زمامداران ايران برافغان وافغانستان چه کردند؟؟؟
تحقيق ازاستاد صباح

محدوديتهای تازه برای مهاجرين ؛ نه اسالمی ونه انسانی ونژادپرستی!
ممنوعيت فروش مواد غذايی وارائه خدمات حمل ونقل به اتباع خارجی غيرمجاز!
مسئوالن دولتی همچنان مردم را به رفتارنژاد پرستانه تشويق میکنندوممنوعيت فروش غذاوسوارکردن اتباع خارجی
غيرمجاز راوسعت ميدهند.
پس ازحمالت يازده سپتامبر ،ناتوبااستناد به مادهی پنج ،حمايت خود را ازاقدام آمريکا برای حمله به افغانستان اعالم کرد و
مسئوليت نيروهای بينالمللی (ايساف) را برعهده گرفت واين برای اولين باربود که ناتوبه حضورعملياتی درکشوری خارج
ازحوزهی سنتی خود مبادرت ورزيد .ناتورسما ً درسال دوهزارسه هدايت نيروهای ايساف را برعهده گرفت .افزايش
حمايت ناتو ازايساف ،همراه با پذيرش فرماندهی آن ،دوران نوين ديگری را برای مهمترين اتحاديهی نظامی دوران جنگ
سرد رقم زد .کمک به صلح و ثبات اولويت محوری اعالمشدهی ناتودرافغانستان است .ناتومیگويد افغانستان امن وباثبات
با يک پايگاه فراگير ،چندقومی ودولتی کامالً انتخابی وهمگرا با جامعهی بينالمللی وهمکاربا همسايگان خويش را
میخواهد .زيرا ايجاد صلح وحفظ آن درافغانستان برای رفاه ومبارزهی مشترک ناتوبرضد تروريسم اساسی است .اما
اينها اهداف ظاهری ناتوهستند .به نظر میرسد که هدف اصلی آمريکا وناتوازحضوردرافغانستان ،ايجاد پايگاههايی برای
حضوردائمی درکشور است.
به عنوان مثال ،انعقاد قرارداد امنيتی آمريکا وافغانستان ،همچنين بيانات راسموسن ،سرمنشي قبلي ناتو ،دراجالس سپردن
امنيت افغانستان به نيروهای داخلي ،مبنی براينکه نيروهای اين پيمان خواستارحضوردراين کشورهستند ،نشان میدهد که
آمريکا وناتو میخواهند ازطريق ايجاد پايگاههايی درافغانستان ،به حضورخود برای محاصرهی ايران ،چين و روسيه ادامه
دهند .حضورطوالنیمدت نيروهای آمريکايی وناتودرافغانستان ،تهديدی بالقوه برای همسايگان  ،به ويژه ايران محسوب
میشود .ايران معتقد است ناتونمیتواند امنيت و ثبات را به افغانستان برگرداند ،چرا که دراين سالها ،نه تنها امنيت

افغانستان افزايش نيافته ،بلکه روزبهروزناامنی آن افزوده شده است .دريک نگاه ديگر ،نيروهای ايساف را میتوان اسب
تروای ناتوبرای ورود به حياط خلوت ايران ،چين و روسيه وهند دانست .ناتو ازميزان فعاليتهای سياسی وامنيتی
کشورهای همسايهی افغانستان کاسته است وبا اقدام درجهت تقويت بنيهی نظامی افغانستان سعی دارد تا کشوررا به وزنه
ای جديد درمعادالت منطقه تبديل کند.
موسسه مطالعاتی رند درتحليلی به بررسی روابط ايران وافغانستان پرداخت و مدعی شد « -کمک های ايران به طالبان
وهمزمان حمايت تهران از دولت مرکزی به رهبری کرزی حکايت ازسياست متناقض ايران دارد  .با وجود همسو بودن
منافع ايران و آمريکادر بعضی زمينه ها درافغانستان ،روابط خصمانه بين واشنگتن وتهران مانع از همکاری آنها
درافغانستان شده و ايران راه حمايت محدود ازطالبان را با دو هدف دنبال ميکند  .اول برای برقراری تعادل قدرت آمريکا
و همپيمانانش  ،يعنی پاکستان وعربستان سعودی درمنطقه،ودوم بازداشتن آمريکا از حمله به تاسيسات هسته ايش.
