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  ! محکوم است نی ها ازايران، عملی ضد انسانی واخراج هر روزه افغا
)١(  

   ماه هشتاد و ششبهمن  مهفت                                                                                   ی لنگرودی جواهرريام
 

  
  :   گزارش داد" ان های  مقيم ايرانايت از افغکمپين حم"

 ۵١١ اخراج ما با .نبودکارساز ،روند اخراج توقفايران برجمهور رئيسدستور

 » .ويمش می روبرو روز تاسوعا  رايران د افغانی از مهاجر

حاليکه در روز تاسوعا و عاشورای حسينی و در صحنه آرايی دفاع  از اين واقعه در

سراسر ، درآب و تشنه لبی ياران و کسان حسينتاريخی، که با تشنگی و نرساندن 

 و اندی سال ١۴٠٠ دری و خانه خرابی واقعه عاشورا درو از دربو روی خود می کوبند ايران ميليونها ايرانی بر سر 

 ، بر سر زنان و مردان " ابن زياد " و" شمر"ی عدل و داد ، طعن و لعن کننده پيش گريان و عزادارند ، حاکمان مدع

 بعنوان  ايران ، بايدرد  اقامت مردمی  که نزديک سه دهه ،می ريزند و اعضاء خانواده های افغانی مقيم ايران 

قصابان تار و مار کننده شدند ، همان شيوه و روشی را بکار می گيرند ، که می  جامعه ما بدل شهروندان درجه اول

 .خيرش آمده استذکر کتب مذهبی که درروا داشتندنزديک به پانزده قرن پيش دريارانش کسان واوالد حسين وطفالنِ 

 و پای منبری خوانی برای گرياندن مردم ، به صحنه می کشند و عمامه بسر تصوير تاريخی آنرا هر اگر آن عمل که

نی و با شتر گردا و در وسط خيابانهای تهران سنگلج تاترسام آور ، در درون سالنن با هزينه دولتی سرتعزينه خوانا

و از کيسه خليفه ده می گيرند عههزينه در سراسر کشور، نمايش گرياندن مردم را برلباس های پر زرق وبرق و ُپر

حمتکشان انی ها هزينه می کنند ، همان کار را در روز تاسوعای حسين ، بر سر زدرجماران برای اين تعزينه گ

آنان را دستگير و در هوای سرد بهمن ماه ، که تا به امروز دهها و صد ها تن در درون کمپ  . افغانی نيز پياده کردند

افغانستان بدليل بی نقشه گی دولت ها جان داده اند ، تحويل آن سوی مرزها می ها و چادر ها در پاکستان و جای جای 

با وجود اينکه : شمس الدين حامد رئيس اداره مهاجرين هرات به بی بی سی گفت« : در گزارش آمده است . دهند 

 روند اخراج، با اعالم شده بود اخراج مهاجران افغان از ايران تا چند ماه آينده متوقف شده و در صورت ادامه

 مهاجر افغانی را ١١١اما عصر روز پنجشنبه ، ايران بدون اطالع قبلی ،مسئوالن دولتی افغان هماهنگی خواهد شد،

رئيس اداره مهاجرين هرات از اخراج يک زن بی سرپرست افغان  « : در ادامه گزارش آمده است » از مرز رد کرد

 که بقيه اعضای خانواده اش در ايران مانده اند از آن کشور اخراج شده توسط ايران خبر داد و گفت اين زن در حالی

 تاکنون آدرس دقيق محل سکونت اين زن معلوم نيست و اداره تحت امر وی در تالش است تا آدرس او را پيدا ....است

 در هر کوی و اين است  رافت و عدالتی که احمدی نژاد ،  در شيپور خود می دميد و با سنج و طبل خود » .کنند

  . علم وتکل آنرا بپا داشته استبرزنی به صدا در آورد و در مراسم سينه زنی تاسوعا و عاشورا ، 

در ايران و در روند ادامه پاک سازيهای قومی و بيکار سازهای بيرويه کارگران و زحمتکشان از محيط کار و عدم 

بنگالدشی و غيره را از مهاجر افعانی ، عراقی ، ان و زحمتکشن ارعيت آنان ، بهانه حضور کارگبه وضپاسخگويی 
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های گاه و بيگاه به آنان نيز،خاصه و خرجی دولت اسالمی دستگيری افغانها و اخطار . سر گشادش در شيپور می کنند

، اشکاالتعمومی ازجال های اخراج ها و انحراف افکارايران ، برای تغذيه مطبوعات دولتی و پيش زمينه جار و جن

