چه کسانی فرصتھای شغلی را اشغال میکنند و موجب بيکاری کارگران میشوند؟
تعرض به حقوق کارگران محروم افغانستانی قويا محکوم است!
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 ١۶ارديبھشت  ١٣٩۴برابر با  ٠۶می ٢٠١۵
حادثه سازماندھی شده تاريخ يازدھم ارديبھشت ، ٩۴روز جھانی کارگر ،روز اتحاد  ،ھمبستگی
انترناسيوناليستی و پيکار اردوی کار عليه سرمايه و دشمنان آزادی در روزجھانی اول ماه مه  ،در
نمايش خيابان ھای منتھی به نماز جمعه تھران  ،توسط عوامل وزارت کار ،خانه کارگر ،و در
حضورسخنگويان اصلی آن )عليرضا محجوب و حسن صادقی( ،بمثابه نيروھای امنيتی و شبه
کارگری ،نمايش فاشيستی وضد کارگری افغان ستيزی را ھوا کردند و بدين طريق بعنوان نيروی برھم
زننده صف متحد بلوک کارگری  ،نمايش مسخره ديگری را بشکل عريان برھمگان بيان داشتند.
باندرول ھای تبليغاتی بنمايش درآمده اين تشکيالت ضد کارگری  ،با عناوين » :کارفرما حيا کن ،
افغانی را رھا کن « »،کارگر خارجی اخراج بايد گردد«» ،کارفرما حيا کن ،اتباع را رھا کن« از
يکسو ،نشان از حرکات ضد انسانی و فاشيستی نظام جمھوری اسالمی ،و ازديگرسو ،بيانگراوج
استيصال و واماندگی اراذل و اوباش امنيتی متشکل در"خانه کارگر" می باشد.
ھرکدام ازاين دوسوی درگيردرراستای پاسخگويی به خواست ھای بيواسطه کارگران ايران و مھاجرين
کارگر ،به خوبی از درجه خشم و عدم رضايت يکايک کارگران نسبت به شرايط غيرانسانی ،تحميلی و
فالکت باری که سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران بر طبقه کارگر و اکثريت مردم تحميل کرده اند،
بخوبی آگاھند .تنھا از ھمين روست که مذبوحانه تالش می کنند که کارگران افغانستانی ،اين جان سخت
ترين ومظلوم ترين و بی حقوق ترين بخش طبقه کارگر ايران را سپربالی خشم کارگران "ايرانی"
دربه انحراف کشاندن مشکل بيکاری و معضل بيکارسازی ھای گسترده کارگران در ايران معرفی
نمايند و اينگونه استدالل می نمايند که اين کارگران افغانستانی اند که فرصت ھای شغلی را گرفته اند و
باعث بيکاری کارگران ايرانی اند.

انعکاس يک مقاله درسايت خبرگزاری رسمی تسنيم آمده است  » :حضور مھاجرين افغانستانی
در ١۴استان کشوربه شکل سوالبرانگيز و متعجبکنندهای از چند سال پيش ممنوع شده است .يعنی
مھاجرين افغانستانی نه تنھا حق کارکردن در اين ١۴استان را ندارند ،بلکه حتی حق عبور و مرور و
اقامت ھم ندارند .به اين ترتيب مھاجرين افغانستانی عمال در ١۴استان حضور ندارند و بنابراين،
اساسا امکان اشغال فرصتھای شغلی اين  ١۴استان را نيز ندارند.

