
  ؟؟؟ندچه کرد افغانستان
 

  
 !پرستی

 !نقل بھ اتباع خارجی غیرمجاز

 سوار و ممنوعیت فروش غذا و کنند  تانھ تشویق می

اقدام آمریکا برای حملھ بھ افغانستان اعالم  حمایت خود را از

 عملیاتی در بھ حضور بود کھ ناتو این برای اولین بار

عھده  سھ ھدایت نیروھای ایساف را بر ھزار

ی   ن اتحادیھتری  دوران نوین دیگری را برای مھم

 می ناتو. افغانستان است در ی ناتو شده  کمک بھ صلح و ثبات اولویت محوری اعالم

 المللی و  ی بین  گرا با جامعھ  ھم دولتی کامالً انتخابی و

 بر ی مشترک ناتو مبارزه افغانستان برای رفاه و

 از ناتو رسد کھ ھدف اصلی آمریکا و  بھ نظر می

  

 سپردناجالس  در، ناتو یقبل یسرمنش، ھمچنین بیانات راسموسن

دھد   نشان می، ھستند این کشور در حضور اینکھ نیروھای این پیمان خواستار

چین و ، ی ایران خود برای محاصره بھ حضور

بھ ویژه ، تھدیدی بالقوه برای ھمسایگان، افغانستان

افغانستان افغان و ران بریزمامداران ا
 استاد صباح ق ازیتحق

پرستی نژاد و انسانینھ  اسالمی ونھ ؛ نیھای تازه برای مھاجر

نقل بھ اتباع خارجی غیرمجاز ارائھ خدمات حمل و ممنوعیت فروش مواد غذایی و

تانھ تشویق میپرس نژاد مسئوالن دولتی ھمچنان مردم را بھ رفتار

  . دھندیوسعت م راکردن اتباع خارجی غیرمجاز 
حمایت خود را از، ی پنج  استناد بھ ماده با ناتو، ازده سپتامبر

این برای اولین بار گرفت وعھده  را بر) ایساف(المللی  کرد و مسئولیت نیروھای بین

ً در ناتو. ی سنتی خود مبادرت ورزید حوزه ھزار سال دو رسما

دوران نوین دیگری را برای مھم، ھمراه با پذیرش فرماندھی آن، ایساف افزایش حمایت ناتو از

کمک بھ صلح و ثبات اولویت محوری اعالم. نظامی دوران جنگ سرد رقم زد

دولتی کامالً انتخابی و قومی و چند، ثبات با یک پایگاه فراگیر با گوید افغانستان امن و

افغانستان برای رفاه و حفظ آن در زیرا ایجاد صلح و. خواھد  ش را میبا ھمسایگان خوی

بھ نظر می. ھستند ھا اھداف ظاھری ناتو  اما این. ضد تروریسم اساسی است

  . کشور است دائمی در ھای برای حضور  ایجاد پایگاه، افغانستان

ھمچنین بیانات راسموسن، افغانستان انعقاد قرارداد امنیتی آمریکا و

اینکھ نیروھای این پیمان خواستار مبنی بری، امنیت افغانستان بھ نیروھای داخل

بھ حضور، افغانستان ھای در ه طریق ایجاد پایگا خواھند از  ناتو می

افغانستان در ناتو مدت نیروھای آمریکایی و  طوالنی حضور. 

زمامداران ا

ھای تازه برای مھاجر محدودیت

ممنوعیت فروش مواد غذایی و

مسئوالن دولتی ھمچنان مردم را بھ رفتار

کردن اتباع خارجی غیرمجاز 
ازده سپتامبریحمالت  پس از

کرد و مسئولیت نیروھای بین

حوزه کشوری خارج از

افزایش حمایت ناتو از. گرفت

نظامی دوران جنگ سرد رقم زد

گوید افغانستان امن و 

با ھمسایگان خوی ھمکار

ضد تروریسم اساسی است

افغانستان در حضور

انعقاد قرارداد امنیتی آمریکا و، بھ عنوان مثال

امنیت افغانستان بھ نیروھای داخل

ناتو می کھ آمریکا و

. روسیھ ادامھ دھند
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نھ ، این سالھا چرا کھ در، ھ افغانستان برگرداندتواند امنیت و ثبات را ب  نمی ایران معتقد است ناتو. شود  ایران محسوب می

نیروھای ایساف را ، گرییک نگاه د در. ناامنی آن افزوده شده است روز  بھ بلکھ روز، تنھا امنیت افغانستان افزایش نیافتھ

ھای   یتمیزان فعال ناتو از. ھند دانست چین و روسیھ و، برای ورود بھ حیاط خلوت ایران توان اسب تروای ناتو  می

ی نظامی افغانستان سعی دارد تا  جھت تقویت بنیھ با اقدام در ی افغانستان کاستھ است و  امنیتی کشورھای ھمسایھ سیاسی و

  . معادالت منطقھ تبدیل کند ای جدید دررا بھ وزنھ کشور

ھای ایران بھ طالبان  کمک«  - مدعی شد وموسسھ مطالعاتی رند درتحلیلی بھ بررسی روابط ایران وافغانستان پرداخت 

با وجود ھمسو بودن . دارد سیاست متناقض ایرانی حکایت ازتھران از دولت مرکزی بھ رھبری کرز ھمزمان حمایتو

آنھا  تھران مانع از ھمکاریروابط خصمانھ بین واشنگتن و، تانمنافع ایران و آمریکادر بعضی زمینھ ھا درافغانس

