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  ان روز جهانی مهاجر تبساروپا بمناپیام انجمن حقوقدانان افغان در 

.م۰۲۰۲امبردس ۸۱  

هدف از تجلیل از این روز  شود.  یمدر سطح جهانی به تجلیل گرفته دسامبر  ۱۸در اله سهمه  مهاجران  یروز جهان

جرت  روز تجلیل و یادهانی از اروز جهانی مه نیز است . حقوق مهاجران در سراسر جهانکلیه  بر کسبمجدد تآکید 

 ۱۹۹۰دسامبر  ۱۸ه در است ک آن ها یاز حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده ها تیحما یالملل نیب ونیکنوانس

.به تصویب رسیدتوسط سازمان ملل متحد   

که  مردم برخوردار میداند دانان افغان در اروپا تجلیل از این روز با اهمیت را  بخاطر از ارزش خاصی قانجمن حقو 

 ه نسبت ب از بزرگترین  فیصدی مهاجران  در سطح جهان را تشکیل میدهد که یافغانستان در چهل سال اخیر  یک

 ، عدمروی اجبار زده اند و اهر گونه امید  به ثبات و صلح را از دست داو حق حیاتجنگ  طوالنی و فرسایشی  

برگزیده به کشور های دیگر را راه مهاجرت  ،بت به آینده خود و خانواده های شانسعدم اطمینان ن ،نیت جانی ومصئ

 اند. 

شرایط  از کشور های جهان از حق پناهنده گی برخوردار گردیده اند ولی  دبخشی از مهاجران افغان در تعداابا آنکه 

مانند فاشیزم نوین و سایر و تبعیضی شکل گیری و تحرکات ضد خارجی  جانب وک محدود از ی ی اجتماع ،اقتصادی

ائین پدیهای  در رده بنو دشوار را  از جانب دیگر موقعیت حقوقی و اجتماعی آنها  تبعیضی و عملکرد های  ایده ها

مع بر آنها تحمیل مینماید. این ناحیه محرومیت های اجتماعی را در این جوا ازاجتماعی قرار میدهد  که   

ختلف جهان  سالهای طوالنی را در بی سرنوشتی و عدم کسب حق معالوتن بخشی از هموطنان ما در کشور های 

خالف کرامت  نده گی بسر میبرند.  شرایط زنده گی یط زشرا ترین خراش دلپناهده گی بسر میبرند که در نتیجه در  

 او بی سرنوشتی طوالنی هزاران هموطن م  هموطنان ما در کمپ های پناهنده گی کشور یونانو بی سرنوشتی انسانی 

اسفناک است.  رشد  تمایالت خود کشی  درناک ترین  حاالت اند که شانه های هموطنان ما را  ناشی از   درکشور هند

ا آخرین راه ختم درد و آالم انتخاب که  بالخره خود کشی ر داده و خم میکندفشار های روانی  چنان زیر فشار قرار 

  میکنند. 

در اوضاع  برگشت شان به کشور که و در ماه های اخیر ها  در بعض کشور  افغان ویان هجاپن دیپورت های اجباری 

تبدیل  طالبی -تقویه تروریزم داعشیآتش   ، شدت بی سابقه جنگ، خون  ی منطقوی ،ها کنونی به  محور توطئه

قرار دارند. اند که واضحن در تقابل با حقوق اولیه بشری  اقدامات و پالن های مبین  ساخته شده است،    



 

 

های ملل متحد  بر این اصل ندانان افغان در اروپا متکی بر حقوق شناخته شده  بشری مسجل در کنوانسیوآنجمن حقوق

به طور مهاجران افغان  که  ریپذ بیآس تیوضع داشتنظر  ربا د ،جامعه بین المللی  تآکید مینماید که باید  وقیحق

ی خاتمه درد و آالم افغانان مظلوم و قربانی جنگ و باید تدابیر جدی و جدید برا ،به طرف وخامت میگراید یا هندیفزا

.  ما توجه  سازمان ملل متحد و بخصوص کمیساریا ی ملل متحد گیردسیاست های غرض آلود بیگانگان  را رویدست  

ین ا رتا با چشم بینا بر حالت رقتبا ماو  ام را  تقاضا مینمائی در مورد پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت آی 

را بشنوند.و بی اطمینانی و رنج های طوالنی روانی آنها  بنگرند و با گوش شنوا صدای  نا امیدیهموطنان ما   

انسانی میداند. کارگران  مهاجر و کرامت انجمن شرایط کار مهاجران افغان در ایران را تشویش آور و خالف حقوق  

در این کشور خود شان ین شرایط  کار میکنند ، در حالیکه  دشوار ترین و کم عاید تر ،افغان در ایران در بد ترین

ار میگیرند. فرزندان شان  از حق اپتدائی تحصیل در مکاتب عادی محروم مورد  تبعیض، تخویف ، تهدید  و توهین قر

 اند. 

انسانی و  اجتماعی و مدافع حقوق کارگران در ایران تقاضا مینماید تا  شرایط،آنجمن از حکومت و نهاد های حقوقی

اع از این حقوق صدای ، اطفال و خانواده های شان مساعد و در دفافغان حق زنده گی عادی را برای کارگران مهاجر

 رسای شان را بلند نمایند.

دسامبر زور بین المللی مهاجران ۱۸خجسته باد  روز   

 

 با حرمت

 شورای رهبرری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

ت رئیس انجمنمیر عبدالواحد سادا  

 


