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 !  اخراج دسته جمعی دو ميليون کارگر افغانی محکوم است

  
 

 ماه هشتاد و پنجآبان چهارم ست يب                                                                             …اتحاد بين المللی 
 

  
رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی همراه با متحدين جهانی جهت پيشبرد سياست نئوليبرالی خود اقدام به اخراج 

  کارگرانی که نزديک به سی سال  در بدترين شرايط کاری و.دو ميليون کارگر افغانی از کار و از ايران کرده است

بدون هيچ حمايت قانونی از طرف جمهوری اسالمی در کارگاه ها و کارخانجات و بخش خدمات عمومی  زندگی 

  .فالکت بار خود را به پيش برده اند

بنابر . اين اقدام وحشيانه و غير انسانی رژيم سرمايه به بهانه ايجاد کار برای کارگران ايرانی  صورت می گيرد

 را بجای ايرانی ، کارگران رگران افغانی از کار کارفرمايان بايستی ضمن اخراج کا، تمامی بخشنامه وزارت کار

  .آنان به کار بگمارند

يبرالی ايجاد لبا تکيه بر پيش برد سياستهای نئوسياست رژيم همانند ساير رژيمهای سرمايه داری در سطح جهان 

ان بومی و خارجی، کارگران رسمی و رقابت در ميان کارگران از طريق تقابل کارگران زن و مرد، کارگر

د اين سايت نفاق افکنانه چاره ای جهت همبستگی کارگران در سطح ربرای جلوگيری از پيشب. می باشد... قراردادی 

  .جهان وجود ندارد

ين اقدام رژيم جمهوری اسالمی در ارتباط با اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، ضمن محکوم کردن ا

 تمامی تالش خود را بکار خواهد برد تا اين اقدام  ،لی کارگرانی، با تاکيد بر همبستگی بين الملکارگران مهاجر افغان

ما از . رژيم را در سطح جهان منعکس کند و از طريق فشارهای بين المللی اين پروژه ضد انسانی  را خنثی نمايد 

اين  ی نهادهای بين المللی کارگری می خواهيم که با واکنش سريع نسبت به اين اقدام ، حمايت قاطع خود را ازتمام

  .کارگران بعمل آورند و مانع تحقق چنين بی عدالتی و تضيع حقوق کارگران مهاجر افغانی شوند

  .نه نئوليبراليسم استاتحاد و همبستگی کارگران در سطح بين الملل رمز موفقيت در برابر هجوم وحشيا

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
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