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                          حميد انوری 
 

  اسالم مرز ندارد
      

 بود که از طرف دنباله روان شان در "آيت اهللا روح اهللا امام خمينی رهبر مسلمانان جهان"عنوان باال از فرموده های 
وری اسالمی جمهسردمداران .   هميشه نشخوار ميشد و ميشود هنوزخند های نو بدولت رسيدهآيعنی  ،ايران اسالمی

گفته هزاران هزار مهاجر افغان را طی ساليان جنگ با عراق به جبهات جنگ ايران و  )اسالم مرز ندارد (ايران،
- بهات جنگ ايرانآن عده از مهاجرينی که از رفتن به ج. کشته يا اسير و يا هم معيوب شدنداعزام داشتند که يا عراق 

ت حکومت کابل تسليم داده ميشدند که جابجا يا تير باران ميشدند و يا هم شده به مقاما) رد مرز (عراق سربازميزدند،
  .ميگرديدند گوشت دم توپ ،پيشمرگ عساکر متجاوز روسی

و  از خدا بيخبر  ایتمويل عده با تجهيز و آخند های جمهوری اسالمی ايران  روس،- جنگ افغان     در زمان جهاد و
 چنان ضربه زدند که ومت ضد روس را در داخل افغانستان،های خودجوش مقا نيروفرستادن شان به داخل افغانستان،

تبليغات سياسی مذهبی آخند های ) اسالم مرز نداشت (بازهم . درت نظامی خويش از آن عاجز بودندروسها با تمام ق
تکثير  به وفرت بين مردم) خمينی(بزرگ  ايرانی به شدت در داخل افغانستان جريان داشت و عکس های خورد و

گروپ های مسلح يکی بجان ديگر انداخته ميشدند و سنی و شيعه گفته مسلمان را با مسلمان درگير کرده و . ميگرديد
  .....خود از غندی خير به تماشا می نشستند و

  آخند های ايرانی برایپاشی رژيم دستنشاندۀ شان در کابل،   بعد ها ديديم که با شکست روسها در افغانستان و فرو
ازمان که خود براه حزب و گروپ و س) ٩(  يکشبه از هشت يا نهيب خود پاکستان عقب نمانده باشند،آنکه از رق

زبک نو تشکيل در اولين اقدام اين ح. )حزب وحدت اسالمی (ش را گذاشتند  يک حزب ساخته و اسمانداخته بودند،
ی صاحب حکومتی در حکومت خدا داد کابل  با هشت تنظيم ساخت پاکستان به چنه زنی باالی کرسی های ب،خود

نيروهای حزب وحدت اسالمی که تربيه شده آخند . ان به کابل محشر کبرا برپا کردندو بعد ها با  ورود شپرداختند 
گفته جنگ های قومی و مذهبی ) اسالم مرز ندارد(  ، سپاه پاسداران اسالمی شان بودندهای جمهوری اسالمی ايران و

ه مرز های اسالم را درنورديده و دست به  بريدن گوش و بينی هموطنان خود زده  و رقص مرده و را براه انداخت
و مقامات جمهوری ..... رقص زنده بر پا داشتند و چنان جنايت و شقاوت آفريدند که چنگيز در خواب هم نديده بود و

آخر رهبر معظم شان  .يار شان ميگذاشتندول در اختاسالمی ايران هم بيکار ننشسته بودند و پيهم سالح ومهمات و پ
بعد ها آخندک های ايرانی که ديدند با حزبک وحدت شان کاری از پيش نبرده . )اسالم مرز ندارد(موده بودند که فر

 ربانی محيل و حيله گر را تحت حمايت خويش ،م هم از مرز پافراتر نگذاشته استاند و انقالب اسالمی شان يک قد
ته هم به ميخ ميزدند و هم به گف) اسالم مرز ندارد(آخند های ايرانی  .ر از روزگار مردم بدر آوردندقرار داده و دما

ر کابل هم حزب وحدت شانرا تجهيز و تمويل ميکردند و هم شورای نظار را و سفارت جمهوری اسالمی ايران د. نعل
 ، در زمان امارت طالبانگلبدين حکمتيار شد وبعد ها جمهوری اسالمی ايران مهمان دار . تامين کننده ارتباطات بود

 مقامات ،ز اسارت اسماعيل خان بدست طالبانايران از اسماعيل خان امير حوزه جنوب غرب حمايت ميکرد و بعد ا
جمهوری اسالمی ايران با تاديه چندين مليون دالر به طالبان زمينه فرار وی را از زندان مهيا ساخته و بعدا وی را با 