حضورآمريکا درافغانستان يکی ازفاکتورهای مهم درشکل گيری سياست ايران درقبال افغانستان است .
ايران مخالف پيروزی کامل طالبان درافغانستان است وازطالبان به عنوان يک اهرم فشاربرآمريکا استفاده ميکند ونا
آراميها درسيستان وبلوچستان عامل ديگری است که درشکل گيری سياست ايران درقبال افغانستان تاثيرگذاشته است .فقدان
حقوق سياسی ،اجتماعی واقتصادی برای بلوچهای سنی منجربه نا آراميها و ظهور جندهللا دراين واليت شده است که
دراکتبر  ، ۲۰۰۹درعملياتی شماری ازفرماندهان سپاه پاسداران را درشهر پيشين سيستان وبلو چستان  ،نزديک
مرزپاکستان به قتل رساند .دولت ايران  ،کشورهای آمريکا  ،بريتانيا،عربستان سعودی وپاکستان را به حمايت ازجندهللا
متهم ميکند وعبدالمالک ريگی ،رهبر جندهللا  ،که در فوريه  ۲۰۱۰دستگيرشد در يک اعتراف تلويزيونی گفت  -آمريکا
ازجندهللا حمايت کرده است  .برپايه اين برداشت های ايران  ،يکی ازدالئل حمايت جمهوری اسالمی ازطالبان کمک های
آمريکا به جندهللا است .جدال ديرينه ايران برسرآب هيرمند ومبارزه با قاچاق مواد مخدرازافغانستان ازديگر مسائل بين
ايران و افغانستان است .سياست دوگانه ايران درقبال افغانستان  ،حمايت ازکرزای وکمک ها به طالبان،ادامه خواهد يافت
وتهران سعی خواهد کرد با ادامه روابط نزديک با کابل با دشمنی آمريکاعليه ايران مقابله کند ودرصورت تشديد نا آراميها
درسيستان وبلوچستان يابروزبحران بين کابل وتهران  ،حمايت ازطالبان بيشتر خواهد شد».
ازطرف ديگربگرام که پايگاه نظامي به همين نام درين ولسوالي قراردارد .اين پايگاه که يکي ازعمدهترين پايگاههاي آمريکا
درافغانستان است ،بسيارمجهزوپيشرفته بوده وبيش ازبيست هکتار وسعت دارد.
پس ازاينکه يک فروند هواپيماي جاسوسي آمريکا توسط نيروهاي امنيتي ايران به زمين نشانده شد ،مشخص شد که اين
هواپيما ازيکي ازپايگاههاي نظامي آمريکا درافغانستان پروازکرده وهمچنان يک جاسوس آمريكا که سابقه حضور درپايگاه
نظامي بگرام دارد ،با شناسايي ودستگيرشد .منابع خبري گزارش کردهاند که بعد ازاين حادثه ،رييس سازمان اطالعات
مرکزيآمريکا سيا درمدت هفتادودوساعت ،سه باربه پايگاه نظامي آمريکا دربگرام سفرکرده است .وقوع اين حوادث نشان
ميدهد که پايگاههاي نظامي آمريکا درافغانستان نه تنها کمکي به حفظ وتقويت امنيت درکشورنکرده بلکه به يک تهديد
جدي امنيتي ـ اطالعاتي براي کشورهاي منطقه به ويژه همسايگان افغانستان تبديل شدهاند .