ا اول برای برقراری تعادل قدرت آمریک. میکند دنبال طالبان را با دو ھدفمحدود ازو ایران راه حمایت  افغانستان شدهدر

  . ودوم بازداشتن آمریکا از حملھ بھ تاسیسات ھستھ ایش، منطقھسعودی در یعنی پاکستان وعربستان، و ھمپیمانانش
  . ستان استحضورآمریکا درافغانستان یکی ازفاکتورھای مھم درشکل گیری سیاست ایران درقبال افغان

ایران مخالف پیروزی کامل طالبان درافغانستان است وازطالبان بھ عنوان یک اھرم فشاربرآمریکا استفاده میکند ونا  

فقدان . آرامیھا درسیستان وبلوچستان عامل دیگری است کھ درشکل گیری سیاست ایران درقبال افغانستان تاثیرگذاشتھ است

ت شده است کھ یای بلوچھای سنی منجربھ نا آرامیھا و ظھور جندهللا دراین والاجتماعی واقتصادی بر، حقوق سیاسی

نزدیک مرزپاکستان ، درعملیاتی شماری ازفرماندھان سپاه پاسداران را درشھر پیشین سیستان وبلو چستان، ٢٠٠٩دراکتبر 

بھ حمایت ازجندهللا متھم میکند عربستان سعودی وپاکستان را ، بریتانیا، کشورھای آمریکا، دولت ایران. بھ قتل رساند

آمریکا ازجندهللا  -دستگیرشد در یک اعتراف تلویزیونی گفت  ٢٠١٠کھ در فوریھ ، رھبر جندهللا، وعبدالمالک ریگی

یکی ازدالئل حمایت جمھوری اسالمی ازطالبان کمک ھای آمریکا بھ ، برپایھ این برداشت ھای ایران. حمایت کرده است

یرینھ ایران برسرآب ھیرمند ومبارزه با قاچاق مواد مخدرازافغانستان ازدیگر مسائل بین ایران و جدال د. جندهللا است

ادامھ خواھد یافت وتھران ، حمایت ازکرزای وکمک ھا بھ طالبان، سیاست دوگانھ ایران درقبال افغانستان. افغانستان است

علیھ ایران مقابلھ کند ودرصورت تشدید نا آرامیھا سعی خواھد کرد با ادامھ روابط نزدیک با کابل با دشمنی آمریکا

  ». حمایت ازطالبان بیشتر خواھد شد، درسیستان وبلوچستان یابروزبحران بین کابل وتھران

کا یآمر یھا گاهین پایتر ازعمده یکیگاه کھ ین پایا. قراردارد ین ولسوالیدرن نام یبھ ھم یگاه نظامیبگرام کھ پاگریازطرف د

  . ست ھکتار وسعت داردیش ازبیشرفتھ بوده وبیارمجھزوپیبس، ستدرافغانستان ا

ن یمشخص شد کھ ا، ن نشانده شدیران بھ زمیا یتیامن یروھایکا توسط نیآمر یجاسوس یمایک فروند ھواپیکھ  نیپس ازا

گاه یحضور درپاكا کھ سابقھ یجاسوس آمر کی وھمچنانکا درافغانستان پروازکرده یآمر ینظام یھا گاهیازپا یکیما ازیھواپ

س سازمان اطالعات ییر، ن حادثھیاند کھ بعد ازا گزارش کرده یخبر منابع. رشدیودستگ ییبا شناسا، بگرام دارد ینظام

ن حوادث نشان یوقوع ا. کا دربگرام سفرکرده استیآمر یگاه نظامیسھ باربھ پا، ا درمدت ھفتادودوساعتیکا سیآمریمرکز

د یک تھدیت درکشورنکرده بلکھ بھ یت امنیبھ حفظ وتقو یکا درافغانستان نھ تنھا کمکیآمر ینظام یھا گاهیدھد کھ پا یم

  . اند ل شدهیگان افغانستان تبدیژه ھمسایمنطقھ بھ و یکشورھا یبرا یاطالعات ـ  یتیامن یجد

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ت افغانستان اجازهمنطقھ نھ تنھا ازدول یھ کشورھا

 یک کشور مستقل تلقی یت ملیآشکار حاکم ھ نقض

 یھا گاهین کھ پایبرا یران مبنیا یشگیدگاه ھم

کا ین اقدام دولت آمریا. د قرار داده استییراموردتا

کا یآمر ینظام یھا گاهیده شدن پایاست وثابت کرد کھ بدون برچ

منطقھ  یبھ کشورھا کا نسبتیآمر یھا گاهید پا

ت یجاد امنیا یبرا یالملل نیدكرده کھ قبل ازھرتالش ب

  . گانگان درافغانستان را روشن کرد

بخواھد وھرچھ  ین جاسوس داشتھ باشد کھ ھرزمان

گروپ بھ اصطالح  یران بصورت روشن وآفتاب

آن  یپردگان امروزت ھمھ جانبھ بعمل آوردوآنان سرس

ایران اسالمی پناھگاه : دیگویآب وبرق باصراحت م

ایران ھمواره بھ ملت افغانستان کمک کرده و بھ 

وجود . س آموختھ واشتغال و زندگی آرام را برای آنان درسھ دھھ فراھم کرده است

ترازآن مرزاعتقادی است  مرزھای خاکی برای دوملت مسلمان کھ با یکدیگربرادری وزبان مشترک دارند مھم است اما مھم

