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 اخراج کارگران افغان، يک اقدام جنايتکارانه است که
 وسيعا بايد مورد اعتراض قرار بگيرد و محکوم شود

 
  

 ماه هشتاد و پنجآذريازدهم                                                                                    )اقليت(سازمان فدائيان 
  

 
 

ه افغان ها، طرح رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی، همراه با يک کارزار وسيع تبليغاتی هيستريک و بی شرمانه علي

صالحی مرام، مدير کل اشتغال . اه گذشته آغاز کرده استاوائل مکارگران و پناهجويان افغان را ازاخراج گسترده ی 

اتباع خارجی وزارت کار جمهوری اسالمی چنين عنوان نموده است که از سه ميليون افغان که در ايران زندگی می 

ر  افغان که با د و پناه جويان با اين حساب، صدهاهزارنفر از کارگران.  هزار نفر اجازه اقامت دارند٩٠٠کنند، تنها 

. نظر گرفتن اعضای خانواده ی آنها، سر به ميليونها می زند، به بهانه ی نداشتن کارت اقامت، در معرض اخراج اند

.  هزار تن از کارگران افغان اخراج می شوند۵٠٠وزارت کار رژيم اعالم نموده است که تا پايان سال جاری، 

ويقی و تنبيهی در مورد کارفرمايان، از آنا ن خواسته وزارت کار در عين حال با پيش گرفتن توأمان سياست های تش

 وهشدار داده است چنانچه به اين کار اقدام نکنند، ضمن آن   روز کارگران افغان را اخراج کنند١۵است ظرف مدت 

خدمات  و  تسهيالت  اعطای از  کشور نيز وم می کند، بانک های ماه حبس محک۶ تا ٣که دستگاه قضائی آنان را به 

است چنانچه   داده   حال قول وزارت کار رژيم، در عين. خواهند نمود خودداری  به اين دسته از کارفرمايان بانکی 

گيرند، دولت تا مدت سه سال حق ای آن ها کارگر ايرانی را به کاربه جکارگران افغانی را اخراج کنند و،کارفرمايان

.بيمه آنها راخواهد پرداخت  

 

رت بارزگانی و بازرسان ، دادستانی، وزافراد نيروهای انتظامی، وزارت کشوارکب ازهم اکنون تيم های ويژه ای م

  می رود  گمان  که  به مراکزی مراجعه،  ضمن  “ طرح ضربتی ”يک   انجام   با تشکيل شده است کهوزارت کار

 کارگران شناسائی .ها به کار مشغول باشند، اين کارگران را شناسائی، بازداشت واخراج می کنندآنافغان در کارگران

قبيل اردوگاه و بازداشت گاه در مناطق مرزی منتقل می کنند و سپس به افغانستان ه را ابتدا به مراکز نامعلومی ازشد

خوانده شده، “ غيرمجاز ” هزار کارگر افغان در استان تهران، ٧٠٠ هزار از ۴٠٠در حال حاضر . باز می گردانند

 و زير نظر پيمان کار در شهرداری تهران، در بخش خدمات شهری ر افغان که سه هزار کارگ. که بايد اخراج شوند

تهران، تا پايان سال، هيچ کارگر افغان در طبق دستور شهردار. ن کارگران اندزمره ی ايمی کنند، درخصوصی کار

. شهرداری تهران فعاليت نخواهد کرد  

 

 افغان در حالی صورت می گيرد که مطبوعات وابسته به تعقيب و آزار و بازداشت گسترده ی کارگران و پناهجويان

تيترهای درشتی . و سوء تبليغ می کنند  بزرگ نمائی  رژيم نيز، پشت سر هم پيرامون تعداد شاغلين افغان در ايران،



و چاپ می کنند و به اشاعه ی افکار وايده های نژاد پرستانه می پردازند “ افزايش جرم و جنايات افغان ها”در باره 

.برای آلوده ساختن اذهان توده های مردم، به تزريق سموم ناسيوناليستی به رگ و پيوند جامعه مشغول اند  

را عليه بخشی  که مردم  ذيالنه آن است  و ر  اين شيوه های کثيف  به چنگ زدن از جمهوری اسالمی  هدف رژيم 

ضديت  و زندگی کرده اند، تحريک نموده وکارهمديگرکناردر های سال کشان جامعه ما که سالمحروم ترين زحمتاز

  با پرتاب اين هوری اسالمی، همراه جم ارتجاعی رژيم . انگيزد بر  افغان   پناهجويان  نسبت به کارگران و آنها را

 واهانت و تحقير آنها، در عين حال تالش می کند مسئوليت   و پناهجويان افغان سمت کارگران به  تيرهای زهرآگين 

 بياندازد و  و پناهجويان افغان  ديگر را به گردن کارگران و دهها معضل اجتماعی اقتصادی بيکاری، اوضاع وخيم 

وزارت کار رژيم .  و پناهجويان افغان بتراشد  اخراج کارگران خويش، يعنی کارانه   اقدامات جنايت  توجيهی برای

مردم بهبود می يابد و معضل نيزعوامفريبانه چنين وانمود می سازد که با اخراج کارگران افغان، وضعيت اقتصادی 

