
مصاحبه  با یک کارگر مهاجر از افغانستان در ایران

تیکا کلکیمصاحبه گر: 

- شم به چه کاری مشغول هستید؟

هستم.  کفاش و کردم رها را هستم. مدرسه کفاش که است سالی دو

- به عنوان یک کارگر مهاجر که از افغانستان به ایران آمده ای، چقدر دستمزد می گیری؟

و نیسسستم سکار سال تام البته ،آید می در  تومان[هزار] ۱۰۰ تا ۸۰ بین است. روزانه بهت کارها از بعضی نسبت به کفاشی
است.  خوب کار وضع که ست ماهی چند به مربوط

- چه تفاوتی بین شم به عنوان کارگر مهاجر با کارگر ایرانی وجود دارد؟ چه تفاوتی را خودت دیدی یا لسم کردی؟

هستند. مشغول خیاطی و کفاشی بنایی، کارهای در باشند. بیشت مشغول زیاد توانند نی اداری کارهای در مهاجر کارگرهای
لل یعنی کنند، فعالیت توانند نی فنی رشته های در بخوانند، درس بخواهند اگر کارگرها دهند. نی راهشان اص

- گفتی دو سال است که درس نی خوانی و داری کار می کنی. دلیلی که ادامه ی تحصیل ندادی چه بود؟

مسساهی سسه یسسا دو دلیسسل ایسسن بسسه شسسدم، آن درگیر کمی که باشد ای گذرنامه که بود قرار و افتاد است. اتفاقی مفصل دلیلش
کردم.  رها را مدرسه و آمد نی خوشم درس از  خیلی[دیگر] هم خودم آن از رفتم. بعد نی مدرسه

- برخورد کارفرما و صاحب کارها با شم یا افراد دیگری که از افغانستان به ایران آمده اند، چگونه بوده و الن چگونه است؟

لل و نبوده ایرانی نما یکارفرما که ما است.  افغان فع

۱



- شاید از هم وطنان ات شنیده باشی، برخورد آن کارفرماهای ایرانی با آن ها چگونه بوده است؟

ور ت این ط وده. بیش تی ب ار مف بیشت اذیت  شان کردند، مثل پول شان را ندادند یا یک مدت کار کردند و اگر کاری بوده بیشت ک
است که کارفرما، سیصد یا چهارصد هزار تومان از حقوق کارگر را پیش خودش نگه می دارد که مبادا کارگر جای دیگری س کسسار
برود و مشغول شود. خلصه آخر س تسسویه حسساب می کننسد ولسی بیشتشسان اذیست می کننسسد و پول شسان را درسست و حسسابی

نی دهند.

- وضعیت معیشت شم با دستمزدی که می گیرید، با توجه به خوراک، پوشاک و مسکن چگونه است؟ به نظر خودتان وضسسعیت
مطلوبی دارد یا نه؟

لا خیلی سخت نیست، چون وضعیت مالی مسسن خیلسسی خسسراب نیسسست و خسسوبه، چسسون چنسسد وضعیت مسکن برای خود من شخص
برادریم، همه مشغول کار هستیم و با خانواده زندگی می کنیم. به قدری هست کسسه می تسسوانم خسسرج زنسسدگی ام را در بیسساورم. امسسا
لا دشوار است. الن ما در کارخانه مان چهار کارگر داریم که از پاکستان آمده اند، یعنی افغان هایی کسسه برای مهاجرهای دیگر واقع
د را بسه ه کسار می کنن به پاکستان مهاجر شده بودند، اما همه سن بیست یا بیست و یک  سال دارند و متأسسفانه مجبورنسد هرچ
پاکستان برای والدین شان بفرستند، از طرفی هم تفریح زیادی نی توانند داشته باشند، چون در بیشسست نقسساط تهسسران مهاجرهسسای
افغان را می گیرند و دیپورت می کنند [باز می گردانند]. به همین دلیل است که این ها بیشت در کارخانه هستند و جمعه ها یکسی

دو ساعت به پارک های اطراف برای تفریح می روند، ولی جای دوری نی توانند بروند. 

- یعنی به افغانستان دیپورت می شوند؟

بفرستند را کسی پاکستان از که است این خانواده شدند. امید دیپورت که بودند نفر سه دو جا هستند. همین بله. زیاد بله،
نیست.  خوب انش وضعیت و شوند می دیپورت متأسفانه که هم ها این از بفرستد. بعضی پول و کند کار اینجا که

وده یسا منفسی بسوده؟ آیسا شسم حمسس یتا-  برخورد نهادهای امنیتی یا دولت ایران با شم چگونه بسوده اسست؟ برخسورد خسوبی ب
شده اید؟

نه. زیاد که اصلی حمیت اما ،باشیم شده زبان به یا ظاهر به شاید که حمیت

- آیا شم شناسنامه ی ایرانی دارید؟

اتباع. کارت دارم. یک مهاجرت کارت یک نه. فقط



- با این کارت اتباع، آیا آزاد هستید که به همه  جای ایران سفر کنید؟ چون بعضی از استان ها از ورود اتباع خسسارجی یسسا کسسسانی
که از افغانستان آمده اند، جلوگیری می کنند. آیا شم هم این مشکل را دارید؟

