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  تراژيدی اخراج اجباری مهاجران افغان با هيچ تالشی پايان نميابد
 

ی با مهاجرت و آوارگی پيوند تاريخ پرحوادث جهان سرشار از جابجايی انسانهاست و سرگذشت جوامع بشر

خورده است چنانکه انسانها به داليل متعدد کمتر در زادگاه خود باقی مانده و با اهداف چون دستيابی به زندگی مناسب، 

کار و کسب بهتر و رهايی از مشکالت اقتصادی، منازعات و جنگ و فرار از شرايط خطرناک همواره از جای به 

 و يا آواره گرديده اند از اينرو مهاجرت پديدۀ ايست که در تاريخ اکثری از جوامع مصداق جايی ديگر مهاجر، پناهنده

عمل دارد و هيچ جامعۀ را نميتوان سراغ کرد که موضوع مهاجرت در آن مورد بحث و توجه قرار نگيرد؛ بلکه تمامی 

جای ديگر مهاجرت نموده  و غرض سر جوامع بشری در مقاطع مختلف از زمان با توجه به شرايط پديد آمده از جای به 

وسامان دادن به زندگی و بهبود وضعيت اقتصادی شان به کشورهای بيگانه پناه گزيده اند؛ بنابرين پديدۀ مهاجرت يکی 

 .از موضوعات مهم اجتماعی است که از ديدگاه دين اسالم هم چنان به عنوان يک اصل اجتماعی تلقی گرديده است

  

ار داده شد از قبيل  گرفتاريها و مصائيب شديد اقتصادی و اجتماعی، موجوديت ظلم و استبداد، عوامل که فوقًا تذک

از جمله مواردی هست که در پديد آوردن ... فرار از شرايط جنگ و خشونت، رسيدن به يگ وضعيت مطلوب امنيتی و

و اغلبًا از حوادث و رخدادهای مهاجرت انسانها نقش دارند افزون برآن مهاجرت ضمن آنکه يک امر اجتماعی است 

طبيعی ناشی ميگردد اما بعضًا به دليل فجايع که بدست خود انسانها رقم خورده و امنيت و آرامش جوامع بر اثر آن به باد 

فنا داده ميشود، بوجود آمده و منجر به جاری شدن سيلی از خانه بدوشان در عرصۀ ملی و بين المللی ميگردد که 

 جمله کشورهايست که حاکميت دوامدار جنگ و خشونت، در آن به مهاجرت و آوراگی بخش قابل افغانستان از آن

مالحظۀ از مردم به خارج از کشور منجر گرديده است، زيرا پيامدهای ناشی از تداوم سه دهه جنگ، بحران و ناامنی 

نگی اين کشور را شديدًا متأثير های گسترده در عين آنکه ساختار و زيربناهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، و فره

ساخت و ويرانی های بيشماری را موجب شد هم چنان روند اين تنشها و نابسامانيهای سياسی  بيشتر از بيش مردم را 

متضرر ساخته و تأثيرات زيانباری را برزندگی آنان تحميل نمود؛ چنانچه مهاجرت و آوارگی تعداد قابل مالحظۀ از 

ر کشور های دور ونزديک بويژه در کشورهای همسايه از پيامد های بارز آن دوران تلقی شهروندان افغانستان د

ميگردد؛ دوران که نه تنها امنيت و آرامش مردم تأمين نبود بلکه استمرار جنگ های ويرانگر داخلی و گسترش دامنۀ 

 اين ترتيب تعدادی چشمگيری از مردم ناامنی ها در نقاط مختلف کشور زندگی خيلی از انسانها را به قربانی گرفت، و به

به منظور فرار از شرايط جنگ و رسيدن به يک وضعيت مطمئن امنيتی ناچارًا  به کشورهای خارجی مهاجر و يا 

چنانچه حضور گستردۀ صدها هزار افغانی و به خصوص در کشورهای ايران و پاکستان مسألۀ ايست . پناهنده گرديدند

گ مبدل گرديده است زيرا از يکطرف ظرفيت الزم برای جذب اين همه مهاجر و ايجاد که امروزه به يگ چالش بزر
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اشتغال برای آنها در  داخل کشور وجود ندارد و از جانب ديگر کشور های ميزبان همواره به اخراج اجباری آنان 

  .متوسل ميشوند

ه بعنوان مهاجر بسر ميبرند متأسفانه با و اما مورد قابل بحث و تأمل اينکه شهروندان افغان که در کشورهای همساي

انواع مشکالت و نارسايها درگيرند زيرا رويه و رفتار حاکم بويژه در کشور ايران و نوع نگرش نسبت به مسألۀ 

