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 يرانی ها و بی تفاوتی افغانستانمهاجرين قربانی هدفمند ا         
 

برخورد قانونی با اتباع بيگانه حق مسلم هر کشوراست ولی بايد در نظر داشته باشيم که مهاجرين تحت چه شرايط 
متاسفانه اکثر کشورها با مهاجرين با نگاه .پس بايد با آنها به عنوان يک مجرم برخورد نشود.مجبور به مهاجرت شدند

 .يک مجرم می نگرد

بعد از شکست طالبان و بر قراری دولت انتقالی ودر نهايت دولت مردمی ايران يکی از کمک کنندگان در امر بازسازی 
 کيلومتر و پروژه های 120پروژه ی مهمی که ايران ساخته است بزرگراه دوغارون هرات به طول . افغانستان بودند

محدود کردن .  در قبال مهاجرين متفاوت بوده است ولی از طرف ديگر سياست اين کشور. مختلف ديگر می باشد 
مهاجرين در امر اشتغال ، جلوگيری از ادامه تحصيل و اخراج اجباری مهاجرين منفی جلوه دادن مهاجرين از طريق 

 .رسانه ها و غيره نمونه هايی از استراتژی های متفاوت ايران در مقابل مهاجرين افغانی می باشد

رف يکی از برنامه های ايران جلوگيری از ادامه تحصيل مهاجرين بود که خود لطمه بزرگی به  به اين ط1380از سال 
اخراج اجباری مهاجرين در اوائل . البته با پی گيری دولت افغانستان تا حدودی حل شد . اين ملت آواره تلقی می شود 

حقوقی و دولت افغانستان مواجه شد از  که با عکس العمل های مختلفی از طرف رسانه ها و افراد حقيقی و 86سال 
 وزير از کابينه دولت از طرف پارلمان افغانستان که در نهايت با دستور رئيس جمهور ايران متوقف 2جمله برکناری 

 .شد

برنامه ی جديد ايران برای مهاجرين افغانی که در نوع خود بی نظير و يا کم نظير است هدايت به شغلهايی که از طرف 
ار و امور اجتماعی در نظر گرفته شده است ،می باشد که بيشتر حالت تشريفاتی را دارند تا يک شغل ثابت و وزارت ک

اکثر شغلهای در نظر گرفته شده عينييت شغل را ندارند يا اينکه اصال کارفرما ندارد اگر هم کار فرما داشته باشد . پايدار 
ندارد که همگی نشاندهنده تحت فشار قرار دادن اتباع افغانی و کار فرما نسبت به شغل مورد نظر جواز فعاليت را 

 .منزوی کردن آنها از اجتماع و در نهايت مجبور به ترک اين کشور می باشد

از جمله اگر از دولت سوال کند که چرا جلوی اشتغال . دولت ايران نسبت به اين برنامه ها استداللهای بچه گانه ای دارد 
در جواب گفته می شود که ما برای اينها دعوت نامه ارسال نکرده بوديم بايد برگردند به مهاجرين را می گيرد 

آيا واقعا اين همه مهاجر که در اکثر کشورهای وجود دارد همه با دريافت دعوت نامه به آن کشورها . کشورشان
در اين باره بايد عرض شود که . مهاجرت کرده اند يا مهاجرت آنها بر اساس عوامل نا امنی و فقر و غيره بوده است

خود ايران از آن دسته کشورهايی است که بيشترين مهاجر در کشورهای مختلف جهان مثل امريکا و کشورهای اروپايی 
دارد ولی تا هنوز گزارش نشده است که از طرف آن کشورها نسبت به مهاجرين ايرانی برنامه های اخراج اجباری ... و 

به مراتب در ايران بهتر از .. با وجود اينکه شرايط امنيت و تعادل اقتصاد و. صورت گرفته باشد... و محدوديت شغلی و 
گزارشها مبنی بر اينست که مهاجرين شغلهايی مثل استاد دانشگاه و پزشکی و کارهای دولتی و حتی . افغانستان است 

ميم دارد پيش پا افتاده ترين و ساده ترين کارها ولی در ايران، دولت تص. کار در اداره پوليس می توانند داشته باشند 
يعنی کارگری را از مهاجرين برداشته و آنها را به طرف کارهای به مراتب خطرناک چه از نظر بهداشت و چه از نظر 

