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 Human rights حقوق بشر

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ می ١٧

  سياست ھای فاشيستی حکومت اسالمی ايران

 ! عليه افغان ھا و کشتن کارگران افغان در مرزھا

١  
ھای فاشيستی عليه شھروندان افغان مقيم ايران اعمال می کند و مرزبانانش حکومت اسالمی ايران، ھمواره سياست  

نيز در مرزھا، پناه جويان و کارگران افغان را که از جنگ و سرکوب و فالکت افغاستان می گريزند به گلوله می 

اندازی نمی ن بی دفاع تيرادر حالی که در ھيچ کشور جھان، نيروھای مرزی به روی پناھندگان و مھاجر. بندند

  .کنند

، در نقطه صفر مرزی ميان ٢٠١٣ می ١٠ برابر با ١٣٩٢ ثور ٢٠ھا، تعداد کسانی که روز جمعه  بنابر گزارش

. اند  نفر کارگر بوده ٣٠٠ايران و افغانستان، ھدف تيراندازی مرزبانان حکومت اسالمی ايران قرار گرفتند، حدود 

 عبدالصمد خان، فرماندار واليت فراه معلوم نيست، ۀبه گفت. اند ستان برگشته نفر زنده به افغان٢٠٠از اين تعداد، تنھا 

  . اند اند يا آن طرف مرز رفته و دستگير شده  افراد باقی مانده کشته شده 

اما ھنگامی که اين . مقامات حکومت اسالمی ايران، نخست اين آدم کشی خود در روز روشن را تکذيب کردند

جان بدر برده از اين کشتار در سطح گسترده ای به رسانه ھا کشيده شد وادار به اقرار آن  کارگر ٢٠٠جنايت توسط 

  .شدند

ين ايرانی جان به در برده و به افغانستان برگشته اند؛ به مأموری که از حمالت ئحدود دويست نفر از افغان ھا

 ئیی نخست آن ھا را دستگير و بازجوين مرزی حکومت اسالممأمورروزنامه ھای پرتيراژ افغانستان  گفته اند که 

  . اما پس از دقايقی آن ھا را به گلوله بسته اند. کرده و سپس گفته اند به کشورشان برگردند

  :خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه ھای افغانستان نوشته است

شرح » ھشت صبح«رطرفدار  پۀروزنام. ھای تندی به اين واقعه نشان دادند ھای افغان واکنش شنبه، رسانهروز يک

 مرزبانان ايرانی ما را ديدند و ١٠صبح جمعه حوالی ساعت «: کند واقعه را از زبان يکی از شاھدان چنين نقل می

جا از ما   ما را دستگير کرده و به يگان مرزبانی بردند، آنۀھم. کدام نتوانستيم فرار کنيم سمت ما آمدند، ھيچ  به 

شديم و به ھدف  کدام مان قاچاق بر نبوديم، ولی غيرقانونی وارد خاک ايران می د؟ ھيچ پرسيدند که قاچاق بر ھستي

ً ... پيدا کردن کار حرکت . تان برگرديد به افغانستان  سه ساعت نگھداری ما، به ما گفتند ھمه مرزبانان بعد از تقريبا
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مان رسيد،  گوش  ھم به ھای پی  بار و شليکھا فاصله گرفته بوديم که صدای رگ تقريبا يک دقيقه از موقعيت آن. کرديم

ھا، بدون وقفه ادامه  دويديم که زودتر دور شويم، اما شليک مان می مانند شرکت در يک مسابقه دو و ميدانی ھمه

ای بود که پوليس افغانستان ھم  دقيقه دويدن به ساحه صفر مرزی رسيديم، اين ساحه منطقه  بعد از حدود ده . داشت

تا ببينيم چه کسانی . مان نشستيم  ۀخيلی خسته شده بوديم، ھم. وارد خاک افغانستان شديم. حضور نداشتجا  در آن 

خسته، نفس زنان و . صد نفر از ھمراھان مان در اين جمع حضور ندارند ھنوز نيامدند، متوجه شديم که حداقل يک

 که نشسته ئیيک به گوش رسيد، ھمان جا نفر ديگر برگردند که دوباره صدای شل١٠٠بدون رمق منتظر بوديم که 

 نفر از ناحيه دست، پا و شکم زخمی شده بودند، دوباره ٩ اين ۀمان به زمين افتادند، تقريبا ھم  نفر از ھمراه ٩بوديم 

ھا را که در داخل خاک افغانستان آسيب ديده بودند،   تن از زخمی٩فرار کرديم و در نھايت با ھمکاری مردم منطقه 

  »... نفر چه شده است١٠٠داند که سرنوشت آن حدود  کس نمی  ھيچ . فراه انتقال داديمبه شھر 

مقام ھای محلی افغان در واليت فراه، از ناپديد : خبرگزاری بی بی سی ھم درباره اين واقعه تکان دھنده نوشته است

به گفته اين مقام ھا، . ر دادندخواستند به صورت غيرقانونی وارد خاک ايران شوند خب  کارگر افغان که می٨٢شدن 

 نفر سالم برگشته اند، ھشت تن ٢٠٠ کارگر افغان روز جمعه می خواستند وارد ايران شوند، از آن جمله ٣٠٠حدود 

 ھا احتمال کشته شدن شماری از اين کارگران را رد نمی کنند، ولی می گويند  مقام.  تن ديگر ناپديد اند٨٢زخمی و 

  .  حال دريافت نکرده اندکه ھيچ جسدی را تا به

. ای در اين واليت خبر دادند  ارديبھشت مقام ھای محلی از انتقال ھشت زخمی به شفاخانه- ثور ٢٠روز جمعه، 

که به اين بيمارستان منتقل شده  ئیسی گفت که زخمی ھا بی  صحت عامه واليت فراه به بیمسؤولعبدالجبار شايق، 

