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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

  
  عمران فيروز: نويسنده
  .ن .م:  ازبرگردان

  ٢٠١۶ فبروری ٢٢
  

  انسان ھای درجه دوم

  
  پناھندگان افغان در ايران

 چه فلسطينی ھا در غزه و يا شيعيان در عربستان –بار ھا دولت ايران از شرايط زندگی دشوار اقليت ھا انتقاد می کند 

 بيشتر قربانيان اين سياست .در حالی که دولت تھران به سرکوب شديد اقليت ھای خود اقدام می کند. سعودی باشند

  .پناھندگان افغان اند

از آن جائی که اکثريت اينھا پناھندگان اند، .  رسمی در حدود دو ميليون افغان در ايران زندگی می کندئيۀبه اساس احصا

 تبعيض - تيععلت اين واق.  آسان نيستً اين انسان ھا اصالۀزندگی روزمر. امکان دارد که تعداد آنھا باالتر از اين باشد

  . آزار، اذيت و تبعيض عليه پناھندگان افغان توسط دولت ايران است- سيستماتيک

از آنجا که افغانستان از ده ھا سال به اين طرف گرفتار جنگ و ھرج ومرج است، به مرور چندين سال گذشته بسياری 

اقليت  يکی از –ت قوم ھزاره تشکيل می دھد اکثريت اين پناھندگان را اقلي. از افغان ھا به کشور ھمسايه پناه برده اند

 آنھا را به آغوش باز پذيرائی ، تصور کردند، که ايران شيعهءبسياری ھزاره ھا در ابتدا.  ھای افغانستانه شيعھای قومی

  .اين اميد به زودی نابود شد. خواھد کرد
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بسياری از پناھندگان  افغان " ديده بان حقوق بشر"به اساس اطالعات :  نمير- کار تحت ولتاژ باال، اما با معاش بخور

  .ندمشغول کار اند، به طور خاص مورد سوءاستفاده قرار می گير" سياه"که در بازار 

ر ض ساله ست، که در حال حا٢۵ حسينرا به پوست و استخوان  خود تجربه کرد، ] سوءاستفاده[يکی از افرادی که اين 

او نصف روز را به حيث گارسون در يک . در کشور اتريش، جائی که پناھندگی او پذيرفته شد، زندگی می کند

. ان افغان چند سال قبل در تھران زندگی می کرداين جو. رستوران کار می کند، و از طرف شب به مکتب می رود

  .ِ او در آنجا طوری ديگر بودۀزندگی روزمر

 ساعت باالی ساختمان ھا کار می ١۶ الی ١٢برای اين که بتواند، به فاميل خود در افغانستان پول بفرستد، روزانه بين 

" سياه"بسياری افغان ھا در ايران . سمی نداشتيمھيچ کدام ما اسناد ر:"  می گويدحسين.  يکجا با  ديگر افغان ھا–کرد 

ُ  از ھرنوع تعليم و تربيه به دور می ً پناھندگان افغان در ايران اغلبا".ه صورت عموم در اعمار تعميراتبکار می کنند، 

 يابد، ه شغل قانونی راهکسی که بخواھد، تحصيل کند، يا ب. دروازه ھای مکتب و دانشگاه به روی شان بسته ست. مانند

 :  حسينۀبه گفت. يا باقی می ماندؤ که برای افغان ھا يک ریتيعواق. ت ايران را داشته باشديعبايد تاب

  ". قانونی کار در ايران استۀآسان تر از اجاز] در امريکا" [کارت سبز"به دست آوردن  " 

  

   استثمار و تبعيض

اين امر به مرور زمان به . می شوند" سياه" مجبور به کار اکثريت پناھدگان]  قانونی کارۀنداشتن اجاز[از ھمين لحاظ 

شھر ھای بزرگ مانند تھران، شيراز يا مشھد ھمه روزه توسعه . يک فاکتور مھم اقتصادی برای ايران ثابت شده است

  . بلند منزل ھا و آسمان خراش ھا نمای شھر را می سازند. يابندمی 

  
َ نمير در بارک ھای فقيرانه  زندگی می کنند، اکثريت اين - افغان ھا، که با يک دستمزد بخور" سياه"بدون کار 

