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با فرا رسيدن اول ماه مه امسال، کارگران ایران مطابق روال سالهای اخير کوشيدند تا ضمن 
بزرگداشت روز جهانی کارگر در اشکال و سطوح مختلف، بار دیگر توجه افکار عمومی را به 

يت وخيم کار و معيشت خود جلب کرده و مطالبات حق طلبانه خود بر عليه کارفرمایان و وضع
سرمایه داران زالو صفت و حکومت مدافع آنان یعنی جمهوری اسالمی را در سطح وسيعتری در 

شاهد بودیم که گردانندگان ضد کارگر رژیم  در مراسم امسال از یکسو. افکار عمومی طرح سازند
کوشيدند تا با جمع کردن کارگران بجان آمده در زیر پرچم این نهادسرکوب، بر " گرخانه کار"در 

خشم و نفرت کارگران لگام زده و از بروز حرکت و شعارهای مستقل و واقعی آنان جلوگيری 
 ،ضد کارگری جمهوری اسالمیاز سوی دیگر در تهران و سنندج، همين رژیم فریبکار و . کنند

رگری شکل گرفته در خارج از حيطه های تعيين شده توسط دستگاه کاتجمعات و اعتراضات 
و تعدادی از کارگران مورد تعرض خود قرارداد  با برخورد وحشيانه نيروهای دولتی سرکوب را

محرومی که گناهی جز طرح ابتدائی ترین حقوق صنفی خود را نداشتند مضروب و دستگير 
  .  بشکندساخت و تالش کرد تا این اعتراضات را در هم

  
وقایع اول ماه مه امسال و سرکوب مبارزات هزاران تن از کارگران بجان آمده توسط جمهوری 
اسالمی، نه تنها از عمق شرایط فاجعه بار زندگی طبقه کارگر تحت سيطره دیکتاتوری 
 امپریاليستی حاکم خبر می دهد، بلکه واقعيت اجتناب ناپذیر تداوم و اوج یابی مقاومت و مبارزات

 و از آن مهمتر - حق طلبانه ميليونها تن از کارگران گرسنه و محروم  در برابر استثمارگران حاکم 
  .   در مقابل همگان قرار می دهد- چشم انداز این مبارزات را 

  
ژوازی رحقيقت این است که رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی به عنوان نماینده و چماق بو

 برای حفظ منافع استثمارگرانه طبقه حاکم، تعرض وحشيانه ای وابسته به امپریاليسم در ایران،
در نتيجه این تعرض ضد . را بر عليه ميليونها تن از کارگران و زحمتکشان ایران سازمان داده است

خلقی در حالی که هر روز بيشتر بر ابعاد نجومی سودهای کسب شده توسط سرمایه داران و 
ی توليدی دولتی و غير دولتی افزوده می گردد، ميليونها تن از کارفرمایان استثمار گر در واحد ها

  به همراه خانواده های محرومشان هر روز - که چرخ توليد را می چرخانند–کارگران زحمتکش 
تشدید استثمار و تحميل شرایط . بيشتر در گرداب فقر و گرسنگی و بی حقوقی غرق می شوند

ار، اخراج های پی در پی، تصویب دستمزدهای ناچيز و وحشيانه تر به کارگران در محيط های ک
عدم پرداخت همان پول بخور و نمير به کارگران ، تحميل قراردادهای موقت و در کنار اینها اعمال 

گوشه ای از اوضاع شاق و طاقت فرسای .... اختناق و سرکوب وحشيانه اعتراضات کارگری و 
  . م را نشان می دهندزندگی کارگران تحت نظام استثمارگرانه حاک

 
بدون شک تحميل چنين شرایط اسفبار و ظالمانه ای، بطور طبيعی، موجب برانگيخته شدن 
مقاومت و اعتراضات خودبخودی کارگران محروم و ستمدیده ای می گردد که منبعی جز فروش 

 که ما به این ترتيب است. برای سير کردن شکم  خود و خانواده هایشان ندارندخود نيروی کار 
 حکومت، شاهد فوران و جاری شدن جنبشهای سياستهای سرکوبگرانهبرغم تمامی 

این جنبشها خود را در اشکال . خودبخودی کارگران برای بهبود شرایط ظالمانه فوق  هستيم