مرز استان سيستان و بلوچستان  واليت فراه، ھم. ھمراھان خود خبر داده اند تن از ٢٠اند از کشته شدن دست کم 

  .ايران است

آنان برای اعتراض . ھا قصد حمله به کنسولگری ايران در ھرات را داشتند  افغاندر زمستان گذشته نيز گروھی از 

.  تظاھرات زده بودند توسط نيروھای مرزی حکومت اسالمی ايران، دست بهافغانبه کشته شدن سيزده مھاجر 

  . مرگ اين افراد نامعلوم استۀسرنوشت پروند

آتش گشودن به روی «: ، نوشتثور مرزی روز بيستم ۀای درباره حادث  افغانستان در بيانيه ۀخارج وزارت

خواستند برای کارکردن به ايران بروند، مغاير مذھب، فرھنگ و روابط خوب ھمسايگی  غيرنظاميان افغان که می 

 تالش مھاجران برای ورود غيرقانونی به ايران، گفته بود که واکنش تأئيدخارجه افغانستان، با  وزارت » .است

چنين روز دوشنبه سفير ايران در   افغانستان، ھم ۀخارج وزارت. بود، نه نظامی مقامات ايرانی بايد غيرنظامی می 

  .کابل را برای ادای توضيح احضار کرد

سفير ايران در کابل برای ادای .  ايران، تيراندازی به کارگران افغان را تکذيب کردمرزبانی حکومت اسالمی

  .خارجه افغانستان فراخوانده شده است توضيح به وزارت

، افغان مرزی حکومت اسالمی ايران، به جمعی از کارگران پوليستيراندازی » تکذيب«اما يک روز پس از اين 

 مرزی پوليسسف کرد و فرماندھی أمی از قتل شھروندان افغان ابراز ت جمھوری اسالۀخارج سخن گوی وزارت 

 .  کردتأئيدايران نيز قتل سه شھروند افغان را 

 می ١۴ - ١٣٩٢ ثور ٢۴شنبه   جمھوری اسالمی ايران، روز سه ۀعباس عراقچی، سخن گوی وزارت امور خارج

 مرزی ايران پوليس شھروندان افغان به دست  خود با خبرنگاران در تھران، به قتل تعدادی ازجلسۀ، در ٢٠١٣

  .نمود» سفأابراز ت«اقرار کرد و 
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ای رخ داده و تعدادی از اتباع افغان برايشان تلفاتی   در يکی از نقاط مرزی ما واقعه ثور ٢٠در«: عراقچی، گفت

ز اين که افراد بی گناه ا. نيروھای مرزبانی ما در حال بررسی ماجرا و ابعاد و زوايای مختلف آن ھستند. پيش آمده

سف و أاند، ابراز ت شود فقط برای عبور غيرقانونی و کار به ايران آمدند و دچار اين اتفاق شده  و کسانی که ادعا می 

  ».کنيم ھمدردی می 

 ٣ مرزی حکومت اسالمی ايران نيز اعتراف کرده که پوليس ايران، ۀخارج گوی وزارت  زمان با واکنش سخن ھم

در حالی که روز گذشته حميد شرقی، معاون عمليات .  اند  در درگيری با مرزبانان ايران کشته شدهانافغشھروند 

 ايران به گروھی از شھروندان افغان در خاک ايران را پوليسمرزبانی نيروی انتظامی ايران، خبر تيراندازی 

  .تکذيب کرده بود

 تبعه افغانستان، ٩فرماندار واليت فراه گفته است که . اند الم کرده  نفر اع٩ ھا را  ھای افغانستان، اما تعداد کشته مقام 

   . اند ھدف شليک نيروھای مرزی ايران قرار گرفته و کشته شده

 ژنو، کسانی که از افغانستان ١٩۵١در حالی که بر اساس قوانين جھان شمول بين المللی به ويژه بر اساس کنواسون 

 ً گی داشته باشند چون که دست کم بيش از سه دھه است که جنگ و کشتار و ترور  بايد حق پناھندمی گريزند مسلما

  .نفس مردم اين کشور را بريده است

 ھای مقيم ايران نيز چندان تعريفی ندارد و ھمواره با سياست ھای فاشيستی افغاندر دھه ھای اخير حال و روز 

 و يا کودکانی که يکی از والدين شان افغانکودکان ران، حتی يدر ا. رو ھستنده حکومت اسالمی و رسانه ھايش روب

حکومت اسالمی، . رو ھستند و از حقوق کودکی خود محرومنده  است با آزار و اذيت حکومت اسالمی روبافغان

مسائل ھم چون بی حقوقی، مشکالت اقتصادی، خانوادگی، بی . حتی برای اين کودکان شناسنامه صادر نمی کند

ستفاده، فقر و غيره در کمين اين کودکان بی گناه و بی دفاع نشسته است و طعمه ھای سوادی، خشونت، سوء ا

ھم چنين تحقيقات و بررسی ھا نشان می دھد که کودکان .  به حساب می آيندئیحاضر و آماده ای برای باندھای مافيا

  .ارند در ايران، در بسياری از مسايل، درد و رنج مشترکی دافغانکار و خيابانی ايران و 

ابان در تھران يت کودکان کار و خي در مورد وضع١٣٨۵ خانم فاطمه قاسم زاده، در پژوھشی که در سال ۀبه گفت

ن بررسی نشان می يج اينتا.  مورد بررسی قرار گرفتافغانرانی و ين عوامل در مورد کودکان اير ايثأانجام شد، ت

ن تفاوت ھا در يبا نقش عوامل چھارگانه، مشاھده می شود اما ا در ارتباط افغانرانی و ين کودکان کار ايدھد تفاوت ب

