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 یادداشت

 
در 7631 -7631   در فاصخل   یی اسخت کخ   هخا    نوشت  کتاب حاضر در هرگیرنده

انخد.   د یخا در فضخا  مجخاز  انتشخار یافتخ      ان ات و کتاهها  مهتلف ه  چاپ رسیدهنشری

هخای    ذکرشده است. هرخی دیگر از نوشت  ها در جا  خود کتاهشناسی هر یک از نوشت 

موضخوع  ها در اساس هخ    اند. این نوشت  ها همین موضوع در جاها  دیگرآمدهدر ارتباط 

 گذارند. د و هر اهمیت این پدیده تأکید میاندازن ات جمعیتی نگاه میتحرک

پرداخت  ن  تنها در آن مقطع درایران کسی ه  ایخن   هنگامی ک  ه  این موضوع می

کند. از  کرد  حتی اکنون ه  نمی توجهی نداشت و اعتنایی ه  آن نمیحوزه از تحوالت 

انی هخ  ایخن     جهخ  آن وقخت در عرصخ    ام. در ردهاین رو ناچار هدفهمیهایی را تخاب آو 

هودند خاص  آنک  از پدیده   مهاجران و پناهنخدگان هرآمخده از    مباحث تازه و هدیع می

آمخد. حخداک ر آنکخ  در     تمدنی و فرهنگی سخهنی هخ  میخان نمخی    افغانستان از دیدگاه 

ی   انسان  اهست  ه  سازمان ملل متحد ه  جنبرچوب کمیساریا  عالی پناهندگان وچا

 شد. رسانی اشاره می ها  کمک و شیوه

توانخد نگخاه و      حاضر دسخت کخ  مخی    این است ک  مجموع  ه  هرحال تصورم هر

شخده هشناسخاند و هخ      هخا  یخاد   در ارتباط ها ایخن موضخوع در دوره   دریافت این قل  را

 دگرگونیها  هرآمده از تحرکات جمعیتی  توج  هدهد.

 

 چنگیز پهلوان                                                                    

 7633اندیش                                                                      

  



 

 



 

 

مهاجران افغانستانی  گارحال و روز

  در ایران
 

 

  

                                                           
  ه  چاپ رسیده 7631  اردیبهشت 36     آدین   شماره این پکوهش در در مجل  

 است.
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آغاز گردید و همچنان ادامخ    7631این گزار، ههشی از پکوهشی هود ک  از سال 

   ا  جداگانخ  کخ  در زمینخ     در مجموعخ  خواست  قسمتی از این تحقیخ  را   دارد. می
ام هخ  چخاپ هرسخان  امخا هخ  علخت تمایخل سخردهیر آدینخ            دیخده  تخداری  شناسی ایران
همزمخان هخا    ده سخاخت  کخ  تقریبخا   هایی از گزار، کامل را ه  شکل کنونی آمخا  گوش 
ها  ژنو ه  چاپ هرسد. من نیز از این رهگذر سود خواه  جسخت و  ها و موافقت گو و گفت

 از انتقادها و نظرها  خوانندگان عزیز در ههبود کار خود ههره خواه  گرفت.  
هینخد هخا مهالفخت و     ها  ژنو ک  خروج شخورو  را از افغانسختان تخداری مخی    پیمان

ا   ا گوشخ  است. این پیمانه رو شده فغانی روه ها  سیاسی و مجاهدین ازمانهدگمانی سا
کس نیست ک  صلح و امنیخت   تر امریکا و شورو  است. ه  راستی هیچ ها  کلیاز توافق

هسختی و زیسخت در      افزارها  ناهودکننده ار امحاء جنگرا در جهان نستاید و خواست
کند  این است ک  همراه این  را تشدید میجهان نباشد. آنچ  نگرانی کشورها  منطق  

یخرد و سخود و حیخات ملخی     هگ نفخوذ  شخکل      هخا  تخازه   هنخد  حخوزه   ها  تقسی پیمان
کشورها  منطق  را از دیده دور دارد و حتی ه  عمد زیر پا گذارد. ایران کشور  است 

ردازد و تنها در این منطق  ک  ناچار هاید ه  شناسایی دوستان و دشمنان خود هپ یک  و
فرهنخگ       گسترده وضعیت راهبرد  خود دست هزند. حوزها  از  ها  تازهه  ارزیاهی

آورد ک  متحدان پایدار و ناپایدار خود را تمییز هخدهی  و   ایرانی این امکان را فراه  می
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از شتاب و هیجان هپرهیخزی . در ضخمن نبایخد از یخاد هخرد کخ  هخر سیاسخت خخارجی          
 گردد. ه  همبستگی درونی کامیاب میدرازمدتی تنها ها اتکا 

  قخرن هیسخت و یکخ       هقا  ایران در این آخرین سالها  قرن هیست  و در آستان 
 ها  اندیشمندان  و دورنگران  است.در گرو سیاست

هخا   پیمان حخال کخ   انخد.   در موقعیخت حساسخی قخرار گرفتخ     مردم افغانستان نیز 
ت تاریهی و نفاق و چنددستگی یک ضرورآمیز ه  امضا رسیده است  پرهیز از  مصلحت

ها نبرد و پیکار خونین را ه  شاهراه پیخروز  هینخدازد. دشخمن    حیاتی شده است تا سال
شخد و هایخد هخ     توانخد ها  هالفصل مردم افغان در این مقطع  نفاق و ستیزها  گروهی می

اسخت.   ها  ژنو ها توج  ه  این ضعف نیروها  افغانی شکل گرفت خاطر داشت ک  پیمان
ها  دراز مخدت هخا   افغان و تحکخی  دوسختی     تقویت همبستگی هین نیروها  جنگنده

هایی واقعی هخرا  توسخع  و ترقخی در    سازد و امکان پیروز  را هموار میمردم ایران  راه 
سختیزها  گروهخی و گخرایش هخ      کخ  تخن دادن هخ      آورد. در حالی افغانستان پدید می

ز واقعیخت و پراکنخدگی و در نهایخت تجزیخ  و     ها  زودگخذر ممخر  جخز گریخز ا    پیروزی
تخر از شخکل حکومخت     گسیهتگی ه  هار نهواهد آورد. هاید پذیرفت ک  هقا  کخل  مهخ   

 است.
آدینخ  هخ  چخاپ هرسخد         مجل    ر، حاضر هتواند در این شمارهک  گزا هرا  آن

 هایی از آن را حذف کردم. امیدوارم ه  هدفهمی نینجامد.ههش
 چنگیز پهلوان                                                                                                        

 7631اردیبهشت                                                                                                               
 

 

 

زیند. اطالع دقیقی از تعداد ایخن   اکنون شمار زیاد  افغانان در کشور ایران می ه  

هرادران دیرین   همسایگان و میهمانان عزیز در کشور ما در دست نیسخت. سرشخمار    

تواند پاسخ درست و دقیقی ه  این پرسش ه  ظاهر ساده  اخیر نفوس و مسکن نیز نمی

اند و هرخی یک میلیخون   را دو میلیون نفر یاد کردهدر اختیار هگذارد. هرخی شمار آنان 

کننخد. متاسخفان     ا  نیز آنان را تا دو میلیون و نی  هرآورد مخی  و هفتصد هزار نفر و عده
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 تحقیقات مستقلی در این زمین  وجود ندارد ک  ها اتکا ه  آن هتوان سهن راند. واقعیت

ها  مهتلف سال متغیر است. در فصل کار  هر شمار این است ک  شمار افغانان در فصل

شود.  میکار   ه  ویکه زمستان از تعداد آنان کاست   شود و در فصل ک  آنان افزوده می

اشخد.  ها  ه  نحو  هتواند قریب ه  واقعیخت ه   آن تهمین پس شاید هتوان گفت ک  هم 

هخایی   متکی هخ  ضخاهط    شمار افغانان در ایران هاید   یک تحقی  آمار  مستقل درهاره

ا  درست هرسخد. مخ ال هایخد میخان افغانخانی کخ  هرسخال  هخ           هاشد  تا هتواند ه  نتیج 

آیند و  گردند  افغانانی ک  هرا  اقامت کوتاه مدت ه  ایران می روند و هرمی افغانستان می

  اند  و ... تفخاوت گذاشخت. اگخر جخز ایخن  هخ       افغانانی ک  مستمر در ایران اسکان گزیده

 هررسی و پکوهش رو  آوری  هازده نیکویی ه  دست نهواهی  آورد.

هخا  شناسخایی   ا  رسمی در این زمینخ  تعخداد کارت  در حال حاضر یکی از معیاره

صادر شده از سو  وزارت کشور است. هنگامی ک  وزارت کشور تصخمی  گرفخت هخرا     

قعی هود. امخا ایخن   افغانان مقی  ایران کارت شناسایی صادر کند تصمی  درست و ه  مو

ها  هعد  تطبی  پیخدا  ها واقعیتها و تحول سیاست ه  همان شکل نهستین هاقی ماند و

ها را   این کارت گیر  در مورد صدور کارتها  شناسایی جدید  عمال فایده کرد. سهتن

شناسخایی مقامخات      مار زیاد  از افغانان را از دایخره هرانگیز کرد و در نتیج  ش پرسش

هخا  یخاد شخده  تمدیخد     ه  خصوص اکنون مدتی است ک  کارت رج نگهداشت.ایران خا

کند. ها این حخال   ها و تامالت خود را اعالم نمیاست و وزارت کشور حاصل هازنگری هنشد

رسخت  کخ  جلخو    هاید تاکید کرد ک  صدور کارت شناسایی هرا  افغانان کخار  اسخت د  

ت کخ  هخ  ایخن عمخل هخ  از نظخر       اسخت و حخ  آن اسخ    ها را گرفت هسیار  از ناهسامانی

 ها  فرهنگی و اجتماعی توج  خاص داشت. فایده

هخا    آمخد  افغانخان در ایخران پخی      حال واقعیت آن است ک  حضور گسخترده ه  هر

ح  آن است ک  در ایخن حخوزه    توان آنها را نادیده گرفت. فرهنگی مهمی دارد ک  نمی

ک  حافظ منافع دراز مخدت هخردو   ا  دنبال شود  ها  فرهنگی از پیش اندیشیدهسیاست

نخامنتظر  هخا    هخا  روزانخ  و پیشخامد    ملت ایران و افغان هاشد. تسلی  شدن ه  رویداد

انخدگار هرجخا نهخد و هخر     هایی مک  هخدفهمی  تواند سرانجام  خسرانها  فراوان و دست می

 سو  از آسیا تامیر نامطلوب هگذارد. ما در این    رواهط آینده
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 غانتصویر مرد اف

 

ها  آمار  مستقل رفت ه  خاطر آن است ک  هتوان ها اگر سهن از ضرورت هررسی

 از خطا پرهیز جست.  ها  دورنگر اتکا ه  آمارها  دقی  در تنظی  هرنام 

 7313نیروهخا  شخورو  در دسخامبر       از اشغال رسمی افغانستان ه  وسیل پس 

( حضور افغانان در ایران فزونی گرفت. پیش از این نیز شخمار  از افغانخان   7611رد  

                                                           
  عکس از نشنال جئوگرافی 
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ها  دو سو  مرز  امکان ند. خویشاوندیدر نوار مرز  و در داخل ایران  آمد و شد داشت

  ها  فرهنگی در گذشت  و حال  هاعث شخده کخ  غال در ایران   همزهانی و هماهنگیاشت

رواهط فراسو  مرزها  سیاسی همچنان ادام  یاهد. ها وجود این هیچگاه  شمار افغانان 

ه ایخن حضخور گسخترد      بوده است. طبیعی است ک  عامل عمخده در ایران ه  این حد ن

 خای افغانستان توسط نیروها  شورو  است.   تصرف خودسران 

مار زیاد  از افغانان انداز  شورو  هر خای افغانستان این شده ک  ش حاصل دست

ایخ .   کنند و در این روزگار هردو هاه  هر سر یک سخفره نشسخت    در کشور ما زندگی می

ا   ایران ها آن ک  پذیرا  این همسایگان شده است خود در جنگی طوالنی ها همسخای  

المللخی هخ     هخا  دوجانبخ  و هخین     پیمان هرد ک  ها زیر پا گذاشتن هم  ر میدیگر ه  س

را در خود جا و  ل ایران توانست  دو میلیون افغانستانیاست. ها این حا جاوز کردهایران ت

ها  قعیت سهت ایران و ها وجود دشواریشغل دهد. ها وجود چنین تصویر روشنی از مو

عظیمی ک  مردم ایران درگیر آنها هستند در مجموع هر سخر کمخک کخردن هخ  مخردم      

 نامطمئن را ه  جان خریدند.   جبه  تواف  داشتند و خطرات یک پشتافغانستان 

   موجب شد ک  ه  این مسئل  از زاوی در ایران  اهمیت حضور هرادران افغانستانی

هایی از زنخدگی آنخان در    کوش  از نردیک ها گوش  فرهنگی توج  کن  و مدتی است می

درسخت هخا ایخن موضخوع      هایی را جهت هرخخورد  ایران آشنایی هیاه  و در ذهن خود راه

هخا افغانخان و   ام  . در سفرهایی ک  ه  همین منظور در داخل ایران کخرده جو کن  و ستج

ها  ام از معضخالت و دشخواری   و خواسخت   ام هاره ه  گفتگو نشست  هموطنان خود در این

موجود و همچنین امکان تحکی  دوستی و مودت هیشتر هین دو کشخور و ملخت هخرادر    

 کن . مطرح میک  است  نظرم رسیده آگاه شوم. در این مهتصر چند نکت  ه 

 

* * * 

 

دارد. ههش فرهنگی افغانستان کنونی ه  عنوان یک واحد سیاسی عمر  طوالنی ن

هایی هخر  ی داشت پس از جنگاز دیرهاز ها ایران پیوند  تنگاتنگ و درونک   مهمی از آن

 7111قمخر  ر  7316اسخت در   ها  ایران و انگلیس شهرت یافت سر هرات ک  ه  جنگ
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هر سر هخرات   7113شاه از ایران جدا گشت. انگلستان در   در زمان ناصرالدین میالد (

خخاری و هوشخهر وارد شخد.       داد و نیروها  این کشور ه  جزیره ه  ایران اعالن جنگ

موجب شد ایران از هرات  پاریس هین ایران و انگلستان 7111   ک  معاهدهحاصل آن 

 عقب هنشیند.

ار  انگلخیس  ها  اسختعم ا  طوالنی از سیاست   دوره این جدایی سیاسی ک  ممره

ان کوشخیدند  هخود. از ایخن رو انگلیسخی     ها  فرهنگخی نینجامیخده  در آسیا هود ه  جدایی

آن  آورند تا هتوانند افغانسختان را یکسخره از    ها  فرهنگی فراه هایی هرا  جدایی زمین 

لیسیان ک  در گذشت  طع  تلخ شکست را راه روسی  را ه  هند هبندند. انگخود کنند و 

هخا  رقیخب ر رقاهخت هخین دوسخت       ه  سبب دخالت در امور داخلخی و تحریخک گخروه   

نیرومند هودند کوشیدند ها تقویت حریف   الملک سدوزایی ( چشیده محمدخان و شجاع

ا از دسترسخی و نفخوذ روسخی  مصخون نگخاه      ها  افغانی رر دوست محمدخان ( سرزمین

ز راه تامیرگخذار   دیدنخد ا  دارند و چون حضخور نظخامی مسختمر خخود را نخاممکن مخی      

ها  سیاسی خود دسخت یاهنخد. ایخن تخامیر گخذار  از دو راه تعقیخب       نامستقی  ه  هدف

ها  ا  سیاسی افغانستان ه  مدد سیاستگیر  رویداده شد: یکی امر نهادن هر شکل می

ها  فرهنگی. روسیان چون نیرویی گلیس و دیگر  امر نهادن هر جریانان   شده ت شناخ

توانستند در دل افغانخان راه هیاهنخد ولخی     یکسره هیگان  هرا  افغانستان هودند آسان نمی

آمد سیاسخت دیگخر  تنظخی  شخود. هخ  ایخن خخاطر         در مورد ایران و ایرانیان الزم می

افغانان هپروراننخد و در ایخن      را در ذهن و اندیش  هراس از ایرانانگلیسیان کوشیدند 

شده خود را دوستدار افغانستان نشان دهند. امپراتور  هریتانیا در هند اهد  هاز  حساب

دوراندیشی سیاسی داشت و هخا     ن ادعاهایی ک  در زمی   مدت نبود و انگلیس ها هم 

هند هیرون رانده شخد. آنچخ     نازید از ک  ه  زیرکی و فراست سیاسی خود می آن   هم 

شخوم اسختعمار در جهخان       یشداور  هین همسایگان هود ک  میخوه ماند نفاق و پ هرجا

 کنونی است.

ین دو کشور نزدیک هود ک  ها ا مرز هود و طبیعی می افغانستان ها روسی  و ایران ه 

را قاجاری  امکخان آمیخز، ژرف هخین دو کشخور        ر دورهایران د   گردد. وضع آشفت 

فراه  ساخت. انقالب مشروطیت و جنگ جهانی اول  ایران را هیش از پیش  هخ  خخود   

مشغول داشت. اما روسی  ک  امپراتور  نیرومند  را خواستار هود همواره ه  افغانستان 



   * تحرکات جمعیتی...  *  12

 

  هخا  چش  داشت و هرا  دسترسی ه  آهها  گرم گذار از این سخرزمین را در سیاسخت  

ها  خخارجی  هود. انقالب اکتبر سیاسخت   آورده ساباستراتکیک( خود ه  ح راهبرد  ر =

روسی  را دستهو، دگرگونی نساخت و تامیرگذار  فرهنگی و سیاسی هر رویخدادها   

افغانسختان را ادامخخ  داد. شخخورو  نیخز ماننخخد انگلسخختان کوشخید رواهخخط افغانسخختان هخخا    

ها « یورند د» ز  کشورها  پیرامونش را در تشنج نگاه دارد. افغانستان ه  علت خط مر

ن هایی پیدا کرد و از حمایت سیاسی شورو  هرخوردار گشت. اما چخو پاکستان درگیری

هخا  سخاختگی ذهنخی     ها نیز کوشیدند ها ایجخاد زمینخ   ها ایران درگیر نشده هود شوروی

شد کخ  افغانسختان از    هراس از ایران را در هین افغانان هپرورانند. این هراس موجب می

ها  مذهبی و فرهنگی ژرفی هخا  چون ها پاکستان درگیر هود و الفت ایران دور  گزیند و

هند نداشت ه  دامان شورو  هیفتخد. شخورو  هخا دادن وام هخ  افغانسختان و هرخخوردار       

هخا  مارکسیسختی  نفخوذ     ساختن جوانان افغانی از آموز، در شورو  و ترویج اندیش 

خود را هخ  افغانسختان قطخع     ها کمک 7317مریکا در تان گستراند. آخود را در افغانس

مریکخا  هط دو کشور انجامید و آه  تقویت روا 7313کرد. دیدار آیزنهاور از افغانستان در 

ه  دیدار کاهل رفت   7311ها  خود را از سر گرفت. اما خروشچف پیش از این در کمک

ان کخ   پشتونسخت    افغانستان در قبال مسخال  هود و در همان هنگام از نظرگاه سیاسی 

وقفخ  در   مورد اختالف ها پاکستان هود حمایت کرد. شورو  از انقالب اکتبر تا کنون هی

هینخی  حاصخل    است و آنچ  ما امروز مخی   ها  افغانستان کوشیده تامیرگذار  هر رویداد

در  چند دهخ  نفخوذ مسختمر اتحخاد شخورو  در افغانسختان اسخت کخ  تجخاوز نظخامی          

هاشخد و کخار افغانسختان را یکسخره کنخد.      هایسخت اوج ایخن جریخان     ( می7611ر7313

ا  سخاخت همچخون    عرکخ  محاسبات شورو  درست از آب درنیامد و شورو  را وارد م

 مریکاییان.ویتنام هرا  آ

ار زیاد  از افغانان هخ  ایخران   هجوم نیروها  شورو  ه  افغاستان ک  هاعث شد شم

هخود. ایخن   « از ایران  هراس» آورند و این هر خالف میل شورو  و هر خالف سیاست  رو

افغانخان در ایخران       گی هود در عمل ه  علت حضور گستردهسیاست ک  یکسره ساخت

نادرستی خود را نمایاند. مردم ایران پذیرا  هرادران دیرین و همسایگان امروزین خخود  

ها میخدان  یخد داشخت و هخ  پیشخداوری    ها تاکاشترای زهانی و فرهنگی هر دوستی شدند و



 11* حال و روزگار ...  *   

این حال نیروها  معینی در ایران کوشیدند این هخار ایرانیخان را نسخبت هخ       داد. ها نمی

مخ  افغانخان تعمخی  دهنخد تخا      افغانان هدگمان کنند و هرخی رفتارها  ناپسند را هخ  ه 

ا  ه  هار آورند و ه  ایرانیان و ه  افغانان را ک  هردو در جنگ ه  سخر   ها  تازهدرگیری

دهخد دامخن زدن هخ      ایی در دست است ک  نشان میهرند ه  جان ه  اندازند. سنده می

انخان نیخز کخ  دور از خانخ  و     و حساب شده هوده اسخت. افغ   هدگمانی  از پیش اندیشیده

تخر از گذشخت  هاشخند  از هعضخی      طبیعی اسخت کخ  حسخاس    خود هستند   و   کاشان 

هنگخی  رفتارها  فرد  آزرده گشتند و هر توقع خود افزودند. خوشبهتان  پیوندها  فر

یستی نشان داده اسخت  تر از آن هود ک  ها این چیزها از ه  هگسلد. چند سال همز ژرف

توان  توان غلب  کرد و ها اندی کوششی از هر دو سو راحت می ها آسان میک  هر دشواری

 ه  تفاه  و دوستی دست یافت.

 ها در هخین ایرانیخان و افغانخان     هرخخی حساسخیت  ها وجود این  واقعیت این است ک

تخوان ایخن    وجود دارد ک  تنها ها طرح کردن آنها و یافتن پاسهی درست هرا  آنها مخی 

ا  ههینخی و دری دشخواری   حخال اگخر واقخع    ها را از میخان هرداشخت. در عخین    حساسیت

حخد و   ها  هر دو طرف قرار نگیرد فقط توقعخات هخی  اجتماعی و اقتصاد   اساس نگرش

جز هخدفهمی و گریخز از یکخدیگر هخ  هخار      یاهد ک  حاصلی  حساب مجال عرض اندام می

 نهواهد آورد.

 

 
 ها اردو  آوارگان افغانستانی هی از دهاردوگا

                                                           
 عکس از نشنال جئوگرافی 
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 فرهنگی –موقعیت روانی 

 
آمدند اما ورود  هرچند ک  افغانان پیش از هجوم شورو  ه  افغانستان  ه  ایران می

در داخخل   ر امخر اجبخار هخود. هسخیار     هخ  ایخران هخ    7611ز شمار زیاد  از آنان پخس ا 

شان ویران گشت  افغانستان امکان گذران عاد  زیست را از دست دادند  خان  و کاشان 

و در معرض خطر ناهود  قرار گرفتند. تنها دو راه ه  رو  افغانان گشوده هود : گریز ه  

در زمخان داوود خخان در مخورد     هخایی کخ   ورود ه  ایران . هخا وجخود اختالف   پاکستان یا

تان ها پاکسختان پخیش آمخد کشخور اخیخر مرزهخا  خخود را هخ  رو          پشتونس   مسال 

مهاجران افغانی گشود. ایران نیز ها آن ک  درگیر انقالب هود طبیعی و خواست  پخذیرا   

افغانستان هخر     ها و قشرها  مهتلف جامع  از گروه مهاجران افغانی شد. این مهاجران

ی داشت  هاشند.ن  تنها هین خود ها  مهتلف فرهنگ آمدند و طبیعی است ک  زمین  می

ها در وجود اشترای تاریهی هخا هرخخی عادتهخا و رسخم    وحدت فرهنگی نداشتند هلک  ها 

کشور میزهان نیز کامال هماهنگ نبودند. واقعیت این است ک  افغانستان و ایخران فقخط   

لی اند ک  اکنون هخ  قخو   اند ولی این دو روحی واحد داشت  در تاریخ معاصر جدایی یافت 

صخاد  و  شود. ها این حال در همین تاریخ معاصر تحخوالت اقت  هدن نمایانده مییک در 

هایی پدید آورد ک  افغانستان از آنها دور ماند. ورود صنعت  اجتماعی در ایران دگرگونی

اقتصاد  ایخران   -گستر، شهرنشینی  اسکان عشایر و رواج آموز،  سیما  اجتماعی

ها همچنان هرجا  ماندند و  ها و عشیره غانستان طایف را دستهو، تحول ساخت. در اف

ا   شخود. فرهنخگ عشخیره    واهستگی ه  آنها هنوز در شمار افتهارات فرد  محسوب می

نوین هنخوز در       و میل ه  آزاد هودن از محدودیتها  جامع قرار روح جنگجویی  هی

اسخت شخکل غالخب    افغانستان نیرومند است. شهرنشینی ها آن ک  رونخ  یافخت امخا نتو   

   حخال هایخد توجخ  داشخت کخ  همخین روحیخ        ستان هشود. در عین نفرهنگی در افغا

ا  عامل مهمی هرا  رویارویی ها نیرو  نظامی یک اهخر قخدرت و ایسختادگی در     عشیره

 رود.     هراهر آن ه  شمار می

 د. از سخویی مخدتها در معخرض تبلیخ      افغانانی ک  ه  ایران آمدند دو زمین  داشختن 

قرار گرفت  هودند ک  خواه ناخواه در آنان امر گذاشت  هود و از سخو   «  هراس از ایران»
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 دیگر میلی عمی  و دیرین  و احساس تعل  ه  فرهنگ مشتری در آنان ریشخ  داشخت.  

ها  فرهنگی حاصخل از تحخوالت دوران اخیخر را نیخز هخر ایخن دو زمینخ         چنانچ  تفاوت

شخوی . طبیعخی اسخت کخ       یا  مواجخ  مخ   ی پیچیدهروان -ها موقعیت فرهنگی یفزایی ه

هایی روهرو نیان و افغانان را گاه ها دشواریا  ارتباط میان ایرا پیچیده    چنین مجموع 

سازد. یکی از افغانان اهل ادب و فرهیهتخ  کخ  از هخرات هرخاسخت  اسخت هخا گالیخ  از        

ان یخک نخوع   در هیخنش مخردم ایخر   »گفخت. هخ  نظخر او     یرانیان سهن میا« خوارنگر »

ایران مبدل    ک  این ه  یک غرور کاذب در جامع  شود هینی اجتماعی دیده می هرتر 

   تر ملل جهان سخوم را در کنخار جامعخ    شده و این جامع  را ه  جایی کشانده ک  هیش

هیند... اگخر تحخوالت اقتصخاد  را از ایخران هگیرنخد ایخران چیخز  جخز          ایرانی خوار می

پردازی . واقعیت این است  ون ما ه  درستی چنین احساسی نمیاکن« افغانستان نیست.

اند و ه  هرحال تفاوت سطح  ک  در هین هرادران افغانی ما چنین احساسی را ترویج داده

و ترهیتی ه  هار آورده است. مه  این است ک   ها  فرهنگیرشد اقتصاد  ها خود تفاوت

یی  و هخ  آنخان نشخان دهخی  کخ       ما این احساس را از دل هخرادران افغخانی خخود هخزدا    

هخا    رایج هین ایرانیان نیست و رفتارها  فرد  و حتخی گخروه     اندیش « خوارنگر »

معینی را نباید تعمی  داد و آن را ه  حساب روح ملی یک ملت گذاشت. در عین حخال  

هخا    افغانان نیز هاید هدانند ک  رواج دادن چنین اصخطالحاتی و تخن دادن هخ  اندیشخ     

گردد و نباید در آخخر انتظخار    افکن خود در نهایت موجب جدایی و خصومت می جدایی

ان مهخاجر افغخانی هایخد تخرویج     داشت ک  چنین هذر  محصولی نیکو عرض  دارد. رهبر

تفاه  هاشند و از مهاجران ههواهند خخود را هخا شخرایط کشخور میزهخان وفخ           دهنده

کنخد و هخ  انتظخارات و     ج پیخدا مخی  دهند. در غیر این صورت فقط کین  و هخدفهمی روا 

 شود. توقعات غیر واقعی دامن زده می
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 ا  در کنار پوستر شهیدان  ارهپیرمرد آو

 

 

 اشتغال
آیند گذشت  از عالئ  فرهنگی ه  کسخب درآمخد در ایخران     افغانانی ک  ه  ایران می

خویشاوندان ه  دار  خانواده و آمده را هرا  نگاه دست ز درآمد ه توج  دارند و ههشی ا

دهند. دولت ایران از آغاز  در هراهر افغانان سیاسخت هخاز اشختغال را     افغانستان انتقال می

هرگزید. در نتیج  افغانان در هم  جا  ایران پراکنده گشتند و هسخت  هخ  امکانخات هخ      

ها  ایخران هخا حضخور    رآمدند. ما اکنخون در هیشختر اسختان   جو  کار هرا  خود ه و جست

 فغانی مواج  هستی .کارگران ا

توان دو ههش کرد. اک ریت هخزر  را نیخرو  کخار نامخاهر      نیرو  کار افغانان را می

ها  فنی دارند. عخده هسخیار کمخی از ایخن     دهد. گروه کوچکی از آنان مهارت یتشکیل م

گروه ادیبان و نویسندگان و آموزگاران هستند ک  پخس از آمخدن هخ  ایخران یخا جخذب       

 کنند یا ناچخار  هخ    ها  افغانی کار میاند  یا در سازمانها و جمعیت ایرانی شده موسسات

 اند. آورده  دیگر  هرا  گذران زندگی رو  حرف 

                                                           
 عکس از ههمن جاللی 
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کارگران ناماهر مشکلی ندارند. یعنی هیشترین تعداد افغانان حاضر در ایران . اینان 

هساز  و ... اشتغال ها  را در ههش ساختمان   در هنادر  در ههش کشاورز   در کارگاه

توانسختند هخ  هرجخا      دارند. اینان در آغاز  تا پیش از صدور کارت شناسایی آسان می

ایران هروند و هرا  خود کار دست و پا کنند. پس از صخدور کخارت شناسخایی از سخو      

وزارت کشور ههش قاهل توجهی از این نیرو  کار ناچخار هخ  اشختغال غیررسخمی رو      

مکخانی زیسخت هخر مهخاجر را نیخز تعیخین          رت شناسایی حخوزه اآورده است. چون ک

کند. فرض هر این است ک  مهاجر در طول اقامتش در ایران در همان محخل همانخد.    می

هخا   ت شناسایی محل کار خود را ه  علتولی در عمل هسیار  از افغانان ها و هدون کار

هایی ک  هر سر سبب دشواریدهند. شمار درخور توجهی از افغانان ه   گوناگون تغییر می

کارت شناسایی وجود دارد در عمل هخ  کخار و زنخدگی هخ  اصخطالح         ه  علتراه کسب

پردازنخد و اغلخب از کخارت شناسخایی دوسختان و خویشخان خخود ههخره          غیررسمی مخی 

 گیرند. می

ناسایی را هگستراند و ه  این ح  آن است ک  وزارت کشور سیاست صدور کارت ش

پایان دهد. چنین کار  ه  ه  سود ایران است و ه  ه  سود افغانان. غیررسمی    روی 

رت ههتخر  تخر هاشخد در آن صخو    هخا  آسخان   اگر صدور کارت شناسایی مبتنی هر ضاهط 

ها  موجود   اقامت را ه  اجرا گذاشت. هر اساس ضاهط    توان سیاست تعیین حوزه می

نیخرو  کخار تجخاوز کنخد. ایخن       درصد کخل  04نیرو  کار افغانی در هر استان نباید از 

تردید ها توج  ه  وضع اقتصاد جنگی ایران سیاستی است سهاوتمندان  کخ    سیاست هی

  از افغانخان تمایخل دارنخد در    ح  است هرادران افغانی نیخز هخ  آن ارج هنهنخد. هسخیار    

هایی ه  کار اشتغال داشت  هاشند ک  خویشان و هستگانی در آن محل دارنخد. ایخن   محل

پراکنخده کخردن یخک     توان ه  آسانی ها روشی سخنجیده پاسخخ گفخت و از    را می تمایل

 گذارد   پرهیهت. خویشاوند  ک  آمار نامطلوهی هرجا می   خانواده یا حوزه

هایی روهروست. زیرا اغلب نی ک  شمار اندکی دارد ها دشوارینیرو  کارگر ماهر افغا

فرض هر این است ک  اولویت ها نیخرو    در همان رشت   ایرانیان ه  کار اشتغال دارند یا

کار ایرانی هاشد هرچند ک  در عمل کارفرمایان ه  نیرو  کار ارزانتر گرایش دارنخد  در  

ر داد زیرا توان زیاد تغیی این مورد یعنی نیرو  کار افغانی.  این واقعیت را متاسفان  نمی

وار  هر مهاجر اسخت  ها  کلی یک کشور هستگی دارد و اصوال دشو سیاسته  هازارکار 
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داشخت نادرسخت کننخد و آن را حاصخل     در هر جا  دنیا. افغانان نباید از  این وضخع هر 

 هدانند.« خوارنگر  »

انخد   افغانان پکوهشگر و ادیب  سرنوشت متفاوتی دارند. هسخیار  از اینخان توانسخت    

  سخر  ام ک  اغلخب هخا خخانواده خخود در ایخران هخ       هرا  خود کار دست و پا کنند و دیده

شخود و در هرخخی دیگخر از     هرند. در آستان قدس از این گروه هرگزیده  استفاده مخی  می

مان اند. هرخی از این گروه ک  معل ها ه  کار گماشت  شده موسسات ایرانی چون دانشگاه

هایی هرا  یافتن کار مواج  هستند. از این دست  نیخز شخمار   اند گاه ها دشواری ساده هوده

اند و از ایخن راه   ها  افغانی شرکت جست ها  آموزشی جمعیتفعالیتدرخور توجهی در 

کنند. اما افغانان مهخاجر انتظخار دارنخد تمخامی افخراد ایخن گخروه هتواننخد در          گذران می

ها  آموزشی در ایران اشتغال داشت  هاشند. طبیعی است ک  یخافتن راه حخل در    حوزه

   ک  اکر امکان هاشد در حوزه است رسد این این زمین  آسان نیست . آنچ  ه  نظر می

ها  فرهنگی این مهاجران را ه  کار گماشت و چنانچ  امکان هاشخد هخا هرقخرار     فعالیت

آموزشخی معینخی در    -هخا  فرهنگخی  ا  هازآموز   این گروه از افغانان را ه  کاره دوره

تخر   غنخی ا   اقامت در ایران سوق داد و هرا  هازگشت ه  افغانستان هخا اندوختخ      دوره

کخ  ایخن گخروه در عمخل      مهیا کرد. توج  ه  این حوزه دارا  اهمیت زیخاد اسخت زیخرا   

دو کشخور     و در شکل ههشیدن  ه  رواهط آینده اند فردا  افغانستان   نهبگان جامع 

 مومرند.

ها  فوق نیسختند   یک از گروه شمار  از افغانان نیز وجود دارند ک  واهست  ه  هیچ

هخا  گونخاگون اشختغال دارنخد. ایخن رسخ  از قخدی  وجخود          زمینخ   و ه  کار قاچخاق در 

است و آن را نباید حاصل مهخاجرت اخیخر دانسخت. ولخی هخ  علخت تعخداد زیخاد          داشت 

ین گروه نیز افزایش یاهخد. در  مهاجران پس از اشغال افغانستان طبیعی است ک  شمار ا

خواهنخد آسخان هخ        میآیند ک هایی پدید می جا  دنیا هین مهاجران  چنین گروه هم 

مروت و پول هرسند . رویارویی ماموران ایران را ها چنین گروهی هاید استقبال کرد زیرا 

افغانی در ایران ه  وجخود     تواند تصویر  نامطلوب از کل جامع  همین گروه اندی می

اد ها  سیاسی افغان نیز هاید در طرد این گروه ه  ویکه کسانی ک  ه  کار مخو  آورد. گروه
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گونخ    مهدر اشتغال دارند هکوشند و از همکار  ها ماموران ایرانی نهراسخند. زیخان ایخن   

 کند. دار می رسد و حی یت فرهنگی افغانان را خدش  ها ه  هم  می گروه

 

 آموزش
ا  در  ورود افغانان ه  ایران و آشنایی آنان ها وضعیت فرهنگی ایران نیازهخا  تخازه  

ک  حاصل تماس فرهنگی جدید است. یکی از این نیازهخا   است هین افغانان ایجاد کرده

سوادآموز  است ک  ه  این میزان در هین افغانان تخا هنگخامی کخ  در کشخور خخویش      

 است. اند وجود نداشت  هوده

توانند فرزندان خود را ه   اند می آن دست  از افغانان ک  کارت شناسایی کسب کرده

امکانخات آموزشخی ههخره       رزندان ایرانیان از هم و مانند ف ها  ایرانی هفرستند مدرس 

اسخت کخ      ها  خود تردیخد نکخرده  ران ها وجود محدودیتها و دشواریهگیرند. در واقع ای

، جا  دهد. همین سیاست گشوده موجخب شخد   ا فرزندان افغانی را در نظام آموزشی

وز  در میان ین حال میل سوادآم. در عزندان خود را ه  مدرس  هفرستندک  افغانان فر

ها  افغانی تقویت شد و هر شمار داوطلبخان افخزوده گشخت ولخی هخاز هخ         گروه   هم 

کسانی ک  کارت شناسایی داشتند آسان ه  نظام آموزشی ایران راه یافتند و دشوار  و 

یاهنخده    سهتی در هراهر کسانی پدیدار گشت ک  هرانگیهتخ  در هراهخر ایخن نیخاز فزونخی     

 ان خود ه  مدرس  هودند هی آنک  کارت شناسایی داشت  هاشند.خواستار اعزام فرزند

هخایی هخ  مخوازات     این دست  از افغانان ک  شمار آنان نیز ک  نیست ناچخار مدرسخ   

هخا   انخد و فرزنخدان خخود را هخ  ایخن مدرسخ        نظام آموزشی ایران هرا  خود هرپخا کخرده  

 هخا  گردنخد و گخاه   ند و میها  تاسیسات مذهبی ایران هرخوردارز کمکفرستند . گاه ا می

کننخد. آموزگخاران    ها  نیکوکاران ایرانی و گاهی ه  ناچار خود جایی را اجاره مخی کمک

دانشخگاه     آموختخ   رخی از این آموزگخاران دانخش  اند. ه ها هم  افغانی این گون  مدرس 

وق اند. اینان ها شور و ش کاهل هستند و هرخی نیز آموز، دهیرستانی را ه  پایان رسانده

آمخوزان دریافخت    ها  افغخانی یخا پخدران دانخش    ان و ها درآمد  اندی ک  از جمعیتفراو

هخا در خراسخان و    گون  مدرس  کنند ه  تدریس هموطنان خود اشتغال دارند. از این می

اند کخ    دیده ها  آموزشی تهی  ها کتاب ام. افغانان خود  هرا  این مدرس  سیستان دیده
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گونخ    ها  خود افغانان . در آغاز ک  این موزشی ایران و افزودهها  آتلفیقی است از کتاه

ها  ایرانی فرزندانشخان را   گشت افغانان شکوه داشتند ک  چرا مدرس  ها هرپا می مدرس 

پذیرند اما ه  تدریج این اندیش  نیز در هین افغانان رواج یافت ک  کودکخان افغخانی    نمی

ها  افغخانی آشخنا شخوند.    د از دیدگاه جمعیتتاریخ کشور خو در دوران مهاجرت هاید ها

واقعیت این اسخت کخ  در هخین افغانخان در ایخران و در پاکسختان دیخدگاه هماهنخگ و         

شود. میل ه  ترسی  هویت ملی مستقلی هخرا  افغانسختان     یکدست تاریهی یافت نمی

گیخر  سخیما  ملخی     خواهنخد در شخکل   سازد ک  مخی  ها  کسانی را می اساس کوشش

ن مومر هاشند.این تمایل هنوز شکل علمی و منسجمی نیافت  اسخت و اغلخب از   افغانستا

 جوید. هرخوردها  عاطفی و گاه افراطی ههره می

 

 

 
 مدرس  اهتدایی دختران افغانی در اردوگاه

 

 

 

                                                           
 عکس از ههمن جاللی 
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 مذهب
هنخد  مخذهبی در    افغانان ساکن ایران  از نظر مذهبی کماهیش هازتخاهی از تقسخی   

اند. ها این حال هاید گفت کخ    کشور خود هستند. هیشتر افغانان در ایران مسلمان سنی

در ایران از آورند تا جا  دیگر. شیعیان افغانی  تر ه  ایران رو  می شیعیان افغان راحت

مخ ال پاکسختان(   گردنخد کخ  در جخا  دیگخر ر     منخد مخی   هرهایی ههخ حمایتها و پشتیبانی

لخت  دست آورند. این گروه ن  تنها اشترای زهانی ها ایرانیان دارند هلک  ه  ع توانند ه  نمی

پردازنخد.   ها  دینخی خخود مخی   اشترای در مذهب  آسان ه  نگاهخدار  رسخمها و سخنت   

رود اما  شمار میهرچند ک  ایران کشور  است ک  شیع  مذهب رسمی ساکنان آن ه  

هرانگیخز شخود چنخان کخ       گاه نبایخد گذاشخت ایخن موضخوع مسخال       در هراهر افغانان هیچ

امکانات الزم هرا  تعقیب عالئخ      عمل نیز افغانان سنی مذهب از هم  است. در نشده

کنند. ترویج مفخاهی    دینی خود هرخوردار هستند و از این رو هیچ احساس تفاوتی نمی

تواند عامل مهمی در ترویج تفخاه    عیان و سنیان افغانی مقی  ایران  میو مدارا هین شی

اهزار الزم را هرا  تخرویج ایخن تفخاه  از       فردا  افغانستان هاشد. ایران هم  و مدارا در

ها  خخونین  پسندند و درگیری نت مذهبی را نمینظر فرهنگی داراست. مردمان ما خشو

یاهخد. هخرعکس    ایرانیان جایی استوار نمخی    ن شی از تعصب مذهبی در زندگی روزاو نا

توانخد از ایخن هاهخت     ها  دینی اسخت و نمخی  ک  پاکستان درگیر تنش هاید ها تاسف گفت

 سرمش  خوهی پیش رو  مهاجران افغانی هنهد.

   ان هستند حس کنند ک  ایرانیخان همخ   مهاجران افغانی هاید تا زمانی ک  در ایر

نگرنخد.   دانند و تعل  خاطر مذهبی آنان را امر  شهصخی مخی   آنان را هراهر و یکسان می

ا  آنخان تخامیر پخذیرد. البتخ  در      دفاع از حقوق افغانان نباید ه  هیچ رو  از تعل  فرقخ  

ادانخ  در  عین حال ایران ح  دارد خواهان آن هاشد ک  شیعیان در افغانستان هتوانند آز

ها  خخود هکوشخند و اصخول دیخن خخود را آزادانخ  هخ  گخو،         نتنگاهدار  رسمها و س

تردیخد از دیخدگاه فرهنگخی     هموطنان دیگرشان هرسانند و ترویج دهند. این نگر، هخی 

 خیزد و نباید آن را حاصل هرتر گرفتن مذهبی هر مذهب دیگر پنداشت. هرمی

 گون  ک  مهاجران افغانی شخیع  مخذهب  در مراسخ  عبخاد  شخیعیان ایخران       همان

مخذهب هخ  ویخکه در    سخان نیخز مهخاجران افغخانی سخنی       توانند شرکت کنند همخان  می
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مرز در خراسان و سیسختان و هلوچسختان در مراسخ  عبخاد  ایرانیخان سخنی          حاشی 

ام افغانان شیع  مذهب و سنی مذهب را ک   جویند. ها این حال دیده مذهب شرکت می

آورند  ه مالیی هرا  خود از افغانستان میدارند. گا در ایران مراس  خاص خود را هرپا می

گیخر    کنخاره    تواند از روحی  چنین رفتارهایی میا  داشت  هاشند.  تا مراس  جداگان 

ها در خاص ه  هرخی از تاکیدها و ظرافت تواند نشانگر توج  نشأت هگیرد و همچنین می

 مراس  ویکه خود هاشد.

 

 زبان
ترین زهان در افغانستان است ها این حخال در   گستردههرچند ک  هنوز زهان فارسی 

هنا ه  فرمان شاهی زهان پشتو زهان رسمی کشور اعالم شد. ها ایخن وجخود    7363سال 

زهان پشتو نتوانست  موقعیت مشاههی چون زهان فارسی ه  دسخت آورد. پشختوزهانان در   

آموزنخد امخا    مخی  خدمت  زهان فارسی   جا شدن در داحل کشور و در دوره ه جریان جا

انخد:   زهانان گرایشی ه  یادگیر  پشتو ندارند. پکوهشگران دو دلیخل عمخده آورده   فارسی

تواننخد خخوب یخاد     تر است و دیگر آنک  پشتو را نمخی  اول آنک  یاد گرفتن فارسی آسان

 دهند هرچند ک  قدرت  دولت پشت آن قرار دارد.

هخا  خخارجی    هخ  علخت دخالت  خصوص  افغانستان  ه زهان در    در مجموع  قضی 

است. نهست انگلیسیان ه  ایخن موضخوع دامخن زدنخد و      ا  ه  خود گرفت  شکل پیچیده

کوشند زهخان   شناسان معاصر روسی می اکنون روسیان عنان کار را در دست دارند. زهان

فارسی افغانستان را جدا از زهان فارسی ایران هدانند و پشتو را پیش هبرند. در مجمخوع  

ن افغانستان در دوران معاصر نیخز عامخل مهمخی در گسختردن اغتشخا، زهخانی       حاکما

 اند. هوده

هخا  رسخمی   فارسی افغانستان( و پشختو را زهان ها  در  رزهان 7330قانون اساسی 

ها  گونخاگون افغانسختان اسخت.     کشور اعالم کرد. زهان در   زهان ارتباطی میان ناحی 

ا   پشختو چخاره     رشخد و اشخاع   هخرا    هیاتی را منصخوب کخرد تخا    7330حکومت در 

نهسخت وزیخر افغانسختان     7336-7316ها   الد. در زمانی ک  داوودخان در سهیندیش

ها  دولتخی هخ  پشختو انجخام شخود. ایخن         مکاتبخات سخازمان   کوشش کرد ک  هم  هود
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زهخان   آمیز مواج  گشت. مقامات هاال  حکومتی کخ  فارسخی   سیاست ها شکستی فاجع 

هخ    هخا  دیگخر   گیرند ک  مکاتباتشان را هخا اداره شدند کارمندانی را ه  کار ناچار هودند 

نام  ک  اغلب غیر پشتو هود ه  ناچار  نامخ  را هخ  کارمنخد        پشتو هرگردانند. گیرنده

داد تخخا آن را هخخ  فارسخخی هرگردانخخد . ایخخن مجموعخخ  در دریخخایی از هرگردانخخدن و    مخخی

داوود خان خود در  رفارسی( زهان هود و ه  این  هازهرگرداندن گرفتار شد و عقی  ماند.

هخ    ا ایخران کخ  در افغانسختان   ها  رویخارویی هخ  ن حال سیاستگفت. ها ای زهان سهن می

شد  چنین فضایی خل  کخرده هخود. ظاهرشخاه هخ       پیرو  از آن از درون دامن زده می

  ی  هخوده هخانی سخه  گفت اما او ه  در اغتشخا، ز  زهان هود و ه  فارسی سهن می فارسی

داد و هخ  پشختو    کی عصبیت پشتو نشان می اخیر پیش از هم  تره   است. در این دوره

ود. حزب پرچ  در اصل هخر  زهان ه حزب پرچ   فارسی   ت. هبری سرکردهگف سهن می

ا  هخ  هخ  همخین نخام      ، عضوهایش را گرد آورده هود و روزنام ا ها  فارسیامر گرایش

هخا  پشختو را وارد    کوشید واژه رایی شدید داشت و میکی هر عکس  پشتوگ داشت. تره

کرد. سیاست پشختویی   فارسی کند. حفیظ اهلل امین ه  ه  پشتوزهان هودنش افتهار می

   ا وجخود ایخخن  همانگونخخ  کخ  آمخخد  همخخ   کخردن افغانسخختان همچنخان ادامخخ  دارد. هخخ  

پکوهشگران هر این هاورند ک  در رفارسی( زهان ارتباطی افغانستان اسخت. هخا آنکخ  در    

فهمند  دوران اخیر حمایتی از فارسی نشده ولی ازهک و پشتون و جز آن  فارسی را می

 و از این راه هاه  ارتباط دارند.  

 کوشند از راه کنار گذاشتن فارسی و نادیده گخرفتن آن هخ  هخویتی    کسانی ک  می

توانخد   ها  حاصل از آن را ک  حتی مخی روند و زیان یاهند راه درستی نمیمستقل دست 

زهخانی     جا قصد ندارم ک  مسخال   دارند. چون در این فاجع  ه  هار آورد از دیده دور می

کن  و اگخر همخین مقخدار را نیخز      در افغانستان را مطرح کن  ه  این مهتصر هسنده می

 فقخط  خواننده ها سیما  کلی این موضوع است. در اصخل  نوشت  ه  خاطر آشنا ساختن

 زهانی نگاهی هیندازم.     حضور افغانان در ایران از زاوی هگذرا خواه   می

تردید هرخالف میل کشورها  خاصی ه  تفاه  فرهنگی  حضور افغانان در ایران هی

رونخد    مدرس  میمیان ایران و افغانستان مدد رسانده است. فرزندان افغانی در ایران ه  

یان گرفت  است ک  ا  در جر کنند و آمد و شد پیوست  کارگران افغانی در ایران کار می

عخد ایخن   ترین هُ هایش ه  آشنایی هیشتر انجامیده است. ه  نظر من مه   نارسایی ها هم 
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یکدیگر  وسهن گفتن هخ   زندگی      فرهنگی آن است. آشنایی ها شیوه حضور  جنب 

ا  شیرین و دلچسب دارنخد   آمار  ماندگار آفریده است. افغانان ک  لهج   زهان مشتری

هرانگیخز اسخت. از ایخن گذشخت       هنخواز و خخاطر   گیرند ک  گو، واژگانی اصیل ه  کار می

در  افغانی حکایت از فرهنگی کهن و قدی  دارد کخ  نمایخانگر وجخود عالئخ         لهج 

اند  دور از شهرها آمدهها  فرهنگی  حوزهدیرین  هین دو کشور است. افغانانی ه  ک  از 

انخد  اکنخون در ایخران هخا زهخان فارسخی  آشخنایی         زهانی پشتو قرار داشخت     یا در حوزه

هینند ک  استفاده از این زهان تا چ  حد هرا  آنان آسخان   کنند و می تر  پیدا می جد 

  گوناگون ها و سهل است. طبیعی است ک  شناور شدن در این دریا  گسترده  لهج 

دستی زهانی تاکید کند. نباید از این امر دلتنگ شد و فکر کخرد   دهد و هر یک را صیقل 

گون  ک  شهرنشینی هیشتر در  ها نگذارد. همان ک  این آمیز، فرهنگی تامیر  هر لهج 

یخز، هخا زنخدگی    سان نیخز آم  توانست ه  یکسانی زهانی هینجامد ه  همان افغانستان می

 آورد. مشاههی ه  هار می   تیج شهر  در ایران ن

ع ورود ها  خاصی ک  در افغانستان مخان و  دیگر هاید توج  داشت ک  سیاستاز س

ها  انگلیسخی    شد و ه  جا  آنها واژه زهان در  افغانی می ها  فارسی امروزین ه  واژه

سخی در  تواند از آشنایی افغانخان هخا زهخان رایخج فار     نشاند دیگر نمی فرانس  یا اردو را می

پکوهخان و فرهیهتگخان    ایران جلوگیر  کند و ح  انتهاب را از مخردم عخاد  و دانخش   

افغانی هگیرد. در عین حال افغانان هازخواهند آموخت ک  زهخان فارسخی هخ  خخود آنخان      

اند  پس چ  ههتر ک  اکنخون   آن کوشا هوده نتعل  دارد و در طول تاریخ در هارور ساخت

ها  انگلیسی و فرانسخ  از زهخان    نورزند. کنار گذاشتن واژه نیز در پاسدار  از آن غفلت

ادهی و رسمی در افغانستان هر حی یت فرهنگی و آهرو  علمی افغانستان خواهد افخزود   

و نمایانگر پویایی زهان در  خواهد هود. حضور کنونی افغانان در ایران موجخب خواهخد   

ان افغانی نیز ه  آن اعتنا کنند. شد ک  چنین جریانی تقویت گردد و ادیبان و نویسندگ

شده در ایران را هخرا    ها  علمی و آموزشی چاپضمن  این جریان استفاده از کتاه در

ن ان افغانی سهل و ارزان خواهد کرد و ه  رون  علخ  و تحقیخ  در افغانسختا   پکوه دانش

و  ها  علمی ک  در ایران چندین ده  تجرهخ  متن   مدد خواهد رساند. تالیف و ترجم 

مناسخبی هخرا       توانخد زمینخ    شخود  مخی   یش افزوده میپشتوان  دارد و هرروزه هر غنا
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آنک  مردم از این کشور ناچار هاشخند   گستر، دانش و فن در افغانستان فراه  آورد. هی

 ها  گزاف متحمل شوند. از نو هیازمایند و هزین 

ها زهخان در  را از  نشین کردن شهر ها  افغانستان کوشیدند ها پشتوهرخی از دولت

ند اما ایخن سیاسختها هخ     حال از دادوستد زهانی ها ایران هپرهیز رواج هیندازند و در همان

تواند هاشد. از نظخر سیاسخی نیخز هایخد هخا       عل  و معرفت در افغانستان نمی   سود آینده

ناپخذیر هخرا     هایی جبخران تواند زیان فغانستان از ایران میصراحت گفت ک  دور گشتن ا

 ین کشور ه  همراه هیاورد.ا

 

 

 غوریانی رگفتگو با استاد سمند

 دانیم که امکانات ایران هم کم است می

 
 7631مرداد  73یکشنب  

است . مخرد  اسخت فخروتن و دانشخمند.      سمندر غوریانی استاد دانشگاه کاهل هوده
 اسخت.   شنیدم ک  ه  پاکسختان رفتخ    هاز کاهل گریهت ه  ایران آمد. تازگیهنگامی ک  ا

ا  دارد و ها کارها  مه  فیلسوفان آشناست. ح  است ک   در فلسف  مطالعات گسترده
ایران هتواند چنین استادانی را نگاه دارد و ترتیبی هدهد ک  هتوانند در ایران کار کننخد.  

پرداخخت و   یها  افغانی مخ  اهتدایی در مدرس    تاد سمندر ه  آموز، کودکان دورهاس
غانخان هسخیار محبخوب اسخت.     در هخین اف دانسخت.   هیچ کخار  را دون شخان خخود نمخی    

 خوانید: سهنان او را در زیر می   شده کوتاه
 

ها هیاینخد در  لیسانس هخودم. پخیش از آنکخ  روسخ     وقرییس فاکولت  هرا  پروگرام ف

اسختادان  گذار  هودم. چخون تعخداد زیخاد  از     وزارت دادگستر   مشاور در امور قانون

هودند و کمبود استاد خیلی محسوس هخود  هرخخی     ها فرار کردهافغانی هر امر تجاوز روس

ها چون استاد ک  هخود    استاد  شده هودند. ها آمدن روسدانشجویان هودند ک  کاندیدا

کردند ک  هخ  دانشخگاه هخروم و هخ       ها  استاد  ه  ه  من اهراز تمایل میو این کاندیدا
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خانخ  هخروم  هخ  خخاطر      داد ک  مخن از وزارت  خصوص وزارت دادگستر  ه  ترجیح می

پاسخ گفتن ه  خواهش آن کاندیداها رفت  ه  دانشگاه. هخ  دپارتمانخت فلسخف  رفتخ  و     

کخردی .   مخی « فرهنگخی     تقیخ  »    در واقخع کردی   ولی در سطح محدود هایی میکار

ها عالق  داشتند کخ   آمدن کتاب قطع شده هود . ولی روسا  نبود. از ایران دیگر  نشری 

ه  شورو  سفر کن . ه  خاطر اینک  ه  شورو  نروم  آمخدم هخ  ایخران. چخون در آنجخا      

هخا را هبینخی.     هکنی و تلویزیخون هخرو  و آکادمی  کردند ک  مصاحب ا  درست می هرنام 

خواستند کسانی را ک  سرشناس هستند ه  مسکو هبرند و تبلیغات کنند. اگخر ایخن    یم

جا همان  و هخ  هخرادران افغخانی کخ  در انخزوا هخ  سخر         دادم همان مسال  نبود ترجیح می

ام این اسخت کخ  هخا     هرند کمک کن  و کارها  فرهنگی هکن . همین حاال ه  انگیزه می

 ت  هاش .کتاب و نوشت  ها آنان ارتباط داش

هخا  فنخی    شخد. هیشختر  رشخت     از زمان ظاهرشاه دانشجو ه  شورو  فرستاده مخی 

خواندنخد و هخرا  آن    شناسی درس می ها  زهان خواندند. حدود سی درصد در رشت  می

ها  علخوم انسخانی دانشخجو     هود ک  مسائل فارسی و پشتو را دامن هزنند. در سایر رشت 

ها گرایش داشتند ک  جهت پشتو را هگیرند ولی   روستانک  هود. پیش از اشغال افغانس

تفخاوتی دارنخد.    اند  نسبت ه  این دو زهخان  رو، هخی    حاال ک  افغانستان را اشغال کرده

 خواستند از این مسال  استفاده کنند و ه  اختالفات دامن هزنند. پیش از این اشغال  می

ما سواد هیاموزند. سواد در حد  خواهی  ک  هرادران افغانی اگر امکانات پیدا شود می

جخا   معمولی هرا  افغانان کافی است. داوطلخب تحصخیل زیخاد اسخت ولخی چخون جاهخ        

شخود. اگخر    توانند همانند  یا استاد نیسخت و مشخکل مخی    شوند و در یک منطق  نمی می

 دانی  ک  امکانات ایران ه  ک  است. توان کارهایی کرد   البت  می کمک ایران هاشد می

کنند ها یک احساس مملکت خود را تری  ران افغانی ک  وطن خود را تری میهراد

شوند و  کنند. اینها حالت روانی یک آواره یا پناهنده را دارند و هسیار زود تهییج می می

رونخد.   یشوند و همزمان ها این  یک توقعاتی دارند وقتی ه  کشور دیگر م هرانگیهت  می

گذشت  خیلی محدود هود. در کاهخل اسختاد آلمخانی  روسخی      ها در تماس ایرانیها ها افغان

ها را سختاد ایرانخی نبخود. در گذشخت  تماسخ     فرانسو   مصر  و عراقی داشتی  اما یک ا

جا شخدن    داشتند. انقالب افغانستان و مهاجرت و جاه  هسیار کوچک و محدود نگاه می
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هایشان یک در کنار مشکل ایرانی تر ه  وجود آورد. حاال هرادران تماس را ه  شکل وسیع

ا  دیگخر هخ  نخام افغانخان دارنخد. تخو  صخف  موقخع توزیخع خوارهخار و ... البتخ              مسال 

کخن    هرخوردهایی هست  ولی نباید آن را یک دردسر دانست. هیشتر اختالفات  فکر می

شود. وقتی در کاهل هودم هوداران شورو  ک  از  ی است ک  طرح مییها هر اساس هرنام 

گفتنخد کخوچکترین مسخال  را علیخ  افغانخان یخک پرونخده         آمده هودند ه  من مخی ایران 

اند اشرار هستند  ولخی آنخان کخ  در     ک  از افغانستان آمده گفتی  کسانی کردی  و می می

 افغانستان هستند مردم زحمتکش هستند.

 

 

 

 
 غوریانی. استاد ساه  دانشگاه کاهل رسمند

 

 

 

 

 

                                                           
 عکس از ههمن جاللی 
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 گفتگو با فرمانده افضلی

 که نان خشک داریم، راحتیم. وقتی
 
 7631مرداد  37

دان افضلی  جوانی است مصخم   گویند قومان فرمانده افضلی یا چنان ک  افغانان می
ا، آشکار. هنگامی کخ    خصوصیات رهبر  را دارد. صدایش گیراست و اراده   ک  هم 

گوشخت   آب ا  او را دیدم تازه از جبه  آمده هود و تخنش رنجخور و خسخت  هخود. کاسخ      
رو  دیوار تصویرهایی نصب اسخت.  جلویش هود. قدر  آب آن را خورد و کنار گذاشت. 

انخد    اهلل هخوده  اند. ه  جز دو تن کخ  از دوسختان صخفی    آنان در جبه  شهید شده   هم 
از رادیخو شخنیدم    7633تیرماه  71اند. نهستین هار در  شش تن هقی  از هستگانش هوده

اهلل افضلی در ایران ه  قتل رسیده است. دگرگون شدم زیرا همان یخک دیخدار    ک  صفی
مجاهخدان  در همخان هنگخام گفتنخد کخ  عوامخل        مند کرده هخود.  مرا سهت ه  او عالق 

می اق »    اند. هعد در نشری  ه  قتل رسانده حکومت افغانستان یا شورو  در ایران او را
عکس او را دیدم و گزار، مراسمی را خواندم ک  هرا  او در پیشاور هرپا شخده  « خون 

سخهنان     شخده  وتخاه ا  هرا  افغانستان اشخت. ک  تردید ضایع  هود. از دست رفتن او هی
 خوانید. روانش شاد: اهلل افضلی را در زیر می صفی
 

سی و دو سال دارم. مسئول جبهات شهید افضلی در افغانستان هست . در دانشگاه 

دانشخجویی ضخد      التحصخیل شخدم. در دوره   ی کاهل فارغعلوم طب   دانشکده از هودم.

دان هردنخد. اینهخا زمخان داوود    کخی مخرا هخ  زنخ     دولت مارکسیستی فعال هودم. موقع تره

توانستند مبارزان را شناسایی کنند. در آغاز هزرگتخرین ضخره  را از    ا  نبودند و می کاره

روز شخکنج  شخدم و    اینها خوردی . تعداد زیاد  از مجاهدین را کشتند . من ن  شخبان  

تخک  ها هیخدارخواهی هخود. هعخد هخا چخوب ک        رها شدم. یکی از شکنج چون اقرار نکردم

کردنخد . ولخی هخدترین     ها  پا را ه  هخرق وصخل مخی    زدند ه  پشت سر و کمر. پنج  می

ه  ایران آمخدم. هعخد هخ  جبهخ  هازگشخت   چخون        7611شکنج  هیدارخواهی هود. سال 

 هودند.  ا  از دوستان ما شهید شده عده
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شهید افضلی شهر هرات است. شهر هرات پنجاه ه  صد دست مخا و     مرکز جبه 

ها  دیگر ه  داری . ما در جبه  ه  مشخکل خخو    ه  صد دست دولت است. جبه  پنجاه

ای . مردم افغانستان مردم مقاومی هستند. وقتی ما نخان خشخک داریخ  راحتخی .      گرفت 

خخوری . مشخکل دارو زیخاد داریخ . یعنخی       خری . ه  ندرت گوشت مخی  روغن از شهر می

ر گروه ما یخک  شوند. ه ی شهید میها  سطحان ه  علت نبودن دارو در امر زخممجاهد

ها کیلومتر اسخت. روسخ   734ا تا ایران م   داند. فاصل  نفر را دارد ک  کمکها  اولی  می

شود. در اینجخا هخ     اند. هر مجروحی ک  ها االغ هیاید در راه شهید می گذار  کرده مین

ول روحین را قبخ جخام و ههخدار  تایبخاد مجخ     مرجع مشهصی نداری . هیمارستان ترهخت 

هینخی    . مخی کنند. از این هاهت گل  داریخ   می ها  مشهد کمتر قبولکنند. هیمارستان می

 اینجا ه  پول حاک  است. توقع نداری .