متفاوت و از جمله اعتصابات و اعتراضات، 
تجمع و تحصن، تالش برای اقدامات در 

ای ایجاد چارچوب قوانين موجود، تالش بر
تشکلهای صنفی و مبارزه متشکل و 
باالخره در شرایط رسيدن جان کارگران به 
لبشان، حتی با مبادرت به اشکال قهر آميز 

مبالغه نيست . نشان می دهند... مبارزه
 سال حاکميت ٢٨اگر ادعا شود که در طول 

رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی طبقه 
 مبارزه کارگر ایران حتی یک روز نيز دست از

نکشيده و برغم یک توازن قوای بشدت 
نابرابر در اشکال و سطوح گوناگون همواره 
در مقابل سرمایه داران زالوصفت و حکومت 
تابن دندان مسلح حامی آنها قد علم کرده 

این واقعيت به نوبه خود نشان می . است
طبقه کارگر ایران با توجه به دهد که 

شرایط عينی زیست و کار خود به 
لحاظ سطح آگاهی و آمادگی 
مبارزاتی، در دهه ها و حتی سالهای 
اخير به رشد قابل مالحظه ای دست 
یافته است؛ بطوری که ما در ایران 
برغم تمامی تالشهای طبقه حاکم با 

و " سربراه"یک طبقه کارگر خمود و 
روبرو شده به وضع موجود تسليم 
واقعيتی که صحت آن را .   نيستيم

ز می توان در تعداد قبل از هر چي
روزافزون حرکات اعتراضی و 
جنبشهای خودبخودی این طبقه در 
شرایط پليسی تحميل شده توسط 

اما برغم این . مهوری اسالمی دیدج
حقيقت چرا در شرایط کنونی، مبارزات 
جاری و دالورانه کارگران در جامعه 
تحت سلطه ما قادر به پيشروی و 
 و تبدیل به یک جنبش سازمانيافته

قدرتمند نمی گردد و چرا طبقه کارگر 
ایران برغم تمامی تالشهای مبارزاتی 
و خونهای ریخته شده در مبارزه برای 

هنوز هم از تحقق مطالبات خویش 
پراکندگی حاکم بر صفوفش در رنج 

  2درصفحه            است ؟
  

  
  

  

  

 

 

 

  

  

  

نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم 
  !جمهوري اسالمي

  
برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به 

  !طبقه كارگررهبري 
 

  !اول ماه مه و چشم انداز مبارزات كارگري

   2            عليه ناتو در  اسلوبرتظاهرات  *

  3          ...حمله به تاسيسات نفتي چين  *

  3       براي كارگرانيمرژفقر و سركوب، ارمغان  *

  4        !اخراج كارگران افغان  محكوم است *

 صحنه اي از تجمع كارگران در تهران



  

  1ز صفحه ا              .... اول ماه مه و چشم انداز مبارزات

پاسخ اين امر را قبل از هر چيز بايد در شرايط حاكميت نظام سرمايه داري وابسته 
 - برخالف كشورهاي سرمايه داري كالسيك-به امپرياليسم ديد، كه روبناي آن را 

تحت . و وسيعا قهر آميز تشكيل مي دهداً يك ديكتاتوري مطلق العنان و شديد
بقه حاكم يعني بورژوازي وابسته، هر گونه سيطره چنين ديكتاتوري اي ست كه ط
 را بشدت - و ساير اقشار تحت ستم خلق-مطالبات و مبارزات حق طلبانه كارگران

كترين تالش براي ايجاد تشكلهاي صنفي و سياسي طبقه چسركوب كرده و كو
كارگر را با حربه ديكتاتوري و خفقان و سرنيزه و زندان و شكنجه و اعدام در هم 

 خود - و نه سياسي– كارگران را حتي بخاطر پيگيري مطالبات صنفي .مي شكند
اخراج مي كند، آنها را تهديد مي كند، فعالين كارگري را تحت تعقيب و پيگرد 

مي كوشد ....  و حتي ترورشان مي كند و ببردزبان آنها را مي كوشد تا قرار داده، 
ستگاه شكنجه و خفقان چنان شرايطي را بوجود آورد كه كارگران در هراس از د

حاكم، حتي فكر مقاومت و مبارزه براي تحقق خواستهاي عادالنه و طبيعي خويش 
اين حقيقتي ست كه در روند مبارزه روزمره بر عليه . دنرا از سر بيرون كن

