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از مردم ناميدن بخشی است که با سياسی اين يک پديده ای ما  در زمان .مهاجرت پديده ای است به قدمت خود بشر

 گذاشته شود کافی است نام مهاجر بر يک دسته از مردم. را از حقوق اجتماعی محروم ميکنندآنها  به عنوان مهاجر

استفاده ميکند تا حقوق مردم سوبابت اينکه از واژه ها جمهوری اسالمی از. دن طرد شده محسوب شو آنهاتا به نوعی

 "مهاجران" ايران و عراق لقب  رگان جنگا اينان به آو،  برای مثال.نمونه کاملی است در اين زمينه را ضايع کند

ياری و خدمات به آنها ود را از هر گونه تا خ .دنجلوه ده  داوطلبانه ی رامتا آوارگی مردم جنگ زده را داده بودند 

.ند که کرد،دنمعاف کن  

اموش ارزان ترين و خيکی از .با مردمی تداعی ميشود که از افغانستان می آيند عمدتاايران در" کارگران مهاجر  "

 که به اميد پيدا یو سخت کوش حنت زده مردمان م. هستند" کارگران افغان" ايران  کارگر در ترين بخش های طبقه

شايد، شايد چيزی در انتظار شان که کردن روزنی در زند گی سراسر رنج شان به اين قسمت از کره خاکی می آيند 

آن ديار جز درمردم است که سه دهه . شان می آيدبه مرزی تعريف شده افغانستان بسرچهار چوسوای  آنچه در باشد

جز فقر و نصيبی  ظاهر شاه هم یدر پناه خاندان سلطنتهم آن قبل از. نده ار چيزی نصيب نبردجنگ و ترور و کشتا

؛ تمام نيروی ارتجاعی سرمايه  استمناطق نفرين شده روی کره زمينيکی ازنستان اافغميشود گفت . نداشتند بدبختی

کومتهای دست نشانده شوروی ، حکومت حظاهرشاه،.  را در آنجا متوقف کنندند تا زمانه ادر اين مکان گرد هم آمد

مردم آن ديار که روزگار یا ارتجاعی  حکومتهای. و اکنون حکومت دست نشانده آمريکا مجاهدين، حکومت طالبان 

. تا از آن مصائب بگريزندايران ظاهرا پناهگاهی است و. اندرا سياه کرده  

ردارند و بيشتر ين کارها از کمترين حق و حقوق برخومردمان در قبال انجام دادن سخت تردر ايران اما اين دسته از

" افغانی" چنين جا انداخته اند که . اندبافت اصلی اجتماع طرد شده ها را متحمل ميشوند و کامال ازتوهين ها و تحقير

به خود  و کسی کنندرا استثمار   آنجا که امکان دارد اين مردمان   و سرقت و تجاوز تا بتوانند تا قتل  بامساوی است 

جوابگويی مثال مردم  و نيز نمی توانند   تمام ميشود  اين مردم با  وقتی هم که کارشان . جرات ندهد از اينها دفاع کند

 .جو ضد افغان را زنده نگه ميدارندهمه به همين بی پناهان حمله ميکنند و هميشه اين باشند اول از" خودی"

ند هر وقت ميخواهند زمينه ه ارا خواند" مردم را بيشتر استثمار کنيمچگونه " درس که شان کارشناسان دانشگاه ديده 

 سياست  متاسفانه " :ميفرمايند دولت  به  انتقاد  پناه در مثال  بياورند  فشار بيشتری   مردماين  به   تا   فراهم کنند را

حبان سرمايه آورند و صا به ايران هجوم  فقيرترين بخش مردم افغانستان  باعث شده است کهدولت  پناهی مستضعف

مردم  فيلم هايشانروشنفکرانشان در. و اندازه نداردمردم فريبی ايشان حد  ،"برونداروپا  پاکستان وهند وافغانستان به



 فقرشان و بی نيازی   به واسطهدارند " عزت نفس"نشان ميدهند چرا که  افغان را مردمی دوستدار فقر و بدبختی 

 در اين مملکت نباشد اين مردم چنان جلوه ميدهند که گويا اگر اسالمیملی وی  ژورناليستها،ی ديگرو از سو! بدنيا

چه  هر؛مرتکب جنايتی شود چندان عيبی ندارد" ايرانی" يک گويا اگر.  و تجاوز خبری نيست سرقت و قتلازديگر