متعل  ه  جمعیت اسالمی هستی . در داخل سخنگرها هخیچ حزهخی     7613از سال 

ن دستور نداده. سنگرها  مقاوم افغانستان ه  دستور کسی کار نکخرده. مخردم افغانسختا   

 خواهند دین خدا را ادا کنند. مردمی هستند مسلمان  هاایمان  ها ناموس  و می

دهخی  چخ  افغخانی   چخ       اسیر افغانی و روسی داری . ما اسرا را تحت ترهیت قخرار مخی  

گیرد.  فارسی یاد می کشی . اسیر روسی در عرض شش ماه روسی هاشد. ما اسیر را نمی

ها دادند و همخین هاعخث شخد کخ  روسخ      می آن شریفها ه  سرهازان روسی قراوایل افغان

نگذارند ها ما تماس هگیرند. یک سرهاز روس ک  از تاجیکستان شخورو  اسخت و پخیش    

شخوند و هیشختر    ماست  مسلمان است. االن ک  سرهازان روس هستند کمتر اسخیر مخی  

کنخی    شخدت هخ      شوند. وقتی ک  هفهمی  سرهازان روس هستند رحخ  نمخی   کشت  می

 دهی .   میخرج 

هخا شخهید    نفر از هچ  11هرند. در امر مواد کیمیایی  ها مواد کیمیایی ه  کار میروس

شخد در امخر    شد. در این حالت معلخوم مخی   شد. هدن آهل  می ها سیاه می شدند. هدن هچ 

 اند. استنشاق مواد کیمیایی شهید شده

ها از همخ   هقی  سالح ای . ولی از ما نگرفت ها در این مدت فقط هواپیما تنها از روس

کند. ولخی   ای . ارتش افغانستان فقط از طری  اسارت سرهازگیر  می چیز غنیمت گرفت 

توانست تداوم هیاهخد. از   آمدند  انقالب نمی آیند. اگر جوانان نمی جوانان ه  انقالب ما می
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پیوندند. هرخی از مهاجرین چون ه  علت ترهیت و وضخع   مهاجرین ه  ه  مجاهدین می

 کنند. هنگی خود هراس دارند  از این رو کمک مالی میفر

ما فقط س  فی صخد یخا چهخار فخی صخد هخا دسختگاه دولخت            از دانشجویان دوره

ا  رفتند امریکخا  آلمخان و کویخت. یخک عخده هخ  هخا مجاهخدین          همکار  کردند. عده

 اند. صد ه  مجاهدین پیوست ادان دانشگاه زمان ما هفتاد فی کنند. از است همکار  می

از هخین خیاهخان رد نشخو.    وقخت   ام یک راپرتی رسید ک  تخو هخیچ  ج ترهته  من در 

اند ک  مرا توسط ماشخین زیخر هگیرنخد و     تعداد  چپی از نوکرها  روس تصمی  گرفت 

ترور کنند. هرا  خود من تا حال اتفاقی نیفتاده ولی هرا  مجاهدین دیگر اتفاق افتخاده  

 اند. و کشت  شدههایشان هجوم هرده  ک  ه  خان 

 
 ا، خان اهلل افضلی در  فرمانده صفی 

                                                           
 عکس از ههمن جاللی 



 

 

 

 پناهندگان هایی از زندگی گوشه

 و

 مهاجران افغانستانی در ایران
  

                                                           
  ه  چاپ رسید. پاییز « شناسی   ایران در زمین » این پکوهش در جلد دوم کتاب

   نشر فراز  تعداد چاپ هزار و ششصد نسه 7631زمستان   چاپ در 7631
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تقدی  ه  مردم افغانستان هخ  امیخد آنکخ  دالوریهایشخان     

 هرچ  زودتر ه  پیروز  کامل هینجامد 

تقدی  ه  مهاجران افغانستان در ایران ک  میهمانان عزیز 

 و هرادران دیرین و همیشگی ما هستند.
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ه  افغانستان یخور، هخرد  حکومخت امخین را سخرنگون       7313 شورو  در دسامبر

  اعدام سپرد. ورود نیروهخا    دسامبر همین سال ه  جوخ  31ساخت و خود او را در 

تخوان هخا عملکخرد ایخن کشخور در مجارسختان یخا         نظامی شورو  ه  افغانسختان را نمخی  

روهبنخد   چکسلواکی همانند دانست. افغانستان کشخور  هخود مسختقل و هیخرون از گ    

شناخت  شده و رسمی شورو   هرچند کخ  هخا ایخن کشخور پیونخدها  نزدیخک هرقخرار        

 هود.  ساخت 

آوریخل   31آمد رویدادهایی هود ک  ه  ویخکه هخا کودتخا      حضور نظامی شورو  پی

 7316   و سرنگونی حکومت محمد داود ک  خود ه  دنبال کودتخایی در ژوئیخ    7311

کمونیستها  افغانستان کخ  حکومخت محمخد داود     ه  قدرت رسیده هود  شدت گرفت.

ههخره هخودن از حمایخت ایخالت و      خان را واژگون کردند ه  سبب نزاعها  درونخی و هخی  

عشایر قادر نبودند ها اتکاء ه  نیرو  خود هر سریر قدرت هماننخد. کمونیسختها کودتخا     

بخر  خخود   کخی را هخ  ره   را انقالب کبیر مور نامیدنخد و نخور محمخد تخره     7311آوریل 

گرفخت  نورمحمخد    اهلل امین ک  قدرتش فزونی مخی  حفیظ 7313هرگزیدند. در سپتامبر 

کی را سرنگون ساخت و خود ک  سخوءظن شخورو  را هرانگیهتخ  هخود در دسخامبر       تره

مخل جخایش را گرفخت.    ر  نیروها  شورو  در ه  شکست و هبری کا ه  وسیل  7313

توانخد در انخدی    کرد مخی  پنداشت و فکر می میشورو  در آغاز  کار افغانستان را ساده 

 مدتی ه  یار  نیروها  چپ سرنوشت تمامی کشور را ه  طور مطل  در دست هگیرد.

رو گشت. فرار از ارتخش و شخور،    ا  روه  حکومت هبری کارمل ها دردسرها  تازه

در میان نیروها  نظامی از قدرت ضرهت ارتخش افغانسختان هخ  شخدت کاسخت. از ایخن       

هخا قحطخی هخ  هخار        جنگ داخلی در کشور گستر، یافت و در هرخی از ناحی گذشت 
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آورد. انبوه جمعیت  روستاها را تری گفت و ه  کاهل رو  آورد. گذشت  از اینهخا شخمار   

ک یر  از شهروندان افغانستان  کشور خود را رها کردند و ه  پاکستان و ایخران آمدنخد.   

ها   نام گرفتند از داخل و ها اتکاء ه  جامع رزمندگان چریک ضد دولتی ک  مجاهدین 

هخا  ارتبخاطی و      رشخت  هخا  نیروگخاه هخا  پلهخا     مهاجر مقی  پاکستان و ایران هخ  جخاده  

. ساختمانها  عمومی آسیب رسخاندند و هعضخی از آنهخا را هخ  کخل از میخان هرداشختند       

هخا را   دههخا شخدند  تولیخد فخرآور     مجاهدین مانع ارتباط منظ  حکومت ها دیگر منطقخ  

دستهو، خسران ساختند و نگذاشتند حکومت اقتدار خود را هر ههشها  وسخیعی از  

خای کشور هگستراند. شهرها و هواخواهان حکومت از آتش انتقام مجاهخدین در امخان   

نماندند و ویرانی و تهریب در سراسر کشور رو ه  فزونی نهاد. زندگی هخرا  شخهروندان   

سخاهق  در تخاریخ شخدت     ا  هخی  گشت ومهاجرت ه  گون افغانستان هیش از پیش ناامن 

   گرفت.

اهلل ک  در گذشت  رئیس سخازمان امنیخت افغانسختان     دکتر نجیب 7313در ماه م  

نخوامبر   34هود ه  جا  هبری کارمل ه  عنوان دهیر کل حزب خلخ  منصخوب شخد. در    

هبری کارمل از دفتر سیاسی حزب و ریاست شخورا  انقخالب کنخاره گرفخت و حخاجی      

ین دوره نجیخب هخا شخدت    محمد چمهانی ه  عنوان رئیس موقت جا  او نشست. در ا

 7311سخپتامبر   64را در پیش گرفخت. در  « آشتی ملی » هیشتر سیاست ه  اصطالح 

اهلل ه  اتفاق ه  ریاست شورا  انقالب هرگزیده شد و حاجی محمد چمهخانی هخ     نجیب

  هواخواهخان   اهلل همخ   سمت پیشخین خخود یعنخی معاونخت رئخیس هازگشخت. نجیخب       

هیخرون   7311  مرکز  و دفتر سیاسی حخزب در اکتبخر      هبری را از کمیت  هازمانده

  چند روز یک نشست ملی حخزب را در کاهخل هرپخا سخاخت. در      راند وسپس ه  فاصل 

ه  اتفاق آراء  نجیب را ه  ریاست کشور هرگزیخد.  « لوی  جرگ » نوامبر همین سال یک 

زب خلخ   حدر ضمن همین لوی  جرگ  ه  اصالح قانون اساسی دست زد و گرچ  هرا  

جایگاهی مطمئن در قانون اساسی فراه  آورد اما حضور نظام چند حزهی را نیز  دست 

ک  از هاهت نظر  پذیرا گشت. در این میان نزاع داخلی همچنان در جریان هود و ها آن 

هس یخک جانبخ  هخرا  تحکخی  وضخعیت خخود        ک  نجیب چند هار کوشید ها اعالم آتش
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د  کامیاب نگردید. شهروندان افغانستان ماننخد گذشخت    آرامشی را در کشور هرقرار ساز

 آمدند تا از آسیب همبارانها و ویرانیها در امان همانند. ه  ایران و پاکستان می

گو کخوردووز توانسخت در نشسختی در     میانجی سازمان ملل  دی  7311   در ژوئی 

ی ه  امضا هرساند و ژنو میان چهار کشور افغانستان  پاکستان  امریکا و شورو  پیمانهای

 خروج نیروها  نظامی شورو  را ه  این نحو تضمین کند.

مجاهدین افغانستان ها هدگمانی ه  این پیمانها نگریستند و ایخران حاضخر نشخد در    

کنفرانس ژنو شرکت کند. کار صلح افغانستان ها وجود خروج نیروها  شخورو  از ایخن   

افغانستان ه  ویخکه در دو کشخور ایخران و    کشور هنوز ه  انجام نرسیده است و مهاجران 

 پاکستان حضور دارند.

خواهی  ها مسئل  و موقعیت مهاجران افغانستان در ایخران   جا ما در واقع می در این

آوری  ه  قصد آن است ک  خواننخده را   آشنایی هیاهی  و هراطالع وآگاهی دیگر  ک  می

انستان در ایران یار  دهی . هخ   هرا  دری و فه  ههتر وضعیت و موقعیت مهاجران افغ

   تاریخ و ادب افغانستان در پایان خواهی  آورد. هایی درهاره همین خاطر نیز نکت 

شمار زیاد  از شهروندان افغانستان پس از حضور نیروها  شورو  در این کشخور  

پخیش از   و ه  سبب هاال گرفتن خصومتها و ویرانی شهرها وروستاها ه  ایران رو آوردند.

آمدنخد.   هجوم شورو  نیز هودند افغانانی ک  هرا  یافتن کار وکسب درآمد ه  ایران مخی 

زیسختند یخا    ه  ویکه آن دست  از شهروندان افغانستان ک  در نزدیکی مرزها  ایران مخی 

گزیدنخد. پیونخدها     هستگانی در این سو  مرز داشتند  ایران را هرا  اقامت گذرا هرمی

هجوم شورو  هخ  افغانسختان   تردید مومر هوده است.  هاب هیفرهنگی دیرین در این انت

 7313شود کخ  پخیش از      این مهاجرت را تغییر داد. گفت  می در واقع وسعت و پهن 

  خخود گرفتنخد حخدود هخزار و      ک  نیروها  شورو  کشخور افغانسختان را زیخر سخلط     

کخ  متاسخفان     اند. مطاه  یک تهمخین دیگخر   دویست شهروند افغانستان در ایران هوده

رسخیده   ام  گویا شمار آنان ه  پانصدهزار نفخر نیخز مخی    دست نیاورده هنوز سند آن را ه 

 است.

انخد.   آمخده  شهروندان افغانستان در اصل هرا  اشتغال و کسب درآمد ه  ایخران مخی  

گیخر  را فخراه       ایخن تصخمی    همگنیها  فرهنگی عامل مه  دیگر  هوده ک  زمین 

حضخور شخهروندان    7313این حال هاید گفت ک  در دوران پخیش از   آورده است. ها می
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یاد شده در ساخت اجتماعی ایران چندان ملمخوس نبخوده اسخت. اینخان در ههشخها       

کردند و ها ههره گرفتن از رونخ  اقتصخاد  آن هنگخام هخ       آمد می و معینی از کشور رفت

از آنخان پخس از انخدوختن    اند. شمار زیاد   کرده خانواده و خویشاوندان کمک مالی می

گشتند و ه  سبب سهولت هازگشت ه  ایران    مورد نیاز ه  کشور خویش هازمی سرمای 

هخا  مخرز کخ  هسختگیها       پروراندند. در کناره قصد اقامت دائ  و همیشگی در سر نمی

ا  دیگخر داشخت. ازدواجهخا        حضور شهروندان افغانستان جلوهقدی  هنوز پاهرجا هود

شخد کخ  اقامتگخاه همسخر تغییخر یاهخد و        در دو سو  مرز  گاه موجب می گروهی درون

سان ک  آمد  مهاجرت فصلی و موقت شهروندان افغانسختان در   اما همانهمیشگی شود.

ا  رویارو شده  هینی نشده زندگی ملتی ک  در مدت کوتاهی ها شکوفایی اقتصاد  پیش

موارد  ک  هرخوردها  هرخی از اندیشید  مگر  هود  محسوس نبود و کسی ه  آنان نمی

 شد. ها  کشور کشیده می افغانان ها یکدیگر یا ها شهروندان کشور میزهان ه  روزنام 

هزار شخهروند افغانسختان هخ  ایخران آمدنخد  ایخن        هنگامی ک  هزاران 7313پس از 

ت راسختین و تخاریهی ایخن    هود و یارا  آن را نداشت ک  اهمی کشور دستهو، انقالب

 7611رده را درست ارزیاهی کند. روشن هود کخ  رهبخر  اسخالمی انقخالب     حضور گست

توانست ه  حضور شورو  در یک کشور همسای  خوشبین هاشد و از نکخوهش آن    نمی

کخرد  سخرهاز زنخد. امخا در همخین هنگخام در ایخران نیروهخا           چنان ک  هندوستان می

زونی گذاشت. اینان ک  طلبان رو ه  ف اندیش فراوان شدند وحرکتها  خودمهتار  چپ

گخون   هخا  گونخ    انقالب  کیا هیایی داشختند و در سخازمانها وگخروه     آغازین  در مرحل 

  مسائل افغانستان ه  یک هحخث گسخترده و ژرف    خواستند درهاره آوردند  نمی سرهرمی

گرفت و نیروها  یک کشور سوسیالیسختی   تن هدهند. انقالب داخلی از اسالم الهام می

ر مسلمان یور، هرده هودند. پس ههتر این هود ک  مسیر توجخ  عمخومی را   ه  یک کشو

دامخن هزننخد.   « افاغنخ   » از افغانستان هگردانند و ه  پیشداوریها  ایرانیان نسخبت هخ    

ا  هخا هرخوردهخا  آمیهتخ  هخا        عشخیره  هرخی از رفتارها  نامتعارف ناشی از روحیخ  

یخز مناسخبی هخود هخرا  کسخانی کخ        آو خشونت در میان شخهروندان افغانسختان دسخت   

 خواستند هذر هدفهمی و هدگمانی هپاشند و ایرانیان را علی  افغانان هشورانند. می
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از راه فرستادن افخراد   در همین حال حکومت کمونیستی افغانستان سعی داشت 

ه  میان مهاجران  مهار آنان را در دست هگیخرد و شهصخیتها  ناخوشخایند خخود را از     

  شهروندان افغانستان در ایران ه  درگیریها و  هردارد. ها این هم  حضور گستردهمیان 

ی در داخل ایران نینجامید. ایران توانسخت شخهروندان افغانسختان را در درون    یناآرامیها

ریهتخ    خود جا و شغل دهد و ها آن ک  مردم ایران ها دشواریها  جنگ و اقتصاد دره 

کوشخی    ان و کار خود را ها آنان تقسی  کنند. در زیخر مخا مخی   رو هودند  توانستند ن ه  رو

ساهق  را طرح کنی . در واقع من نهستین کسی  هایی از این حضور گسترده و هی گوش 

  مهاجران افغانستان را از دید دیگخر  طخرح کخردم. روشخن هخود کخ         هودم ک  مسئل 

هخا    کلها و شخیوه   مهخاجران افغانسختان هخ  شخ     حکومت ایران از مقاومخت مسخلحان   

هخا      اسالم ومقاومت در هراهر شورو  در روزنامخ   کردومسئل  گون پشتیبانی می گون 

مهاجران  دها  رادیویی و تلویزیونی هازتاب داشت. اما اهمیت حضور خو ایران وگزار،

شخد. امخور مهخاجران     اجتمخاعی و تخاریهی آن عنخوان نمخی     -نفس  ومعنا  فرهنگی فی

ان متاسفان  فقط در سازمانها  سیاسی تمرکز پیدا کرده هخود و افخراد   افغانستان در ایر

فرهنگی ها آن تماس نداشتند  ه  همین خاطر دشخواریهایی در دری معنخا  تخاریهی    

حضور مهاجران وجود داشت ک  متاسفان  هنوز ه  ادام  دارد. در خخارج از ایخران نیخز    

باط هخا پاکسختان طخرح گخردد و       مهاجران افغانستان در ارت شد فقط مسئل  سعی می

چنین عنوان شود ک  گویی در ایران موضوعی ه  نام مهاجران افغانستان وجود ندارد یا 

مرکخز پکوهشخها و تحلیلهخا     » آن ک  موضوعی جد  نیست. در سفر  ک  ه  دعوت 

ه  نیویوری کخردم دریخافت  کخ  حتخی      7313و دانشگاه کلمبیا در ماه آوریل « ایرانی 

ی آشنا نیستند. ه  ویکه پاکسختانیان  رهی ها اهمیت موضوع مهاجران افغانغ پکوهشگران

هودند موضخوع مهخاجران افغانسختان را فقخط و فقخط        در طول سالها  گذشت  کوشیده

 از اهمیت حضور مهاجران افغانستان در ایران هکاهنخد.  مرتبط ها پاکستان جلوه دهند و

درهمان شهر و دانشخگاه پیتسخبور  و   « نیو اسکول»پس از دانشگاه کلمبیا ه  دعوت 

سرانجام در دانشگاه شیکاگو در همین هاره سهن راندم و هاز یقین حاصخل کخردم کخ     

 موضوع مهاجران افغانستان در ایران از هر جهت نو  تازه و ناآشناست.
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  ی شمار مهاجران درباره
 

ن المللخی و مشخاهدات شهصخی  روشخن اسخت کخ  مهخاجرا        هناهر گزارشخها  هخین  

اند. خیلی سریع در  ه  سو  ایران آمده 7313  اخیر ه  ویکه از  افغانستان در این دوره

هر شمار مهاجران افغانستان افزوده گشخت و جریخان مهخاجرت هخ       7314-17سالها  

و  ها  چند نفر  ایران تا کنون همچنان ادام  دارد. گاهی مهاجران افغانستان در گروه

توان ه  گزارشخی از   آمدند. هرا  نمون  می رگتر ه  ایران میها  هز هوگاهی ه  صورت گر

ین گزار، آمخده اسخت کخ     نگاه انداخت. در ا« کمیساریا  پناهندگان سازمان ملل » 

شمار پناهندگانی ک  از مرز گذشتند ی  چهخل و یخک هخزار     7313نوامبر  -میان اکتبر

در آن هنگام میان دو  ه  چاپ رسیده است 7311نفر رسید. هناهرهمین گزار، ک  در 

اند. از  تا دو میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر شهروند افغانستان در ایران وجود داشت 

اینان تعداد هفتصد هزار نفر در خراسان  و دویست و پنجخاه هخزار نفخر در هلوچسختان     

ان افزاید ک  پنجاه هزار نفر مهاجران افغانستان در کرم اند. همین گزار، می زیست  می

خخوانی  کخ  در تهخران هخین      اند. در همخین گخزار، مخی    و هقی  در استانها  دیگر هوده

دویست تا سیصد هخزار نفخر و در مشخهد دویسخت و پنجخاه هخزار نفخر مهخاجر وجخود          

 7اند. داشت 

ک  ه  سخبب مهاجرتهخا  دائخ  و پیوسخت  در میخان شخهروندان       واقعیت این است 

توان ه  رقمها  دقی  و تردید ناپذیر دست یافت. اگخر از آغخاز در    افغانستان دشوار می

آمخد کخ  هخ      گردید این امکان ه  وجود مخی  یافت  هرپا می ایران یک نظام آمار  سازمان

تخوان   هاجرتهخا  فصخلی مخی   ه  مآمار ه  نسبت درست و منظمی دست یافت. ها توج  

اظهار داشت ک  در هعضی از فصلها شخمار شخهروندان افغانسختان مقخی  ایخران فزونخی       

یاهد. ک  نیستند مهاجرانی ک  هرا   گیرد و در هرخی از فصلها شمار آنان کاهش می می

  خخود را هخ  هازمانخدگان خخود در      کوشخند اندوختخ    آیند و می کار کردن ه  ایران می

  در خور اعتماد  هیایند  خود ه   هرسانند. اینان ه  ناچار اگر نتوانند واسط  افغانستان

                                                           
Refugees . Feb . 1987 . Nr . 33. P. 10 . 1. 
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آینخد زیخرا کخ  در     گردند و پس از چند ماه اقامت دوهاره ه  ایران مخی  کشورشان هاز می

توانند منبع درآمد  هرا  خود تامین کنند. معموال هیشتر مهخاجران پخا    افغانستان نمی

زنند ه  خاطر اینکخ    اه سال  دست ه  مهاجرت فصلی میه  سن گذاشت  و هیش از پنج

هخا  مکخرر   گیرنخد. جوانخان از مهاجرت   رار نمخی در معرض خطر اعزام ه  نظام وظیف  قخ 

خواهند کار  کنند ک  آسان ه  چنگ ماموران ارتخش   پرهیزند و نمی فصلی معموال می

دیگر است. شخمار   ا   حکومت کاهل هیفتند. اما مهاجرت فصلی در میان اینان از گون 

اند. هرا  شرکت در جهاد ملی  ها و ه  اصطالح تنظیمات از جوانان افغانستان عضو گروه

ام جوانانی را کخ  در ایخران کخار     آیند. دیده روند وسپس ه  ایران می مدتی ه  داخل می

هرگخاه   و دهنخد  ها  نظامی می جنگند. مزد خود را ه  گروه کنند و در افغانستان می می

نخوعی مهخاجرت در   رونخد. ایخن هخ      کنند و ه  جبه  می حضار شوند کار را رها میک  ا

 میان مهاجران است.

ها توج  کنخد تخا هخ  واقعیخت      پس هرگون  هررسی آمار  درستی هاید ه  این جنب 

   کننده تولید خواهد شخد. در آسختان    نزدیک گردد. اگر جز این هشود  آمارها  گمراه

نی یادآور شدم ک  این سرشمار  ه  شکل کنونی در مخورد  ه  دوستا 7631سرشمار  

آورد. حال سرشمار  رقمهخایی هخ  هخار       درستی ه  هار نمی تعداد کل مهاجران نتیج 

آورده است ک  از این نظر قاهل اعتماد نیست. ها این حال خوب اسخت نگخاهی هخ  آنهخا     

 هیندازی :
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 1 1جدول 

 (7631سرشمار   رها  سنی جمعیت هر حسب جنس و گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

ها  سرشمار  را    مرکز  آمار ایران است ک  نتیج  نشری  7631  آمارها  سرشمار   مأخذ کلی  

ن. کل کشور . مرکز آمار ایرا7631منعکس کرده است. نک. سرشمار  عمومی نفوس و مسکن. مهرماه 

.  16-13صص 0تا  7. جدولها  7631. تاریخ انتشار اردیبهشت  7416  مسلسل  . شماره 3   شماره

 .3ص  1وجدول 

 مرد و زن  گروه سنی

 سال  0-4 

3- 1       « 

70- 74   « 

73- 71   « 

30-34    « 

33- 31   « 

60- 64   « 

63- 61   « 

00-04    « 

03- 01   « 

10- 14   « 

13 – 11  « 

30 – 34  « 

 سال و هیشتر 31

 نامشهص

701143 

776316 

16734 

13443 

13034 

33641 

01770 

67731 

33401 

71133 

34331 

3773 

70017 

71446 

0146 

 111311 جمع
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 2جدول 

 (7631سرشمار  سنی ر  ها  جمعیت هر حسب جنس و گروه

 

 زن مرد گروه سنی

 سال  0-4

3- 1       « 

70- 74   « 

73- 71   « 

30-34    « 

33- 31   « 

60- 64   « 

63- 61   « 

00-04    « 

03- 01   « 

10- 14   « 

13 – 11  « 

30 – 34  « 

 سال و هیشتر 31

 نامشهص

11473 

13643 

07773 

06644 

17461 

04331 

31663 

71313 

73710 

74363 

77304 

1143 

1143 

77100 

3311 

13330 

16330 

63410 

63143 

61616 

33461 

73111 

73171 

73136 

1734 

3311 

6074 

1303 

1013 

3401 

 667417 030713 جمع
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 3جدول 

 (7631سرشمار  ر  جمعیت هر حسب جنس و استان و تاهعیت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مرد و زن  استان 

 تهران

 مرکز 

 گیالن

 مازندران

 آذرهایجان شرقی

 آذرهایجان غرهی

 هاختران

 خوزستان

 فارس

 کرمان

 خراسان

 اصفهان

 سیستان و هلوچستان

 کردستان

 همدان

 چهارمحال ههتیار 

 لرستان

 ایالم

 کهکیلوی  و هویراحمد

 هوشهر

 زنجان

 سمنان

 یزد

 هرمزگان

771731 

0610 

161 

71107 

113 

370 

603 

3613 

71073 

36413 

030333 

64131 

11413 

747 

7733 

631 

174 

13 

7434 

7031 

0300 

6017 

1331 

1043 

 111311 جمع
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 4جدول 

 (7631تعداد جمعیت هر حسب جنس ر سرشمار  

 

  

 زن مرد استان
 تهران

 مرکز 

 گیالن

 مازندران

 آذرهایجان شرقی

 آذرهایجان غرهی

 هاختران

 خوزستان

 فارس

 کرمان

 خراسان

 اصفهان

 سیستان و هلوچستان

 کردستان

 همدان

 چهارمحال ههتیار 

 لرستان

 ایالم

 کهکیلوی  و هویراحمد

 هوشهر

 زنجان

 سمنان

 یزد

 هرمزگان

13163 

3173 

613 

74411 

631 

746 

716 

7137 

77734 

70036 

336113 

37701 

03630 

03 

374 

340 

636 

60 

144 

7713 

3341 

3641 

1133 

1364 

01136 

7133 

613 

1313 

311 

777 

713 

117 

0333 

1373 

344030 

3337 

04131 

13 

173 

736 

301 

03 

634 

337 

7103 

7730 

6637 

3713 

 667417 030713 جمع
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 5جدول 

 جمعیت کشور هر حسب ساکن و غیر ساکن ه  تفکیک تاهعیت

 (7631رسرشمار 

 

ساکن در نقاط  ساکن کشور شرح

 شهر 

ساکن در نقخاط  

 روستایی

غیخخخخخخخر 

 ساکن

 317431 33603617 33100137 03001474 جمع

 303134 37131171 33610633 01171416 ایران

 6301 631336 61613 111311 افغانستان

 14 33316 11413 10743 عراق

 17 1373 1436 76634 پاکستان

 4 31 311 600 ترکی 

 4 03 340 314 شورو 

 4 173 6330 6316 هند

کشخخورها  جنخخوهی 

 فارس   خلیج حوزه

7734 330 333 4 

 3 7337 0103 3173 سایر کشورها

 066 36736 63413 33331 اظهار نشده
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کل جمعیت مهاجران افغانستان در ایران هفتصد و پنجخاه و   7631در سرشمار  

% از کخل جمعیخت   7 1نفخر آمخده اسخت. هنخاهراین     پنج هزار و دویست و پنجاه و هفت 

کشور تاهعیت افغانستان را داشت  است. از این تعداد حدود چهارصخد و هیسخت و پخنج    

رسخد کخ     هزار نفر مرد و حدود سیصد و سی و دو هزار نفر زن هسختند. هخ  نظخر مخی    

انخد. در حخالی کخ      پرسشگران سرشمار  هیشتر ه  خانوارها  مهاجر دسترسی داشخت  

انخد.   ایشان را پشت سر گذاشت ه شمار قاهل توجهی از مهاجران مجرد هستند و خانواده

   ه  خصوص اگر در نظر هگیری  ک  شمار زیخاد  از شخهروندان افغانسختان هخی هرگخ      

اسخت تخا از     تردید این گروه عظی  کوشخیده  کنند  هی شناسایی در کشور ما زندگی می

چنخین    سرشخمار  گخاه    مهاجران هخی هرگخ   چش  پرسشگران سرشمار  دور هماند. 

تواند ه  دردسر هرایشان هینجامد و ههتر آن  جوهایی می و کنند ک  چنین پرس تصور می

است ک  خود را پنهان نگاه دارند. متاسفان  دستگاه آمار ایران نیز هیچ کوششی نکخرد  

دهخد کخ    هرنخد اطمینخان کخافی ه    تا ه  مهاجرانی ک  غیرقخانونی در ایخران هخ  سخر مخی     

تبلیغات دستگاه آمخار هخ  طخور    سرشمار  هاعث مزاحمت و گرفتار  آنان نهواهد شد. 

توان  متوج  ایرانیان هود و ن  مهاجران. در نتیج  ه  رقمها  کلی سرشمار  نمیعمده 

آمده  در  دست   نسبتها  ه  دهد ک  درهاره اتکا کرد. اما همین جدولها ه  ما امکان می

توانخد   یا جنسی ه  تهمینهایی دست هزنی  ک  ه  هرحال گخاه مخی  ها  سنی  هین گروه

 معنادار و هااهمیت هاشد.

  حائز اهمیت این است ک  هیش از نیمی از مهاجران ساکن ایخران   نهستین نکت 

نفر. اگر جمعیت هین هیست تا سی سال را ک   074711زیر هیست سال هستند یعنی 

نفر از  133346هینی  ک   ال هیفزایی   مینفر است  ه  جمعیت زیر هیست س 713131

مهاجران در سن جوانی قرار دارند ک  اک ریت هزر  جمعیت مهاجر افغانی را تشخکیل  

متناسخبی هخا   کند ک  سیاست فرهنگخی     ساده ه  ما حک  می دهد. همین محاسب  می

ا  هخ  جمعیت مهاجران افغانی در پیش هگیری   ولی متاسفان  از آنجا ک  فقط دسختگاه 

گیریها شخرکت   کنند و فرهنگیان در تصمی  سیاسی ایران ه  کار مهاجران رسیدگی می

شخود. پراکنخدگی    ندارند  سیاست فرهنگی روشن و مشهصی در این زمین  دیخده نمخی  

توانسخت اهخزار تحلیلخی     استانی جمعیت و همچنین توزیع جنسخی مهخاجران نیخز مخی    
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فرهنگی هاشد ک  ه  همخان دلیخل هخاال       مناسبی هرا  تعیین سیاستها  دوراندیشان 

 نادیده انگاشت  شده است.

منبع آمار  دیگخر  کخ  در مخورد مهخاجران افغخانی در دسخترس مخا قخرار دارد          

ک  ه  هرحال نام متناسب و قشنگی نیست  « شورا  عالی افاغن  » آمارهایی است ک  

ک  یخادآور  « افاغن  » هود این شورا ه  جا   گردآور  کرده است. نهست آنک  ههتر می

تلهیها  گذشت  است و نوعی تاریهنگار  نادقی   از اصخطالح افغانخان یخا شخهروندان     

جست. دو دیگر آن ک  آمارها  این شخورا هخ  واقعیخت نزدیکتخر      افغانستان استفاده می

است  هرچند ک  ایرادها  یاد شده در فوق را داراست. حال نگاهی ه  جخدولی از ایخن   

 هیندازی :  هعد  در صفح شورا 
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 توزیع پناهندگان هر حسب استان

 7311   در ژانوی 
 درصد پناهندگان ه  جمعیت استان شمار پناهندگان نام استان

 تهران

 مرکز 

 سمنان

 یزد

 کرمان

 خراسان

 مازندران

 گیالن

 لرستان

 خوزستان

 هرمزگان

 اصفهان

 فارس

 چهارمحال ههتیار 

 کهکیلوی  و هویراحمد

 کردستان

 هاختران

 همدان

 هوشهر

 ایالم

 آذرهایجان شرقی

 آذرهایجان غرهی

 زنجان

 سیستان و هلوچستان

334444 

34444 

01444 

07444 

764444 

334444 

63444 

3444 

3444 

3444 

00444 

674444 

714444 

6144 

6444 

- 

3444 

31444 

63444 

- 

7344 

- 

63444 

334444 

6 6 

3 1 

1 74 

4 1 

3 1 

0 73 

3 4 

6 4 

0 4 

6 4 

1 1 

6 3 

6 1 

3 4 

1 4 

- 

7 4 

3 7 

1 1 

- 

4 4 

- 

4 3 

4 30 

  3 337 144 جمع
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در تهران  اصخفهان  سیسختان و هلوچسختان  فخارس و کرمخان      «  شورا» آمار هناهر 

هرچند ک  شمار مهخاجران  کنند.  شمار زیاد  از شهروندان افغانستان کار و زندگی می

درصد اینان ه  نسبت کل جمعیت  مقی  تهران ها سیستان و هلوچستان هراهر است ولی

 30درصد است در حالی ک  در سیسختان و هلوچسختان ایخن رقخ  هخ        6 6تهران فقط 

رسد. در کل خراسان  درصد مهاجران هخ  کخل جمعیخت هخ       درصد ه  کل جمعیت می

 رسد. درصد می 3 3درصد و در اصفهان ه   74 1درصد و در سمنان ه   73 0

هخا از مخدتها پخیش     ا  مرز  و هرپایی اردوگاهه ار پایگاهوزارت کشور ایران ها استقر

کند. هناهراین سیاست  در مرزهخا    هند  استانی مهاجران را دنبال می سیاست سهمی 

شوند و استانها  معینی هخرا  کخار و اقامخت     ورود   مهاجران افغانستان شناسایی می

ایخل مهخاجران تخازه وارد    هند  هخ  تم  شود. اما چون این سهمی  آنان در نظر گرفت  می

چندان توجهی ندارد و این واقعیت را ک  خویشاوندان تازه واردان پیشتر در مکانهخایی  

اقامت خخود را   گیرد  پناهندگان افغانستان یا محل   همواره در نظر نمیاند اقامت گزیده

شوند  دهند  یا آنک  از راه ه  اصطالح غیرقانونی وارد می هند  تغییر می هرخالف سهمی 

ا  از  مالحظخ  تا ه  استان دلهواه خخود هرونخد. هخدین ترتیخب همخواره شخمار در خخور        

  شناسایی در ایران اقامت دارند ک  در دیدرس مخاموران   هرگ  شهروندان افغانستان هی

ایران نیستند. ه  همین سبب ها آنک  آمار وزارت کشور ه  واقعیخت نزدیخک اسخت امخا     

دان افغانستان مقی  ایران را درست و منظ  منعکس کنخد.  شهرون  تواند شمار هم  نمی

آورد   ها  شناسایی آمار خود را گرد مخی  در اساس وزارت کشور ها توج  ه  صدور هرگ 

   حضور مهاجران را هاز نماید. ها  پیچیده ولی این رو، ه  تنهایی قادر نیست جنب 

را  مهخاجران صخادر   ها  شناسایی هخ  هنگامی ک  وزارت کشور ایران خواست هرگ 

کند  روشن هود ک  هخا اسختقبال مهخاجران روهخرو نشخود. مهخاجران کخ  هیشختر خخو           

توانستند هخ  ایخن تصخمی  نظخ  دهنخده آسخان تخن در دهنخد.          ا  داشتند  نمی عشیره

هر سخر راه   را و ه  اصطالح مجاهدین افغانستان نیز هرپایی سد و مانعمهاجران رزمنده 

شناسایی در میان شهروندان افغانسختان   ها  دیدند. صدور هرگ پسن آمد خود نمی و رفت

هایی نسبت ه  ایران پدید آورد. این ایرادها و ناخشنودیها هم  هجا و درست نبخود.   گل 

هایسخت   افروزان عراقی ه  راه انداخت  هودنخد مخی   ایران ن  فقط ه  سبب جنگی ک  آتش
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ریخز    داشت  هلک  اصوال هر هرنام    شهروندان کشورها  دیگر را زیر نظارت می کلی 

هخا  آمخار    هایست ها تکی  هخر آگاهی  لکت میا  هرا  مم درست و منطقی و دورنگران 

پناهنخدگان   تنظی  و تدوین گردد کخ  اطخالع یخافتن از شخمار  محخل اقامخت و شخغل       

  اینهخا گذشخت  امنیخت هخر دو طخرف  یعنخی        هاسخت. از همخ   ا  از ایخن آگاهی  گوش 

کرد کخ  مقامخات ایخران هداننخد چخ        می ران و شهروندان افغانستان ایجابیشهروندان ا

شوند. ایران مرزها  خود را سخهل و آسخان در هراهخر شخهروندان      کسانی وارد کشور می

توانند ه  ایران هیایند. ها این  واهم  می دانستند ک  اینان هی افغان گشوده هود و هم  می

ا  هجا و ناهجخا همچنخان ادامخ  یافخت. مهخاجران      گزار  پایان نگرفت و توقعه حال گل 

زیسختند کخخ  شخمار زیخخاد  از ایرانیخان مهخخاجر در     افغانسختان در حخخالی در ایخران مخخی  

هایست تا دو سال در انتظار هماننخد   هردند. ایرانیان مهاجر می کشورها  دیگر ه  سر می

م ا آن هسختند. دیخده  توانند در کشور میزهان اقامت کنند یا ناچار ه  تخری   تا هدانند می

است. ولی رفتار ایرانیان هخا شخهروندان همسخای  چنخین       شدهنیز تر  ک  چ  هسا طوالنی

کار تهصخیص  تا س  ماه هوده است. نبوده است. مدت اقامت در ایستگاه پذیر، مرز  

گشت  است و کسی مخانع   رسیده است تازه وارد ه  دنبال کار می استانی ک  ه  پایان می

زدن ارتبخاط ایخران و    قصد خواستار هخره   است. ها این حال نیروهایی ک  ها شده نمی او

هیچ علتی و از راه پروراندن توقعها وانتظارها  دور از واقعیت هخ    افغانستان هستند  هی

 زنند. ه  این مورد در این گفتار هاز هرخواهی  گشت. ها  مبه  و عاطفی دامن می کین 

امور اجتمخاعی اسخت.    ران افغانستان  وزارت کار ومنبع سوم آمار  در مورد مهاج

آید. وزارت کخار   خان  هیچ رق  و عدد قاهل اعتنایی ه  دست نمی متاسفان  از این وزارت

و امور اجتماعی تنها شمار کسانی را در اختیار دارد ک  توسط کارفرمایان طب  قخانون  

هخا واقعیخت    هسیار اندی است وشوند. شمار این افراد  خان  معرفی می کار ه  این وزارت

کارفرمایان ایرانی ه  چند علت ک  در زیر خواهد آمد  کارگران  خواند. ه  هیچ رو  نمی

 کنند:   کار معرفی نمی مهاجر را ه  اداره

ها  شناسخایی نیسختند و کارفرمایخان هخر خخالف       کارگران مهاجر دارا  هرگ  .7

  و مالیخات از آنخان کسخر    ر نتیجخ  هیمخ  گمارنخد. د  انون آنان را هخ  کخار مخی   ق

خواهند ک  معرفی شوند زیرا ه  ممکن  شود و خود این کارگران نیز نمی نمی
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  شناسایی در  است ه  کار آنان خاتم  داده شود و ه  ه  سبب نداشتن هرگ 

 معرض احتمال هیرون رانده شدن از ایران قرار هگیرند.

عموال ماننخد ایرانیخان   کنند  م کارگران مهاجر  ک  در ههش روستایی کار می .3

مدت اشتغال دارند و گخاه هخ  علخت کوچخک      شوند زیرا ه  کار کوتاه هیم  نمی

 ا  وجود ندارد. هودن واحد روستایی چنین سنت و پیشین 

معموال ه  علت کوتاه هودن مدت کار یا ه  اصخطالح   کارگران ههش ساختمان .6

وند و نخ  هخ    شخ  اجتمخاعی معرفخی مخی     هخا  طبیعت نامستمر آن  ن  ه  هیم 

  کار. تقریبا همین وضع را کارگران ایرانی دارنخد و حاصخل هخیچ نخوع      اداره

 تبعیض و تفاوتی نیست.

از کارگران مهاجر  روزمزد هستند و هنخا هخ  طبیعخت ایخن     شمار قاهل توجهی  .0

 گردد. شوند و قانون کار مطرح نمی نوع کار اصوال هیم  نمی

ا  دارند و از محلی ه  محل دیگخر   هیشتر کارگران مجرد مهاجر خو  عشیره .1

 ماند. اطالع می روند و هناهراین وزارت کار از وجود آنان هی می

ها  ه  نسبت هزر  مخ ال ده نفخر هخ      از کارگران مهاجر ک  در کارگاهتنها آن عده 

کنند  ه  سبب آنک  وزارت کار نظارت مستمر هر این واحدها دارد مشخمول   هاال کار می

یاهخد. در نتیجخ  آمخار       کار محل از حضور آنان اطخالع مخی   شوند و اداره قانون کار می

وزارت کار و امور اجتماعی  یعنی واحدها  استانی این وزارتهان   آمار دقیقی از شخمار  

مهاجران ندارد. هنا ه  قولی آمار وزارت کار حدود سیصد و پنجاه هزار کارگر مهخاجر را  

   زیاد  دارد. گیرد ک  ها واقعیت فاصل  درهرمی

آمارها  جهانی از سویی متکی ه  تهمین است و از سو  دیگر هخا آگاهیهخا  هخ      

شخود. در گزارشخی کخ  در     گیخر  مخی   دست آمده از هر کشور دره  آمیهت  و نتیجخ  

 هندگان ه  چاپ رسیده  آمده استارگان کمیساریا  عالی پنا 7«ریفیوجیز »    مجل 

اند ک  شمار مهاجران هین دو تا    کمیساریا اطالع دادهمقامها  ایرانی ه 7311در سال 

اینخان در   هزار نفر ازاست ک  هفتصد کمیساریا گفت  شده دو و نی  میلیون نفر است. ه 

هزار نفر در کرمخان و   در سیستان و هلوچستان پنجاههزار نفر  خراسان  دویست و پنجاه

                                                           
1. Refugees, Feb   1987 . Nr. 88.     
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کند کخ  هخین دویسخت تخا      ذکر میهقی  در استانها  دیگر اقامت دارند. همین گزار، 

 7زیند. هزار نفر در مشهد می ار نفر در تهران و دویست و پنجاههز

در پاکسختان دو میلیخون و    7313افغخانی را در سخال   کمیساریا شمار پناهنخدگان  

هزار نفر هرآورد کرده اسخت. در همخین   نفر و در ایران یک میلیون و نهصدهزار هشتصد

چهارصدهزار نفر از پناهندگان در ایخران  کخارگر    7311ل خوانی  ک  در سا گزار، می

 اند. فصلی  هازرگان وکوچنده هوده

دهد ک  در فصل زمستان  ها  دریافتی از ایران اطالع میکمیساریا ها اتکا ه  گزارش

هزار مهاجر از افغانسختان در  هزار تا دو میلیون و سیصد دویست هین دومیلیون و 7311

دهخد کخ  آمخار را از کخدام      متاسخفان  کمیسخاریا توضخیح نمخی      3.اند ایران وجود داشت 

رود ک  این آمار از سو  وزارت کشخور   مقامها  ایرانی دریافت کرده است. احتمال می

این وزارتهان  ک  در پیشتر آمد  همهخوانی  ه  کمیساریا داده شده هاشد زیرا ک  ها آمار 

 دارد.

   تشار یافت  است در طول همین دورههناهرهمین گزارشی ک  از سو  کمیساریا ان

نفخر تخا سخ     زمانی شمار مهاجران افغانستان در پاکستان هین دومیلیخون و نهصخدهزار   

هوده است. ها آنک  دولت پاکسختان اعخالم داشخت کخ       هزار نفر میلیون و یکصد و پنجاه

گفتخ    7311تواند رق  دقیقی از شمار پناهندگان در اختیار هگذارد در پایان سال  نمی

هزار شهروند افغانستانی در پاکستان هستند  شد ک  حدود س  میلیون و یکصد و پنجاه

دهنخد و در روسختاها  هخ      درصد آنان را زنان و کودکخان تشخکیل مخی    11ک  هیش از 

زیند. این رقمها نشانگر آن است ک  نخ  فقخط در ایخران  هلکخ       اصطالح غیر رسمی می

المللخی   قامها  حکومتی آن هیشتر ها سازمانها  هینهمچنین در پاکستان ک  معموال م

  آمخار     یافتخ   همکار  دارند ه  سبب مهاجرتها  فصلی و فقدان یک نظام سخازمان 

 توان ه  شمار دقی  مهاجران در دو کشور دست یافت. نمی

فرض من هر این است ک  شمار پناهندگان در هر دو کشخور ایخران و پاکسختان در    

شود. هخ  خصخوص    ا توج  ه  شدت جنگها  داخلی  ک  و زیاد میفصلها  مهتلف و ه

                                                           
1. Refugees, Feb   1987 . Nr. 88.      

2. Refugees,  Nov.  1988.  Nr.  58.  and  Dec.  1988 . Nr.  48      
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آیند  ایخن نوسخان هایخد     در ایران ک  مهاجران اغلب هرا  کسب درآمد ه  این کشور می

 هیشتر از پاکستان هاشد.  

 

 تفاوتهای ایران و پاکستان
 

درحالی ک  کمک جهانی ه  پاکستان ه  منظور نگهخدار  و حمایخت از مهخاجران    

افغانستان همواره زیخاد هخوده اسخت  هخ  کشخور ایخران کمکهخا  انخدکی شخده اسخت.           

کمیساریا  عالی پناهندگان خود اعالم کرده است ک  کمکها  ایران ه  مهاجران قاهل 

المللخی نبخوده اسخت. دفتخر کمیسخاریا        قیاس ها کمکها  دریافتی از سازمانها  هخین 

ن دفتخر هخا توجخ  هخ  عظمخت موضخوع        سازمان ملل در ایران هنخاهر گخزار، مخدیر ایخ    

رود. کمیساریا فقط یک دفتر در تهران دارد در حالی کخ    کوچکترین دفتر ه  شمار می

اند  مرکزهخا  خخدماتی هرپخا کخرده      ایران در هم  جاهایی ک  مهاجران سکونت گزیده

 7است.

  کمکها  کمیساریا  سازمان ملل ه  کشور پاکستان هرا  مهاجران خیلی  هرنام 

زود و از همان زمانی آغاز گشت ک  سیل شهروندان افغانستان ه  ایخن کشخور سخرازیر    

خواست طرحهایی درآمدزا ه  اجرا درآورد ک  پناهندگان از  گوید می شد. کمیساریا می

طری  آنها هتوانند ها اتکاء ه  خود در کشور میزهان روزگار هگذرانند و ه  اصطالح امروز 

ها همکار  حکومت پاکسختان و   7316وند. کمیساریا در سال مند ش از خودکفایی ههره

هخا    د جخاده هخ  ههبخو  هایسخت   هانک جهانی طرحی را ه  اجرا درآورد ک  حاصل آن مخی 

ها و جنگلها هینجامد اما هعد اعتراف کرد ک  گرچ  طرحها  درآمدزا ادام  یافت و  آهراه

ل نامساعد وضع سیاسخی    ولی ه  سبب ناامنیها  موجود  تحوحتی گستر، پیدا کرد

تر شدن اشتغال در خخود پاکسختان  هسخیار  از مهخاجران خواسختار       و همچنین وخی 

   3  نفت در خلیج فارس شدند. مهاجرت ه  کشورها  تولیدکننده

                                                           
1. Refugees,  Nov.  1988.  Nr.  58.     

2. Refugees,   Dec.  1986.  Nr.  36.      
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شود و تهمین زده  وضع اقتصاد  ایران مشاه  پاکستان نبود. هرچند ک  فرض می

ستان در استانها  مرز  خراسخان  افغان شود ک  قریب ه  نیمی از شهروندان مهاجر می

انخد. حتخی      آنان در سراسر کشخور پراکنخده   زیند اما هقی  سیستان و هلوچستان  میو 

در خور توجهی از آنان ک  در استانها  مرز  هستند  در داخل کشخور ایخران از   شمار 

 کنند. روند و در جاهایی خارج از محل سکونت دائ  خود کار می سو می سو ه  آن این

شود ک  حخدود نخی  میلیخون مهخاجر از      در ایران گذشت  از افغانان تهمین زده می

کنند در حالی کخ  در پاکسختان هخ      کشورها  دیگر  ه  طور عمده از عراق  زندگی می

کوشخند نخزد    جز شهروندان افغانستان  فقط چندهزار ایرانی حضور دارند ک  اینان مخی 

ام کنند تا هتوانند روادید ورود ه  کشخور دیگخر  را   کمیساریا  عالی پناهندگان مبت ن

 دست آورند و پاکستان را تری کنند. ه 

   ایران سالها هی آنکخ  کمکخی از سخو  سخازمانها  جهخانی دریافخت کنخد همخ         

دار  و جذب مهاجران افغانستان را در اقتصاد ملخی هخ  عهخده گرفخت.      ها  نگاه هزین 

ن شهروندان افغانستان و مردم ایران نوعی حفخا   هستگیها  فرهنگی  زهانی  قومی میا

نهسختین   آورد. ساخت و اطمینان خاطر هرا  آنان فراه  می امنیتی هرا  مهاجران می

کمکی ک  کمیساریا  عالی پناهندگان در اختیار حکومت ایخران قخرار داد پخنج هخزار     

کمیساریا  عالی پناهنخدگان درسخال    هرا  تازه واردان هود. دفتر 7316 چادر در سال

 در تهران گشوده شد. 7310

شوند. اینان در مجموع  ها جا  داده می در ایران تنها مهاجران تازه وارد در اردوگاه

ها در واقخع   دهند. این اردوگاه حدود س  درصد از کل مهاجران افغانستان را تشکیل می

و هرخخی دیگخر از اسختانها  هرپخا     ها  موقت هستند کخ  در اسختانها  مخرز      اردوگاه

هخا سخکونت دارنخد و از ایخن      اند. در پاکستان شمار زیاد  از پناهندگان در اردوگاه شده

گذرانند. اک ریت هزر  مهاجران افغانستان در ایخران  جخذب اقتصخاد     روزگار میطری  

انگیهت  توسخط مهخاجران در    اند. گرچ  تعداد  ه  اصطالح روستاها  خود کشور شده

توان مشاهده کرد ک  هیشتر شهروندان افغانسختان در   ایران هرپا شده است اما آسان می

شهرها  ایران و در واحدها  کشخاورز  و سخاختمانی مشخغول کخار هسختند. اکنخون       

 حضور مهاجران در اک ر شهرها  ایران ملموس است.
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ایرانخی هخ    کارگران مهاجر هرخاست  از افغانستان رقیبانی سرسهت هرا  کخارگران  

آمدند  مزدشان حخدود   روند. در آغاز  هنگامی ک  کارگران مهاجر ه  ایران می شمار می

شش  کمتر از کارگران ایرانی هود. اما ه  تدریج ها توج  ه  نیخاز فزونخی    پنج  یا یک یک

  هازار کار ه  نیرو  کارگر این تفاوت از میان هرخاست و شخهروندان افغانسختان    یاهنده

کنند. درجاهایی کخ    کردند و می مشاه  دستمزد کارگران ایرانی دریافت می دستمزد 

شخود    کخار  پرداخخت مخی    مزد هر اساس میزان تولید یا ه  اصطالح ه  صورت مقاطعخ  

کنند. کارگران مهخاجر افغانسختانی    معموال کارگران مهاجر دستمزد هیشتر  کسب می

اند. تنها ایراد  ک  ه  آنان  ن ایرانیدر ههش کشاورز  و در دامدار  مطلوب کارفرمایا

ماننخد و هخر از گخاهی     شود  این است ک  مدتی طوالنی هر سر یک کخار نمخی   گرفت  می

 تردید مومر است. ا  در این امر هی   عشیره کنند. روحی  شغل و جا عوض می

  کخارگران هیکخار    ها توج  ه  واقعیتها  یادشده و ها توج  ه  شمار فزونی گیرنخده 

ا  راجخع هخ  اشختغال     کننخده  مقررات محدود 7630رانی  وزارت کشور ایران در سال ای

. هناهراین مقررات شمار کارگران مهخاجر افغانسختان نبایخد در    کارگران مهاجر وضع کرد

هر کارگاه از چهل درصد کل نیرو  کار آن تجاوز کنخد. در واقخع ایخن مقخررات هنخوز      

دیدم ک  این مقررات را رعایت کنخد  در واقخع   سهاوتمندان  است هرچند ک  جایی را ن

انخد  زیخرا      شناسایی گیرد ک  دارا  هرگ  این مقررات آن دست  از مهاجران را درهرمی

شخوند. از   هایی ندارند خود ه  خود مشمول چنین مقرراتی نمخی  کسانی ک  چنین هرگ 

دارند در شمار   آن هنگام مهاجران هرخاست  از افغانستان رسما  و ن  در واقعیت  ح 

هخا هخ  شخرح زیخر اسخت کخ  در        ها ه  کار مشغول شوند. فهرسخت ایخن رشخت     از رشت 

 ه  تصویب رسیده است: 7637 73 73کمیسیون اشتغال در سمینار س  روزه مورخ 

 زن ( ها ه  عنوان قالبدار ر خشت پزخان  کوره .7

 امور ساختمانی شهر  .3

 تهلی  هار در هنادر جنوب کشور .6

 معادن .0

 دهاغی -بور ساز ساالم .1

 کشاورز  در استانها  مورد نیاز .3
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 دامپروریها  مرغداریها .1

 گر  شیش  .1

 ها  کوچک ذوب پالستیک کارگاه .3

   کشیها راه سازیها و کانال .74

 پز  پز  و آهک ها  گچ کوره .77

 چرم ساز  .73

مقررات وزارت کشخور ایخران از کارفرمایخان ایرانخی خواسخت       همین گذشت  از این

هایی ک  نیاز ه  نیرو  کار ماهر دارد واهست  هخ  نیخرو     رشت سیاستی اتهاذ کنند ک  

فلهخا  مهخاجران   در هرخخی از مح  کار هیگان  نشود. اعالم این سیاستها موجب شد کخ  

آشخنا هسختند خخوب     هح هایی انتقادآمیز هرانگیهت  شود. ولی کسانی ک  ها وضع ایران

نگذاشخت  اسخت و مهخاجران    گیریهخا  کارفرمایخان ایرانخی     دانند تامیر  در تصخمی   می

انخد   ا  ک  ه  آنان نیاز هوده است ه  کخار گماشخت  شخده    افغانستان ن  تنها در هر رشت 

انخد کخار پیخدا     انخد آسخان توانسخت       شناسایی ه  هوده هلک  حتی کسانی ک  فاقد هرگ 

  ه  ویکه شهر مشهد  نیرو  کار ماهر هرخاسخت  از افغانسختان   کنند. در استان خراسان

آنک  مقررات یاد شده مشکلی هخر سخر راهشخان     شتر از جاها  دیگر است و اینان هیهی

ا  ک  در هراهر نیرو  کار ماهر  اند. ه  هیان دیگر مسئل  پدید آورد  سرگرم کار و زندگی

هرآمده از افغانستان وجود دارد مقررات یاد شده نیست  ک  هیشتر ایخن اسخت کخ  آیخا     

 ن .شغلی هالتصد  وجود دارد یا 

کخ  از سخو    « شرایط اشغال موقت آوارگان افغخانی  » مضمون کلی دستورالعمل 

 وزارت کشور صادر شده است  چنین است: 

شخورا  عخالی   »      ویخکه  داشتن کارت شناسایی و تاییخد از سخو  کمیتخ     -

 «ن اغاف

   ههداشتی دارا هودن هرگ  -

 کار حل شود. مهاجر و کارفرما هاید از طری  وزارت اختالفات هین کارگرِ -

ا  هروز کند  کارفرما ملزم ه  جبران خسارت است و اگر کارگر  چنانچ  حادم  -

 خسارتی وارد سازد او ملزم ه  جبران خسارت است.
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حداک ر میزان تعیین شده ها توج  ه  نوع شغل و استان نباید از چهل درصد  -

 هیشتر هاشد.

 سانی هیگان  نشود.سعی شود ک  مشاغل فنی در نهایت واهست  ه  نیرو  ان -

کارفرما هاید طب  مقررات کارگران را ه  کار گیرد  در غیر این صخورت طبخ     -

 شود. مکرر قانون کار ه  خطا  او رسیدگی می 13   ماده

این دستورالعمل در عمل هیچگخاه واقعیخت پیخدا نکخرد و همخ        همانگون  ک  آمد

  کخارگران از   حتخی همخ   هخا و واحخدها  روسختایی     دانند ک  در هرخی از کارگخاه  می

گخاه ندیخدم    اند و هستند. از این گذشت  هیچ کارگران مهاجر هرخاست  از افغانستان هوده

    یخ ییددست  از کارگران مهخاجر خواسختار تأ  ک  کارفرمایی هرا  ه  کار گماشتن این 

   شورا  عالی افاغن  در استان خود هشود.   ویکه کمیت 

افغانستان در واقع ه  خخاطر آن اسخت کخ  تجمخع     هند  استانی شهروندان  سهمی 

هیش از اندازه و هیرون از ظرفیت یک استان انجام نپذیرد و دردسرها  ناخواست  هرا  

   میزهانان و مهمانان ه  هار نیاید. آخرین اطالعی ک  از سیاسخت وزارت کشخور درهخاره   

گرفتخ    7631 1 3پذیر، مهاجران در دست داری  تصمیمهایی اسخت کخ  در تخاریخ    

هخا  مهخاجر    آید ه  اطالع سازمانها و گروه شده است. این طرح ک  عین آن در زیر می

  فرهنگی انقالب اسالمی افغانسختان چخاپ      کمیت  رسیده است و متن آن در نشری 

  7شده است:

 

 نکات اصلی طرح پذیرش
 سال لغو گردیده است. 14الی  74الف:  محدودیت ورود افراد هین 

 لغو گردیده است.   قبلی هعضاً وج از مباد  مشهص شدهورود و خرب:  

 ج:  ورود افغانها ه  داخل هر اساس شرایط ذیل تنظی  گردیده است.

هخا  ذیخل هخر اسخاس انگیخزه تقسخی         د:  افغانهایی ک  قصد ورود دارند ه  دسخت  

 شوند: می
                                                           

1
مورخ  1  فرهنگی حرکت انقالب اسالمی افغانستان شماره مسلل    جهاد از نشرات کمیت  آین   

73 1 7631 . 
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افراد  ک  هرا   -6شوند   افراد  ک  هرا  هازدید اقوام وارد می  -3مجاهدین   -7

افخراد  کخ  هخرا      -1شوند   ت وارد میافراد  ک  هرا  زیار -0شوند   می تداو  وارد

افخراد    -1شخوند    افراد  ک  هرا  کارکردن وارد مخی  -3شوند   تحصیل علوم وارد می

 ک  قصد ساکن شدن را دارند.

   پذیر، افراد: ه: نحوه

 رهوط .مجاهدین: هر اساس رو، قبلی توسط ارگان م -7

تردد ه  مدت حخداک ر دو مخاه جهخت اسختان مخورد      هازدید: صدور هر   -3

 درخواست فرد.

 ماه ه  نزدیکترین استان. تداو : صدور هر  تردد ه  مدت حداک ر دو -6

زیارت: صدور هر  تردد ه  مدت حداک ر دو مخاه هخ  دو اسختان زیخارتی      -0

  کشور. 

 دت یک ماه.تحصیل علوم: هر  تردد ه  استان مورد درخواست ه  م -1

 کار: صدور هر  ه  مدت س  ماه ه  استان مورد درخواست. -3

 و:  وضعیت افراد هعد از پذیر،:

 مجاهدین: هر اساس شرایط قبلی. -7

هایسخت از مخرز  کخ  آمدنخد      هازدید: قبل از پایان دو ماه مهلت هرگ  می -3

 خارج شوند.

هایسخخت هخخ   تخخدوا : در صخخورتی کخخ  قبخخل از دو مخخاه مخخداوا هشخخوند مخخی -6

فرماندار  مقصد مراجع   هر  خروج از مرز دریافت و خاج شخوند و در  

هایسخت گخواهی الزم را هخ      صورتی ک  تداو  طخول داشخت  هاشخد  مخی    

  او تا تخداوا  کامخل هخردو مخاه تمدیخد شخود.        فرماندار  ارائ  تا هرگ 

هایست هر  خروج از مرز دریافت و  هدیهی است پس از تداو  کامل می

 خارج شود.

انخد   هایست از مرز  ک  آمخده  یارت: قبل از پایان مهلت دو ماه هرگ  مزی -0

 شوند. خارج

هایسخت قبخل از    تحصیل علوم دینی  متوسط  و دانشگاهی: این افراد می -1

اتمام مهلت  کارها  ادار  خود را صورت داده و در صورت ارائ  مدری 
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را  تواننخد کخارت شناسخایی همخان اسختان      قانونی از مراکز مرهوطخ  مخی  

 شوند. هایست از کشور خارج ر این صورت میدریافت نمایند  در غی

در صخورت تمایخل هخ      شود ک    س  ماه  داده می کار: جهت این هرگ  -3

  س  ماه  ک  جمعا ن  ماه است  توسط فرمانخدار    ماندن تا دو مرحل 

هایست ه  فرماندار  مراجع  و هر   شود ک  هعد از آن فرد می تمدید می

 از مرز دریافت و خارج شود.خروج 

شخود   اسکان: ه  شرطی هرا  افراد از این پس کارت شناسخایی داده مخی   -1

ک  در یکی از مهمان شهرها  طبیعی ر اردوگاه هخدون حفخا ( سخاکن    

 شود. شهر  کارت داده می شوند. هرا  این افراد در همان مهمان

 ز: وضعیت افراد هرا  خروج:

شخوند مطخاه  شخرایط ذکخر شخده رفتخار        میهرا  افراد  ک  تازه وارد  -7

 شود. می

هایست ه  فرمانخدار    اند می هرا  افراد  ک  قبال کارت شناسایی گرفت  -3

 محل صدور کارت مراجع   هر  خروج از مرز گرفت  وخارج شوند.

 تبصره الف: 

در صخورتی کخ  دوهخاره ههواهنخد هخ  داخخل هیاینخد          افراد دارا  کارت شناسخایی 

پی کارت قبلی خود را نشان دهند تا هرا  ایشان هر  تردد هخ  همخان   هایست فتوک می

توانخد   دهند و فخرد مخی   استان صادر و استان کارت قبلی او را هر اساس نام  تحویل می

 م ل قبل در همان استان هماند.

 تبصره ب:

شخهرها فرسختاده    افراد  ک  کارت شناسایی دارند ه  هیچ عنوان ه  داخل مهمخان 

 .نهواهند شد

   ورود: ح: تشریح نحوه

ها در مرز مشتری  ( در مرز پاکستان و مرز جلو پاسگاه33ورود از میل ر -7

هخا   عبور از هرخی پاسگاه این هدف هاشد ر مگر آنک  طب  قانون مجاز می

 ممنوع هاشد(.
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کنند ک  یک روز اعتبار  ا  دریافت می ها افراد هرگ  هعد ازورود ه  پاسگاه -3

یسخت خخود را هخ  محلخی هخ  نخام ایسختگاه معرفخی         ها داشت  و افراد مخی 

 شوند.( ها و محل آنها هعدا اعالم می نمایند.راسامی این ایستگاه

شخود و هخر    ماند و قرنطین  می ( روز می1ها فرد حداک ر ر در این ایستگاه -6

ا، هراهرآنچ  گفت  شد ها دریافخت هخر  تخردد از ایسختگاه      اساس انگیزه

 شود. مرخص می

 وارد کردن اجناس تجار  را ندارند.افراد ح   -0

تن هخر  خخروج از مخرز کخ  قخبال از      جهت خروج از مرز نیز افراد ها داش -1

هخا   هایسخت هخ  همخان ایسختگاه     انخد  مخی   فرماندار  مقصد دریافت کرده

 آنان داده شود.مراجع  کنند تا ترتیب خروج 

 خروج کاال و پول تاهع مقررات مرهوط  است. -3

 افراد  ک  از مقررات تهلف نمایند:  هرخورد ها  ط: نحوه

ها توج  ه  مقررات ذکر شده هعد از اجرا  این قانون افراد ه  هیچ وجخ    -7

 نباید غیر قانونی وارد هشوند.

افراد نباید هیش از مدت ذکر شده در هرگ  و همچنین غیر از اسختان یخا    -3

 استانها  ذکرشده در آن تردد هنمایند.

