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 ھای مقيم ايران جمھوری اسالمی و افغان
  

حاکمان ايران . اند ھای مقيم ايران را آغاز نموده ای از تعرض به افغان مداران رژيم جمھوری اسالمی دور تازهدسر

اند و بر آنند تا اذھان عمومی را از درک علل اصلی  پراکنی افزوده نفرتۀ ای غير انسانی و بناحق بر دامن به شيوه

ظالم است و تاکنون چنين بوده است و ۀ اين شگرد و خاصيت طبق. ايران منحرف سازندۀ مصائب موجود بر جامع

 ارتجاعی ريز و درشت انوننگ تمام گذاشته است و با تصويب صدھا قرژيم جمھوری اسالمی ھم در اين زمينه س

رخ کشيدن رنگ ه تحقير و توھين و ب. افزايد  در ايران میھای افغان ھا نسبت به توده دبينیھا و ب محدوديتۀ بر گستر

  . سردمداران رژيم جمھوری اسالمی تبديل گشته استۀ به روي" برتر و باالتر"و نژاد 

چنين دست چندمی  در ايران يد طوالئی دارد و ھم" قومی"و " نژادی"ھای  ور نمودن جنگ  و شعلهالبته که تنش

افغانی مقيم ايران خالصه ۀ ديد ھای ستم ترين اقشار جامعه ھم فقط و فقط به توده ھا و محروم قلمداد نمودن جنس

يعه و سنی و غيره بسياراند و متأسفانه ھا تحت عنوان ش اندازی جنگ راهۀ در اين دنيای نابرابر، نمون. گردد نمی

داری  سرمايهۀ  طبق گيری چنين سياستی با منافع که پی معين است.  بشری را در بر گرفته است دامان تمامی جوامع

ھا  ديده و خلق ھای ستم گی و تفرقه مابين تودهج و چندگاننی، نياز به ايجاد تشگره خورده است و بدون کمترين ترديد

 اسالمی ھم بنابه رسالت و که رژيم جمھوری ھاست و پر واضح است ای علت  گمراھی از فھم ريشهھدف. دارد

 سکنی گزيده در ايران، و ھم در تحريک افکار ھای افغان توده  ش، ھم از تصويب قوانين ارتجاعی عليهماھيت

خواھد موقتاً  به خيال می. خرج نداده استه ی از خود بکمترين کوتاھي" فرھنگ خارجی ستيزی"ۀ عمومی و اشاع

 سياسی – ھزاران مشکل اقتصادی ۀگوئی به ريش خود را برگرداند و از پاسخه مسير تنفر مردمی نسبت ب

پردازد و يا  ھای امپرياليستی می ی جرائم قربانيان نظامئنما به بزرگبی دليل ھم نيست که . سازش طفره رود دست

 باشد، به دوش اکم بر جامعه را که حاصل نظام استثمارگرايانه میرياکارانه در تالش است تا مصائب موجود ح

  .ندازدھای افغانی مقيم ايران بي توده

سياست ۀ کيد ورزيد که فقر جھانی شده است، به اين دليل که پايأتوان بر اين امر ت درست میه به بيانی ديگر و ب

يخته شده است؛ توھين و تحقير فرا کشان و محرومان ر سرمايه، بر اجحاف و استثمار کارگران، زحمت
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ست، به اين دليل که حاکمان زورگو و منفعت طلب بر سر کاراند؛ جرائم ھمگانی شده است و رنگ و  ای منطقه

چنين ۀ مسلماً که تحت سلط. شناسد، به اين دليل که شکاف طبقاتی بيشتر و بيشتر شده است پوست و نژاد نمی

ھای ھر چه بيشتر قربانيان نظام، در اين  ھا و ناامنی کنی، تحقير و اخراج سازیپرا مناسبات ناسالمی، ابعاد نفرت

