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  سيامک بھاری: فرستنده

  ٢٠١۵ فبروری ٠٧
  

 ؟!آشکارتر اين از فاشيسم
  ايران در افغان کارگران از دفاع در

 
 پس ،ايران در افغانستان شھروندان دردناک تحقير و ستيزی بيگانه دھه سه از بيش ۀادام در ايران اسالمی حکومت

 استخدام و نقل حمل ،ئیغذا مواد فروش ممنوعيت از پس ،شھر ٤١ و استان ١٥ در اسکان از آنھا کردن محروم از

 کودک ميليون نيم به قريب کردن محروم از پس ،يزد در آنان کشيدن خون و خاک به و وحشيانه ۀحمل از پس ،آنان

 ،ھا بزھکاری و جرايم انواع به آنان کردن متھم از پس ،آنھا کردن شناسنامه بیو  ھويت بی و تحصيل از نوجوان و

 کمسيون بار اين .است برداشته آنان به حمله برای ديگری گام ،افغانستان مھاجر کارگر ميليونھا شديد استثمار از پس

 اتباع تھديد"  نام به طرحی در ،است ساخته المیاس جمھوری از فقط که وقاحتی با اسالمی شورای مجلس اجتماعی

 ای جريمه از درصد ٣٠ ،افغانستان کارگران اشتغال محل دادن لو برای "ساختمانی کارگران کار بازار برای بيگانه

 است کرده جاسوسی افغانستان کارگران عليه که فردی به را شد خواھد اخذ دولت توسط آنان استخدام بابت که

 .ختپردا خواھند

 سئير کارگری ضد و شده شناخته ۀچھر محجوب، عليرضا ،مجلس اجتماعی کميسيون سئير عزيزی، عبدالرضا

 جاسوس و کارگری ضد آشکارا طرح کار وزارت خارجه اتباع مديرکل اقبالی، علی و مجلس کارگری فراکسيون

 .کردند اعالم ساختمانی کارگران ميان در بيشتر شکاف ايجاد برای را پرورانه

 و دولتی از اعم سازی ساختمان ۀسسؤم و شرکت ھزاران تعطيلی و ورشکستگی ،کمرشکن تورمی رکود پی در

 بدون ،درمانی و بيکاری ۀبيم بدون ساختمانی کارگر ھزار صدھا ،سازی ساختمان بازار انجماد کالً   و خصوصی

  .اند شده بيکار کار از ،مينیأت گونه ھيچ

 ،اسالمی شورای مجلس ساختمان مقابل جاری سال ]عقرب[آبانماه ٢٥ در اختمانیس کارگران اعتراضی تجمع در

 قانون تصويب از و است شنيده را آنھا اعتراض صدای مجلس که کرد اعالم و رفت کارگران ميان به محجوب

ه ب استخو درمقابل اسالمی ناچارجمھوری به آنزمان در .کرد خواھد خودداری ،بيمه مزايای از آنان کردن محروم

  .نشست عقب کارگران حق

 جمھوری خود که افغانستان کارگران نه ساختمانی کارگران فقر خط زير دستمزدھای و فالکتبار وضعيت مسبب

  .است اسالمی
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 بيمه لغو با و گذارد می مايه کارگران خالی بئيج از ،اش جاری ھای ھزينه و بودجه کسری مينأت برای که آنکسی

 افغانستان کارگران ،کند می رھا مينأت بدون و نشاند می سياه خاک به را آنھا ساختمانی نکارگرا بازنشستگی و

  .است اسالمی جمھوری حاکميت کل از نيابت به اسالمی شورای مجلس ،نيستند

 برابر چند زندگی و بيکاری و مينیأت بی اين ،خواھند می ،اسالمی شورای مجلس کارگری ضد شرکای و محجوب

  .کنند افغانستان کارگران متوجه را اند کرده تحميل کارگران به که یفقر خط زير

 فالکت و فقر و بيکاری دليل تاريخدر بستر  ،ستيز بيگانه جريانات ۀھم سنتی روش به دولتی ۀيافت سازمان فاشيسم

 دار شهري سياست يک اسالمی جمھوری کارگری ضد تراشی دشمن .دندھ می نسبت مھاجر کارگران به را کارگران

 مذبوحانه تالشی ،ھستند جنايت و جرم أسرمنش که ادعا اين با افغان کارگران به حمله ۀدسيس .است شده شناخته و

 سابقه بی فالکت و فقر تحميل و جھنمی وضعيت ايجاد در وليتشؤمس قبول از حکومت خودۀ يق کردن خالص برای