طالبان هرگز اسماعيل خان فرارش را از زندان ( ا از افرادش مسلح ساخته و واپس به افغانستان فرستادند يک تعد
کا و متواری  قوای هوايی امريۀ دوماهۀبعد از فروپاشی رژيم طالبان توسط بمباردمان بالوقف) . برمال نساخته است 

و در اين اواخر همه شاهد بوديم که هشت نفر .  القاعده اين رژيم جايگاه امنی شد برای افراد،شدن نيروهای القاعده
وشت آنها ديگر  ولی از سرن،اشته خويش در قندهار دستگير شدندافراد نظامی ايرانی با سالح ومهمات دست د

والن ناتو در افغانستان اعالن کردند ؤيکی دو هفته قبل بود که مقامات امنيتی افغانستان و مس. اطالعی دردست نيست
سالح های ساخت ايران از نزد طلبان بدست آمده است و ايران در مسلح ساختن نيروهای طالبان والقاعده دست که 

وری اسالمی ايران جهت رد گم کردن و خاموش ساختن سرو صدا ها اقدام به اخراج مقامات جمه..... دارد و
د تا با يک تير چند نشان کر) رد مرز(  را بايد مهاجرين ،)اسالم مرز دارد (حاال ديگر. مهاجرين افغان از ايران نمود

 هم سر وصدای تحويل اسلحه به افراد طالبان و القاعده را خاموش ،خالص شد) افاغنه(هم از شر . زده شود
هم  در بين حکومت و پارلمان در کابل درز انداخت و هم  از شر وزير خارجه که سياست های مداخله گرانه ،ساخت

آقای اسپنتا قبل بر اين اظهار داشته .  خالص شد، داخلی افغانستان را افشا ميساختان در امورجمهوری اسالمی اير
بود و آقای کرزی هم طی مصاحبه ای از مجرا های ديپلماتيک اطالع حاصل کرده )  جبهه ملی (بود که از ايجاد 

حال بخوبی ديديم که دست کدام . ددست دارن) جبهه ملی (جود آوردن ابراز کرده بودند که کشور های خارجی در بو
در همه اين جريانات و اتفاقات البته که همه مشاهده کرده و با چشم وسر . بيرون شد) جبهه ملی (ر از آستين کشو

نی  زما،از راستو گاهی ) بوسيله اسداهللا کشتمند و رفقا( گاهی از چپ. )اسالم مرز ندارد(ه به راستی هم ديديم ک
نورديده ميشوند و کشور های همسايه و مسلمان پامال هوس های شوم   مرز ها در،غير مستقيممستقيم و زمانی هم 
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 ايران و افغانستان و عراق و پاکستان يعنی چه ، آخر اسالم مرز ندارد.اران جمهوری اسالمی ايران ميشوندسردمد
تا جائيکه . اشتن هم حساب و کتابی داردمرز نداين مرز داشتن و و اما ... و )مرز ندارد( همه مسلمان اند و اسالم هم 

 انقالب اسالمی را ميشود به ،) اسالم مرز نمی شناسد ( ،به نفع آخند ها و عمامه پوشان جمهوری اسالمی ايران باشد
 خواه از طريق جنگ باشد يا تبليغات ،واه به زور باشد و خواه به توطئهخ.  کشوريکه خواسته باشند صادر کنندهر

  . ؤال است مذهب آخند های ايرانی هم که قابل س،) فرهنگی داشته باشندآخند هااگر(نگی مذهبی و فره
  دارای،ان زمانيکه منافع شان ايجاب نکندکه اين اسالم عمامه پوشان جمهوری اسالمی اير! و دردا !       ولی دريغا 

 افغانی پدر ( يا ) افاغنه (ول ايرانی ها  يا بق ها افغان، مهمانان ناخوانده ميشوند،غانمهاجرين اف. ميشود) مرز( 
گر به رضا به ا. شوند) رد مرز  ( و بايد اصال مسلمان نيستند و اسالم شان با اسالم آخند ها متفاوت است ،)سوخته 

را که ايران ما را به ) افاغنه پدر سوخته (کنيد اين ) رد مرز ( . لگد بيرون شان کنيد با مشت و،کشور شان بر نگشتند
يک رد وبد ديگر آخند های کله   اينها وحشی اند و هزار و، قاتل اند، همه قاچاقبر اند، اينها همه دزد اند.ند کشيدندگ

