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! استیرانساني بس غراني از ای افغاننياخراج پناهندگان و مهاجر  
 
ماه هشتاد و شش  بهمن همدچهار                                                                        یبهرام رحمان   

  
 

 و ٩(بر اساس گزارشات خبرى، حکومت اسالمی ايران، روز چهارشنبه و پنج شنبه : خبر کوتاه، اما تکان دهنده است

د در مرز افغانستان رها  پناهنده افغانى را دستگير و در سرما و برف شدي٣٣٠مجموعا بيش از ) ٢٠٠٨ ژانويه ١٠

 مقامات محلى افغانستان اعالم آردند آه اگر به موقع ترتيبات انتقال اين پناهندگان را نمی دادند امكان مرگ همه .آرد

   .اين افراد در اثر سرماى شديد وجود داشت

، در يك ١٣٨۶ دی ماه ١١امور اتباع و مهاجران وزارت آشور حکومت اسالمی، سيد تقی قائمی، روز مديرآل 

تاآنون افراد فاقد مجوز را به طور مسالمت آميز و به وسيله اتوبوس به «نشست مطبوعاتی اعالم آرده بود آه 

شده، قصد داريم مهاجران غيرمجاز را گردانديم اما از اين پس با توجه به اختيارات قانونی آسب  آشورشان باز می 

» ارودگاه ها«وی در باره اين » .حداآثر تا پنج سال در اردوگاه هايی آه برايشان در نظر گرفته شده، نگهداری آنيم

، بر عليه اين سياست غيرانسانی حکومت اسالمی» .اين اردوگاه ها شرايط زندان را خواهند داشت«: می گويد

   .نی در جهان بی سابقه استغافامهاجرين و پناهندگان 

حکومت اسالمی، از يك سو زندگى و جان ميليون ها شهروند را به دليل آمبود سوخت و گاز در معرض خطر جدى 

قرار داده است و از سوى ديگر در چنين شرايط هولناآى دسته دسته انسان های زحمت کش و محرومی آه سه دهه 

  از طريق و برف سنگينی جان کاهبا سياست های فاشيستی و غيرانسانى در سرمادر ايران آار و زندگی آرده اند را 

 در نزد سران حکومت اسالمی بی انسان جان در واقع! مرزهای شرقى آشور راهی ديار مرگ و نيستی می کند؟

هروندان  وظيفه آگاهانه و داوطلبانه همه ش،ين وحشی گری های حکومت اسالمیبنابراين، مقابله با ا. ارزش است

  .  به ويژه تشکل های مستقل کارگران، زنان، دانشجويان و همه مردم آزادی خواه و برابری طلب است،ساکن ايران

رقه های مذهبی به  حمالت نظامی خارجی و کشمکش و جنگ داخلی فافعانستان سال هاست که ناخواسته بمردم ا

سط اولی تو امی،ظاشغال ندو شته مردم افغانستانطی سه دهه گذ. شده اندمصيبت باری دچارزندگی دردناک و

  .تجربه کرده انداسالمی راهای سرکوبگردرت گيری گروهقهم زمان متحدانش و آمريکا ودومی توسطشوروی سابق و

اشغال افغانستان به وسيله اتحاد شوروی سابق و پس از آن تسلط نيروی طالبان بر اين کشور و به دنبال آن جنگ 

 شد امنيت ملل متحد صورت گرفت، سببکه با تصويب شورای ) آمريکا و تعدادی ديگر از کشورها( متحد نيروهای

همچنين .  آواره شوند کشورهای همسايهکه هر بار تعداد زيادی از مردم افغانستان جان خود را از دست بدهند و يا

ميليون ها تن از . کوچ اجباری وادار شده اندليون ها تن از مردم افغانستان طی سه دهه گذشته در داخل کشور به يم

 به ويژه به کشورهای همسايه افغانستان، به طور عمده به ايران و پاکستان پناهنده شده اند و اکثر آن ،مردم اين کشور

 زان و برای کارهای سختها در اين کشورها يا به دام گروه های مذهبی گرفتار آمده اند و يا به عنوان نيروی کار ار
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 )به ضميمه رجوع کنيد (. وادار گرديده اندآور و خطرناکو زيان 

افغانستان در شرق ايران، در بين کشورهای ايران، ترکمنستان، تاجيکستان، چين و پاکستان قرار دارد، از موقعيت 

اين . است)   مساحت ايران٣/١حدود ( کيلومتر مربع ٠٠٠/٦٥٢وسعت افغانستان حدود . استراتژيکی برخوردار است

ور مستقلی نبوده و قسمتی از شک دارای يک ١٨افغانستان تا پيش از قرن .  ميليون نفر جمعيت دارد٢٥کشور بيش از 

، حکومت های محلی تشکيل و کشور مستقل ١٨بعد از قرن . آن به هند و قسمت شرقی آن به ايران تعلق داشته است

  . افغانستان به وجود آمده است

غانستان کشاورزی و دامداری است و صدور محصوالت کشاورزی و دامی يکی از منابع درآمد اساس اقتصاد مردم اف

اش و توليد مواد مخدر يکی از منابع درآمد خ اگر کشت خش،طی سه دهه گذشته. رددارز افغانستان محسوب می گ

بيكاری، فقر شديد، نی،  سرکوب و کشتار، ناام جزبرای مراکز قدرت و ثروت در اين کشور بوده است اما، سهم مردم

  . بوده استن  چيز ديگریقحطی و گرسنگی

طالبان و استقرار دولت جديد و نيروهای خارجی در افغانستان، مساله بازگشت داوطلبانه پناهندگان  پس از سقوط

 ٤٠٠و    ميليون  يك  گذشته  سال سه«افغان مطرح گرديد و به گفته مقامات حکومت اسالمی در امر پناهندگان، در 

اما . اند و يا به زور باز گردانده شده اند   باز گشته  آشورشان  به » ايران  مقيم  افغانی درصد آوارگان٦١  هزار نفر، يعنی

پس از آن که وعده های اشغالگران آمريکايی و متحدانش و دولت افغانستان برای بهبود زندگی مردم، نه تنها عملی 

 شد که موج جديدی از مردم افغانستان به  افغانستان ادامه پيدا کرد، سبب هم چنان درنشد، بلکه جنگ و کشتار، ناامنی

  .کشورهای همجوار آواره شوند

مسئوالن کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در يکی از گزارش های خود، اعالم کرده است که 

ند که بخش های عمده ای از اين پناهجويان، در شرايط  درصد کل پناهجويان جهان را تشکيل می ده٢٣افغان ها 

