
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ی ط عمومب رواو ایمیل   ریپیامگشماره 

٤٦۷۲۰۲۱۲۹۹۲+ 
orgwww.fedayi. 

rg.oedayi@fasterebmw 

  نیست کمو نیا فدائ داتحا  زمان سا        

 

 ستانمھاجرین افغان معیشت   حقوق و بھ تعرض ضد انسانی   تشدید بحران اقتصادی و 
 نباید در مقابل این بربریت عریان سکوت کنند!ونیروھای متقرقی متکشان  کارگران و زح

 
 

  انسانی بھ جان ضدض رتع ،  جوان افغان  و نسبت دادن آن بھ دومشھد  رشھ در  خوندآ طلبھ  کشتھ شدن دو بھ بھانھ اخیرا 
 زدندامن  رژیم با مطبوعات جیره خوار .ایران افزایش یافتھ است  در ستانمھاجرین و پناھندگان افغانمال و زندگی  و

در چند   با خطرات جدی مواجھ نموده اند.را مھاجر  زحمتکشان  از کارگران و  نژادپرستی زندگی این قشر شونیسم وبھ 
ھای ضد انسانی خود العمل دستور با صدورھای جنوب ویژه استانھای مختلف بشھرداران و مقامات استان ذشتھروز گ

  آناناز دادن کار بھ  اندتھازساکنین شھرھا خواسعالم کرده اند بلکھ  را ممنوع ا بھ این شھرھا  ھا  ود افغاننھ تنھا ور
ع بیگانھ  منوعیت اتبا باتوجھ بھ م" گفتھ است: بوشھر  داری امنیتی استان معاون سیاسی ودرھمین رابطھ  .خودداری بکنند

خلفان  با مت ف است ونستان ازسوی شھروندان بوشھری خال گناره  بکارگیری اتباع افغا  دیلم و ،شھرھای عسلویھ در
 ادامھ میدھد    افغانناھجویان مھاجرین و پبرای تحریک مردم علیھ  گذاشتھ و را فراتر  وی پا  "شود.می دبرخور

وابستھ بھ گروه ھای داعشی ھستند ھرگونھ مسامحھ دراین خصوص مخل   ستاناناتباع افغ  " باتوجھ باینکھ  تعدای از 
تصاویر و فیلم   ،مرستانھ ازسوی مقامات رژینژادپ  دروغ وتحریک آمیز و پی چنین اظھارات در  آرامش کشور است"

نیز   زیی مجا فضا  در  ،پخش شد افعانستانپناھجویان و و شکنجھ مھاجران  ضرب و شتماز متعددی  و گزارشات ھا 
رژیم  نیروھای . چند روز پیش نیز درایران براه افتاده است ستانپناھندگان افغان  مھاجرین وتحرکات گسترده ای علیھ  

 ساند.لولھ بھ قتل ر غان را با شکلیک مستقیم گدر مرز ایران و افغانستان چھار جوان اف 
مقیم ایران ستان افغانشھروندان نسانی علیھ ھ ھای کشور دالیل اصلی پشت پرده کمپین ضد ابرخی روزی نامنگاھی بھ 

بی   ترین و م محرو و جانی استثمار می شوند و  یتحت بدترین شرایط کاری ومعیشتی بدون امنیت شغلی و حقوقکھ را 
  ق وشر سالم  ھائی نظیر وقتی روزی نامھ  روشن میکند. ،زحمتکشان را تشکیل میدھند رین کارگران وتحقوق 

 :زیرتیترھائی نظیر
تمام فضای سبز    یا  " وھا نیتوزیع غیرمستقیم یارانھ بین افغانستا   تحمیل فشار مھاجرت افاغنھ بر دوش فقرای ایران  "

تواند کشور را درگیر کسری بودجھ بیشتر مھاجرت بدون ضابطھ افاغنھ بھ ایران میافغانھا " منطقھ چیتگر دست 
و یا مینویسند  ست" ھا ار برخی مشاغل در دست افغانستانیانحصار باز   "بازار مسکن ایران زیر فشار مھاجران "..کند

کارگران ساختمانی ایران بھ حدی بوده است کھ در برخی فنون مانند نمای    ھا در تسخیر بازارپیشروی افغانستانی "
دند و کار تا  کرھا خارج کرده و اعداد گزافی برای دستمزد خود طلب میسنگ رومی، بازار را کامل از دست ایرانی

 "   .بور بھ تغییر شغل شدندآنجا پیش رفت کھ کارگران ایرانی شاغل در این زمینھ مج
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ی و گرانتشدید بحران اقتصادی و ، ناسیونالیسم و نژادپرستیبا گسترش سیستماتیک  قصد دارد م  ھد کھ  رژینشان مید 
ستان  اجرین افغانھرا بھ گردن م  شده است نجرزحمتکشان ایران م  روزافزون کھ بھ اعتراضات گسترده کارگران و فقر

 بیاندازد . 
رژیم اسالمی بخشی از سیاستھای ھمیشگی سرکوب و بگیر و ببندھایش در قبال  تی ژادپرسن و اشاعھ مھاجر ستیزی 

دمیدن در شیپور ناسیونالیسم و رفتارھای   ھای اجتماعی بوده است.طبقھ کارگر و فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش 
نباید اجازه داد کھ رژیم   . ھای فاسشستی و ضد انسانی  تالشی رقت انگیز است اسیستی در راستای اعمال این سیاست ر

اعتقادات راسیستی و ضد کارگری  برای  ناآگاهو  ثمار توده ھای تحت ستم واستبخشی از از   ،و تحریک   ریبا فریبکا 
 کند.بھره برداری  اش

 
توده ھای   ،ارتجاعی جمھوری اسالمی  ضمن محکوم کردن  اقدامات ضد انسانی رژیمسازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

ھای   بھ دفاع از ھم طبقھ ای را  روھای پیشرو جامعھ گدیگر  زنان و ، معلمان ،ھای کارگری بویژه تشکل مردم ایران و
و   و معیشت مھاجرین تعرضات ضد انسانی بھ حقوق  مداران نظام درو افشای نیات پشت پرده  سرد افعانستانی خود

 فرا می خواند.  ستانافغان  اھجویانپن
 
 
 
 

 افغانستان  زحمتکشان ایران و  زنده باد ھمبستگی کارگران و
 گون باد رژیم جمھوری اسالمیسرن

 جمھوری فدراتیو شورائی قرارباد بر
 باد سوسیالیسم ه زند

 تفدائیان کمونیس سازمان اتحاد 
 ۱٤۰۱فروردین  ۲۲
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