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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٥/٠٦/٢٠١٠                         سيمآبحميد 
  

 قطعنامۀ اعتراض کنندگان
   سفارت جمهوری اسالمی ايران در اتاوابرابردر 

 
  در اعتراض به سرنوشت هزاران زندانی محکوم به مرگ افغان در زندان های ايران

  ٢٠١٠  جون١۴
  

 ًا به سبب پيشبرد منافع خودی کشورهای همسايه در امور داخلی افغانستانتکه عمدحوادث سه دهۀ اخير در افغانستان 
وقتی افغانستان آتش زده . صورت وقوع بخود ديده اند باعث رنج ها و بربادی تصور ناپذير مردم افغانستان گرديده اند

انسان به او رو می که در ساعت بد اولين کسی  ی است کهشد مليون ها افغان به خارج از کشور پناه بردند و طبيع
د با صلح و مصئونيت به کشور خود نان به اميد روزی که بتوانچنين بود که قريب دو مليون افغ.  همسايه استآورد

از زمان بيرون رانده شدن شوروی ها از افغانستان عمدتًا به صئونيت لح و مصاما . نده شدند ايران پناه به برگردند
  .خاطر مداخالت کشور های همسايۀ ايران و پاکستان برای مردم افغانستان سرابی بيش نبوده است

نها هيچگاهی به آن افغانی در پاکستان بهرۀ کافی از بدبختی ها و نامردمی ها داشته اند اما نصيب و بهرۀ پناهندگا
دين ساالران حاکم بر ايران . ت انگيز نبوده استقران پناه ببرند ريمليون ها افغانی که مجبور شدند به ااندازۀ 

استفاده از افغان ها منحيث  هچصد خاص خود شان، جويان افغان بخاطر مقاه هيچگونه دريغی از بکار گرفتن پنا
دستپاک و بالگردان رسوايی رژيم ايران هنگام افشای جنايات يث حگوشت دم توپ در جنگ ايران و عراق و چه من

افغانان پناه گرفته در ايران در طول اقامت طوالنی  . جهان، نداشته اند مردمردم خود ايران ومآن در برابر چشمان 
همواره مورد تبعيض و آزار بيرحمانه از جانب مقامات ايرانی و زير پا شدن حقوق ۀ خود در آن کشور ناخواست

اگر رژيم . پناه جويان افغانی در ايران در برابر اوباشان حاکم بر آن کشور بيچاره اند. انسانی شان قرار گرفته اند
طی يکسال گذشته پس از انتخابات تقلبی رسوا در ايران می تواند با مردم خود آنگونه برخورد کند که بخصوص در 

 که نه حقی دارند نه مدافعی و نه ، که با مردمی بيچاره و مهمان ناخوانده می توان کردتصورآيا کرده است، آنکشور 
      ؟ چه خواهند کرد،لمانیظهم اميدی به پايان اين شب 

مردم ايران و منحرف ساختن خشم برحق آنان به  چشم به پاشيدنمقامات تهران منحيث بخشی از نقشۀ شوم خاک 
های گذشته هزاران پناهندۀ افغان را به بهانه های مختلف دستگير ه مردم کشور، طی ماسبب ددمنشی رژيم در برابر 

به اساس گزارش . آنانرا در زندان های ايران در انتظار مرگ قرار داده استتن  ٣٠٠٠و در حال حاضر قريب 
 که  اتهام ناروای قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام گرديده اندهالمللی، شمار زياد پناهندگان افغان بسازمان عفو بين 

 تن به شمول سه زن بدون هيچگونه محکمۀ عادالنه، بدون اثبات هيچ جرمی و بدون دسترسی ۴۵از آنجمله تا کنون 
شوه ردر کابل به سردمداری آقای کرزی با  حکومت دزدان .به مشورۀ حقوقی و وکيل مدافع حلق آويز گرديده اند

 افغانستان سکوت ناجوانمردانه يی را در قبال دولتايران جا گرفته در مزدور  رژيم ايران و زير فشار عوامل های
ثابت ساخته به مردم افغانستان سرنوشت شهروندان افغانی در ايران پيش گرفته و يکبار ديگر خيانت پيشگی خود را 

           .است
از زمينه ها و پيشينه های مختلف امروز  همدالن و پشتيبانان خود اما اعضای مجتمع افغان کانادايی شهر اتاوا يکجا ب

اينجا گردهم آمده ايم تا آواز خود را در برابر رفتار غير انسانی که در ايران در مقابل پناهجويان افغان بطور عام و 
  . اص اعمال می شود بلند نماييمزندانيان افغان در محابس ايران بطور خ

  
تبعيض گرايانۀ آنرا در ما سياست های سرکوبگرانۀ رژيم ايران را در برابر مردم خود آن کشور و سياست های  -