اين ١۴استان عبارتد از :آذربايجان شرقی ،اردبيل ،زنجان ،کردستان ،کرمانشاه ،ايالم ،کردستان،
چھارمحال بختياری ،کھگيلويه و بويراحمد ،گيالن ،مازندران  ...از قراربايد در اين١۴استان ،اشتغال
وضعيت نسبتا بھتری داشته باشد ،چون مھاجرين افغانستانی در اين استانھا نيستند و ھيچ فرصت
شغلی را اشغال نمیکنند .در مقابل در بقيه استانھای کشور که حضور مھاجرين در آنھا مجاز است،
به دليل وجود کارگران افغانستانی و اشغال کردن فرصتھای شغلی ،نرخ بيکاری بايد افزونتر باشد.
اما واقعيات چه میگويد؟  ...طبق اين آمار ،اين  ١٠استان ،باالترين نرخ بيکاری را در کشور دارند.
و از ميان اين ١٠استان ٧،استان جزء ليست استانھايی است که حضور مھاجرين در آنھا ممنوع
است) .خبرگزاری تسنيم ١۶،ارديبھشت ( ٩۴برای مطالعه دقيق اين جداول آماری می توان به لينک

زير مراجعه نمود*
نمايش روز يازده ارديبھشت در حاشيه نماز جمعه تھران با باندرولی که امضاء " جمعی از کارگران
ساختمانی تھران " را با خود داشت .نشان داد که عوامل ريزودرشت "خانه کارگر "نھاد دست ساز و
بازوی امنيتی وزارت کارعلی ربيعی ،در نمايش دولتی خود ،تھاجم به کارگران مھاجر افغان را که

خود فوج عظيم نيروی کاربخش ساختمانی درايران را پوشش می دھند ،به عريان ترين شکل در
تعقيب اذيت و آزار دائمی اين نيروی کارگر مھاجر درايران می باشند تا فضاحت سياست بيکار سازی
کارگران را به دوش اين نيروی زحمتکش مھاجر بياندازند..
نمايش روز يازده ارديبھشت بارديگر نشان داد که سرريز کردن بحران بيکاری و سياست بيکار سازی
گسترده کارگران درايران  ،پيمانی کردن و جاری ساختن قرارداد تماما سفيد امضاء ،در واداشتن
کارگرافغان به کار را به نرم جاری وضعيت کارگران بدل ساختن ،ھمه و ھمه با بلند کردن پرچم نفرت
و انزجار برعليه کارگر محروم افغان  ،آنھم در روز ھمبستگی جھانی طبقه کارگر ،تنھا و تنھا از
دست چماقداران و قسم خوردگان نفرت طبقاتی يعنی ھمين عليرضا محجوب ھا و حسن صادقی ھا و
سکوت آنان در پشت تريبون ھای اول ماه مه برعليه اين محروم ترين نيروی مھاجر فراھم می گردد .
کارگران شريف وپرتوان افغانستانی که درشرايط دشواروعدم تامين امنيت شغلی درسطح دشوارترين
کارھای ساختمانی  ،معادن  ،چاه کنی ،بخش خدمات شھرداری ھا از صبحگاھان تا شبانگاھان ،بيش از
سه دھه که ازجنگ و ناامنی در کشور خود به ايران پناه آوردند و ھمه نيروی جوانی و ظرفيت کاری
خود را درسازندگی کشور ما تا به امروزبکارگرفتند ،امروز ھمچون ديروز گوشت دم توپ سرمايه
داری حاکم بر ايران بشمار می روند .تا ھم از او چماق بحران بيکاری را الپوشانی نمايند و ھرآنگاه
که الزم افتد باتھاجم به حقوق آنان با سلب امنيت و زير گرفتن موقعيت حق شھروندی آنھا ،عرصه را
بر کل خانواده زحمتکش افغان تنگ ترساته و آنھا را به بازگشت اجباری به افغانستان جنگ زده وا
دارند .
بايد با صراحت اعالم نمود ؛ کاری که طی بيش از سی سال با کارگر افغانستانی در ايران توسط سيستم
سرمايه داری صورت گرفت ؛ھيچ چيز جز تحميل حقارت بارترين فشارھا درعرصه کارو زيست
برای اين مردم شريف و بی ادعا و کم ھزينه بدنبال نداشته است  .افغان ھا ی زحمتکش ،مردمانی قانع
 ،ساده ،بی آاليش وبی پيرايش اند که بدليل جنگ و نا امنی مجبور به فرار از کشور خود و پناه گرفتن
در سطح کشورھای ھمسايه خود شده اند .طبيعی است که برای ادامه زندگی دنبال کار و تالش بگردند
ولی سرمايه دار ی حاکم در ايران ،از يکسو با محرون نگھداشتن آنان از تامين اجتماعی و کارت ھای
بيمه درمانی  ،پرداخت پاھين ترين مزد در برابر سخت ترين و پست ترين کارھا،امنيت شغلی آنان را
خدشه دار می نمايد  .از سوی ديگر با ندادن حق شھروندی برابر به آنان و ھمسران و فرزندانشان ،
راه ادامه زندگی را بر آنان دشوار می سازند و با تحميل انواع تحقيرھا و بر انگيختن نفرت قومی در
برابر خانواده ھای افعان ساکن در سراسر کشور و خاصه در اردوگاھھا  ،راه ادامه زندگی را بر آنان
می بندند و آنھا را به اخراج ازکشور وا می دارند.