  . بسيار دشوار و نامناسبی بسر می برند

  اخراج غيرانسانی پناهندگان و مهاجرين افغانی از ايران

محمدحسن صالحی مرام، مديرکل اشتغال اتباع بيگانه وزارت کار حکومت اسالمی ايران، در مهر ماه سال گذشته 

 هزار نفر آن ها مجوز اقامت، و از آن ٩٠٠ليون افغان در ايران زندگی می کنند، که تنها حدود اظهار داشت که سه مي

  .ميان فقط هزار نفر دارای اجازه کار هستند

، حکومت اسالمی ايران، با به کارگيری سياست های سرکوب و زور و با تبليغات شنيع و دروغ ١٣٨٦از اوايل سال 

... حکومت اسالمی و رسانه های آن بی شرمانه بيکاری و . ه استغانی را تشديد کردو مهاجرين افاخراج پناهندگان 

اگر يک افغانی مرتکب جرمی در ايران شود رسانه های . را به پناهندگان و مهاجرين افغانی در ايران نسبت می دهند

. وآميزی بزرگ می کنندحکومتی آن را با هدف تحريک احساسات مردم بر عليه افغانی ها به طور غيرواقعی و غل

شکی نيست که چند ميليون پناهنده و مهاجر ايرانی در کشورهای غربی با اين نوع تبليغات نزادپرستان بر عليه 

  .مهاجرين و پناهندگان آشنا هستند

دوازدهمين کميسيون اجالس سه جانبه «: گزارش داد که» مهر«، خبرگزاری حکومتی ١٣٨٥روز نهم اسفند 

رگان ا ايران، جمهوری افغانستان و کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و آوجمهوری اسالمی
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احمد حسينی مدير کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور  در . افغانی شب گذشته در مشهد به کار خود پايان داد

د تا برای سرعت بخشيدن به امر به دليل رکود اين طرح در يکی دو سال اخير تصميم گرفته ش: اين مراسم گفت

  » .ای را انجام دهد بازگشت، هر يک از سه طرف اين اجالس اقدامات فوق العاده

حکومت اسالمی، طی اطالعيه ای به پناهندگان افغانی که ثبت نام نشده اند  نيروی انتظامی، ١٣٨۶ فروردين ٢٧روز 

نيروی . ر روز فرصت داد تا خاک ايران را ترک کنندمی داند چها» غيرقانونی«و حکومت اسالمی ايران آنان را 

چنانچه مهاجران غيرقانونی تا پايان فروردين ماه ايران را ترک نکنند برخورد با آن ها «: انتظامی اعالم کرد که

  » . ساعت از ايران اخراج می شوند۴٨، و پس از دستگيری ظرف شدت می يابد

ابل عليه حکومت اسالمی ايران در اعتراض به طرح اخراج پناهندگان  ارديبهشت، تظاهراتی در ک١١روز سه شنبه 

تظاهرکنندگان در کابل با تجمع در برابر سفارت حکومت اسالمی ايران، اين اقدام سران حکومت . افغانی برگزار شد

  .اسالمی را محکوم کردند

ين افغان فشار نياورد که از آن کشور وزارت خارجه افغانستان از ايران خواسته است تا پايان فصل سرما، به مهاجر

اين در حالی است که افغانستان پيش تر اعالم کرده است که هنوز آمادگی پذيرش صدها هزار مهاجر . خارج شوند

  .اخراجی را ندارد و در صورت هجوم آن ها، يک فاجعه در انتظار کشور خواهد بود

کشور فرار کرده و به ايران پناهنده شده اند هم به لحاط انسانی پناهندگان و مهاجرين افغانی که از جنگ و کشتار اين 

 ژنو، نبايد از ايران اخراج ١٩۵١و اجتماعی و هم به لحاظ قوانين بين المللی در امور پناهندگان به ويژه کنوانسيون 

ملی عيرانسانی اجرين و پناهندگان افغانی به جهنم افغانستان توسط حکومت اسالمی، عهاز اين رو، اخراج م. شوند

  .است و بايد شديدا محکوم گردد

بعالوه مهم تر از همه مهاجرين و پناهندگان سال هاست که در ايران کار و زندگی می کنند حکومت اسالمی، موظف 

اين شهروندان هم طبقه ای های ما هستند که در ايران به کارهای . است حق شهروندی آن ها را به رسميت بشناسد

 همه نيروهای کارگری کمونيستی موظفند به دفاع  از اين رو،.مزدهای ناچيز وادار شده اند  با دستسخت و خطرناک

  . از حق شهروندی آن ها برخيزند و نگذارند حکومت اسالمی با سياست های فاشيستی خود، آن ها را قربانی کند

 ميليارد دالر به حکومت ١٢نی حدود  برای نگهداری پناهجويان افغاآژانس پناهندگان سازمان ملل متحد،همچنين 

  . اسالمی ايران پرداخت کرده است

 کار دارای پروانه کار هستند که بر اساس قانون حق تعداد محدودیاز صدها هزار کارگر افغان ساکن ايران، فقط 

ونه ای است که آن گونه که خود کارگران گفته اند حقوق اندک آن ها و نيز شرايط اداری اخذ مجوز کار، به گ. دارند

  .عمال اکثر آن ها نمی توانند چنين مجوزی را دريافت کنند

مصطفی پور محمدی، وزير کشور حکومت اسالمی ايران، اوايل سال جاری درباره اخراج پناهندگان افغانی به 

  .د، گفته بود که طرح اخراج يک ميليون افغان غير مجاز در ايران از ارديبهشت امسال آغاز می شو»ايسنا«

 به ١٣٨٦ و اوايل سال ١٣٨٥ماموران وزارت کار، وزارت کشور و نيروهای انتظامی طی ماه های اواخر سال 

  . هزار مورد بازرسی محل کار اقدام کرده اند تا کارگران افغان را بيابند و آن ها را از ايران اخراج کنند٢٠٠حدود 

 و اخراج اتباع غير مجاز تائيد کرده اما گفته بود که در پورمحمدی بازگشت دوباره افغانی ها را با وجود دستگيری
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نيمه دوم سال گذشته عوامل انتظامی و اطالعاتی درگير موضوعات جدی چون سرشماری نفوس و مسکن، انتخابات 

بر . مجلس خبرگان و شوراهای شهر بوده اند و همين کارها باعث شده تا در اخراج اتباع غير مجاز تاخير ايجاد شود

  .  هزار تبعه افغان غيرمجاز از ايران اخراج شده اند٣٠٠ حدود ٨٥اس گزارش وزير کشور، در سال اس

نتيجه آخرين طرح حکومت اسالمی که برای اخراج افغان های مقيم ايران اجرا شد نشان داد که حتی تشويق های 

