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 Human rights بشر حقوق

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ فبروری ٠٨
  

  !پروری مجلس شورای اسالمی عليه کارگران افغان جاسوس
  

رگران افغانستان ساکن ايران، بار ديگر  کارتھاجم سازمان يافته و راسيستی و فاشيستی حکومت اسالمی ايران ب

 اين حکومت . گذشته، ھمواره در جريان بوده استۀاين تھاجم وحشيانه و غيرانسانی در سه دھ. اوج گرفته است

 نيز مجلس شورای اسالمی اخيراً . کنند ھايش، حتی مردم عادی را نيز عليه اين شھروندان تحريک می جانی و رسانه

  !ست تھيه دارد که جاسوسانی را عليه کارگران افغان پرورش دھدايران، طرحی را در د

، با ١٣٩٣ ]دلو[ بھمن١٢شنبه کعصر روز ي» تھديد اتباع بيگانه برای بازار کار کارگران ساختمانی «جلسۀ

س فراکسيون کارگری مجلس، عزيزی عضو کميسيون اجتماعی مجلس و اقبالی ئيحضور عليرضا محجوب ر

 . وزارت کار برگزار شدمديرکل اتباع خارجه

 که عصر روز جلسه؛ عبدالرضا عزيزی طی سخنانی در اين »ايلنا«به گزارش خبرگزاری کار ايران ايران 

 از طرحی خبر داد که در صورت تصويب ،شنبه، در سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی کار برگزار شد يک

کنند به فردی که اين تخلف را  ی فاقد مجوز کار استفاده میمجلس، بخشی از جريمه کارفرمايانی که از کارگر خارج

 .گيرد گزارش کرده است تعلق می

مجلس طرحی را در نظر دارد که اگر «: س کميسيون اجتماعی مجلس در اجتماع کارگران ساختمانی گفتئير

ين طرح به فردی که در ا. شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن ھمکاری کند به نتايج مطلوبی ختم می

گيرد که باعث خود   درصد از مبلغ جريمه کارفرمای متخلف تعلق می٣٠کارفرمای متخلف را کشف کرده است، 

 ».لی خواھد شدوکنتر

اين نماينده مجلس ارتجاع، در ادامه سخنانش با اعالم مخالفت درباره حضور اتباع خارجی فاقد مجوز کار در 

من با حضور اتباع غيرقانونی افغانستان و ديگر اتباع خارجی مخالفم «: دعی شدکشور، در توجيه مخالفت خود م

 ».ھا در کشور ھستند شوند و نيز عامل بسياری از بزھکاری  نه ديده می،کنند زيرا نه ماليات پرداخت می

ريمه به  ھزار تومان ج١٢٠از طرفی کارفرمايان متخلف به تحمل دو تا شش ماه زندان و پرداخت «: عزيزی گفت

 ».شوند ازای ھر روز استفاده از کارگر غير قانونی افغان محکوم می

س فراکسيون مجلس نيز با طرح اين ئي عليرضا محجوب دبير خانه کارگر حکومت اسالمی و رجلسهدر ادامه اين 

ر خارجه  وزارت اموئیگو  بر لزوم پاسخ،پرسش که چرا بايد افاغنه بدون پاسپورت در ايران حضور داشته باشد
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گو باشد که چرا صدور پاسپورت و گذرنامه برای  وزارت کشور نيز بايد پاسخ« : در اين رابطه تاکيد کرد و گفت

دھد و بدين ترتيب زمينه سرپوش  ھا را به کشور راه می ھا به اين آسانی است و با صدور يک برگه کاغذ آن افغان

 ».کند ھا را فراھم می گذاشتن بر تخلفات آن

اگر نمايندگان مجلس در اين زمينه کوتاھی کردند کارگران ساختمانی «:  در ادامه از طرح خود، گفتمحجوب

  ».ھای قانونی خود را پيگيری کنند توانند با حضور در مقابل مجلس خواسته می

در ھای نژادپرست و راسيستی   گروهۀشد اين مواضع سياسی نمايندگان مجلس شورای اسالمی، ھمان مواضع شناخته

 .اروپا، عليه پناھندگان و خارجيان است

ھا از مرتضوی رشوه گرفته   نفر آن١۵٠نژاد با رشوه خريده بود و يا   نفر آن را دولت احمدی١٧٠مجلسی که 

ھای حکومت  دھنده اين واقعيت است که نمايندگان اين مجلس، ھمانند ديگر سران و مقامات و ارگان بودند، نشان

ھای جامعه را غارت کرده و بر باد داده است و  حکومتی که ثروت. کار ھستند گر و تبهاسالمی، جانی و غارت

 اعالم شده اخيراً . گری اسالمی، کار ديگر انجام نداده است مجلس آن نيز غير از تصويب قوانين بربريت و وحشی

