
 جمهوری اسالمی  هولناک جنایت

 ستانیعلیه پناهجویان افغان

 ،1933 به ده اردیبهشت ماهنچهارشدر تاریخ به گزارش خبرگزاری ها، 

که از  ستانیافغانبیگناه پناهجوی  ده ها ،ن جمهوری اسالمی نامرزبا

وارد  رکمنستاندر مرز مشترک ایران و افغانستان و ت   "تورغندی"منطقه 

به مدت یک روز در بازداشت  کردند،وحشیانه ضرب و شتم ها را  آنکه  و پس از اینرا دستگیر شده بودند ایران 

این پناهجویان  پنج شنبه،روز مزدوران جمهوری اسالمی سپس در  .نگه داشته و مورد شکنجه قرار دادند

 برده و پس از این" هریررود" کنار رودخانهبه کرده و  یک مینی بوسرا سوار  دست خود شکنجه شده و اسیر در

بر . را به داخل رودخانه انداختند ها همه آن ، بدون توجه به شرایط مرگبار این رودخانه،ها را لخت نمودند که آن

. نفر کشته یا ناپدید شدند 93 مطابق گفته برخی از جان به در بردگان از این جنایت، ،اثر این اقدام دهشتناک

که در  قربانیانییکی از . از آب گرفته شده و به شهر هرات منتقل گردیده است ،ن عدهنفر از ای 7تاکنون جسد 

تورغندی به سمت ایران رفتیم و  ما از مرز" :این جریان شخصا حضور داشته است به خبرنگار بی بی سی گفت

مطابق . " شب سربازان ایرانی ما را بازداشت کردند و یک شب نگهداشتند" ،."وارد خاک ایران شدیم 13ساعت 

 ،و فردای آن روز  قرار دادند" اذیت و آزار"اظهارات این شاهد زنده، مزدوران جمهوری اسالمی، پناهجویان را  مورد 

نفر  ۰3نفر ناپدید و فقط  93در جریان این جنایت . همه را به داخل رودخانه انداختند ها را به نقطه مرزی برده و آن

 .اند زنده مانده

شهر هرات منتقل  رغم اجساد کشته شدگان در رودخانه که بهه این جنایت و ب ۀعلیرغم وجود شاهدان زند

خاک "سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی با وقاحت تمام  اعالم کرد که این حادثه در اما  ،شده اند

اط در خاک کشورمان را رد وقوع هر اتفاقی در این ارتب، رخ داده و مرزبانی جمهوری اسالمی ایران "افغانستان

گزارش داده با عوامفریبی تمام ( ناجا)نیز به نقل از نیروی انتظامی ایران ( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  .کرد

های صورت گرفته مشخص  بالفاصله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در بررسی" ،است که بعد از نشر خبر

در شرایطی که هنوز  ".شد چنین موضوعی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان رخ نداده و صحت ندارد

می شاهدین زنده ای وجود دارند که در مورد ارتکاب مأموران جمهوری اسالمی به این جنایت هولناک گواهی 

که در نفس خود، دهند، دست اندرکاران و نشریات وابسته شان چنین بی شرمانه دروغ می گویند، دروغی 

 .بیانگر اوج تبهکاری و رسوایی مقامات حکومت مردم ستیز جمهوری اسالمی می باشد

علیه  برای هر انسان آزادیخواه و با وجدانی که در طول چهل سال گذشته جنایات رنگارنگ جمهوری اسالمی

ر این رژیم با ذات دروغگو و فریبکا و از جمله افغانستان را شاهد بودهو توده های محروم کشور ما و منطقه 

 رسوای" نامه تکذیب"نفس ، روشن است که آشنائی دارند نوکر غارتگران و دشمن زحمتکشانوابسته و 

این جنایت بار دیگر نشان می دهد که  .می باشدهولناک خود دلیلی بر صحت این رویداد  جمهوری اسالمی

تنها به برخورد های  ستانیوحشیگری نیرو های سرکوب جمهوری اسالمی علیه پناهجویان و پناهندگان افغان

فرصت یافته بلکه مرزبانان این رژیم دار و شکنجه نیز هر وقت که  ؛ها در داخل کشور خالصه نمی شود رذیالنه آن

آن از اعمال جنایت علیه  از جهنم جمهوری اسالمی، ستانیافغاناند حتی هنگام خروج محرومین و زحمتکشان 

 .مهاجران کوتاهی نکرده اند

 



به دلیل وضعیت جنگی در این کشور  ستانیافغانبیش از چهل سال است که حدود دو میلیون پناهجو و پناهنده 

مجبور  خود ها برای بقای خود و خانواده های ، آنها این سال طولدر  .نده شده اندجا را ترک و به ایران پناه آن

استثمار بوده اند و سرمایه داران رذل وابسته حاکم با سخت ترین کارها با نازل ترین دستمزد ها به انجام 

در تمام طول این رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی  ،با این همه .پ ر کرده اند ها جیب های خود را وحشیانه آن

بدیهی ترین حقوق ها را مورد سرکوب و تحقیر و آزارهای سیستماتیک قرار داده و در ابعاد وسیعی،  ها آن سال

 را از آن بیمارستان و حتی تحصیل و ازدواج پذیرش دراجازه ، به عنوان یک کارگر ها مانند اجازه اقامت آنانسانی 

افغانستان ، حتی بخشی بی ثبات  مقامات جمهوری اسالمی با سوء استفاده از شرایط . است نمودهها سلب 

به مزدوری ارتش و سپاه و ماشین سرکوب خود درآورده و به و با فریبکاری از این مهاجرین را با پرداخت پول 

در عراق و نقشه های جنگی اربابان امپریالیستش هنگام پیشبرد  و عنوان گوشت دم توپ در جنگ ایران و عراق

   . به خدمت گرفته است... لبنان و  سوریه و 

این دیکتاتوری لجام گسیخته  های ضد افغان جلوه آشکاری از سیاست ، یجنایت مرزبانان جمهوری اسالمامروز 

باید  این جنایت هولناک. در ایران را در معرض دید همگان قرار داد ستانیافغاندر حق کارگران و زحمتکشان 

 .وسیعا از سوی نیرو های آزادیخواه محکوم و افشاء شود

های سرکوبگرانه  سیاست ، ستانیافغانچریکهای فدایی خلق ایران ضمن دفاع از حقوق پناهجویان و پناهندگان 

تب همدردی عمیق خود با خانواده های قربانیان جنایت مرا ها محکوم نموده و جمهوری اسالمی را علیه آن

ی توصیف ها این جنایتمی توان بر زمانی  تنها کهتجربه نشان می دهد . اعالم می کنند ،جمهوری اسالمی 

با از و  وده شاختنده دان تاریخ النقطه پایان گذاشت که جمهوری اسالمی به قدرت انقالبی توده ها به زبا ناپذیر

با برقراری یک رژیم دمکراتیک و انقالبی در ایران، نه تنها بین رفتن شر ارتجاع جمهوری اسالمی در منطقه و 

 . های تحت ستم منطقه نیز نفس راحتی بکشند زحمتکشان ما بلکه خلق و کارگران

 وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی مرگ بر رژیم

 !ستیز جمهوری اسالمیهای افغان  بر سیاست ننگ و نفرت

 !پیروز باد سوسیالیسم  ! زنده باد انقالب

 چریکهای فدایی خلق ایران
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