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  مرتضی کاظميان: نويسنده
  حميد بھشتی: فرستنده

 ٢٠١۴ دسمبر ١٢
  

	حقوق بشر و مھاجران افغان

  

منتشر شده، نتايج قابل توجھی وجود “ خراسان ”ۀط روزنامدر يک نظرسنجی جديد که در تابستان سال جاری توس

کوش و صادق  ھا را افرادی آرام، سخت که افزون بر نيمی از مخاطبان پژوھش در مشھد، افغان دارد؛ ازجمله آن

ز اند که ا  درصد گفته٧٧که حدود  يا اين. اند ھا دانسته  درصد آنان را شبيه به ايرانی١۶اند، و حدود  توصيف کرده

ای قابل حدس ـ  ھرچند ـ به گونه. ندارند“  مثبت يا منفیۀخاطر”دارند يا “ خاطرات خوب و مطلوب”مھاجران افغان 

معتقدند و منتقد که نيروی کار افغان، جای نيروی کار ايرانی را ) کمی بيش از نيمی از مخاطبان تحقيق(اکثريت 

  .خروج آنان از کشور، اصرار دارندگيرد؛ اما جالب است که تنھا يک سوم شھروندان بر  می

  

  نخست؛

  !کفايتی  چه سال بی”

  کفايتش که مردمان بی

  شوند کنند و نی پذيره می بھار را نه درک می

  !کفايتی چه مردمان بی

  ست بھار را که فصل باطراوتی

  “.زنند سنگ می

  )خالده فروغ(
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 نسبت به گروھی از مھاجران غيرقانونی افغان بار کوتاھی از توھين يک افسر نيروی انتظامی کليپ تلخ و بس تأسف

 با موبايل ضبط شده و اً ی که ظاھرفلمشده در يک پاسگاه، به تازگی در فضای آنالين و اينترنت منتشر شده؛  بازداشت

ه کند ک  میئی افغان را با تحقير و توھين، تنبيه و وادار به کردارھاۀ شد در آن افسر نيروی انتظامی مھاجران بازداشت

  .مستقل از غيرقانونی بودن آن، آشکارا غيرانسانی و در تنافر با حقوق بشر است

وجوی کار و فضای  ای محسوس ـ در جست گونه  تلخ مزبور، مھاجرانی که برخی مسن ھستند و جملگی ـ بهفلمدر 

 و ءاند، مورد استھزا شده) نايرا(تر، خانه و کاشانه و ميھن را رھا کرده، راھی غربت  تر و مناسب  زيستی ـ معيشتی امن

 ديده و در خور ھمدلی و مساعدت، که ھدف بد مھاجرانی مظلوم و رنج. گيرند خشونت مأمور نيروی انتظامی قرار می

  .اند ليس بر تن کردهوگيرند که لباس پ کسانی قرار می/شناختی کسی ھای روان رفتاری و آسيب

. نيست) بدرفتاری با مھاجران افغان و کردار غيرانسانی عليه آنان(، نخستين مورد منتشر شده در اين حوزه فلماين 

 و انتظامی با متخلفان پيشين منتشر نشده، و حاال، مورد جديد باز در ئیافسوس که ھيچ خبری از برخورد قانونی و قضا

يران و ايرانيانی انگيزد و سندی ناگوار برای ا تأسف برمی) مبر، نوزدھم آذردھم دس(وق بشر  روز جھانی حقۀآستان

  .اند شود که افزون بر سه دھه است ميزبان مھاجران افغان  می

  

  ديگر؛

  مباد بشکند ای رودھا غرور شما”

  که اين صحيفه شد آغاز با سطور شما

  چه شادمانه به کابوس مرگ می خنديد…

   ھستی است سوگ و سور شماۀدو روی سک

  مباد خسته شود دست ھای جاری تان

   صبور شماۀسينمباد تنگ شود 

   مردابيان تبيره زندۀمباد تير

  “مباد بشکند ای رودھا غرور شما

  )واصف باختری(

 بود که ارتش سرخ شوروی حمله به افغانستان و دخالت نظامی مستقيم در طراحی حکومت اين ١٣۵٨ ]جدی[ماه دی

 را گرفت که در پی کودتای ارديبھشتهللا امين  دولت ببرک کارمل جای دولت حفيظ . کشور را در دستور کار قرار داد