رانی هنوز ترجيح می دهند که از حکومت برای عدم استفاده از نيروکار افغانی نيز موثر نيست و کارفرمايان اي

  .نيروهای سخت کوش و ارزان افغانی استفاده کنند

 ميليارد تومان برگه جريمه صادر ٢٠٠وزارت کار ايران برای کارفرمايانی که از کارگران افغان استفاده می کردند 

  . هزار کارگر افغان غير مجاز شناسايی شدند١٥٠کرده و در بازرسی از کارگاه ها 

 ارديبهشت، مصطفی پور محمدی، وزير کشور حکومت اسالمی، در جمع خبرنگاران در مرز ١٢ چهارشنبه روز

 هزار تبعه ۵٠از ابتدای اجرای طرح جمع آوری و طرد اتباع غيرمجاز تاکنون بيش از «اعالم کرد که » دوغارون«

  » .غيرمجاز افغان از ايران جمع آوری شده اند

ومت اسالمی، اين اقدام فاشيستی خود را بهانه ای برای فراهم کردن اشتغال برای سران و ارکان های سرکوب حک

حکومت اسالمی، برای شهروندان افغانی ساکن ايران که سال های طوالنی به سران . انی اعالم کردندبيکاران اير

لی برای آنان قائل نشده ن الملعنوان کارگر ارزان بهره کشی می کرده اند، هيچ گونه حقوق به رسميت شناخته شده بي

سخت  عليه پناهندگان و مهاجرين افغانی را به جايی رسانده اند که  های خود بر وحشی گری،سران اين حکومت. ندا

د، ده ها هزار گيری در  مورد کار و دريافت شهريه زياد از دانش آموزان افغان در سال جاری را پيش کشيده ان

  .مادر افغانی دارند از تحصيل محروم مانده اند اين که پدر و کودک تنها به دليل

به نقل از شمس الدين حامد، رييس اداره مهاجران » نوای افعانستان« ارديبهشت، سايت اينترنتی ١٣شنبه  روز پنج

يک کارگر مهاجر افغان بعد از ضرب و شتم توسط پليس ايران از اين کشور اخراج « :واليت هرات اعالم کرد که

سه مهاجر اخراجی ديگر نيز، در جريان آن چه ضرب و شتم توسط پليس ايران ... بيمارستان درگذشتشده بود، در 

آقای «به نوشته اين سايت، » .خوانده شده، زخمی شده اند و هم اکنون در بيمارستان مرکزی هرات بستری هستند

مد، با مهاجران افغان، چنين حامد گفت سزاوار نيست کشوری که خود را دوست و برادر مردم افغانستان می نا

  ».رفتاری کند

شهرهای مرزی هم چون زابل، زاهدان، خاش و چابهار را حکومت اسالمی، اقامت مهاجرين و پناهندگان افغانی در 

پاسدار محمد غفاری، فرمانده قرارگاه فتح نيروی  ايسنا، گزارش داد که ١٣٨٦  خرداد٥شنبه روز .  استممنوع کرده

آوری و طرد اتباع غيرمجاز در شهرستان  از هفته آينده کار جمع«:  اعالم کرد که،تان و بلوچستانانتظامی در سيس

اتباع  ...های کشور عزيمت آنند شود، ضمن اين که اتباع مجاز بايد در صورت تمايل به ديگر استان  زاهدان آغاز می 

 ».حق سکونت ندارند چابهار و هدان، خاشزابل، زا شهرهای مرزی استان اعم ازهيچ يک ازمجاز دروغيرمجاز

  .عليه شهروندان رنج ديده افغانی است بر حکومت اسالمیآشکارترين نوع سياست فاشيستیزاهم يکی ديگراينبنابراين،

، اعالم کرد که ٢٠٠٨ ژانويه ١۴ - ١٣٨۶ دی ٢۴اداره مهاجرين واليت هرات در غرب افغانستان، روز دوشنبه 

مهاجران مذبور در حالی اخراج می شوند  . مهاجر ديگر افغان را از ايران اخراج کرده است۴٠٠حکومت اسالمی، 
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  .طی روزهای گذشته شاهد بارش برف سنگين و سرمای شديد بوده است» هرات«که واليت 

به علت مسدود بودن راه «: ، گفت»سی.بی.بی«، رئيس اداره مهاجرين هرات، به شبکه خبری »شمس الدين حامد«

سالم قلعه به هرات، مهاجران اخراج شده در مرز گير کرده اند و هيچ گونه امکاناتی برای انتقال آن ها به شهر ا

هرات يا ارسال کمک برای آنان وجود ندارد و در صورت ادامه روند اخراج مهاجران از ايران، فاجعه انسانی در 

  .انتظار اخراج شدگان خواهد بود

ولت مرکزی در افغانستان، ايران برنامه انتقال مهاجران را در دستور کار قرار داده و  و با تشکيل د١٣٨١از سال 

در فاصله کوتاهی حدود دو ميليون نفر از آن ها را برگردانده است اما آمار نشان می دهد برخی از آن ها دوباره به 

  .اين کشور باز گشته اند

امنيت در افغانستان باعث شده تا روند برگشت مهاجران افغان از وزارت مهاجرين افغانستان نيز تاکيد دارد که نبود 

عبدالقادر احدی، معاون وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می گويد که اخيرا . ايران و پاکستان کندتر شود

   .بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسايه، شکل اجباری را به خود گرفته است

  ظار مردم افغانستانتفاجعه انسانی در ان

بنا به گزارش خبرگزاری سينا از هرات، پنجاه و چهار طفل در واليت بادغيس در جريان ده روز گذشته پس از 

 مقامات محلی با تائيد اين خبر می گويند به دليل .جان خود را از دست دادندرش برف و سرمای زمستان ريزش با

  . سوالی ها هنوز کمک های عاجل به آن مناطق ارسال نگرديده استمسدود بودن راه های مواصالتی به مراکز ول

در خبری های بعدی از جان باختن کودکان در اقغانستان آمده است که صدها کودک در اثر سرما، جان خود را از 

  .دست داده اند

سه  تن در٧٧ذشته گيان ده روزجر در، گفته است کهواليت بادغيسضد حوادث در رئيس کميسيون ،قاضی عبدالرحيم

  .دست داده استرا ازجان خودسرمای زمستان رش برف وجريان باواليت بادغيس درمقرآب کمری وولسواللی قادس،

در .  به آسيب ديدگان سرمای کم سابقه اين واليت کمک کنند کهوالی هرات، از افغان های مقيم خارج کشور خواسته

