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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
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 Political سياسی

  
 بھاری سيامک

 ٢٠١۵ اگست ١٠
  

 اسالمی جمھوری شوم ۀنقش و افغان کودکان نام ثبت
 ۀھم داد فرمان و دکر گل اش دوستی  "افغان" طمطراقی پر دستور در ای خامنه جاری سال ]ثور[ارديبھشت ٢٩

  .گردند نامنويسی ايران مدارس در اقامت وضعيت گرفتن نظر در بدون افغانستانۀ پيشن با کودکان

 مگر کند؟ بازی را خارجی اتباع اداره حتی و پرورش و آموزش نقش تا است آمده ميدان به ای خامنه شخص چرا

 !کند؟ ئیاجرا و عملی و اعالم خود را تصميمی چنين توانست نمی ،است طرح اين اجرای متولی که پرورش و آموزش

 ظاھر به سياست اين نيست؟ خارجی اتباع ۀادار ۀحيط در پناھندگان و نامھاجر قانونی امکانات و اقامت وضعيت مگر

 شود؟ نمی اعالم مجريانش توسط چرا سخاوتمندانه

 مصيبت مردم با فاشيستی و خشن فوق رفتار سال پنج و سی از پس چرا است؟ شده  "زاھد و عابد گربه"شبه يک چرا

 کودکان ناگھان به ،يافتند پناھی ايران اسالمی جمھوری در نه و داشتند ماندن برای ئیجا افغانستان در نه که ای زده

ه ب را آنھا حکومت ھمين سال پنج و سی طی مگر کنند؟ نام ثبت ايران درمدارس يابند می امکان ،مردم اين محروم

 کل مگر بست؟ نمی آنان روی به را مدارس درب مگر کرد؟ نمی خطاب شناسنامه بی و ھويت بی کانکود عنوان

 عليه راء فضا ترين مسموم و بدترين اسالمی جمھوری منبر و دستتک و ھا روزنامه ،تلويزيون ،راديو تبليغاتی دستگاه

 !نکرد؟ پا به مردم اين

 جمھوری پای زير ممکن شکل ترين فجيع به  "پناھندگی و ھاجرتم" جرم به انسان ميليونھا شھروندیۀ اولي حقوق

 جمھوری به کارشان حادثه بد از که ديده ستم مردم اين به مستقيم توھين عنوانه ب " افغانی" ۀ واژ ،شود می له اسالمی

 .شود می شان نصيب روزانه که است ای "ھديه " افتاد ايران اسالمی

 فشار تحت بر داير فرمانداريھا و استانداريھا ،کشور وزارت جانب از شده صادر تدستورا و قوانين کليه که درحالی

 در اسکان از محروميت  .است باقی خود قوته ب آنھا کردن اعالم غيرمجاز و افغانستان پناھندگان و مھاجرين گذاشتن

 حتی تحصيلی ھای تهرش از بسياری در تحصيل از ممنوعيت ،استخدام و کار از محروميت ،شھر ٤٤ و استان ١٥

 گذران امکان تنھا کماکان ،آميز تحقير صورتیه ب مشاغل ترين سخت و ندارند ھم اقامتی مشکل ًظاھرا که یآنان برای

  .است آنان فرسای طاقت زندگی

 شرايط بدترين در زيستی امکانات کمترين بدون پناھندگی کمپھای به اعزام ،کردن مرز رد و جمعیه دست ديپورتھای

 اسالمی جمھوری فاشيستی رفتار که کار کودکان از دفاع جرم به )او جی ان( ھا ده .است انجام حال در ھمچنان نممک

 .شدند روه روب ليسیوپ و امنيتی تھديدھای و برخوردھا يا ،گذاشت افغانستان پناھندگان و نتمھاجر دست روی
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 ئیقضا ضابطين توسط آن گردانندگان و شد اعالم غيرقانونی ،کردند ايجاد افغان شھروندان که گردانی خود مدارس

   .گرفتند قرار تعقيب تحت اسالمی جمھوری

 

 اسالمی جمھوری شوم ۀنقش

 از او که سال پنج و سی اين در ای خامنه مگر کرد؟ مادر از تر مھربان ۀداي يکباره به را اسالمی جمھوری چيز چه

 رفتار از خبر ،شناسد می را کشوری دستگاھھای گذاری ياستس ،اتئيجز در رھبری بيت بر تکيه تا جمھوری رياست

 و آميز تحقير دستمزدھای با العاده فوق فقر تحميل مگر نداشت؟ آنھا کودکان با ويژهه ب افغان شھروندان با انسانی غير

 جمھوری اهدستگ کل سياست از بخشی ،آنھا کودکان کردن شناسنامه بی و ھويت بی ،ايرانی کارگر از کمتر برابر چند

 است؟ نبوده رھبری بيت ھمين توسط اش ھمسايه کشور عليه اسالمی جمھوری ديپلماتيک فشار از بخشی و اسالمی

 اعتراضات مورد بارھا و سپرد فنا باد به را  افغان کودک ھزار صدھا زندگی ھميشه برای که جبرانی قابل غير ۀلطم