بدون ترديد نيروهاي نظامي ـ اطالعاتي آمريکا براي انجام عمليات عليه کشورهاي منطقه نه تنها ازدولت افغانستان اجازه
نميگيرند ،بلکه آنان را درجريان امرنيز قرارنميدهند که البته اين رويه نقض آشکار حاکميت ملي يک کشور مستقل تلقي

ميشود  .تجاوزهواپيمايجاسوسي ودستگيري ماموراطالعاتي آمريکا ،ديدگاه هميشگي ايران مبني براين که پايگاههاي
نظامي آمريکا درافغانستان يک تهديد جدي براي امنيت منطقه است راموردتاييد قرار داده است .اين اقدام دولت آمريکا
يکي ازمصاديق نقض قوانين ومقررات بينالمللي است وثابت کرد که بدون برچيده شدن پايگاههاي نظامي آمريکا
درافغانستان ،امنيت وآرامش درمنطقه درمعرض تهديد خواهد بود .ايران تهديد پايگاههاي آمريکا نسبت به کشورهاي
منطقه رابارها درمجامع مختلف ازجمله کنفرانس بن دومطرح وتاکيدكرده که قبل ازهرتالش بينالمللي براي ايجاد امنيت
درافغانستان ،نخست بايد تکليف پايگاههاي نظامي بيگانگان درافغانستان را روشن کرد .
ايران درافغانستان شايد درجن درجن وخيل خيل همکار ،حامي وخبرچين جاسوس داشته باشد که هرزماني بخواهد وهرچه
راکه ميل نمايد انجام بدهد وبعدازفرارتنظيمها ازکابل ودخول طالبان  ،ايران بصورت روشن وآفتابي گروپ به اصطالح
مقاومت راپيوسته کمک پولي وتسلحياتي نموده وازآنان حمايت همه جانبه بعمل آوردوآنان سرسپردگان امروزي آن
کشوراست ودرين راستا محمد اسماعيل والي قبلي هرات ووزيرفعلي آب وبرق باصراحت ميگويد :ايران اسالمی پناهگاه
وحامی مظلومان به پاخواسته ملت افغانستان درطول سه دهه گذشته است .ايران همواره به ملت افغانستان کمک کرده و به
فرزندان ما درمدارس ايرانی درس آموخته واشتغال و زندگی آرام را برای آنان درسه دهه فراهم کرده است .وجود
مرزهای خاکی برای دوملت مسلمان که با يکديگربرادری وزبان مشترک دارند مهم است اما مهمترازآن مرزاعتقادی است
که همه رابه ايمان واعتقاد راسخ وامیدارد وخوشحال هستيم که امروزدريک فضای معنوی قرار گرفتهايم.
اخند هاي ايران برخانه بدوشان سرزمين ماچه رواميدارند؟؟؟

مشكالت كه امروزمردم افغانستان به آن روبرواند شباهت هاي زيادي دارد به دوره سلطان حسين صفوي درايران كه دران
روزگارهمه مقامات صدرنشين مصروف زراندوزي براي خود بودند وعده كثيري ازمردم ايران به كشورهاي همسايه
ايران ،ازبكستان  ،قزاقستان  ،آذربايجان  ،مصر،افغانستان وکشورهاي خليج براي كاروتکه نان مهاجرت نموده بودند.
قرن بيستم را قرن جنگهای جهانی وانقالبات خوانده اند که آواره شد ن انسانی وسرازير شدنشان ازآسيا ،آفريقا و شرق
اروپا به اروپای غربی وآمريکای شمالی بود .اين مهاجرتها چهره جوامع غربی را تغيير داد تا آنجا که مي توان گقت آنجه
امروززيرساختهای مدرن اين جوامع را تشکيل می دهد درواقع حاصل کارارزان مهاجرين آسيايی يا آقريقايی بوده است ،
وازسوی ديگر ،بخش عظيمی ازآنجه ما اکنون به عنوان فرهنگ مدرن می شناسيم دستاورد مهاجرين و تبعيد يان است .