 مردم ه ازاين دست" ذات" که گويا  در تنظيم خبر و عنوان خبر چنان جو سازی راه مياندازند .است" خودی" نباشد 

غالمرضا  "ماجرای  در.  باشد تا از پيش محکوم باشدیپشت قتل افغانی  کافی است نام .  است سرشته شدهبا جنايت

نستان است و همين سبب شد  که از اهالی افغاد که دست به قتل چندين زن و کودک زده بود اول شايع کردن"خوشرو

. دکردن است حمله اهل افغانستان داشت که یکه نشانرخسرو تهران به هرناصدسته های لمپن حزب اللهی درکه دارو

او ترافغانی جلوه دهند تا راحترا )  بودندی آه بيشتر آنها افغانستانقاتل کودکان پاکدشت( را " بيجه  "دو يا سعی کردن

 قربانی ميگيرند از  قربانيان کهدم و دستگاه بورژوازی از خود رفع مسئوليت کند که اينبه اين بهانه را نابود کنند تا 

.دنکجا آمده ا  

 تا بدترين  وهمين عنوان کافی استخود را ايزوله شده حس کند تا اوناميده ميشود "کارگر افغانی" طبقه  ازبخش اين 

 ."!کار افغانی"ا رايج شده است ميگوينداصطالحی که جديد .سخت ترين کارها به او محول کنند وبشنودتهمت ها را 

خيابان يک افغانی بيارتا فرش را ببرد برو سربپر: آن نيست يکی به يکی ميگويد امکان جابجايی  وه اندفرش را شست

 ديوار را فردا از سر چهارراه يک افغانی ميارم تا: می خواهند ديواری را خراب کنند بزرگ جمع ميگويد! پشت بام

 همان را هم کارگر  شخص شهردار که نه، بلکه البته( ا رها کرده شهرداری کوچه را کنده و به امان خد! خراب کند

شده و در تو محل دزدی ! را پر کند يک افغانی نمی گيرند تا چاله و چوله ها : اهالی محل ميگويند) افغانی انجام داده

ندان توصيه به فرز  والدين  !کار همين افغانهاست: همان محل کارگران افغانی مشغول کارند يکی در گوشی ميگويد

 در صف نان اگر يک  ! تو را بدزددهدارد ممکن افغانی   آنجا! از جلو آن ساختمان نيمه کاره رد نشی، خوب: ميکنند

: ، هشت تا بردارد کسانی که در صف هستند صدايشان در می آيد بربریافغانی بخت برگشته ای به جای دو عدد نان

ديدم که با کوچکترين  بارها ! نان هم ميخورندتا ان ما گرفتند و هشت آمدند مملکت ما را اشغال کردند و کار از جوان

و زشت و يا کثيف ترين . اعتراضی نوبت خود را واگذار ميکنند تا از شر کنايه ها و نگاههای تحقيرآميز رهايی يابند

گردد مي بر  طرف،حرف ديگری وسط   ميپرد   بی مقدمه  وقتی کسی  است که کردند اين که رايج " گفتمانی "ترين

!!کنم افغانی لگد که نمي)من حقيقتا شرمنده هستم اما ناچارم بيان کنم: ( ميگويد  

ادار کند به هر  و  آنها را انداخته تا بتواند با جو ضد افغانی که راهها همه ثمره تبليغات زهرآگين بورژوازی است اين

 انجام مثل حفاری را به سهولت بيشتریدر حالی که امروزه ميشود با کمک وسايل مدرن کارهای . شرايطی تن دهند

کوچکترين امکان نه ازلباس کار خبری است نه از" نبک: "ميگوينداختيارشان ميگذارند وداد اما يک بيل و کلنگ در

سفالت جا کن بايد آ" دريل بادی" بزاری به اسم سفالت ابتدا با ابرای کندن آ. سرمای سختشديد و دررفاهی در گرما 

تحمل وزن خود دستگاه انرژی  .هفت بند بدنتان از هم بگسلدکار کنيد تا  وسيله  اين   با  نيم ساعت  است  شود، کافی

يک دقيقه نميشود تحمل کرد سر وصدای وحشتناک آن را بيشتر از .بيفتديطلبد چه برسد روشن شود و به کارزيادی م

از همان هم  اين .گوشی ايمنیيک  با آن کار کند بدون حتی  به طور مداوم ساعتچندينو کارگر افغانی مجبور است 