 . ایم قرار گرفتھ دارد وخوشحال ھستیم کھ امروزدریک فضای معنوی

  دارند؟؟؟یم چھ روا ن ما

  
ن یدارد بھ دوره سلطان حس یادیز ی

 خود بودند و یبرا یاندوز ن مصروف زر

افغانستان ، مصر، جانیرباذآ، قزاقستان

ھ کشورھایات علیانجام عمل یکا برایآمر یـ اطالعات ینظام ی

ھ نقضین رویدھند کھ البتھ ا یز قرارنمیان امرنیبلکھ آنان را درجر

دگاه ھمید، کایآمر یماموراطالعات یریودستگ یجاسوسیمایتجاوزھواپ

راموردتا ت منطقھ استیامن یبرا ید جدیک تھدی کا درافغانستان

است وثابت کرد کھ بدون برچ یالملل نین ومقررات بیق نقض قوان

د پایران تھدیا. د خواھد بودیت وآرامش درمنطقھ درمعرض تھد

دكرده کھ قبل ازھرتالش بیمطرح وتاکدوبن  رابارھا درمجامع مختلف ازجملھ کنفرانس

گانگان درافغانستان را روشن کردیب ینظام یھا گاهیپا فید تکلینخست با

ن جاسوس داشتھ باشد کھ ھرزمانیوخبرچ یحام، ل ھمکاریل خید درجن درجن وخیران درافغانستان شا

ران بصورت روشن وآفتابیا، مھا ازکابل ودخول طالبانید انجام بدھد وبعدازفرارتنظ

ت ھمھ جانبھ بعمل آوردوآنان سرسینموده وازآنان حما یاتیوتسلح یوستھ کمک پول

آب وبرق باصراحت م یرفعلیھرات ووز یقبل یل والین راستا محمد اسماع

ایران ھمواره بھ ملت افغانستان کمک کرده و بھ . وحامی مظلومان بھ پاخواستھ ملت افغانستان درطول سھ دھھ گذشتھ است

س آموختھ واشتغال و زندگی آرام را برای آنان درسھ دھھ فراھم کرده استفرزندان ما درمدارس ایرانی در

مرزھای خاکی برای دوملت مسلمان کھ با یکدیگربرادری وزبان مشترک دارند مھم است اما مھم

دارد وخوشحال ھستیم کھ امروزدریک فضای معنوی کھ ھمھ رابھ ایمان واعتقاد راسخ وامی

ن مایخانھ بدوشان سرزم ران بریا یاخند ھا

یھااند شباھت  مردم افغانستان بھ آن روبرو مشكالت كھ امروز

ن مصروف زرینش ھمھ مقامات صدر ن روزگارآ ران كھ در

قزاقستان، ازبكستان، رانیاھ یھمسا یران بھ كشورھایمردم ا

  . تکھ نان مھاجرت نموده بودند و كار یبراج 

یروھاید نیبدون ترد

بلکھ آنان را درجر، رندیگ ینم

تجاوزھواپ. شود یم

کا درافغانستانیآمر ینظام

ق نقض قوانیازمصاد یکی

ت وآرامش درمنطقھ درمعرض تھدیامن، درافغانستان

رابارھا درمجامع مختلف ازجملھ کنفرانس

نخست با، درافغانستان

ران درافغانستان شایا

د انجام بدھد وبعدازفرارتنظیل نمایراکھ م

وستھ کمک پولیمقاومت راپ

ن راستا محمد اسماعیکشوراست ودر

وحامی مظلومان بھ پاخواستھ ملت افغانستان درطول سھ دھھ گذشتھ است

فرزندان ما درمدارس ایرانی در

مرزھای خاکی برای دوملت مسلمان کھ با یکدیگربرادری وزبان مشترک دارند مھم است اما مھم

کھ ھمھ رابھ ایمان واعتقاد راسخ وامی

اخند ھا

مشكالت كھ امروز

ران كھ دریا در یصفو

مردم ا از یریعده كث

ج یخل یکشورھا و
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قا و شرق یآفر، ایآس ر شدنشان ازیسراز انقالبات خوانده اند کھ آواره شد ن انسانی و

توان گقت  یر داد تا آنجا کھ میین مھاجرتھا چھره جوامع غربی را تغ

ی بوده یقایا آقریی یاین آسیل می دھد درواقع حاصل کارارزان مھاجر

ان ید ین و تبعیم دستاورد مھاجریعنوان فرھنگ مدرن می شناس

وبخصوص بعد ازسا پنجاه ھفت ستم برکناربماند و بھ دنبال حوادث سال 

ما درغربت فرھنگ جوامع . دیدرنقاط مختلفی ازجھان پراکنده گرد

کد ست و یگربرفضای یاسپوراھای دید تکھ ای ازفضاھای رنگارنگ و ناھمگونی دانست کھ با حضور د

 ن فضاھای رنگارنگ و ناھمگون عرصھ اختالط ھا وھم

ده ای کھ اکنون در عصرجھانی شدن یپد. ھ است

نھ ھای یرا در زم رنگترسازد وتقابل داخل وخارج

ک یوستھ خود را در قالب ین بودن پیا. ف کرده اند

عی زمان موطن یست و در زمانی کھ ادامھ طب

زبان است یر با فرھنگ میگردرگیک سو بارھای فرھنگ زادگاه را با خود می کشد و ازسوی د

طھ دومی یگر در حوزه اولی و نھ کامال در ح

زمی توان یات مادرغربت نیت را درادبین ھو

د بھ یات در تبعیدار شدگی ادبیپد. ی با مفھوم غربت گره خورده است

ستگاه را با تالزمات زبانی و ساختاری آن یت ز

  