  .برابر پناهندگان افغان محکوم می کنيم
ما استفاده از مجازات اعدام از طرف همه رژيم های ستمگر و بخصوص رژيم ايران را که از آن به مثابۀ وسيلۀ  -
و جهت ارعاب و تخويف مردم خود و مخالفين سياسی خود  ،)»بيداد گستری«در واقع  ( خاص خود»دادگستری«

   . بکار می برند محکوم می کنيم
 زندانيان در محابس ايران مورد مراعات و احترام قرار گيرد و همه  تا حقوق انسانی همهکنيممی طلب ما  -

، در  آنها وارد شده استرزندانيان در زندان های ايران، به خصوص زندانيان افغان، صرف نظر از هر اتهامی که ب
منصفانه دادگاه های عادل زير ديده بانی سازمان های ديده بان حقوق بشر و وسايل ارتباط جمعی جهانی محاکمۀ 

  . شوند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 از لگد مال کردن های شايع و گستردۀ حقوق بشر در ايران دست کشيده به ما طلب می کنيم تا مقامات ايران -
 .  هرگونه آزار و اذيت پناهندگان افغانی مقيم در آن کشور پايان دهد

 بيچارۀ محکوم به مرگ تا به وضعيت فالکتبار هزاران افغانما از سازمان های ذيربط بين المللی طلب می کنيم  -
در زندان های ايران عطف توجه نموده با همه وسايل دست داشته هم بر رژيم ايران و هم بر حکومت بی کفايت 
کرزی فشار وارد کنند تا برخورد انسانی و منصفانه مطابق با قوانين بين المللی و اصول حقوق بشر با زندانيان افغان 

 . در ايران صورت گيرد
مت کانادا طلب می کنيم تا از وسايل و مجاری ايکه در اختيار دارد کار گرفته از حق زندانيان افغان در ما از حکو -

محابس ايران به محکمۀ عادالنه پشتيبانی نمايد و در رهايی آنها از دارهای اعدام رژيم جالد ايران کمک کرده با 
نادا و تسريع و تسهيل پروسۀ مهاجرت آنها به آنان ياری اجازه دادن به پناهندگان افغان در ايران برای مهاجرت به کا

 .رساند
  

کانادا و با بهره مندی کامل از حق دموکراتيک آزادی بيان خار تافغان کانادايی ها و شهروندان آزاد و پرافمنحيث 
  :خود

د از آزمون رشته های تاريخی و فرهنگی که ما را بهم پيوند می دهن: مردم ايران را مخاطب ساخته می گوييم -
درود گرم ما بخاطر مبارزۀ دليرانۀ تان در .  پيروزمندانه بدر خواهند آمدندخيانت آنانيکه در کشور شما بر سر اقتدار

   .برابر نيروهای استبداد و تاريک انديشی قرون وسطايی که آفت کشور و جامعۀ شماست، نثار تان باد
م خود را بر شما صادر کرده و شما می دانيد که جای شما تاريخ حک: حکومت ايران را مخاطب ساخته می گوييم -

د برای شما مسئلۀ مرگ و ياستبداد هاری که بر مردم خود و مليون ها پناهندۀ افغان روا می دار. زباله دان تاريخ است
ان با ننگ و با طومار ظلم و استبدادی که داريد نام ت. شما می دانيد که بدون سرکوب و استبداد بقا نداريد. زندگيست

 .شايد هنوز هم دير نشده باشد! بيدار شويد و به هوش آييد. نفرين ثبت تاريخ می شود
اينکه چگونه شما ابرجانيان را مشروعيت ! ننگ باد برشما :حکومت افغانستان را مخاطب ساخته می گوييم -

پس از نصب شدن تان به قدرت برای ه بخشيده و بر عدالت انتقالی ريشخند زده ايد، اينکه چگونه ملياردها دالری را ک
، اينکه چگونه فرصت طاليی ايرا که يکجا با حسن نيت مردم افغانستان به اين کشور سرازير شد حيف و ميل کرديد

 وظيفۀ خود در ارتباط با دفاع از حقوق و حيثيت از اينکه چگونه  تاريخ نصيب ما ساخت هدر داديد،جامعۀ جهانی
ما از شما . همه کافی اند تا نام شما با ننگ و نفرين ثبت اوراق تاريخ گردد طفره می رويدانه افغانان در ايران زبون

  . بيزاريم و هيچگونه خيری را از شما اميد نداريم
سپاس ازينکه در درد ما و . ما را در جمع خود پذيرفتيد سپاس ازينکه :مردم کانادا را مخاطب ساخته می گوييم -

   . داعيه ايکه ما را امروز درينجا گرد هم آورده استتان ازت و پشتيبانی يحمااز  سپاس .فرياد ما شريک هستيد
  

  !مرگ بر رژيم جالد رياکاران مذهبی ايران
  ! ايران و افغانستانزنده باد دوستی و برادری مردم

  !زندانيان افغان در محابس ايران قربانيان بيدادگری رژيم خونريز ايران هستند
  ! برای مردمیدموکراسای زندانيان، عدالت بر

  
 پايان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


