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 حمايت از کارگران افغانی، دفاع از حرمت انسانی طبقه کارگر است

 )مصاحبه ای با دو تن از کارگران افغانی در ايران( 
  

 ماه هشتاد و پنجآبان  کميست يب                                                                                            ت شورايسا
 
   

اين طرح در ادامه سياستهايی است . از ششم آبان  ماه طرح ضربتی اخراج کارگران افغانی از ايران آغاز شده است
اين کارگران در ايران بصورت برده واری .  افغانی بکار می بنددکه تقريبا هر ساله دولت ايران بر عليه کارگران

در بی حقوقی مطلق مشغول بکارند، آنان نه دستمزد مناسبی دريافت ميکنند و نه از ذره ای حقوق قانونی نا چيز  
هر زمان که سرمايه داری ايران در پی توجيه وضعيت مشقت بار کارگران . موجود در ايران بهره مند هستند

ايرانی بر آمده است، بالفاصله بر روی اخراج کارگران افغانی بمثابه عامل بيکاری کارگران ايرانی انگشت گذاشته 
به عنوان ابزار تحميق (و در اين راستا همه امکانات خود را از قبيل ادارات کار، نيروی انتظامی و خانه کارگر 

که امسال دولت ايران جدی تر از هميشه ميخواهد طرح اخراج با اينحال به نظر ميايد . بکار گرفته است)) کارگران
ما در سايت شورا در راستای حمايت و همبستگی با کارگران افغانی، به سراغ . کارگران افغانی را به اجرا بگذارد

 جمعی از آنان رفتيم و طی مصاحبه ای با دو تن از آنان، تالش نموديم تا اطالعات بيشتری را از وضعيت موجود
بگيريم تا آنرا برای جلب حمايت از هم )) بويژه با توجه به طرح ضربتی اعالم شده((کارگران افغانی در ايران 

ما اميد داريم تا اين  گام کوچک ما به عنوان همدلی با .  طبقه ای های افغان خود در اختيار افکار عمومی بگذاريم
گسست ناپذير  و حمايت عملی از کارگران افغانی از طرف کارگران افغانی،  سر آغازی باشد برای يک  همبستگی 

  . طبقه کارگر ايران
  

   دور جديد طرح و اجرای اخراج کارگران افغانی از کی شروع شده  و اجرای آن به چه نحوی است؟:شورا
ز ششم ا. اين طرح به عنوان يک طرح ضربتی از ششم آبان ماه و با اعالم آن از تلويزيون شروع شده است:  نجيب

آبان ماه به اين طرف ماموران اداره کار با همراهی نيروهای انتظامی ساختمان به ساختمان ميگردند و آنهايی را که 
البته اين چيز جديدی نيست و هر سال تقريبا . دستگير ميکنند روانه مرز کرده و صاحبکاران را نيز جريمه ميکنند

انطور که خود دولت اعالم کرده تا آخر آذر ماه قرار است تمام تکرار شده است، منتها اينبار جديتر است، هم
رفتار آنها با کارگران خيلی غير انسانی است، نيروهای انتظامی با . کارگران افغان را از ايران اخراج کنند

بر ما را ........ شديدترين وجه ممکن با ما برخورد ميکنند، توهين ميکنند، کتک ميزنند، گاها برخی از آنان 
ميدارند، بعد هم ما را راهی اردوگاه ميکنند، در اردوگاه نيز رفتار بسيار توهين آميز و بدی با ما دارند، حتی اجازه 

  .دستشويی رفتن نميدهند، گرسنگی يکی ديگر از مسائلی است که در اردوگاه با آن مواجهيم
  

يدهند تا به منزلش رفته و وسايلش را جمع  کارگری را که سر ساختمان دستگير ميکنند، آيا به وی فرصت م:شورا
  جور کند؟



 چند تا از بچه ها را که راهی اردوگاه کرده و رد مرزشان کرده بودند حتی اجازه نداده بودند که به خانواده :نجيب
 عموما آنها را با فحش و بد و بيراه می اندازندشان توی ماشين و راهيشان. شان نيز خبر بدهند يا پولی بردارند

  .ميکنند
  

  معموال دستگير شدگان را چند روز در اردوگاه نگه ميدارند؟: شورا
 روز توی اردوگاه می مانند تا ظرفيتی که آنها ميخواهند تکميل شود، ١۵ و يا ١٠ روز تا ۶ بستگی دارد از :مصيب