 .امنيت مثل کار با مواد شيميايی و کار در معادن وغيره به اجبار هدايت کند

ا مهاجرين حق مسلم هر کشور است چرا ايران با مهاجرين عراقی برخورد تازه اگر فرض کنيم که برخورد قانونی ب
 سال جنگ تحميلی و خسارتهای سنگين چه از نظر انسانی و اقتصادی به ايران تحميل کرد که 8مشابه ندارد کشور که 

برخورد دوگانه اين کشور در قبال مهاجرين خارجی خود بيانگر اين است که ايران با توجه . ملموس استهنوزآثار آن 
 .کشور تابع آنها برخورد دارد در البالی اين برخوردها بدنبال اهداف بلند مدت است
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رف امريکا و ايران با توجه به مسائل خارجی مثل تحت فشار بودن اين کشور بخاطر دسترسی به انرژی اتمی از ط
کشورهای اروپايی افزايش تورم در داخل ايران و اشتراکات مرزی با دولت افغانستان به دنبال تغيير ذهنيتهاست که به 

 .موارد زير می توان اشاره کرد

اول اينکه ايران در عرصه بين المللی، برای حمايت خود در مقابل ابر قدرتی مثل امريکا مجبور به پرداخت ميلياردها 
می باشد در حقيقت ايران بخاطر همراهی اين ..... الر به کشورهايی مثل روسيه چين فلسطين لبنان سوريه کوبا و د

لذا هدف از برنامه هايی مثل اخراج اجباری مهاجرين افغانی و غيره . کشورها در عرصه بين المللی به آنها باج می دهد 
لب توجه کارشناسان ايرانی چه در خارج و چه در داخل به مسائل و جمع آوری ارازل و اوباش در داخل ايران بيشترج

فرعی است تا کمتر تحت فشار باشد که چرا به اين کشورها باج ميدهد و چرا روابط خود را با امريکا بر قرار نمی کند 
 کشور که منجر عدم مديريت صحيح دولت در مسائل داخلی اين. که مجبور نباشد مبالغ هنگفتی به اين دول پرداخت کند 

به بيکاری و افزايش تورم شده است و در حال حاضر سامان دادن اشتغال مهاجرين افغانی و بر کناری آنها از کارهايی 
مثل بنايی و غيره بهانه ی خوبی است که مردم خود را سرگرم نگهدارد تا مجبور نشود بخاطر مديريت نادرست در 

 اکثر کارشناسان اقتصادی ايران اعالم کرده بودند که ايران ساالنه نان 82در سال . داخل کشور پاسخگوی ملت باشد 
اين خودش نشان از عدم مديريت .  ميليون جمعيت را به عنوان نان خشک به زباله دانی های نان خشک می ريزند 15

سوم . بهانه است پس به جرأت می توان گفت که محدود کردن يک يا دوميليون مهاجر بيشتر يک . دولت در داخل است 
اينکه اين کشور اشتراکات مرزی زيادی با افغانستان دارد و از طرف ديگر به دنبال منصرف کردن افغانها نسبت به 

 .تا بتواند گاز خود را به اين دو کشور صادر کند . عبور لوله گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به پاکستان و هند است 

منتهی به ايران می شود يعنی در حقيقت از اين دو رود خانه فقط ايران تا هنوز برای دو رودخانه بزرگ افغانستان 
 .شکوفا شدن صنعت کشاورزی و مصرف شخصی استفاده کرده است

رودخانه بزرگ هيرمند که سالها است بدون کدام قرار دادی ازآب آن استفاده ميکند و رودخانه هريرود ايران با 
 .ن رودخانه افغانستان سدی بنام سد دوستی ايجاد کرده است روی اي" ترکمنستان مشترکا

با . در صورت جلوگيری اين دو رود خانه به جرأت می توان گفت که بزرگترين ضربه اقتصادی به ايران وارد می شود
 جلوگيری آب رود خانه هيرمند مناطق جنوب ايران دچار خشکسالی خواهد شد و از آن طرف با جلوگيری از ريزش آب

 .رود خانه هريرود در سد دوستی از طرف افغانها، باز هم بزرگترين ضربه اقتصادی به ايران تحميل خواهد شد 

با توجه به اين همه اشتراکات مهم اين کشور با افغانستان در صورت عدم همکاری افغانها نسبت به اين اشتراکات فقط 
انی به عنوان يک اهرم تأثير گذار استفاده خواهد کرد تا بتواند اين کشور از مهاجرين افغ. جانب ايران ضرر خواهد کرد 

 .از افغانستان امتياز قرار داد استفاده از آبهای اين کشور را اخذ کند

 