سرمايه داران به كارگران ثابت شده و آنها در شرايط استبداد حاكم بطور 
ر گونه مبارزه و اعتراض بر اي كسب غريزي در مي يابند كه در جريان ه

مطالبات صنفي هر گاه كه اين مبارزه جدي شود، كارگران بطور ناگزير 
خود را با دولت و ارگانهاي سركوب آن روبرو مي بينند كه مدافع منافع 

   و به همين دليل است كه ما در حركت اول ماه مه سرمايه دارارن وابسته هستند
  

  

وزير بي " و "مرگ بر حامي سرمايه دار"شعارهايي نظير كارگران در تهران با 
روبرو مي "حمايت از كارگر دروغ است دروغ است " "لياقت استعفا استعفا

  . شويم
  

شرايط كار و زيست كارگران ايران و تمامي تجارب مبارزاتي موجود نشان مي 
مسيري در بايد جويبارهاي مبارزات صنفي و سياسي كارگران ايران همه دهد كه 

 منجر مي نابودي ديكتاتوري حاكم و تمامي ابزارهاي اعمال اين ديكتاتوريكه به 
  . گردد كاناليزه شود

  

  
عليرغم همه ترفندهائي كه پليس ضد مردمي نروژ 
براي جلوگيري از تظاهرات ضد امپرياليستي بر 
عليه كنفرانس سراان كشورهاي ناتو بكار برده بود، 

نروژ بايد از ناتو "رهاي  نفر با شعا1000بيش از 
، "ناتو از دنيا بايد محو شود" و "بيرون بيايد

 كشتار مردم "!دست ناتو از افعانستان كوتاه"
شعارهاي ديگر به تظاهرات خشمگينانه و "!تاكي

  .اي بر عليه سران ناتو دست زدند
  

از هفته هاي پيش دولت نروژ با همكاري پليس اين 
 تداركات امنيتي كشور نهايت تالش حود را براي

الزم به منظور برگزاري كنفرانس سران كشورهاي 
از روز دو شنبه هتل پالزا واقع . ناتو انجام مي داد

در مركز شهر اسلو در اختيار پليس امنيتي قرار 

از روز سه شنبه شب تمامي خيابانهايي كه . گرفت
به اين هتل وصل يا ختم ميشد با نرده هاي آهنين 

 چند قدم ماموران مسلح  پليس  شد؛ در هرمسدود
روز پنجشنبه تمامي ترافيك شهر . حضور داشتند

اسلو از حالت طبيعي در آمده بود وآشوبي در اين 
پليس . شهر ميهما ن نواز ناتو مشاهده مي شد

ضدمردمي دولت نروژ براي حفظ امنيت كنفرانس 
  . ميليون كرون هزينه كرده بود42ناتو در اسلو 

  
از برگزاري كنفرانس پليس تا يك روز قبل 

همكاري ديگر نيروهاي خود ادعا ميكرد كه با اسلو
از تمامي شهرهاي نروژ و با محاصره منطقه وسيعي 
از محل كنفرانس و شهرداري اسلو كه ضيافت شام 
در آن برقرار ميشود هيچ مشكلي با مخالفين و 

! اما زهي خيال باطل . تظاهركنندگان نخواهد داشت
مخالف جنگهاي توده هاي و و مخالفين نات

امپرياليستي در روز موعود گرد آمدند تا برغم 
 قبلي پليس، ابعاد خشم و "آمادگي هاي"تمامي 

قدرت خود را نشان ادمكشان و سران سرمايه هاي 

  .دهندبامپرياليستي 
 نفر در تظاهرات ضد امپرياليستي 1000بيش از 

 نروژ بايد از ناتو"شركت كرده و با شعارهاي 
، "ناتو از دنيا بايد محو شود" و "بيرون بيايد

 كشتار مردم "!دست ناتو از افعانستان كوتاه"
تنفر خود را از سياست هاي اتخاذ شده ...و "!تاكي

   .توسط سران ناتو نشان دادند
  

 "خواهان صلح "اين تظاهرات توسط ارگان 
. سازمان يافته و ظاهرا پليس به آن مجوز داده بود

ي كه خود پليس مشخص كرده بود و در در محلاما 
كه متشكل   تظاهركنندگان.زمان مشخص و محدود

از گروهي از جريانات چپ راديكال و گروه بليتز 
بودند از قبل براي هرچه راديكال كردن ...  و 