ن يبه ا. ست و در مورد عوامل فرھنگی و خانوادگی معنی دار استيمورد عوامل اقتصادی و اجتماعی معنی دار ن

رانی دارند و يط نامناسب تری نسبت به کودکان ايت فرھنگی و خانوادگی شراي از نظر وضعافغانمعنا که کودکان 

ران مجوز يژه کودکانی است که از نظر اقامت در اي، به وافغانت خاص کودکان ين تفاوت ھا ناشی از وضعيا

  :م بندی کردير تقسي را می توان به گروه ھای زافغانکودکان کار . قانونی ندارند

  .وه ھا دارندر گريت مناسب تری نسبت به ساين کودکان وضعيا. ران قانونی استي کودکانی که اقامت آنان در ا-

  .ط دشواری به سر می برندين کودکان در شرايا. ران را ندارندي کودکانی که مجوز اقامت قانونی در ا-

  .ت مشکالت کم تری دارندين کودکان از نظر تابعيا.  استافغان کودکانی که پدر و مادر آن ھا -

ت مشکالت کم تری ين کودکان از نظر تابعيد ارانی باشياگر پدر ا. رانی استين آن ھا ايکی از والدي کودکانی که -

ت است، به موجب قانون مصوب يت و تابعيت خود که داشتن مليرانی باشد از بخشی از حق ھويدارند اما اگر مادر ا

  .اری از حقوق خود محروم می شونديجه از بسيستند و در نتيسالگی برخوردار ن١٨مجلس شورای اسالمی، تا  

  .ده انديان متولد شده و زندگی کرده اند و حتی افغانستان را ھم ندري کودکانی که در ا-
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  . کودکانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند-

  .ا مادر، به سر می برندين خود، پدر يکی از والدي کودکان تک والد که با -

ا خانواده يخود را از دست داده اند ا خانواده ين کودکان يا. ستند و زندگی جمعی دارندي کودکانی که با خانواده خود ن-

  .ن نوجوانی ھستنديش تر در سنين کودکان بيا. آنان در افغانستان ھستند

ک مشکالت خاص خود را دارند اما آنان که مجوز قانونی برای اقامت در ي ھر افغانگروه ھای مختلف کودکان کار 

مه، ي اجتماعی، بتأمينت، بھداشت، يند آموزش، امناری از حقوق اساسی خود مانيران را ندارند، در واقع از بسيا

  .محرومند... خدمات پزشکی و

محروم بودن از حق آموزش و : ر طبقه بندی کردي را می توان به شرح زافغانن مشکالت کودکان کار يمھم تر

کودکان نمی ن يرفتن به مدرسه؛ اگر کار طوالنی و خسته کننده، وقت و توانی برای درس خواندن باقی بگذارد، ا

ه بپردازند که پرداخت آن يد شھريکودکانی که دارای کارت اقامت قانونی ھستند، با. توانند از مدرسه استفاده کنند

د به آن اضافه يست، باير را که چندان ھم اندک نيه کتاب و لوازم التحرينه تھيبه عالوه ھز. شان دشوار استيبرا

  .کرد

ردولتی که شامل سوادآموزی ھم می ي اجتماعی سازمان ھای غ-ای آموزشی ت ھين کودکان نمی توانند از حمايا

حتی مدارس . ن کودکان منع شده اندين سازمان ھا به موجب قانون از ارائه خدمات به ايرا ايشود، استفاده کنند ز

ادی از يد زر کرده بودند و تعدايردولتی دايت و مشارکت سازمان ھای غيخودگردانی را که خود افغان ھا با حما

  .ل کرده اندي را آموزش می داد، تعطافغانکودکان و نوجوانان 

ت يرانی بودن مادر خود، تابعيا به علت ايا شناسنامه ندارند ي، افغاناری از کودکان يت؛ بسيمحروم بودن از حق ھو

رات يثأت، تيرومن محيا. ان کودکی و نوجوانی ادامه دارديعنی پاي سالگی ١٨ت تا ين وضعيمشخصی ندارند که ا

  . اجتماعی کودکان بر جای می گذارد- ان باری بر رشد روانی يز

ل دولت مرکزی در افغانستان، در جنگ و کشتار و زير بمباران ھا و کشتارھا و ويرانی ي و با تشک١٣٨١در سال 

ای عالی يساريکمران از سوی ياری از پناھندگان افغان در اي و متحدانش، توجيھی شد تا بسامريکاھای نيروھای 

ن طرح که بازگشت داوطلبانه نام يا. ق شونديران، برای بازگشت به کشورشان تشويپناھندگان و حکومت اسالمی ا

  .  آن ھا به افغانستان به زور سرنيزه بودنداشت اما در واقعيت برگرداند

.  برگردانده شدندی و يا به طور به کشورشان بازگشتند ون افغانيليک مي، ١٣٨٣ سال سنبلۀآمارھا نشان می دھد تا 

 که در سال ئی جنگ و تروريسم در اين کشور، خروج آن ھا را کند کرد تا جاۀاما وضع نابسامان افغانستان و ادام

  .ھای بعد می توان گفت خروج داوطلبانه ای صورت نگرفته است

: گاھی در استان تھران می گويد با اشاره به آماری از قول معاونت كشف جرائم آئیحسينی، قاضی دادسرای جنا

از مسائل پست  اين قتل ھا معموال . گانه و مخصوصا افاغنه مرتكب می شونددر صد از اين قتل ھا را اتباع بي ١٣«

گانه مرتكب می شوند، بيش تر  برآورد كرد قتل ھای كه اتباع بيگرفته تا مسائل كالن رخ می دھد وحتی نمی توان

  ) ١٣٨۴ شھريور ۴موطن سالم، جمعه ھ(» .در چه زمينه ای است

 ھای مقيم ايران را عامل قتل و غيره معرفی می کنند؟ افغان اين است که چرا مقامات حکومت اسالمی، فقط سؤال

