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  سھيال
  ٢٠١٩ می ٢٩

  

  "!ناسيل مھاجر"جمھوری اسالمی و تھديد اروپا با 
و اعمال تحريم ھای " برجام" از توافقنامه ھسته ای با جمھوری اسالمی معروف به امريکابه دنبال خروج اياالت متحده 

 که جمھوری ئی و از جمله جلوگيری از صدور نفت ايران به بازارھای جھانی، بحرانھاامريکاون از سوی دولت گوناگ

 از برجام می گذرد، رژيم امريکاسالی که از خروج  در يک . اسالمی را فرا گرفته بود ھر چه بيشتر تشديد شد

  مبنی بر پايبندی به برجام، شايد اين توافقنامهجمھوری اسالمی تالش کرد با توجه به تاکيد بقيه کشورھای دخيل در

 تا حدی تعديل نمايد که عمال اين امر ھم ئی را با تکيه بر مبادله با کشور ھای اروپاامريکابتواند فشارھای تحريم ھای 

مله  توسط کمپانی ھای معاامريکا که مطابق آن در صورت نقض تحريم ھای امريکاھای ثانوی  با توجه به اھرم تحريم

در چنين شرايطی  . کننده با جمھوری اسالمی، آنھا نيز مورد تحريم و جريمه قرار می گيرند، کمکی به رژيم نکرد

اگر دخيل در برجام نموده و به آنھا ھشدار داد که " ئیقدرتھای اروپا"رئيس جمھور رژيم شروع به تھديد ، روحانی 

قاچاق مواد مخدر، مسايل امنيتی و "تواند ھزينه مبارزه با  د ايران نمیای، برآورده نشو منافع ايران در قالب توافق ھسته

 و کشوری که "گترين سنگر مبارزه با مواد مخدربزر"روحانی با اعالم ايران به مثابه  . را بپردازد" پذيرش پناھجويان

جدا از رجز خوانی در باره شده است، نشان داد که به سوی اروپا " سيل مھاجرين" با پذيرش پناھندگان مانع جاری شدن

تا شايد در اين بن   را تحت فشار بگذاردئیھای اروپا بستن تنگه ھرمز، قصد دارد با تکيه بر سه موضوع باال قدرت

  . فرجی حاصل شود، بست فزاينده 

، يکی از معاونان وزارت خارجه جمھوری عباس عراقچی) ٢٠١٩ مه ٨( ارديبھشت ١٨در به دنبال اين ھشدار، 

 عليه مھاجرين افغان در ايران، خشم مردم آگاه ايرانی و افغانستانی را عليه رژيم جنايتکار ئیالمی با ياوه گواس

 ميليون ٣بيش از " تلويزيونی ادعا کرد که در حال حاضر  او در يک برنامه. جمھوری اسالمی شعله ورتر کرد

 ميليارد يورو از ايران خارج ٥ تا ٣ کرده اند و ساالنه  ميليون فرصت شغلی را اشغال٢افغانستانی در ايران ھستند که 

ھزاران دانش آموز و دانشجوی افغان به ...  ميليارد يورو برای کشورمان ھزينه دارند٨در مجموع ... می کنند و 

جرين ھا و مھا ئیھا، به تھديد اروپا  سپس با اتکاء بر اين دروغعراقچی.  و غيره" رايگان در ايران تحصيل می کنند

 نفت به صفر برسد، جمھوری اسالمی مجبور است سياست اگر فروش"رنجديده افغان ساکن ايران پرداخت و گفت که 

  ". ھا بخواھد به کشور خودشان يا به کشورھای ديگر بروند ويژه ای را برای اقتصاد خود در نظر بگيرد و از افغان
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 اسالمی می کوشد با بازی با سرنوشت ھزاران مرد و زن و اوال اين اظھارات ضد مردمی نشان می دھند که جمھوری

 وسيله فشار عليه ھا را کودک افغانستانی که از شرايط جنگی کشورشان گريخته و به ايران پناھنده شده اند، آن

 اين تاکتيک، کار  . نخواسته اند از جمھوری اسالمی نفت بخرندامريکا کند که در جريان تحريم ھای ئیکشورھا

ثانيا ھمه ادعا ھای عراقچی راجع  . مانه ايست که تنھا از نيرو ھای ضد مردمی چون جمھوری اسالمی بر می آيدبيشر

  . بيش نيستبه وضع مھاجرين افغان در ايران از پايه دروغی

ن تر از که خيلی پائي - دستمزدھای بسيار پائين خود  ناچيزی که کارگران افغان با پس انداز واقعيت اين است که مقادير

نسانی حاکم بر فرستند، در مقايسه با کار شديد و شرايط غير ا  برای خانواده ھايشان می- حداقل دستمزد رسمی است