جامعه ما نيز نتوانست ازاين تحول درقرن بيستم برکناربماند و به دنبال حوادث سال پنجاه هفت وبخصوص بعد ازسا ل
سيزده هفتاد يک خورشيدي بخش چشمگيرازمردم ما درنقاط مختلفی ازجهان پراکنده گرديد .فرهنگ جوامع ما درغربت را

اکنون بايد تکه ای ازفضاهای رنگارنگ و ناهمگونی دانست که با حضور دياسپوراهای ديگربرفضای يکد ست و
يکنواخت فرهنگ سرزمينهای ميزبان تحميل شده است .اين فضاهای رنگارنگ و ناهمگون عرصه اختالط ها وهم
آميزيهای فرهنگی ،ودرنتيجه ،عرصه شکل گيری هويت های دورگه است .پديده ای که اکنون در عصرجهانی شدن
وانقالب ارتباطات مي رود تامرزهای جغرافيايی راروز به روزبيرنگترسازد وتقابل داخل وخارج را در زمينه های
فرهنگی درهم بريزد .فرهنگ در غربت بيانی از نوعی بودن است.
بودن درغربت را بودنی« بيرون ازسرزمين ،بيرون از زبان» تعريف کرده اند .اين بودن پيوسته خود را در قالب يک
آرزو آشکار ميکند :آرزوی تعلق پيداکردن در مکانی که سرزمين خود آدم نيست و در زمانی که ادامه طبيعی زمان موطن
نيست .ذهنييت غريب از يک سو بارهای فرهنگ زادگاه را با خود می کشد و ازسوی ديگردرگير با فرهنگ ميزبان است
که ازهرسو اورادرميان گرفته است .ذهنييت غريب دراين کشاکش نه ديگر در حوزه اولی و نه کامال در حيطه دومی
است؛ نه به اين تعلق دارد و نه به آن؛ نه اينجاست ونه آنجا ...بيانی ازاين هويت را درادبيات مادرغربت نيزمی توان
يافت .از يک منظر تاريخی ادبيات مدرن ما به نحوی با مفهوم غربت گره خورده است .پديدار شدگی ادبيات در تبعيد به
عنوان عرصه کشاکش ،تخاطب و گفتگوی مدام ميا ن هويت زادگاه و هويت زيستگاه را با تالزمات زبانی و ساختاری آن
بخصوص در سالهای اخيردرنشريه هاي بيرون مرزي مي توان يافت.

چند قبل دررسانه ها خبري ،اخبارمنتشرشد مبني براينكه پوليس اصفهان براي روزسيزده بدرورود اتباع كشورافغانستان را
درپارك صفه اصفهان ممنوع اعالم كرد .اين خبردراولين لحظات پس ازانتشاربا واكنش شديد ومنفي بسياري ازرسانه ها و
فعاالن اجتماعي مواجه شد .حجم اعتراضات به اين اقدام ناپسند به حدي بود كه وب سايتي كه خبراوليه اين موضوع را
انتشار داده بود بالفاصله آن را ازروي خروجي خود برداشت .امااعتراضات وواكنش ها به اين مساله واين نوع نگاه تا
چندين روزپس ازآن همچنان ادامه داشت .
اکنون درجديدترين مورد براساس خبركه «فارس» منتشر كرد ،حاکمان مركزنوشهرحضور اتباع افغان را ممنوع اعالم
كرد .مسوول اين شهرگفت ،نوشهر -شهري توريستي است ووجود افغانان دراين حوزه به شدت ممنوع است  .وي
ازمسوولين خواست نسبت به شناسايي آنان به اتفاق پايگاه هاي بسيج اقدام كنند وگزارش فعاليت هاي خود را به واحد
سياسي نوشهراعالم كنند .مازندران جزء واليات معين براي افغانان نيست وبايدهرچه سريع ترآنها را براساس ضوابط
ازآنجا خارج كنيم.
جلوگيری ازشرکت افغانهای مهاجر درمراسم سيزده ِبدر يک بارديگر چهرۀ افغانی ستيزايرانیها رابرمال ساخت وهمه
کسانی که ازاين عمل نژادپرستانه خبرشدند ،انگشت حيرت به دندان گرفتند .در پارک تابلوی ورود افغانها ممنوع نصب

شده بود .مسؤولين ايرانی درسفارت کابل ساکتاند؛ به تماس هيچ رسانهيی پاسخ نگفته وشايد پس ازاين حق کشی رنج
آور ،وجدان خفتهشان بيدارشده ونادم وشرمسارعاجزازتوجيه اين عمل همکاران خود دراصفهان اند ،يا شايد هم اين
رفتاررا درشمارحق کشیهای که با مهاجرين هموطن مادرسی سال روا داشته اند کارعادی وجزئی از روش معمول رفتار
با افغانهای مقيم ايران دانسته وهيچ خمی به ابرونمیآورند.