و . زين پس، مھاجرت افغان، روندی فزاينده و مشدد گرفت.  بر سر کار آمده و تحت حمايت مسکو بود١٣۵٧ ]ثور[

  .ديده شد ديده و مھاجران مصيبت ای قابل حدس، ايران مقصد بخش مھمی از فراريان رنج گونه  به

ر نظام ييايران پس از انقالب و تغ.  مھاجران را در کنار خويش ديدنداھالی خراسان، زودتر از ديگر نقاط کشور

.  نھادیجاه سياسی، کشور در حال جنگ، و اقتصاد بحرانی، بر تعامل ميزبانان با مھاجران، تأثيرات غيرقابل گريزی ب

. وقفه جريان داشت ود که بیھا ھزار مھاجر ب  دهۀ از موج فزايندئیتجربگی اکثريت ايرانيان در پذيرا و اين، مستقل از بی

  .آفريد مشکالت مشدد می) ازجمله رسيدگی به مھاجران و حمايت از آنان(ھای گوناگون  وضعی که در حوزه

ھای تلخ متعددی از رفتارھای ناروا و  آموز دبيرستان بود، نمونه ، در مشھد دانش۶٠ ۀ نخست دھۀنگارنده که در نيم

کارگران “ تلکه کردن”و “ زورگيری”کسانی که با افتخار، موارد . ياد دارد بهھای مدرسه و محله “شرّ ”غيرانسانی 

  .کردند مظلوم و مھاجران غيرقانونی افغان را اينجا و آنجا تعريف می
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کوشی و صداقت و خوش خلقی و آرامش مھاجران، و البته اجرت کم کارگران افغان، ھر  و اين درحالی بود که سخت

ھای شخصی و متعدد نگارنده، شواھدی استوار، دال  و تجربه. افتيی طرخواھان بيشتری مشد و خا روز مشھورتر می

  .کرد بر آن فھرست می

ھا و جنگ مترتب   پس از خروج ارتش شوروی از افغانستان، و بعدتر با ظھور طالبان، و ناامنیامواج بعدی مھاجرت

بر آن، و حتی پس از آن، با تداوم خشونت و بحران اقتصادی، ادامه يافت روندی که ميزان مھاجران افغان در ايران را 

  .رسانده است) ن نفرنزديک به سه ميليو: ھای رسمی مطابق گزارش(به رقمی بسيار قابل توجه 

ھا و اختالالت و موانع و  بيش از سه دھه ميزبانی ايرانيان از مھاجران سفر کرده از ھمسايگی شرقی، با تمام کاستی

که با وجود اين زمان طوالنی، ھنوز نگاه درمجموع مثبتی به  معنادار آن. ھا و نواقص، در خور اعتناست ضعف

  .اند دوست ايستاده  ايرانيان در جايگاه ميزبانانی مھربان و نوع و اکثريت مھاجران افغان وجود دارد

منتشر شده، نتايج قابل توجھی وجود “ خراسان”در يک نظرسنجی جديد که در تابستان سال جاری توسط روزنامه 

 کوش و صادق ھا را افرادی آرام، سخت که افزون بر نيمی از مخاطبان پژوھش در مشھد، افغان دارد؛ ازجمله آن

اند که از   درصد گفته٧٧که حدود  يا اين. اند ھا دانسته  درصد آنان را شبيه به ايرانی١۶اند، و حدود  توصيف کرده

ای قابل حدس ـ  ھرچند ـ به گونه. ندارند“  مثبت يا منفیۀخاطر”دارند يا “ خاطرات خوب و مطلوب”مھاجران افغان 

قدند و منتقد که نيروی کار افغان، جای نيروی کار ايرانی را معت) کمی بيش از نيمی از مخاطبان تحقيق(اکثريت 

  .گيرد؛ اما جالب است که تنھا يک سوم شھروندان بر خروج آنان از کشور، اصرار دارند می

مديريت حکومت، يا کردارھای ناروای برخی صاحبان قدرت، مخدوش شود و  اين وضع کلی، دريغ است که با سوء

  .خصوص در منطقه، و نزد ھمسايگان ـ بيآفريند بهتصويری ديگر از ايران ـ 

  

  آخر؛

  ھا سازی بزن که ديرزمانی است نغمه”

