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  سيف  خداياری

    ٢۵٢۵په په څڅبه نقل از کارگری به نقل از کارگری 

  کارگران افغانی قربانيان درجه چندمکارگران افغانی قربانيان درجه چندم

 

  

 اسالمی و ماليخوليای پسا جنگ سردی، تروريسم رقابتھای جنگ سردی،ۀ بيش از سی سال است افغانستان به صحن

در افغانستان " جنگ ھای داخلی"سی سال گذشته صدھا ھزار نفر در در . کسب قدرت در منطقه تبديل شده است

ليونی از آنھا آواره کشورھای ھمسايه و ساير کشورھای ھا نفر بی خانمان شده و جمعيتی مکشته شده اند، ميليون

 .جھان شده اند

در طول . ھم مرز بودن با افغانستان بيشترين مھاجران يا آوارگان افغانی را داشته اندايران و پاکستان به خاطر  

ين ترين مراتب شغلی وجود کارگران افغانی در ايران نه ئليل تأمين نيروی کار ارزان در پاجنگ ايران و عراق به د

ن ھر چند کارگران افغانی تحت در آن دورا. تنھا محسوس نبود، بلکه برکتی برای سرمايه داران به شمار می آمد

شديدترين درجه استثمار، بی حقوقی و بھره کشی از جانب سرمايه داری قرار می گرفتند اما در سکوت و بردگی 

ه اما در چند سال گذشته ب. مضاعف وضعيت موجود را پذيرفته و قربانيان خاموش بردگی مزدی در ايران بودند

 مراکز توليدی در  تصادی در ايران، صعود بی سابقه بيکاری، تعطيل شدنويژه بعد از عروج بحرانھای شديد اق

 وجود کارگران افغانی ز عوارض وضعيت اقتصادی است، ھمزمان باال رفتن جرم و جنايت در جامعه که ا کشور و

  .در ايران به يکی ازموضوعات روز جامعه ايران تبديل شده است

با عروج معضالت اجتماعی در جامعه، برای شانه اده سياسی می برد، ی استفاجمھوری اسالمی که از ھر پديده 

ی که کمترين احساس وظيفه در قبال آنھا نمی کند ھر از چند گاھی با برجسته کردن ئوليت ھاؤخالی کردن از مس

موضوع افغانی ھای ساکن در ايران بخش عمده ای از بحران ھای موجود در کشور را روی دوش آنھا سوار می 

ی ھای ناچيز آنان به داستان زندگی ئ ايران و دستبرد به اموال و دارادر چند سال گذشته اخراج افغانی ھا از. دکن

 .افغانی ھای ساکن ايران تبديل شده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

" افاغنه"خود را از وجود  وطنی" بخشی از جامعه که به يمن وجود نيروی کار ارزان ،عالوه جمھوری اسالمیبه 

ھمصدا با دولت با سوژه قرار دادن موضوعاتی مانند جرم و جنايت، قاچاق مواد مخدر، دزدی و  بی نياز می بيند،

ساير آسيب ھای اجتماعی که دامنگير جامعه شده است احساسات عقب مانده و ناسيوناليستی مردم را تحريک کرده 

 ميان کارگران ايرانی   ايجاد شکافدر بسياری از موارد با. و آنھا را مورد تعرض نژاد پرستانه خود قرار داده اند

برای نمونه به خبری از اعتراض کارگران توجه . ًو افغانی عمال راه استثمار طبقه کارگر را ھموارتر کرده اند

 بيش از شش ماه است حقوق دريافت  نفر افغانی ٨٠٠ نفر از کارگران مترو و عالوه بر آنھا ٥٠٠نزديک به : "کنيد

 !"نکرده اند

 ،که دنيا را از زاويه سکه ھای دريافتی روزانه خود ميبينند" شناسان ناسان، ژورناليست ھا، روانکارش"ز تعدادی ا

ته و تزھای مشعشع خود در وانسانھا را به سوژه خود تبديل کرده اند نيز به اين موج ضد افغانی در کشور پيوس

. رابطه با بيماريھای روحی و روانی افراد و نابسامانيھای اجتماعی را به وجود افغانی ھا در کشور پيوند می زنند