.  هاست افغانی مخصوصدسته کارهای که معتقدند  



حالی ساختمانی اينها در. ند مشغول به آن کارگران  از بخش عمده ای اين بخشکهآن کارهای است ساختمان سازی از

 گوشه ای ميسازند و همانن اول کار اتاقک مانندی در برای همي.ند هست يک آلونکفاقد حتیرا برپا ميدارند که خود 

بايد جور  که بعد ، اتمام آن  کارشان شروع ميشود تاکندن ساختمان از پی .به صبح ميرسانندرا جا چند نفری شب ها 

برای اينکه کارشان به نوعی تضمين شده .ندن اگر پيدا ک تازه.راق کنندطی  اوپالسشان را جمع کنند و در جای ديگر

يا معمار يا مهندس صادر ميشود بدون کوچکترين حرفی انجام جانب صاحب کاردستوری که ازباشد سعی ميکنند هر

با پوزش بگذاريد  ( آه  اين است برای لونک که ساختند فقط آ آن .  بعدی خبرشان کنند دهند تا همانها برای کارهای

هيچگونه امکانی نيست چند تکه موکت يا مقوا . راندرا بگذ" کپه مرگشان" )   بنويسمی و مالحظه ابدون هيچ تعارف

که مطرح نيست همان تغذيه   چيزی  چرا که تغديه شان ننويسم   بهتر است از.و تشکی و بالشی که بوی خاک ميدهد

نان بربری شاکله غذايشان است، پختن .  زنده ماندن استیبرا" زهرمارآردن "ی آه ميخورند فقط چيزیغذاي. است

! ر آبی که فقط زرد چوبه ميزنند تا رنگی بگيرد وقتی زيادی از ايشان نمی گيرد چون خودش ميپزدگل کلم خالی د

تن قبول کنيد سويا پخ با  را حداکثر٣درجه   ماکارونی  امانيست؟ ! خوردن نوشابه با نان بربری غذای شاهانه است

جمعه ظهرازتعطيالت خبری نيست نهايتش  ازساختمان تمام نشده تا وقتی کاراما تفريحات، اوالو. خيلی اشرافی است

به سراغ آشنايان نمی شوند حداکثر ازيک آلونک خيابان ديده  بعد هم با جوی که هست زياد دراستراحت داشته باشند،

 و  قرارميدهند   ی کيلوي۵يک چوب را درقوطی خالی روغن  برخی شان که ذوقی دارند . در آلونک ديگری ميروند

 و به ياد چيزهای که نداشتند و نخواهند داشت مرثيه  "دوتار افغانی "ين چوب و قوطی و اين ميشود سيمی ميکشند ب

و توهين نشنيدند   بيل نزدند  اهل افغانستان  آن کارگر  و تا حاال مثل سير است  شکمشان که  البته برخیو . ميخوانند

 و يک حاالتی از انسان را بيان ميکند که بشر قرن اين ساز خوابيدهی دريالبد معتقدند يک نواها! هستندشيفته اين ساز

!بيست يکم قادر به درک آن نيست  

ميتواند " ايرانی" حادثه اگر کارگر چون بعد از.  بينندیمحوادث حين کار  از کارگران بيشترين آسيب را ازبخشاين 

بند ا رانده شده ها دست شان به هيچ جا اين از همه ج) که آنهم هزار اما و اگر دارد( از بيمه حداقلی برخوردار باشد 

 خوردن ،مدفون شدن در چاه، پرت شدن از طبقات ساختمان.  ترين حوادث کاری استرايجاز زير آوارماندن. نيست

دوستی تعريف ميکرد که به چشم خود . آجر وسنگ به سرو کله شان از پيش پا افتاده ترين حوادث کاری ايشان است

اين آمده و بار ماسه اش را خالی کرده بدون اينکه توجه کند کجا اينکار را ميکند و فشار نگاهان شبا یديده که کاميون

.  مدفون شده اندشنآن مشغول استراحت بودند خراب کرده و کارگران زير که کارگران دررا ديوار اتاقکی ماسه ها 

. تا بداد آنها رسيدند يکی مرده بوده و ديگری دم دمای آخرش بوده  

شرايطی  عالوه بر.ميگيرندقرارمورد شديدترين شيوه های استثمارکارگاههای کوچک نيزدر نيز"کارگران افغانی " 