  در دستگاه ما و تو شيون درست شد

  دستی بده که ـ گرچه به دنيا اميد نيست ـ

  شايد پلی برای رسيدن درست شد

  شايد که باز ھم کسی از بلخ و باميان

  “با کاروان حله بيايد به سيستان

  )ظم کاظمیمحمدکا(

ھا مھاجر  بار مھاجرت بسته و خود ـ چنان ميليون  اين مطلب کولهۀشود که نويسند کمتر از يک ماه ديگر، چھار سال می

در اين مدت، کمتر رويداد مرتبط با مھاجرت بوده که خاطر . افغان ـ در سرزمينی جز مام ميھن، سکونت گزيده است

چه ناامنی و تھديد مستقيم يا غيرمستقيم، و چه حمايت و امتياز و . داده باشدسوی مھاجران افغان سوق ن نگارنده را به

ھا و مصائب مھاجران افغان در ايران انداخته  ھا و محروميت کمکی توسط دولت ميزبان، ھمواره نگارنده را به ياد رنج

ست؛ اکثر مردمانش، به زبانی  آنان اۀ و اين درحالی است که افغانستان، کشوری آشنا برای ايرانيان، و ھمساي است

  .نی مشابه با مذھب غالب در کشور ميزبان دارندئيگويند، و اکثر ايشان دين و آ مشترک با ايرانيان سخن می

درد و رنجی ازجمله آنچه . شود در چنين وضعی، تصور تحميل درد و رنج مضاعف به مھاجران افغان، ناگوارتر می

  . بازداشت شده، تحميل کرده استکه افسر نيروی انتظامی بر مھاجران
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 شرمندگی ايرانيانی است ۀ مزبور، نه فقط موجبی برای شرمساری نيروی انتظامی و دولت جمھوری اسالمی، که مايفلم

  .اند   حقوق بشر دارند و با درد و رنج مھاجران افغان و ملت افغانستان، ھمدلۀکه دغدغ

 و اگر نه برای رعايت اصول انسانی و  داشت حقوق بشر برای پاسگرای روحانی، اگر نه  وزير کشور دولت اعتدال

 اخير، و تدبير برای فلمکم برای حفظ آبروی خود، موظف به پيگيری تخلف فاحش رخ داده در  اخالقی و دينی، دست

از  مديريت کالن، ۀ  و در حوز  و به جھت اھميت موضوع انتظاری که در سطحی فراتر. جلوگيری از تکرار آن است

  .س جمھور وجود داردئيشخص ر

 و برای ھمسايگان و  گمان، ناظران و مدافعان حقوق بشر در ايران، در کنار درد و رنج مھاجران افغان خواھند ماند بی

 و نه   که نه آنان را نيازی به مھاجرت باشدئیکنند؛ روزھا  خوش، امن و سالمت آرزو میئیزبانان شرقی، روزھا ھم

  . امن و توسعه يافته و رھا از استبداد دينی، تھديد و تحقير و توھينی متوجه ملت افغانستاندر ايران آزاد و

  چراغھای بھشتی آرزوھايت ”…

  ھميشه روشن و 

  يايت ؤگلخانه ھای ر

  ھميشه روشن و 

  ھميشه بشگفته 

   را ئیاھبرو ولی مبر از ياد چشم

  که خسته خسته تو را 

   به چار چوب اميدی شکسته تر از پيش

  “.کردند قاب می

  )عبدالقھار عاصی(

  :توضيح*

 .ھای شاعران افغان است  از سرودهئیھا اشعار استفاده شده در يادداشت جملگی بخش

  روزآنالين: منبع

  

  :يادداشت

ھرچند اکثر کسانی که پارچه شعری از آنھا توسط نويسنده مورد استناد قرار گرفته، از نظرما عناصر ضد انقالبی و 

 به پاس، ھمدلی يک فرزند ع مردم و از جمع مداحان امپرياليزم و ارتجاع به شمار می روند، ما اين نوشته رادشمن مناف

باشد اين تذکر بھترين گواه ما گردد در ابراز انزجار از پشت کردکان . انساندوست ايران با آوراگان افغان، منتشر نموديم

  .!خلق در بند مابه مردم، حاميان ارتجاع و قاتالن 

  AA-AAادارۀ پورتال

  