 .است گرفته قرار المللی بين وسيع

 در آن کشی لشکر و اسالمی جمھوری خود وضعيت ،شود می مطرح سياسی مسايل به آگاه ھر برای صلهبالفا که آنچه

 . . . و عراق و يمن و سوريه جنگ ھای جبھه به اعزام برای افغان ناشھروند از وقفه بی ۀاستفاد و منطقه منازعات

  .است

 بيرحم بازار در ايرانی دار سرمايه که برد می را ای استفاده ھمان افغان شھروندان از اسالمی جمھوری ھم اينجا در

 کم بسيار ،اش خانواده ،ش ازندگی و جان  .است تر ارزان نيرو اين از استفاده ھم اينجا  .آنان ارزان کار نيروی از کار

 برای دمساع قول و رالد پانصد ،ھزينه کمترين با  .کرد قربانی و گرفت کاره ب را آن توان می تر راحت  .است ھزينه

 !سادگی ھمين به !اسالمی جمھوری جھنم در اقامت

 توسط و ايران در آنان بر فاشيستی فشار قدمت به افغان شھروندان از انتظامی و نظامی و امنيتیۀ استفاد و گيری کاره ب

 پوشانیال قابل ديگر افغان شھروندان از استفاده و جنگ ھای جبھه به اعزام .است اسالمی جمھوری امنيتی دستگاه

 رييتغ ديگر سوی از  .است شوم نقشه اين از بخشی  "اقامت کارت"  ھای طرح  .است شده آشکار و علنیً کامال  .نيست

 دگرگونی دچار ،بود گرفته پيش ١٣٧٢ سال ازً عمدتا اسالمی جمھوری که را اھدافی و قشهن ،منطقه سياسی تحوالت و

 قرار اگر .است کرده رييتغ نيز ھمسايه کشور بر ديپلماتيک فشار برای  افغان پناھجويان سرکوب و اخراج .است کرده

 ،نگھدارد آرام خنثی صورته ب حداقل و ،کند دور عربستان از شود می که مقدار ھر به را افغانستان کنونی دولت است

 قدری بايد پس  .تاس تناقض در حکومتی سيستماتيک آزار و اذيت با ھمجواری حسن .شد قايل آن برای امتيازاتی بايد

 به بايد تھران و کابل بين ديپلماتيک روابط گسترش .کرد ميسر را منطقه در بيشتر ھمکاری راھھای تا داد کاھش را آن

 شھروندان با اسالمی جمھوری رفتار رييتغ برای دايمی ۀاصغاست و درخواست به پاسخ آن و گشت می منجر دستاوردی

 .بود افغانستان

 وجاھت و ارزش تا .کرد می ابالغ را مدارس در افغان کودکان نام ثبت فرمان ای خامنه شخص بايد اينجا رو ھمين از

 و آموزش و کرد می نقض تشريفاتی ھرگونه بدون را پيشين مصوبات ۀھم که حکومتی حکم .بيابد ای ويژه سياسی

  .کرد می خطه ب را طرح مجريان عنوانه ب خارجی اتباع ۀادار و پرورش

  

 ناکارآمد طرحی برای بسيار ھياھوی

 بی و شناسنامه بی اسالمی جمھوری توسط که مدارس در  افغان سال ١٨ تا ٧ نوجوانان و کودکان از نامنويسی طرح

 طرح اين اول قدم ھمان از .است شده اعالم اسالمی جمھوری رايج و مرسوم تبلبغاتی جنجال و ھياھو با اند گشته ھويت
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 امر اين در نھفته بخش يک کردن سرکيسه و شھريه .است ھمراه ھميشگی نتاقضات و ھا وغدر نيز و اگرھا و اما با

 تبليغاتی جھت چيز ھر از بيش که است کوتاه چنان آن اجرای مدت و گير پا و دست و پيچيده چنان طرح اين خود .است

 .دھد می نشان را آن

 را کودک چندصدھزار سال پنج و سی که سادگی ھمان به .شود تبديل ای پيچيده ۀپروس به بايد چرا مدارس در نام ثبت

 را آنان برای نامنويسی و کنند باز رويشان به را مدارس درب ھم سادگی ھمان به ،کردند محروم تحصيل و مدرسه از

  .کنند معمول آموزان دانش ديگر مانند

 در وساماندھی اقامت ارتک" طرحھای اجرای از جدا نامھاجر دقيق ئیشناسا قصد به اسالمی جمھوری اما

 به روز پنج فقط مدته ب زمانی ۀمحدود با را ای پيچيده ای ماده ده ۀپروس ،آنان کردن محدود نيز و  "ميھمانشھرھا

 از ،باشند شده خبر با طرح اين از ھم اگر اقامت کارت بدون  افغان خانواد ھزار چندين که حالی در .آورد می در اءاجر

 .دارند می نگه مخفی ھمچنان را دخو نشدن ئیشناسا ترس

 انجام مرحله سه در نام ثبت" :گويد می باره اين در تھران استان خارجی مھاجران و اتباع امور مديرکل  "ھمدانی نسج"

