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  ضمیمه

ــه   ــحــران ھـمــه جــانــب ــعــمــیـق ب بـا ت
جــمــھــوری اســالمــی، فشــارھــای  
فاشیستی حکومـت اسـالمـی بـه  
ـیـز   ـران ن مھاجـریـن افـغـانـی در ای

ــد شــده اســت  بـھــانـه ھــای  .  تشـدی
جمھوری اسالمی برای اعمال ایـن  
ـیـه افـغـانـی ھـا، بـه   اقدامات عـل

اقـدامـات شـرم آور و  اندازه خـود ایـن  

 .فاشیستی است 
ـتـه   خبرھا حاکی است که ھـف
گذشته اوباش جمھـوری اسـالمـی  
ــح   ــوســط نــیــروھــای مســل کــه ت
حکومت ھمـراھـی مـیـشـدنـد، بـه  
ــه   خـانـه دھــھـا افــغـانـی در مـحـل
کشتارگاه شھر یزد حملـه کـرده و  
خانه ھای آنھا را آتـش زده انـد و  

در مـواردی کـه بـا مـقـاومـت و  
اعتراض افغانی ھا مواجه شده اند  
ـر   تعدادی از معترضین را دسـتـگـی

مجازات دسـتـه جـمـعـی  .  کرده اند 
افغانی ھا در یزد به بھانـه تـجـاوز  
ـر، کـه   دو افغانـی بـه یـک دخـت
حتی صحت و سقم این مسـالـه از  
ـیـز   جانب خود جمھوری اسالمـی ن

روشن نشده است، یـک سـیـاسـت  
ممنوعیت  .  آشکار فاشیستی است 

ــان و مــو اد غــذائــی و   فــروش ن
امکانات بـھـداشـتـی بـه افـغـانـی  

در ایران به بھانـه  "  غیر مجاز "ھای  
ـیـز   ـنـه ن ـرنـطـی طی نکردن مراحل ق
یک محور دیـگـر ایـن سـیـاسـت  
ــسـتـی اسـت کـه ســیـاســت   فـاشـی

ـرای   قدیمی تر ممنوعیت مدرسه ب
ـر قـانـونـی   کودکان افغانی و غـی
بودن ازدواج با شھروندان افغانـی و  
ـیـه   دھھا اقدام ضدانسانی دیگر عـل
مھاجرین افغانی را تکمـیـل کـرده  

ـر  .  است  غالم رضـا غـالمـی مـدی
اداره کل امور اتباع و مھاجـران در  

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری  
 ھجوم فاشیستی جمھوری اسالمی به شھروندان افغان تبار 

 جنایت علیه کل جامعه و برای ارعاب مردم است

 هجوم وحشیانه جمهوري اسالمی به شهروندان 
 افغان تبار محکوم است      

ـیـد   گزارشی كه در زیر مـیـخـوان
خود بسیار گویاست و بـروشـنـی و  
ــحـو تـكــان دھــنـده ای نشــان   بـه ن
ــیــت   ــاکــم ــت ح مــیــدھــد كــه ضــدی
ــارگــران   ــا ک ــه ب ــای اســالمــی ســرم
ـاسـد  . براستی حد و مرزی نمی شـن

ــکــارســازی،   ــری، بــی ــگــی از دســت
ــراضــات کــارگــری   وســرکــوب اعــت
گرفته تا اخـراج از کشـور و آواره  
ـان در ایـن   کـردن خـانـواده ھـای آن
ویرانه ای که سرمـایـه از جـامـعـه  

امـا  .  ای به نام ایران سـاخـتـه اسـت 
ـیـت کـارگـران   ـان وضـع در ایـن مـی
ـابـل تـوصـیـف   افغـانـی بـراسـتـی ق

ــارگــران  .  نــیــســت  ایــن بــخــش از ك
محرومترین و آسیب پذیرترین بخـش  
ــد  ــن ــدھ ــی ــل م ــی ــامــعــه را تشــك . ج

جمـھـوری اسـالمـی آنـھـا را مـدام  
مورد یورش وحشیانه قرار میدھد و  
از اعمال خشونت علیه آنھا در عیـن  
حال برای مرعوب كردن كل جامعـه  

ـیـرا  .  استفاده میكنـد  ایـن یـورش اخ
 .اوج تازه ای به خود گرفته است 

اینبار اما به تبع تفوق ھارتـریـن  
دارو دسته اسالمی، بر ارگان ھـای  
اجرائی حاکمیت سرمایـه،  دامـنـه  
ـات ایـن   این یورش به زندگی و حـی
بخش از طبقه کـارگـر ایـران ابـعـاد  
ھولناکی به خود گرفته اسـت كـه  
ـازی ھـای   بدون اغراق با تـوحـش ن
ھیتلری علیه یھودیان و كمونیستھـا  

ـایسـه اسـت  در ایـران یـك  .  قابل مق
ـان   پاكسازی قومی آشكـار در جـری

گزارشی تكان دھنده از یك 
 اردوگاه كارگران افغانی

  مقدمه از مرتضی فاتح 

 تهاجم فاشیستی جمهوري اسالمی به کارگران 
  افغانی فورا باید متوقف شود

  بیکاري و کارگران و مهاجرین افغانستانی

 اخبار، گزارش و واکنشها 
 در مورد اقدامات فاشیستی رژیم اسالمی بر علیه 

 مهاجرین افغانستانی

 ٢ صفحه  

 ٥ صفحه  

 ٤ صفحه  

 ٦ صفحه  

 برنامه آکسیونها در دفاع از مهاجرین افغانستانی

 ٨ صفحه  
 ٣ صفحه  

 ٧ صفحه  
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استان فارس حتی به سوپرمارکـت  
ھا، نانوائی ھا، رانندگان تـاکسـی  

داده اسـت کـه  ! و عموم مردم اجازه 
ــی   خــودشــان مشــخــصــات ھــویــت

ظاھرا  .  افغانی ھا را مطالبه کنند 
است که جمھـوری  !  این تنھا حقی 

 .اسالمی به مردم داده است 
 الزم به یادآوری است کـه در  

ـراز  ٨٨ بھار سال    نیز فرمانداری شی
ـرآبـاد ایـن   با حمله به مـنـطـقـه وزی
شھر که محل سکونـت کـارگـران  
افغانستانی است، مـنـازل آنـھـا را  

ـر  " تخریب کرد تا از وجود   اتباع غـی
. پاکسـازی شـود !"  مجاز و بیگانه 

مقامـات جـمـھـوری اسـالمـی در  
ــایــت را   ــن جــن ــه ای ــھــان شــیــراز ب

نزدیکی این منطقه به فرودگـاه و  " 
ـیـد کـرده بـودنـد،  "  میدان تره بـار  ق
ـر مـجـاز و  " باید از وجود   اتباع غـی
ـــه  ـــگـــان ـی ــ ـــاکســـازی شـــود "  ب . پ

ممنوعیت ورود به پارکھا و تعییـن  
مناطق مـمـنـوعـه در اصـفـھـان و  
برخی شـھـرھـای دیـگـر و اعـدام  
بسیاری از افغانی ھـا در مشـھـد  
ـیـسـت جـنـایـات   را نیـز بـایـد بـه ل
جمھوری اسالمی علیه شـھـرونـدان  

 .افغان تبار اضافه کرد 
 گزارش تائید نشـده دیـگـری  

ـیـز  ٦ حاکی است که روز    تیرماه ن
تعدادی از مھاجرین افـغـانـی کـه  
قصد ورود به ترکیه را داشته انـد،  
ــرکــیــه ھــدف   در مــرز ایــران و ت
ــدازی نــیــروھـای انــتـظــامــی   ــران ـی ت
جمھوری اسالمی قرار گـرفـتـه و  

ــه و  ١٨  ــاخـت  نــفــر از آنـھــا جـان ب
 .تعدادی زخمی شده اند 

ـیـسـت کـارگـری    حزب کمـون
ـتـکـار   حکومت فاشیسـت و جـنـای
ــحــکــوم   ــدا م ــی را شــدی اســالم

از مردم آزادیخـواه در یـزد  .  میکند 
و شــیــراز و در ســراســر کشــور  

ــل ایــن   ــاب ــخــواھــد کــه در مــق مــی
ســیــاســت ھــای ضــد انســانــی و  
ـنـد و دوش بـه   جنایتکارانه بـایسـت
دوش مھاجرین افغانی این سیاست  

ـنـد  جـوانـان  .  را به شکست بـکـشـان
اصفھان، تشکل ھای کارگـری و  
برخی از ھنرمندان در حـمـایـت از  
ــی   ــن افــغــان کـارگــران و مــھــاجـری
اقدامات ارزنده ای کرده اند، بـایـد  
این حمایت ھا را به سراسر جامـعـه  
گسترش داد و حرکتـی عـمـومـی  
ــی   ــو دھــن ــداخــت و ت ــه راه ان ب
محکمی به جنایتکـاران اسـالمـی  

حزب ھمه مردم شـریـف را  .  کوبید 
به ھمبستگی با مھاجرین افغـانـی  
ـر   ـبـات زی ـر مـطـال فرامیخوانـد و ب

 :تاکید میکند 
مھاجرین افغانـی بـخـشـی    -١ 

ـنـد و بـایـد از   از جامعه ایران ھست
حق اقامت، کار، آموزش، زندگـی  
مشترک و ازدواج و ھـمـه حـقـوق  

 .شھروندی برخوردار شوند 
به اخراج مھاجرین افـغـانـی   -٢ 

 .باید پایان داده شود 
ـر   -٣  خسارت ھای وارد آمده ب

مھاجرین افغانی در یزد و شیراز و  
در سـراسـر کشــور بـایـد بـه آنـھــا  

 .پرداخت شود 
تبلیغـات ضـد افـغـانـی و    -٤ 

فضاسازی حکومت و رسانه ھـای  
جمعی علیـه مـھـاجـریـن افـغـانـی  
یک سیاست فاشیـسـتـی اسـت و  

 .باید ممنوع شود 
 حزب کمونیست کارگـری از  
ـرانـی و   ـتـسـب بـه ای ھمه مردم من
افــغــانــی در ھــمــه جــای جــھــان  
ــر   ــرچــه بــیــشــت مــیــخــواھــد کــه ھ
ھمبستگی خود را تحکیم کرده و  
ــا مـردم شـریـف در ھـمــه   ھـمـراه ب
ــان دادن   ــازم ــا س ــا و ب ــورھ کش
ــف   ــون و اشــکــال مــخــتــل آکســی

فعالیت، به مجامع جھـانـی فشـار  
بیاورند که جمھـوری اسـالمـی را  
محکوم کنند و روابط سـیـاسـی و  
دیپلماتیـک خـود را بـا آن قـطـع  

ــد  ـن ــ ــھـــوری اســـالمـــی  .  کــن جـــم
حکومتی در رده حـکـومـت ھـای  
ــی،   ــوب ــای جــن نــژادپــرســت آفــریــق
ـنـی و   ـی ـر و مـوسـول حکومت ھیتل
طالبان در افـغـانسـتـان اسـت و بـا  
ـیـا از یـکـی از   سرنگونـی آن، دن
جنایتکارترین و رذل ترین حکومـت  
ھای تاریخ مـعـاصـر رھـا خـواھـد  

 .شد 
 آزادی، بــرابــری، حــکــومــت  

 کارگری 
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

ــــوری   ــــھ ــــم ــــاد ج ــــده ب زن
 سوسیالیستی 

ـرای   زنده باد انقالب انسـانـی ب
 یک جامعه انسانی 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

ــه  ٢ ،  ١٣٩١  تــیــر  ١٢   ژوئــی
 ٢٠١٢ 
  

کارگر 
کمونیست 

را 
 بخوانید 

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری  
ھجوم فاشیستی جمھوری اسالمی به شھروندان 

 افغان تبار جنایت علیه کل جامعه و برای
 ارعاب مردم است
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ـان  .  است  خشونت و بیرحـمـی آنـچـن
ابعادی دارد كـه حـتـی از جـانـب  
نیروھا ئی از درون خود حاکمیت و  
فعالین لیبرالی که تاکنـون نسـبـت  
به این حمالت بی تفاوت بـوده انـد  
صدای مخالفت و غرولند بلند شـده  

 . است 
ـا دسـتـگـیـری   پلیس اسالمی ب
ـا ضـرب و شـتـم کـارگـران   ھمراه ب
،آنھا را مستقیما به اردوگـاھـھـائـی  
که بی شباھـت بـه اردوگـاھـھـای  
ـال داده و   ـق اسیران جنگی نیست انت
ـقـل و اخـراج   ـت ـن سریعـا بـه مـرز م

 .میکند 
آنچه که باقی میماند خـانـواده  
ھای این کـارگـران اسـت، کـه از  
ــن ھــر گــونـه امـکــان ادامــه   داشـت

این خـانـواده ھـا  .  زندگی محرومند 
که عموما سـالـھـا اسـت در ایـران  
ـنـد، نـه دارای پـس   زندگی میکـن
ـیـچـگـونـه امـکـان   اندازی و نـه ھ

رژیم با دستگیری  .  حمایتی ھستند 
ـان آور ایـن خـانـواده ھـا   و اخـراج ن
ــرای ادامـه حـیــات   ھـیـچ راھـی ب
ــی   ــن کــارگــران بــاق کــودکــان ای

 .نمیگذارد، جز تبعیدی از سر اجبار 
ھیچ انسان شریفی نیسـت کـه  
با دیدن صحنه ھای دستگـیـری و  
ــت   اخـراج ایـن کـارگــران و وضـعــی
ـبـش بـه درد   ـل ـان ق خانواده ھـای آن
ـقـه   نیامده و اشک در چشمش حـل

ـیـد تصـویـری از  .  نزند  اگر میخواھ
آنچه که بر سر این کارگـران مـی  
ـیـع   آید را تصور کنید کافیست شـن
ـاپـو   ترین صحنه ھای برخورد گشـت
ـلـم ھـا، را   ـی با اسیران جنگی، در ف

ـاوریـد  ـی ـتـی کـه  .  به خـاطـر ب ـای ـن ج
 .روزانه در اینجا جریان دارد  

گزارش زیـر نـوشـتـه یـکـی از  
ـیـدا   رفقای مـا اسـت کـه بـرای پ
کردن و کمک به خانواده یکی از  
ھمکاران افغانش به یـکـی از ایـن  

 .اردوگاه ھا مراجعه کرده است 
*** 

ــت زیــادی را   ــعــی از دور جــم
میبینم کـه در جـلـوی در آھـنـی  

ـاالی در  .  بزرگی تجمع کرده اند   ب
تابلویی به چشم میخورد که بر آن  

ـیـگـانـه  " نوشته شده   ـاع ب اردوگاه اتب
ــه وزارت  -واحــد شــرق   – ــه ب ــت وابس

 "کشور  
ـزرگ   جمعیت جلوی ایـن در ب

ـان ھـا و لـھـجـه ھـای   آھنی به زب
 . مختلفی سخن میگویند 

ــجــا اردوگــاھـی اســت کــه   ـن ای
کارگران افغان دستگیر شـده را بـه  
آن انتقال میدھنـد و پـس از یـک  
ــجــا رد مــرز   ــن ــھــا را از ای روز آن

ــد  ــن ــکـن   ١٤٠٠٠ پــس از اخـذ  .  مـی
ــر کــدامشــان   ــومــان از ھ در  (  ت

صورتی کـه کسـی پـول نـداشـتـه  
باشد به زور از دیگران برایش جـمـع  

آنھا را با اتوبوس به مـرز  )  میکنند 
ـنـد  در تـمـام مسـیـر  .  روانـه مـیـکـن

ـنـد بـه   ـب ـا دسـت دستھای کارگران ب
 .صندلیھای اتوبوس بسته میشود 

ــت زنــی را   ــی ــان جــمــع ــی در م
ـا نشـان دادن کـارت   میبینم کـه ب
ملی ایرانی اش به نگھبان التـمـاس  
ــری از ھــمــســر   ــد کــه خـب ــکــن مـی
ــر شـده اش بـگــیـرد، کــه   دسـتـگـی
ــاثــیــری نــدارد  ــایــش ت ــاس ھ ــم . الــت

پیرمردی که نگران جویای خبـری  
 .از نوه اش است 

ھـمـشـھـری  :" از جوانی میپرسم  
. اھل کجائی؟ اھل کاپیسا ھسـتـم 

ــدرم آمــده ام  ــال پ ــب ــی  .  دن از وقــت
گرفتنش ھیچ چیزی نخورده است  
ـیـوه آورده ام   برایش ساندویچ و آبـم

 ."ولی نمی ذارن بھش بدھم 
مرد میانسالی که ایرانی اسـت  
از ماشین پیاده میشود و به سـمـت  

 :به او میگوید  . نگھبان میرود 
سند خانه ام را آورده ام گـرو  " 

امـا  .  بگذارم تا کارگرم را آزاد کنـم 
نه با پـول نـه  :  نگھبان پاسخ میدھد 

 .با سند ، با ھیچی نمیتونی آزادش کنی 
ـانـھـا   ـب زنی با التمـاس از نـگـھ
میخواھد بـه او اجـازه داخـل شـدن  
بدھند تا خبری از پسرش که چنـد  
روز اسـت دسـتـگـیـر شـده، بـدسـت  

ـان مـیـگـویـد بـرو  .  بیاورد  اما نگھب
ـاھـات   عقب وگرنه جور دیگه ای ب

 .برخورد میکنم 
ـان   مادر و دختری نیز گریه کن
با التماس از نگھبانھا میخواھند بـه  

 .آنھا اجازه داخل شدن بدھند 
ـتـمـاس و زاری ،   اما ھیـچ ال
ھیچ واژه ای بر نگھبانان در آھنی  