 نيز در ايران زندگی افغانن غيرا ھا، پناھندگان و مھاجرافغاندر حالی که به گقته خود مقامات حکومتی، غير از 

  می کنند؟
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 ميليون و پانصد ھزار ٢، ١٣٨٠در سال «: ١٣٨۴ش احمد حسينی، مدير كل اتباع خارجی در سال بر اساس گزار

 ھای اداره ثبت شد و از تمامی کمپيوتر خارجی در ايران زندگی می كرد كه اطالعات مربوط به آن ھا در ۀنفر تبع

 ئی ھزار نفر خارجی شناسا۵۵۴ون  سال خارجی مقيم ايران انگشت نگاری به عمل آمد و از دو ميلي١٨افراد باالی 

باع كشورھای عراق، پاكستان،  ھزار نفر ھم ات٢٠٢ بودند و افغان ھزار نفر ٢۵٠شده در اين طرح، دو ميليون و 

 از فروردين ماه افغان، عمليات بازگشت مھاجران ئیبعد از انجام طرح شناسا. ش و چند كشور ديگر بودنديده بنگل

عمليات براساس قرارداد امضاء شده ميان ايران، دولت افغانستان و سازمان ملل به  آغاز شد كه اين ١٣٨١سال 

ان به كشور خود بازگشتند و حدود افغان ھزار نفر از ٢١٠ درآمد و طی آن تا سال گذشته حدود يك ميليون ءاجرا

 خرداد ٢۴ھان، سه شنبه كيۀ روزنام(» . ھزار نفر اتباع عراقی نيز به طور داوطلبانه ايران را ترك كرده اند١۴٠

  )١٣٨۴] جوزا[

 ھزار و افراد فاقد مدرك و غير مجاز را حدود يك ٩۵٠ ھای ثبت نام شده را افغاناو، در اظھارات بعدی خود، 

  ) ٣٠/۵/١٣٨۵ اقتصاد ايران ۀروزنام. (ميليون نفر اعالم كرده است

 ٩۵٠كنون تمام افغان ھا در ايران از يك ميليون واكنون با توجه به آمارھای فوق به اين نتيجه خواھيم رسيد كه ھم ا

 افغانبنابراين، برخی مقامات و رسانه ھای حکومت اسالمی ايران، حتی در آمار . ھزار نفر تجاوز نخواھد كرد

  .ھای مقيم ايران نيز غلو می کنند و ارقام بيش تری می دھند

 ۀبنا براين، طبق.  جدی و مھم انسانی استۀمسأل  مھاجرت و حضور افغان ھا در ايران، قبل از ھر چيز يکۀمسأل

خواه و برابری طلب و عدالت جوی ايران، بايد از ی سياسی، اجتماعی و فرھنگی آزادي نيروھاۀکارگر ايران و ھم

  . حقوق انسانی و اجتماعی و سياسی و شھروندی آن ھا حمايت کند

 از دو ئیا اكنون به حکومت اسالمی ايران، جھت پذيرا ھا به ايران تافغانسازمان ملل متحد، از ابتدای مھاجرت 

اما رسانه ھا و مقامات حکومت اسالمی، ھيچ گاه از اين . ر كمك نموده استدالميليون و اندی مھاجر، ميليون ھا 

اين در حالی است كه يك دھم از اين كمك ھا ھم به .  آن را مشخص نكرده اندۀكمك ھا ياد نكرده و ميزان ساالن

ن با دست رنج خود، ابرای نمونه، تمامی مھاجر.  دولت ميزبان شده استئین نرسيده و يا صرف اشتغال زاامھاجر

امرار معاش نموده و از منازل رھنی، اجاره ای و اتاق ھای كارگری استفاده كرده، ھيچ بار سنگينی روی دوش 

ن و گرفتن كمك ھای سازمان ملل ابر مھاجرتنھا فاكتوری كه حکومت اسالمی ايران، در برا. دولت ايران نبوده اند

ارائه می كند، آموزش فرزندان مھاجر در مدارس دولتی تا مقطع دبيرستان و تعداد اندكی ھم در دانشگاه ھا است كه 

  .اين ھم در سال ھای اخير عمدتا، پولی شده است

ی، آموزشی و بھداشتی برای به عالوه، اين طور نيست که حکومت اسالمی ايران، مفت و مجانی خدمات اجتماع

مقامات حکومت اسالمی، جھت اطالع رسانی درست، بايد بگويند كه از .  ارائه می دھدافغانن اپناھدگان و مھاجر

 ھزار تومان دريافت می کنند كه در مجموع با فرض ۴٠ برگه اقامت شان حدود ۀھر مھاجر برای تمديد شش ماھ

 اقامت خويش برای ۀ تنھا بابت تعويض برگ دالر ميليون۴٣ساالنه تا سقف بودن يك ميليون مھاجر قانونی، آن ھا 

  .دولت پرداخت می كنند

ر برای نمايندگی ھای حکومت ال ھزار د١٠٠اين موضوع كه در دو سه سال اخير به وجود آمده، روزانه تا مرز 

 يكی از نمايندگی ايران در بر اساس گزارش شاھدان عينی، ھر. اسالمی ايران در افغانستان درآمد داشته است

 نفر متقاضی سفر به ايران جھت زيارت، درمان، تجارت، ۶٠٠ تا ٢٠٠ھرات، قندھار، كابل و مزار شريف روزانه 

 نفر را برای ھر نمايندگی در ٢٠٠حال، اگر رقم حداقل، ھمان . سياحت و پيگيری مسائل حقوقی را ويزا می دھند
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 پرداخت می كنند كه در دالر ١٠٠زا گرفته و ھر كدام در برابر ھر ويزه،  صد نفر وي٨٠٠نظر بگيريم، روزانه 

