارید پرونده. خوب است شما هم بروید»گوید  اش می ها به بغل دستی یکی از زن

خواهم دخترها  می. توانم بروم به کشور کافرها من چند دختر دارم نمی»کند که  زن روترش می

 .«اینجا درس بخوانند و مثل من نشوند



های دیگر از  مدیر مدرسه جلوی بچه. رود که کالس پنجم می ترینشان، آرزو، یک پسر دارد جوان -

کرده که دیگر به مدرسه   پسرش خواسته شهریه بیاورد و پسر یک روز کامل در خانه گریه

 « .هزار تومان بدهیم ۹۹۹توانیم یک دفعه  ما هم نمی». روم نمی

ی  یکی که دوم راهنمایی است که در مغازه. آخرین نفِر صف هم زنی است که چهار پسر دارد -

. روند پسر دیگرش ابتدایی است و دو پسر دیگر هنوز به مدرسه نمی. کند ساندویچی هم کار می

. دهد هزار تومان کرایه می ۴۸۹. انگشتان شوهرش حین کار قطع شده و مدتی است بیکار شده

حاال در حوالی میدان شوش زندگی . دهد، اهل والیت پروان است ش را نشان میکارت اقامت

اش این شهریه  همه»: گوید می. دوزد کند یا کفش طبی می بندی می خودش در خانه بسته .کند می

 .بندی کنند خدا کند قسط. دهیم بابت تمدید کارت اقامت و عوارض شهرداری هم پول می. نیست
58

 

  

ی او برای  خانواده. های ساکن نروژ است که در ایران به دنیا آمده است افغان یکی از. غالم ح -

ها دارای مجوز قانونی برای زندگی و  کردند و هیچ یک از آن سالیان متمادی در ایران زندگی می

گوید که پدرش از روزی که او به یاد دارد؛ کارگر ساختمان  غالم می .اند یا کار در ایران نبوده

کردند که هم اکنون در کشور فنالند به  تر او هم در ایران کار می دو برادر بزرگ. تبوده اس

سالگی در ساختمانی که کار  06ی او پدرش در سن  به گفته .کنند صورت قانونی کار و زندگی می

گونه کمکی به او نکرد و به سرعت کارگر دیگری از  کرد؛ مصدوم شد و صاحب کار هیچ می

کرد و با  ی غالم نمی بیمه هیچ پشتیبانی از خانواده. تر بود را جایگزین او کرد انافغانستان که جو

ها در آن سکونت داشتند؛ وضعیت امرار معاش برای  ای که آن ی مخروبه ی خانه باال رفتن اجاره

ی تهران کار  تر غالم در یک مرغداری در حومه برادر بزرگ .ی او سخت شده بود خانواده



توانست بکند چرا که با  دی نابرابر با کارگران ایرانی داشت اما شکایتی هم نمیکرد و درآم می

ی او با مشکالت فراوانی از جمله بازگشت اجباری به کشور  اولین طرح دعوا از سوی او؛ خانواده

، خسته به خانه ساعت کار 52ها پس از  برادرش شب گوید غالم می .شدند رو می افغانستان روبه

تر غالم مجبور  بعد از مصدوم شدن پدر؛ برادر بزرگ. تی قدرت حرف زدن هم نداشتآمد و ح می

برادر دیگر او اما در  .کرد ساعت در روز کار می 52تر از  کاری هم شد و حتی بیش به اضافه

های پالستیکی قابل بازیافت مشغول بود و در روز  آوری بطری ها با یک گاری به جمع خیابان

آوری کند و به شرکت بازیافت  های خالی را جمع کرد تا بطری ا زیر و رو میچندین تن زباله ر

 .تحویل دهد و در ازای هر کیلو؛ مبلغ مشخصی را دریافت کند
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 ۰۹۹قاچاقچی ها از او . ماهی است که وارد ایران شده  ۰سال دارد و  ۲۴ ، است ” اسماعیل ” -

اسماعیل در  .هزار تومان گرفته اند و از هرات افغانستان به سیستان و بلوچستان ایران آورده اند

تکاپوی آمدن به ایران دو بار دستگیر هم شده است؛ به گفته خودش ماموران ایرانی تنها کاری که 

ی را آزاد کرده اند وی را به ماموران پلیس مرزی افغانستان تحویل داده اند و پلیس مرزی هم و