ضخا اسختان تهخران  فرمانخدار  کخرج(      افراد دارا  کخارت شناسخاییر فر   -6

 هایست در محل دیگر  سکونت یا کار نمایند. نمی

 

 کوچ در داخل ایران
هیشتر شهروندان افغانستان ک  ه  ایران آمدند در عین حال خواستار پیخدا کخردن   

شغلی هودند تا هتوانند ها اتکاء ه  خود روزگار هگذرانند. کمیساریا  سازمان ملخل هخرا    

کوشید طرحهایی را ه  اجخرا درآورد کخ  در    در پاکستان  چنان ک  آمد  می پناهندگان

المللخی   ی کنند و از کمک هخین ها اتکاء ه  نیرو  کار خود زندگ نتیج  مهاجران هتوانند

هدف کمیساریا در واقع در مورد ههش هزرگی از پناهندگان ه  ایران  نیاز هشوند. این هی

ن خاطر و البت  ه  علتها  دیگر کشور ایخران هخ  قخول    از همان آغاز تامین هود. ه  همی

از همان آغاز هخ  عنخوان یکخی از    » رفی  خان مشاور پزشکی سازمان ههداشت جهانی: 
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اصول سیاست ملی خود  کمک خارجی را هرا  سر و صورت دادن ه  وضعیت آوارگان 

انیان ماهت کنند خواستند ه  جه افغانستانی  عراقی و کرد درخواست نکرد... ایرانیان می

ک  این افغانها  کردها و عراقیها هم  هرادران مسلمان هستند و آنها مراقبشان خواهنخد  

انخخد و هرگخخز تبعیضخخی هخخ  کسخخی روا  هخخود. ایرانیهخخا ایخخن کخخار را هخخ  خخخوهی انجخخام داده

 7«اند. نداشت 

ک  در مقایس  ها افغانستان از سطح زندگی هاالتر  هرخخوردار اسخت از نظخر    ایران 

اقتصاد  یارا  آن را داشت ک  امکانها  زیستی و شغلی متنوعی در اختیار مهخاجران  

عالی پناهندگان سخازمان ملخل در تهخران هخ      افغانستان هگذارد. سهنگو  کمیساریا  

از یک و نی  میلیون تخن آوارگخان   سطح زندگی هیش  »خبرنگار واشنگتن پست گفت: 

اند از سطح زنخدگی سخاه  آنهخا در     افغانی در ایران ک  در شهرها  مهتلف جذب شده

رود این گخروه از افغانهخا     افغانستان ه  مراتب هاالتر است و ه  همین سبب تصور نمی

 3«مقی  ایران قصد هازگشت ه  افغانستان را داشت  هاشند.

ستان موجب شد ک  آوارگان هخا وضخعیت تخازه و    انها افغسطح زندگی ایران تفاوت 

ا  روهخرو شخوند  مهخاجران هرخاسخت  از افغانسختان عمومخا دارا         گاه ه  کل دگرگونخ  

اند و ه  ویکه در هین آنان ک  در شهرها  هزر  ایخن کشخور    ا    ایلی و عشیره روحی 

ی از یهخا  خاطر هرا  گخروه تر است. ه  همین  اند  این روحی  نیرومندتر و پرجلوه نزیست 

کننخده   ناپخذیر و کسخل   مهاجران اقامت در یک جا و کار مستمر در یخک محخل  تحمخل   

ا  درخخور توجخ     سان پدیخده  روند. هدین شود و در نتیج  از جایی ه  جا  دیگر می می

 در میان مهاجران ه  وجود آمده است ک  از آن ه  عنوان کوچ داخخل در داخخل ایخران   

توان از این پدیده ها زهان آمخار    متاسفان  ه  سبب فقدان آمار منظ  نمیکنی .  یاد می

 سهن گفت و تنها چاره آن است ک  ه  مشاهدات خود هسنده کنی .

اند تا مهاجران دارا  خخانواده. هخ  اعتبخار  سخبب      مهاجران مجرد هیشتر کوچنده

کوچ را نیز نباید  ا  است اما علتها  دیگر این   عشیره   این کوچ همان روحی  عمده

هند  استانی مهاجران ک  ه  سبب همین روحی  نیز از اسختقبال   سهمی  نادیده گرفت.

                                                           
1
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هخا    و پذیر، مهاجران هرخوردار نشخد  در عخین حخال هخ  جخدایی خانوارهخا و گخروه       

خویشاوند منتهی گردید. از این رو دیدار آشنایان و هستگان موجب شد کخ  مهخاجران   

هند  خود را ه  کنخار هستگانشخان هرسخانند. ایخن      نظ  سهمی نهست هکوشند هرخالف 

ا  یا خویشاوند یکبخاره و یکجخا هخ  ایخران      پدیده از آنجا هروز کرد ک  یک گروه عشیره

یت زیسخت را هررسخی   آید تا امکان و موقع ه  ایران می وارد نشده است. در آغاز عضو 

کنخد دیگخر    امانی پیخدا مخی  ا، سروس یاهد و زندگی کند و سپس هنگامی ک  اسکان می

گرفت ولخی   خواند. این شیوه در آغاز ها موفقیت انجام می عضوها  گروه را ه  ایران می

یاهخد  عضخوها  یخک گخروه از هخ  پراکنخده        هنخد  اسختقرار مخی    وقتی ک  نظ  سهمی 

شخوند. دور  از هسختگان و تنهخایی     شوند و گاه در چند استان ناچار ه  اقامخت مخی   می

گخردد کخ  تحمخل دور  و تنهخایی را نخاممکن         تدریج چنان نیرومنخد مخی  آور ه مالل

سازد. آنان ک  مجرد هستند سریع و ناگهانی شغل و محل سخکونت خخود را تغییخر     می

خخانواده و گخاه هاخخانواده هخ  چنخین       اند گاه هخی  دهند. کسانی ک  تأهل اختیار کرده می

جویی هاعث ایخن کخوچ    یل ه  تنوعدهند. در هین جوانان مهاجر اغلب م کوچی تن درمی

سخو هخ     است. فعاالن سیاسی ه  خاطر هدفها  سازمانی و ه  اصخطالح جهخاد  از ایخن   

یاهند   روند. تازه وقتی ک  هیشتر عضوها  یک گروه در یک محل استقرار می سو می آن

شان روند و در غیاه هاز مردان ه  خاطر درآمد هیشتر یا یافتن کار تازه ه  جایی دیگر می

 کنند. و هزرگساالنی ک  قادر ه  کار کردن نیستند  خانواده را اداره میپیرمردان 

آمدن و تجمع در یخک جخا هخر غخ       شهروندان افغانستان ک  سعی دارند ها گرد ه 

گیرنخد.   مهاجرت غلب  کنند  گاه در تضاد ها معیارها  کارفرمایان و میزهانخان قخرار مخی   

سکونت دارد  گخاه تخا هیسخت همخوطن خخود را پخذیرا       کارگر  ک  م ال یک اتاق هرا  

رساند. مهاجر مستاجر  ک  مخ ال   شود و در نتیج  ه  نظ  محل سکونت آسیب می می

هخوده اسخت کخ  در ایخن خانخ  یخک          کوچکی را در اجاره دارد و فرض هخر ایخن   خان 

     چهار تا پنج نفر  سکونت کند  گاه چند هراهخر شخمار عضخوها  خخانواده     خانواده

ام ک  هرخی مهمانان در میخان   پذیرد  آن ه  هرا  مدتی طوالنی. دیده خود مهمان می

  دیگخر   ا  هخ  خانخ    اند و ه  سبب تن ندادن ه  کار مستمر از خانخ   ا  مهاجران حرف 

دوسختی   گذرانند. شهروندان افغانستان ک  در مهمخان  روند و هدین ترتیب روزگار می می
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د هم  چیخز خخود را در میخان    شو ک  کسی هر آنان وارد می مانند هستند ه  هنگامی ک 

 د تا مهمانشان را راضی و خشنود نگاه دارند.نگذرا می

ان. کشخور  جمعیت مهاجر افغانسختانی هازتخاهی اسخت از جمعیخت کشخور افغانسخت      

وحدت قومی نیز نخدارد. تنخوع    افغانستان دارا  یک فرهنگ ملی متحدالشکل نیست و

تفاوت قومی  مذهبی  زهانی و  فرهنگی کشور اصلی در میان مهاجران نیز مشهور است.

سازد. ایخن جمعیخت    ا  در هین مهاجران در آغاز آمیز، میان آنان را دشوار می منطق 

گونی  دارد ک  حال کوچ نیز این آداب و عخادات را   ع و گون متنوع  آداب و عادات متنو

 هرد. ها خود همراه می

جران جخوان خخو    اکوچ مهاجران در ایران در میان هرخی از مهاجران ه  ویکه مه

رونخد امخا در    از جایی ه  جایی میولگرد  را ترویج داده است. اینان پیرو عادت دیرین 

ا  از این دست مهخاجران   ا . در نتیج  عده گون  دیگرکل هستر فرهنگی متفاوت و ه  

شوند یا سرهار هموطنان خود شوند و در نزد آنان اقامت کنند یا از آنان قخرض   ناچارمی

  سفر خود را تامین کنند. ه  همین سبب یک نظام استقراضی  هگیرند تا غذا و وسیل 

هخ  علخت هخاال هخودن      خخی از آنخان  است کخ  هر  در میان مهاجران رواج یافت ا   پیچیده

هایشان شاید هرگز قادر ه  هازپرداخت این هخدهیها نباشخند. از ایخن گذشخت  هایخد      هدهی

توج  داشت ک  عامل قمارهاز  در میان هرخی از مهاجران کارگر ک  ه  خصوص سطح 

ا  سخهت مقخروض هاشخند و همخواره      فرهنگی نازلی دارند  موجب شده است ک  عخده 

  هدهیها  خود هرآینخد. معمخوال در میخان     از عهدهگر شاید سعی کنند ها یک هاز  دی

کارگران مهاجر قول شفاهی معتبر است و اگر کسی ه  قول خود احترام نگذارد هاعخث  

دردسر و گرفتار  هرا  خود خواهد شد. هدین ترتیخب فخرض هخر ایخن اسخت کخ  هخر        

   هدهکار  هاید هدهی خود را هپردازد.

 

 آموزش
رونخد کخ  در زیخر از آنهخا یخاد       یران ه  س  نوع مدرسخ  مخی  کودکان مهاجران در ا

خواهی  کرد. مهاجران پیش از آنک  ه  ایران هیاینخد از امکانهخا  آموزشخی گسخترده و     

ک  چند سال از استقرار حکومخت کودتخایی    7311اند. در سال  مناسبی هرخوردار نبوده
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ا   اقخدامها  گسخترده   گذشت و ها وجود آن ک  اینان مدعی هودند هخ   مارکسیستها می

اند هنخوز  هنخاهر گخزار، یونسخکو  ایخن       سواد  دست زده کن کردن هی در جهت ریش 

سواد  در آسیا هوده است. در نبود آمخار دقیخ  جمعیتخی     کشور دارا  هاالترین نرخ هی

هاره سهن راند. از این رو هرخی آگاهیها  آمار  را ک  در دسترس  دشوار هتوان در این

 دهی . ستفاده قرار میاست مورد ا

شخده اسخت.    ها  مذهبی خالص  مخی  نظام سنتی آموز، در افغانستان در مدرس 

از هرجا هستند. از آغخاز قخرن هیسخت  ر   هایی هنوز در افغانستان فعال و پا چنین مدرس 

میالد ( ک  کوششهایی در سو  نوساز  انجام پذیرفت  کشخور افغانسختان هخا     7340

   7آنک  از گستردگی الزم هرخوردار هاشد. آشنایی یافت هینظام نوین آموز، 

هخا  اهتخدایی و متوسخط      سخ  رنظام جدید آمخوز، کخ  شخامل مد    7366از سال 

  آمخوز،   شد در سراسر کشور ه  راه افتاد  هرچند ک  شمار آن زیاد نبود. توسخع   می

است. آمخوز،  میالد  ه  ویکه در سطح اهتدایی ها شتاب انجام پذیرفت   7337از سال 

اجبخار    کشد کخ  رسخماً   و هشت سال طول میشود  اهتدایی از هفت سالگی شروع می

 شود و مدت آن چهار سال است. است. آموز، متوسط  از پانزده سالگی آغاز می

نفر  003301ه   7317نفر در سال  7731313ها  اهتدایی از  مبت نام در مدرس 

درصد از  71نفر رسید ک  شامل  114033ه   7311کاهش یافت و در  7313در سال 

کودکانی است ک  در گروه سنی نیازمند هخ  آمخوز، هسختند در حخالی کخ  در سخال       

درصد از این گروه در نظام آموزشی پذیرفتخ  شخده هخود. در سخال      67میالد   7317

مدرسخ  در   7601نفخر از کودکخان در    111444میالد  حکومت ادعا کرد ک   7311

 7363نفخر در   144100میالد  کخ    7313نند در مقایس  ها سال خوا کشور درس می

اند. این ادعا  حکومت در واقع هخا گسختر، گخرفتن     خوانده مدرس  در کشور درس می

خواند. البت  هاید هخ  ایخن نکتخ  توجخ  داشخت کخ         نبرد میان حاکمان و مجاهدین نمی

کوشخیده اسخت    رو مخی اصوال حکومت کودتایی مارکسیستی ه  دالیل مهتلف ها تمام نی

 ک  گستر، نظام آموزشی کشور از شتاب هیشتر  هرخوردار گردد.

                                                           
1
 ش از منبع زیر گرفت  شده است:آگاهیها  این هه 
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سخواد  هزرگسخاالن در افغانسختان رسخما تخا       میالد  میانگین هخی  7314در سال 

هنخاهر   7311%(. در سخال   30 3%   زنان  33 1هشتاد درصد تهمین زده شد. ر مردان 

%  37 7% کاهش یافت ر مردان 13 6ه   14سواد  از  تهمینها  حکومت  میانگین هی

سخواد  در   حال چنان ک  آمد همین نرخ هنوز هخاالترین نخرخ هخی    %(. ها این33 3زنان 

   آسیاست. قاره

یافتخ  پیگیخر       پنجاه قرن میالد  حاضر ه  صورت سخازمان  از ده ترهیت معل  

ا  و  فخ  اتحاد جماهیر شورو  موافقت کرد ک  هخرا  ده کخالج حر   7311شد. در ژوئن 

گخذار  کنخد. در    فنی و یک کالج ترهیت معل  صنعتی ها ظرفیت چهارهزار نفر سخرمای  

ا  و پانزده کالج فنی در افغانستان وجود داشت. دانشگاه  هشت کالج حرف  7311سال 

گذار  شد. این دانشگاه اکنون دارا     طب پای  ها ایجاد دانشکده 7363کاهل در سال 

شخش هخزار دانشخجو در ایخن دانشخگاه مشخغول        7313ر سال سیزده دانشکده است. د

آهخخاد  در اسخختان ننگرهخخار   دانشخخگاه دومخخی در جخخالل 7333تحصخخیل هودنخخد. در سخخال 

  طب کاهخل فخراه  آورد.      اصلی این دانشگاه را نیز دانشکده گذار  شد. هست  هنیان

ل خخود را  گزار، شد ک  حدود هشتاد درصد از کارمندان دانشگاه شغ 7314در سال 

دو دانشخگاه دیگخر در اسختانها  هلخخ و هخرات هخاز شخد و         7311اند. در سال  رها کرده

تر آنک  نهستین دانشگاه اسالمی افغانستان در همین سال در کاهل افتتخاح شخد.    جالب

ها  شخورو    در حال حاضر هیش از ده هزار دانشجو و کارآموز از افغانستان در موسس 

 هینند. شرقی آموز، می و دیگر کشورها  اروپا 

موزشخی  کخ  شخهروندان افغانسختان از نظخام آ    دهخد   در هاال نشان میآمار یاد شده 

پیشرفت  و فراگیر  حتی در مقیاس آسیا هرخوردار نیستند. هدیهی است کخ  ترکیخب   

کماهیش هیانگر وضعیت مشاههی هاشد. ها این حخال   مهاجران هرخاست  از افغانستان نیز

نوشت  ک  کودکان افغخانی در نظخام    7631در اردیبهشت  7ا  مقال  هنگامی ک  من در

  شناسخایی هاشخند  رادیخو     اند ه  شرط آنکخ  دارا  هرگخ    موزشی ایران پذیرفت  شدهآ

طی گفتار  از قول خبرنگار ههش در  این رادیو هر من خرده گرفت « صدا  آمریکا»

  خخود همچنخین    تار( در مقال   این گف نویسنده ریعنی نگارنده» و اظهار داشت ک : 
                                                           

1
 . 71 – 74. صص 7631. اردیبهشت 36     آدین  شماره نک. مجل  
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تواننخد کودکخان خخویش را در     نویسد کخ  پناهنخدگان دارا  کخارت شناسخایی مخی      می

از سیاسخت رژیخ  ایخران در قبخال      7آموزشگاهها  ایران مبت نام کنند اما غالم فخاروق 

گونخ    گوید هخرا  زنخان پناهنخده هخیچ       آموز، آوارگان نیز شکایت دارد و می مسئل 

سخخپس  3«گونخخ  کودکخان افغخخان.  در ایخران وجخخود نخخدارد و هخ  همخخین   امکخان آمخخوز، 

افزاید ک  در حقیقت محخروم   از قول همین آقا  غالم فاروق می« صدا  آمریکا»گفتار

گران شخورو  کخ  هخا همخب و      سیاست اشغال»سوادآموز  ها کردن تمامی یک نسل از 

ای آن را هخ  آتخش   کننخد و خخ   انواع دیگر سالح روسختاها  افغانسختان را منهخدم مخی    

مخن در آن مقالخ  آورده هخودم کخ       6«سازند چ  تفاوتی دارد؟ حاصل می کشند و هی می

کوشند سیاست هراس از ایخران را در افغانسختان رواج    ها پیش استعمارگران می ازمدت

دهند و شهروندان این کشور را ک  پیوندها  تنگاتنگ فرهنگی ها ایخران دارنخد از ایخن    

نیز چنین طنینی دارد. واقعیخت  « صدا  آمریکا»ر جدا سازند. گفتار کشور هرچ  هیشت

این است ک  در هرخورد ها شهروندان افغانستان سیاستهایی در پیش گرفت  شده اسخت  

کودکان افغانسختان   توان منکر این نکت  شد ک  پسندم ولی آیا می   آن را نمی ک  هم 

ا  هیندازی  ک   ی ه  س  نوع مدرس روند؟ حال خوب است نگاه در ایران ه  مدرس  می

 هینند: کودکان مهاجر در آنها آموز، می

  شناسخایی دارنخد در    آن دسخت  از کودکخان مهخاجران کخ  هرگخ       . نهست آنک 7

هخا  دولتخی    اند. ها توج  ه  ایخن کخ  دسختگاه    ها  رسمی ایران جا  داده شده مدرس 

  شناسخایی دریافخت کننخد      هرگخ  نخام کننخد و    اند ک  مبخت  ایران از مهاجران خواست 

طبیعی است ک  نظام رسمی آموزشی نیز این دست  از کودکان مهاجر را هپذیرند. پس 

  شناسخایی از هخین هخرود و     هاید کار  کرد ک  دشواریها  موجود هر سخر اخخذ هرگخ    

تمامی کودکان مهاجران هتوانند وارد نظام آموزشی رسمی ایران هشخوند. امخا ایخن کخ      

  شناسایی را کار  ناسودمند جلوه دهند  دلیل موجهی  کوشند صدور هرگ  هرخی می

واند میزهان نزدیک ه  دو و نی  میلیون پناهنده هشود ت کدام کشور می ر دست ندارند.د
                                                           

1
کند اما غالبا هرا  دیدار  میه  قول صدا  آمریکا یکی از آوارگان افغانستان ک  در پاکستان زندگی  

 رود. افراد خانواده خویش ه  ایران می
1
 همانجا 
3
 همانجا 
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شخود چخ       شهروندان خود  نیز نمخی آنک  آنان را شناسایی کند؟ چنین کار  هرا هی

دانندک  خود کودکان ایرانی نیز هرا  یافتن  واردان. از سو  دیگر هم  می  رسد ه  تازه

جایی در نظام آموزشی هاید ه  موقع هجنبند و ها دشواریها دست و پنج  نرم کنند و از 

هخا  دولتخی هپردازنخد  پخس چگونخ        هایی هرا  ورود ه  مدرسخ   این گذشت  نیز هزین 

هخا  کشخور اصخلی هشخود.      دار وظیف  یک کشور میزهان عهدهتوان انتظار داشت ک   می

  کودکخان افغانسختان حتخی در کشخور خخود از امکانخات        سان ک  دیخدی   همخ    همان

ک  کشور ایران تمامی یک نسل را از توان گفت  اند  پس آیا می آموزشی هرخوردار نبوده

یتها  یک کشخور  خواهند واقعیتها و ظرف آموز، یافتن محروم کرده است؟ هرخی نمی

آورند. ه  هرحخال روشخن اسخت     اساس رو می را هفهمند. پس ه  ناچار ه  استداللها  هی

هیچ تفاوتی در ایخران هخ  مدرسخ      اند هی ک  کودکان پسر و دختر ک  از افغانستان آمده

  شناسایی هشوند. البت  من ه  دلیلها  گوناگون  روند  مشروط ه  آنک  دارا  هرگ  می

تمخامی کودکخان    آوردیخ  کخ    و هست  ک  مخا هایخد امکانهخایی فخراه  مخی       همعتقد هود

افغانستان هتوانند در ایران درس ههوانند اما حاال ک  چنین نشده  نباید همان کارهایی 

هخا  ایخران هخ  دلیخل کمبخود       هسیار  از مدرسخ   را ه  ک  انجام گرفت  نادیده گرفت.

زان ایرانخی را در دو نوهخت هپذیرنخد  پخس     آمو اند حتی دانش فضا  آموزشی ناچار شده

روسخت    هخ   ودهخا  هسخیار رو  انتظار از کشور  ک  خخود هخ  علتهخا  گونخاگون هخا کمب     

  موقخت   جاست. از این گذشت  نباید توقع داشت ک  ایخران هتوانخد هخرا  یخک دوره    ناه

 جانشین افغانستان هشود.

یخران هینخدازی  کخ       هیئت وز نام  در همین جا خوب است نگاهی ه  دو تصویب

یخک از آنهخا آمخوز، دختخران      راجع ه  آموز، کودکان مهاجر افغانستان است و هخیچ 

هخ  تخاریخ    3433ت  33     نهسخت هخ  شخماره    نامخ   کند. تصویب مهاجر را منع نمی

 ه  شرح زیر: 13 1 1

مخورخ   311هنخا هخ  پیشخنهاد شخماره      13 1 1  مخورخ   هیئت وزیران در جلس  »

رت کشور تصویب نمودند: فرزندان مهخاجرین افغانسختانی در مخدارس    وزا 7613 3 31

 «.نام نمایند. نهست وزیر محمدعلی رجایی آموز، و پرور، مبت

 است ه  شرح زیر: 7613 1 70ه  تاریخ  14731     دوم ه  شماره نام  تصویب
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   هنخخا هخخ  پیشخخنهاد شخخماره  7613 1 70  مخخورخ  هیئخخت وزیخخران در جلسخخ » 

     شخماره  نامخ   راجع وزارت کشخور  تصخویب   7613 1 7مورخ  71136 7 06 1463

دند: وزارت آمخوز،  ه  شرح زیر اصالح و تصویب نمو را 7613 1 1مورخ  3433 ت33

هاشند و    پناهندگی می و پرور، مجاز است فرزندان پناهندگانی را ک  دارا  دفترچ 

هاشخند در حخدود    معتبخر مخی     اقامخت  همچنین فرزندان افغانهایی را ک  دارا  پروان 

نام نمایخد. نهسخت وزیخر محمخد علخی       قوانین و مقررات مرهوط  در مدارس کشور مبت

   7«رجایی.

  اقامت    شناسایی هاشد ک  در واقع همان پروان  هناهراین هرکس ک  دارا  هرگ 

تواند فرزند خود را چ  دختر و چ  پسر هاشد در ایران هخ  مدرسخ  هفرسختد و     است می

 اه  قانون خواستار مبت نام قرزند خود هشود.مط

هایی است کخ    هایی ک  هرا  پناهندگان هرپا شده است  مدرس  نوع دوم مدرس  .3

زینخد از   ها  پناهندگان سازمان یافت  است. آن گروهی ک  در اردوگخاه مخی   در اردوگاه

انخد در   شوند. کودکان کسانی ک  در اردوگاه قرار گرفت  تسهیالت آموزشی هرخوردار می

کوشخند کخ  ایخن     آنان نیز ک  ایرانیان هستند می روند و معلمان سر درس می جا همان

تواند از اردوگاه هخ    ههره نمانند. این وضع می کودکان از درس خواندن و سوادآموز  هی

یخت مهخاجران مسختقر در    اردوگاه تفاوت پیخدا کنخد  آن هخ  هخ  خخاطر ترکیخب جمع      

 ست.ها اردوگاه

شخهرها  مهتلخف ایخران    هایی هستند ک  خخود مهخاجران در    نوع سوم مدرس . 6

هخا خخود    انخد. در ایخن مدرسخ     مانند مشهد  ترهت جام  تهران  زاهدان و ... تداری دیده

شهروندان افغانستان کار تدریس و آموز، را در دست دارند و کودکخان زیخاد  را کخ     

ها از یاریهخا و کمکهخا     پذیرند. این دست  از مدرس    شناسایی هستند  می فاقد هرگ 

شخوند. از ایخن نخوع     منخد مخی   ان ایرانی و گاه تاسیسات مخذهبی و دولتخی ههخره   نیکوکار

آموزگخاران مهخاجر هخا     ام چگونخ   ام و دیخده  ها ه  دختران  و ه  پسخران   دیخده   مدرس 

کوشش و جدیت سرگرم تدریس هستند. هیشتر این آموزگاران دارا  دو شغل هستند. 

 کنند. شان را صرف کسب و کار میگذارنند و هاقی وقت ساعتهایی را در مدرس  می

                                                           
1
 کن .  ها یار  دادند  تشکر می نام  هدین وسیل  از آقا  دکتر اهوالحمد ک  مرا در یافتن این تصویب 
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روند  طبیعی  ها می ها  اردوگاه ا  رسمی ایران و مدرس ه مهاجرانی ک  ه  مدرس 

است ک  هراساس کتاهها  درسی ایران آموز، هبینند. آن دست  از کودکان مهاجر کخ   

اند. هدین شخکل کخ  ههخش     روند دارا  کتاهها  ترکیبی ها  خودساخت  می ه  مدرس 

گیرند و خود نیز ههشی شخامل تخاریخ    وز  کتاهها  فارسی و تاریخ ایران را میسوادآم

ها از مهاجران هستند و خود  گون  از مدرس  افزایند. آموزگاران این افغانستان هر آنها می

هایی آموز، هبینند زیرا ک  در  اصرار دارند ک  ههتر است فرزندانشان در چنین مدرس 

هخا از   شخوند. معمخوال هریخک از ایخن مدرسخ       ان آشخنا مخی  عین حال ها تخاریخ افغانسخت  

ام کخ  جمعیخت    ها  سیاسی مهخاجران هرخخوردار اسخت. دیخده     پشتیبانی یکی از گروه

 گیرد. ا  را پی می ها  زیاد  دارد و فعالیت فرهنگی گسترده اسالمی مدرس 

 

  بهداشت
ایخران امخر    پس از انقالب  ه  ویکه جنگ عراق علی  ایران هر وضع ههداشخت مخردم  

وضعیت ههداشختی مطلخوهی در    7611   نامطلوب هرجا نهاد. کشور ایران ک  در آستان 

یان هخردارد هخ  تخدریج هرخخی از     منطق  داشت و توانست  هود هیماریهایی را یکسره از م

آوردها  خود را از دست داد. این موقعیت همزمان شد ها ورود آوارگان افغانسختان  دست

  مسختقلی راجخع هخ  وضخعیت ههداشختی سخایر آوارگخان         مطالع  و سپس عراق. ما از

اطالعی در دست نداری  اما در مورد آوارگان افغانستان ک  در ضخمن از توجخ  جهخانی    

دانی  ک  در میان آنان ه  خصوص ه  علخت جنخگ خانمانسخوز در     اند می هرخوردار هوده

اگیخر  کخ  در میخان    کشورشان  هیماریها  گوناگون مشاهده شده است. هیماریهخا  و 

کن شخده هخود یخا هخ  نخدرت       شد  آنهایی هود ک  پیشتر در ایران ریش  آوارگان دیده می

شد. ه  همین خاطر در مرزها  ایخران و افغانسختان شخمار  قرنطینخ  هخ        مشاهده می

منظور جلوگیر  از ورود هیماریها  واگیر از سو  مقامهخا  ایخران هرپخا گشخت. هخرا       

 ها  هردسیر  سبزوار  هیرجند و جز آن نام هرد. قرنطین توان از  نمون  می

قید و شرط اجازه یافتنخد وارد ایخران شخوند. ایخن      پناهندگان افغانستان در واقع هی

سازمان ملل تاییخد   المللی چون کمیساریا  عالی پناهندگان واقعیت را سازمانها  هین
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انخد   همخواره اصخرار داشخت    هناهر گزار، همین سازمان  مقامهخا  ایرانخی     7کرده است.

 واردان را مداوا کنند و واکسن هزنند. تازه

ناشی از رفتارها  فرهنگی آنخان اسخت.   هیماریها  رایج در میان آوارگان هرخی از 

زینخد  عخادت    هایی از آوارگان ه  ویکه آنان ک  در کناره یا خارج شخهرها مخی   م ال گروه

اده کننخد  در نتیجخ  هخ  سخبب آنکخ  از      ندارند هرا  دفع مدفوع خود از مستراح اسختف 

کنند  موجب هروز هیماریها  واگیخر   هردار  می پیرامون نزدیک خود هرا  این کار ههره

گرفتخ  و پسخانتر از آن سخهن     ا  ک  در قائن و هیرجند انجام شوند. در هررسی ویکه می

و در  ها وجخود نداشخت  اسخت      سکونتگاه خواهد رفت  آمده است ک  مستراح در هم 

ا  ه  استفاده از آن نبخوده اسخت. هزرگسخاالن     هین جمعیت مورد مطالع  چندان عالق 

پرداختند آن ه  در فضا  هاز در  هناهر گزار، معموال در شب هنگام ه  دفع مدفوع می

هخا در همخ  حخال و در داخخل و پیرامخون سخکونتگاه. رفتخار         پیرامون سکونتگاه و هچ 

  هخ    از مراجعخ  ن در مورد زایمان  ه  خصوص امتناع زنان توا زا را می فرهنگی هیمار 

اقامت در ایران چنین رفتارهخایی   مشاهده کرد. ولی دیده شده ک  پزشک و جز آن نیز

 ا دستهو، دگرگونی ساخت  است.ر

واردان نهسخت هخ     انخد تخازه   همان سان ک  آمد  مقامها  ایرانی همخواره خواسخت   

س هنگامی ک  جا  آنان مشهص شد وارد خای ایخران  قرنطین  یا اردوگاه هروند و سپ

هایی از مهخاجران   هشوند  ولی این خواست گاه ها مقاومت مهاجران یا ههتر هگویی  گروه

قخرار  واردان زیر هررسیها  پزشخکی   مواج  شده است. در قرنطین  یا اردوگاه موقت تازه

کن    از آن یا ریش وجود هیمار  امکان جلوگیر گیرند وطبیعی است ک  در صورت می

انخد خخود را    یاهد. ولی از آنجا ک  هسیار  از مهاجران حاضخر نبخوده   کردنش افزایش می

نام ه  مقامها  ایرانی مراجع  کنند  در نتیج  خطخر پراکنخده    معرفی کنند و هرا  مبت

یاهخد. در گخزار، کمیسخاریا  عخالی      گشتن هیمار  واگیر در سراسر کشور شدت مخی 

ماریها  غالب و رایج در افغانستان عبخارت اسخت از: سخل  ماالریخا  وهخا       پناهندگان  هی

 3سرخک  آمیزشی و پوستی.

                                                           
1. 

Refugees,  Feb  1689,  Nr.  26. 
2. 

Refugees, Feb 86. Nr. 26. 
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واردان هاید ه  یکی از مرکزها  پذیر، هروند. فرض    تازه هناهر مقررات ایران کلی 

هر این است ک  آنان تا هنگامی ک  سالمتشان تایید شخود در ایخن مرکزهخا نگاهخدار      

کخ    گزیننخد  هلکخ  چنخان    ها خان  می ن ن  تنها در این مرکزها و اردوگاهواردا شوند. تازه

مانند  کودکانشخان از تسخهیالت آموزشخی نیخز      جا می پیشتر آمد  تا هنگامی ک  در آن

  هخد   واردان نازل است و تغذی  شوند. در مجموع وضع سالمت فرد  تازه هرخوردار می

از آن دارد ک  وضخع عمخومی ههداشخت در    میان آنان سهت رواج دارد. این امر حکایت 

ام کخ  هرخخی هخ      نازل و پایین اسخت. در میخان مهخاجران دیخده    خود افغانستان هسیار 

هود ک  کشور ایران  میدهند. طبیعی  اند و ه  آنها اهمیتی نمی گرفت هیماریها  خود خو

   همخ     گسترده و جامعی هرا  تامین ههداشت ه  ویکه در دوران جنگ نتواند هرنام 

مهاجران تداری هبیند اما واقعیت این است ک  مهاجران همچون ایرانیخان توانسختند و   

توانند از تسهیالت پزشکی ایران استفاده کنند و هاز طبیعی است کخ  آنخان نیخز هخا      می

همان دشواریهایی روهرو هستند کخ  ایرانیخان. در دوران جنخگ هیمارسختانها  کشخور      

پخذیرفت هخ  همخین نحخو نیخز       ر هیماران جنگی آسخان نمخی  شهروندان ایران را ه  خاط

توانستند در سراسخر کشخور از تسخهیالت پزشخکی      شهروندان افغانستان ه  راحتی نمی

کرد. درعین حال هاید  مند شوند. ولی این امر از هیچ تبعیض و تفاوتی حکایت نمی ههره

افغانسختان و ایخران    این نکت  را نیز افزود ک  ه  سبب رفت و آمخد دائخ  مهخاجران هخ      

 آمد. امکان هیمار شدن مجدد خیلی آسان فراه  می

واردان و مهخاجران در حخال رفخت و آمخد      هرچند همچنان ک  آمد  هسیار  از تازه

ر هها اقامت گزینند اما ها گذشت زمان و    معینی در اردوگاه تمایل نداشتند هرا  دوره

یخا    تقویخت شخد کخ  اقامخت در اردوگخاه      امر اقامت در ایران این احساس در میان آنخان 

  ه  پزشک و واکسیناسیون ه  سود آنان است. ایخن دشخوار  هنگخامی پدیخد      مراجع 

هخا هخ  سخبب     شخدند و اردوگخاه   آمد ک  مهاجران ه  صورت گروهی وارد ایخران مخی   می

  همخ  را نداشختند. در مجمخوع هنخاهر گزارشخها        نداشتن جا توانایی پذیر، یکبخاره 

 ر ایران چهارده اردوگاه و قرنطین  وجود دارد.موجود د

ا  ک  ها همکار  وزارت ههداشت و آموز، پزشکی و کمیساریا  عخالی   در مطالع 

سکونتگاه خودانگیهتخ    766خانوار در  3144   پناهندگان راجع ه  ههداشت و تغذی 
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 36از  قائن در خراسان ها  روستایی در هیرجند و کیلومتر منطق  16444ک  در طول 

یخاهی     ها  در خور توجهی دسخت مخی     ه  نتیج 7انجام گرفت 7311ژوئن  1آوریل تا 

هرچند ک  اساس این مطالع  هر یک اشتباه هنا شده است. و آن اشختباه کخ  اغلخب در    

ه  ویکه هنگامی ک  در ارتباط ها یک سخازمان جهخانی   شود   گون  هررسیها تکرار می این

  اجتمخاعی و   توج  ه  واقعیتها و پیشخین   ک  پکوهشگران هیگیرد  این است  انجام می

جوینخد و آن   المللخی توسخل مخی      مورد مطالعخ  هخ  شاخصخها  هخین     فرهنگی جامع 

شاخصها را ک  محصول سالیان دراز کوشش و رفاه در غرب است ه  آسانی در مورد هر 

ین حال خوب اسخت  نشینند. ها ا هندند و هر همین اساس ه  داور  می وضعی ه  کار می

       نگاهی ه  هازده این هررسی هیندازی .

در این هررسی شمار  رده درصد( از خانوارها  پراکنده در هیرجند و قخائن مخورد   

اند. ترکیب جمعیت در هیرجند و قائن ه  شرح دو جدول زیر اسخت    مطالع  قرار گرفت 

خانوار هررسخی شخده    614 خانوار و در قائن 3014ها توج  ه  این نکت  ک  در هیرجند 

 است.

و در قخائن   0 43ها  این هررسی تراک  میانگین خانوار در هیرجند  هر اساس نتیج 

% 73 11نفر هخود ر  7316هوده است. از این گذشت  در هیرجند شمار زنان هاردار  1 43

نفر ر ک  درصد مشاههی ها هیرجند دارد. یعنخی همخان    601ه  کل جمعیت( و در قاین 

توان نتیج  گرفت ک  در خانوارها  مهاجر مقی   % ه  کل جمعیت(. از اینجا می73 11

تردیخد یخک سیاسخت     آیخد. هخی   ایران شمار درخور توجهی کودی در ایران ه  دنیا مخی 

خخواه  آن را در اینجخا هیشختر     ا  کخ  نمخی   فرهنگی دوراندیش هاید ه  چنخین پدیخده  

میلیون  74لل متحد داده است هیش از هشکاف   توج  کند. هناهر گزارشی ک  سازمان م

اند یا ه  هنگام تری افغانسختان   از کودکان افغانستان یا خارج از افغانستان ه  دنیا آمده

کشخور ایخران کخ      3اند ک  امروز چیز  از کشور خود ه  یخاد ندارنخد.   قدر جوان هوده آن

                                                           
1
 Dr. Rezai. P.Helath and Nutrition Survey of Afghan Refugees In the 

Islamic Republic of Iran. UNHCR & Ministry of Health and Medical 

Education QWERTOP (Limited Distibution). Tehran 1988. 
1
 .7631مهر  73-74گزار، ضیاء رضو  ه  دومین سمینار افغانستان در تهران.  
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   چنخین پدیخده   توانخد  پیوندها  فرهنگی و تاریهی ناگسستنی ها افغانستان دارد نمی

 استها  درازمدت خود نادیده هگیرد.مهمی را در سی

آزمایشی ک  رو  کودکان زیر ده سخال انجخام    6310  مورد هررسی در  در جامع 

  هیمار     هیماریها  پوستی فقط تا اندازه گرفت هیمار  ماالریا مشاهده نشد. درهاره

فرهنگ شهروندان افغانستان زنان جرب هررسی شد. در این هررسی ها توج  ه  سنتها و 

اجازه نداشتند ک  مردان آنان را مورد آزمایش قرار دهند. از ایخن رو هخ  طخور متوسخط     

 ها  سنی( مشاهده شد.   گروه   آمار  ر در هم  مورد هیمار  جرب در نمون  631

 قائن

 درصد ه  کل جمعیت کل جمعیت جنس سن

 زن مرد

 1 11 03 03 تا یک سال

 73 34 331 743 771 سال 7-0

 31 31 031 337 313 سال 1-70

 07 31 133 601 611 سال 71-00

 76 13 337 16 761 سال ه  هاال 01

  7113 146 313 جمع کل
 

 هیرجند

 درصد ه  کل جمعیت کل جمعیت جنس سن

 زن مرد

 0 13 011 363 333 تا یک سال

 70 11 7013 166 103 سال 7-0

 33 33 3361 7633 7161 سال 1-70

 63 34 0444 7316 3471 سال 71-00

 77 00 7701 017 333 سال ه  هاال 01

  74430 0131 1733 جمع کل
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زدگخی   وجود نداشت  هررسی شخپش  ها توج  ه  اینک  امکان آزمایش در مورد زنان

تنها در مورد مردان انجام گرفت و هقی  از راه مصاحب  مورد آزمون واقع شدند. هر ایخن  

   نفخر در همخ    3317اساس و ها توج  ه  این مخانع  هررسخی یادشخده نشخان داد کخ       

 ها  سنی شپش زده  هودند. گروه

  مخورد   امخر کخزاز در منطقخ     هرنرخ مر  و میر در میان کودکان تازه تولد یافت  

ر امر کزاز درصخد هخاالیی را     هررسی نشان داد ک  مر  و میر ه هررسی هاال هود. نتیج 

% و در قخائن  63 3در کل مر  و میر کودکان ه  خود اختصاص داده است: در هیرجند 

 ی  علت کزاز هخوده  روز( 31تا  6% از مر  و میر کودکان تازه ه  دنیا آمده ر هین 30 3

است. ها توج  ه  اینک  مادران حاضر نیستند ه  آسانی تن ه  مداواها  پزشکی دهند و 

انخد. همخین    اصوال مراجع  ه  پزشک هرا  آنان مطلوب نیسخت  ایخن نرخهخا فهمیخدنی    

  یادشده یکخی از مهمتخرین مسخائل     رسد ک  پدیده هررسی متاسفان  ه  این نتیج  می

کخ  هررسخی محخدود هخ  دو      ان اسخت  هرچنخد  مهاجران مقخی  ایخر   ههداشتی در میان

  مخورد مطالعخ  در    ها  آن را ه  کل جامع    نتیج    ایران است و نباید هم  منطق 

 سراسر ایران تعمی  داد.

رضخایت ههخش    00تخا   71هینی  ک  وضع زنان هین  در مورد واکسیناسیون نیز می

همین هررسخی در جخایی    نیست ک  حکایت از همان رفتار فرهنگی دارد. در مورد زنان

دهد ک  صددرصد زایمانها در خان  انجام گرفتخ  اسخت. از ایخن گذشخت       دیگر نشان می

% از زایمانها توسط عضوها  خانواده انجام شده است و فقط نی  33 1مشاهده شد ک  

این دست از زایمانهخا  ها  سنتی و آموز، نایافت  هوده است.  درصد آنها ه  کمک قاهل 

  موجب افخزایش  ا  خانواده یا کسانی ترهیت ناشده  ه  نظر هررسی حاضرتوسط عضوه

 شود. امر کزاز میر مر  و میر کودکان ه

% 3 0خورند و  % از کودکان زیر چهار ماه شیر مادر می31 3  آمار  ما  در جامع 

زیخر   تا دوازده ماه  وضعشان هخ  شخرح   0ه  از شیر مادر و ه  از شیش . کودکان هین 

 است:

 کنند. % از پستان مادر تغذی  می37 3 -

   غذا  خانگی. % شیرمادر ه  اضاف 33 6 -

   شیر خشک. % شیر مادر ه  اضاف 1 7 -
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   غذا  غیر خانگی. % شیر مادر ه  اضاف 6 0 -

   غذا  خانگی. % شیر خشک ه  اضاف 6 3 -

 آید: شان چنین است ک  در زیر می ماه  وضع تغذی  30تا  76کودکان 

   غذا  خانگی.   مادر ه  اضاف  سین % از 17 6 -

 % از شیر مادر.71 1 -

   غذا  خانگی. % شیر خشک ه  اضاف 3 7 -

   غذا  غیر خانگی. % شیر مادر ه  اضاف 0 1 -

   شیر خشک. % از شیر مادر ه  اضاف 3 1 -

 

روستا و سخکونتگاه مخورد هررسخی در هیرجنخد هخ        734وضعیت آب آشامیدنی در 

 شرح زیر است: 

ب هخیش از خانوارهخا    یخ خانوار ر ه  تقر 74111نتگاه و روستا ها سکو 63ساکنان 

هخا و قناتهخا و    کشخی وچشخم      یادشده( از آب آشامیدنی سال  از طریخ  لولخ    منطق 

سخکونتگاه دارا    63   سکونتگاه از مجموع  34گردند.  مند می ها  ههداشتی ههره چاه

خخانوار چخاه  قنخات  چشخم  و      3163ا سکونتگاه ه 17اند. منبع آب  کشی   لول  شبک 

هخخا  ههداشخختی وزارت ههخخدار  و سخخازمانها  جهخخانی  رودخانخخ  اسخخت کخخ  هخخا ضخخاهط 

هخا  مشخاه  وضخع ههتخر       خواند. اما واقعیت این است ک  ایرانیان نیز در منطقخ   نمی

ها هر اساس معیارها  شهرساز  هنا نشده اسخت و   ندارند ه  خصوص ک  این سکونتگاه

 هاشند. ت  میخودانگیه

 33سخکونتگاه مسختراح هنخا شخده اسخت. در       73  هیرجنخد در   در همین منطقخ  

 11سکونتگاه هرخی از خانوارها مسختراح دارنخد و هرخخی فاقخد مسختراح هسختند و در       

 کنند. روستا یا سکونتگاه مستراح وجود ندارد و ساکنان از فضا  هاز استفاده می

 عیت آب آشامیدنی ه  شرح زیر است:روستا و سکونتگاه وض 76در قائن در 

سکونتگاه از رودخانخ    6گردد  در  سکونتگاه آب آشامیدنی از قنات تامین می 3در 

ها  معمخول   سکونتگاه از قنات  چاه و رودخان . در مجموع و ها توج  ه  ضاهط  7و در 

هخا    خواند. در سکونتگاه جهانی وضعیت آب در این منطق  ها معیارها  ههداشتی نمی



 13هایی از زندگی ...  *  * گوش   

ا  هخ    ررسی تاکید شده است ک  جمعیت مهاجر عالق قائن مستراح وجود ندارد و در ه

دانخی  کخ  جمعیخت     داشتن مستراح یا ه  اصطالح ایجاد و هنا  آن ندارد. ما خوب مخی 

مهاجر در کار ایجاد ساختمان زیستگاه هرا  خود مهارت دارد و قسمت درخور توجهی 

شود  پس تنها  میاز نیرو  کار مهاجران در ایران نیز در ههش ساختمان ه  کار گرفت  

  مهخخاجران از ایجخخاد و سخخاختمان مسخختراح در  توانخخد هازدارنخخده عامخخل فرهنگخخی مخخی

  سکونتگاهی آنان هاشد. حتی در ایران در هسخیار  از شخهرها هنخوز از هرپخا      مجموع 

شود و در روستاها سعی هخر آن اسخت    کردن مستراح در داخل ساختمان خوددار  می

هایی از اصخلی هنخا گخردد. رفتخار مشخاه  ههشخ       از زیسختگاه   دور  ک  مستراح در فاصل 

تردیخد منشخاء فرهنگخی یکسخان و      ساکنان ایران و مهاجران هرخاست  از افغانستان هخی 

 همگنی دارد.

 

 ازدواج
رسخد هخ    در شخهرها  ایخران  چخ      ه  خصوص وجود آنک  شهروندان افغانستان ها

اند ها این حال ازدواج میان آنخان     شدهروستاها  در هازار کار و در زندگی روزان  پذیرفت

هاره حکمی کلی صادر  توان در این و ایرانیان امر  عاد  و رایج نیست. ها این حال نمی

   کند و ه  ویکه در کنخاره  کرد و آن را تعمی  داد. وضعیت از منطق  ه  منطق  فرق می

 ا  دیگر دارد. مرز دو کشور چهره

  مخورد نظخر    د ها اتکاء ه  مشاهده هخ  شخرح پدیخده   منظ  ناچار های در نبود آمار 

آگخاهی    پرداخت و از همان آغاز از کمبودها  چنین روشی ه  سبب فراگیر نبودن آن

هایی از مرزها  ایران ازدواج هین شهروندان دو کشور امخر  طبیعخی    داشت. در گوش 

ن کخ   آیخد. هخ  خصخوص در هلوچسختا       پیوندها  قدی  ه  حساب مخی  است ک  ادام 

گروهی ها  اند همچنان ه  ازدواج درون هایی در دو سو  مرز تقسی  شده ها و طایف  تیره

آنک  رسما اعالم شخده   اند  هی نگرند و ک  نیستند کسانی ک  دارا  دو تاهعیت عالق  می

ا  دیگر است. نداشتن وضخع ماهخت از نظخر مسخکن و      هاشد. اما در شهرها وضع ه  گون 

ا  از  هخا  همگخن فرهنگخی و طبقخ      ک  حتی هسیار  از گروهشغل موجب شده است 

هخا  اجتمخاعی    ازدواج ها مهاجران هپرهیزند. از این گذشت   هسیار  از ایرانیخان در رده 
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دانند ک  مهاجران در میهن اصلی خود یا در جخا  دیگخر همسخر     گویند نمی مشاه  می

هخ   هخا  شناسخایی از کشخور اصخلی      اند یا ن ؟ زیرا نبود هرگخ   اند و دارا  خانواده گزیده

دهد. در شیراز  یزد  مشهد  ترهخت جخام    گون  از اههامها و ناروشنیها آسان میدان می این

ام. ها این حال هایخد گفخت کخ      و تهران ازدواج هین ایرانیان و شهروندان افغانستان دیده

ران اصخوال  هخایی از ایخ   گیرد. منطق  هیشتر ازدواجها  مهاجران هین خودشان انجام می

دار اختصخاص   هایی نیز ه  مهخاجران خخانواده   خاص مهاجران مجرد شده است و منطق 

 یافت  است.

   دشوار  دیگر ک  در راه ازدواج میخان مهخاجران و میزهانخان وجخود دارد  جنبخ      

حقوقی آن است. فرزندانی ک  حاصل چنین ازدواجهایی هستند ه  سبب مهاجر هخودن  

توانند ه  نخام   پدر شناسنام  دریافت کنند. البت  این فرزندان می توانند ه  اس  پدر نمی

 ا  ندارند. مادر شناسنام  دریافت کنند ولی هرخی از مهاجران ه  این کار عالق 

 

 زبان
ع قخومی و زهخانی هخ  اصخطالح     آگاهند ک  افغانستان از نظر تنو   پکوهشگران هم 

معضلی در هراهر شکلگیر  وحدت ملی غنی و مروتمند است. این مروت و غنا ک  امروز 

خواهی  آن را هشکافی .  پدید آورده است داستانی دراز و طوالنی دارد ک  در اینجا نمی

مرزها  سیاسی افغانستان و مهاجرتها  گوناگون هر شدت این تنوع افخزوده اسخت. هخا    

ا در هخا  متفخاوتی ر   ها  مهتلف ها خود گویشها و لهجخ   وجود تنوع قومی ک  در دوره

افغانستان ه  همراه آورده است  تردید نیست ک  زهان مشتری و ادهی مردم افغانسختان  

تی فراسو  افغانستان کنونی رواج و رون  ست ک  حدر طول تاریخ  زهان فارسی هوده ا

انخد. امخا اسختعمار       خود را پراکنخده  داشت  است و ادیبان و دهیران ه  یار  آن اندیش 

گرفتن درهندوستان کوشید این زهان را ناتوان سازد و از رون  هینخدازد.  انگلیس ها نیرو 

   ا  آن زمان و نبود دولت نیرومنخد و پایخدار در ایخران زمینخ        ایلی و عشیره جامع 

ساخت و انگلستان ه  تدریج توانست زهان فارسخی را از   ترویج این هدف را هموارتر می

  خخود زهخان    ی ها ترویج گویشها  محلی از هدن های هیرون هراند و در حوزه یهای حوزه

 فارسی رقیبانی هرایش هتراشد.
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در خود افغانستان در تاریخ معاصر امیران و وزیرانی کوشیدند پشتو را رواج دهنخد  

ا  هرا  خود هتراشند و هر جدا هودن خخود از ایخران تاکیخد و     ه  خیال اینک  هویت تازه

ه  نازایی زهانی در افغانستان دامن زد هلک  معضخل   اصرار کنند. چنین سیاستی ن  تنها

دیگر  ه  هار آورد ک  هانیان چنین سیاستی از آغاز ه  آن نیندیشخیده هودنخد. معضخلی    

ک  ه  هار آمد این هود ک  تاریخ و فرهنگ مشتری افغانستان و ایران را چ  هایخد کخرد؟   

هست یا سرانجام پذیرفت ک  آیا هاید ه  تفسیرها  زودگذر و شعارگون  و غیرعلمی دل 

الح یکخی  پشتوگرایی یا ه  اصط اند. مردم دو کشور دارا  میراث فرهنگی مشتری هوده

گیخر  از   ه  ویکه در سخی سخال اخیخر هخا ههخره      7«پشتوزدگی»از فرهنگیان افغانستان 

ها  سیاسی در افغانستان در هراهر زهان کهن این کشخور رواج یافخت و کوشخش     اندیش 

این سیاست از زمان محمدظاهر شاه و سخپس   شاخ  از تن  نیرومندتر گردد.گردید ک  

محمد داود از پشتیبانی سازمان دولت هرخوردار شد و در هیجان رویاروییهخا  حزهخی   

آنک  ضخرورت داشخت  هاشخد در     رون  هیشتر  پیدا کرد. حاصل آنک  دوگانگی زهانی هی

هود  اهی ه  دانش نوین هود و طبیعی می  افغانستان ک  نیازمند دستی مانده کشور واپس

ها  عمیخ    شد هر این معضل چیره شد  ریش    تنها یک زهان آسانتر می ک  ه  وسیل 

شد. یکی  الهصوص ک  از خارج کشور نیز حمایت می سیاسی و اجتماعی پیدا کرد علی

یا ایخن  دهندگان زهان پشتو خود  ها  جالب توج  در این دوره این هود ک  رواج از نکت 

ظاهرشخاه خخاطرخواه و مخدافع    » دانستند یا ه  آن تسلط نداشختند  مخ ال    زهان را نمی

دانست    زهان پشتو ه  هود  زهانی ک  خود، آن را ه  خوهی نمی سرسهت و یکسواره

در ایخن دوره جعخل سخند و     3«و معلمی هرگزیده هود تا زهان مزهور را هخرایش هفهمانخد.  

 شد. ستوده میهزرگداشتها  سیاسی هسیار 

نمایاند اماه  تدریج کار ه  جایی رسید ک   هایی از پشتوگرایی را می اینها تازه جنب 

گون  فارسی سهن هخرود و   شناسان روسی از س  شد در پرتو تامیرپذیر  از هان سعی می

فارسی رایج در افغانستان را زهانی جز فارسی ایران هدانند و هشناسانند. در اینجا خخوب  
                                                           

1
  ص 7633مایل هرو   نجیب. تاریخ و زهان در افغانستان. موقوفات دکتر محمود افشار یزد . تهران  

13. 
1
  ص 7633مایل هرو   نجیب. تاریخ و زهان در افغانستان. موقوفات دکتر محمود افشار یزد . تهران  

13. 
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خوانخد   هنگام افغانستان ک  در ایران درس می    یکی از دانشجویان آن خاطره است ه 

و ه  کشور خود رفت  هود و پس از پایان تعطیالت قصد داشت روادید خروج از یکخی از  

روادید مزهور هسخت  هخود هخ  تاییخد مخدیر رواهخط       »... مقامها  کاهل را هگیرد هیندازی : 

ه  قصد گرفتن آن روادید ه  نزد و  رفت   و ها زهخان   گاه ک  فرهنگی دانشگاه کاهل. آن

زدگی و عجب عجیبخی هخ  مخن     فارسی تقاضا  روادید خروج از مرز را کردم  ها شگفت

هخرو در  یخاد   »   پشختو گفخت:    نگریست  و ها صدا  هلند و ها فارسی آمیهتهب  لهج 

  خروج  ی اجازههگیر و فارسی را فرامو، کن. و تا در  یاد نگیر  و در  سهن نگوی

   7«از کشور را دریافت نهواهی کرد.

ا  هخا فضخا  فرهنگخی در     تنها هرا  این هود کخ  خواننخده تخا انخدازه     آنچ  آوردی 

خواهی  ایخن موضخوع و هخ      افغانستان در دوران اخیر آشنایی هیاهد وگرن  در اینجا نمی

سخت کخ  هبینخی  هخا     اصطالح سیاست زهانی گسترده را هشکافی . قصد ما در واقع این ا

  این سیاستها پس از هجوم شورو  ه  افغانستان ک  هیش از دو میلیون شهروند  هم 

افغانستان را ه  کشور ایران راند  زهان در  در چ  وضعیتی قرار دارد. نهست هایخد هخ    

هخا و قومهخا  مهتلفنخد. هخرخالف تصخور رایخج هیشختر         یاد داشت ک  مهاجران از تیره

هخا  قخومی    یران سنی مذهبند. مهاجران مقی  ایران هازتخاهی از گخروه  مهاجران ساکن ا

آوری  تا تصخویر  از ایخن    ترین آنها را در زیر می موجود در افغانستان هستند ک  عمده

تنوع ه  دست دهی . پشتو  تاجیک  فارسیوان  قزلبا،  هخزاره  ایمخاق  مغخول  ازهخک      

تانی  گجخخر  جخخت  عربرهیشخختر هخخ  تخخرکمن  قرقیخخز  پخخامیر   هلخخوچ  هرآهخخویی  نورسخخ

 شود و مذهب سنی حنفی دارند(  هندو  سیخ. زهانان گفت  می در 

ها  فوق همان پشتو و در  است ها این تفاوت کخ  در واقخع      گروه دوزهان عمده

کند. هسیار  از پشختوزهانان هخا    ها هاز  می   گروه در  نقش زهان مشتری را هین هم 

سخازند.   ها  قومی ارتباط هرقخرار مخی   در  آشنایی دارند و از راه این زهان ها دیگر گروه

ساسی افغانستان پشتو و در  ه  عنوان دو زهان رسمی در قانون ا 7331هرچند ک  در 

ا  هرپا سخاختند   کشور اعالم گردید ولی پشتو را زهان ملی کشور اعالم کردند و کمیت 
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هنگخامی کخ  سخردار     7313 -7316سع  و تخرویج دهخد. در سخالها     تا این زهان را تو

داخلی سازمانها  ا  صادر کرد ک  مکاتبات  محمد داودخان نهست وزیر هود  ههشنام 

  غیر  رتب  دولتی ه  پشتو انجام هگیرد. این سیاست ه  شکست انجامید. مقامها  عالی

پشتوزهان ه  ناچخار کارمنخدانی را هرگزیدنخد کخ  مکاتبخات فارسخی آنخان را هخ  پشختو          

ها نیخز کخ  اغلخب غیخر      کنندگان نام  هرگردانند و ه  سازمانها  دیگر هفرستند. دریافت

گرفتند تا نام  را ه  فارسخی هازگردانخد. ایخن سیاسخت در      دند دستیار  میهوپشتوزهان 

   7دریایی از هرگرداندن و هازهرگرداندن گرفتار شد و عقی  ماند.

هخا  فخراوان هخ      ها و روزنام  افغانستان در ایران و انتشار اعالمی  حضور شهروندان

ها وکشورها  خاصی ه   زهان در  ه  خصوص در ایران و پاکستان هرخالف تمایل گروه

گستر، هیش از پیش زهان در  یا فارسی یا هر نخامی کخ  ههواهیخد هخر آن هگذاریخد      

انجامید. رویداد تاریهی حضور هیش از دومیلیون مهاجر از افغانسختان در ایخران هاعخث    

شده است ک  اینان در فضایی واحد و ه  زهانی واحد ه  فعالیت هرا  نجات کشور خخود  

در ضمن ها پیرامون خود ارتباط هرقرار سازند. کودکان مهخاجر در ایخران هخ     هپردازند و 

فارسخی   انخد هخ  در     هخایی کخ  خخود هرپخا سخاخت       روند و حتی در مدرس  مدرس  می

واحخد   نویسند. استفاده از تلویزیون و ه  ویکه رادیو در گستراندن زهخان  خوانند و می می

دوشد مهاجران ها شهروندان کشخور میزهخان   آم کند. میان مهاجران نقشی مه  هاز  می

  نارساییهایش هخ  آشخنایی و تفخاه      ا  را پدید آورده است ک  ها هم  جریان پیوست 

ام مهمتخرین جنبخ  و    گون  ک  پیشتر نیز یادآور شده انجامد. همان هیشتر میان آنان می

بایخد امرهخا      فرهنگی آن است ک  ماندگار خواهد هود و ن هعد این حضور همانا جنب 

  زندگی یکدیگر و    دو کشور نادیده گرفت. آشنایی یا شیوه آن را در ارتباط ها آینده

گفتن ه  زهان مشتری پیامدها  پاهرجایی آفریده است ک  نارساییها  کنخونی را   سهن

سر خواهد گذاشت اگخر فرهنگیخان و دولتمخردان هخردو سخو روشخهایی        در آینده پشت

 خردمندان  هرگزینند.

زهان در  رایج در افغانستان ه  خصوص در هرخی ههشها هسیار شیرین و دلچسب 

 هرانگیز اسخت. از ایخن   گیرد ک  گوشنواز و خاطره است و واژگانی اصیل وکهن ه  کار می
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گذشت  این زهان نمایانگر الفتها  ژرف و دیرین هین دو کشور است. طبیعی اسخت کخ    

گون را صیقل دهد و ه  سو  یکدسختی آوایخی   ها  گونا زندگی طوالنی در ایران لهج 

     هراند.

توانست ه  یکسانی زهانی هینجامد  همانگون  ک  شهرنشینی هیشتر در افغانستان می

ه  هار آورده است   مشاههی  ه  همان سان نیز آمیز، ها زندگی شهر  در ایران نتیج 

ز، فرهنگخی تخامیر  هخر    آورد. نباید از این امر دلتنگ شد و اندیشید ک  این آمی و می

ها هرجا نگذارد. حضور طوالنی مهاجران در ایران یک هار دیگخر هخ  ایخن واقعیخت      لهج 

اشاره دارد ک  زهان در  فارسی ه  خخود شخهروندان افغانسختان تعلخ  دارد و ایرانیخان      

فرهنگخی    کنونی ه  هیچ رو  ح  انحصار  نسبت ه  آن ندارند. ایخن زهخان در حخوزه   

   کوشخند حخوزه   ز ایرانی کنخونی رواج داشخت  اسخت و کسخانی کخ  مخی      تر  ا گسترده

  سیاسی جهان کنونی هکنند در پی نادیده گرفتن میراث  فرهنگی را محدود ه  حوزه

ا  از جغرافیا هستند. حضخور مهخاجران در      گسترده عظی  مشتری فرهنگی در پهن 

فغانستان ه  تخدریج از  اشود ک  فرهنگیان و دانش پکوهان  ایران ه  خصوص موجب می

  غنخی زهخان    ها  انگلیسی  فرانس  و اردو رو هرگردانند و ه  پیشین  ه  کارگرفتن واژه

خود دل هبندند. مردم افغانستان خود در طول تاریخ در هارور ساختن این زهان سخهی   

ی شناس   زهان اند و دلیلی ندارد ک  امروز زیر تامیر سیاستها  استعمار  در حوزه هوده

  زهخان هخ     ها  ایران در حوزه از میراث غنی خود چش  هپوشند. از این گذشت  تجره 

تواند هخرا  محققخان افغانسختان سخودمند      خصوص از انقالب مشروطیت ه  این سو می

ها  هیگان   از آن فایخده هبرنخد.    هاشد و در هارور ساختن زهان خود و کنار گذاشتن واژه

ها  زیاد  هبرند و هکوشند هسیار   این آمیز، فرهنگی فایدهتوانند از  ایرانیان نیز می

اند دوهخاره هخ  کخار هندنخد و        خود کنار گذاشت  ها  اصیل را ک  در زهان روزان  از واژه

ها  سیاسی افغانستان کوشخیدند و   تر سازند. هرخی از دولتها و گروه سهن خود را غنی

از رواج هیندازند و هخ   را ی زهان در  کوشند ها پشتونشین کردن شهرها و روستاهای می

ام دور  سان ک  پیشتر نیز گفت  کنند. همان  عل  و معرفت افغانستان عمل ن سود آینده

تواند زیانها  جبران ناپذیر  هرا  هخردو کشخور هخ  هخار      افغانستان از ایران می نساخت

 آورد و سرانجام ه  زیان شکوفایی فرهنگ مشتری دو کشور منتهی شود.
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     روشنفکران دو کشور

 
کنی  منظورمان همان معنا  امروزین  وقتی ما در اینجا از روشنفکران صحبت می

و متعارف روشنفکر ه  اصطالح سیاسی است نخ  روشخنفکر هخ  معنخا  کسخی کخ  در       

آورد.  اندیشخی هخ  تفکخر رو  مخی     فخارغ از مصخلحت   جستجو  حقیقت محض اسخت و 

ک  ادعا دارد ک  مهالف استعمار است و هخا   ن دستروشنفکر ه  اصطالح سیاسی امروزی

نویسخد   گوید و می . این چیز  است ک  میکند تجاوز ه  حقوق ملتها  دیگر مبارزه می

مریکخا در ویتنخام دخالخت کخرد و     کند. هنگخامی کخ  آ   یز ه  آن عمل میو در موارد  ن

ر هم  جا از ظلخ   آشکارا حقوق ملت ویتنام را پایمال کرد  روشنفکران ایرانی ه  ح  د

و ست  و تعد  آمریکخا سخهن گفتنخد. در واقخع روشخنفکران غرهخی نیخز همخین راه را         

   تجخاوزگر    ه  خصوص آنان هخود کخ  چهخره    ساهق  و هی  رفتند و اعتراض گسترده می

  جهخانی   مریکا هنگامی عقب نشسخت کخ  در صخحن    آمریکا را در ویتنام شناساند و آ

میزان زیاد  از دست داده هود. جنبش اعتراض ه  دخالخت   حی یت و اعتبار خود را ه 

در ویتنام ها خود جنبشها  دیگر نیخز هخ  همخراه آورد کخ  شخاید هتخوان گفخت        آمریکا 

  نسل کنونی را تغییر داد و هر آگاهی مردم جهان در چنخین وضخعهایی افخزود.     چهره

ح سیاسخی کخ    ولی وقتی شورو  ه  افغانستان یور، هرد همین روشنفکر هخ  اصخطال  

  خدمت و خیانتش سهنها  کلی هر زهان رانده شده هود  دم فرو هست و  مدتها درهاره

 در کوششها  فرهنگیش اعتراض ه  آن را نادیده گرفت.