ورود  زده بدریس روز یس اصفھان برا

 ن لحظات پس ازیاول در ن خبریا. پارك صفھ اصفھان ممنوع اعالم كرد

ن یحجم اعتراضات بھ ا. مواجھ شد یرسانھ ھا و فعاالن اجتماع

 ن موضوع را انتشار داده بود بالفاصلھ آن را از

انقالبات خوانده اند کھ آواره شد ن انسانی و ستم را قرن جنگھای جھانی و

ن مھاجرتھا چھره جوامع غربی را تغیا. کای شمالی بودیآمر پا بھ اروپای غربی و

ل می دھد درواقع حاصل کارارزان مھاجرین جوامع را تشکیرساختھای مدرن ا

عنوان فرھنگ مدرن می شناسمی ازآنجھ ما اکنون بھ یبخش عظ، گر

ستم برکناربماند و بھ دنبال حوادث سال ین تحول درقرن بیز نتوانست ازا

درنقاط مختلفی ازجھان پراکنده گرد مردم مارازیبخش چشمگ یدیک خورش

د تکھ ای ازفضاھای رنگارنگ و ناھمگونی دانست کھ با حضور د

ن فضاھای رنگارنگ و ناھمگون عرصھ اختالط ھا وھمیا. ل شده استیزبان تحمینھای میکنواخت فرھنگ سرزم

ھ استت ھای دورگیری ھویعرصھ شکل گ، جھیودرنت، 

رنگترسازد وتقابل داخل وخارجیی راروز بھ روزبیایرود تامرزھای جغراف یوانقالب ارتباطات م

  . انی از نوعی بودن استیفرھنگ در غربت ب. زد

ف کرده اندیتعر» رون از زبانیب، نیرون ازسرزمیب« بودن درغربت را بودنی

ست و در زمانی کھ ادامھ طبین خود آدم نیداکردن در مکانی کھ سرزمیآرزوی تعلق پ: 

ک سو بارھای فرھنگ زادگاه را با خود می کشد و ازسوی دیب از ی

گر در حوزه اولی و نھ کامال در حین کشاکش نھ دیب درایت غرییذھن. ان گرفتھ استیھ ازھرسو اورادرم

ن ھویانی ازایب. . . نجاست ونھ آنجاینھ ا؛ ن تعلق دارد و نھ بھ آن

ی با مفھوم غربت گره خورده استات مدرن ما بھ نحویخی ادبیک منظر تار

ت زیت زادگاه و ھویا ن ھویتخاطب و گفتگوی مدام م، عنوان عرصھ کشاکش

  . افتیتوان  یم یرون مرزیب یھ ھایردرنشریبخصوص در سالھای اخ

س اصفھان برایلونكھ پیا بر یشد مبن منتشر راخبا، یرسانھ ھا خبر

پارك صفھ اصفھان ممنوع اعالم كرد افغانستان را در

رسانھ ھا و فعاالن اجتماع از یاریبس یمنف د ویبا واكنش شد

ن موضوع را انتشار داده بود بالفاصلھ آن را ازیھ ایاول كھ خبر یتیبود كھ وب سا ید بھ حد

ستم را قرن جنگھای جھانی ویقرن ب

پا بھ اروپای غربی وارو

رساختھای مدرن ایآنجھ امروزز

گریوازسوی د، است

ز نتوانست ازایجامعھ ما ن. است

ک خورشیزده ھفتاد یسل 

د تکھ ای ازفضاھای رنگارنگ و ناھمگونی دانست کھ با حضور دیرا اکنون با

کنواخت فرھنگ سرزمی

، ھای فرھنگییزیآم

وانقالب ارتباطات م

زدیفرھنگی درھم بر

بودن درغربت را بودنی

: کندیآرزو آشکار م

یت غرییذھن. ستین

ھ ازھرسو اورادرمک

ن تعلق دارد و نھ بھ آنینھ بھ ا؛ است

ک منظر تاریاز . افتی

عنوان عرصھ کشاکش

بخصوص در سالھای اخ

رسانھ ھا خبر چند قبل در

افغانستان را در اتباع كشور

با واكنش شد انتشار

د بھ حداقدام ناپسن
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پس  ن روزین نوع نگاه تا چندیا ن مسالھ ویواكنش ھا بھ ا اعتراضات و اما. خود برداشت یخروج یرو

  . آن ھمچنان ادامھ داشت از

نوشھرحضور اتباع  حاکمان مركز، منتشر كرد» فارس«كھ  اساس خبر ن مورد بریتر دیجد دراکنون 

ن یا دران انغوجود اف است و یستیتور یشھر -نوشھر، گفت ن شھریمسوول ا. افغان را ممنوع اعالم كرد

ج یبس یگاه ھایبھ اتفاق پاآنان  یین خواست نسبت بھ شناسایمسوول از یو. حوزه بھ شدت ممنوع است

ن یات معیمازندران جزء وال. اعالم كنند نوشھر یاسیخود را بھ واحد س یت ھایگزارش فعال اقدام كنند و

 . میآنجا خارج كن اساس ضوابط از آنھا را بر ع تریھرچھ سر دیبا ست ویافغانان ن یبرا
ھا رابرمال ساخت وھمھ  ھای مھاجر درمراسم سیزده ِبدر یک باردیگر چھرۀ افغانی ستیزایرانی جلوگیری ازشرکت افغان