 اين کارگران هيچ گونه  ميشود، نيز  اين کارگران م که شامل کرد  به آن اشاره کوچک گزارش کارگاههای   در که

.  برخوردار نيستند"بيمه تامين اجتماعی"نه امکانات هيچ گو هيچ کجا سابقه شان ثبت نميشود از در.ی ندارندرسميت

منجر   اينكه بيمه شوندیبه جا آنها خود را پنهان ميکنند چون !)اگر بيفتد ( بازرس بيمه به کارگاه بيفتدروزی گذراگر

 یارگاههايی مشغول به کارند که کار روتين توليدی دارند نه کيدر کارگاهها اين کارگران بيشتر.به اخراجشان ميشود

خود کارگاه درو پسربدين شکل که پدراه کار ميکنند و خانواده گی برای يک کارگبرخی. که خدمات فنی ارائه ميدهند

.و يک مقدار کار را هم به خانه ميبرند که همسر و دختر خانواده مثال يک کاالی معين را بسته بندی ميکنند  



  کارگر افغانی با يک کارگر يک  ظاهرا دستمزد کارگاه يک  رد ممکن است  . کنتراتی است کارها  گونه   و اين 

 ٣٠فرقی نکند اما کارفرما در قبال کارگر افغانی هيچ گونه مسئوليتی برای خود قايل نيست و خيلی راحت " ايرانی"

 چه ميکنند هر احساس ناامنی  اين کارگران چون مداوما . بابت بيمه باال ميکشدرا درصد مزد اين دسته از کارگران 

 بند نيست حتی ديده  یدست شان به جاي  تنها   نه کارفرما ميگويد انجام ميدهند و هيچ گونه اعتراضی نمی کنند چون

 !اعتراض هم دارندو ند ه اآنها را دزديد که کار ،ميشود که متاسفانه از سوی همکاران خود مورد اعتراض هستند

همکارانش شديدا تحت تاثير .  را بپذيرندهمکاران غير افغانی اوخودش خيلی مايه بگذارد تا افغانی بايد ازيک کارگر

؟  !م هستاين افغانی کارمان را گرفته و حقوقش با من يکی ه! بيا: تبليغات بورژوازی قرار دارند، مثال بيان ميکنند

دش اجازه نمی خودش را ميهمان ميداند برای همين به خوخودش را هيچ وقت يکی نميداند وو خود کارگر افغانی نيز

ثمرات دولت سرمايه داری است که اين از.  حال چه کارفرما چه همکارش"!جسارت کندحق  صاحب خانه " دهد در

.بخشی از مردم را برده روم باستان هم کم حقوق تر تعريف کرده است  

را  استفاده کمال هستند ودستگاه تبليغاتی بورژوازی ايجاد کرده کامال راضیموقعيت اجتماعی که دم وکارفرمايان از

شکلی خواست او را استثمار  به هرتعريف ميکند تا بتواند"  بی هويت " از کارگران را اين بخشبورژوازی . ميبرند

خواستند با  هر وقت  نکنند تا  را متوقع   تا آنها  هيچ کجا ثبت نمی شود در ميافريند اين کارگران  که  روتی کند و ث

. به همان مکانی که از آن فرار کردندشد نيز تهديد ميشوند که از ايران رانده خواهند سرنوشتش بازی کنند، اکنون 

که نام فرزندان آنها در هيچ کجا ثبت نمی شود و انسانی که از کودکی از جامعه طرد شده چه انتظاری ميشود داشت 

انسانهای زحمتکش و سخت اين . ده اندو از آنجا مان  هستند که از اين جا رانده ی يانسانها  هااين. دست به جنايت نزند

حمايت   ايشان شايسته اين هستند که.ميبرندتهديد بسردارند هميشه درتوليد ثروت اين جامعه نقش بسزايی کوش که در

 شعار  عاقو وا  باشد  داشته  بيشتری ثمر  ش مبارزات  اينکه  برای ايران  طبقه کارگر .انسان محسوب شوند شوند و

 بورژوازی  بايد همه تبليغات کثيف.  بايد از همکاران خود حمايت کنند، يابدیمعناي" د شویکارگران جهان متحد  "

 همه يک  نداريم و ايرانی   افغانی ، سرنوشتيم هم کارگريم،ما. داد که سرنوشتمان يکی است شان و ن را خنثی کرد 

  .طبقه هستيم

 

 
 
 

 ياشار سهندی

:دريافت شده در تاريخ  
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