این روشنفکران ایران ه  هنگام تجاوز شورو  ه  افغانستان خود را درگیخر مسخائل   

اجتماعی ک  هخ  هخر اعتبخار  و از    خواستند  در یک تحول  دیدند ومی داخلی ایران می

هر دیدگاهی خصلت غالبش اسالمی هود  قدرت را در دست هگیرند حاضر نبودند راجع 

ه  دخالت شورو  در سرنوشت یک کشور اسالمی همجوار ایخران هخ  هحخث و گفتگخو     

 هپردازند.

خواسخت تجخاوز شخورو  را امخر       ا  از آنان کوشیدند چنان ک  شورو  مخی  عده

نمود و    کشور افغانستان جلوه دهند. این استدالل چون سست می پذیرفت خواست  و 

شد آن را در هر مورد دیگر  ه  کار هست و هر تجاوز دیگر  را توجی  کخرد    آسان می
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گفت دخالت نیروها  مترقخی هخ     ناچار گروهی ه  استدالل مشهور  رو آوردند ک  می

کوهخد.   اجتماعی آن کشور را دره  مخی    سود خلقها  افغانستان است و نظام پوسیده

این استدالل ک  ه  اصالت اراده و قدرت اتکاء دارد  خیلی سریع اعتبار خخود را هاخخت   

ها علی  این دخالت ه  پا خاستند  سالح هرگرفتند و نبرد   زیرا ک  همان خلقها و توده

تی قبخل از  هرچند ک  مدتها هود  حخونین و دراز مدت آغازیدند. سوسیالیس  تحمیلی 

ارز، شده هخود  یخک هخار دیگخر در افغانسختان ولخی        تحوالت جار  در هلوی شرق  هی

آشکار و روشن ناپایدار  و مسهره هودن خود را ه  امبات رساند. سوسیالیسمی ک  نخ   

حاصل ه  اصطالح تحول تضادها  اجتماعی ک  حاصل حضخور سخرهازان کشخور دیگخر     

 آمیز  درآمد.   تاریهی فاجع  هاشد در افغانستان ه  صورت مضحک 

دشواریها  نظر  و استداللی ناشی از تجاوز شخورو  هخ  افغانسختان روشخنفکران     

هود ک  در حخد امکخان    سیاسی ایران را سهت گرفتار ساخت. پس ههترین چاره این می

  آن تن ندهند. اما این راه نیز حد و مخرز  داشخت و    هکوشند ه  هحث و گفتگو درهاره

ت کل دیدگان مردم ایران را هبندد و ه  خصخوص حکومخت تخازه هخ  قخدرت      توانس نمی

  ایران را ک  آرزومند دفاع از ح  ملتها  اسالمی هود  راضی کند. پس ههشی  رسیده

زده کوشیدند نظر مخردم ایخران را هخ  مهخاجران افغانسختان       از این روشنفکران سیاست

. درگیریها  مهتصخر و آغخازین در   هرگردانند و میان مردم دو کشور خصومت هپرورانند

هرخی از شهرها  ایران ه  خصوص در تهران میخان مهخاجران و میزهانخان و خبرهخا      

ها ک  سعی داشتند مهاجران را مردم خطرنای و ترسناکی جلخوه دهنخد     هرخی روزنام 

از همین سیاست هرآمده هود. این سیاست نیز موف  از آب درنیامد. مهاجران آسخان در  

کار ایران پذیرفت  شدند  در شهرها  گوناگون ایران ها فرهنگها  مهتلف محلخی   هازار

 دردسر از این سو ه  آن سو  ایران رفتند. اقامت گزیدند و راحت و هی

هخا و   اما آنچ  عمی  هود و همچنان تداوم یافت همان سیاست سکوت هود. روزنام 

ا  هخ    وال در افغانستان واقع گویی ک  اص  ها  روشنفکران ه  اصطالح سیاسی مجموع 

گذشتند. چیخز  کخ  ایخن جریخان را هخ  خصخوص تشخدید         وقوع نپیوست   از آن درمی

ا ومدیریت انقالهی هود ک  کرد رویارویی تدریجی ولی ژرف این روشنفکران ها آرمانه می

گذاشت   آن را خواست  و ستوده هودند. همین انقالب آنها را کنار می از همان آغازخود 
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هخا رویخداد    مند هود. تخوده  شکست و ها این هم  از پشتیبانی توده ههره قلمهایشان را می

کردنخد و اهمیتخی    کنار گذاشتن روشنفکران ه  اصطالح سیاسی را از انقالب حس نمی

شد ک  ایخن روشخنفکران در میخان مخردم      هرا  آن قائل نبودند. در عین حال معلوم می

شین هوده است ک  ه  آنان هها  اضافی داده است و جایی ندارند و در اصل حکومت پی

اند. این رویخداد   اند ک  هرا  آنان ارز، خاص و غیرواقعی ساخت  ها  جهانی هوده رسان 

هیش از پخیش هخ    « روشنفکران»اندیش  ها  ساده شد ک  گروه در عین حال موجب می

گذشخت  شخوند و    تخر از  انقالب افغانستان ه  ویکه ه  سبب خصلت اسالمی آن هخدگمان 

در واقخع روشخنفکران هخ      اصوال اسالمی هودن آن را دلیل ناموجخ  هخودن آن هشخمارند.   

اصطالح سیاسی ایران یارا  آن را نداشتند ک  میان تجاوز و خصلت یک انقالب تمایز 

هگذارند. از سو  دیگر همین روشنفکران تخوان آن را نداشختند کخ  خصخلت تجخاوزگر      

طلخب روس شخده اسخت     پوششی هخرا  ناسیونالیسخ  توسخع    سوسیالیس  روسی را ک  

هفهمند. روشنفکر ه  اصطالح سیاسی ایران خیلی سخاده فقخط امپرهخالیزم را تجخاوزگر     

هرایش امکان نداشت کخ  تصخور کنخد شخورو  دسخت هخ  کخار        و دانست  داند و می می

کی را   مجارستان و چکسخلوا  مشاههی هزند. روشنفکر ه   اصطالح سیاسی ایران مسال 

   خواست ها توسخل هخ  همخان شخیوه     ه  آسانی هرا  خود حل کرده هود و حاال نیز می

کشور همسای  موج  جلوه دهد. جالب است ک  در  تفکر تجاوز شورو  را ه  خای یک

ا  از هیش از دو میلیون مهخاجر   نشان شعر و ادب همین روشنفکر ه  اصطالح سیاسی 

هخا  تخرویج    شخود. نمونخ    این کشخور یافخت نمخی   نبرد  هرآمده از افغانستان یا انقالب و

هخا  همخین روشخنفکران     توان در نشخری   هدفهمی میان مردم دو کشور را متاسفان  می

هخود   سیاسی مشاهده کرد. در حالی ک  ها حضور هیش از دومیلیون مهاجر ح  آن مخی 

ف آن در ها تفاه  ترویج داده شود  درست روشی خخال ها  آمیهت   ک  ادهیات و نوشت 

ا   ا  در نشخری   ها هیاورم. مقال  پیش گرفتند. اجازه هدهید یکی دو نمون  از این نشری 

خواهخد هخ  فرهنخگ عامخ       ک  ه  ظخاهر مخی   7«افغان دتاخت » رسد ه  نام  ه  چاپ می

یعنخی   »]خخوانی :   هپردازد. در آغاز این مقال  در تعریف اصطالح یاد شخده چنخین مخی   
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  افاغن  مورد غارت قرار گرفت . ه  کلخی در امخر غخارت افغانخان از      وسیل افغان زده  ه  

 7«هستی ساقط شده.

  یخور، محمخود افغخان هخ  اصخفهان و       شخود خخاطره   روشن است ک  سخعی مخی  

  ایرانیان هاز زنده گردد و یورشخها    هرانداختن سلطنت شاه سلطان حسین در خاطره

یر نادرست از آن رویخداد تخاریهی نخ  تنهخا     سرهازان افغان ه  گیالن نکوهش شود. تفس

موجب شده ک  تاریهنگار  ایران هنوز نتواند ه  ارزیخاهی درسخت آن پدیخده هپخردازد      

هلک  حاال نیز هرخی هکوشند ه  آن معنا  ه  کل دیگر  هدهند و دلبهواه و هماهنخگ  

دم از تخر از همخ  آنکخ  کسخانی کخ        ها هدفها  سیاسی روز از آن ههره هگیرنخد. جالخب  

پادشخاهی  »زنند چنخان از یخور، افغخان هخ       خودمهتار  و چیزهایی از این دست می

آید ک  گویا در پی مفهخوم ملخی معیینخی در     نالند ک  این شبه  ه  وجود می می« ایران

 تاریخ هستند.

الم ل  رود و ضرب   زمان  ستیز می   دیگر  ه  استقبال این مقال  سپس نویسنده

  تخاریهی اهخدال    ریش »نویسد:  کند و می را عنوان می 3«ال هتاخت اهد»دیگر  ه  نام 

نادر]شخاه   »فزایخد:  ا سپس می  6«گردد ه  زمان حکومت صفوی  و افشاری  هتاخت  هرمی

مامورین وصول خود را همخراه گروهخی از اهخدالیها و غلجاییهخا هخ  شخهرها و روسختاها        

یچ ظلخ  و تعخد  و تجخاوز     فرستاد. این فرستادگان جهخت وصخول مالیخات از هخ     می

رسد  هردند... ه  نظر می کردند و مال و جان و ناموس مردم را ه  یغما می خوددار  نمی

در همخین مقالخ  آمخده اسخت کخ :       0«انخد...  مامورین مناط  گیالن اک ر اهخدالیها هخوده  

نادرشاه چ  در زمان سردار  و چ  در زمان سخلطنت در رفخع هجخوم مخردم افاغنخ       »

  اهدالی را نیخز مغلخوب سخاخت...حکمران اهخدالی      ار نمود...از جمل  طایف کوشش هسی

ولخی   5«هرات ک  امان خواست  هخود از طخرف نخادر هخ  حکومخت آن ناحیخ  اهقخا شخد.        
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شود  هعد ه   ا  سرکوب می پرسد چگون  است ک  طایف    محترم از خود نمی نویسنده

توانسخت    آید. آیخا مخی   شاه درمیشود و سپس در شمار سپاهیان پاد جکومت گمارده می

توان و  جز این هاشد ک  اینان ههشی از ایران و امپراطور  آن زمان هوده هاشند؟ آیا می

ا  از هیخرون چخون     درست است ک  لشگرکشی افغانخان را هخ  پایتهخت یکسخره حملخ     

   مغول جلوه داد؟ حمل 

  یکخی   ن ها سخرمای    وضعیت مهاجران افغانستا از اینها ک  هگذری  فیلمی درهاره

  آن سروصخدا  زیخاد  هخ      از هنیادها  مشهور دولتی در ایران ساخت  شد ک  درهاره

هاره نوشت  و هخ  دو نشخری  در ایخران     راه انداخت  شد. در همان هنگام یادداشتی دراین

یک حاضر نشد آن را هخ  چخاپ هرسخاند. یکخی از آنهخا نخ  تنهخا ایخن          فرستادم ک  هیچ

  کمبود جخا نپخذیرفت در    ا  دیگر را ک  همراه آن هود ه  ههان  ک  مقال یادداشت را هل

دهخد.     کافی جا اختصاص می آور ه  اندازه ها  طوالنی و مالل حالی ک  هرا  مصاحب 

  افغانسختان تمایخل چنخدانی هخ  چخاپ       در واقع پس از چاپ نهستین گزار، درهخاره 

ن وجود نداشت. هخرا  آن کخ  از اصخل      مهاجران مقی  ایرا گزارشها  تحلیلی درهاره

نخام داشخت. در   « ران  هایسخیکل »گخردی  کخ       هاز میموضوع دور نشوی  هاز ه  آن فیل

ها  آن یادداشت را هیخاورم هخ  امیخد آنکخ  هتخوان        اینجا خواهی  کوشید هرخی از نکت 

 مقصود را هرسان .

  هنر  ایخران هخا موضخوع     تنها واکنش مه  جامع « هایسیکل ران»در واقع فیل  

پردازی . متاسفان  فیل   افغانستان هود. ه  همین خاطر نیز ها توصیف هیشتر  ه  آن می

یاد شده ها موضوع کار خود تماس واقعی و اندیشیده هرقرار نکرده هود و ه  خصوص هخ   

. اگر فیل  هخ  هیننخده   مدد تقلید از فیلمها  خارجی ه  تماس سطحی هسنده کرده هود

یک مهخاجر هرخاسخت  از افغانسختان اسخت     « هایسیکل ران»ک  قهرمان فیل  گفت  نمی

توانست او را یک ایرانی  یک پاکستانی یا یک شرقی دیگر تصور کند. منط   هیننده می

مهخاجر   داد ک  قهرمخان فخیل  شخهروند افغانسختان یخا یخک       رویدادها  فیل  نشان نمی

  ه  کارگیر  کارگران ه  اصطالح افغانسختان   کشور است. چند صحن هرخاست  از این 

   یک صبغ    پسر قهرمان فیل  هیچ ک  هرآیند رویدادها  داستانی فیل  نبود یا لهج 

داد. رویدادها و زد و هنخدها  سیاسخی فخیل  نیخز هسخیار       افغانستانی هودن ه  فیل  نمی

 سطحی و ژورنالیستی هود.
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شود و هرا  آن کخ      از این قرار است. مرد  زنش هیمار می  داستان فیل خالص 

او را هستر  و مداوا کنند ناچار است کار کند تا هتواند پول هیمارستان را هپردازد وگرن  

توانخد پخیش    زنش را در هیمارستان نگاه نهواهند داشت. وضعیتی ک  هرا  هرکس مخی 

شخود   کنی ناامید می ی دارند. او از چاههیاید و چ  هسا ایرانیانی ک  در ایران وضع مشاهه

  خودکشی تقلبی ک  ها هدف فخیل  یعنخی تاکیخد هخر سخادگی و       و پس از یک صحن 

هخا  هیمارسختان هخ  یخک      صداقت قهرمخان مخا همهخوانی نخدارد هخرا  تخامین هزینخ        

شخود هخ  یخک       راه خست  می زند. او ک  در نیم  سوار  هفت روزه دست می دوچرخ 

کند و دوستش ه  جا  او هایسخیکل   شود. شبی را استراحت می وسل میتقلب دیگر مت

کنند و هخزاران هراهخر    هندند و داللی و واهستگی می ا  شرط می راند. پیرامون او عده می

رسد گرچخ  حخال زن قهرمخان     هرند. فیل  ک  ه  پایان می دهند  خود می آنچ  ه  او می

  راه کوفتخ  و   ا او کخ  یخک هخار در نیمخ     فیل  رو ه  ههبود  است یا ههبخود یافتخ  امخ   

درمانده شده هود و فرض هر این اسخت کخ  هایخد از هایسخیکل پخایین هیایخد  حتخی کخ          

. مخ ال  دهخد  رانی ادامخ  مخی    دیگران او را آلت کرده هاشند همچنان نمادین ه  هایسیکل

نخد تخا   ا  جخز ایخن نخدارد: هایخد هرا     شود سرنوشت قهرمان ما این است و چاره گفت  می

داشختی  یخا    هود ک  او را در نیم  راه هخ  تقلخب وانمخی    درهیاورد. در این صورت ههتر می

 دادی .   همسر او را در حال ههبود یافتن نشان نمی

ن  تنها منط  داستانی فیل  ضعیف است هلکخ  رویخدادها حکایخت از ناآشخنایی هخا      

هرمان فیل  ها پدر، یا ها   افغانستان و فرهنگ مردم آن دارد. رفتارها  پسر ق مسئل 

هایی عاشقان  از این دسخت اسخت. از ایخن گذشخت  فخیل  دارا        دختر فالگیر در صحن 

هویت مکانی معینی نیست. شما هر لحظ  هین ایخران و پاکسختان در نوسخان هسختید.     

ا  را    دا، مشخخد  راننخخده  هینیخخد و گخخاه لهجخخ  گخخاهی خیاهخخانی از پاکسخختان را مخخی

است گفت  شود ک  فیل  معنایی فراسو  زمان و مکخان معخین دارد.   شنوید. ممکن  می

ا  آن را ه  ایران یا پاکستان نسخبت خواهخد    این سهن پسندیده نیست زیرا هر هیننده

دار هیمارستان یک شهصیت تمام عیار ایرانخی اسخت و هسخیار  از     داد. پیرمرد صندوق

  اینگون  آشخفت  نباشخند و   هود ک  شهصیتها  فیل کسان دیگر. در این صورت ح  می

تعل  مکانی آنان روشن گردد. تازه اگر فرض کنی  کخ  فخیل  خواسخت  هخین دو کشخور      
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ایران و پاکستان هاز  کند در این صورت کار  نسنجیده انجام گرفت  اسخت. نخ  تنهخا    

وضع شهروندان افغانستان در این دو کشور یکسان نیسخت و آشخفت  کخردن رویخدادها     

کمکها و یاریها  مردم آورد هلک  ه  نادیده گرفتن  گریز  ه  هار نمی تچیز  جز واقعی

انجامد. این کمکها و یاریها در این فیل   ایران  و پاکستان ه  همسایگان مهاجر خود می

ا  دارد ک  گویا هم  در این جهخان شخهروندان    هیچ جایی ندارد. این فیل  چنان جلوه

این استنباط ها پذیر، نزدیک ه  دو میلیخون و نخی     کنند. آیا افغانستان را است مار می

ن همهوانی دارد؟ از این چیزها ک  هگذری  هیشختر  امهاجر هرخاست  از افغانستان در ایر

هخا  فیلمهخا  دیگخر اسخت و کمتخر هخ         ها  فیل  هرگرفتخ  و تقلیخد از صخحن     صحن 

 خوری . ها  اصیل ک  هیانگر میزان توانایی سازنده هاشد هرمی صحن 

ها  رسمی و عمومی ما ک  از هودجخ    گردد ک  موسس  حال این پرسش مطرح می

در مخ ال  شوند آیا هاید مصلحت کشور را در نظر هگیرنخد و     کشور تغذی  می و سرمای 

افغانستان ه  تفاه  و دوستی میان دو ملت ایران و افغانستان مدد هرسانند یا هخ    مورد

تواند آمخوز، هنخر       عمومی می هدف یک موسس آموز  هنر ؟ البت   تفنن و تجره 

   ها و سبکها  هنر  گوناگون یا تخرویج آزاد  هنخر هاشخد  آیخا موسسخ       ترویج شیوه

کنند؟ ه  دنبخال ایخن پرسخش        این فیل  نیز چنین هدفهایی را دنبال می کننده تهی 

ر اسخالمی  ام ک  هن شود. در این سالها همواره از خود پرسیده پرسش دیگر  مطرح می

آوردهایی داشت  است؟ درست است ک  در فیلمهخا و نمایشخها    در این دوران چ  دست

ها  مبتذل جنسی حذف شده ولی آیا هنر اسخالمی هخ  همخین انخدازه محخدود       صحن 

هرا  آنک  ه  کار خود معنایی هدهند ه  هینی  ک  هرخی هنرمندان رسمی  می شود؟ می

کوشند خود را مدرن و متجدد جلوه هدهند  ند و میانداز ها  دیگر تفکر دست می حوزه

غافل از آنک  ن  این هستند و نخ  آن. هخر هنرمنخد  در صخورتی اصخالت دارد کخ  در       

  خود و ها اتکاء ه  ارزشها  آن حوزه ه  اهداع و آفرینش هپردازد وگرن  چ  سود  حوزه

آنک  ه  راسختی   اراید هی  دیگر را ه  عاریت هگیرد وخود را ها آنها هی ک  ارزشها  حوزه

 ه  آنها ه  هاور داشت  هاشد.

در این فیل  هایسیکل ران ه  عنوان نماد  از افغانسختان هخدف قخرار گرفتخ  و هخ       

 کند؟ سویش شلیک شده است  ولی چ  کسی ه  سو  او شلیک می
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اما دشوار  میان روشنفکران ه  اصطالح سیاسی دو کشخور هخ  همخین جخا پایخان      

واقع هین این دو گروه در ده سال گذشت  ارتباط و تماسی وجود نداشخت   گیرد. در  نمی

  هواخواه شورو  در دو کشور و ه  قخولی   است مگر هین مارکسیستها  سازمان یافت 

میان مجاهدین خل  ایران و حزب حاک  مارکسیست در کاهل. کمونیستها  ایخران در  

جنگیدند ه  حکومخت کاهخل یخار      سالهایی ک  مردم افغانستان علی  تجاوز شورو  می

رساندند ه  خصوص در اداره کردن رادیو و حفظ انسخجام نظخام مخدیریت دانشخگاه      می

 کاهل. از همکاریها  دیگر آنان اطالعی ندارم.

روشنفکران ه  اصطالح سیاسخی ایخران در واقخع در هراهخر رویخداد تخاریهی هجخوم        

جر آن کشخور هخ  ایخران چشخ      شورو  ه  افغانستان و حضور هیش از دو میلیخون مهخا  

گذرند. گویی ک  این پدیده  حیاتی گذرا دارد و پخس از آن   اند و از کنار آن می فروهست 

ایران ک  زمانی هخا  « روشنفکران»توان ه  فراموشی سپرد. این  ک  عمر، ه  سرآید می

سرودند  عکسها  رزمنخدگان ویتنخامی را هخ  دیوارهخا       شور و هیجان هرا  ویتنام می

نوشختند و هخ  حخ  آمریکخا را      آویهتند  مقال  در دفاع از ح  مردم ویتنام مخی  ود میخ

 نکوهیدند در هراهر رویداد تاریهی یور، شورو  ه  افغانستان سکوت پیش  کردنخد   می

آموختگان یا روشنفکران هرخاست  از افغانستان نشست و هرخاست  و نهواستند ها دانش

تر  است    ایرانی نشانگر هحران عمی  زده ران سیاستداشت  هاشند. این رفتار روشنفک

  اخیر ه  تخدریج رخ نمخوده و ظخاهر شخده اسخت و اینخان هنخوز         ک  تازه در یک ده 

انخد هخ  تفکخر جخد  و فخارغ از       از این هحران رهایی هیاهند چخون نهواسخت   اند  نتوانست 

 ها رو هیاورند.   زمین  داور  در هم  پیش

انخد هخا    نفکران افغانستان نیخز هخ  علتهخا  دیگخر نتوانسخت      روش آموختگان و دانش

آموختگخان   روشنفکران ایرانخی آمیخز، و همزیسختی گسخترده داشخت  هاشخند. دانخش       

انخد و تمخام    آمیز ها ایران قرار داشت  افغانستان سالیان دراز در معرض تبلیغات خصومت

ا  هرا  خخود ترسخی     هاند تا هویت فرهنگی تاز کوشش و نیرو  خود را ه  کار انداخت 

  رویارویی ها ایران هاشد. روشخن اسخت    کنند ک  ن  هراساس تفاه  ها ایران هلک  هر پای 

سخازد.   انجامد و تفسیر علمخی تخاریخ را نخاممکن مخی     ک  چنین رفتار  ه  هدفهمی می

دگرگون جلوه دادن واقعیتها  تاریهی و نادیده انگاشتن تاریخ و فرهنگ مشختری دو  
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آموختگان افغانستان ه  شخدت   کوشند هین دانش جمل  چیزهایی است ک  میکشور از 

در تاریخ معاصر ها دشواریها  فکر  زیخاد  مواجخ    روشنفکران افغانستان  رواج دهند.

پشخختوگرایی حکومتهخخا و تقاضخا  الحخخاق ههشخی از پاکسخختان هخخ    انخخد. از سخویی   هخوده 

گیخر  از ادب و     آریخایی و ههخره   افغانستان و از سویی دیگر میل ه  تجلیل از گذشت 

گرا  فرهنگ در . ه  همین خاطر نیز روشنفکران افغانستان ه  دو گروه پشتوگرا و در 

  ایخن دو گخروه فراسخو  سخازمانها و ایخدئولوژیها عمخل        ههش شدند. تفکر و اندیشخ  

کرد و حتی در حزب مارکسیستی این کشور ه  رویاروییهایی انجامید ک  هنوز هخ    می

تر  هرخخوردار هخود و هخ        فرهنگی غنی  گرا از پشتوان  تردید گروه در  ام  دارد. هیاد

یار  در  ک  زهان مشتری مردم افغانستان است هر نفوذ فرهنگخی و اجتمخاعی خخود    

افزود  هرچند ک  از حمایت حکومت هرخوردار نبخود و اینجخا و آنجخا از سخت  ملخی       می

  سخدهایی کخ  در هراهخر، هرپخا      هخا وجخود همخ    نالیخد. زهخان در  در افغانسختان     می

سخواد  در ایخن کشخور  هخا وجخود آنکخ  تمخایلی هخ  ورود          گردید  ها وجود رواج هی می

زهان چاپ ایران نبود  همچنان هخ  عنخوان زهخان مشختری و        نشریات فارسی گسترده

اشت. ها  مذهبی کارهرد د ملی مورد استفاده هود و از هم  مهمتر آن ک  فراسو  فرق 

ها  معینی نفوذ دارد و نباید پنداشت ک  در  نیز  مذهب شیع  در افغانستان در حوزه

جوید. نفوذ زهان در  در هخین اهخل سخنت و شخیعیان هخردو       از شعاع مشاههی ههره می

 شود. گسترده است و محدود ه  گروه مذهبی معینی نمی

متوجخ  تاریهسخاز    از روشنفکران افغانستان هیشترین کوشش خود را ایی ه گروه

  فرهنگخی و چخ  در    خواهند هویت مستقلی چخ  در زمینخ    اند و از این راه می ساخت 

ها افغانستان ترسی  کنند. ایخن کوششخ     سیاسی از دوران هاستان تا کنون هرا  زمین 

  رویارویی ها ایران نشأت گرفتخ  اسخت.    و متاسفان  از اندیش  آمیهت  ها عصبیت است

ل ه  دستیاهی ه  تفاه  فرهنگی در آنها نیرو و تخوانی نخدارد و روشخن    قصد علمی و می

نماید. روشنفکران افغانسختان   پذیر می است ک  ساختار چنین نگارشهایی سهت آسیب

اند. از سخویی از ایخران    در هراهر ایران موقعیت پیچیده و غامضی هرا  خود فراه  آورده

ان را هرآورد و از سویی دیگر همزمان ایران را انتظار دارند ه  آنان توج  کند و نیازهایش

انخد و در اینجخا روزگخار     گیرند. گرچ  ه  ایران آمخده  نکوهند و در هراهر آن موضع می می

رسانند ک  ههشهایی از ایخران   هایی ه  چاپ می گذرانند در عین حال کتاهها و نشری  می
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هخ  فرهنخگ مشختری     کننخد. هخا آنکخ     کنونی را جزیی از خای افغانستان معرفخی مخی  

کوشند این فرهنخگ هخ  ویخکه خراسخان را یکسخره از آن خخود        دلبستگی دارند ولی می

هنمایانند و ه  مدد تاریهساز  سه  ههشها  متهلف ایخران را در هخارور سخاختن ایخن     

   هخا  دیگخر در زمینخ     فرهنگ نادیده هگیرند. تازه اینگون  گرایشها هخا تعصخب گخروه   

گو  را یکسره از آن خود  ارد. هرخی از شاعران و ادیبان پارسیپشتوگرایی همهوانی ند

کنند غافل از آنک  شمار مهمی از این شاعران و ادیبخان را هخدین ترتیخب از دسخت      می

مگر حخافظ و سخعد  هخ  زهخان در  پارسخی تعلخ  ندارنخد کخ  ایخن گخروه           دهند.  می

هرد.  اه ه  جایی نمیکوشند سهنوران خراسان را منحصر ه  خود سازند؟ این رو، ر می

ما تاریخ و فرهنگ مشترکی داری  ک  در دوران اخیر مرزها  سیاسی ما را از ه  جخدا  

ساخت  است اما این جدایی نباید ه  جدایی همیشگی فرهنگی هینجامد. ایخن تنهخا راه   

 تفاه  است.

هخاه  تفخاه  هرقخرار    اند  اندیشان دو کشور سعی داشت  ها این حال دوگروه از روشن

ها  مردم دوکشخور هخوده اسخت.     کنند و از همزیستی رو هرنگردانند. گروه نهست توده

  دشخواریها   تاریخ ده سال اخیر نشان داده است کخ  مخردم دوکشخور هخا وجخود همخ       

اند ها یکدیگر هسازند و هاه  زندگی کنند. گروه دوم ک  هرخالف گخروه نهسخت    توانست 

  فرهنگخی   راد  هستند از میان ادیبان دو کشور ک  ه  پیشین شمار، اندی است اف

دانند ک  فرهنگ دیرپخاتر از سیاسخت و حکومخت اسخت. هخا       اند و می مشتری دل هست 

توانخد     ده سال زندگی مشتری آسخان مخی   وجود این نباید از نظر دور داشت ک  ممره

ود گخردد چنخان چخ  هخا     در گیر و دار هازیها  سیاسی این روزگار آشفت   نیسخت و نخاه  

دلسوز  و دقت تمام از آن حراست نشود. ادیبان دو کشور ک  ه  اعتبار  روشنفکران 

توانند همچنان نقشی مه  در حفظ تفاه  میان دو کشور همسخای  هخاز     اند می واقعی

 کنند.
     تاثیر فرهنگی ایران بر مهاجران

دانی  هیشترین مهاجران افغانستان ه  دو کشور ایران و پاکستان پنخاه   چنان ک  می

ا  هر مهاجران ه  خصوص مهاجران جخوان   هردند. هریک از این دوکشور هی هیچ شبه 

خواهی  فقط هرخی از مشاهدات خود را راجع هخ    تامیر نهاده است. در این گفتار ما می
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  پاکسختان و   هخر مهخاجران عنخوان کنخی . درهخاره      اجتماعی ایران -تامیرها  فرهنگی

ولخی پخیش از آنکخ  هخ       مهاجران گفتارها  دیگر ه  چاپ رسیده و گزار، شده است.

   اصل موضوع هپردازی  ح  آن است ک  نهست نگاهی ه  وضع افغانستان در آسختان  

حخی  کودتا  مارکسیستی و تامیر حضور نیروها  شورو  هیندازی  تا سپس هتوانی  طر

   موضوع یادشده ترسی  کنی . کلی از مشاهدات خود را درهاره

 را در ایخن کشخور   کودتا  مارکسیستی در افغانستان در واقع تعادل سنتی نیروهخا  

  این کار را در اصل کودتا  داود خان فراه  آورد امخا هسختگی او هخ      هره  زد. زمین 

هخخا و  و هخخ  خصخخوص طایفخخ خانخدان حکخخومتگر هنخخوز ژرفخخا  تغییخخر را از نظخخر مخخردم  

ها  افغانستان پنهان نگاه داشت  هود. حکومخت مارکسیسختی خواسخت آشخکارا      عشیره

ا  فخراه    پیوند ها گذشت  را هبرد و ها اتصال افغانستان ه  شورو  وضعیت ه  کل تخازه 

داد کخ    ا  و عدم تمرکز قدرت در افغانستان ه  کودتاگران جرات مخی  آورد. نظام طایف 

عملها وسیاستها  خود هیفزایند و از قدرت و نیرو  داخلی نهراسند. اما ایخن   هر شتاب

محاسب  ه  کل اشتباه از آب درآمد. نظام ایلی ک  در خطر ناهود  قرار گرفت  کوشخید   

  توانش در هراهر این دگرگونی ناگهانی و ناخواست  ایسختادگی کنخد و از تخداوم     ها هم 

  جالخب ایخن جاسخت     تها ه  دفاع هرخیزد. ولی نکت موجودیت خود در هراهر مارکسیس

هخا.   ها و سران عشیره ک  ن  کودتاگران ه  تمامی ه  هدف خود دست یافتند و ن  طایف 

ها  منزو  و جدا  پنداشتند ها گروه ها  قومی افغانستان می کودتاگران هر اساس نقش 

ها را هخ    ها و طایف  هاز یکدیگر سروکار خواهند داشت در حالی ک  جنبش مقاومت گرو

یافتخ  در سراسخر کشخور  حکومخت      ه  نزدیک ساخت و کردارها و رفتارهخا  سخازمان  

پنداشتند از موجودیت خود ه  دفاع  ها ک  می ساخت. طایف زده  مارکسیستی را شگفت

ها  نظامی نوینی گشتند کخ  هخ  کخل هخا      خیزند ه  تدریج  وارد سازمانها و دست  هرمی

ا   ا  سنتی تفاوت داشخت و فرمانخدهی و فرمخانبر  هخ  گونخ       و طایف ا   نظام عشیره

گرفت. در سازمانها  مجاهدین فرماندهی نبردها و عملیخات هخ     دیگر در آنها شکل می

دست جوانان افتاد و پیران و سران ه  تدریج ناچخار هخ  تخری کشخور شخدند یخا نقخش        

ر و تحول ه  هرحال ی. این تغیه  عهده گرفتندتاکیدکننده و پشتیبان معنو  جنگها را 

در کشور  چون افغانستان حائز اهمیخت هخود. از ایخن گذشخت  سخازمانها  سیاسخی و       

ا  پدید  ها  تازهکردند و تشکل ایالتها عمل میها و    نفوذ طایف  رزمنده فراسو  حوزه
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  اصخطالح غیخر شخهر  افغانسختان     آوردند ک  ه  خصوص هرا  ساکنان روسختایی و هخ  

هخا و   نمود هرچند ک  ه  ضرورت جنگ ه  آنها خو گرفتند. در واقخع گخروه   مینوس نامأ

  نفوذ خود منشاء امخر   ها  ههشها  مهتلف افغانستان ک  پیشتر فقط در حوزه دست 

هودند ه  دنبال تحق  ههشیدن ه  یک هدف واحد یعنی هیرون راندن نیروها  نظخامی  

کشخور  یخا هخ  اصخطالح ملخی       شورو  ه  ه  نزدیک شدند و هخ  صخورت سخازمانها    

ا  یکسخره درهخ  شکسخت      توان گفت ک  نظام عشخیره  درآمدند. ها این حال هنوز نمی

اند  هلکخ  هایخد توجخ      امر شده ا  و محلی ه  کل هی است یا سازمانها وتشکلها  منطق 

انخد. هخ     نیرومنخد شخده  داشت ک  گرایشها  کشور  و ملی نسبت هخ  گذشخت  هسخیار    

     جخایگزین شخبک   رفت ک  در نظخام ارزشخی تخازه گرایشخها  ملخی     یهرحال هاید پذ

هودن هر اصل عخاطفی غلبخ  یافتخ  و     خویشاوند  شده است و ه  اصطالح اصل عقالیی

 نیرو گرفت  است.

انسختان از جخا هکنخد     خواسخت نفخوذ مخذهب را در افغ    حکومت کودتا در آغاز مخی 

تاسیسات مذهبی دست زده اسخت تخا   ر امر فشار افکار عمومی ه  ایجاد سرانجام خود ه

را  مواف  نهاد مذهب را ه  دست هیاورد و در ظاهر نشان دهد ک  ه  مخذهب احتخرام   

خواست  گذارد. از سو  دیگر نهاد مذهب ک  در آغاز نبرد فقط استقرار اسالم را می می

ه است و واقعیات افغانستان دگراندیشیهایی را پذیرا شدها  ایران  اکنون در پرتو تجره 

   کند یا نوآوریهخایی را در زمینخ    و م ال از شرکت زنان در نبرد سراسر  استقبال می

 دهد. حکومت و وضع کردن قانونها  تازه را خالف اسالم جلوه نمی

ر امر ورود نیروها  نظامی شورو  ه  افغانستان نزدیک ه  شخش میلیخون نفخر از    ه

جنگ ناخواست  در امان هماند یخا هخرا    جمعیت این کشور ه  خارج گریهت تا از گزند 

نبرد داخل کشور خود را مهیا سازد. هنا ه  قول سازمان ملل نزدیک ه  دو میلیون نفخر  

اند. ههخش هزرگخی از ایخن مهخاجران      نیز در داخل کشور دست ه  مهاجرت داخلی زده

هیگانخ     ر امر حضور نیروها  خود خارج نشده هود و تنها ه طق هرگز تا آن زمان از من

کننده ه  خارج در تمخاس نزدیخک هخا     داد. این جمعیت مهاجرتناچار ه  این کار تن در

   هخا در آینخده   آموزد و طبیعی است ک  این تجره  ها  تازه می فرهنگها  دیگر تجره 

 افغانستان امر هنهد.
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نظام روستایی و دامخدار  در افغانسختان دسختهو، تحخول جخد  شخده اسخت و        

ن چیره گشت  است. در واقع هر امر تهاج  نیروها  شخورو  اسخاس   رکود  شدید هر آ

  کشخاورز    تردیخد سخیما  آینخده    تولید روستایی افغانستان دره  ریهت. این امر هی

 افغانستان را تغییر خواهد داد.

مداران و روشخنفکران    طورکلی و ه  ویکه در هین سیاسخت   افغانستان ه در جامع 

شخود.   ا  هیش از گذشت  احساس مخی  هویت ملی تازه شی ه هه کشور نیاز ه  شکل این

تنوع قومی و زهانی ه  خصوص پیچیدگی و دشوار  طراحی سیما  این هویت تخازه را  

ا  پیوندها  خخود   ا  ک  پیشتر از طری  وحدت ایلی و عشیره سازد. جامع  نمایان می

 ا  ملی گام هردارد.  خواهد در راه جامع ساخت اکنون می گر می کرد و جلوه را حفظ می

حال در اینجا ما فقخط فعخال هخا عامخل مهخاجرت  آن هخ  مهخاجرت هخ  خخارج از          

افغانستان کار داری  و تازه ها آن مهاجرتی ک  ه  ایران انجام شده است. حضور نزدیخک  

  افغانستان ه  ایران هاعخث شخد کخ  مخردم دوکشخور از       ه  دومیلیون ونی  نفر پناهنده

آشنایی هیاهند. ه  خصوص چون ایران سیاستی هاز و گشاده در هراهخر   نزدیک ها یکدیگر

پناهندگان در پیش گرفت این امر موجب شد ک  پناهندگان در سراسر ایران پراکنخده  

شوند و این تماس در ههشها  مهتلف ایران انجام شخود. در طخول ایخن دوران مخردم     

انخد. ایخن امخر رویخداد  اسخت       دهایران روزان  و گسترده ها مسائل افغانستان روهخرو هخو  

ترین شرایط تاریهی و در دوران جنگ تحمیلخی   ساهق  و هااهمیت. ایرانیان در سهت هی

ده گرفتار جنگخی تحمیلخی و ناخواسخت  شخ       خود ک  آنان نیز از مردم کشور همسای 

  ده سخال  طبیعخی اسخت کخ  نارسخاییهایی در       در ایخن دوره  هودند  پخذیرایی کردنخد.  

دوطرف وجود داشت  هاشد. آداب و عادات متفخاوت کخ  متعلخ  هخ  دورانهخا       مراودات 

  شهر  ایران    گسترده تحول هریک از دو جامع  است و ه  ویکه در ارتباط ها جامع 

شود  ممکن است در هدو ورود مهاجران ه  سرعت ه  ایجخاد تفخاه  متقاهخل     نمودار می

یخد کخ  پخذیر، چنخین تعخداد  از      نینجامیده هاشد ولی ها گذشت زمخان آشخکار گرد  

مهاجران ه  ههترین وجهی صورت گرفت  اسخت. مخردم دو کشخور هخا وجخود تفاوتهخا        

  فرهنگخی واحخد     مرهوط ه  سطح توسع  و تکامل خود ه  سبب آن ک  دارا  ریش 

سان کخ  آمخد هایخد در نظخر      اند ولی همان هستند آسان ها یکدیگر ارتباط هرقرار ساخت 

زننخد. در خخارج از    هایی در هردو طرف ه  سوءتفاهمها دامن می و گروه داشت ک  افراد
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فرهنگی مشتری نیز نیروهایی وجود دارند ک  هدفهمی میان مردم دوکشخور را     حوزه

توانند ه  حضور خود ادام   دهند. این نیروها فقط ها ایجاد آشوب در منطق  می رواج می

آدمی نیست  طبیعی است کخ  مهخاجران   جا همچون وطن  دهند. اگر هپذیری  ک  هیچ

هرخاست  از افغانستان در شرایط ناآشنا نتوانند آسایش و راحتی وطخن خخود را خیلخی    

اند ها وجود آنک  در کشخور   زود و آسان هیاهند. شهروندان افغانستان ک  مقی  ایران شده

انخد   دار شخده اند و از امکاناتی هرخور خود قرار ندارند ه  سرعت ها محیط خود خو گرفت 

ک  در خور توج  است و در عین حال ایران تامیرهایی هر آنها گذاشت  است ک  ماندگار 

 شماری : ها  این موضوع را ه  اجمال هرمی است. در اینجا هرخی از جنب 

زینخد و هخا توجخ  هخ       هاجران در شهرها  ایران میشمار درخور توجهی از م .7

 آنان مومر است.منشاء روستایی این تغییر در زندگی 

انخد و   نزیسخت  « گتخو »گخاه در   ه  ایران هیچ شهروندان افغانستان از آغاز ورود .3

اند ک  ه  هیچ رو  هخ    ها زیست  % از آنان در ایران در اردوگاه6چنان ک  یاد شد فقط 

هخا خخارج شخوند  هیخرون از      توانند از این اردوگخاه  شباهت ندارد. پناهندگان می« گتو»

نند و دوهاره هازگردنخد. در واقخع اردوگخاه هخرا  هرخخی پناهنخدگان یخک        اردوگاه کار ک

هیننخد و از   رود. فرزندان مهخاجران در اردوگخاه آمخوز، مخی     موقت ه  شمار میمسکن 

 شوند. تسهیالت ههداشتی هرخوردار می

زندگی در ایران در مقایس  ها افغانستان هاالتر است و  ها توج  ه  اینک  سطح .6

ازگشخت در  تردید ه  هنگام ه یاهند  هی نها  رفاهی هیشتر  آشنایی میمهاجران ها امکا

تخوان هخ     گخردد. در ایخن مخورد مخی     نان تغییراتی پدیدار میسطح توقعات و انتظارات آ

آهخن در سخطح    کشی  حمل و نقل ها هواپیما  راه عنوان نمون  استفاده از هرق  آب لول 

 گسترده  نفت  گاز و ... یاد کرد.

تر تولید و کار در ایخران تمخاس    ها  پیشرفت  ی از مهاجران ها شیوههای دست  .0

تردید  افزاید و این تماس نیز هی ک  در نتیج  این امر هر مهارت آنان میکنند  هرقرار می

   افغانستان مومر خواهد هود. در آینده
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 هایی از آنان همواره اند و گروه نظر ه  اینک  مهاجران در سراسر ایران پراکنده .1

از جایی ه  جا  دیگر هستند شخناخت محخدود پیشخین آنخان از محخل      در حال کوچ 

 شود. ا  در هراهر آنان گشوده می گردد و افقها  تازه تر می اقامت خود گسترده

ها  وسیعی از مهاجران اسخت و هخرا     فضا  مذهبی ایران مورد پسند گروه .3

طبخوع اسخت. از سخو  دیگخر     اند خوشایند و م اینان ک  معموال پایبند سنتها  مذهبی

همزیستی شیع  و سنی در ایران هر میزان و ه  خصوص هردهار  مذهبی در افغانستان 

اکنون سخهن از شخرکت شخیعیان در دولخت موقخت افغانسختان        گذارد. ه  آینده امر می

رود ک  ه  این اعتبار یعنی شخرکت در حکومخت هخ  عنخوان یخک گخروه مخذهبی و         می

 ا  نو و درخور توج  است.   سیاسی افغانستان پدیده رسمیت یافتن در جامع 

یاهخد و هسخیار  از    ه  تدریج نیاز ه  آموز، در هخین مهخاجران افخزایش مخی     .1

در حال و هوا  ایران تمایل دارند فرزندشان را ه  مدرس  هفرسختند. کمبخود   مهاجران 

کخ      شناسایی موجب شده اسخت  فضا  آموزشی در ایران و در اختیار نداشتن هرگ 

ام  هایی هرپا کنند ک  پیشتر از آن یاد شد. دیده حتی سازمانها  مهاجران خود مدرس 

خواستند دخترانشان را ه  مدرس  هفرستند ولی حخاال هخ     مهاجرانی را ک  در آغاز نمی

دهند ک  نشانگر تغییر مهمی در رفتار فرهنگخی مهخاجران هخ      این کار تمایل نشان می

 آید. شمار می

ای وخورای در هین مهاجران هسیار رواج دارد. ه  خصوص جوانان تغییر پوش .1

دهنخد و هخ  خوراکهخا  شخهر       مهاجر مقی  شهرها خیلی زود پوشاکشان را تغییر می

  زیاد  کنند. از این گذشت  مهاجران شهر  ها عالق  مانند ساندویچ و جز آن عادت می

 روند. ه  سینما می

یشتر زهخان فارسخی در میخان مهخاجران     یکی از مهمترین دگرگونیها ترویج ه .3

است. از این گذشت  روند همسان شدن ساختار صوتی فارسی ایرانی و در  افغانستان 

   ها  هسخیار  از مهخاجران ماننخد لهجخ      شتاب زیاد پیدا کرده است. ه  تدریج لهج 

 شود. کشور میزهان می

هنگخام صخدور   هیشتر مهاجران دارا  نام خانوادگی نیستند. وزارت کشور ه    .74

ا  دیگخر کخ  از      محل اقامت یا نام پدر یا ضخاهط     شناسایی ها توج  ه  منطق  هرگ 

   کنخد کخ  رو  هرگخ     آن اطالعی ندارم هخرا  مهخاجران نخام خخانوادگی تعیخین مخی      
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شود. هست  ه  مامور  کخ  در ایخن امخر دخالخت دارد  ذوق و      شناسایی آنان نوشت  می

نان ک  گویا در ایران نیز در آن هنگام همین وضخع رایخج   شود. چ ذوقی مشاهده می هی

 هوده است. ه  هرحال این جریان از نظر فرهنگی دارا  اهمیت است.

حضور مهاجران در ایران خواسخت  و ناخواسخت  پیامخدها  حقخوقی زیخاد         .77

 داشت  است ک  در جا  دیگر و مستقال از آن سهن خواهد رفت.

تر پزشکی و ههداشتی. هرخی از هیماریهخا    هامکانها  گستردهرخوردار  از   .73

رایج در میان مهاجران ه  علت حضور در ایران کاهش یافت  یا از هین رفتخ  اسخت. در   

 عالوه هر هیماریها  ویروسی ه  خصوص از هیماریها  پوستی نام هردتوان  این مورد می

آنخان کخ  در    و در ضمن کاهش مر  و میر میان نوزادان  ه  ویکه نوزادان شهر ر نخ  

آینخد( موجخب    ها  خودانگیحت  و دور از دسترس امکانات پزشکی ه  دنیا می مجموع 

شود. از این گذشت  زنخان مهخاجر کخ  هخ  هخیچ       افزایش جمعیت مهاجران در ایران می

انخد. گویخا    رو  عادت ه  مراجع  ه  پزشک نداشتند حاال هیشتر ه  این امر خخو گرفتخ   

اردوگاه زاهدان رخ داد در واقع حاصل عخدم تمایخل زنخان هخ      رویارویی ناگوار  ک  در 

مراجع  ه  پزشک یا تماس ها طبیب هود. ه  خصوص زنان مذهبی از تماس هخا پزشخک   

شد. از  هود این امر رعایت می ک  ح  می گریزند و در کشور  چون ایران دست مرد می

آورد کخ    هخار مخی  سو  دیگر شمار اندی پزشکان زن در خود ایخران دشخواریهایی هخ     

توان آنها را نادیده گرفت. در عین حال مهاجران هاید هپذیرند ک  ه  هرحال کشور  نمی

 تواند اجازه دهد ک  هیماریها  واگیر رواج پیدا کند. میزهان نمی

شهر  در ایران نخ  تنهخا در پوشخای و    جوانان مهاجر هر امر تماس ها زندگی  .76

علت زندگی مجرد و دور از خانواده هخ  رفتارهخا و   دهند هلک  ه   خورای خود تغییر می

  آنخان کخ  در چهخارچوب     گیرند ک  ه  کل ها زندگی گذشخت   ا  خو می عادتها  تازه

شد تفاوت دارد. ها این حال هنوز هخ  خصخوص در جاهخایی کخ       پدرساالر  سپر  می

کالن وجود شهروندان افغانستان تمرکز هیشتر  دارند یک پیر یا هزر  یا ه  قول آنان 

هخا  میخان آنخان را از طریخ      کند و اختالف مهاجران رسیدگی می دارد ک  ه  امور هین

 کند. فصل می سفید  حل و ریش
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  احترام ه  قانون را در میان پناهندگان تقویت کرده  حضور در ایران روحی  .70

انگیخز هنمایخد ولخی در ایخن      است. این امر ممکن است در نظر هعضی از ناظران شگفت

در ایخران    ا  از حقیقت نهفت  است. حضور سازمانها  انتظامی گسخترده  الحظ  نکت م

ها و شخکایتها  خخود چخ  در     هاعث شده است ک  پناهندگان  هرا  رسیدگی ه  شکوه

راهط  ها ایرانیان و چ  در ارتباط ها هموطنانشان ه  مقامها  انتظخامی مراجعخ  کننخد.    

دهخد   نشخان مخی  دست نداری  ولی مشاهدات عینی درسفان  آمار دقیقی در این هاره متا

میان مهاجران هیش از پیش ه  مقامها  انتظخامی ایخران ارجخاع     ک  خاص  درگیریها 

وجخ  حاضخر نبودنخد هخ       گردد. در حالی ک  در آغاز ورود ه  ایران  مهاجران ه  هیچ می

در ارتباط ها مقامها  ایرانی مراجع  کنند. همین تفاوت ه  هرحال درخور توج  است. 

پنخاه   کارفرمایان ایرانی نیز این امر افزایش یافت  است. مهاجران ک  در آغاز خود را هخی 

توانخد موجخب    دانستند حاال آگاهند ک  مراجع  ه  مقامها  ایرانخی و انتظخامی مخی    می

 احقاق ح  هرا  آنان شود.

ها  غیر تهصصی مشخغول هخ  کخار     اک ر مهاجران در رشت درست است ک   .71

  خود مشغول هخ  کخار    تند ولی مهاجرانی ک  دارا  تهصص نیز هستند در حرف هس

  تهصصخی   در مشهد و تهران هستند  مهاجران و پناهندگانی ک  در رشخت   شوند. می

انخد در هرخخی از    کنند. ه  خصوص ادیبان هاصالحیت افغانسختان توانسخت    خود کار می

خود دست و پا کنند. از این گذشت  ها  آموزشی و پکوهشی ایران جایی هرا   موسس 

آموختگانی    خود ه  کار اشتغال دارند. متاسفان  دانش پزشکان و تکنیسینها در حرف 

  اصلی خود مشغول  ها را دارند اغلب ه  کار  جز حرف  ک  توانایی تدریس در مدرس 

تدریس ام ک  شمار  از این مهاجران ه  ه  کسب و ه  ه   شوند. ها این حال دیده می

 اشتغال دارند.

فقخط هخ    یاهد. اینان ک  پیشتر  نقش زنان مهاجر در ایران ه  تدریج تغییر می .73

ر امر حضور در ایران ه  تدریج سازمانهایی هرا  خخود هرپخا   پرداختند ه کارها  خان  می

هخاره حخ     زنند. در ایخن  اند و حاال ه  فعالیتها  اجتماعی و فرهنگی ه  دست می کرده

گخویی و تعمخی     رود کخ  کلخی   تر سهن گفت وگرن  هی  آن مخی    ومفصلاست جداگان

دادنها  نادرست ه  هدفهمی هینجامد. هستند هسیار  از زنانی ک  هنوز حتی در ایران 

کنند و جز تبعیخت محخض از    همچون گذشت  فقط ه  شیوه و شکل سنتی زندگی می
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وج  حاضر  ک  ه  هیچ شناسند. از سو  دیگر زنان مهاجر خود چیز دیگر  نمیهمسر 

ها  ایرانی هدهند حاال   شناسایی تصویر خود را ه  مقام نبودند حتی هرا  صدور هرگ 

انخد در عکسخها  جمعخی خخانوادگی      ر امر موافقت همسرانشان حاضر شخده ه  تدریج ه

   شناسایی دریافت کنند. ترتیب هرگ  حضور هیاهند و هدین

 

 موقعیت حقوقی مهاجران
 

در ایران هاعث شده است ک  آنخان دارا  رواهخط حقخوقی    مهاجران حضور طوالنی 

معینی ها مردم و همچنین کشور میزهان هشوند. گرچ  در آغاز این نوع رواهخط مبتنخی   

توان آن را ندیده گرفت.  هر قانون نبود اما ه  تدریج وضعی ه  وجود آمده است ک  نمی

اند خان  و زمین ههرند یا  توانست  در هرخی از شهرها  ایران مهاجران هراساس قولنام 

وزارت کشخور کوشخید تخا از     7613ه  صورت شرعی همسر هگزینند. در واقع در سخال  

هروز و گستر، وضعیت غیر قانونی جلوگیر  کند. ه  همین خاطر در آن هنگام طخی  

هخ  سخازمان مبخت اسخناد      13 3 33ه  تخاریخ   –  م پ 3011   ا  ه  شماره ههشنام 

   کارت شناسایی معاودان و افاغن  صرفا ه  منظور شناسایی و تهی »کشور نوشت ک  

صادر و توزیع گردیده   هلیط مسافرتها  داخلی  آمار  صدور کوپن مواد غذایی و تهی 

خریخد    و فاقد ارز، واعتبار شناسنام  جهت انجام هرگونخ  معخامالت مبتخی از قبیخل    

فرو،  ازدواج  طالق  وکالت  صلح  حقوق  رهن و هر اقدام دیگر  ک  مسختلزم مبخت   

پیرو این ههشنام  کخ  هخ  امضخا  معخاون سیاسخی و       «هاشد. در دفتر اسناد رسمی می

اجتماعی وقت وزارت کشور صادر گردید  معاونت وزیر دادگسختر  و ریخیس سخازمان    

هخا  مبخت منطقخ  خواسخت کخ        از اداره 7613 74 76مبت اسناد و امالی کشور در 

اهالغ کننخد. در واقخع ایخن    «   واحدها  مبتی و دفاتر اسناد رسمی مراتب را ه  کلی »

را از دسخت داده اسخت. زیخرا در    ههشنام  در عمل ه  میزان قاهل توجهی اعتبار خخود  

انخد   ریدهاند و ه  ملک خ شهرهایی از ایران ه  مهاجران افغانستان همسر ایرانی گزیده

اند. پس هایخد واقعیتهخا را    و ه  اینک  صاحب سرقفلی و رواهط حقوقی ها میزهانان شده

پذیرفت و ترتیب دیگر  قائل شد. ه  خصخوص کخ  فرزنخدان ناشخی از ایخن ازدواجهخا       
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توانند هرا  ایران دشواریهایی ه  هار آورند. ههترین راه این است ک  ه  وضعیت غیخر   می

  زناشویی هخانوان ایرانخی    نام  آیین»داری  ه  نام ا   نام  داد. آیین قانونی کنونی خاتم 

هیئخت وزیخران هخ      7601 73 3  مخورخ   نام  ک  در جلسخ   این آیین«. ها اتباع هیگان 

قخانون ازدواج   31   قانون مخدنی و مخاده   743   پیشنهاد وزارت کشور در اجرا  ماده

دهد ک   ه  وزارت کشور اجازه می 3   از ماده 3   است  در تبصره 7673مصوب سال 

نامخخ     زناشخخویی صخخادر کنخخد. هرچنخخد ایخخن آیخخین   در صخخورت رضخخایت زن پروانخخ  

محدودیتهایی قائل شده است ولی ازدواج هین زن و مرد مسلمان را آسان گرفت  است. 

ها  این  از این گذشت  ها توج  ه  جریان جنگ و انقالب در افغانستان هرخی از تبصره

نام  ه  کل غیرقاهل اجراست. ههترین راه این است کخ  هخا نخرمش در جسختجو       آیین

تر  هرآمد ک  ها واقعیتهخا ههوانخد و در ضخمن از کودکخانی کخ        حل آسانتر و عملی راه

حاصل چنین ازدواجهایی هستند و همچنین از زنان ایرانی ک  ه  همسخر  مهخاجران   

 ونی ههشید.اند حمایت کرد و ه  آنان موقعیت قان درآمده

همچنین در مورد خرید خان  و زمین یخا سخرقفلی هایخد ترتیبخی اتهخاذ کخرد کخ         

حاصخخل و  مهخخاجران آسخخانتر هتواننخخد هخخ  مخخیهن خخخود هازگردنخخد و دردسخخرها  هخخی   

هرانگیز  ه  هار نیاید. این هم   نیاز ه  مشورت ها فرهنگیان ایران دارد و نبایخد   جنجال

 مدت هررسی کرد. هچیز را از دید سیاسی و کوتا هم 

 

 بازگشت

 
از هنگخخامی کخخ  نیروهخخا  شخخورو  از افغانسخختان پخخس نشسخختند در هخخ  اصخخطالح 

  هازگشخت   مند ه  موضخوع افغانسختان مسخئل     محفلها  جهانی و در کشورها  عالق 

  هازگشخت   آوارگان هیشتر از گذشت  طرح شد و مورد توج  قرارگرفت. در واقع مسئل 

هخاره   هخایی در ایخن   کار سازمانها  جهانی قرار گرفت و هررسی از همان موقع در دستور

آغاز شد. روشن است ک  کشور افغانستان ها این وضع اقتصاد  ک  هرایش ایجاد شخده  

یکجا و  پناهندگان     پناهندگان را ندارد. اگر هم  است توانایی پذیر، یکجا  هم 

رسنگی خواهد شخد. ایخن قخولی    یکباره ه  افغانستان هروند  این کشور دچار قحطی و گ
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است مورد قبول ناظران جهانی. در این میان ه  سبب آنک  پاکستان هیش از ایخران در  

گذارد و در آنها نقخش دارد    المللی تامیر می   افغانستان هر سازمانها  هین مورد مسئل 

  هازگشت ه  سو  هازگشت مهاجران از  تمامی توج  محفلها  جهانی در مورد مسئل 

ا  هخ    ایران مسخئل   در پاکستان ه  افغانستان جلب شده است گویی ک  در این زمین 

پکوهشگران ایخن کشخور   سیاستمداران پاکستان و  نام مهاجران افغانستان وجود ندارد.

نیز سعی دارند وانمود کنند ک  ههش هزرگی از مهاجران مقی  ایران از مدتها پیش ک  

اند و ه  همین خاطر نیز توج  ه  مهخاجران   ایران هوده ارتباطی ها وضع موجود ندارد در

 ساکن ایران دارا  اهمیت نیست.

ها ها مقامها  سازمانها  جهخانی درسخت   ها و ادعاها  هرخی از پاکستانی  این گفت

نیست و متوج  آن است ک  واقعیت را وارون  جلخوه دهخد. چنخان کخ  آمخد هیشخترین       

نخد.   نیروهخا  نظخامی شخورو  هخ  ایخران آمخده      مهاجران پس از رویداد تاریهی هجوم 

اند ک  حدود دویست  رفت  اند و می آمده گروهی از اینان پیش از این رویداد ه  ایران می

پخنج  کخل مهخاجران     داک ر حخدود یخک  اند  یعنی ح تا پانصدهزار نفر تهمین زده شده

از انقالب در  فعلی ساکن ایران. تازه هاید در نظر داشت آن گروه یعنی کسانی ک  پیش

هیشختر از حخال حاضخر در    انخد   کخرده  نوار مرز  و در هرخی از شهرها  ایران کخار مخی  

توان آنها را کارگران فصلی شخمرد. در آن   اند و ه  معنا  دقی  کلم  می آمد هوده و رفت

آمخده اسخت. از ایخن     ا، ه  ایخران مخی   موقع کمتر شهروند افغانستانی همراه ها خانواده

  تاریهی دارد  اند ک  پیشین  آمد داشت  و در نوار مرز  رفت  از این گروهگذشت  هرخی 

انخد.   ان انتقخال داده در حالی ک  از همین گروه هیشترشان اکنون مسکن خود را ه  ایخر 

ا  است ک  نباید از نظر دور داشت ه  خصوص ک  اک ریت هزر   ها  عمدهاینها تفاوت

 اند. شورو  ه  افغانستان ه  ایران آمده مهاجران کنونی در سالها  پس از یور،

شود و معنا  عملخی ایخن    حال هاید دید ک  اصوال چرا اینگون  استداللها عنوان می

خواهد از هیشخترین کمکهخا  جهخانی     نهست آنک  پاکستان می قبیل سهنها چیست؟

توانخد   دادن هخ  وضخع خخود زودتخر مخی       هرخوردار شود. دوم آنک  پاکستان هخا اولویخت  

کننخد.   اجران را هازگرداند ه  ویکه ک  اینان در پاکستان در وضع خوهی زندگی نمخی مه

هایی هزر  از مهاجران  سوم آنک  سازمانها  جهانی و هرخی کشورها سعی دارند دست 
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وسخیل  از دشخواریها     گاه ه  کشور خخود هازنگردنخد تخا هخدین     جذب ایران شوند و هیچ

واقعیت ک  مهاجران هرخاست  از افغانستان در ایخران   ها توج  ه  اینافغانستان هکاهند. 

در شرایط زیستی ههتر  قرار دارند تا آنان ک  در پاکستان هستند  طبیعی اسخت کخ    

 تمایل ه  هازگشت نیز در هین مهاجران مقی  پاکستان هیشتر است.

توان تهمین و حدس زد ک  مهاجران مقی   ها توج  ه  آنچ  ک  آمد در مجموع می

گردند تا مهاجران مقی  ایخران. و ایخن    ستان ها شتاهی هیشتر ه  کشور خویش هازمیپاک

اول آنک  مهاجران در اینجا وضع ههتخر  دارنخد  دوم   گیرد:  امر ه  س  دلیل صورت می

هخاره   خواهنخد  سخوم آنکخ  مقامهخا  ایرانخی در ایخن       آنک  سیاستها  جهانی چنین می

 سیاست مشهصی ندارند.

را در نظر هگیری  ک  مهاجران مقی  ایران در سالهایی ک  در ایران  این واقعیتاگر 

اند شهروندان خوهی هخرا  افغانسختان آینخده       دشواریهایی ک  داشت  اند ها هم  زیست 

نوسخاز  دسختهو،    نخدوز  و میخل هخ    ا خواهند هود زیرا ک  از نظخر سخواد و مهخارت   

ین است  یعنی صخالح افغانسختان   اند  پس صالح در ا دگرگونیها  م بت و مومر  هوده

در این است ک  این شهروندان ه  کشور خویش هازگردنخد و افغانسختان آینخده از ایخن     

هم  نیرو  کارآمد محروم نگردد. از سو  دیگر وجخود گروهخی هخزر  از شخهروندان     

توانخد هخ  یخک کخانون هحخران       افغانستان در ایران در وضعیت غیرقانونی در آینده مخی 

بدیل گردد. درست است ک  هاید هرچ  زودتر ه  این وضخعیت غیخر قخانونی    تناخواست  

خانم  ههشید ولی این کار هاید هیشتر در جهت کمک ه  هازگشت شهروندان یادشخده  

اند ه   انجام پذیرد. از طرف دیگر اگر مهاجران کنونی افغانستان ک  در ایران مقی  شده

  افغانستان محروم خواهند شد و از  یندهتردید از شرکت در آ کشور خود هازنگردند هی

زهانان افغانستان نهواهخد   شوند ک  این کار ه  سود در  تامیرگذار  هر آن کنار زده می

 هود.

اکنخون   از طرف دیگر ایران نباید مهخاجران را وادار هخ  هازگشخت کنخد. اگخر از هخ       

ها  احتمالی تنشتردید از  ش گرفت  شود  هیا  در پی سیاستها  فرهنگی دوراندیشان 

اکنخون روشخن    خواهد کاست یا اجازه نهواهد داد هرخوردها  ناگوار پیش آیخد. از هخ   

است ک  ه  هرحخال گروهخی از ایخن مهخاجران در ایخران خواهنخد مانخد. پخس هایخد از          

اکنون تشهیص داد ک  این گروه چ  گروهی خواهد هود یا هاید هاشد. نباید گذاشت  ه 
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گیر  کند. اگر ما ه  موقع و ها توج  ه  مصخلحت دو   ار ه  تصمی ک  رویدادها ما را واد

توانی  در شخکلگیر  رویخدادها  آینخده مخومر      گیر  هزنی   می کشور دست ه  تصمی 

 واقع شوی .