ورود افغانھا ممنوع نصب  در پارک تابلوی. انگشت حیرت بھ دندان گرفتند، شدندکسانی کھ ازاین عمل نژادپرستانھ خبر

یی پاسخ نگفتھ وشاید پس ازاین حق کشی رنج  بھ تماس ھیچ رسانھ؛ اند مسؤولین ایرانی درسفارت کابل ساکت. شده بود

یا شاید ھم این ، صفھان اندشان بیدارشده ونادم وشرمسارعاجزازتوجیھ این عمل ھمکاران خود درا وجدان خفتھ، آور

درسی سال روا داشتھ اند کارعادی وجزئی از روش معمول رفتار ھموطن ماھای کھ با مھاجرین  رفتاررا درشمارحق کشی

  . آورند ھای مقیم ایران دانستھ وھیچ خمی بھ ابرونمی با افغان

رده واین عمل را شرم آوروشیطانی خوانده و بھ این رفتار را محکوم ک آھا شدید سایترد، ھای با وجدان ایرانی یتعداداما 

، اند  ازتفریح محروم ساختھ شده، ھای مھاجر بھ خصوص کودکان و نوجوانانی کھ دراین روز  جای حکومت ایران ازافغان

جشن نوروزبھ ، گیرد کھ ازچند سال بھ این سو درحالی صورت می، این عمل نژاد پرستانۀ ایران. اند  معذرت خواھی کرده

شود ودرست در مراسم تبجیل  افغانستان وتاجیکستان بھ گونۀ مشترک برگزارمی، صورت رسمی میان سھ کشور ایران

ھا جلوه داده  را دایۀ دلسوزترازمادر برای افغانھاخود درکابل  یوحسن روحانازجشن نوروز احمدی نژاد درتاجیکستان 

در اصفھان نشان دادند کھ  یوروحاناما برادران احمدی نژاد . تبرای آینده ما اشک ریخ، وکشور ما را اشغال شده خوانده

شھردار اصفھان مبنی ، اقدام توھین آمیزوسلب آزادی. شان دروغی بیش نیست یھااظھارات آنچنانی رییس جمھور

ین افغانی ھا نسبت بھ مھاجر تحقیروبدرفتاری ایرانی، ھا درمراسم سیزده بدر نشان آشکار از توھین برممنوعیت ورود افغان

مردم تأثیر زیادی بر روحیۀ ، بدون شک رفتارمقامات ایران وسیاست توھین آمیزمسؤولین این کشور. دراین کشور است

ھای محکوم  ھا را بھ دیدۀ انسان افغان، ایرانمردم اکثر، تبدیل بھ یک نوع بینش اجتماعی شده، ایران گذاشتھ و تنفرازافغانی

تمسخروتحقیر شیوۀ  آلمعمو، ھا فرق دارد رمحافل عمومی شیوۀ حرف زدن با افغاند. دانند ومستحق زجروشکنجھ می

  . ھا است ھا با افغانی طبیعی رفتارشماری ازایرانی

اگرھرظلمی . گی کردن ندارند ھا حق زنده افغان، دربرخی ازشھرھای ایران. وجود داردھمھ جاروحیۀ افغانی ستیزی در

ھا بھ عنوان نیروی کارارزان  درزمان جنگ ایران وعراق ازافغان، ایران. ی نیستقابل پیگیر، روا داشتھ شود آنھابر

فشارھا برمھاجرین ، اما پس ازپایان جنگ، استفاده برد وکمبود نیروی کارخود را توسط جوانان افغانی برطرف ساخت

کودکان افغانی کھ اھانت . ھا ازمکاتب ومراکز تحصیلی بود ھا محروم ساختن افغان یکی از اقدامات ایرانی؛ بیشترشد
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دیگر حق نداشتند بھ مکتب بروند مگرآنکھ پول ، کردند ھای شان را بھ منظورآموختن سواد تحمل می استادان وھم صنفی

  . گزافی بھ دولت ایران بپردازند

ا شماری از شود کھ حت گفتھ می. گرفت ھا برخورد ابزاری صورت می ھا درشھرھا ممنوع شده وبا افغان گشت و گزارافغان

بدون ، آوردند ھا رامثال می افغان، بزنند. . . راھزن و جنایت کارو، دزد، ھای بد خواستند مثالی ازانسان آموزگاران وقتی می

ھیچ مھاجرافغانی نیست کھ پس از . آن کھ پروای این را داشتھ باشند کھ چند کودک مظلوم افغانی درصنف حضور دارند

ھا دربیشتر کشورھای جھان  درحالی کھ افغان. ومسؤولین این کشور داشتھ باشدمردم از برگشت از ایران خاطرۀ خوشی

ھا از  قتل مھاجرین درمرز واردوگاه. اند اند کھ ایامی را درایران سپری کرده ھا کسانی  اما ناراضی ترین افغان، مھاجراند

  . تواند فراموش کند جملھ اردوگاه سنگ سفید را ھیچ مھاجرنمی

ھا دراردوگاه موسوم بھ سنگ سفید بھ نشررسید کھ خاطرۀ  خبرھایی ازکشتارھای جمعی افغان یالدیوزده نودنومندرسال 

ھای ایران  ھزارافغان محکوم بھ مرگ در زندان پنجدرحال حاضر حدود. ھا باقی است آن حادثۀ ھولناک ھنوزدرذھن افغان