  . در آمد را برای حکومت اسالمی ايران، قطعی می كنددالر ھزار ٨٠نتيجه، روزانه 

 ٢۵ - با محاسبه پنج روز تعطيلی (در ھر ماه )  در روز دالر ھزار ٨٠(الزم به ياد آوری است كه رقم ياد شده 

 صعود می دالر ميليون ١٨ خواھد رسيد كه اين مبلغ درسه فصل سال ـ جز ايام زمستان ـ به دالريون به دو ميل) روز

، مثال )بدون در نظر گرفتن واليات ديگر( صد نفر از سر مرز تا تھران ٨٠٠و در داخل ايران نيز ھمين تعداد . کند

 و در سال به ھشت ميليون و دالرار  ھز٢٨ را مصرف كند، روزانه دالر ٣۵ ھزار تومان معادل ٣٠اگر حداقل

.  نصيب ايران خواھد شددالر ميليون و چھارصد ھزار ٣٢ می رسد كه در مجموع ساالنه دالرچھارصد ھزار 

زيرا حکومت اسالمی . بنابراين، در پشت صحنه اين موضوع، به معنای واقعی يک تجارت بزرگ خوابيده است

 درمی آورد ء اجراۀن، صادر نمايد، ھمان را به مرحلاان نسبت به مھاجرايران، خود ھر قانونی را طبق اقتضای زم

البته در اين ميان، . ن را در نظر بگيردابدون اين که قوانين جھان شمول بين المللی در رابطه با پناھندگان و مھاجر

عتراض جدی به اين سياست نھادھای بين المللی به ويژه سازمان ملل و کميساريا عالی پناھندگان، نه تنھا ھيچ گونه ا

ھم چنين حکومت افغانستان که . ھای فاشيستی حکومت اسالمی نمی کنند، بلکه با اين حکومت مدارا ھم می کندد

  . يک حکومت فاسد است نيز بر سر جان اين انسان ھا با حکومت اسالمی معامله می کند

برخی، . انونی نيز قرائت ھای مختلفی وجود داردن غيرقا الزم به يادآوری ديگر اين است كه در معرفی مھاجرۀنكت

 ھزار فرزند متولد شده از ٨٠٠ و برخی بنا بر يك ادعای ديگر حدود ١٣٨٠ سال ئیافراد فاقد مدرك طرح شناسا

  . غيرقانونی به شمار آورده اندمھاجران ھا با ھمسران ايرانی شان را نيز افغانازدواج 

  

س کل بازرسی کشور و يکی ئيولت محمود احمدی نژاد، که ھم اکنون رمصطفی پور محمدی، وزير کشور وقت د

، يعنی ھنگامی که وزير ١٣٨۶ حمل ١٧ - ٢٠٠٧ اپريل ۶از کانديداھای رياست جمھوری است، در تاريخ جمعه 

 ھمان سال آغاز ثورکشور بود از آغاز طرح اخراج يک ميليون افغان غيرمجاز در ايران خبر داده بود که از 

  .گرديد

، به افغان ھای غيرمجاز ساکن ايران )ايسنا( با خبرگزاری دانش جويان ئیگو و پورمحمدی، در آن تاريخ در گفت

 اموال خود و تبديل آن به پول نقد و تسويه حساب با کارفرمايان دارند ئیتوصيه کرد در صورتی که قصد جابه جا

  .ھر چه زودتر اقدام کنند

 ھا از سوی حکومت اسالمی ايران، موفقيت آميز نبوده اما افغانجباری برنامه ھای خروج داوطلبانه و ا

 کرد که خروج اتباع غيرمجاز افغان از تکاليف قانونی وزارت کشور است و در سال جاری در تأکيدپورمحمدی، 

  .اين زمينه جدی تر اقدام خواھد شد

 داده می شود و شرط دالر ١٠٠ارج شود  افغان که به شکل رسمی از کشور خۀ پورمحمدی، به ھر خانوادۀبه گفت

  .دريافت ويزای کار، خروج خانواده فرد افغان از ايران است

ران برنامه انتقال مھاجران را در دستور کار قرار داده و يل دولت مرکزی در افغانستان، اي و با تشک١٣٨١از سال 

ما آمار نشان می دھد برخی از آن ھا دوباره به ون نفر از آن ھا را برگردانده است ايليدر فاصله کوتاھی حدود دو م

  .ن کشور باز گشته انديا
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 ۀ کرده اما گفته که در نيمتأئيد افغان ھا را با وجود دستگيری و اخراج اتباع غيرمجاز ۀپورمحمدی، بازگشت دوبار

نتخابات دوم سال گذشته، عوامل انتظامی و اطالعاتی درگير موضوعات جدی چون سرشماری نفوس و مسکن، ا

  .خير ايجاد شودأمجلس خبرگان و شوراھای شھر بوده اند و ھمين کارھا باعث شده تا در اخراج اتباع غيرمجاز ت

 وزير کشور حکومت اسالمی ايران، سرمای شديد سال گذشته نيز يکی از داليل عدم جديت دولت برای ۀبه گفت

خير آغاز أھستند و به ھمين علت طرح اخراج با چند ماه تاخراج افغان ھا شده چون اکثر آن ھا با خانواده ھای خود 

  .می شود

 افغان غيرمجاز از ايران اخراج ۀ ھزار تبع٣٠٠، حدود ٨۵بر اساس گزارش وزير کشور حکومت اسالمی در سال 

  .شدند

ست که  ميليارد تومان ا٢٠ پيش بينی شده برای اخراج يک ميليون افغان به گفته پورمحمدی در سال جاری، ۀبودج

  .صرف نگھداری و رفت و آمد افغان ھا به اردوگاه ھا می شود

 شد نشان داد که ء، برای اخراج افغان ھای مقيم ايران اجرا٨۵ آخرين طرح دولت احمدی نژاد، که در سال ۀنتيج