ت هرات منتشر شده، سيدحسين انوری، از افغان های مقيم خارج خواسته است اين پيام که از طريق سايت رسمی والي

  ».از يک فاجعه انسانی جلوگيری شود«تا با ارسال کمک، کاری کنند تا 

 درجه زير صفر پايين رفته است که اين ٢٥به گزارش موسسات هواشناسی، دمای هوای هرات در روزهای اخير، تا 

مقامات محلی می گويند .  اين واليت، دست کم در سه دهه گذشته بی سابقه بوده استميزان از سرما، به گفته مردم

همچنين گفته شده .  تن را در واليت هرات گرفته است١٥٠سرمای شديد و بارش برف سنگين، تاکنون جان بيش از 

 .است که ده ها هزار راس دام در اين موج سرما، تلف شده اند

 ، در اين کشور، برای جلوگيری از بروز فاجعه انسانی در افغانستانازمان ملل متحدسنمايندگی دولت افغانستان و 

  . ميليون دالر کمک کرده اند٨٠درخواست 

 کنفرانسدر يک  ٢٠٠٨ ژانويه ٢٤ - ١٣٨٦ بهمن ٤شنبه  روز پنج جمهور افغانستان رئيس، معاون »کريم خليلی«

کی با فقر شديد و ارافزايش قميت مواد خو ر افغانستان به دليل ميليون نفر در سراس٢بيش از :  گفت،خبری در کابل

افغانستان با فاجعه در اختيار آنان قرار نگيرد، های فوری   کمک و در صورتی کهخطر گرسنگی روبرو هستند



 

 6

 تن بر اثر سرما و نابود شدن ٢٤٦همچنين از مرگ  جمهور افغانستان رئيسمعاون . انسانی روبرو خواهد شد

  .راس دام خبر داد و از نهادهای کمک رسانی درخواست کرد تا به ياری دولت و مردم افغانستان بشتابندهزاران 

 و از بين بردن طالبان و القاعده و بهبود زندگی مردم» تروريسم«مقابله با   با شعار٢٠٠١دولت آمريکا، در سال 

نيروهای خارجی به افزايش جرم و جنايت، اين نيروها و ساير  اما حضور. اين کشور لشکر کشی کرد افغانستان

مخدر، آدم ربائی، افزايش درگيری ها و خشونت های خونين و احتمال احيای مجدد طالبان  کشت، توليد و قاچاق مواد

  . منجر شده است افغانستان در

اير با غ، هم ممی از ايران به افغانستانحکومت اسال ين و پناهندگان افغانی توسطن مهاجرندبدين ترتيب، برگردا

قوانين بين المللی شناخته شده در پذيرش پناهندگان است و هم آگاهانه برگرداندن اين انسان ها به درون جنگ و 

   .کار بر عليه بشريت محسوب می شود فقر و فالکتی است که جنايتی آش سرما و يخبندان،کشتار،

 يراندوازده ميليون دالر برای نگهداری پناهجويان افغانی در ا

 می گويد امسال حدود دوازده ميليون دالر بابت نگهداری از پناهجويان افغان به  پناهندگان سازمان ملل متحدآژانس

  .ايران پرداخته است

، در پايان ١٣٨٦مرداد ماه هندگان اين موضوع را جودی هاپکينز دستيار کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور پنا

  . يک کنفرانس خبری اعالم کردسفرش به ايران با شرکت در

خانم هاپکينز، افزود امنيت در افغانستان هنوز به طور کامل برقرار نشده و بسياری از مردم اين کشور در سال های 

دستيار ارشد رئيس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، تاکيد کرد که  اين .اخير بارها و بارها با تهديد روبرو شده اند

  ».بايد کامال داوطلبانه و تدريجی باشد«، بازگشت افغان ها به کشورشان، در چنين حالتی

کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل، در حالی بر بازگشت داوطلبانه و تدريجی پناهجويان افغان به کشورشان 

ی که اقامت شان در اعالم کرده اند که اخراج آن دسته از افغان هايقامات حکومت اسالمی ايران، تاکيد می کند که م

  .پنداشته می شود، هم چنان ادامه دارد» غيرقانونی«ايران، 

  افغانی ها در ايران و پاکستان» نسل دوم«

يک بررسی نشان می دهد که بيش تر جوانان مهاجر افغان در پاکستان و ايران، دليل عدم بازگشت خود به افغانستان 

  . در اين کشور خوانده اند» نيتینبود امکانات اوليه زندگی و مشکالت ام«را 

اين بررسی از سوی واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان که يک نهاد مستقل است انجام شده و در آن با حدود دو صد نفر 

  . از جوانان و نوجوانان افغان گفتگو شده است

به گفته . يون نفر نشان می دهدآمار رسمی، تعداد افغان هايی را که در ايران و پاکستان بسر می برند، حدود سه ميل

  . مسئوالن واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان، بيش تر اين پناهجويان را جوانان و نوجوانان افغان تشکيل می دهند

ياد شده، آمده است که برای بيش تر » نسل دوم«در اين بررسی که از جوانان مهاجر افغان در ايران و پاکستان به نام 

اين بررسی همچنين گفته است که بايد با استفاده از شيوه های . گشت به کشورشان مفهومی نداردجوانان افغان، بر

مختلف، نيازمندی ها و احساسات اين جوانان که عمدتا در کشورهای ميزبان به دنيا آمده اند و درکی از کشور 

   .قرار گيرد مطالعه  بيش تر مورد بررسی وخودشان ندارند،
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  در افغانستاننت و خشوجنگادامه 

با اشغال  آنان . افغانستان را اشغال آردندی از هاي آمريكا، عربستان و پاکستان، بخش  های حمايت با  ،نيروهای طالبان

 . در اين منطقه به اجرا گذاشتند مذهبی با قوانين سخت قرون وسطايیحکومت خود راعمال  ،١٩٩٤قندهار در سال 

رج و درگيری و جنگ داخلی خسته شده بودند و نياز شديدی به آرامش داشتند در ابتدا م  و  مردم افغانستان آه از هرج

 و بدين ترتيب با تصرف ، آابل را اشغال آرد١٩٩٦در سال  طالبان سرانجام. روی خوش به طالبان نشان داند

هايی صورت  قاومت ماگرچه در اين دوران و بعد از آن . سراسر افغانستان مستقر ساخت پايتخت، حكومت خود را در

سالمی در آشور  اما قدرت مالی و نظامی طالبان به همراه ديکتاتوری غيرقابل تصوری آه با اتکا به قوانين ا،گرفت

با استقرار حكومت طالبان به مرور  .يابد باعث شد آه ثبات و پايداری آن هر روز استحكام بيش تری به وجود آورد