این محکومین قرار شد تا دولت افغانستان  یھ ھایدوسور بررسی با رفتن یک ھیئت افغانی درایران بھ منظ. برند بھ سر می

ھای سیاسی این موضوع بھ فراموشی سپرده شده و  اما درخم و پیچ مصلحت، ازمجاری دیپلماتیک این قضیھ را حل کند

  . برند محکومین ھمچنان درانتظارمرگ بھ سرمی

غیرمجازانجام می گیرد اما دامنھ آن تا اتباع قانونی ھم  ھموطن ما کھ بھ بھانھ حضوراتباع نیدرادامھ فشارھا برمھاجر

، ھای مقیم ایران مسئوالن دولتی درتصمیمی آشکارا تبعیض آمیزاعالم کرده اند کھ ازاین پس برای افغان، گسترده می شود

اعم ، ھای مقیم ایران افغان. ھا نیزفاقد اعتبار است ھای فعلی آن شود وگواھینامھ رانندگی صادرنمی) سنس یال( گواھینامھ 

درحالی ازرانندگی محروم شده اند کھ پیش ازاین ھم دولت سکونت آنھا دربرخی کشورھا وھمچنین ، ازقانونی وغیرقانونی

  . معامالت وارائھ خدمات اجتماعی بھ ایشان را ممنوع کرده بود

کھ اخیرا اعالم شده وقراراست اعمال ھای دولتی است  جدیدترین مورد ازمحدودیت، ھا درایران ممنوعیت رانندگی افغان

ت یوال ١۴شھراز  ٣١کشورھا کھ تعداد آنھا بھ طور رسمی  ممنوعیت اقامت دربرخی، ممنوعیت فروش مواد غذایی. شود

ممنوعیت ارائھ خدمات حمل ونقل بھ اتباع وممنوعیت تحصیل دربرخی ، ھا بھ پارک ھا ممنوعیت ورود افغان، اعالم شده

ھای اخیرمدام  ن افغانی مقیم ایران است کھ درماهیازجملھ موارد قبلی فشارھا برمھاجر، باع خارجیرشتھ ھا برای ات

گسترش محدودیت ھا علیھ افغان ھا ازتعطیالت نوروزآغاز شد کھ مسئوالن دولتی اصفھان در . درحال شدت گرفتن است

، وجھ نمادین این محدودیت. منوع اعالم کردندحمل م ١٣ھا در روز  ن وطندارمارا بھ یکی ازپارکیحمل ورود مھاجر ماه

مقیم ایران تکمیل شد کھ ازآنھا  یاموراتباع ومھاجرین خارجی وزارت داخلھ بھ افغانھا یعمومچند روزبعد با ھشدارمدیر

  . خواست نسبت بھ دریافت مجوزھای قانونی اقدام کنند

ان را ترک کنند کھ تھدید کرد کھ درغیر این صورت ھای مجردھم اخطار داد کھ باید ایر این مسوول دولتی بھ افغان

جابجایی واسکان این ، کارگیری با کسانی کھ بھ نحوی دربھ، بھ جزبرخورد با افراد بدون مجوز. شوند بازداشت واخراج می

  . شود افراد مشارکت کنند ھم برخورد قاطع می

ت وآمد و حق مالکیت برای پناھندگان بھ رسمیت حقوقی ھمچون آزادی رف، ١٩۶٧براساس کنوانسیون حقوق پناھندگان  

ن را ازحقوق ابتدایی ھمچون غذا خوردن وحمل و نقل یشناختھ شده وھیچ مبنای قانونی وشرعی ھم وجود ندارد کھ مھاجر
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د بلکھ ایرانیان رانیزتھدی، ران کھ نھ تنھا چنین محدودیت ھای غیرانسانی را روا داشتھ

مجموعھ فشارھا ومحدودیت ھا درحالی . مجازات خواھند شد

سال گذشتھ ازتمام  ٣٠ازسوی دولت برای افغان ھا وضع می شود کھ مسئوالن دولتی ادعا می کنند اتباع افغانستان در

پخش ویدیوی بدرفتاری نیروھای انتظامی ایران با افغانستان ھای پناھنده دراین کشور کھ مدتی است بر 

در این فیلم . موجی از انتقادھا را در میان کاربران اینترنت برانگیختھ است

را بھ طورغیرقانونی وارد ایران شده اند در محوطھ ای قرار داده شده و ماموران آنھا 

یکی از نظامیان . را مجبور می کنند بھ روی سرشان بزنند و یا افرادی را کھ در جلوی آنھا نشستھ اند بھ شدت کتک بزنند

  . کھ بر سر و صورت یکدیگر بکوبند

دیگر سربازان ایرانی با خنده ھای ممتد نظامی ایرانی را تشویق بھ ادامھ برخورد غیر انسانی با پناھجویان افغانستان می 

نظامی ایرانی ازاین مھاجرین کھ بھ طور نشستھ بھ صف کشیده شده اند می خواھد کھ 

و یا ایرانی نسبت بھ  یاین درحالی است کھ ھنوزھیچ واکنشی از سوی مقامات افغان

افغان ھای کھ بھ دالیل مختلف از جملھ بیکاری و جنگ ھای پی در پی بھ 

 . نیروھای انتظامی و مرزبانان ایرانی و گاھی مردم عادی سخن گفتھ اند

  
پا بھ خاکت ، )طالبان(از دست بنیادگراھای مذھبی

، مرا ببخش برای تمام آب و برق و گازی کھ

مرا ببخش اگر . مرا ببخش اگر از صفحات وبت برای درددل شخصی استفاده کردم

و زمین  ھایت مرا ببخش اگر پدر و برادر کارگرم روی ساختمان

  . ات کار کردند و یک فرصت شغلی را شاید از پدر و برادرت گرفتند
ازت ، ایرانی عزیز. بقیھ بدھکاریھایم را ببخش