سازمان ما در اعالميه اول ماه مه امسال با صراحت اعالن داشت  » :پايان دادن به سرکوب،
اخراج و اعمال تبعيض در حق ھمه کارگران مھاجر و مخصوصا کارگران و زحمتکشان افغان و به
رسميت شناختن کليه حقوق شھروندی زنان ايرانی که با مردان مھاجر ازدواج می کنند و مخصوصآ به
رسميت شناختن مليت ايرانی فرزندان آنھا؛ «...ازجمله مطالبات عمومی اعالم شده ھمه کارگران و
آزاديخواھان دراين روز جھانی ،در پيوند با اين نيروی کار مھمان و مھاجر در ايران است .
اول ماه مه نشان داد؛ درپی انتشاراطالعيه ھا و قطعنامه ھای مشترک تشکل ھای کارگری ايران واز
تالش آنھا برای برگزاری ھرچه باشکوه تراين روز ،در تمامی اطالعيه و قطعنامه ھا به پيوند طبقه
کارگر ايران و نيروی کار مھاجر خاصه کارگر افغان پرداخته شده و الزام به برابر حقوقی اين نيروی
عطيم مھمان در جامعه ما را از وظايف و تعھدات دولت و حاکميت سياسی ايران می شناسند .اما
نمايش عوامل چماقدار رژيم اسالمی در روز اول ماه مه  ،و برانگيختن نفرت قومی بر عيله افعان ھای
شريف  ،را بايد از وحشت رژيم اسالمی در امرپيشروی جنبش کارگری و حضور مادی فعاالن اين
جنبش در بدست آوردن مطالبات پاسخ نگرفته آنان ياد نمود .تجربه نشان داده است که اين حد از
اعتراضات کارگری و حضور تشکل ھا و فعاالن کارگری نيز می تواند به موج ھای قدرتمند جنبش
کارگری فرارويد و رژيم و عوامل مزدور آنان را بيش از پيش در برابرچشمان بشريت مترقی مفتضح
تر نمايد.
ما بايد بتوانيم از فرصت ھای پيشروی خود بھره گيريم و يک صدا فرياد برآوريم که عوامل امنيتی و
شبه کارگری » خانه کارگر« بايد از تمامی مجامع کارگری جھانی ازجمله؛ ) سازمان جھانی کار (
بعنوان پرچمدار ستيز و دشمنی با کارگر خارجی به بيرون ريخته شوند تا عرصه بر آنان تنگ تر
گردد و نمايندگان واقعی کارگران برای تحقق اھداف مبارزه اقتصادی و اجتماعی خود از اين تريبونھا
 ،فرياد و خواست ھای خود را به گوش ھم طبقه ای ھای خود در سراسر جھان برسانند.
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