
 

  افق روشنیت کارگريسا
 

!کارگران  
 

 از کارگران مهاجر افغانی حمايت کنيم !
 

 
 ماه هشتاد و پنجمهرششم                                                                                                      ت شورايسا

 
 

 

 کردن  برای پنهان  کارگران داخلی با کارگران مهاجر بين دولت با ايجاد جو ضديت در  آنها کارفرمايان و نمايندگان

کارگران خارجی به خصوص   را به دوش  ايرانی   کارگران زندگی وارده بر سرمايه، فشارهای و بين کار ضديت 

 است که مسئولين و   وضعيتی بدنبال چنين . اندازد می  را تشکيل می دهند  گسترده ای  طيف که   افغانی  کارگران

و ايجاد اشتغال برای بيکاران عنوان می ارجی از کشور را موجب پويايی کارکارگری خروج اتباع خمتصديان امور

اذيت  پيش گرفته و اقدام به دستگيری وغيرانسانی نسبت به اين کارگرانخشن و انتظامی رفتاراخيرًا نيز نيروی .کنند

.و آزار آنها نموده است  

 

!کارگران  
 

مان هايی هستند که ديروز و فراموش نکنيم افرادی که امروز کارگران افغانی را مورد آزار و اذيت قرار می دهند ه

 و آنها را   سرکوب ممکن  شکل  را به شديدترين ...جيها و کارگران نسا ،د واح کارگران شرکت اعتراضات امروز

.افغانی می باشد کارگران ايران با کارگران مهاجراين نشان دهنده ی هم سرنوشتی .تگير و زندانی کرده و می کننددس  

 

!کارگران  
  

 بريم ، کارگران افغانی حتی از با توجه به اينکه همه ی ما از وجود قراردادهای موقت، با مدت يک ماهه، رنج می

گرفته و نمی تفاده ی مضاعف سرمايه داران قرارداشتن قراردادهای موقت نيز محرومند بنابراين آنها مورد سوء اس

هم چنين  .برخوردار باشند... از جمله بيمه،تحصيل کودکان و  تواند برای خود و خانواده شان از هيچ گونه حقوقی 

.ی رسيدگی به اعتراضات و شکايات آنها وجود نداردمرجعی هر چند صوری برا  

تامين شغل برای ی تبرئه ی خود به جهت ناتوانی دراين مهاجران زحمت کشانی هستند همچون خود ما،دولت تنها برا  

.بيکاران آنها را مقصر جلوه می دهد  

 
 



 
 
 

ر و محکوم کردن آزار و اذيت آنها کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری ضمن اعالم حمايت از کارگران مهاج 

خواستارآن است که حداقل اين کارگران تحت پوشش همين قانون نيم بند کار قرار گرفته و هويت انسانی و طبقاتی 

تمامی کارگران و فعالين کارگری می خواهد که از هم سرنوشتان خود دفاع هم چنين از .آنها به رسميت شناخته شود

.کنند             

 
 
٢٧/۶/١٣٨۵  

 
کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری -١  

 
انجمن ادبی و اجتماعی انديشه کارگران -٢  

 
جمعی از کارگران برقکار تهران و حومه -٣  

 
فعالين سايت دخالت حداکثری -۴  

 
کرمانشاهانجمن صنفی کارگران برق و فلزکار  -۵  

 