اما تعدادي ايرانیهای با وجدان  ،درسايتها شديدآ اين رفتار را محکوم کرده واين عمل را شرم آوروشيطانی خوانده و به
جای حکومت ايران ازافغانهای مهاجر به خصوص کودکان و نوجوانانی که دراين روز ،ازتفريح محروم ساخته شدهاند،
معذرت خواهی کردهاند .اين عمل نژاد پرستانۀ ايران ،درحالی صورت میگيرد که ازچند سال به اين سو ،جشن نوروزبه
صورت رسمی ميان سه کشور ايران ،افغانستان وتاجيکستان به گونۀ مشترک برگزارمیشود ودرست در مراسم تبجيل
ازجشن نوروز احمدی نژاد درتاجيکستان وحسن روحاني درکابل خود هارا دايۀ دلسوزترازمادر برای افغانها جلوه داده
وکشور ما را اشغال شده خوانده ،برای آينده ما اشک ريخت .اما برادران احمدی نژاد وروحاني در اصفهان نشان دادند که
اظهارات آنچنانی رييس جمهورهاي شان دروغی بيش نيست .اقدام توهين آميزوسلب آزادی ،شهردار اصفهان مبنی
برممنوعيت ورود افغانها درمراسم سيزده بدر نشان آشکار از توهين ،تحقيروبدرفتاری ايرانیها نسبت به مهاجرين افغانی
دراين کشور است .بدون شک رفتارمقامات ايران وسياست توهين آميزمسؤولين اين کشور ،تأثير زيادی بر روحيۀ مردم
ايران گذاشته و تنفرازافغانی ،تبديل به يک نوع بينش اجتماعی شده ،اکثرمردم ايران ،افغانها را به ديدۀ انسانهای محکوم
ومستحق زجروشکنجه میدانند .درمحافل عمومی شيوۀ حرف زدن با افغانها فرق دارد ،معموآل تمسخروتحقير شيوۀ
طبيعی رفتارشماری ازايرانیها با افغانیها است.
روحيۀ افغانی ستيزی درهمه جاوجود دارد .دربرخی ازشهرهای ايران ،افغانها حق زندهگی کردن ندارند .اگرهرظلمی
برآنها روا داشته شود ،قابل پيگيری نيست .ايران ،درزمان جنگ ايران وعراق ازافغانها به عنوان نيروی کارارزان
استفاده برد وکمبود نيروی کارخود را توسط جوانان افغانی برطرف ساخت ،اما پس ازپايان جنگ ،فشارها برمهاجرين
بيشترشد؛ يکی از اقدامات ايرانیها محروم ساختن افغانها ازمکاتب ومراکز تحصيلی بود .کودکان افغانی که اهانت
استادان وهم صنفیهای شان را به منظورآموختن سواد تحمل میکردند ،ديگر حق نداشتند به مکتب بروند مگرآنکه پول
گزافی به دولت ايران بپردازند.
گشت و گزارافغانها درشهرها ممنوع شده وبا افغانها برخورد ابزاری صورت میگرفت .گفته میشود که حتا شماری از
آموزگاران وقتی میخواستند مثالی ازانسانهای بد ،دزد ،راهزن و جنايت کارو ...بزنند ،افغانها رامثال میآوردند ،بدون
آن که پروای اين را داشته باشند که چند کودک مظلوم افغانی درصنف حضور دارند .هيچ مهاجرافغانی نيست که پس از
برگشت از ايران خاطرۀ خوشی ازمردم ومسؤولين اين کشور داشته باشد .درحالی که افغانها دربيشتر کشورهای جهان
مهاجراند ،اما ناراضی ترين افغانها کسانیاند که ايامی را درايران سپری کردهاند .قتل مهاجرين درمرز واردوگاهها از
جمله اردوگاه سنگ سفيد را هيچ مهاجرنمیتواند فراموش کند.
