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نفغاان ا و مرگ زنی و حکم گرسنگراني ای  دارهيسرما  

 
  ١٣٨٨ ارديبهشت ٢١شنبه دو                                                                                       ی هماهنگتهيکم  

  

کجای ايران را ممنوع اعالم کرده  دولت سرمايه داری ايران هر نوع اشتغال زنان افغان برای هر نوع کار در هر

 هزار تومان جريمه می ۴۴نيروی کار زن افغان را بخرند  بر اساس مصوبه جديد دولت، کارفرمايانی که. است

صدور اين حکم ماالمال از ستم بر . پرداخت جرائم سنگين تری خواهند شد شوند و در صورت تکرار مجبور به

سوی  کارگران افغان در ايران اگر چه تازگی ندارد اما نشان از تهاجمی بازهم سهمگين تر از زندگی توده عظيم

داغ لعنت خورده و نفرين  ی سرمايه برای متالشی کردن بيش از پيش شيرازه زندگی اين جمعيت انبوهعوامل دولت

های متوالی است که به نماد مطلق سيه روزی، ذلت  کارگر افغان در ايران دهه. شده طبقه کارگر بين المللی دارد

هر چه کار شاق و سنگين و کشنده است . نکبت و بدبختی تبديل شده است پذيری، تحمل زبونی و حقارت و همه نوع

محقر  گردد، نيروی کار او همه جا حراج است و فروش آن در گرو تسليم مطلق وی به هر بهای بر سينه او بار می

شرايط کارش جهنم توحش سرمايه  .آکنده از مذلتی است که سرمايه دار در نهايت سفاکی به ميل خود تعيين می کند

. ماقبل تاريخ و دخمه های جذاميان اعصار باستان است محل سکونتش غارهای.  ها استو گندزار بدترين سالخی

او تا آنجا . زنده بودن او جرمی عظيم و غيرقابل بخشش است. تبهکار سرمايه است او همه جا تحت پيگرد اشرار

او آواره . باشد نشزندگی دارد که محمل دست سرمايه برای خريد هر چه شبه رايگان تر نيروی کار همزنجيرا حق

. زمين به سينه او شليک می شود رگبار پرسموم اتهامات از شش گوشه. هميشه تاريخ و نقطه نقطه جهان است

فرزندانش از هر نوع حق انسانی، . مرتکب می گردد قربانی بدون هيچ قيد و شرط هر شرارتی است که هر شريری

 درمان، حق احساس همنوعی با همساالن، حق سير بودن دوا و دکتر و حق آموزش، حق احساس انسان بودن، حق

سراسر  در يک کالم در پايين ترين اليه جهنم. آشاميدنی و حق هر چيز انسانی ديگر محرومند شکم، حق داشتن آب

کارگرکشی هايی است که در  گند و وحشت و خون سرمايه محکوم به تحمل تمامی فجايع و جنايات و سبعيت ها و

ايران را او توليد کرده است و در تمامی دقايق و  بخش عظيمی از سرمايه سرمايه داران. هفته استذات سرمايه ن

کارگر افغان دهه ها است  . پليس و نيروی سرکوب دولت سرمايه بوده است آنات توليد اين سرمايه ها تحت پيگرد

هيچ  دولت سرمايه داری. فته استخوار و زبون و حقير آماج بدسگالی و ددمنشی سرمايه قرار گر که اين چنين

نيروی کار کارگر زن  اعالم جرم بودن فروش. روزی نيست که اين توحش را عليه او تکميل نکند و دامن نزند

وظيفه مفروض و قطعی کارگر ايرانی . گيرد افغان در زنجيره تشديد و توسعه هر چه بيشتر اين جنايات صورت می

توده کثير کارگران افغان تکه انداموار طبقه . طبقه خود برخيزد ه ترين بخشاست که به حمايت از اين نفرين شد

سرمايه . نوع تعرض به آنان تعرضی مستقيم و يکراست به شيرازه حيات طبقه ما است هر. اجتماعی ما هستند

وراهای و ش عمال دولتی سرمايه و از جمله تشکل های ضدکارگری دولت سرمايه داری از نوع خانه کارگر داران،

اندازند، تا کارگر افغان را علت بيکاری  اسالمی کار با تمامی شرارت و سبعيت خود تالش دارند تا ما را به جان هم



ما . حق اشتغال ما حکم آوارگی و اخراج کارگران افغان را صادر کنند های چندين ميليونی ما معرفی کنند، تا به نام

ملت و  .روشنده نيروی کار در سراسر جهان طبقه ای واحد و جهانی هستيمتوده چند ميلياردی ف و کارگران افغان و

کارگران . را به جان هم اندازند مليت و تابعيت ملی دروغ های کثيفی است که سرمايه داران به هم می بافند تا ما

به هر شهر و ديار ها هستند که در هر کجای جهان و متعلق  اين سرمايه داران و دولت آن. افغان دشمنان ما نيستند

 ما بايد با تمامی توان خويش از حق زندگی و کار و همه حقوق کارگران. طبقه ما هستند باشند دشمنان آشتی ناپذير

   .اين کارگران خنثی سازيم  افغان دفاع کنيم و ترفندها و توطئه های شوم سرمايه داران و دولت آ ن ها را عليه
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