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  ناتحاديه آزاد کارگران ايرا
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اخراج  نی و ايرانی در اعتراض بهبيانيه مشترک جمعی از کارگران افغا

  نکارگران افغانی از ايرا
  

   مردم شريف و آزاديخواه ايرانکارگران و 

زندگی  سه دھه است جنگ در کشور افغانستان بيداد ميکند و در نتيجه آن تار و پود شيرازه ھمانگونه که ميدانيد بيش از
   .مردم اين کشور از ھم پاشيده شده است

و   کشيده شده صدھا ھزار انسان بی گناه، از پير و جوان و کودک و مرد و زن به خاک و خون  در طول اين ساليان
برای داشتن زندگی محقری آواره اقصی نقاط جھان  ميليونھا افغانی برای حفظ جان خود و فرار از مشقات جنگ و

   . شده اندمنجمله ايران

دول    رقابتکارگران افغانستان مربوط ميشود اين جنگ، جنگ آنھا نيست و آنان فقط قربانيانتا آنجا که به مردم و 
دولتی ھستند که بر متن اين جنگ و از ھم پاشيدگی شيرازه مدنيت در  و قطبھای تروريستی دولتی و غير  سرمايه داری

   . مردم در کشور افغانستان شده انداصلی تعيين تکليف اين کشور، ميداندار

در  افغانستان در طول ساليان جنگ که ھم اکنون نيز در جريان است در ايران و ساير کشورھا ميليونھا نفر از مردم
  .  فقط قادر شوند زنده بمانندبدترين شرايط و طاقت فرساترين کارھا و در بی حقوقی مطلق مشغول بکار بوده اند تا

در سرما و گرما  ھاجرين بدور از خانواده ھايشان و برای بھره مندی آنان از لقمه ای نان خشک و خالی،م اکثريت اين 
غربت جان کنده اند تا توشه ای برای کودکان  و بدون برخورداری از کم ترين امکانات رفاھی و بھداشتی، سالھا در

  .  کنندگرسنه و چشم براه خود در افغانستان فراھم

 سرمايه داری تا آنجا که در جستجوی منافع شان، خود در اين جنگ سھمی داشته اند، شته تمامی دولدر طول سی گذ
نيز رحمی نکرده و آنجا که اقتضای منافع شان  شيرازه زندگی مردم افغانستان را از ھم پاشيده اند و به آوارگی آنھا 

اما  .ر برخی مقاطع روی خوش به آنھا نشان داده اندو د  سوء استفاده نموده بوده است از گرسنگی و دربدری اين مردم
افغانی را با غير انسانی ترين شيوه  ھر زمان که در راستای منافع خود به سازش و بند و بستی دست يافته اند مھاجرين

ن اصول اقدام به اخراج آنھا کرده اند و با زير پا نھادن بديھی تري ھا مورد تھاجم قرار داده و در شرايط اسف باری
دولتی است  دست سرنوشتی اسفبار و نامعلوم در افغانستان که ميدانگاه نبرد تروريزم دولتی وغير انسانی آنان را به

   .سپرده اند
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داخلی شان از  بوده است آنان در راستای توجيه مشکالت  اقتضای منافع داخلی اين دولتھا نه تنھا اين بلکه ھر زمان که
   .مھاجرين افغانی خراب کرده اند ر اين مشکالت را بر سر کارگران وآوا  ،...قبيل بيکاری و

از ايران و   و افغانی امضا کننده اين بيانيه ضمن اعتراض شديد به اخراج مھاجرين افغانی از اينرو ما کارگران ايرانی
ارج بودن آنان از شمول تحقير، ممنوعيت تحصيل فرزندان، خ محکوم کردن ھر گونه رفتار غير انسانی با آنان از قبيل

نھادھای حقوق  خواستھای خود را به شرح زير اعالم ميداريم و از عموم مردم، کارگران و تمامی  ...قوانين کار و
از اين خواستھا   مھاجرين افغانی در ايران بشری در سراسر دنيا ميخواھيم تا با اعتراض به شرايط اسفبار کارگران و

منافع دولتھا و  بيش از اين در زير پای  شأن و حرمت انسانی کارگران و مھاجرين افغانی حمايت کنند و اجازه ندھند
   :باندھای تروريستی لگد مال شود

    

   دست دولتھا و باندھای تروريستی از سر مردم افغانستان  پايان دادن به جنگ و قطع-١

   مامی نقاط دنيات  کارگران و مھاجرين افغانی از ايران و  پايان دادن به اخراج-٢

و  تحقير آميز و غير انسانی از سوی نھادھای انتظامی و قضائی و غيره با مھاجرين افغانی  ممنوعيت ھر گونه رفتار-٣
   تلقی شدن اينگونه رفتارھا با آنان بمثابه جرايم قابل تعقيب قضايی

 دام که خود داوطلبانه خواھان بازگشت بهتا برقراری آرامش و مدنيت درافغانستان و ما  کارگران و مھاجرين افغانی-۴
   .مردم اين کشورھا به حساب بيايند کشورشان نشده اند می بايد در ايران و تمامی نقاط دنيا شھروندان متساوی الحقوق با
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