 ترجيح ثر نيست و کارفرمايان ايرانی ھنوزؤ نيز مھاافغانکار ی حتی تشويق ھای دولت برای عدم استفاده از نيرو

  . استفاده کنندافغانمی دھند که از نيروھای سخت کوش و ارزان 

 ميليارد تومان ٢٠٠وزارت کار حکومت اسالمی ايران، برای کارفرمايانی که از کارگران افغان استفاده می کردند 

  . شدندئی ھزار کارگر افغان غيرمجاز شناسا١۵٠ جريمه صادر کرده و در بازرسی از کارگاه ھا ۀبرگ

 را به عناوين مختلف تحت فشار قرار می دھد تا افغانحکومت اسالمی ايران در داخل کشور نيز ھمواره شھروند 

 اعتراض کنند ئی حبس می کند؛ اگر ھم در جاء ھمانند اسرائیاز جمله آن ھا را در اردوگاه ھا. ايران را ترک کنند

در برخی شھرھا، آن ھا را به پارک ھا راه نمی . ی بندنددستگير و زندانی و اعدام می کند و يا در محل به گلوله م

يا گرايشات فاشيستی وابسته به حکومت به بھانه ھای مختلف آن ھا را مورد ضرب و شتم قرار می دھند؛ . دھند

، در اردوگاه ١٩٩٩برای نمونه در يزد و ھم چنين در سال . خانه ھايشان را ويران می کنند و يا به آتش می کشند

 به دست نيروھای انتظامی ايران، منتشر افغان مھاجران از کشتار گسترده ئیم به سنگ سفيد نيز خبرھاموسو

  .گرديده بود

زد، مشتی اراذل و اوباش حکومتی و يک دختر جوان در ي، به دنبال قتل ١٣٩١ سرطانغروب روز شنبه دھم 

ن شھر يم اي مقافغانھای کارگری و مھاجر  دهبرخی از مردم متعصب، با حمايت نيروھای امنيتی و انتطامی، خانوا

ن يدر اثر ا. دندي افغان را به آتش کشمھاجرانھا خانه مسکونی  را با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند و ده

ھا درآتش سوخته و به   افغانز دستگاه ھای حکومتی ھستند، شماری از يانه که عامل اصلی آن نيھای وحش ورشي

  .اند ھا شده  ابانيگری آواره بيداد دشدت زخمی شده و تع

ن يزد ايت يرانی در واليک شھروند ايند که پس از کشته شدن يگو ھای وزارت امور خارجه افغانستان می مقام 

ک به دوصد خانواده يت ھجوم برده و طی آن، نزديھای مھاجران افغان در آن وال زدی بر خانهيکشور، شھروندان 

  .اند را متضرر کرده

.  کرده استتأئيدن حادثه را در روزھای گذشته يتخت افغانستان، وقوع ايران در کابل پايت حکومت اسالمی اسفار

ران در کابل گفته است که دو ي مطبوعاتی سفارت امسؤوللمان، محمد دھقانی، او صدای يت راديبه نقل از سا

او، . اند ن دختر را به قتل رساندهي سپس ارانی تجاوز کرده ويساله ا ک دختر ھجدهيزد بر يمھاجر افغان در شھر 

  ».واکنش عمومی نشان دادند«ن شدند و ين موضوع خشمگيزد از ايادعا کرد مردم 
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ران مختل شده يزد ايت يھای مھاجر در وال ن حادثه، زندگی افغانيد که در پی ايگو  افغانستان میۀاما، وزارت خارج

رانی بر ي شھروندان اۀد که در پی حمليگو  افغانستان می ۀجفرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خار. است

  . ک به دوصد خانواده متضرر شده انديزد، نزديھای مھاجران افغان در  خانه

رانی، مھاجران افغان متھم يک شھروند ايکشته شدن  د ھرچند در پینيگو  صبح گفت، می ٨ ۀفرامرز تمنا، به روزنام

چ اسناد و شواھدی را به سفارت افغانستان در تھران و وزارت خارجه در يران ھيااند، تاکنون نھادھای دولت  شده

او گفت جرم عمل شخصی است و . اند ن قتل دست داشته ياند که نشان دھد شھروندان افغان در ا ه نکردهئکابل ارا

  .رنديت قرار گيگر مھاجران مورد آزار و اذيد دينبا

ھای  زد، بر خانهيران و جوانان يتی ايروھای امنياند که ن ی گزارش دادهنترنتيت ھای ايحال، برخی سا نيدر ھم

اما . اند ھا را آتش زده  ھای برخی از آن مھاجران افغان حمله برده، شماری از مھاجران را بازداشت کرده و خانه

  .مردم بوده است» واکنش عمومی«ن يد ايگو ران میيسفارت ا

ده است، يزد رسيت ي که به مھاجران در والئیھا قی از خسارتيات دقينوز جزئد ھيگو وزارت خارجه افغانستان می 

وله گفته  چه يت دويک مقام حکومت افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرده است، به ساياما . ستيدر دست ن

 وجود ئیھا  گزارشزيزد، حمله شده است و حتا از تجاوز جنسی بر دختران مھاجر نيھا در  ھای افغان که بر خانواده

  .دارد

ت ياگر ھم در نھا«: او گفت. ان دارديت افراد متھم به قتل جريص ھويھا برای تشخ د تالشياما، فرامرز تمنا می گو

چ کدام از يک عمل شخصی است و متوجه ھيعی است که جرم ين کاری کرده باشد، طبيکی از اتباع افغانستان چني

  ».شود ران نمیي در اافغانگر شھروندان يد

ران، ممنوع اعالم يران است که اقامت مھاجران افغان در آن از سوی حکومت اسالمی ايت اي وال٢٠زد از جمله ي