بسسه نسسه امسسا ،دیگسسر شسسهرهای یسسا مشهد مثل کنیم، مسافرت کشور داخلی شهرهای در توانیم می فقط ما که کارت این بله. با
دیگر. کشورهای

- درسته. اما چند وقت پیش بود که برخی از شهرها از ورود مهاجران افغان جلوگیری می کردند و نی گذاشتند وارد شسسوند. ایسسن
مساله برای شم هنوز پیش نیامده ؟

کسه مازندران کنند، ایجاد مشکل مهاجران برای که است ونهگ این شدت به است. اصفهان شکل این به مازندران بله. الن بله
شوید. وارد گذارند نی یعنی کنند، می برخورد شدت به

- یعنی شم با این کارت تان الن نی توانید وارد مازندران یا اصفهان شوید؟

شاید و کنند می آمیزی خشونت رفتارهای شان مردم بشناسند اگر اما اند، نداده تشخیص را مان قیافه یعنی شویم وارد هم اگر
کنند.  ایجاد مشکل هم ها پلیسم

- شم مجرد هستید یا متاهل؟

هستم.  مجرد و دارم سال ۲۱ من

لل بسسا مسسادر، خسسواهر، - برخوردهایی که با زنان مهاجر افغانستانی یا کارگران زن افغانستانی در ایران می شود، چگسسونه اسسست؟ مث
بستگان، آشنایان شم یا زنان هم وطن تان چگونه است؟

فارسسسی و دارنسسد لهجسسه ما بیشسست مادران یا افغانستان نیست. زنان خوب زیاد نشا همسان یا مردها طرف از زنان با برخورد
کسسه احسستامی یسسا اهمیسست آن گیرنسسد. می قرار تسخر مورد کنند، می خرید یا شوند می بازار وارد کنند. وقتی نی صحبت خوب
ناهمسس هسسم بیشسست و شسسوند نی گرفتسسه جدی یا ندارد، مهاجر افغان زن را شود می ای مغازه یا بازار وارد ایرانی زن یک وقتی

کنند.  می مسخره



لا کارگران ایرانی، با شم چطور است؟ - برخورد کارگران دیگر، مخصوص

با هستند، خوب خیلی هاشان طور. بعضی همین هم کارگرها کنند، می فرق هم با ها آدم هستند. اینجا خوب ها آن از بعضی
و هسسستند، پرسسست نژاد دلیلسسی هسسر بسسه حسسال مقدار یک نه، هم ها آن از هستم. برخی صمیمی و رفیق خیلی ها آن از بعضی

کنند.  می مسخره

- آیا از این مثال هایی که زدی، برای مادر خودت یا زنان دیگری که می شناسی شاهد مساله ی تسخر بوده ای؟ یسسا راه نسسدادن بسسه
برخی از شهرها، برای خودت که چندین سال در ایران بودی و به نسوعی در ایسسران بسزرگ شسدی، از ایسن دسست اتفاقسات افتساده
است؟ اگر می توانی کمی توضیح بده، و بگو چه نوع برخوردهای نژادپرستانه ای بسسا شسسم از طسسرف برخسسی از ایرانی هسسا شسسده؟ از

مدرسه تا محل کار.

توسسسط هسسم و معلمیسسن توسسسط هسسم ،شسسدند می متسسوجه کسسه وقسستی نکنم. اما معرفی اتباع را خودم کردم می سعی مدرسه در
گرفتیم.  می قرار تسخر مورد ها بچه

- آیا با شم از طرف معلم ها برخورد فیزیکی هم می شده؟ یعنی آیا تنبیه  می شدید؟

لا او از خسسودم داشت، هم فیزیکی برخورد و نبود خوب مهاجرها با خیلی که زیست شناسی، معلم داشتیم، معلمی بله. اتفاق
بسسا امسسا نداشت، کاری زیاد خودش وطنان هم داشتند. با را تجربه این هم دیگر های بچه همچنین بودم، خورده کشیده چند

داشت. شدیدی برخورد مهاجرها

- آیا فقط همن یک مورد و یک معلم بود یا معلم های دیگر، مدیر مدرسه یا ناظم نیز چنین برخوردهایی با شم داشتند؟

لا، مدرسه بودند. مدیر پرداخسست را شسسهریه مسسن کسسه بسسود کسسرده فکر و بود کرده اشتباه کشید، بیرون را من روز یک مخصوص
گفت که بودیم مهاجر دو ما و نیست اینجا که گفت ام، داده که دادم جواب من نه، یا دادی را شهریه تو که گفت نکردم،

هستید. فردا فلن و هستید افغان شم که گویم می و آورم می همه جلوی صف س را شم نیاوری، را شهریه این فردا تا اگر
لل را شسهریه شسم و شسده اشتباه که گفت بردیم، دوباره را شهریه ما که شا صبح هسم خواهی ایسد. معسذرت کرده پرداخست قب

