
 

! مهاجران افغان را دریابیم  

را افشا کنیم ! ایجاد تشنج و براه اندازی حمام خون و خشونت   

 

بیش از چهار دهه است که سرمایه داری امپریالیستی، افغانستان را به تنور داغ جنگ علیه مردم زحمتکش آن با همه 

آمال وتالششان برای پیشرفت وزندگی در صلح بدل کرده است. هدف آنها باز کردن جبهه ای دیگر برای گسترش 

جنگهای بزرگتر است. ارتجاع منطقه )عربستان سعودی،...( و افغانستان کار چاقکنان تسلط برمنطقه وبرپا کردن آتش 

سرمایه داری امپریالیستی غرب هستند. تنها نگاهی به نقشه سیاسی این منطقه ترفند پلید آنها برای ایجاد محاصره و 

براهداف دور و استراتژیک، ی علیه جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه را آشکار میکند. افزوده گازانبرتجاوز

طعمه چربی است. ،الشخواران بهره وری از منابع گرانبهای این کشور، برای  

کشورشان نیافته، برای لقمه نانی،  گسیختگی ازهمدرگیری و نابودی کارپایه وکارگران افغان راه چاره ای در این 

ه تقریبا در تمامی کشورهای سرمایه داری رایج عرضه میکنند. همانگونه کن را در کشورهای همجوارنیروی کارشا

منبع سود ویژه کارگر مهاجر و منکوب شده نیروی کار  از روسیه تا امارات عربی و...است، از ا.م.امریکا تا ژاپن، 

همواره مورد تحقیر و سرکوب هم هست. است. کارگری که سرمایه داری  

راه رفقای کارگر پیشین خود را در  ،توده های بیشتری ،افغانستانرالیستهای غربی ببا تسلط اسالمیستها به یاری امپری

 مهاجرت پی گرفتند. 

 .ال پناهجویان افغان پیش گرفتدر قب ی متفاوتگوناگون با اهداف یدولت شبه نظامی رئیسی طی چند ماه گذشته اقدامات

ری خود کند. دیدار رضادوست ا بازیچه سوداگتا مهاجرین را در معامالت با غربیه جمهوری اسالمی تالش میکند

.بود( در راستای تأمین گونه ای از این اهداف ۱۷/۱۲/۱۴۰۰) سفیر آلمان در تهرانموتسل مدیرکل امورمهاجرین با   

بهره برده است. در جنگ با عراق  در جنگها از مهاجرین بمنزله گوشت دم توپجمهوری اسالمی ایران همواره 

بلکه تهدید و اجباراز سوی ارگانهای نظامی ایران آنها را  ،درعراق، دریمن و سوریه. نه تنها فقر مهاجرین امروزو

میکند. و سایر ارگانهای امنیتی رژیم وادار به شرکت در گردان ویژه فاطمیون  

نهفته است.  و هدف آنها تنها یک پیامتمامی جی از تبلیغات همه جانبه براه افتاده که در مرکز ومطی هفته های اخیر

. برای تحریک افکار عمومی و تفرقه افکنی ، افغان هراسیتحقیرو مجرم شمردن افغانها وکثرت حضور آنها در ایران

شکی نیست که  همگی دارای همین پیامند. جمع آوری و انعکاس آنها، مجموعه رخدادها اگرچه گونه گون هستند، اما

کارانه است که عمل جنائی مجرمان محکوم است. اما کدام ارگان ذیصالح در پی کنکاش و روشن کردن اقدامات تبه

از اعتماد مردمی برخوردار باشد؟ باید هشیار بود و گامهای سنجیده برداشت. باید پرسید سمت وسوی شایعات چیست 

در این آتش  باید از ایجاد تشنج و براه اندازی حمام خون و خشونت دوری کرد.و چه کسانی بهره وران آن هستند؟ 

آتش افروزان تنها بهره وران آن هستند. افروزی تر و خشک باهم میسوزند در حالیکه  

دست رفقای کارگرمهاجررا بگیرند و در صفوف خود  در این شرایط حساس یموانخمیفرا ما همه کانونهای کارگری را

جا دهند. باید رفاقت کارگری سدی دربرابر شووینیسم و دشمنی با کارگران مهاجر شود. تنها همبستگی کارگری 

  ر مقابل ماجراجوئی و خشونت طبقات حاکم با باندهای امنیتی و همتایان افغانشان باشد.میتواند صف مستحکمی د
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