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رابطۀ اخراج پناھندگان با ختم منافع دولت ھای متحجر
طوری که ھمه شاھديم در اثر حاکميت دولت دست نشاندۀ سوسيال امپرياليسم شوروی و فجايعی را که باند خود فروختۀ
"خلق و پرچم" در حق مردم ستمکش افغان مرتکب شدند ،در اواخر دھۀ  ٧٠ميالدی بود که فرار خلق افغان به کشور
ھای ھمسايه و ديگر نقاط جھان آغاز شده و با استقرار احزاب جنايتکار اسالم سياسی و حاکميت ارتجاع سياه طالبی و
از حدود  ١۶سال بدينسو سلطۀ اشغالگران دامنۀ آن بيشتر گسترش يافته و تا جائی که ديده می شود ،افغانھا ھنوز ھم بعد
از سوريائی ھا دومين جمعيت بزرگ پناھجو را در جھان تشکيل می دھند.
تجاوز "سوسيا ل امپرياليسم شوروی" و اوج جنايات آنھا باعث شروع فرار خلق افغان گرديد .ابتداء طبقۀ سرمايه دار و
کسانی که صاحب آرگاه و بارگاه بودند و يا اين که وظيفه ای در مقامات بلند پايۀ دولتھای قبلی داشتند ،با دسترسی به
امکانات فوق ،توانستند خود را به کشور ھای دلخواه و مورد نظر که اکثرا ً کشور ھای اروپائی و امريکا بود ،برسانند.
مگر  ٨٠در صد خلق ستمکش افغانستان در ابتداء با نداشتن امکانات مادی قادر نشدند تا خود را حتا به کشور ھای
ھمسايه افغانستان ،ايران و پاکستان برسانند .زمانی که جنايات حزب به اصطالح "دموکراتيک خلق" و نيروھای
تجاوزگر "سوسيال امپرياليسم روس" گسترش يافت و آنھا مانند سگھای زنجيری خونخوار در جست و جو و پاليدن
طعمه شده و خلقھای ستمکش و بی سالح افغان را از زمين و آسمان مورد حمالت جنايتکارانۀ خود قرار دادند ،آنھا يا
بايد ھدف دم توپ متجاوزان قرار می گرفتند و يا اين که به ھر وسيله ای که شده برای حفظ جان خود و فاميل ،کشور
را ترک می نمودند .لذا فرار را بر قرار ترجيح دادند و قادر شدند تا خود را با صد ھا ليل و نھار از طريق کوه ھا و
دشت ھا و شب و روز منزل زدن ،گاھی پياده و گاھی با الری و يا اسپ و خر به يکی از کشور ھای ھمسايۀ
افغانستان ،ايران و پاکستان برسانند.
از زمان تجاوز شوروی به کشور ما افغانستان سه ميليون پناھنده در پاکستان و حدود دو ميليون در کشور ايران
زندگانی می کردند .دولت پاکستان در آنزمان از يک جانب روی منافع اقتصادی که کشور ھای امپرياليستی به
خصوص از جانب امپرياليسم امريکا به وی وعده داده شده بود ،مھاجران افغان را با آغوش باز می پذيرفت و از جانب
ديگر امپرياليسم امريکا می خواست تا از طريق ارتباطات و ھمکاری ھا با دولتھای خودفروخته ،رشوت خور و منفعت
جوئی مانند پاکستان و امثالش جھان را تحت کنترول خود داشته باشد ،به ھمين منظور دولت پاکستان از حمايت
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اقتصادی عام و تام امپرياليسم امريکا برخودار بوده است .دولت پاکستان ھم جھت گسترش نفوذش در افغانستان و
برآورده ساختن اھداف ستراتيژيک امپرياليسم امريکا در منطقه ،مھاجران را اجازه داده بود تا با مردم محل ھمگام و
ھمرنگ شوند و آنھا را تشويق می کرد تا با اردوگاه ھای اسالمی که آنزمان نيروی مقاومت رسمی با رھبران خود
فروختۀ آن ،عليه دولت خائن و جنايتکارحزب "دموکراتيک خلق" و متجاوزان شوروی ،فعاليت و مبارزه نمايند .خالف
آن ،سياست دولت آخندی ايران در برابر پناھجويان اين بود که بخش عمدۀ آنھا را در بازار کار ايران با کمترين دستمزد
استثمار نموده و قسمت ناچيزی از انھا را در اردوگاه ھا محدود نموده ،روی اھداف مشخصی که داشتند ،تمام فعاليت
ھای سياسی -اجتماعی آنھا را ھدايت می کردند .ناگفته نماند که ھر دو دولت از حمايت اقتصادی ملل متحد و امريکا
نسبت به پناھجويان افغان برخودار بوده اند.
مگر امروز که امريکا و ملل متحد کمک ھای سرشار اقتصادی را به دولت پاکستان و ايران قطع کرده اند ،آنھا ھم
شروع به اخراج پناھندگان نموده اند.