. نفس بکشم، ھوای اکسیژن پاک خاکتسپاسگزارم کھ گذاشتی از 

البتھ من در مدرسھ . ات استفاده کنم ھای کالس درست بنشینم و از گچ و تختھ

ران کھ نھ تنھا چنین محدودیت ھای غیرانسانی را روا داشتھین ایجزدستور مسوول

مجازات خواھند شد، کرده کھ اگربھ این افراد غذا بفروشند یا آنھا را سوارکنند

ازسوی دولت برای افغان ھا وضع می شود کھ مسئوالن دولتی ادعا می کنند اتباع افغانستان در

 . اند ده مند بو خدمات عمومی دولت بھ مردم ایران بھره

پخش ویدیوی بدرفتاری نیروھای انتظامی ایران با افغانستان ھای پناھنده دراین کشور کھ مدتی است بر ن اواخرماشاھد 

موجی از انتقادھا را در میان کاربران اینترنت برانگیختھ است، روی شبکھ یوتیوب قرار داده شده است

را بھ طورغیرقانونی وارد ایران شده اند در محوطھ ای قرار داده شده و ماموران آنھا بازداشت شدگان افغانستان کھ ظاھ

را مجبور می کنند بھ روی سرشان بزنند و یا افرادی را کھ در جلوی آنھا نشستھ اند بھ شدت کتک بزنند

کھ بر سر و صورت یکدیگر بکوبندوادار کرد ، ایرانی بازداشت شدگان افغانی را کھ بھ صف کشیده شده بودند

دیگر سربازان ایرانی با خنده ھای ممتد نظامی ایرانی را تشویق بھ ادامھ برخورد غیر انسانی با پناھجویان افغانستان می 

نظامی ایرانی ازاین مھاجرین کھ بھ طور نشستھ بھ صف کشیده شده اند می خواھد کھ ، در قسمتی از فیلم ارائھ شده

این درحالی است کھ ھنوزھیچ واکنشی از سوی مقامات افغان. "ما دیگر بھ ایران نمی آییم

افغان ھای کھ بھ دالیل مختلف از جملھ بیکاری و جنگ ھای پی در پی بھ . انتشارچنین فیلم ھایی نشان داده نشده است

نیروھای انتظامی و مرزبانان ایرانی و گاھی مردم عادی سخن گفتھ اند" بدرفتاری" ایران مھاجرت کرده اند بارھا از 

   انیرانیا و رانیك دختر افغان بھ ا

از دست بنیادگراھای مذھبی، از دست جنگ، ایرانی عزیز مرا ببخش اگر با مھاجرت اجباری

مرا ببخش برای تمام آب و برق و گازی کھ. ھایت بود کھ حق بچھ نانی، مرا ببخش اگر از نانت استفاده کردم

مرا ببخش اگر از صفحات وبت برای درددل شخصی استفاده کردم. استفاده کردم، ھرچند با پرداخت پول

مرا ببخش اگر پدر و برادر کارگرم روی ساختمان. ھایت راه رفتم و قدم زدم ھا و خیابان

ات کار کردند و یک فرصت شغلی را شاید از پدر و برادرت گرفتند

بقیھ بدھکاریھایم را ببخش، باز بدھکارم، دانم با ھمھ پوزش خواھی می. مرا برای ھمھ چیز ببخش

سپاسگزارم کھ گذاشتی از . ممنونم کھ بھ من جا و پناه دادی تا بھ این سن برسم

ھای کالس درست بنشینم و از گچ و تختھ تشکر کھ گذاشتی چند سالی بر نیمکت

جزدستور مسوول، محروم کند

کرده کھ اگربھ این افراد غذا بفروشند یا آنھا را سوارکنند

ازسوی دولت برای افغان ھا وضع می شود کھ مسئوالن دولتی ادعا می کنند اتباع افغانستان در

خدمات عمومی دولت بھ مردم ایران بھره

ن اواخرماشاھد یدر

روی شبکھ یوتیوب قرار داده شده است

بازداشت شدگان افغانستان کھ ظاھ

را مجبور می کنند بھ روی سرشان بزنند و یا افرادی را کھ در جلوی آنھا نشستھ اند بھ شدت کتک بزنند

ایرانی بازداشت شدگان افغانی را کھ بھ صف کشیده شده بودند

دیگر سربازان ایرانی با خنده ھای ممتد نظامی ایرانی را تشویق بھ ادامھ برخورد غیر انسانی با پناھجویان افغانستان می 

