
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 سيامک بھاری

  ٢٠١۴ دسمبر ٢۴
 

  در دفاع از شھروندان افغان
 

ت  چھار دانش آموز افغان در پاکدشۀن افغان در استان مازندران و شکنجه وحشيانااعالم ممنوعيت حضور مھاجر

  . سبب شد تا بار ديگر وضعيت فاجعه بار شھروندان افغان مقيم ايران از نو مطرح شود،ورامين

 ۀ از ھم گسيختن شيراز،سابقه تاريخی دردناکی در پس مھاجرت ميليونی مردمی که قربانی نيم قرن کشتار و سرکوب

  .  نشسته است،مدنيت در افغانستان

 گرفتار آمده در ، غربۀ ھجوم ارتش شوروی سابق و مجاھدين دست پرورد،قربانيان رقابت جنگ سرد و کشمکش ميان

آنھا که . جھان پراکنده شدندۀ ونھا نفر در چھارگوشيميل.  ناچار به ترک خانه و کاشانه شان شدند،دست طالبان و کرزی

 از ،بانشان خواھند بودميز" براردان حکومت اسالمی"از بد حادثه به جمھوری اسالمی ايران گريختند و گمان بردند که 

  . بد اقبال ترين ھا بودند

  

  وری اسالمی ايرانھ فشرده از مھاجرت شھروندان افغان به جمۀسابق

نياز به نيروی .  افغان ساکن اجباری شھرھای ايران شدندۀ حدود سه ميليون نفر آوار، جنگ ايران و عراقۀدر بحبوح

ن جذب بازار کار ا مھاجرۀ امکان داد که اولين دست،انی نداشتکار در رشته ھای شاق و زيان آور که متقاضی چند

 کشاورزی و دامداری واز اين قبيل ، سنگ بری، خطوط فاضالب،د جاده سازینی مانئ در رشته ھاگردند و عمدتاً 

ز مين ترين و خاموش ترين کارگران بی پناھی که جأ اسالمی با کسب سود سرشار از بی تۀسرماي. کار شونده مشغول ب

 فروش نيروی کار ، تنھا مفرشان، در تنگای اقتصادی زمان جنگ،اطاعت از کارفرمای بيرحم راھی در مقابل نداشتند

  . چند برابر ارزانترشان بود

 سازمان ملل برای ھر پناھجو که در زمان خودش مبلغی بالغ بر چھار ۀحکومت اسالمی با استفاده از کمک ھزين

ين  بين المللی و صاحب کاران و سرمايه داران از قبل اۀبا پز پناھنده پذيری در عرص ،شد ر در سال میالميليارد د

  . ی رسيده بودندئنيروی کار ارزان به نان و نوا

ن ا عرصه به مھاجر،ر جويندگان کارک و بازگشت لشد که با خاموش شدن شعله ھای جنگ ايران و عراقئيديری نپا

  . افغان تنگ شد

 ، ھر کمبودی از جانب دولتۀبھان. ن و مجاز و غير مجاز بودن شھروندان افغان شروع شد اخراج پناھندگاۀزمزم

 برای نيروی کار ارزانی که با توليد ه محاصرۀحلق. شد حضور چند ميليون مھاجر افغان در بازار کار ايران اعالم می

  شد  تنگ تر می،شد  گنج باد آورده ای برای سرمايه داران و صاحب کاران محسوب می،کوھی از ثروت
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  شود اخراجھای گسترده شروع می

تمديد اقامت شھروندان افغان با مشکالت و موانع جديد توسط " طرح جامع ممنوعيت کامل حضور افاغنه"با اعالم 

  .  وقت و موج اخراجھای چندين ھزار نفره در روز آغاز شد،تباع بيگانها ۀادار

 يک کيسه آرد ، کمک اوليه برای بازگشتدالر ١٥٠شد که با پرداخت مقرر ) UNHCR(با توافق جمھوری اسالمی و 

ھای  بازگشت به جھنم افغانستان برای بسياری از خانواده.  کار را فيصله دھند،يک کيسه برنج از سوی سازمان ملل و

 اقامت در یئاز سو.  مرگ و نابودی در انتظار آنھا نبود،چيزی جز گرسنگی و بيکاری. مھاجر افغان غير ممکن بود

دانستند و ھيچ ذھنيتی از افغانستان نداشتند کار را به مراتب   ايرانی می تولد فرزندانی که خود را اساساً ،کشور جديد