، هم چون دول عربستان  حاميان طالبان اما.آرد تر   عرصه را بر مردم تنگمذهبیه خشن و ارتجاعی اين گروه چهر

، مال عمر.  خشنود بودند، در افغانستانحاکميت اين گروه سوپرارتجاعی مذهبی از ...سعودی، پاکستان، آمريکا و

 های محدودی از   عكساين روی دانست و از  مردی آه حتی مخالف عكس بود و آن را حرام می . استرهبر طالبان

 عکاسی ممنوع ن را دار می زد؛ را حرام اعالم کرده بود؛ تلويزيوتی تراشيدن ريش مردانالبان، ح ط.داو وجود دار

د مگر در  شيشه منازل بايد رنگ می شد تا زنان داخل خانه ديده نشوند؛ خروج زنان از منزل را ممنوع کرده بوبود؛

  ...مواقع بسيار ضروری 

اين آشور، بن الدن رهبر  های داخلی در افغانستان و به ويژه پس از استقرار حكومت طالبان در  در طول جنگ 

الدن، در جنگ با   بن.داشت زمينه فعاليت خويش را گسترش داد القاعده آه به لحاظ ايدئولوژيك با طالبان همکاری

وی، سرمايه افسانه ای خود . بود وروی آمريکا بر عليه شمورد حمايت دولتشوروی از همراهان مجاهدين افغان و 

  . را در اختيار طالبان گذاشته بود

الدن رهبری شده است  بن  يازده سپتامبر و ادعای دولت آمريکا که اجرای اين عمليات توسطیبدنبال واقعه تروريست

ريكا رسما جنگی را عليه بدين ترتيب، آم. آرد اما طالبان امتناع. الدن را تحويل دهد آمريكا از طالبان خواست آه بن

اما آمريکا و متحدان او . سرانجام حكومت طالبان در افغانستان سرنگون شد.  حكومت طالبان آغاز کرد افغانستان و

 های تروريستی خود   دامنه فعاليت،القاعده. الدن، رهبر القاعده را دستگير آنند و بن نتوانستند مالعمر، رهبر طالبان

به طالبان نيز هم چنان در حال جنگ و گريز با نيروهای دولتی  اند و نيروهای وفاداررا به سراسر جهان آش

  .اين آشور هستند افغانستان و سربازان خارجی مستقر در

های  کشور عضو ناتو در نشست غير رسمی در هالند برای بحث پيرامون چالش بيست شش وزرای دفاعسال گذشته، 

اختالف  افغانستان حتی گسترش ناآرامی و ناامنی در. گردهم آمدند افغانستان ماموريت نيروهای ناتو در پيش روی

دو ميليون سرباز  کشورهای عضو ناتو که بيش از. ناتو ايجاد کرده است  اعضایهای کشورنظر عميقی در ميان

ين، شکست اولين بنابرا.  دريايی و هوايی دارند هنوز نتوانسته اند آرامشی در افغانستان برقرار کنند زمينی،خاص

پيمانی که آمريکا  .نظامی ناتو در خارج از اروپا ضربه جدی به توان و قابليت های پيمان نظامی ناتو است ماموريت

پليس بين الملل در خدمت لشکرکشی ها و   به خارج از اروپا، از آن به عنوانشی می کند با گسترش ماموريت هايسع

   .، بهره برداری کندزات و توسعه طلبی های جهانی خودتجاو



 

 8

به افزايش  بدين ترتيب، عملکرد آمريکا و ناتو در افغانستان، نه تنها موجب مهار فعاليت تروريستی نشده است، بلکه

افغانستان باعث رونق بازسازی نيز  همچنين حضور نظامی ناتو و آمريکا در. کشتار غيرنظاميان نيز منجر شده است

 وضعيت زنان و کودکان هيج بهبودی پيدا .ی در اين کشور در حال افزايش است فقر و فالکت اقتصاد.نشده است

ال نظامی اين کشور توسط نيروهای  کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر نسبت به سال های قبل از اشغ.نکرده است

ارتش جنگ و درگيری بين طالبان و نيروهای خارجی و . مريکا و متحدان آن، رشد فوق العاده ای داشته استآ

  .اقغانستان هم چنان در جريان است و طالبان بر بخش وسيعی از اين کشور تسلط دارد

بين بردن طالبان و القاعده هم چنان ادامه دارد و اين در حالی است که  به بهانه از افغانستان آمريکا در حمالت هوائی

واليت   آمريکا درتشيات هوائی اررين عملدر آخ. زنان و کودکان، قربانيان اين حمالت هستند غيرنظاميان به ويژه

يازده تن از کشته شدگان اعضای يک خانواده بودند و به گفته . نفر زخمی شدند شانزده تن کشته و چهارده وردک

شاهدان عينی، در منطقه ای که از سوی بمب افکن های آمريکائی مورد حمله قرار گرفت افراد مسلح و يا طالبان و 

  . شتندالقاعده حضور ندا

 مردم بی دفاع افغانستان  از، به طور بی سابقه ای٢٠٠٧ناتو در افغانستان در طول سال  عمليات های ناهماهنگ

در اکثر اين عمليات ها که بدون هماهنگی با دولت افغانستان، مقامات محلی و براساس گزارش های . قربانی گرفت

 بود که برجای می ماند و در نهايت سبب لبريز شدن صبر غلط صورت می گرفت، کشتار غيرنظاميان تنها نتيجه ای

 اين .ه است به ويژه سازمان ملل شد، و جامعه جهانی دولتآنان عليه  صدای اعتراضمردم افغانستان و بلند شدن

و رئيس  »کرزی«  افغانستانوضعيت به حدی اسفناک و گسترده بود که مهم ترين محور گفتگوهای رئيس جمهور

نيروهای آمريکايی با وقوع هر اشتباه که .  در آمريکا تشکيل داد٢٠٠٧  سال را در اواسط»بوش« ا آمريکجمهور

منجر به کشتار غيرنظاميان می شد، اعالم می کردند که متاسف هستند و در آينده بيش تر دقت خواهند کرد، اما کشتار 

  .غيرنظاميان عمال هم چنان ادامه داشت

ام نظاميان  خود را برای اعزگیادممريکا آآ و دآمريكايی در افغانستان مستقر هستن  هزار نيروی٢۶در حال حاضر 

تعداد نيروهای زمينی آن ها بسيار آم است   فرماندهان آمريكايی در افغانستان از اين آه.ت اعالم کرده اس نيزبيش تر

نيتی ايساف در افغانستان فعاليت می شمار سربازان انگليسی که در قالب نيروهای بين المللی ام .همواره شكايت دارد

