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   »و نيم مليون يک  « ايران
  مهاجر افغان را به زندان تهديد کرد

  
  
  

مقامات وزارت داخله  ايران هشدار داده اند که آن 
که دارای مدرک قانونی دسته از مهاجران افغان 

، "اقامت غير قانونی"نيستند، در صورت ادامه 
  . دستگير و تا پنج سال زندانی خواهند شد

اما وزارت خارجه افغانستان اميدوار است مقامات 
ايرانی، اقدام به بازداشت و زندانی کردن مهاجران 

  .افغان نکنند

        
اين .   اميدوار باشيد مقامات مسؤول وزارت خارجه و مسؤولين وزارت امور مهاجرين جمهوری اسالمی افغانستان

 ايران بيش از صد هزار مهاجر قبل بر اين هم جمهوری اسالمی. تنها کاريست که ميتوانيد و قادر به انجام آن هستيد
ولی  افغان را با زور و ضرب و بسيار توهين آميز از ايران اخراج کرد و شما جنابان اميدوار بوديد که چنين نکنند،

آنها چنين کردند و شما ها تماشا کرديد و بعدًا مدعی شديد که مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان با جمهوری 
  . تانه استاسالمی ايران بسيار دوس

  اخراج بيش از يکصد هزار مهاجر افغان از ايران باعث آن گرديد که پارلمان جمهوری اسالمی افغانستان از 
اما مناسبات . وزرای خارجه و امور مهاجرين سلب اعتماد نمايد و مناسبات پارلمان و رئيس جمهور تيره شود

جنگ زرگری بين پارلمان و . ان دوستانه باقی ماندجمهوری اسالمی ايران همچن جمهوری اسالمی افغانستان و
اما مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان . رياست جمهوری رو به تيره گی گذاشت و قضيه به ستر محکمه کشانيده شد

پارلمان افغانستان، وزير  .اين جنگ زرگری هنوز هم ادامه دارد. و جمهوری اسالمی ايران همچنان دوستانه بود
اين بدان معنی ميتواند بود که ....به رسميت نمی شناسد و اما وزير خارجه هنوز هم وزير خارجه است وخارجه را 

مقامات جمهوری اسالمی ايران در صدد آن اند تا پارلمان افغانستان را در تقابل با حکومت قرار داده و با گل 
از جانب .  در کشور ما جامه عمل بپوشانندآلودکردن اوضاع داخلی افغانستان، مقاصد شوم و مداخله گرانه شانرا

ديگر آخند های ايرانی که به اصطالح زور شان به خر نمی رسد، به پاالن ميزنند و ميخواهند  قوای نظامی امريکا 
را در عراق و افغانستان به نحوی مشغول سازند و به ترتيبی پای عسکر امريکائی را در افغانستان و عراق به بند 

به هر اندازه که امريکائی ها در افغانستان و . يکائی ها، آخند ها و نيروی اتمی شانرا فراموش نمايندکشند که امر
عراق مشغول ساخته شوند، بهمان اندازه فشار بر جمهوری اسالمی ايران کاهش خواهد يافت و آخند های ايرانی 

آخند های .... ی خود نزديک تر ميشوند وهرچه بيشتر پايگاه شانرا در ايران مستحکم تر نموده و به مقاصد اتم
جمهوری اسالمی ايران در فکر فردای خويش اند، ولی مقامات مسؤول در جمهوری اسالمی افغانستان صرف به 

اينکه کشور در حال . مانده از آب ميگذرندکلوخ امروز خود می انديشند و  به فردای خويش صرف اميدوار اند و 
  . تا بند پايش است آب اميدواراند که چنين نشود و اگر شد بازهم مرغابی راغرق شدن است، جنابان حتما 

  جمهوری اسالمی ايران، طالبان را تجهيز، تمويل و تربيه کرده و به داخل افغانستان ميفرستد و اين امر به همگان 
: ه اسناد  افشا نموده اند چون روز روشن است و چندين بار مقامات مسؤول ناتو در افغانستان اين موضوع را با ارائ

 نيروهای تحت امرش در غرب اين کشور، به يک کاروان بزرگ ،فرمانده ارشد ناتو در افغانستان می گويد... ((
 . حامل اسلحه ايرانی دست يافته اند
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دست آيساف در تاريخ پنجم سپتامبر، يک کاروان تجهيزات نظامی را در غرب افغانستان به  : "  ژنرال مک نيل گفت
 ." شماری از اين سالح ها بسيار پيشرفته بود. آورد که اسلحه موجود در آن، در ايران ساخته شده بود

 
اين برای من مشکل است که تصور کنم در حالی که اين سالح ها در داخل ايران ساخته شده و به  : "او افزود