نداشتند.  خودم و مادرم با خوبی برخورد رفتیم، می مادرم با نام ثبت برای ما که نکرد. موقعی

- پسم برخوردشان بیشت با شم بود که مهاجر بودید. یعنی با ایرانی ها برخوردشان زیاد این طور نبود و بهت بود؟



ایجسساد درگیسسری شسساید بگوینسسد زور هسسا آن به بگویند؛ اگر زور توانند نی زیاد است، خودشان کشور چون ها ایرانی به ها معلم
ایسسن تواننسسد نی زیاد هستند، مهاجر نهایت در و دارند، نه. ترس افغان شاگردان اما بزند، را معلم بخواهد شاگرد شاید شود،

از هم نهایت در و بخورند، ککتک مدرسه شاگردان طرف از هم و معلم طرف از هم شاید کنند را کار این اگر بکنند، را کار
شوند.  اخراج مدرسه مدیر طرف

- بیرون از مدرسه، در محیط کار، محل زندگی تان یا در شهر، باز هم برای تسسان از ایسسن دسسست اتفاقسسات از طسسرف دیگسسران افتسساده
است یا نه؟

لل می را ما بودند، زیاد ها محله بله. در ها محله در لل خانه صاحب بودیم، مستاجر ما محله یک در حتی شناختند. مث پسسول اص
های بچه شویم. او نی بلند ما ندهی را ما پول تا که بودیم گفته و بودیم کرده لج هم ما بود، معتاد آدم یک داد، نی را ما

لل ما که زدند می ما ی پنجره به بزرگ های سنگ محکم و رفتند می بام پشت به ها آن فرستاد، می را همسایه واب مث ودیم خ ب
سسسفره س اگر ما ی همه که بود محکم چنان ضبه ولی کنند، استاحت خواستند می و بودند آمده کار س از ها این پدرم یا
بسسا خوردنسسد، ککتسسک محلسسه در دفعسسه چنسسد برادرانسسم بسودن مهسساجر همیسسن خسساطر مسسان. بسسه جای از پریدیم می بودیم خواب یا

مسائل.  گونه این و جا بی های تهمت و شد شان دعوای ها همسایه

لل چه نوع تهمت هایی، اگر بتوانی بگویی خیلی خوب می شود. - مث

لل دیگر مهاجرهای به اما ،نزدند تهمت ما به پسایین را مدرسسه ی  شیشسه یسا زنسسد، می را دیگسری فسرد خودشسسان ی بچه چسرا. مث
زد. ایسسن ککتسسک را شسسم رپس یا آورد پایین را مدرسه ی شیشه که بود افغان ی بچه این که گویند می و آیند می سیع آورد، می

ها.  حرف نوع این و بود همسایه

- یک سؤال دیگر می پرسم که به نوعی جمع بندی است و دوست دارم نظر تو را بدانم که بگویی در  واقع چه بایسسد کسسرد. علوه
بر این توضیحاتی که دادی و  مسایلی که خودت از نزدیک لسم کردی و برای خودت اتفاق افتاده، می دانی که اتفاقات دیگری
لل در یزد یا قزوین و جاهای دیگر خانه های شان را آتش زده اند، یا به قتل رسیده اند. در هم برای کارگران مهاجر افتاده است، مث
کل برای از بین بردن این برخوردهای نژاد پرستانه چسسه از طسسرف حکسسومت ایسسران و فرهنگسسی کسسه در  واقسسع آن هسسا در جسسامعه جسسا

می اندازند چه باید کرد؟

کرد. باید چه ببینم کنم فکر باید

-  هر طور که دوست داری، می توانی پاسخ بدهی.



بخسسواهیم کسسه نسسداریم زیسساد را حسسق ایسسن ما خلصه و کنند یکی به دست مهاجرها همین یا کارگرها ماند. باید نباید که آرام
وضسسعیت در افغانسسستان کشسسور زودتر هرچه امیدواریم فقط کرد، توان نی کنیم. کاریش دولت به اعتاضی یا گله یا شکایت

لل که آنجا  هرچندبروند. کشورشان به افغان مهاجرهای و بگیرد قرار بهتی نیست.  زندگی برای موقعیتی فع

- آیا تو دوست داری روزی به کشور خودت برگردی؟

ایران در چون ،دیگه مجبوریم اروپا. اما و آمریکا چه و ایران چه افغانستان، چه نیست، مهم زیاد من برای که خودم کشور
مسسسیر و برویسم قاچسساق با باید که برویم بخواهیم هم دیگر کشورهای گیریم. اگر می قرار تسخر مورد و دهند نی کار زیاد

برویم.  خودمان کشور به که مجبوریم کنیم، طی باید را سختی

- ممنون از اینکه وقتت را به ما دادی. اگر صحبت خاصی داری ما می شنویم.

ندارم.   دیگری صحبت و شد تام هایم صحبت من ممنون،
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