 .است جامعه به

 می "ساختمانی کارگران کار بازار برای بيگانه اتباع تھديد" طرح پيشنھاد با شکارگر ضد شرکای و محجوب

 از ندھخوا می حال درعين! اسالمی جمھوری نظام کل توسط جامعه کل تھديد .کنند مخدوش را واقعی تھديد خواھند

 ار مجرم ،بگويند و بروند در دادند مجلس درمقابل ساختمانی معترض کارگران به که وعيدی وعده و قولھا زير

 اين ،اند کرده اعالم وقيحانه  !اند ربودهرا  آنھا کار که اند افغان کارگران که ،اسالمی جمھوری نه اين ،اند يافته

 .ھستند ھا خالفکاری و جرايم انواع یمنشا و پردازند نمی ھم مالياتی ،بودن غيرمجاز دليله ب کارگران

 خود عمر قدمت به افغان مھاجرين زندگی به حمله ادند سازمان و ستيزی بيگانه در اسالمی جمھوری سياه ۀسابق

 .نيست کتمان قابل اسالمی جمھوری سياه ۀکارنام .است حکومت اين

 پايان برای ملل سازمان کميساريای مقابل در نيز و قم در  افغان ھای خانواه اعتراضی تجمع از زمانی دير ھنوز

 نمی ،مدارسۀ شھري بھای افزايش عنوان تحت ھا خانواده از پرورش و آموزش باجگيری و کردن سرکيسه به دادن

 .نشست عقب ناچار اسالمی جمھوری و داد نتيجه اعتراض اين .گذرد

 ۀرشو پرداخت از وقيحانه که ،است اسالمی حکومت ۀستيزان بيگانه سياست ۀادام انگيز نفرت فاشيستی طرح اين

 صحن در ببرند را طرح اين خواھند می  .دھد می خبر دکنن جاسوسی  افغان کارگران عليه که افرادی به دولتی

 ھم جان به با و ديگرشان کارگری ضد ۀمصوب و قانون ھزاران دست بغل وبگذارند کنند تبديل قانون به و مجلس

 .کنند معاف ئیپاسخگو از را خود ،آنان ميان در تفرقه ايجاد و کارگران انداختن

 ضعيف به تھاجمی چنين اساس کارگران حقه ب خواستھای گذاشتن پاسخ بی و کارگران با اسالمی جمھوری دشمنی

  .است کارگران ۀطبق بخش ترين

 وحشت به راء شرکا و محجوب قبيل از کارگری ۀخان پادوھای و اسالمی جمھوری ،کارگری اعتراضات رشد

 برای حکومتی زدنھای پا و دست از بخشی ،اخير ۀستيزان بيگانه و کارگری ضدۀ مذبوحان تالش .است انداخته

 .است گيری شکل حال در سرعته ب که است اعتراضاتی موج از خالصی

 و آن با ھمراھی نوعی به طرح اين مقابل در (UNHCR) پناھندگی عالی کميساريای ويژهه ب ملل سازمان سکوت

 فاشيستی ۀوطئت يک عنوانه ب بشری ضد طرح چنين مقابل در بايد بالفاصله ملل سازمان .است شدن جرم شريک

 .بشود آن لغو خواھان و بگيرد قاطع موضع ،ايران اسالمی شورای مجلس توسط

 افغان کارگران .داد نخواھد را ھا افکنی تفرقه اين به شدن عملی ۀاجاز ،ايران کارگران ميان در طبقاتی آگاھی رشد

  .وندش می محسوب ايران کارگر ۀطبق کل از ناپذير ئیجدا بخشی ،ھايشان خانواده و
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 را افغانستان مھاجر کارگران از دفاع و بشوند فاشيستی آشکارا طرح اين فوری لغو خواھان بايد کارگری تشکلھای

 .کنند بدل خود جاری مبارزات در جدی موضوعی به

 هئارا گردن به لعنت طوق عنوانه ب و بزند پس بايد را ارتجاعی بغايت طرح اين ايران آزاديخواه و شريف مردم

  .ندازدبي گانشدھند

 بيگانه قوانين اجرای برای جدی مانعی ،ايران در پناھندگان و نامھاجر کليه برای شھروندی حقوق کامل برابری

 تراشی بيگانه و ستيزی بيگانه به دادن پايان برای کارگری کمونيسم انسانی طرح اين .است اسالمی جمھوری ستيز

 .است

 ٥٩٥ ۀشمار ـ ٢٠١٥ بروریف ٦ ـ انترناسيونال نشريه در شده منتشر

 