درسال نوزده نودنوميالدي خبرهايی ازکشتارهای جمعی افغانها دراردوگاه موسوم به سنگ سفيد به نشررسيد که خاطرۀ
آن حادثۀ هولناک هنوزدرذهن افغانها باقی است .درحال حاضر حدودپنج هزارافغان محکوم به مرگ در زندانهای ايران
به سر میبرند .با رفتن يک هيئت افغانی درايران به منظور بررسی دوسيه هاي اين محکومين قرار شد تا دولت افغانستان

ازمجاری ديپلماتيک اين قضيه را حل کند ،اما درخم و پيچ مصلحتهای سياسی اين موضوع به فراموشی سپرده شده و
محکومين همچنان درانتظارمرگ به سرمیبرند.
درادامه فشارها برمهاجرين هموطن ما که به بهانه حضوراتباع غيرمجازانجام می گيرد اما دامنه آن تا اتباع قانونی هم
گسترده می شود ،مسئوالن دولتی درتصميمی آشکارا تبعيض آميزاعالم کرده اند که ازاين پس برای افغانهای مقيم ايران،
گواهينامه ( اليسنس ) رانندگی صادرنمیشود وگواهينامههای فعلی آنها نيزفاقد اعتبار است .افغانهای مقيم ايران ،اعم
ازقانونی وغيرقانونی ،درحالی ازرانندگی محروم شده اند که پيش ازاين هم دولت سکونت آنها دربرخی کشورها وهمچنين
معامالت وارائه خدمات اجتماعی به ايشان را ممنوع کرده بود.
ممنوعيت رانندگی افغانها درايران ،جديدترين مورد ازمحدوديتهای دولتی است که اخيرا اعالم شده وقراراست اعمال
شود .ممنوعيت فروش مواد غذايی ،ممنوعيت اقامت دربرخی کشورها که تعداد آنها به طور رسمی  ۳۱شهراز ۱۴
واليت اعالم شده ،ممنوعيت ورود افغانها به پارک ها ،ممنوعيت ارائه خدمات حمل ونقل به اتباع وممنوعيت تحصيل
دربرخی رشته ها برای اتباع خارجی ،ازجمله موارد قبلی فشارها برمهاجرين افغانی مقيم ايران است که درماه های
اخيرمدام درحال شدت گرفتن است  .گسترش محدوديت ها عليه افغان ها ازتعطيالت نوروزآغاز شد که مسئوالن دولتی
اصفهان در ماه حمل ورود مهاجرين وطندارمارا به يکی ازپارکها در روز  ۱۳حمل ممنوع اعالم کردند .وجه نمادين
اين محدوديت ،چند روزبعد با هشدارمديرعمومي اموراتباع ومهاجرين خارجی وزارت داخله به افغانهاي مقيم ايران تکميل
شد که ازآنها خواست نسبت به دريافت مجوزهای قانونی اقدام کنند.
اين مسوول دولتی به افغانهای مجردهم اخطار داد که بايد ايران را ترک کنند که تهديد کرد که درغير اين صورت
بازداشت واخراج میشوند .به جزبرخورد با افراد بدون مجوز ،با کسانی که به نحوی دربهکارگيری ،جابجايی واسکان اين
افراد مشارکت کنند هم برخورد قاطع میشود.
براساس کنوانسيون حقوق پناهندگان  ،۱۹۶۷حقوقی همچون آزادی رفت وآمد و حق مالکيت برای پناهندگان به رسميت
شناخته شده و هيچ مبنای قانونی وشرعی هم وجود ندارد که مهاجرين را ازحقوق ابتدايی همچون غذا خوردن وحمل و نقل
محروم کند ،جزدستور مسوولين ايران که نه تنها چنين محدوديت های غيرانسانی را روا داشته ،بلکه ايرانيان رانيزتهديد
کرده که اگربه اين افراد غذا بفروشند يا آنها را سوارکنند ،مجازات خواهند شد .مجموعه فشارها ومحدوديت ها درحالی
ازسوی دولت برای افغان ها وضع می شود که مسئوالن دولتی ادعا می کنند اتباع افغانستان در ۳۰سال گذشته ازتمام
خدمات عمومی دولت به مردم ايران بهرهمند بوده اند.
