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  ضد مھاجران افغانه  جمھوری اسالمی بۀستمگری بی انداز
 

ھمچنان از تحصيل محروم در خبرھای روزھای اخير آمده بود که حدود چھارصد ھزار کودک افغان ساکن ايران 

ھر چند آمار دقيقی از تعداد مھاجران افغان درايران در دست نيست، اما ظاھراً حدود . ھستند و به مدرسه نمی روند

صد ھزار دانش آموز افغان در مدارس ايران به تحصيل مشغول اند، اگر جمع اين دو، تعداد واقعی کودکان افغان که 

ۀ نتيجتاً چھار پنجم کودکان افغان به علت سياست ھای ستمگرانه و حتا نژادپرستانبايد به مدرسه بروند باشد، 

اما سياست ھای . جمھوری اسالمی از يکی از ابتدائی ترين حقوق خود که ھمانا آموزش باشد محروم شده اند

وجب ارتجاعی جمھوری اسالمی فقط مربوط به تحصيل کودکان نمی شود، بلکه ديگر سخت گيری ھای رژيم م

 افغان و فجايع ديگر از قبيل کشته شدن مھاجران در مرزھا و بی –ازھم پاشی خانواده ھا، چه افغان و چه ايرانی 

  .حقوقی مطلق صدھا ھزار کارگر افغان در ايران شده است

ونی  اساس اکتشافات علمی تاکنهديگر به قدمت تاريخ پيدايش انسان است، بۀ مھاجرت انسان ھا از نقطه ای به نقط

البته . کردند" مھاجرت" پديدار شدند و سپس به ديگر نقاط جھان ۀ افريقانخستين انسان ھا يا انسان نماھا در قار

  .انسان ھا ده ھا و گاھی صدھا سال به درازا می کشيده است مھاجرت ھای اولی

انسه و پرتغال و غيره در سده ھای ھجدھم و نوزدھم ميالدی برخی از قدرت ھای استعمارگر ھمچون انگلستان، فر

در .  اجباری و وحشيانه دادندئیسيما" مھاجرت" به ۀ امريکا به قارۀ افريقاليون ھا انسان برده از قارمی ئبا جا به جا

اين دوران نه فقط صدھا ھزار انسان در کشتی ھا بر اثر ازدحام و به ويژه بيماری جان دادند، بلکه در کشورھای 

ه شدن به کارھای سخت در زمين ھای کشاورزی، معادن و بخش ھای ساخت و ساز و مقصد نيز به دليل واداشت

  .غيره، زير فشار کار مردند

بيست و يکم می گذرد بيش تر مھاجرت ھا به داليل اقتصادی و ۀ بيستم ميالدی و اکنون که چند سالی از سدۀ در سد

ر مھاجرت می کنند با اين اميد که در کشور ليون ھا انسان از کشوری به کشوری ديگصورت می گيرند و مسياسی 

ھر . مقصد زندگی بھتری داشته باشند يا از خطرات سياسی که در کشورھای خودشان تھديد می شدند دور گردند

چند دولت ھای سرمايه داری کنونی مانند قدرت ھای استعمارگر سده ھای پيشين با مھاجران رفتار نمی کنند و آنان 
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ی نمی گيرند، اما با اتخاذ سياست ھای تبعيض آميز، وضع قوانين ضدخارجی و انواع و اقسام را آشکارا به بردگ

 انگشت اتھام را به سوی آنان ئی از نيروی کار عمدتاً ارزان تر مھاجران استفاده می کنند و از سوئیفشارھا از سو

ی ست و ربطی به خارجی و مھاجر بودن نشانه می روند و آنان را عامل اکثر ناھنجاری ھا که ذاتی نظام ھای طبقات

 ضد مھاجران ندارند و بسته ه البته جناح ھای مختلف سرمايه داری برخوردی مشابه به ھم ب. ندارد، متھم می کنند

"  ملی جبھه" فاشيستی مانند –برای مثال در اروپا گروه ھای نئو . به گرايش خود می توان آن ھا را دسته بندی کرد

ران را عامل بيکاری، جرائم اجتماعی و ديگر معضالت برآمده از نظم طبقاتی می دانند و خواھان در فرانسه مھاج

  .اخراج خارجيان ھستند در حالی که جناح ھا و احزاب متعدد بورژوازی ازيک چنين سياستی پيروی نمی کنند

مھاجران ساکن ايران را سياست ھای جمھوری اسالمی عليه مھاجران و به ويژه افغانان که بزرگ ترين تعداد 