  . خود خواھد گرفته تری ب گستردهۀ جامعه و يا آن جامعه، دامن

نمايند؛  را تعيين می اند و مکان زندگی آنان ست که حاکمان برای اکثريت آحاد جامعه ساخته ا یئراستی اين چه دنياه ب

تر  شان را پھن و پھن ای اندک و قليل و در عوض به يُمن زور و سالح بساط ارتجاعی ست که عدها  یئاين چه دنيا

  .سازند را آواره می کشند و آنان محرومان را به آتش میۀ نمايند و خان می

 اين و آن ندارد و ۀنياز به ديکت. ھاست انسانۀ انتخاب پوشش، تحصيل، کار و مکان زندگی حق طبيعی و اولي

ھيچ دولت . شان باز داشت ھا را از انتخاب درونی دليل جنسيت و رنگ و نژاد، انسانه توان و صالح نيست تا ب نمی

پراکنی به  ھيچ دولت و رژيمی حق نفرت. و نظامی و يا ھيچ مرام و مسلکی حق تعيين و تکليف به ديگران را ندارد

تخاب چنين سياستی، غير انسانی و خالف آرمان ھا را ندارد و بدون کمترين ترديدی ان ھا و پوست ديگر رنگ

ھای امپرياليستی و از جمله سردمداران رژيم جمھوری اسالمی در  نظامۀ محروم است، کاری که ھمۀ ميلياردھا تود

ۀ ولقرا در ھيچ م اند که  آن ھای مقيم ايران را به حدی رسانده حاکمان ايران ابعاد توھين و تحقير به افغان. پی آنند

ۀ ای که فقط و فقط در قاموس و فرھنگ جانيان حاکم بر جامع کارانه سياست جنايت. توان توضيح داد انی نمیانس

از ممنوعيت اقامت تواند باور کند رژيم جمھوری اسالمی جدا  ست که می ا چه کسی. ست ا ايران قابل بررسی

جان غربی، اردبيل، زنجان، کردستان، از جمله آذربايجان شرقی، آذرباي[ استان کشور ١۴ در ھای افغان توده

کرمانشاه، ايالم، لرستان، چھارمحال و بختياری، کھگيويه و بويراحمد، گيالن، مازندران، سيستان و بلوچستان، 

 به پارک کوھستانی -حفط امنيت و آسايش مردم ۀ مسخرۀ ھم به بھان  و آن–ھا  ورود افغان  ، مانع]ھرمزگان و ھمدان

  . ديده استصفه در اصفھان گر

 ھای مقيم ايران يکی دو نيست و در تداوم چنين سياستی ای در حق افغان کارانه سفانه ارتکاب چنين اعمال جنايتأمت

جلوگيری از شيوع ۀ ھم به بھان  و آن-مدير اتباع و مھاجران استانداری فارس » غالمرضا غالمی«ست که  ا

فروشند، در  ھا و مراکزی که مواد غذائی می ھا، سوپرمارکت یئنوانا: "نمايد که ، اعالم می–ھای واگيردار  بيماری

  ".صورت عدم رعايت اين طرح، پلمپ و جريمه خواھند شد

ھای بدون مجوز را  زندگی به افغانۀ ھای مواد غذائی حق فروش نيازھای اولي گويند که فروشگاه با وقاحت تمام می

ھای غير انسانی رژيم جمھوری اسالمی مجازات   سياستباشند و صاحبان آن در صورت عدم اجرای دارا نمی

  !!خواھند شد

 ھزار ٣٢ ۀچنين عدم صدور ھويت و شناسنام غايت ارتجاعی و توھين آميز و ھمه ھای ب دست سياست البته که از اين

 ھستند و از ھيچ حقوق که اغلب از پدران افغان" بيگانه"کودک که حاصل ازدواج زنان و يا دختران ايرانی با اتباع 

  توان توضيح داد؟ باشند را با ھيچ منطق انسانی نمی و مزايای تحصيلی و رفاھی برخوردار نمی