 و در مقابل ثروت ھای افسانه ای که از چپاول دسترنج کارگران فوق ارزان افغانستانی به جيب محيط ھای کار آنان

 . ھا در کشورھای غربی سرازير شده، بسيار ناچيز است ی بانکی آنسرمايه داران زالو صفت، عمال رژيم و حسابھا

ھا و منافع اقتصادی فراوانی می باشد  ھا در ايران ھمين  امکان استثمار شديد آن اتفاقا يکی از دالئل امکان حضور آن

   .که اين امر برای طبقه حاکم داشته است

ار می کنند، از ھر نوع حقوق کار، حق بيمه و درمان و کارگران افغان، کارگرانی که در شرايط بيگاری محض ک

ھا در  خواھان حضور آناند، به ھمين خاطر ھم سرمايه داران ايرانی  بھره عيدی و بازنشستگی و حتی دستمزد ثابت بی

   .ھا می باشند کشور با ھدف استثمار شديد آن

اما واقعيت اين است که . ی در ايران ھستندی و اجتماعکنند که مھاجران افغان عامل ناامنی اقتصاد عمال رژيم ادعا می

 بوده حضور کارگران مھاجر فوق ارزان در ايران برای طبقه سرمايه دار منبع منافع اقتصادی و سياسی بی شماری

  که بحث فشار به پناھجويان و مھاجرين افغانستانی ساکن ايران باال گرفته بود، رئيس١٣٩٢ برای نمونه در سال  .است

که قسمتی از چرخ  توان ھمه مھاجران افغان را از کشور اخراج کرد، چرا پليس سابق ايران رسما اعالم کرد که نمی

که برخی از مھاجران افغان به علت سقوط ارزش پول ايران و تشديد بحران  زمانی . ايستد اقتصاد کشور از چرخش می

: ، نماينده مردم تھران در مجلس ھشدار دادئیزا رضا ھاشماقتصاد ايران تصميم به خروج از ايران گرفتند، عبدال

کند که  طور حتم بخشی از بدنه کارھای عمرانی در سطوح شھری را دچار مشکل می خروج کامل کارگران افغانی به"

  ".بايد برای آن فکری کرد

لوی ورود پناھندگان را  خودشان با ترفند ھای مختلف جئی و کشورھای اروپاامريکااز سوی ديگر، در شرايطی که 

ھا   اين دولت.ھا برای خود قائل نيستند گرفته اند و در عمل ھيچ اھميتی برای مھاجرين افغان، و يا مسئوليتی در قبال آن

 .تنھا نشان می دھد که چقدر دست رژيم در اين بازی خالی است، افغانستانی ترساندن " سيل مھاجرين"را از 

ايجاد کند که گويا جمھوری در رابطه با اخراج پناھندگان افغان، اين توھم را در ذھن برخی ممکن است تھديد عراقچی   

اما واقعيت اين است که اين رژيم از ابتدای . اسالمی تاکنون ھيچ مھاجری را اخراج نکرده و اين يک سياست تازه است

  . ھا از پشت بسته است اخراج و کشتار آنبه قدرت رسيدنش، دست رژيم شاه را در زير پا گذاشتن حقوق پناھندگان و 

 سال پيش و پس از شروع مداخالت نظامی حکومت شوروی سابق در افغانستان، بخشی از مردم ٥٠نزديک به 

بر اساس آمار غيررسمی، . افغانستان برای فرار از جنگ و فقر و بی خانمانی به ايران و ديگر کشورھا پناھنده شدند

يعنی حدود سه درصد از . است) حدود سه درصد جمعيت ايران(ايران بيش از سه ميليون نفر تعداد اين مھاجران در 

 حمالت وحشيانه نيروی سرکوب دولتی نيز اند، بلکه ھدففقيرترين کارگران در ايران، نه تنھا به رسميت شناخته نشده 

ثر مھاجرين افغان به اجبار، اک. ھا از ايران اخراج می شوند  ھزار نفر آن١٥٠قرار دارند و ساالنه حدود 

و از روی اجبار برای بقای خويش، دشوارترين،خطرناک ترين و غيربھداشتی ترين مشاغل را به عھده گرفته 
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ترين اعتراضی کنند فورأ بيکار و   که بسيار کمتر از حداقل حقوق می باشد را تقبل کرده اند و اگر کوچکئیدستمزدھا

ی از صاحبکاران با سوءاستفاده از غيرقانونی بودن وضعيت اقامت کارگران افغان در بسيار. از ايران اخراج می شوند

حتی مھاجرينی که با زنان ايرانی ازدواج کرده و خانواده .  خودداری می کنندھا ايران، از پرداخت کامل حقوق آن