در وضعیت کنونی ک  پاکستان در عمل رهبر  سیاسی امور مرهوط ه  مهاجران و 

در دست گرفت  اسخت و هخ    دنیا  حتی سیاستها  مرهوط ه  افغانستان را در این سو 

  افغانستان و مسائل ایخن     حکومت آینده ا  همراه ها شورو  درهاره نام تازگی قطع

کشخور ایخران هخ     کشور ه  سازمان ملل پیشنهاد کرده و ه  تصویب رسانده است  اگخر  

     اصخلی سیاسخت جهخانی درهخاره     رو، فعلی خود ادام  دهخد همچنخان از صخحن    

ار گذاشت  خواهد شد و فقط هاید ها مسائل ناشخی از آن هسخازد و هکوشخد    افغانستان کن

 یاهی کند. چاره

ا  است هسیار ظریف و حسخاس و در واقخع    ه  کشورشان مسئل  هازگشت مهاجران

من نگران هست  ک  هرخورد نادرست ها این مسال  موجب شود ک  سالها همزیسختی و  

  مطلخوب نرسخد. امیخدوارم در گفتخار       نتیج مد یا ه  دوستی و پذیرایی ه  هیچ انجا

 دیگر هتوان  این موضوع را هیشتر هشکاف .

 

 تکمله
ناگهان در مجلس ایران طرحخی هخا دو فوریخت عنخوان شخد کخ          7631در آذرماه 

هخا هخود. ایخن طخرح را      گخاه انتقال مهاجران افغانسختان در اردو و خواستار اسکان دادن 

زیرا نهسخت از سخو  وزارت خارجخ  و     کرده هودند. شمار  از نمایندگان مجلس ارائ 

سپس از سو  وزارت کشور ها این طرح مهالفت شد. پیرو این طرح مقامهخا  ایرانخی   

هخایی   آور  کننخد و در اردوگخاه   هایست مهاجران افغانستان را از سراسر کشور جمع می

یلیخون  ها  کنونی ظرفیت پخذیر، هخیش از دوم   اسکان دهند. روشن است ک  اردوگاه

ا  هرپا گردد کخ    ها  تازه هایست اردوگاه مهاجر را ندارند پس فرض هر این هوده ک  می

آور  نزدیخک هخ  دو    معلوم نیست چ  مدت طول خواهد کشید. از این گذشخت  جمخع  

گخردد مگخر آنکخ      میلیون و نی  نفر مهاجر کار  است عظی  ک  ه  آسانی ممکن نمخی 

ا  خخود ایجخاد کنخد. سالهاسخت کخ  کشخور مخا        کشور  ههواهد دردسرها  هسیار هر
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تخرین شخرایط    پذیرا  همسایگان فعلی و هرادران دیرین خود شخده اسخت و در سخهت   

تاریهی ها آغو، هاز ه  استقبال آنان رفت  است چرا حاال هاید هخا یخک عمخل شختاهزده     

   این دستاوردها  نیکو را ه  هاد داد. هم 

افخزای    اصل گزار، در حال چاپ هود هر آن میها  پایانی را هنگامی ک   این نکت 

  دوستیها  این دوران ناهود شود هلک   وز نگران هست  ک  نسنجیده ن  تنها هم نو ه

 ا  هرا  مردم دو کشور فراه  آید.   تازه دشمنیها  ناخواست 

ا  ایخران هخ  چخاپ رسخید و در     هخ  خوشبهتان  مهالفتهایی ها این طرح در روزنام 

ادشده از فوریت افتاد و ه  کمیسیون ارجاع شد. اساس این طرح هر ایخن  نتیج  طرح ی

و اجازه نداد ایخران میخدان   هنا شده است ک  هاید جلو  فساد و شرارت را گرفت  فرض

تخوان چنخین    تاز افراد فاسد گردد. ما ها این فرض مهالفتی نداری  ولی آیخا مخی   و تاخت

این گذشت  گویخا در کشخورما روشخی رواج    از    مهاجران تعمی  داد؟ فرضی را ه  هم 

تواننخد سخالها موضخوعی را کنخار      کننخد مخی   ا  فکر می پیدا کرده است ک  هناهرآن عده

ک  میل کنند ه  آن موضوع حمل  هرند تا  هگذارند و نادیده هگیرند ولی ناگهان هنگامی

ور کخن کننخد. تصخ      ه  اصطالح قخاطع ریشخ    آن را ه  عنوان یک مشکل ها یک ضره 

من در ههش هازگشت  سیاستها  اصلی ایخن  کن  چنین روشی راه ه  جایی هبرد.  نمی

هیخن  کخ  دوهخاره آنهخا را      ام پخس الزم نمخی   ام و نظر خود را طرح کرده کار را هرشمرده

ا  نیندیشیده ه  سیما  ایران در منطق  و ه  ویخکه   عنوان کن   فقط امیدوارم ک  عده

یب نرسانند. هازگشت مهاجران چیز  نیست ک  هتوان یخک  در ارتباط ها افغانستان آس

شب  آن را حل کرد و از میان هرداشت. ه  خصوص هاید توج  داشت کخ  هنخوز مخردم    

ما نبایخد دسخت هخ  کخار       افغانستان ها حکومت تحمیلی فعلی در حال نبرد هستند و

 ستان نیستند.صور شود مردم ایران دیگر خواستار پشتیبانی از جنبش افغانهزنی  ک  ت
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1091 

دردسر جانشین او و امیر  اهلل  هی امیرعبدالرحمان. پسر هزرگش  حبیبدرگذشت 

تخر از پخدر    دهد. مالی  طرفی پدر را ادام  می اهلل سیاست هی شود. حبیب افغانستان می

  عخالی را هخ  نخام     کوشد کشور را ه  سو  جهان مدرن هراند. نهسختین مدرسخ    می

را  ساختن یخک نیروگخاه اسختهدام    سازد. یک مهندس امریکایی را ه حبیبی  هرپا می

گیخرد و هااحتیخاط هخ      کند و آموزگاران و کارشناسان اروپایی و هند  ه  کار مخی  می

اهلل یخک جنخبش روشخنفکر      دارد. در دوران سلطنت حبیخب  سو  توسع  گام هرمی

آیخد. مخدیریت ایخن     االخبار ه  وجود مخی    سراج ناسیونالیستی نوگرا پیرامون روزنام 

 ها محمود طرز  است.روزنام  

1091 

پترزهخور . حکومخت روسخی  در ایخن      قرارداد روسی  و هریتانیخا  کبیخر در سخن   

   نفوذ روسی  است. دارد ک  افغانستان هیرون از حوزه قرارداد اعالم می

                                                           
 :هرگرفت  از مناهع زیر 

1. The Middle East and North Africa 1989. 35
th

 edition. 

2. Afghanistan, the Great Game Revisited Edited by Rosanne Klass 1987. 

 ها  گوناگون. ها و مجل  . روزنام 6
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1014- 1011 

طخرف   جنگ جهانی نهست. افغانستان ها وجود کوششها  دولتها  مرکز   هخی 

ع مانی  مرکز خالفت  ک  از دولتها  مرکز  هخود سخعی داشخت از       ماند. ترکی  می

 کمک افغانستان ههره هگیرد تا ه  امپراتور  هند هریتانیا هتازد.

 1010ی  ژانویه

اند زیرا  رسد. احتمال دارد یا ترکان در این کار دست داشت  اهلل ه  قتل می حبیب

از دولتهخا  مرکخز  خشخمگین     اهلل و خوددار  او از پشتیبانی طرفی حبیب ک  از هی

اهلل  هودند یا افغانان پرشور و هواخواه جنبش ترکان جوان. سومین پسر، ه  نام امخان 

اهلل در قتل پدر دست داشت  است. او هخرا    پندارند ک  امان جانشین او شد. هرخی می

 پروایخی  شکیب هود و در این راه ها تحری و هخی  وارد ساختن افغانستان ه  جهان نو هی

 داشت. عنوان امیر را کنار نهاد و خود را شاه نامید. گام هرمی

 1010مه 

کند ه  امیخد آن   اهلل ه  هند حمل  می سومین جنگ افغانستان ها انگلستان . امان

ریز  شده در ایالخت مخرز  شخمال غرهخی هخ  پشختیبانی از او        ک  یک شور، هرنام 

 پیوندد. هرخیزد اما این قیام ه  وقوع نمی

  هوایی هریتانیا چند همب در نزدیکی کاهل فروریهت. این نهستین و تنهخا  نیرو

نیز تکرار نشد. جنگها   7311  جنگ مدرن هود ک  تا    افغانستان در زمین  تجره 

ا  ه  مدت چنخد هفتخ  انجخام گرفخت. در مخاه اوت افغانسختان هخ          کوچک و پراکنده

رجی خخود را در دسخت گرفخت.    ( مهار رواهط خا7373موجب پیمان راولپند  راوت 

این رویداد را افغانان ه  عنوان روز استقالل خود جشن گرفتند. حکومخت افغانسختان   

هالفاصل  پس از آن کوشید تا از سو  کشورها  دیگر ه  رسمیت شناخت  شود. نظام 

االت   شورو  نهستین کشخور  هخود کخ  ایخن شناسخایی را هخ  عمخل آورد. ایخ         تازه

 ز شناسایی افغانستان سرهاز زد.  آمریکا ا همتحد

1021 

پیمان دوستی افغانستان ها شورو . شورو  ه  افغانستان اطمینان داد ک  قصخد  

ندارد نیروها  خود را همواره در ههخارا و خیخوه نگخاه دارد. در نخوامبر همخین سخال       
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 شود.    پیمانی میان افغانستان و انگلستان نیز هست  می

1020 

او  ناشیان  از رهبران ایران و ترکیخ   ه  تقلید  .شود در ماه م  میاهلل سرنگون  امان

ساز  هرانخد.   درنخواست افغانستان را مانند ترکی  دگرگون سازد و ه  سو  م نیز می

راه  هی در جامعخ  هرخخوردار شخود تنهخا از    آنک  از حمایت گرو ری هیاما هرخالف آتات

 د.خواست یک شب  ه  این هدف هرس فرمان و حک  می

جخا گذاشخت. ماننخد هنیخان      امرها  ماندگار هخ   ها این حال هرخی از کوششها  او

ها  نو و فرستادن دانشجو ه  خارج. هرخی از کارهخا  او نیخز سخطحی     نهادن مدرس 

جرگخ  لبخاس رسخمی غرهخیر      هود مانند اصرار کردن ه  اینک  رهبران ایالتی در لویخ  

اهلل ک  قادر نبود میخان ظخاهر و      تن کنند. امانراه( ه   سیاه و شلوار راه کاله  نیمتن 

هخایش     شخهروندان کشخور خخود را هخا هرنامخ       هنیاد نوساز  تفاوت هنهد تقریبا هم 

   هیگان  ساخت. از آنجا ک  ضد انگلیس هود هرا  کسب پشتیبانی هخ  حکومخت تخازه   

ال نیروهخا  شخورو  در لبخاس افغخانی هخ  شخم       7333   آورد. در نیم  شورو  رو 

اهلل را دوهخاره هرجخایش    افغانستان وارد شدند و سعی اندکی هخ  کخار هسختند تخا امخان     

اهلل اسختعفا داد و هخ  ایتالیخا     هنشانند و حکومتی هواخواه شورو  هرپا سازند امخا امخان  

زمخانی هخا    هیتلخر و اسختالین هخاه  انخدی     7304گریهت و در آنجا زیسخت. در سخال   

 هر تهت سلطنت ور رفتند.  او    استقرار دوهاره اندیش 

اهلل  سقا رهبر  کرد ک  هر تهت نشست و خود را حبیب اهلل را هچ  قیام علی  امان

زده حکومخت را در دسخت هگیخرد امخا توسخط       دوم نامید. او توانست چنخدماه آشخوب  

  سخلطنتی   محمدنادرخان سفیر پیشین افغانستان در فرانسخ  و عضخو  از خخانواده   

هت نشست و خود را نادرشاه نامید وکوشید نظخ  را در کشخور   سرنگون شد. نادر هر ت

اهلل در راه دسختیاهی هخ     هار امان هرقرار سازد. نادرشاه در واکنش ه  کوششها  مصیبت

نوساز  هسیار  از فرمانها  او را منسوخ کرد و حال و هوایی ضخد مدرنیسخ  هخ  راه    

 انداخت.

1033 

ا، ه  جنبش چپ و کوششها  شورو   نادرشاه ه  دست دانشجویی ک  خانواده
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 73اهلل هر تهت سلطنت تعل  داشت هخ  قتخل رسخید. فرزنخد      دار  امان در جهت نگاه

فرمانروا  افغانستان هخود. در   7316  نادر ه  نام ظاهرشاه هر تهت نشست و تا  سال 

شتن وضع و رویارویی هخا  آرام نگاه داوزیر شد و ه  منظور  خان نهست این زمان هاش 

خان و قتل نادرشاه پدیخدار گشخت  هخود هخا      اهلل ر امر شورشها  دوران امانفضایی ک  ه

خان ک  فرزند نداشت سردار محمد داود خان  از هسختگان   قدرت حکومت راند. هاش 

 نزدیکش  را پروراند تا روز  هتواند قدرت را فرا چنگ آورد.

اهلل ه  جریان دگرگخونی آسخیب رسخاند امخا کوششخها        امانهرچند ک  شکست 

  آموز،  ک  پس  محتاطان  در جهت نوساز  همچنان ادام  یافت ه  ویکه در حوزه

خیخز گرفخت. شخمار  دهیرسختان در ایالتهخا       نیز خخورد و  از جنگ جهانی دوم تکانی

مریکخایی  آگاران فرانسخو   انگلیسخی  هنخد  و    گشوده شد. هرخی از آنها دارا  آموز

هودند. دهیرستانها  دختران  در کاهل هاز شد و یک دانشخگاه نیخز در ایخن شخهر هرپخا      

گشت. شمار دانشجویانی ک  هرا  فراگرفتن دانشخها  نخو هخ  اروپخا و آمریکخا اعخزام       

 شد فزونی گرفت. می

1034 

 شناسد. آمریکا  افغانستان را ه  رسمیت می

1030-1045 

ماند اما هخا متفقخین دوسختان  هرخخورد      طرف می هی جنگ جهانی دوم. افغانستان

کوشند افغانستان را ه  سو  خود هکشخند تخا از کمکخش     کند.کشورها  محور می می

 مند شوند. هرا  حمل  ه  هند ههره

 در کاهل گشوده شد. 7303ین نمایندگی سیاسی آمریکا در  نهست

1041-1052 

  ایجاد  هایی در زمین    تجره شود و ها احتیاط ه وزیر می شاه محمدخان نهست

 زند: انتهاهات پارلمانی  مطبوعات مستقل و جز آن. فضا  لیبرال دست می

کنند. هرخی ها شورو  ارتباط پنهخانی دارنخد.    ها  مهالف چپ سر هلند می گروه

شود و هرخی از پیروان فکر لیبرال  در نتیج  آزادیها  سیاسی ومطبوعاتی متوقف می

 افتند. ها  افراطی ه  زندان می ان اندیش وهمچنین هواخواه
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1041 

ا،  ها  مخذهبی یند. این کشور هخا توجخ  هخ  مرزهنخدی    نش هریتانیا از هند پس می

گخردد: یکخی هندوسختان کخ  هنخدوها در آن اک ریخت دارنخد و دیگخر           دوههش می

یاهخد کخ  موضخوع خودمهتخار       می پاکستان اسالمی. در این میان افغانستان فرصت

تان را عنوان کند. داود کخ  وزارت دفخاع را هخر عهخده داشخت از ایخن تقاضخا        پشتونس

کند و در نتیج  رواهط ها پاکستان از همخان آغخاز تولخد ایخن کشخور تیخره        حمایت می

 گردد. می

زند.  موضوع دامن می کند و ه  این   پشتونستان پشتیبانی می شورو  از مسئل 

بخدالغفارخان  آشخکارا مارکسیسخت    رهبر جنخبش پشتونسختان در پاکسختان  خخان ع    

  سخوم قخرن هیسخت      گویند ک  از همان آغخاز سخالها  دهخ     نمود. انگلیسیان می می

گذرانخد همخان    پیوندهایی ها شورو  داشت  است. امروز ه  ک  در پیر  روزگخار مخی  

ا  مشاه  در نظخر   خان  نیز چهره پیوندها را نگاه داشت  است. فرزند،  خان عبدالولی

 دارد.      غرهیان

1049-1059 

ا  در هراهخر فشخار شخورو  در     چون هریتانیا دیگر حضور نیرومند ندارد تا موازنخ  

آورد تخا نیخاز هخ        آمریکخا رو مخی   شمال ایجاد کند  افغانستان ه  کشورها  متحخده 

 پذیرد.   درآمد را نمی تعادل را هرآورده کند. واشنگتن این پیش

1053 

شود و ه  یک دوره از حکومت خویشخاوندان   وزیر می نهستشاهزاده محمد داود 

آورد و  ههشد. در این موقع شاه ه  عنوان یک قدرت سیاسی سرهر می وفادار پایان می

کنخد. وزارت   در یک شورا  س  نفره ک  داود و هرادر، نیز عضویت دارند شرکت می

شخوند و هخ     رها مخی  گرایان از زندان   هرادر داود است. هرخی از چپ خارج  ه  عهده

 آیند. عضویت هیئت دولت داود درمی

1054 

افزارهخا  نظخامی رد    آمریکا ها صراحت درخواست افغانستان را هرا  خرید جنگ

افزارها نیاز داشت تا از آنها در نوسخاز  ارتخش خخود     کند. افغانستان ه  این جنگ می
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 ههره هگیرد.

1055 

کمک نظامی هگیخرد. در ایخن هنگخام     کند تا داود دست ه  سو  شورو  دراز می

 شود. ور می   پشتونستان شعل  مسئل 

1051 

رونخد و هخ  تقاضخاها  افغانسختان پاسخخ       خروشچف و هولگانین ه  دیدار کاهل می

شخود. صخدها افسخر       شورو  در افغانسختان آغخاز مخی    دهند. نفوذ گسترده م بت می

شوند. در میان اینان کسانی  یآموز، نظامی رهسپار شورو  م ارتش افغانستان هرا 

و حکومتهخا  هعخد  کمونیسختی     7311و  7316شوند کخ  در کودتاهخا     دیده می

 ایفاگر نقشها  کلید  هستند.

1050 

شخوند. هخرا  آمخوز، هخ  خخارج       پردازند و شاغل می آزاد  زنان. زنان ه  کار می

شخوند. در   پارلمان میکنند. هرخی وارد حکومت و  نام می ها مبت روند و در دانشگاه می

زنان ک  در نگار، قانون اساسی جدید سهی  هستند از حقوق کامل و قانونی  7336

در اعتخراض هخ  نظخام کمونیسختی هخ  طخور        7311شوند. زنان پخس از   هرخوردار می

 کنند. گسترده چادر هر سر می

1011 

   آسختان   پاکستان را در شود و افغانستان و   پشتونستان دوهاره حاد می مسئل 

 دهد. رویارویی نظامی قرار می

1013-1014 

دهخد. داودخخان هخ  خخاطر        شورو  هشدار می   نفوذ فزاینده ظاهرشاه درهاره

دهد. هخرا  نهسختین هخار     ا، در مورد پشتونستان استعفا می سیاستها  ماجراجویان 

را کخ    آورد و دکتر محمد یوسخف    سلطنتی رو  می شاه ه  فرد  هیرون از خانواده

کند. دولخت     آلمان است و ه  پشتونان نیز تعل  ندارد  نهست وزیر می کرده تحصیل

جرگ  قخانون   لوی  7330یاهد. در سال  کرده ولیبرال تشکیل می یوسف از افراد تحصیل

کنخد و آزاد  عقیخده  مطبوعخات و مخذهب را تضخمین       ا  تصخویب مخی   اساسی تخازه 
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  سلطنتی ک  واهستگی نزدیک ها شاه دارنخد از   ها  عضوها  خانواد کند. در ماده می

شوند. این سیاسخت هخ     شرکت در حزهها  سیاسی و پارلمان یا هیأت دولت منع می

خواست او را از هازگشت ه  قدرت هاز دارد. هرگزار   میشهص داودخان نظر داشت و 

 تداری دیده شد.    7331انتهاهات هرا  

 1015ژانویه 

گیرد.  کی شکل می   نورمحمد تره حزب کمونیست افغانستان در پنهان در خان 

هبری کارمل یکی از هنیانگذاران است. گویا هدف این هود ک  حزب هتوانخد از جریخان   

انتهاهات در چارچوب قانون اساسی جدید ه  سود خود امتیخاز هگیخرد. در آن هنگخام    

پخایی یخک حخزب متحخد حاصخل      ه  حزب پرچ  و ه  حزب خلخ  فعخال هودنخد. هر   

 رایزنیها  سفارت شورو  در کاهل هوده است. 

 1015سپتامبر 

شخود. چهخار کمونیسخت از     نهستین انتهاهات عمومی ها شرکت زنان هرگزار مخی 

جناح پرچ  حزب کمونیست ک  یکی از آنها هبری کارمل است ه  نمایندگی پارلمان 

 یاهند. دست می

 1015اکتبر 

خواهد ک  دولت دومی تشکیل دهد. هنگامی ک  پارلمخان   یوسف میشاه از دکتر 

کند ک  ه  دولخت را  اعتمخاد هدهخد شورشخهایی هخ  دسخت حخزب         جلس  هرگزار می

نهستین شورشهایی است ک  در کاهخل   از این 7333شود. از سال  کمونیست هرپا می

دهخد و   مخی  دهد. دکتر یوسف اسختعفا  گیرد و شهر کاهل وکشور را تکان می انجام می

گیرد. دوازده سال هعد شاهد شورشها  اعتصاهات و  محمدهاش  میوندال جا  او را می

 تظاهرات است ک  ناآرامیها  دانشجویی را نیز ه  همراه دارد.

1010 

شخود.     ملی ها شرکت همگان و را  پنهانی هرگزار می دومین انتهاهات گسترده

 هازند. فقط هبری کارمل و سی را میدوکردهد و  انشعاب در میان کمونیستها رو  می

 شوند. اهلل امین انتهاب می حفیظ
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1019-1011 

 آورد. جات قحطی ه  هار می خشکسالی در ههشهایی از هزاره

 1012دسامبر

 7330محمد موسی شفی   وزیر خارج   از نویسندگان آغخازین قخانون اساسخی    

دهخد   د درس خوانده است. قول مخی شود. اودر االزهر  کلمبیا و هاروار وزیر می نهست

  کوشخید  خلی و جهانی کشور فخراه  آورد. شخفی  ک  تحری الزم را هرا  پیشرفت دا

رواهط افغانستان را ها ایران وپاکستان ههبود ههشد. سومین انتهاهات عمومی پارلمانی 

 شود. تداری دیده می 7316هرا  اواخر 

 1013ی ژوئیه11

گذراند داودخان ها یک کودتا قخانون   در اروپا می ک  ظاهرشاه تعطیالت را هنگامی

اندازد. ارتشخیان واهسخت  هخ      اساسی و حکومت سلطنتی را ه  یار  حزب پرچ  هرمی

یار از توپهانخ  او   حزب پرچ  ه  خصوص عبدالقادر از نیرو  هوایی ومحمداسل  وطن

لطنت خخود  دهند.داودخان پس از هرانداز  س را هرا  دستیاهی ه  این هدف یار  می

  افغانستان اعالم کرد. او تعداد  از کمونیستها  حزب پخرچ    را رییس جمهور تازه

و چپیها  دیگر را ک  از واهستگیها  کمونیستی آنخان آگخاه نبخود  وارد دولخت خخود      

ساخت. اما ها گذشت زمان از آنان سرخورد و خواست هرخی از آنان را از دولت خخود  

از پیوندها  چپ داودخان ناآگاه هودنخد و هخ  کودتخا  او     هیرون هیندازد. هیشتر مردم

 نگریستند.     سلطنتی می تنها ه  عنوان یک نبرد درونی در خانواده

1015 

شود. این قخانون اساسخی    قانون اساسی تک حزهی جمهور  داودخان تصویب می

  مشخروطیت   آغاز گشخت  هخود و در دوره   7311اعطا  حقوق هراهر ه  زنان را ک  در 

 کند.     قانونی یافت  هود دوهاره تایید می جنب 

1015-1011 

یسختها   رود کخ  کمون    نفوذ روسی  آگخاهی یافتخ  هخود  مخی     داود ک  از گستره

شناخت  شده را از حکومت خود هیرون هیفکند. در همین حال هرا  کسب پشتیبانی 

اندازد تا هتوانخد واهسختگی خخود را هخ       ه  ایران  عرهستان سعود   هند و مصر رو می
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طرفی افغانسختان را هخاز هرقرارکنخد. شخاه ایخران هخا اعطخا          مسکو سست گرداند و هی

کخ  یکخی و    کند. داود خان ناآگخاه هخود کخ  دسخت     یاعتبارات اساسی ه  او موافقت م

  و   اند و مسکو را از هرنام  احتماال تنی چند از افراد مورد اعتماد، عامالن روسی 

 سازند.     آگاه می

1011-1011 

هندد کخ  نفخاق میخان دو جنخاح      سفارت شورو  در کاهل سعی خود را ه  کار می

 کند. ا  کودتا آمادهکمونیست را از میان هردارد و آنها را هر

کی و پرچ  ه  رهبر  هبری کارمل ها وجخود دشخمنی    حزب خل  ه  رهبر  تره

شوند. کودتا ها جزئیات و دقخت تمخام هخرا      شدید ه  طور موقت ها یکدیگر متحد می

 شود.  ریز  می هرنام  7311ماه اوت 

 1011 آغاز

  شورو   ندهشو داودخان گامها  دیگر  جهت سست گردانیدن واهستگی چیره

کند تا حمایخت آنهخا را از دگرگخونی سیاسخت      دارد. او از چند پایتهت دیدار می هرمی

گیخرد تخا از تخنش هخا پاکسختان       خود کسب کند. همچنین سیاستهایی در پیش مخی 

گذار آن است هرا  هرگخزار    هکاهد. جنبش عدم تعهد ک  افغانستان از عضوها  پای 

شود. داودخان آشکارا از تغییر سیاست خود سهن  نشست خود ه  کاهل فراخوانده می

گرایی رو  هرگرداند و ه  اصخل عخدم    خواهد از شورو  دارد ک  می راند و اعالم می می

 تعهد اصیل هگراید.       

 1011 آوریل11

رسخد. اعتراضخها     پرداز حزب پرچ  ه  نام امیرکبیرخبیر ه  قتل مخی  یک نظری 

حخزب کمونسخیت  داودخخان را مخته  هخ  قتخل خبیخر        یافت  از سو   ا  سازمان توده

دهد. امخا   آوریل داود دستور دستگیر  رهبران حزب کمونیست را می 33کند. در  می

ماموران امنیتی ک  هواخواهخان پنهخانی حخزب کمونیسخت هودنخد چنخد سخاعت هخ          

دهند پیامهایی هفرسختد   گران ارتشی  فرصت می امین  راهط حزب ها توطئ   اهلل حفیظ

 ریز  شده را ه  حرکت درآورد. کودتا  از پیش هرنام  و
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 1011 آوریل21

یار اجرا  کودتا را ه  عهخده داشخت. چنخد     کودتا  خونین کمونیستی. قادر وطن

ا، را در قصر ه  مسلسخل هسختند.    هزار نفر در نبردها کشت  شد. داودخان و خانواده

عرفی شد هرچند کخ  نبردهخا   حکومتی زیر نظر یک شورا  انقالهی ه  رهبر  قادر م

وزیخر   کی هخ  عنخوان رئخیس جمهخور و نهسخت      هنوز ادام  داشت. در اول ماه م   تره

وزیخر و وزیخر    نهسخت شود. هبری کارمل معاون اول است و امین معخاون   منصوب می

نهادنخد زیخرا در مخاه     نخام « انقالب کبیخر مخور  »را کمونیستها  7311خارج . کودتا  

 اقع  رو  داد.مورراردیبهشت( این و

 و پس از آن 1011ژوئن-مه

کند اقخدامهایی جهخت    هرچند ک  حکومت واهستگی کمونیستی خود را انکار می

گیخخرد. دسخختگیریها  گروهخخی   اسخختقرار مارکسیسخخ  هنیخخادگرا در کشخخور انجخخام مخخی

شود. پل چرخخی هخ  یخک زنخدان      اعدامها  پنهانی و شکنج  پس از کودتا شروع می

یاهخد  تشخکیل    ردد. پلیس سیاسی ک  چندهار نخامش تغییخر مخی   گ سیاسی تبدیل می

خواهد ه  تقسخی  زمخین و    شوند. حکومت می شود. مشاوران روسی وارد کشور می می

 شود. اصالحات دیگر دست هزند. پرچ  سرخ جایگزین پرچ  س  رنگ افغانستان می

. انخد  کنند کخ  کمونیسختها قخدرت را هخ  دسخت گرفتخ        مردم ه  تدریج دری می

دهخد و گسختر،    مقاومتها  پراکنده ه  ویکه در ایالتها و همچنین در کاهل رو  مخی 

گیرد  نیروها  نظامی هیشختر  از   وسعت می  یاهد. وقتی ک  مقاومت سازمان یافت  می

شود. هناهر گزارشهایی شورویها پیش از تجاوز ه  افغانستان  شورو  وارد افغانستان می

رهاز در این کشور داشتند. رژیخ  جدیخد پخس از امضخاء     حدود پانزده تا هیست هزار س

تعداد زیاد  قراردادها  تازه ها شورو  و کشورها  سوسیالیسختی  دسخت مسخکو را    

هخا  زنخدگی اجتمخاعی و اقتصخاد  افغانسختان هخر          جنب  گذارد ک  در هم  هاز می

 وسعت و ژرفا  نفوذ خود هیفزاید.  

 1011 تابستان

ژوئی  در حزب کمونیست ک  پیشتر از اتحاد دو حزب خلخ  و   -ها  ژوئن در ماه

شود و در نتیجخ    دهد: جناح خل  هرنده می پرچ  ه  وجود آمده هود انشعاب رو  می
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شوند. شخش   مانند و هبری و متحدانش از قدرت رانده می کی و امین در قدرت می تره

  سیاست  ز صحن اهلل ه  عنوان سفیر ا جمل  هبری و نجیب شهصیت عضو پرچ   من

شوند. در آخرها  تاهستان  شوند و ه  خارج از افغانستان فرستاده می کنار گذاشت  می

خواسختند قخدرت را      پرچمیهخا را کخ  مخی    شده   طرح رژی  حزب خل  یک توطئ 

شخوند و هرخخی    کند. هسیار  از پرچمیها توقیف و شکنج  می کسب کنند  کشف می

گوینخد و هخ  مسخکو     پرچمی مقامها  خود را تری مخی رسند. سفیران  نیز ه  قتل می

هرنخد و تخا    یار ه  سفارت شورو  پنخاه مخی   گریزند. در کاهل پرچمیهایی چون وطن می

 مانند. هنگام تجاوز شورو  در آنجا می

 1011دسامبر5

رسانند. یک ماده  کی و هرژنف پیمان حسن همجوار  و همکار  ه  امضاء می تره

تی ک  افغانستان طلب کنخد راه را هخرا  نیروهخا  شخورو  هخ       از این پیمان در صور

گشاید. مسکو از همین پیمان هخرا  تجخاوز خخود هخ       منظور حضور در افغانستان می

 جوید. افغانستان در یک سال هعد ههره می

 1010آغاز  -1011پایان

یایخد. سخازمانها     مقاومت گسترده در سطح ملخی در هراهخر رژیخ  گسختر، مخی     

کننخد.   کنند. شمار زیاد  از سرهازان از ارتش فخرار مخی   قاومت سر هلند می  م عمده

شخود. در   شور، در مقر ستاد ارتش در کاهخل هخا هلیکخوپتر هخ  مسلسخل هسخت  مخی       

شورشی در هرات علی  حضخور شخورویان پنجخاه نفخر از کارکنخان شخورو  هخ  قتخل         

عخاد  را هخ  قتخل     رسند. در مقاهل نیروها  هوایی شورو  شمار زیاد  از مخردم  می

انخد کخ  در    رساند ک  حدود هیست تخا سخی هخزار نفخر هخرآورد شخده اسخت. آورده        می

شوند. هیش از دویست و پنجخاه هخزار    عام می روستایی در کنر نیز یازده هزار نفر قتل

 اند. افغانی تا این زمان ه  پاکستان گریهت 

 1010فوریه 

شود و او  ( از ماشینش رهوده میAdolph Dubrسفیر آمریکا ه  نام آدولف داهرر

هرند ک  پنهان نگاه دارند. هنگامی ک  پلخیس افغانسختان هخ      ا  می خان  را ه  میهمان

 شود. کند  سفیر آمریکا کشت  می هرد و تیرانداز  می خان  یور، می میهمان
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هاینخدگان  رهخا    ها  این ماجرا و از آن میخان هویخت و انگیخزه    هسیار  از گوش 

ا  از اههام قرار دارد. هررسخیها  مقامهخا  آمریکخایی در ایخن      نان در پردهسفیر همچ

مورد نیز ه  آگاهی همگخان نرسخیده اسخت. از آن هنگخام دیگخر آمریکخا سخفیر  هخ          

 افغانستان نفرستاد و کارها  خود را ه  یک کاردار سپرد.

 1010آوریل 

آلکسیویچ پیشف از   نظامی شورو  ه  ریاست ژنرال آلکسی  یک گروه هرجست 

اسخت و از   7331  تجاوز ه  چکسخلواکی در   کند. پیشف هازیگر عمده کاهل دیدار می

افراد مورد اعتماد آندروپوف ک  در آن زمخان ریاسخت کخا. .ب را داشخت  هخ  شخمار       

آید تا هبیند نیروها  نطامی آن تا چ  حد از نظر سیاسخی   رود. او ه  افغانستان می می

ه  چ  میزان  ه  حکومت و شورو  وفادارند. قرار هر ایخن هخود کخ      درخور اعتمادند و

  گزار، او نشان دهد ک  ارتش افغانستان از نظر سیاسی درخور اعتمخاد   اگر نتیج 

ی ها  اطالعخات  اری دیده شود. دستگاههایی هرا  ورود ارتش شورو  تد نیست هرنام 

آسخیا  مرکخخز  خبخخر     تاهسخختان از تخدارکها  نظخخامی شخخورو  در  غخرب در نیمخخ  

 دهند. می

 1010اوت

رتبخ  هخ  ریاسخت ژنخرال      یک هیخأت شخورو  شخامل تقریبخا پنجخاه افسخر عخالی       

کنخد و     عمومی نیروها  زمینخی شخورو   از کاهخل دیخدار مخی      پاولوفسکی  فرمانده

 ماند. حدود دوماه در افغانستان می

 1010سپتامبر

کنخد و   وانخا در مسخکو توقخف مخی    آیی در ها کی در راه هازگشت از یک گرده  تره

جا هخا   کی در همان دارد. تره دستورهایی هرا  حذف کردن امین از صحن  دریافت می

ا  ک  هخا کمخک سخفیر شخورو       سپتامبر امین از تل  70کند. در  هبری نیز دیدار می

کخی   گرداند. تره جهد و جهت هاز  را هرمی گذاشت  شده هود ه  سبب آگاهی قبلی می

سازد و ه  عنوان رییس جمهور  وزیر خارج  و وزیر دفاع عنخان قخدرت را    می را ناهود

آیند و دست ه   گیرد. تبعیدیان حزب پرچ  در اروپا  شرقی گرده  می ه  دست می

زنند تا هتوانند از پشتیبانی مهاجران در اروپخا  غرهخی هرخخوردار     تبلیغات پنهانی می
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ها  هعخد انخزوا  امخین     ه سازند. در ماهشوند و هازگشت حزب پرچ  را ه  قدرت آماد

کوشخند راه را هخرا     گیرد و عامالن شورو  در داخل حکومت خلقیها مخی  افزونی می

 تهاج  شورو  هموار کنند.

 1010دسامبر 

  حمایت از رژی  امین ارتش شورو  ها تسلیحات هسیار در آغاز دسامبر  ه  ههان 

دسخامبر ارتخش شخورو  فرودگخاه کاهخل را زیخر نظخر         30شود. در  وارد افغانستان می

همین هنگام نیروهخا   زند. در  گیرد و یک پل هوایی هرا  ورود سالح و سرهاز می می

  پر کردن   هرداشتن هاطریها  تانکها ه  ههان ها  گوناگونرم ال ههان ه   را افغانستان

گیرند و یک واحخد   ر را میدسامبر نیروها  شورو  شه 31اندازند. در  آنها( از کار می

 کشد. ا، را می امین و خانواده  ور،  ی ویکه

کنخد در کاهخل اسخت و     در همین شب هبری کارمل طی یک سهنرانی ادعخا مخی  

گرفت  است. ایخن سخهنرانی از تاشخکند رو      حکومت و حزب کمونیست را در دست

شود. در روز اول ژانوی  یا همین حدود هبری کارمخل وارد کاهخل    موج رادیو پهش می

شودرهرچند ک  او هعدها ادعا کخرد کخ  از اکتبخر مهفیانخ  در کاهخل هخوده اسخت(         می

ر ا  از او د آنک  هخیچ نوشخت    کشند هی شورویها  امین  رییس پیشین حکومت  را می

از شورو  خواست  هاشد نیروها  خود را  7311دست داشت  هاشند ک  مطاه  پیمان 

گخویی   وارد افغانستان کند. شورو  هرا  توجی  عمل نظامی خود دستهو، تنخاقض 

انخد.   شوند ک  هیشترشان پرچمخی  چرخی تعداد  زندانی آزاد می شود. از زندان پل می

ند. در همخان حخال افخراد دیگخر  پنهخانی      غیر کمونیستها نیز در هین آنان وجود دار

 شوند. شوند. مهاجران افغانستانی ه  پاکستان و ایران سرازیر می دستگیر می

 1019ژانویه 

مسخئولیت پلخیس مهفخی جدیخد را کخ        گردد و اهلل از شورو  هازمی نجیبدکتر 

 گیرد. شود  ه  عهده می گیرد و جانشین پلیس مهفی امین می نام می« خاد»

 1019 ژوئن

-رژی  هبری کارمل ها عقد پیمانها  پنهانی زیر عنوان اصالح مرزها  افغانستان

ترتیب شورو  دارا  مرز مستقی   کند و هدین شورو   وخان را ه  شورو  واگذار می
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 شود. ها پاکستان می

 1011ژوئن 

یک سازمان هخزر  کخ  شخمار  از سخازمانها  عمخومی رماننخد زنخان  جوانخان          

جرگخ  را   شود کخ  جخا  پارلمخان و لویخ      گیرد  هرپا می جزآن( را در هر میکارگران و 

 مشروعیت هرخوردار سازد.از ترتیب اقدامها  حکومت را  هگیرد و هدین

1012 

مذاکرات غیر مستقی  میان پاکستان و افغانستان زیر نظر سخازمان ملخل متحخد    

  مقاومخت و اتحخاد   هخا  گخردد. گخروه   حل سیاسی آغخاز مخی   هرا  دستیاهی ه  یک راه

یک در مذاکرات شرکت ندارند. مذاکرات هر سخر زمخان خخروج نیروهخا       شورو  هیچ

هخا  مقاومخت کخ  رژیخ  افغانسختان را مشخروع        رسخد. گخروه   هست مخی  شورو  ه  هن

گفتند مخذاکراتی را کخ     دانستند خواستار مذاکرات مستقی  ها مسکو هودند و می نمی

هخا  مقاومخت انجخام پخذیرد قبخول       ستان  یعنی گخرو شرکت نمایندگان مردم افغان هی

دارنخد کخ  ایخن مخذاکرات مرهخوط هخ         کنند. رژی  افغانستان و شورو  اظهار می نمی

 است ن  مسائل درونی.« پیرامونی افغانستان»مسائل 

1014 

کنخد کخ     کمیسیون حقوق هشر سازمان ملل متحد یک گزارشگر ویکه تعیین می

نکوهخد و   در افغانستان هپردازد. کاهل این اقخدام را مخی   ه  هررسی وضعیت حقوق هشر

 پذیرد. دارد ک  حاصل هررسیها  گزارشگر ویکه را هرچ  هاشد نمی اعالم می

 1011آغاز -1015پایان

انخدازد.   هخ  راه مخی  « آشختی ملخی  »حکومت کاهخل هرنامخ  و تبلیغخاتی در جهخت     

 7313ایالت پکتیا در ماه فوریخ   ها  مقاومت در  ها  گروه نیروها  شورو  ه  پایگاه

 هرند. یور، می

 1011مه 

  مرکز  حخزب کمونیسخت افغانسختان کنخاره      هبری کارمل از دهیر کلی کمیت 

نشیند. ریاست سازمان اطالعات و امنیت کخ    اهلل هرجا  او می گیرد و دکتر نجیب می

اهلل هخ  طخور    بگردد اما نجیخ  شهرت یافت  است ه  ژنرال یعقوهی واگذار می« خاد»ه  
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غیر رسمی هر آن نظارت دارد. این سازمان اکنون در حخد یخک وزارتهانخ  هرکشخیده     

 کند. شود و هر امور عشایر نیز نظارت می می

 1011نوامبر 

گیخرد.   هبری کارمل رسما نیز از سمت خود ه  عنوان رییس جمهخور کنخاره مخی   

دار مسخئولیتها  ریاسخت جمهخور  اسخت هخ        حاجی محمد چمهانی ک  عمال عهده

نشیند. او عضو حزب کمونیست نیست. از سران عشایر است و پیوندهایی  جا  او می

 تان دارد.ها ایالتها  مرز  و حتی داخل پاکس

کننخد و خواسختار    د مقاومت افغانسختان از سخازمان ملخل دیخدار مخی     رهبران اتحا

 شوند.     افغانستان می شناسایی جنبش مقاومت ه  عنوان نماینده

 1011دسامبر 

هس  اهلل یک آتش گیرد و نجیب ا  می جهت تازه« آشتی ملی»تبلیغات مرهوط ه  

رکمونیسختها را در  دارد کخ  غی  کند و اعخالم مخی   ژانوی  پیشنهاد می 71شش ماه  از 

ناپذیر هودن انقالب را قبخول کننخد.    پذیرد چنانچ  اینان طبیعت هازگشت حکومت می

کند. شمار پناهندگان افغانستان در خارج ایخن   جنبش مقاومت طرح نجیب را رد می

دهد ک  سخ    گذرد. پاکستان گزار، می از پنج میلیون نفر می 7313کشور در پایان 

اند. هزاران نفر مبخت نخام    پناهنده در این کشور مبت نام کردهمیلیون و دویست هزار 

حخدود شخش تخا ده هخزار نفخر         نکرده نیز وجود دارد. روند پناهندگی ها نرخ ماهان 

یاهد. افزایش و کاهش شمار پناهندگان ه  وضعیت جنگ و غخذا در   همچنان ادام  می

هخزار پناهنخده را در   داخل کشور هستگی دارد. ایران حخدود دو میلیخون و چهارصخد    

دهد. حدود صد هزار نفر در اروپخا  آمریکخا  هنخد و کشخورها       خای خود گزار، می

اند. در داخل افغانستان حدود دومیلیون نفر ه  خاطر هرخخوردار    شده  دیگر پراکنده

اند. تلفات جنگی از  اند و ه  کوهستانها گریهت  از امنیت روستاها  خود را تری گفت 

تقریبا  7313شود. در مجموع در پایان سال  یک میلیون نفر هرآورد میحدود  7313

پنجاه درصد از جمعیت پیش از جنگ افغانستان یا کشت  شده یا ه  خخارج گریهتخ    

 ا شده است.ج   خود را تری گفت  و جاه  خان  «  داخلی پناهنده»یا ه  عنوان 
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 1011ژانویه15

دارد هخ  شخرط آنکخ  جنخبش      هخس یکجانبخ  اعخالم مخی     حکومت افغانستان آتش

هخرد و   مقاومت جنگ را متوقف کند. س  هفت  هعد شورو  ه  ایالت پکتیا یور، مخی 

ها  مهخاجران در پاکسختان در    کند. یور، ه  اردوگاه ه  چندجا  دیگر نیز حمل  می

 یاهد.   گستر، می 7311

 1011ژوئن 

حخال   کند و در عخین  هس یکجانب  را شش ماه تمدید می آتشحکومت افغانستان 

دهخد و هخ  خخای پاکسختان نیخز       ه  کارزار خخود علیخ  جنخبش مقاومخت ادامخ  مخی      

 کند. نداز  می ا دست

دهد راجع ه  حزهها  سیاسی مستقل. هر  ا  انتشار می حکومت کاهل قانون تازه

انقخالب را کسخب کنخد.      شخورا    حزهی ههواهد ه  فعالیت دست هزنخد هایخد اجخازه   

کننخده   گیرد ک  حزب تقاضا   فعالیت در صورتی مورد موافقت قرار می تقاضا  اجازه

   عضوهارحداقل پانصد نفر( و همچنین مناهع مالی خود را معرفی کند. نام کلی 

 1011سپتامبر

شود و حخاجی   ه میآراء ه  عنوان رییس شورا  انقالب هرگزید اهلل ه  اتفاق نجیب

 شود. پیشین خود ه  عنوان معاون رییس جمهور اهقا می چمهانی در سمت محمد

 1011اکتبر

  مرکز  دفتر سیاسی    هبری کارمل را از کمیت  اهلل هواخواهان هازمانده نجیب

 راند. هیرون می

 1011نوامبر

شخود. در همخین حخال یخک      هس هرا  هار سوم شش ماه دیگخر تمدیخد مخی    آتش

گزیند و یخک   را ه  عنوان رییس جمهور کشور ه  اتفاق آراء هرمیاهلل  جرگ  نجیب لوی 

رساند. در ایخن قخانون اساسخی وجخود حزههخا        قانون اساسی جدید را ه  تصویب می

گردد. از ایخن گذشخت  کشخور دارا  دو     هینی می   ملی پیش گوناگون زیر لوا  جبه 

رمجلخس  « جرگخ  ی ولسخ »ک  از یک سنا و یخک  « شورا  ملی»شود ه  نام  مجلس می

افت  اسخت. از حخزب کمونیسخت در قخانون اساسخی کشخور یخاد        نمایندگان( ترکیب ی



   * تحرکات جمعیتی...  *  112

 

گردد. همچنین در  شود و ه  این ترتیب از یک موقعیت قانونی پایدار هرخوردار می می

شود هرچند ک  مدت  این قانون اساسی ه  رییس جمهور اختیارات گسترده اعطاء می

گخردد. از ایخن گذشخت  نخام کشخور عخوض        د میریاست جمهور  ه  هفت سال محدو

 گردد.    شود و از جمهور  دموکراتیک افغانستان ه  جمهور  افغانستان تبدیل می می

 1011آوریل 

شود. ه  این ترتیب  ا  ه  نام سرپل در شمال کشور ایجاد می در آوریل ایالت تازه

ایالت دیگر  ه    ژوئی دارد. ردر  کند ک  در جهت عدم تمرکز گام هرمی دولت ادعا می

ها  دوردست ه   خواهد ک  مردم نقط  گوید می شود. دولت می نام نورستان ایجاد می

تر دسترسی داشت  هاشند.( در همین ماه هرا  دو مجلسی کخ    مرکزها  ایالتی آسان

« ملی شخورا »شود. در واقع  ایجاد شده است  انتهاهات هرگزار می« ملی شورا»زیر نام 

گیرد. هرچند مجاهدین انتهاهات را تحری  کردنخد  دولخت    انقالب را می جا  شورا 

ادعا کرد ک  یک میلیون و ششصد هزار نفر در آن شخرکت جسختند. از ایخن گذشخت      

مجاهدین دولت را مته  ه  فساد و تقلب در انتهاهات کردند. در مجموع مجلس سخنا  

   جویانخ   سخت آشختی  کرسی است. سیا 360جرگ  دارا   کرسی و ولسی 733دارا  

هخا  کوچخک مقاومخت را هخ  دسخت آورد.       دولت فقط توانست حمایت هرخخی گخروه  

  مقخی  ایخران هخا ایخن سیاسخت هخ           مقی  پاکستان و هشختگان   ها  هفتگان  گروه

کوشند حکخومتی   می 7311   مهالفت هرخاستند. مجاهدین مقی  پاکستان از فوری 

. هخ  ایخن خخاطر احمدشخاه از حخزب اتحخاد       هرپا سازند ک  جانشین دولت کاهل شخود 

هخا    کنند. در ماه م  همخین سخال گخروه    اسالمی را ه  ریاست این دولت منصوب می

 رسانند. هفتگان  یک قانون اساسی اسالمی هرا  افغانستان ه  تصویب می

رسد. چهار کشور در این نشسختها   پیمانها  ژنو ه  امضا می 7311آوریل  70در 

 بارتند از:شرکت دارند ک  ع

   آمریکا و اتحاد جماهیر شورو .   افغانستان  پاکستان  ایاالت متحده

 1011مه 

 گردد. نشینی نیروها  شورو  از افغانستان آغاز می عقب
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 1010فوریه 

  اعخالم   نیروها  شورو  خای افغانسختان را هراهخر هرنامخ     7313فوری   71در 

سخمی شخورو  در افغانسختان پایخان     ترتیخب دخالخت ر   گوینخد و هخدین   شده تری می

 گیرد. می

گوینخد   دولت مارکسیستی کاهل همچنان از حمایت شورو  هرخوردار است. مخی 

دار  و  دولت شورو  ماهان  دویسخت تخا دویسخت و پنجخاه میلیخون دالر هخرا  نگخاه       

 کند. حمایت دولت کاهل هزین  می

 1010 سپتامبر -مارس

کنخد. دولخت موقخت     دولت کاهل سقوط نمخی  ها  مجاهدین هرخالف انتظار گروه

هخا  مهخالف      گروه تواند هم  اهلل مجدد  است نمی مجاهدین ک  ی  ریاست صبغت

  مقی  ایخران در ایخن دولخت شخرکت      گان  ها  هشت دولت کاهل را درهر هگیرد. گروه

ها  مقی  پاکستان و مقی  ایران نیخز در   تر و مستقل از گروه ها  کوچک ندارند. گروه

این دولت شرکت ندارند. دولخت کاهخل گرچخ  همچنخان هخا حمایخت مخالی و نظخامی         

شورو  هر سر قدرت است ولی توانسخت  تعخداد  غیخر کمونیسخت را نیخز در دولخت       

شرکت دهد. فکر ایجاد یک دولت فراگیر ملی ک  کمونیستها  کاهخل در آن شخرکت   

ازگرداندن او ه  قدرت هخر  گیرد. طرفداران ظاهر شاه نیز هرا  ه نداشت  هاشند قوت می

 افزایند.   فعالیتهایشان می

 1010اکتبر

  شورو  گفت لئونیخد هرژنخف در دسخامبر     ادوراد شوارد نادزه وزیر امور خارج 

ها اعزام نیروها  ارتش سرخ ه  افغانستان ک  منجر ه  یخک جنخگ طخوالنی و     7313

 گذاشت. سرهاز شورو  شد  قانونها  شورو  را زیرپا 76674کشت  شدن 

 1010نوامبر

ا  در اول نوامبر همین سال  نام  مجمع عمومی سازمان ملل متحد ها صدور قطع

لت هیگانگان تاکید کخرد  هر ح  ملت افغانستان هرا  تعیین سرنوشت خود هدون دخا

ها  داخلی افغانستان دعوت کرد هرا  تشکیل یک دولخت فراگیخر و مخورد    از جناحو 

نامخ  را نماینخدگان    نخویس ایخن قطخع    قبول مردم ها یکدیگر ه  گفتگو هنشینند. پخیش 
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  ایخخن  پاکسخختان و شخخورو  تهیخخ  کردنخخد. ایخخران در مخخذاکرات غیررسخخمی درهخخاره  

افغانستان هخ  پیشخنهاد    ویس مشارکت داشت و موضوع تکی  هر هویت اسالمین پیش

ایران در قطعنام  گنجانده شد. همچنین ایران مانند هسیار  کشورها  دیگر هر غیخر  

 متعهد هودن افغانستان تاکید کرد ک  در قطعنام  ه  آن توج  شد. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

گزارشهای مربوط  بخشی از اسناد و

 افغانستانبه مهاجران 

 در ایران
 

  

                                                           
  چنگیز پهلوان  انتشارات  ه  کوشش«   ایرانشناسی زمین در »این پکوهش در کتاب

 ه  چاپ رسیده است. 7614نگار  تهران  ه 
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 گفتگو با چند تن از مسئوالن و کارکنان ایرانی

 اردوگاه در اردوگاه سروستان 

 
 ساعت: ده و چهل دقیقه – 1311بهمن  1در روز 

 

ما امروز برای گفتگو مزاحم شما شددیم. لطفدا بفرماییدد کده در ایدن       -

 است؟اردوگاه چند نفر هستند و این اردوگاه از کی تاسیس شده 

کیلخومتر  سروسختان واقخع شخده. تعخداد       1الخرحی . اردوگخاه در    الخرحمن  اهلل هس 

جمعیت این اردوگاه ششصد وچهل و هشت نفر است ک  ه  صورت خخانوار  هسختن.   

کنند و سرپرست خانواده در اردوگاه جهت کار کردن و درآمخد و   در اردوگاه زندگی می

شخون   کنن و خانواده شیراز یا سروستان کار میرود در  امرار معا، از اردوگاه هیرون می

کنند. هعخد هخرا  شخما عخرض کخن  اردوگخاه در        زیر نظر اردوگاه در اردوگاه زندگی می

ایجاد شده است و اردوگاه مراقبتی اسخت. افغانیهخا از اردوگخاه     7630  دوم سال  نیم 

اردوگخاه  نزدیک مرز  ه  اینجخا معرفخی میشخن و هعخد از شناسخایی و ایخن چیزهخا از        

شن ک  دائ  در اردوگاه نیستن. آنهایی ک  عالق  داشت  هاشخن در اردوگخاه    ترخیص می

 زندگی میکنن. زندگی در اردوگاه اجبار  نیست.

 تواند برود؟ هرکس هرموقع بخواهد می-

شو از اردوگاه ترخیص کنخ    تونن. هعد اگر ههواهد خونواده ها می سرپرست خونواده

ا، از  سخپارد و هخا خخانواده    د مخی رود. آنجخا تعهخ   شیراز هست می ی  نفر ه  شورا ک  در

   رود. اردوگاه می

 چند خانوار در اردوگاه هستند؟-
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 خانوار هستن. 771

 ر است.نف 1تا  5هر خانواری تقریبا بین یعنی -

 نفره. 3نفره یا 1هل  

 کنید؟ به چه نحو نام خانوادگی برای ساکنان اردوگاه تعیین می -

ها شروع ه  کخار   هینی شده  هچ  تازگی هر  شناسایی از وزارت کشور پیشواهلل ه  

مهر  م ل اینک  یخ  چخل روز  چخل و پخنج روز  طخول       71کردند. اول شهریور هود تا 

هایی ک  مسئول طرح هودن تقریبا رو اسامیشون نام خانوادگی هراشون  کشید. خود هچ 

 ن از وزارت کشور.کارت کامپیوتر  هراشون صادر کن تعیین کردن ک 

 کنید؟ چه جوری شما نام خانوادگی تعیین می -

میگخذاری    درسول هاش مهر حسب نام پدرشون. م ال اگ  هالفرض محمدحسین مح

 محمد حسین رسولی. رو، کار ما اینجور  است.

 اند کاری ندارید؟ ای که از آن آمده به ناحیه -

 ار .کنن چی دوس د ها رو ه  ازشون سوال می ن . هعضی

 کنید که چه دوست دارند؟ سوال میها هم  از بعضی -

خخواد هگذاریخد. اسخ      گ  هرچی خودتخون دلتخون مخی    خود، میگ . یکی م ال می

 پدرشون  اس  پدرهزرگشون  حسین م ال حسینی  رسولی.

 کنند به این اسمها؟ آن وقت عادت می -

رتهایشخان را دریافخت   گیره.هنخوز کا  هل   اینجا هیشتر اس  پدرشون معیار قرار مخی  

نیومده کارتها  جدیدشون داده شخود. ولخی    اند. کارت طرح رفت  تهران هنوز ک  نکرده

شناسی . م ال محمدحسن  ولخد   کنن. االن ه  نام ولدشون آنها را می اگر هیاد عادت می

 محمدرسول.

نویسید؟ نام خانوادگی  های مرخصی اسم پدرشان را می در کارت و برگه -

 ید؟نویس نمی

 نویسی  محمد حسین محمد صدی . م ال می

 نویسید؟ در کارت هم همین را می -
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هل  تو کارتشون ه  االن همون . نام خانوادگی ننوشت  ولخی ایخن طخرح شناسخایی      

 کامپیوتر  ک  هست اومده تو  اون طرح نام خانوادگی گذاشتن.

 دهید؟ پس نام خانوادگی را شما می -

 ودشون.هل   هل . البت  ها نظرخ

 خواهند؟ شوند که بگویند چه چیزی را می متوجه می -

اند. چون ک  تومحیط شهر رفتن اومدن یکهورده ا  ه  فامیلی عخادت   عادت کرده

هاشون م ال رو  همون فخامیلی کخ  خودمخون ههشخون دادیخ  یخا        اند. االن خیلی کرده

 میگن ک  شهید .خودشون گفتن  همون را میگن. م ال وقتی ک  میگی فامیلی چی  

 دهند، چه جوری پیشنهاد میدهند؟ وقتی خودشان پیشنهاد می -

گخی  نخام    گی  ما اینجا نام خانوادگی داری  هاید شما ه  داشت  هاشین. می م ال می

نویسخی  میگخی  مخ ال فالنخی و فالنخی       خانوادگیت چی . م ال ما خودمون ک  اینجا مخی 

من را ه  هگذاریخد رحمخانی یخا هگذاریخد مخ ال      گ  م ال نام خانوادگی  هست . او ه  می

 چیز  دیگر ه  نام پدر یا پدرهزرگش.

 نسبت استفاده کنید؟« ی»کنید بیشتر از  آیا شما سعی می-

 ن . م ال تاجیک ه  داری   ههارایی ه  داری .

 گویند؟ اسم زنهایشان را هم به شما می -

گن دیگخ . وقتخی    هعد میگن. اول تعصب داشتن. خیلی متعصب هودن. ولی  هل  می

 مرخصی ههوان ها نام  ههوان حتما هاید هگن.

 کنید؟ میی عکس زنها را چه کار  موقع صدور کارت شناسایی مسئله -

کنخی . هعخد    گیری   هعد ی  پرونده هراشون درست مخی  شونو می ما عکسها  خانواده

و  پرونخده  گذاری  ر جمعی و عکس سرپرست خانواده را می عین گذرنام  عکس دست 

ایخ    شونو ه  رو  کارت شناسایی. فعال کارت جدید را ما هنوز ندیخده  و عکس خانواده

شخون. مخا    گذاری  رو  پرونده ای  می جوری  ولی م ال عکسهایی ک  ما گرفت  هبینی  چ 

هاشخی . مخ ال عکخس     خواهی  داشخت    ها را همیش  ه  خاطر آمار خودمون می این نمون 

 ای  م ال هرا  هایگانی. ن  ه  اجبار  هرداشت  زیاد  ازشون آن ه 

 راحت گذاشتند شما عکس بیندازید؟-
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هل   خودشون پیشنهاد داشتن ه  مخا کخ  عکخاس از شخیراز و سروسختان هیخاوری .       

خودشون پیشخنهاد دادن زودتخر هنخداز هخرا  اینکخ  زودتخر شناسخایی شخوند و کخارت          

 شوند. ت تردد کنند هازخواست میدستشون هیاد و اذیت نشن. افراد  ک  هدون کار

 اند؟ ای آمده بیشتر افرادی که اینجا هستند از چه ناحیه -

از مزارشریف. اک را مال شهر نیستن  از شهرها  افغانستان. مال روستا و عشایرند. 

رونخد   اک ریت عشایرن. م ال اونهایی ک  شهر  هودن ه  اردوگاه کمتر عالقخ  دارن. مخی  

کنن و در کارهخایی کخ  نخون و آب دارتخره کخار       ک  وارد هودن میتو  شهر و کارهایی 

 ها، نیستن. ا  از نظر فرهنگی ضعیفن. م ل شهر  کنن. اینا ی  خرده می

 یعنی چه از نظر فرهنگی؟ -

و این چیزهایی کخ  االن هخ  وجخود اومخده. مخ ال ممکنخ         م ال در راهط  ها ماشین

 عادت کردن.ندونن در ماشین چطور هاز میش  اما اینجا 

 اند. دامداری یا کشاورزی؟ کرده بیشترشان قبال چه کاری می -

 ه  دامدار  ه  کشاورز .

 بیشتر دامداری یا کشاورزی؟ -

 اک را آنهایی ک  دامدار  داشتن کشاورز ه  هودن  ی  تیک  زمین داشتن.

 جور بوده؟ وضع بهداشتی اینان موقع ورود چه -

مخاه از نظخر سخل  جخذام و هیماریهخا        3شخن.   قرنطین  میاینها تو اردوگاه مرز  

آینخد   شن هعخد مخی   شن. هعضیها ک  سل داشتن درمان می شون آزمایش می واگیر. هم 

 این اردوگاه.

 آیند مشکلی ندارید؟ پس اینجا که می -

    شن. اگر احتمخاال مرضخی هخوده کخ      شن  درمان می شن  چک می هازم آزمایش می

هد. ی  سال  ی  سال و نخی  هایخد دارو    یا شون در رفت  درمانش ادام  میاونجا از زیر دست

 دهند. کنی  درمانشونو ادام  می شون می ههوره اینجا. هاز معرفی

 کارت پزشکی دارند؟ -

شخن. تخا    هل  کارت دارن. کارت ههداشتی دارن از اردوگاه مرز   حتما قرنطین  می

  قرنطین  شدن.آیند ه  این اردوگاه حتما قبال اینجا می
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 االن بیمار در اینجا ندارید؟ -

 هیمار ه  خصوصی ن .

 های کوچک؟ اسهال زیاد است؟ ها چه جورند؟ بچه بچه -

اسهال این فصل کمتره. فصل تاهستون اسهال و استفراغ هست. آهی ک  از چشخم   

 میاد  آلودگی داره.

 کنید؟ در اینجا پزشک دارید؟ وقت چه جور درمان می آن-

فرستی  آزمایشگاه سروستان. نتیجخ  را   ی ک  احتیاج ه  درمان داشت  هاش  میاون 

 فرستی  شیراز. کنی . اونا ک  احتیاج ه  هستر  داشت  هاشن می میارن. هعد درمان می

 اید؟ بیماری واگیر در اینجا داشته -

 اوریون االن اپیدمی .

 در همین جا؟ -

 ها و هزرگها هست. هل   در هین هچ 

 گیرند؟ بزرگساالن هم می -

راه شده  شون. ولی االن روه  خونی هست. هیشتر ه  خاطر تغذی  هل  سوءتغذی  و ک 

 وضعشون ههتر شده.

 میزان تولد در این اردوگاه چه جور هست؟ -

 زاد و ولد زیاده.

 چه اندازه؟ -

 کنند. اصال از پیشگیر  و تنظی  خانواده و اینها استقبال نمی 

 کنید؟ میشما توصیه  -

 کنند. کنی . ولی از ضد حاملگی و اینها استقبال نمی هل   توصی  می

 کند؟ هیچکس استقبال نمی -

 ن.ک  در صد نفر  دو نفر استقبال کن خیلی ک   ممکن 

 اند؟ مثال در این یک ماه گذشته چندتا بچه به دنیا آمده -

 تا. 3تا  1تا تولد.  1 . تا تولد داشتی 1تا تولد داشتی . آمار داری . تو یک ماه  1
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 تا در چند خانوار؟ 5 -

دارنخد   خانوار. اینها اک رشون ه  خاطر ناراحتی زنانگی و این چیزهخایی کخ    771 

شخن  درمخان هخ      ن هخ  خخاطر عفونخت کمتخر حاملخ  مخی      شن. م ال زناشو حامل  نمی

 شن. دار نمی کنن. اینا هم  هچ  دوس دارن ولی ه  علتها  مهتلف هچ  نمی

 کنند؟ پس پیشگیری نمی -

 کنن اصال. ن  پیشگیر  نمی

 ی زیر ده سال در اینجا دارید؟ االن چندتا بچه -

 آمار دقی  زیر ده سال را نداری .

 ولی سن ساکنان اردوگاه را که دارید؟ -

 ولد زیاده. سن داری   هل . آمار نگرفتی  هبینی  زیر ده سال چقدرهست ولی زاد و

 ی کوچک یک سال زیاد دارند؟ ما بچهآیند پیش ش وقتی می -

   شون نُ  ماه  میش  اونا ک  سال  هاشخن  هچخ    شون اک را  م ال وقتی ک  هچ  هم 

 آیند. نُ  ماه  داشت  هاشن حتما هیشتر س  ماه   چهار ماه  حامل  هستن وقتی می

 اند؟ در واقع یعنی در قرنطینه حامله شده -

 هل .

 آید. میولی بچه اینجا به دنیا  -

 هل .

 آید؟ یا مثال سه چهار ماه بعد به دنیا می -

گ  اونهایی ک  مخ ال یخک سخال و     هل   احتماال اونجا حامل  شدن. ولی در اینجا می

ماه   0ماه  ه  هاشد هاز خودش   3شون  یک سال و نی   دوسال اینجا هستن اگر هچ 

 دوهاره حامل  است.

 شود؟ ن حاملگی در ایران میبله. یعنی در ایران. به هر حال ای -

 مال اینجاس هل .