 ھزار افغانی ضمن اشغال ٥٠٠ ميليون و ٢حضور بيش از : "ًاخيرا در گزارش يکی از سايت ھای خبری آمده بود

 باعث بروز مشکالت و معضالتی در حوزه ھای امنيتی،  در کشور، ھزار فرصت شغلی٦٠٠يک ميليون و 

نفوذ فرھنگ  کارشناسان و مقامات امنيتی و انتظامی آگاه در اين زمينه،. اجتماعی و فرھنگی شده است بھداشتی،

ی دليل عدم نظارت شبکه ھاه شيوع بيماری ھای واگيردار ب بيگانه از طريق ازدواج افاغنه با ھموطنان ايرانی؛

بھداشت و درمان کشور، بروز نابسامانی ھای اقتصادی و باالخره صرف شدن ھزينه و انرژی زياد از سوی پليس 

 ."در اين مورد را ازجمله آسيب ھا و خطرات جدی وجود افاغنه غير مجاز دانسته اند

که افغانيان مقيم ايران درستی می داند ه ی دارد بئ کمترين آشنا جتماعی جامعه ايرانکسی که با وضعيت سياسی ـ ا

اغلب آنھا . از کمترين حقوق اجتماعی برخوردار بوده و ھيچ سطحی از استاندارد يک زندگی متوسط را نداشته اند

   کارگرانی ھستند که در بخش ساختمان و کشاورزی در بدترين شرايط و با کمترين دستمزد و بدون برخورداری از

 و  دولت کمترين تضمينی در قبال زندگی و امنيت آنھا نداشته. ار می کنندخدمات درمانی و بيمه ھای اجتماعی ک

 .طبق منافع خود از آنھا بھره کشی کرده است

 آسيب ھای نبايد با تقليل. ، اعتياد و جرم و جنايت در جامعه استری اسالمی عامل اصلی بيکاری، فقرجمھو

شيست را در تعقيب و آزار کارگران و مردم محروم و  و دسته جات فا دست دولت" افاغنه"اجتماعی در جامعه به

ليونھا مھاجر ھستند که در چھارگوشه دنيا دنبال امنيت و زندگی بھتری می آنان مانند م.  افغانی باز گذاشتشريف

 و جنايتی که سرمايه داران و ءدر ايران گرفتار شده اند و در فقر و فحشا! گردند که از بد حادثه و حسن ھمجواری

شھروندان افغانی در ايران بايد تسليم وضعيت موجود نشوند و . شده اند" سھيم"لتشان بر جامعه تحميل کرده اند دو

در کشور " غيرقانونی  افرادی ھم که بصورت. حقوق شھروندی خود را تمام و کمال از جمھوری اسالمی بخواھند

کارگران و ھمه انسانھای آزاديخواه و . باشندزندگی می کنند مانند ساير شھروندان بايد از امنيت برخوردار 

کمونيست وظيفه دارند در مقابل موج ضد افغانی که توسط جمھوری اسالمی و عوامل ريز و درشت رسانه ای اش 

 ءراه افتاده است مقابله کنند و سياست ھای فاشيسم اسالمی و ناسيوناليستی در قبال ھم سرنوشتان خود را افشاه ب

 .کنند
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 بخشی از سازندگان و صاحبان واقعی سود و ثروت در اين ، ساکن ايران بخشی از طبقه کارگریافغانکارگران 

امروز اگر نوک تيز حمله بورژوازی ايران و دولتش ھمراه با خيل مديای نوکر و نان به نرخ روز . جامعه اند

..  افغانی و ،به نام خارجی امروز اگر اين بخش از طبقه کارگر ،خورش متوجه اين بخش از طبقه کارگر است

ه دولت  فردا بخشھای ديگر ما زير نام ھای ديگری در معرض يورش لجام کسيخت،مورد تعرض قرار گرفته اند

 به ھر بھانه ای حمله به کل طبقه کارگر است و در مقابل آن بايد ی کارگران افغانهحمله ب. قرار خواھيم گرفت

 .ايستاد

  