کودکی که می خواھد تابعيت ، جا که  بر اساس قوانين ايران  از آن. تشکيل داده اند در وضعيت دشواری به سر می برند

ايرانی داشته باشد بايد پدرش ايرانی باشد، اين موضوع باعث شده مشکالت زيادی برای فرزندان مھاجران افغان که با 

  )١(. ھا گاه امکان تحصيل را از دست بدھند زنان ايرانی ازدواج کرده اند، ايجاد شود و فرزندان آن

 ترين حقوق اجتماعی و انسانی بی ئیرگران افغان جزو فقيرترين و فرودست ترين کارگران در ايران ھستند و از ابتداکا

 به عنوان مثال، پيوند اعضاء به مھاجران بيمار ممنوع است و اين ممنوعيت غيرانسانی تاکنون منجر به مرگ  .بھره اند

عليه ت نژادپرستانه و رفتارھای غيرانسانی جمھوری اسالمی ليست مقررا. شده است تعدادی از مھاجرين بيمار

ھا به جنايات مختلف و باالخره در قفس کردن و  مھاجران افغان از دستگيری بدون دليل آنان گرفته تا متھم کردن آن

ار می بسيار بيشمار است و ذکر اين موارد محدود، صرفا مشتی از خرونمايش عمومی پناھجويان و مھاجرين بی گناه، 

  . باشد

گونه اقدامات نژادپرستانه به ھيچ وجه عجيب  اين، ِبا توجه به ماھيت رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی 

 مانند ايران، به دليل ماھيت ضدکارگری ئیدولت ھای ديکتاتور حافظ سرمايه داری وابسته در کشورھازيرا که  . نيستند

ترين نيازھای اقتصادی، اجتماعی و حقوق دمکراتيک و انسانی کارگران  وانند کوچکاشان، اساسا نمی خواھند و نمی ت

  )٢( .را تأمين کنند) چه مھاجر و پناھنده و چه شھروند(

واقعيت اين است که مبارزه عليه سياست ھای نژادپرستانه حکومت عليه مھاجرين افغان در ايران، بخشی از مبارزه 

 کامل از ھر گونه ظلم و ستم ئیران برای سرنگون کردن جمھوری اسالمی و رھاعمومی کارگران و زحمتکشان اي

  .سيستم سرمايه داری است

قوانين و جو خصمانه عليه مھاجرين افغان دقيقا ھمان سياست ضد پناھندگی است که در اشکال و سطوح متفاوت، توسط 

  .  شود جھان سرمايه داری عليه پناھندگان اعمال میطبقات حاکم در سراسر

. سرمايه داری استشرايط کار و زندگی کارگران مھاجر افغان در ايران، بخشی از يک پديده جھانی در جھان 

ھای مرزی شمال آفريقا و اروپا، و آسيا و  ، آبامريکا نيز مانند پناھنده ھای آواره در مرز مکزيک و مھاجرين افغان

ی ھستند که به عنوان يک اھرم فشار مستمر بر دستمزدھا و شرايط استراليا، بخشی از ارتش عظيم بردگان سرمايه دار

 مانند ايران، ئی کشورھاامريکا دولت .اسفبار زندگی و کار کارگران در سطح جھان از آنھا سوء استفاده می شود

 آميز تبديل فاجعهھمه کشورھای وابسته ديگر را به مناطق ...  و السالوادور، گواتماال و ھندوراسافغانستان، سوريه، 

 مسئول حمايت سياسی و تسليح و آموزش نظامی و امريکادولت امپرياليستی در ھمه اين کشورھا، . کرده است

ده ھا ھزار کارگر و ،  عملکردشان ھست که بر اثر و و يا دستجات مسلح مذھبی بوده اطالعاتی رژيم ھای ديکتاتوری

از اين روست که طبقه حاکم بر آمريكا نيز ھمراه با .  رسيده اندزحمتکش و جوانان انقالبی در دھه ھای اخير به قتل

  .مسئول اصلی نقض حقوق انسانی پناھندگان می باشد...) مانند جمھوری اسالمی و (رژيم ھای وابسته به آن 

يه و  ھا نفر به پناھندگان بی خانمان در سيستم سرمايه داری امری اجتناب ناپذير است، سرماتبديل تدريجی ميليون

در شرايطی که طبقات حاکم، آزادانه . کاالھای مصرفی می توانند آزادانه از مرزھا عبور کنند اما انسان ھا نمی توانند

ھا نمی توانند ھيچ  کنند، قربانيان آن فقر و فالکت و انواع مظالم را به کارگران و زحمتکشان در سطح جھان تحميل می

بخصوص در شرايطی که قدرت   . اشان را از طبقات حاکم انتظار داشته باشندگونه حمايت و احترام به حرمت انسانی
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ھای امپرياليستی رقيب در حال تقسيم مجدد جھان از طريق راه اندازی جنگ در کشورھای مختلف ھستند، و 