 .موثر نیست 
پـس از چــنـد ســاعـت، اعــالم  

. مـالقـات بـرای مـردھـا :  میکننـد 
 .فقط نیم ساعت  

ھمه دلھای نگران به سمـت در  
ھیچ کس بـه  .  آھنی ھجوم میبرند 

ـا   ھیچ نمی اندیشد جز کسب خبر ی
 . دیدار عزیزانشان 

اردوگاه عبارت از محوطـه ای  
ـا   وسیع است با چند ساختمان سه ی

در ایـن  .  چھار طبقه گـرداگـرد آن 
ـیـروی   محوطه تعداد بسیار زیادی ن
ــح حضــور دارنــد کــه آمــاده   ــل مس

 . مقابله با ھر اعتراضی ھستند 
بازداشتگاه عبارت از زیـرزمـیـن  
یکی از ھمین ساختـمـان ھـا اسـت  
ـا   که گرداگرد آن را پنجره ھـائـی ب

ـنـھـا  .  حفافظ آھنی پوشانده اسـت  ت
ـاه و   یکی از این پنجره ھـای کـوت
کوچک با توری ھای مشـبـک  
پوشانده شده، و این محـل مـالقـات  

ـنـجـره  .  است  ھمه بـه سـوی ایـن پ
ـا صـدا   کوچک ھجوم میبرند و ب
ـنـد او را   زدن نام عزیزانشان میخواھ

 .پیدا ویا خبری از آنان به دست آورند 
ـیـرمـرد   در میان انبوه جمعیـت پ
ــگــران   ــر دســت و پــای دی در زی
ھمچنان نام نوه اش را فریاد میزند،  

 .اما دریغ از پاسخی 
ـان   ـز در مـی در آنسوی پنجره نی
ــوچــک   ــک و ک فضــای تــاری
زیرزمین اسیران کـه ھـمـه بـه ھـم  
ـنـجـره   ـز بـه سـمـت پ چسبیده اند نی

تنھا افراد اندکـی  .  ھجوم می آورند 
موفق میشوند نوشیدنی یا غذا ئی  

 .را به دست بستگانشان برسانند 
ـنـگــام صـفـی از   ــن ھ ـی در ھـم
ـا   اتوبوس ھا بـرای بـردن اسـیـران ت

 .مرز وارد اردوگاه میشوند 
ــه   ــر را در دســت کــارگــران اســی

 تائی از زیـرزمـیـن خـارج  ٣٥ ھای  
سپـس آنـھـا را بـه داخـل  .  میکنند 

محوطه ای مانند قفس که با نـرده  
ھای آھـنـی مـحـصـور شـده مـی  

 .چپانند  
ـان   افسر نگھبان نام یکایـک آن
ـام،   را از روی لیستی که شـامـل ن
ـان اسـت   عکس و اثـر انـگـشـت آن

از کارگـران  . حضور و غیاب میکند 
ـیـل   ـب ـلـی از ق خواسته میشود وسائ
ـا چـاقـو را بـه   کبریت، فندک وی

ـنـد  چـرا کـه  .  نگھبانان تحویـل دھ
ـیـدا   اگر در اتوبوس این وسائل را پ
کنند با آنھا شدیدا بـرخـورد خـواھـد  

 .شد 
: از یکی از این اسیران میپرسـم 

کی و کجـا دسـتـگـیـر شـده ای؟  
 .دیروز در میدان آزادی : میگوید 

ـزی خـورده ای؟   ـپـرسـم چـی می

 .میگوید ھنوز نه 
افسر با خواندن نام ھر کـس او  

در  .  را به داخل اتوبوس می فرستـد 
اتوبوس نگھبانان دستـھـای اسـیـران  
را دو به دو به ھم دستبند میزنند و  
ــه دســتــه   ــنــدھــا را ب ــب ــس دســت ســپ

 .صندلیھا قفل میکنند 
ـان   ـب در اتوبوس ھا چـنـد نـگـھ
مسلح کارگران را تا رسیدن به مرز  

 .نگاھبانی میکنند 
در ھمین ھنگام چندین اتوبوس  
و مینی بوس مملو از اسرای جدید  

آنقـدر آدم در  .  وارد اردوگاه میشوند 
ـفـس   این ماشین ھا چپانده اند که ن

ایـن  . کشیدن نیز کار دشواری است 
انسانھا حق ھیچـگـونـه اعـتـراضـی  
ندارند چرا که مدرکی ملی بـرای  

 .اثبات انسان بودنشان در جیب ندارند 
جمعیت گرداگرد ماشین ھایـی  
ـزنـد،   ـی که تازه وارد شده اند حلقه م

 .شاید اثری از عزیزان شان بیابند 
ـان از اســرای   ـیـرمــرد ھــمـچــن پ
داخل ماشین ھا سـراغ نـوه اش را  

 .میگیرد  
از یکی میپرسد از کـجـا مـی  

ــد  ــد؟ از دمــاون ــگــری  .  آیــی از دی
ـار  ـیـرمـرد در  .  میپرسد؟ از شـھـری وپ

 .مقابل این ماشین خشکش میزند 
ــزا و بــد   ــاس ــا ن کــارگــران را ب
ــاده   ــن ھــا پــی ــاشــی ــاری از م ــت رف

ـنـد  .  میکنند  آنھا را به صف میـکـن
ـبـت اثـر   تا برای عکس برداری و ث
انـگــشــت وارد مــحــل مــخــصــوص  

 .شوند 
ــی   ــن در ســوی دیــگــر، در آھ
اردوگاه باز میشود تا ماشین ھایی  
ـنـد،   که باید اسرا را به مـرز بـرسـان

ـان زنـی بـه  .  خارج شوند  در این می
ھمراه دخترکش که ھمسـر خـود را  
در یکی از اتوبوس ھا دیده است با  
گریه و زاری میخواھد برای دیـدن  
ھمسرش مانع از حـرکـت اتـوبـوس  

زن  .  نگھبان ھا مانع میشونـد .  شود 
ـزی بـرای از دسـت   که دیگر چـی
دادن ندارد خود را جلو اتوبوس مـی  

زن  .  اندازد و ھما نجا دراز میکـشـد 
ـزنـد و   ـی با گریه و شیون خود را م

ـنـد  تـالش  .  میخواھد ھمسرش را ببی
نگھبانھا بـرای دور کـردن او بـی  

دخترک نیز که مـادر  .  فایده است 
ـنـد   ـی ـب ـی ـیـت م خود را در این وضـع
ــه   ،خـود را از البـالی جـمـعــیـت ب

ھـردو زاری و  .  آغوش او میرسـانـد 

ـنـد  لـحـظـات طـاقـت  .  شیون میـکـن
ــائــی اســت  ــاضــر  .  فــرس ــان ح از زن

ھیچکس با ماموران برای بردن زن  
 . ودخترش ھمکاری نمی کنند 

ــن   ــوس کــه از ای ــوب ــده ات ــن ران
وضعیت کالفه شده است بسمت در  
ــاه مــیــرود و بــه آن   آھــنــی اردوگ
میکوبد، واز ماموران میخواھـد بـه  

 . این وضعیت خاتمه دھند 
افسری با باطوم و لگد به جـان  

آنـھـا را  .  مادر و دخترش می افتـد 
ــوس   کشـان کشـان از جـلـوی اتـوب

مرد که تا این لـحـظـه  . کنار میزند 
ـا چشـم   از پشت پنـجـره مـاشـیـن ب
ھای گریان شاھد این صحنـه بـوده  
است، تالش میکند خود را بـه در  

اما در ماشـیـن ھـم  .  اتوبوس برساند 
سربازان خدا مـرد را زیـر مشـت و  

این پاسـخ حـافـظـان  .  لگد میگیرند 
نظم اسالمی به احساسات انسـانـی  

 .است  
ــکــش   ــی کشــم ــدت پــس از م

 .اتوبوس به راه می ا فتد 
اعالم میکننـد وقـت مـالقـات  
آقایان تمام شد، و نـوبـت خـانـم ھـا  

ـنـد  .  ست  نگھبان ھـا سـعـی مـکـن
ـنـد  چـرا  .  مردان را زودتر بیـرون کـن

ـا سـرو صـدا بـه مـحـل   که زنان ب
 .دریچه نزدیک میشوند 

ــده   ــن ــان ران ــن مــی ــن بــی در ای
ــاه وارد   ــه اردوگ اتــوبــوســی کــه ب
میشود و آن یکی که می خـواھـد  
خارج شود، بدلیل تنگی در ورودی  
که امکـان ورود وخـروج ھـمـزمـان  
ــظــی در   ــری لــف ــســت، درگــی نــی

ـاسـزا گـوئـی  .  میگـیـرد  کـار بـه ن
فضا سنگـیـن و  .  رانندگان میکشد 

ـتـی در حـال  .  عصبـی اسـت  ـای ـن ج
وقوع است و ھمه کسانـی کـه در  
آن دخالت دارند، اگر چه ناخواستـه،  

 .باید پریشان باشند 
پیرمردی که در جستجوی نـوه  
اش است ناگھان او را در یـکـی از  
اتوبوس ھائی که بـه اردوگـاه وارد  

ـیـدا مـیـکـنـد  انـدکـی  .  می شود پ
ـاگـھـان  .  چھره اش باز میشود  اما ن

ـتـد آخـر نـوه اش   به گریه مـی اف
در ایران به دنیا  .   سال دارد ١٤ فقط  

آمده و فقط فارسی مـیـدانـد و در  
آن سوی مرز ھیچ کس منتـظـرش  

 .نیست 
کودک تا چند ساعت دیـگـر  
در مـاشـیـن ھـایـی اسـت کـه از  

 .اردوگاه اسیران خارج میشوند 
این است ویرانه ای که آسـمـان  

 .از عدالت ساخته است  

 گزارشی تكان دھنده از یك اردوگاه كارگران افغانی
 ١ از صفحه  
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موج جدیـد حـمـلـه بـه مـھـاجـریـن  
ــی ســاکــن ایــران   ھــمــچــون    افــغــان

ــل  ــات قــب ــع ــورد    دف ــادآور بــرخ  ی
ـتـسـب بـه   فاشیستھا بـه مـردم مـن
یھودی در جریان جـنـگ جـھـانـی  
دوم است و ھمچون یکی از سـیـاه  
ترین لحظات عمر این حکومت در  
ـبـت خـواھـد شـد  ـنـه تـاریـخ ث . سی

جـمــھــوری اســالمــی یــک رژیــم  
این را ھمـه مـی  .  فاشیستی است 

ولی این رژیم در برخورد بـه  .  دانند 
ـران   مھـاجـریـن افـغـانـی سـاکـن ای
ـریـن   فاشیسم خود را به وحشیانـه ت
. شکل به نمـایـش گـذاشـتـه اسـت 

ـم   قوای پلیسی و سـرکـوبـگـر رژی
ــه و اکــره   ــھــمـراه عـمــل اسـالمــی ب

 سر زده بـه ھـر مـحـل    وزارت کار 
کاری وارد می شونـد و بـه جـان  
ـنـد و بـا   کارگران افعانی می افت

 آنـھـا را    ضرب و شتم و خشـونـت 
ـران   روانه مرز و سپس افغانستان وی

ـنـد  مـیـزان  .  و جنگ زده مـی کـن
خشونت درندگان اسـالمـی چـنـان  
زیاد است که گزارشات متـعـددی  

 و در مـوردی از    از ضرب و شتم 
از  .  قتل یک کارگر خبر داده انـد 

آنجایی که کـارگـر و مـھـاجـریـن  
ـران جـزو بـی حـقـوق   افغانی در ای
ـنـد حـتـی   ترین بخش جامعه ھسـت
ضرب و شتم و به قتل رساندن آنھـا  
نیز آنطور که بایـد و شـایـد مـورد  
اعتراض قرار نمی گیرد و در پرتـو  

 رژیم اسالمـی مـی تـوانـد بـه    این 
تھاجمات وحشیانه خـود ھـمـچـنـان  

جـرم ایـن انسـانـھــای  .  ادامـه دھـد 
شـریـف و بــیـگــنـاه چــیـســت کــه  
ــوران   ـیـن مـورد حـمـلـه جـان ـنـچـن ای

 اسالمی قرار گرفته اند؟ 
ـبـت   ـنـھـا ث می گوینـد کـه ای
ــد  ــد اخــراج شــون ــای ــد و ب . نشـده ان

ـر مـجـاز "مھاجرین افغانی   در  "  غـی
ــوری   ــق آمــار جــمــھ ــاب ایــران مــط

ـفــر  ١ اسـالمـی حــدود   ــون ن ـی ـل  مــی
ھستند و اینبار جمھوری اسـالمـی  
با تـمـام قـوا و تـوسـل بـه زور و  
حشونت بی حد و حصرمی خواھـد  

ـرون   ـی این انسـانـھـا را از کشـور ب
طوری از افـغـانـی ھـای  .  بیاندازد 

حـرف مـی  "  غیر مجـاز " و  "  مجاز " 
زنند تو گویی آنھایی که در ایـن  
کشور جواز ماندن دارند اصـال آدم  
به حساب می آیند و یـا حـقـوقـی  

ھمه می دانند کـه مـھـاجـر  ! دارند 
     بیـکـاری   افغانی زیر فشار جنگ 

 از کشـورشـان بـه    فقر و نـاامـنـی 
ــه و ایــران   ــســای ــم ــای ھ کشــورھ

ـنـھـا چـیـزی  .  مھاجرت کرده انـد  ت
ـیـان جـنـگ و سـیـه   که این قربان

ــوادھــایشــان از   ــھــمــراه خــان روزی ب
افغانستان با خود به ھـمـراه آوردنـد  
ـبـوده اسـت  . جز نیـروی کـارشـان ن

زندگی محنت بار این کارگران بـا  
کاری شاق که جزو پست تریـن و  
کثیف ترین کارھا به حساب مـی  

 نان و پنیـری     دستمزدی ناچیز   آید  
ــوده اســت      کــه تــنــھــا غــذایشــان ب
قرنطینه ھایی که در آن جـا داده  
ـرھـایـی   شده اند و کلبه ھـا و کـپ
ـنـد و   که درآن زنـدگـی مـی کـن
آسمان بازی که سـقـف مـنـزلشـان  

ـر ھـیـچـکـس پـوشـیـده    بوده است   ب
ـریـن  . نیست  اینھا جزو بی حـقـوق ت

بخش طبقه کارگر ایران ھستنـد و  
ـفـاده   از ھمین رو در معرض سـواسـت
بی رحمانه سرمایه دارن زالو صـف  

از طرف دیگر زخـم  .  قرار داشته اند 

 توھین و بـی حـرمـتـی وجـه    زبان 
دیگری از شرایط کار و زنـدگـی  
. این مردمان زحمتکش بـوده اسـت 

انسانھایی که ھمیشه تحت کنترل  
ـردگـان بـا آنـھـا   بوده اند و بمانند ب

 . رفتار شده است 
چرا کارگر افغانی که با ایـن  
شرایط دھشتناک دارد نان زحمـت  
خودش را می خورد نباید انسـانـی  

باشد و سرمایه داری کـه  "  مجاز " 
کار نکرده از قبل کـار کـارگـران  

" مجـاز  "   پول و ثروت پارو می کند 

باشد؟ چـرا بـایـد ایـن انسـانـھـای  
ــوق   زحـمـتـکـش از ھـر گــونـه حـق
شھروندی محروم باشند و درندگـان  
وحشی جمھوری اسـالمـی حـتـی  
تاب تحمل این بی حقوقی مـطـلـق  
را نداشـتـه بـاشـنـد و بـه جـانشـان  
ـنـد ولـی   بیافتند و اخـراجشـان کـن
مشتی جانی حاکم برایـن کشـورو  
ـیـکـاره در نـاز و   سـرمـایـه داران ب
نعمت زندگی کنند؟ برغم ادعـای  
بی شرمانه رژیم اسالمی و سـمـوم  
راسیستـی ای کـه اشـاعـه مـی  
دھد کارگر افغانی نه حق کارگـر  
ایرانی را خورده است و نه کـار او  

کافـی اسـت  !  را اشغال کرده است 
که ھر کس بـه سـر و وضـع ایـن  
انسانھا نگاه کند و یک شـب تـا  
ــار بــچــه ھــای   ــن ــح را در ک صــب

گرسنه و رنگ پریده و بیمار آنـھـا  
که از حق تحصیل ھم محرومشـان  
ـرد کـه   ـی کرده اند بگذراند تا پی ب
این ھیوالیی که اینھا از کـارگـر  
. افغانی ساخته انـد صـحـت نـدارد 

وضعیت آنھا را حتی آنـھـایـی ھـم  
که به تحقیر شدن خو گرفـتـه انـد  
ـر از چـنـد روز   ـیـشـت نمی توانند ب

کسـی کـه در بـی  !  تحمل کننـد 
پناھی مطلق گرفتـار آمـده بـاشـد  
چگونه می توانـد حـق کسـی را  

 خورده باشد؟ 

 ! مردم   کارگران 
حمـلـه بـه کـارگـر و مـھـاجـر  

در  .  افغانی حمله به انسانیت اسـت 
. مقابل آن نباید شانه بـاال انـداخـت 

از انسانیت و ارزش ھـای انسـانـی  
حمله بـه  . قاطعانه به دفاع برخیزید 

ــالگــردان   ــی بــه ب کــارگــر افــغــان
جمھوری اسالمی تبدیل شده است  
تا این رژیم مسئولیت اصلـی خـود  
در به فقر و فاقه کشاندن جـامـعـه  

این رژیم مـنـحـوس  .  را پنھان کند 
حمله را متوجـه کـارگـر افـغـانـی  
کرده است تا نارضایتی دامنه دار  
ــوجــه   ــن اوضـاع را مــت شـمــا از ای
ــی مــا   خــواھــران و بــرداران افــغــان