او به امید داشتن یک شغل پر درآمد تر از کشور خود به ایران آمده است و حاال با به  .کرده است

هزار  ۴۹و جمع آوری زباله های قابل بازیافت روزانه قریب به ” چهار چرخ ” دست گرفتن یک 

اله خشک و کیلو زب ۹۹۹کیلو و گاه نزدیک به  ۶۹۹اسماعیل روزانه بیش از .تومان درآمد دارد

قابل بازیافت جمع می کند ، شبانگاه زباله ها را به یک مرکز در خیابان مولوی تهران تحویل می 

هزار تومان  ۴۹تومان پول می گیرد و این چنین روزانه حداقل  ۶۹۹دهد و در ازای هر کیلو 

 به را آن عمده بخش و کند می  او بخشی از این پول را هزینه اقامت خود در ایران .کاسب است

 .ستدفر می هرات در خود نیازمند خانواده



کند و از بدخشان  سال است در تهران زندگی می ۶۶غدیر، کارگر باربر در بازار تهران،  -

همسر غدیر بیمار است و به دلیل نداشتن بیمه، قادر به پرداخت . افغانستان به ایران آمده است

جا  برای جابه»: گوید او با توصیف شرایط سخت کار در بازار تهران می. های درمان نیست هزینه

 قبل های سال در. دهند می تومان هزار پنج تا رکردن بارهای مختلف با چرخ دستی بین دو هزا

 پا و دست خودشان برای چرخ یک من مثل و آمدند می اعدام میدان همین به زیادی های ایرانی

 پول چون نیست خبری ها آن از که است سالی چند االن اما کردند، می جا جابه بار و کردند می

با چرخ کم است و کفاف حداقل زندگی را جایی بار  جابه برای ها بازاری طرف از پرداختی

 .دهند ها هستند که چون امید بازگشت به افغانستان ندارند، این کار را انجام می فقط افغان. دهد نمی

» 

 باره دراین کند می زندگی ساخت حال در ساختمانی ساله که در انتهای حیاط  20بصیر کارگر  -

 را کارها همان اگر و دهند می انجام ها افغانی را ساختمانی سخت کارهای بیشتر» :گویدمی

ی ها انجام بدهند حقوق بیشتری می گیرند و به همین دلیل صاحب کارها ترجیح می دهند ایران

فضای  «.کارگر افغانی داشته باشند که هم برایشان سخت کارکنند و هم پول کمتری به آن ها بدهند

وسط آن موکتی نخ نما پهن است و یک گاز پیک زندگی بصیر اتاق سه، چهار متر است که در 

او می گوید . نیکی کوچک روی آن جای گرفته با کتری سوخته که بخار از لوله آن به هوا می رود

کل وسایل زندگی اش کمتر از یک بقچه است و هرچه پس انداز می کند برای مادر و دو 

ون سیاه و یاین اتاق نگهبانی تلویز تنها وسیله سرگرمی او در. خواهرش به افغانستان می فرستد

سفید قدیمی است که تصویرش پراز برفک است و او هر چند دقیقه یکبار برای گرفتن کانالی جدید 

قبل از اینکه در این ساختمان مشغول به » :او می گوید .مجبور است جهت آنتنش را عوض کند

بیشتر . چاه های فاضالب می کندم کار بشوم دو سال برای یک پیمانکار شهرداری کار می کردم و



کارگرهای کندن فاضالب افغانی ها بودند و اگر هم کارگر ایرانی پیدا می شد برای شهرهای دور 

بود که برای خرج خانواده اش در شهرستان به تهران آمده بود و چون کاری پیدا نکرده بود، چاه 

  .می کند

گرفته یکی از محله های مهم سکونت مهاجران  باقرآباد که در نزدیکی قبرستان بهشت زهرا جای -

آن ها در . نسیم و برادرش اهل والیت هرات در کشور افغانستان هستند. افغانی در تهران است

زمان جنگ طالبان پدر و مادر خود را درافغانستان از دست داده اند و بعد برای زندگی به ایران 

ی به بهشت رنه سنگ بری در جاده قدیم شهرساله و کارگر یک کارخا 28نسیم . مهاجرت کردند

من و برادرم سال های بسیاری است که در ایران زندگی می کنیم و » :او می گوید. زهرا است

