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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ دسمبر ١٠

  حمله به کنسولگری حکومت اسالمی

 ! در ھرات افغانستان
      

 ھای خشمگين و حق طلب به ز افغان، تعدادی ا٢٠١٢ھم دسامبر  برابر با ن١٣٩١ ]قوس[شنبه نوزدھم آذرامروز يک

معترضان با سنگ و چوب بر کنسولگری ايران ھجوم . کنسولگری حکومت اسالمی ايران در ھرات حمله کردند

 . متوسل شد و معترضان را از اطراف کنسولگری دور کردئیليس به تيراندازی ھواوآوردند، اما پ

ھرک اسالم قلعه بودند، می گفتند که از ايران می خواھند بنا به گزارش خبرگزاری ھا، معترضان که از اھالی ش

  .تحويل دھد» ندا   را که در تيراندازی نيروھای ايرانی کشته شدهی تن از جوانان١٣ ۀجناز«

اين معترضان گفتند که اين جوانان حدود سه و نيم ماه پيش برای يافتن کار به ايران رفتند اما از آن زمان تا کنون 

آنان عکس . آنان گفتند شواھد کافی در دست دارند که اين افراد توسط نيروھای ايران کشته شده اند. ندناپديد شده ا

  . با خود حمل می کردند،اند ھای از افرادی را که می گويند توسط نيروھای ايرانی کشته شده

ايران دور شدند و در مقابل تظاھرکنندگان بعد از مدتی در ميان تدابير شديد امنيتی از نزديک ساختمان کنسولگری 

 نفر از اسالم قلعه ١٣اين «: يکی از معترضان به خبرنگار بی بی سی، گفت. ساختمان واليت ھرات تجمع کردند

  ».آنان را گرفتند و در پشت حاجی آباد در منطقه تايباد کشتند. رفته بودند

 که از جھنم جنگ و ترور ئی ھای به افغانای آدم کش حکومت اسالم نيروھۀ در مورد حملئیپيش از اين نيز خبرھا

  . منتشر شده است،گرسنگی افغانستان گريخته و وارد ايران شده بودند

اين فجايع غيرانسانی .  محکوم کنندد که اين جنايات حکومت اسالمی را شديداً فکار عمومی ايران و جھان موظف انا

  .کرار می شود ھای مقيم ايران نيز تحکومت اسالمی، ھمواره عليه افغان

 ۀجدا از سی و چھار سال سانسور و اختناق، ترور و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام حکومت اسالمی در جامع

 مقيم ايران ھم ا متوجه شھروندان افغانايران، چندين دھه است که اين حکومت جانی، سرکوب و فاشيسم خود ر

ه و حق طبيعی شان است که از حق شھروندی برخورار کرده که دھه ھای طوالنی در جامعه ما کار و زندگی کرد

  .اما حکومت جھل و جنايت اسالمی، آنان را در شرايط بسيار دشوار و غيرانسانی قرار داده است. باشند
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 کشور، ممنوعيت دريافت خدمات بھداشتی، ممنوعيت از واليت ٣١ از واليت ١٧ممنوعيت حضور افغان ھا در 

در دبستان ھا و  رانندگی، ممنوعيت تحصيل فرزندان خردسال ۀ دريافت گواھی نامحق کار و شغل، ممنوعيت از

 اين ھا؛ اخراج ھای دسته ۀ ممنوعيت خريد وسائل اوليه معيشت مانند آب و نان و در کنار ھمادبيرستان ھا و حت

نه و فاشيستی  از سياست ھای وحشيائیجمعی، توھين و تحقير و ضرب و شتم و زندان و سرکوب و قتل، گوشه ھا

  . ساکن ايران استاسالمی، عليه شھروندان افغانحکومت 

 جلوگيری از شيوع بيماری ھای  ۀمدير اتباع و مھاجران استانداری فارس، به بھان» غالمرضا غالمی«چند ماه پيش 

ت عدم  می فروشند، در صورئی ھا، سوپرمارکت ھا و مراکزی که مواد غذائینانوا«: واگيردار، اعالم نمود که

  » .رعايت اين طرح، پلمپ و جريمه خواھند شد

 با امر و نھی مقامات فاشيست حکومتی، حق فروش ئیآيا جنايتی بزرگ تر از اين ھست که فروشگاه ھای مواد غذا

  ! بدون مجوز را نداشته باشند؟به شھروندان افغان زندگی  نيازھای اوليه

 ھزار کودک که حاصل ازدواج زنان و يا دختران ايرانی با ٣٢د يا اين که با ھمين سياست ھای ارتجاعی، به حدو