  .  نفر از نماينداگن رشوه داده است١٧٠نژاد، به  است که رحيمی معاون اول احمدی

ی در دوره وضمرت.  رشوه گرفته بودند نفر از نمايندگان مجلس از سعيد مرتضوی١۴٩ عالوه خود محجوب و به

 از گزارش تحقيق و تفحص ئیھا  بزرگی که با افشای بخشئیرسوا.  اجتماعی بودتأمينس سازمان ئينژاد ر احمدی

ای اسالمی را نيز گرفت و نشان  اجتماعی آغاز شد، دامان مجلس شورتأمينمجلس در خصوص فساد در سازمان 

سعيد . ولين حکومت اسالمی ريشه دوانده استؤھا و مقامات و مس داد که فساد تا چه اندازه در کليت ارگان

 ١۵٠ نماينده مجلس، اين عدد را تصحيح و اعالم کرده ٣٧مرتضوی، در واکنش به انتشار خبر رشوه دادن به 

 .گرايان سانسور شد ھای وابسته به اصول ؛ خبری که در روزنامهبھره برده اند» کارت ھديه«نماينده از 

 ضمنی در خصوص افشاگری درباره پرونده کھريزک و مقابله به مثل داده ئیمرتضوی پيش از اين نيز ھشدارھا

 اجتماعی که از تريبون مجلس قرائت شد، در تأمين از سازمان صق و تفح تحقيھيأت او در واکنش به گزارش .بود

 صفحه ای مبرا دانسته و به دفاع از ٨۴ ريئسه مجلس، خود را از بسياری از اتھامات اين گزارش ھيأتای به  يهجواب

 . شرکت به بابک زنجانی پرداخته است١٣٨واگذاری 

خبر معرفی کرده و يا مدعی شده که افراد  درباره واگذاری سکه و پول نقد و کارت ھديه ھم يا خود را بی

خواری در  کردن درباره رشوه  کاله شرعی درست.اند بضاعت کرده کنندگان بی وجه را خرج مراجعهگيرنده، آن  ھديه

 .حکومت اسالمی، بسيار سھل و آسان است

ياد شده، اعالم کرده تعداد » ھديه بگير« نماينده به عنوان ٣٧مرتضوی در خصوص مجلس و اين که در گزارش از 

 تحقيق و تفحص و برخی ديگر از اعضای اين ھيأتس ئيضا محجوب، ر نفر است که علير١۵٠اين ھديه بگيران 

 .ھا ھستند  نيز در بين آنھيأت

 نفر از نمايندگان محترم مجلس ٣٧قيد شده که به ) ٢٧( گزارش بند ١٠در صفحه «: او در جوابيه خود نوشته است

مول مديرعامل پرداخت شده و در مبلغ يک ميليارد و سيصد و سی و پنج ميليون لایر کارت ھديه از بودجه غيرش

جانب است و حاضر  ارديبھشت ماه سال جاری سند خورده است و تسريع شده که اسامی اين نمايندگان فقط نزد اين

منظور  در اين رابطه به.  تحقيق و تفحص قرار دھمھيأتام اين اسامی را با فرض انتشار عمومی در اختيار  نشده

نمايم که اين تعداد  سه محترم مجلس شورای اسالمی را به اين نکته جلب میئي رأتھيانعکاس واقعيت موجود توجه 

صد نفر از نمايندگان  در دوره فعلی بيش از يک. به شرح فوق فقط مربوط به يک سند آن ھم در ارديبھشت ماه است
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که رونوشت آن را نيز به جانب طی نامه کتبی  مند بوده و اين ھای مختلف از اين امکانات بھره محترم مجلس در ماه

رسد چون  رياست محترم کميسيون اجتماعی تسليم نمودم به اشتباه بودن اين تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می

 تحقيق و تفحص در سندھای ديگر بوده در اين گزارش حتی به تعداد ھيأتاسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی 

تنھا در دو سند مربوط به مديرعامل سابق سازمان دو ليست از . اند  ننمودهای واقعی نمايندگان آن اسناد نيز اشاره

ھشتم مجلس شورای اسالمی در يک   نفر از نمايندگان دوره ١۵٠نمايندگان محترم مجلس وجود دارد که به بيش از 

ت نام مقطع بن و کارت ھديه پرداخت شده است و در آن ليست که اسم و مشخصات کامل نمايندگان موجود اس

ای به   اشارهخورد که شايد به ھمين دليل اصالً   تحقيق و تفحص فعلی سازمان نيز به چشم میھيأترياست محترم 

  ».ھای قبل نشده است تعداد نمايندگان و مبالغ دريافتی آنان در دوره

وءتغذيه ھستند زير  ميليون ايرانی که دچار س٨امروز «به عالوه بنا به اقرار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

 ئیھا  ميليون فقير خبر داد که بايد از چنين کمک١٢ ئیوزير از شناسا. اند قرار گرفته» ئیامنيت غذا«پوشش 

