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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  .سيامک م: فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ١٠
  

 مھاجران افغانستان در ايران
   روز ھمبستگی با کارگران افغانستان مھاجر]اسد[ مرداد١۵به مناسبت 

  من مھاجرم

َمن زنم، مردم، کو سودجو، شياد / طفيلی؟ / مخفی/  بدون کار! / فقير، غيرقانونی، بدون مدرک، بدون حق و حقوق/ دکم َ

  ؟… 

  فقط مخفی! نه! نه

  که تحت تجاوز و بمباران است،/ ام  ام که از آن گريخته یئنه متعلق به جا

  …گذرم ی که از آن میئو نه به جا/  آرزوی رسيدن به آن را دارم  نه به کشوری که

  !مخفی! قط مخفیف

  در ھمه جا غريبه ھستم/ گويند،  آمد نمی ی به من خوشئھيچ جا

  !حتی ميان نوع بشر

   ق-پروانه

  

غمی . ھفده ھجده ساله می نمود.  آسانسور بود با فرغونی با باقيمانده کچ روی آن داخل–کانون مدافعان حقوق کارگر 

گفت اھل مزار شريف است و می. آرزوی شفای بيمارم را کرد. گفتم بله. پرسيد مريض داريد. در چشمانش موج می زد

 ھزار ۶٠مده است و از طريق يک شرکت پيمانکاری کار پيداکرده است با روزی آمدت زيادی نيست که به ايران 

  .تومان

ھمه جا می بينی، مشغول به کارھای آنھا را . امکان ندارد از خانه خارج شوی و با يکی از اين مھاجران برخورد نکنی

ھا مشغول رسيدگی به گل و گياه،  در مزارع صيفی جات در حال چيدن خيار و گوجه و وجين کردن،  در پارک. مختلف

در نيمه ھای شب در حال جاروکشی کوچه ھا، در عمق زمين در حال کندن چاه، در گاوداری ھا و مرغداری ھا، سر 

ل تخريب ، در حال ساختن ساختمان ھای جديد، به عنوان سرايدار و در توليدی ھا در حال ساختمان ھای فرسوده درحا

زنان مھاجر نيز ھمراه با ھمسران و .  … ی مانند خياطی و منجوق دوزی و ئدوخت و دوز يا در خانه ھا مشغول کارھا

  .ار کار می شوندکودکان افغانستان نيز از سنين بسيار کم وارد باز. پدران خود مشغول به کارند
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 شمسی، ورود اين سيل مھاجران به ايران شروع شد ۵٠ ۀھای بسيار دور، از شروع جنگ در افغانستان در دھاز سال

اما با اين وجود از خيلی از . و ھمچنان تداوم يافته است و ديگر مھاجران افغانستان بخشی از اين ملک و بوم شده اند

  ا؟چر. حقوق اوليه يک مھاجر محرومند

  :لينک متن کامل
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