  .برای خانواده ھا سخت تر می کرد

 نه درس و تحصيل ، نه خانه و کاشانه،ديگر ھيچ چيز. خود گرفته  دور تلخ تری بضمينی محأناچار زندگی در بی ت

  . قانونی نبود، نه شغل و حرفه،ندانفرز

  .  به نام غير مجاز در شرايط دشوارتری به ماندن در ايران ادامه دادند،شد نی که کارت اقامتشان تمديد نمیامھاجر

يک تحقير رنج آور آشکار و به " افغانی "ۀواژ.  بيشتر گرديدن افغان توسط حکومت اسالمی مداوماً ابسيج ضد مھاجر

  . و قلدرمنشی بدل گرديدئی و ھر زورگوء افترا،ی ھر تھمتسندی مجاز برا

اما نيروی کار فوق ارزان آنھا ھمچنان نصيب مفت خورھای . محسوب نمی شدند" برادران دينی"ن افغان اديگر مھاجر

  !بازار بی رحم کار می گرديد

 عھده دولت خاتمی راساً . ز گرديد آغا رسماً ١٣٨٢ دولتی با سر کار آمدن خاتمی در سال ۀھجوم فاشيستی سازمان يافت

 آذر ٢٦با يازده بند و چند تبصره در "  تسريع در روند بازگشتۀنام نئيآ"تصويت . افغانھا را بکند" شر"دار گرديد تا 

خاتمی رئيس جمھور و .  سراسری به آنان را قانونی کردۀن و حملا اعالم جنگ رسمی عليه مھاجر١٣٨٢ ]قوس [ماه

 ئیمور اجراأ کشور و اطالعات مۀدو وزارتخان. ت دولت رساندندأ سند را به تصويب ھي ون او معا،محمدرضا عارف

  . ن نامه گرديدندئياين آ

ن مجاز تابع اکارگيری حتی مھاجره عنوان موضوعی اطالعاتی و امنيتی تلقی شدند و به ن افغان بااز اين پس مھاجر

 حمل و نقل و اسکان دادن آنان ، معامله با آنھا،ن غيرمجازاجرکار گيری مھاه ھر نوع ب. شد سنوات پيچيده تری می

  .جرم امنيتی محسوب می گرديد

.  بی ھويت و بی شناسنامه شدند رسماً ، دختردر عرض مدت کوتاھی به ناگھان چيزی حدود نيم ميليون کودک و عمدتاً 

  .سسات آموزشی و اداری محروم شدندؤاز درس و تحصيل و نامنويسی در م

ه اسکان در شھرھای مجاور مرز شرقی ايران ب.  شھروندن افغان روزانه به بيش از صد و پنجاه ھزار نفر رسيداخراج

  .کلی برای آنان ممنوع اعالم گرديد

  

  تبعات زندگی مخفی شھروندان افغان در ايران

فغان وارد فاز ديگری  توسط دولت خاتمی زندگی شھروندان ا،" تسريع در روند بازگشتۀنام نئيآ" شدن ئیپس از اجرا

ھمه چيز چند برابر قيمت می شد و فروش نيروی . کرد زندگی مخفی شرايط بسيار دشوارتری را به آنھا تحميل می. شد

  . چند برابر ارزانتر و نامطمئن تر،کار در مقابل

دھھا ھزار .  کرد تبعات غيرقابل جبرانی ايجاد، تا مدارج عالی دانشگاھیئی از ابتدا،محروميت از تحصيل فرزندان

  .لنگان بچرخد" غيرمجاز"کودک محروم از تحصيل ناچار به نان آوران خانواده بدل شدند تا چرخ سنگين زندگی 
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 استان کشور ١٤ در ، شھر٣١اسکان شھروندان افغان در . رفت اما وضعيت خرابتر از آنچيزی بود که انتظارش می

 خراسان جنوبی، ، کرمان، اصفھان، بوشھر، فارس،نھای خوزستان از استائیاقامت در بخشھا. ممنوع اعالم گرديد

فقط در سه .  برای اقامت شھروندان افغان ممنوع اعالم شد،خراسان رضوی، سمنان، قزوين، گلستان، مرکزی و يزد

 . شھرداری، استان البرز و قم مجاز اعالم شد١٣استان تھران به جز منطقه ُخجير در منطقه 

  . ممنوع استر اعالم کرد که حضور شھروندان افغان در بخش مرکزی اين شھرستان کامالً بخشدار مرکزی نوشھ

