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  ؛ سنگی بر فرق»سفيد سنگ«
  رژيم جمهوری اسالمی ايران

  
   

 ٣٠٠ لم که مبلغ اين ف .بنمايش گذاشته شد  در اين اواخر درافغانستان تهيه ونام فلميست که" سفيد سنگ  "
در نقش " پائيز" همايون .ميباشد" فرغند"وکارگردان ان زبير  "وهاب "تهيه کننده آن داود  ،هزاردالرمصرف داشت
ر انسانی نسبت به برخوردهای غي غم، فشارهای روانی و ازدرد و یداستان"  سنگسفيد . "اول اين فلم بازی ميکند

 بنمايش  رااز اردوگاه مهاجرين ما درايرانای داستان واقعی " سفيد سنگ ".به پرده سينما ميکشد  رامهاجرين ما
چهره ی شان پائين   ازوری اسالمیشرافت گردانندگان جمه فلم پرده ی انسانيت ، اسالميت و پرده ی اين  در.ميگذارد
 درنده د،نخون کشيده ميشو که بافيرهای هليکوپتر به خاک و نفر  ٦٣٠ بيش از گذاشتن قتل نمايشه ب  با شده وکشيده

گناه اين پناهندگان فقط اين بود که درمقابل بيدادگری وشرايط بد .   نشان ميدهدخويی آخوندهای حاکم در ايران را 
دودی توانسته است تا ح" سفيدسنگ" فلم .خواستارشرايط بهتر شده بودند  و نمودهزندگی دراين اردوگاه اعتراض

در پايان فلم " پائيز"فلم اگرچه قهرمانی ندارد ولی همايون  .را درايران به نمايش بگذارد زندگی غم انگيز مردم ما
  .جسمی جان ميدهد شکنجه های فراوان روانی و همانند ساير پناهندگان پس از قبول زجر و

سينما گران بانمايش  ه سينما وک یا ولی در جامعه يد،به حساب نيابزرگ سينمائی های هکارشدر جمله  اين فلم هماگر 
روشنائی کوچکيست " سفيدسنگ"فلم  .هکاراست  شبه يقين ميسازند، نام سينما را بدفلم های مبتذل ايکشن و باليودی

دگر  ميرود که سينماگران کشور ما  آن و اميدميباشدبه همين خاطر قابل تقدير  در تونل تاريک سينمای افغانستان و
 در مهاجرين مامفلوک يا زندگی  جامعه و حقايق نهان از را برای ساختن فلم های شان بکار گيرند و ها سوژهنين چ

  .آفرين بگويند شانسينما سازان  سينما گران وبر تامردم رنجديده ی ما حکايت نمايند،  غربت
باهمه محدوديت های سينمای افغانستان " سفيد سنگ"      ميگويند آن اثر موفق است که بتواند به هدف خود برسد فلم 

رژيم  به سکوت وادارد وافغانستان  در را  پرستانايران توانسته است اقال به اين هدف برسد که عوامل ايران و
خواسته اند،  نوکران جمهوری اسالمی دليل است، که همين به.  را به وحشت بياندازد ايرانجمهوری اسالمی
  . را در زير نقل ميکنيم آنرامطلبی بنويسند که نکات اعتراض به اين فلم  در" عصرايران"درصفحه انترنيتی 

وقتيکه افغان ها نمک  توليد فلم ضد ايرانی در شمال کابل؛ "تحت عنوان " عصر ايران"در سايت خبری         
  : ميخوانيم "ميخورند ونمکدان ميشکناند

، اما بخش عمده آنها ، نه در اردوگاه های پناهندگان که در فغانی ها ، هر چند تحت نام پناهنده به ايران آمدندا«  
شهرها و روستاهای ايران ساکن شدند و بدين ترتيب سازمان های بين المللی، برای تامين هزينه های اينان، هيچ 

  .کمکی به ايران نکردند
  

م رسيدند، در اين کشور ازدواج افغانی ها ، در ايران کار کردند ، تحصيل نمودند و حتی به مدارج عالی دانشگاهی ه
 ايرانی برخوردار شدند و البته  کردند و بدون آن که مالياتی دهند ، از سوبسيدهای دولت ايران ، مانند يک شهروند