دولت افغانستان در اين مورد گفته است که ." ..... ند باشافغانستان انتقال يافته، نظاميان ايرانی از آن آگاهی نداشته
بلی  .))است" حسنه و خوب"انتشار چنين گزارشها باعث نگرانی است اما تاکيد دارد که روابط اين کشور با ايران 

 که مهم اين است .... بزرگان دنيا به اميد خورده شده ۀ، خدا مهربان است و بگفتدجنابان نگران باشيد، اميدوار باشي
 . باشد)حسنه و خوب (مناسبات تان 

  
سريال نمبر ايرانی از مناطق آشوب     طی چند سال گذشته چندين بار ماين های فرشی ساخت ايران و با مارک و 

 اردوی ملی افغانستان افتاده و هم چند بار ديگر از نزد  به دستانگليسی و نيز زده کشور بدست عساکر امريکائی و
اما مقامات جمهوری اسالمی افغانستان ادعا نموده اند که مدارک کافی در دست .  بدست آمده استطالبان اسير شده

مناسبات جمهوری اسالمی ايران و جمهوری . مداخله ايران در امور داخلی افغانستان را به اثبات رساندتا ندارند 
  ما شا اهللا . اسالمی افغانستان همچنان خيلی ها دوستانه است

 سال گذشته بيشترين سالح و مهمات که از افراد طالبان بدست پوليس افتاده است، ساخت ايران بوده اند و    در پنج
تلويزيونها نيز آن سالح و مهمات و ماين ها را به نمايش گذاشته اند، و اما مقامات مسؤول افغان ميگويند که شواهد 

و معلومدار مناسبات جمهوری . نستان را به اثبات رساندمداخله ايران در امور داخلی افغاتا کافی در دست ندارند 
  .اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ايران همچنان بسيار دوستانه و حسنه است

دوازده نفری ايرانی را درحالی دستگير کردند که هيچگونه مدارک  - سال پار بود که پوليس  افغانستان يک گروپ ده
انستان را نداشتند و اوراق تبليغاتی و پول فراوان از آنها بدست آمد و رسانه های قانونی و جواز ورود به خاک افغ

اما چند روز بعد تر همه افراد دستگير شده با عزت و احترام . خبر رسانی داخلی و خارجی خبر آنرا منتشر کردند
وری اسالمی افغانستان و رها گرديده و به وطن شان برگشتند و به اصطالح آب از آب تکان نخورد و مناسبات جمه

  . است ) حسنه و خوب(جمهوری اسالمی ايران بازهم بسيار دوستانه باقی ماند و همچنان
  جمهوری اسالمی ايران همه روزه مهاجرين افغان در ايران را تحقير و توهين کرده و روانه زندانها و بازداشتگاه 

ن بخت برگشته افغان را به جرم های واهی به دار می زند، های بی شمار در ايران نموده و عده بيشماری از مهاجري
  .است) حسنه و خوب (اما مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ايران کامال دوستانه و 

ابراز محکوم به اعدام شده اند  نمايندگان افغانستان در مورد سرنوشت کودکان زندانی افغان در ايران که مجلس    ((...
کودکان تا  اين  .تا از راه هاى ديپلماتيک در راستای آزادی آنان تالش کند  کرده و از دولت افغانستان خواسته استنگرانى

 را تکميل کنند و بعد حکم -قانونی اعدام در ايران  سن–زمانى در زندانهای ايران نگهدارى می شوند که سن هجده سال 
 مستقل حقوق بشر افغانستان، تعداد اين کودکان نوزده نفر است که اخيرًا دو تن از يونگفته کميس به  ...اعدام آنان اجرا شود

  .آنان در ايران اعدام شده اند و هفده تن ديگر هنوز در بازداشت بسر می برند
از افغانستان می گويد اين کودکان از سوی قاچاقچيان با استفاده  الن کميسيون مستقل حقوق بشرؤوفريد حميدی، از مس

بلی بازهم ابراز نگرانی کردن و )) به ايران انتقال يافته اند و به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند  اسناد جعلى
بازهم اميدوار بودن و بازهم ادعا کردن که مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ايران بسيار 

  . است) حسنه و خوب (دوستانه و
اه پيش بود که جمهوری اسالمی ايران هزاران جلد کتاب تبليغاتی شانرا در يک نمايشگاه کتاب در شهر    همين چند م

هرات به نمايش گذاشتند و چندين جلد کتاب که از طرف مقامات مسوؤل افغان  در سرحد افغانستان و ايران توقيف 
نمايشگاه برده و به نمايش گذاشته بودند  که منجر به گرديده بود و اجازه ورود به افغانستان را نيافته بود، مخفيانه به 