 محمد.  سپس حسن روحانی ادامه يافت،اين سياست با شدت و خشونت سازمان يافته تری در زمان احمدی نژاد

 برای قانونی مھلت که کرد اعالم  ]جوزا[١٣٩١خرداد ٨ کشور، وزارت خارجی مھاجران و اتباع مديرکل ھوری،ط

 و اصفھان تھران، استانھای مقيم مجرد مردان و است اتمام به رو ايران در افغان پناھندگان اقامت وضعيت نييتع

  .کنند ترک  ١٣٩١ماه  خرداد تا را ايران بايد رضوی خراسان

 برابر ھزينه اعالم تحصيل کودکان افغان که در ھيچ يک از مقاطع تحصيلی رايگان نبود و در مدارس دولتی که تا چند

در . دليل غير مجاز بودن ممنوع شده  از دانش آموزان افغان بی آموزش پرداخت می شد برای بسيارۀ شھري،شده

مواردی دانش آموزان به اصطالح مجاز از تحصيل در مدارس روزانه محروم شدند و به ناچار در مدارس شبانه به 

 .تحصيل ادامه دادند

کان افغان که زادگاھشان ايران است، اجازه دارند در مدارس ايران تا مقطع ديپلم و در برخی  برخی از کود،اعالم شد

شان را ندارند و   کار و استفاده از تخصصۀاما پس از آن اجاز.  سال تحصيالت دانشگاھی کسب کنند٦ھا به مدت  رشته

  .دھند  اقامت در ايران را نيز از دست میۀبه دنبال آن، اجاز

ی، مھندسی تسليحات، مھندسی ئ ، مھندسی ھسته)یئ گرايش ھسته(ھای تحصيلی مانند فزيک اتمی، فزيک  تهانتخاب رش

، مھندسی )ھا کليه گرايش (ء، مھندسی ھوافضا)گرايش امنيت اطالعات، امنيت شبکه، مخابرات امن(فناوری اطالعات 

، مھندسی نگھداری ھواپيما )ات پتروشيمی، معدنی، گاز، عمليئیيمياکگرايش صنايع پااليش، پتروشيمی،  (کيميا

ل و، مھندسی فرماندھی و کنترئی، الکترونيک ھواپيما)ھوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز، نمايش و نگھداری ھواپيما(

ھای نظامی، علوم و فنون ھوانوردی، خلبانی ھليکوپتر، مھندسی تعمير و نگھداری بالگرد،  ، تکنيک حوزهئیھوا

ن ا برای مھاجرئیاطالعات نظامی، اويونيک ھواپيما، علوم نظامی، ناوبری و فرماندھی کشتی، مديريت و کميسر دريا

  .ممنوع اعالم گرديد

 خدمات ، اتوبوسھای شھری و بين شھری،ھا و رانندگان تاکسی ئیواھا، نان تي سوپرمارک،دولت در برخی استانھا

 را ملزم کرد که به افغانھا خدمات ارائه ندھند و از آنھا کارت اقامت ئیدھندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذا

  !بخواھند

 بھداشتی به اتباع  خدمات عمومی وۀ و ارائئیوالن دولتی استانھای فارس و خوزستان فروش کاال و مواد غذاؤمس

 .اند که با افراد خاطی به شدت برخورد خواھد شد خارجی غيرمجاز را ممنوع کردند و ھشدار داده

 خدمات حمل و نقل افغانھا ۀ، ممنوعيت ورود به پارکھا، ممنوعيت ارائئیممنوعيت رانندگی، ممنوعيت فروش مواد غذا

  .خود گرفته ه مھاجران افغان صورت رسمی ب دولتی عليۀعنوان بخشی از فشارھای سازمان يافته ب

ھا و مشاغل در استان فارس بايد قبل از  کارفرمايان و صاحبان حرفه: "ايرنا، خبرگزاری رسمی دولت ايران نوشت

  .  کارت ھويت و مجوز اقامت قانونی، اطمينان حاصل کنندۀ خدمات به اتباع بيگانه، از ھويت آنھا با مشاھدۀارائ

 می فروشند، در ئیت ھا و مراکزی که مواد غذاي ھا، سوپرمارکئینانوا: "چاپ شيراز نوشت" ردمعصرم "ۀروزنام