  » .بگذريم از جناياتی که برخی از آنها مرتکب شدند که اين اقدامات را به حساب کل اين ملت نمی گذاريم
  

 مزدورانی از نوع کنم نويسندهفکر می  ؟ند کدام مدارج عالی دانشگاهی حرف ميزازکدام تحصيل وکه نگارنده م نميدان
زندگی ابتدائی  يک ازاکثريت عظيم آنها .  را بجای اکثريت مهاجرين عوض ميگيرد... و هاصديقه بلخی ، ها کاظمی
 ، کسی ميتواند که دروغگویندی داشته ا ايرانی زندگانمثل شهروندکه،  را و ادعای ايننبودند ار  برخورد همانسانی
که گوشش را صدا های چون افغانی پدر سوخته را نخواهی يافت، هيچ افغانی .  از شرف و وجدان باشد شده تهیکامال

خطاب فحش های متذکره بر بر بر شنيدن  ما عالوه های هزاره مخصوصااذيت نکرده باشد و در ايران و مادر جنده 
 ی لعنتیدروغگومطلب  در ادامه  .ميکردندتحمل مجبورا نيز را  گفتن سلمان هستی يا شيعه ؟و سنی ها م  شانشدن

  :ميخوانيم
ينک ، باز بسياری از افغان ها ، عزم بازگشت به سرزمين مادری خود را ندارند و ترجيح می دهند ولو به طور ا

تو گويی که در ايران ، مشکل بيکاری حل شده غيرقانونی در ايران بمانند با اين بهانه که در کشورشان کار نيست و 
  .و ايرانی ها نيازی به فرصت های شغلی اشغال شده توسط افغان های ناخوانده ندارند
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 سال گذشته ، هزينه های زيادی برای مسلمانان جهان ، از ٣٠اين ها ، همه ، البته قابل تحمل است ؛ ايرانيان در طول 

؛ اما آنچه بيش از هر ان داده اند و افغانستان هم رويشنی گرفته تا فلسطين و لبن گرفته تا عراق و از بوس کشمير
  .چيزی آزاردهنده است، نمک خوردن و نمکدان شکستن است

  
 سال در خانه ای بيتوته کند و از گزند حوادث بيرون خانه مصون ٣٠سخت است که مهمان، آن هم مهمانی ناخوانده ، 

 صاحبخانه را تنگ کند و پذيرايی شود و پس از بيرون رفتن از خانه ، فغان برآورد که بماند ، ادامه حيات دهد،جای
  !ايها الناس در آن خانه بالهايی بر سرمان آوردند که نگو و نپرس

 سال نان خوری ايران به کشورشان بازگشته اند ، رخ داده و البته با ٣٠اين اتفاق ، درباره افغان هايی که پس از 
الری که امريکايی ها به يک فيلمساز افغانی داده اند و چقدر بی مقداری و انصاف گريزی است که  هزار د٣٠٠

  هزار دالری شود که امريکايی ها پرداخته٣٠٠ميلياردها دالری که ايران صرف پذيرايی از افغان ها کرد ، قربانی 
  !اند

  
ی است بارز از نمک خوردن و نمکدان شکستن افغان که اخيرًا در افغانستان ساخته شده ، نمونه ا» سفيد سنگ«فيلم 
  !ها 

ما از سوء استفاده دولت جنايت پيشه ی ايران از مهاجرين افغان مثال فرستادن آنها بروی ماين های عراقی و يا 
انی و ندادن يک حبه اجرت به آنها سخن نميرانيم چرا که به گفته ی مردم ما غساختن شهرک ها بوسيله ی مهاجرين اف

 بدوش خوانندگان ولی يک تذکر را الزم گذاريماين قسمت را ميبرتبصره پيش کله ی خر ياسين خواندن فايده ندارد و 
آدمکشی را در  ش تروريسم وننوکرا بلی رژيم جمهوری اسالمی ايران با پرداخت پول گزاف به : ميدانيم که بگوييم

تجهيز مزدوران حزب  تربيت ون به افغانستان بت بارترين کمکهای ايراکيکی از ن سراسرجهان گسترش داد و
 که امروز کشور مابزرگترين فاجعه تاريخش را ،بوده استمردم ما و ناموس و مال وحدتی و انداختن شان به جان 

  .امتحان ميکندازين بابت 
  

  پايان
 
 