 .مند شوند بھره

تر از اين ميزان دارند، آمار و ارقام مختلفی ارائه  البته درباره خط فقر در ايران و شمار شھروندانی که درآمدی کم

 .شناسان در مورد آن اختالف دارند ن دولتی و کارمسؤوالشود که  می

 ٨٢٢س مرکز آمار، ماه گذشته متوسط ھزينه يک خانواده شھری در بھار امسال را يک ميليون و ئيعادل آذر، ر

ای که چنين درآمدی نداشته باشد زير خط فقر قرار دارد و قادر به  بر اين اساس ھر خانواده. ھزار تومان اعالم کرد

 . و ضروری خود نيستئیيازھای ابتدا نتأمين

با اين حال حداقل دستمزد کسانی که . شود  ميليون تومان برآورد می٣ھای ساکن تھران تا  خط فقر برای خانواده

  . شده استتعيين ھزار تومان ۶٠٠ اندکی بيش از ٩٣شوند در سال  مشمول قانون کار می

 پيش متوسط دريافتی کارگران را يک ميليون تومان اعالم علی ربيعی، وزير کار دولت شيخ حسن روحانی، چندی

 ٩٣ که بر مبنای آمارھای رسمی انجام شده در سال ئیھا گويد، با محاسبه شناس اقتصاد می حسين راغفر، کار. کرد

 ھزار تومان و در کمترين مقدار برای يک ۵٠٠ ميليون و ٢ نفری ماھانه ۵خط فقر در تھران برای يک خانواده 

 . حدود يک ميليون تومان استئیاده روستاخانو

اين .  درصد از جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند۴٠ حدود ٩١به گفتٔه راغفر بر مبنای اطالعات جمعيتی سال 

 .تواند افزايش يافته باشد تعداد با توجه به تورم شديد دو سال گذشته می

 ميليون نفر خبر داد که در فقر ١٢ ئی، از شناسا]قوس[ آذر١۴به گزارش خبرگزاری مھر، وزير کار روز جمعه، 

 .برند و دچار سوءتغذيه ھستند شديد به سر می

 کرده و ئی ميليون نفر را شناسا٨ ئیگويد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با فقر غذا ربيعی می

 .ھا را تحت پوشش قرار داده است آن

ھای  ، با کمک مرکز آمار و سازمانئیعالوه بر اين نظام شناسا«: ه افزودعضو کابينه دولت روحانی در ادام

 ».ايم  کردهئی ميليون نفر را شناسا١٢آماری ديگر تا حدود 

عدالتی در ايران  ر درآمد نفتی، فقر و بیالھا ميليارد د رغم صد  سال گذشته به٨در : کند ربيعی، چنين اقرار می

  ».کاھش نيافته است
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ھا بدون اصالحات ساختاری و نھادی سرنوشتی جز اين ندارد، تصريح  بر اين که ھزينه کردن اين درآمداو با تاکيد 

ھا با  ھای بزرگی مطرح شد، اما چون با نگرش علمی و اصالحات ساختاری ھمراه نبود اين پروژه پروژه«: کرد

 ».موفقيت ھمراه نشد

صادرات نفت، گاز و ( ز چھار منبع اصلی درآمدھای دولتی ا٩١ تا ٨۴ھای  نژاد در فاصله سال دولت محمود احمدی

ر ال ميليون د٧٠٠ ميليارد و ٩٧٩مجموعا ) سازی و فروش اوراق مشارکت محصوالت نفتی، ماليات، خصوصی

 .درآمد داشته است

ارد  ميلي١۵۴ھای نھم و دھم مازاد درآمدھای دولتی در اين دوره حدود  با توجه به ميزان بودجه عمومی در دولت

  .ر آن ناروشن استال ميليارد د١٠٠کم  شود که سرنوشت دست ر برآورد میالد

تر  اند؛ حاال يکی کم ھای حکومت اسالمی با ھم خورده  اين است که ھمه اين مبالغ را سران و مقامات و ارگانسؤال

گردد و   ھنگامی مطرح میھا، خواری ھا و رشوه اما اين دزدی. تر تواند ناراضی باشد و ديگری زيادتر راضی که می

گردد تا  گيرد و اغلب در مقطع انتخابات مطرح می ھای جناحی باال می شود که رقابت ھا نيز کشيده می به رسانه

  .طرفين ھمديگر را مرعوب سازند

کارگران افغان ھم . حال اين ھمه فقر و بيکاری نزديک به ده ميليون در کشور چه ربطی به کارگران افغان دارد

گردند که حکومت اسالمی و  داران و کارفرمايان ايرانی سرکوب و استثمار می ند کارگران ايرانی توسط سرمايهمان

ً  ترين کارفرمای کشور ھستند و در استثمار شديد کارگران و کسب سود بيش سپاه پاسدارانش بزرگ  نقش تر مستقيما

