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 ُبعد نژادی
 

ها خوب است برخورد غربی ها را  ایران در برابر افغاندولت اسالمی تبعیض گرایانۀ  همه جانبۀ رویۀبرای درک 
ا را که مانند ایرانی ها همسایه ها از نقطۀ نظر فرهنگی فرسنگ ها فاصله دارند و همچنان پاکستانی ه که از ما افغان

سیاست دولت ایران در قبال قوانین مهاجرت با دول غربی خواب است و  ه  هرچند مقایس( های ما استند مقایسه نمائیم.
آن تعهد نموده است. ایران در بسیاری  یپایقوانین بین المللی امضا کرده و در  یت  مهال، ولی این کشور در پای اکثر

تهای خویش نقض کرده است، بخصوص مردود ترین یاجتماعی قوانین جهانی را حتی در برابر مل عرصه های حیات
. دولت ایران میزبان کتله های کثیر افغانها بوده و ساالنه میلیونها دالر را از کمشنری عالی را آپارتاید ، یعنیپدیده

یاسی و مذهبی با سر دادن شعار "اسالم مرز عد سجالب آنست که ایران در ب   .ملل متحد برای مهاجرین بدست می آرد
  )ندارد" صد ها مرز سیاسی، اجتماعی و مذهبی را کشیده و نیز منتظر ورود مهدی آخرالزمان میباشد

 

بطور مثال وقتی یک فرد خارجی )اصالً مهم نیست که از کدام کشور، قوم و نژاد باشد( بصورت قانونی بیکی از 
کند، پس از قبولی وی بحیث پناهنده با او مانند سائر اتباع کشور  است پناهندگی میکشورهای غربی می آید و درخو

شود.  ها بطور مساویانه با اتباع این کشور برخوردار می برخورد صورت گرفته و ازهمه حقوق و مکلفیت ،میزبان
یاد شده شود،  درعین حال فرض کنیم اگر یک تبعۀ خارجی بصورت غیر قانونی داخل قلمرو یکی از کشورهای

تبعیض  یا و آمیزتحقیرورد خبرورزد، هیچ مرجع دولتی اقدام به  هیچکس به نقض حقوق انسانی او مبادرت نمی
تواند مدتها در محاکم و  بررسی دوسیۀ این شخص میبعضاً ند. برعکس، نکاخراج نمی خود از کشور را او نکرده 

استدالل و دالیل  ،شودباشد تا بهمه جوانب قضیه رسیدگی ادارات دولتی کشور میزبان تحت بررسی قرار داشته 
شود و پس از غور و بررسی همه جانبه در میارزیابی و روشنائی قوانین شنیده  بیطرفانه و در بصورت شخص

کشورهای مذکور قرار  که بطور غیر قانونی دراییرد. در جریان بررسی دوسیۀ شخص گمیزمینه فیصله صورت 
وی بهیچ صورت زیر پا نشده با وی رویۀ کامالً انسان دوستانه صورت گرفته و به درخواستهای دارد حقوق انسانی 

صرف نظر از  به حیث یک پناهنده گیرد. در صورت قبولی یک خارجی او رسیدگی عادالنه و عینی صورت می
ز قبیل کسب خدمات موصوف از همه حقوق یک تبعۀ کشور اتحادیۀ اروپا ا ۀمنشه های قومی، مذهبی، لسانی و غیر

گردد. باید گفت که امتیازات، حقوق، مکلفیت ها  غیره برخوردار می صحی، بیمه ها، تحصیل، دسترسی بکار و
 شود. منحصر به یک شخص نبوده بلکه در بر گیرندۀ همه اعضای خانوادۀ او نیز می

ده( او مانند سائر اتباع کشور در صورت ارتکاب جرم از طرف یک خارجی )چی قبول شده باشد و چی هم قبول نا ش
 گیرد.  شود، علیه او هیچگونه برخورد تبعیض آمیز صورت نمی میزبان به مسؤولیت کشانیده می

 

توانند به مکاتب افغانی نیز شامل شوند،  در کشور همسایۀ پاکستان رویهمرفته در پهلوی مکاتب پاکستانی، افغانها می
بدست بیاورند، به دکانداری بپردازند، رستورانهای شخصی و تجارتهای در شفاخانه ها  را تداوی و خدمات صحی

 .آزادانه به لسان های ملی خویش حرف بزنند و  استخدام شونداینکشور  و مؤسساتانفرادی داشته باشند، در ادارات 
. کالج ها و دنرخو به چشم نمی در برابر افغانها یلسان و ینژاد تعصبمانند  ،استثناآت کنار گذاشتن یک سلسلهبا 

باز بوده و تعداد کثیری از هموطنان ما در این کشور در رشته های  افغان های اوالدپوهنتون های این کشور به روی 
آن  عوام گاهی از سوی مردم  هیچ مهاجران افغان در پاکستانکنند.  انگلیسی، تکنولوژی کمپیوتر. . . تحصیل می

های مشاهده شده است عمدتاً از جانب پولیس آن کشور  موارد آزار و اذیت اند و اگر در برخی   کشور آسیب ندیده
ینانه و ویرانگر ئافغانستان همانقدر خاۀ و اما از لحاظ سیاسی و نظامی، برخورد دولت پاکستان با قضیـبوده است. 

تان جاسوس و خادم تربیه ر همسایگان طماع ما داشته اند. اگر پاکستان برای ویرانی افغانسئبوده که دولت ایران و سا
 کرده ایران هم درین راستا دست پاکستان را از پشت بسته است و هیچ نوع کمی و کاستی از همدیگر ندارند.
همانگونه که پاکستان به عمق ستراتیژیک خود می اندیشد ایران نیز در پی دریافت و استحکام رد پای خویش در 
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دو  حکومت هایافغانستان از جانب  یتواقعفرد پان ایرانیزم است. در  افغانستان با طرز دید و برخورد منحصر به
همسایه تحت تهاجم قرار دارد. پاکستان در جهت دسترسی آسان به بازار های سرشار از منابع آسیای میانه در تالش 

را نیز اسالم آباد است و ایران در پهلوی تمرکز به اهداف اقتصادی خویش اهداف زبانی و مذهبی  نگررژیم دست 
 .دنبال میکند

 

صرف نظر از آنکه یک افغان بصورت قانونی یا غیر قانونی شود.  در کشور ایران عکس این رویه مشاهده می اما 
دائی ترین ها در آنجا از ابت کشور، افغان اینداخل این کشور گردیده باشد، صرف نظر از مدت زیست در قلمرو 

توانند هر لحظه مانند یک مجرم توسط قوای امنیتی این کشور بدون در نظر  ها می افغان حقوق برخوردار نیستند.
و ضعیف به زندان ها انداخته شوند  خوردهیا والدین سال ی خورد سالداشت وضع خانوادگی، یعنی موجودیت اوالدها

 بیرون رانده شوند. یا از کشور 
 هرگونه فعالیت اجتماعی در قلمرو ایران که مستلزم ارائۀ کارت هویت باشد افغانها عمالً از آن محروم استند. 

 ؛توانند حساب بانکی باز نمایند افغانها نمی --
 ؛توانند اوالدهای خود را شامل مکتب بسازند نمیافغان ها  --
 ؛کارگر استخدام شوندمستخدم یا به حیث  از یک مرجعحق ندارند افغان ها   --
 ،مورد معالجه قرار بگیرندها توانند به صورت رسمی در شفاخانه  ها نمی افغان  --
 ؛تجارت بپردازنددکانداری و به نمی توانند  افغان ها --
 ؛اقدام کننداموال فروش به  افغان ها نمی توانند --
با کودکان ندی یر انسانی قوای امنیتی، سپاه پاسداران و وابستگان رژیم آخ  غرفتار از همه بد تر و نفرت انگیز تر،  --

ویا حمله های نابهنگام دسته جمعی باشدگان ، است که ثمرۀ ازدواج یک افغان با یک ایرانی می باشد افغان معصوم
  .یک والیت مشخص باالی کمپ های مهاجرین افغان در ایران مثالهای اند قابل مکث

و  که مادران شان ایرانی  طفلکه ده ها هزار اند ها ازدواج نموده  گذشته هزارها خانم ایرانی با افغانطی سه دهۀ 
از نظر مقامات ایرانی این افراد اصالً وجود ندارند چون آنها  باشند حاصل این ازدواج ها است. پدران شان افغان می

عصوم که امروز به سنین قانونی رسیده اند حتی فاقد تذکره م اطفالاینگونه ازدواج ها را به رسمیت نمی شناسند. این 
ها در قلمرو ایران نه تنها از هیچگونه حقوقی برخوردار نمی  شناسنامه( و مانند سائر افغان ،استند )به گفتۀ ایرانیان

 شود باشند بلکه تنها به جرم اینکه از پدر افغان به دنیا آمده اند به آنها به دیدۀ حقارت دیده می
و این همه صرف نظر از میعاد زیست )یعنی چی یک سال و چی بیست سال( در قلمرو به اصطالح جمهوری 

 اسالمی ایران. 
  هموطنان عزیز!

." ما هستند  . اگر همچو روش هایی را که ایرانی ها به اصطالح افغانهای ایرانی زده "هم زبان، هم کیش، هم نژاد.
زبان، نه هم کیش و نه هم نژاد ما هستند مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید با طرز برخورد غربی ها که نه هم 

 استند.  «بچه های همسایه»که این ایرانی زده ها  

کنیم که کشور ما هیچگاه مستعمره نبوده و هیچوقت برتری جویی بیگانگان را قبول  ها همیشه افتخار می ما افغان
 گردیده است. پر افتخار ما ها در این رابطه ثبت تأریخ  رده و حماسه های افغانو در برابر آن مبارزه کنکرده است 

مت طلبی و برتری جویی ایرانی ها بسته و ظاما به دلیل نامعلومی بعضی از هموطنان ما دیدگان خود را در برابر ع
ایرانی نابینا و لایر مان وقیحانه سکوت اختیار نموده اند. اگر چشمان تعدادی از اراکین عالی رتبۀ حکومت را تو

 ساخته است، اما سؤال در اینجاست که چرا دیگران اینهمه مظالم و تعدی را تحمل نموده و خاموش استند. 
دژ این بی تفاوتی و بی توجهی را شکسته این وظیفۀ هر افغان، صرف نظر از اینکه مربوط کدام قوم و تبار است تا 

 ای تاریخی کشور ما به دفاع برخیزد.و  از نام و نشان و حیثیت و ارزش ه
 

 ختم
د شوینیزم ایران  بخش اول -بررسی سه بع 
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