ـیـد  .  سازد  با صدای بلند اعالم کـن
که این اجازه را به رژیم نـخـواھـیـد  

ـر  . داد  به ضرب و شتم و جنایـات ب

ـراض   علیـه کـارگـر افـغـانـی اعـت
با نوشتن طـومـار و صـدور  .  کنید 

بیانیه انزجار و نفرت خود را از ایـن  
. رفتار وحشیانه رژیم اعـالم داریـد 

ـیـن   ـیـن و ضـارب ـل بخواھید که قـات
ــرفــی و مــجــازات   ــران مــع کــارگ

بگویید که دست درازی بـه  .  شوند 
کارگر و مھاجر افـغـانـی سـاکـن  

ــنــد  !  ایــران مــوقــوف  ــل ــا صــدای ب ب
بگوئید که این حمـالت وحشـیـانـه  
ـربـایـد مـتـوقـف شـود  ! ھرچـه زودت

دست انسانیت به سوی خواھـران و  
ـیـد و   برداران افغانی خود دراز کـن
ـرخـیـزیـد  . از حقوق آنھا بـه دفـاع ب

بگوئید کـه بـه ھـمـه مـھـاجـریـن  
ـران بـایـد مـجـوز   افغانی ساکن ای
. کـار و اجـازه اقـامـت داده شــود 

بگوئید کـه کـودکـان مـھـاجـریـن  
افغانی باید ازحق تحصیل و یـک  
ــد  ــاشــن ـرخــوردار ب . زنـدگــی شــاد ب

بگوئید که کارگران ھـر جـا کـه  
باشند دشمن سرمایه دار ھستنـد و  
ـردگـی   درمقابل سرمایه که یـوغ ب

 دسـت    بر گردن ھمه انداختـه اسـت 
با اتحـاد  .  در دست ھم می گذارند 

ـراض خـود را    و یگپارچـگـی   اعـت
ـیـد   متوجه گردن کلفت ھایـی کـن

ـر و    که این وضع گرسنگـی    فـق
رنج را برای ھمه مـا بـوجـود آورده  

بگوئید ھر کس کـه در ایـن  .  اند 
ـقـل از    کشـور سـاکـن اسـت   مسـت

ــوق   ــق ــد از ھــمــه ح ــیــت بــای تــابــع
ـیـد  .  شھروندی برخوردار باشد  بگـوئ

که کار و تامین اجـتـمـاعـی حـق  
ــھــای ســاکــن کشــور   ھــمــه انســان

جامعه در  . مستقل از تابعیت است 
ــر و   دفــاع از انســانــیــت و کــارگ
مھـاجـر افـغـانـی چـنـان بـایـد بـه  
حــرکــت در آیــد کــه جــمــھــوری  
ـرانـد   اسالمی سرمایه را به عقـب ب
ــابـل اراده مــردم بــرابــری   و در مـق

 .طلب به تسلیم وادارد 
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خبرھای منتشر شده حاکی اسـت  
ــاش دسـت پــرورده   کـه ارازل و اوب
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی کـــه از  
پشتیبانی آشکار نیروھـای مسـلـح  
ــی حـکــومــت اســالمــی   ـت ــی و امــن

 در شـھـر    برخوردارند از ھفته پیـش 
یزد به خانه ھای دھھـا افـغـان در  
. محله کشتارگاه حمله کـرده انـد 

با به آتـش کشـیـدن مـنـازل آنـھـا  
دست به آزار و اذیـت آنـان در ایـن  

بسـیـاری از  ایـن  .  محله زده انـد 
ـنـاه گـرفـتـن   خانواده ھا ناچارا با پ
ـــان و   ـت ـــه ھـــای دوســ در خـــان
آشنایانشان در شرایط فاجعه بـاری  

ـیـابـان و  .  قرار دارند  تعدادی آواره ب

این حـمـالت بـه  . صحرا گشته اند 
بھانه شایعه تـجـاوز دو افـغـان بـه  
یک دختر نوجوان، صورت گرفتـه  
که حتی از جانب خود جـمـھـوری  
ـیـد قــرار   ـیـز مــورد تـای اسـالمـی ن

 .نگرفته است 
ــاســت غــیــر انســانــی   ــی امــا س
ـیـه مـردم   جمـھـوری اسـالمـی عـل
بیدفاع افغان سابقه طـوالنـی تـری  
دارد و در کلیه شـھـرھـای کشـور  

اقـدامـات  .  ایران در حال انجام است 
ضـد بشـری سـازمـان یـافـتـه ای  
بطور سیستماتیک علیه این مـردم  

. به اشکال مختلف در جریان اسـت 
 استـان  ٢٨ اسکان افغانھا عمال در  

 . کشور ممنوع گردیده است 
تخریب منازل کارگـران افـغـان  
ـراز    ـرآبـاد شـھـر شـی در منطـقـه وزی

ـر  "تحت عنوان پاکسازی   اتباع غـی
صـورت گـرفـتـه  "  مجاز و بیگـانـه 

 .است 
دستگیری و اخراج پناھجـویـان  

ـرمـجـاز " افغان به بھـانـه   بـودن  "  غـی
 طـی    بشدت در حـال انـجـام اسـت 

ـیـش از دویسـت   مدت کوتـاھـی ب
ـران   ـم ای ـی ھزار نفر از افغانھای مـق

 .دستگیر و اخراج گردیده اند 
اخیرا استانداریھا و فرمانداریھا  

نیز رسما وارد معرکه شده اند و بـا  
ـنـی بـه   صدور دستورالعملھای عـل
ــرمــت   اذیــت و آزار و حــتــک ح
پناھجویان افغان صورت قانونـی و  

 . رسمی داده اند 
ممنوعیت فروش نـان و مـواد  
ــی      غـذائـی و امـکـانـات بـھـداشـت
ـرای   دستور العمل به کارفرمایـان ب
پرھیز از استخدام کارگران افـغـان،  
    دستگیریھـای وسـیـع و سـراسـری 
ممنوعیت حمل و نقل و جابجـایـی  

 ممنوعیت حضور افـغـانـھـا    افغانھا 
در برخی از نقاط نظیر پـارکـھـا و  

 ممنوعیت از ادامـه    معابر عمومی 
ـنـی   تحصیل در رشتـه ھـای مـعـی

 فـن آوری ھسـتـه    مانند مھندسی 
ـره   ای   مـمـنـوعـیـت     پزشکی و غـی

تحصیل برای کودکانی کـه پـدر  
آنھا تبعه افغـانسـتـان اسـت تـحـت  
عنوان کودکان بی ھـویـت و بـی  

 غیر قانونی بودن ازدواج    شناسنامه 
با شھرونـدان افـغـانسـتـان و دھـھـا  
ــیــه   ــگــر عــل ــی دی اقــدام ضــدانســان
مھاجریـن افـغـان تـمـامـا بصـورت  
ــورالـعـمــلـھــای   ــا دسـت ــی و ب قـانـون

 .دولتی انجام میگردد 
اداره کل امور اتباع و مھاجران  
در استان فـارس حـتـی صـاحـبـان  

ـرمــارکـت ھــا،   نـانـوائــی ھـا، سـوپ
رانندگان تاکسی و عموم مـردم را  
مجاز دانسته و ترغیب کرده اسـت  
که مشخصات ھویتی افغانـھـا را  

 .کنترل کنند 
این جنایات وحشیانـه سـازمـان  
یافته دولتی بخشی از سیـاسـت و  
ــکــرد حــاکــمــیـت جــمــھــوری   عـمــل
ـــاه   ـن ــ ـــا گ ـــت ت ـــی اس ـــالم اس
نابسامانیھایی جامعه را کـه خـود  
ـقـای آن   منشا و مسبب و عامل ب
است به دیگران و مھاجرین افـغـان  

 !نسبت دھد 

دھھا تشکـل دفـاع از حـقـوق  
کودکان با حـمـایـت از کـودکـان  

 و نیز برخی از ھنرمنـدان در    افغان 
حمایت از کـارگـران و مـھـاجـریـن  
افغان اقـدامـات ارزنـده ای کـرده  
ــو دھــنــی   ــن حــمــایــتــھــا ت ــد، ای ان
محکمی به اقدامات ضـد بشـری  
حـکـومـت اسـالمـی اسـت و الزم  
ـرش   ـر گسـت است که ھر چه بیشـت

 .یابد 
ـقـا خـود را بـا   مردم ایران عمی
مھاجرین و پناھجـویـان افـغـان ھـم  
سرنوشت می بینند و با اقـدامـات  
حـــکـــومـــت اســـالمـــی بشـــدت  

 .مخالفند 

مردم شریف و آزادیـخـواه مـی  
خواھند که بـه اخـراج مـھـاجـریـن  

آنـان بـخـشـی از  .  پایان داده شـود 
جامعه ایران ھستند و بایـد از حـق  
اقـامـت، کـار، آمـوزش، زنـدگــی  
مشترک و ازدواج و ھـمـه حـقـوق  

 .شھروندی برخوردار شوند 
جمھوری اسالمی بعنوان بانـی  
و مسبب و سازمانده این جـنـایـات  
ـر   باید تمامی خسارات وارد آمـده ب
ـراز و   مھاجرین افغان در یزد و شـی
در سراسر نقاط کشور را بـه آنـھـا  
ــه   ــل ــردازد و عــامــالن ایــن حــم ــپ ب

وحشیانه، بعنوان مجرم شناسایی و  
 .بازداشت شوند 

ــاســـازی   ــغـــات و فض ـی ــ ــل تــب
ـتـی   سیستماتیک رسانه ھـای دول
علیه مھاجرین افغـان یـک رکـن  
سیاست خارجی ستیزی جمـھـوری  

 باید سریعـا تـعـطـیـل    اسالمی است 
 .گردد 

ما از ھمه انسانھای شریـف و  
ــی   ــان و ایــران ــغ ــان اف ــخــواھ آزادی
ــن   ــه ای ــت ب مـیـخــواھـیــم کــه نسـب
ـفـاوت   سرکوبھای ضد بشری بی ت
ننشینند وگرنه جمھوری اسـالمـی  
با به راه انداختن یک قـوم کشـی  
ـر و مـھـیـب   علنی فجایـع بـزرگـت

تری را روی دست جامعه خـواھـد  
ـیـد بـا  .  گذاشت  ھرکجا کـه ھسـت

ـراضـات جـمـعـی   سازمان دادن اعـت
مانع گسترش ایـن اقـدامـات ضـد  

 بشری گردید 
 

 انجمن افعانھا در سویدن 
 نھاد کودکان مقدمند 

فدراسیون سراسری پناھنـدگـان  
 ایرانی 

 ٢٠١٢ سوم جوالی  

 اطالعیه مشترک انجمن افعانھا در سویدن، نھاد کودکان مقدمند و فدراسیون سراسری پناھندگان ایرانی 
  ھجوم وحشیانه جمھوری اسالمی به شھروندان افغان تبار محکوم است
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در ادامه موج تعرض فـاشـیـسـتـی  
جمھوری اسالمی به کـارگـران و  

 جــمــھــوری    مــھــاجــریــن افــغــانــی 
اسالمی اعالم کرده اسـت کـه در  

 ھـزار  ٢٠٠  ماه گذشته بیش از  ٣ 
نفر از این مردم زحـمـتـکـش را از  

شــکــار  .  ایــران اخــراج کــرده اســت 
مھاجرین افغانی و دستگیری تـوام  
با خشونت آنـھـا کـه در چـنـدیـن  
ــن   ــل ای ــه مــرگ و قــت مــورد ب

 و    انسانھای زحمتـکـش انـجـامـیـد 
باالخره بازگشت اجبـاری آنـھـا بـه  
ــی و   ــاامــن ــوز ن کشـوری کــه ھــن
جنگ برقرار است بـھـمـراه تشـدیـد  
تبلیغات زھـرآگـیـن و راسـیـسـتـی  

ـرای ایـن    علیه مھاجرین افغانـی   ب
ـر قـابـل   مردمان شریف شرایـط غـی
ـر گـذشـتـه را   ـی تحمل رنج و تـحـق

 . بیش از پیش سخت کرده است 
    به گزارش خبرگزاری ایسـنـا  
ـیـس اداره   حسن صالحی مـرام، رئ
اشتغال اتباع خارجی ضـمـن اعـالم  
این خبر که در سـه مـاه نـخـسـت  
طرح دستگیری و اخراج مھاجـریـن  

  ٧٦٠  ھـزار و  ٢٢٢ ،  " غیـرمـجـاز " 
    مھاجر از این ایران اخراج شـده انـد 

از آنـجـایـی کـه  : " گفته است که 
صد در صد اتباع افغانـی کـه در  
ـرای   ایران کار می کنند، فـقـط ب
اشتغـال در کشـور حضـور دارنـد،  
ـبـاع   ـرایـن، بـه مـیـزان خـروج ات بناب
ـروی کـار   ـی ـرمـجـاز، ن بیگانـه غـی

 ".ایرانی جایگزین آنھا می شوند 
ظاھرا جمـھـوری اسـالمـی بـا  
ــن ادعــاھـایـی مـی کـوشــد   ـی چـن
کراھت رفتار خشونت آمیز و ضـد  
انسانی خود نسبت بـه مـھـاجـریـن  
افغانی را در مقابل انظار عمومی  

ـبـعـد چـنـد  .  بپوشاند  ظاھراز ایـن ب
 نیروی جـوان    میلیون بیکار در ایران 

 و کـارگـرانـی    آماده بکار کشـور 
 بـایـد    که از کار اخراج می شونـد 

خیالشان راحت باشد کـه مشـکـل  
!! بیکاری در حال حل شـدن اسـت 

اگر کارگران و مھاجرین افـغـانـی  
را از کشور بیرون بیاندازیم مشکـل  

ــم حــل مــی شــود  !! بــیــکــاری ھ
ـنـجـاسـت کـه مـردمـان   بدیختی ای

ساده لوحی نیز پیدا می شوند که  
. گول این تبلیغات را مـی خـورنـد 

بنابراین خوبسـت کـه اول بـه ایـن  
سئوال پاسخ دھیم که آیـا کـارگـر  
ـیـکـاری کـارگـر   افغانی عامـل ب

 ایرانی است؟  
پـاسـخ بـه ایـن سـئـوال قـطـعــا  

" افغـانـی " این کارگر  .  منفی است 
ـرانـی " نیست که کـارگـر   را از  "  ای
این سـرمـایـه  !  کار اخراج می کند 

دار ایرانی است که کارگر بـومـی  
ایـن  .  را از کار اخـراج مـی کـنـد 

ساده ترین مشاھده ای اسـت کـه  
ـرا تصـدیـق   ھر کس مـی تـوانـد آن

ـر وجـود  .  کند  بعالوه و از آن مھمـت
بیکاری در جامعه سرمـایـه داری  
ــثــرت   ربــطــی بــه وجــود و یــا ک
ـر بـومـی و خـارجـی   کارگران غی

ــدارد  در جــوامــعــی کــه حــتــی  .  ن
کارگر و مھاجر خارجی نیز یافـت  
ـر وجـود دارد      نمی شود و یا کـمـت
ـیـکــاری بـه چشـم مــی خــورد  . ب

ـتـجـزای جـامـعـه   بیکاری جزئ الی
وجـود یـک  .  سرمایه داری اسـت 

ـیـکـاران شـرط الزم ادامـه   ارتش ب
کار سیستم استثمارگرانه سـرمـایـه  
داری است که در آن تـوده ھـای  
ـنـده بـایـد بـی   میلیونی تولیـد کـن
ـنـد از راه   ـتـوان چیز باشند و تنھا ب
ــروی کــار خــود امــرا   ــی ــروش ن ف

وجود ارتش بیکـاران  .  معاش کنند 
ــیــشــت   الزم اســت تــا ســطــح مــع
ـیـکـاری بـه   کارگران با چـمـاق ب
. حــداقــل مــمــکــن کــاھــش یــابــد 

ـیـد   بیکاری بطور دائمی توسط تول
سرمایه داری ایجاد می شود و از  
ھمین رو راه مقابلـه بـا آن ھـم نـه  
اعالم جنگ بـا کـارگـر خـارجـی  
بلکه جنگ طبقـاتـی کـارگـر بـا  
نظم و نظام سرمایه داری و دولـت  

برای کـارگـرانـی  .  مدافع آن است 
که در جامعه سرمایه داری تحـت  
ـرار   موقعیت نـاامـن اجـتـمـاعـی ق

 چه زاده افـغـانسـتـان و چـه    دارند 
    ایران و یا ھر جای دیـگـر بـاشـنـد 
چاره مقابله با بیکاری ایـن اسـت  
    که مثل یک طبقه متحـد شـونـد 
ـرنـد و   قدرت سیاسی را بدست بگی

ـر   بساط مالکیـت خصـوصـی را ب
ـنـد  ـن در جـامـعـه مـورد نـظـر  .  چـی

کارگران سوسیالیست نه فـقـط از  
ـلـکـه از   ـیـسـت ب بیکاری خبری ن
ــرومــیــت   ــم و مــح ــوع ســت ــچ ن ھــی
. اجتماعی دیگر ھم خبری نیـسـت 

ـبـار شـھـرونـد   ھر فرد صرفا به اعت
ــودن در تــالش   ــم ب ــی بــودن و ســھ

 از تـمـامـی    اجتماعـی مشـتـرک 
رفاه و آسایش و امـکـانـاتـی کـه  
جامعه قـادر بـه فـراھـم کـردن آن  

 . است برخوردار خواھد بود 
در این ادعای رژیم که گـویـا  

ــداخـتـن " بـا   ـرون ان کــارگـران و  "  بــی
مھاجرین افـغـانـی امـکـان ایـجـاد  

 بگذارید بـاز    شغل جدید وجود دارد 
قبـل از  .  ھم قدری بیشتر خم شویم 

ھر چیز باید بگوئیم که کـارگـران  
ــریــن افــغــانــی در طــول   و مــھــاج
ـران در   سالھـای اقـامـتـشـان در ای

کـه    -مشاغل خاص و مـحـدودی 
در واقع جزو سخت تریـن و نـاامـن  
ترین و پایین تریـن کـارھـا بشـمـار  