تظاهرات عليه سران و وزراي كشورهاي سرمايه، 
حركت خود را برنامه ريزي كرده بودند و به اين 

م تمامي مساعي پليس ، آنها صداي ترتيب برغ
  .اعتراض و خشم خود را به سران ناتو رساندند

  3در صفحه      

 عليه كنفرانسبرتظاهرات
 سران ناتو در  اسلو



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2از صفحه .....    تظاهرات بر عليه كنفرانس ناتو 
  
 شب كه وقت ضيافت شام نمايندگان سرمايه بود ؛ گروه بليتز در 8از ساعت  

 ميله هاي آهنين و نزديك شدن به ساختمان شهرداري كه تالش براي كنار زدن
پليس ضد مردمي با استقاده . محل ضيافت شام و ميهماني بود با پليس درگير شدند

 دور از گاز اشك اور و باتوم به زد و خورد با تظاهركنندگان پرداخت و سعي در
  تظاهركنندگان با انداختن سنگ و سعي در آتش زدن . آنها داشت كردن

  

  
خودروهاي پليس اعتراض خود را هم عليه پليس هم عليه كنفرانس وزراي 

  .كشورهاي ناتو نشان دادند
  

در اين درگيري . اين تظاهرات و درگيري با پليس بيش از يك ساعت طول كشيد
تظاهرات اسلو بار ديگر .  نفر كه بيشتر انها از گروه بليتر بودند دستگير شدند250

توده هاي آگاه و مبارز هيچگاه و تحت هيچ شرايطي نمايندگان نشان داد كه 
  .امپرياليسم را در پيشبرد مقاصد و نقشه هاي ضد خلقي خود راحت نخواهند گذارد

  

 حمله به تاسيسات نفتي چين در اتيوپي

جبهه آزادیبخش "در حمله گروهی از افراد مسلح وابسته به 

در شرق اتيوپی به یکی از تاسيسات نفتی این " ملی اوگادن

 ٧۴حداقل ،کشور که توسط مستشاران چينی اداره می شود

این حادثه .  کارمند چينی نيز ربوده شدند٧کارگر نفت کشته و 

 می اتفاق افتاد و مقامات اتيوپی از آن بعنوان یک ٣در تاریخ 

نيروی مزبور که . نام بردند" خونين"و " حمله سازمان یافته"

سوماليایی ست در اطالعيه خود اعالم مسلح یک نيروی ظاهرا 

" واحد های ارتش اتيوپی"لحانه اش کرده که هدف عمليات مس

در این . بوده اند که از تاسيسات مزبور حفاظت می کنند

فعال در " کمپانی های نفتی بين المللی"اطالعيه همچنين به 

  . کنند" قطع"منطقه اخطار داده شده که عمليات خود را 

  

عمليات بر عليه تاسيسات نفتی فوق و ربودن مستشاران 

فاق می افتد که دولت چين در پی رشد چينی در شرایطی ات

روزافزون نيازهای خود به منابع انرژی در سالهای اخير بشدت در 

تالش است تا حوزه نفوذ و بازارهای خود در کشورهای 

به شکلی که طبق آمار منتشره، . آفریقایی را گسترش بخشد

مراودات اقتصادی چين با کشورهای آفریقایی و بویژه 

ب منابع انرژی هستند در سالهای اخير از کشورهایی که صاح

امری که با مخالفت و . رشد تصاعدی برخوردار بوده است

نارضایتی های شدید سایر قدرتهای امپریاليستی در آفریقا 

  . روبرو شده است

فقر و سركوب، ارمغان جمهوري اسالمي 
  براي كارگران

  
تحت حاكميت رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي، وضعيت كار و معاش 

ليونها تن از كارگران ايران و خانواده هايشان هر روز بيشتر سقوط كرده و عدم مي
پرداخت حقوق بخور و نمير كارگران تا ماه ها و اخراجهاي فله اي كارگران 
توسط كارفرمايان و دولت حامي آنان تعداد هر چه بيشتري از خانواده هاي 

   .كارگري را به سوي ورشكستگي و نابودي سوق داده است
  

در حاليكه وزارت كار و امور اجتماعي اخيرا اعالم كرد كه خانواده هايي با درآمد 
 هزار تومان در زير خط فقر زندگي مي كنند، مقامات رژيم جمهوري 400زير 

