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 اعالم موجوديت کمپين  حمايت از مهاجرين افغانی ساکن ايران
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. دولت قرار گرفته استاخراج ميليونها تن از شهرواندانمان،  مهاجرين افغانی ساکن ايران دوباره در دستور کار 

دارند و ر قرا حقوقی ترين شرائط، درمعرض اخراج و بی  سخت ترين  درايران در زندگی  و سالها کار آنها پس از

را از و حقوقی آنها  حق گونه غرامت و بدون هيچ .  شده اند بسيج  آنها اخراج و  برای دستگيریانتظامی  مامورين 

و چقدر ناخوشايند و زشت است وقتی . شان به افغانستان اخراج ميشوندکارشان اخراج و همراه بقيه اعضای خانواده 

مهاجرين افغانی برای مدارسی که . صورت ميگيرد برای کارگر ايرانی  فراهم آوردن شغل  به نام   اخراجها که اين

همه انس و با جدايی از وبه زور را  کودکانشان   تا  ميشود ته کرده اند بس داير با هزينه خود   فرزاندانشان  لتحصي

  . الفتهايشان اخراج کنند

 ازشهروندان که حقوق وحرمت اين بخشالها ست س.  آگاه هستيمايران ساکن يهایافغان زندگیووضعيت کارما ازهمه 

نه تنها دولت و هر . جامعه ما، به غير انسانی ترين شيوه لگد مال ميشود، نه تنها شهروند بلکه انسان محسوب نميشوند

ين شهروندان ما تعدی کند صاحب منصب دولتی، بلکه کارفرما و هر کسی که عشقش ميکشد به خود اجازه ميدهد به ا

دری را بزند، خواهان . و کمتر کسی يافت ميشود که در دفاع از آنها کاری کند، اعتراضی انجام دهد، نهادی داير کند

  .....تغيير قانونی شود و

 و زورگوئی به  هر گونه حق و حقوق در جامعه محروم هستند، بلکه تعدی کارگران و مردم مهاجر افغانی ازنه تنها

 کمتری را مزدمجبورند مهاجرافغانيهای پناهنده و. يشودمجازات نمبه قتل رساندن آنها موجب پيگرد وحتی گاها  و آنها

يملک، و ماآنها محروم ازمسکن، تحصيل، حق خريد وفروش چيز. نياورندبر دم   و تقبل کنندطوالنيتر  ساعات کار با 

بايد اين وضعيت . استعهد باستان بدتربا بردگان با آنان درجامعه ازرفتاراررفت... محرومند...ازدواج و مسافرت آزاد و

بايد انجمن ها و کمپين ها و . به مهاجرين افغانی را گرفت و زورگوئی  و تعدی و ستم  جلوی اخراج  بايد . را تغيير داد

بايد همه فعالين .  از آنها شکل بگيردمختلفی در حمايتنهادهای موجود در ايران به حمايت از آنها بر خيزند و نهادهای 

من به نوبه خودم کمپينی را . و تشکلهای کارگری در حمايت از اين هم طبقه ای های ما دست به کار شوند و کاری کنند

من آماده ام . برای اين هدف اعالم ميکنم و اميدوارم انجمن ها و کمپينهای زيادی در ايران برای اين مسئله شکل بگيرد

  . همه کسانی که ميخواهند که کاری بر عليه اخراج و در حمايت از مهاجرين افغانی انجام دهند همکاری کنمتا با

  

  :اهداف کمپين حمايت از مهاجرين افغانی

   جلوگيری و توقف  اخراج مهاجرين افغانی-١

   دادن فوری اجازه اقامت و اجازه کار به همه آنها-٢ 



است کنندگان برای  مهاجرين افغانی بايد به عنوان شهروندان ايران به رسميت شناخته شوند و به همه درخو-٣

  ايرانی داده شود) شناسنامه(برگه هويت احراز شهروندی 

فورا لغو .... تمامی قوانين تبعيض آميز در زمينه شغل، ازدواج، طالق، حق مسکن، حق خريد و فروش دارائی و-۴

  همه مهاجرين افغانی ساکن ايران تحت پوشش قوانين کار و بيمه اجتماعی قرار گيرندشود و 

 تمامی مدارس و مراکز آموزشی کشور بايد موظف باشند از محصلين از خانواده های افغانی ثبت نام به عمل -۵

  آورند

  .  اعالم شود هر گونه تعدی و زورگوئی و هرگونه توهين و بی حرمتی  به افغانيها بايد ممنوع -۶

  

  .احزاب سياسی که ميخواهند با اين کمپين همکاری کنند تقاضا ميکنم با من تماس بگيرندنهادها وازهمه شخصيتها و 
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