بورژوازی اسالمی »شب شيشه ھای شکسته« را تکرار کرد!
روز دوشنبه  ۵تير اراذل و اوباش بورژوازی اسالمی ،تحت حمايت نيروھای امنيتی حمله وحشيانه ای را عليه
بخشی از طبقه کارگر که خودشان و يا والدينشان در خارج از مرزھای ايران بدنيا آمده اند را در شھر يزد سازمان
دادند و »شب شيشه ھای شکسته« در نھم و دھم نوامبر سال  ١٩٣٨در آلمان نازی را تکرار کردند .خانه ھای
مسکونی کارگران "افغانی تبار" را به آتش کشيدند و يا ويران کردند و کمپين خارجی ستيزی را عليه اين بخش از
طبقۀ کارگر دامن زدند.
بھانه اين خارجی ستيزی تجاوز دو "افغانی تبار" به يک دختر  ١٨ساله "ايرانی" و سپس قتل او بوده است .اين
تجاوز و قتل يک جنايت شخصی است و ربطی به کارگران با "تبار افغان" ندارد .اين سياست شناخته شدۀ
بورژوازی است ،زمانی که در بحران فرو ميرود ،کارگران "خارجی تبار" را مسئول گسترش نا امنی ،دزدی،
جنايت در جامعه معرفی می کند .اين سياست مختص بورژوازی اسالمی نيست و بوضوح ميتوان آنرا در کشورھای
اروپائی و آمريکائی مشاھده کرد.
بيگانه ستيزی بخشی از جامعۀ طبقاتی است که با شکلگيری دولتھای ملی و مليت که محصول رشد سرمايه داری
است و افتخار ملی را بدنبال دارد  ،شکل بخصوصی بخود گرفته است .در دوران ھائی که سرمايه نياز به نيروی
کار ارزان دارد سعی در تعديل اين مسئله می کند ولی در دوران ھائی که سرمايه در بحران دست و پا ميزند  ،سعی
می کند بخشی از دالئل بحران را گردن کارگران خارجی تبار بيندازد و در چنين زمانھائی است که خودی و غير
خودی بيشتر نمايان می شود.بحران ھمه جانبۀ جمھوری ننگين اسالمی عرصۀ زندگی را بر طبقه کارگر و قشرھای
تحتانی جامعه تنگ تر کرده است .بورژوازی بايد کسانی را پيدا کند تا مشکالت را گردن آنھا بيندازد.
کارگران با "تبار افغانی" بخشی از طبقۀ کارگر ايران ھستند .اين بخش از طبقه کارگر رنج کشيده ترين و
محرومترين بخش از طبقۀ کارگر است .بدون رنج کارگر "افغانی" ساختمانی در ايران باال نمی رود .اين کارگران،
اين بردگان آزاد پست ترين و سخت ترين کارھائی را که کارگران بومی انجام نميدھند  ،مجبور به انجامشان ھستند.
داستان زندگی اين بردگان آزاد  ،گويای رنج عظيمی است که اين بخش از طبقۀ کارگر متحمل می شود.
بورژوازی اسالمی تحت عنوان اخراج پناھندگان غير قانونی افغانی ،تصويب ضد انسانی ترين قوانين را عليه
کارگران "افغانی تبار" به بخشی از روتين خود تبديل کرده است .زندگی اين بردگان آزاد را در  ١٤استان ممنوع
کرده ،مدرسه و دانشگاه را برای فرزندان کارگران "افغانی تبار" تحت داليل واھی ممنوع کرده است .حضورشان
در برخی اماکن عممومی منجمله بعضی پارکھا ممنوع اعالم شده است.
طبقه کارگر ايران نمی تواند به سرنوشت خواھران و برادران ھم طبقاتی خود بی اعتنا باشد .مجازات دسته جمعی
بخشی از طبقۀ کارگر توسط بورژوازی اسالمی ،حمله به کل طبقۀ کارگر است .به دفاع از خواھران و برادران ھم
طبقاتی خود برخيزيم!
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