.  هزار تومان تعيين كرده اند183اسالمي حداقل دستمزد كارگران را مبلغ ناچيز 
ميليونها تن از كارگران و خانواده امري كه معناي آن غرق شدن هر چه بيشتر 

برغم اين واقعيت . هايشان در گرداب فقر و گرسنگي در سال جاري خواهد بود
كه حداقل دستمزد اعالم شده براي كارگران كفاف زندگي در زير خط فقر را هم 
براي آنان ناممكن ساخته اما سرمايه داران زالوصفت و كارفرمايان دولتي حتي از 

در همين .  حقوق بخور ونمير كارگران به آنها خودداري مي كنندپرداخت همين
 ماه، كارگران 29كارگران ناز نخ اصفهان، رابطه مطابق گزارشات منتشر شده،

حقوق خود را .... ماه و 48 ماه، و كارگران فيلترسازي قزوين 28حرير قائم شهر 
 كارگاه و واحد 114و تنها در ) 5 شماره "راه آينده"نشريه .( دريافت نكرده اند

 ماه خود را 7/7 كارگر به طور متوسط حقوقهاي 39424توليدي و خدماتي، تعداد 
  ) خبرگزاري حكومتي ايلنا.(دريافت نكرده اند

  
 بدليل سياستهاي ضد كارگري دولت، 1385 ماهه اول  سال 6تنها در همچنين 
سيون برنامه و خبر گزاري كمي. (  نفر اخراج و يا بيكار شده اند60000حداقل 

نكته برجسته در اين اخراجها عبارت از آن است كه در بسياري از ) بودجه مجلس
اين اخراجهاي ظالمانه، روحيه مبارزاتي كارگران به پاخاسته براي كسب مطالبات 
صنفي و سياسي خويش در برخورد ارگانهاي حكومتي نسبت به سرنوشت آنها 

و  - كارگر 50 "مازير ايران"ر شركت بطوري كه مثال د. نقش ايفا كرده است
بدليل  -  ساخته شده از طرف خود حكومت "شوراهاي اسالمي" عضو 3حتي 

به همين ترتيب .  اخراج شدند"الزام به تنظيم قراردادهاي موقت"مقاومت در برابر 
، ده ها تن از كارگران مبارز و فعالين كارگري به 85 ماهه دوم سال 6تنها در 

  .   از كار اخراج شده اند"مطالبات صنفيپيگيري "دليل 

         ..                     !!پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب                    ....         ..                        !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ..                 ..



  

  !اخراج كارگران زحمتكش افغان از ايران محكوم است

مدتی ست که رژيم جمهوری اسالمی 
غير "تحت عنوان طرح اخراج مهاجرين 

يورش گسترده ای را به " مجاز
 پناهجويان افغانی مقيم ايران سازمان

در اين چارچوب نيروهای . داده است
انتظامی اين رژيم جنايتکار با حمله به 
مراکز کار و زيست پناهجويان افغانی 
آنها را بدون رعايت بديهی ترين حقوق 
انسانی شان دستگير و دسته دسته 
به مرز دو کشور گسيل می دارند تا 
. ترتيب اخراج آنها از کشور داده شود

اسالمی در رژیم سرکوبگر جمهوری 
پيشبرد نقشه ضد خلقی خود برعليه 
افغانها، از هيچ جنایتی فروگذاری 

برای روشن تر شدن ابعاد . نکرده است
فاجعه اخراج افغانها توسط حکومت 
باید به اعمال جنایتکارانه مامورین رژیم 

در جدا کردن وحشيانه کودکان 
بسياری از خانواده ها و از پدر و یا 

د که در آنها مادر و ماردشان اشاره نمو
یا پدر تابعيت افغانی داشته  و در 
مقابل چشمان گریان خانواده، با 
بيرحمی تمام توسط مزدوران رژیم بزور 
از همسر و فرزندان خویش جدا و به 

جنایاتی . افغانستان فرستاده شده اند
که یاد آور وحشی گریهای مزدوران 
حکومت فاشيستی آلمان در جریان 

یورش . نی می باشدجنگ دوم جها
سبوعانه اخير به افغانهای مقيم ایران، 
ماهيت ضد خلقی حکومت جمهوری 
اسالمی و سياستهای پناهنده 
ستيزانه این رژیم را هر چه بيشتر به 

