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  افسانه وحدت

  ٢٠١٣ سپتمبر ٢۴
  

 !من ھم يک افغانم
 ".موزشگاه نيستيمآدر اين ) افغان(نام اتباع خارجه  به ثبت  ما به ھيچ عنوان راضی "

. ای در حکومت اسالمی ايران بر سردر مدرسه. شود پيدا کرد؟  درست حدس زديد نه را کجا می نژاد پرستاۀاين جمل

 تحقير انسانھا براساس ۀاين شکل بيشرمان.  نيست٢١جايش در ميان مردم قرن . حکومتی که متعلق به قرنھا پيش است

 دھه ٣ و منزلت انسان را بيش از حکومتی که حرمت. مليت و دين فقط از طالبان و حکومت اسالمی ايران برمی آيد

تبعيض جزو فرھنگ حکومت اسالمی .  بوده است  نابودی ھمه ارزشھای خوب و انسانی  و در پیزير پا کردهاست که 

تبعيض در قوانين، برنامه و سياست حکومت اسالمی نھادينه است، . اساس اين حکومت بر تبعيض استوار است. است

ھمه را ...  مذھب ، يھودی، سنی، بی زن، فارس، کرد، ترک، افغان، عرب، مسيحیشرعی و قانونی است و کودک، 

 و حق شھروندی نه در دين   مفاھيمی مانند آزادی، برابری، حقوق انسانی.چون از جنس خودش نيست. کند سرکوب می

 .شان وجود ندارد اين موجودات نه در فکرشان و نه در قوانين

 

   تبعيض عليه اديان

 ديگر مورد تبعيض قرار میو مذاھب پيروان اديان   .شود رسميت شناخته میه ومت فقط يک مذھب بدر اين حک

 . ھا اجازه داشتن مسجد در تھران را ندارند حتّی مثال سنی. رسند قتل میه شوند و ب گيرند، تحقير می

قتل ه  و تعداد زيادی از آنھا بصدھا پيرو دين بھائی در زندانھای جمھوری اسالمی ھستند. کشند بھائيان را راحت می

ھستند " نجس و دشمن دين و ايمان"ی اعالم کرد که از نظر فقھی بھائيان ئای در فتوا  خامنه  علی.رسيده و اعدام شده اند

  . و پرھيز از معاشرت با آنھا ضروری است

 مثالً ... "ای بدھند الميهنجف آباد را دعوت کرد و از آنھا خواست تا اع" طبقات و اصناف "ۀحسينعلی منتظری ھم

خالصه کاری ... کنم  کردند که ما ديگر سوارشان نمیءھا امضا فروشيم، راننده ھا نان نمی ھا نوشتند ما به بھائی نانوا

 کرد پنجاه تومان بدھد و او را نمی  ماشين يک تومان بود يک بھائی التماس میۀکرديم که نجف آباد تا اصفھان که کراي

 خدا،  اگر کسی"منتظری در توضيح المسايل گفته که .... دی از علمای اصفھان ھم با ما ھمراھی کردندتعدا... بردند

 که خاتم االنبيأ محمد  و ھمينطور کسی.  بر مشھور و احتياط واجب، نجس توحيد و نبوت را انکار کند، کافر است و بنا

   ".را انکار کند

 .گذرم، برای ھمه آشناست  حکومت میۀتھای خمينی و ديگر دار و دس از سخنان و حکم

  

  تبعيض عليه قوميت ھا
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 رفع تبعيض سازمان ملل به دليل تبعيض عليه مليتھای کرد، عرب، آذربايجانی و ۀھا از طرف کميت حکومت اسالمی بار

ن کميته می اي .ھا مورد تبعيض دو چندان ھستند که زنان وابسته به اين اقليت اين. بلوچ مورد نکوھش قرار گرفته است

ابراز می کنند و اين " سخنان نفرت آميز و با مضامين تبعيض آميز" روزمره ۀشيوه گويد مقامات جمھوری اسالمی ب

  .اظھارات در رسانه ھای حکومتی نيز بازتاب يافته است

  

  تبعيض ميان شھروندان

 ارزشی ندارد و   ذھنیۀماندو يا عقب " ديوانه"شخص . در حکومت اسالمی کودک ارزش کمتری از فرد بالغ دارد

دليل جنسيتش در تمام طول ه ينی دارد و بئزن ارزش پا. شوند گيرند و تحقير می روزانه مورد تبعيض قرار می

  . مقام باالتری از غير سيد دارد،"سيد".  حرمتی قرار گرفته است حکومت اسالمی مورد آزار، تحقير و بی

اگر شھروندان ايران بردگی واليت فقيه را . ر شھروندان فراوان استتبعيض حقوقی ميان ھواداران حکومت و ديگ

قتل عام .  اعتقادی را علنی کنند، مرگ در انتظارشان است نباشند و اين بی" مبانی جمھوری اسالمی"نپذيرند و معتقد به 

  . آن تا به االن گواه ھمين سياست استۀ و ادام١٣۶٧ھزاران زندانی سياسی در تابستان سال 

  

  تبعيض ميان آزاد و اسير

  میشرعاً . توان ھر بالئی آورد  سر برده و اسير میرب. تبعيض بين آزاد و برده و اسير ھم شرعی است و ھم قانونی 

تبعيض ميان .  دھه جريان داشته است٣شود به زن اسير تجاوز کرد و اين امر در زندانھای حکومت اسالمی بيش از 

  .  ندارد کافر حق زندگی. ھمه روشن استکه ديگر بر " کافر"مسلمان و 

  

  "حاّلل زاده"و " حرامزاده"تبعيض ميان 

حکومت .  ارزش است باشد کامالً بی" صيغه"دنيا بيايد و يا حاصل ه در حکومت اسالمی کودکی که خارج از ازدواج ب