  نيزارتش آنونی افغانستان.  تن می رسد که بيش تر آنان در جنوب اين کشور مستقر هستند٧٧٠٠کنند نيز به حدود 

هزار افسر آموزش ديده و سرباز دارد آه به گفته مقامات افغانستان اين تعداد تا ماه های آينده به  ۵٨در حال حاضر 

    .هزار تن نيز خواهد رسيد ٧٠ هاحتمال زياد ب

، سازمان ملل متحد در گزارش تحقيقی، اين سال را خونين ترين سال از زمان سقوط ٢٠٠٧در روزهای پايانی سال 

 ٧٧   ميالدی،٢٠٠٧  تنها ظرف شش ماه نخست سال .  تاآنون، دانست٢٠٠١   طالبان در افغانستان در سالحکومت

ان صورت گرفت آه اين ميزان دو برابر زمان مشابه در سال گذشته ميالدی بوده مورد حمله انتحاری در افغانست

، حدود چهار هزار بود، در حالی که براساس ٢٠٠۶ميانگين تلفات ناشی از خشونت ها در افغانستان در سال . است

ت شامل نفرات طالبان، اين تلفا.  نفر در افغانستان کشته شده اند و پانصد هزار بيش از پنج٢٠٠٧گزارش ها، در سال 

  . غيرنظاميان و نيروهای امنيتی می شود
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 مورد رسيد آه خونين ١۴٠ به حدود ٢٠٠٧بر اساس اين گزارش، شمار حمالت انتحاری در ماه های پايانی سال 

ز گان ولسی جرگه اد بود آه طی مراسم بازديد نماينترين اين حمالت، عمليات يك بمب گذار انتحاری در واليت بغالن

 و شش نماينده پارلمان مدرسه شاگرد ۵٩   تن از جمله ٨٠کارخانه قند بغالن صورت گرفت و بر اثر آن قريب به 

  . آشته شدند

ليس بود که حدود سی تن از نيروهای پ  نيروهای امنيتیفرماندهی انتحاری کابل در برابر پر تلفات ترين اين حمالت

وی ملی در منطقه کارته پروان در غرب کابل هدف يک حمله انتحاری در آن کشته شدند و پس از آن نيروهای ارد

  . گان، سربازان اردوی ملی بودند تن کشته داد و بيش تر کشته شد٣٠ديگر قرار گرفتند که حدود 

در طول اين سال، در راستای افزايش فعاليت و تحرکات طالبان در کشور، بسياری از ولسوالی ها بارها ميان طالبان 

اشاره کرد که هم اکنون ... ت رد و بدل شد که می توان به ولسوالی های موسی قلعه، سنگين، بگوا، گلستان وو دول

  . طالبان قرار دارداختيارچنان در  نيز چندين ولسوالی هم

 در دست طالبان بود، به بزرگ ترين مرکز برای فعاليت های  بيش از ده ماهدر اين ميان، ولسوالی موسی قلعه،

همچنين اين ولسوالی به مرکزی بزرگ برای فعاليت های تبليغی و . ستی و آموزشی طالبان و مخالفين تبديل شدتروري

فکری طالبان نيز تبديل شد و آن ها توانستند نيروهای بيش تری را برای انجام فعاليت های تخريبی هم از داخل و هم 

  . از خارج کشور جذب کنند

اين نيروها با طالبان » نرم« سالی سخت را برای واليت هلمند رقم زدند و برخورد ،٢٠٠٧نيروهای انگليسی در سال 

به دنبال  .و مخالفين و عدم برخورد قاطع با آنان، زمينه های بيش تری را برای افزايش قدرت طالبان مساعد ساخت

ليت برای طالبان تبديل  بود که هلمند به بزرگ ترين مرکز فعای انگليس نيروهای برخوردن کردن های»نرم«همين 

  .درديگر کشور به ويژه کابل، صادر کتری را به واليات   تروريسم بيش وشد

 در افغانستان آشته شدند، در حالی ٢٠٠٧ نيروی نظامی بين المللی در سال ٢٢٠  طبق گزارش سازمان ملل، حدود 

بيش  آشته، ٧٠٠  د، پليس افغان با حدود اين گزارش می افزاي.  تن بوده است١٩٠آه اين رقم در سال گذشته ميالدی 

  .  امنيتی داشته استیترين تلفات را در بين نيروها

در اين ميان آمريکا با تکيه بر نظامی گری در افغانستان خواستار اعزام نيروها و تجهيزات بيش تر از سوی ناتو و 

 مخالفت در اما کشورهای عضو ناتو .سته ابارزه با طالبان در جنوب کشور شدسهم گيری بيش تر آن ها در چالش م

با نظامی گری صرف در افغانستان، بيش تر بر بازسازی عرصه های اقتصادی و اجتماعی و کمک به تقويت و 

  .ندروهای پليس و اردوی ملی تاکيد داافزايش ظرفيت های نير

دهبی مخالف دولت افغانستان از حکومت اسالمی ايران، همانند عراق متهم شده است که به گروه های مدر اين ميان 

 يک انبار بزرگ اسلحه و گفته اند کهنيروهای امنيتی واليت فراه اخيرا . جمله القاعده، اسلحه و مهمات می رساند

  . به دست آورده اند»انار دره«مهمات طالبان را در ولسوالی 

 های ضد نفر و مين اين مهمات مينتر   گفت بيش»سی.بی.بی«حبيب نور، يکی از مسئوالن پليس واليت فراه، به 

آقای نور می گويد اين مهمات هنگام بازرسی خانه مال عبدالغنی، يکی از  .های کنترل شونده از راه دور هستند

  . به گفته او خود اين فرمانده طالبان از منطقه فرار کرده است. فرماندهان طالبان، به دست آمده است
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ز اين مهمات، که قابل انتقال نبوده، در همان منطقه ای که اين مهمات انبار شده بود اين مقام پليس فراه گفت مقداری ا

  . از سوی مسئولين منفجر شده است

پليس فراه برخی از اين مين ها را ساخت ايران و روسيه خوانده است؛ اما اداره امنيت ملی اين واليت می گويد به 

  . ها قابل تشخيص نيست های کشف شده از بين رفته، محل ساخت آن دليل اين که نشان و عاليم روی مهمات و سالح

تر گفته بود نيروهای بين المللی ياری  اين در حالی است که دان مک نيل، فرمانده نيروهای ناتو در افغانستان، پيش

موجود در يک کاروان تجهيزات نظامی را در غرب افغانستان به دست آوردند که به گفته او اسلحه ) آيساف(امنيت 