ا بچه ها ديده بودند وقتی هم که ميخواهند رد مرزمان بکنند با کالغ پر از مرز عبورمان ميدهند، اين برخورد ر
  .کسانی که آنجا بودند

  
  ميگيرند؟..  وقتی آنها را می برند اردوگاه، پولی نيز بطور رسمی از آنها بابت کارهای اداری و:شورا
غذای !  آنها که چيزی نميدهند تا پولی بگيرند، يک نان شب به شب ميدهند و يک کمی سوپ، اگر باشد:نجيب

 که سر ساختمان دستگير ميشه، با لباس کار راهی اردوگاه ميشه، چيزی ندارد، مثال درست نميدهند، اوال کارگری
کارگری را از توی چاه در آورده و نگذاشته بودند لباساشو ببپوشه، با همان لباس کار رد مرز کرده بودند، اگه کسی 

  .....هم پولی داشته باشه  ازش 
را اعالم ميکند که طرح ضربتی عليه کارگران افغانی و اخراج آنها  باز يه چيز ديگه، همين که تلويزيون وقتی اين 

در دستور قرار گرفته، نيروهای انتظامی و حتی سربازا همين که می بينند طرف قيافه اش به افغانی ميخوره شروع 
کنند و يک ، تازه منت ميگذارند که ولش مي...........ميکنند به آزار و اذيت کردن، جيباشونو ميگردند و هر چی 

  ......بازار داغی ميشود برای
  

 مسئله تعويق دستمزدها توی ايران يه چيز عادی شده است، دستمزد کارگران ايرانی هم شش ماه به شش ماه :شورا
است، من خودم توی پرداخت ميشود، همانطور که ميدونيد اين مسئله در مورد کارگران افغانی بيشتر صادق ... و

هر ساختمانی کار کرده ام شاهد اين بوده ام که کارگر افغانی پيش کارفرما گاها يکی دو ميليون هم دارد، معموال 
کارگرای افغانی فقط در حد خوراکشان که در حد نان بربری و چيزايی از اين قبيل است از کارفرما پول ميگيرند تا 

  ين پولها موقع دستگيری کارگر افغانی چی ميشه؟بلکه بتوانند پس اندازی بکنند، ا
 همين طوره، کارگر افغانی مياد اينجا، کسی را ندارد، کسی را نمی شناسه و پولشو پيش صاحب کار ميذاره، :نجيب

و حتی برخی از آنان که جای امنی برای نگهداری پولشان ندارند پول شان را  پيش صاحب کار دوستشان ميگذارند، 
 خرجشان پول پيش خودشان نگه ميدارند تا موقع افغانستان رفتن بگيرند، توی اين فاصله می بينی بگير و به اندازه

بعدا معلوم نيست چه باليی سرش بياد، توی راه کشته . ببند شروع ميشود، ديگر اين پولها می ماند پيش صاحبکار
 گيريم که بر گردد، چه مدرکی داره ثابت کنه پولش بشه، بدليلی نتونه بر گرده، اکثريت پولشان می ماند، تازه وقتی،

پيش اين آقاست، اگر طرف انسانيت داشت و پول داد که ميدهد در غير اينصورت کاگر افغانی دستش به هيچ جايی 
  .بند نيست چون نميتواند ثابت کند

  
از . ها پرداخت نخواهيم کرد ما شنيديم که بعضی از کارفرماها اولش طی ميکنند که جريمه برای شما افغانی :شورا

اينرو اگر  اگر گرفتار شديد و جريمه ای در کار بود بايد پيشاپيش مبلغی را پرداخت کنيد تا اگر جريمه ای صورت 
  اين واقعيت دارد؟. گرفت از جيب خودتان پرداخت شود، و به اين شرط کارگر افغانی را بکار ميگيرند

ما جاهايی کار کرده اند و با آنها طی کرده اند که به شرطی سر کار قبولشان ميکنند که  بله خيلی از بچه های :نجيب
اگر از اداره کار و يا ارگان ديگری آمدند و جريمه کردند اين جريمه ها را بايد شما بپردازيد و يا از حساب شما کم 



نواده دارند قبول نميکنند، آنهايی هم که ميکنيم، که تعدادی از روی ناچاری قبول ميکنند و تعدادی هم که اينجا خا
قبول ميکنند بايد بطور مداوم نگهبانی بدهند که اگر ماموران آمدند زود خودشان را جايی مخفی کنند تا آب از آسياب 
بيافتد و اگر هم گير بيافتند ديگر هر چه در طول سال کار کرده اند به هدر ميرود، در واقع االن طوری است که 