 کند، حتّی شناسنامه به او نمی خواند، از ھر حقوقی محرومش می  ھويت می اسالمی اسم اين کودک را حرامزاده و بی

 .کند نابود می و سالمش را   انسانی ند و زندگیک  حرمتش می دھد، بی

 عمر اين حکومت ۀای به انداز رفتار شنيع و خشونت آميز حکومت اسالمی با شھروندان افغان و عرب مقيم ايران، سابقه

ھا در  منزلت، تحقير و آزار سيستماتيک اين خانواده با  محروم کردن فرزندان آنھا از تحصيل و از يک زندگی. دارد

  . طول حکومت اسالمی ھر ساله گسترش بيشتری داشته است

ه  درشھر يزد نفرت از حکومت را بيشتر کرد و اعتراضات وسيعی، ب ھای گروھی ازشھروندان افغان آتش زدن خانه

  . ويژه در ميان ايرانيان مھاجر در کشور ھای غربی برانگيخت

که اتباع   حکومت واليت فقيه اين بود که با بيشرمی اعالم کردندۀھای راسيستی و نژاد پرستان ديگر سياستاز 

  . ھم در ايران اعتبار نداردستان افغانۀ، حتی با کارت اقامت قانونی، نمی توانند گواھينامه بگيرند و گواھی نامستانافغان

کلی از ه  که درآمدشان به مراتب از کارگران ايرانی کمتر است، ب افغانۀھای با پيشين با ھدفمند شدن يارانه ھا، خانواده

   .رو شدنده ی خارج شدند و با وضعيت بسيار دشوار و مشقّت باری روبئ ھای يارانه ليست کمک

اين حرکت . ليس اصفھان از ورود شھروندان افغان به پارک صفه جلوگيری کردوسال گذشته در مراسم سيزده بدر، پ

ن فعاال دانشگاه و تادان نفر از اس١۵٧بالفاصله .  و از طريق مديای اجتماعی شد خشم و اعتراض عمومیموجب 

ھا و  کيد کردند که اين تبعيضأای اعتراضی عليه تبعيض و وحشيگری به شھروندان افغان انتشار دادند و ت سياسی نامه

    .خشونت عليه افغانھا ربطی به مردم ندارد و از جانب حکومت است
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اينھا .  خود نوشتند من ھم افغانمۀوی پالکارد بر سينرليس اسالمی، بروتعدادی از جوانان ھم در اعتراض به اين عمل پ

  .توان برشمرد موارد بسيار زيادی را می.  کوچکی از ستم عليه افغان ھاستۀفقط گوش

 مردم فيروز . ا با جناياتش شريک کندفيروز آباد ر" شھيد پرور"خواھد مردم  اين بار در اين مورد مشخص رژيم می

   .ھای ّضد رژيم شريک ھستند ند نه با اين وحشيگری ھا و سياستاآباد نه شھيد پرور

در واقع ھيچ کجای . ی داردئ ايران ليست بسيار بلند باال در حکومت اسالمی موارد متعدد تبعيض و نقض حقوق انسانی

  . حرمتی اين حکومت را بر تن نداشته باشد   ايران نيست که زخمی از تبعيض و بیۀجامع

 خواری و اختالس سالمتی و نی، رشوئ دروغگوی،ئ، کودک آزاری، نژاد پرستی، زورگوطور کلی زن ستيزیه ب

 شھروندان اعم از فارس، کرد، ۀبھداشت عمومی و روانی جامعه را در معرض خطرات جدی  قرارداده است و ھم

  . دھد م قرار میترک، افغان و غيره را مورد ھجو

 عدم امنيت که ، بيکاری، گرانی، بار کمبودھا، با اشکال مشابھی سعی دارند، حکومتھای خود کامه و ضد مردمیۀھم

  . ن و غيره نسبت دھندا به مخالف، به دشمن فرضی، به کسی،یئخود عامل اصلی آن ھستند را به جا

رق  افراد ناآگاھی که عِ معموالً . يبکاری دغلبازانه می افتندخورند و به دام اين فر در اين ميان افرادی ھم بازی می

  .  زودتر آلت دست می شوند،ناسيوناليستی دارند

حمله به  . حکومت سازمان يافته و سيستماتيک مشغول تحريک احساسات مردم است، اين تحريکھاۀاما در پشت ھم

  . يت شد توسط نيرو ھای امنيتی شکل گرفت و ھدا کامالً ،افغانھا در يزد

باندورل نويسی و . در اينجا ھم دست داشتن دم و دستگاه حکومتی در اين اقدام کثيف و نژادپرستانه کامال آشکار است

  . گيرد دھد که توطئه از کجا شکل می  نشان می،گونه ممانعت  بدون ھيچ،نصب کردن چنين توھينی

 ، اينھا ،کشاند رد کننده کل جامعه را به نابودی میکه اقتصاد کشور در حال فروپاشی است و رکود تورمی خ در حالی

  .عنوان مسببين اصلی از نظرھا پنھان می کننده خود را ب

ساکت نشستن در .  حقوقی اعتراض کنند  بايد عليه بيعدالتی و بی  مردم از ھر مليتی با ھر مذھب و رنگ پوستیۀھم

 ۀآنچه که بازدارنده و ترمز برای مبارز . را نبايد پذيرفت مقابل اين ھمه ھجوم عليه انسانيت، حرمت و منزلت انسانی

 . اين را تاريخ بشر ثابت کرده است. تواند تا ابد دوام بياورد  نمی،مردم است

  

  ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر ماه،١٠٨ ۀ شمار،نشريه کودکان مقدمند

 

 


