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  نشريه پيشرو

 

 

  دولت ايران" حسن نيت"بی باوری افغان ھا نسبت به 
  

ه را ن افغان مساعد خوا روش و سھولت ھايی که برای مھاجراظھارات اخير دولت ايران مبنی بر تغيير  د ساخت، ھم اھ

ه را برخورد سه دھب داخت، زي ران ۀ حيرت ان يم اي ر افغانھای مق  گذشته مقامات ايرانی ونيروھای امنيتی آن در براب

  . با اظھارات اخير اين دولت ندارد  طوری بوده که ھيچگونه ھمخوانی 

انی برخورد زشت و  برده اند، درره در سه دھه گذشته در ايران به سحدود دو مليون مھاجر افغان ک   تمام اين مدت قرب

ه حيث  غير انسانی دولت اين کشور بوده که متناسب با سياست ھای مقطعی آن بوده که ھمواره از وجود اين مھاجرين ب

 .اھرم فشار در مقابل دولت افغانستان استفاده کرده و بھره برداری ھای معينی را ازين ناحيه داشته است

ل ھای ه ًعمدتا جوانانی اند که بافغان ھای مقيم ايران   ا فامي خاطر کار وارد آن کشور گرديده است، و تعدادی ھم ھمراه ب

ار دوش . گذشته و خشکسالی ھا به ايران آواره شده اندۀ خود بنا بر جنگ ھای سه دھ ا ب اما در مجموع ھيچ افغان نه تنھ

 .که ھيچ کارگر ايرانی حاضر به انجام آن نيستدولت ايران نبوده، بلکه شانه به شاقه ترين کارھايی داده اند 

از  ان چيزی ت اجرين افغ وده، ھيچ ه ای برخورد زشت و ظالمانه دولت ايران و نيروھای امنيتی آن کشور در مقابل مھ نب

ران را نچشيده باشد   نيست که طعم یافغان شه از . تلخ توھين، تحقير و ناسزا ھای دولت اي ا آنکه ھمي مقامات ايرانی ب

  .ًرادری و حسن ھمسايه داری سخن گفته اند اما کامال عکس آن عمل کرده اندب

ام از   ساوت تم ا ق ور از سرحدات ب ران شوند در حين عب ار وارد خاک اي صدھا جوان افغان که می خواستند به ھدف ک

خ عملکرد ني سته شدند، خاطرات تل ه ب ه گلول ران ب اه ھایسوی پوليس سرحدی اي دار مری در اردوگ ل " روھای ژان ت

ود" سفيد سنگ"و" سياه د ب ابوس فراموش ناشدنی خواھ د، ک ده ان رون آم ده بي ا زن ه از آنج ايی ک روی . برای افغان ھ ني

د ايين انداختن ه پ . پوليس ايران در اثنای اخراج اجباری دو سال قبل چندين کارگر افغان را از ساختمان ھای چھار طبقه ب

ام داده و در شديدترين سرما ھزاران تن را دسته دولت اي ا انج ان ھ االی افغ ا را ب رين کارھ اقه ت ران در موسم گرما ش

اخراج جمعی افغان ھا در زمستان ھای يخبندان چند سال اخير که باعث معيوب . دسته از کشور خود اخراج کرده است

ران ينادر . دعاستاشدن ده ھا ھموطن ما گرديده است شاھدی برين  ستی، دولت اي ه فاشي اری و روحي ه اخراج اجب گون
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ز  سانی ني ر خورد ان ط ھمسايگی و ب وده، بلکه در آن از رواب ين المللی نب اق ھای ب انون و ميث ه ق نه تنھا پابند ھيچ گون

 .چيزی وجود نداشته است

حق تحصيل، اقامت و ويزای کار ن برای ات مختلف وعده ھايی را برای مھاجربا آنکه در ين اواخر دولت ايران با اظھارا 

ران خالف ه دادند و حتا ب وليس اي ده پ طور موقت سرحد را برای عبور افغان ھا باز نمودند و تا جائيکه عباس مقدم فرمان

شورھا  ام ک ه جرم و جنايت در تم ده گفت ک ی خوان د شھروندان ايران ا را مانن ان ھ شور افغ ات آن ک ی مقام ای قبل ادعاھ

  .افغان ھا نقش دارندۀ ر جناياتی که در ايران صورت می گيرد ايرانی ھا نيز به اندازصورت می گيرد و د

ا اھداف نظامی ادر، ب ر از م ان ت ه مھرب ا امن - شواھد حاکی از آن است که اين اقدام داي ه شده است ت يتی روی دست گرفت

اده نظام والن ايرانی افغان ھا را پس از آموزش نظامی نه تنھا در صورت رو يا رويیؤمس ه پي ه مثاب  احتمالی با امريکا ب

ر يک جنگ  ستان درگي ا را در داخل خاک افغان ا امريک ا اعزام اين دسته افغان ھ د و ب شدستی کنن به کار ببرند، بلکه پي

  .فرسايشی تر کنند

 

 