.بيکاری نيز از ميان برداشته می شود  

 اقدام   چنين  و به  می شود  متوسل  و دستاويزی  حربه  به چنين  جمهوری اسالمی بار نيست که اين نخستين  البته

 اخير، چندين بار دست به اين جنايت   ده سال مرتجعين حاکم بر ايران در طول الاقل. جنايتکارانه ای دست می يازد

 نيز  بيکاری جلوه داده اند و درمقياس گسترده را عامل  و پناهجويان افغان  شرمی، کارگران زده  اند و در کمال بی

ايران اخراج و به پناهجوی افغان، از  بود که دوميليون کارگر و٨١سال آخرين نمونه آن در. آنان را اخراج کرده اند

 و ساير  کارگران  اقتصادی وضعيت  بهبودی دره تنهاد بوده اند که ناما مردم ايران شاه. افغانستان عودت داده شدند

 نيافته  کاهش   بيکاری ه وبرطرف نشد اجتماعی  معضالت  تنها   نهزحمتکش مردم ايران حاصل نشده است،اقشار

.است، بلکه اوضاع در تمامی اين زمينه ها، بيش از پيش وخيم تر نيز شده است  

 

 و اخراج  و پناهجويان افغان  عليه کارگران   اقدامات سرکوبگرانه تشديد و  دستگاه حکومتی  بيشرمانه دروغ های 

حقوق ترين و  کارگران افغان به عنوان بی  جواز اقامت، در حالی انجام می شود که گسترده آنها  به بهانه ی نداشتن 

محروم ترين بخش طبقه کارگر ايران، ساليان متمادی است در ايران به انواع کارهای سخت و دشوار، از چاه کنی و 

ب و خدمات شهری حفاری و راه سازی و ساختمان سازی گرفته  تا کارهای سنگين کشاورزی و کار در بخش فاضال

درحالی . و کوره پزخانه و امثال آن مشغول بوده و بی برو برگرد، درتوليد ثروت های اجتماعی کشور سهيم بوده اند

ريده است و با خشونت که طبقه سرمايه دار ايران نيروی کار اين بخش از کارگران را به بهای بسيار بسيار ارزان خ

و  ساعات کار  و  حقوقی، نه بيمه حداقلنه  ه  برای اين کارگران، هيچگا  است، اماها را استثمار نمود ه آن و بيرحمی

ز اين کارگران سرمايه داران ايرانی، برده وارا. وکتابی در کار بوده است و نه قانون کاری وجود داشته است حساب

افغان دراعماق زمين ها کارگرصد. قبل نيروی کار ارزان آنها، سودهای هنگفتی نيز به جيب زده اندکار کشيده اند واز

افغان که تنها نان آور خانواده بوده اند، درعمق چاه سقوط کرده اند، صدها کارگر. ايران مدفون شده انددرچهار گوشه 

و يا فکری به حال خانواده  زير آوار مانده اند و در حين کار، بی آن که کسی در قبال مرگ آنان مسئوليتی را پذيرفته 

 حامی آنها برای دولت کارگران افغان، در جهنمی که طبقه سرمايه دار ايران و. شد، غريبانه جان باخته اندآنهاکرده با

درست کرده اند، همدوش کارگران ايران صبح تا شام جان می کنند تا لقمه نانی جمله کارگران افغان کل کارگران و از

. است ايرانی باشد يا افغان فرقی نمی کندکارگر، کارگر.  دبه دست آورند و با آن شکم خود و فرزندان خود راسير کنن



کارگران افغان مقيم . همه ی آنها مجبور به فروش نيروی کار خويش اند و توسط طبقه سرمايه دار استثمار می شوند

و برای تمام تبليغات سوء عليه کارگران افغان . ايران، بخشی انفکاک ناپذير از طبقه کارگر ايران محسوب می شوند

. مردم نبايد دروغ های دستگاه دولتی عليه کارگران افغان را باور کنند. ايجاد نفاق ميان کارگران را بايد خنثا ساخت

قتل، دزدی، اعتياد، فحشاء و ساير معضالت اجتماعی، ريشه در مناسبات . بيکاری، زائيده نظام سرمايه داری ست

اکميت رژيم جمهوری اسالمی، به طرز هولناک و فاجعه باری افزايش سرمايه داری حاکم دارد  که ابعاد آن تحت ح

 بيکاری، جنگ،  افغانستان وحاميان آنها هستند که مسبب اصلی اين، طبقات استثمارگر حاکم بر ايران و. يافته است

. قات اندکارگران افغان، خود، قربانی منافع استثمارگرانه اين طب. آوارگی و تمامی مصائب اجتماعی موجود هستند

پناه جويان افغان، يک اقدام جنايتکارانه و ناقض حقوق اوليه پناهجويان است که وسيعا بايد مورد  اخراج کارگران و

نبايد گذاشت کارگران افغان، به جهنمی که به اجبار آن را ترک نموده و از آن . اعتراض قرار بگيرد و محکوم شود

.ناه جويان افغانی بايد از حقوق کامل يک شهروند ايرانی برخوردار شوندکارگران وپ. گريخته اند، بازگردانده شوند  

 

 

)اقليت( سازمان فدائيان –٨۵ نيمه اول آذر  ۴٩٠نقل از کار   

  

 