  ".صورت عدم رعايت اين طرح، پلمپ و جريمه خواھند شد
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آغاز فصل تابستان و منطقی بودن نگرانی کارشناسان بھداشت دانشگاه علوم "مديرکل استان فارس دليل اين تصميم را 

  "! اتباع خارجی غير مجاز ذکر کردۀريھای مسری به واسطپزشکی از شيوع بيما

 اين شھر را ممنوع ۀ صف  ورود شھروندان افغان به پارک١٣٩١ ]حمل[فروردين ماه١٣والن دولتی اصفھان در ؤمس

  .اعالم کردند

طالعات  سازمان يافته از سوی نيروی انتظامی و وزارت اۀحمل١٣٩١ ]سرطان[پنجم تيرماهدوشنبه  روز ،در شھر يزد

ھای کارگر و مھاجر   اوباشان حکومت اسالمی خانواده.جمھوری اسالمی به خانواده ھای مھاجر افغان صورت گرفت

بسياری .  چوب چماق خود گرفتند و آلونکھای آنھا را ھمراه با زن و فرزندانشان طعمه حريق کردندۀافغان را زير حمل

ه مجروحين در بيمارستانھا ب.  بيابانھای اطراف شھر شدندۀوار آ،ھا از وحشت و برای نجات جان خود از خانواده

مورين انتظامی شکايت قربانيان اين حادثه را بدون بررسی گذاشتند و از اقدام برای أم. عنوان غيرمجاز پذيرفته نشدند

  . مين امنيت آنان نيز خود داری کردندأت

 جنايت رقت انگيز ،ع سلماس در مرز ايران و ترکيه، در روستای چھارستون از تواب١٣٩١ ]سرطان[در ششم تيرماه

 ،در اين تھاجم نفرت انگيز. يک گروه از افغانھا از سوی نيروھای نظامی به گلوله بسته شدند. ديگری به وقوع پيوست

  .شدت زخمی شدنده  نفر نيز ب۵ نفر جان باختند و ١٨

ن اجتماعی و نيز شخصيت ھا  فعاال،مدافع حقوق انساناين اقدامات ضد بشری از سوی بسياری از سازمانھا و نھادھای 

  .و ھنرمندان شناخته شده مورد اعتراض قرار گرفت

  

  تھاجم سازمان يافته ھمچنان ادامه دارد

مھاجران افغان : "کند ليس راھور با اعالم ممنوعيت رانندگی افغانھا، اعالم میو معاون پئیسرھنگ رحيم رمضان آقا

اين .  نيز در ايران معتبر نيستستان رانندگی بگيرند و گواھينامه افغانۀتوانند گواھينام نمیحتی با کارت اقامت ھم 

توانند با مراجعه به معاونت اتباع  محروميت تنھا شامل مھاجران افغان مقيم ايران می شود و ديگر اتباع خارجی می

  ". رانندگی دريافت کنندۀبيگانه نيروی انتظامی، گواھينام

طور رسمی در دستگاھھای دولتی ايران ممنوع ه  افغان بۀ سال جاری نيز اشتغال اتباع با پيشين]سرطان[اه تيرم٢٢در 

  . اعالم گرديد

 امسال را آخرين فرصت افغانھا برای ]سرطان[والن استان مازندران اعالم شد که تير ماهؤاقدام بعدی از سوی مس

والن دولتی استان مازندران از پنج سال قبل حضور اتباع ؤکه مساين در حالی بود . خروج از مازندران اعالم کردند

  . شھر ساحلی مازندران ممنوع کرده بودند١٠افغانستان را در 

صورت غيرمجاز در ه اتباع خارجی که ب: گويد والن اين استان به خبرگزاری تسنيم میؤمحمدتقی شفيعی يکی از مس

 درصد وضعيت مالی ٩٠اتباع افغان ساکن در مازندران ." شوند ر میتوسط نيروی انتظامی دستگي"استان حضور دارند 

که ھم اکنون در مدارس مازندران مشغول تحصيل را آموزان دارای تابعيت خارجی  او شمار دانش. ندارند" مطلوب"

  . نفر اعالم می کند٨٨٩ ،ھستند

 و حضور اتباع افغان در اين استان در مديرکل اتباع و مھاجران خارجی در استانداری مازندران از ممنوعيت اقامت

توانند در کشور   می،تنھا آن دسته از اتباع افغان که مادران ايرانی دارند: "گويد دھد و می  دوم سال جاری خبر میۀنيم

