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٠۶.٠٧.٠٩  
  

  
  
  

   افغان توسط رژيم ايرانسرکوب پناھندگان
  !ھمبستگی طبقاتی کارگری و

  
ددی ردولت ايران برنامهدر طول سالھای اخير  رایھای متع انا ب اجران افغ دن مھ رده استء اجرا بازگردان آخرين .  ک

  . غيرقانونی ھستندًباشند که اکثرا درايران میليون مھاجرافغانگويد که نزديک به سه م ايران میگزارشھا از دولت
  :وضعيت اقامت با مجوز و يا غيرقانونی

ه ھای مھابر اقامت افغانی را ھائالھای اخيردولت ايران محدوديتدرطول س ه ب ن برنام ا توسط اي جر وضع کرده است ت

  .افغانھا را مجبور به بازگشت به کشورشان نمايد" بازگشت داوطلبانه"

ند دارای کارت اقام ھزار تبعه افغانستان٩۵٣گويد، یخارجی وزارت کشور ايران م مديرکل اتباع  ابراين . ت می باش بن

  .دنھا غيرقانونی درايران اقامت دارنگزارش دو مليون آ

د و راستان خراسان جنوبی اتباع افغانھمچنان د ردوس و سراوان و شھرھای مرزی را ندارن  حق اقامت در شھرھای ف

انی -درخراسان رضوی وشھرھای مرزی تربت جام، قوپان، تايباد، خواف، سرخس، کالت نادرو درگز اقامت برای افغ

  .ھا ممنوع است
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داد  ه تع زد ک تان ي اناقامت در اس اد افغ ازي ار میھ زرگ ک افق و  درشھرھای ب اتم و ب ط درشھرھای خ ا فق د، درآنج کنن

ان ت افغ رای اقام اد ب ت و عنبرآب ان، باف ھربابک، منوج ان درش وع استھمچن ا ممن ھرھای . ھ ی ش ارس يعن تان ف دراس

  .توانند نمیھا اقامت کردهسنجان، فسا، مھر و خنج نيز افغانباد، فراشبند، داراب، ارآفيروز

شھر، سمبرم، چادگان، خوانسار بخش مرکزی ھا در شھرھای فريدن، فريدونھای استان اصفھان افغاندوديت محنظر به

  .اصفھان، دھاقان، نائين و گلپايگان بازھم اجازه اقامت ندارند

توانند اقامت دراستان مرکزی درشھرھای آشيان، تفرش،خمين، شازند، محالت، زرنديه، کميجان و بخش خنداب نيز نمی

  .کنند

ا عراق و در استان مھای آذربايجان غربی، کرمانشاه، کردستان که ب ه ھ ان ترکي وع استمرزھستند، اقامت افغ ا ممن . ھ

يش، حاجی شم، ابوموسی، جاسک دراستان ايالم، استان زنجان، استان بوشھر و در استان ھرمزگان درجزاير ک اد، ق  آب

ه ايناما ب. توانند نمینيز اقامت کرده انا ھم ارگران افغ ا جمعيت ک ن ه  بھ اطق حاشيه اي دترين من انونی در ب ر ق طور غي

  .شھرھا در شرايط بسيار غير بھداشتی اسکان گزيده اند

ار، رابطه کارگران افغاندولت ايران ھمچنان پالن ديگری را در   روی دست داشته و ازدوسال به اين طرف مجازات ک

ار انک از افغ یگران غيرمج ری م دکن را پيگي ار را ندارن ت و ک ازه اقام ه اج شورايران . د ک زارش وزارت ک ه گ ا ب بن

  .اندازکارفرمايان جريمه گرفته) شش ميليون دالر(سال گذشته شش ميليارد تومان درظرف يک

ی درسال ٧٠ درسال گذشته رکارت اشتغال برای مھاجرين افغاندرغيرآن ھزينه صدورھ  ھزارتومان بود اما امروز يعن

  . مھاجرندارندکه حتما افغان ھای. ومان رسيده است ھزارت۵٠٠جاری به 

ان در  د وھمچن ران ١٣بنابراين پالنھا کارگران خارجی بايد ھر پانزده روز به ادارات کار خود را معرفی نماين  استان اي

ه  ا(ازجمل تان، زنج الم، خوزس شاه، اي تان، کرمان ی، کردس ان غرب ل، آذربايچ مالی، اردبي ان ش يالن، خراس ن، گ

  .ھمدان،چھارمحال بختياری، لرستان، سيستان و بلوچستان حق کارندارند

ه کارفرما وده و ب انونی اعالم نم انی را غيرق ان افغ ران کارزن ار دولت اي ی ھشدارداده دراين اواخر وزارت ک ان ايران ي