 از قبيل جبھه ملی ئیتشکيل می دھند دارای شباھت ھای انکار ناپذيری با سياست ھای گروه ھای نئو فاشيستی اروپا

  . ستئیفرانسه، ليگ شمال ايتاليا و ديگر گروه ھای راست افراطی بورژوا

امضاء کرده است تحصيل برای کودکان در حالی که کنوانسيون بين المللی حقوق کودک که جمھوری اسالمی آن را 

 ۀرا از ھر مليت و قوميت و مذھب و نژاد اجباری کرده است، جمھوری اسالمی به صدھا ھزار کودک افغان اجاز

در . تحصيل نمی دھد يا با سياستی آشکارا تبعيض آميز خواھان راه اندازی مدارس مختص کودکان افغان می شود

ست مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش اين رابطه جمال صبح خيز، سرپر

  :به خبرگزاری مھر گفت

."  و مدارس آنان است"افاغنه"ھم اکنون کميته کارشناسی در حال تصميم گيری درباره وضعيت دانش آموزان "

قامت برای والدين آنان يا سياست ارتجاعی جمھوری اسالمی عليه حق ابتدائی تحصيل کودکان با عدم صدور کارت ا

 هبه ھمين خاطر است که ب.  که به نان شب ھم محتاج اند پيش برده می شودئیبستن شھريه سنگين برای خانواده ھا

سرپرست سازمان بھزيستی استان تھران بيش از ھفتاد درصد کودکان کار و خيابانی ايرانی نيستند و ۀ اساس گفت

د ھزاره که عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ايران است می ورد ديگر به نام داويک ف. اکثراً کودکان افغان ھستند

  :گويد

يعنی (فقيری داشته باشد باز ھم می تواند درس بخواند اما کودک غيرمجاز ۀ کودک کار مجاز حتا اگر خانواد"

يکاری حتا اگر نياز چون از امکان تحصيل محروم است برای رفع ب) کودکی که والدينش اجازه اقامت رسمی ندارند

  ."نداشته باشد به کار در خيابان، دستفروشی و دوره گردی مشغول می شود

اما جمھوری اسالمی فقط به کودکان افغان ظلم و جور روا نمی دارد و از چند سال پيش سياست ھای ارتجاعی 

 نظامی احمدی نژاد –با روی کار آمدن دولت امنيتی . اعمال فشار به مھاجران در پيش گرفته استديگری را برای 

 ازدواج ١٣٨۵اين چنين است که از سال . اين سياست ھا تشديد شده اند و به شيوه ای وحشيانه تر اجراء می شوند

 افغان ازدواج می کنند وادار می شوند تا زنان ايرانی با مردان افغان پذيرفته نمی شود و زنان ايرانی که با مردان

 متولد می شوند از نظر ئیفرزندانی که از چنين ازدواج ھا. برای زندگی با ھمسران خود به افغانستان بروند

ابراھيم اسماعيلی وکيل و فعال حقوق کودکان به سايت خبرآنالين . ھستند" کودکان بی ھويت"جمھوری اسالمی 

  :گفت

دک بی شناسنامه که حاصل ازدواج دختران ايرانی با اتباع بيگانه اند در وضعيت نامعلومی در سی و دو ھزار کو" 

  ."ايران به سر می برند
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فرصت "ليون ھا افغان در ايران ونش اغلب ادعا می کنند که حضور مجمھوری اسالمی و دار و دسته ھای گوناگ

آمار و ارقام موجود نشان می دھند که ! ی شده استرا از اتباع ايران سلب کرده است و موجب بيکار" ھای شغلی

از .  سکونت دارند که ميزان بيکاری از بقيه استان ھا کم تر استئیکارگران افغان ساکن ايران عمدتاً در استان ھا

دستمزد .  کار می کنند که کارھای سخت و زيان آور محسوب می شوندئیسوی ديگر کارگران افغان در بخش ھا

ايران ھزينه ھای نيازھای اوليه را نمی پوشاند، اين درحالی ست که کارگران افغان گاھی سه برابر کم کارگران در 

کار ۀ  که صدھا ھزار نفرشان فاقد کارت اقامت و اجازئیتر از ديگر کارگران حقوق دريافت می کنند و از آن جا

ن کارگران افغان را بيش از ديگر کارگران بسياری از کارفرمايا. ھستند ھمواره با تھديد کارفرمايان مواجه اند