 الزم ھایفرم تا است الزم دوم نوبت در شود؛می انجام کفالت دفاتر در اتباع اين به دھی نوبت اول، مرحله در شود؛می

 و آموزش و مدارس به مجاز غير اتباع اين آموزاندانش سوم، مرحله در و شود تکميل کفالت دفاتر در اتباع ناي برای

 ."است شده بينیپيش تھران استان در اتباع آموزاندانش برای نفری ھزار ٢٠٠ ظرفيت .شوندمی معرفه پرورش

 که اين به نامھاجر و اتباع امور کل مدير اقرار اما ،دھد می نشان را نام ثبت ۀپروس پيچيدگی خوبیه ب قول نقل ھمين

 است کرده محروم مدرسه و درس از تھران در فقط حکومت ھمين را سال ١٨ تا ٧ بين نوجوان و کودک ھزار ٢٠٠

 محاسبه توان می سرانگشتی حساب يک با .دھد می اننش خوبیه ب را است شده مادر از مھربانتر ۀداي حاال که ئیھيوال

  .بود خواھد محال امری روز پنج طی منطقه ٧ در فقط آنھم آموز دانش ھزار ٢٠٠ نامنويسی که کرد

 است پروسه اين از ديگری بخش شده ذکر غيره و ثانوی اطالع تا و "  فعال " عبارت با که شھريه دريافت موضوع اما

 "پرورش و آموزش وزارت كشور از خارج مدارس و المللنيب امور مركز خارجی اتباع ولؤمس شاھمردانی احمد" که

 مدارس در نام ثبت به مجاز ھشت، اقامت طرح و كشور از خروج دار مدتۀ برگ دارندگان" :کند می اقرا آن به ناچار

 براساس .است متفاوت گذرنامه دارای و پناھنده خارجی اتباع ۀيشھر نامی،ثبت ۀنام نئيآ اساس بر و ھستند كشور

 رانیيا زنان فرزندان پناھندگی، ۀدفترچ دارای خارجی اتباع آموزان دانش برای »ایهيشھر فيتخف« مدارس، ۀنامنئيآ

 ."است شده گرفته نظر در . . . و مھمانشھرھا ساكن آموزان دانش اند،كرده ازدواج خارجی اتباع با كه

 نامنويسی امکان مدارس ۀھميس شدن پر به توجه با .شود پرداخت بايد برگرد برو بدون شھريه که است مشخص اينجا تا

 .گردد می غيرممکنً تقريبا نيز باشد آموز دانش سکنی محل نزديک که ای مدرسه در

 .دارد ادامه ھمچنان ديگری آور درد اشکال به افغان آموزان دانش کردن محروم .يابد نمی خاتمه جا ھمين ھا محدويت

 شھريه جزئيات اعالم با پرورش و آموزش وزارت المللبين امور مرکز رئيس و وزير مقامقائم يزدانی اصغرعلی

 و دولتی ۀنمون سمپاد، مراکز در آموزاندانش اين تحصيل :گويد می چنين ايرانی مدارس در افغان آموزاندانش نامثبت

 سمیر مسابقات در ايران اسالمی جمھوری مقيم خارجی اتباع آموزاندانش تمام شرکت ھمچنين .است ممنوع ھنرستانھا

 فاقد افغانی خودگردان مدارس فعاليت .است ممنوع المللیبين و داخلی از اعم فرھنگی و المپيادھا علمی و ورزشی

 ."بود نخواھد معتبر تحصيل ۀادام برای مدارس قبيل اين از شده صادر تحصيلی مدارک و بوده قانونی وجاھت

 مورد در است متعھد زبانيم کشور که دارد کيدأت ندگانپناھ وضع به مربوط ونيکنوانس ٢٢ ماده که است درحالی اين

 !کند رفتار خود اتباع ھمانند خارجی اتباع با ئیابتدا التيتحص
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 ھياھو و طرح اين ۀھم .است افغان کاندکو نام ثبت برای دولتی غير مدارس ايجاد سدد در پرورش و آموزش ئیسو از

 ھمه اين با اش ضدبشری رفتار الپوشانی برای ،خود تعھدات از گريز برای اسالمی جمھوری که است تبليغی جنجال و

  .است داده انجام شومش اھداف رساندن مبسرانجا برای و ديده مصيبت و دردمند انسان

 آموزان دانش به که است بوده وفادرا کشور ۀتبع آموزان دانش به نسبت خود تعھدات به چقدر اسالمی جمھوری وانگھی

  باشد؟ افغان

 و آموزش آميز تبعيض نظام عليه خود اعتراضات ۀدامن گسترش با کشور سراسر معلمين که دارند انتظار بحق مردم

 جھانشمول شھروندی حقوق ۀھم و تحصيل به کودکان حق .شود کشيده شکست به عامدانه گذاريھای تفاوت اين ،پرورش

 .شود شناخته رسميت به انس يک به نژادی و مذھبی ،قومی ،ملی تبعيض گونهھر بدون بايد و است

 .دھد ادامه اش فريبی مردم به آور شرم بازيھای اين اجرای با بتواند که است آن از رسواتر اسالمی جمھوری

 