ا از جريمه شدن ضرری نمی بينند چرا که پيشاپيش آنرا يا بطور نقدی در اول کار و يا با کم کردن از کارفرماه
  .دستمزد کارگر دريافت ميکنند

  
   دوستانی که از افغانستان می آيند به چه شکلی ميايند و چقدر هزينه ميکنند؟ :شورا
جانی داره، اينها که ميايند سمت زابل و زاهدان بايد  هزينه اش خيلی زياد است، بيشتر از هزينه مالی هزينه :مصيب

ايران را دور بزنند، بايد کلی پول قايق بدهند، بعد بندر عباس ميايند و بعد هم شيراز و تهران، و اگر زنده رسيدند 
رگرا شانس خودشان است، يعنی هيچ تضمينی وجود نداره که زنده به ايران برسند يا نرسند، هر اتفاقی برای اين کا

شرايط افغانستان آنقدر سخته که کارگرا حاضرند اين ريسکها را به جان بخرند، حتی با . بيافته کسی زير سوال نميره
از خونه ميزنن بيرون، از روی . خانواده هايشان هم مشورت نميکنند که با چه کسی ميروند و چه جوری ميروند

خرند، همه چی را تحمل ميکنند، راه پيمايی های شبانه روزی، اجبار و گرسنگی همه ی اين ناامنی ها را به جان مي
همين خواهر زاده من پريروز آمده، هشت شبانه روز توی راه بوده، شبها توی کوهها، توی اين سرما و دويست 

در طول مسير تعدادی هم گم ميشوند و سرگردان، نهايت اينها دستگير ميشوند و . هزار تومان هم ازش گرفته اند
نجا دوباره ديپورت ميشوند و حتی بعضی ها که نمی خواهند گير بيافتند از گرسنگی و تشنگی جان ميدهند، اين هما

  .سرنوشت همه آنهايی است که بصورت غير قانونی به ايران ميايند
  

   کارگران افغانی از نظر محل زندگی در چه شرايطی زندگی ميکنند؟:شورا
ار ابتدايی، اکثر جاهايی که سکونت دارند يا گاوداری بوده، يا طرف بشکل بسي.  زندگی چه عرض کنم:نجيب

چون نميتوانند خانه بهتری زندگی کنند، از کجا بياورند . رودخانه و حواشی شهر و در آلونکهای محل کار است
 کفاف پولش را تامين کنند، دستمزدهايی که اين کارگرا ميگيرند حتی هزينه خورد و خوراک را بشکل ابتدايی هم

نميدهد، پس چگونه ميتوانند ماهی دويست و سيصد هزار تومان اجاره خانه بدهند و يا پول پيش ندارند که به صاحب 
کارگر افغانی اگر دو ماه بيکار بماند يا . زندگی همه آنها به همين شکل ابتدايی و بخور و نمير ميگذرد. خانه بدهند

  .ودمريض بشود مشکلش از اينهم خيلی بيشتر ميش
  

 طبق آمار رسمی يک ميليون و پانصد هزار نفر کارگر افغانی در ايران هستند از اين تعداد چند درصد آنها :شورا
  بصورت اقامت دائم و چند درصد بصورت قاچاقی زندگی ميکنند؟

  . درصد بصورت اقامت دائم و مابقی همه قاچاقی در اينجا کار و زندگی ميکنند٣٠ حدود :نجيب
   

ن سی درصد از چه مزايايی برخوردارند، آيا ميتوانند بيمه شوند و از مزايايی مانند بازنشستگی و ساير  اي:شورا
  امکانات اجتماعی برخوردار شوند؟

 ساله ٢۵من خيلی ها را ميشناسم که کارت اقامت .  اصال از اين مسائل برای کارگران افغانی خبری نيست:نجيب
توی ادارات با آنها مثل يک شهروند ايرانی برخورد نميشه، همين که اسم کارگر دارند و هيچ امتيازی هم ندارند، 

افغانی مياد برخوردها هم عوض ميشه، مثال کارگر افغانی که بخواهد حتی حساب بانکی داشته باشد، بانک ميگويد 
 به آن تعلق سود بانکی(اين پول شما را بصورت حساب قرض الحسنه می پذيريم و حساب پس انداز کوتاه مدت 

