
  افغانستانٔهاعالمیه نهضت آیند

 اجرین افغان از ایرانهج ماخرارمورد د

  ۱۳۸۶ ثور۲۸ مطابق۲۰۰۷می ۱۸

  

ً  ده ها هزار مهوری اسالمی ایرانج  افغان را خالف تمام ینوا اه و بی بی پنمهاجر اخیرا

ز موازین انسانی و نورم های پذیرفته شدٔه بین المللی به شیوه های بیرحمانه و غیر انسانی ا

  .ٔه اخراج اجباری همچنان ادامه داردلآنکشور اخراج نموده و سلس

 زحمتکش  افغاِنهزار قبل از آن صد هادر طول سه دهه جنگ ویرانگر د رکشور و

  . ساکن شدندپاکستان  وایرانکشورهای دالیل مختلف ترک وطن نموده و در بنابر

اجرت افغانها همدٔه مکی از دالیل عاد برده باشند که یباید از ی پاکستان ن وهای ایرا ندولت 

 همین  تشویقی ، تبلیغاتی و اطالعاتی سیاسی ،رزار وسیع کا،در دهٔه هشتاد شاناز کشور

 ِاعمال فشار روانی ، سیاسی و نظامی ورار دادن افغانها ازکشور ایشان دولت ها برای ف

  .برحاکمیت دموکراتیک افغانستان بود

ورد انواع تحقیر ، توهین ، تبعیض و استثمار وحشیانه ین زحمتکش افغان در ایران ممهاجر

 نوجوانان  به شمولمهاجر هزاران افغان ،در طول سالهای جنگ ایران با عراق. قرار میگیرند

گله های «  افغان بحیث مهاجرکودکان .  کودکان به اجبار روانٔه جبهات جنگ گردیدندو

 هزاران تن از آنان مین فرستاده شده وبرای انفجار دادن مین ها به کشتزار های » انسانی

  .ول و یا معیوب شدندل مع،کشته 

آواره گان مظلوم افغان درشرایط بسیار دشوار به کار های شاقٔه توان فرسا گماشته شده ، 

. آنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم اند. مورد استثمار وحشیانه قرار میگیرند



زد افراد بومی در  حدی است که به آنان کمتر از نصف ُمتبعیض آشکار در مورد افغانها به

  .برابر کار مساوی ُمزد پرداخته میشود

جمهوری اسالمی ایران به دالیل کامالً  معلوم از جمله وارد آوردن فشار ، اخاذی سیاسی ، 

کسب امتیاز از دولت ضعیف ، ناتوان و فاسد کابل و تصفیٔه حساب با حامیان غربی این 

زار فشار مورد استفاده قرار ببه حیث اشرمانه ین بینوا و ستمدیدٔه افغان را بیجرمها ،رژیم

  .میدهد

تحمیل انواع شکنجه های ،  ان افغانمهاجر ه ییکتلاندن اجباری،خشونت آمیز وشتبازگ

 نیروهای افراطی مذهبی ماجراجو در بشر ستیزانٔه بر آنها نی تنها ماهیت روحی و جسمی

 نیز  را کابل ی رژیم و نا توانبیپروایی، همچنان ناکارایی  بل ران را بر مال ساخت،یحاکمیت ا

  . نمایش گذاشتبه

این حادثه نشان داد که رژیم کابل چنان نا توان است که حتی توان دفاع سیاسی از حقوق 

  خود را ندارد و در برابر سیاست های زورگویانه به صورت شرم آور تمکینٔهد ها هزار تبعص

  .میکند

حامیان خارجی آن  کابل و نی  رژیم نیجدیبسیار  لٔهاین مسأتعجب آور نیست که در مورد 

  .نددکه از حقوق بشر و احترام به کرامت انسان دم میزنند ، کوچکترن واکنشی نشان ندا

 اغماض از کنار گ دفاع از حقوق بشر باسازمانهای رنگارناز ی عده یو سازمان ملل متحد 

  . رندی مظلوم را نادیده میگمهاجر انی میگذرند و مصیبِت افغاناین تراژید

 این سیاست ،مهاجرمیهنان  من ابراز همبستگی و همدردی با هم افغانستان ضٔهنهضت آیند

غیر انسانی ، زورگویانه و ستمگرانٔه رژیم آخوندِی حاکم بر ایران را که زنده گی را بر مردم 

  .یاً  محکوم میکند  مبدل کرده است قو به جهنم سوزانایران درداخل آنکشور



ان مهاجرما از تمام کشورها ، سازمانهای حقوق بشر ، همه نهاد های مدنی جهان و جامعٔه 

افغان در تمام کشورها تقاضا میکنیم صدای اعتراض خود را در برابر این سیاست ضد 

  .انسانی رژیم مال های ایران بلند کنند

نهاد ها ، احزاب، سازمانها و نیروهای چپ دموکراتیک افغان نهضت آیندٔه افغانستان از همٔه 

 حاکم بر ایران را از اییرک مسالمت آمیز رژیم قرون وسطو ایرانی میطلبد با عمل مشت

  .ادامٔه این سیاست غیر انسانی باز دارند

  ن ستمدیدٔه افغان متحد شویمامهاجرهمه با هم در دفاع از 

  نهضت آیندٔه افغانستان

   : به رونوشت
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