ا را رفتن به شفاخانه ه حق تحصيل و حق ،حق کار.  مهاجرين بخت برگشته افغان کردندپوک و پوچ مغز ايرانی نثار
ين مزد باالی شان انجام دادند و سر انجام با عالمی از رنج و محنت و شاقه ترين کارها را با کمتر. از آنها سلب کردند

غلط ) اسالم مرز ندارد ( آخر کی گفته که . شان کردند) رد مرز( لگد درد با لت و کوب و توهين وتحقير و مشت و
  .گفتهکرده که گفته به گور پدر خود خنديده که 

 ، اگر تخلفاتی صورت گرفته باشدچيزی اتفاق نيفتاده است و فرضًا       سفير آخند ها در کابل مدعی است که همچو 
 ،م سفير صاحب جمهوری اسالمی ايرانجناب محتر. ارائه کنند تا در مورد تحقيق شودمقامات افغان با اسناد به ما 

و احوال رقندها لطف نموده سری بزنيد به شفاخانه های ،خواهان چگونه سندی هستيد ؟ اگر سند زنده ميخواهيدشما 
شده از ايران  را جويا شويد که در اثر لت و کوب سپاه پاسداران انقالب ) رد مرز( مهاجرين زخمی و معيوب 

آن مهاجر بی پناه افغان که در اثر لت و کوب و پائين . به حالت بدی قرار دارنداسالمی شما در بستر های شفاخانه 
 ديگر با ما و شما نيست تا  در شفاخانه جان به حق تسليم کرد، به زير يک عمارتانداختن از منزل سوم يا چهارم

افغانستان وايران بزنيد و خود از ) مرز(  شما که اسناد مطالبه ميکنيد از سر لطف سری به. جويای احوال اش گرديد
توجه جناب به چند نمونه به منزله مشت نمونه خروار و اندکی از بسيار . مهاجرين اخراج شده جويای معلومات شويد

  :عالی را جلب ميکنم 
 مه پدر ومادر خود را می خواهم : رحيمه طفل رد مرز شده            

  ! نيمروز رد مرز کد پوليس ايران آمد و ما را از خانه کشيد و ازراه ،پدرو مادرم به مهمانی رفته بودند((
 ساله اش از ايران اخراج شده ٣ ساله است که به ادعاى خودش با خواهر ٩اين حرفهاى پر از سوز و گداز نورباشى 

 به جزء از دشت سوزان و طوفان هاى ريگى چيز  و اکنون در يک کمپ در منطقه سرحدى واليت نيمروز که
  .ديگرى وجود ندارد، در شرايط دشوار زيست دارد

 يکهفته قبل، از  ، نورباشى در حاليکه گريه ميکرد به آژانس خبرى پژواک گفت کهغانستانبه گزارش روزنامه اف
  . ديگر اخراج شده آنها را کمک کردشهرزاهدان ايران اخراج شدند و يک خانواده

مه ره با خواهر خوردم به داخل يک موتر که ديگه مردم :  در مورد چگونگی اخراج شدن شان ميگويد اين دخترک
 آن موتر بود انداختند و ما زياد می ترسيديم و باز ما ره به اردوگاه زابل بردند و در آنجا بخاطرى که همگی را هم ده

ايرانی ها لت می کردند يک ريش سفيد ما را به نام بچه های خود قبول کرد و باز ايرانی ها ريش سفيد را لت و کوب 
 اين طفلک ادعا کرد که در کمپ  .ی مفت تا کمپ مهاجرين آوردمی کردند و باز ما آمديم ده سرحد و ما را يک تکس
  !هيچکس را نمی شناسد و نمی داند که چه کار کند

اخراج شده اند اما تعدادى  نه تنها نورباشى بلکه تعداد ديگر مهاجرين نيزوجود دارند که از مناطق مختلف ايران، 
فل پنج ساله که از ايالت ايران شهرايران اخراج شده، فاضله ط. ازاعضاى فاميل شان در ايران باقى مانده است

  .سرپرستی ميشود ميگويد که از سوى يک خانواده ديگر اخراج شده در کمپ نيمروز،
من از پدر و مادر خود خبر ندارم و اينجا هم هيچ کسی : فاضله در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت 

   .را نميشناسم 
يز به او ن. توسط يک خانواده ديگر سرپرستی می شود ،ه از ايالت زابل ايران اخراج شدهاله کهمچنان رحيمه سه س