در واقع بانکها از اين پولها استفاده . و يا جاری به هيچ وجه باز نميشود و يا هيچ سودی به آن تعلق نميگيرد) ميگيرد



اين حداکثر امکان برای کارگر افغانی است . های خودشان را ميکنند و در مقابل هيچ بهره يا امتيازی به آنها نميدهند
حتی کسانی که جزو اين سی درصد هستند نمی توانند چيزی به .  برای اين سی درصدکه اقامت دائم دارد در واقع

  . نام خودشان بکنند و بايد به نام يک ايرانی باشد
  

جزو اين (  در طرح جديدی که در حال اجراست اينور و آنور به گوش ميرسد که قراره از هر نفر افغانی :شورا
 هفتاد و پنج هزار تومان بگيرند، آيا قراره خدماتی در قبال اخذ اين پول به ازا هر شش ماه اقامت صد و) سی درصد
  ارائه بشود؟

 خدمات که نه، اين پولها را ميخواهند در قبال خدماتی که شهرداريها انجام ميدهند مانند بردن آشغال از در :نجيب
يخواهند عرصه را بر اين سی درصد نيز در واقع م. خانه ها، استفاده عمومی از اتوبوسها و هوا و اين چيزا  بگيرند

تنگ کنند، برخورد جديدشان با سی قبل خيلی فرق دارد، مسائل جديدی که ميخواهند اجرا کنند از اين نظر است که 
  .ميخواهند عرصه را تنگ تر کنند تا کارگر افغانی از اينجا برود

شغالها توسط شهرداری از دم در و يا استفاده از در واقع اين صدو هفتاد هزرا تومان يه جور مالياته برای بردن آ
  .، در اصل يه ابزاريه برای تنگ کردن عرصه بر افغانيها...جاده ها و اتوبوسها و

  
   کارگر افغانی در ايران بطور متوسط دستمزد ساالنه اش چقدر است؟:شورا
من االن خيلی از هم شهری هايم را .  هزار تومان در روز، و آنهم فقط برای روزهايی که کار ميکنند٧ حدود :نجيب

سراغ دارم که برای شهرداريها و فضای سبز کار ميکنند، شهرداريها هم آلونکهايی را در برخی زمينهای خالی 
 ماه يکبار دستمزد دريافت ميکنند و دستمزدشان نيز ماهی صد و ٧ يا ۶اين کارگران هر . برای آنها درست کرده اند
آنهايی که يک شيفت کار ميکنند صدو پنجاه هزار تومان و آنهايی که دو .  هزار تومان استپنجاه الی صد و هشتاد

  .شيفت کار ميکنند صدو هشتاد هزار تومان
  

 با اين حساب ميشه گفت که بخشی از کارگران افغانی در بخش دولتی کار ميکنند و از هيچ مزايای قانونی هم :شورا
  برخوردار نيستند؟ 

خش دولتی هستند، توی فضای سبز، اليروبی کانالها و شهرداريها، اکثرشان هم حقوقشان پايين است بله تو ب: مصيب
  .و از هيچ مزايايی هم برخوردار نيستند

  
   توی بخش دولتی هم اين طرح جديد را به اجرا گذاشته اند؟:شورا
  .اند اما جديدا اعالم کرده اند که بايد همه آنها از کارشان اخراج شوند تا حاال کاری نداشته :نجيب

  
 به نظر شما امروزه کشور افغانستان واقعا جايی هست که اين کارگرا بتوانند بر گردند و آنجا زندگی امنی را :شورا

  داشته باشند؟
ندگی ذلت بار را که در ايران دارند آنجا  نه خير، اصال کارگران افغانی اگر فضای امنی داشتند و يا حتی اين ز:علی

ميداشتند به ايران نمی آمدند، هيچکس حاضر نميشد ايران بيايد و اينهمه خطرات جانی و مالی را از مرحله ورود  تا 
نه تنها امنيت اصال وجود ندارد بلکه کار نيز وجود ندارد، زمستانها که . برگشت اجباری از ايران به جان بخرد

 وجود ندارد، فصلهای ديگر هم تک و توک هست، اصال امنيتی نيست تا کاری هم وجود داشته باشد، در اصال کاری
  .کشوری که امنيت وجود نداشته باشد کاری هم وجود ندارد

  



 ميگويند کارگران افغانی باعث بيکاری کارگران ايرانی هستند و ارز را از کشور ايران خارج ميکنند نظر :شورا
  ورد چيست؟شما در اين م

