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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

 
  جھانگير محبی: فرستنده

 ٢٠١٢ جوالی ٠٩

 

  کشور داخل سياسی، مدنی نفعاال تن از چھل ۀبياني

  افغان حمله به مھاجران پيرامون 

  

  !»اکیخ«است نه » انسانی«سرزمين ما 

  آه بگذاريد سرزمين من

  سرزمينی شود که در آن،

  آزادی را

  .*گی وطن پرستی نمی آرايندبا تاج گل ساخت

 

 که از آغاز سال جاری با ممنوعيت ورود اين مھاجران  ھای غير انسانی دولت ايران مقابل مھاجران افغان سياست

 نخست ۀترين مورد که در ھفت در تازه. افته استبه اماکن تفريحی شدت گرفته بود، اکنون شکل بسيار خطرناکی ي

 رخ داد، با انتشار خبر دست داشتن مھاجری از افغانستان در قتل يک زن در يزد، منازل مھاجران ]سرطان[تيرماه

 جۀدر نتي. ھای بسياری مورد تھديد و آزار واقع شدند در اين شھر مورد ھجوم قرار گرفت و افراد و خانواده

و » وطن« دفاع از ۀاند تا بدون ھرگونه واھمه و به بھان ای راه را بر خود ھموار ديده ورعدهھای مذک سياست

اعمالی که انجام آن جز با ھمراھی ضمنی . ای بزنند دست به چنين اعمال غير انسانی و نژاد پرستانه» ناموس«

  .حاکميت دشوار می نمايد

در استان فارس يک . ای يافته است ر نقاط ايران ھم ابعاد گستردهقانونی و رفتار غير انسانی عليه مھاجران در ساي بی

ھا کارت  توانند و بايد جلوی اتباع خارجی را بگيرند و از آن مقام وزارت کشور گفته است که ھمه شھروندان می

  .اقامت بخواھند
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ھا برای تعويض   آنۀقاعد ھای اخير در محروم کردن مھاجران از تحصيل؛ در احضارھای مکرر و بی اقدامات سال

شان  ی با شرايطی به شدت غير انسانی و متھم کردنئھا شان به اردوگاه ن؛ در فرستادنکارت اقامت در قبال مبالغ کال

 ۀھای مھاجران به بھان حمله به خانه. اند به اين که عامل بيکاری ھستند، ھمگی اعمالی به شدت غير انسانی و محکوم

ی سالم بايد به سرعت ئايتکارانه است که در يک نظام قضابه جرمی شده است اقدامی جنھا متھم  اين که فردی از آن

ھای مستقل و نيز مقامات دولتی  عالوه بر اين در چنين مواردی نمايندگان سازمان. و شدت مورد پيگرد قرار گيرد

  .رسی به مھاجران و وارسی حقايق و اعالم آن را بيابند افغانستان بايد امکان دست

ھای گسترده از   اقتصادی، به شدت تحت فشار نارضايتیۀولت ايران، که اکنون بنا بر وضعيت نامناسب و ويژد

ھای اجتماعی گوناگون   اقشار به ويژه کارگران و مزدبگيران است و ھمينطور نرخ باالی جرايم و آسيبۀسوی کلي

وليت خود را ؤ جلوه دادن مھاجران، بار مسبھکارکند با مجرم و ت که بدون شک معلول شرايط فعلی است، سعی می

 ۀھمچنين با دامن زدن به احساسات، سياست حامی پروری خودش را در عرص. ھا کاھش دھد در قبال اين نابسامانی

 مھاجران، به نوعی با ألۀاز سوی ديگر با سوء استفاده از مس. تقويت تعصبات ناسيوناليستی نير به آزمون بگذارد

در حالی که اين مھاجران خود بزرگترين قربانی . ھای ديپلماتيک تسويه حساب نمايد بر سر اختالفدولت افغانستان 

