
 
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق  ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 

 ۰۸/۰۴/۲۰۲۲          یونس نگاه

 

 رنج مهاجران در ایران
 (آمیزخاطرات من از رفتار تبعیض)

 

بار اول حدود یک هفته ماندم، بار دوم دو هفته و بار سوم نیز حدود ده روز. در هرسه  سه بار به ایران سفر کرده ام. 

نبودم و  هیچ کسی  و جز مصرف پول در ایران یک تومان هم از آن کشور عاید نکردم، بار دوش  بار پاسپورت داشتم 

نساخته بودم.   مواجه  را با خطر  فردی  هیچ  یکفرصت شغلی  سفر احتماالً بیش از معاش  آن سه  یک معلم    هٔ سالدر کل 

 .ایرانی در آن کشور مصرف کردم

بود. خانواده با محبت  ها، کارکنان هوتل، رانندگان و بازاریبرخورد بیشتر مردم خوب  و گاهی  ها رفتار بد نداشتند 

اما با آنو صمیمیت نیز روبرو می وشدیم.  رفته بودم  از مجاری رسمی  کوتاه می  که  از برخوردهای زننده مدت  ماندم 

 .مصئون نبودم

بود. در یک بار اول حدود بیست و شش یا بیست و هفت سال و اتوبوس را از سر    تهپُس ام  مامور پولیس راه باال شد 

از جمله پیش من که از چهره ایستاد و پاسپورتام آشکار بود افغانتا پا گشت.  پاسپورت را ام  زیرور  ام را خواست.  دادم. 

گرفته رفت پا با خود  پاسپورتئو رو کرد، چیزی مشکوک ندید.  و برگشت.  اما ین، شاید نزد همکارش. دیدند  ام را داد 

چرا مجازات هم برایم تعیین کرد! چند تا آشغال دورتر از چوکی من در راهرو بود. مرا دستور داد که آننمی ها را دانم 

دی اعتراض کنم،  خواستم  چشمبردارم.  ایندم  گفت  و با تهدید  را کشید  از هایش  هیچ یکی  و بیرون بیانداز.  را بردار  ها 

فرهنگ ایران   از  بخشی  احتماالً  افغان  تحقیر و مجازات  کردم  و احساس  کردند  سکوت  همه  اعتراض نکرد.  مسافران 

می چرا.  نگفت  هیچ کسی  بیرون انداختم.  کرده به  را جمع  آشغال  رفتم  اگر  است.  رفتار نکنم دانستم  مامور  به دستور 

دادجزاهای سنگین  .تر خواهد 

در تهران، در یک جاده   ماندیم.  دو هفته ایران  با معصومه و بازهم با ویزا و پاسپورت رفته بودیم و مدت  بار دوم 

از یک ناحیه به ناحی مسیر،  چهار نفری )کار( دران  موتر کوچک  می  هٔ منتظر موتر بودیم.  من  برددیگر شهر مسافر   .

ولی بهپیش شوم معصومه را راه دادم  جای آنتر ایستاده بودم و وقتی موتر ایستاد، دروازه را باز کردم،  داخل  که خودم 

خانمی که پشت سر معصومه ایستاده بود، ظاهراً ازین حرکت من و این نشستم.  که پیش از او تا اول باال شود. بعد خودم 

نیامده ب هاسوار موتر شده بودیم خوشش  خانومتو خیلی دوست داری  افغانی،   !ود. بعد از من باال شد و با طعنه گفت: 

این بند راننده آدم مهربان بود و آن خانم را نصیحت کرده گفت  پرت و پال گفتیم.  کردیم و کمی  کار بدی   هٔ دعوا  خدا 

شما هم که جای تان خالی بودنکرده، خانم این کجایش زشت است.  را راه داده است.  نیامد  اش  هیچ خوشم   .و نشستید. 

با برخورد   زیاد نگشتم.  جای محدود  و سرزدن به چند  رسمی  بود جز اشتراک در مراسم  که رسمی  در سفر سومی 

در ایران با زننده کنفرانسی  و کنایه شنیده بودم.  ایران طعنه  در سفارت  پیش از سفر  بر نخوردم اما  ای در خاک ایران 

و متشبث "تشبثات کوچک  یکی من  عنوان  شده بودند.  نفر معرفی  از اتاق تجارت افغانستان دو  ان زن" برگزار شده بود. 

بسیار مودبانه برخورد میخانهبودم. مامور یا مسئول ویزا که در سفارت کنند، در آن سفارت مثل های دیگر با مراجعین 

مثالً با طعنه از من پرسید اینئر جناب عالی چرا تشریف جا کنفرانس  یس و کارفرما برخورد داشت.  متشبثات زن است، 

که کنفرانس دو بخش داشت، یکی موضوع تشبثات کوچک بود و دیگری تشبثات زنان و از کشورهای  می برند؟ درحالی 

کرده بودند ایران بسیار نمایندگان و تاجران مرد اشتراک   .دیگر، به شمول 

از کش  گونه رفتارها جا با اینام. اما هیچورهای منطقه رفتهنصف عمر من به مهاجرت و سفر گذشته است. به تعدادی 

داشتنیروبرو نشده مردم ایران دوست  کرده و تبلیغات ام.  که بر ایرانیان تحمیل  اما رژیم آن کشور با شرایط سختی  اند، 
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نژادپرستانهسوء و سیاست مهاجرانهای  ایرانیان و  خود  را برای  زندگی  محیط  است،  گرفته  که روی دست  بسیار   ای 

 .تنگ ساخته است

زغال سنگ رفتم، در کوره کار و زندگی کردم. به معدن  ها خشت کار  نزدیک به یک دهه در پاکستان درس خواندم، 

با آن با ترن و اتوبوس از شرق تا غرب آن کشور بارها سفر کردم،  و تنها یک مهاجرکارت  کردم،  که پاسپورت نداشتم 

زن پاکستبا خود می هیچ  نکرد که ایستادنانی بخاطر پیشگرداندم.  هیچ مامور پاکستانی مرا وادار  در صف نق نزد،  ام 

البته چند بار با پولیس پاکستان هم درگیر شده بودم   هٔ کاری کنم و هیچ کسی طعندهلیز یا راهرو را پاک برایم نداد.  ملیتی 

یک گرفت. اما رفتار تحقیرو حداقل  از من رشوت  صد کلدار  رفتار  بار یادم است  پولیسی خود  آمیز نداشتند. طبق عادت 

و با پول راضی میمی  .شدندکردند 

که این پست را می آن عده دوستان ایرانی  افغانستان با آنمردم ایران،  به این تفاوت رفتار فکر کنند. مردم  که  خوانند 

بار پایش بطور رسمی  هیچ افغانی که یکدارند ولی تقریباً    ها و خاطرات شیریناز رفتار فردی خیلی از ایرانیان داستان

بی بیگانهیا بدون ویزه به ایران رسیده است،  در ایران معضل ستیزی و افغانداغ توهین و تحقیر برنگشته است.  ستیزی 

و فرهنگیان آن کشور مسئولیت دارند که کنار مهاجران افغان  جدی است. ایرانیان اهل رسانه، نویسندگان، سیاست مداران 

افغانبیای احتمالی  که بهستند و از کمپاین  موجنظر میآزاری  با سرازیر شدن  راه افتاده، مبارزه   هٔ های تازرسد  مهاجران 

خبرهای شرم از ایران میکنند.  ویدیوهایی از رفتار جنایتآور  به دست  رسد.  افغان دست  کارانه با کودکان و کارگران 

چطور جامعمی  ها عادی شده است؟ایران با این رفتار  هٔ شود. 
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