 طبق چيزايی که من شنيده ام در ايران شش ميليون بيکار وجود دارد و نزديک به همين تعداد ايرانی هم در :علی
کشورهای ديگر کار و زندگی ميکنند، حاال بايد منصفانه قضاوت کرد که آيا واقعا عامل بيکاری در ايران افغانيها 

ان در بدترين و سخت ترين کارها بدون ذره ای برخورداری از حقوق هستند، تازه کارگرای افغانی در ايران همه ش
قانونی مشغول بکار هستند من در ايران ليسانسها و تحصيل کرده های  زيادی را سراغ دارم که شبها در قسمت 
جمع آوری آشغالها در شهرداری و يا فضای سبز کار ميکنند و بعضا هم مشغول مسافر کشی هستند اين چه ربطی 

  .   ه ما کارگران افغانی دارد که در سخت ترين و ابتدايی ترين مشاغل مشغول بکار هستيمب
کارگر افغانی هم که االن در ايران کار ميکند يا توی کوره پز خانه ها،  يا کندن مترو و کانالها و چاهها و اليروبی 

ند و مقداری پول ميگيرد که نصف اين او يک نيروی کار را مصرف ميک. کار ميکند... کانالهای فاضالب شهری و 
پول را نيز در همينجا ميخورد و نصف ديگرش را مثال به افغانستان ميبرد، مگر آنجا اين پول را چکار ميکند، آنجا 

 هزار تومانش را ٣نيز با اين پول مايحتاجش را ميخرد که نود درصدش ايرانی است، باالخره اگر از پولی که برده 
آنهم جنس ايرانی است، هزار تومان کار روزانه اش را نيز دوباره مياورد ايران به راننده اتوبوس آنجا خورده که 

با اين حساب کارگر افغانی غير از اينکه ثروتی را در ايران توليد کرده  چه . ميدهد و يا به قاچاقچی ايرانی ميدهد
  چيزی را از مرز خارج کرده است؟

  
 چرا دولت ايران االن دارد سياست اخراج سازی افغانيها را اجرا ميکند، آيا فکر  فکر ميکنيد با اين حساب:شورا

نميکنيد اين سياست يک جور مصرف داخلی برای دولت دارد که ميخواهد توسط آن در مقام پاسخگويی به بيکاری 
  ميليونی در ايران اين مشکل را  توجيه کرده و آنرا به گردن افغانيها بياندازد؟

اينها بخواهند واقعا انسانی برخورد کنند بايد عوض اينکه بگويند بالتکليفی و بيکاری کارگران ايرانی از  اگر :علی
وجود افغانی ها است منصفانه اين است که کارفرماها بيايند حقوق کارگران ايرانی را باال ببرند و يک دستی هم 

چون ميگويند بنی آدم اعضای يکديگرند، پس . بکشند بر سر و روی کارگران افغانی برای بهتر شدن اوضاع شان
با اينحال ما وضعيت موجود را هم . کجاست؟ ميگويند بايد کار کنيد و حقوق کمتر بگيريد، ساعت بيشتری کار کنيد

جرم ما چی هست؟ چه گناهی . مجبوريم بپذيريم و ديگر الزم نيست با چوب و چماق ما را از مرز بياندازند بيرون
نصفش را اينجا خرج کنيم و نصفش را .  و بچه را ول کرده ايم آمده ايم اينجا يک لقمه نان ببريم اونجاکرده ايم؟ زن

واقعا از نظر من زندگی همچون چيزيه، چون توی همه کشورها همچون چيزايی وجود . ببريم و يا بفرستيم برای آنها
ره و کشورهای خليج با توهين و چوب و چماق آيا دولت ايران راضی ميشود کارگر ايرانی را از ژاپن و ک. دارد

بيرون کنند؟ پس انسانيت کجا رفته است؟ سر در سازمان ملل نوشته اند بنی آدم اعضای يکديگرند، پس اينها فقط 
  حرف است؟

  
 فکر ميکنيد در برابر اين وضعيت چه ميشود کرد، شما چه توقعی از کارگران ايرانی داريد، کارگر ايرانی :شورا
امروزه دستمزدش را با تعويق دريافت ميکند، کارگر ايرانی هم همان صد و پنجاه هزار تومان دستمزد را نيز 

ميگيرد و واقعا زندگی بسيار سختی را می گذراند، فکر ميکنيد چه چيزی پاسخگوی برون رفت از اين وضعيت 
ا بشود به اين وضعيت ضد انسانی خاتمه است، کارگران ايرانی و افغانی بايستی چه رابطه ای با هم داشته باشند ت