ند و ظلم و رھنگ ارتجاعی را به کار گرفته اند تا در ميان طبقه کارگر اختالف ايجاد کنمظاھر فنژادپرستی و انواع 

  .ستم و ديکتاتوری خود عليه کارگران و زحمتکشان را توجيه کنند

 ٢٨در طول . آمارھا تأثيرات ويران کننده جنگ ھای امپرياليستی در تشديد استثمار طبقه کارگر را به نمايش می گذارند

بقه ای از تجاوز نظامی و سال پس از انحالل شوروی، قدرت ھای امپرياليستی به رھبری اياالت متحده، موج بی سا

تحت چنين شرايطی، . کشته اندجنايت عليه کارگران و زحمتکشان را در سطح جھان به راه انداخته و ميليون ھا نفر را 

مناطقی غنی از مواد از مردم خاورميانه و آفريقای شمالی که  درصد ٢٥يک سوم از ساکنان مناطق جنوب آفريقا و 

  .ار از جنگ و فقر و انواع ظلم و ستم طبقات حاکم را دارند ھستند، قصد فرمعدنی و نفت

اسالمی عليه مھاجرين افغان و استثمار کل طبقه کارگر اقدامات نژادپرستانه جمھوری با توجه به اين واقعيات، مسلمأ 

سياست ھا و جمھوری اسالمی  واقع  در.ايران، دو روی يک سکه و يک سياست يکسان ضد طبقه کارگر ھستند

فاشيستی خود عليه پناھندگان را، بيشتر و پيشتر عليه مردم آزاديخواه و جوانان انقالبی تمرين و آزمايش کرده ملکرد ع

زير پا گذاشتن حقوق پناھندگی افغان ھای ساکن ايران، ادامه سرکوب کل جامعه ايران و ھمچنين دست زدن   .است

  .ای ترس و وحشت در منطقه استجمھوری اسالمی به تحريکات جنگ افروزانه و ايجاد فض

ھا ماھيت جمھوری  در شرايط کنونی، مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان آگاه ايران نشان می دھد که آن

. باشد برايشان می يک واقعيت شناخته شده، آن اسالمی را کامال شناخته و سياست ھای نژادپرستانه و ضدکارگری 

 تالش برای يافتن مسيری انقالبی برای سرنگون کردن جمھوری اسالمی و مجازات عمال مردم آگاه ايران اکنون در

 مردم زجرکشيده و آگاه ايران به خوبی می دانند که پايان دادن به ھر نوع ظلم و در چنين مسيری، . جنايتکار آن ھستند

ر گرو اتحاد انقالبی کارگران و دفاع مؤثر از حقوق انسانی مھاجرين و به مجازات رساندن ستمگرانشان، دستم و 

  .زحمتکشان و ديگر آزاديخواھان آگاه ايرانی و افغان است

  ١٣٩٨  ارديبھشت

  :زيرنويس ھا

دند و بر اساس کربسياری از مھاجرين افغان، افراد آگاه و چپ انقالبی ھستند که با رژيم ارتجاعی افغانستان مبارزه  )١(

اما جمھوری اسالمی چنين حقی برای آنھا قائل .  برخوردار شونددگی سياسیپناھنقوانين بين الملل می بايست از حق 

  . مراجعه کنيد-   در تورنتو- به سخنرانی رفيق مشرف در مراسم سالگرد سياھکل. نيست

 -Toronto-Mosharaf-Rafigh-sokhanrani-200PF/col-right/index/com.siahkal.www://tpsht

htm.20160220  

دولت ايران . سوءاستفاده جمھوری اسالمی از کارگران افغان به سوءاستفاده اقتصادی کارفرمايان محدود نمی شود) ٢(

لشکر " به نام ئیمھوری اسالمی با تشکيل نيروج. ھا به عنوان گوشت دم توپ نيز استفاده کرده و می کند از آن

فريب وعده تابعيت ايرانی و کمک ھای مالی تبليغات مذھبی و ھا را با  متشکل از افغان ھای ساکن ايران، آن" فاطميون

 پيش از آن نيز، برخی از مھاجرين به خاطر نياز مالی و يا از روی ناآگاھی .به ميدان جنگ در سوريه فرستادداده، 

ھبی و تحت تاثير تبليغات عوامفريبانه جمھوری اسالمی، در جنگ ايران و عراق شرکت کردند که بر اساس برخی مذ

 .گزارشات بيش از دو ھزار نفرشان کشته شدند

  راني خلق ائی فدایکھاي ، ارگان چرئی فدااميپ: به نقل از 

   ١٣٩٨ ماه بھشتي ، ارد٢٣٨ شماره