.  مشغول بـکـار بـوده انـد   می آیند 
ـر کـوره   رشتـه ھـای کـاری نـظـی

     شیشـه گـری    دامپروری   پزخانه ھا 
ـیـه بـار و    امور سـاخـتـمـانـی   تـخـل

     مـعـادن   بارگیری در بنادر کشـور 
کـارگـاھـھـای    مرغـداری   دباغی ھا 

ــیــک  ــت  راه ســازی و    ذوب پــالــس
 کـوره ھـای گــچ    کـانـال کشــی 

ــزی و چــرم   ــزی و آھــک پ ری
ــط  .  سـازی  ــه فــق ایـن کــارگــران ن

محکوم به انجام کارھای پایین و  
 بلکه از نظر وضعیـت    شاق بوده اند 

دستمزدھا و دیگر شـرایـط کـاری  
ــابــرابــری در   ــت ن ــی ــع ــز در مــوق نــی
مقایسه با سایر کارگران ایران قرار  

ــد  ــه ان ــا  .  داشــت ــزد ب ــار روزم ک
دستمزدھای بسیار ناچیـز و خـطـر  

ـنـجـاسـت  !  ھر روزه اخـراج  سـئـوال ای
ـرای بـدســت   چـرا کســانـی کــه ب
آوردن یک لقمه نـان از صـبـح تـا  
شب عرق ریخته و ھر تحقیر و بـی  
ــل کــرده انــد  ــی     حــقــوقــی را تــحــم
ـر کـار جـلـوه داده   ـقـصـی اینچنین ت
می شوند؟ اینھا جای شغلی چـه  
ــد؟ در   کسـی را اشــغــال کــرده ان

 تـحـصـیـل    مملکتی کـه جـوانـش 
ـرده اش  ـر مـــھـــار و    کــ  کـــارگــ

ـیـکـاری دسـتـه و   مھندسـش بـا ب
ـرار اسـت بـا    پنجه نرم می کنند   ق

اخراج کارگر افغانی چـه شـغـلـی  
ـتـا چـه تـعـداد   ـق ـی ایجاد شود؟ حـق
ـرده   حاضر ھستند با ایـن شـرایـط ب

 کـار    وار و بـی حـقـوقـی مـطـلـق 
کارگر افغانـی را انـجـام دھـنـد؟  
نكته مھتر اینست كـه حـتـی اگـر  
به فرض با اخـراج كـارگـرانـی كـه  
ـنـد تـعـدادی   زاده افغانسـتـان ھسـت
كارگر دیگر به كار گرفته شـونـد،  
ـرده انـد؟   آیا كارگران و مردم سود ب
ــن كشــور حــكــومــت و   در ھــمــی
كارفرمایان بارھا تـالش كـرده انـد  
بین كارگران بـومـی یـك شـھـر و  
كارگرانی كه از شـھـرھـای دیـگـر  
ـنـد   ـن ایران آمده اند اختالف ایجاد ك
ـیـكـاری در ایـن یـا آن   و تفصیر ب
ــارگــران   ــه گــردن ك ــھــر را ب ش

ـنـدازنـد "  غیربومی "  ـی ایـن رشـتـه  .  ب
دسته بندی انسـان ھـا  .  انتھا ندارد 

و ارزش گـذاری و حـق و حـقـوق  
تعیین كردن برای انسانھا بر اسـاس  

ضـد  .  زادگاھشان، فاشیـسـم اسـت 
ایـن  .  ارتجاعی است .  انسانی است 

ــوف   ــف ــرقــه در ص ــف ــنــی ت اوال یــع
ــی ســوئ   ــعــن ــا ی ــانــی كــارگــران و ث
ـفـاده فـاشـیـســتـی از فضــای   اسـت
. بیكاری و نا امـنـی در جـامـعـه 

جامعه ای كـه در آن تـعـرض بـه  
كارگران یا ھر بـخـش از مـردم بـه  
ـیـل زادگـاھشـان مـجـاز شـمـرده   دل
شود، درھـا را بـه روی ھـرگـونـه  
ــایــت ضــد انســانــی   تـعــرض و جـن

كارگری كـه در  .  بازگذاشته است 
ـبـایـد   ایران كار و زندگی میكـنـد ن
ھیچ حق و حقوقی كمتر از دیـگـر  

كـارگـران  .  كارگـران داشـتـه بـاشـد 
افغانستانی ھم طبقه ای ھای مـا  
ھستند و دقیقا باید از ھمین منظـر  

بـایـد  .  قاطعانه از آنـھـا دفـاع كـرد 
ـیـه   جلوی تبلیغات فاشیـسـتـی عـل
كارگران افغانستانی و ھر بخش از  
پناھندگان را گرفت و كـراھـت و  
ضد انسانی بودن و ارتجاعی بودن  

 . آنرا به ھمه نشان داد 
عامل بیكاری ھیـچ بـخـشـی  

اگر قرار اسـت  .  از كارگران نیستند 
ـیـكـاری و   کسی بعنوان مسبـب ب
فقر كارگران و مردم در کنج دیـوار  
ـرار   ـر ضـرب ق قرار داده شـود و زی

ـلـکـه آن   بگیرد نه کارگر افغانی ب
سرمایه دار زالو صفتی اسـت کـه  
ــر   ــدی کــارگ ــن ــازم ــی ــاج و ن ــی احــت
ـنـد و مـزورانـه   ـی افغانی را مـی ب
ـیـصـال و   می خواھد از شرایط است
درماندگی او برای زنده ماندن، در  
ـفـاده   جھت شکستن دستمزدھا اسـت

اگر قرار است کسی مقـصـر  !  کند 
معرفی شود و مـورد بـازخـواسـت  

ــوری    قــرار گــیــرد  ــھ ــم ــت ج  دول
اسالمی است که بـاعـث و بـانـی  
این شراط غیر قابل تحمل با پایین  
ـرای   ترین استانداردھای زنـدگـی ب
ھمه کارگران کشور چه بومـی و  

ـرار  !  چه غیر بـومـی اسـت  اگـر ق
است کسی مورد حمله قرار گیـرد  
این حـکـومـت اسـالمـی سـرمـایـه  
داران است که تبعـض و راسـیـسـم  
رسمی را در بازار کار برقرار کـرده  

کـارگـری  .  و از آن دفاع می کند 
کـه نـان زحـمـت خـودش را مـی  
خورد چگونه مـی تـوانـد عـامـل  
بدبختی و بیکاری کسی بـاشـد؟  
ـفـھـمـد کـه کـارگـر   کیست که ن
ــه   افـغـانـی در ایـن کشـور اگـر ب
دستمزد کمتری ھم رضـایـت مـی  
دھــد از ســر مــحــرومــیــت و بــی  
حقوقی و ناچاری اسـت و نـه از  
سر خصومت با کارگر ایراتی کـه  
تنھا ھم سفره و ھم سرنوشت او در  

 . میان اینھمه مردم است 
ـیـا   راستـش در ھـمـه جـای دن
سرمایه داری رسم بر این است که  
افراد غیر بـومـی و بـه اصـطـالح  
ـیـکـاری و   خارجیان بعنوان عامل ب
بزھکاری و جنایت مورد حـمـالت  

از این نـظـر  .  راسیستی قرار بگیرند 
. جمھوری اسالمی مستثنا نیـسـت 

ویژگی جمھوری اسالمی در ایـن  
است که این برخورد راسیـسـتـی و  
ـیـکـی   تبعیض آمیز بطور سیستـمـات

 حـقـوقـی و    در ھمه وجوه قـانـونـی 
ــت در   ــمــاعــی از ســوی دول ــت اج

ـنـھـا  .  جامعـه اعـمـال مـی شـود  ت
ـیـس   ـر رئ یک قلم از اظھارات نظی
اداره اشتغال اتباع خارجـی کـافـی  
بود کـه در کشـورھـای اروپـایـی  
که کارگران حق و حقوقـی را بـه  
سیستم سرمایه داری تحمیل کـرده  

 باعث یک اسکاندال سـیـاسـی    اند 
شود و احتماال زیر فشار مـردم بـه  

امـا  .  خلع مسئولیت وی بیانجامـد 
راسیـسـت و  .  در ایران چنین نیست 

 بیکاری و کارگران و مھاجرین افغانستانی 
 حسن صالحی  
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ـرخـورد بـه   ـتـی در ب فاشـیـسـم دول
کارگران و مھاجرین افغانی ظاھرا  
. در میان مردم ھم طرفدارانی دارد 

از جمله ھمین باعث می شود کـه  
جنبشی در دفـاع از کـارگـران و  
ــابــل   ــق ــریــن افــغــانــی در م مــھــاج
ــد  ــت ــاف ــی ــراه ن ــم ب . تــھــاجــمــات رژی

ــور   ــات ک ــصــب ــع ــه ت ــان ــاســف مــت
ـر سـر   ناسیونالیستی چنان بالیی ب
ــعــضــی از مــا آورده اســت کــه   ب
ـرداران   شباھت خود با خواھـران و ب

ـم  ـی ـم و    افغانی خود را نبین  بـه ظـل
تبعیضی که بر آنھـا اعـمـال مـی  
شود چشم فرو بندیم و بـعـضـا در  
ـیـه   دشمنی و خصومـت ورزی عـل
افغانھا با کارفرما و دولت ھمـنـوا  

. باید برای این فکری کـرد .  شویم 
ـلـه بـا   ـم کـه مـقـاب ـری اگر یاد نگـی
تفرقـه و دودسـتـگـی در صـفـوف  
کـارگـران از نـان شـب ھـم بــرای  

 آنـگـاه چـه    کارگر واجب تر اسـت 
ـتـظـاری مـی شـود داشـت کــه   ان
ــات   ــم ــھــاج ــل ت ــاب کســی در مــق
ـیـه   ـر عـل فاشیـسـتـی حـکـومـت ب
ـنـده   افغانھا و تبلیغات مسمـوم کـن
بر علیه آن بایستد و قد علم کنـد؟  
ـر   اگر که یاد نگیریم که مبـارزه ب
ـم مضـاعـف در   علیه تبعیض و ظل
صفوف خود و در جـامـعـه را امـر  
خود بدانیم چگونه ممکن است از  
ـرابــر کــارگــر   حـق شـھــرونـدی و ب
ـم؟ اگـر بـه   افغانی به دفاع برخیزی
خاطر نیاوریم کـه چـقـدر کـارگـر  
افغانی مثل کارگر بومی با کـار  
جانکاه خود باعث سود و ثروت در  
این جامعـه شـده انـد و حـتـی از  
ـرده انـد   ـب ـبـی ن یکھزارم آن ھم نصی

 چـگـونـه    جز بدبختـی و فـالکـت 
می توانیم در مـقـابـل تـھـاجـمـات  
دولت به آنھا تو دھن سـرمـایـه دار  
ـر ھـم   و حکومت اسالمی بزنیم و ب
ـقـاتـی خـود تـاکـیـد   سرنوشتی طب
کنیم و پرچم ھمبستگـی انسـانـی  
ــزاز در   ــه اھــت را در آن جــامـعــه ب

 آوریم؟  
ـیـن بـار در اوت   این مقاله اول

  منتشر شد ٢٠٠٧ 

 

 برنامه آکسیونھا در دفاع از مھاجرین افغانستانی در ایران 
 

 : آلمان
 در دفاع از افغان ھای مقیم ایران فراخوان به تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری جمھوری اسالمی در فرانکفورت 

  بعدازظھر٢ تا ١٢ ژوئیه ساعت ٧شنبه 
 

فروش نان و مو اد غـذائـی و ارائـه امـکـانـات  .  اوباش جمھوری اسالمی به خانه دھھا افغانی در یزد حمله کرده و خانه ھای آنھا را آتش زده اند 
ـرفـت  ٣٠٠ بيش از  . در ایران را به بھانه طی نکردن مراحل قرنطینه ممنوع کرده اند " غیر مجاز "بھداشتی به افغان ھای    تبعه افغان را در شھرستـان جـي

ـیـز مـمـنـوع اعـالم شـده  .  مدرسه و دانشگاه نیز برای کودکان افغانی ممنوع است . بازداشت کرده اند  حضور در برخی شھرھا و در برخی پارک ھـا ن
 .است 

 
وظیفه ھر انسان شریفی است که نسبت به این جنایات ساکت نـمـانـد و در مـقـابـل ایـن  .  باید با تمام قوا به این سیاست فاشیستی اعتراض کنیم 

 .اقدامات ضد انسانی، که یادآور سیاست ھای دولت ھیتلر است دست به اعتراض بزند 
روز شنبه با ما ھمراه شوید تا در مقابل کنسولگری جمھوری اسالمی در فرانکفورت ھمراه با دوستان افغانی اعالم کنیم که جمھـوری اسـالمـی  

 .باید گورش را گم کند 
 Raimund Str. 100 بعدازظھر در محل  ٢  تا  ١٢  ژوئیه، ساعت  ٧ شنبه  

  
 

 فرانکفورت  –تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران  
 ٢٠١٢  ژوئیه  ٢ 

.................................................................. 
 کانادا 
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 )کانادا -تورنتو (شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران  
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ھای مھاجران افغان در  خانه

 اند یزد به آتش کشیده شده
ـنـد کـه    مقامھای وزارت امور خارجه افغانستان می  گوی

پس از کشته شدن یک شھروند ایرانی در والیـت یـزد ایـن  
ھای مھـاجـران افـغـان در آن    کشور، شھروندان یزدی بر خانه 

والیت ھجوم برده و طی آن، نزدیـک بـه دوصـد خـانـواده را  
سفارت ایران در کابل، وقوع ایـن حـادثـه را  .  اند   متضرر کرده 

به نقل از سایـت رادیـو  .  در روزھای گذشته تایید کرده است 
صدای آلمان، محمد دھقانی، مسوول مطـبـوعـاتـی سـفـارت  
ایران در کابل گفته است که دو مھاجر افغان در شـھـر یـزد  

ساله ایرانی تـجـاوز کـرده و سـپـس ایـن    بر یک دختر ھجده 
او گفت مردم یزد از این مـوضـوع  .  اند   دختر را به قتل رسانده 

 «.واکنش عمومی نشان دادند »خشمگین شدند و  
ــانـی افــزوده اسـت  ـق ـرخـانــم  »:  آقـای دھ جســد ایـن دخــت

ـیـدا شـده    ساله در چاه    ھجده  خانه این دو نفر از اتباع افـغـان پ
ـیـعـتـا    است و پولیس آن  ـر کـرده اسـت کـه طـب ھا را دستگـی

ـرخـورد   ـران ب براساس قانون و مقررات جـمـھـوری اسـالمـی ای
گوید کـه در    اما، وزارت خارجه افغانستان می  «.خواھد شد 

ـران    پی این حادثه، زندگی افغان  ھای مھاجر در والیت یزد ای
فرامرز تمنـا، مـعـاون سـخـنـگـوی وزارت  .  مختل شده است 

گوید کـه در پـی حـمـلـه شـھـرونـدان    خارجه افغانستان می 
ھای مھاجران افغان در یزد، نزدیک به دوصـد    ایرانی بر خانه 

: صبح گـفـت ٨ آقای تمنا به روزنامه  . اند   خانواده متضرر شده 
دیده در آن منطقه، بیش از دوصد خـانـواده    ھای آسیب   خانواده »

سـفـارت افـغـانسـتـان در تـھـران  .  انـد   ھستند که متضرر شـده 
کـه    گیر این قضیه اسـت تـا ضـررھـای مـالـی و جـانـی   پی 

ـررسـی جـدیـدی    احتماال به افغان  ھا وارد شده باشـد، مـورد ب
 «.قرار بدھد 

ـیـن    معاون سخنگوی وزارت خـارجـه افـغـانسـتـان ھـم  چـن
ـرانـی، خشـم   تاکید کرد که ھرچند با مداخله مـقـام      ھـای ای

شھروندان یزدی علیه مھاجران افغان در این والیـت فـروکـش  
ھای افـغـان در یـزد،    کرده بود، اما روز جمعه، بازھم خانواده 

ـنـد  ـت ـرار گـرف او گـفـت کـه  .  مورد حمله شھروندان یـزدی ق
 است کـه    وزارت خارجه آن کشور، به افغانستان اطمینان داده 

ھای بیشتر علیه مھـاجـران افـغـان در یـزد،    جلو بروز خشونت 
کشـتـه    گوید ھرچند در پی   فرامرز تمنا می .  شود   گرفته می 

انـد،    شدن یک شھروند ایرانی، مھاجـران افـغـان مـتـھـم شـده 
تاکنون نھادھای دولت ایران ھیچ اسناد و شـواھـدی را بـه  
سفارت افغانستان در تھران و وزارت خارجـه در کـابـل ارایـه  

ـتـل دسـت    نکرده  اند که نشان دھد شھروندان افغان در ایـن ق
ـبـایـد دیـگـر  .  اند   داشته  او گفت جرم عمل شخصی است و  ن

 .مھاجران مورد آزار و اذیت قرار گیرند 
ـتـی گـزارش داده   حال، برخی سایت   در ھمین  انـد    ھای انترن

ـر خـانـه  ـران و جـوانـان یـزد، ب ـتـی ای ھـای    که نیروھای امنی
مھاجران افغان حمله برده، شماری از مـھـاجـران را بـازداشـت  

امـا سـفـارت  .  انـد   ھا را آتش زده   ھای برخی از آن   کرده و خانه 
. مـردم بـوده اسـت  «واکنـش عـمـومـی »گوید این    ایران می 

ـقـی از    وزارت خارجه افغانستان می  ـی گوید ھنوز جزییـات دق
ھایی که به مھاجران در والیت یزد رسیده اسـت، در    خسارت 

اما یک مقام حـکـومـت افـغـانسـتـان کـه از  .  دست نیست 
ولـه    گرفتن نامش خودداری کرده اسـت، بـه سـایـت دویـچـه 

ھا در یزد، حمله شـده اسـت و    ھای افغان   گفته که بر خانواده 
ـیـز گـزارش  ھـایـی    حتا از تجاوز جنسی بر دختران مـھـاجـر ن