  داد؟
 هر چقدر که ما کارگران، چه ايرانی چه افغانی و چه جاهای ديگر تا زمانی که دشمن مشترک خود را نشناسيم :علی

اين تضادها را بين خودمان داريم، چه ايرانی چه پاکستانی و چه جای ديگر ما يک دشمن مشترک داريم به نام 



توقع دارم که کسانی از کارگران .  ن باعث ذلت و خواری و استثمار و بی حقوقی انسانها شده استسرمايه دار و او
ايرانی که سواد دارند، مطالعه کنند، بپرسند علت بدبختی ها چيست؟ البته خوشبختانه در سالهای گذشته من ميبينم که 

  . خوشحالی استواقعا کارگران ايرانی آگاهی کسب کرده اند و اين برای ما جای بسی
  

 فکر ميکنيد کارگر ايرانی برخوردش با کارگر افغانی نسبت به ده سال پيش بهتر شده، يعنی احساس :شورا
  همبستگی با کارگر افغانی ميکنه؟

 خيلی بهتر شده چون ده سال پيش به چشم خودم ميدم، به گوش خودم می شنيدم که وقتی دو کارگر ايرانی و :علی
ايی بغل هم می ايستادند، يک همچون چيزايی را می شنديم که اگر افغانی ها نبودند االن ما افغانی در صف نانو

، جای خوشبختی بسيار ...صف نبوديم، اگر افغانيها نبودند کار بيشتر بود، بيکار نبوديم، حقوق بيشتری ميگرفتيم و 
تازه . يم االن رسيده است به ده درصداست که در گذشته که صد در صد اين حرفها را از کارگران ايرانی می شنيد
االن ديگر همه کارگران ايرانی ميدانند . اين درصد هم امروزه کسانی هستند که با کارگر افغانی سر و کار نداشته اند

  .که علت بدبختی شان چيست و چکار بايد بکنند، کارهای مهمی را هم دارند ميکنند
  

است در ميان کارگران ايرانی نسبت به ده سال .. غانی عامل بيکاری و يعنی اين زمزمه ها را که کارگر اف:شورا
  پيش خيلی کم می شنويد؟

ميگويند .  خيلی کم شده، اتفاقا من يکی دو سال است اصال نشنيده ام، اتفاقا به جای اين بر عکس اش را شنيده ام:علی
  .عث ميشود که ما خوشبختی مان را بدست بياوريمما برادريم، ما جزو يک طبقه ايم، ما بايد آگاه باشيم، آگاهی ما با

  
ما اميدواريم که بتوانيم به عنوان طبقه کارگر ايران نقش هر .  ممنون از اينکه در اين مصاحبه شرکت کرديد:شورا

  . چند کوچکی را برای برون رفت هم طبقه ای های افغانمان از وضعيتی که برايشان پيش آمده است ايفا کنيم
  يد آنروز به ام:علی

  
   اگر صحبت ديگری هم داريد بفرماييد:شورا
واقعا ما کارگران افغانی تا به حال نشده بود حرفهای خودمان را به کسی .  من تشکر ميکنم از اين مصاحبه:علی

چه اميدوارم که کارگران ايران بيش از اينها دشمنانشان را بشناسند و بدانند که . بزنيم، چرا که هميشه تحقير ميشديم
چيزی باعث بيکاريشان شده است و ديگر اين تبليغات را که هر ساله عليه کارگران افغانی در ايران صورت 

ما اميدواريم که کارگران ايران بتوانند حقوق خودشان . ميگيرد، قبول نکنند که عامل بيکاری کارگران افغانی هستند
  .را بدست آورند، ما نيز در کنار آنان هستيم

ما نيز اطمينان داريم که روز بروز همبستگی طبقاتی کارگران ايرانی و افغانی . ما هم اميدواريم چنين بشود :شورا
بيشتر خواهد شد بطوری که طولی نخواهد کشيد ما کارگران ايرانی در دفاع از هم طبقه ای های افغانمان دست به 

انی در بی حقوقی مطلق در ايران زندگی کند و يا اعتراضات موثرتری خواهيم زد و اجازه نخواهيم داد کارگر افغ
 . هر موقع که مسئولين دلشان خواست دست به اخراج آنان بزنند

  
  ١٩/٨/١٣٨۵سايت شورا 

  
  
 