پناهنگزينان افغانی به گونه ميباشد که مشکالت و چالشهای مهمی را فرا راه زندگی آنان قرار داده است چنانچه اعمال 

و ستم تحقير و سرکوب شخصيت آنان، ارائه ذهنيت های منفی در افکار عامه نسبت به مهاجرين افغانی، انواع ظلم 

افغانی کثافت، (تحميل محدوديت ها و ممنوعيت های بدون توجيه بر آنان، رفتارها و برخوردهای توهين آميز مانند 

واره در برابر آنان اعمال شده و با آنهم مهاجران به رغم از مواردی هست که هم...) افغانی بدبخت، عوضی، افعی و 

اين همه برخورد های غير انسانی و تحمل انواع مشکالت،  به دليل عدم شرايط کار و اشتغال مناسب در افغانستان به  

 .اقامت شان در آنجا ادامه داده اند

  

ران موجب شده تا کشور مذبور به هدف بنابرين گسترده گی جمعيت از شهروندان افغانی به خصوص در کشور اي

عودت و بازگرداندن آنها بعضًا با توسل به شيوه های قهری و اجباری و بعضًا با شيوه های غير از آن اقدام نمايند، هر 

چند که کشور نامبرده هيچگاهی رفتار ثابت و بدون تغير در قبال مهاجران افغانی نداشته و همواره برخالف تعهدات و 

ت انجام شده در ارتباط به مسئلۀ بازگشت مهاجران افغانی عمل نموده است، اما اخيرًا تعهدات را مبنی بر متوقف توافقا

ساختن روند اخراج اجباری پناهگزينان افغان و ايجاد شرايط کار برای آنها در پيوند با سفر هئيت بلند پايۀ دولت 

هبری معاون دوم رئيس جمهور به هدف گفتگو با مقامهای ايرانی در افغانستان در ايران وعده سپردند، هئيت افغانی به ر

خصوص بازگشت تدريجی  مهاجران افغانی و گفتگو پيرامون حل مسايل و مشکالت مربوط به آنها به ايران سفر کرد و 

 رغم پرداخت سند توافقات خوبی نيز در اين راستا با جانب ايرانی بعمل آمد که مقامهای کشور متذکره وعده سپردند تا به

اما کشور . اقامت و ويزای کار برای مهاجران افغانی هم چنان روند اخراج آنها را تا پايان زمستان امسال متوقف سازند

ايران بر خالف تعهدات قبلی در اين خصوص و با توسل به يک اقدام غير منتظره در شرايط دشوار و طاقت فرسای 

مهاجران زدند و مطابق اظهارات مسوولين کميساريای عالی سازمان ملل متحد در زمستان دست به اخراج بی رويۀ اين 

.  مهاجر افغانی از کشور ايران اخراج گرديده اند٨٠٠٠ روز به اين طرف بيش از ١٥امور مهاجران در مدت کمتر از 

وق بين الملل عمومی و اصل بنابرين برخورد اين گونه دولت ايران نسبت به مهاجرين افغانی که مغاير با معيار های حق

حسن همجواری ميباشد، مسلمًا پيامدهای خطرناک را بر روابط دوستانه دو کشور وارد خواهد نمود، و رويکرد اخراج 

اجباری مهاجران افغانی توأم با شکنجه در يک شرايط دشوار و طاقت فرسا، تداعيگر اين واقعيت است که کشور متذکره 

ياسی به منظور تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان به هدف پاسخ به خواسته های مورد نظر با اهداف و انگيزه های س

شان از اين طريق، نه تنها برتعهدات خويش در رابطه به مسألۀ مهاجران افغانی پا گذاشته است که حتی برخورد انسانی 

 .و رويه نيک با آنان را نيز فراموش کرده اند

اور است تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان با همياری جامعۀ جهانی، با تبين در هر صورت مردم ما اميد

رويکرد های مناسب و جستجوی راهکار ديپلماتيک و سياسی در راستای حل اين معضل و  متقاعد ساختن دولت ايران 
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مهوری اسالمی مبنی بر عودت تدريجی و مسالمت آميز مهاجران افغان گامهای مؤثری را برداشته و هکذا دولت ج

ايران باتوجه به توافقات منعقده در اين خصوص و باتکيه بر اصل حسن همجواری و از همه مهتر با در نظرداشت 

قواعد ونورمهای حقوق بين الملل عمومی مبنی بر اينکه دولت ها بايد در مطابقت به توافقات و قرار داد های انجام شده 

ايند، با دولت جمهوری افغانستان درزمينۀ حل اين مشکل به يک راهکرد در رابطه به مسألۀ مهاجران برخورد نم

  .مسالمت آميز برسند

 
 
  
 

  