فغان، بلکه حکومت اسالمی است که در اين سی و پنج بنابراين، عامل فقر و بيکاری در ايران نه کارگران ا. دارند

  .اند اند و اکثريت شھروندان ايران را نيز به خاک سياه نشانده ھای جامعه را غارت کرده سال ثروت

نشين است و  ھا محجوب که مجلس س آنأھای اسالمی کار و خانه کارگر و در ر عالوه در اين سه دھه شورایبه 

  .گيرد، به اين ھم ناراضی نيست رشوه و رانت ھم می گيرند ھا تومان حقوق می ليونمانند ديگر مجلسيان مي

  :ھای حکومتی منتشر شده بود که ارقام آن عبارتند از چندی پيش قبض حقوق يکی از نمايندگان مجلس در رسانه

العاده  ؛ فوق لایر۴٠٠ ھزار و ۴۴٨ ميليون ١: مندی  لایر؛ عايله٢۵٠ ھزار و ١١۵ ميليون و ٣٧: حقوق پايه

 ميليون و ٣:  لایر؛ حق ايثارگری و جانبازی٢٠٠ ھزار و ٧٢۴:  ھزار لایر؛ حق اوالد۶٢١ ميليون و ٣: شغل

 ميليون و ۴( ھزار لایر٢٨٠ ميليون و ۴۶:  لایر؛ خالص پرداختی٣٠٠:  لایر؛ روند ماه قبل٨۵٠ ھزار و ٣٧٠

  ). ھزار تومان۶٢٨

  قدر است؟  کارمندان و حتی استادان دانشگاه چهاز محجوب بايد پرسيد حقوق کارگران؛

ھای سرکوب حکومتی در اين بيش از سه دھه، ھمواره  فکرانش در مجلس و دولت و ديگر ارگان محجوب و ھم

اند که تاکنون  اند و نمايندگان واقعی و فعال کارگران را لو داده ه برای کارفرمايان و حکومت اسالمی جاسوسی کرد

اين کارگران اعدام شده و زندانی » جرم«در حالی که تنھا . اند اعدام و يا زندانی و از کار اخراج شدهھا  برخی از آن

داران  شان از سرمايه ھای خود و گرفتن حقوق یئ طبقه  متشکل کردن ھمھا برای شده، اين بوده است که آن و اخراج

خواھد که  چون گذشته می  شوراھای اسالمی کار ھماالن ھم از خانه کارگر و. کنند تالش کرده بودند و ھنوز ھم می

ساخته حکومت اسالمی در ميان   دستیھا بنابراين، جاسوسی اين ارگان. عليه کارگران افغان جاسوسی کنند

ھای حکومت  فکرانش در مجلس و خانه کارگر و ديگر ارگان در واقع محجوب و ھم. کارگران، تازگی ندارد

اند؛  اند؛ ترور کرده گروه اعدام کرده ن خود را گروهااند؛ مخالف شان جاسوسی کرده متاسالمی، به اندازه عمر حکو
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اند و يا بر باد  ھای عمومی جامعه را به جيب زده اند؛ و ثروت  دادهیشوی مغز و جوانان را با خرافات مذھبی شست

  .اند داده

اين مردم، . رين و مبارزترين مردم منطقه ھستندت ترين و در عين حال فعال ترين و محروم ديده مردم افغانستان، رنج

رو  به ھای شديد و آوارگی رو ھا و سرکوب به خصوص از جنگ جھانی دوم تاکنون، ھمواره با کودتاھا و اشغال

  .اند بوده

چون مجاھدين و القاعده توسط  ھای اسالمی ھم با اشغال اين کشور توسط ارتش شوروی سابق و مسلح کردن گروه

ھا افغان از خانه و  ھای منطقه، ميليون مريکا، حکومتاس ھمه أداری غربی و در ر ی سرمايهھا حکومت

  .اند شان در داخل و خارج کشور آواره شده ۀکاشان

ترين توجھی به زيست و زندگی مردم، حتی به ويژه برای  اند کم  که در افغانستان روی کار آمدهئیھا حکومت

گردند، يا به داليل مختلف از جمله از کشورھای منطقه مانند ايران و  ر برمیآوارگان و پناھندگانی که به کشو

ھا و  ھا بدون کار و خانه و در اردوگاه اغلب آن. اند وضعيت بدتری دارند پاکستان به افغانستان برگردانده شده

ھا،  سياری از آنبه داليل مختلف به خصوص بيکاری و فقر سبب شده است که ب. باری دارند چادرھا زندگی مشقت

  . کنندتأمينھای اسالمی ارتجاعی بپيوندند تا زندگی خود را  به گروه

 در ايران کار و زندگی شود تا سه ميليون افغان  گفته میاما. ھای مقيم ايران وجود ندارد آمار رسمی درباره افغان

 ئیھا کارھا آن. دھند اکی تن میکوش، به ھر کار سخت و خطرن کش و سخت ھا، محروم و زحمت اين انسان. کنند می