ه که به زنان افغاناست درصورتي د، روزان ن ک۴۴ کاربدھن ه اي ه داشته و اگر ب ان جريم د، ھزارتوم ه بدھن  ١٨٠ار ادام

  .روز زندانی خواھند شد

ه  ه گفت ان"ب ست افغ دالوھاب ژورنالي ای عب سی " آق زل ک ا من ه ي ر درخان د و اگ ازه کارندارن انی اج ان افغ زن

ا داده نخواھدشد رای آنھ ار ب ازه ک ه در ھيچ صورت اج . کارکنند حتما و بايد مجوزکار داشته باشند ک

ان بنابراين کارغيرقانونی است که ب ودن زن انونی ب ارايران بحث غيرق رای اولين باراست که وزارت ک

انی را  ً در واقع قانون کار ايران رسما.کندافغانی را مطرح می  زنان و دختران مھاجر بی سرپرست افغ

ان . سوی تن فروشی و فحشا سوق می دھده ب ران در مورد زن بگذريم که قوانين جمھوری اسالمی اي

ر ب"  نه ھای عفافخا"و " صيغه"مانند  ان فقي رای زن ه رسميت بخشيدن به  تنھا بازار کار ممکن ب

  .ويژه زنان افغانی است
  آموزان افغانمشکالت ديگری در رابطه دانش

شجويان دانش(شاگردان مکاتب و باالتر از آن ھای تحصيلی محدوديت ان)آموزان و دان ه افغ ھای دولت  بخشی از برنام

ر ھای ودرسالھای اخيرمحدوديت. باشدھای افغان برای بازگشت به افغانستان میکردن خانوادهيعنی وادار. ايران است اف
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ان دان افغ اره تحصيل فرزن ب دردر ب ده استمکات ان.  وضع ش ا در افغ بھ وندمکت امل ش د ش را.  نميتوانن واد ًاکث  از س

  .اندمحروم

اع افغان ام و شرکت اتب وع کردن ثبت ن شستانھمچنان ممن ی، ادام در دان رای بازگشت گاھھای دولت ه طرح می باشد ب

ران. ھا به وطن شانافغان اجرين وزارت -خبرگزاری دانشجويان اي اع مھ ديرکل اتب ايمی، م ی ق د تق ل از محم ه نف سنا ب  اي

  :ايران نوشت) داخله(کشور

اندرحال حاضر طرحی"  انو برای اخراج اتباع غيرمجاز افغ ق ق ا طب داريم ام ا ن ان ھ ا افغ ن و بنابروظايف، برخورد ب

از درداخل  اجر غيرمج ان ھای مھ ردن افغ رون ک ران بي ای اي ه داردو مرزھ ا ادام ه . ھ ه روزان ه طورنمون ا ٨٠٠و ب  ت

ه است سرتيپ قاسم رضائ. کنندا بيرون می نفر را غيرقانونی از مزرھ١٠٠٠ ی فرمانده مرزبانی نيروھای انتظامی گفت

رده ھزار٣۶٣درسال گذشته  ران خارج ک ان را از اي ه افغ د تبع ران در سال . ان انی اي ده مرزب ه فرمان ه گفت ان ب و ھمچن

ان۴۶گذشته  ر افغ ران دستگيرشده ھزارنف د غيرمجاز در ورود ازمرزھای اي ا يکی از بخش. ان رل مرزھ م کنت ھای مھ

ه چھل ھزارنفرتعداد مرزبان ه نيروھای انتظامی آن ب رل شديد است ک ی . رسدمیھاست و کنت ژورناليست سعيد حقيق

ستان می"نويسد؛  می" فاجعه انسانی، پيامد اخراج پناھجويان افغانی ازايران"  درکابل درمقاله خود افغان -مقامات افغان

  ."گويند اخراج پناھجويان ازايران به دليل محدود بودن امکانات درکشورممکن است به يک فاجعه بشری منجرشود

  : گويددريک نشست خبری درکابل اظھارنظرکرده، میدر اداره مستعمراتی می وزير صحت سيد محمد امين فاط

اری" ان بيم دگان افغ راج پناھن ا اخ ه ب ود دارد ک ی وج ن نگران داي يوع پيداکنن شور ش ای واگيردرک وزارت صحت ." ھ

ه  ستعمراتیکشورنگران است ک ستند کمک ھای الزاداره م ادر ني ار برگشت  و سازمان ھای امدادرسانی ق م را دراختي

ات "  اچ ای وی"و ھمچنان آقای فاطمی از ويروس . کنندگان بگذارند ستان امکان ه در افغان ارکرده ک ی را اظھ نيز نگران