 است تا همه چيز را ماست مالی کند و معترضين و فعاالن جنبش ینظامای کاستی ها و ضعف های اساسی و پايه 

پ و سوسياليست ،  دستگيری دهها تن از دانشجويان چ.  اجتماعی ايران را به هر بهانه ای زير فشار گذارد های

، وضعيت بد جسمی ايشان در زندان و بيمارستان، به مرگ کشاندن محمود صالحی در شرايط بد راديکال و مبارز

 زير فشار گذاشتن هر ن زن و دستگيری وا فعاال، برخورد باسانلو بعد از عمل در زندان اوينبيماری چشمی منصور 

احکام ضد انسانی قصاص اسالمی ، در زير شنکجه و فشار ابراهيم لطف الهی ی و مرگ دانشجوی سنندجروزه آنان

ز جنايات برعليه بشريت  زنجيره ای ا، همه و همهو بويژه منطقهء سيستان و بلوچستان جهت ارعاب سراسر کشوردر

       . آمدنش تا به امروزهمچنان به آن ادامه می دهدزمان به روی کاران جمهوری اسالمی ازحاکمهستند که 

 مهاجر افغان در حالی از ايران اخراج شدند که بارش ٩٠٠طی چند روز گذشته، بيش از « : سايت کمپين می نويسد 

تن را گرفته ها ن بيش از صد جايژه غرب اين کشور را فرا گرفته وبرف سنگين بيشتر مناطق افغانستان به و

هوای اين مهاجران از واليات مختلف افغانستان هستند و دولت می گويد انتقال آنان به مناطق اصلی شان در .است

مقامات محلی می گويند مهاجرين اخراج شده، در سرپناه های موقت، مسافر خانه ها و .سرد اين روزها، ناممکن است

شما از يکسو توافق می کنيد که در اين هوای سرد اخراج نمی : پرسش اين است » .اندخانه های مردم اسکان يافته 

 سفارت ايران درآابل ازدستور رئيس جمهور آشورمبنى بر توقف مؤقت روند اخراج مهاجرين افغان طى کنيم و

انستان کمترين سوی ديگر فوج فوج نيروی انسانی را در وضعيت دشوار که دولت افغ است و ازفصل سرما خبرداده

  ؟؛ انسانمی شود گفتبه شما  فرستيد، چرا؟ ، پس میهمه اخراج شدگان را نداردبه اين رسيدگی سخگويی وامکان پا 

 در همکاری تنگاتنگ نيروی ايراندفتراموراتباع خارجي وزارت آشور رئيس دولتش فرمان توقف صادر می کند ،

ن و در بد ترين شرايط ممکن و زيربار سخت ترين ايک به سه دهه در ايرانتظامی کشور، افغانی بی چيز را که نزد

حتی در د و پس می فرستد ، و اين پس فرستادن ها تعطيل بردار نيست ن دستگير می کنکارها خم به ابرو نياورده اند ،

خگويی به اس پ در قبال عدمو بی کفايتی دولت حامد کرزای بهمن ماه ، هوای سرد عاشوراسينه زنی تاسوعا و

در دستانی که به نام دولت و صاحبان قدرت ، اين چنين جنگ روانی  برعليه  ملتی را ! انتظارات شهروندان خودش

، خارجی ستيزی عنان گسيخته وولنگاری ، اعمال راسيسم دولتیجز نفرت ملی، برابر ملت ديگر سازمان می دهد

اين اعمال ضد انسانی در نزد افکارعمومی بشريت  !  نمی توان نهادچيز ديگری بر آن ، هيچ مردان نظام ايراندولت

افغانی حق دارد به نام انسان در هرکجا . مترقی بشدت محکوم است و ما نيز به سهم خويش آنرا قويا محکوم می کنيم 

دشمنی با نيرويی بر که خود بخواهد زندگی اختيار کند ، هيچکسی را نمی بايست ، به اجبار از ايران بيرون کرد و به 

بعنوان نيروی   با تن دادن اجباری به بردگی کار،مان جدی در درون کشورخواست که در طول سه دهه سهمی

با بهانه و . دی در ساختن و پرداختن داشته انددر کنار ساير کارگران و زحمتکشان کشورمان ، سهمی جميليونی کار

  ٢٠٠ ٨ ژانويه ٢٧ -اميرجواهری لنگرودی . ج گرددبی بهانه، هيچ افغانی نبايد از ايران اخرا

: زير مراجعه کنيدبه آدرس" های مقيم ايران  کمپين حمايت از افغان "  برای بازديد  
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