 .وجود دارد 
ـرای تشـخـیـص    گـویـد تـالش     اما، فرامرز تمنا مـی  ھـا ب

اگر ھـم در  »:  او گفت . ھویت افراد متھم به قتل جریان دارد 
نھایت یکی از اتباع افغانستان چنیـن کـاری کـرده بـاشـد،  
طبیعی است که جرم یک عمل شخصی اسـت و مـتـوجـه  

یـزد   «. شـود   ھیچ کدام از دیگر شھروندان افغان در ایران نمی 
والیت ایران است که اقامت مھـاجـران افـغـان در  ٢٠ از جمله  

مـمـنـوعـیـت  .  آن از سوی دولت ایران ممنوع اعالم شده اسـت 
چـنـان بـدرفـتـاری    ھـا در ایـن مـنـاطـق و ھـم   اقامت افـغـان 

ھا، از سوی شـمـاری از فـعـاالن    مسووالن دولتی ایران با آن 
ـقـاد   ـت اجتماعی ایران و حامیان حقوق بشر به شـدت مـورد ان

اخیرا در پی اعدام شـمـاری از مـھـاجـران  .  قرار گرفته است 
ـران در کـابـل    افغان در ایران، تظاھراتی بر ضد حـکـومـت ای

 .برگزار شد 
ـروھـای   ـی ـفـت خـود بـا حضـور ن ـران کـه مـخـال دولت ای

ـراتـژیـک کـابـل و    المللی در افغانستان و توافق   بین  نامه اسـت
واشنگتن را آشکارا بیان کرده است، تالش زیـادی بـه خـرج  

سفیر ایران در کابـل  .  نامه شود   داد تا مانع تصویب این توافق 
تھدید کرده بود که در صورت تصویب این قرارداد، مھاجـران  

 . افغان در ایران را اخراج خواھند کرد 
  صبح افغانستان ٨ روزنامه  : منبع 

                           
حمله به خانه کارگران ومھاجران افغان در 

 یزد ایران تقبیح میگردد
ـقـل حـقـوق بشـر   ـیـس کـمـیـسـیـون مسـت سیما سـمـر، رئ
ـرا   افغانستان، خواھان بازداشت کسانی شـده اسـت کـه اخـی
خانه ھای شماری از مھاجـران افـغـان را در شـھـر یـزد در  

 مرکز ایران آتش زده اند 
ـلـویـزیـون   ـبـه از ت خانم سمر در گفتگویی که روز یکشـن
ـیـت   ـران را مسـئـول تـامـیـن امـن طلوع پخش شـد، دولـت ای
مھاجران افغان در این کشور دانست و تاکید کرد کـه بـایـد  
عامالن این حمله، به عنوان مـجـرم شـنـاسـایـی و بـازداشـت  

 .شوند 
ـیـن   سیما سمر می گوید دولت ایران بر اساس تعـھـدات ب
ـم ایـن   ـی المللی، مسئول حفظ جان و مـال افـغـان ھـای مـق

 کشور است 
در عین حال، فرامرز تمـنـا، مـعـاون سـخـنـگـوی وزارت  
خارجه افغانستان گفته کـه ھـنـوز مـقـام ھـای جـمـھـوری  

ـبـات ھـویـت    اسالمی، ھیچ  ـرای اث گونه اسناد و شواھـدی ب
 متھم ارائه نکرده اند ) افغان بودن (

تصاویری که از شبکه تلـویـزیـون خصـوصـی طـلـوع در  

افغانستان پخش شده، خانه ھای سوخته و افـرادی را نشـان  
 می دھد که با لھجه فارسی دری سخن می گویند 

ھنوز جزئیات این حادثـه، مـیـزان خسـارات وارد شـده و  
شمار حمله کنندگان به خانه ھای مھاجران افغان مشـخـص  

 .نشده است 
مقام ھای ایرانی، پیشتر رسانه ھای افغانستان را متـھـم  
ـر   به جوسازی علیه جمھوری اسالمی در زمینه حوادث اخـی

 .کرده بودند 
 

 دوستان و مردم شریف افغانستان و ایران
ـبـه     ٥ ھمانطور که اطالع دارید، اوباش اسالمی از دوشـن

تیر در یزد در دسته ھای صدھا نفره خانواده ھای کـارگـر و  
مھاجر افغان را با سنگ و چوب زیر حملـه گـرفـتـه انـد و  
خانه ھای مسکونی آنھا ھمراه با زن و فرزنـدان شـان را بـه  
ـران   آتش کشیده، دھھا خانه را با بنزیـن طـعـمـه حـریـق و وی

بسیاری از خانواده ھا ی افـغـان بـه خـانـه ھـای  . نموده اند 
امن دوستان و آشنایانشان فرار کرده در آنـجـا مـخـفـی شـده  

تـاکـنـون  .  بسیاری نیز آواره بیابان و صـحـرا گشـتـه انـد . اند 
تعدادی بزرگسال و کودک در آتش سوخته و جـان بـاخـتـه  

بسیاری نیز در اثر آتش و پرتاب آجر و سنـگ سـوخـتـه  .  اند 
این مجروحین از طرف بیمارستـان ھـا بـه  .  و مجروح شده اند 

در یـک مـورد زن  . عنوان اینکه افغانی ھستند رد شده اند 
و شوھری افغانی را که ھمراه کودکشان با موتور در حـال  
عبور از خیابان بوده اند، با پاشیدن بنزین بروی انھا آتـش زده  

در حال حـاضـر بـجـز کسـانـی کـه خـانـه و  .  و سوزانده اند 
ـیـز در خـانـه   زندگی شان طعمه حریق شده است، دیـگـران ن

چـرا  .  ھای خود محبوس مانده و جرات بیرون آمدن را ندارنـد 
که دسته ھای اوباش و ارازل اسالمـی در خـیـابـان ھـا ھـر  
افغانی را که مشاھده می کنند، با برگ اقامت یـا بـدون  

در ایـن مـیـان مـامـوریـن  .  آن، مورد حمله قرار مـی دھـنـد 
انتظامی علیرغم مراجعه و شکایت قربانیان از ھـر اقـدامـی  
برای تامین امنیت آنان احتراز کرده و حتـی دیـده شـده کـه  
در مواردی در پشت جمعیت ارازل و اوباش در حـال حـرکـت  

ھمه این اطالعات توسط شاھـدان  .  و ھمراھی با آنان بوده اند 
عینی و خود قربانیان، چه آنھا که به بیابان ھا فرار کرده و  
چه انھا که در خانه ھای ھنوز اتش نزده شده ی اقـوامشـان  
پنھان شده اند، در برنامه زنده تلویزیونـی بـطـور زنـده بـه مـا  
گزارش شده اند و می توانیـد آنـھـا را در سـایـت و فـیـس  

 .بوک زیر شخصا مشاھده کنید 
من از ھمه انسانھای شریف، کارگران، سوسیالیسـت ھـا  
ـم کـه   و آزادیخواھان افغانی و ایرانی در خـواسـت مـی کـن
ـفـاوت   نسبت به این دور جدید سرکوب کارگران افغان بـی ت

ـتـکـارانـه جـمـھـوری  . ننشینند  چه بسا که ایـن اقـدام جـنـای
اسالمی مقدمه یک قوم کشی وسیعتر در شھرھای دیـگـر  
باشد و اگر بموقع و در ھمینجا جلوی آن گرفتـه نشـود، بـه  

من از ھمه شما می خـواھـم  . فجایع بزرگتری منتھی گردد 
بھر طریق ممکن صدای اعتراض خود را به این جنایات کـه  
به سرکوب چندین ساله ی کارگران افـغـان ابـعـاد کـامـال  
ـرنـت، رادیـوھـا و   ـت ـن جدیدی داده است، در فـیـس بـوک، ای
تلویزیون ھا و جراید و از طریق تلفن و اعتراض بـه مـقـامـات  

ھم اکنـون کسـانـی  . عفو بین الملل ھر چه رساتر بلند کنید 
از ایرانی ھـا و افـغـانـی ھـای خـارج از کشـور در صـدد  
ـلـف   برگزاری می تینگ ھای اعتراضی در شھرھای مخـت

اخبار، گزارش و  
 واکنشھا 

در مورد اقدامات فاشیستی رژیم  
 اسالمی بر علیه مھاجرین افغانستانی 
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ـیـن  . اروپا و آمریکا در اعتراض به این جنایات می باشند  اول
ـبـه   ـر  ١٤ میتینگ اعتراضی در این مورد چھارشـن ـی   ٤ (  ت

ـیـن الـمـلـل در  ٣ ساعت  )  جوالی   بعد از ظھر در برابر عفو ب
تورنتوی کانادا سازمان داده شده است که من از ھمه شـمـا  
دعوت می کنم که بـھـرطـریـق مـمـکـن در آن شـرکـت و  
ھمبستگی خود را با کارگران و مھاجریـن افـغـان در شـھـر  

 .یزد اعالم دارید 
 سیامک ستوده 

  تیر ٨  / ٢٠١٢  جون  ٢٩ 
 

 حمالت فاشیستی حکومت اسالمی به 
 افغانی ھای مقیم ایران را محکوم کنیم

تبلیغات، سـیـاسـت ھـا و عـمـلـکـردھـای فـاشـیـسـتـی  
حکومت اسالمی ایران، زمینه ای را فراھم کرده اسـت کـه  
برخی اتفاقات پیش آمده در شھرھای ایران، بدون ھیچ سـنـد  

حکـومـت اسـالمـی،  . و ثبوتی به افغانی ھا نسبت داده شود 
ھم چنین بحران ھایش از جمله بی کاری در کشـور را بـه  
مھاجرین و کارگران افغـانـی نسـبـت مـی دھـد کـه دروغ  

 .محض است 
تھاجم ھمه جانبه به افغانی ھا در یزد، به بھـانـه تـجـاوز  
ـم آن از   دو افغانی به یک دختر کـه ھـنـوز صـحـت و سـق
جانب دستگاه ھای امنیتی و قضایـی حـکـومـت اسـالمـی  
ـرانسـانـی   نیز روشـن نشـده اسـت، آشـکـارا یـک اقـدام غـی

 .فاشیستی است 
روزنامه ھای حکومتی شایع کردنـد کـه ایـن جـنـایـت  

ھر چند که تاکـنـون  .  توسط افغانی ھا صورت گرفته است 
از سوی ازکان ھا و مقامات حکومت اسالمی ھیچ گـونـه  
اسناد و شواھدی که ھویت افغان بودن عامل این جنایت را  

 .نشان دھد، ارائه نشده است 
ـری کـه   مستقل از این کـه مـتـجـاوز و قـاتـل آن دخـت
جسدش در چاھی در یزد کشف شده است چه کسـی سـت  
و چه ھویت ملی دارد، این اندازه از توحش به مـردمـی کـه  
مستقیم و غیرمستقیم ھیچ نقشی در این تھاجم نداشته انـد،  
نسبت داده می شود به دور از واقعیت اسـت و نـمـی تـوانـد  

 .بدون طرح و نقشه عوامل حکومتی صورت گرفته باشد 
روزی نیست که مقامات حکومت اسالمی، ماجـریـن و  
ـنـد و   پناھندگان و کارگران افغانی را تھدید به اخـراج نـکـن
روزی نیست که مانع از ورود آن ھا به اماکـن عـمـومـی و  

  ١٥ اخیرا ھم رسما  آنـان را از حضـور در  .  پارک ھا نشوند 
استان کشور ممنوع کرده اند و ھمین چند روز پیش ھـم در  
نوار مرزی ایران و ترکیه در جریان یـک تـھـاجـم وحشـیـانـه  

 . نفرشان را به قتل رساند ١٨ حداقل  
ـبـه   ـر مـاه،  ٦ بنا به گزارش خبرگزاری ھرانا، سه شن ـی  ت

ـران و ورود   گروھی مسافر افغان که قصد خارج شدن از ای
از تـوابـع   «چـھـارسـتـون »به ترکیه را داشتند، در روسـتـای  

ـروھـای   ـی ـرانـدازی ن ـی سلماس در مرز ایران و ترکیه، مـورد ت
انتظامی حکومت اسالمی قرار می گیرند کـه در پـی آن  

 نفر نیز به شدت زخمـی  ٥  تن از آنان کشته می شوند و  ١٨ 
 .می گردند 

این اولین باری نیست که شـھـرونـدان افـغـانـی، تـوسـط  
ـتـل مـی رسـنـد  . نیروھای سرکوبگر حکومت اسالمی به ق

ـبـل از رسـیـدن بـه   بنا به شواھد، اکثر پناه جویان افـغـان، ق
ـر مـی شـونـد و   مقصدی امن، در ھمین مسیرھا یا دستگـی

روانه زندان می گردند یا این گونـه بـه رگـبـار گـلـولـه آدم  
 .کش ھای حکومت اسالمی از پای در می آیند 

ممنوعیت فروش مواد غذایی و ارائه خدمات بھداشـتـی  
در ایران، مـمـنـوعـیـت مـدرسـه   «غیرمجاز »به افغانی ھای  

برای کودکان افغانی و غیرقانونی بودن ازدواج با شھـرونـدان  
ـرده و   افغانی، تنھا گوشه ھایی کوچکی از اقدامات گسـت
ـیـه   ھمه جانبه غیرانسانی و وحشیانه حکومت اسالمـی، عـل

 .کارگران و مھاجرین افغانی است 
ـبـاع و   غـالم رضـا غـالمـی، مـدیــر اداره کـل امـور ات
مھاجران در استان فارس، حتی از سوپرمارکت ھا، نـانـوائـی  
ھا، رانندگان تاکسـی و عـمـوم مـردم خـواسـتـه اسـت کـه  
مشخصات ھویتی افغانی ھا را مطالبه کنند و بـه آن ھـا  

این اقدام غیر از تـحـریـک مـردم نـاآگـاه و  .  خدمات ندھند 
 .متعصب علیه افغانی ھا معنی دیگری ندارد 

ـتـل یـک  ١٣٩١ غروب روز شنبه دھم تیر   ـبـال ق ، بـه دن
ـرخـی   دختر جوان در یزد، مشتی اراذل و اوباش حکومتی و ب

 ھای کارگری و مھاجـر افـغـانـی    از مردم متعصب، خانواده 
مقیم این شھر را با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادنـد و  

.  ھا خانه مسکونی مھاجرین افغان را به آتـش کشـیـدنـد   ده 
ـیـز    در اثر این یورش   ھای وحشیانه که عـامـل اصـلـی آن ن

ـنـد، شـمـاری از افـغـانـی   ھـا    دستگاه ھای حکومتی ھست
درآتش سوخته و به شدت زخمی شده و تعداد دیـگـری آواره  

 .اند    ھا شده    بیابان 
ـنـد    ھای وزارت امور خارجه افغـانسـتـان مـی   مقام    گـوی

که پس از کشته شدن یک شھروند ایرانـی در والیـت یـزد  
 ھای مھاجران افـغـان در    این کشور، شھروندان یزدی بر خانه 

آن والیت ھجوم برده و طی آن، نزدیک به دوصد خـانـواده را  
 . اند   متضرر کرده 

ـتـخـت   ـران در کـابـل پـای سفارت حـکـومـت اسـالمـی ای
ـیـد   افغانستان، وقوع این حادثه را در روزھـای گـذشـتـه تـای

به نقل از سایـت رادیـو صـدای آلـمـان، مـحـمـد  .  کرده است 
ـتـه   ـران در کـابـل گـف دھقانی، مسئول مطبوعاتی سفارت ای
ـر ھـجـده      است که دو مھاجر افغان در شھر یزد بر یک دخـت
    ساله ایرانی تجاوز کرده و سپس این دختر را به قتـل رسـانـده 

او، ادعا کرد مردم یزد از این موضوع خشمگیـن شـدنـد  .  اند 
 «.واکنش عمومی نشان دادند »و  

 گوید که در پـی ایـن    اما، وزارت خارجه افغانستان می 
 ھای مھاجر در والیت یزد ایران مخـتـل    حادثه، زندگی افغان 

فرامرز تمنا، معـاون سـخـنـگـوی وزارت خـارجـه  .  شده است 
ـر    افغانستان می   ـرانـی ب گوید که در پی حمله شھـرونـدان ای

 ھای مھاجران افغان در یزد، نزدیک به دوصد خـانـواده    خانه 
 .متضرر شده اند 

گـویـد     صـبـح گـفـت، مـی  ٨ فرامرز تمنا، به روزنامـه  
ـرانـی، مـھـاجـران    ھرچند در پی   کشته شدن یک شھروند ای

ـران ھـیـچ    افغان متھم شده   اند، تاکنـون نـھـادھـای دولـت ای
اسناد و شواھدی را به سفارت افغانستان در تھـران و وزارت  

 انـد کـه نشـان دھـد شـھـرونـدان    خارجه در کابل ارایه نکرده 
ـتـل دسـت داشـتـه   ـق او گـفـت جـرم عـمـل  .  انـد   افغان در این

ـرار   شخصی است و نباید دیگر مھاجران مورد آزار و اذیـت ق
 .گیرند 

     حال، برخی سایت ھای اینترنتـی گـزارش داده   در ھمین 
ـر خـانـه   ھـای    اند که نیروھای امنیتی ایران و جوانان یزد، ب

مھاجران افغان حمله برده، شماری از مـھـاجـران را بـازداشـت  

ـرخـی از آن   کرده و خانه  امـا  .  انـد    ھـا را آتـش زده     ھای ب
مـردم بـوده   «واکنش عمـومـی » گوید این    سفارت ایران می 

 .است 
گوید ھنوز جزئیات دقیقـی    وزارت خارجه افغانستان می  

 ھایی که به مھاجران در والیت یزد رسیده اسـت،    از خسارت 
اما یک مقام حکومت افغانسـتـان کـه از  .  در دست نیست 

ولـه    گرفتن نامش خودداری کرده است، بـه سـایـت دویـچـه  
 ھا در یزد، حمله شـده اسـت     ھای افغان   گفته که بر خانواده 

