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ی از کارگران افغانستانی مشترک جمعهيانيب  

نرايا  ازی افغان در اعتراض به اخراج کارگرانیرانيو ا  

  ١٣٨٧بهمن دوم شنبه چهار                                                                                                     مشترک
 
 

راني اخواهي و آزادفي و مردم شرکارگران   
 

 رازهي آن تار و پود شجهي و در نتکندي مدادي از سه دهه است جنگ در کشور افغانستان بشي بديداني که مهمانگونه

   . شده استدهي کشور از هم پاشني مردم ایزندگ

 شده  و دهي و جوان و کودک و مرد و زن به خاک و خون کشري گناه، از پی  صدها هزار انسان باني سالني طول ادر

 نقاط جهان ی آواره اقصی محقری داشتن زندگیود و فرار از مشقات جنگ و برا حفظ جان خی برای افغانونهايليم

   . شده اندرانيمنجمله ا

 رقابت  دول اني و آنان فقط قربانستي جنگ، جنگ آنها نني اشودي آنجا که به مردم و کارگران افغانستان مربوط متا

 تي مدنرازهي شیدگي جنگ و از هم پاشني هستند که بر متن ای دولتري و غی دولتیستي تروری  و قطبهای دارهيسرما

   . افغانستان شده اندور مردم در کشفي تکلنيي تعی اصلدانداري کشور، منيدر ا

 کشورها در ري و ساراني است در ااني در جرزي جنگ که هم اکنون ناني نفر از مردم افغانستان در طول سالونهايليم

   . مطلق مشغول بکار بوده اند تا فقط قادر شوند زنده بمانندی حقوقی کارها و در بني و طاقت فرساترطي شرانيبدتر

 در سرما و ،ی نان خشک و خالی آنان از لقمه ای بهره مندی و براشاني بدور از خانواده هاني مهاجرني اتياکثر 

 ی برای سالها در غربت جان کنده اند تا توشه ا،ی و بهداشتی امکانات رفاهني از کم تریگرما و بدون برخوردار

   .کودکان گرسنه و چشم براه خود در افغانستان فراهم کنند

 داشته اند،  ی جنگ سهمني منافع شان، خود در ای تا آنجا که در جستجوی دارهي دول سرمای گذشته تمامی طول سدر

 منافع شان ی نکرده و آنجا که اقتضای رحمزي آنها نیارگ اند و به آودهي مردم افغانستان را از هم پاشی زندگرازهيش

.  خوش به آنها نشان داده اندی مقاطع روی نموده  و در برخه مردم سوء استفادني ای و دربدریبوده است از گرسنگ

 ني تری انسانري را با غی افغانني اند مهاجرافتهي دست ی منافع خود به سازش و بند و بستیاما هر زمان که در راستا

 ني تریهي بددن پا نهاري اقدام به اخراج آنها کرده اند و با زی اسف بارطي ها مورد تهاجم قرار داده و در شراوهيش

 ی دولتري وغی دولتزمي نبرد تروردانگاهي اسفبار و نامعلوم در افغانستان که می آنان را به دست سرنوشتیاصول انسان

   .است سپرده اند

 شان ی مشکالت داخلهي توجی دولتها  بوده است آنان در راستاني ای منافع داخلی بلکه هر زمان که اقتضاني تنها انه

   . خراب کرده اندی افغانني مشکالت را بر سر کارگران و مهاجرني،  آوار ا... ویکاري بلياز قب

 راني  از ای افغانني به اخراج مهاجردي ضمن اعتراض شدهياني بني امضا کننده ای و افغانیراني ما کارگران انروي ااز
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 فرزندان، خارج بودن آنان از لي تحصتي ممنوعر،ي تحقلي با آنان از قبی انسانريو محکوم کردن هر گونه رفتار غ

 ی نهادهای و از عموم مردم، کارگران و تمامميداري اعالم مري خود را به شرح زیخواستها...   کار ونيشمول قوان

 ني  از اراني در ای افغانني اسفبار کارگران و مهاجرطي تا با اعتراض به شراميخواهي ماي در سراسر دنیحقوق بشر

 منافع یپا ري در زني از اشي  بی افغانني کارگران و مهاجری کنند و اجازه ندهند شأن و حرمت انسانتيخواستها حما

  : لگد مال شودیستي تروریدولتها و باندها

    از سر مردم افغانستانیستي تروریدن به جنگ و قطع دست دولتها و باندها داانيپا -١

   اي نقاط دنی و  تمامراني از ای افغانني دادن به اخراج کارگران و مهاجرانيپا -٢

 ی افغانني با مهاجررهي و غی و قضائی انتظامی نهادهای از سوی انسانري و غزي آمري هر گونه رفتار تحقتيممنوع -٣

   يی قضابي قابل تعقمي رفتارها با آنان بمثابه جرانگونهي شدن ایو تلق

ه خواهان بازگشت  درافغانستان و مادام که خود داوطلبانتيمدن آرامش وی تا برقراری افغاننيمهاجرکارگران و  -٤

  .نديايب کشورها به حساب نيم امرد الحقوق بای شهروندان متساواي نقاط دنیتمام ورانيا درديباياند م به کشورشان نشده

   

 - ی مالئبيط – ی مرادريجوانم - یمي کرقيصد - یداود رضو – یرضا شهاب – اني ترابديسع – زاده مي عظجعفر

 ی جعفرميابراه - ساعد پناه فيشر - ی قادرنيحس - ی محمدليجم - یمحمد فرج - راد یشاپور احسان -یعطا باباخان

 -  یوسفيحسام  - ی واصلنياسر - یني حسالدخ -یفرامرز قربان -ی سروقدیمهد - ی خالصهيفوز - یخيسالم ش -

عبداهللا  –اصغر خلج  -ی شکاریسلطانعل –ناصر محرم زاده   - پور مياکرم رح – یوهاب محمد – ی کاظملياسماع

 -ی قادرنيحس - ی کرمديسع -کاظم کاظم  -ی مؤمنینب -ی عبدیمصطف -ی چتاناريهوش - یري تاخريام – ینيحس

 نيحس -ی نبورخانيش - یفرشاد عزت  - یبهروز چاپار -ی خدارحمقيتوف -ی زمانديرشف -یماني سلهي اله فقبيحب

 ني الداليخ -یغفار طاهر  -یدي جمشديحم -ی پور محمدهيراض – یخسروي کقيفا – ی سبحانرضايعل – یمحمود

محمد لطف  – نور محمد اشرف خان – یگل آقا امر –باز محمد اشرف  –بسم اهللا محمد امان  – یغالم نب – یميسل

غالم  – ی احمد سلطانليوک – یطاهر شاه محمد – اهللا نور شاه ینب – ی احمد رمضانرينص – یاسحق خالق –علم 

 ريقد– ی رمضاناءگليض – یدر قاميکر – عبدالسالم کيتاج -یعبد الرزاق قادر –عبد السالم  –محمد عارف  –احمد 

 رزادهيگل آقا م – یمحمد رحمان – یعارف محمد – یرمضان یعمو عل – یعبداالظاهر رحمان – عبدالرحمن یامام

عبدالخالق   -معروف سر بلند  – یغالم زاهد – رزادهي مريام – ی افطبدونيفر –غالم محمد  – یعطا محمد امان –

 دل ريم -یحشمت محمد – یليمحبوب خل – یبسم اهللا عباس – یحمد امانشاه م – یعبدالغفور  رمضان – یندر

  یسلطان

 
ت و هشتاد و هفصدي بهمن ماه هزار و ساول  

 