ھا حدود سه  برخی از آن. دھند را انجام می... کنی، حفر تونل، دباغی، نظافت و سازی، چاه تراشی، جاده مانند سنگ

 بر ئیدر حالی که در کشورھای اروپا. اند اما ھنوز حق اقامت ندارند دھه است که در ايران کار و زندگی کرده

توانند درخواست  ، میئی ژنو، پناھندگان پس از چھار سال اقامت در کشورھای اروپا١٩۵١اساس کنوانسيون 

  .اقامت دايم کنند

فرستاد اما پس از  ھا را به جبھه جنگ میگ ايران و عراق بسياری از افغاناگر حکومت اسالمی ايران در دوره جن

ھای مقيم  عليه افغانھای وحشيانه و فاشيستی بدرفتاری کرده و سياستھا  پايان اين جنگ ھشت ساله، ھمواره با آن

ھا را برای دفاع از  ه حکومت اسالمی ايران برخی افغان منتشر شده کئی خبرھاحتی اخيراً . ايران اعمال کرده است

  .حکومت جانی سوريه به جنگ داخلی اين کشور فرستاده است

سپاه پاسداران و نيروھای امنيتی . کش سوريه است  حکومت آدمحکومت اسالمی ايران، يکی از حاميان اصلی

گيرد  هللا لبنان، که از سوی حکومت اسالمی مورد حمايت ھمه جانبه قرار می چنين حزب حکومت اسالمی ايران و ھم

از  ئیھا ، از جمله اخبار و گزارش٢٠١۴در سال . جنگند ن میادر کنار ارتش و نيروھای امنيتی سوريه عليه مخالف

اند،   که از ايران توسط حکومت اسالمی به جنگ داخلی اين کشور فرستاده شدهئیھا نشدن و يا اسير شدن افغا کشته

 .منتشر شده است

ھا تن از شھروندان افغانستان که در حمايت از نظام بشار اسد در سوريه  که ده ھا حاکی از آن است گزارش

 .اند جنگند، کشته شده می

جنگند توسط   که در سوريه میئیھا  زيادی از افغانگويد که شمار ظارت بر حقوق بشر میسازمان جھانی ن

 .اند شورشيان مخالف حکومت بشار اسد اسير نيز شده

س جمھور سوريه از ايران خواستار کمک شده و شھروندان افغان به خاطر ئيبر اساس اين گزارش، بشار اسد ر

 .اند ھای جنگ در اين کشور فرستاده شده يدانحمايت از ارتش سوريه توسط ايران به م
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شدن شھروندان افغان به جنگ سوريه در بدل  ھا در مورد فرستاده ست که پيش از اين نيز گزارش اين در حالی

 . خبر داده بودندئیر آمريکاال د۵٠٠پرداخت 

ن کشور جريان دارد شرکت اند تا در جنگی که در اي  شھروند افغانستان در سوريه مستقر شده٣٠٠٠شود  گفته می

  .کنند

 - ٢ عامل مذھبی - ١: ھای مقيم ايران در جنگ داخلی سوريه را فراھم کندی تواند شرکت افغاناحتماال دو عامل م

 .عامل بيکاری و فقر

جنگند، در  که به نفع نظام بشار اسد می زمان با اين  نيز وجود دارد که شھروندان افغان ھمئیھا ، گفتهئیاز سو

 .جنگند نيز می) داعش( اين نظام و در صف گروه دولت اسالمیبرابر

است و  شدن شھروندان افغان به خاطر اشتراک در جنگ سوريه نگرانی شديدی را در افغانستان برانگيخته فرستاده

جويان افغان در صف داعش دوباره به کشور برگشته و زير پرچم اين گروه در  شماری از اين نگران اند که جنگ

  .انستان فعاليت کنندافغ

ن سوريه به دست آن شبکه رسيده و نيز فرستادن ا که از گروھی از مخالفئیان نيز بر اساس ويدئو ان شبکه سی

افغان به سوريه، که در ايران تعليم ديده و  پيکارجوی«خبرنگاری به افغانستان، گزارشی در مورد اعزام گروھی 

 .ت، منتشر کرده اس»گيرند از آن مستمری می

ان رسيده، شورشيان حين نبرد يکی از نيروھای ھوادار بشار  ان  که از سوريه به دست شبکه خبری سیئیدر ويدئو

 .شود اھل افغانستان است آورند که مشخص می  بيرون میئیھا اسد را از خرابه

فغان در ايران است، گويد که مھاجر ا کند و می معرفی می »سيد احمد حسينی« از اين ويدئو خود را ئیمردی در جا

 اين فرد .اند ھا او را آموزش داده گيرد تا در سوريه بجنگد و ايرانی ھا می ر از ايرانیال د۵٠٠مبغلی نزديک به 