 به هرات، شهر مذهب سنی اکثريت از روحانی يک حسينی، فاروق ((....خورد هائی در بين مردم هم گرديد  و زد
 حاوی او، به گفته که را کتاب جلد سه ايران، اختصاصی نمايشگاه از کنندگان بازديد از شماری که گفت سی بی بی

 کتاب اين نام وا ... اند داده قرار او اختيار در و خريده نمايشگاه آن از بوده، سنت اهل مقدسات به آميز توهين مطالب
 متن حاوی) "مهدی حضرت بوستان بلبل" و (معصوم چهارده  زندگی "ماءزون های خانه"  ،"غم رازهای" را، ها

 ....کرد عنوان (کافی احمد شيخ نام به ايرانی مذهب شيعه روحانی يک های سخنرانی
شخصيت   و خلفا به آميز توهين مطالب حاوی کتاب جلد نود تا شصت حدود در که گفت سی بی بی به سروری آقای
 ادارات اطالعات اعزامی هيات اما بود، شده وارد ايران اختصاصی نمايشگاه در عرضه منظور به اسالم، صدر های
 اما مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان و ....))کردند توقيف قلعه الماس گمرک در را آنها ملی، امنيت و فرهنگ و

  .است ) حسنه و خوب(جمهوری اسالمی ايران بسيار دوستانه و 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٥از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

    نماينده هاو گماشتگان آخند های ايران امروز در مقامات بلند حکومتی و پارلمانی افغانستان حضور گسترده داشته 
کنون در چوکی پارلمان افغانستان به حيث نماينده مردم نشسته و به ريش جمهوری يک خانم ايرانی االصل همين ا و

اما مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ايران همچنان بسيار . اسالمی افغانستان می خندد
در راديو ها ايرانی در مطبوعات داخل کشور به خصوص  - استفاده ازلغات فارسی .است) حسنه و خوب(دوستانه و

و تلويزيون ها روبه فزونی بوده و کم کم و آهسته آهسته زبان دری افغانستان را آلوده می سازد، اما مناسبات 
  .جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ايران همچنان بسيار  دوستانه است

به زندان مهاجر افغان را  'و نيم ميليون يک '   امروز در اين سرمای جگر سوز، جمهوری اسالمی ايران 
اما وزارت خارجه افغانستان اميدوار است مقامات ايرانی، اقدام به بازداشت و زندانی .  ميکندتهديد

به اصطالح مشهور عاميانه ، از شما چه می رود ، از سرنی .  اميدوار باشيد جنابان. کردن مهاجران افغان نکنند
مهاجر افغان  و نيم ميليون يک اگر . د، مرغابی را تا بند پايش استچی خو يک پف است و دنيا را اگرآب هم ببر

تلوار از ايران اخراج شده و به افغانستان فرستاده شوند، اگر با  تازيانه و لگد و با توهين وتحقير و به زور مشت و
آيت اهللا شده و مرده   ومال و امام شالق و دره  به اردوگاها فرستاده شوند، اگر شهيد دست آخند و زنجير و زوالنه و

های شان کفن نيابند، اگرمادر از فرزندان جدا ساخته شده و پدر از پسر و خواهر از برادر، اگر نان آور فاميل در 
جان خود را از دست داده و اطفال معصوم در انتظار ) سپاه پاسادران آخندک های دين فروش(زير ضربات وحشيانه 

به راه مانده و از گرسنگی جان سپارند و اگر فرزند نان آور خانه ای بوسيله چماقداران پدر و به اميد لقمه نانی چشم 
از خدا بی خبرجمهوری اسالمی ايران به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شده و مادر از سرنوشت فرزند و شوهر 

ت خانه های خارجه و امور ،   به شما چه، مسؤولين محترم وزار....از سرنوشت  ناموس خود بيخبر ماند و اگر
  . چون اين تنها کاريست که بلد هستيد .شما اميدوار باشيد که چنين نشود. مهاجرين جمهوری اسالمی افغانستان

چماق و شالق از ايران  لگد و  مهاجر افغان در اين زمستان استخوان سوز بزور مشت وو نيم ميليون يک اگر     
ه شوند، چه فاجعه عظيمی بوقوع خواهد پيوست ؟ حکومت کابل که از عهده اعاشه اخراج شده و به افغانستان فرستاد

و اباته چهل خانواده مهاجر پاکستانی بر نمی يايد و خواستار کمک های بين المللی است و مهاجرين و بيجا شدگان 
ون کوچکترين افغان همين حاال هم در مرکز کشور و در چند قدمی قصر رياست جمهوری به وضع فالکتباری بد