اين کارفرمايان زالوصفت حتا . تھديد می کنند" غيرمجاز اقامتی"استثمار می کنند چرا که آنان را به افشای موقعيت 

از اين جنبه وضعيت کارگران افغان . ھمان حقوق بخور و نمير را سروقت به کارگران افغان پرداخت نمی کنند

 امريکا به قاره ی افريقا در سده ھای پيشين از ئیشباھت به بردگانی نيست که استعمارگران اروپاساکن ايران کم 

  .می بردند

يک افغان در ايران يک شغل کم تر برای تبعه "دولت احمدی نژاد با تکيه به سياست ارتجاعی و نژادپرستانه 

 نفر ۶٠٠ ميالدی در روزھای تابستان روزانه ٢٠٠٨در سال . به سياست اخراج افغانان از ايران دامن زد" ايرانی

محمدرفيق شھير، رئيس شورای متخصصان ھرات دو سال پيش ازاين به بخش . از ايران به افغانستان فرستاده شدند

  :لمان گفتافارسی راديو 

ز دو تعداد مھاجران افغان که به خاطر نداشتن مدارک قانونی کار و اقامت در طول يک سال اخير از طريق مر"

يک سال پيش از آن ايران حدود .  ھزار نفر بوده است١۴٩ اسالم قلعه به افغانستان بازگردانده شده اند –غارون 

در زمستان شمار ...  ھزار افغان را ، که ميانشان خانواده ھای افغان ھم بوده اند، به افغانستان بازگردانده بود٣۶٠

  ." نفر رسيده است٧۵٠ تا ٧٠٠اخراجی ھا به 

ھاجرت افغانان به ايران با توجه به پيوندھای فرھنگی و تاريخی ايران و افغانستان فقط به دوران ھای اخير برنمی م

افغانستان را وادار به مھاجرت از ۀ  گذشته بخشی از مردم ستم ديدۀاوضاع سياسی افغانستان در سه دھ. گردد

و شدنی سياسی، اقتصادی و اجتماعی روبه رجمھوری اسالمی که با بحران ھای ژرف و حل ن. کشورشان کرد

يک رشته سياست ھای به شدت ارتجاعی و ضدانسانی را عليه آنان " له مھاجران افغانأمس"ست، با دامن زدن به 

خيابان ھا کرده ۀ تحصيل نمی دھد و آنان را آوارۀ اين رژيم به صدھا ھزار کودک افغان اجاز. در پيش گرفته است

رژيم جمھوری اسالمی زنان ايرانی . ھر لحظه در معرض انواع تعرضات و تجاوزات ھستند که آنان ئیاست، جا

را که با مردان افغان ازدواج کرده اند وادار می کند که به افغانستان بروند اين در حالی ست که اين کشور ھنوز 

حکومت .  ديگر استجنگ و درگيری نيروھای اشغالگر خارجی از يک سو و جنايتکاران طالبان از سویۀ صحن

اسالمی ايران مدعی ست که مھاجران افغان فرصت ھای شغلی را از بيکاران ايرانی سلب کرده اند، اين يک ادعای 

گيريم  ھم بيرون می آيد، ئیاساس است که از دھان رھبران احزاب نئوفاشيست و خارجی ستيز اروپابی بی پايه و 

المی قادر است ه البته ھمه اشان در بازار کار نيستند، آيا جمھوری اسليون افغان در ايران ساکن ھستند ککه سه م

جھان سکنا گزيده اند، در صورت بازگشت کار و اشتغال ۀ ليون ايرانی که اکنون در چھار گوشبرای سه تا چھار م

زار کارگر ايجاد کند که حاال می خواھد مھاجران افغان را به زور از ايران بيرون کند؟ جمھوری اسالمی صدھا ھ

افغان را با عدم صدور مدارک اقامتی وادار به سخت ترين کارھا کرده است بدون اين که حتا در سطح موجود 

زمينه ھا، ۀ سياست جمھوری اسالمی عليه مھاجران افغان در ھم. حقوق صنفی و اجتماعی آنان رعايت شود
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ه مھاجران افغان به ويژه کودکان و زنان و ھر گونه تبعيض علي. سياستی به شدت تبعيض آميز و ستمگرانه است

مھاجران افغان بايد مانند تمام شھروندان ايران از حقوق برابر اجتماعی و سياسی . کارگران بايد متوقف شود

   .ضد مھاجران افغان بايد فوراً متوقف گردده ستم و تبعيض و آزار ب. دار گردندبرخور

   از نشريهبر گرفته
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