 مانند؟ به طور متوسط چقدر در این اردوگاه می -

 کسانی ه  داری  ک  چهار سال است اینجا هستن.
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 چهار سال؟ -

چهار سال  ه  داری . هعضیهاشون هستن ک  در شخهرها  دیگخ  آشخنا دارنخد آن     

شخونو هخدی  ههشخون.     ت شناساییدن ک  کار مونن. مهلت نمی وقت ی  ماه ه  ه  زورمی

 کنن. شن اینجا هعد تقاضا  ترخیص می واکسن زده و درمان می

 چند نفر از ساکنان اینجا اقامت چهارساله دارند؟ -

 تقریبا نصف.

 مانند؟ به چه علت اینجا می -

مون . یا م ال دکاندار میش  ی  جوری  کخ  وضخع    عالق  دارن. م ال کفاش   اینجا می

ش  ترجیح میده اینجا همون . یا م ال آشنایی نداشت  جایی هخره.   ش خوب میامرار معاش

  یخ   ا  هسختن  م ال غریب یا م ال اینجا عادت کرده جا  دیگ  هرا، مشکل . یخ  عخده  

دن از ه  جدا نشن. وقتی هخ  کخ     گروهی هستن قوم و خویشن خودشون ترجیح می

شن. ها ه   ن ها ه  ترخیص میا  هست خوان ترخیص هشن اک رشون اونا ک  طایف  می

 ک  ک  یکی ششن. یعنی این نیست پز خون  م ال. ها ه  ترخیص می میرن سر یک کوره

دیخن فکخر کنخ      مون  مال این  ک  چون شما ی  مقدار ههش غخذا و اینخا مخی    سال می 0

 اینجا...

پس اینجا ماندن به مدت چهار سال به علت این نیست که یدک مقددار    -

کنند بهتر است سر کدار نروندد    اینجا هست یا اینکه فکر می چیزهای مجانی

 تر است؟ چون  راحت

دن.  شاید هیست تا سی درصد، اینطور  هاش . چون اینجا اینقخدر ههشخون نمخی   

دن ه  خاطر این هرنام  هخ  کخ  شخده     هاشون فقیرترند  کمبود دارند ترجیح می هعضی

 همونن. ولی نسبتش خیلی ک  است.

 ار نکردن و تنبلی نیست.پس به علت ک -

 ن   ن .

 کنند؟ اندار هم می اینجا پس -

. اینجخا هسختن خخرج    ا  دارن واهلل اک رشون وضعشون خوه  چون ک  یخ  زنخدگی  

دن. اگخر کخارگر هاشخن روز  سیصخد و پنجخاه  چهارصخد        کمی دارن. اینجا ههشون می
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وز  هخزار و دویسخت   تومان درآمد دارن. اگر س  تا کارگر داشت  هاشن در ی  خخانوار  ر 

انداز دارن اک رشون.  کنن. رودرهایستی و اینا ه  ک  ندارن  اک رشون پس تومن کار می

هاشخون گوسفنداشخونو آوردن لخب مخرز      م ال اونهایی کخ  از افغانسختان اومخدن خیلخی    

فروختن یا اگر جنسی چیز  داشتن لبخا  مخرز اینخا رو فخروختن اک رشخون پخول هخا        

 خودشون آوردن.

 کنند؟ ولشان چه کار میبا پ -

 رن اسکناس داشت  هاشن. کنن موقعی ک  می جمع می

 کنند؟ داری می در کجا پولشان را نگه -

 ها. در خون 

 گیرد؟ در این ناحیه دستمزد روزی چنده؟ کارگر ایرانی روزی چند می -

 دویست و پنجاه تا سیصد تومن.

 گیرند؟ افغانستانیها چند می -

 کن . فرق نمی

 کند؟ هیچ فرقی نمی - 

خواد. زودتخر   خوان ولی کارگر ایرانی نهار نمی تنها فرقش این  ک  اینها نهار ه  می

 از کارگرا  ایرانی ه  هاید هرگردن چون ک  هاید زود هرسن اردوگاه.

 کنن؟ ای رفت و آمد می با چه وسیله -

س خودمخون  هو تومن میدن میرن. مینی 1آد میره.  وسیل  هست. ماشین مرتب می

 داری . میرن سروستان ی  جایی وامیستن هبرنشون.

 آیند پیش شما در همین جا برای بردن کارگر؟ کارفرمایان نمی -

 ن   ن .

 آید اینجا؟ هیچ کارفرمایی نمی -

آن ولخی اونهخایی    می شون ی  سال  دوسال قرارداد هبندن خوان هاها اونهایی ک  می

کنن م ل روزمزدهخا  عصخرها هخ      روزان  میرن کار می خوان  ن . اینها ه  ک  روزان  می

 گردن. هرمی

 کنند؟ پانزده سال مثال تا بیست سال؟ های پانزده ساله کار نمی بچه -
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 کنن. کنن چرا. دامدار  و اینها می می 

 اینجا دامداری هست؟ -

 هل  هست.

 گردند اردوگاه؟ شب برمی -

 مونن. هندن  می سالیان  قرارداد می ماه  یا مونن. ماهیان  یا شش هاشون می هعضی

 رود سر کار؟ مانند در اردوگاه بچه می یعنی پدر و مادر می -

کخنن.   هخا هخ  از کخالس نهضخت و اینخا اسختقبال مخی        کند. هعضی هل  هچ  کار می 

ها، ه  ما داری  اینجا  رن شیراز درس طلبگی م ال نُ  سال  ده سال  هاشون می هعضی

   شیراز.    علمی ک  رفت  حوزه

 بیشتر کسانی که اینجا هستند شیعه هستند یا اهل تسنن؟ -

اس.  االن اک را شیع  هستن ولی اهل تسنن ه  هست. هفتاد درصد، االن شیع  

 هقی  شیع  هستن. اند ی  صد نفر  فقط سنی

ولی دیروز به من گفتند که تدوی اسدتان فدارس بیشدتر اهدل تسدنن        -

 هستند؟

 یاد هودن.هل  اهل تسنن اینجا ز

 بودند؟ -

 هل   ترخیص شدن رفتن. 

 بیشترین تعدادی که تو اردوگاه بوده چند نفر بوده؟ -

س  هزار و صد و هیست تا پارسال در زمستون. هل . تاهستون ترخیص شدن رفختن   

سر کارگر . هعد خود دفتر سیاسی استاندار  ه  گفت تخرخیص کنخین کخ  احتمخال     

 . هنوز نیامدن ه  خاطر همین ه  ترخیص شدن.داره از مرز هرامون هاز هیاد

کنید بیشتر توی استان فارس  کنید فکر می اینهایی که شما ترخیص می -

 روند؟ مانند یا می می

 مونن  کارتشون اعتبار نداره تو استان دیگ . اک را استان فارس می
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ولی در خیلی استانهای دیگر هم هستند کسدانی کده کارتشدان مدال      -

 است. جاهای دیگر

 مرخصی میرن  قاچاقی میرن  یا هر  تردد دارن.

 در اینجا افراد مجرد ندارید؟ -

 اند. شون ها خانواده ن   مجرد ن   هم 

 همه با خانواده هستند؟ -

 ، ه  اینجا هستن. هل   اگ  جوون مجرد  ه  هاش  خونواده

 روند شیراز یدا جدای   کنید پس از ترخیص از اردوگاه بیشتر می فکر می -

 دیگر؟

 ه  خاطر کار؟

 بله. -

   شیراز. روند شیراز. اون  ن  خود شیراز  حوم  ه  خاطر کار اک را می

 روند؟ یعنی به شهرهای دیگر نمی -

چرا میرن. فصل چغندره  میرن جایی ک  چغندر داره. چون درآمد داره. هرجا کخ   

 کاره  میرن اونجا.

 کنند؟ یاینهایی که توی سروستان هستند کجا زندگی م -

 کنن. خون  کرای  می

 دهند؟ مردم به آنها خونه کرایه می -

 کنن. ده یا خون  از مردم کرای  می یا ارهاهشون ههشون خون  می

 کرایه تقریبا ماهی چند است؟ -

 هزار تومن  هزار و پونصد تومن.

 ی چه جوری؟ یک خانه -

  مخ ال   یسار. ی  خون   خوب هاش   ها تلفن و فالن و ه واد خون خ ی  خون  ک  نمی

قدیمی کلنگی  هزار و پونصد  دوهزار. عیالوار ه  هستن هزار و پونصد تومن میخدن دو  

 نواده.کنن. دو تا خو ونوار تو، زندگی میتا س  تا خ
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خانده  در اینجا جایی نیست که اینها مثال در یک تکه زمدین خودشدان    -

 ساخته باشند؟

کنند. خون  هسخازن یخا خونخ  ههخرن. کخاهگلی       نمیگذاریها را  ن   اصال این سرمای 

 سازن  دور شیراز هستش. می

 های کاهگلی هست؟ در شیراز خانه -

 کن . ن  ارهاها هراشون ساختن. اینک  افغانی خود، خون  درست کن   نمی 

چیند روی هم، فقط به زمین احتیاج   آخر کاری ندارد. خشت و گل را می-

 دارد.

 رو نداری . اینجا ن  ولی شیراز هست. ها اینجا این نمون  

 جور است؟ وضع آموزش در این اردوگاه چه -

هخا   کالس نهضت سوادآموز  داری . س  تا معل  نهضت سخوادآموز  داره. مدرسخ   

 کنن. ساال استقبال می اس. هزرگساال و کوچک دخترون  پسرون 

 کنند؟ بزرگساالن و خردساالن استقبال می -

 یادگیریشون ه  خیلی خوه . دوتا کالس خواهرا دارن ی  کالس هرادرا.ن. هل   میآ 

 در دو تا کالس خواهران چند نفر هستند؟ -

تخا مخال هزرگسخاال     تا. یعنی پونزده تا ی  پونزده چل و پنج نفرن. ی  سی دوتا کالس 

ش     تشویقی داره ها مقدماتی خواهرا  کوچکتر. یعنی می تا ه  دوتا دوره هست. سی

 تایی فکر کن  هشن. هل و پنج تا. هرادرا ه  حدود ی  سیچ

 کنند؟ شان شرکت می هایی که در سن خواندن باشند همه بچه -

ا  کخ  هچخ     آن؟ هم ؟ ن . هستگی داره ه  سطح درآمد خونواده و عالقخ   هم  نمی

  مقدماتیشخو ههونخ  یخک دفعخ       داشت  هاش . م ال هچ  ممکن  ک  هالفرض نصف دوره

 ههواد ترخیص هش  هره.هاها، 

 این که هیچی. -

هام  دن. خیلی گذرون  مدری ههش می شو می   تکمیلی مون  دوره هل  او ه  ک  می

  هستن هنوز سن م ال درس خوندن دارن هاید هرن درس ههونن. یخک کخالس نهضخت   
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  تکمیلخی گذرونخدن عالقخ  هخ  دارن هخرن ولخی        رن یا خیلیها هستن دوره یکی نمی

ال دهیرستان ههوان هرن کالس اول و دوم و سوم ههخونن در اینجخا مدرسخ     رن. م  نمی

 رن. سروستان ه  ک  نمی نیست.

 ه است؟اند کسی باسواد بود هایی که از افغانستان به اینجا آمده از بچه -

 سالگی میرن طلبگی. 71 71هاسواد؟ چرا تو سن 

باشند یا سواد نه منظورم اینجا نیست. در خود افغانستان با سواد شده  -

 مکتبی داشته باشند.

تونست  ههون  م ال از رو  کتاب یا  سواد مکتبی داشتن. مکتبی  طلبگی. قرآن می

 حفظ.

اندد،   وانستند بخوانند. بله ولی آنهایی که قرآن خواندهت از روی قرآن می-

 اند بنویسند؟ بلد بوده

س  رفختن  کخالس   گفتن افغانستان مدر هاشون می ها دیگ  خواندن نوشتن. هعضی

 چهارم پنج .

 اند؟ ی امروزی نرفته ولی مدرسه -

گن ملّخا.     امروز  نرفتن. هزرگساالشون اک را مکتبی هودن  ههشون می ن   مدرس 

 ا  هلدن هنویسن از ... م ال نام 

  گفتگخو جلخوگیر  کخرد و     ] در این موقع ریخیس اردوگخاه وارد شخد و از ادامخ     

 فتگو  جالب ادام  هدهی .  متاسفان  نگذاشت ه  این گ
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 گفتگو با آقای علی حسینی

 
 

 یزد - در کارگاه حناسازی

 ساعت چهار و نیم بعد از ظهر -1311مهر  21در روز 

 

 کنید؟ آقای حسینی چند وقت است که اینجا کار می -

 روز میش . 1هل   روزه ی  خورده هیشتر 1من تقریبا  

 به ایران؟چرا در این موقعیت آمدید  -

تونسختی . مخ ال تخو شخهر      حاال تو این موقعیتی ک  اومدی  ه  خاطر مونخدن نمخی   

ش . اونجا مجبوری  ک  هخری    اینجا هاش  ک  ههتر می کردم خودم  شهر کاهل زندگی می

کنی . اگر قرار هود هرم  ها مجاهد هخرم.   ه  دولت سرهاز  کنی  و تو اون رژی  قبول نمی

ت من خودم مجاهد هودم ولی چیز  نداشخت  ههخورم  یخ  خخرده     رف این مجاهد ک  می

 ضعیف هود ه  همین خاطر اومدی  اینجا.

 شما در اینجا خانواده هم دارید؟ -

 هل .

 ی شما اینجا هست؟ چه کسی از خانواده -

 اینجا از فامیال م ال از افغانیا یا از ... 

 چه کسی به شما گفت بیایید یزد؟ -
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 جا ی  شناسایی داشتی . اهلل فالن ت  م ال حزبشناخ از قبل ک  می 

 شما از کدام منطقه هستید؟ -

   کاهل. از منطق  

 از کدام ده؟ -

 مال ده قاهل. 

 چند تا برادر خواهرید؟ -

 تام خواهر دارم. هفت تا. 3تا هرادر  1

 همه اینجا هستند در ایران؟ -

 شون افغانستانن. هم  اونجا. یکی هرادرم اینجای  هاقی 

 چرا شهر دیگرنرفتید آمدید یزد؟ -

شهر دیگ  ک  حاال م ال از همشهریا  ما اینجا زیاد هود. ه  خاطر اینک  مردم یخزد  

 ی  خورده روششون ها افغانا خوه . هعدم کار ه  فراوون  ه  اون خاطر.

 اید؟ قبال هم یزد بوده -

 ه  هودم. 34ه  یزد هودم. هل . سال  34   ا. قبال سن قبال چر

 بودی بعد رفتی؟  19سال  -

 هرج اینجا هودم. 71ک  اینجا هودم  34هل . سال 

 ای؟ تا حاال دو دفعه در ایران بوده -

 هل .

 ای؟ بیشتر نبوده -

هرجش  م ال دو هرجش ه  دو هرج و نی  م ال س  هرجش  71م داشت ک   ن . البت 

 ،. ان اینا هودم هاقیساختم

 کردی؟ وقتی که رفتی افغانستان چه کار می -

افغانستان خب رفت  اونجا مخ ال کخارایی داشخت . خخب قخبال مغخازه داشخت  اونجخا         

 فهمید ؟

 توی همون ده قابل؟ -
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 ده قاهل  هل .

 ی چی؟ مغازه -

   رخت م ال پارچ . مغازه

 فروختی؟ پارچه می -

 پارچ   هل .

 کردید؟ نمیکشاورزی  -

 ن . 

 زمین ندارید در آنجا؟ -

زمین چرا تو  دهاتاش  داری  کخ . زمخین داشختی  کخ  ولخی خونخ  داشختی  از         

 خودمون.

 حاال آن زمین و خانه دست کیه؟ -

 اونا م ال عمو  م ال ک  اونجاس تو  دهاتا  دست اونا. 

 چرا عموی شما مانده آنجا؟ کارش خوبه، وضعش خوبه؟ -

خوه  او. م ال پدرم دوتا هرادرن م ال ی  خورده زمخین داشخت. وقتخی    حاال وضعش 

شخ  اون گرفخت. دو تخا     شو اون گرفت یکی سوا شدن ها ه  تقسی  کردن ک  یک سر 

 ش  ک  زندگی کن  ها زمین ک . خونواده نمی

 حاال عمو طرفدار دولت است؟ -

 ن  هاها.

 طرفدار چی هست؟ -

 طرفدار اسالم . 

 جا راحت هست؟زندگی شما این -

 خیلی راحت .واهلل 

 حمام دارید؟ -

 حموم داری  اینجا ه  این خاطر راحت .

 خواهی زن بگیری؟ نمی -
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 زن حاال ن .

 چند سال دارید شما؟ -

 سال. 31

 خواهی زن بگیری؟ کی می -

 چرا زن و هچ  ک  دارم.

 ات در افغانستان است؟ و بچه؟ زن و بچه زن -

 هل .

 فرستی برایشان؟ میپول از اینجا  -

 هل .

 االن یک تومن برابر چند افغانی هست؟ -

 ی  تومن حاال درست خبر ندارم ولی شاید س  افغانی هاش .

 آید؟ ات درمی خرج خانواده -

 آد. هل . خرج اونا درمی

 ها را؟ ات را نیاوردی؟ زن وبچه چرا خانواده -

آیخ     ست از خیاهون نمیآی  در ش  خب. مشکل  ک  حاال م ال خودمون ک  می نمی

 ها. ها  پشت کوه آی  از کوه اگر هش  می

 خواهند بیایند؟ اگر بتوانند می -

 اگ  هتونن چرا؟

 دوست داری اینجا بمانی؟ -

 هل  دوس دارم.

 مانی؟ روی یا می رژیم عوض بشود می -

 مون . عوض هش  ک  اصال یک مانی  ه  اینجا نمی اگ  رژی 

 آوری یا افغانستان؟ درمیاینجا بیشتر پول  -

  پول هاشخ  خخب پخول اینجخا هیشختر       آرم. اگ  مسئل  واهلل پول اینجا هیشتر درمی

  خای و میهن خود انسان هاش  خوشترم اونجایخ . هخ     آرم. ولی فقط اگ  مسئل  درمی
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گ  یخا اگخ  تخو ده هگخردم کسخی       خاطر اینک  حاال اگ  تو شهر هگردم کسی چیز  نمی

 گ . چیز  نمی

 گویند به شما؟ مگر اینجا چیزی می -

 گیرن. اینجا اگ  م ال کارت شناسایی نداشت  هاشی تو شهر هر  می

 کارت شناسایی خوبه یا بد؟ -

شخون نخ  خخوهن نخ  هخد.       هل   این کار، خوه  اگ  خوب نباش  حاالم افغانیا همخ  

جخا خخدا    آد این جنگل است تر داره  خشک داره. اگر این کار، نباش  م ال یکی مخی 

شهر دیگ  یکی ندون  ی  گنخاهی   ره کن  می ست می نهواست  دزد  یا کار خالف قانونی

 تون  کار خالف کن . سازه. اگر این کارت ک  هست کسی نمی می

 خواهند بمانند یا بروند؟ شان اینجا هستند می کسانی که زن و بچه -

 هرن.خوان  اینا اگر جمهور  اسالمی ایران اگر خارج نکن   نمی

 تا کی؟ -

 ان م ال. تا ک  زنده

 خواهند در ایران بمانند؟ چه کسانی بیشتر می -

 همین مردمان شیع  هیشتر میهواد همون  دیگ .

 اید؟ شما شیعه -

 ای . هل  ما شیع 

خواهندد   مییک  خواهند بمانند و کدام یک می از لحاظ پیر و جوان کدام -

 بروند؟

خواد هره. اونا اینجا خوش . این جوونا  حاال فعال نمیا، اینجان  اونایی ک  زن و هچ 

خخواد   کنن اونخا مخی   ی  داره خدمت می ک  پدر و مادر، اونجای  م ال هرادر، تو جبه 

 هره اونجا.

 مهاجران شیعه و سنی در یزد باهم اختالف دارند؟ -

 ن  تو ایرون اختالفی ندارن. تو افغانستان اختالف دارن.

 هم اختالف داشتید؟توی ده خودتان با -
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از زمان م ال شاه ساه  افغانستان ک  هاه  اختالفی نداشتی . چخون کخ  اون وقخت    

 انقالب نبود دیگ . اونوقت هم  یک شاه و یک مملکت هودی  و اصال هاه  کار نداشتی .

 ای هستید؟ شما از چه طایفه -

 هرهری .

 خیلی متشکریم آقای علی حسینی. -
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 وحیدیگفتگو با آقای 
  

 

 تربت جام   –در مسجد قبا 

 ساعت سه و پنج دقیقه -1315مرداد  22در روز 

 

 اسم شما؟ -

 غالم رسول وحید . 

کنی . اینجا  ] ها آقا  غالم رسول وحید  ک  معل  این مدرس  هستند صحبت می

 اند.  تمام است ک  هرادران افغانی خودشان کالس درست کرده یک مسجد نیم 

 اید؟ ها را دایر کرده چه مدت است که شما این کالسآقای وحیدی -

 شش ماه یا چیز  هیشتر و کمتر  حدود شش ماه میش . 

 قبل از اینجا کجا بودید؟ -

تر هودی  ک  آنها هعد از اینک  تکمیخل شخد  گخچ شخد و در شخد و       ها  پایین خان  

ینک  کالسخها  مخا      ا ما موقتا ه  واسط ا نباید هاشید. هاز تکمیل شد گفتن شما اینج

 کنین. ها  ما ه  ه  نهوره آمدی  اینجا و این خان . االن خود شما مشاهده می هچ 

 بله. -

  ساختمون خون  رو هبینین ه  اصطالح اینجور  درس خخود رو   ه  اصطالح نحوه

سخازه یخک    می ادام  دادی . حتی این نرده و اینها را ه  نداشت. اوستایی ک  مسجد رو

 انی .اوستا  افغ

 بله. -
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 ها رو ساخت هرا  ما ه  اصطالح. او همکار  کرد این نرده

 ی باال؟ که بتوانید بیایید این طبقه -

   هاال و از اینجا استفاده کنی . اینجا هیایی  طبق  

 بفرمایید شما چند نوع کالس در اینجا دارید؟ -

 ما تقریبا دو نوع کالس داری .

 بله. -

هایی ک  تا حدود  سخواد داشختن کخالس     افتتاح کردی . هچ ما از کالس اول دوم 

دوم هودن. اونهایی ک  اهتدایی هودن کالس اول. االن ما دوتا کالس دوم داری   چهارتخا  

 اول.

 بله. -

دوتا کالس دوم ما االن ه  سوم ارتقا پیدا کردن. در یخک کخالس دوم االن امتحانخا    

ع شده. چهارتا کالس اول داری  کخ  اینهخا   تموم شده و سوم شرو هنوز ادام  داره. یکی

 ه  مراحل مقدماتی خود را گذراندن و االن کتاهها رو تقریبا شروع کردن. 

 های کالسها در مجموع چند نفر هستند؟ بچه -

هخا هخین چخل تخا شصخت.       ش . هچ  کالس معموال از چهل تا شصت نفر تشکیل می

 هاش .شاید حدود دویست و چل یا پنجاه ه  اصطالح نفر 

 چند تا معلم دارید؟ -

 شش تا معل  داری .

 با خود شما؟ -

 یک از جمل  معلمین .

 آقای وحیدی خود شما کی تشریف آوردید ایران؟ -

 آمدم. 13ایران در سال 

 کردید در افغانستان؟ قبلش چه کار می -

 دادم.   تحصیل می دادم. تحصیل. ادام    درس می در افغانستان ادام 

 تان یا دانشگاه؟در دبیرس -
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   مذهبی هود.   ما دینی هود. نسبتا مدرس  مدرس 

 در کدام شهر؟ -

دادم. کالس تقریبا    تحصیل می هرات  شهر هرات  مسجد جامع شهر هرات ادام 

 خواست تموم هش . دوازده هود. سال اخیر می

 اند؟ آقایان دیگری که معلم هستند تا چه میزان درس خوانده -

 ندن. معموال دیپل  یا هاالتر از دیپل  در همین حدود.اونام درس خو

 اید یا با خانواده؟ شما تنها به ایران آمده -

 اومدی . 11اهتدا تنها آمدی  هعدا ها خانواده. خود ما تنهایی سال  

 بله. -

 آمدن. 13حوت آمدم اما خانواده سال  30هعد از انقالب 

 شما چرا آمدید؟ آیا تحت تعقیب بودید؟ -

حوت ه  اصطالح همراه هرادران  30  چون در جریان اون حرکت قیام مسلما دیگ 

نفخر از فامیخل مخا را     6همکار  داشتی  مظنون شدن. هعد هرادران در جریخان هسختن   

 هود هل . 11اسفند  30شهید کردن. در همین 

 ی حکومت؟ دوره -

 کی هود. تره

 کی؟ تره -

عمو  ما رو گخرفتن. هاهخام زنخدانی شخد      عمو  ما رو گرفتن. پسر  11قیام اسفند 

هرادر ما زندانی شد. هعد از او عموم ها پسر عموم شخهید سخاختن دگخرا آزاد شخدن. هخ       

 واسط  همین مجبور شدم من تری وطن کن  و ه  ایران مهاجر ش .

 بچه دارید؟ -

 االن هل .

 آقای وحیدی چند سال دارید؟-

 سال. 33ما تقریبا  

 جوان هستید. -
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 هل .

 های کوچک دارید؟ بچه -

 یل . یکی دوسال   یکی دیگ  ام س  سال   یکی دو سال .

 شما کارت مهاجرت دارید؟ -

 کارت داری   هل .

که ندارند. از نظدر    ها اینجا چه مشکلی دارند به غیر از جای مدرسه بچه -

 ی کتاب در چه وضعی هستند؟ مسئله

ارن. ما حتی چخن روز قبخل شخاهد      کتاب  مسائل دفتر  ه  هیچ عنوان ند مسئل 

ها نیومد  دوروز غیبخت داشخت. گفخت  چخرا غیبخت       یک عده جریان هودی . یکی از هچ 

  دفتخر تخو    تونی  حساب کنی  هودج  دار  گفت دفتر پیدا نمیش  و پدر گفت  ما نمی

رو تامین کنی  و دیگر مدرس  نرو. و هاز ما گفتی  الاقل هیاین پس از دفترا  قبلی کخ   

کن پای کنی  و دوهاره استفاده کنی . از این مشکل هخ  اصخطالح    ها داشتن ها پای چ ه

   دفتر و مداد و مسائل جا و اینها... مسئل 

 کتاب چی؟ -

 کتاب ه .

 کنید؟ جوری کتاب تهیه می شما چه -

دون . ما کتاب نهضت کخار   کتاب ه  نداری . کتاب ه  از کتاهها  نهضت فقط یک 

 نی  اینجا.ک می

 بله. -

کالس اول فقط ما یک جلد کتاب نهضت داشتی . استادا از رو ه  شاگردا تخدریس  

 ذارن. کنن. هر کتاب نهضتی هگیرن در اختیار ما نمی می

های شما سدوال   خیلی ممنون آقای وحیدی. اگر اجازه بدهید من از بچه -

 کنم، همین آقا که پیش ما هست. اسم شما چیه؟

 مصطفی.

 چی؟آقای مصطفای  -
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 عطایی.

 آقای مصطفای عطایی. شما چندوقته ایران هستید؟ -

 ما یک سال میش . 

 اید؟ با پدر آمده -

 هل .

 کند؟ پدر شما چه کار می -

 کند. پدر رفت  تهران کار می

   کند؟ رفته تهران کار می -

 هل .

 کنی؟ اینجا شما با کی زندگی می -

 ها کاکام. 

 کنی؟ با کاکا زندگی می -

 عموم. 

 بله. چندتا خواهر و برادر هستید؟ -

 ی  خواهر دارم  هرادر ندارم.

 خواند؟ کند. درس می خب خودتی و یک خواهر. خواهرت چه کار می -

 خواهرم خرده حاال.

 خرده؟ -

 هل .

 آها. خیله خب خیلی ممنون دیگه. شما اسمتون چیه؟ -

 عطامراد.

 شما چند وقته ایران هستی؟ -

 دو سال.

 آمدی؟با پدرت  -

 ها.
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 پدرت کجا هست االن؟ -

 همینجای .

 کند؟ اینجا کار می -

 ها.

 کند؟ چه کاری می -

 کند. همینطور کار می 

 کند، پدرتون کارت دارد؟ همینطور کار می -

 ن .

 نداره؟ -

 ن 

 خیله خب. خیلی ممنون آقای وحیدی ما ... -

درس   شخهید   هخا  شخهدا هسخت  هچخ      کخن . اینجخا هچخ     خخواهش مخی  »معل : 

 «خون . می

 شما چیه؟ بله، اسم -

 عبدالرسول

 عبدالرسول چی؟ -

 عبداللطیف شهید. 

 «عبداللطیف شهید اس  پدرش .»معل : 

 آها اسم پدرشه. شما چند وقته ایران هستی؟ -

 یک سال میش .

 یک سال؟ -

 ها.

 چه جوری آمدی ایران؟ -

 ها؟

 چه جور شما آمدی ایران؟ -
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 ها...

 «کن.هلندتر صحبت » معل :

 ها ماشین اومدی .

 «پدرهزر  و عمو، اومدن. دوتا از همراها شهید شدن.» معل :

 شهید شدند؟ پدرشون کجا شهید شده؟ -

 «تو افغانستان در جنگ شهید شده.»معل :

 کنه؟ تو جنگ شهید شده؟ اینجا تنها زندگی می -

 «االن ها مادرش .»معل :

 با مادرشه؟ -

 عموم ه  هست   هاهام ه  هست . 

 «پدرهزرگش هست.»معل :

 پدربزرگ بله. چندتا خواهر برادرید اینجا؟ آها، بابا یعنی -

 ما یک خواهر و هرادر نداری .

 «یک خواهر و هرادر مرده.»معل : 

 آها. تنهایی شما! -

 هل .

 خب اینجا کالس چندمی شما؟ -

 کالس اول.

 گیری؟ درس یاد می -

 هل  

 ی الف ب را بلدی؟ ههم -

 هل .

 توانی از اول تا آخر بگی؟ خیلی خب. الف ب را می -

 هل .

 بگو ببینم.-
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الف  ب  ت  ث  ج  ح  خ  دال  ذال  ر  ز  سین  شین  صاد  ضاد  طخا  ظخا  عخین     

 غین  ف  قاف  کاف  الم  می   نون  و  ه   .

 خیلی ممنون. زنده باد. -

 شویم. کند خیلی ممنون میها هم صحبت  یکی دیگر از بچه -

 «هیا هیا. یک جزء قرآنو ههون.»معل :

 اسمتو بگو بعد بخون. -

 عبداالحمد.

 بلند صحبت کن. -

 «عبداالحمد  خوب هلند هلندتر.»معل :

 عبداالحمد.

 «دستور  ههون.»معل :

اعوذ هااهلل من الشیطان الرجی . هس  اهلل الرحمن الرحی . یا ایهخا الخذین آمنخوا. ان    

 اهلل مع الصاهرین...

 بسیار خب. چندوقته ایران هستی؟ -

 یک سال. 

 کنی االن؟ با کی زندگی می - 

 ها خالو  خود. 

 پدر شما شهید شده؟ -

 هل . 

 دیگه با کی زندگی میکنی؟ عمو و اینها نیستند؟ -

 داری .

 «کاکا دار ؟»معل :

 هل . ه  افغانستان .

 «ه  افغانستان .»معل :

 ر برادر داری؟چند تا خواه -

 س  تا. 
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 کنند؟ سه تا. کار می -

 کن . یکی کار می

 برادرت؟ -

 ها.

 چند سال دارد؟ -

 پانزده شانزده سال.

 دهد؟ خرج خانه را چه کسی می -

 هرادر.

 شما از این مدرسه راضی هستی؟ -

 هل .

 گیری؟ چیزی یاد می -

 هل . 

بسیار خوب. اگر بتوانیم با یکی از بدرادران معلدم کده اینجدا هسدتند       -

 شود. صحبت کنیم خوب می

 لطفا خودتان را معرفی کنید. -

 .اس  ما سید اهراهی  حامد 

 بله. -

 مدرس   سرمعل  این مدرس  هست . سرپرست این 

شما سر معلم هستید؟ خیلی خوب ممنون. آقای وحیدی فرمودند اینجا  -

 ماهه راه افتاده، بله؟شش 

 هل  حدودا از پانزده  هرج. 

اند به سوم. یعنی تو  رفته چه جور است که فرمودند بعضی از کالس دوم -

 اید شما؟ همین فاصله امتحان کرده

خوای  ک  ها وجود  کخ  امکانخات کمخی داریخ  از      اینطور مسئل  هست ک  ما می 

ا  کخ  دارن   ما ها او تال، و پیکار انقالهی  هیشتر  هگیری . هرادرا   وقت ک  استفاده
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ایخ     تال، زیاد  کردن در طول این مدت و شاگردایی ک  ما در دو صنف جذب کرده

ها  خود در مسجدها  خخونگی چیخز  خونخده هخودنن آشخنایی هخا        اهتدا اینا در خون 

 حروف و اینا داشتنن ها خط فارسی و حتی ها کلمات عرهی هعضی آشنایی داشتن. خط

فارسی ک  ه  اینا شروع کردی  سریعتر پیش رفتی  و ها اون شوقی کخ  اینخا داشختن و    

 ا  ک  اینا داشتن و تالشی ک  استادا داشتن تونستن ظرف پنج ماه ... عالق 

 برن به کالس باالتر. -

 هل   هل .

 ولی سال تحصیلی شما چند ماهه؟ -

گفتی  ک  اگر امکان از این  ما سال تحصیلی در این جریان ها هرادرا صحبت کردی 

هاش  ک  هرادرا آمادگی از این داشت  هاشن  شاگردا آمادگی از این را داشخت  هاشخن کخ     

هرن یک کالس هاالتر یا هتونن در یکسال حتی دوکالسو ههونن ما همو دو کالسو پیش 

رن  تونن  پخیش مخی   تونن ههونن پیشبرده نمی هبری . هعد در قسمت شاگردایی ک  نمی

 مون یک سال.ه

 ماه دیگر؟ 0یک سال یعنی  -

 ماه. 3هل . 

دهیدد، نظمتدان    شما ولی االن که تابستان هسدت و داریدد درس مدی    -

ی مدارس تعطیل اسدت در ایدران    شود؟ یعنی االن تابستان همه جوری می چه

 کنید؟ ولی شما کار می

مبود مخواد    ک ها در زمستان تعطیل هود واس  در افغانستان طور  هود ک  مدرس 

سوختی یا کمبود امکانات یا راه ک  دور هود. ما همخون مسخئل  رو در نظخر گخرفتی  در     

اینجا چون ما جایی نداری  و امکانات نداری  ه  اون صورت در زمسختون هتخونی  ادامخ     

آمخد کردنخو    و هدی  درس رو. همچنین تعداد شاگردا  ما اک را اون امکاناتو ندارنن رفت

 ین واسط  ما در نظر گرفتی  ک  در همین هوا  گرمی درسو ادام  هدی .تونن  ه  ا نمی

 خود شما کی تشریف آوردید به ایران؟ -

 .11من هرج چهارم سال  

 کردید در افغانستان؟ . شما آنجا چه کار می51 -
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 اونجا معل  هودم.

 معلم. در کدام شهر؟ -

 در هرات.

 در خود هرات؟ -

 هل   در هرات.

 یا آموزگار؟دبیر بودید  -

 ن   معل  هودی . معل  آموزگار.

 دانید؟ تفاوتهای این اصطالحات را دراینجا می -

 هل   هل .

 دبیر بودید؟ نه آموزگار. -

 معل . معل  هودی .

 چرا آمدید به ایران؟ -

ما در یکی از تواهع استان هرات  حدودا دوازده کیلخومتر  از شخهر هخرات فاصخل       

 هعضی تحصیالت و در دارالمعلمین عالی... داره ه  دنیا اومدی  و

 توانیم ضبط بکنیم. ها ساکت یک دقیقه برای اینکه نمی بچه -

  تعلی  و ترهیت تمام شخد. اسختهدام    تحصیالت ما در دارالمعلین عالی در رشت  

شدی  ه  یکی از مدارس در محیط آشنایی کامل داشتن ها ما و در ضمن هر امر همخون  

  داشتی  و فعالیتها  مذهبی ک  داشتی  هیش از ایخن نتونسختی    احساسات مذهبی ک

حوت ه  خصوص در اونجا ما هتونی  ادام  هدی . ه  اون مخدتی هخ     30در اونجا هعد از 

ها در  حوت در هرات موندی  اینطور نبوده ک  ها کار ادام  هدی . یا در کوه 30ک  هعد از 

   اینجا.این آواره و سرگردان هودی  تا اینک  آمدی

 ببخشید تنها تشریف آوردید یا با خانواده؟ -

 هود ک  خانواده  هرادرام و پدرم و اینا اومدن. 13تنها آمدم. هعدا سال  11من سال 

 بچه هم دارید شما؟ -

 نهیر.
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 اید؟ ازدواج کرده -

 ام. ن  خیر. ازدواج نکرده

 تنها هستید؟ -

 هل . تنها. 

اید؟ کی شماها را انتخاب کدرده   انتخاب شدهجور  این معلمها و شما چه -

 برای این کار؟

اینطور مسئل  هود ک  ما پیشتر از س  چهار سال پیش کالسخهایی داشختی . درس   

دادی  ولی شکل منظمی نبودن کالسهایی هود محدود هخا هرادرمخون آقخا  مهلخص.      می

و تعخداد هخرادران    ا  این مدارس هود و امکاناتی ه  ما نداشتی  اهتدا چون شروع مرحل 

هرروزه نتونستی  جمع کنی  ه  این واسط  ما شروع کردی  کارو ها این تعداد هرادرا ک  

 دی . در اینجا هودن. متعیهدان  کار را شروع کردی  و ه  همین طری  ادام  می

به ابتکار خودتان یا مثال آقای مخلص شما را تشویق کرد. شدما را کدی    -

 باشید؟تعیین کرد مثال سرپرست 

هینین اینها در طول  ما از اهتدا هاه  همکار  داشتی  این هرادرایی ک  در اینجا می

ند هااحساس و همیش  در همین راه انقخالب  هاه  همکار  داشتن. هرادرایی هودانقالب 

 کار کردن. دوره  آمدی  و مدرس  را تشکیل دادی ..

 گیرند؟ نجا حقوق مییبله، معلمین ا -

 کدوم معلمین؟

 مثال شما، ایشان... -

 ای   محض رضا  خدا. گفتی  ما هر اساس تعیهد اینجا آمده 

 شود؟ جور تامین می خب خرجتان چی؟ خرجتان چه -

 دن نصف روز این هرادر ما... آن اینجا درس می این استادا  ما نصف روز می

« کنخی .  سخاز  مخی   سخاز  داریخ   صخبح سخاعت     خودمخونی  سخاعت  » معل  دیگر:

کنخ     فروشی داره. از مخا یخک هخرادر کخار مخی      ساز  داری   این هرادرمون ساعت ساعت

 مهندس .
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 باد.  زنده -

 هرکدوممون شغل ه  خصوصی داری .

 بله. -

 نصف روز  شرایط انقاله  دیگ . 

آقای مخلص شما اگر نظری دارید راجع به این مدارس بفرمایید خیلدی   -

 شویم. ممنون می

الرحی . همانطور ک  هرادرا  ما توجی  دادن  مخا    الرحمن  اهلل هس کن .  خواهش می

دونخی  در هراهخر هخ      ه  اساس ه  عنوان یک قشر روشنفکر جامع  خود رو مسخئول مخی  

ای  و ها احساس مسخئولیت در   چیز. روز ه  جمع شده ها  محروم از هم  خصوص هچ 

هینخین  از نزدیخک لمخس     هراهر این نسل محرومی ک  فعال در همخین حالخت شخما مخی    

تخرین امکانخات. حتخی هخا هخرادرا از دادن جخا از دادن        هرن ها اهتدایی کنین ه  سر می می

ر شخرایطی پخیش خخود    حال در ه ا ی کنن ولی علی ها  مسجد ه  ه  ما دری  می خون 

تعیهد سپردی  ک  هاید این مسئولیت رو ه  دو، هکشی  و ایخن کخار رو    اخالقا ً و وجداناً

انخد کخ  اینخا کخارت      هینین از کسانی یش هبری . اک ریت این شاگردایی ک  شما میه  پ

  تحصیل و امکخان اهتخدا و آغخاز     شناسایی ندارن و در مدارس ایران از اینا امکان ادام 

نمودن تحصیل وجود نداره و ما ه  از همین شرایط و امکانات اهتدایی استفاده کخردی   

اسالمی و انقالهخی در هخاور ایخن ملخت خخود و در هخاور       و ه  عنوان ادا  یک مسئولیت 

 دی  انشاءاهلل.   خود  و این حرکت را تدادم می جامع 

 اید؟ شما با مقامات برای اینجا صحبت کرده -

ئولیت حی ک  هتوانند واقعخا شایسختگی و مسخ   متاسفان  تا کنون ما ه  مقامات صال 

هکنن ما دسترسخی پیخدا نکخردی     این رو داشت  هاشن ک  در همچین مسائلی رسیدگی 

ک  خدمت از اینا هرسی  و مشکالت خود رو مطرح کنی . اما خخود مقامخات جمهخور     

ا شناختی ک  از وضعیت مهاجرین در مرزهخا و هخ  خصخوص در    اسالمی ایران طبیعتا ه

خوای  انشاءاهلل ک   شهرستانها  نوار مرز  دارن ها این مشکالت آشناین. و ما از اینا می

توانند در حد توان و در حد مقخدور   این مسائل هرسند و امکاناتی اگر دارن و اگر میه  

در اختیار ما هذارن. ه  خصوص از امکانات آموزشی نهضت سوادآموز  ما تقاضا داریخ   
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ن همخ  در محخل سخوادآموز      هایی ک  اینجخا جمخع شخده    ک  ها ما همکار  کن . هچ 

سخوادآموز  هخا مخا همکخار       ری . اگر نهضتاب سوادآموز  ه  نداهستن حتی ما کت

تونی  این حرکتو ههتر سازمان هدی  و حتی زیر پوشش نهضت سخوادآموز    هکن  ما می

 گیر  در اینجا ه  وجود هیاری . تونی  یک حرکت چش  ما می

آخر شما خودتان مسائلتان را با مسئوالن نهضت سدوادآموزی مطدرح    -

 کنید؟ نمی

گیخر    ز  هخ  صخورت محلخی در ایخن کارهخا تصخمی       مسئوالن نهضخت سخوادآمو   

کنن. امکاناتی ک  دارن در اینجا محدود ه  شهرستان هسخت و امکانخات از اینخا در     نمی

سطح مهاجرین امکانات کمی هست. یعنی هاید مقامات نهضت سخوادآموز  در سخطح   

 کل رو  این مسئل  تصمی  هگیرن و عنایت ه  خرج هدن.

 به تهران گزارش کنند.توانند  اینها آخر می -

هل . متاسفان  تا ه  حال یکی دو هار ه  ما مراجع  کردی  و اینخا مشخکالت داشختن    

 یا مانعی هوده نتونستن هرا  ما انجام هدن.

 بله. -

حتی ما کتاب از اونا درخواسخت کخردی ن کتخاب هخ  مقخدار کخافی در اختیخار مخا          

ر حد نیازها  خخود مخا هسخت و مخا     آید د نتونستن هذارن. گفتن کتاهی ک  هرا  ما می

 هیشتر از این کتاب نداری  ک  هرا  شما هگذاری .

توانیم گفتگو را تمام  بله خیلی ممنون، خیلی متشکر از آقایان. حاال می -

 خواهند عکس بگیرند بنشینند. ها می کنیم. اگر بچه

 «سر کالسها هنشینن.» معل :

 

*** 

 

 جور هست؟ فرمودید چه ها می بهداشت بچه -

از نظر ههداشت اصال  امکانات ههداشتی در حخد صخفر هخ  نخداری  چخون تجمخع        

نفر هچ  حتما امراض سار  اینها دارن حتمخا وضخع    34هست و محیط داخل هر صف 
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ها و امراض سار  هست و ما اصال هیچ امکاناتی هرا  جلوگیر  حتی هرا  وقایع  خان 

 امراض هرا  شاگردها نداری  و از ناحی  هسیار ها مشکل مواج  هستی .از این 

شما اگر ایدن امدراض را بده بیمارسدتان گدزارش کنیدد کداری انجدام          -

 دهند؟ نمی

هخا چخون    کنی  هیمارستان. هعضخی  ها رو روون  می . خود ما هچ ه  هیمارستان خیر 

هدار  همون ده تخومنی کخ    گیرن فرض هفرمایین در ه همون ده تومن  ک  از اینها می

گیرن همون استطاعتو ندارن. هناهراین همینطور از این نقط  نظخر خیلخی یعنخی هخا      می

ای  اگر هش  یکی از معلمین خود کمکها   هست مواجهی . صد در صد حتی ما گفت  هن

اولی  هره از این آموز، هدی  در فالن جا و هعضی از امکانات دارویی مهتصر  از فخالن  

 پیدا کنی  و در اختیار اینا هگذاری . اما ه  اون ه  فعال نبوده.جایی 

 ی مسلول هم دارید در اینجا؟ شما بچه -

هایی داری  کخ  امخراض    ها  مسلول ه  داری   هچ    مسلول ه  داری ن هچ  هچ  

م ال جلد  زیاد  دارن. هعضیا کچلن. هعضی دیگ  امراض واگیر  دارن ک  ها دیگخران  

 گخی  مخا در اصخطالح خخود کلخ       دن. حتی ما کل  پرهادی مخی  صحبت کنن انتقال می

گی  تا وقتی ک  یخا ههبخود    کنی  می  شن این سار  هست. او را مرخص می پرهادی می

 سرایت نکند. قاهل جلوگیر  نبوده تا االن. ها   هچ  هیاهی یا اینک  هقی 

 بله خیلی ممنون آقای مخلص. -

 

*** 

 

 ها  ]گفتگو ها هچ 

 اید؟ کنید؟ خانه اجاره کرده شما کجا زندگی می -

   حمام. ای   مقاهل مسجد میر کوچ  هل . خون  اجاره

 اتاق داره؟ چندتا -

 .اتاق 1اتاق  0
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 ی ماهانه چقدر است؟ اجاره -

 در ماه حدود س  هزار تومن. 

 حدود سه هزار تومن؟  -

هرادر کار ساختمانی  3کنن فقط  س  هزار تومن. چون هرادرا  دیگ  داری  کار می 

   خون  داره درآمدشون. کنن اختصاص ه  اجاره می

 ]ها یکی از معلمان 

 سئول مدرسه هستید اسمتان چیست؟حضرتعالی که م -

 اسم  اهراهی . 

 اید؟ آقای ابراهیم خان شما هم منزل اجاره کرده -

 ای . هل   ما ه  اجاره کرده

 ی شما حدود چند اتاق دارد؟ خانه -

 از ما حدودا چهار تا اتاق داره. 

 دهید؟ در ماه چقدر اجاره می -

 ش . ما س  هزار و صد تومان. همین حدودا ها آب و هرق می 

 با آب و برق؟ -

 هل . 

 خانه راحت اجاره داده؟ صاحب -

 دیگ  ها یک ماه دویدن هاالخره خان  دادن. 

 ] ها یک معل  دیگر 

 شما که یکی از معلمهای این مدرسه هستید اسمتان چیست؟ -

 محمد شریف.

 اید؟ اجاره کرده آقای محمد شریف شما هم خانه -

 هل . 

 دهید؟ چقدر اجاره می - 
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دوهزار و هشتصد و پنجاه تومن هدون آب و هرق. آب و هرق مرهخوط هخ  خودمخون     

 است.

 ی شما چند اتاق دارد؟ خانه -

 حدودا چهار اتاق هزرگتر داره یا کوچکتر.

 کنید؟ ای که زندگی می چند نفر هستید تو این خانه -

 ادرمون و فامیال از اونا داری   یازده نفر هستی .تو این خون  ها دو هر

 کنند؟ یازده نفر که چند نفرشان کار می -

 کن   خودم  نصف روز هساط دارم کنار خیاهون. دو نفر اینا کار می 

 چه بساطی در کنار خیابان؟ -

دیخ . همخین لباسخ  دیگخ ن افغخانی  البتخ         ما لباس افتهارو از دست نمی ها دیگ 

دوزن و در هیخرون مخا    کنن مخی  دوزی . در خان  زنا ه  ما کمک می خان  می خودمون در

 فروشی . می

 فروشید. تقریبا این برایتان یعنی کمک خرجی است. می -

ا  جلو  دست گدایی ما رو گرفت  دیگ . ن  تخا انخدازه کخ  خودکفخا      خب تا اندازه

 ا  دیگ . هشی . خب تا اندازه

 دهند؟ یازده نفر را میوقت سه نفر خرج  بله. آن-

هخرن داخخل    هل   هل . یک هرادرمون ک  همیش  نی  ک  در اینجا کار کن . گاهی می 

ا  هخرا    کن  از نظر اقتصاد  تا انخدازه  ره و گاهی اینجا هس. ه  ما کمک می جبه  می

 ما خوه .

 بله انشاءاهلل که موفق باشید. قربان شما. -
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 جامیگفتگو با آقای ضیاءالدین 
  

 

 ی شیخ احمد جام ی علمیه در مدرسه

 ساعت : نه صبح -1315مرداد  22روز چهارشنبه 

 

 

الددین   ی احمدیه جام خدمت جناب آقای حاجی ضیاء ی علمیه در مدرسه

آقا ما خدمتتان رسیدیم که  جامی از اعضای هیئت امنای مدرسه هستیم. حاج

آشنا بکنید و بفرمایید در این  محبت بفرمایید و ما را با فعالیتهای این مدرسه

 شود و چه نوع طلّابی اینجا دارد؟ مدرسه چه درسهایی داده می

الشیطان الرجی . هس  اهلل الرحمن الرحی . مدرس  قرهخان همینطخور     اعوذ هاهلل من

  دینی است ک  در فق  و اصول خدمتتون عخرض     علمی  معلوم  حوزه ک  از اسمش

طلّاب ک  داشختی  کخ     701ش . ک  تشکیل شده از  تدریس میکن  همین علوم دینی 

 شن. التحصیل می اند ک  امسال فارغ یازده تا، در سطح عالی

 سطح عالی شما یعنی چی؟ -

 یعنی از کالس دوازده مدرس .

 ی معمولی؟ مثل کالس دوازده مدرسه -

 گیرن. اینها تقریبا لیسانس الهیات می

 ن؟ی شما یا از بیرو از مدرسه - 

  ق  یا در سطح دانشگاه این تصخدیقی کخ       علمی  رن یا حوزه ن  خیر. هعدا می 

 .دی  اعتبار، هراهر یک لیسانس است ما اینجا می
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 تصدیق خود شما؟ -

 هل .

 ما عرض کردم همینطور سطحی است از کالس اول از اون ک  تشریف آوردین.

 های کوچک هم اینجا دارید؟ بچه -

رونخد دوم و سخوم و الخی نهایخ  تخا       کنند هعد مخی  س اول شروع میهل . اینها از کال

 دوازده.

 دهید، وزارت آموزش و پرورش قبول دارد؟ تصدیقی که می -

 کن . هل . هل . رو، یک تایید می 

 بله؟ -

 هل . هل .

 ی راهنمایی هم دارید اینجا؟ شما دوره -

   راهنمایی نداری  نهیر. دوره

 شما؟شود مال  جور می پس چه -

 ت است  در سطح است.فقط عرض کردم در همون سطح الهیا 

 بله. شما شاگرد دختر هم دارید؟ -

دن  عطیلخی مدرسخ  اسخت و اینجخا قرآنخی چیخز  درس مخی       نهیر. اینها ت نداری  

 اند. فعال.اینها خارج از نوهت

 فرمودید که صد و چهل طلبه دارید؟ -

 صد و چهل و پنج. 

 و یازده تا هم مدرس؟ -

 یازده تا مدرس هل .

 شود؟ جور است؟ از چند نفر تشکیل می هیئت امنای اینجا چه -

 از هفت نفر. 

 کند؟ چه کسی آنها را تعیین می -
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  اینجا ه  هستند. آقا  حخاجی   اینها رو خود تولیت اینجا ک  جناب امام جمع  

ی شناسخنام  و  اند. البت  خب ها نظر دولت االن از ما ه  فتخوکپ  قاضی ک  االن سفر حج

کند ک  ما کار  نداری   تشکیالت در اوقاف ه  هست. البت  چون اوقاف شان  خالی می

شود و تشکیل شده از رییس هیئخت امنخا کخ  هنخده      پس اینجا تقریبا مستقل اداره می

دار   انخد و خخدمت شخما خزانخ      هاش  و نایب رییسی داری  ک  ایشان ه  ه  سفر حخج 

 داری  ک  هست  س  تا ه  عضو داری .ا   داری  ک  هست  منشی

 شود.  ]در این موقع یکی از اساتید مدرس  وارد می

 از زیارت شما خیلی خوشحالیم. اسم شریف؟ -

 مولو  سید محمد سمیع. 

کردیم راجع به درس اینجا که  داشتیم سوال میآقا  جناب مولوی از حاج -

خوانندد   ها درس مدی  در چه سطحی هست؛ فرمودند که از اول تا دوازده بچه

 ولی ضمنا مثل مدارس معمولی بیرون نیست، چه فرقی دارد؟

 نیم  رسمی است تقریبا. 

رسمی یعنی همان شرایطی که برای مددارس رسدمی وضدع شدده      نیمه -

شود یک دیدپلم   التحصیل می شود. در اینجا کسی که فارغ همگی مراعات می

 گیرد؟ می

 هل   هل .

 نشگاه هم شرکت بکنند؟توانند در کنکور دا می -

تواند هخرود   ه  خارج ه  می شود. هعد از امبات لیاقت هل . هل  امتحان از او گرفت  می

 تحصیل کند.

 اثبات لیاقت یعنی چه؟ -

 یعنی هعد از اینک  تایید هش  دیگ . 

 های ایران؟ دانشکده -

 ها  ایران. هل . دانشکده 

 دیپلم علوم دینیه است؟ دهید منتها دیپلمتان پس شما هم دیپلم می -
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 علوم دینی  هل .

 های معقول و منقول یعنی الهیات؟ توانند بروند در دانشکده می -

 هل . 

 شود؟ آقا چه نوع درسهایی در اینجا داده می حاج -

  درسخها   شود. اسخاس همخ    در اینجا فقط اساسا عل  صرف و نحو درس داده می 

 علوم عرهی است.

 فرمودید. بله می -

خواننخد  در   کالسهایی ک  آقایان کتاهها  صرف و نحو را ه  صورت مفصخل مخی  در 

  عرهی ه  هست تا اینک  شاگردها خب ه  لغت عرهی آشنا شوند و هخاز   ضمن محاوره

 آمادگی هرا  سطوح هاال و کالسها  هاال داشت  هاشن.

ایخن  شود کتاهها  حدیث و تفسیر و فق  و اصخول فقخ  و    هعد کتاههایی خوانده می

فرائضی است ک  مرهوط ه  میراث هست و کتاهها  معانی هیان ک  هخ  نخام فصخاحت و    

 کنی  یا م ال دیوان متنبی. هالغت ما یاد می

 درسهای تاریخ و جغرافیا و اینها هم دارید؟ -

 ن  نداری . 

 عربی است؟ فقط علوم -

اختصاصی عرهی است. درسخها  اختصاصخی عرهخی اسخت و تمخام فنخون و علخوم         

هستن یعنی فلسف  ه  هست و لغت عرب. هل  رو ایخن حسخاب علخوم متداولخ  هرچخ       

 هست.

 بله، بله. -

و حدیث و معانی هیخان و فقخ  و اصخول حخدیث و کتاههخا       صرف و نحو و تفسیر  

 کنی . حدیث را مفصل تدریس می

 االصول تعلق دارد؟ اینجا به برادران اهل تسنّن علی -

 هل . 

 ه طور کلی هرکسی...ی معینی یا ب فرقه -

 هرکس.
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 از چهار تا؟ -

 هر چهار تا. 

 تواند بیاید؟ از هر چهارتا که باشد می -

 هل . از هرادران اهل تشیع ه  ممانعتی نیست.

 دهید... فقهی که شما درس می -

 فق  حنفی است.

 پذیرید؟ شما طالب افغانستان را هم می -

 ها ناامید از عل  و فن نباشند. هل . ه  راحتی  ک  هیچاره 

کار خیلی خوبی است. چند درصد از طلّابتدان االن از بدرادران افغدانی     -

 هستند؟

 هیست درصد.

 کنید؟ اینها وقتی میآیند امتحان می -

گیخری . هخر    هل . یا مدری داشت  هاشد. یا هدون مدری اگر هود امتحان از آنها مخی  

 روند. جا می سوی  ک  استادها مشهص هکنند همان

طلّاب شما معموال در همین محل، به قول برادران افغانستانی ما، بدود و   -

 باششان همین جا هست؟

ه  درس خود را مطالعخ    اینها اغلبها در همینجا هستند. هعضی طلّاب در مساجد

 کنند. می

مرکزشخخان اینجخخا هسخخت ولخخی چخخون مخخا در مسخخاجدمون مخخ ذّن »شخخهص مالخخث: 

دهخی    هایمان شبان  می خواهی   از طلب  دستیار هرا  امام و این چیزها میخواهی   می

 «شان آنجا هست. آنجا ک  البت  اتاقهایی ه  آنجا دارند ک  هیتوت 

 از کل طلّاب ما در مساجد هستند.تقریبا عرض کردم هیست درصد 

 بقیه؟ -

پرسید ک  اسختاندارد اتاقهخا  شخما     ما االن سی اتاق داری  ک  جناهعالی حتما می 

 چیست؟
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 بله. -

 اند. هر رق  ک  جناهعالی حساب کنید ه  مضیق 

 اند؟ در همان حجره اصطالحاً؟ به مضیقه -

 غرف  حساب کنید.خواهید حساب کنید.  حجره یا ه  قول عرهها هرچ  می

 غرفه، بله؟ -

 خواهند. هل   تا حاال استاندارد، س  نفره است ولی االن هفت نفر می

 در یک حجره؟ -

 هل  در یک حجره. 

 ها؟ چند در چند هستند این حجره -

 س  در چهار ه  نیست. مشکل  دیگ . 

 کند؟ اوقاف هیچ کمکی نمی -

تی هیئت امنا رو هخ  رسخمیت   کند  عرض کردم هیچی ک  ح اوقاف ک  کمک نمی 

  علمی  ک  ه  مخا مرهخوط      حوزه گ  از مدرس  نویسی  می شناس . ک  هرچی می نمی

 نیست.

 بله. -

 زیر نظر هست. 

 نظر االن با اوقاف هست. نه؟ -

 ک  هاز ه  ما هیئت امنا، هستی  اون ک  جزو خودش  دیگ . خب درست همون 

 بله. -

شناسخی . نخ  مخا رو در     گ  ما شما رو ه  رسخمیت نمخی   جزء الینفکش . هاز ه  می 

 سطح استان.

ی عمومی است. چیزی نیست. خب این  در سطح استان این یک مسئله -

اش این است کده تدو کدار شدما      یک خوبیهایی داردیک بدیهایی. یک خوبی

کمدک مدالی   اش این است که خدب یدک مقددار     کنند. عمالً بدی دخالت نمی

 کنند. نمی
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نهیر عرض کردم در کارمون دخالت کردن ه  این  ک  صندوق ما رو ایشون خخالی  

 کنن. می

 ده؟ -

شناسی  ه  رسمیت ک  آنجا هیاییخد امضخا کنخین. سخر      گویند شما رو نمی هل . می 

 گویی  چش . ها رو! می جلس 

ف پدول  خواهند پول را بگیرند به چه عنوان اوقدا  خب آخه وقتی که می -

 گیرد؟ می

 کنن. آیند هاز می صندوق اینجا هست  می

 خودشان؟ -

ره.  هل  خودشان. وقتی ک  صورتجلس  رو امضا کردی  هاز حاجی حاجی مکخ  مخی   

 هعدا ک  ما رو ه  رسمیت...

خب خود شما نباید این کار را بکنید. با آخه این مسئله را با مسدئوالن   -

 مشهد هم صحبت بکنید.

  معراجی گفتی .گفتن شما را تلویحاً ما چیز کردی  ولی در اساس نخ .  هل  ه  آقا 

 چون دستور از مرکز نیامده.

 بله این هم وضعی است دیگه. -

 اهلل است. ا  نداری . هرکار  هکنن خالصاً لوج  گل ا  نیست.  مسئل حاال این 

 کاره ماند. به مدرسده از کجدا   جنابعالی یک موردی را فرمودید که نیمه -

 شود؟ کمک می

ه  خدمتتون عرض کن  ک  در سال گذشت  ه  ما هشتاد هزار و نهصد تومخان هخ     

 داده. ما خود ارشاد می

 بله. -

 «هل .» شهص مالث: 

کخ  هخخ  حضخرت موالنخا کخخ  ایشخون ریخیس جخخامع      حضخور انورتخون عخخرض کخن     

اونوقت ما دن ارشاد.  اند  هزار و دویست تومن ه  اینا حقوق می فهرالمدرس هرات هوده
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ه  ک  این در هزن و اون در هزن  ه  خدمت شما عرض کخن  پخیش مخردم  پخنج هخزار      

دهی  خدمت ایشون ک  ها ده دوازده سر عائل . خب    ناقاهلی  ما می تومن ه  ک  هدی 

  ایشون هاالتر از اون  ک  ما اینو حقوق حساب کنی   یک کمک خرجخی   مقام و مرتب 

 خواهد شد.

 کنن؟ موالنا کجا زندگی میبله. حضرت -

 ایشان خان  دارن.

 خانه دارید؟ -

 «پانزده نفر فامیلمان هستن.»موالنا: 

 با همین حقوق دیگه؟ -

 «هل .» موالنا: 

ده و  من ک  عرض کردم هزار و دویست تومنشخو دولخت مخی   ها همین شش هزار تو

 ده. پنج هزار تومن ه  مدرس  می

 بله. -

خواسختی  ایخن    گیری  ما دیروز مخی  ا خدا رو شاهد میعرضن این وضعیت اتاقها  م

کنی   خب یک دسخت   نام می  هینن ک  داری  مبت اتاقها رو دیگ  اول سال تحصیلی  می

 و دستکشی هکنی  خدا شاهده نداشتی .

 بله. -

 کار کن  دیگ  دولت ه  در این وقت جنگ ... و این  ک  دولت ه  چی 

 بله مسئله پیچیده شده. -

و در این وقت چی از این ما هیشتر تخوقعی نخداری . هسخت     در این وقت گرفتار   

وخداوند عزت نفس ه  استادان و مدریسین ما داده ک  همین ک  ما رو اقناع هشخن و هخا   

دین و ما ه  جز این دیگ   گن زیاد می اون شهامت و شجاعتی ک  دارن هنوز ه  ما می

 چیز  نداری  ههشون هدی .

 «تدریس تکلیف شرعی ماست. »موالنا:

 بله. -
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اگر هیچ ه  نباش  تکلیف شرعی ماست ک  هاید ما علوم را تخدریس کنخی  هخرا      

  اسالم را مردم آنطور ک  شاید و هاید هشناسند جامعیت دین اسخالم   اینک  عقاید حقّ 

زنخن حتخی    هعضی کمونیستها و اشهاص منحرف معلوم  ک  دست و پخا خیلخی مخی   . را

خوان در اسالم عزیز  دونن  از این ناحی  می قدس اسالمی رو افیون ملتها میاساسات م

  ایمانی ماست ک  اساسات شرعی هم  جانب   ضره  وارد کنن. تکلیف شرعی و وظیف 

ا، را تشخریح کنخی  و هخ      ها تمام هعدها  سیاسی و اقتصاد  و اجتمخاعی و فرهنگخی  

از پشت دست هشخر هاشخ  هخرا  منخافع     مردم هفهمانی  ک  این دین قوانینی نیست ک  

  جغرافیایی هخ  خصخوص    یک قوم ه  خصوص یا یک هشر  ه  خصوص یا یک منطق 

  خود خداوند هزر  است  تدوین شده هاش . قانون  قانون جاودانی است. قانون ساخت 

  سیدنا محمداً رسول اهلل علی  و سل  شخروع شخده. از ایخن کخ  سخعادت       ک  ه  وسیل 

 رقییات ماد  و  معنو  هشریت را تضمین هکند.دوجهانی ت

 فرمودید. بله می -

الم ل هست ک  نیمچ  طبیب خطر جان است و نیمچ  مال خطر ایمان.  یک ضرب

آید از این مقول . واقعا یک قسمت ما هخا اسخالم شناسخایی کامخل      من خیلی خوش  می

هفهمخانی  مهخ  اسخت. امخروز در     نداره. اگر ما اسالم رو ه  طور شاید و هایخد هخ  مخردم    

تمام اهرجنایتکارا  شرق و غخرب رو مخا و شخما    «. ت الواحدهالکفر مل»حدیث آمده ک  

شناسی  ک  خود در پهلو  اسالم ملت واحده دارند. همگی هرا  تهریب اسالم. امخا   می

چراغ را خدا هرافروخت . نی چراغی را ک  ایزد هرفخروزد هخر آنکخس پخف کنخد ریشخش       

ها  کمونیسختی خخود را    روسها نتوانستند در عرض هشت سال جزئی از هرنام هسوزد. 