  ".زندگی کنند

 صب مین" غير مجاز" مبنی بر ممنوعيت حضور و تردد اتباع افغان ئی بيلبوردھا،درشھر يزد از سوی نھادھای دولتی

  .گردد
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  جمھوری اسالمی را  بايد به جرم جنايت عليه شھر وندان افغان به محاکمه کشيد

 رسوای حکومت اسالمی در اعمال رفتار فوق خشن ۀ تنھا بخشی از پروند،صورت بسيار فشرده ذکر شده آنچه در باال ب

مت با فريب سازمانھای جھانی خود را  که اين حکوئیدر تمامی سالھا.  آنھا است ھایهدبا شھروندان افغان و خانوا

 جز با اعمال سياستھای آشکارا نژادپرستانه با شھروندان افغان ،ميزبان آوارگان و جنگ زدگان افغان معرفی کرده است

  . رفتار نکرده است

اساس از جمله محروم کردن نزديک به نيم ميليون کودک و بی ھويت و بی شناسنامه کردن آنھا چيزی جز جداسازی بر 

  .  نيستئیمليت گرا

 کوه يخی است ۀ در مدرسه ای در پاکدشت ورامين مانند قلئی چھار دانش آموز کالس سوم ابتداۀماجرای دردناک شکنج

. دھد  محيط ھای آموزشی و سوءرفتار خشن آموزش و پرورش جمھوری اسالمی را نشان میۀکه بخشی از فاجع

 دولتی عليه آموزش کودکان و طبقه بندی کردن ۀعمال تبعيض سازمان يافت ا، کردنجداسازی مدارس و ايرانی و افغان

  . اين حکومت ھمه جا به ھمين منوال شامل کودکان آنھا شده است" فت اسالمیأر. "آن تحت مليت آنھا است

گيرند  اقامت مجاز ب،صدھا ھزار شھروند افغان که توانسته اند با تحمل مصايب و مکافات بسيار و رشوه ھای سنگين

  !در صف شاق ترين کارھا و مشاغل قرار خواھند گرفت

دھد که چگونه برای  خوبی نشان میه نگاھی گذرا به فھرست اعالم شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب

ای مجاز ای که افغانھ  مشاغل چھارگانهۀاز جمل. کشند و قانون وضع می کنند استثمار کارگران افغان در ايران نقشه می

  :توانند در آن اشتغال داشته باشند به قرار زير است می

  .تراشی  مشاغل سنگبری و سنگ-١

 .زنی، سمپاشی، علوفه جمع کنی و امثال آن  کارگری در کارگاھھای کشاورزی مانند بيل-٢

  .سازی و معدن از جمله تعمير و نگھداری تونل، استخراج و حفاری معدن  مشاغل راه-٣

کشتارگاه مانند چوپانی، متصدی مرغداری و سالخ دام و طيور و برخی مشاغل پراکنده مانند سوزاندن و  مشاغل -٤ 

، کمپوست سازی، تخليه و نظافت مخازن، استخرھای فاضالب يا کارگر کوره ھای ئیيمياکامحاء زباله، بازيافت مواد 

  .ريخته گری

  

   کار اتحاد جمعی کارگران استۀچار

 اين بار ھم ،ھا آوارگان و جنگ زدگان افغان را پذيرا شده اند و رابطه ای انسانی با آنھا داشته اندمردم شريفی که سال

  . حکومتی عليه شھروندان افغان باشندۀبايد در صف اول مبارزه با فاشيسم سازمان يافت

 ترين حقوق اجتماعی ئیاشوند و از ابتد کارگران افغان وايرانی در کنار ھم تحت حاکميت جمھوری اسالمی استثمار می

جمھوری اسالمی دشمن مشترک . سرنوشت کارگران ايرانی و افغان درھم تنيده است. خود بی بھره و محروم ھستند

  .  ناپذير از صف کارگران ايرانی ھستندئیکارگران افغان بخش جدا.  کارگران استۀھم

. ای ارزانتر کردن نيروی کار کارگران افغان است سرمايه داران برۀ رد مرز کردن بخشی از توطئۀمرز تراشی و بھان

کارگران افغان بايد در تشکلھای .  کارگری نيستۀمليت تراشی در بين کارگران چيزی جز ايجاد نفاق در جامع

  . ی ھای خود متشکل شوند و در ھمه اعتراضات حضور فعال داشته باشندئاعتراضی کارگری ھمدوش ساير ھم طبقه 

  