 می   مه پدل ومادل خوده :رحيمه با زبان طفلی خود می گويد. کس را نمی شناسدچوضيعت فاضله دچار است و هي
  !خايم 

يگر اعضای خانواده شان در ايران باقی مانده  و يا د ، خانمى اخراج شده وجود دارند که اطفالتعداد زياد خانواده ها
    .اند و خودشان به واليت نيمروز با وضعيت خشن پوليس ايران رد مرز شده اند 

 شده است اما  شهر اصفهان ايران اخراج نور احمد اکبری يکتن از اين خانواده ها ادعا دارد که وی با پنج طفلش از 
  . از ديگر اعضای فامليش، خبری ندارد 

طفلم شير می خورد ولی از مادرش هيچ اطالعی ندارم ، شب و روز گريه ميکند، نمی دانم که : وى اظهار داشت
  .چگونه طفلم را آرام کنم
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 در حدود سه کيلو مترى شهر زرنج مرکز  اين اطفال با ده ها خانوادۀ ديگر اخراج شده در يک دشت خاکى و طوفانى
براى آنها ازسوى يکتن از تاجران ملى،  . بسر ميبرند ط دشوار و طاقت فرسااي در شر واليت نيمروز، بدون سرپناه

حاجى غالم عرب تاجر ملى ميگويد که براى مهاجرين که در اينجا زيست دارند، همه روزه غذا و  .غذا تهيه ميشود
  . کمک ميکند، اما حالت شان خراب است و به کمکهاى ديگران نيز نياز دارند نان خشک
 يکتعداد مهاجرين به کمپ اء مسؤول کمپ از وضعيت مهاجرين ابراز نگرانى نموده، ميگويد که روزانهمحمد رض
، بعضى شان که وضع اقتصاد شان خوب است به واليات خود ميروند و تعداد ديگر که پول ندارند و يا مى آيند

  . فاميلهاى شان در ايران مانده است در کمپ باقى مى مانند
نان و آب ، که بدون سرپرست و بی سرنوشت بودهم در جمله مهاجرين اخراج شده به نظر ميرسند سالخورده هاى ه

  .را به مشکل پيدا ميکنند
 نابينا است و ازعدم وجود جاى برای زندگی بر روی سرک منطقه   ساله که از هردو چشم١١٠عبدالکريم پير مرد 

 ما به اين روز بيفتيم، يک روز به روز و حال ما دچار هرکس که سبب شده تا : سرحدى نيمروز خوابيده می گويد
 ما به کرزی رای داديم تا بما خدمت کند، نه اينکه  :وی از نبود سرپناه وعدم کمک دولت شاکی بوده، گفت. خواهد شد

  .ما را به چنين حالت دچار سازد
 يکى از اين اخراج  . است دردناکوضعيت مهاجرينى که از سرحد ايران به سوى نيمروز اخراج ميشوند نيز وخيم و

 رد  ، شاه بی بی بيوه زن صد ساله باشنده اصلی واليت هرات است که با همسايه اش از ايالت شيراز ايرانشده گان
  .مرز شده و نمی داند که آينده اش چه خواهد شد 

    :ز عبور کرده بود، ادعا کرداين بيوه زن که دو روز قبل با ده ها مهاجر ديگر تازه از سرحد ايران به سوى نيمرو
 ظلم را در زنده گى خود نديده  تنها برادرم با من است، در ايران چهار دختر و ديگر نواسه هايم مانده اند اينگونه

  . بودم
 تکليف قلبی و تنفسی دارد ، دو روز می شود که دوا هم   که  صحبت می کرد، گفت  به بسيار مشکل شاه بى بى که

  . ندارد که با وی و هموطنانش کمک کند  اميدی به کسى ، و به جرء خداوند متعال  نرسيدهبه او
 از دختر  ، در حاليکهايران به واليت نيمروز اخراج شدهشبهنگام از  سيد احمد يکتن از موسفيدان ادعا دارد که
ساعت شش : نش گفتوى در مورد چگونگی رد مرز شد .اطالعى ندارد  وپسرش که دربيرون از منزل بودند، هيچ 

که درحويلى ما سر وصدا بلند شد، وقتى که برآمدم ديدم  بچه ودخترم براى آوردن نان به بازار رفته بودند عصربود،
، هر قدر گفتم که پسر و دخترم يم گرفتند که بايد از خانه برآيمپيشنان   در حويلى ما جمع بودند و تفنگ را بر  پوليس