کس و کاری هم در افغانستان نداریم و کاری هم در آن جا پیدا نمی شود که به افغانستان برگردیم 

ه افغانستان بر گردانند باز هم به ایران می بار دیگر هم اگر در بندمان کنند و ب 56برای همین 

شرایط زندگی هر روز برای افغانی ها در ایران سخت تر می شود به » :او می گوید «.آییم

خصوص بعد از یارانه ها همه چیز چندین برابر شده است و ما هم که یارانه و کمک خرجی نمی 

هم نداریم باز اینجا کاری هست که  سخت تر زندگی می کنیم ولی راه برگشتی، گیریم از دولت 

 « .یک لقمه نان در بیاوریم، در افغانستان که همین کار هم وجود ندارد

کند و کارت اقامت و اجازه کار در ایران دارد می عزیز در کارخانه تولید مواد پالستیکی کار می -

خیلی از . ی نداردکارگر افغانی مجبور است در ایران زندگی کند چون در کشورش سرپناه» :گوید

ها را کارگران افغانی در ایران آباد کردند اما هیچ وقت حق و حقوقشان را درست جاها و ساختمان

ل داده ام اما حتی بیمه پو ایران در کار اجازه گرفتن برای تومان هزار 546  امسال خودم. نگرفتند

افغانی زمان کار دچار بال شده اند از کارگر افغانی حمایتی نمی شود تا حاال کلی کارگر . هم نیستم

 « .و مرده اند اما کسی حمایت نمی کند و تازه کلی هم تحقیر می شویم
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 13.5 خراسان شمالی

 12.3 گیالن

 12.3 گلستان

 12.1 اردبیل

 11.1 کردستان

 11.1 سیستان بلوچستان

http://khabarnama.net/blog/2016/09/10/afghan-refugees-caged-in-iran/


 

مرداد اعالم کرد که  ۶۰شنبه  الملل روز سه کار و رفاه اجتماعی ایران در امور بین قائم مقام وزیر تعاون، 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با اشاره به .استان ایران ممنوع است ۲۲به کارگیری کارگران افغان در 

، اگر کارفرمایی از نیروی کار ۰۴در سال : افزایش جریمه به کارگیری نیروی کارغیر مجازخارجی گفت

  .شود تومان جریمه می ۰۹۹هزار و  ۲۲۵خارجی به گفته او، غیر مجاز استفاده کند، روزانه 

https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_labor_ministry_ban_afghan_work/2719531

9.html 

 2651ماه می  52به  نقل ازسخنان وزیر کشور در صحن علنی مجلس   -7

www.iribnews.ir/fa/print/82426http:// 

https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_labor_ministry_ban_afghan_work/2719531

9.html 
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3- http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=11259 

 : شرایط قانونی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی -56

https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_labor_ministry_ban_afghan_work/27195319.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_labor_ministry_ban_afghan_work/27195319.html
http://www.iribnews.ir/fa/print/82426
https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_labor_ministry_ban_afghan_work/27195319.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_labor_ministry_ban_afghan_work/27195319.html
http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1002450


 .اجازه زناشویی به وزارت کشورتقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه ( ۲

گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بالمانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت ( ۶

در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر . شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد

فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک 

 .صادر کند

 .در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسالم( ۹

آیین نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، عالوه بر  ۹همچنین، وزارت کشور طبق ماده 

 .صیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند، نسبت به تح۶مدارک موضوع ماده

 :ـ این مدارک عبارتند از

گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و ( ۲

 .کنسولی کشور متبوع مرد

سی و کنسولی گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیا( ۶

کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه 

 .در ایران اقامت داشته باشد

گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و ( ۹

مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف 

اوالد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طالق 

مستخدمان دولت که منصب های مهمی دارند در ازدواج با اتباع بیگانه با محدودیت هایی  .پرداخت کند

دیت ها هم منطقی است، زیرا با توجه به مقامی که این افراد دارند، این دلیل وجود محدو. مواجه هستند

 .احتمال وجود دارد که از لحاظ امنیتی و اطالعاتی سوء استفاده هایی صورت بگیرد



55-eqtesad.com/SiteKhan/1002450-e-http://donya 

  5931/62/55:تاریخ خبر دنیای اقتصادروزنامه 

http://www.afghanembassy.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/item/682-

