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 ۲۱/۰۹/۲۰۱۶                                                 سرخط روزنامه

 بر ایران همسایه؛ یک انسانی ضد رفتارهای و کابل سکوت
 گذارد می سرپوش کارهایش

 
 

ایران تمامی حقوق اقتصادی، مدنی و بشری زندانیان افغان را در آن کشور زیر پا کرده و 
جا، در رسیدن به اهداف بیرون مرزی نیز استفاده  حتی از مجبوریت مهاجرین مقیم در آن

ست تا حال به سه قرارداد استرداد زندانیان با کرده است. در ضمن، به آن شکلی که الزم ا
 دولت افغانستان پابند نبوده و بارها این قرارداد به شکل یک جانبه نقض گردیده است.

دولت افغانستان هم این جراَت را نکرده تا با جدیت تمام از حقوق این افراد که همین حاال در 
هایش نیز به محکومیت اعمال ضد انسانی  برند، دفاع کند و واکنش های ایران بسر می زندان

 دولت ایران با زندانیان و مهاجرین آن کشور محدود بوده است.

 
تواند به این مشکل از طریق مراجع دیپلوماتیک خاتمه  اگر دولت افغانستان خواسته باشد، می

ی قضاییه آن کشور نیز بدترین  دهد، اما همواره از موقف ضعیف وارد عمل شده و قوه
 ی رفتارهای ضد انسانی را دوام داده است.نوع

 
خوانند،  های کاری در داخل افغانستان می اتباع افغانستان هم به دلیل آنچه که نبود فرصت

هنوز هم از مهاجرت به ایران دست نکشیده اند و تسلیم قانون کشوری گردیده اند که در آن 
 ی قانونی دارد. های انسانی، جنبه اقدامات ضد کرامت

 

های ایران، بدترین شرایط  در حدود هفت هزار اتباع افغانستان همین اکنون در زندان
ترین این تعداد افراد به اتهام  کنند. بیش ی زمین تجربه می نگهداری زندانیان را بر روی کره

دخالت در قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. از این میان دو هزار تن آنان در انتظار اجرای 
 شوند که بدتر از اعدام اند. های روا داشته می ها ظلم ام هستند. در این زندانحکم اعد
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ایران در هشت سال اخیر سه بار قرارداد استراداد زندانیان را با دولت افغانستان امضا کرده 
ی قضاییه ایران است، نقض شده  ها بارها به دلیل آنچه که عمل عمدی قوه نامه است. این تفاهم

 ۲۰۱۳تهران در سال  –نیامده است. آخرین قرارداد استرداد زندانیان میان کابل و به اجرا 
 به امضا رسید که ایران در تطبیق آن نیز اغماض کرده است.

دیگر را انجام داده است. در نخستین اقدام  این کشور به تازگی دو اقدام کامالً متضاد با یک
هایی در شیراز همراه با  داد، در قفس یل میها تشک را افغان  زندانی را که اکثریت آن ۲۷۷

گوید این افراد به جرم قاچاق مواد  مواد ممنوعه در ایران به نمایش گذاشت. پولیس شیراز می
های بسته و  مخدر و اعمال ممنوعه دستگیر شده اند. نمایش این اتباع افغانستان با چشم

ود. این اقدام در تضاد با ترین نوعی اقدام پولیس شیراز ب اولچک و زوالنه، وحشی
را  باشد که ایران نیز عضویت آن حقوق مهاجرین و پناهندگان می ۱۹۵۱المللی  بین  کنوانسیون

المللی و  های بین نامه این کشور از تفاهم  ورزی دارد. با توجه به عضویت ایران و خالف
های انسانی  دن کرامتقراردادهای دو جانبه با دولت افغانستان، نمایش این افراد زیر پا کر

 باشد. می

 
زندانی افغان به دولت افغانستان بود که قرار است مدت  ۱۹۷اقدام دوم ایران، استرداد 

ی استرداد زندانیان  نامه شان را در کشور خود بگذرانند. ایران بربنیاد تفاهم ی حبس مانده باقی
داد زندانیان بعد از عملکرد ضد با دولت افغانستان ناگزیر است چنین کند، اما استرداد این تع

 بشری پولیس این کشور در شیراز انجام شد.

 
ها  هایی را بگیرد که به دنبال نمایش تعدادی از افغان  ایران آگاهانه خواسته تا جلوی واکنش

تواند  های آهنین در برابر این کشور به اوجش رسید. این اقدام ایران نمی در قفس
 این کشور را در برابر اتباع افغانستان از یاد ببرد.های قبلی پولیس  ورزی خالف

 
ایران تمامی حقوق اقتصادی، مدنی و بشری زندانیان افغان را در آن کشور زیر پا کرده و 

جا، در رسیدن به اهداف بیرون مرزی نیز استفاده  حتی از مجبوریت مهاجرین مقیم در آن
ل به سه قرارداد استرداد زندانیان با کرده است. در ضمن، به آن شکلی که الزم است تا حا

 دولت افغانستان پابند نبود و در آخرین بار بر دو قرارداد قبلی دو طرف تجدید نظر شد.
دولت افغانستان هم این جراَت را نکرده تا با جدیت تمام از حقوق این افراد که همین حاال در 

یز به محکومیت اعمال ضد انسانی هایش ن برند، دفاع کند و واکنش های ایران بسر می زندان
 دولت ایران با زندانیان و مهاجرین آن کشور محدود بوده است.

 
تواند به این مشکل از طریق مراجع دیپلوماتیک خاتمه  اگر دولت افغانستان خواسته باشد، می

ی قضاییه آن کشور نیز بدترین  دهد، اما همواره از موقف ضعیف وارد عمل شده و قوه
 رهای ضد انسانی را دوام داده است.نوعی رفتا
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خوانند،  های کاری در داخل افغانستان می اتباع افغانستان هم به دلیل آنچه که نبود فرصت
هنوز هم از مهاجرت به ایران دست نکشیده اند و تسلیم قانون کشوری گردیده اند که در آن 

ان مقیم کابل نیز بر این ی قانونی دارد. سفارت ایر های انسانی، جنبه اقدامات ضد کرامت
 مورد اعتراف کرده است.

 
هر آنچه که در طول این روزها در رابطه به نمایش زندانیان افغان در معرض عام صورت 
گرفته، برخاسته از قوانین داخلی ایران است که به باور دولتمردان ایران توهین شمرده 

 باشد. الملی می ای بینه شود. این قانون ایران، خود در تضاد با کنوانسیون نمی
زندانی افغان هرچند بربنیاد مفادات قرارداد دوجانبه صورت گرفته، اما ایران  ۱۹۷استرداد 

های ایران  هایش با زندانیان افغان که در زندان با این کارش خواسته تا به نوعی بر بدرفتاری
ل دولت ایران را خاموش ها در مقاب تواند واکنش برند، سرپوش بگذارد. این اقدام نمی بسر می

 سازد و به شکلی، بازی سیاسی این کشور همسایه در قبال افغانستان است.

 
های ایران در برابر اتباع افغانستان در خاک  نیاز است تا دولت افغانستان این خالف رفتاری

المللی راجع کند که شامل رفتارهای ضد بشری دولت آن کشور و  آن کشور را به مراجع بین
 گردد. فاده از اتباع افغانستان در جنگ سوریه را نیز شامل میاست

در گام دوم باید سکوت و سلایر محکومیت را کنار بگذارد و خود با تهران وارد گفتگو شود. 
 در این عرصه از موقف جدی کار گیرد.
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