اند که از اين ميان، به   به ايران سرازير شدهافغانۀ  ميليون تود٣سران رژيم جمھوری اسالمی بيش از ۀ بنابه گفت

ھم بدون کمترين امکانات   ميليون نفر ديگر آن، و آن٢ و بيش از اقامت داده شده استۀ  ھزار نفر از آنان اجاز٩٠٠

ھا  انی ميليوناين تصوير زندگ. اند ھم با درآمدھای بسيار ناچيز مشغول فرسا و آن و مجوزی به کارھای شاق و طاقت

 سران رژيمۀ باری بر گرد باشد و بی شک عامل اصلی چنين وضعيت تأسف  در ايران میانسان محروم افغان

ی که از افغانستان ئھا آواره: "شنويم که روزی بنابه مصالح و منفعتی از زبان خمينی می. ست  اجمھوری اسالمی
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لکن اينطوز نيست که . کند در ھمه امور البته ملت خيلی کمک می. آالن در ايران ھستند و مشکالت زيادی دارند

ی که ئھا ھمينطور ميھمانو . ئول اين امور استدولت است که متکمل اين امور است و مس. کمک ملت کافی باشد

شان دور  ی ھا ا از خانهرھا  مسلمان ھستند يا فرض کنيد که عراقی ھستند يا بيچاره. خوب افغانستانی ھستند. داريم

 ما ھا را پذيرائی کرد؟ ھا؟ نبايد اين خوب بايد چه کرد با اين. جا شان را بردند، خودشان را فرستادند اين مال. کردند

ھا و اين دولت است که دارد اين کارھا  ھا پذيرائی کنيم، خدمت کنيم به آن ما بايد از آن. ھا ھم مسلمانند مسلمانيم، آن

ورود   حفظ امنيت و آسايش مردم، مانعۀ ، و روزی ديگر سردمداران رژيم جمھوری اسالمی به بھان"کند می

ھای  بندند و امروزه با اتخاذ سياست ستان کشور را بر روی آنان می ا١۴ شوند و درِ  ھای مقيم ايران به پارک میافغان

نمايند که حق فروش مواد  ھای مواد غذائی اعالم می ھا و فروشگاه غايت ارتجاعی و غير انسانی به سوپرمارکته ب

در يزد را به ھای محروم  ھای افغان ديگر، خانهۀ ھای بدون مجوز را ندارند و در طرحی سازمانيافت غذائی به افغان

  !!! جرائم بکاھندۀ  دامنازخيال خود ه کشند تا ب آتش می

آورند که  ميان می سخن به" خودی"ی از حق و حقوق و از حفظ امنيت و آسايش مردم ئھا روزھا نظام متأسفانه اين

سيار قطور و کشان و کودکان، بسيار و ب شان در چپاول و در دستگيری و ُکشت و ُکشتار کارگران و زحمت ۀ پروند

ه کند و ھزاران نفر ب اين جانيان بيداد میۀ مسکنی و نداری و ناامنی در زير سلط فحشاء و فقر و بی. آور است تھوع

اند و در  دھند و بسياران ديگر، در صف مرگ تدريجی را از دست می شان زندگی، جانۀ اوليۀ مواد دليل فقدان تھي

فرھنگ ۀ طرف در صدد اشاع آلود از يک ھای مه ی و با توسل به دروغحال سردمداران رژيم جمھوری اسالم ھمان

شکی در آن نيست که . اند پراکنی ديگر در پی سياست نفرت اند و از طرف"حفظ امنيت و آساش مردم"پاسداری از 

 اقتصادی، ھمگانی شده است و رنگ ھر جامعه و – سياسی زده و ناامنِ  سرازير شدن محرومان از کشورھای جنگ

 ذاتی و سياست ءھای غير خودی ھم به جز"مليت"موازات آن تحقير و توھين به  دنيا را زير و رو نموده است و به