ھا، از سوی  ران با آنين دولتی امسؤوالچنان بدرفتاری  ن مناطق و ھم يھا در ا  افغانت اقامت يممنوع. شده است

 در پی اعدام راً ياخ.  به شدت مورد انتقاد قرار گرفته استان حقوق بشريران و حاميشماری از فعاالن اجتماعی ا

  .ران در کابل برگزار شدي ضد حکومت اهران، تظاھراتی بيشماری از مھاجران افغان در ا

م استان ھای تھران، خراسان رضوی و اصفھان تا يحکومت اسالمی، اعالم کرده است که مردان مجرد افغان مق

  .راج خواھند شدن کشور اخيآخر ماه جاری از ا

زده بدر، حق يروی انتظامی اصفھان اعالم کرده بود که اتباع افغانستان در روز سيک مقام نيدر ابتدای سال جاری، 

اندکی پس از آن، مقامات استان مازندران اعالم کردند کل استان . حی صفه را ندارنديحضور در پارک تفر

ن استان را ي، ا]جوزا\ان خرداد ماهيد تا پاي تمامی پناھندگان افعان باشده و»  افغان ممنوعۀمنطق«ل به يمازندران تبد

ر و به اجبار، ي نفر پناھنده افغان دستگ٣٠۴٠ن استان، يز تنھا در ايدر سال گذشته ن. به مقصد نامعلومی ترک کنند

کشور اعالم کرده است که ان مھلتی که وزارت ين حال، تنھا دو ھفته به پايدر ع. به افغانستان بازگردانده شده بودند

عنی تھران، اصفھان و خراسان رضوی را يد سه استان اصلی محل اقامت افغان ھا، يطی آن، مردان مجرد افغان با

  .ترک کنند، باقی مانده است

 و ئیران، حاکی است که استانداری فارس فروش کاال و مواد غذايز گزارش برخی از رسانه ھا در ايبه تازگی ن

  .ممنوع کرده است» رمجاز ياتباع خارجی غ«ت عمومی و بھداشتی را به ارائه خدما



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 کل امور ۀر ماه سال جاری به نقل از روابط عمومی اداريراز، در روز ھفتم تيچاپ ش» عصر مردم «ۀروزنام

ه ن استان ھشدار داده که با کسانی که بيک مقام استانداری اي خارجی استانداری فارس نوشت، مھاجراناتباع و 

  .اقدام کنند، به شدت برخورد خواھد شد» ر مجازياتباع خارجی غ« خدمات به ۀفروش کاال و ارائ

با ھماھنگی «:  خارجی استانداری فارس گفتمھاجرانرکل اتباع و ين گزارش، غالمرضا غالمی، مديطبق ا

روی يستان فارس و نصورت گرفته با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت ا

رمجاز به شدت ي استان با فروشندگان کاال و ارائه دھندگان خدمات به اتباع خارجی غئیانتظامی و مراجع قضا

  ».برخورد خواھد شد

ر يم تا با ھمکاری سايآمادگی کامل دار:  خارجی استانداری فارس در ادامه گفته استمھاجرانرکل اتباع و يمد

ه فروشی ھا و مراکزی ي ھا و اغذئیه برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانوادستگاه ھای مرتبط نسبت ب

  .ميکه با بھداشت مردم سر و کار دارند اقدام کن

ن يدر ھم. ن مقام استانداری فارس، بازتاب گسترده ای در رسانه ھای فارسی زبان داشته استيستی اياظھارات فاش

 سال جاری از طرح ممنوعه شدن ]جوزا[ل خرداد ماهيز در اوايتان فارس ندر اس» ديخرم ب«نه، فرماندار يزم

  .ن شھر خبر داده بوديگانه در ايرمجاز بياسکان اتباع غ

ر مجاز در ي نفر اتباع غ٩٠٠ب به يسال گذشته قر«: د گفته استيبه گزارش استانداری استان فارس، فرماندار خرم ب

روی انتظامی يژه نيروھای عمل کننده به ويدند که کارنامه موفقی برای ن گروه از شھرستان طرد ش۵۴ش از يقالب ب

  ».شھرستان رقم زد

 افغانستان می گويد موافقت نامه ای مھاجرانھم چنين به دنبال اعدام يازده تن از مھاجران افغان در ايران، وزارت 

 . محکوم شده اند، بايد کاھش يابدبين دو کشور وجود دارد که براساس آن جرم کسانی که به اعدام و حبس ابد 

 که در ايران اعدام شده اند در جريان سه ئی تن از افغان ھا١١مقام ھای محلی در واليت نيمروز، گفته اند که اجساد 

 و عودت کنندگان روز مھاجرانت، سخن گوی وزارت أاسالم الدين جر. روز اخير، به اين واليت انتقال داده شده اند

به دويچه وله گفت ايران با وجودی که به استرداد زندانيان افغان توافق کرده است، با ) ١٣٩١ای  جوز١۵(دوشنبه 

  ».از اقدام ھای اخير ايران ناراض ھستيم«آن ھم دست به اعدام آن ھا زده است و 

حاضر در حال .  واليت ايران زندانی ھستند٢٣ او، در حال حاضر حدود پنج ھزار افغان در زندان ھای ۀبه گفت

  .حدود دو و نيم ميليون مھاجر افغان در ايران زندگی می کنند

ممنوعيت ورود مھاجران افغان به پارکی در واليت اصفھان ايران در روزھای نوروز، واکنش ھای گسترده ای را 

ران ن محلی در اصفھان ايران، ورود مھاجمسؤوالخبرگزاری ھای ايران، گزارش داده اند که . در قبال داشته است

ورود « از لوحه ای که در آن نوشته شده ئیتصويرھا. افغان به پارک کوھستانی صفه را ممنوع اعالم کرده اند

