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م اعالم  ۲۰۱۶سپتامبر ۶شنبه لیس شیراز روز سهوپ ،های ایرانبه نقل از رسانهالمان له یدویچه وژانس خبري آ

و مهاجرین افغان را  فیلم های مستهجن، طی عملیات گسترده مقادیر زیادی مشروبات الکلی، مواد مخدرکه کرد 

نیز  شتندمهاجر افغان که اجازه رسمی اقامت در ایران را ندانفر  ۲۷۷جمع آوري کرده است. درین نمایشگاه 

حت که ت مهاجرین افغان در قفس های آهنین ایراننتشار تصاویر شدند.  انمایش گذاشته  به همنوعچون کاالهای م

های  ای را در شبکه به نمایش گذاشته شدند، اعتراضات گسترده های شیراز" مکشوفات کالنتری"عنوان 

ن افغان با چشمان مهاجریدهد که گروهی از این تصاویر نشان می. به دنبال داشت جهانهای  اجتماعی و رسانه

بیل از ق و اموال ممنوعههای فلزی در کنار دیگر با مکشوفات قفس بسته در شهر شیراز مرکز استان فارس در 

 .اند و اسلحه غیر مجاز به نمایش گذاشته شده رمخدمواد قاچاق،  اموال

 با منافات در بشري، موازین خالف انساني، ضد اعمال چنین بهدر مقابل مهاجر افغان  همواره ایراني مقامات

. اند کرده سوء استفاده افغانهاگی  بیچاره از و زده دست همجواري حسن روابط با مغایر و اسالمی های ارزش

گزارش داد که مسووالن محلی در والیت اصفهان ایران،  ) ۱۳۹۱حمل ۱۸خبرگزاری های ایران روز جمعه )

تصویرهایی از لوحه ای که در آن نوشته . ورود مهاجران افغان به پارک کوهستانی صفه را ممنوع اعالم کرد

 ویله، احمدبه گزارش بخش فارسی دویچه . نیز در سایت های انترنتی نشر شده اند »ورود افاغنه ممنوع «شده 
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 2از 2

انتظامی اصفهان گفته است که نیروهای امنیتی به منظور رفاه شهریان در روز  ۀرضا شفیعی، مسؤول کمیت

 . »از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری کردند«، )سیزدهم حمل )سیزده بدر

ضد انسانی و اسالمی تنها از  اقامت افغانها در بسیاري از والیات ایران ممنوع بوده است. این چنین رویه  

طرف اراکین دولت ایران صورت نمی گیرد بلکه قسمتي از ایرانیهای عادي نیز از اذیت افغانها حظ و لذت 

 میبرند و آنرا یک نوع خدمت به مذهب تشیع میدانند. 

عایت نه نموده است. در ایران هیچگاه در رابطه با مهاجرین افغان قرارداد ها و کنوانسیونهای بین المللي را ر

جریان جنگ ایران و عراق، جمهوري اسالمی ایران از مهاجرین افغان بحیث قاتلین اجرتي استفاده نمود؛ اکنون 

هم با سؤاستفاده از مجبوریتهای اقتصادي مهاجرین افغان آنها درعراق علیه سنیها و در سوریه به حمایت از 

 ت اوامر سپاه پاستداران مشغول جنگ اند.   رژیم شیعه بشار اسد بحیث ملیشۀ اجیر تح

همچنان افغانهایی که به دالئل مختلف از طرف ایران به طرف افغانستان رد مرز میشوند، اموال شان را که     

بدست آودره اند، از طرف پولیس شان از راه کسب و کار حالل و طرق قانوني در ایران در دوران مهاجرت 

توجیه مینمایند که مهاجرین افغان  ایران این غصب را ؟((پولیس دولت اسالمی ؛ سرحدی ضبط و غصب میگردد

. درحالیکه این اموال نتیجه سالها که حاال با خود میبرند، مال ایران استهائیتهی دست به ایران امده و این کاال

ر مرز از ایشان کار شاقه و عرق ریزي شان در ایران می باشد؛ ولي مقامات ایران این اموال شخصی را د

 نمایند. ضبط می

متر  ۲۲م قراردادي با ایران راجع به تقسیم آب هیلمند به امضاء رساند، که دران ۱۹۷۳افغانستان در مارچ 

)محمد ظاهرشاه(، چهار متر در آب رود هیلمند قائل شده بود. شاه وقت افغانستان  مکعب آب فی ثانیه حق ایران

مکعب آب اضافی را هم به ایران بخاطر حسن همجواري بخشش فرمود که شامل قرارداد شد. در مقابل ایران 

تعهد کرد که در چاه بهار به افغانستان بندر میدهد، سرک و خط آهن بین سرحد ایران و دالآرام میسازد، سه بند 

مترمکعب فی ثانیه  ۲۶ران بر رود هیلمند اعمار میگردد، آب اضافه از آبگردان بشمول بند کمال خان به پول ای

از افغانستان میخرد و از هیچ نوع مساعی حسن همجواری با افغانستان دریغ نمی نماید. ولي اکنون که حسن 

 همجواري از طرف ایران به حدي رسیده که افغانهای مظلوم، بیچاره و مهاجر را در قفس ها نگاه داشته و در

ردیف مواد مخدر و اموال ممنوعه به نمایش میگذارند، آیا وقت آن نه رسیده است که جریان آن چهار متر مکعب 

آب که خاص مربوط به حسن همجواري است از طرف حکومت افغانستان قطع گردد؟ زمانیکه مقامات ایراني 

حسن همجواري پابند شدند، همان بند  حقوق بشر، موازین انساني و احترام متقابل را رعایت نمایند و به روابط

 قرارداد پس احیاء گردد، چه افغانستان همیش روابط حسنه با همسایه های خود خواهان است. 
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