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  م٠١/١١/٢٠٠٧تاريخ                      نيما فريد
  

 حمله به مهاجرين افغان در ايرانگزارش از 
 
 

حمله به جان و مال مهاجرين افغانی ) ١٣٨۶ ميزان  سال ٩ ميزان  تا ٢از تاريخ (در طی دوهفته اخير 

 پيام کوتای تلفنی به علت اين حمالت پخش فيلمی است که بوسيله. مقيم ايران  همچنان ادامه داشته است

دراين فيلم صحنه ای وجود دارد که . صورت گسترده در بين جوانان ايرانی ماجرا جو پخش شده است

 .گويا دوجوان افغان موجب آزار جنسی دختر ايرانی شده است
  

اما پخش گسترده آن باعث خدشه دار شدن . بر اساس گفته های مهاجرين اين فيلم اصال ساختگی است

ای ايرانيت ومجالی برای يک تعداد آدم فرصت طلب و ارازل و اوباش شده تا به مال و جان روحيه 

براساس چشم ديد مهاجرين در مواقع اين گونه حمالت  از . مهاجرين افغان بدون وقفه تعرض نمايند

مدن پليس و نيرو های انتظامی ايران خبری نيست تا اينکه چند تن زخمی و مجروح به جا می ماند تا آ

 .آمبوالنس پليس هم سر می رسد زخمی ها را به شفاخانه ها منتقل می نمايند
  

مهاجرين با سفارت افغانستان تماس گرفته اند تا آنها خود بيايند و مجروحان حادثه را  از نزديک ببينند 

ت تا آنها اما از سوی مسئولين سفارت گفته شده است که مقامات ايرانی مانع آنها شده و اجازه نداده اس

مهاجرين با دفاتر سازمان ملل هم تماس گرفته اند، اما در اين مورد نه سازمان . به شفاخانه ها بروند

 . و نه سفارت افغانستان مقيم ايران هيچ کمکی با مهاجرين نتوانسته اند ملل
  

نفر تنها از جنوب تهران  منطقه شهر ری گزارش شده ١١تا زمان ارسال اين پيام تعداد زخمی ها 

در بين مجروحان سه الی چهار نفر وضع صحی شان . است، از ساير مناطق آمار دقيق وجود ندارد

بت يکی از آنها امروز ممکن است عمل شود که گفته می شود چاقو به قلبش اصا. کامال خراب می باشد

قابل ذکر است گرچه از سوی رسانه دولتی ايران درمورد اين فيلم تذکر داده شده است اما . نموده است

باز هم بدون وقفه در هر کوچه و سرکی حمله صورت می گيرد که متاسفانه در بسياری موارد نيرو 

  .های انتظامی موجب تشويق حمله کنندگان شده است
  

صاحبه نموده اند ولی با اين هم امنيت خانواده های مهاجر در معرض مهاجرين حتی با بی بی سی نيز م

   پايان. تهديد قرار دارد
  

  