 ھستند شناسنامه صادر نکنند و اين کودکان، از ھيچ حقوق و مزايای که اغلب از پدران افغان» بيگانه«اتباع 

  !تحصيلی و رفاھی برخوردار نباشند؟

 از ن کودک کار وجود دارد و بخشی ميليو۴ھم اکنون در ايران تحت حاکميت حکومت جنايت کار اسالمی، بيش از 

 ئی وابسته به ارگان ھای حکومتی و يا از خارج آن، درآمده اند و به کارھائیکار مافياآن ھا، به اسارت باندھای تبھ

 ھا کارگر ايرانی، تنھا با  ھم اکنون ميليون. ، وادار شده اند...، تن فروشی، دزدی وئیچون توزيع مواد مخدر، گدا

، در حالی که بنا به اقرار خود سردمداران حکومت دنمی گذرانرا ھزار تومانی زندگی سختی  ٣٣٠دست مزد 

  . اسالمی، خط فقر حدود يک ميليون و دويست ھزار تومان در ايران است

 خود شکل اجتماعی ۀت کارانيستی، می کوشد به اعمال جناير حکومت ھای فاشيحکومت اسالمی ايران، ھمانند سا

 ھای بی دفاع و پاسدار و غيره را در سرکوب افغانجی و يچماق داران و اوباشان حزب اللھی و بسده و دست يبخش

ش  اوباشانۀانيورش وحشين طرح فاشيستی حکومتی، با يچندی پيش ا. غارت و چپاول اموال ناچيز آن ھا باز بگذارد

 ء اجراۀزد به مرحليری آن ھا از ي و کشتن و دستگ دن خانه و کاشانه ھای کارگران مھاجر افغانيدر به آتش کش

   .درآمد

 طور کامل   که بهئی استان ھا.استان ھای کشور، ممنوع اعالم کرده انداز  به برخی  را ورود شھروندان افغاناحت

ٓاذربايجان شرقی، ٓاذربايجان غربی، اردبيل، زنجان، :  عبارتند ازندبرای اقامت شھروندان افغان ممنوع شده ا

انشاه، ايالم، لرستان، چھارمحال و بختياری، کھگيلويه و بويراحمد، گيالن، مازندران، سيستان و کردستان، کرم

  . بلوچستان، ھرمزگان و ھمدان

 شده  ممنوع از ٓان ھا برای اقامت شھروندان افغان ئی را که بخش ھائیعالوه بر اين، حکومت اسالمی استان ھا

اصفھان، بوشھر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوين، : است چنين برشمرده است

  .کرمان، گلستان، مرکزی و يزد

شھروندانی که .  تازه ای نيستۀ در ايران، واقعی و غيرانسانی با شھروندان افغانبه اين ترتيب، برخوردھای فاشيست

 دارند که بر آن ھا در اين ئیی ايران سپری کرده اند، ھر کدام تجارب بی پايانی از رنج ھامدتی را در زندان ھا

حتی کم نيستند کارگرانی که بعد از مدت ھا کار، .  که تحقير می شوند، زياد اندئیآمار آن ھا. کشور رفته است
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کارگران  است که ئیمونه از رنج ھااين يک ن. نتوانسته اند مزد و معاش شان را از کارفرمای ايرانی دريافت کنند

  . در ايران متحمل می شوندافغان

.  ھای مقيم ايران در ھيچ کشور ديگری مانند ايران مورد اھانت و تحقير قرار نمی گيرندھا، افغانبراساس گزارش 

انی پذيرفته اين در حالی است که آن ھا بايد بر اساس قوانين جھان شمول بين المللی، بايد به عنوان شھروند اير

  .شوند

ھيچ حزب و سازمان و نھاد و حکومتی حق ندارد حق پناھندگان و مھاجران را زير پا بگذارد و جامعه را عليه آن 

 ئیھای مقيم ايران را به جا  افغانحاکمان قداره بند حکومت اسالمی، ابعاد تحقير و سرکوب . ھا تحريک نمايد

ای که  کارانه  عملکردھا و سياست ھای تبه.  است جھان نمونه آن مشاھده نشده اند که شايد در ھيچ نقطه ای از رسانده

 .فقط و فقط در ايدئولوژی و فرھنگ و سياست ھای ارتجاعی حکومت اسالمی ديده می شود

جويان، جوانان و شنت آزادی خواه، برابری طلب، زنان، دايه بشريات عليخ حکومت اسالمی، مملو از جنايتار

ران در مبارزه با جھل و جنايت و سرکوب حکومت اسالمی قربانيان بی ي تاکنون مردم آزاده و آگاه ا.کارگران است

 ۀ مقيم ايران به مثابل حکومت اسالمی بر کارگران افغان سران و مقامات و عوامۀ وحشيانۀحمل. شماری داده اند