در افغانستان مظلوم و افغانستان ک  خالی از اقتصخاد و امکانخات اسخت تطبیخ  کننخد.      

  جوانان  ما هدون امکانات ها شکمها  گشن  ولی اینها یتی  کردند. تمخام آالت و   هم 

 کنند سر افغانستان مظلوم. میکشی خود را تطبی   اهزار تهریبی و آدم

 بله. -

وار قهرمانان   اما اونها ه  طول این هفت سال و هشت سال  هفت و نی  سال  مردان 

هینیخد کخ     جنگیدند و رزمیدند و از خود دفاع کردند. الحمدهلل ایران رو هخ  شخما مخی   
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یبا دومیلیون عالوه هر اینک  در حال جنگ  ها اینک  مشکالت ه  سطوح هاال هاال رفت  تقر

 مهاجر ک  ممکن هاش  زندگی آرامی دارن.

 بله. -

ل شوی . ما غرضمون حفظ دینمخان هخود. مخا در ایخران هخرا  از ایخن       ما هاید متقب 

اومدی  همینجا. ه  ک  سر خدمت هرادرا در زیر پوشش اسالم آزادان  هتوانی  موسسات 

راحخت هخ  فضخل خخدا خیلخی      ای  کلخی و   اسالمی خود را تطبی  دهی  الحمدهلل. آماده

اساسات اسالمی ما ه  هست. هرادرا  اهل تشیع و تسنن افغانستان در اینجا هسختی .  

هرادرا زیاد در مشهد ک  تماسی داشتن. آقا  حسین طالب  آقا  اخالقی وآقخا  علخی   

گ ؟ در پهلخو    آقا  منجی  هاشی و ها هم  در تماس هستی  ه  فضل خدا. خدا چی می

خداونخد سخر همخ  امتیخازات طبقخاتی و      «. انّمخا الم منخون اخخوه   »آمخده  از او حدی ی 

کشخد.   ا  و لسانی و رنگ و پوست وحتی فروعات مذهبی ه  خخط هطخالن مخی    منطق 

ش  از اساسات خدا فرقی هاش .ما مقاهل کی قرار داریخ  امخروز؟ امخروز دشخمنها       نمی

خخواهن و   ایشون تفرق  می  قدرت و قوت ما  خوان ک  اختالفات هاش . واس  اسالم می

 دهلل خب ها کمال خرم و هوشیار ...الحم

االزهر و  روند یا پاکستان یا جامع برادران اهل تسنن بیشتر به ایران می -

 توانند در این حد تربیت کنند؟ یا نه؟ جاهای دیگر؟ آنجاها هم می

ایی کخ   در افغانستان عیناً همون شکلی هود ک  ه  م ل ها پاکستان یخا هخ  هخر جخ     

فهمی  ک  شاگردها خو، دارن یک هخ  اصخطالح    شدن. ما و شما می شد می ترهیت می

  ضخعیف   یک تصدی  از فالن مملکت هیخارن. حخال اینکخ  الحمخدهلل هخ  حخاال هنخده       

کوچکترین علما  این حوزه هست . این را علما  اهل تشیع ه  خبر دارن ک  من در 

اینها خوب هست . اینهخا وسخیل  هخرا  علخوم      معانی و هیان و فصاحت و هالغت و نحو و

 هست.

 بله. -

من خودم تمامی کتبی ک  الحمدهلل در همان االزهر تدریس میشخ  ممکنخ  مخن     

   وسیعی هتوان  تدریس کن  پیش خود االزهریها. انشاءاهلل ه  پیمان 

 بله. -
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 م. خودم از افغانستان خارج نشده اما سهن اینجای  ک  من 

 اید؟ رج نشدهشما اصال خا -

 ام هرا  سیاحت. ام. رفت  حتی ه  کاهل ه  هرا  تدریس نرفت  

 بله. -

التحصخیل شخدی  هخ  اون     یعنی ما هرا  تحصیل از همین خود همین مدرس  فارغ

کردم. معاون مدرسخ  شخدم..    مدرس  ه  حیث استاد پذیرفت  شدم. ده سال تدریس می

تقریبا ده دوازده سخال ریخیس ریخیس یخا     ده سال ه   هشت سال معاون مدرس  هودم 

 مسئول عمومی همون مدرس  هودم تا دوره کمونیستها رسیدن. منو موقوف کردن.

 شما را از تدریس موقوف کردن؟ -

  ریاست ه  ما رو موقوف کردن. آها اونوقت کیخو   هل   هل . از تدریس و از وظیف  

 گذاشتن مطاه  میل خود اینها.

 بله. -

 ه  حزب و ه  چیز از اونا متعهد هود گذاشتن. یعنی نفر  ک  

 اید؟ شما آن وقت کی ایران تشریف آورده -

 .34من سال  تقریبا اول سال  

 ؟19 -

 گرفتن دیگ . گرفتن  ه  اصطالح علما را می هل  اون ه  شبی ک  تقریبا مرا می 

 بله. -

هاز اونجا دوستها هود. فرض کنید در جا  پلیسی و اینها هرکس هود هرادر، خبر  

 داد. می

 بله. -

داد ه  ما. یک روز دوست هرادر تو فردا نسبت ه  تو صحبتی اسخت   اطالع قبلی می 

 و یا یک چیز راپورت رسیده. و حاال هحمداهلل در ایران هست .

ک  ما االن اسختادان داریخ  کخ  از    شهصیت اینها همین اندازه هس » شهص دیگر:

رن دنبال درس و تدریس. ولی مخا خخالص    هیکارن. معموال هجرت کردن  می 11سال 

 «شدی  ک  اینا از مرز تشریف آوردن ه  جلوشون ریهتی .
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 بله. -

کنخی . یخک شخهص اسختاد      چون ما ایشون را یخک شخهص عخاد  حسخاب نمخی      

 کنی . المللی حساب می هین

 بله.خب،  -

تونی  از همین  فرمان این یک اغراق یک چیز  نیست االن ما می طور ک  میهمین

 خود هیای  جلو و پیش اینا زانو هزن  و هگ  ک  ما تسلیمی .

شخنیدی    قدی  ه  خدمتت عرض کن  ک  تعصبات هود. ساهقها مخی » شهص دیگر:

ملخ   ک  در هین هرادرها  اهل تشیع و اهل تسنن در هرات مخا هخوده. همونوقخت مخا ح    

  علمی یا م ال استعداد فکر  کسی ک  هاش  اینجا   کردی . ه  طور  ک  این دایره می

ده. ما الحمدهلل مخدارس هخرادرا  اهخل تشخیع هخ        پیش ما خیلی مه   جلوه نشان می

آوردن و  هوده  اهل تسنن ه  هوده. در تمام محافلی ک  هوده  مشترکاً آنها تشخریف مخی  

هودن  رفتی . استاندار و نوکران م ال پادگان و اونها ه  می میتکایا و مجالس هود ما ه  

هودن. یعنی ما  هیشتر  زیادتر کوششمان این هوده ک  هخ  فضخل خخدا     مامورین هم  می

تعصبات از هین هرود. ما پارسال گذشت  مهاجر ه  داشتی . هرسخال هخ  مخا اسختحقاق     

داری . در همین کاروانی ک   ش  از طرف دفترهایی ک  ما دن. چند نفر  معرفی می می

ما هودی  هرادرها  ما از اهل تشیع خیلی زیاد هودن.  خب هعضی جوانها هودن ک  اینها 

ناختی . ه  فضل خدا یک وحخدت  شناسی  خودشون را معرفی کردن هاز هعدا ش رو نمی

میت در هین هود. ه  اینجا ه  دیگ  مخا همیشخ  در تمخاس هخودی  و هخ  امخروز       و صمی

  قدرتی ک  مسخلمانها دارن همخ  در مقاهخل کفخار هایخد سخد        مون این  ک  هم  عقیده

خخوان پریشخان هکخنن     هینی  ک  مخا و شخما  هخ  نخوعی مخی      شوند. امروز کفّار  خب می

سپاری . انشخاءاهلل از حقخوق    رو. هاز ه  ما و شما خود رو ه  خداوند هزر  میمسلمانان 

کنخی . انشخاءاهلل موفقیخت هخ       دفخاع مخی     خون خود ه    خود تا آخرین قطره حقّ 

 نصیب ما و شما و اسالم هشود.

 بینید جناب موالنا؟ ی افغانستان را چطور می بله شما آینده -

  ما و شما امیدواری  جنگهایی کخ  در   وهلل من این ک  ه  لطف و عنایت خدا هم 

کخن ن م خل اینکخ  در غخزوات       گیره من یقین دارم و دائ  دعا می افغانستان صورت می
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آمدن  ه  حاال مخن یقخین دارم کخ  در     خدواند و مالئکها ه  کمک صفوف مسلمین می

ستن. عخرض کخن  خخدمت شخما کخ  یخک       صفوف مجاهدین جان هر کف ما  مالئکها ه

ش  ک  اگر ما و شما جایی هاشی  یقین خواهد کردی  ک  چهار  جایی طور  همبارد می

پنج نفر ما اگر درون اونجخا هخاقی مونخده هاشخ . و هخ  عنایخت خخدا هعخد اینکخ  احخوال           

هینی  یک چند دست حیوان تلف شده یا یک س  چهار نفر شخهید شخده    گیری  می می

هینخی    اونجا و سایر اونجایی ک  همب استعمال شده خیلی ناچیز و کم . مخی  ک  نظر ه 

تر از این تلفاتی از جانب مقاهل شده. این چیزها هم  امیخدوار   ک  یک هر هیست و اضاف 

ی . ولی ن  مذاکرات امروز. مذاکرات امروزه هیچ ندارد. چون ه  غیخاب مجاهخدین    کننده

خخالف مصخالح مسلمانهاسخت دیگخ . اهرقخدرتها      گیخره. هخ     جان هر کف ما صخورت مخی  

کنن. طبعا هخ      اسالمی صحبت می شده   یک مملکت  کشور اشغال شینن درهاره می

نفع مسلمین اینجا نهواهد هود. از اون ناحی  ما هیچ امیدوار  نداری . فقخط امیخدوار    

نداشختن  ما ه  لطف و عنایت خداس و ه  مقاومت و مبات و پایخدار  مجاهخدینمان. هخا    

  کافی فقط هاز ه  ها همون سالح ایمان کخ  مجهخزن    امکانات کافی ها نداشتن اسلح 

آمخدم کخ     خدمتت عرض کن  مدرس  مخی کنن.  جنگن و از خود دفاع می وار می مردان 

دیخدم. هخا اینهخا مصخاحب شخدم. خخب        73و  71و 70س  چهار نفر هچ  جوان ه  سن 

 لباسها  ه  خصوصی دارن.همین چریکها  ما یا مجاهدها  ما یک 

 بله. -

رونخد    جخنگن. هعضخی مخی    وار در جبهخات مخی   صحبت کردم ها اینها. همینا مردان  

 کنن... ها رو معلوم می کنند راه میهعضی ک  کوچکتر هستن پاکساز  

 فرمایید. بله، می -

گذار  شده  از کخدوم راه شخما    ه  مجاهدا  کجا خطر داره  در کجا ما شنیدی  مین

 تونید موفقان  ه  سر دشمن حمل  هیارین.می

 اهلل. بارک -

حتی زنها ه . زنها  پیرزاد در لباسها  عاد  و اینها. اینها ها مجاهدین مستقیما  

گیخرن و   رن ه  هرکجا معلوماتی می آی  می ارتباط دارن و چون سر اونها ه  حساب نمی

هرچیخز انجخام مهمتخره. الّخذین     گی  از آغاز  از این ناحی  الحمدهلل خیلی ما همیش  می
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قالوا رهِنا اهلل م  استقامو  خداوند ه  همیش  مخا رو هخ  صخبر و اسختقامت و حوصخل  و      

  خود  ما رو توصی  کرده. دیگخ  هنخاهراین    هردهار  در قبال دفاع از حقوق حقّ  و ماهت 

اءاهلل یخ . هخرا  اینکخ  انشخ     همین مبات و پایدار  و تداوم جهاد خیلی امیخدوار کننخده  

  موفقی داشت  هاش  دعا  شما هرادرها و همکار  شما هرادرهخا همیشخ  هخا مخا      آینده

شخ  و مخا راسختی خیلخی ممنخونی  از ایخران. مخا         هست و یقین دارم این مومر واقع می

هینی  مان الحمدهلل ما ه  سیاسخت   وقت گل  نداری  ک  ما کمکها  مالی نشدی . می هیچ

   ه  این گرفتاریهایی ک  دارن. ها این ه  شما یقین کنخین   فهمی واردی  هم  چیزو می

همون تعداد  ک  ه  ما چیز داده شده کارت داده شخده  هخرادرا  ایرانخی هخ  مخا پخول       

 دادن.

 بله. -

  خدا رو نکرد شخکر خخدا    من ل  یشکر الناس ل  یشکر اهلل. هرکس ک  شکر هنده

اوالدا  خخود رو هخ  قناعخت و هخ       ی توصخی  کنخ  هخ   تون . البت  دیگ  هاید  رو ه  نمی

اقتصادچی ک  حتی ه  زندگی هسیار ساده و هسیطی م خل کخ  در صخدر اسخالم هخوده.      

  مخا هخ  مخا     همین چیز  ک  هاعث افتهار ماس ک  اینجا ه  ما فقط الحمخدهلل حجخره  

 ان تشویشی ندارن. سنگر  شده. اک ر مجاهدین از فامیال ک  خب اینجا انتقال داده

موالنا بعضی از برادران افغانی گله دارند با اینکه کوپن دارند ولی  جناب -

 شود، این درست است؟ خب گوشت و این چیزها به آنها گرانتر فروخته می

عرض کن  خدمت شما  ه  گمان  هرادرا  ایرانی ه  همینجور هستند. چیز  ک   

 کن  ه  من و شما هیشتر ندن طب  مقررات. در کوپن  گمان می

گویند که در تربت، ایرانیان گوشت را ارزانتدر از   آقا. بعضیها می بله حاج -

گویند برای ایرانیها هفتاد و پنج تومدان   آورند. می برادران افغانی به دست می

 است و برای مهاجران صد و پنجاه تومان؟

 ن  هیچ  هیچ ما ندیدی .

 «ا  هست تقریبا. فاصل دیگ  عرض کن  ماهین گالی  تا انتقاد یک » شهص دیگر:

وط کنخ  یخک   ولی این را هاید انسان از شایع  و فرضخی  و گالیخ  و انتقخاد رو مهلخ    

 د.آ چیز  هبینی  چی در می
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 در اینجا بین طلّاب افغانی و ایرانی هیچ فرقی هست؟ -

 ن   ایشون حاضره! 

شخ .   حتی دست تلّطف اینها ه  رو  ما مهاجرین هیشتر کشیده می» شهص دیگر:

  هرادرا  ایرانی خخود و مهصوصخا    همینطور ک  در صدر اسالم انصار هودن  ما از هم 

هایی کخ  هسخت واهلل مخا در     ون گل ا  ک  ما فعال هستی  فرمودین شما هم این منطق 

 «ریانی .ج

 بله. -

 چون من. 

دی . گوسفند از افغانستان  هست این حرفها ک  گوسفند م ال ما می» شهص دیگر:

 «ا ایرانی هفتاد و پنج ههوره ما ه  صد و پنجاه.آد چر می

 «ها دیگ . خب اون گل » مولو :

دلیلخ    ایخن  هخ     کن  انسان  اینک  ه  این دلیلخ   خب این   قانع می» شهص دیگر:

 «اینطوره.

آقا شما االن رییس هیئت امنا هستید. طلّاب مدثال افغدانی وقتدی     حاج -

 رید؟پذی شایسته باشند هرچند تا باشند می

 کنی  چقدر استعداد داره. ما عرض کردم اوال ظرفیت مدرس  می 

 فرمودید که تقریبا بیست درصد برادران افغانی هستند؟ بله االن می -

 کنی  ک  اینا... هل  ما ه  وجودشون افتهار می 

 شاگردهای خوبی هستند؟ -

 ههترین.

 هفرمایین.ا  داری . این را دادم خدمت شما ک  مالحظ   ما اساسنام 

 بله. -

این هرکی هاید کارتو پر کن   امضا کن  ک  اوالً متعهد ه  جمهور  اسالمی هشخ     

لباسش تمیز هاش   هرخورد، ها مردم درست هاش   اخالقش  هرکدوم از اینا رونداشت 

کنخ    گی  خو، آمدین. دیگ  هرا  ما فرق نمی گیری  از،  می   مدرس  رو می هزین 

 د هاش  یا از ...خوا هرادر ما می
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 «مقررات  اصول.» موالنا:

 شود؟ مقررات و اصول مراعات می -

 «ش  الحمدهلل ه  حساب کلی. شکل کلی تطبی  می» موالنا:

شود گفت که وحدت و مدوددتی   بله. در این مدرسه در واقع یک نوع می -

 بین برادران افغانی و ایرانی وجود دارد.

 اک را اساتید ما ه  لفظ.

 آقا؟ نفر از اساتید شما افغانی هستند حاجچند  -

 «س  نفر.» موالنا: 

 سه نفر؟ سه نفر از چند نفر؟ -

 از هشت نفر. 

 بله تقریبا نصف به نصف. -

کنی  شاید یکی دیگر ه  پیخدا شخود کخ  همخون تقریبخا       اگرچ  ما تقریبا فکر می 

 مساو  هشن.

 انشاءاهلل که موفق باشید. -

ک  ما یازده تا چی داری   مدرس داری  هل . مخدرس  البت  من ه  ک  عرض کردم  

ده. هخ    کنخ  درس هخ  مخی    داری  ک  کتاهدار مدرس  است. در عین کخ  کتاهخدار  مخی   

 خدمتتون عرض کن  ک ...

کندد درس هدم    فرمودید که یک نفر در حینی که کتابداری مدی  بله می -

 دهد. او هم از افغانستان است؟ می

مینطور  ک  ایشخون  نهیر ایرانی . و ه  خدمتتون عرض کن  ک  دو تا  دیگ  ه  ه

 ن. ه  ناظ  مدرس 

 کنند؟ تدریس هم می -

 کنن. تدریس ه  می 

 بله. -

 دن. س  تاشون ه  این شکلی  ک  دو تا کار رو انجام می 



 110*ههشی از اسناد...*    

 

 دن؟ دوکار را انجام می -

 دن  هشت تا مدرس تمام وقت . دوکار رو انجام می 

بله، بله. خیلی ممنون. انشاءاهلل که این موددت و دوستی بین ایرانیهدا و   -

برادران افغانستانی پایدار و پابرجا بماند و امیدواریم که این مدرسه هم موفق 

 باشد.

ها همین عدم امکانات همیش  متوج  نظ  و نس  عمومی مدرس  هخا ایخن جنخاب     

 آقا  ناظ  است. همیش  هستن.

ت هست. کوچکترین شاگرد این مدرسده چندد سدال دارد    بله، مشکال -

 آقا؟ حاج

 کالس پنج . پنج  اهتدایی هاید داشت  هاش . 

 پنجم ابتدایی باید داشته باشد که برود کالس باالتر؟ -

 هل . 

 ترین شاگردتان چند سال دارد؟ سال ولی االن شما کم -

 تر نداری . ده ما پایین 

 تر ندارید؟ ده سال پایین -

 ل  نداری .ه 

 ترین شاگردتان چند سال دارد؟ مسن -

 هیست و پنج. 

 بیست و پنج؟ -

 سی.

 سی؟ -

مالیی هشن هایخد  سی و پنج. هل  دیگ  هاید همون  تا هتون . یعنی تا م ل من نیمچ   

 سال درس ههونن. 34
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فرمایید اختیار دارید. ولی آقای موالنا اگدر مدثال یدک     شما فروتنی می -

آقا پرسیدم، بخواهد برود مثال االزهر یدا   اینجا، قبال هم از حاجالتحصیل  فارغ

 تواند قبول شود؟ ی دیگر، در چه سطحی می ی علمیه یک حوزه

 معادل ها کالس دوازده. 

 معادل دوازده ایران؟ -

 دوازده ایران. 

خیلی ممنون از حضور آقایان. واقعا محبت کردید. سرزده آمدیم وقدت   -

دواریم که بتوانیم این نظرهای شما را هرجا دستمان برسد شما را گرفتیم. امی

 منعکس کنیم.

تشریف فرمایی شما هاعث افتهار این موسسات دینی است. خود شما لطف دارین  

البت  در مقاهل از او خداوند ه  شما پخادا، جلیخل و اجخر    کنین.  توج  ه  خصوصی می

ایرانخو هخ  افغانسختان عزیخزو از ایخن      کنی  خداوند هخ    کن . دعا می جزیلی عنایت می

   سوز ه  توفی  عنایت خود نجات هده. موفقیت رو شامل حخال همخ    جنگها  خانمان

 مسلمین کن . شکست را ه  کفار متوج  هسازه.

 خیلی متشکر. -
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ا  هودم ک  هرا  پروگرام فوق لیسانس در دانشگاه کاهخل تاسخیس    رییس دانشکده

ها  علوم انسانی کمبود استاد خیلخی محسخوس      رشت  شده هود. ه  خصوص در هم 

کردند ک  اگخر هشخود    ها  دیگر ه  کمبود احساس هود و تال، می هود. البت  در رشت 

ل از اینک  روسها هیایند هعضی استادان ه  صورت موقت این کمبود را جبران هکنند. قب

افغانستان را تری گفت  هودند. اما هعد از آمدن روسها امید  ک  روسها داشتند این هود 

رفخت کخ     کردند دانشگاه  کانون انقالب کمونیستی هوده و معموال توقع مخی  ک  فکر می

ر دانشخگاه  العمل در دانشگاه کمتر هاشد اما ایخن مسخئل  معکخوس هخود. یعنخی د      عکس

البتخ  هخ  شخکلی پنهخانی و ناپیخدا      تر هود.  فعالیت علی  روسها از هم  جا  دیگر عمقی

موجود هود. هعضی از استادها تصمی  گرفتند هجخرت هکننخد هرونخد هخ  ممخالکی م خل       

العمخل یخا      عکخس  مسخئل     فرار نبود هلک  پاکستان  ایران و کشورها  دیگر. مسئل 

ن کخ  روسخها   و  ه  افغانستان هود و خود من در پیش از ایواکنش در هراهر هجوم شور

   گذار  هودم. در دوره تر  رییس مشاغل وزارت در امور قانونهیایند در وزارت دادگس

 اهلل امین. کی و حفیظ تره

                                                           
 . متن کامل مصاحب 
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 زبان

و  7  اینجینیرینخخگ هخخا  مهتلخخف هخخود. دانشخخکده  در دانشخخگاه کاهخخل دانشخخکده 

کردند. ه  طور عموم ه  پشتو و در   معموال ه  انگلیسی تدریس می .  زراعت دانشکده

دان . ه  صحبت خوب نیست  ولی ه  نوشختن خخوب    شد. خود من پشتو می تدریس می

 است.

  افخاده و اسختفاده    معموال پشتو دانستن یا ندانستن در سطحی نیست ک  مسئل 

داند پشختو هخ     فارسی می هسیار  ک  در افغانستان در این سطح نیست.  اخالل هشود

دانخد و   فارسخی را مخی    کخ  پشختوزهان اسخت   داند. و اگر پشتو را نداند جانب مقاهل  می

آمدند  شود. چون کاهل مرکزیت داشت و هرکسی از هرجا می اشکالی در کار ایجاد نمی

دانستند فارسخی   شد . و کسانی ک  زهان پشتو می تر فهمیده می تر و آسان فارسی راحت

آموختند از اینک  هرادران فارسی زهان پشختو را هیاموزنخد. در منخاطقی کخ       دتر میرا زو

شخد و مخ ال م نخو  را     شد و شنیده می فارسی نفوذ داشت هاز متنها  فارسی دیده می

 کردند ه  پشتو.  خواندند و ترجم  می سر منبرها می

سیاست روسها کمی فرق کرده. پخیش از اشخغال افغانسختان مسخائلی کخ  مطخرح       

شد  روسها هیشترگرایششخان ایخن هخود کخ       شد دامن زده می شد  حتی مطرح نمی می

هیشتر جانب پشتو را هگیرند هعد از اینک  آمدند و افغانستان را اشغال کردند حاال دیگر 

خواسختند از ایخن    رند. در آن موقخع مخی  تفاوت است ک  طرف فارسی را هگی هرایشان هی

مسئل  استفاده هکنند و دامن هزنند و تشنجاتی ه  وجود هیاورند  یعنی استفاده هکننخد  

کردند ایخن   شد. یعنی کوشش می از این احساسی ک  قسماً میان هعضی مردم دیده می

ی کخ   هخای  خواستند از تمخام نقطخ    پیش از رسیدن ه  قدرت میتضادها را دامن هزنند. 

تضاد ه  نباشند  تضاد را هیافرینند. چ  مذهبی هاشد و چ  لسانی. رهبخران افغانسختان   

دانست و  زد ولی فارسی می کی ه  پشتو دامن می دانستند. هرچند تره نیز فارسی را می

هخ   ک  کتاب مارکسیستی هوده و « زندگی لنین» دهند ه  نام  کتاهی را ه  او نسبت می

ب البت  ویراستکار  از او را کسی دیگرکرده ولی اینطور نبود ک  در  تالیف کرده. خو

 فارسی را نفهمیده.
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من روز عید غدیر هود ک  آمدم. االن کمتر از یک سال است ک  ایران هست . قخبال  

ه  ایران آمده هودم. جریان کار من در کاهل و آمدن  ه  ایران ه  این شکل است. هعضخی  

کخ  آنهخا کاندیخدا  اسختاد  هودنخد. شخما اینجخا چخ           کاهخل هودنخد  از دانشجویان در 

جا آشنا نیست . نگویید استادیار. من ها اصطالحات ای گویید؟ م ل اینک  در ایران می می

را نخدارد  حخ     شودن ح  تخدریس  ر کالس درس حاضر مییعنی استاد  ک  معموال س

ایخن چنخین   . کنخد  صحبت را ندارد یعنی معاون استاد است و استاد اصلی را کمک می

کسانی هودند و ما ها اینها تماسها  فرهنگی قسماً ه  شکل پنهانی احیاناً ما داشتی . هخا  

ی پیخدا شخد کخ  مخن هایخد هخ        یآمدن روسها یک نوع تمایل از طرف چنین استادیارها

رفت . من خود عالق  نداشت  ک  ه  دانشگاه هروم. دو انگیزه پیش اینها هود.  دانشگاه می

جخویی هسخت و    اند احسخاس هرتخر    آمدهگفتند مشاورین ک   ا  هود ک  می یک انگیزه

فهمید و ما  گفتند شما فلسف  را نمی احساس ه  چش  حقارت  دیدن هست و اینها می

ای . از آن تاریهی ک  اسخاتید خخوب مخا فخرار      هاید ه  حیث استاد و راهنما  شما آمده

د کخ  مسخائل فلسخفی در افغانسختان     کردنخ  کردند از این وضع خبر نداشتند و فکر مخی 

کردند. این کاندیداها   ا، کمتر است و خالص  یک نوعی ما را طنز و تحقیر می ریش 

کنی  و اگر شما آنجا هیایید مخا خیلخی خخو،     گفتند ما احساس کمبود می استاد  می

شوی . همین انگیزه هود ک  من ه  دانشگاه رفت . البت  وزارت دادگسختر  هخ  کخ      می

خخورد.   ار  نمخی کردم ک  زیاد هخ  درد قانونگخذ   ی میهودم آنجا یک سلسل  مطالعات من

گفتند اگر این ه  دانشگاه هرود ههتر است و مخن   و می آنها ه  یک نوعی ناراضی هودند 

ها  هعضی استادیارها هده  آمدم ه  دانشخگاه. در   هیشتر ه  خاطر اینک  پاسخ ه  انگیزه

کردی  البت  در سخطح هسخیار محخدود و     سماً کارهایی ما میدیپارتمنت فلسف  هودم و ق

تقی  را ه  در مسائل فرهنگی ه  کار هبری  تقیخ  هخ  هخود چخرا کخ       احیاناً اگر هتوانی  

امکانات هسیار محدود هود و نشرات از ایران کامال قطع شده هود. هعضخی کتاههخایی کخ     

ههایی کخ  و هخیش دسخت مخا     کرد در دست هود. قبل از این هعضی کتا دولت افست می

کخردی    ما کتاههایی را ه  طور سر  و پنهانی استفاده مخی  رسید م ل اصول فلسف .  می

هرا  اینک  پاسهی گفت  هاشی  ه  شبهات کمونیستها. روسها عالق  داشتند ک  من هخ   

خواسختند   شورو  هروم. رو  همین هود ک  من مجبور شدم هیای  ایخران. معمخوال مخی   
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  تلویزیخونی هکننخد و هخ  رخ     فهمیدند و سرشناس هسختند مصخاحب    ک  میکسانی را 

دادم ک  ه  همان جا همخان  و   هود  من خیلی ترجیح می هکشند.  اگر همین مسئل  نمی

کمک کن  ه  کارها  فرهنگی و همان هرادران افغانی ک  در آنجا داشتی  ک  ه  حالت 

دشوار است. و من االن ه  همین جا کخ    هرند و کمک ه  آنها خیلی دور انزوا ه  سر می

هست  این انگیزه پیش  هست ک  اگر هشود هخا کتخاهی و یادداشختی هخ  نخوعی ارتبخاط       

 داشت  هاش .

خواهند ک  استادان را جلب کنند ه  شکلی از اشکال. اما کمترین  روسها هیشتر می

د هسخیار  موفقیت در دانشگاه است. مقدار کسانی ک  هخ  شخورو  تحصخیل کخرده هودنخ     

هود. موج رفتن ه  شورو  هعد از آمدن روسها هسیار زیاد شد. و تحصیالت هیشتر  اندی

ها  مهندسی و خای و الکترونیک هود ک  در علوم انسانی کمتخر مفیخد هخود.     در رشت 

شناسخی آنهخا را    ها  فنخی هودنخد و هیشختر هخ  زهخان      هیشتر دانشجویان ساهقاً در رشت 

پشتو دامن هزنند  یعنخی هخرا  اینکخ  نفخوذ      گماشتند ک  ه  همین مسائل فارسی و می

هخا    سی نفر از اینها ه  رشخت  هکنند هین عشایر و قبایل. ه  طور کوتاه هگوی  فی صده 

هخا  علخوم انسخانی هسخیار کخ  و هخ  طخور         شدند و هخ  رشخت    شناسی گماشت  می زهان

رفتند. البت  در شورو  نظخام تعلخی  هخ  شخکلی هسخت کخ  اگخر آدم در         تهصصی می

سخ  را  لنینی-مارکسیسخ   7آهن ه  تحصیل هکند هاید کورسها     ترافیک و راه رشت 

   مهصوصا فلسف  ک  هوده.ها  خاص هگیرد. اما در رشت 

ام خبخر نخدارم. معمخوال آمخدن هیخرون از       ام و از خخانواده  من تنها هخ  ایخران آمخده   

  هگیخرد.  افغانستان خیلی سهت است و اینطور نیست ک  آدم هروقت خواست تصخمی 

ام. از خانواده زیخاد خبخر     دو س  سال است ک  طرح هوده هرا  آمدن من و حاال آمده

ندارم. چون دولت خیلی مسائل دارد وقت ندارد ک  خانواده را اذیت کند. البت  اگر آرام 

 شود آن وقت خیلی طبیعی است ک  اذیت کند.
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 مدارس افغانستانی در ایران

ده و هنوز ه  ممکن نیست ک  ه  ایخن زود  روسخها از   مهاجرت طوالنی شاساساً 

شخوند. ایخن    افغانستان هیرون هشوند. البت  روسها هیچ وقت ه  میل خخود هیخرون نمخی   

مسئل  طوالنی شده و تعداد زیاد  از مهاجرین ما در ایران و پاکسختان هسختند و اگخر    

ه  دردسر است هخرا    هدون سواد اهتدایی همانند ه  دردسر است هرا  افغانیها واینها 

گخویی  هخا سخواد  کخ  در ایخران       هرادران ایرانی. البت  سواد  ک  ما در افغانستان مخی 

هخا  تلویزیخونی    شود فرق دارد. یک کسی ک  اینجا ه  وقتی ک  ه  هرنامخ   استعمال می

گوید سخواد مخن خخوب اسخت امخا پخیش مخا سخواد همخان حخداقل            کند می شرکت می

حدودتر است و تالشهایی ک  تا حال   سواد ک  و م ما سای  احتیاجات آدم است. پیش

   در اینجا ه  کار هرده شده همخین اسخت کخ  اطفخالی کخ  در اینجخا هسختند انگیخزه        

شود و همان سوادها  اهتدایی م ل تعلیمات دینی هخ    هازگشت ه  افغانستان تلقین می

  . مخا تعلیمخات دینخی      وسخیع همگخانی نخداری    شود. تا حال یک هرنام  اینها داده می

کنی . خوب همین ه  فعخال خخوب اسخت. مخا      دهی  و مسائل جهاد  را معرفی می می

خواهی  ک  هرادران افغانی سواد هیشتر  هیاموزند و هیشتر ها تعلیمات جهاد  آشنا  می

هشوند. امکانات ما ک  است  شعاع کار ما محدود است. داوطلب زیاد اسخت ولخی چخون    

رود. البت  هعخد از ایخن کخ  مخا        دیگر می پدر هچ  از جایی ه  منطق استاد ک  است   

 فهمی  ک  امکانات ایران ه  ک  است. آمدی  ایران می

 

 مشکالت و مسائل افغانان

هخرادران   سخت. ه آشنایی هرا  من هنوز خیلی زود است ه  آنطور ک  منظور شخما 

شخوند و   هایی هیرون می گویند ها یک احساس و انگیزه ک  وطن خود را تری می افغانی

دهند. حالت روانی یک پناهنده یا مهخاجر   مسائل ماد  و خان  و کاشان  را از دست می

شود و هرانگیهت   یا ه  تعبیر دیگر آواره  یک حالت روانی است ک  هسیار زود تهییج می

رود.    توقعاتی ه  دارد وقتی ک  ه  جا  دیگخر مخی  همزمان ها این  یک سلسلشود.  می

این حالت از این رهگذر و اصوال تماس افغانسختانیها هخا ایرانیهخا حتخی در سخطح یخک       

حکومت محدود هوده. م ال در همین دانشگاه کاهل م ال ما استادها  آلمخانی داشختی     
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ی . خخوب رو   انگلیسی  فرانسو  و روسی داشتی  ولی حتی یک استاد ایرانی نداشخت 

هر منظور  ک  هود هردو رژی  یا هردو حکومت تماسهایشان کوچخک و محخدود هخوده    

کردنخد.   گذاشتند ملتها همدیگر را هشناسند  احیاناً تشنجات هخ  مخی   در گذشت  و نمی

هعدا ک  انقالب ه  افغانستان آمد و ه  ایران ه  آمد  مخوج مهاجرتهخا  مخوج جاهجاییهخا     

تماس را در شکل وسیعتر ه  وجود آورد. همین امر سخبب از ایخن   رو  داد  این امکان 

شد ک  یک سوال  یک پروهل  مطرح شود  هرا  هخرادران ایرانخی در پهلخو  مشخکالت     

کند. م ال    افغانستان. این را ه  قسماً آدم احساس می دیگر  ک  دارند ه  نام مسئل 

یعنخی ایخن    خواند. ها  مردم می هتو  صف  وقت توزیع مواد خوارهار. این را آدم ه  نگا

پروهلمی نیست ک  این را ما ه  عنوان یک دردسر تلقی کنی . البت  نزاکتهخایی هسخت    

هخ  هرخوردهخایی    در داخخل یخک مملکخت   هرخوردهایی هست  از نقط  نظر فرهنگخی  

شخود مخ ال لهجخ   لبخاس و ...      هست. در هین دو کشور چنین مسائلی هیشتر مطرح می

کن  هر اساس دستورهایی است کخ    آید فکر می زهایی ک  ه  وجود میخوب هیشتر چی

شود. خوب من ه  دانشگاه کاهل ک  هودم هعضخی چپیهخایی کخ  از ایخران      ریز  می طرح

گفتند ما هر اساس هرنام  نسبت ه  مسائل افغانیها  آمده هودند و متوار  شده هودند  می

سخاختی  و کوشخش    پرونخده مخی   تخرین مسخئل  را مخا یخک     کردی  و جزیخی  هرخورد می

کردی  ک  آن را ه  تبلیغخات و نشخریات خودمخان عکخس هسخازی  و نشخان هخدهی          می

اند اشرار هستند اما کسانی ک  ه  داخل افغانستان هستند   آدمهایی ک  افغانستان آمده

هخایی   کردند ک  ما همچنین هرنام  ها  واقعی هستند. یعنی خود اینها اعتراف می توده

ی . اینهخا کخ  هخ  دانشخگاه کاهخل هودنخد سخطح معلوماتشخان هخاالتر از معلومخات           داشخت 

زدند در هین کالس دانشجویان کخ  هخین دانشخجویان     دانشجویی هود اما خود را جا می

ا  را من از یکی و دو تا و س  تا هیشتر شنیدم. البت  نامهخا   همچنین مسئل کار هکنند. 

. خخوب  ان البت  مال ترکستان و تاجیکسختان هخود  ها  آن در آنجا عوضی هود. شناسنام 

االن ه  هسیار سهل است ک  ه  رو  تاکتیکهایی ک  کا. جی. هی دارد و حکومت کاهل 

ا   شخود یخک هرنامخ     دارد کسانی را ه  اینجا هفرستند و در مناسبتهایی کخ  پیخدا مخی   

وچناننخد.  افغانهخا چنخین    درست هکنند و یک سر و صدایی راه هیندازند ک  فکخر شخود  

مسائل هرنام  ه  هست. البتخ  مسخائل تفاوتهخا  فرهنگخی و کولتخور  هخ         قسماً این
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ا  نیست ک  یک دردسر هاشد ک  ذهن ما افغانیها مشخغول نگخاه    هست. اما این مسئل 

 دارد.

 

 منشاء سربازان روسی

آمدنخد هخ  خصخوص     درآغاز سرهازان هیشتر آسیایی هودند. سرهازان آسیایی ک  می 

ها  شبی  ه  مخا داشختند.    ها و لهج  آید چهره ک  از مرزها  نزدیک افغانستان می آنها

فرستادند خوب خیلی معلوم نبود کخ  خخارجی هسختند. ولخی هعخد       اینها را ک  اول می

کردنخد   هخا را کخ  غخارت مخی     شوند. هعضی خان  معلوم شد ک  اینها تحت تامیر واقع می

ستان هود  چاپ ایران هود یا چاپ افغانستان هود. دیدند ک  چاپ پاک هعضی کتاهها را می

خواسختند راجخع    خواندند. همانجا ه  دانشگاه ک  ما هودی  از ما کتاههایی می اینها را می

ه  مسائل اسالمی و یا چیزهایی ک  آنها را ها ادهیاتشان آشنا هسازد ما هرا  آنهخا تهیخ    

شخدند. در واقخع      خود آشخنا مخی   شت خواندند و ها گذ کنی . سرهازان این کتاهها را می

افغانستان هیشتر هر آنها تامیر داشت تا آنها هر مردم افغانستان . این هخود  مسائل انقالب 

 ک  سرهازان روسی را جانشین اینها کردند.

 

 فضای مدارس در افغانستان

  7کخ  روسخها گخاه هخا پخرچ       معلمین متعهد شده هودند ه  کمونیزم  ولی از هخس   

  3کردند گاه ها خل : معامل 

 یک روز صرف هستن دل شد ه  این و آن

   روز دگر ه  کندن دل زین و آن گذشت                                                              

ه  آنها متعهد شده هودند قسماً ناراضی از هس ک  معامل  کردند حتی استادانی ک  

توانید ک  واقعخا هخ  حخزب     یافت  میشدند. هعد از آمدن روسها هسیار ک  هسیار ک  آدم 

خوب البت  رو  مصلحتها  ترس و تطمیع و صرفاً رو  تصمیمها   جذب شده هاشد.

اند ه  معنایی کخ  واقعخا جخذب     ادار  و هوروکراسی هوده ک  هعضی افراد را جذب کرده

                                                           
1
   حاک  در افغانستان حزب پرچ : یکی از دو حزب عمده 
1
   حاک  در افغانستان حزب خل :  یکی از دو حزب عمده 
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شده هاشد نیست. در واقع از او خواست  ک  حزب را ه  طرف خود جذب کرده هاشد نخ   

گفتند فالنخی هخیش از هفخت       حزب او را ه  طرف خود جذب کرده هاشد. م ال میاینک

آمده یا هعد از هفت مور. این مسخئل  هخرا  خودشخان هخ  روشخن هخود. احسخاس         7مور

مقاومت در هین استادان ک  زیاد هود در هین دانشجویان ه  زیاد هود. هین معلمین هخ   

  سخنین پایخان از دانشخگاه و مخدارس هخ       زیاد هود. یک وقتی حکومت  دانشجویان را ه

کردند. هعدا  گویید سرهاز . کارتها  تحصیلی اینها را پاره می عسگر  خواست شما می

حکومت از این تصمی  منصرف شد. ترسیدند ک  اگر اینها را هبرند اینها هخ  مجاهخدین   

د حزب ه  وجود کن  اینها توانست  هاشند افراد واقعا متهعد را در خو هپیوندند. فکر نمی

آورده هاشند. عضو حزب هیشتر ه  این لحا  شده ک  وقتی آدم یک حزب را هر اسخاس   

کند تا یک حزب را هرا  دگرگونی. معموال هرکس  سازد فرق می تصمیمها  ادار  می

ترین حرکت را هخ  نفخع خخود     کنند عضو حزب است. جزیی را ک  ه  کاهل هاشد فکر می

عا این جد  نیست. اگر شما فرزند خخود را هوسخ  هزنیخد فخورا     کنند. ولی واق توجی  می

گوینخد مخردم هعخد از آمخدن آقخا        فرستند و می تلویزیون می 3نگار و کامرا  اینها نام 

  تکامل لنینی اسخت. مخن    گویند یک مرحل  زنند. می کارمل فرزندان خود را هوس  می

آمد از راه حزب توده هود. یخک   مدت سی سال در کاهل هودم. نشراتی ک  هرا  اینها می

کخ  آن هخ  در سخطح    « مخردم »و « دنیا»   مجل  اخبار هود از سفارت شورو  و مجل 

فهمیدند ک  اینها چی هست. اینها واقعا مسائل کمونیزم  رهبر  هود. پایینیها اصال نمی

رث کردند ک  هعد از ظاهرخان و داودخان ما هایخد وا  را جذب نکرده هودند. اینها فکر می

شخد کخ  شخرایط عینخی و ذهنخی هخرا         هالفصل هاشی . شعار البت  زیاد هود. گفت  مخی 

کمونیزم آماده شده اما ما دیدی  ک  ن  شرایط ذهنی آماده هود ن  شرایط عینی. خخوب  

ایها ه  خود ایران چ   هینی  ک  توده گفتند تازه ما می ایها را استادها  خود می آنها توده

 شود. یگر استاد ک  اینطور هاشد  شاگرد ه  همین میاشتباهاتی کردند. د

  

                                                           
1
 هفت مور: هفت  اردیبهشتن روز  ک  کودتا  کمونیستی در افغانستان ه   پیروز  رسید. 

2. Camera  
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 پای سخن آقای خیرخواه

 مسئول دفتر جمعیت اسالمی در مشهد
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از اینک  شما هرادرها زحمت کشیدید آمدید از هرادرها  خخود خبخر هگیریخد خخدا     

هسختند   هرا  شما مخزد هخده. راسختی تخوقعی کخ  داریخ  از هرادرهخایی کخ  مسخلمان          

هرادرهایی ک  م من هستند  شریک ما هستند  توقع از مخا همخین مخردم اسخت. همخ       

هینخی  کخ  از کشخورها  خیلخی دور      دانند ک  کافرها دوست یکدیگرند. امروز ما می می

هرا  زنده نگخاه داشختن نظخام کمونیسختی هخ  داخخل افغانسختان از کوهخا و هلغاریهخا و          

آینخد هخ  داخخل افغانسختان هخرا  از ایخن کخ          مخی  چکسلواکی و ام ال از آن مردمخانی 

  افغانستان را روحی  هدهند. هخرا  زنخده    نشانده کمونیستها  افغانستان و رژی  دست

نگاه داشتن نظام مارکسیستی آنها چ  از نظر روحی هاشد  چ  از نظر کمکها  معنو  

صخوص  کنند. پس مسلمانها ه  هایخد سخه  هیشختر  هگیرنخد هخ  خ      و ماد  کمک می

ایخ  صخدا       روشنفکر و دانشمند و نویسنده چخون کخ  مخا تخا حخال نتوانسخت        طبق 

از هرادرهخا    مظلومیت خود را ه  جهخان آن طخور کخ  شخاید و هایخد مخنعکس کنخی .       

گیرند هاعث افتهار و خوشی ما هست. خیلی خو،  دانشمند ما وقتی ک  از ما خبر می

 آمدید.

امروز ک  شما آمدید ما رفت  هودی  ه  تشییع دو تن از هرادرها  ما ک  شهید شده 

هودند دم مرز. اینها مجاهدینی هودند ک  داخل افغانستان قسمتها  مرز  اینها جبهخ   

خواسختند از داخخل      اینها ه  مشهد هود. آمده هودند خان  وقتی کخ  مخی   داشتند. خان 
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از ایخران  هایی کخ    ها البت  این منشی ن  یک عده از منشیافغانستان هیایند ه  داخل خا

فرار کرده ه  داخل افغانستان  ک  اینها ضد انقالب ایخران هودنخد. دولخت مارکسیسختی     

رل دولخت اسخت هخ     هعضی از مناط  مرز ک  زیر کنتجا کرد. ه   اینها را پناه داد و جاه 

  هودنخد آمخده هودنخد هخ  داخخل      جا کرده. اینهخا وظیفخ  گرفتخ    اینها را جاه  آن مناط 

جمهور  اسالمی ایران. در حدود هیست  سی و پنج کیلومتر ه  داخل ایران در جخایی  

آینخد هخ     کمین گرفت  هودند. وقتی ک  هرادران ما از داخل افغانستان خلخع سخالح مخی   

گذارند و ه  داخل خای ایران  داخل ایران  یعنی این هرادران سالح خود را ه  داخل می

نخام نورمحمخد هخود.     آیند ها س  عراده موتور و موتور اخیر خود همخین فرمانخده هخ     یم

گذرد ه  سر نورمحمخد   اندازند ولی موتور اخیر ک  می گذرد تیر نمی می دوموتور اول ک 

شوند. دیروز ساعت دوازده روز شهید  اندازند و اینها هردو شهید می و یکی دیگر تیر می

ک  هرادران ژاندارم و سپاه خبخر شخده هودنخد و آمخده هودنخد.       شده هود تا ساعتها  هعد

منتهی آن کسان دیگر دستگیر نشدند آنها رفتند. اینها ضخد انقخالب ایخران هسختند از     

هر هستند کخ    یعنی قاچاقاند . از اشرار هستند.  ها  سیاسی هستند ک  فرار کرده گروه

ان. این موضوع هیشتر ه  هرادران اند از طرف دولت افغانست ه  شکل پناهنده مسلح شده

گیخرد چخرا    ها  نوار مرز  تعل  می جمهور  اسالمی ایران ه  خصوص هرادران پاسگاه

آیند امنیت اینها ه  جمهور  اسالمی ایران  چون مجاهدین ما وقتی ه  داخل ایران می

آیخد   گیرد. اگر اینطور هشود ک  هر مجاهد  وقتی ه  داخل خخای ایخران مخی    تعل  می

شود چون ما خلع سالح هستی . اگر نوارها   هید شود و زده شود مأیوسیت پیدا میش

ها جدیت کنند و مراقبت کنند و نفر مسلح نتواند ه  داخل هیاید همین  مرز  و پاسگاه

  این دو هرادر شهید رفتی . این کار قبال  چیز توقع ما هست. امروز ما ه  تشییع جنازه

هود. ه  ایخن شخکل اتفخاق افتخاده هخود کخ  هخ  سخر ماشخین           ه  این شکل اتفاق نیفتاده

پاسدارها ه  سر ماشین ژاندارمها حملخ  کخرده هودنخد. هخ  شخکلی کخ  مسختقی  خخود         

هخا    مجاهدین درگیر هشوند ک  شده هود. اینهخا هیشختر کسخانی هسختند کخ  واهسخت       

فتخ  و  شهصی ه  نام عسگر  هستند ک  اصخال از ایخران هخوده و فعخال هخ  افغانسختان ر      

   ذوالفقار. میلیشی شده. در قسمت نوار مرز  و دهن 
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یک قسمت از دفتر اختصاص دارد ه   دفتر ما در مشهد دارا  چندین ههش است.

شده. یک قسمت ه  کارهخا  فرهنگخی     مجروحین جنگی. اک را مردم دست و پا قطع

  آنهخا  است ک  ارشاد مردم است و رفتن ه  مساجد و جاها  تجمع مجاهخدین. تشخوی  

ه  جهاد. ه  آنها سهنرانی کخردن. محخافلی تشخکیل دادن. هیشختر کارهخا در راهطخ  هخا        

مهاجرین ه  شکل تبلی  و ارشاد مهاجرین. از آن گذشت  مخا پوسخترهایی هخرا  شخهدا     

ا  چنخد شخب از هخرادران وظیفخ  دارنخد کخ  هخ          کنی . در قسمت دیگر هفت  چاپ می

آور  هکننخد و کنفرانسخهایی    ماز عشاء آنها را جمعمناط  مهاجرنشین هروند و هعد از ن

ها   ها یا کورس داشت  هاشند و صحبتهایی هکنند. دیگر ه  مناط  مهاجرنشین مدرس 

هینخی .   قرآن کری  چیزهایی ه  این شکل تشکیل دادی  انشخاءاهلل آنهخا را هخا شخما مخی     

کخ  هیشختر هخ      شخود  درسهایی داده مخی شوند.  هیشتر اطفال مهاجرین آنجا تدریس می

خود افغانستان تعل  دارند: حب وطن  وطن دوستی  این ک  افغانستان نباید فرامخو،  

شود  این ک  حس اسالمیت و وطن دوستی ه  آنها هایخد همیشخ  زنخده همانخد. مخا تخا       

ا  معل  داری . مشخکالت اقتصخاد  هخ  داریخ . مخردم هخ  ایخن مخدارس کمخک           اندازه

کنخد. هخرادران هخا حقخوق هسخیار کمخی درس        مخی  کنند  قسمتی ه  تنظی  کمخک  می

 دهند. در مشهد حدود ده مدرس  داری . می

هایشخان را هخ  مخزدور      شود و هچخ   هعضاً مشکالت اقتصاد  دامنگیر مهاجران می

فرستند. هیشتر از مهاجرین ه  نوارها  مرز و شهرها  خراسان چخ  مشخهد و چخ      می

مردم مجرد هخ  شخهرها  کخار    فامیل هستند.  جند هم  هارتایباد  خاف  ترهت جام و هی

ها پنج هزار فامیخل   روند. اگر قسمتها  نوار مرز را هبینید  همین هیرجند در اردوگاه می

کننخد   کنند یا ه  شکل خیم  زندگی مخی  و شش هزار فامیل در یک اردوگاه زندگی می

آهخاد اردوگخاه    شمس اند. در هیرجند در اردوگاه ها  گلی ک  خود از اینها ساخت  یا خان 

هزار فامیلی هست. در اردوگاه آهنگران اردوگاه پنج هخزار فامیخل هسخت. اردوگخاه      پنج

هافنخد و از هخ  آن نخان هخ  دسخت       احمدآهاد و اسدآهاد ه  هست. زنها  اینها قالی می

گفتند یک مرض عمومی آنجا پیدا شد. زندگی اینهخا خیلخی    آورند. سال گذشت  می می

ر نوار مرز صدهزار فامیل ه  نوار مخرز افتخاده. شخرایط زنخدگی آنهخا در      اهتدایی است. د

تر است تا ه  مشهد. مردمی ک  ه  استان خراسان هستند هیشتر کسانی  هیرجند سهت
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هسختند کخ  در ارتبخاط هخا جهادنخخد. فامیلهخا  مجاهخدین هسختند. هیشختر فامیلهخخا          

 ز.فرماندهان و مجاهدین هستند ه  داخل ایران در نوار مر

از من االن یک و نی  سال است ه  ایران هست . از والیت هخرات هسخت . مخن اول    

ام هخ    مهاجر شدم. قبال ه  داخل افغانستان خود من ه  جبه  هخودم. خانخ    7630سال 

ا  اصلی نبود مهاجر داخلی هودم. خان  خودمان همباردمان شد و ه  فضل خخدا   منطق 

  ه  ایران هیای  ه  جبه  هودم. سالح هخ  دسخت   کسی شهید نشد. من اصال قبل از اینک

کردم. مسئول ههش سیاسی هودم. قبل از جهاد  داشت  و در تنظی  داخل هرات کار می

مسلحان  من ه  ترکی  درس خوانده هودم در رشت  حقوق و علخوم سیاسخی در پهنتخو     

ی هودنخد.  التحصیل شدم. پدر من روحان فارغ 7314ه  سال  مدانشگاه انقره درس خواند

   من شهید شد. کاکا  من شهید شد. پسر ماماها  من شهید شد. خواهرزاده

ها  افغانسختان     گوش  جمعیت اسالمی یک تنظی  سرتاسر  است یعنی ه  هم 

ما تشکیالت نظامی و سیاسی داری . ما یک ههش تعلی  و ترهی  داری . کتاههایی چخاپ  

ادآموز  و مخدارس ایخران هخ  اسختفاده     کنند تا کالس شش. از کتاهها  نهضت سو می

ایخ  از آنهخا هخ  اسختفاده      کنی . کتاههایی ک  ه  زهان پشتو است خود ما چاپ کرده می

چون یکی از زهانها  ملی افغانستان زهان پشتو است. در پاکستان و در ایران  کنی . می

 شود. زهان فارسی و پشتو تعلی  داده می

دانخی . در هخر      مسلمانها را هرادر همدیگر می و فکر اسالمی هم   هر اساس عقیده

  دنیا ک  مسلمانها زندگی کنند هرادر هستند. منتهی امروز در افغانسختان یکخی    گوش 

  شورو  تجاوز کرده. کشور افغانستان را اشخغال   از هزرگترین اهرقدرتها  دنیا  روسی 

ست خالی مقاهل او قیخام کردنخد و مبخارزه را آغخاز کردنخد و      کرده. مردم افغانستان ها د

هخا      شورو  خانخ   دهند. هر اساس فشارها  روسی    خود را ادام  می امروز مبارزه

مردم تهریب شده  زندگی مردم محو شده  مردم مجبور شدند هجخرت اختیخار کننخد.    

  خود گفت   و خان وقتی مردم ه  جمهور  اسالمی ایران آمدند من حیث هرادر گفت  

آمدند. البت  یک عده مردمانی ه  هست. کسخانی هسخت کخ  اصخال مفهخوم هجخرت و       

انخد.   مسائلی ک  ه  افغانستان انجام شده اینها ه  اصخل مقصخد تخا هخ  حخال پخی نبخرده       

توانسخت  هخ       گشنگی و این ک  آنجا زندگی کخردن نمخی   گویند افغانیها ه  واسط  می
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هینند ک  هخر فخامیلی کخ      لی ک  اگر اصل موضوع را فکر کنند میاند. در حا اینجا آمده

ا  هستند  تمام زندگی از آنها محو  اینجا هست یکی از آنها شهید شده. مردم داغدیده

انخد و مخن حیخث هخرادر هخ        شده. مهاجرین افغانی ها چش  امید هیشتر  ه  ایران آمده

ید صورت هگیرد. اطفال مهخاجرین هایخد   اند. توقعات هیشتر  دارند ک  آنها ها اینجا آمده

ه  مدارس ایرانی درس ههوانند. امروز در افغانستان جنگ است. جنخگ تنهخا هخ  زهخان     

 خواهد. شود. پشتیبانیها  دیگر ه  می حل نمی

. مردمهخا  مخ من و   تواند همخ  را هخ  یخک چشخ  قضخاوت کنخد       آدم مردم را نمی

گوینخد اینهخا هخر امخر فشخار روس       د. مخی کننخ  مسلمانی هستند ک  از افغانیها تقدیر می

  افغانی ه  تنفخر دارنخد.    هینند. مردمی هست ک  از کلم  اند و ها چش  ترح  می آمده

 دهند. مردم ایران هم  یک جور  نیست. تنفر و انزجار نشان می

کنند. ازدواج ها ایرانیها نادر و ک  اسخت. سخر مخرز     افغانیها هیشتر ها خود ازدواج می

 ج ها ایرانی ک  است.ه  ازدوا
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  یازده  در چهار شمارهاقتصاد  سال  -  اطالعات سیاسی این پکوهش در نشری   

  هخخخ  7613در سخخخال « 764-733» و«  736-730»  «737-733»   «773-734»

 .چاپ رسیده است
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 بخش اول

  

 یادداشت
ید. هیشتر آن را در ایخران فخراه  آوردم.   ه  پایان رس 7611گزار، در مهرماه این 

 سپس در آکسفورد نیز مناهعی دیگر یافت  ک  از آنها نیز ههره گرفت .  
 7331   ه  دعوت دانشگاه هومبلوت در هخرلن مطالخب ایخن گخزار، را در ژانویخ      

مطرح کردم. این نشست ه  همخت خخان  پروفسخور هالخدآف هرپخا گشخت و تعخداد  از        
آن حضور یافتند. نظرها و انتقادات آنان را شنیدم و تا جخایی کخ     استادان هرجست  در

  روسختایی   توانست  پاسخ گفت . مورد مهمی را ک  خان  پروفسور هالخدآف درهخاره   می
شدن شهرها در هرخی مناط  اشاره کرد در تحقی  مخن جخایی نخدارد. امیخدوارم ایخن      

 ج .  ظریف را  اگر توانی هاشد  در موقعی دیگر هسن نکت 
  دستیاهی ه  چارچوهی فرهنگخی راجخع هخ      گفتار حاضر کوششی است در زمین 

  تمخدن ایرانخی در دوران کنخونی. جاهجخایی جمعیخت در       تحرکات جمعیتی در حوزه

                                                           
  ه  چاپ  10-31  صص 773-734   اقتصاد  شماره -  اطالعات سیاسی  این ههش در نشری

 رسیده است.
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طول تاریخ ه  علل گوناگون شکل گرفت  است: جنگ  انقالب  خشکسالی و ناهسخامانی  

وال هنگامی ک  مردم از وضخع خخود   محیط زیست  کوچ اجبار  و ناخواست  و ... . معم

دهند. تحری جمعیتخی   هرند رضایت دارند  تن ه  مهاجرت نمی در مکانی ک  ه  سر می

تر. ایخن تحخری    یعنی حرکتی جمعی و گروهی ه  منظور دستیاهی ه  موقعیتی مطلوب

اگر اراد  و خواست  انجام پذیرد  یخک معنخا دارد  و اگخر اجبخار  و ناخواسخت  هاشخد        

تواند آمار مشاههی ه  هخار   ی دیگر. ها این حال هردو شکل خواست  یا ناخواست  میمعنای

 پذیر ِ گروهی را شدت ههشد. آورد و جریان فرهنگ

در سالها  اخیر ه  ویکه از زمان هجخوم شخورو  هخ  افغانسختان  و پخس از آن هخا       

ایخن  انقالب اسالمی در ایران  جنگهخا  هرخاسخت  از آن هجخوم  و تحمیخل شخده هخ        

ا  میدان    مه  فروپاشی شورو  ه  تحرکات جمعیتی تازه انقالب  و همچنین پدیده

همتاست. فه  این جریان تازه و اهعخاد و   داد ک  ه  این شکل و ه  این وسعت یک  و هی

تر نیاز دارد تا هتوان خصوصیات آن را دری کرد و معنخا    آمار آن ه  هازنگریهایی ژرف

 آن را دریافت.

     جاهجخایی جمعیخت در مقیخاس جهخانی در چخارچوب مسخئل        پدیخده تاکنون 

گرفت و اهزار حقوقی فراه  آمده ه  حقوق پناهنخدگان   پناهندگی مورد مطالع  قرار می

  عخالی کمیسخاریا  عخالی     داد. این کار هیشتر از هخر جخا  دیگخر در حخوزه     توج  می

حقوق انسانی پناهنخدگان  شد و سعی هر آن هود ک   پناهندگان سازمان ملل تعقیب می

و همچنین تامین حداقل معیشت هرا  آنان از نظر دور نماند. اما همین کمیسخاریا هخر   

امر تحوالت جدید ناچار ها مسائلی تازه روهرو گشت ک  حاصخل پناهنخدگی هخ  معنخا      

  خخود   سیاسی آن نبود. گاه جمعیتی درخور توج  هر امر اجبخار از مسخکن و آشخیان    

انجامیخد  یخا آنکخ  موقعیخت      گاه اوضاع طبیعی ه  چنین جاهجاییهایی می هریدند  و می

داشخت. ایخن    هایی را ه  تری زادگخاه و سخکونتگاه خخود وامخی     نامطلوب فرهنگی  گروه

ا  هخ    تحرکات جمعیتی در سالها  اخیر پکوهشخگران را هخ  گونخ     ها  پیچیده جلوه

ناهنخدگی سیاسخی نپردازنخد و هخ      ها کشانده است تا فقخط هخ  اهعخاد پ   هررسیا  از  تازه

 تجلیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصاد  نیز عنایت داشت  هاشند.
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  مهاجرت ه  عنوان هجرت از یک  از سو  دیگر  تا حال هیشتر هررسیها ه  مسئل 

کشور ه  کشور دیگر معطخوف هخوده اسختن در حخالی کخ  در دوران کنخونی جاهجخایی        

ا  را ه  خخود اختصخاص داده اسخت.       گسترده جمعیتی در درون یک کشور نیز پهن 

   تشدید اقدامات امنیتی هر سر مرزها  هر کشور در موارد  توانست  است هازدارنخده 

  کشخور   ورود مهاجران کشور همسای  یا کشورها  دیگر هاشد و آنخان را در محخدوده  

نی جمعیت   جاهجایی درو ه  علل دیگر پدیدهمبدأ متوقف سازد. هدین ترتیب و البت  

شکل مهمی از تحری جمعیتی گشت  است ک  ه  متفاوت است از جریان پناهنخدگی  

سیاسی و ه  متمایز است از مهاجرت فرهنگی و اقتصاد  از کشور  ه  کشور دیگخر.  

ا  اسخت تخازه کخ  در عخین حخال از توجخ         آنچ  ه  این دو پدیده افزوده شده  پدیخده 

     تازه شامل حرکخت جمعیخت در یخک حخوزه     شود. این پدیده مند نمی مطلوب ههره

 تمدنی است.

در هررسی حاضر کوشش هرآن است ک  ه  این پدیخده نیخز توجخ  خخاص هشخود و      

 چارچوب این گفتار ه  دری آن مدد هرساند.

در ایخخن هررسخخی از منخخاهع و هررسخخیها  سخخازمان ملخخل  یعنخخی کمیسخخاریا  عخخالی 

مشخاهدات و پکوهشخها  مخورد  و    منخاهع پکوهشخی متفخاوت و     ندگان  محققان پناه

گخاه هخر امخر     ام تا هتخوان  فخارغ از ارتعاشخات عخاطفی کخ  گخ        مستقل خود سود جست 

کند  در حخد تخوان خخود هخ  شخناخت       طلبی هروز می زدگی  و هدتر از آن تفنّن سیاست

ریخان  ی تحلیلی هخر ایخن ج  هررسی دست هیاه  و در صورت امکان دیدگاه مورد موضوع

 هُعد  هگستران .پیچیده و چند 

پخردازد    گرچ  کمیساریا  عالی پناهندگان سالهاست ک  ه  موضوع پناهندگی می

ها این حال هاید گفت  و این گفت  پذیر، عام یافت  است  کخ  در وضخع کنخونی هخیچ     

  تحرکات جمعیتخی توجخ  نخدارد. از     المللی خاصی ه  تمامی اهعاد مسئل  سازمان هین

فرصخت هیاهخد هخ      ا، هرگخاه  ر کوششها  هشردوسختان  ر کنااین رو همین کمیساریا د

هتواند ههشی  دیگخر   کند هرجا اندازد و سعی می ی میا  از این موضوع نیز نگاه گوش 

   فعالیتهایش جا  دهد. از جریان چند هُعد  تحری جمعیتی را در محدوده
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یافت   میجریان پناهندگی سیاسی اغلب ه  صورت انفراد  و در مواقع خاص هروز 

گیخرد  هخ  صخورت معضخلی تخازه         جمعی ه  خخود مخی   در موارد  ک  شکل گسترده

کخ  دیگخر      عام گرفت  است آید. ه  همین سبب موضوع پناهندگان امروز جنب  درمی

توان ها توسل ه  معیارها  سیاسی ه  شرح و توضخیح آن رو  آورد. ایخن واقعیخت     نمی

کنخد  و هخر تحخری تخازه رو هخ        ن عمل میک  تحرکات جمعیتی در چارچوههایی معی

   سو  کشور و فرهنگی خاص دارد  و از ایخن گذشخت  جاهجاییهخا در یخک چارچوهخ      

یاهد  هاید جداگان   و از دیدگاه فرهنگی و تمدنی نیخز   تمدنی اهمیت و معنایی ویکه می

 هررسی و ژرفیاهی شود.

