
   در موردتبعيض  وی افغاناخراج مهاجران با

  !کنيممبارزه »  افغانی کارگران مجاز «

 اکثريت کهرا، افغانی   توده های وسيع مهاجراخراجپليسی برای  ررژيم جمهوری اسالمی فشا     

که با خشونت و ضرب و شتم و پايمال کردن ابتدائی  ،اين اقدام.  افزايش داده استند،ان کارگرعظيم ش

می انزجار هر انسان با وجدانی را برنفرت و  ،توأم استنيز ترين حقوق انسانی مهاجران افغانی 

جنگ های داخلی طوالنی که هنوز  و  افغانستاناشغال های مختلف در جريان یمهاجران افغان. انگيزد

اخراج . ده اندبه ايران پناهنده شو از جمله ه ود گشتادامه دارند مجبور به ترک خانه و شهر و ديار خ

وپ ن به گوشت دم تآنا ل گرسنگی و يا تبديان به آوارگی،به معنی محکوم کردن شاز ايران ان آن

  .استدر افغانستان  ديگر دار و دسته های مسلح  طالبان و، نيروهای حکومتی،اناشغالگر

 اين عمل  ازلکهندارند باسالمی کارگران ايران نه تنها هيچ نفعی در اين رفتار وحشيانۀ رژيم      

 معنی ديگری و مردم دو کشور دشمنی ملی بين کارگران  تزريقنفاق و ،جز ايجاد تفرقهکه حکومت 

و  کارگر طبقاتبين المللی هر دو کشور و سرشت  ان کارگراتحادندارد و در تقابل با مصالح، منافع، 

د به نه های رژيم در موربها. مَال زيان می بينند، کااستبه ضد دشمن مشترک  شانک مبارزۀ مشتر

با اخراج مهاجران »  درصدی نرخ بيکاری ٤کاهش « و امکان دروغين   اصطالح مبارزه با بيکاری

که مدير کل اتباع خارجی ايران می خواهد  یجشن.  فريب دهدافراد ساده لوح رامی تواند تنها افغانی، 

برگزار کند افغانستان و ايران  مردمن  بيخصومتو دامن زدن به به قيمت تباهی صدها هزار افغانی 

  .چنان نفرت انگيز است که هر انسانی را که ذره ای از انسانيت در وجود او باشد به لرزه درمی آورد

 سياست خارجی رژيم و علت اصلی اخراج وسيع افغان ها در شرائط کنونی را بايد در چارچوب     

سردمداران رژيم :  کردو انگليس در منطقه جستجوآمريکا در کشمکش ها و مناسباتش با امپرياليسم 

 و از اين تصور می کنند با اخراج کارگران افغانی و بازگرداندن سيل مهاجران به افغانستاناسالمی 

.  امتيازاتی به دست آورند افغانستان می توانندانگليس و دولتهای آمريکا و رهگذر با فشار به نيرو

سياست خارجی  در خدمت منافعافغانی   هزار پناهندۀ امنيت صدها و، شغلآری بازی کردن با زندگی

   ! رژيم است ننگين اينجمهوری اسالمی و تداوم حيات

  حتی ارزان تر از– ی در همان حال به نيروی کار ارزان کارگران افغاناما سرمايه داری ايران     

 آنان را استثمار کند و هم سطح عمومی به طور مستقيم  نياز دارد تا هم–نيروی کار کارگران ايران 

»  کارگران قانونی و مجاز افغانی «با مطرح کردن اسالمی بدين سان رژيم  .مزد ها را پائين نگه دارد



نيز تفرقه ساکن در ايران  ی می کوشد در ميان کارگران افغان» افغانی مهاجران غير قانونی« در مقابل 

   .ايجاد کند

تا   مصمم استاسالمی  رژيم ١٣٨٦ ارديبهشت ١٩مورخ دنيای اقتصاد   ۀطبق گزارش روزنام     

     اما برای. ، پانصد هزار مهاجر افغانی و تا پايان سال يک ميليون نفر را اخراج کند١٣٨٦ ماه مهر

 یها گانه تعريف شده در بخش ١٨ مشاغل یپروانه آار اين افراد برا  « »یافغان کارگران مجاز «

 آارگران ی پس از اين براکلیها صادر خواهد شد و به طور  پزخانه  تمان و آوره، ساخیآشاورز

 .)بهشت اردي١٩دنيای اقتصاد،  (»   گانه ياد شده پروانه آار صادر خواهدشد١٨افغان تنها در مشاغل 

است »  اعالميۀ اصول و حقوق بنيادين کار« اين اقدام جمهوری اسالمی تبعيض آشکار و نقض فاحش 

طبق بند  . يران به عنوان عضو سازمان بين المللی کار موظف به رعايت اين اصول و حقوق استکه ا

   موظف به ازمان بين المللی کار  سهمۀ اعضای»  اعالميۀ اصول و حقوق بنيادين کار « ٢دۀ ام)  د (

از »  افغانیکارگران مجاز  «اين محروم کردن بنابر. اند»  حذف تبعيض در زمينۀ اشتغال و استخدام «

تبعيض  يزی جزچ گانه در کشاورزی، ساختمان و کوره پزخانه ها ١٨مشاغل ديگری جز مشاغل 

  .عهد بين المللی ايران از سوی رژيم اسالمی نيستتآشکار و زير پا گذاشتن 

  ! در محيط  کار و زندگی خود مانع دستگيری و اخراج کارگران افغانی شويد،کارگران

 ، مترقی و انقالبی زنان و دانشجويان هایسازمان ارگری، و، تشکل های ککارگران

 کنيد و به را محکوم» افغانی  کارگران مجاز « و تبعيض در مورد یاخراج مهاجران افغان

جمعی را گستردۀ ضد اين سياست ارتجاعی رژيم جمهوری اسالمی اعتراض های 

  !سازمان دهيد

مهاجران افغانی را به نهادهای بين و اخراج   ضرب و شتِم،هر مورد دستگيری، خشونت

 ف کردن برای متوق بخواهيد که فشار خود را و از اين نهادهاالمللی کارگری گزارش کنيد

  !افزايش دهندايران اين سياست ارتجاعی رژيم اسالمی 

  !کارگرانبين المللی و همبستگی مستحکم باد اتحاد 

  ) آذرخش (کمونيست های ايران جمعی از            ٢٠٠٧ مه ١٠، ١٣٨٦ ارديبهشت ٢٠