 .اند به سوريه آورده» برای دفاع از حرم زينب«ھا او را  گويد ايرانی می

 در .تا در اين مورد گزارشی تھيه کندان در عين حال يک عکاس خبری خود را به شرق افغانستان فرستاد  ان سی

ھا از  گويند به تازگی از آموزش اند، می اين بخش از گزارش، گروھی از مردان افغان که چھره خود را پوشانده

  .اند تا با خانواده خود پيش از اعزام به سوريه خداحافظی کنند ايران به روستای خود بازگشته

گويد به دو دليل به سوريه   يکی از اين افراد می.و محل سکونت خود نبودنداين افراد مايل به افشای ھويت خود 

 .گيرد جنگد و اين که از ايران پول می ھا می ئیمريکااجا عليه  رود؛ آن می

ھستند و به ھمين دليل » ئیمريکااھای  برده«جنگند  به گفته يکی از مردان کسانی که عليه حکومت بشار اسد می

 ».ھا را بکشيم ھا بجنگيم و آن خواھيم با آن می«

 يند آن را راھی برای پول درآوردنگو  میدر مورد دليل رفتن به سوريه، اکثراً  بنا بر اين گزارش با وجود پيچيدگی

 .دانند می

ھای  اند و نيز در ويدئو پاکت اين افراد جزئيات دقيقی از تجربيات خود به گزارشگر آن ارائه داده گويد ان می ان سی

 به گفته اين .ھا در ايران حکايت دارند ر به آنال تا ھزار د۵٠٠نشان داده شده که ظاھرا از پرداخت مبلغی بين  یبانک

 .اند د کردهئيھا را تا شبکه خبری افراد ديگر ساکن روستا نيز اين روايت

 اختالفاتی، آن گروه اند، اما به دليل اند قبال در صف طالبان بوده گفته ھا صحبت شده که با آن» ئیپيکارجويا«

 ».گرديم شويم يا با پولی که ايران قول آن را داده بر می يا کشته می«اند؛  و به ايران رفته ترک کرده را
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ھا در  وقتی از آن. دھد که اين افراد اطالعات زيادی از رخدادھای سوريه ندارند در عين حال اين گزارش نشان می

داند و برای مبارزه عليه آن به   که ايران آن را يک گروه تروريستی میدر سوريه،» خالفت اسالمی«مورد گروه 

کنيم، اگر  نشينيم و صحبت می ھا می با آن«گويد  شود يکی از مردان می کند، پرسيده می نيروھای عراقی کمک می

  ».ھا دوست خواھيم شد فکرھايمان نزديک بود، با آن

گروه  از داشت گروهگ ھشت ساله ايران و عراق به نيرو نيشايان ذکر است که حکومت اسالمی ايران، در جن

نگ، بدرفتاری اما پس از پايان ج. ھا جان باختند  را به جبھه جنگ فرستاد که احتماال بسياری از آنکارگران افغان

 يک از رنج خود کار و زندگی کنند و وابسته به ھيچ خواستند با دست  آغاز شد که میئیھا با آن بخش از افغان

  .ھای مذھبی نبودند گروه

ران، ي استان ا٩ت اقامت اتباع افغان در يد ممنوعئيرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور، با تايز کاظمی، مديعز

 .ز مطرح استيگر نيھا در چند استان د ت اقامت افغانيگفته که طرح ممنوع

وگو کرده، گفت که  ، گفت»رنايا«، با خبرگزاری حکومت اسالمی ١٣٩٣ ]جدی[کاظمی که روز دوشنبه اول دی

ن يا«ده و ينرس» جه قطعیينت«ھای کشور، به  گر استانيدولت ھنوز درباره ممنوع شدن اقامت اتباع افغان در د

 ».ھا در حال بررسی است طرح

جان يل، آذربايالن، اردبيھای مازندران، گ  وزارت کشور حکومت اسالمی ايران، اعالم کرده که استانمسؤولن يا

راحمد، زنجان و گلستان به جز بخش مرکزی، اقامت يه و بويلويستان و بلوچستان، کھکيقی، کردستان، سشر

 .ت نداده استين ممنوعيل ايحی درباره دالياما او توض. ھا ممنوع است اتباع افغان در آن

ت يان، از ممنوعرکل اتباع و مھاجران خارجی استانداری مازندريان شد که مدين سخنان چند روز پس از آن بيا

 .مه دوم سال جاری خبر دادين استان در نياقامت و حضور اتباع افغان در ا

ن طرح در استان مازندران به يا«از آن، گفته است که » تيابراز رضا«ت و ين ممنوعيد ائيز کاظمی با تايعز

  ».ن استان اقامت ندارديچ افغانی در ايده است و ھم اکنون ھيجه رسيخوبی به نت

ھای  ھای مقيم ايران، سبب شده است که رسانه ی ايران عليه افغانيغات راسيستی و فاشيستی حکومت اسالمتبل

ھای حکومتی، ھمواره عليه  هدر واقع رسان. ھا نسبت دھند کار زشت و غيراخالقی را به افغانحکومتی ھر 