امراض گوناگون و هزار و يک بدبختی  سرپناه با تن های نيمه برهنه در فقر وفالکت و بيکاری و بی سرنوشتی و
ديگر بسر ميبرند و به نان شب و روز خود محتاج اند و حکومت قادر نيست تا به فرياد شان رسيده و مرهمی بر زخم 

 مهاجر اخراج شده از ايران پذيرائی و نيم ميليون يک ه از در چنين شرايطی چگون. های  بيشمار شان گزارد
  خواهد کرد ؟؟

 تن از ١۶٠مقامات محلی در هرات می گويند ايران (: (گزارش داد ) ٢٠٠٨نهم جنوری (امروز ) بی بی سی   ( 
 .ز کار است اين فقط آغا.)) مهاجران افغان را اخراج کرده و آنها را در هوای سرد و برفی، به مرز فرستاده است

بگذار مقامات مسؤول در جمهوری اسالمی افغانستان اميدوار  .جمهوری اسالمی ايران به آنچه گفته است عمل ميکند
  :در گزارش آمده است . باشند

 سانتی متر برف ۶٠ رئيس اداره مهاجرين هرات گفت اين افراد در حالی از ايران اخراج شده اند که هم اکنون، بيش از  ((
شمس الدين حامد به . طقه مرزی بر زمين نشسته و هيچگونه امکاناتی برای انتقال آنها به شهر هرات وجود نداشتدر من

از ايران اخراج شدند و تا ساعت ) دی ماه/  جدی ١٩(بی بی سی گفت که اين مهاجران، ساعت ده صبح روز چهارشنبه 
زنگ خطر بصدا در آمده )) . فی مناطق مرزی باقی ماندندچهار بعد ازظهر، بدون امکانات انتقال، در هوای سرد و بر

است و ناقوس دلخراش آن تا مغز استخوان هر انسان با احساس و با وجدانی فرو ميرود، اما مقامات مسؤول جمهوری 
 و اين تنها کاريست که آنان بلد هستند. اسالمی افغانستان اميدواراند که جمهوری اسالمی ايران چنين کاری را نکند
اين مقام محلی . (( است) حسنه و خوب (معلومدار مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان وجمهوری اسالمی ايران بسيار

مرگ آنها در هوای سرد و برفی  امکاناگر ترتيبات الزم برای منتقل کردن مهاجران اخراج شده گرفته نمی شد، : "افزود
 مهاجر افغان مقامات محلی ميگويند که امکان مرگ شان وجود شصت با ورود يکصد و)) ".اسالم قلعه وجود داشت

 برسد، فکر کنم جمهوری اسالمی افغانستان به سرعت از هم )و نيم ميليون  يک (داشته است، اگر اين تعداد به 
متالشی شده و قحطی و مرض سرا سر افغانستان را فرا خواهد گرفت و يک فاجعه عظيم بشری بوقوع خواهد 

ا مقامات مسؤول در جمهوری اسالمی افغانستان اميدوار اند که چنين نشود و مناسبات جمهوری اسالمی ام. پيوست
عالوه شده ) بی بی سی (در گزارش . است) حسنه و خوب (افغانستان وجمهوری اسالمی ايران همچنان خيلی ها 

  :است که 
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  ٥از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  
  

ايران يک و نيم ميليون مهاجر بدون مدرک 
  کرده است تهديداقامتی را به زندان 

  
  
در ) بهمن(مهاجر از ايران، در حالی صورت گرفته است که سرمای شديد و سرازير شدن برف کوچ ١۶٠ اخراج ((

ما انتظار چنين اقدامی :  رئيس اداره مهاجرين هرات گفت.....کم ده کشته برجای گذاشته است ستان، دستغرب افغان
را از جمهوری اسالمی ايران نداشتيم، به خصوص اين عمل در حالی صورت ) اخراج مهاجرين در هوای سرد و برفی(

ظار نداشته باشيد و اميدوار باشيد که آخند های انت)) . "ما با دولت ايران روابط دوستانه و نزديکی داريمگرفته که 
اين تنها کاريست که شما  ميتوانيد و اخراج اجباری . ايرانی مرتکب چنين کار غير اسالمی و غير انسانی نشوند

 مهاجر افغان از ايران در اين سرمای جگر سوز، تنها کاريست که دوستان تان در )و نيم ميليون  يک (دستجمعی 
ومدار مناسبات جمهوری اسالمی افغانستان با جمهوری اسالمی ايران بسيار لو مع. می ايران بلد اندجمهوری اسال

  .است) حسنه و خوب (
  

  ز اشک و آه مردم بوی خون آيد که آهن را
  دهی گر آب و آتش  دشنه  فوالد می گردد

  
  
  
  

  اوارگان افغان در ايران
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  اوارگان افغان در ايران
  

    
  

  
  پايان

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