%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-

%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-

%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-

%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-

%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7

%D9%86.html   

52-http://www.iribnews.ir/fa/print/82426 

 مدافعان حقوق کارگرکودک غیرقانونی حق تحصیل ندارد، کانون 

کرستین ساالزار، درگفت وگو باروز نامه ی سرمایه ازکودکان مهاجر غیر قانونی »نماینده یونسف 

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل ودولت افغانستان : وآموزش کودکان خبرداده است اواضافه می کند

وبااین حال میزان حضور . تسال اس52نشان می دهد،بیشتر کودکان مدرسه رو ،ازهفت الی 2661درسال

درصد ازکودکان می باشد واین وضعیت دربرخی مناطق جنوبی کشور بیش 14کودکان درمدرسه تنها

http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1002450
http://www.iribnews.ir/fa/print/82426


هنوز دومیلیون کودک افغانستاني در این کشور ازسواد محرومند،میزان تکمیل دوران ابتدایی .درصد06از

 .درصد است96درصد ودر دختران41درپسران

آمارنهضت سوادآموزی کشور . ر بیش ازسه ملیون پناهنده مهاجر حضوردارندبراساس آمار وزارت کشو

ازآموزش نیم ملیون پناهنده افغانستانی خبر می دهد ولی هنوز درصد قابل توجهی ازمهاجران افغانستانی 

 .ساکن ،از این امکان بی بهره اند

http://sedayemohager.blogfa.com/cat-4.aspxایران / دویچه وله فارسی 

 

 

درمقابل دفتر ( دسامبر ۵آذر، ) ۲۰تن از مادران این دانش آموزان که روز دوشنبه  ۶۹۹بیش از 

قشر مهاجران افغانستانی مقیم ایران، عمدتا »:بودند، گفتند  کمیساریای عالی پناهندگان درتهران تجمع کرده

تورم دوساله اخیر و رکود اقتصادی حاکم برایران . کارگر ساختمانی هستند و منبع درآمدشان ثابت نیست

 «.هایی را ندارند پرداخت چنین شهریه این قشر را به شدت آسیب پذیر کرده و توانایی

هایی است که سالیانه بابت تمدید کارت اقامت وعوارض  مبلغ شهریه بابت تحصیل، جدای از هزینه

 .شود ها دریافت می شهرداری و تمدید کارت کار از این خانواده

8.aspx-r.blogfa.com/cathttp://sedayemohage 

  شورا آذرنوش، صدای آلمان( 2654) -59

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AD%D8%B0%D9%81-

%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/s-9997
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/s-9997
http://sedayemohager.blogfa.com/cat-8.aspx


D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-

%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C/a- 
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 انسان غیرقانونی حق درمان ندارد، کانون مدافعان حقوق کارگر -51

 همان منبع -50

 57-  گزارشی که در خبرگزاری آناتولی منتشر شده از قول یکی از کسانی که مهاجران در

 :غیرقانونی را از مرز خارج می کند، چنین آمده است

 

یکی از افرادی که مهاجران غیرقانونی را از مرز خارج می کرد در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار 

 :داشت

هم ( هزار دالر 56.1حدود )میلیون تومان  46تا . خیلی باال بود قبل از اینکه مرز اروپا باز شود قیمت ها"

( هزار دالر 5.8الی  5.9)میلیون تومان  7تا  1اما بعد که سختگیری یونان کم شد یک نفر با . می گرفتیم

مثال . بستگی داشت قاچاقبر چقدر درخواست کند و ما هزینه را به مسافران می گفتیم... به اروپا می رسید

.. .طلب می کرد، ما دو میلیون تومان می گرفتیم( دالر 476)هزار تومان  866کردها یک میلیون و اگر 

هزینه رد کردن از مرز ایران به سمت ترکیه ( دالر 866الی  166حدود )میلیون تومان  9تا  2عموما بین 

 .ت ها متفاوت استنسبت به مسیر، قیم. تفاوت قیمت هم به دلیل دالل ها و واسطه ها بسیار بود. بود



http://aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%

D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-

%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-530-

%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1/794047 

57- http://jamejamonline.ir/online/2111187913243800550  
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http://www.momtaznews.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-
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