به گزارش بخش فارسی دويچه وله، احمدرضا شفيعی، . نيز در سايت ھای اينترنتی نشر شده اند» افاغنه ممنوع

يروھای امنيتی به منظور رفاه شھروندان در روز  کميته انتظامی ستاد تسھيالت سفر اصفھان گفته است که نمسؤول

  ».از ورود افاغنه به پارک کوھستانی صفه جلوگيری می کنند«، )سيزده بدر(سيزدھم 

ن حکومت اسالمی را به شدت تقبيح کرده و آن را مسؤوالشماری از ايرانی ھا در وب سايت ھای اينترنتی اين اقدام 

يکی از تصاوير نشر . روندان مخالف خودش روا می دارد، مقايسه کرده اندبا ظلم و ستمی که حکومت ايران بر شھ

در روی يکی از اين پالکارت ھا .  در دست دارندئیشده در اينترنت، سه ايرانی را نشان می دھد که پالکارت ھا

  ...و» نژاد پرستی و راسيسم«و در پالکارت ھای ديگر بر اصطالحات » من ھم افغانم«نوشته شده 
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س ئين حکومت اسالمی ايران، درست چند روز پس از آن صورت گرفت که احمدی نژاد، رمسؤوالاقدام اين 

ش در تاجيکستان از ھمبستگی و برادری در حضور حامد کرزی، ھمتای افغانجمھور حکومت اسالمی ايران 

  .کشورھای ھمسايه و مشترکات فرھنگی آن ھا ياد کرد

 ۴۵ از اعدام  ای، با صدور اطالعيه١٣٨٩ ثور ٢٨در تاريخ » ن افغانستان ھشت مارچ زناۀدست«سازمانی به نام 

 را به اتھام قاچاق مواد   نفر افغان۴۵چند ھفته قبل «: در بخشی از اين اطالعيه آمده است.  در ايران خبر دادندافغان

 افغانستان در بدل يک مخدر در آن کشور اعدام نمود و جنازه ھای شان را بعد از کالبد شکافی، در مرز ايران و

  .ميليون و پنجصد ھزار تومان به خانواده ھای شان تحويل داد

ت پارلمانی افغانستان که از ايران برگشت، اظھار نمود که دولت ايران تعداد أ نفر در ايران، ھي۴۵قبل از اعدام اين 

  . ر گفته اند نف٣٠٠٠ نفر و تعداد کسانی را که منتظر اعدام اند ۵٨۶۵ را  زندانيان افغان

و حتی کالبد .  در ايران، در داخل و خارج افغانستان اعتراضاتی را عليه اين کشتار برانگيخت  نفر افغان۴۵اعدام 

  .شکافی اعدام شدگان و پول گرفتن حکومت ايران در بدل جنازه ھا را ناديده گرفته است

ن ايرانی توسط ا و کشتار مبارزوارگان افغان شاھد قتل عام آنمی توان در مقابل اين ھمه جنايات سکوت نمود و

  »...ی رژيم پوشالی حامد کرزی، بودئحکومت اسالمی ايران ، اين شريک منطقه 

، گفته بود برای حل ١٣٩٠ عقرب -  ٢٠١١مبر ل متحد در امور پناھندگان، در نوکميساری عالی سازمان مل

مقامات . د دارد، يک ستراتژی جديد تدوين داده استمشکالتی که در راه بازگشت مھاجران افغان به کشورشان وجو

اين نھاد سازمان ملل، گفته اند ستراتژی جديد با ھمکاری نزديک با کشورھای پاکستان و ايران، دو کشوری که 

  . در آن ھا زندگی می کنند، تھيه شده استافغانھزاران مھاجر 

که برای ارزيابی ) UNHCR(ر امور پناه جويان س کميساريای عالی سازمان ملل متحد دئيانتونيو گوتيرس، ر

ی که به افغانستان برمی مھاجراناوضاع به افغانستان رفته بود، گقت، براساس اين سترتژی، تالش خواھد شد برای 

  .گردند، زمينه زندگی مناسب فراھم شود

به افغانستان برگردند،  حاضر نباشند به شکل داوطلبانه مھاجرانھم چنين با کشورھای ميزبان، در صورتی که 

  .برای نگھداری و ميزبانی از اين گروه از پناھندگان ھمکاری خواھد شد

 مھاجران امور مربوط به ۀکميساريای عالی پناھندگان در ده سال اخير، با کشورھای ايران و پاکستان در زمين

ومت ھای ايران و پاکستان بر  که حکئی چشم خود را بر سرکوب و ستم ھاافغان، ھمکاری نزديک داشته و عمالً 

  . ھا روا داشته اند بسته استافغانعليه 

 واحد و مشخصی در اين زمينه وجود ۀن اين نھاد سازمان ملل می گويند، تا حاال يک برناممسؤوالبا اين ھمه، 

قرار است ن کميساريای عالی پناھندگان، مسؤوال ۀبه گفت. نداشته است و ستراتژی جديد، اين خالء را پر می کند

  . شودء اجرا٢٠١٧ تا ٢٠١۵ و از ٢٠١۴ تا ٢٠١٢ زمانی از سال ۀ جديد در دو دورۀبرنام

ن کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه جويان در کابل گفته اند که ميزان بازگشت مسؤوالھم زمان، 

  .درصد کاھش يافته است از کشورھای ھمسايه، در مقايسه با سال گذشته بيش از پنجاه افغانمھاجران 

نادر فرھاد، سخن گوی کميساريای عالی در کابل، می گويد که شرايط دشوار زندگی در افغانستان و مشکالتی که 

  .ی بازگشت مھاجران افغان بوده است امنيتی و ھم چنين کاريابی وجود دارد، يکی از موانع اصلۀدر عرص

  