درين اواخرماشاهد پخش ويديوی بدرفتاری نيروهای انتظامی ايران با افغانستان های پناهنده دراين کشور که مدتی است بر
روی شبکه يوتيوب قرار داده شده است ،موجی از انتقادها را در ميان کاربران اينترنت برانگيخته است .در اين فيلم
بازداشت شدگان افغانستان که ظاهرا به طورغيرقانونی وارد ايران شده اند در محوطه ای قرار داده شده و ماموران آنها
را مجبور می کنند به روی سرشان بزنند و يا افرادی را که در جلوی آنها نشسته اند به شدت کتک بزنند .يکی از
نظاميان ايرانی بازداشت شدگان افغانی را که به صف کشيده شده بودند ،وادار کرد که بر سر و صورت يکديگر بکوبند .
ديگر سربازان ايرانی با خنده های ممتد نظامی ايرانی را تشويق به ادامه برخورد غير انسانی با پناهجويان افغانستان می
کردند .در قسمتی از فيلم ارائه شده ،نظامی ايرانی ازاين مهاجرين که به طور نشسته به صف کشيده شده اند می خواهد که

بگويند " ما ديگر به ايران نمی آييم ".اين درحالی است که هنوزهيچ واکنشی از سوی مقامات افغاني و يا ايرانی نسبت به
انتشارچنين فيلم هايی نشان داده نشده است  .افغان های که به داليل مختلف از جمله بيکاری و جنگ های پی در پی به
ايران مهاجرت کرده اند بارها از " بدرفتاری" نيروهای انتظامی و مرزبانان ايرانی و گاهی مردم عادی سخن گفته اند .
نامه يك دختر افغان به ايران وايرانيان

ايرانی عزيز مرا ببخش اگر با مهاجرت اجباری ،از دست جنگ ،از دست بنيادگراهای مذهبی(طالبان) ،پا به خاکت
گذاشتم .مرا ببخش اگر از نانت استفاده کردم ،نانی که حق بچههايت بود .مرا ببخش برای تمام آب و برق و گازی که،
هرچند با پرداخت پول ،استفاده کردم .مرا ببخش اگر از صفحات وبت برای درددل شخصی استفاده کردم .مرا ببخش اگر
درکوچهها و خيابانهايت راه رفتم و قدم زدم .مرا ببخش اگر پدر و برادر کارگرم روی ساختمانهايت و زمين
کشاورزیات کار کردند و يک فرصت شغلی را شايد از پدر و برادرت گرفتند.
مرا برای همه چيز ببخش .میدانم با همه پوزش خواهی ،باز بدهکارم ،بقيه بدهکاريهايم را ببخش .ايرانی عزيز ،ازت
ممنونم که به من جا و پناه دادی تا به اين سن برسم .سپاسگزارم که گذاشتی از هوای اکسيژن پاک خاکت ،نفس بکشم.