جا را فرا گرفته است و اعالن آمارھای  بحران ھمه. داری تبديل گشته است ھای حاکم بر جھان سرمايه روتين دولت

خود ۀ نوبه گردد ب شان اعالم می  بلندگوھای تبليغاتیبيکاری و جرائم متفاوت در کشورھای گوناگون که روزانه از

ھای  دليل حضور قربانيان نظامه  بشری نه ب ھای موجود در جوامع که علل نابسامانی گويای اين حقيقت است

  . باشد حاکم بر کشورھا نھفته میۀ زده و ناامن بلکه در سيستم و مناسبات ظالمانان امپرياليستی و جنگ

دليل فقر و نداری ه  درصد از آحاد جامعه ب۴٠ ميليون کودک کار وجود دارد و ۴ر ايران بيش از به عنوان مثال د

 ۀ بنابه گفت-که  کنند، در حالی  ھزار تومانی زندگی می٣٣٠ھا کارگر با حقوِق  اند و ميليون به مواد مخدر روی آورده

که  معين است. باشد ار تومان در ايران می ھز٢٠٠ ميليون و ١ خط فقر، - خود سردمداران رژيم جمھوری اسالمی 

درد مردم ه ھا ب شکی در آن نيست که اين رژيم. ست ا اجتماعی–ھزاران باليای اقتصادی ۀ چنين مناسباتی توليد کنند

کش و  اين دنيای ميلياردھا انسان زحمت. ھم با ھر رنگ و لباسی سوزانده شود ھا و آن آنۀ ھمۀ خورند و بايد ريش نمی

دليل جنسيت ه ھا را ب ی که در آن انسانئھا طبقاتی شده است و دنيا گ پوستی که در آن، رنئدنيا. نيستشان  انفرزند

تواند دنيای انسانی  انتخاب مکان زندگی خود را ندارند، نمیۀ ھا اجاز ی که انسانئدارند، و در دنيا ز تحصيل باز میا

  انسانیۀ سردمداران رژيم جمھوری اسالمی نسبت به دنيا و مقولطلب و نگاِه  اين نگاه، نگاِه طبقات منفعت. باشد

جمھوری ۀ رژيم وابستۀ ھای امپرياليستی و در زير سلط ھای محروم در نظام که سرنوشت انسان معين است. ستا

  .باشد اسالمی، تحقير و توھين توأم با سرکوب و انقياد می

ھا  بط حاکم بر جھان کنونی مولد جرائم متفاوت و جدائی انسانتوان اعالم نمود که روا در يک کالم و به صراحت می

ھا و از جمله سردمداران رژيم جمھوری اسالمی بر سر کاراند ابعاد  که اين نظام ھاست، و تا زمانی تفاوتی و بی
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 مقيم ايران ابعاد ھای محروم افغان ويژه تودهه کشان و ب توھين، تحقير و تعرض به معيشت کارگران و زحمت

گوئی، و بر  استثمار و چپاول محرومان و دروغۀ ھا بر پاي خود خواھد گرفت؛ چرا که سياست دولته تری ب گسترده

ھا نيست و  انتظاری فراتر از اين، از اين نظام. ھای امپرياليستی ريخته شده است تشديد تنش فيمابين قربانيان نظام

ست   اھای وابسته به آنان و از جمله رژيم جمھوری اسالمی  دولتھای امپرياليستی و تنھا با نابودی و محو کامل نظام

کشان در  تست که کارگران و زحم  ایئدنيااين آن . ست  اپراکنی و رنگی و نژادی که دنيا شاھد حذف سياست نفرت

رخوردار ھا از حق تحصيل و پوشش و زندگی توأم با امنيت و آسايش ب ست که در آن انسان ایئپی آنند و اين آن دنيا

  . خواھند بود

  

  ٢٠١٢ست گا

  ١٣٩١ ]اسد[مرداد

  

 

 