د و مرا لت و کوب نمودم، مجبور شدم که با بقيه اعضاى فاميلم از منزل بيرون شوم و به بازار رفته، توجه نکردن
  .ترک ايران نماييم 

تعداد ديگر مهاجرين اخراج شده نيز وجود دارند که در ايران کار ميکردند و پولهاى شان در فابريکه ها و مراکز 
  .ديگر صنعتى باقى مانده است

، ولى مسؤولين امنيتى پول وى، نزد مردم در ايران مانده هزار افغانى ٧٠٠ه معادل  مى گويد ک على احمد يکتن آنها
 حاال حتى پيسه ندارم  :او که در کمپ واليت نيمروز به سرميبرد، گفت .ايران به وى موقع جمع کردن پول را ندادند 

  !که به خانه ام که درکابل است برگردم 
ن به نيمروز رد مرز می شوند حين عبور از سرحد از ناحيه حمل و نقل همچنان تعداد زياد مهاجرينی که از ايرا

  .اجناس شان دچار مشکالت زياد هستند 
 به نيمروز آوردم، کسی را  را با بسيار مشکل شوهر من فوت نموده، کوچ خود:  می گويد  ساله٨٠ خانم  عايشه

.  بوجی های سنگين را بلند می کنندن بکس ها وندارم که با من کمک کند و همين اطفال خورد و کوچک هستند که اي
مهاجرين رد مرز شده در نقطه صفرى نيمروز به آژانس خبری پژواک گفتند که يکی از رانندگان موتر های ايرانی  

فغانی به ابا يک سرباز لوای سرحدی نيمروز مشت و يخن شد که در پی آن، ايران ديگر اجازه نمی دهد تا موترهای 
   .داخل شوند و اموال و اجناس مردم را به خاک افغانستان انتقال بدهند خاک ايران 

 بار های ما بسيار سنگين است و ايران اجازه نمی دهد که موتر بيايد و  :سعيد قندهاری يکتن از اخراج شده گان گفت
ودبه سوى نيمروز انتقال خرا روی شانه های   بکس های خود  کيلومتر راه پيا ده رفته آنرا ببرد وما مجبوريم که يک

 ده الى   روزانه به طور اوسط، دوست محمد مدير تامين حقوق رياست عودت مهاجرين نيمروز ميگويد که .بدهيم 
 تا  ) ثور٤(  وى، از آغاز روند اخراج مهاجرين  به گفتۀ.  به واليت نيمروز اخراج ميشوند پانزده فاميل از ايران

  .ريق نيمروز رد مرز شده اندحال، بيش از چهل هزار تن از ط
با اين حال، اعضاى شوراى واليتى نيمروز، از موقف ايران و وضعيت خشن پوليس آنکشور با مهاجرين انتقاد 

  . دارند
 ايران ادعا دارد که ما ُحسن همجواری را رعايت می کنيم اما بی  : معاون شورای واليتی نيمروزگفت مال گل احمد

  )) چه نوع حسن همجواری است ؟عزت کردن مهاجرين افغان
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ول جمهوری اسالمی شما از ؤ مقامات مس،مهوری اسالمی ايران در افغانستان   بلی جناب سفير صاحب معظم  ج   
 همان مرزی ،) رد مرز (طفل سه ساله تا پير مرد صد ساله را در حالی از ايران اخراج کرده و يا به اصطالح شما 

اطفال از والدين شان جدا ماندند و پير زن هفتاد ساله و پير مرد صد ساله از نان کردند که  ،يد وجود نداردکه داد ميزد
 خداوند ،ی اسالمی همين است که ما ميبينيماگر جمهور. ند و خانمان خويش جدا ساخته شدندآور و غمخوار و فرز

ان باد که ما را  شما و آخند های تزانی عطای تان به لقای تان و اين جمهوری اسالمی ار.نصيب هيچ مسلمانی نسازد
  .سخت گلو گير است

نرا به کدام      از سر لطف  اکبری و خليلی و کاظمی و ربانی و قانونی تانرا هم باخود برده و جمهوری اسالمی تا
    .نکرده باشند) ز رد مر(البته اگر تا آن زمان مردم سلحشور ايران شما را به جهنم . کشور ديگر صادر کنيد

  
  نتوان يافت در آب وضو  ديده  فيض آب

  کاش زاهد را بجای ريش مژگان تر شود
  
  پايان

  
  پنپای

   
  