  . آن در ايران ساخته شده بود

 .مقامات محلی واليت بلخ در شمال افغانستان هم شماری را به اتهام انتقال مين های ساخت ايران بازداشت کرده بودند

به گفته او اين  .ها برای انفجار ذخاير نفت و گاز شهرک حيرتان وارد بلخ شده بود يک مقام واليت بلخ گفت اين مين

  . در ايران بوده اند١٩٩٨ ساخت سال مين ها

نشده  افغانستان حل تاکنون نه تنها مشکالت مردم. گذرد می افغانستان حضور نظامی آمريکا در شش سال ازاکنون 

است، بلکه مردم اين کشور هم چنان قربانی توسعه طالبی ميليتاريستی آمريکا و گروه های اسالمی تروريستی هم 

 .هستند... و لبان و القاعده چون طا

  نتيجه گيری

 آغاز آرد و تاآنون صدها هزار تن از اين ٨٦ها را از اوايل سال » طرح ضربتی اخراج افغانی«حکومت اسالمی 

با شروع به عملی شدن اين طرح، تاآنون صدها پناهنده مورد ضرب و شتم و بی . پناهندگان را اخراج آرده است

   . اند حتی چندين تن نيز جان خود را از دست دادهحرمتی نيروهای امنيتی قرار گرفته و  

 که در ايران  دارای نسلی هستند،گرچه افغان های مقيم ايران بعد از گذشت بيست و هشت سال زندگی در اين کشور

  براساس قوانين پناهندگی، اما از هيچ گونه حقوق و حمايت رسمی از جانب حکومت اين کشورندزاده و بزرگ شده ا

تابعيت که بعد از چند سال زندگی در کشور هايی غربی هم چون آمريکای شمالی و اروپا و يا . ر نيستندبرخوردا

  .ديگر ممالک به شکل رسمی به مهاجرين اعطا می گردد، در ايران برای مهاجرين افغان وجود ندارد

به کار » غيرقانونی«ی، به شکل تعداد کثيری از اين مهاجرين به دليل عدم برخورداری از حمايت دولتی و حق پناهنگ

 پاک سازی سرک ها و پارک ها،  سنگ بری، نانوايی، کشاورزی،های سخت و زيان باری مثل کارهای ساختمانی،

در اين ميان، فقط عده اندکی از آنان به دليل تحصيل و تجارب خويش، . خياطی، کفاشی و ديگر مشاغل رو می آورند

  . ، موفق به کسب مشاغل بهتر گرديده اندآن ها خدمات  حکومت اسالمی ايران بهو احتياج

 آميساريای عالی پناهندگان طی مذاآراتی با دولت موقت افغانستان و آشورهای همسايه آن، ،٢٠٠٢ - ١٣٨٣ در سال

از جمله ايران، اعالم آرد در صدد برنامه ريزی و فراهم آردن زمينه های بازگشت مهاجران افغانی به کشورشان 

  .  به کشورشان پياده شده استغانی ها افاز آن زمان در ايران طرح های زيادی جهت بازگشت. است

، در حال حاضر به سازمان ملل و غيره نيز است و ، دولت های اروپايیمريکاآ مورد حمايت  افغانستان کهحکومت

جرين افغان مقيم ايران و پاکستان  مهاپذيرش پناهندگان ون کشور، قابليت و توانايی  اي اقتصادیدليل محدوديت منابع

 اما با اين وجود حکومت پاکستان و به ويژه .را ندارد و اين مساله بارهای توسط مقامات افغانستان تکرار شده است
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حکومت اسالمی ايران، به زور صدها هزار پنهاهده و مهاجر را به جهنم افغانستان يرگردانده اند که آن ها از هيچ 

نهادهای بين » اهدايی«تدايی زيست و زندگی برخوردار نيستند و در بهترين حالت در زير چادرهای گونه امکانات اب

 المللی نيز در اين زمينه  نهادها و موسسات بينسازمان ملل و. المللی انسان دوست زندگی سخت و مشقت باری دارند

  . انجام نداده اند چندانیفعاليت

 از اين پس با توجه به ...« آه ه است آشور جمهوری اسالمی، اعالم آردمديرآل امور اتباع و مهاجران وزارت

اختيارات قانونی آسب شده، قصد داريم مهاجران غير مجاز را حداآثر تا پنج سال در اردوگاه هايی آه برايشان در 

دان را خواهند اين اردوگاه ها شرايط زن«: ، گفت»ارودگاه ها«وی در باره اين » .نظر گرفته شده، نگهداری آنيم

  . شتم اين بخش محروم جامعه استضرب ووها اذيت و آزارادامه سالآردن پناهندگان افغانی درزندانی طرح  ».داشت

سياست حکومت اسالمی، با . آنندی  شرايط زندگی مسخت ترينی در آارگران و پناهندگان افغانی در جمهوری اسالم

 اين . را دستگير و زندانی و اخراج می کند افغانی و مهاجرينگانپناهندخود، های فاشيستی حکومت اسالمی 

 در قربانی کردن مهاجرين و  ود و کشتار مردم محروم و معترض دارکارنامه سياهی در سرکوب، تاکنون حکومت

  .اقدامات پليسی متوسل می شود ن و وحشيانه ترين به شنيع تريپناهجويان افغانی نيز

  افغانی خود در ايران،روهای کارگری کمونيستی وظيفه دارند که از اين هم طبقه ای هایکليه ني شرايطی، در چنين

 و بند و ی ايران و افغانستانحکومت ها غيرانسانی و نگذارند آن ها قربانی معامالت برخيزند حمايت و پشتيبانی به

واده هايشان بايد از کليه حقوق آن ها و خان. دگی سازمان ملل شوندنبست های آن ها با مقامات کميساريای پناه

در اين ميان طبيعی است که .  و خدمات عمومی برخوردار شوند اقامت و کار و حمايت هاشهروندی، از جمله حق

کارگران و همه مردم آزادی خواه و برابری طلب اين جنايات حکومت اسالمی محکوم کنند و به حمايت از شهروندان 

 خانه کارگر و شوراهای ، از جملهان های سرکوب آنرگران حکومت اسالمی، اس. ن برخيزندارنی ساکن ايافغا

 عامل بی کاری کارگران ايران معرفی ار، شهروندان افغانی حکومت شان برای سرپوش گذاشتن بر جنايات اسالمی،

 به مليت کارگران بدون توجه.  تفرقه انداختن در صفوف کارگران است، دروغ بزرگی است و هدف آناين. می کنند

 بنابراين، کارگران و جنسيت، به عنوان يک طبقه تحت استثمار شديد سرمايه داران و حکومت آن ها قرار می گيرند