 .کنند  ھای مقيم ايران جو سازی می افغان

ھای کشور مطرح است  ت اقامت اتباع افغان در برخی از استانياکنون طرح ممنوع ھم«ن افزوده است که يچن او ھم

 ».ھا در حال بررسی است ن طرحيم و ايا دهين باره نرسيجه قطعی دراياما ھنوز به نت

ن استان با ي اتأميننده کرمان در مجلس شورای اسالمی خبر داده بود که در جلسه شورای يک نماين يش از ايپ

لحاظ مسائل «ن استان با يدر ا» ت کامل حضور افاغنهيطرح جامع ممنوع«کشور مقرر شده تا ر يحضور وز

 .ن شوديتدو» المللی نيتی و بياجتماعی، امن

ک معلم در شھرستان پاکدشت استان تھران برای ي، خبر داد که ١٣٩٣ آذر ٢۵از جمله روزنامه شھروند در روز 

دست خود را در توالت و سپس در دھان خود فرو «مجبور کرده است که ھا را  آموز افغان، آن ه چھار دانشيتنب

 ».کنند

 به ران با اتباع افغانيروی انتظامی ايمور نأک مي» زيرآميبرخورد تحق«ھای اجتماعی از  ن فلمی در شبکهيچن ھم

  .صورت گسترده منتشر شده است
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ھای ھمدالنه ايرانيان با  دانند، موجی از پيام ه میسابق  در ايران که آن را بسياری بیآموز افغان تنبيه چھار دانش

 .مھاجران افغانستان را به دنبال داشته است

 در پاکدشت ئیای ابتدا نيمه آذر ماه سال جاری نيز روزنامه شھروند، چاپ تھران گزارش داد که معلم مدرسه

الت فرو کنند، اگرچه در ھمان ھای خود را در کاسه تو آموز افغانی را وادار کرده دست ورامين، چھار دانش

آموزان افغان به  گويد تنبيه دانش گزارش، اظھارات مدير آموزش و پرورش پاکدشت نيز منتشر شده است که می

 .ھا گفته شده که سالن را تميز کنند اين شکل نبوده و فقط به آن

بالی، مديرکل اشتغال اتباع ، اظھارات علی اق١٣٩٣، روز دوشنبه اول دی »ايرنا«خبرگزاری جمھوری اسالمی، 

 .کند زنان اتباع خارجی در ايران اجازه کار ندارند خارجی وزارت کار ايران را منتشر کرده است که تاکيد می

به زنان اتباع خارجی فيليپينی و يا کشورھای ديگر اجازه کار داده نشده است و اگر در منازل «: او اظھار داشت

ن برخورد خواھد شد و به اعنوان خدمه به کار گرفته شوند، طبق قانون با متخلفھا به  مسکونی زنان ديگر کشور

 ».شوند  معرفی میئیمقام قضا

 .او توضيحی در خصوص وضعيت اجازه اشتغال مردان خارجی در منازل مسکونی ايرانيان نداد

يران که آذر سال گذشته آخرين آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حضور اتباع خارجی در بازار کار ا

 ٨۶ ھزار مھاجر خارجی در ايران مشغول به کار ھستند که ٧٠٠دھد حدود يک ميليون و  منتشر شد، نشان می

 .دھند ھا را مھاجران افغان تشکيل می درصد آن

طوری که  کنند به در اين ميان مھاجران کشورھای ديگر مانند فيليپين سھم بسيار اندکی از بازار کار ايران پيدا می

وزارت کار ايران عنوان کرده است که به جز مھاجران افغانستان، عراق، پاکستان و ترکيه، مھاجران ديگر 

 .اند  ھزار موقعيت شغلی پيدا کرده٢۵تر از  کشورھا در ايران در مجموع کم

 برای کارفرمايان ھای سنگينی نيز  مقيم ايران، مجازات، عالوه بر اخراج شھروندان افغانحکومت اسالمی ايران

 . کرده استتعييناتباع خارجی غيرمجاز 

ھای به کارگيری اتباع خارجی غيرمجاز در ھر روز پنج برابر حداقل مزد و در  مجازات«به گفته علی اقبالی، 

 روز ١٨٠ تا ٩١تواند تبديل به زندان از  و در نھايت اين مجازات می»  برار حداقل مزد است١٠صورت تکرار 

 .بشود

ھای دولتی و عمومی  ای اشتغال اتباع خارجی در دستگاه اسالمی ايران، به تازگی نيز در بخشنامه  لت فاشيستیدو

 .غيردولتی ايران را ممنوع اعالم کرده که اين ممنوعيت البته شامل اتباع خارجی مجاز است

ای  اند که نمونه  قرار گرفتهئیفتارھاھا و ر ھای مقيم ايران، پيش از اين نيز بارھا ھدف سياست به اين ترتيب، افغان