ه . جامعه سرايت کندکافی البراتواردرمراکز صحی ندارد و می ترسند که  اين ويروس به تمام  دگان ب رای پناھن عالوه ب

  .کانات مسکن و کارو امنيت درافغانستان نيستافغانی از ھرکجای دنيا ام

  .با آغاز اين روند با آنھم دولت ايران دھھا ھزار پناھجو افغان را از ايران خارج نموده است

  :روزکارگر و اخراج گسترده کارگران افغانی ازايران

ه گ٢٠٠٩در سال " روز جھانی کارگر"درآستانه  ران برنام انسترده اخراج صدھا ھز ، دولت اي   را روی ارکارگرافغ

ه کارھستند و ۶ مھاجر فقط حدود زصدھا ھزارکارگر افغانبرطبق منابع رسمی ، ا. دست گرفت ر دارای پروان  ھزارنف

هکارگران می. حق شغلی دارند ه گون ار ب ز شرايط اخذ مجوزک ا گويند؛ حقوق اندک آنھا و ني ر آنھ ه عمال اکث ای است ک

  .ست بياورندده توانند چنين مجوزی را بنمی

آيا واقعا اين آماردرست است؟  و برای ھمين تعداد ناچيزمجوز ايجاد شده است؟ اسماعيل محمدولی روزنامه نگار و آگاه 

ده میاگر اين آمار درست باشد حتما نشانه: " گويدبه مسايل کارگری می ارگری دي ا ھای در جامعه ک شد و نارضايتی ھ

  ."چنين نيستشد، درحاليکه از بيکاری کمترمی

ران : " افزايدآقای محمد ولی می دترين شرايط دراي ا حداقل دستمزد و باب الھا ب اين منصفانه نيست که کارگر افغان که س

انو از طرفی ھم منصفانه نيست که کارگران ا. کارکرده، اخراج گردد اييرانی با ھمين شرايط کارگر افغ . گرين شوند ج

ذيرش حدسرناچا از چرا که کارگران افغان ه پ ن دادن ب رای ری، جز ت ن خواست ب تند و انتظار اي وق خود نداش اقل حق

  ."کارگران ايرانی پذيرفتنی نيست
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  :ھمبستگی با کارگران جھان

ی از مبارزات کارگران در فرانسه، امريکا و افريقا آورده است ھائی مثالبيانيه امسال خانه کارگرضمن مطالبات کارگر

  .گران جھان اشاره کرده، ولی از وضعيت کارگران افغان درايران حرفی به ميان نياورده استو به ھمبستگی با کار

ه توسط  ران ک ارگران اي ه ک ا در قطعنام ارگری ١٠ام شکل ک اد و ت رانی (  نھ د اتوبوس ارگران شرکت واح نديکای ک س

ه، ران، ھيتھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپ ارگران اي ه آزاد ک شائ اتحادي ارگران أت بازگ نديکای ک ی س

شکل ارگر، شورای ھمکاری ت وق ک ری نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حق ه پيگي ارگری، کميت الين ک ا و فع ھ

شکلايجاد تشکل اد ت ه ايج رای کمک ب اھنگی ب الين ھای کارگری، کميته ھم ان، جمعی از فع ارگری، شورای زن ھای ک

ه : "  خود آمده است١٣ صادرشده بود، در بند ١٣٨٨ ارديبھشت ١١  ،٢٠٠٩در اول ماه می ) کارگری ما بخشی از طبق

تکارگر جھانی ھستيم و اخراج و تحميل بی اير ملي انی و س اجر افغ ارگران مھ ا را محکوم میحقوقی مضاعف برک -ھ

  ."کنيم

ران میمنصوراسانلو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس ی تھ دران شکل: " گوي شتر ت ه بي ارگران ھای ک ارگری اخراج ک ک

  ."کننددانند و حتی با اين کارگران اعالم ھمبستگی میافغان را بخشی از راه حل مشکل کارگران ايرانی نمی

ران باشد ان در اي ارگران مھاجرافغ ا ک ران ب ارگری اي بش ک ستگی جن رای ھمب د خوبی ب د نوي ن . اين قطعنامه می توان اي

ران و دولت ھای به واستهدھی خ ھمبستگی طبقاتی برای سازمان حق آنھا درمقابل دولت ارتجاعی جمھوری اسالمی اي

  .گرددنشانده افغانستان نوکرامپرياليسم گامی پويا درمبارزات انترناسيوناليستی کارگران جھان محسوب میدست

   ٢٠٠٩ھفدھم ماه جون 

    
  
  


