اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ در اﯾﺮان :از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ
اﻣﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ۱۸دﺳﺎﻣﺒﺮ را »روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۶
ﺑﻪ  ۲۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ »روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان« ،ﺳﺎل  ۲۰۱۶را ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ و آﺷﻔﺘﻪی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ،ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ
در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺘﺶ .ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺪاوم و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮش ،ﯾﮑﯽ
از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻬﺎﺟﺮت در داﺧﻞ ﻣﺤﺪودهی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺒﺎری .ﺑﺤﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای در
ﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﺮده
ﻋﺮاق و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را آواره و راﻫ ِ
اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی آواره در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان )و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن( ﭘﻨﺎه
آوردهاﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺷﻮروی ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ
وﻗﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ روی آنﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد .در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ،۱۹۹۰ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ،ﺟﻨﮓ
ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ آوارهﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ۹۰۰ﻫﺰار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

از اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ
اروﭘﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻟﻤﺎن از ﺳﺎل  ۲۰۱۵درﮔﯿﺮ ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺟﺰ ﻣﺮدم ﺟﻨﮓزدهی ﺳﻮرﯾﻪ ،ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮﯾﺖ
اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دارﻧﺪ ،ﺳﻬﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﮓزده ﯾﺎ ﻗﺤﻄﯽزدهی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ .ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﺟﻮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در

ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ از اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۹۹۰در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه» :در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروی ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ زﻧﺪه ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺸﺖ «.از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا در اﯾﺮان ،ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮاً اﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻤﭗ ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ آﻟﻤﺎن ﭘﺮ از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﻢ؟«
در ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در اﯾﺮان
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪای ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش )ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻣﺘﻮﻟﺪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ(
در ﯾﮏ ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ در اﻃﺮاف ﺑﺮﻟﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت را در اﯾﺮان ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎ را ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ را .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﭽﻪام ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼت را دارد .از ﺣﻖ ﺧﻮدم ﮔﺬﺷﺘﻢ ،از
ﺣﻖ ﺑﭽﻪام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﺬرم .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﺪ«.

ﺳﻪ دﻫﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ
در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۴ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪرک و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﻣﺪارس اﯾﺮاﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاش ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻤﻬﻮری درﺑﺎرهی ﺣﻀﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آﻣﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽای ﮐﻪ در دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽِ ﭘﺲ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر وارد ﻣﺪارس ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺪی اﻓﺮوز )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺖ( ،ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺨﺼﯽاش ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺪارک ﭘﺲ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮوﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۵-۹۴ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۶-۹۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮﯾﻪای از
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ« ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﺒﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ًا ﺟﺰء ﻓﺮودﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪارس در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﺷﺎن زﯾﺎد ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺶآﻣﻮزان آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻫﻤﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ،
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﯿﻠﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ.

»ﺑﺮﮔﺮد ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮن«
اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎزﻧﯿﻦ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎزﻧﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ «.ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪه و
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺖ( ﮐﻮدک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
او ﭼﻨﺪﺳﺎل از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ »اﯾﻦﺟﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﯽ؟ ﺑﺮو ﮐﺸﻮر ﺧﻮدت!«
ﻋﺎدت دارد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺰاره ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوتﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ »اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻫﺰاره ،ﮐﻪ در ﺳﺎل اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در اﯾﺮان درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در
ﮐﻼس ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ »ﭼﺸﻢﺑﺎداﻣﯽ« ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻫﺪی اﻓﺮوز ،ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ "ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن" ﯾﺎ "ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ" ﺧﯿﻠﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﺗﻬﺮان روزﺑﻪروز ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد «.او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﭘﺎرﺳﺎل ،ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی
ﻗﺮآن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ اول ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮورﺷﯽاش ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ اﻓﻐﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ «.ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰی ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺪی ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدک  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﮐﻮدک ﺳﺮﺑﺎزان اﻓﻐﺎن در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻧﻌﻞ واروﻧﻪ ی ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮔﺎه ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﯾﺮان از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .در دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان در ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺮاﯾﻢ و
اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻣﺘﻬﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﺗﺒﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه روی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻮدن ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪی ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و ﻫﻢ راﻫﯽ ﺑﺮای آﺳﻮدﮔﯽ وﺟﺪان
ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿ ِﻪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺎ ﺿﻤﻨﯽ ﮐﻪ »ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮ ﻧﻤﯽزﻧﺪ «.ﺣﺎﻻ اﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ روﯾﻪاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
ﻓﺮﺳﺘﺎدن »داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم« ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪی اﻓﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان  ۱۷ﺳﺎﻟﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و در