  . معرض نمایش گذارده است
  

به گزارش افغانی هائی که در جريان 
يورش اخير رژيم جمهوری اسالمی 

ن شده دستگير و مجبور به ترک ايرا
نيرو های انتظامی جمهوری . اند

اسالمی جهت دستگيری و اخراج 
پناهجويان  زحمتکش افغانی از اعمال 
هيچ توهين و تحقير و يا ضرب و 
شتمی در حق آنان نيز خود داری 
نکردند، در جریان این تعرض، تاکنون 
يک کارگر افغانی نيزبه دليل ضربات 

يکی از . پليس جان باخته است
 که در روز های اخير با زور کارگرانی

دستگير و از ساختمانی که کار می 
کرده به پائين پرتاب شده و پس از 
مجروح شدن از ایران  اخراج شده 
است، جريان دستگيری خود را به 
خبرنگار بی بی سی در افغانستان 

ما در ایران ": چنين توضيح داده است
یک روز ساعت هفت . کار می کردیم
ليس وارد محل کار ما صبح ماموران پ

شدند و از ما خواستند سریع حرکت 
کنيم و با آنها برویم تا ما را به 

ما شروع به . افغانستان رد مرز کنند
التماس کردیم و از آنها خواستيم تا به 
ما مهلت بدهند که حقوق خود را از 
صاحبکار بگيریم، اما هنوز حرف مان 
 تمام نشده بود که توسط آنان به زور از
ساختمان به پایين انداخته شدیم و 
وقتی به هوش آمدیم خود را در 

هرات ) بيمارستان(شفاخانه 
اين اقدام وحشيانه متاسفانه ".یافتيم

باعث مرگ يکی از کارگران اخراجی 
کارگر ستمديده مزبور چند روز . شد 

بعد از اخراج، در بيمارستان شهر هرات 
جان باخت و اين در شرايطی است که 

ر کشور جنايتکار رژيم ادعا می کند وزي
به شکلی "که مامورين انتظامی 
در حالی که " مناسب برخورد می کنند

را مرگ اين " مناسب"معنای برخورد 
کارگر ستمديده به روشنی در مقابل 

  . ديد همگان قرار می دهد
  

بر اساس گزارش خبرگزاريهای دولتی 
در چند روز اول اين يورش غير انسانی 

 هزار پناهجوی افغان ۵٠حداقل 
دستگير و اخراج شده اند و اين در 
شرايطی است که از ميان صد ها هزار 
افغانی مقيم ايران که به سخت ترين 
کارها با نازل ترين دستمزدها مشغولند 

 هزار نفر اجازه کار داشته ۶تنها حدود 
و تعداد معدودی نيز از رواديد و برگه 

قعيتی که وا. اقامت قانونی برخوردارند
به روشنی گوشه ای از شرایط وخيم 
کار و زندگی افغانهای رنجدیده در ایران 

  .را نشان می دهد
مقامات دولت ايران با وقاحت تمام 
اعالم می کنند که  قرار است در 
چارچوب اين طرح ضد انسانی حداقل 

يک ميليون پناهجوی افغانی از ايران 
اخراج شوند و اين درشرايطی است 

اهجويان افغانی بدليل شرايط که پن
جنگی حاکم بر کشور شان مجبور به 
خروج از افغانستان شده اند و مجبور 
کردن آنها به بازگشت به افغانستان 
معنائی جز به خطر انداختن امنيت 
زندگی آنها و همچنين محکوم شدن 
به زندگی در شرایط در بدری و نا امنی 

جدی را نداشته و حيات آنها را با تهديد 
  .  مواجه می سازد

  
جمهوری اسالمی فريبکارانه می 
کوشد چنين جلوه دهد که با اخراج 
کارگران افغانی برای کارگران ايرانی 
کار ايجاد می شود اما اين دروغی 

علت گسترش بيکاری در . بيش نيست
صفوف طبقه کارگر ایران سود پرستی 
. کارفرمايان و دولت حامی آنان است

برای سود جویی همان هایی که 
بيشتر، عمال سخت ترین کارها را با 
نازلترین مزد به کارگران زحمتکش 

برخورد . افغانی محول می کنند
جنايتکارانه جمهوری اسالمی با 
زحمتکشان افغانی محکوم است و 
تمامی انسانهای آزادیخواه باید ضمن 
محکوم کردن طرح اخراج افغانهای 

 آنها در مقيم ایران بر حق انکار ناپذير
سازمان دادن زندگی خود در ايران 

 .تاکيد کنند
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