 ھـایـی    و حتا از تجاوز جنسی بر دختران مھاجر نیز گـزارش 
 .وجود دارد 

ـرای تشـخـیـص    اما، فرامرز تمنا می گوید تالش   ھـا ب
اگر ھـم در  »:  او گفت . ھویت افراد متھم به قتل جریان دارد 

نھایت یکی از اتباع افغانستان چنیـن کـاری کـرده بـاشـد،  
طبیعی است که جرم یک عمل شخصی اسـت و مـتـوجـه  

 «.شود   ھیچ کدام از دیگر شھروندان افغانی در ایران نمی 
 والیت ایران است که اقـامـت مـھـاجـران  ٢٠ یزد از جمله  

افغان در آن از سوی حکومت اسالمی ایران، ممـنـوع اعـالم  
ھا در این مناطق و ھـم    ممنوعیت اقامت افغانی  .  شده است 

ـران بـا آن    ـتـی ای  ھـا، از سـوی    چنان بدرفتاریمسـئـوالن دول
شماری از فعاالن اجتماعی ایران و حامیـان حـقـوق بشـر بـه  

ـرا در پـی اعـدام  .  شدت مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت  اخـی
ـر ضـد   ـران، تـظـاھـراتـی ب شماری از مھاجـران افـغـان در ای

 .حکومت ایران در کابل برگزار شد 
حکومت اسالمی، اعالم کرده اسـت کـه مـردان مـجـرد  
افغان مقیم استان ھای تھران، خراسان رضوی و اصفـھـان تـا  

 .آخر ماه جاری از این کشور اخراج خواھند شد 
ـتـظـامـی   ـروی ان ـی در ابتدای سال جاری، یـک مـقـام ن
اصفھان اعالم کرده بود که اتباع افغانسـتـان در روز سـیـزده  

انـدکـی  .  بدر، حق حضور در پارک تفریحی صفه را نـدارنـد 
پس از آن، مقامات استان مازندران اعالم کردند کـل اسـتـان  

شـده و تـمـامـی   «منطقه افغان مـمـنـوع »مازندران تبدیل به  
پناھندگان افعان باید تا پایان خرداد ماه، ایـن اسـتـان را بـه  

در سال گذشته نیز تنـھـا در  .  مقصد نامعلومی ترک کنند 
 نفر پناھنده افغان دستگیر و به اجـبـار، بـه  ٣٠٤٠ این استان،  

ـتـه  . افغانستان بازگردانده شده بودند  در عین حال، تنھا دو ھـف
به پایان مھلتی که وزارت کشور اعالم کرده است که طـی  
آن، مردان مجرد افغان باید سه استان اصلـی مـحـل اقـامـت  
افغان ھا، یعنی تھران، اصفھان و خراسان رضـوی را تـرک  

 .کنند، باقی مانده است 
ـران،   ـرخـی از رسـانـه ھـا در ای به تازگی نیز گـزارش ب
حاکی است که اسـتـانـداری فـارس فـروش کـاال و مـواد  

ـبـاع  »غذایی و ارائه خدمات عمومی و بھداشـتـی را بـه   ات
 .ممنوع کرده است  «خارجی غیرمجاز  

ـر   «عصر مردم »روزنامه   ـی ـم ت ـت چاپ شیراز، در روز ھـف
ماه سال جاری به نقل از روابـط عـمـومـی اداره کـل امـور  
اتباع و مھاجرین خارجی اسـتـانـداری فـارس نـوشـت، یـک  
مقام استانداری این استان ھشدار داده که با کسانی که بـه  

 «اتباع خارجی غیر مـجـاز »فروش کاال و ارائه خدمات به  
 .اقدام کنند، به شدت برخورد خواھد شد 

ـبـاع و   طبق این گزارش، غالمرضا غالمی، مدیرکـل ات
بـا ھـمـاھـنـگـی  »: مھاجرین خارجی استانداری فارس گفت 

ـفـی، دانشـگـاه عـلـوم   صورت گرفته بـا مـجـمـع امـور صـن
پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجـارت اسـتـان فـارس و  
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و مراجع قضایی استان با فروشنـدگـان کـاال    نیروی انتظامی 
و ارائه دھندگان خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز به شـدت  

 «.برخورد خواھد شد 
مدیرکل اتباع و مھاجرین خارجی استانـداری فـارس در  

ـم تـا بـا ھـمـکـاری  :  ادامه گفته است  آمادگی کامـل داری
ـلـمـب   سایر دستگاه ھای مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پ
برخی مراکز از جمله نانوایی ھـا و اغـذیـه فـروشـی ھـا و  

 .مراکزی که با بھداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنیم 
اظھارات فاشیستی این مقام استانداری فـارس، بـازتـاب  

در  .  گسترده ای در رسانه ھای فارسـی زبـان داشـتـه اسـت 
ـیـز در   «خرم بید »ھمین زمینه، فرماندار   در اسـتـان فـارس ن

اوایل خرداد ماه سال جاری از طرح ممـنـوعـه شـدن اسـکـان  
 .اتباع غیرمجاز بیگانه در این شھر خبر داده بود 

ـیـد   به گزارش استانداری استان فارس، فـرمـانـدار خـرم ب
ـر  ٩٠٠ سال گذشته قریب بـه  »:  گفته است  ـبـاع غـی ـر ات ـف  ن

 گروه از شھرستان طرد شدنـد کـه  ٥٤ مجاز در قالب بیش از  
ـروی   ـی کارنامه موفقی برای نیروھای عمل کننده به ویـژه ن

 «.انتظامی شھرستان رقم زد 
طی ماه ھای اخیر ، در پی تصمیم برخی از مـقـامـات  
حکومت اسالمی مبنی بر ممنوعیت ورود اتبـاع افـغـان بـه  

ای از یک شھر ھم چون اصفـھـان و بـه کـل یـک    ناحیه  
ـرخـورد بـا   شھر ھم چون نوشھر در شمال ایران مسـالـه نـوع ب

 ویژه اتباع افغـان، در کشـور بـار دیـگـر    اتباع غیرایرانی، به 
ـرخـوردھـای زشـت و   ـنـه ب نظرھا را به خود جلب کرده و زمی

 .ناروا و نژادپرستانه به آن ھا را فراھم نموده است 
ـروھـای   ـی از زمانی که کشـور افـغـانسـتـان، از سـوی ن
ـیـسـت کـه   نظامی ناتـو بـه اشـغـال درآمـده اسـت، روزی ن
مردمی بی دفاع قربانی اعمال جنایت کارانه اشغالگران، بـه  

و یـا تـوسـط گـروه ھـای  .  ویژه نیروھای آمریکایی نشـونـد 
 .تروریستی ترور نگردند 

ـم   ـی شکی نیست که اکثریت اعـظـم افـغـانـی ھـای مـق
ـقـه   ـرایـن، طـب ـنـاب ایران، بخشی از طبقه کارگر ایران ھستند ب
ـبـایـد اجـازه دھـنـد کـه   ـران ن کارگر و مـردم آزایـد خـواه ای
ـنـاھـنـدگـان   حکومت اسالمی، به حملـه بـه مـھـاجـریـن و پ
. افغانی، سیاست ھای فاشیستی را در جامعه نھادینه کنـد 

ـر بـه   باید در تمامی عرصه ھا، از جمله تعرض وحشیانه اخـی
شھروندان افغانی در ایران، در مقابـل ایـن حـکـومـت جـانـی  

 .ایستاد 
ـروھـای آزادی خـواه و انسـان دوسـت   ـی ھم چنین ھمه ن
ـرسـتـانـه   موظفند بی درنگ این اقدامات وحشـیـانـه و نـژادپ

ـران را    علیه افغانی  ـر شـھـرھـای ای ـم یـزد و سـای ـی  ھای مق
کارگران و مردم آگاه ایران وظیفه انسـانـی و  .  محکوم کنند 

اجتماعی دارند که بر علیه تبعیض و بدرفتاری ارگان ھا و  
مقامات حکومتی علیه کارگران و مھاجران افغان اعتـراض  

. کنند و خواھان متوقف کردن ایـن گـونـه اقـدامـات شـونـد 
ـر بـا    کلیه افغانی   ـراب ـران، بـایـد از حـقـوقـی ب ھای مقیم ای

 .شھروندان ایرانی برخوردار گردند 
ـیـسـتـی،   مسلم است که ھمه نیروھای کـارگـری کـمـون
آزادی خواه و برابری طلب و آزادی خـواه در داخـل و خـارج  
کشور، ھم زمـان بـا افشـای سـیـاسـت ھـای فـاشـیـسـتـی  
ـم   ـی حکومت اسالمی و تعرض اخیرشان به افغانی ھـای مـق
ایران به ویژه در شھر یزد، از مجامع جھانـی بـخـواھـنـد کـه  
حکومت اسالمی را محکوم کنند و نگذارند این انسـان ھـا  
ـربـانـی بـحـران ھـا و   بی دفاع و محروم و انسـان دوسـت، ق

 .سیاست ھای نژادپرستانه حکومت اسالمی شوند 
ـریـن، جـانـی   حکومت اسالمی ایران، یکی از تبـه کـارت
ترین و فاشیست ترین حکومت ھای جھان معاصر است کـه  
تنھا سرنگونی کلیت آن با قدرت مردمی مـی تـوانـد زخـم  
ـران   ھای عمیقی که این حکومت ضدانسان بر پیکر مردم ای

 .و افغانی ھای مقیم ایران وارد کرده است، کمی بھبود پیدا کند 
 بھرام رحمانی   

 ٢٠١٢  ژوئیه  ٣  - ١٣٩١ سه شنبه سیزدھم تیر  
 

ممنوعیت ورود افغانھا به یک 
 پارک در اصفھان

جلوگیری از ورود شھروندان افغان به پارک کوھستانـی  
ـفـت بـه ویـژه در    صفه در اصفھان موج گسترده  ای از مـخـال

ایـن اقـدام بـه  .  ھای اینترنتی را به دنبال داشـتـه اسـت   سایت 
 .به در انجام شد   ی تامین رفاه مردم در سیزده   بھانه 

ـبـون جـھـانـی  " خبرگزاری محلی ایمنا کـه خـود را   ـری ت
 فـروردیـن  ١١ کند روز جمعه    معرفی می "  کالنشھر اصفھان 

ـر  ١٣٩١   از قول مسئول كمیته انتظامی ستاد تسـھـیـالت سـف
به منظور رفاه شھـرونـدان  »اصفھان، احمدرضا شفیعی نوشت  

ـیـت و اداره   ـیـس امـن ـل نیروھای این کمیته بـا ھـمـکـاری پ
 فـروردیـن از ورود افـاغـنـه بـه پـارک  ١٣ اماکن در روز  

ـر بـا   «.کنند   کوھستانی صفه جلوگیری می  انتشار ایـن خـب
ی آن در روزھـای    ھای شدیدی روبرو شد که دامنه   اعتراض 

 .شود   تر می   اخیر و در دنیای مجازی مدام گسترده 
 

 ستیزی به بھانه تامین امنیت خارجی
ـم را   حضـور  " به گزارش ایمنا شفیعی علـت ایـن تصـمـی

ھای گذشتـه در ایـن    پررنگ افاغنه در روز طبیعت در سال 
عـنـوان  "  ھـا   پارک کوھستانی و ایجاد ناامنی برای خـانـواده 

او کـه ھـمـچـون اغـلـب مسـئـوالن جـمـھـوری  .  کرده اسـت 
ـرای جشـن  "  در    بـه   سـیـزده " اسالمی از به کار بردن عبـارت   ب
با توجه به ایـن کـه  »گوید    روز پایانی نوروز پرھیز دارد می 

ـرج بـه دامـان     فروردین خانواده ١٣ در روز   ـف ھا برای تفریح و ت

ـیـت شـھـرونـدان و    طبیعت پناه می  برند، از این رو حـفـظ امـن
ایجاد فضایی آرام برای گذران اوقـات فـراغـت ایـن روز از  

 «.ای برخوردار است   اھمیت ویژه 
شماری از کاربران ایرانی اینترنت اقـدام مسـئـوالن شـھـر  

ـرسـتـانـه " اصفھان را به عنوان عـمـلـی   ـنـی  " و  "  نـژاد پ تـوھـی
ـران بـه شـدت مـحـکـوم  " سابقه   بی  به شھروندان افغان مقیم ای

ـری از ورود افـغـان .  انـد   کرده  ھـا بـه یـک پـارک    جـلـوگـی
عمومی تنھا پنج روز پس از آن صورت گرفته که مـحـمـود  

نژاد برای شرکت در سـومـیـن جشـن جـھـانـی نـوروز    احمدی 
ـبـه   ھمراه با رئیسان جمھوری افغانستان و پاکستان بـه دوشـن

 پایتخت تاجیکستان رفته بود 
 

 محرومیت از تمام حقوق اجتماعی
ـری از ورود   بر خالف نظر برخی از معترضان به جـلـوگـی

ـرخـوردھـایـی    افغان  ـیـن ب ـقـه   بـی " ھا به پارک صفه، چن " سـاب
ھای فراوانی از بـدرفـتـاری    ھای اخیر گزارش   در سال .  نیست 

تباران مقیم ایـن کشـور    حکومت و حتا مردم ایران با خارجی 
خبرگزاری فـارس  .  به ویژه شھروندان افغان منتشر شده است 

ـریـه  "  از قول احمد دردشتی موسس  ٩٠  مرداد  ١٧  انجمـن خـی
ـیـونـد  »نوشت  "  حضرت ابوالفضل استان اصفھان  طبق قـانـون پ

ـیـونـد    اعضای ھر ایرانی به ھموطن خود امكان  پذیر است و پ
 «.شود   از یك ایرانی به افاغنه انجام نمی 

مطابق تصمیمی که از سوی دولت و مـجـلـس حـمـایـت  
شود فرزندان زنان ایرانی کـه بـا مـردان خـارجـی ازدواج    می 

ـنـد  سـایـت  .  کرده باشند از داشتن تابعیت ایران مـحـروم ھسـت
ـبـاع  ٩٠  مرداد  ٢٥ خبرآنالین    با استناد به آمـار اداره کـل ات

 ھـزار کـودک بـدون  ٣٢ »خارجی استانداری تھران نوشـت  
ـرانـی بـا   ـران ای ھویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دخـت

ایـن کـودکـان  »نـویسـد    خبرآنالین می . ھستند  «اتباع بیگانه 
که اغلب از پدران افغانی ھستند نه شناسنامه دارنـد و نـه  

توانند تابعیت ایرانی داشتـه بـاشـنـد و از ھـیـچ حـقـوق    می 
 «.قانونی برخوردار نیستند 

 
 ھا با افغان" شرمانه بی"انتقاد از رفتار 

ـرای تـحـصـیـل کـودکـان افـغـان در   ایجاد محدودیـت ب
ـرخـی از    ھای ایران و جلوگیری از ورود افغان   مدرسه  ھا بـه ب
ھـا    ھای عمومی از جمله برخی استخرھـا و ورزشـگـاه   مکان 

جمھوری اسالمی مـدعـی اسـت  .  ای طوالنی دارد   نیز سابقه 
ـنـاھـگـاه آوارگـان افـغـان   از بیش از سه دھه پیش مھمترین پ

شود از زمان اشغال افغـانسـتـان تـوسـط    برآورد می .  بوده است 
ـیـون  ٣  تـا کـنـون  ١٣٥٧ ارتش شوروی سابق در سـال   ـل  مـی
 .اند   مھاجر افغان به ایران پناه آورده 

من ھم : جوانان در اصفھان
 افغانم

بـه ظـلـمـی کـه بـه  "  ای بـا عـنـوان    خیلی زود صفحـه 
شـود ھـمـیـن امـروز      ھای افغان در کشورمـان مـی   ھمشھری 
ـلـی زود  .  راه انداختند   را به " پایان دھیم  در این صفحه که خـی
ـر عضـوش شـده ٢٠٠٠ بیش از   ـران اخـبـار و     کارب انـد، کـارب

ـیـه افـغـان  ھـای سـاکـن    مطالب مربوط به ظلم و تبعیض عـل
ـلـه    خوان کرده و باھم به دنبال ھم   ایران را ھم  فکری برای مقـاب

 .با این رویه نھادھای دولتی جمھوری اسالمی ایران ھستند 
ـران    در راستای ھمین اھداف، عکس  ھایی از برخی کـارب
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منتشر شده است که روز سیزده بدر بـا پـالکـاردھـایـی کـه  
نوشته شده است، بـه  "  ما ھمه افغان ھستیم "ی    روی آن جمله 

ـیـه ایـن اقـدام    ھای اطراف تھران و طبیعت رفته   کوه  اند و عـل
 .اند   آمیز حاکمیت تبلیغ کرده   تبعیض 

یـکـی از کـاربــران عضـو ایـن صــفـحـه، در یـادداشــت  
بـه خـط خـوش رو دیـوار مـجـتـمـع  »: کوتاھی نوشته اسـت 

جـا بـدون افـغـان ھـیـچ    ایـن : سازی نوشته است   مسکونی تازه 
ـرانـی  ھـاسـت    سـال .  نبود، ما رفتیم، شما زنده باشی عـزیـز ای

آورد، حضور پنـھـان    خط بغض به گلویم می   یادآوری این دست 
ھای عزیز، برادران و خواھران ستمدیده امـا    ادعای افغان   و بی 
 «.فغان ما   بی 

بعضی از کاربران نیز ویدیوھای کوتاھی را ضبط کـرده  
ــوتــیــوب " و در   ــه "  ی ــتــراک گــذاشــت ــه اش انــد و از رفــتــار    ب
ھـا    آمیز دولت جمھوری اسالمی ایران نسبت به افـغـان   تبعیض 

ـرخـی از آن .  انـد   عذرخواھـی کـرده  ـیـز از رفـتـارھـای    ب ھـا ن
ھـا    آمیز و توام با تحقیر برخی ایرانیان نسبت به افـغـان   تبعیض 