ﻗﻄﻌﻪی »ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم« در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا دﻓﻦ اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻ آﻣﺎری از ﺗﻌﺪاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺳﻦ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهی
آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ،ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻪ ﭘﺨﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از آنﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ «.او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ واﻗﻌ ًﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدن در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﺷﺮاﯾﻂ
دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﻪ روی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽﺗ ِﺮ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
والاﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل در ﮔﺰارﺷﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻧﻮﺷﺖ :دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﯽروﻧﺪ  ۵۰۰دﻻر ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ در اﯾﺮان ،و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ.

»ﺑﭽﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻪ!«
در ﻣﺪارس ،وﻗﺘﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻄﻨﺖﺷﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎﻇﻢ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﻓﻐﺎﻧﯽ« ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻧﺪارد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻣﺪرﺳﻪای در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ،ﯾﮏ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎباش را ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارد ﺑﺪﻫﺪ ،در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ و ﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺘﺎب او را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و او را ﺳﺮ ﺻﻒ ﺟﻠﻮی ﺑﻘﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺎ ک ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن! ﻋﻘﻞ اﯾﻦ
ﺑﭽﻪاﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺪ!«

اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،رؤﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪی ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﺎدل رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ در رﺷﺘﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ« دارﻧﺪ و در واﻗﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ »ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه را دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ

در اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دوﻟﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎ روادﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﺪی اﻓﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی اداری ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻗﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﯽزﻧﻨﺪ «.ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان را ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﭘﺲ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺒﻮر اﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺧﯿﻠﯽ از دﺧﺘﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
از ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ،ر ﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن،
ﯾﮑﯽ از دردﺳﺮﻫﺎی ﻏﺮب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮت دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻏﺮب ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺬب اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ارزشﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ارزشﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻮﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮﻧﯿﺦ آﻟﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۲۰۱۶
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﺎ ﮐﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺪام ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺟﺰ در دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب آنﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ از »دﯾﮕﺮی« ﺑﻪ »ﺧﻮدی« اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .زﻫﺮا ،دﺧﺘﺮ  ۲۸ﺳﺎﻟﻪی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ۲۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و روادﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﺮات ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻫﻮﯾﺖ روﺑﻪروﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ
ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان؟ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪام! ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪام و ﻧﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺧﻮدم را – ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺧﻮدم را – ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺪاﻧﻢ «.زﻫﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎ و ﺑﺮادرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞﺷﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،و او ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد» :ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﻼ اﻓﻐﺎن ﻣﯽداﻧﻢ«.
ﻓﻘﻂ  ۴۰روز در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهام «.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮدم را ﮐﺎﻣ ً
ﺳﻬﺎ ،ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۶۷در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۹ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺣﺪود ۱۰
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ در ﻣﺪارس اﯾﺮاﻧﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪهام و ﮬﻤﻪی ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽﮬﺎ
ﺑﻮد «.در ﺳﺎل  ،۸۴ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗ ِﺮ او را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮﯾﺖ ﻓﮑﺮش را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﺮد» :ﮔﺎﮬﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﻌﻀﯽ از
اﯾﺮاﻧﯽﮬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ«.

ﺳﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮش را در اﯾﺮان ﺑﻮده و واﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ ﺧﺎ ک اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ »در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻫﻮﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮدم را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽداﻧﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدم را اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ  -اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻢ«.

ﺗﮓﻫﺎ :ﻣﻬﺎﺟﺮت ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ ،اﻣﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ

