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  علی کاظمی : نويسنده 
  

  ! دريابيد راپناهندگان
  

، از قبل می توان حدس زد که غرب وکشور های همسايه با تمام قوا درکابل» کرزی « با استقرار دولت دست نشانده 
ان آن می توانست وجود ؛ تا جايی که امکحد اکثر استفاده الزم را نموده »گنج باد آورده« خواهند کوشيد تا از آن 

، موجوديت افغان ها ارتباط می گرفت، دشواری ها ومشاکل دنيای استعماری را که به شکلی از اشکال به ه باشدداشت
  . ويان افغان در سراسر جهان بود يکی از آن موارد چگونگی بر خورد به مشکل پناه ج.به نفع خويش حل نمايند 

  از پذير حاکميت های استعماری ودست نشانده اعمهمه می دانيم که درجريان سه ده اخير بر اساس جنايات قياس نا
، ون افغان آواره ديار غربت گرديده ملي۵بيش از» ، طالب وناتو، روس اشغالگر، جهادی هامزدوران روس« 

وسپردن مسووليت » کرزی «با ايجاد اداره دست نشانده. دند پراگنده و به رنج وتعب گرفتار شدراقصا نقاط جهان 
، که »عبداهللا عبداهللا « رای نظارجی من جمله حل مشکل پناهندگان به يکی از خايينان شواجرايی سياست خار

بينی ، پيش  نداشت؛کوچکترين وکمترين عالقه ی به مردم افغانستان در مجموع وپناهندگان افغانی به صورت اخص
آنهايی که فاقد اسناد با اعتبار به ويژه يک سرنوشت غمبار ودرد انگيز برای بخش اعظمی از پناهندگان افغانی نمودن 

معروف باشد تا بدان » نستراداموس«  ضرورت نداشت انسان ،ه ودر کشوری چون ايران می زيستندپناهندگی بود
 در سطح بين المللی صورت می از نخستين نشست هايی که بين آن خاين شورای نظاری وهمتاهايش. توفيق يابد

 باند شورایبين المللی  به جز تامين منافع حقير فردی ودر نهايت مقبوليت ، به وضوح می شد ديد که آن خاينگرفت
ها را روانه بر منافع بخشی از ملت پا گذاشته آن» چندر غازی« ، سرانجام دربدل نظار هدف ديگری را تعقيب ننموده

  .ديار عدم خواهد نمود
ورژيم » کرزی« ن نمايندگان دولت دست نشانده چنانچه می توان ديد که  درجريان تمام نشست ها ومذاکره هايی که بي

آخندی در ايران به خاطر حل مشکل پناهندگان افغانی وعودت شرافت مندانه وانسانی آنها به وطن در ودارتازيانه 
قضيه به جز تاييد پيشنهاد های طرف مقابل هيچ » افغانی« خون کشيده شده ی شان افغانستان صورت گرفته ، جانب 

خود را ) ٢٠٠۴سال الی اواسط ( که در اوايل هم آخند ها ی ايران .  منطقيی را مطرح ننموده استاه حلگونه ر
، وچه بسا در همان مقطع حاضر بودند برای نجات نظام  تا حدی ناچار به سازش می يافتندسخت زير فشار ودر نتيجه

جناب «طقه از يک طرف وخيانت پيشگی تغيير اوضاع من با  مرور زمانبهآخندی به گذشت های چندی هم تن دهند ، 
، با پهن کردن چند داده را در قبال پناهندگان افغانی از اساس تغيير حکومت خويش از طرف ديگر،مواضع» وزير

در غياب نمايندگان واقعی آن بردگان عصر جديد ، مشکل پناهندگان را  يک نادان خوش لباسفرش قرمز زير پای
 را نيز نمی توانستند داشته ش تصور، ، که حتا تا چندی قبل از آن نمودندوحل ی چنان به نفع خويش برنامه ريز

 در ايران اند وتعيين » مام افغانهايی که فاقد سند اقامتبازگشت ت« اصلی اين توافق غير انسانی را جوهر. باشند 
  . ذ آن موافقت نامه ؛ تشکيل می دهد به مثابه وقت آغاز وانفا١٣٨۶» اول ثور«تاريخ 

را نمی دانند ، توافق باال هيچ مطلب خاصی به دنبال » واليت فقيه « برای آنانی که شرايط زندگی در جهنم زير اداره 
، چنان توافقی اخراج بيش راهمه روزه تجربه می نمايند» رگ نه زيستن نه م« ندارد ؛ اما برای کسانی که در ايران 

ايران ، سند ويا درزيرا نظر به قوانين حاکم در قلمرواسالم سياسی . پناهندگان افغانی را معنی می دهد درصد ٩٨از 
 ٩٠بدين مفهوم که اگرتعداد دارندگان برگ شناسايی .مدرک اقامت به غير از برگ ها ی شناسايی پناهندگان است 

 حاضر که چنانچه در شرايط.  درصد نمی رسد٢ان مدرک اقامت به ، رقم دارندگرا احتوا می نمايد پناهندگان صددر
 هزار تن ٧ الی ۶تعداد پناهندگان افغانی را بين يک مليون وهشتصد هزارتا دومليون تن تخمين می نمايند درکل بين 

  .  مدرک اقامت در آن جهنم می باشندمدرک اقامت داشته متباقی همه فاقد
به » واليت فقيه « راناوا ونواله خبا تاسف زمانی که چنين قرار داد غير انسانيی بين دست نشاندگان امپرياليزم امريک

در ، بلکه زير سوال نبردرا در همچو مساله ی ، نه تنها کسی مشروعيت فرستاده دولت دست نشانده امضا می رسيد
حدود دو مليون . وشد آنچه نبايد می شد . شورای نظاری نيز سکوت به عمل آمدقبال صالحيت مسلکی ميهن فروشان 

 تعداد کثيری از آنها افتخار مبارزه عليه استعمار روس و نوکران بومی آنها را داشته وبرخی انسان بی پناه افغانی که
 ، بدون هر نوع  پناه جسته بودند آنهاديگر از حاکميت جبارانه اسالم سياسی در افغانستان به دامان برادارن عقيدتی

  . اشته شدندتنها گذ» ان خدا وراستیدر ميد« به اصطالح مردم کابل » پشت وپناهی«
قابل ، بعد از يک حرکت دند می نمووفرهنگ پناهی، که آن زمان مشق اصالحات جمهوری تازيانه ودارسردمداران 
، برای تطبيق وبه انجام رسانيدن اخراج پناهندگان افغانی ی خويش را به نمايش گذاشته، ماهيت اصلفهم ودرک

  .ندمقرر نمود ) داخله ( را وزير کشور »ان جالد جمار« وتحکيم حاکميت زور يکی از جالدان بنام 
، ناگزيرم اندکی آن وزير نها برايتان به وجود آمده بتواندبرای اينکه درک نسبيی از ميزان خشونت در اخراج افغا

  : داخله را معرفی دارم 
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 آن ، رژيم ودر صدر ٢۵٫۴٫۶٧در » جالد جماران «  وقبول آتش بس از طرف »جام زهر« به دنبال نوشيدن 
، به جان زندانيان سياسی در مکث روی آن از موضوع ما خارج استروی داليل عديده ای که » خمينی « شخص 

 اوين، قزل حصار و( پايتخت  يک ماه تنها در زندانهایقريبافتاده درمدت  ودارتازيانه زندانهای جمهوری
 ١١٢  شماره ،»زمين ايران « ريه به نقل از نش» شورای عالی قضايی خمينی« برحسب گزارش )دشت کرج گوهر

خمينی برای انجام اين جنايت بزرگ طی .  زندانی مرد اعدام گرديدند۶۴٠٠ی  خورشيد١٣٧۵مهرماه ١۶دوشنبه 
 اسالمی است، نظام قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير...« فرمانی که در آن آمده است 

اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد ، آقايانی که تشخيص  ت به دشمناناميدوارم با خشم وکينه خود نسب
 آقايان ...« سه تن » ...باشند " اشداعلی الکفار"موضوع به عهده آنان است وسوسه وشک وترديد نکنند وسعی کنند 

ده ای از وزارت ونماين) دادستان تهران (  اشراقیوجناب آقای) قاضی شرع (دامت افاضاته  نيری حجه االسالم
از آن جايی که با اسم نماينده .  را مامور اجرای آن نموده بود ــ۵٢٠ــ کتاب خاطرات منتظری صفحه  » ...اطالعات

اطالعات از طرف خمينی مخفی کاری صورت گرفته است برای ايضاح به فرمان جانشين خمينی در آن زمان يعنی 
ت پيوست های کتاب خاطرات منتظری زيرعنوان پيوست شماره فرمان که درقسم. مراجعه می کنيم »منتظری « 

  :  همان کتاب آمده است چنين است ۵٢١ در ١۵۵
عات در اوين برای ، پور محمدی نماينده اطال، رئيسی معاون دادستانآقايان نيری قاضی شرعيادداشت خطاب به « 

              » ٢۴٫۵٫۶٧، مورخه اجرای حکم امام
تنها در ) ۶/۶٧ الی اواسط۶/۵/۶٧از(حشيانه درمدت کوتاه حدود يک ماه  که در آن کشتار و» پور محمدی«اين 

 سوق داد که حتا ترحم جانشين خمينی را نيز بر يرانی را با چنان قساوتی به اعدامزندانهای مرکز هزاران جوان ا
  : ، چنانچه نوشتانگيخت 

به زندانی واسير قطعا در دراز مدت به نفع آنهاست ودنيا مارا ، آنهم نسبت ــ اين گونه قتل عام بدون محاکمه ٢« 
   ادامه همان فرمان قبلی » . . . محکوم می کند 

، يا به عبارت ديگر مسئول اجرای تعهد نامه بين وزير کشور ايران» طفی پور محمدی مص« کسی نيست به جز 
  . دولت دست نشانده کرزی وجانشينان جالد خمينی 

برای آنانی . ود می توانيد حدس بزنيد که چه بر سر پناهندگان بی پناه افغان در ايران در جريان است از اين تذکر خ
يد بی را به خاطر دارند شا»تره کی الی نجيب « که دوره های دهشت وترور حکومت های دست نشانده روس از

، مشهد« هر های مرزی چون ه در ش، وضع زندگی رقت بار افغانها در ايران به ويژمورد نباشد هرگاه گفته شود
بر ، ل به خاطر در بند افگندن افغانهااگر در روز های او. بی شباهت به آن دوره ها نيست» ن ، زابل وزاهدابيرجند

توام با لت وکوب » خمينی گونه«، به هزاران تن به بند کشيده ، با جبر ها هجوم برده وآنها را گروه گروهمحل کار آن
ن که ديدند از افغانها بر باالی کار ديگر خبری نيست ، شبانه بر ، بعد از آمی کردند» رد مرز  « نبه گفته خودشا

، بازهم به هزاران ديگررا بدون کمترين تاملی از مرز نها را از بستر خواب بيرون کشيده، افغانه ها هجوم بردهخا
 وطنی اسالمی واسالم مرز ندارد را به افغانها شايد آنها می خواهند معنی دقيق جهان می اندازند  انداخته وبيرون

به عالوه آن که تاريخ حاکميت مزدوران روس در قساوتی که درانجام اين مامول به ظهورمی رسد  . تفهيم کنند
  .  انسانی اسالم سياسی نيز می باشد، نمايانگر ذات وسرشت ضد  کندافغانستان را تداعی می 

 ها هزار افغان به ناچار خودرا در خانه ها محبوس می نمايند واميد آن دارند تا اگر امروز در سراسر ايران به صد
ـ غافل از اين که اين شب سياه را در محيط غربت فردايی نيست چه رژيم آگاهانه اين موج اخراج فروکش نمايد 

، اگر عويق انداخته است ــ وعامدانه به خاطر اخراج هرچه بيشتر افغانها تمديد مدت اعتبار برگ های شناسايی را به ت
در شهری مانند مشهد در شب وروز از داد وفرياد افغان ) بيست متری وسی متری طالب ( محله های افغان نشين 

های زجر کشيده ودربند تصورات خيالی صحرای محشر را عينيت می بخشدواگر صد ها هزار انسان زحمتکش به 
حاکميت ! ! از لطف   از اين جور وجفابخشی محروم می گردند ؛ يک باره از حاصل زحمات چندين ساله ی خويش

اسالم سياسی در ايران وافغانستان است واما قسمت بيشتر آن ناشی ازسکوت مرگ باريست که ما افغانها در همچو 
  . موارد از خود نشان می دهيم 

  ! هموطن 
  : اند ، آن جايی که گفته پند گونه به قضايا برخورد نماييمچرا بايد گوس

   
  گوسپندی برد اين گرگ مزور همه روز          گوسپندان ديگر خيره در او می نگرند

  
 فرانسه، ، آلمان ووقت ديگری هم از انگلستان، زمانی ديگر از ا را از هاليند بيرون می اندازندمردم مروزی 

به عوض ايستادگی در کنار .  دانيم ، همه میرخورد ما در قبال آنها چگونه است مگر ب...، آسترليا وبلژيک، سويس
، نه تنها به فکر توجيه کار آن کشو ها می افتيم بلکه به صورت زير پای جباران به لرزه در آوردنهم وزمين را 

، کمبود ها ونقايص  های ضد انسانی حاکم در آن جا ها، که در نا رسايی هاعمده مالمتی وقصور رانيز نه در سيستم
   . خويش مدلل می سازيم
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در اينجا در گام نخست از خود می پرسم واگر اجازه داشته باشم از جناب عالی نيز به مثابه يک هموطن استفسار می 
می آمد وآنها را » فلسطين « نا وعمق بر پناهندگانکه اگر چنين ظلمی با اين همه پهايا می توانيم حدس بزنيم : نمايم 

 ؟ نددر اقصا نقاط جهان از خود چه واکنشی نشان می دادها اير فلسطينی ، س می انداختندبه يک باره از لبنان بيرن
آنها اگر سفارت خانه های کشور لبنان را در خارج از لبنان به آتش نمی کشيدند ، به يقين چون ما نظاره گر نيز نمی 

، راه »اکسيون « صد هاآنها اگر ملل متحد وقدرت های بزرگ را به ستوه نمی آوردند ، به يقين بيشتر از . ماندند 
  .  به گوش خلقهای جهان می رسانيدند ترتيب داده صدای ملت مظلوم شان را، تظاهرات واعتصاب غذاپيمايی

، به عالوه ی ، شالق وتعزير شرعی می آيد چه می کنيم ياری که از در وديوار آن بوی مرگواما اينکه ما در اين د
 جان به سالمت ۶٧ مصداقی يک تن از زندانيانی که از قتل عام مرداد ـــ آقای ايرج» نه زيستن نه مرگ« آن که 

 مجلد به همين نام به نشر رسانيده است ، مطالعه آن برای درک عمق ۴برده تمام دوران رقتبار زندانش را در 
اييم ، در مصيبت زندگی افغانها در جمهوری تازيانه ودار می تواند بس با ارزش باشدـــ را همه روزه تجربه می نم

همراه باشد، با افراد » رد مرز « شرايطی که هر بار بيرون شدن از منزل می تواند با دستگيری وحد اقل 
وسازمانهای متعدد تماس برقرار می نماييم به اميد آن که از داعيه برحق اعطای اجازه اقامت افغانها در ايران تا 

اه هر دربی را که خطر لو دادن از جانب آنها نمی رود دق الباب ، ما در اين ريدن يک آرامش واقعی حمايت نمايندرس
اسالم سياسی مارا به ، ما ازاين هيچ هراس نداريم هرگاه هم تباران خلقی ها ـ پرچمی ها ويا پويندگان ماييممی ن

ی چون ، احزابافغانها ابراز می دارنداز، در عوض صد ها وهزاران تن حمايت کتبی وشفايی خويش راتمسخر گيرند
می » کمپاين « از افغانها وبرخی ديگر از نيروهای چپ در ايران به دفاع » حزب کمونيست کارگری ايران « 

، قطعنامه واعالميه صادر می رژيم آخند ها را محکوم می نماينددر راديو ها وتلويزيونهای خويش قاطعانه ، گذارند
  . يش را از افغانها ابراز می دارندمايت خوبه صد ها نويسنده ومتفکر با صدور اعالميه حنمايند و 

، خطر را می ماران کوچکترين تاثيری نمی نمايدبا آن که ما می دانيم که اين حرکات ما در اقناع پيروان جالد ج
نگذاريد درسکوت وبی خبری هم ميهنان .پذيريم تا صدای خويش را به گوش شما واز طريق شما به جهانيان برسانيم 

 را با، لندن ونيويارک  دارند، برلين، پاريسدگی ساقط سازند ، پناهندگان را دريابيد که به کمک شما نيازتان را از زن
   . ستم نيز از آن لرزه به تکان آيدغريو دادخواهانه خويش به لرزه اندازيد باشد کاخ

  
  پايان