 اند   اعالم شرمساری و انزجار کرده 
 

ھنرمندان سرشناس ایران برای حمایت 
 افغان ھا به مازندران می روند

شماری از ھنرمنـدان سـرشـنـاس  ) ٩١ ثور ١١ پژواک ( ھرات 
ـرنـده جـایـزه اسـكـار    سینمای ایران بشمول اصغر فـرھـادی،   ب

اعالم كرده اند ،برای حمایت و ابراز ھـمـدلـی بـا مـھـاجـریـن  
 .افغان به والیت مازندران این كشور سفرمی كنند 

ـران در   این حركت مدنی ھنرمندان سرشناس سینـمـای ای
حالی اعالم می شود كه ، اداره محلی والیت مـازنـدران در  

ـردد،   حضـور    شمال ایران، تا حدود دو ماه دیگر؛ از ھر گونه ت
و یا اقامت افغان ھا در والیت مازندران این كشور حـتـی بـا  

 .داشتن ویزه جلوگیری خواھد کرد 
ـقـی   ـقـل از سـیـد ت سایت خبری وزارت داخله ایران بـه ن

 مدیر امور اتباع خارجی والیت مازنـدران در شـمـال    شفیعی، 
این كشور نوشت كه این مصوبه، از سـوی ادار   مـحـلـی و  

 ماه  جـوزای  ٣٠ مقامات مركزی ایران تائید شده است و تا  
 .سال جاری، عملی خواھد شد 

ـرنـامـه   به گفت  این مسئول محلی والیت مازندران، ایـن ب
 دارای مـجـوز و یـا     متاھـل،   شامل تمام افغان ھای مجرد، 

 .بدون مجوز و حتی دارنده گان پاسپورت می شود 
ـرای  "   یك فـرصـت  طـالیـی "  شفیعی این مصوبه  را   ب

ـیـگـانـه خـوانـده و   والیت مازندران؛ بخاطر پاك سازی اتباع ب
امروز حضور افغان ھا یك  تھدید برای ما بـه  :"  افزوده است 

 ."شمار می رود 
ـبـاع خـارجـی والیـت مـازنـدران، ایـن   به گفت  مدیرامـورات

ایـن  "   نـمـی تـوانـد حضـور    والیت به دلیل پذیرایی سیاحان، 
 .را بپذیرد " اتباع 

در ماه حمل سال جاری، خبرگزاری ایمنا والیت اصفھـان  
به نقل از احمد رضا شفیعی، یك مسئول محلی ایـن والیـت  

نیروھای امنیتی به منظور رفـاه شـھـرونـدان در  "  نوشت كه  
از ورود افـاغـنـه بـه پـارك  )  سیـزده بـدر (  روز سیزدھم نوروز 

 ."كوھستانی صفه این والیت جلوگیری كردند  
ـبـه   مـاه  ١١ اما روزنامه شرق در گزارشی كـه روز دوشـن

ثور نشر شد نوشته است كه آغاز روند واكنش ھنرمندان مـی  
 .شود "  رفتارھای نژاد پرستانه " تواند مانع از این  

ـراراسـت اصـغـر   در گزارش این روزنامه آمده اسـت كـه ق
 ثـور  ٢٣  یـا  ٢٢  روز     كارگردان مشھور این كشور،   فرھادی، 

را كه برنده جـایـزه  " جدایی نادر از سیمین " به ایران بیاید و فلم 
جھانی اسكار شد در چند مکتب مھاجرین افـغـان نـمـایـش  

 .دھد 
 افزون بر اصغر فـرھـادی شـمـاری    بر پایه گزارش شرق، 

    دیگر از ھنرمندان نامدار ایران، از جمله داریوش مھـرجـویـی، 
ـیـز     مانی حقیقی،   نیكی كریمی،   لیال حاتمی و علی مصفا ن

 .به مازندران سفر خواھند كرد 
ـتـه شـده   تا اكنون زمان دقیق این سفر اعالم نشده اما گف

ھنرمندان به عنوان نبض تپنده جامعه قصـد دارنـد  "  است كه  
ـم   ـی با حضور درشھرھای مختلف و در بین مھاجرین افغان مق

 ."را بگیرند ) ایران (  جلو خدشه دار شدن چھره كشور   ایران، 
ـتـه    مانی حقیقی،  ـران گـف ـنـمـای ای  كارگردان مطرح سـی

است آنھا قصد دارند با نمایش فلمی از داریوش مـھـرجـویـی  
در شھرھای مختلـف والیـت مـازنـدران در مـیـان مـردم بـه  
خصوص مھاجرین افغان حضور داشته و اعتراض خود را بـه  

 .این تصمیم با دولت مطرح كنند 
ـقـی نـوشـتـه   ـی روزنامه شرق در ادامه به نقل از مانی حق

ـم بـه خـواھـران و    برای ایجاد ایرانی آبادتر، :"   است   نیاز داری
 بیـمـه    ، تحصیالت عالی،    اقامت   برادران افغان خود اجازه كار، 

 ."و مسكن بدھیم 
ـیـز، از   پیش ازاین شمار زیادی از فعاالن مدنی ایرانـی ن

 وبالگ ھا و یا رسانه ھای اجـتـمـاعـی بـه    طریق سایت ھا، 
تشریح دیدگاه مثبت مردم ایران نسبت بـه مـھـاجـریـن افـغـان  

 .پرداختند 
 با برشمـردن دالیـل    معترضان ضمن محكومیت این اقدام، 

 مـذھـبـی و بـافـت ھـای اجـتـمـاعـی و    متعدد فرھنگـی، 
 طرح جلوگیری از ورود افغان ھـا بـه    تاریخی میان دو ملت، 

این پارك تفریحی را یك اقدام نژاد پرستانه توصیف نـمـوده و  
 .از مردم افغانستان عذر خواستند 

ھمچنان شماری از فعاالن حقـوق بشـر،درایـن کشـور بـا  
ـم "  نوشتن پوسترھایی با شعار  ـی بـه نـژاد  "  و  "  ما ھمه افـغـان
 .به این تصیمیم اعتراض كردند " پرستی در ایران پایان دھید 

ـریـن شـمـار   ـیـشـت ایران از جمله كشـورھـایـی اسـت كـه ب
 .مھاجرین افغان را میزبانی می كند 

 در حـال    برپایه اطالعات وزارت امور مھاجرین افغانستان، 
ـران  ٣٠٠ حاضر حدود دو میلیون و    ھزار مھاجر افـغـان در ای

ھزار تن از آنـان دارای  ٩٠٠ زنده گی می كنند كه نزدیك به  
 اسناد قانونی اقامت در این كشورھستند 

 
از : کارگران افغان در ایران

 بیکاری تا بیگاری
ـران    کارگران مھاجر افغان سـخـت  ـریـن کـارھـا را در ای ت

ی بیکاری،درمان، عیدی و    اما از حق بیمه .  دھند   انجام می 
" ای     ھـای یـارانـه   کـمـک . " یا مزایای دیگر برخوردار نیستند 

آیا وضعیت اسفناک آنان بـھـبـود  .  گیرد   نیز به آنھا تعلق نمی 
 خواھد یافت؟ 

ــی از ســوی اداره  ــام دقــیــق ــرح  " ی آمــار ایــران و    ارق ط
ی تعداد نیروی کـار افـغـان و    درباره "  آمارگیری نیروی کار 

دکتراحمد فریـد  .  سھم آنان در اقتصاد ایران منتشر نشده است 
وزارت کـار، امـور اجـتـمـاعـی، شـھـدا و  " راید، سخنگوی  

گـویـد کـه کـارگـران    ولـه مـی   افغانستان به دویچه "  معلوالن 
ـقـش    مھاجر افغانستان در تحکیم پایه  ـران ن ھای اقتصـادی ای

بیش از  »: کند   وی خاطرنشان می . ای دارند   و برجسته   ارزنده  
 ھـزار  ٩٤ .  کننـد    ھزار نفر در مشاغل مختلف کار می ٢٠٠ 

ـبـت نشـده  ـروی  .  انـد   نفر نیـز ھـنـوز بـه صـورت رسـمـی ث ـی ن
ترین کارھا را که اتباع دیگر کشورھا و یـا    کارافغان سخت 

گیرند، در مـقـابـل مـزد نـاچـیـزی    ھا برعھده نمی   خود ایرانی 
 .«دھند   انجام می 

سید احسان کارشناس افغانی امور مھاجرین افغـانسـتـان  
ی وضعیـت کـاری    ھا درباره   که مقیم شھرمشھد است و سال 

ـیـق کـرده، تـخـمـیـن مـی  زنـد کـه تـعـداد    این مھاجرین تحـق
ـیـون   ـل مھاجران قانونی یک میلیون نفراست و حدود یک مـی

ـرنـد   نفر دیگر نیز به صورت غیرقانونی در ایران به سر مـی  . ب
ـران     در صد افغانی ٣٠ حدود  »: افزاید   وی می  ـم ای ـی ھای مـق

کسانـی ھـم کـه  .  کنند   برند کار می   که قانونی به سر می 
ـری، گـچ   ھـای سـنـگ   غیرقانونی و در کـارخـانـه  ـری و    ب ب

ھای آجرپزی مشغول ھستند بر اساس قوانین جمـھـوری    کوره 
 .«اسالمی ایران حق کار در ایران را ندارند 

 
کارگران افغان در ایران ھیچ حقوقی 

 !"ندارند
ـیـن   ـم مشـھـد ھـمـچـن ـی سید احسان کارشناس افغان مـق

ــی حـق کــار در ھـمــه   مـی  ی    گـویـد کـه کـارگــران افـغـان
دو سـال  »:  کند   وی تاکید می .  ھای ایران را ندارند   کارخانه 

ـران اعـالم کـرد کـه    پیش اداره  ی کار و امور اجتـمـاعـی ای
ـر عـھـده    ھای مشخصی را می   ھا فقط شغل   افغانی  تواننـد ب
ھای ایران طرحی ایـجـاد شـد کـه    در برخی از استان .  گیرند 

ـرای دریـافـت اجـازه ٧٠ ھر کارگر افغان   ی       ھـزار تـومـان ب
ـلـه .  کارباید بپردازد  ،  " ھـا   یـارانـه " ی    این ھزینه در کـنـار مسـئ
ـران و    ھای تحصیل برای فـرزنـدان افـغـان   افزایش ھزینه  در ای

ایـن   .«ھایی را به وجود آورده اسـت   عوارض شھرداری چالش 
 سـال  ٣٠ کـنـد کـه ظـرف    کارشناس در ادامه تاکیـد مـی 

 .ھا به ایران چنین قانونی تا کنون وضع نشده بود   مھاجرت افغان 
 

کارفرمایان ایرانی کارگران افغان را "
 !"دھند ترجیح می

مشکالت کارگران افغان در ایران ھمچنان الینحل مانده  
ـرای    دولت افغانستان و سازمان ملل تالش می .  است  کننـد ب

ـنـد  ـرار اسـت بـه زودی  .  حل مشکالت با ایران مذاکره کن ق
ـران و افـغـانسـتـان و کـمـیـسـاریـای     جانبه  ٣ ی      جلسه  بین ای
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 .عالی سازمان ملل نیز برگزارشود 
: گـویـد   سید احسان کارشناس افغان از شھر مشھـد مـی 

کارگران افغانی ھـیـچـوقـت از حـقـوق و مـزایـای یـک  »
ـنـد   کارگر ایرانی برخوردار نبوده    ١٢ آنـھـا روزانـه  .  اند و نیست

ـرانـی    ساعت کار مـی  ـنـد و مـزد آنـھـا از کـارگـران ای کـن
کارفرمایان ایرانی به دلیل کارزیاد آنھا کارگران  .  کمتراست 

 .«دھند   افغانی را ترجیح می 
داد کـه    به نظر این کارشناس اگر دولت ایران اجـازه مـی 

ھا حق دریافت گواھینامه رانندگی داشته بـاشـنـد، در    افغان 
 .شد   اشتغال آنھا سھولت ایجاد می 

 
کارگران مھاجر افغان دوباره به ایران 

 !برگشتند
ـبـانـه  ـر اوضـاع افـغـانسـتـان بـازگشـت داوطـل ـی ـی ی    با تـغ

ـران بـه کشـورشـان در سـال     ٢٠٠٢ مھاجـریـن افـغـان از ای
ی کارشنـاسـان از جـمـلـه سـیـد    به عقیده . میالدی آغاز شد 
ـیـون مـھـاجـر  ٢ احسان در ظرف   ـل  سال نخست حدود یک می

قانونی اسناد و مدارک خود را تحویل دادند و به ممـلـکـت  
ـران  . خود برگشتند  اما آنھا پس از چـنـد سـال دوبـاره بـه ای

ـرقـانـونـی زنـدگـی   بازگشتند و اکنون در ایران به صورت غی
 .کنند   می 

ـران در   وضعیت اقتصادی مھاجرین کاری افـغـان در ای
اشتغالزایی در  .  ھای گذشته نیز بدتر شده است   قیاس با سال 

ـرای مـھـاجـریـن کـاری افـغـان    برخی از استان  ـران ب ھـای ای
ـنـه  ی زنـدگـی    ممنوع اعالم شده و از سوی دیگر سطح ھـزی

ـیـز بـاال رفـتـه و   ـران ن ھـا و    ھـدفـمـنـد کـردن یـارانـه " در ای
 .گیرد   ھا تعلق نمی   نیزبه افغان " ھای منظور شده   کمک 

 
ممنوعیت اقامت برای شھروندان افغانستان 

  استان ایران١٤در 
ـران وابسـتـه بـه وزارت عـلـوم   سازمان سنجش آموزش ای

ھـای     خرداد، با انتشار جـدولـی، رشـتـه ١٢ کشور روز جمعه،  
ـرای   تحصیلی ممنوع برای غیرایرانیان و مناطق مـمـنـوعـه ب

ویژه شـھـرونـدان افـغـان، را اعـالم    اقامت اتباع غیرایرانی، به 
 .کرد 

 خـرداد از سـوی  ١٢ برپایه این جـدول کـه روز جـمـعـه  
  ١٤ خبرگزاری مھر منتشر شد، اقامت شھروندان افـغـان در  

استان کشور بـه طـور کـامـل مـمـنـوع اسـت و در اسـتـان  
 . تیرماه امسال ممنوع خواھد شد ١٠ مازندران نیز از  

ـرمـی   آن  آیـد، در سـال    گونه که از محتوای ایـن جـدول ب
 استان دیگر نیز شھروندان افغان از اقـامـت در  ١٢ جاری در  

 .اند   ھا منع شده   ھایی از این استان   بخش 
ـرخـی از مـقـامـات   ـم ب در دو ماه گذشته، در پی تصمـی
ـبـاع   دولتی جمھوری اسالمی مبنی بر ممنوعـیـت  ورود ات

ای از یک شھر ھمچون اصفـھـان و بـه کـل    افغان به ناحیه 
ـرخـورد   یک شھر ھمچون نوشھر در شمال ایران مسئله نـوع ب

ویژه اتباع افغان، در کشـور بـار دیـگـر    با اتباع غیرایرانی، به 
 .نظرھا را به خود جلب کرد 

بر اساس جدول سازمان سنجش آموزش کشـور، اقـامـت  
شھروندان افغان تنھا در سه استان تھران، البرز و قم بـالمـانـع  

 است؛ البته در این جدول، در استان تھران مـنـطـقـه    اعالم شده 
ھـا     شھرداری تھران برای اقـامـت افـغـان ١٣ خ جیر در منطقه  
 . است   ممنوع اعالم شده 

ـر    گرچه به دلیل این امر اشاره  ای نشـده، مـنـطـقـه خـجـی
شده در شرق تھران است که بـه    یک پارک جنگلی حفاظت 

گزارش کارشناسان سازمـان بـازرسـی کـل کشـور کـه در  
ـر  ٣٠ خبری از روزنامه اعتمـاد در تـاریـخ   ـی  بـازتـاب  ٨٦  ت

انـد و    ھای آن تصرفاتی کـرده   در زمین  «خواران   زمین »یافت،  
با واگذاری امور کشاورزی و دامداری خود به مـھـاجـران  »

ـرای کـار و   افغان، این پارک را مبدل به منطـقـه امـنـی ب
 .«اند   اقامت آنان کرده 

ھـایـی    در جدول تازه سازمان سنجش آموزش کشور استان 
 طور کامل برای اقـامـت شـھـرونـدان افـغـان مـمـنـوع    که به 

ھستند عبارتند از آذربـایـجـان شـرقـی، آذربـایـجـان غـربـی،  
ــان،   ــان، کــرمــانشــاه، ایـالم، لــرســت ــجـان، کــردســت ــل، زن ـی اردب
ـراحـمـد، گـیـالن،   ـلـویـه و بـوی چھارمحال و بختیاری، کھگی

، سیستان و بلوچستـان، ھـرمـزگـان  )٩١  تیر  ١٠ از  (مازندران  
 .و ھمدان 

ھایی از آنھا برای اقامت شھرونـدان    ھایی که بخش   استان 
اند عبارتند از اصفھان، بوشھر، خراسان جـنـوبـی،    افغان ممنوع 

خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قـزویـن، کـرمـان،  
 .گلستان، مرکزی و یزد 

در بخش دیگر از جدول یادشده ھمچنین اعالم شـده کـه  
ھای کرمـان، سـیـسـتـان و    اقامت شھروندان عراقی در استان 

 طـور کـل    بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جـنـوبـی بـه 
 .ممنوع است 

ھـا و    سازمان سنجش و دیـگـر نـھـادھـا ھـرسـالـه جـدول 
ـلـی    ھایی از مناطق ممنوعـه و رشـتـه   فھرست  ھـای تـحـصـی
ـرای اقـامـت و تـحـصـیـل شـھـرونـدان افـغـان و    ممنوع  شده ب

دھند که جدول تـازه و مـربـوط بـه سـال    غیرایرانی ارائه می 
 تغییرات کمی را نسبت به جدول مشـابـه سـال گـذشـتـه  ٩١ 

 دھد    نشان می 
 

 ھای تحصیلی ممنوعیت
ــکــور   ــی در دو کــن ــرایــران ــاع غــی ــن بــرای اتــب ــی ھـمــچــن