  . گری غرب در منطقه ھستند حکومت افغانستان و نظامی

 کنندگان اين بيانيه خواستار برچيده شدن ھرگونه تبعيض و رفتار غير انسانی از سوی حاکميت و يا ءما امضا

 به باورھای نادرست خود، ءشک در اين بين برخی از مردم نيز با اتکا بی. اجران ھستيمای از مردم با مھ پاره

  . کنند ھای غيرانسانی حاکميت را بازتوليد می  سياست

 به محض تولد در خاک ايران تابعيت ايرانی داده شود و  خواستار آنيم به ھر کودک زاده شده از پدر و مادر افغان

خواھانيم تا تمام ). فارغ از محل تولد(نيز تابعيت عالوه بر پدر بی ھيچ قيدی از مادر نيز به کودک منتقل شود 

ھائی دمکراتيک که از خود افغانھا ھم اعضائی خواھد داشت و با حضور  ھای پناھجويان افغان در کميسيون پرونده

ھای موقت و دائم  رد پناھجو ، مورد بررسی قرار گرفته و بسته به نظر کميسيون، پناھندگی اعطا شود و يا اقامتف

  .توان مشمول اخراج از کشور و يا محدوديت سفر در داخل کشور دانست ھيچ پناھجوئی را نمی. به ايشان تعلق گيرد

عم از بيمه و آموزش و بھداشت و مراجعه به محاکم قضائی خواھيم ايشان از تمام تسھيالت شھروندان ايرانی ا ما می

ھای مقيم ايران در جامعه  ھائی را برای جذب ھر چه بيشتر افغان ھمچنين حکومت طرح. برخوردار باشند... و

فی الحال و در اقدامی . ھای آموزشی آنان را جبران کند تدارک ديده و در گام اول با تخصيص بودجه، عفب افتادگی

ھای مھاجران در يزد بايد تحت پيگرد قرار گيرند و دولت ايران بايد رسما به   عامالن و آمران حمله به خانهفوری

  . ھا و از شھروندان خود عذرخواھی کند خاطر وارد آمدن اين آزارھا به مھاجران از آن

ت وحشيانه به آنھا باشد و باور کنيم آلوده به ننگ آزار مھاجران و حمال خواھيم سرزمينی که در آن زندگی می ما نمی

. ای چون ناسيوناليسم و نژاد و مذھب، قابل معامله نيست  انسانی امری است که به ھيچ بھانهۀ جانب داريم حقوق ھمه

له می انديشند حاضر نيستيم ھويت خود به جای انسان بودن و حقوق برابر برای أما به عنوان افرادی که به اين مس

ه گونه ای تعريف کنيم که خود را بنا بر نژاد، رنگ پوست، مذھب، طبقه، جنسيت، قوم، زبان،  انسان ھا را بۀھم

پوشش و امثالھم باالتر از انسان ھای ديگر بدانيم، و بنابر آن تعريف، حق تعرض به حقوق ايشان را برای خود قائل 

 ماست و از اين رو، حق ۀت مشترک ھم ابناء بشر، معتقديم، ذات انسانی ما ھويۀما بنابر ھويت مشترک ھم. شويم
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 ۀتحصيل، زندگی يا عدم زندگی در يک مکان، اشتغال، برخورداری از امکانات بھداشتی، رفاھی، آموزش، تغذي

  . انسان ھا به يک ميزان و به طور برابر قائل ھستيمۀمناسب و مانند آن را برای ھم

ما به ھمه اقدامات غير . دفاع واکنشی طبيعی قلمداد شود ھای مردم بی قانونی و حمله به خانه ما نمی خواھيم بی

کنيم و خواستار پايان يافتن اين نوع  ھا را محکوم می انسانی و تبعيض آميز عليه مھاجران اعتراض داريم و آن

  .اقدامات و رسيدگی فوری و منضفانه به آن ھا ھستيم

  : امضا کنندگان بيانيه
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