به صراحت بايد گفت :با تجاوز امپرياليسم امريکا و متحدينش که حدود  ١۶سال از آن می گذرد ،دولت ھای جنايتکار و
طالب پرور ايران و پاکستان بازارسياسی و تجارتی افغانستان را تسخير نموده و تا می توانند طالب و چلی و مال،
اموال خانه ،خوراکه باب ،مواد تعميراتی و آنچه را که تصور می شود به افغانستان صادر نموده و بازار افغانستان را با
صدور موادی غذائی و مواد عفونی يعنی طالب و چلی پر ساخته اند .به ھمين ترتيب آنھا تا می توانند در بخش ھای
مختلف سرمايه گذاری می کنند .عالوه بر اجناس ايرانی و پاکستانی که بازاز ھای افغانستان را اشباع کرده است ،نظام
ضد انسانی ،اسالم زده و زن ستيز ايران از صدور رسم و رواج ھای دينی و مذھبی به خصوص در قسمت زنان افغان
که با پوشيدن مقنعه ،چادر نماز وپوشيدن لباس سياه رنگ که ھيچ گاه شامل کلتور و رسم و رواجھای افغانھا نبوده
است ،دريغ نورزيده اند .امروز ديده می شود که رژيم سرکوبگر آخندی قادر شده است تا جھت گسترش اھداف پليد خود
که ايجاد محدوديتھا و نابرابری ھای جنسيتی يکی از آنھاست ،رسم و رواج حجاب جبری را که زنان در جامعۀ مذھب
زدۀ ايران مجبور ھستند تا خود را به آن تطابق داده و از احکام زن ستيز آنھا پيروی کنند ،جانشين رسم و رواج حجاب
زنان در افغانستان بسازد .حجاب جبری زنان در ايران عالوه بر اين که آنھا را تحت سيطرۀ افکار مرد ساالرانۀ دينی و
مذھبی قرار می دھد ،باعث سلب حقوق و آزاديھای فردی آنھا نيز می گردد .حجاب جبری به ذات خود توھين و اھانت
به جنس زن و نمادی از تجسم بربريت است .ھمچنان دولت ضد مردمی ايران در صدد است تا خرافات مذھبی را که در
ماه محرم در ايران برگزار می شود ،در افغانستان ھم ترويج و تطبيق نمايد و از اين طريق خلق ھا را به سياھروزی،
جھالت و ماتم سوق بدھد.
طوری که می دانيم ،دولت ايران روی اھداف سياسی و پالنھای شوم خود تعدادی از پناھجويان را در مدرسه ھای
آخندی و جاسوسی خود تربيه نموده تا آنھا به حيث مدافعان رژيم آخندی در افغانستان فعاليت نمايند و مسايل دينی و
مذھبی و زبانی و قومی را ميان اقوام افغانستان دامن بزنند.
حاال که منافع اقتصادی ايران و پاکستان از درک پناھجويان افغان قطع شده است ،شروع نمودند تا آنھا را از کشور ھای
خود اخراج نمايند .تعداد زياد پناھجويان افغان در سال  ٢٠١۶به خاطر تھديدات دولت ،آزار و اذيت و فشاربی حد و
حصر پوليس پاکستان مجبور شدند تا پاکستان را ترک بگويند و به کشور خود افغانستان برگردند .طبق گزارشات داده
شده ،در ماه سپتمبر سال گذشته حدود  ٩٨ھزار افغان جھت بازگشت به زادگاه خود ثبت نام کرده بودند.
قرار گزارش ملل متحد  ۶٠٠.٠٠٠افغان تا آخر سال  ٢٠١۶پاکستان را ترک گفته اند .عالوه بر آن اخراج اجباری
انسانھائی که ده ھا سال در پاکستان زندگی کردند و يا اين که در آنجا تولد شده اند و کشور خود را فقط از ورای قصه
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ھا و حکايت کردن ھا می شناسند ،مجبور ساخته می شوند تا در کشوری که نه تنھا آيندۀ نامعلوم در انتظار بسياری از
آنھاست بلکه نا امنيتی ،جنگ و جدال و کشت و کشتار ،غربت و بدبختی و ده ھا مشکل ديگر ھم دامنگير مردم آن
است ،برگردند.
ايران از مدت زيادی است که به اخراج پناھجويان و محدودساختن تحرکات حياتی آنھا شروع کرده است .پناھندگانی
که در ايران زندگانی می کردند تحت حمايت اقتصادی ملل متحد بوده و با ھمکاريھای کميساريای عالی پناھندگان
تعدادی از افغانھا در ايران بيمه می شدند .ھمچنان ملل متحد جھت سواد آموزی پناھجويان افغان کمک ھای اقتصادی به
دولت ايران کرده است .دولت ايران درتمام مدتی که پناھجويان در ايران زندگانی می کردند ،متواتراز ملل متحد تقاضا
می نمود که ما به يک سرمايه گذاری جدی تر و بيشتر نياز داريم تا بتوانيم اتباع بی سواد و يا کم سواد افغان را آموزش
بدھيم .ديده می شود که ھريک از اين دو دولت به خاطر پناھندگان افغان مبالغ ھنگفتی را دريافت نموده ان ،اما اين که
آيا آن پولھا در جھت بھبود زندگانی پناھجويان به مصرف رسيده است و يا نه ،به يقين که جواب منفی است .پناھندگان
افغان در ايران نزد سردمداران رژيم دار وتازيانه و طبقۀ حاکم آن کشور ،به جز از نيروی کار ارزان ،نيروی
زحمتکش و ستمکش و منبع عايداتی سرمايه داران به ھيچ صورت ارزش انسانی ،انسانی که کشورش در آتش حمالت
جنايتکارانۀ متجاوزان ،ارتجاع و دولتھای دست نشاندۀ آنھا سوخته و می سوزد ،نداشته اند.
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