عامل اصلی فقر و فالکت . ی و اتحاد طبقاتی خود حرکت می کنندگ همبستز ا، در هر شرايطیو مردم آزادی خواه

ونی ايران، يناامنی شغلی اکثريت شهروندان جامعه هفتاد ميلاقتصادی و محروميت های اجتماعی از جمله بيکاری و 

ين افغانی، بخشی از حمله وحشيانه حکومت اسالمی به مهاجر. و همچنين سرکوب و خفقان حکومت اسالمی است

 ن به حقوق و آزادی های اجتماعی زنان و جوانان در خيابان ها، برپايی چوبه های دار در ميادينآحمله گسترده 

مه مردم آزادی خواه  دستگيری و زندان کردن فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجويی و ه،شهرها

 همه  و مبارزه اتحاد و همبستگی نيز در گروبنابراين، مقابله با اين تهاجمات وحشيانه حکومت اسالمیاست صورت 

  .کارگران و مردم محروم و برابری طلب است

.  ممکن خود قرار دارندگان افغانی مقيم ايران، از ترس اخراج شدن، در بدترين وضعيتهم اکنون مهاجرين و پناهند

ادامه زشود، که حتی اجوانان بی گناه تحميل ميودکان وبزرگ ترين لطمات به کن، بيش ترين واين مياطبيعتا در

 ايران راضی هستندداقل زندگی در به حاوضاع افغانستان به حدی وخيم است که والدينشان . شده اندمحرومتحصيل نيز
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 بخش از جامعه اين مبارزه مرگ و زندگی، نبايد پناهندگان و مهاجرين افغانی، يعنی اين در.کنندبرای آن مبارزه ميو

   .حکومت اسالمی تنها گذاشتسرکوبگرشی ومقابل نيروهای وحدررنج ديده جامعه ايران رازحمت کش ومحروم و

  ! ما افغان هستيم نه برده :های مقيم ايران حمايت از حقوق افغانکمپــيـن  - ضميمه

 . با سالم و عرض ارادت خدمت تمامی شما عزيزان

ها يک کاغذ سفيد رنگ بابت شناسايی  ما بيش از سی سال است که در ايران زندگی می کنيم از زمانی که به افغان

 سال. ها کوپن هم گرفتيم ند دفترچه و با زمينه سفيد بود که با آنهايی دادند که مان بعد از آن کارت. داده شد ما بوديم

باشد را به  های صورتی رنگ که تقريبا طول آن يک وجب می ها بعد به ما کارت آبی رنگ دادند و پس از آن کارت

دراين مراحل اين ابتدا به عنوان کارت پناهندگی دائمی بود و ما پناهنده دائم به حساب می آمديم اما . ها دادند افغان

اين همه که از امتيازات ما بعد از. های پناهندگی دايم تبديل شد به کارت ويژه آوارگان افغانی و برگ تردد کارت

 . کاسته شد حال ما تبديل شده ايم به آواره جنگی آن هم پس از بيست و چند سال اقات در ايران

طريق سايت ازکارمجوز وقت داريم تا برای تعويض کارت و١٥/١٢/١٣٨٦مرحله آمايش سه هستيم و تااکنون که در

)http://www.amayesh3.ir (های زير يکی را انتخاب کنيم ثبت نام کنيم تنها به ما اجازه داده اند از بين شغل . 

 -١١ آسفالت کار -١٠ حفار -٩  چاه کن-٨  قالب زن-٧فخار  -۶ره چين کو -۵ کوره خالی کن  -۴  کيسه زن-٣  آهک پز-٢ گچ پز -١

 پوست -١٨ سالخ دام و طيور -١٧ چوپان -١۶ متصدی مرغداری -١۵ دامپرور و دامدار -١۴!  بلوک ساز-١٣  بتون ساز-١٢ تون ريز

 - ٢۴  کارگر مواد شيميای-٢٣ تماشين کار شستشوی پوس -٢٢ پرم ساز -٢١ آهک زن -٢٠ سيرابی و روده پاک کن -١٩ و پر کن

  کارگر کوره ريخته-٢٨ کارگر تخليه وبارگيری -٢٧  کارگر بازيافت مواد شيميايی-٢۶ کارگر سوزاندن امحاء زباله -٢۵ اسالمبورساز

کارگر ماشين  -٣۴  کارگر دستگاه سنگبری-٣٣ برش کار سنگ -٣٢ پرس کار موزائيک -٣١ تيرچه ساز -٣٠ پله ساز -٢٩گری 

کارگر  -٣٩  کارگر تعمير و نگهداری تونل-٣٨ کارگر پل سازی -٣٧مشاغل راه سازی و معدن  -٣۶صيقل کار سنگ  -٣۵تراش سنگ

کارگر  -۴۵ کارگر سمپاش -۴۴ کارگر زراعت کار -۴٣ کارگر بيل زن -۴٢ کارگرحفار معدن -۴١ کارگر استخراج معدن -۴٠آتشبار 

  .علوفه جمع کن

ا ها ر ها در ايران ضايع شده و می شود اما تاکنون کسی نبوده تا اين مشکالت افغان ا افغانساليان سال است که حق م

. ها می باشد ت فرساترين شغلقاند جزء سخت ترين و طاهايی که بيان نموده   شغل،به گوش جوامع بين الملل برساند

ما در ايران نمی . ن اقدام ما را ياری نماييدها از شما دوستان گرامی اين خواهش را داريم تا نسبت به اي لذا ما افغان

ترين کاری که خواهند کرد اين است که ساليان سال  زيرا اگر ما را بشناسند کم. ترين حرکتی نماييم توانيم که کوچک

ما اين تقاضی را داريم تا از طريق گروه های حقوق بشر به دولت ايران . در گوشه شکنجه گاه ها ما را حبس می کنند

ما که بيش از بيست سال . عتراض نماييد تا اين تبعيض نژادی را برداشته و ما را به عنوان شهروند درجه اول بداندا

حال شرط انصاف نيست که به ما و با قشر تحصيل کرده مانند برده و گالدياتور . در اين مملکت زندگی کرده ايم

  . ر ايران را به گوش جهانيان برسانيدخواهش می کنيم که صدای ملت مهاجر افغان د. رفتار کنند

  های مقيم ايران حقوق افغان حمايت کمپيناز  تشکر فراوانبا  bamdadpress@ownit.nu -بهرام رحمانی
  http://www.afg-iran2.blogfa.com: وبالگ کمپين حمایت از حقوق اقغانی های مقيم ایران* 

   http://www.amayesh3.ir:  ثبت نام کارگران افغانیسایت حکومت اسالمی ایران، برای* 
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