شان ايرانی و  والدينحتی به کودکانی که يکی از . آميز و نژادپرستی حکومت اسالمی است ھای تبعيض از سياست

 .کنند و اين کودکان از حق شھروندی محرومند  است شناسنامه صادر نمیديگری افغان

 انتقاد  در ايران شديداً ئی از سيستم ناقص پناھجو٢٠١۴مبر  دس٢١شنبه  بان حقوق بشر، روز يکسازمان ديد

 پاترشيا گوسمن، پژوھشگر ارشد اين سازمان در امور افغانستان در بيروت گفت، تصميم اخير حکومت .کرد

 ھزار مھاجر افغان در اين کشور قابل تحسين است اما اين اقدام ۴۵٠اسالمی ايران برای تمديد شش ماھه اقامت 

 . ايران باشدئیگزين مناسب برای سيستم ناقص پناھجوتواند جاي نمی
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اين اقدام دولت ايران به اين دليل که از اخراج فوری نزديک به نيم ميليون مھاجر افغان از اين «: گوسمن افزود

 موجود در اين کشور را ئیتواند سيستم ناقص پناھجو کند، قابل تحسين است، اما نمی جلوگيری می) ايران( کشور

 ». کنداصالح

ھا داده شود  اند بايد فرصت پناھندگی برای آن  که بازداشت شدهئیھا پاترشيا گوسمن از دولت ايران خواست، افغان

شان رد   که در خواست پناھندگیئیھا چنان آن افغان ھم. ھا به صورت منصفانه رسيدگی گردد ھای آن و به خواست

 .ھا تجديد نظر گردد ه شود تا درخواست آنھای حقوقی و قانونی داد شود بايد فرصت حمايت می

مبر پيش برای حل ومت وحدت ملی افغانستان اوايل دس حکئیس اجرائيست که محمد محقق، معاون ر اين در حالی

ھای زياد، سرانجام وزارت خارجه ايران اعالم کرد که اقامت  بعد از بحث. مشکالت مھاجران افغان وارد ايران شد

  .ن در ايران برای شش ماه تمديد شد ھزار مھاجر افغا۴۵٠

ھای فراوان عليه اين  ھای راسيستی و نژادپرستانه، با اعمال تبعيض و سرکوب حکومت اسالمی ايران با سياست

ن ست که فعاال رو، ضروری از اين. کند بخش از مردم جامعه ايران، توھين به کل جامعه ايران و بشريت می

نويسان و ھنرمندان ايرانی در  نگاران، وبالگ جويان، نويسندگان، روزنامه دانشھای موجود کارگران، زنان،  تشکل

ھای فاشيتی حکومت اسالمی،  ھای مقيم ايران و در مخالفت با سياست  داخل و خارج کشور، در حمايت از افغان

ومت اسالمی ھای مقيم ايران را به حک ات بزنند تا ھمه حق و حقوق افغاندست به اعتراض و اعتصاب و تظاھر

  .تحميل کنند

ھای  ھا، سياست دوست و مدافع حقوق آزادی و برابری انسان ست که ھر جريان و فرد کمونيست، انسان طبيعی

 اسالمی و نژادپرستانه حکومت اسالمی ايران را شديدا محکوم کند و از ھر طريق ممکن به دفاع از افغان  راسيستی

  . ھا برخيزد به ھمه آنھای مقيم ايران و اعطای حق شھروندی  

ھای حکومت اسالمی ايران، نه تنھا عامل بيکاری  ھای مقيم ايران، خالف ادعاھای مقامات و رسانه  جمعيت افغان

ھا  آن. آفرينند اند و ھنوز ھم می نيستند، بلکه با تحمل کارھای سخت و خطرناک برای جامعه ايران ثروت آفريده

ھا در طول سه دھه گذشته، در بدترين شرايط در  آن. داران ايرانی ھستند هحقوق سرماي نيروی کار ارزان و بی

ھا در توليد ثروت و درآمدھای جامعه ايران، نقش مستقيم  بنابراين، آن. اند اند و ماليات پرداخته ايران کار کرده

قامت دايم در ايران، از ھا بايد از حق ا آن. ھاست که از حق شھروندی برخوردار شوند اند و اين حق مسلم آن داشته

کارگران و مردم آزاده ايران بايد از اعتراض و . ، برخوردار گردند...تحصيل و کار، از امکانات بيمه و درمان و

، بخشی ن افغاناپناھندگان و مھاجر. ن و پناھندگان، از حق ماندن و کارشان در ايران دفاع نمايندامبارزه مھاجر

شده ترين بخش طبقه کارگر ايران ھستند که امروز نياز عاجل و فوری  ن و سرکوبتري ترين و محروم حقوق از بی

شايد فردا .  مقيم ايران به پا خاستبايد به حمايت از شھروندان افغانامروز . ھايشان دارند ای طبقه به حمايت ھم

  !دير شود
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