در قسمتی از فیلم ارائھ شده. کردند

ما دیگر بھ ایران نمی آییم" ویند بگ

انتشارچنین فیلم ھایی نشان داده نشده است

ایران مھاجرت کرده اند بارھا از 

ك دختر افغان بھ اینامھ 

ایرانی عزیز مرا ببخش اگر با مھاجرت اجباری

مرا ببخش اگر از نانت استفاده کردم. گذاشتم

ھرچند با پرداخت پول

ھا و خیابان درکوچھ

ات کار کردند و یک فرصت شغلی را شاید از پدر و برادرت گرفتند کشاورزی

مرا برای ھمھ چیز ببخش

ممنونم کھ بھ من جا و پناه دادی تا بھ این سن برسم

تشکر کھ گذاشتی چند سالی بر نیمکت
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ھای ایرانی نیز درس  ممنونم کھ اجازه دادی چند سالی درمدرسھ خاک تو و پیش معلم، خواندم خودگردان افغانی درس می

شاید برای ھمین از این کھ گاھی مرا بھ گناه فقط . رانی از تو ھم ممنونم کھ بھ من خواندن و نوشتن یاد دادیمعلم ای. بخوانم

بلکھ از خواندن آن ھم ، کنم من نھ تنھا از نوشتن دوباره آن احساس شرم می» . . . بخشیدمت، ای تحقیرکرده، افغانی بودن

مثال برادر و . نیستند. . . خائن و. ھا تجاوزگر و جنایتکار نیستند نیھمھ افغا. بد و خوب درھر قومی ھست. شرمنده شدم

ساعت کار توانفرسا و کارگری کردند دوازده تا  دهیک عمر و روزی ، پدرمن برای بزرگ کردن من در خاک خوب شما

ولی اینک کھ بزرگ چون بچھ بودم ، توانستم قبال نمی. رفتیم، بھ ھرحال اگر بارگران بودیم. و دست از پا خطا نکردند

و در جواب من بھ جای دو کلمھ حرف دوستی کھ . . . و. . . افغانی: توانم بھ کشورم برگردم تا دیگر بھم نگویند ام می شده

زده یسبھ جرم اینکھ تو افغان ھستی و چرااستعدادش را داشتی ؟ سال ، خاطره تلخ ” «. ناسزا بنویسند. . . ای ندارد ھزینھ

تھران بودم چونکھ یک  پانزدهدانش آموزسال سوم راھنمایی مدرسھ شھید شیخ فضل هللا نوری منطقھ خورشیدی ھفتادنو

از درس عقب افتاده بودم سال دوم راھنمایی را امتحان جھشی دادم کھ خوشبختانھ با  ھفتادسال بھ دلیل جنگ ھای دھھ 

یکی خیلی جالب معلم ریاضی سال سوم راھنمایی معدل خیلی باال افتخارخانواده ومدرسھ شدم ولی این خوشبتخی با تبر

آقامعلم وقتی داخل کالس شد حضوروغیاب کردوقتی نوبت نام من رسید بچھ ھا با شوق وحیرت گفتن کھ . روبرو شد

  . قادری امتحان جھشی داده سال دوم را

کسی نفھمید؟ گفت تو سرکالس گناه چھ بود . معلم بھ جای تقدیروتشویق فقط دنبال بھانھ گشت کھ منو جلوی کالس بکشد

گفتم آقا مگر چھ کار کردم ؟گفت حاال تو زبان ھم درآوردی ؟ حرف نزن دستاتو بگیر . نشستن را تاھنوزبلد نشدی کره خر

دست ھاموگرفتم جلوی آقا معلم گفت نھ پشت دست ھاتو میخوام ببینم کھ ناخن ھاتو گرفتی یا نھ ؟ پشت دست ھامو . باال

 . . . معلم کمربندشو درآورد با قسمت آھنی اون شروع کرد بھگرفتم جلوی آقا 

  :نوشتھ اند  یاجتماع ین دخترخانم درشبکھ ھایان باوجدان وبااحساس درجواب ایرانیا

ما بعنوان ایرانی این قوانین نژاد پرستانھ و ضد انسانی حکومت آخوندا را محکوم می کنم خود ما مردم ایران اولین 

م و جنایت پیشھ جمھوری ضد اسالمی ایران ھستیم شما فکر می کنید حکومت ایران با ما ایرانیان قربانیان حکومت جر

رفتار بھتری دارد ؟ بھ ما زور نمی گویند؟ بھ ما توھین و اھانت نمی کنند؟ منابع و منافع ما را بھ تاراج نمی برنند؟ مگر 

ھزارتن از بھتر فرزندان این آب و خاک ما را ست یصدوببھ حریم حرمت جان و مال و آزادی ما تجاوز نمی کنند؟ 

مردم ما گرفتار نظام نامشروعی ، آواره و راھی تبعید اجباری شدند احکومت ایران قتل عام کرد و ھزاران ھزارمثل م

ھمین امروز یک ! شدند کھ برای حفظ منافع ارتجاعی خویش از ھیچ خدعھ و خیانت و دروغ و نیرنگی روگردان نیست

می بینید این !! ست سال زندان محکوم کردندییرانی بھ نام مسعود سید طالبی را بخاطرفعالیت فیس بوکی بھ بجوان ا

می بینید با اقلیت ھای مذھبی مثل بھائی ھا مسیحی ھا و ! حکومت با قوانین زن ستیزش با زنان ما چھ رفتاری می کنند

وقتی حکومت ایران با مردم ! ترک و بلوچ ما چھ رفتار می کنند کلیمی ھا ی ایرانی چھ رفتار می کنند با ھموطنان کرد و

مرگ ! انتظار دارید با شما رفتار بھتری داشتھ باشند؟ برادر افغان من شرمنده شما ھستم! خودش این چنین رفتار می کند

  . حکومت جنایت پیشھ جمھوری ضد اسالمی ایران بر
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