تشکر که گذاشتی چند سالی بر نيمکتهای کالس درست بنشينم و از گچ و تختهات استفاده کنم .البته من در مدرسه
خودگردان افغانی درس میخواندم ،ممنونم که اجازه دادی چند سالی درمدرسه خاک تو و پيش معلمهای ايرانی نيز درس
بخوانم.معلم ايرانی از تو هم ممنونم که به من خواندن و نوشتن ياد دادی .شايد برای همين از اين که گاهی مرا به گناه فقط
افغانی بودن ،تحقيرکردهای ،بخشيدمت »...من نه تنها از نوشتن دوباره آن احساس شرم میکنم ،بلکه از خواندن آن هم
شرمنده شدم .بد و خوب درهر قومی هست .همه افغانیها تجاوزگر و جنايتکار نيستند .خائن و  ...نيستند .مثال برادر و
پدرمن برای بزرگ کردن من در خاک خوب شما ،يک عمر و روزی ده تا دوازده ساعت کار توانفرسا و کارگری کردند
و دست از پا خطا نکردند .به هرحال اگر بارگران بوديم ،رفتيم .قبال نمیتوانستم ،چون بچه بودم ولی اينک که بزرگ
شدهام میتوانم به کشورم برگردم تا ديگر بهم نگويند :افغانی  ...و  ...و در جواب من به جای دو کلمه حرف دوستی که
هزينهای ندارد  ...ناسزا بنويسند ” ».خاطره تلخ ،به جرم اينکه تو افغان هستی و چرااستعدادش را داشتی ؟ سال سيزده
هفتادنوخورشيدی دانش آموزسال سوم راهنمايی مدرسه شهيد شيخ فضل هللا نوری منطقه پانزده تهران بودم چونکه يک
سال به دليل جنگ های دهه هفتاد از درس عقب افتاده بودم سال دوم راهنمايی را امتحان جهشی دادم که خوشبختانه با
معدل خيلی باال افتخارخانواده ومدرسه شدم ولی اين خوشبتخی با تبريکی خيلی جالب معلم رياضی سال سوم راهنمايی

روبرو شد .آقامعلم وقتی داخل کالس شد حضوروغياب کردوقتی نوبت نام من رسيد بچه ها با شوق وحيرت گفتن که
قادری امتحان جهشی داده سال دوم را .
معلم به جای تقديروتشويق فقط دنبال بهانه گشت که منو جلوی کالس بکشد .گناه چه بود کسی نفهميد؟ گفت تو سرکالس
نشستن را تاهنوزبلد نشدی کره خر .گفتم آقا مگر چه کار کردم ؟گفت حاال تو زبان هم درآوردی ؟ حرف نزن دستاتو بگير
باال  .دست هاموگرفتم جلوی آقا معلم گفت نه پشت دست هاتو ميخوام ببينم که ناخن هاتو گرفتی يا نه ؟ پشت دست هامو
گرفتم جلوی آقا معلم کمربندشو درآورد با قسمت آهنی اون شروع کرد به...
ايرانيان باوجدان وبااحساس درجواب اين دخترخانم درشبکه هاي اجتماعي نوشته اند :
ما بعنوان ايرانی اين قوانين نژاد پرستانه و ضد انسانی حکومت آخوندا را محکوم می کنم خود ما مردم ايران اولين
قربانيان حکومت جرم و جنايت پيشه جمهوری ضد اسالمی ايران هستيم شما فکر می کنيد حکومت ايران با ما ايرانيان
رفتار بهتری دارد ؟ به ما زور نمی گويند؟ به ما توهين و اهانت نمی کنند؟ منابع و منافع ما را به تاراج نمی برنند؟ مگر
به حريم حرمت جان و مال و آزادی ما تجاوز نمی کنند؟ صدوبيست هزارتن از بهتر فرزندان اين آب و خاک ما را
حکومت ايران قتل عام کرد و هزاران هزارمثل ما آواره و راهی تبعيد اجباری شدند  ،مردم ما گرفتار نظام نامشروعی
شدند که برای حفظ منافع ارتجاعی خويش از هيچ خدعه و خيانت و دروغ و نيرنگی روگردان نيست! همين امروز يک
جوان ايرانی به نام مسعود سيد طالبی را بخاطرفعاليت فيس بوکی به بيست سال زندان محکوم کردند!! می بينيد اين
حکومت با قوانين زن ستيزش با زنان ما چه رفتاری می کنند! می بينيد با اقليت های مذهبی مثل بهائی ها مسيحی ها و
کليمی ها ی ايرانی چه رفتار می کنند با هموطنان کرد و ترک و بلوچ ما چه رفتار می کنند! وقتی حکومت ايران با مردم
خودش اين چنين رفتار می کند! انتظار داريد با شما رفتار بهتری داشته باشند؟ برادر افغان من شرمنده شما هستم ! مرگ
برحکومت جنايت پيشه جمهوری ضد اسالمی ايران.