 وحشيانه به ۀن حمليا. تگی آن است ورشسۀران، بيش از ھر بيانی، نشان دھندين گروه اجتماعی در ايف تريضع

ن کارھا در يط دشوار و با انجام دشوارتريز و شرايتر از سه دھه با حقوق ناچشيست که در طی با ئیانسان ھا

ع يسران حکومت اسالمی، ھر زمانی که با خشم و نفرت وس.  کرده اندءران سھم مھمی ايفاي اۀسازندگی جامع

ران مواجه شده اند، مشکل کارگران ي فشار و فقر و بی کاری و گرانی در اۀجينتده در يکارگران و توده ھای ستم د

. رانی را منحرف سازندي را علم کرده اند تا افکار عمومی و ذھن توده ھای کارگر و شھروندان او مھاجران افغان

 را در تفرقه ران، مانند ھمه حکومت ھای استبدادی و ضدکارگری در جھان، تنھا بقای خوديحکومت اسالمی ا

ت ياما حما. ديد نمايد و بازتولياندازی در ميان کارگران و توده ھای مردم می داند و می  کوشد آن را در جامعه تشد

ع کارگران، نھادھا و احزاب و سازمان ھای سوسياليست و آزادی خواه و برابری طلب، تا حدودی اين سياست يوس

د ھمبستگی کارگران بدون يبی ترد.  آب کرده و به شکست کشانده اندھای تفرقه انداز حکومت اسالمی را نقش بر

 طبقاتی را به نفع ۀ در مبارزءتوجه به مليت و جنسيت و رنگ و پوست و زبان و غيره بسيار مھم است تا توازن قوا

  .خود متحول سازند

ست که حاکميت ا ئیبھانه ھا حکومت اسالمی، در اتخاذ اين سياست ھای وحشيانه، ھمان توجيھات و ۀتوجيه و بھان

خود را به ... ھای فاشيستی در کشورھای ديگر جھان در پيش می گيرند تا بحران ھای اقتصادی و بی کاری و

  .حساب مھاجرانی بنويسند که به آنان پناه آورده اند

يعنی در کل چيزی ھم اکنون نرخ بی کاری در ايران ھفتاد و شش ميليونی، به ويژه در ميان جوانان بسيار باالست؛ 

آن ھم در .  نمی تواند دليل آن به شمار آيدحضور شھروند افغان  ميليون نفر بی کار است که قطعاً ١٠ تا ٨حدود 

خطرناک ترين و سخت ترين کارھا را با دست مزد ناچيزی انجام می  ناچاربه  مقيم ايران، افغانحالی که کارگران 

 بايد آنان مھم تر از ھمه، اصوالً . ن و خاموش سرمايه داران ايرانی ھستنددھند و به معنای واقعی نيروی کار ارزا

بر اين . از حق شھروندی برخوردار باشند و بخشی از ھم طبقه ای ھای کارگران جامعه ما محسوب می شوند

بايد بی  مقيم ايران، نھا به کارگران و پناھندگان افغاناساس، ھرگونه تعرض سرمايه داران ايرانی و حکومت آن 

جواب بماند بنابراين، کارگران نبايد اجازه دھند ھم طبقه ای ھايشان قربانی سياست ھای فاشيستی حکومت اسالمی 
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 استثمار کنند؛ ھم سرکوب نبايد بگذاريم سرمايه داران و حکومت سرمايه داری اسالمی ايران، آنان را شديداً . شوند

  !نمايند و يا در مرزھا پناھجويان را بکشند

در واقع جمھوری اسالمی در شرايط بحرانی کنونی، می کوشد بحران سنگين اقتصادی و بی کاری موجود را که 

محصول غارت اموال عمومی جامعه و سياست ھای خود اين حکومت ھستند به گردن شھروندان افغان بگذارد تا 

  .دتوجه افکار عمومی جامعه را به سوی ديگری معطوف نمايند و آدرس غلط بدھن

خواه، برابری طلب و عدالت جو، اين سياست ھای  و ھمه نيروھای سوسياليست، آزادي کارگر ايرانۀبی شک، طبق

 حکومت اسالمی را با صدای بلند محکوم می کنند و می کوشند توجه افکار عمومی مردم ۀفاشيستی و انسان ستيزان

 در ايران جلب کنند و به دفاع از حقوق روندان افغانزندگی شھايران و جھان را به اين جنايات و شرايط فاجعه بار 

  .شھروندی آنان برخيزند

  ٢٠١٢مبر  نھم دس- ١٣٩١ ]قوس[يک شنبه نوزدھم آذر

 

 