ـتـخـاب  ٩١ کارشناسی ارشد و دکتری تـخـصـصـی سـال    ان
گرایـش  (ھای تحصیلی مانند فیزیک اتمی، فیزیک    رشته 
ـیـحـات،    ، مھـنـدسـی ھسـتـه ) ای   ھسته  ای، مـھـنـدسـی تسـل

ـیـت اطـالعـات،  ( مھندسی فناوری اطالعـات   گـرایـش امـن
ـیـه  ( ، مھندسـی ھـوافضـا  ) امنیت شبکه، مخابرات امن  کـل

گـرایـش صـنـایـع پـاالیـش،  ( ، مھندسی شـیـمـی  ) ھا   گرایش 
ـروشـیـمـی  ـت ،  ) پتروشیمی، شیمیایی، معدنی، گاز، عملیات پ

ـبـت  ( مھندسی نگھداری ھواپیما   ھوانوردی، خلبـانـی، مـراق
، الکترونیک ھواپیمایـی،  ) پرواز، نمایش و نگھداری ھواپیما 

ـیـک حـوزه  ھـای    مھندسی فرماندھی و کنترل ھوایی، تکـن
ـر،   ـت ـیـکـوپ ـبـانـی ھـل نظامی، علوم و فـنـون ھـوانـوردی، خـل
مھندسی تعمیر و نگھداری بـالـگـرد، اطـالعـات نـظـامـی،  
ـری و فـرمـانـدھـی   اویونیک ھواپیما، علـوم نـظـامـی، نـاوب

 .کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی ممنوع است 
 

منع فروش مواد غذایی و 
اتباع بیگانه 'ارائه خدمات به 

 در استان فارس' غیر مجاز
ـرکـل   برگزاری ایرنا، به نقل از غالمرضا غـالمـی، مـدی

: اتباع و مھاجران خارجی اسـتـانـداری فـارس نـوشـتـه اسـت 
ـردار  "  دلیل این اقدام جلوگیری از شیوع بیمـاری ھـای واگـی

توسط اتباع غیر مجاز است که ھنگام ورود به ایران مـراحـل  
 ".قرنطینه را طی نکرده اند 

آقای غالمی ھمچنین گفته است کـه کـارفـرمـایـان و  
ـرای دور    صاحبان حرفه  ھا و مشـاغـل در اسـتـان فـارس، ب

ـبـل از ارائـه   ماندن از عواقب این طرح کافـی اسـت کـه ق
خدمات به اتباع بیگانه، از ھویت آنـھـا بـا مشـاھـده کـارت  

 .ھویت و مجوز اقامت قانونی، اطمینان حاصل کنند 
ـیـن رسـانـه  "  عصرمردم "روزنامه   چاپ شیراز که نـخـسـت

ـقـل از آقـای   ـتـشـر کـرد، بـه ن ـر را مـن ای بود که این خب
ـرمـارکـت ھـا و   غالمی نوشته است که نانـوایـی ھـا، سـوپ
مراکزی که مواد غذایی می فـروشـنـد، در صـورت عـدم  

 .رعایت این طرح، پلمپ و جریمه خواھند شد 
، این مـمـنـوعـیـت شـامـل  " عصر مردم " به نوشته روزنامه  

 .اتوبوس ھا و اماکن عمومی نیز می شود 
این روزنامه از قول مدیر کل اتباع و مـھـاجـران خـارجـی  
استانداری فارس نوشته است کـه ھـر یـک از شـھـرونـدان  
ایرانی برای اینکه مطمئن شوند اتباع غیر مـجـاز در مـیـان  
آنھا نیست، می توانند در اماکن عمـومـی، صـف نـانـوایـی  
ـبـاع   ھا، اتوبوسھا و دیگر وسایط نقلیه، مشخصات ھویتی ات
بیگانه را مطالبه و رویت کنند و اتباع بیگانه نیـز مـلـزم بـه  

 .ھمراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی خود ھستند 
ـراز زنـدگـی مـی   دوتن از شھروندان افـغـان کـه در شـی

ـیـن    بی   کنند، در تماس با بی  ـیـز چـن سی گفتند کـه آنـھـا ن
خبری را در روزنامه دیده اند و از تلویزیون محلی نیز شنیـده  

 .اند، اما عمال شاھد اجرای چنین طرحی نبوده اند 
این شھروندان افغان که خواستنـد ھـویـت شـان پـوشـیـده  
ـیـن مـواردی از سـوی   بماند گفتند که پیش از این نیز چـن

 .مقامات اعالم شده اما در عمل به اجرا گذاشته نشده است 
 

  گزارش سازمان عدالت برای ایران
پیش از آن نیز یک نھاد مدافع حقوق بشـر مـوسـوم بـه  

ـران "  ـرای ای ـقـض  "  سازمان عدالت ب گـزارشـی را در مـورد ن
حقوق افغانھا در آن کشور، به احمد شھید، گـزارشـگـر ویـژه  

 .سازمان ملل در ایران، تحویل داده بود 
شادی صدر معتقد است که دولت افغانسـتـان در مـورد  

 مشکالت شھروندانش در ایران سکوت کرده است 
ــه   ــت بــرای ایــران ب شـادی صـدر مـدیــر ســازمـان عـدال

در چند ماه گذشته به نـظـر مـی  : " سی فارسی گفت   بی   بی 
ـیـه   ـران عـل رسد دور تازه ای از اقدامـات از سـوی دولـت ای

 ".مھاجران افغان آغاز شده است 
خانم صدر گفت تمامی اقدامات اخیر نشـان مـی دھـد  
که دولت ایران سعی دارد مھاجران افغان را وادار بـه تـرک  
ـرای   این کشور کند درحالی کـه شـرایـط در افـغـانسـتـان ب

 .بازگشت آنھا مناسب نیست 
ـران در گـزارشـی کـه بـه   ـرای ای مدیر سازمان عدالت ب
ـرخـورد دولـت   احمد شھید فـرسـتـاده، بصـورت ضـمـنـی از ب
ـقـاد   ـت ـیـز ان ـران ن افغانستان در قبال مھاجران این کشور در ای

 کرده است، 
خانم صدر می گوید که دولت افغانستان می داند کـه  
ـیـسـت، امـا نـه   شرایط برای بازگشت شھروندانش مناسـب ن
ـقـاد   ـت ـران ان تنھا بطور جدی از برنامه اخـراج مـھـاجـران از ای
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ـبـانـه، بـه   نکرده بلکه از طریق امضای طرح بازگشت داوطـل
 نقض حقوق شھروندانش در ایران کمک کرده است 

 
 تبعه افغان در ایران بازداشت شدند٣٠٠

ھـا    شود اقامت آن    تبعه افغان که گفته می ٣٠٠ بیش از  
 .غیرمجاز بوده در شھرستان جیرفت بازداشت شدند 

ـبـه  ) ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران     ١٢ امروز، دوشـن
ـرسـت فـرمـانـدھـی   تیرماه گزارش داد، عباس ابراھیمی، سرپ

در راسـتـای  : " نیروی انتظامی شھرستان جیرفت گفته اسـت 
ـیـت   ـقـای امـن ادامه طرح رزمایش عاشورا و اجرای طرح ارت
ـروھـای   ـی اجتماعی با ھماھنگی مقامات قضایـی و ورود ن

ھـا    ھـای سـکـونـت افـغـان   پلیس اطالعات و امنیـت، مـکـان 
 سـاعـت گـذشـتـه در یـک اقـدام  ٢٤ شنـاسـایـی و طـی  
ـرمـجـاز در  ٣٠٠ غافلگیرانه بیش از    نفر از اتباع افغانی غـی

 ."شھرستان جیرفت دستگیر شدند 
چند باند سرقت متشکـل از  " وی از دستگیری اعضای  

در طول یک ماه گذشته و نیز از شنـاسـایـی و  "  اتباع افغان 
ـیـدی و واحـدھـای    آوری کارگاه   جمع  ھای خـدمـاتـی و تـول

ـرمـجـاز   صنفی سطح شھر جیرفت دارای کارگـر افـغـان غـی
 .خبر داد 

ـبـاع   بـه " ابراھیمی ضمن ھشدار نسبـت بـه   ـری ات     کـارگـی
ـفـی   بیگانه غیرمجاز در کارگاه  : گـفـت "  ھا و واحدھای صـن

با توجه به اشتغال افاغنه غیـرمـجـاز در سـطـح شـھـرسـتـان  " 
ـم    آوری آن   جیرفت برای جمع  ـی ھا نیازمند ھمکاری مردم ھسـت

 اقدام بـه سـرقـت در    ریزی و تشکیل گروه   ھا با برنامه   زیرا آن 
ھـای دارای ضـعـف     تـأسـیـس و مـکـان   ه   ھـای تـاز   شھرک 

 ."  کنند   امنیتی می 
ماه سال جاری، محـمـد تـھـوری،    پیش از این در فروردین 

مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مھاجران خارجـی وزارت  
ـیـن  " کشور ایران از آغاز   ـرگـه تـعـی طرح صدور گذرنامه و ب

مـجـردان  : " خبر داده و گفتـه بـود "  تکلیف برای اتباع افغانی 
ـیـف   افغان تا خردادماه سـال جـاری فـرصـت دارنـد تـا تـکـل

ھـای اعـالم    پس از پایان تاریـخ .  وضعیت خود را روشن کنند 
ھای تعیین تکلیف باید کشور را تـرک    شده، دارندگان برگه 
صورت، بر پایه قانون دستگیر و از کشـور    کنند، در غیر این 

 ."شوند   اخراج می 
از  : " به گزارش تارنمای ھمشھری آنالین، وی گفته بـود 

 ھـزار  ١٨٠ کنون    زمان آغاز طرح ساماندھی اتباع خارجی تا 
 ."اند   تبعه افغانی مجرد کشور را ترک کرده 

ـران  ١٦  ـرای ای  خردادماه سال جاری ، سازمـان عـدالـت ب
ھا در ایران را بـه احـمـد    گزارش جامعی از نقض حقوق افغان 

شھید، گزارشگر ویژه سازمان ملل دربـاره وضـعـیـت حـقـوق  
 .بشر در ایران تسلیم کرد 

در حـالـی کـه شـرایـط  : "در این گزارش نوشته شده بود 
سیاسی و امنیتی افغانستان برای زندگی عادی نـامسـاعـد  
ـم   ـی است، دولت ایران اعالم کرده است مردان مجرد افغان مـق

ھای تھران، خراسان رضـوی و اصـفـھـان تـا آخـر مـاه    استان 
 ."از این کشور اخراج خواھند شد ) خرداد (جاری  

ــا اجــرای طــرح  ٢٠٠١ دولــت ایــران، پــس از ســال    ب
ـیـق شـمـار افـغـان  ھـا و صـدور    سرشماری و روشن شـدن دق

ـرل  "طالیی "ھایی موسوم به    کارت  ـت ، سعی در نظـارت و کـن
 .ھا داشته است   زندگی آن 

بسیاری از این مھاجران، به دلیل نداشتن کـارت اقـامـت  

ـران مـحـروم   قانونی، از حق کار و استخدام      ھای قانونی در ای
 .ھستند 
ـرمـجـاز    ھم  اکنون، طرح تشدید برخورد با اتباع بیگانه غـی

ھای مرزی اجـرا    ویژه استان   ھای ایران به   در بسیاری از استان 
 .شود   می 

ـقـل از   اردیبھشت ماه سال جاری، خبرگزاری فارس به ن
تقی شفیعی مدیرکل امور اتباع بیگانه استانداری مازنـدران  

  ١٠ مازندران به عنـوان اسـتـانـی مـمـنـوع، از  "  گزارش داد  
تیرماه سال جاری مجاز به پذیرش اتباع غیرقانونی افـغـانـی  

 ."نخواھد بود 
 
ی اخراج مردھای مجرد افغان از  ادامه
 ایران

ـرمـجـاز مـحـسـوب    اخراج پناه  جویانی که اقامت آنھا غـی
در  .   وارد فاز جدیدی گـردیـد ١٣٩١ شود از ابتدای سال    می 

ـرار دارنـد و   این فاز مردھای مجرد افغان در کانون توجـه ق
 .  اند    ھزار نفر از آنھا از ایران اخراج شده ٢٠٠ تا کنون  

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبـری مـجـمـوعـه  
 تیرمـاه سـال جـاری  ٦ فعاالن حقوق بشر در ایران، سه شنبه،  

گروھی مسافر افغان که قصد خارج شدن از ایران بـه قصـد  
ـرکـیـه مـورد   ـران و ت ترکیه را داشتند در نـواحـی مـرزی ای

 .تیراندازی نیروھای انتظامی این شھرستان قرار گرفتند 
این اتفاق در نواحی مرزی روستای چھارستون از تـوابـع  

ـر  ٥  نفر در دم کشته و  ١٨ سلماس رخ داده که در پی آن   ـف  ن
 .نیز به شدت زخمی شدند 

ھا نیز وخیـم گـزارش    این در حالیست که وضعیت زخمی 
 .شده است 

ـر از  ٢٥ در این رابطه  : " منابع محلی به ھرانا گفتند  ـف  ن
شھروندان، اھل روستاھـای دشـوان و چـھـارسـتـون از تـوابـع  
شھرستان سلماس نیز توسط نیروھای امنیتی ایران بـازداشـت  

 ."شدند 
ـرخـی از    شایان ذکر اسـت کـه طـی سـال  ـر ب ھـای اخـی

شھروندان تبعه افغانستان که به دلیـل عـدم یـافـتـن شـغـلـی  
ـران، مـجـبـور   مناسب و محرومیت از حقوق شھرونـدی در ای

ــصــد    شـده  ــه مــق ـران را از سـمــت مـرزھــای غــربـی ب ــد ای ان
ـروھـای   ـی ـنـد، در کـمـیـن ن کشورھای اروپایی تـرک نـمـای
انتظامی گرفتار آمده و بعضن به علت تیراندازی کشـتـه و  

 .مجروح شدند 
 

 گزارش 
ـرا   مطالب ذیل ، اختصار گزارش مـفـصـلـی اسـت کـه ب
ـران،   اساس مشاھدات عینی یک مسافر افغانستـانـی از ای

 تھیه شده است  است  
نزدیک به دو ملیون تبعه ی، افغـانـی ھـنـوز ھـم در    -

ـتـه در ھـر  .  محالت مسکونی زندگـی مـی کـنـد  ھـر ھـف
کوچه خانه ی افغانی ھا مورد تجاوز قرار می گیـرد، ھـم  
از طرف افراد مسلح ونیروی انتظامـی وھـم از طـرف افـراد  

ـنـه ی را  .  بیکار  وولگرد  بر خورد حکومت با مھاجرین زمی
فراھم اورده است که افراد شرور با استفاده از ان، ھـر کـاری  
را که بخواھد می تواند، بدون ھیچ گـونـه تـرس وھـراسـی،  

 .در حق مھاجرین انجام می دھند 
تحصیل دانش آموزان، بھترین بھانـه ی، حصـول پـول     -

دانش اموزان افغانـی در مـدارس،  .  از مھاجرین گردیده است 
ھم به دولت باید ھزینه سنگینی را پرداخت کـنـد وھـم اداره  

 مکتب را، بر عالوه  ھزینه شھر داری 
به دلیل جریمه سنگین دولت، برای صاحبان خـانـه ی    -

که مھاجر افغانی در آن سکونت داشته باشد، کـرایـه خـانـه  
ـرداخـت مـی   ده برابر کرایه است که یک شھروند ایرانـی، پ

 .نماید 
ـر گـذار مـی شـود   - ـرا  .  عروسی وفاتحه به نـدرت ب زی
درین گونه محافل نیروی انتظامـی، تـمـام جـمـعـیـت  "  اکثرا 

آنجا را بدون ھیچ گونه توضیـح وتـجـویـزقـانـونـی بـه داخـل  
ـقـال مـی   ـت اتوبوس ھا انداخته ودر مرز ھای افـغـانسـتـان، ان

 .دھند 
به دلیل جرایم سنگین ارباب ھای کارخانھا، بسـخـتـی    -

صاحبان کار حاضر می شوند که کار گر افغانی استخـدام  
ـبـال  .  نمایند  به ھمین دلیل افغانی ھا حاضر می شوند در ق
 ساعـت کـاردر روز، نصـف مـزد یـک کـار گـر  ١٦ حدود 

 .عادی ایرانی را بیگیرد 
ـر    - ـرخـورد ھـای نـھـایـت غـی بر اثر فشار بیش از حد وب

انسانی نیروی انتظامی ، مـردان مـعـمـوال در شـھـر گشـت  
آنھا فقط در خانه ومحل کار رفـت وامـد  .وگذار نمی نمایند 

 .دارند 
مزد کار گر فقط با التماس از اربـاب گـرفـتـه مـی    -
اگر صاحب کار، ترحم نکند اصـال کـارگـر افـغـانـی  .  شود 

 .جرئت ندارد مزدش را طلب کند 
ـرانـی، خـانـه    - زیاد شنیده می شوند که صاحب کار ای

ی کار گر قدیم خویـش را بـه زور تـمـلـک نـمـوده وبـدون  
ـرده   پرداخت مزد چندین ساله اش، اورا به نیروی انتظامی سپ

 .و زن وبچه اش را بدنبالش به مرز انداخته اند 
در ھیچ دادگاھی دعوای حقوقـی مـھـاجـر افـغـانـی    -

وجود ندارند به دلیل اینکه غیر قانونی زنـدگـی مـی کـنـد  
 .چه آنھایکه سند اقامت دارند وچه آنھایی که ندارند 

ـرد   - ـیـگـی زنـان بـا  .  مردان نمی توانند از نان بـای نـان ب
پرداخت چندین برابر قیمت معمولی نـان خشـک مـی خـرد  
ـرانـی   ـبـعـه ای دلیل نان بای ھا این است که دولت فقط بـه ت

 .سوبسید می پردازند 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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