  . داشت میخواھدنتعميرات وجود 
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او . گی به کارکردن آغاز کرد سال١۵ نيز از حسين. قانونی انداد زير سن بسياری از کارگران ساختمانی افغان افر

 از دشنام ھای ًظاھرا" افغان سگ"يا " افغانی. "نھمواره تحت فرمان و دشنام قرار داشت، حتی از رھگذران در خيابا

 –ما افغان ھا :" ، يک افغان ديگری که سال ھا در ايران زندگی کرده است، می گويدجاويد. معمول در ايران است

  ". در نگاه اکثريت ايرانيان انسان ھای وحشی ھستيم- صرف نظر از قوميت يا مذھب ما

از بسياری . مشکل ديگر اين است، افغان ھای نسل دوم که در ايران تولد شده اند، در معرض عين تبعيض قرار دارند

ما فرزندان شان ، به خاطری که پدران شان افغان اند، ا. مرد ھای افغان به مرور زمان با زنان ايرانی ازدواج کرده اند

  .به حيث اتباع ايران شناخته نمی شوند

چندين  قرار .روزگار افغان ھا در ايران چيزی جديدی نيست" ديده بان حقوق بشر"برای سازمان ھای حقوق بشر، مانند 

ئيد أت" ديده بان حقوق بشر"ين گزارش ھای ھمچنين آخر.  مال می کنديگزارش دقيق، دولت ايران حقوق مھاجران را پا

  .کند، که از افغان ھا در ايران سيستماتيک يا ھدفمند سوءاستفاده می شود و حتی شکنجه می شوند می

  

  له ای نيستأبرای دولت افغانستان مس

  . می شوندتعداد زياد افغان ھا به بھانه ھای باور ناکردنی و شرايط مشکوک توسط محاکم ايران به اعدام محکوم

  .کرده اند ھای افراد زيرسن قانونی دريغ نبه تکرار از اعدام

. ت فاجعه بار پناھندگان افغان در ايران، تظاھرات ھای متعددی در افغانستان به راه انداخته شده استيعبه خاطر وض

 به تھران حامد کرزیتبه چندين مر. ليت را از شانۀ خود دور کندو مسؤراما دولت افغانستان تا حال کوشش می کند، با

  خيلی با ھم تفاھم داشتند، باھم چای می نوشيدند، لبخند ً  اغلبا- روحانی يا احمدی نژاد چه - با ھمتايان خود . سفر کرد

 موضوع اين ًی پناھندگان افغان در ايران اصالشرايط زندگ. ديگر صحبت می کردند می زدند و ساعت ھا باھم

  .مذاکرات نبود

از . ک گروه ديگر عمل ابتکار را به دست گرفت، تا در تھران به اين موضوع حساس رسيدگی کندعوض کرزی ي

 خبرنگار و تحليلگر سياسی افغان به نام ۀقرار گفت. چندی به اين طرف آيت هللا ھا با طالبان تماس ھا را برقرار کرده اند

لبان در قبال پناھدگان افغان در ايران احساس طا. "اين افراطگرايان در تھران نيز يک دفتر دارند" وحيد مژده"

  ".وليت می کنند و موضوع پناھندگان را خيلی واضح مطرح کرده اندؤمس

  

  َگوشت دم توپ در جنگ داخلی سوريه

عليه " بشار اسد" برمأل شد، که دولت ايران پناھندگان افغان را به سوريه می فرستد، تا در آن جا در جبھات ً اخيرا

،  اقامتۀ اجازۀی که به سوريه اعزام می شوند، وعدئافغان ھاازقرار گزارش ھا، تھران به آن عده . نگندشورشيان بج

  . ورود به مکتب يا دانشگاه وعده داده می شودۀبه عالوه به اطفال شان اجاز. ت ايران يا مانند آن را می دھديعتاب

مسلحانه به سوريه اعزام می شوند، بازگشت بسياری آنھا  ۀ مبارزۀکه اکثريت اين جوانان بدون ھيچ گونه تجرب از اين

  . دائمی از پناھندگان افغان به اوج غم انگيزی رسيده استۀبه اين ترتيب بھره برداری و سوءاستفاد. غير ممکن است

  :منبع
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