 جابجایی درونی
گویی   ه  واقخع   یک تمدن سهن می هنگامی ک  از جاهجاییها  جمعیت در درون

خواهی  موضوع تحری جمعیتی را در داخل یخک هسختر مشختری فرهنگخی مخورد       می

توج  قرار دهی . حتی وقتی ک  جاهجایی در داخل یخک کشخور خخاص کخ  واهسخت  و      

خواهی  آمار گسترده و وراکشور  این  گیرد  می متعل  ه  تمدنی معیین است شکل می

  جاهجخایی درون کشخور  و درون    و هخردو مقولخ      را دریاهی   درون کشور پدیده

ی  و معنا  آنها را در ارتباط ها ه  دری کنی . در حال حاضر انتمدنی را ه  ه  هپیوند

رود  در اساس ه  جاهجاییهایی کخ  در داخخل    هنگامی ک  از جاهجایی درونی سهن می

جایی افراد در داخل کشور شود. جاه گیرد  اشاره می   کشور  صورت می یک محدوده

وال حاصل نزاعها  درونی  درگیریها  قومی  اسکان اجبار  و نقض آشکار حقوق ممع

هخ  موضخوع    7331هشر است. در یکی از گزارشها  کنفرانسی در کلمبو کخ  در سخال   

هنگخامی کخ  کمیسخیون     7333پرداخت  آمده است ک  در سال  جاهجایی جمعیت می

میلیخون   30قریب هخ   توج  کرد  شمار انسانها  جاهجا شده حقوق هشر ه  این پدیده 

 64شخود کخ  ایخن رقخ  هخ        تهمخین زده مخی   7331نفر هود  ولی امروز یعنی در سال 

توان گفت ک  شخمار جاهجاشخدگان ده میلیخون     میلیون نفر رسیده است. از این رو می

شخود. در   مخی نفر هیش از شمار پناهندگان است ک  حدود هیست میلیون نفخر هخرآورد   

میلیخون نفخر  در آسخیا     73  آفریقا حخدود   همین گزار، شمار جاهجاشدگان در قاره

میلیون نفر و در آمریکا  التین تخا سخ  میلیخون     1میلیون نفر  در اروپا  1تا  3حدود 
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دانی   و در این گفتار نیز ها استناد ه  مداری  ها توج  ه  این ک  می 7هرآورد شده است.

خواهی  داد ک  شمار جاهجاشدگان در آسخیا هخیش از آن اسخت کخ  در      گوناگون نشان

توان در همین جا ه  این نتیجخ  رسخید کخ  شخمار واقعخی       این گزار، آمده است  می

جاهجاشدگان در جهان هاید هیش از سی میلیون نفر هاشد. در ضمن ها توجخ  هخ  ایخن    

و حتخی جاهجخایی   لخی    جاهجایی جمعیت ه  طخور ک  آمار شاید هتوان گفت ک  پدیده

هخا    کنخد و در حخوزه   ا  جهخانی تجلخی مخی    درونی ه  طور خاص  ه  صخورت پدیخده  

ا  چون اروپا ک  از این نظر در مقایس  ها دیگخر   ورد. حتی قارهخ گوناگون ه  چش  می

ها از مبات نسبی هرخوردار است  ه  علخت رویخدادها  پیرامخونی در معخرض آمخار       قاره

 گیرد. یجریان جاهجایی قرار م

کمیساریا  عالی سازمان ملل در امور پناهندگان  ک  از این پخس از آن گخاهی هخا    

خطاب ه  هانک جهانی  7330عنوان کمیساریا  پناهندگان یاد خواهی  کرد  در ژوئن 

اعالم داشت ک  در دو سال گذشت  درگیریها  درونی روزان  در حدود ده هخزار نفخر را   

را تری گویند و در نتیج  یا از مرز هگذرند  یخا در کشخور     خود  وادار ساخت  ک  خان 

خود جاهجا شوند. عدم تمایل کشورها ه  پذیر، پناهنده و مهاجر موجب گشت  است 

از  3ک  شمار هیشتر  از انسانها در سرزمین خود اما دور از زیستگاهشان قرار هگیرنخد. 

  سیاسی یخک سخرزمین معخیین رخ     آن رو ک  جاهجاییها  درون کشور  در محدوده

شود. افراد  کخ  هخ  سخرزمین     دهد  از نظر حقوقی مشمول قوانین همان کشور می می

تواننخد از حمایتهخا  حقخوقی     گیرند  مخی  روند و در موقعیت پناهنده قرار می دیگر می

تواننخد هخدون    االصول نمی رون کشور  علیجهانی هرخوردار شوند ولی جاهجاشدگان د

موافقت کشور خود کمکی دریافت کنند  چ  هرسخد هخ  آنکخ  خواسختار تغییخر وضخع       

حقوقی خود شوند. ه  ویکه اگر جاهجاییها  درونی هر امر منازعات سیاسی داخل کشور 

                                                           
1. Internal Displacement. Regional Consultation on Refugee and Migratory 

Movements. Colombo 25-27 sept. 1995. Paper presented by Sri Lanka 

participants: Mr. B. Weerakoon and Dr. D. Trilakarnta. 11 sept. 1995. 

Colombo. Sri Lanka. 9 pages. P. 2. 

2. Ibid. P. 4. 
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هخا  درگیخر در ههشخی از سخرزمین نظخر مسخاعد هخ          هاشد و حکومت وقت یخا گخروه  

 دهنده امید هست. گشاییها  یار  توان ه  راه ن نداشت  هاشند  دشوار میجاهجاشدگا

رسانی هدون موافقت مقامات سیاسی و حکومت کشور اصخلی در اسخاس هخ      کمک

     عخراق و ایجخاد یخک حخوزه     معنا  نقض حاکمیت آن کشور خواهخد هخود. تجرهخ    

توانخد   ت خخارجی مخی  امنیتی سرانجام ها دشواریهایی روهرو گشت. از این گذشت   دخال

دار کردن تمامیت کشخور   ه  تحق  سیاستها  جهانی در جهت نقض حاکیت و خدش 

 هینجامد.

  معضخالت    پذیرد ک  ماموریت خاصی در زمین میکمیساریا  پناهندگان گرچ  

المللی  کند ک  سازمان هین افراد جاهجا شده ه  عهده ندارد  و هر این نکت  نیز تاکید می

پردازد  ولی ناچار ه  درخواست دهیر کخل یخا مجمخع       جاهجایی نمی ل خاصی ه  مسئ

شود ک  هرآیند جاهجاییهایی درونخی اسخت.    عمومی سازمان ملل درگیر موقعیتهایی می

کمیساریا  پناهندگان ها توج  ه  فشارها  فزاینده  ه  منظور تعیخین   7336در سال 

  مسخائل جاهجاییهخا  درون     حد و حدود خود  دو معیار را هخرا  دخالخت در زمینخ   

 کشور تعریف کرد:

  جاهجخخایی هخخا وظخخایف اصخخلی کمیسخخاریا در مخخورد  هرجخخا کخخ  مسخخئل  -7

پناهنخخدگان ارتبخخاط مسخختقی  هیاهخخد هخخ  ویخخکه هنگخخامی کخخ  هازگشخخت   

 پناهندگان ها جمعیت جاهجا شده پیوند ههورد.

در مواقعی ک  آشکارا این امکان هخ  وجخود آیخد کخ  موضخوع جاهجخایی        -3

دانخد   یل ه  پناهندگی شود. از این رو کمیساریا خود را مسخئول مخی  تبد

 7ک  ه  اقدامات پیشگیران  دست هزند.

     جاهجایی درونی ه  اعتبار  از نظر حقخوقی یخک مسخئل     در واقع گرچ  پدیده

کنخد  خصخلتی    رود  ولی از آنجا ک  در نقاط مهتلف جهان هروز می داخلی ه  شمار می

  دیگر  ک  در مورد جاهجاییها  درونی تا کنخون چنخان    است. نکت جهانی نیز یافت  

   مطمح نظر قرار نگرفت   آمار فرهنگی و تمدنی این جاهجاییها در یک حخوزه   ک  هاید

                                                           
1. Ibid. P. 5. 
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توان گفت ک  جاهجایی درونی دارا  سخ  جنبخ  اسخت و در     تمدنی است. از این رو می

 نی و جهانی.پیوندد: درون کشور   درون تمد س  سطح ه  وقوع می

توان ه  دو صخورت هخ  هخ  پیوسخت  و      از این گذشت   جاهجاییها  جمعیتی را می

منقطع مورد مطالع  قرار داد. جاهجاییها  ه  ه  پیوست  ک  در این گفتخار مخورد نظخر    

شخودن و     جغرافیخایی انجخام مخی      یک حوزه است  جاهجاییهایی است ک  در محدوده

فرهنگخی معخیین در خخارج از    ایی است ک  در یک گروه جاهجاییها  منقطع  جاهجاییه

  جغرافیایی ه  هخ  پیوسخت     شان و حتی خارج از یک حوزه   فرهنگی و تمدنی حوزه

گیرد. م ال مورد اول جاهجاییهایی است ک  در داخل افغانستان و در ایران یخا   شکل می

ا  همین افخراد  کشورها  متصل ه  ه   شکل گرفت  است. و م ال مورد دوم جاهجاییه

 است در خارج از این حوزه  م ال در آمریکا یا آلمان و ...

 

 نگاهی گذرا به پیشینه در تاریخ ایران
 

رود. هنگامی  ا  تازه ه  شمار نمی   تمدن ایرانی پدیده جاهجایی جمعیت در حوزه

ههامنشخی در دوران نهسختین پادشخاهان گسترشخی چشخمگیر یافخت        ک  امپراتور  

   آمخده  سخکونت گزیدنخد و هخ  اشخاع       دسخت  ایرانیان در سراسر قلمرو سرزمینها  ه 

سخاز    فرهنگ و هاورها  دینی خخود رو  آوردنخد. ههامنشخیان هخ  تهریخب و ویخران      

نظخامی خخود   مناط  تازه دل نبستند و نهواستند فقط ها حضور سخرهازان  هخر حضخور    

کردند  و واگخذار  زمخین هخ      تاکید کنند. سرهازان ههامنشی همراه ها زنان حرکت می

گشخت. جمعیخت کخ  در     آنان موجب تقویت تعل  خاطر آنان ه  سرزمینها  جدید می

آورد ک  واگذار  زمخین صخرفاً از راه مصخادره انجخام      آن دوران این فرصت را فراه  می

  غیر مسکونی و غیخر زراعخی هخ  رونخ  و پیشخرفت مخدد       ها نپذیرد و آهادساز  حوزه

کردند توسخع  و آهخادانی امخالی خخود را      هرساند. اشراف ایرانی ک  ساتراپها را اداره می

کرد کخ  در   دانستند. تعل  خاطر ه  اخالق زرتشتی ایجاب می ا  اخالقی نیز می وظیف 

ا  دینخی   همچخون وظیفخ   زمینها  ه  دست آمده ه  کشاورز  هپردازند و این امخر را  

هدانند. ایرانیانی ک  در قلمرو امپراتور  پراکنده گشتند مردمخی شهرنشخین نبودنخد. از    
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کردنخد و از نظخر فرهنگخی در جماعتهخا       این رو آداب و رسوم عام ایرانی را ترویج می

 یافتند. کوچک ولی متحد حضور می

ار  و پاسبانی از مرزها هخ   خوری . نگاهد در میان ایرانیان ه  سرهازان پیشین هرمی

گرفت. وجود افسران ایرانی این  شد ک  ایرانیان را نیز درهرمی سپاه امپراتور  واگذار می

آمد. گاه سخرهازان ایرانخی در قبخال     سپاه عنصر  دیگر از اشرافیت ایرانی ه  حساب می

 لشگریان ههامنشخی آوردند.  تعهد ه  خدمت مجدد در صورت لزوم  زمین ه  دست می

ه  سبب همراهی زنان توانستند حضور خود را در قلمرو امپراتور  از تخداوم هیشختر    

هخخا  کشخخاورز و همگخخن از نظخخر قخخومی و فرهنگخخی نیخخز در  هرخخخوردار سخخازند. خخخانواده

ها  تازه دوام یافتند. در این میان هاید در نظر داشت ک  موهدان زرتشتی نیز  سکونتگاه

کردند.  اند. اینان نیروها  نظامی را همراهی می ت   مهاجرت نقشی مه  داش در عرص 

ماندند. هرخی از  گزیدند  موهدان نیز ها آنان می هنگامی ک  سرهازان پیشین سکونت می

رسخد کخ  هخدین ترتیخب      موهدان ها کشاورزان هودند و گروهی نیز ها اشراف. ه  نظر مخی 

  پیونخد خخورده و یکجخا    اند و عنصر قومی و دینی هخ  هخ     ایرانیان زرتشتی هوده هم 

دهد ک  این موهدان و ایرانیخان   یافت   ه  همین سبب اسناد تاریهی نشان می تجلی می

امروز روشن است ک  زرتشتیگر  سه   7ساختند. در هم  جا معاهد خود را نیز هرپا می

 مومر  در دین و تفکر در جهان یونانی داشت  است.

ن  نوع دیگخر  از تمخاس فرهنگخی را هخ      زمی ایران لشگرکشی یونانیان ه  قلمرو 

   دانخی  کخخ  جماعتهخا  کوچخک زرتشخختی در دوره    همخراه آورد. از ایخن گذشخخت  مخی   

شخمار آنهخا افخزایش یافتخ      عرهان  اتساسانیان در چین وجود داشت  است ک  ها فتوح

آنچخ  آمخد  نشخان     3است هرچند ک  اطالعات زیاد  در این مخورد در دسخت نیسخت.   

ان در دوران پخیش از اسخالم هخا اقخوام و فرهنگهخا  گونخاگون تمخاس و        دهد ک  ایر می

  مهاجرت  ارتباط مستمر داشت  است  خواه ه  صورت گستر، امپراتور  و در نتیج 

                                                           
1. See: Mary Boyce, Diaspora in Pre – Islamic Times. In: Encyclopeadia 

Iranica. Volume VII, Fascicle 4. Pp. 370-373. 

2. Ibid. 
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ایرانیان ه  سرزمینها  تازه و خواه ه  صورت پذیر، ناگزیر نیروها  یونانی در قلمخرو  

 خود.

جمعیتی تغییر یافت. حضور اسخالم     جاهجاییها  در دوران اسالمی شکل و نحوه

هایی از  همراه شد ها حضور عرهان و سپس اقوام دیگر در ایران و همچنین حرکت گروه

ایرانیان ه  قلمرو اسالم ه  منظخور تخرویج علخ  یخا اسخکان در شخهرها و منخاطقی کخ          

دستهو، تحول و شکوفایی گشت  هود. انواع این جاهجاییها تا  مقطخع هجخوم مغخوالن    

ا  ویخکه   گسختر  ایرانیخان جلخوه    وم پیدا کرد ک  اهمیت خاصی داشت و ه  فرهنگتدا

 ههشید.

هجوم مغوالن سرزمین ایران را یکسره در معرض تباهی قرار داد. در قرن سیزده  

لشگریان مغول ههش درخور توجهی از ایران را ه  ناهود  کشاندند و افراد زیاد  را ه  

ویران شده هود  وادار ه  هجخرت از وطخن کخرد و هخ  سخو       ویکه از خراسان ک  یکسره 

در دوران صفویان و در قرن نوزده  نیز ه  علخل   7مناط  مهتلف از جمل  آناتولی راند.

مذهبی و تجار  شاهد مهاجرتهایی ه  آناتولی هستی . هسیار  از ایرانیانی ک  در قرن 

اسخباب سخکونت دائمخی    نوزده  هر امر گستر، تجارت ه  شهرها  ع مانی کوچیدند 

خود را نیز فراه  آوردند. در دوران انقالب مشروطیت روشنفکران زیخاد  از ایخران هخ     

 استانبول رفتند تا از آسیب و تعرض استبداد در امان هاشند.

  امپراتور  روسخی    هینی  ک  شمار ایرانیان در حوزه در قرن نوزده  در ضمن می

  دوم ایخن قخرن. شکسخت ایخران از روسخی  در قخرن        یاهد  ه  ویکه در نیم  افزایش می

نوزده  ه  مهاجرتها  گوناگون در سراسر این حوزه انجامید. ههش درخور تخوجهی از  

ها  جمعیتی عظیمی از ایخران   ایران ه  دست امپراتور  روسی  افتاد و در نتیج  گروه

 انخ  رفتنخد و در    قفقخاز و آسخیا  می  جدا شدند. از آذرهایجان و گیالن افراد هسیار  هخ 

هخیش از هفتخاد هخزار نفخر از      7131دهد کخ  در   جستجو  کار هرآمدند. آمار نشان می

                                                           
1. See: Farhad Zarinebaf – Shahr, Diaspora in Ottoman Turkey. In: Ibid. Pp. 

373-375.  
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 هخزار نفخر در      قفقخاز و هخیش از ده  هزار نفر هخ  اندن هیش از شصت  ایران ه  روسی  رفت 

 7آسیا  مرکز  ک  ها توج  ه  جمعیت آن روزگار درخور توج  است.

 

 منطقه برخی از علل تحرکات جمعیتی در
 

  هفتاد و هشتاد در منطقخ  هخ  وقخوع پیوسخت  تکانهخا        رویدادهایی ک  در ده 

( و تجاوز 7611ر7313درخور توجهی ه  هار آورد. انقالب اسالمی ایران در  را جمعیتی

( 7611د   -7313شورو  ه  خای افغانستان در همین مقطخع زمخانی ر در دسخامبر    

ا  تخخازه سخخاخت. حرکخخت جمعیخخت در  مرحلخخ وارد در منطقخخ  را  تحرکخخات جمعیتخخی

افغانستان در اساس در داخل کشور و سپس در منطق  ه   وقوع پیوسختن امخا حرکخت    

جمعیتی در ایران هیشتر رو ه  سو  غرب داشت. ها این حال مهاجرت درخور تخوجهی  

ه  سو  ترکی  جریان گرفت ک  گرچ  ه  قصد گذار از آن کشور هخود ولخی هخ  سخبب     

ی ک  پدیدار گشت  در همین کشور متوقف شد و ه  حضور موقخت و دائمخی   دشواریهای

شمار زیاد  از ایرانیان در ترکی  انجامید. موج سوم و مهمی ک  هخ  تحخری جمعیتخی    

  فروپاشی شورو  هود. هنگامی کخ  اتحخاد جمخاهیر     ا  در منطق  دامن زد  واقع  تازه

صخور دامخن زد کخ  گویخا حرکخت      از ه  فروپاشید ه  ایخن ت  7337شورو  در دسامبر 

ا  ه  سو  غرب جریان پیدا خواهد کرد  اما در عمل چنخین نشخد و    جمعیتی گسترده

 جاهجاییها  جمعیتی مهمی داخل شورو  ساه  و در منطق  ه  هار آورد.

چند رویداد مه  دیگر نیز ه  جاهجاییها  جمعیتی در منطقخ  میخدان داد. تجخاوز    

افغانسختان پخس از پیخروز      ارس  درگیریهخا  داخلخی  عراق ه  ایران  جنگ خلخیج فخ  

درگیریها  ورو   جنگ آذرهایجان و ارمنستان   ش نشانده حکومت دستمجاهدین هر 

توان در این حوزه نخام هخرد. از ایخن گذشخت       داخلی در گرجستان و جنگ چچن را می

  دیگر ا عوامل اقتصاد  و محیط زیستی نیز موج جاهجاییها  جمعیتی را وارد مرحل 

 ساخت.

                                                           
2. See: Hassan Hakimian, Diaspora in Caucasus and Central Asia in the 

Late 19
th

 and Early 20
th

 Century in: Ibid. Pp. 375-377 
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  مورد هحث هخیش از هرجخا     دهد ک  در منطق  این مجموع  از عوامل نشان می

خورد ک  ه  از نظر اهعاد و ه  از نظخر   دیگر  در جهان تحرکات جمعیتی ه  چش  می

شخده هخ  تحرکخات فرهنگخی  اجتمخاعی و       ا  داد. عوامل یخاد  کیفیت خصوصیات ویکه

رسخد اهمیخت تخاریهی و مانخدگار داشخت        نظر می ا  انجامیده است ک  ه  سیاسی تازه

هاشد. آنچ  مه  است این است ک  هبینی  آیا تحرکات جمعیتی جهتها  معینخی نیخز   

آیخد. معمخوال در هحرانهخا     یاهد یا آنک  تحرکاتی کور و صرفاً اجبار  ه  حسخاب مخی   می

و گرفتخار   کوشخند خخود را از هخال     اندازند و می مردم ه  اولین امکان موجود دست می

ساز تعیین کننده نباشد. اما اگخر     سرنوشت چیز دیگر شاید در آن لحظ  هرهانند. هیچ

در مجموع ه  تحرکات جمعیتی نگاه کنی  شاید هتوان از خالل آنها حرکتها  تاریهی 

ا     انسخانی تخازه   معنادار  یافت. در مخوارد  وقتخی گروهخی انسخانی وارد مجموعخ      

شود و ه  تدریج رنگ    جدید در آن جذب می ب مجموع شود ه  سبب قدرت جذ می

کند. در  هازد. قدرت تطبی  در گروه تازه وارد  البت   ه  تسریع این جریان کمک می می

ت خخود راهخی هخرا     کوشد ها تاکید هر هوی میهندد و  وارد خود را می موارد  گروه تازه

ایخن اقلیخت یخا در درون خخود      هقا ه  عنوان جزیی متفاوت از کل هجوید. در این موارد

  هزرگتر را نیازمند خخود   آورد ک  جامع  پوسد یا چنان قاهلیتهایی ه  نمایش درمی می

شود. این امکان نیز وجود دارد ک  گروه تخازه وارد دسخت    هرانگیز می  سازد و احترام می

ه  هست  کار  هزند و از این راه موقعیتی هرا  خود دست و پا کند. اما موارد  ه  تب 

ا  کخ    گروهی است هخ  گونخ    کن  از هم  مهمتر است و آن تماسها  میان ک  فکر می

ا   نشاند و در مخوارد  هخ  آگاهیهخا  تخاریهی تخازه      نوعی ارتباط فرهنگی را ه  هار می

دهد. مورد مهاجران افغانسختان در ایخران یخا تحرکخات جمعیتخی کخردان در        میدان می

توان از نوع اخیخر دانسخت. البتخ      ن و عراق و ترکی  را میا  میان س  کشور ایرا منطق 

هینخی  کخ  وضخع     توان م ال زد ها اهعخاد مهتلخف. درضخمن مخی     موارد دیگر  را نیز می

تواند در جهت دادن  اقتصاد   فرهنگی و سیاسی آنچ  وطن جدید نام گرفت  است می

شخنایی قبلخی هخا    ها  جمعیتی عامخل آ  ه  تحرکات جمعیتی سهت مومر افتد. در گروه

توان مه  دانست    این عوامل را می محیط جدید نیز در حد خود مومر است. مجموع 
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  این نوشت  ه  این موضخوع هخازخواه     و ه  هر مورد در حد خود توج  کرد. در دنبال 

 گشت.

  تحری جمعیتی پدیدار گشت  است کخ      تمدنی ما چند محور عمده در منطق 

و هرخخی هخا وجخود ناهمگنیهخا       تاریهی نزدیخک و همگخن دارد   هرخی ها ما پیوندها 

هسیار ها تاریخ و فرهنگ ما  ه  نحو  یا ها ما در ارتباط قرار داشت  یا در شخکل ههشخی   

تامر نبوده است. افغانستان ها ما اشتراکات هسیار دارد ولی روسی  هخر   ه  سرنوشت ما هی

  خصوصیات شاید هتخوان چنخد محخور    سرنوشت ما امر گذاشت  است. ها توج  ه  اینگون

 زیر را عمده و اساسی دانست:

فخارس  عخراق  ترکیخ  و      آسیا  مرکز   قفقاز  روسخی   ایخران  پاکسختان  خلخیج    

افغانستان. در این گفتار خواه  کوشید در حد توان و ها توج  ه  ارقام و آمار  کخ  تخا   

 نگاهی هیندازم. ها و کشورها ام ه  این حوزه در دسترس داشت  7333سال 

 

 

 آسیای مرکزی و قفقاز

 
  میلیونهخا انسخان هخر امخر فروپاشخی اتحخاد جمخاهیر         حرکت گسترده و مهارنشده

  این رویداد تاریهی ه  حساب آورد. هنخاهر   شورو  را هاید یکی از خصوصیات هرجست 

مبخاتی سیاسخی  نخاامنی     گزار، کمیساریا  سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هخی 

اقتصاد  و تضادها  قومی در سرزمینها  وسیعی ک  پیشتر ه  سخبب حضخور اتحخاد    

دار  از پناهندگی و مهاجرت ه  همخراه   جماهیر شورو  ه  ه  پیوست  هود  موج دامن 

گرچخ    7نمخود.  ساهق  می آورد ک  از زمان پایان گرفتن جنگ جهانی دوم ه  این سو هی

و در داخخخل کشخخورها  مسخختقل   ایخخن تحرکخخات جمعیتخخی در اسخخاس در چخخارچوب  

المنافع ه  وقوع پیوست  ولخی چنخان اهعخاد وسخیعی هخ  خخود گرفخت کخ  هخر           مشتری

   جهانی را نیز نگران ساخت. کشورها  همجوار تامیر گذاشت و جامع 

                                                           
1.See: The CIS Conference on Refugees and Migrants. Volume 2. No.1. 

January 1996. UNHCR. Regional Bureau for Europe. P. 1. 
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جاهجایی جمعیت در کشورها  جانشین اتحخاد جمخاهیر شخورو  نشخان داد کخ       

ت هاشخد. از سخو  دیگخر  عخدم آمخادگی      پاسهگو  این تحخوال تواند  مناهع موجود نمی

کشورها  تازه هر وخامت اوضاع افزود و کوششخها  آنهخا را در جهخت اسختقرار مبخات      

ا  ک  هخر امخر مهخاجرت و جاهجخایی      معضالت پیچیده سیاسی و اقتصاد  متزلزل کرد.

جمعیت پدیدار گشت  حاصل خشونتها  قخومی  عخدم مخدارا  سیاسخی و فرهنگخی       

یها  اقتصاد  و هحرانها  محخیط زیسختی هخود. ولخی در عخین حخال       دشواریها و سهت

  مرزهخا  کشخورها     کخ  از محخدوده  مسائل امنیتی و انسانی زیاد  نیز هرانگیهخت  

رفخخت. کشخخورها  اروپخخا  مرکخخز  و شخخرقی در معخخرض  المنخخافع فراتخخر مخخی تریمشخخ

و المنخخافع قخخرار گرفتنخخد    مهاجرتهخخا  غیرقخخانونی و عبخخور  از کشخخورها  مشخختری 

کشورهایی چون افغانستان  ایران و پاکسختان هخ  ناچخار پخذیرا  مهخاجران هرآمخده از       

 تاجیکستان گشتند. 

  قرن هیسخت  هخ     دهنده فروریز  اتحاد جماهیر شورو  یکی از رویدادها  تکان

  مسخخائل  گونیهخخایی چشخخمگیر در صخخحن رود. ایخخن رویخخداد نخخ  تنهخخا دگر مخخی شخخمار

هرا  کشورها و جریانهایی در  ن پدید آورد  در عین حالراهبرد ( در جهااستراتکیکر

منطق  و در داخل امپراتور  شورو  فرصتهایی تازه فخراه  آورد. افخ  و منظخرِ دورانِ    

پس از فروپاشی چندان روشن نیست و ه  هر حال در معرض تکانها  شدید سیاسی و 

هخر دشخواریها     کوشخند  اقتصاد  قرار دارد. کشورها  تازه هخ  اسختقالل رسخیده مخی    

ساز  نام گرفت  است گامی مومر هردارنخد.   -عظیمی غلب  کنند و در مسیر آنچ  دولت

توان از خصلتها  این مرحل  دانست کخ  هخا تضخادها      گذار اقتصاد  و سیاسی را می

قومی و جاهجاییها  جمعیتی در ههشها  مهتلف سرزمینها  وسیعی کخ  پیشختر در   

 فت  هودند  همراه گشت  است.چارچوب اتحاد شورو  جا  گر

تنشها  قومی و تحرکات جمعیتی در این منطق  را نباید موضوعی تازه ه  حساب 

  تحخوالت کنخخونی را هایخد در مسخخائلی جسخت کخخ  در روزهخخا      آورد. در واقخع ریشخخ  

  تزار  ه   گیر  اتحاد جماهیر شورو  و حتی پیش از آن یعنی در عصر روسی  شکل

ا  هود چند قومی و چند ملیتخی. گرچخ     جماهیر شورو  مجموع  وقوع پیوست. اتحاد

نهخاد  امخا آمیهتخ  هخود هخا       تهخا تاکیخد مخی   ی  مل هم « مشارکت آزاد و هراهر» هر اصل 
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تضادهایی جد  و پرتنش در میان این ملیتها. اتحاد شورو  ه  قول هخوریس یلتسخین   

هخا  تور  در هیشخترین مواقخع   این امپرا 7آخرین امپراتور  هزرگی هود ک  از میان رفت.

گرفت. اتحاد شخورو  از نظخر    گیر  از استبداد و خودکامگی اهداف خود را پی می ههره

  عظی  در عمل یازده نوع وقخت و     تزار . این پهن  روسی ها وسعت تقریبا هراهر هود 

مایل از هالتیک و دریا  سخیاه در غخرب    1344ا  ها  ساعت را درهرداشت ک  در منطق 

دار  اتحخاد جمخاهیر شخورو  هخ  میخراث      خخورد.  ا اقیانوس آرام در شرق ه  چش  مخی ت

  تزار  هود و ه  خود هر این معضالت در مقاطع مهتلف هخ    معضالت ملی در روسی 

افزود. پیچیدگی مسائل ملیتها هخ  دو صخورت    کرد  می سبب سیاستهایی ک  تعقیب می

شد: نهست ه  شکل عمود  ک  شامل رواهخط میخان اک ریخت  کخ  از نظخر       گر می جلوه

فرهنگی غالب هود  یعنی ملخت روس هخا غیخر روسخیان کخ  هسخیار  از آنهخا         سیاسی و

   کوشیدند دولتهایی مستقل هرپخا دارنخد  و دوم هخ  شخکل افقخی کخ  درهرگیرنخده        می

شخخد کخخ  در میخخان هرخخخی از مخخردم غیخخر روس کخخ  در همسخخایگی هخخ   تنشخخهایی مخخی

پذیرفتنخد  رخ   ر میمسکو تامی« سیاست تفرق  هینداز و حکومت کن» زیستند  و از  می

 داد. می

  مسائل ملیتها  پرداز  در زمین  هنگامی ک  انقالب اکتبر ه  پیروز  رسید نظری 

ک  پیش از آن نیز در میان هلشویکها رواج داشت  رونقی تازه یافت. لنخین و هلشخویکها   

پاشخی  فرواز توان این ملیتها را در کنار هخ  قخرار داد و    دانستند ک  تنها ها زور نمی می

امپراتور  روسی  ک  در معرض تجزی  قرار گرفت  هود  جلوگیر  کرد. ه  همین سخبب  

گذار  شد ک  هنا هخ  ادعخا  حکمرانخان هلشخویک      در آسیا  مرکز  جمهوریهایی پای 

هایست حضور یک قوم را متجلی سازند. در قفقخاز نیخز    دارا  خصلت قومی هودند و می

در هخر دو جخا مرزکشخیها  سخاختگی توسخط       همین سیاست ه  واقعیت پیوست. امخا 

سخاز تشخنجات هعخد  شخد. هخ  ویخکه در آسخیا  مرکخز  ایخن           حکومت مرکز  زمین 

« تبر تقسخی  » مرزکشیها سهت مصنوعی و خودسران  هود و مردم آنجا از آن ه  عنوان

  اتحاد جماهیر شخورو  پخانزده ملیخت دارا      کردند. هدین ترتیب در مجموع  یاد می

هایخد  یی قومی گشتند ک  ه  نام خود آنها نامگذار  شده هود. از این گذشت   جمهوریها

                                                           
1 Ibid. P. 2. 
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نامیدنخد.   هند  شدند ک  آنها را خودمهتخار مخی   گفت ک  چند گروه قومی دیگر صورت

جهانِ چند قومیِ اتحاد شورو  ضمن آنک  ه  هسیار  از این قومها فرصت عرض اندام 

ها  ولگا یکسره نادیده گرفت و حتی هخرا  محخو   داد  تعداد  از آنها را نیز مانند آلمان

کردن آنها  از طری  مهاجرتها  اجبار  و جاهجاییها  ناخواست   سعی فراوان هخ  کخار   

 هرد.

خواست افراد و مخردم گونخاگون را پیرامخون ایخدئولوژ       اتحاد جماهیر شورو  می

د کند و آنها را شد  گرد آورد  متح واحد  ک  ه  ویکه هر خصلت جهانگیر آن تاکید می

ا  واحد و یکسان ه  ه  آمیزد. از ایخن رو جمهوریهخا و واحخدها  خودمهتخار      ه  گون 

رفخت تخا وحخدت       آنها کوششی جد  ه  کار می   جمهور  داشتند و در هم  جنب 

ایدئولوژیک ه  وحدت فرهنگی و یکسانی عقیخدتی و اجتمخاعی منجخر شخود  و انسخان      

ود ه  هار نشیند. پیشرفتها  اقتصاد  در هرخی مناط  از شورو  ک  آرمان این اتحاد ه

  پیچیده ه  هها  از دست رفتن جان میلیونها انسان ه  دسخت آمخد کخ      این مجموع 

یک تراژد  عمی  هشر  است. هرخی از قومها و چند ملت کوچک در کریمخ  و قفقخاز   

ار  آن قخدر  ه  اجبار ه  سیبر  و آسیا  مرکز  گسیل شدند و در جریان کخوچ اجبخ  

توان  قرهانی از خود ه  جا گذاشتند ک  سیما  متشکل قومی آنها را متزلزل و حتی می

 گفت ناهود ساخت.

ها ک  ه  اجبخار   از شدتها کاست و هسیار  از افراد و گروه 7316مر  استالین در 

و    افخراد    خود هازگردند. ن  تنها همخ   جاهجا شده هودند  توانستند ه  تدریج ه  خان 

ها چنین فرصتی نیافتند هلک  حتی در این مقطع مرکزیت اتحاد جماهیر شورو   گروه

گیر  از اهرمهخا  سیاسخی و اقتصخاد   مخردم روس و همچنخین اوکراینیهخا و        ها ههره

انگیهت تا ه  جمهوریهخا  غیخر روس هرونخد و     کرد و هرمی روسیان سفید را تشوی  می

حکومت مرکز  هر جمهوریها  غیر روس هیفزایند در نتیج  هر امکانات نظارت و مهار 

ها  مرکزگرایان  هشوند. البت  این جریان را حکومخت مرکخز     تحق  هرنام ساز  و زمین 

ا   ساخت و از آن همچون وسخیل   در نظر مردم و جمهوریها  غیر روس مه  جلوه می

 کرد. ا  یاد می   منطق  جد  در جهت توسع 
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مردم اسالو ه  آسیا  مرکخز   قفقخاز و جمهوریهخا     مهاجرتها  روسیان و دیگر 

   شهرها صورت گرفخت. سیاسخت حکومخت شخورو  در زمینخ      ه  هالتیک ه  خصوص 

مهاجرتها  تشوی  و تداری دیده شده زیر پوشش پیشخرفت سیاسخی و اقتصخاد  در    

کوشخید وضخعی هخ  وجخود      حکومت شورو  میعمل هر تنش در این جمهوریها افزود. 

یان مهاجر در این جمهوریها هتوانند در امور مهتلف ایفا  نقش کنند. ه  آورد ک  روس

کرد. این سیاسخت     جمهوریها ترویج می همین سبب زهان و فرهنگ روسی را در هم 

شد. جوهر سیاست شورو  این هخود کخ  هتوانخد هخ       از زمان استالین ه  هعد تعقیب می

نگی روسی  مدد هرساند. از این   فره پیرامون یک هست « خل  شورو » گیر   شکل

توان گفت مردم روس ک  خود در دوران حکومت شورو  سهت تحت ست  قرار  رو می

شدند و در نتیج  گروهخی   مند می داشتند  در مقایس  ها دیگر مردمان از امتیازاتی ههره

هایست روسخی فخرا هگیرنخد  در حخالی کخ        آمدند. مردم غیرروس می ممتاز ه  شمار می

زهان نگران آموز، زهانها  غیر روسی هودنخد.   کمی از روسیان یا مهاجران روسی تعداد

زیستند خود را مجبور ه  یخادگیر  زهخان    روسیان حتی وقتی در میان غیر روسیان می

یافخت  و   دیدند. ها این حال نظر ه  اینک  نرخ تولد در میان روسیان کاهش می آنها نمی

ال هود  نگرانیها  روانی و سیاسی در هین مهخاجران  در میان مردم غیر روس همچنان ها

  عمخخل و سیاسخخت را هخخرا  سیاسخختگزاران و   یافخخت و صخخحن  تبخخار شخخدت مخخی روس

ساخت. مردم هومی در عمل از همخین پیشخرفتها     ریزان و نظامیان دشوارتر می هرنام 

د آمد توانسختند سخو   دست می اقتصاد  حکومت ه محدود و معینی ک  هر امر طرحها  

پخذیر   هجویند و خواستار ایفا  نقش هشوند و در مجموع شرایط زیستی خود را تحمخل 

سازند  در حالی ک  شمار  از روسیان ه  علت شرایط نامسخاعد سیاسخی و نگرانیهخا     

  هشختاد   نخد کخ  در دهخ    ک روانی ناچار محل جدید را تری گفتند. آمارها تاکید مخی 

ت شخورو  مخدعی هخود و    . گرچ  حکومخ جنوب معکوس هوده است -مهاجرت از شمال

حل شده است و در شورو  دیگر چنخین معضخلی   «   ملیتها مسئل »کرد ک   اعالم می

وجود ندارد  ه  محض آنک  گورهاچف دو سیاست گالسنوسخت و پرسخترویکا را عنخوان    

ور  کرد  هاز تنشها  قومی سر هرآورد و هسیار  از مشکالت سرکوب و پنهان شده شعل 

 گردید.
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   هاغ کخ  حکومخت شخورو  در دهخ      قره –  ناگورنو  مسئل  7313ر اوایل سال د

ا،    قضایی آذرهایجان قرار داده هود و سخاکنان عمخده   هیست آن را در چارچوب حوزه

ارمنی هودند هر امر کشمکشها  قومی توج  همگان را ه  خود جلب کرد و پانصد هخزار  

ن نفر ارمنی و آذرهایجانی از دو جهت مهالف دست ه  مهاجرت زدند. در تاهستان همخا 

  فرغان  در آسیا  مرکز  سبب گردید ک  شصت هزار  سال خشونتها  محلی در دره

مسهتی ک  پیشتر وادار شده هودند ه  این محل کوچ کنند  از ازهکستان و قرقیزسختان  

  7رانده شوند.

% از 14نشخان داد کخ  روسخیان هخ  زحمخت       7313آخرین سرشمار  شورو  در 

دهند. این امر هیانگر واقعیتی تلخ از نظخر   ل میمیلیونی شورو  را تشکی 311جمعیت 

داد ک  سیاستهایشان امر معکوس هخ  هخار آورده اسخت.     رهبران شورو  هود و نشان می

آمخد.   گرفت و در سراسر اتحاد جماهیر شورو  ه  چشخ  مخی   احساسات ملی فزونی می

و  این سرشمار  در عین حال میزان جاهجخایی و آمیخز، جمعیخت را نیخز نشخان داد     

روشن ساخت ک  ه  اصطالح ساکنان غیر هومی یا اسختعمارگران در جمهوریهخا  غیخر    

 هرند. روسی در چ  وضعی ه  سر می

گرچ  مهاجرت روسیان ه  اوکراین و جمهوریهخا  هالتیخک    هناهرهمین سرشمار  

کوچیدنخد   یافت ولی روسیان و اسالوها از آسیا  مرکز  و قفقاز می همچنان ادام  می

 کردند. ههش هرا  خود تصور نمی ا  اطمینان ندهزیرا آی

جمعیت غیر روسی در اتحاد جماهیر شورو  هر امر اههام حاک  هخر   7334در آغاز 

سیاست شورو  کوشید مستقالً دست ه  کار شود و در جهخت تحقخ  آرمانهخا  ملخی     

ز  ا  در مسیر هازسخا  خود ه  پا خیزد. در جمهوریها  آسیایی و قفقاز کوششها  تازه

تحکی  موقعیتها  ملی و سیاسی ه  کار رفت. موج ناسیونالیس   روسخی  را نیخز فخرا    و 

ا  هر استقالل روسی  شخد کخ     گرفت و ها ه  قدرت رسیدن هوریس یلتسین تاکید تازه

ا  از فروپاشخی کخرد و ههشخها  مهتلخف را        تازه در نتیج  امپراتور  را وارد مرحل 

ک  ها پشتیبانی حخزب   7337دتا  کمونیستها در اوت یکسره از ه  متمایز ساخت. کو

کمونیست شورو  طراحی گشت  سرانجام کسانی را ک  خواستار حفظ نظخ  پیشخین   

                                                           
1. Ibid. P. 4. 
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المنافع    کشورها  مشتری ا  ه  نام اتحادی  هودند  از صحن  هرون راند و سازمان تازه

د. هخا آن کخ    جانشین اتحاد جماهیر شورو  ش 7337گذار  کردک  در دسامبر  را پای 

آمد  ها این حال معلوم گشخت   معضل ملیتها در شورو  امر  ناشناخت  ه  حساب نمی

ک  هیشتر جمعیت اتحاد شورو  از نظر روانی در هراهر انبوه مسائل سرهرآورده آمخادگی  

ندارند. چیز  ه  ک  ه  نام روسی  از این جریان تجزی  و انحالل هرجا ماند در واقخع از  

مدیریت یارا  آن را نداشت ک  ها دشواریها  تخازه هخ  مقاهلخ  هرخیخزد و     نظر ادار  و 

حلهایی فور  در هراهر موج پناهندگی  سخکونت مجخدد و هازگشخت سخرهازان      هتواند راه

دست و پا کند. جهان غرب ک  در آغاز نگخران امخواج مهخاجرت هخ  سخو  غخرب هخود         

ت در اسخاس در چخارچوب   هنگامی ک  مشاهده کرد جاهجاییها  جمعیتی ه  هر صخور 

ا  در جهان شکل  پذیرد  ه  امید آنک  منظر سیاسی تازه اتحاد شورو  ساه  انجام می

ساز  و تقویخت     دولت هگیرد  از این وضع استقبال کرد و ه  کوششها  تازه در حوزه

 اقتصادها  لیبرال امید هست.

هینخی نبخود.    پیش ه  آسانی قاهلمعضالت هرآمده از جریان فروپاشی اتحاد شورو  

کشیدند و ن  کشورها  غرهخی   ن  رهبران روسی  انتظار مسائل و دشواریها  تازه را می

گسترده و ژرف در مقاهلشان سرهرکشد. هفتاد سخال  حدکردند تحوالتی تا این  تصور می

  جمهوریها  واهست  ه  این مجموع  چنان امر گذاشت  هخود     شورو  در هم  سلط 

گشت. از آنجا ک  مرزها  ه  جخا مانخده    شورو  ه  سادگی محو نمیک  حتی در غیاب 

ا  خودسخران   دلهواسخت  و متخأمر از عقایخد حخاک  سیاسخی        از دوران شورو  ه  گون 

ترسی  شده هود  در نتیج  اقوامی مهتلف در کنار ه  قرار گرفت  هودنخد کخ  هخر یخک     

ا  دیگخر در همسخایگی یخا     آرمانها و آرزوهایی داشت و در واقع خود را جخزء مجموعخ   

آورد. گذشت  از نزاع ارمنستان و آذرهایجان ک  زود هخ  جنخگ میخان     دورتر ه  شمار می

این دو واحد سیاسی تبدیل گشت و ه  مر  هزاران نفر و جاهجخایی صخدها هخزار نفخر     

ا  از ژرفخا    بار ه  جریان افتاد ک  گوش مناط  دیگر نیز درگیریهایی خون انجامید  در

گذاشت. شاید هتخوان هخا اطمینخان گفخت کخ        عات هالفعل و هالقوه را ه  نمایش میمناز

در شخمال   7333نهستین نزاع و خشونت قومی در سطح فدراسیون روسی  در اکتبخر  
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     مورد منازع  ( از منطق Ingushد ک  در نتیج  هزاران نفر اینگو،رقفقاز سرهرآور

 رانده شدند. در اوستیا  شمالی (Pigordonyپیگوردونی ر

گرچ  اتحاد شورو  مدعی هود ک  جمهوریهایی متکی هر حضور یک قوم ه  وجود 

  جمهوریها حضور اقوام دیگخر هخا شخدت و ضخعف و هخ        آورده است  در عمل در هم 

شد. از این رو هاید گفت ک  دست کخ  چنخد جمهخور  از     درجات مهتلف مشاهده می

  اقخوام را در درون یخا پیرامخون     کوشند همخ   میاند و  میان این جمهوریها  چند قومی

یک قوم ک  قدرت سیاسی را دارد جذب کنند. در گرجستان و مولخداو  وضخع چنخان    

تحول یافت ک  معضالت الینحل ه  جنگ و نزاع انجامید و ه  همخراه آن جاهجاییهخا    

  درخور توجهی هروز کرد. درگیریها  گرجستان  اههازستان و گرجسختان هخا اوسختیا   

جنوهی نیز از همین نوع منازعخات حکایخت دارد و نبایخد از یخاد هخرد کخ  هخر امخر ایخن          

  خخود را از دسخت دادنخد  و هنخوز در      درگیریها سیصد هزار نفر ناچار خان  و کاشخان  

قخومی     جمهوریهایی تک گذرانند. نظری  آمیز این مناقشات روزگار می انتظار حل صلح

  طوالنی هلشویکها هخا     نبود  ها این حال در یک دورها  جد در اتحاد شورو   نظری 

  شخورو  از     اقوام در منظوم  کردند ک  هم  تبلیغات گسترده این چنین وانمود می

ال انخد و در سخاختار سیاسخی مسختقلی هخ  ا عمخ       سیاسی هرخوردار گشت    حقوق ویکه

د تفخاوتی چشخمگیر   شخ  قعیت درآمد ها آنچ  اظهار مخی پردازند. آنچ  ه  وا حاکمیت می

داشت. ه  ویکه در اینجا از تقسی  سرزمینها  آسیا  مرکز  ه  صخورت جمهوریهخا    

جنگخی سخهت    7333توان سهن گفت. هخ  همخین سخبب در تاجیکسختان در      تازه می

   آورد و هخ  از عالقخ    ک  ه  ناهسامانی اوضخاع داخلخی را هخ  نمخایش درمخی     درگرفت 

کرد. جنگ داخلی  اع در این جمهور  حکایت میهمسایگان این جمهور  ه  تداوم نز

در تاجیکستان ک  هحران مشروعیت را در این جمهور  آشکار ساخت موجب شد کخ   

المنخافع و   تریتان  قرقیزستان و دیگخر کشخورها  مشخ   هزاران نفر ه  افغانستان  قزاقس

ساریا  کشورهایی چون ایران و حتی غرب هگریزند و پناه هجویند. هناهر گزارشها  کمی

سازمان ملل گویا فقط نهصد و پنجاه هزار تاجیک و هشتصخد و پنجخاه هخزار قخزاق در     

ان. اند و دو میلیون و پانصد هزار ازهک خارج از جمهور  ازهکسخت  ازهکستان قرار گرفت 

ه  مراتخب هخیش از ایخن رقخ  اسخت.       ن است ک  شمار تاجیکان در ازهکستانواقعیت ای
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اند  اما ه  سخبب سیاسختها     نشین هوده د یکسره تاجیکشهرهایی چون ههارا و سمرقن

تبار  هسیار  از تاجیکخان هخ  هنگخام صخدور      خاص ازهکستان و نفی مداوم افراد تاجیک

  شناسایی  هرا  آنک  خود را از پیگردها  گوناگون هرهانند  و فرصتها  شخغلی   هرگ 

تیج  ازهکستان خیلی آسان در ن اند. را از دست ندهند  ناچار خود را ازهک معرفی کرده

شمار شهروندان ازهک خود را هیش از آنچ  هست هخ  جهخان شناسخانده اسخت. از ایخن      

محخروم  گذشت   تاجیکان در ازهکستان از هسیار  از حقوق از جملخ  حقخوق فرهنگخی    

ان همخواره هخرا    تاجیکسخت  ا  هخ  نخام   ل حضور جمهخور  جداگانخ   اند. ها این حا هوده

اند در امور جمهور   گرا سعی داشت  نموده است و رهبران ازهک می ازهکستان نامطلوب

تاجیکستان دخالت کنند تا این کشور کوچک نتواند ه  تمامیت اسختبداد  ازهکسختان   

 آسیب هرساند.

کارگیر     ه  پذیر هود. تنها در سای  وضعی ک  استالین ه  وجود آورد هالقوه آسیب

وب مخداوم تمخایالت فرهنگخی اقخوام مهتلخف       دستگاه امنیت در اتحاد شورو  و سرک

گشت. ها وجود این  در همان دوران استالین و پس از آن  حفظ این منظوم  ممکن می

هایی از آن را هرشخمردی . در   جاهجاییها  جمعیتی در خور توجهی انجام شد ک  گوش 

المنخافع هخ  افخراد  اطخالق      مشختری    کشخورها   ر پناهندگان در مجموع حال حاض

گریخزد. امخا    شود ک  هر امر اجبار و زور از یکی از این کشورها ه  کشور  دیگخر مخی   یم

خخورد جاهجاییهخا     ا  دیگر از جاهجایی جمعیت ک  در این منطق  ه  چش  مخی  گون 

محخیط   مانیها ادرونی است ک  محصول درگیریها  مهتلخف  تعقیخب و آزار یخا ناهسخ    

اند. اما چنانکخ      خود را تری گفت  کاشان هوط ه  کسانی است ک  خان  و رزیستی و م

اند. هخ  خصخوص در    المللی عبور نکرده   هین پیشتر گفت  شد  از یک مرز شناخت  شده

ماورا  قفقاز و در شخمال قفقخاز ایخن پدیخده مهمتخرین خصخلت جاهجخایی جمعیتخی         

  کشخخورها   ا  دیگخخر از جاهجخخایی جمعیخخت در منظومخخ  شخخود. گونخخ  محسخخوب مخخی

ست ک  پس از فروپاشی امپراتور  تجلی یافتخ  اسخت و   ا منافع جاهجاییهاییال مشتری

  خخود   خواهند ه  موطن خود هازگردند  خواه هخ  اراده  گیرد ک  می افراد  را در هر می

یا ه  اجبار. این افراد در گذشت  ناچار شده هودند موطن خود یا مخوطن اجدادیشخان را   

اقتصخاد  هخ  جخایی دیگخر هرونخد. و جالخب        -یرها کنند و ه  علل سیاسی یا اجتمخاع 
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 گیخرد. ایخن گخروه از روسخیان     اینجاست ک  این مقول  هسیار  از روسیان را در هر مخی 

ها  جمعیتی دیگخر  نیخز در    اند. در عین حال گروه اکنون خواستار هازگشت ه  روسی 

 7337ل گیرند. هناهر گزار، کمیساریا  عالی پناهندگان  از سخا  همین مقول  جا  می

اندن یا  المنافع ه  موطن خود هازگشت  حدود نی  میلیون اوکراینی از کشورها  مشتری

شود ک  یکصد و پنجاه هزار قزاق از تاجیکستان  مغولستان و افغانستان هخ    گزار، می

   7اند. قزاقستان هازگشت 

ود س  میلیخون نفخر هخ  دالیخل     حد 7313شود ک  از  هدین ترتیب  تهمین زده می

هرخی ه  دلیل درگیریهایی ک  در جمهوریها  اند. مهتلف ه  سو  روسی  حرکت کرده

تازه استقالل یافت  هروز کرد  هرخی ه  ه  دلیل آنک  خود را قرهانی حوادث آتی تصخور  

ها  این نوع جاهجایی در واقع پیش از فروپاشی امپراتور  هلشویکی  زمین اند.  کرده می

 پدیدار شد.

تقریبا ششصد هزار نفر یخا چیخز  در حخدود یخک چهخارم از      7330در پایان سال 

ه  سو  روسی  حرکت کردند ه  عنوان پناهنخده یخا مهخاجر     7313کسانی ک  از سال 

( شناخت  شدند. آمارها  منتشر شده Refugees or forced migrantsاجبار  ر

ین افخراد از  گذارد. در آغخاز هیشختر   از سو  حکومت روسی  میان این دو گروه فرق نمی

آمدند و درصد  تاجیکستان  گرجستان  آذرهایجان و دیگر کشورها  آسیا  مرکز  می

% از لتوانی و استونی هودند. اما در طخول سخال   7 1کمی از آنان یعنی چیز  در حدود 

%(  ازهکسخختان 31هیشخخترین پناهنخخدگان یخخا مهخخاجران اجبخخار  از قزاقسخختان ر  7330

سازمان خدمات مهاجرت  7331( هودند. در پایان سال %73 1%( و قرقیزستان ر36 0ر

  فدرال اعالم داشت ک  شمار کل پناهندگان و مهاجران احبخار  هخ  نهصخد و     روسی 

تخوان گفخت کخ  چخ       چهل و شش هزار نفر رسیده است. البت  ها اتکاء ه  این آمار نمی

ده و چند نفر مهخاجر  اند  چند نفر پناهن میزان از این افراد در داخل روسی  جاهجا شده

   3اند. اجبار  هوده

                                                           
1.See:Ibid. P. 7. 
2.Ibid. 
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واست از روسی  جدا شود و نخزاع  خ در شمال قفقاز ک  می جمهور  چچنحوادث 

میان اینگوشها و اوستیاییها نیز ه  جاهجایی چند صد هزار نفخر انجامیخد کخ  در پایخان     

در حدود هشتاد و چهار هزار نفر از آنخان هخ  عنخوان مهخاجر اجبخار  شخناخت         7330

 دند.ش

از این گذشت   روسی  ها معضل اسکان هزاران نفر از ارتشیان خود روهخرو شخد کخ     

خواستند از اروپا  مرکز  و شرقی و همچنین کشورها  تازه استقالل یافتخ   هخ     می

موطن هرگردند. در این مقول  هاید افراد  را نیز جا  داد ک  تاسیسات گوناگون نظامی 

توانسختند در آن نخواحی هخ      علل اقتصخاد  دیگخر نمخی    گفتند و ه  شورو  را تری می

آمدنخد و   سکونت خود ادام  دهند. این افخراد از شخمال  از سخیبر  و از خخاور دور مخی     

 کردند. تر می اوضاع اقتصاد هیمار شورو  را وخی 

کشورها  آسیا  میان  اوضاع اقتصخاد  ایخن کشخورها را    مهاجرت مردم روسی از 

ن در دوران حکومت هلشویکی مراکز حساس اقتصخاد و نظخام   پذیر ساخت. روسیا آسیب

  کخار در ایخن کشخورها هخ       ادار  را ه  دست داشتند و در واقع نیرو  ماهر در حوزه

نمود ک  خروج ناگهانی این افراد اقتصاد ضخعیف و نخاتوان    آمدند. طبیعی می حساب می

آسخیا  مرکخز     این کشورها را سهت تکان دهد. ه  همین سبب هرخی از کشخورها  

وگیر  کنند و از آنخان ههواهنخد   ناچار کوشیدند از خروج روسیان مقی  کشور خود جل

این پدیده را هاید یکی از خصوصیات استعمار در دوران حکومت سر کار خود همانند. هر

هلشویکها دانست ک  نگذاشتند افراد هومی ها مهارتهخا  کخار ِ روسخیان مهخاجر آشخنا      

  اسختعمار   مانخده  هخا  واپخس   هیاموزند. استعمار شورو  را هاید از گون شوند و از آنان 

دانست. نظارت مستقی  هر اقتصاد و سیاست ه  دست مهاجران روسی هود و افراد هومی 

یافتند. ه  همین دلیل خروج نیرو  کخار مخاهر روسخی پخس از      فرصت عرض اندام نمی

عرض هحخران و حتخی ویرانخی قخرار     فروپاشی اتحاد شورو  اقتصاد این کشورها را در م

 داد.

اقوام کوچک در این جاهجاییها هیش از هم  آسیب دیدند. سیاستها  استالینی ن  

تنها آنان را از درون تجزی  کخرد هلکخ  شخرایطی فخراه  آورد کخ  موجودیخت سیاسخی        

ا  هخرا      اقخوام حقخوق جداگانخ     مستقلی نیاهند و نتوانند حتی در حد و میزان هقی 
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درخواست کنند. م ال مسهتیان و تاتارها  کریم  در اینجا سهت گویاست  این خود 

ها  دیگخر کخ  از نظخر سیاسخی غیرقاهخل اعتمخاد هخ  حسخاب          دو گروه و هسیار  گروه

حخ    7331گرفتند تا سخال   آمدند و در معرض داوریها و مجازاتها  جمعی قرار می می

اقع هیش از نی  میلیخون از تاتارهخا    هازگشت ه  موطن خود را ه  دست نیاوردند. در و

توانستند ه  موطن خود هازگردند و هنخوز نیخز هخا معضخالت      کریم  تا همین اواخر نمی

فراوانی مواجهند و قادر نیستند در سرزمین اجداد  خود ه  سخهولت دوهخاره سخکونت    

آینخد  هنخوز هخ  زادگخاه خخود       گزینند. مسهتیان ک  گخروه کخوچکتر  هخ  شخمار مخی     

اند. هرخی نیخز هخ  سخبب     ا  از آنان ه  ترکی  یا ه  آذرهایجان کوچیده اند. عده ت هازنگش

 اند. نده گشت غان  در کشورها  آسیا  مرکز  پراک  فر درگیریها  دریه

المنافع نیز مشخاهده     کشورها  مشتری حرکت ه  سو  روسی  از خارج از حوزه

در حخدود   7330کخ  در   دهخد  شده است. کمیساریا  عخالی پناهنخدگان گخزار، مخی    

انخد. نیمخی از آنخان را     نفر از این سازمان در روسی  تقاضا  پناهنخدگی کخرده   01444

اند. هقیخ  از سخومالی  عخراق  سخریالنکا  آنگخوال        داده پناهندگان افغانستانی تشکیل می

مخورد   71111کمیسخاریا هخا    7331انخد. در پایخان سخال     آمخده  چین  اتیوپی و زئیر می

البتخ    7اند. رو هوده است ک  دوازده هزار نفرشان افغانستانی هوده  ناهندگی روهتقاضا  پ

فرض هر این است ک  شمار مهاجران غیرقانونی روسی   هاید هخ  مراتخب هیشختر از ایخن     

اند از راه روسی  ه  غرب هرونخد. هنخاهر گزارشخها      خواست  رق  هاشدن یعنی کسانی ک  می

انخد کخ  غیخر قخانونی وارد روسخی        از این افراد چینی هوده گویا یکصد و پنجاه هزار نفر

 اند تا هلک  از این کشور ه  مقصد  دیگر هرسند و ترجیحاً ه  غرب هروند. شده

المنافع    کشورها  مشتری از هر سی نفر ساکن منطق هناهر یک تحقی  مستقل 

اد  اسخت کخ    این رق  مرهوط ه  افخر یک نفر ه  ناچار مسکن خود را تری گفت  است. 

مقخوالت جاهجخایی م خل هازگشخت سخرهازان و       اند. از این رو دیگرِ ناخواست  جاهجا شده

در حخالی   3شخود.  المنافع را شامل نمی   مشتری مهاجران ه  کشورها  خارج از حوزه

                                                           
1.Ibid .P. 8. 

2. On Refugees and Migrants. CIS Conference 30-31 May 1996. Conceived, 

written and produced bu UNHCR Public Information Section. Geneva. P.3. 
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هخ  ایخن سخو در آسخیا  مرکخز  از هخر        7313دارد ک  از  ک  همین تحقی  اعالم می

از سو  دیگر ها توج  ه  تحرکات جمعیتی  7هجا شده است.دوازده هزار نفر یک نفر جا

  امپراتخور  سخاه     هینخی  کخ  تحخری جمعیتخی در حخوزه      در سایر مناط  جهان می

شورو  هیش از هرجا  دیگر است و در واقع از جنگ جهانی دوم ه  ایخن سخو چنخین    

ایخن  سخاهق  هخوده اسخت. هرخخی از خصوصخیات       تحرکاتی در یک منطق  ه  تنهایی هخی 

ا  خخاصِ اتحخاد جمخاهیر       عام دارد و هرخخی از آنهخا پدیخده    تحرکات جمعیتی جنب 

ا  عخام هخ     گروهخی را پدیخده   رود. اگر درگیریهخا  قخومی و میخان    شورو  ه  شمار می

توان گفت ک  انحالل شخورو  و تبخدیل شخدن آن هخ       حساب آوری   در آن صورت می

   آید ک  هخ  نوهخ    منظوم  ه  حساب می ا  خاصی این پانزده جمهور  مستقل  پدیده

 خود موجب جاهجاییها  چشمگیر جمعیتی شده است.

   میلیخون نفخر در منظومخ     31تخا   10هخین   7336انجام شده در  هناهر محاسبات

  خودمهتخار خخاص خخود     اتحاد جماهیر شورو  خارج از جمهور  خخود یخا منطقخ    

انخد.   کل جمعیت چنین وضعی داشخت   اند. ه  هیان دیگر  در حدود یک پنج  زیست  می

انخد کخ  در    سی و چهار میلیون نفر از این افراد روسخی  اوکراینخی و روس سخفید هخوده    

یعنخی اتحخاد جمخاهیر    « وطخن »از نظر این افخراد   اند. جمهوریها  دیگر سکونت داشت 

تخوان حخدس زد کخ      اند. از این رو مخی  شورو  و ن  جا  خاصی ک  ه  آن متعل  هوده

تباران و اسکان آنان در جمهوریها  دیگر یکی از سیاسختها  اساسخی    ایی روسیجاهج

سخاز  در ایخن امپراتخور  هخ  شخمار       اتحاد شورو  و یکی از خصلتها  اصخلی روسخی  

رفت  است. این افراد تا هنگام فروپاشی شورو  وضعی ههتر از وضع هومیان داشختند   می

ا  مبه  مواج  ساخت و نگرانیهایی هرایشان  اما فروریز  اتحاد شورو  آنان را ها آینده

ارمنسختان  و   -ه  هار آورد ک  تا آن زمان هرایشان ناشناخت  هود. درگیریها  آذرهایجان

درگیریها  داخلی در تاجیکستان و سایر مناط  قفقاز چنان اوضاعی هخ  هخار آورد کخ     

فکخر هیفتنخد و    هودنخد هخ   « اسخالو »این مهاجران یا شهروندان درج  اول ک  در اساس 

از نظر هسیار  از این افراد در واقخع جخایی   « وطن»خود هازگردند. « وطن»هکوشند ه  

                                                           
3. Ibid. P. 1. 
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شناختند و در آن ه  دنیا نیامده هودند و از هم  مهمتر آن ک   رفت ک  نمی ه  شمار می

را تا آن هنگام حتی رؤیت نکرده هودند و شاید ه  هتوان گفخت کخ  آن را   « وطن»این 

« وطخن »هودند. تنها یک تعل  خاطر مبه  این افراد را ه  آنچخ  ناگهخان    فرامو، کرده

هود ک  در چنین هحرانی ههواهند ه  این  میساخت. و طبیعی  شناخت  هودند متصل می

 جا  نادیده و ناشناخت  پناه هبرند.

ا  داشخت.   خصوصیات هسیار پیچیده جاهجایی جمعیت در دوران استالین سیاست

( The Special Settler Regimeر «نظام اسکان ویکه» ین سیاست رانظام استالینی ا

هخیش از سخ     7313تخا   7363  سخالها    هناهر همین پکوهش در فاصل  نام نهاده هود.

تخر   خود را تری گفتند و ه  جایی دیگر کوچیدند یا درست   میلیون نفر ه  اجبار خان 

ها هزار نفر تمام  دست رفتن جان ده آنک  کوچانده شدند. این جاهجاییها ک  ه  هها  از

شود. واقعیت این است ک  شمار جاهجخا   تردید یک تراژد  انسانی محسوب می شد  هی

هخ  آلمخان    7333کخ  توانسختند از    ییشدگان هاید هیش از اینهخا هاشخد زیخرا آلمانیهخا    

هازگردند در حدود هشتصد و پنجاه هزار نفرند. اینان اجخازه نیافتنخد هخ  مخوطن خخود      

یعنی ولگا هرگردند ولی اجازه یافتنخد هخا مسخاعدت حکومخت آلمخان هخ  سخو  مخیهن         

اجداد  خود هشتاهند تا از هحران هرآمده از فروپاشی اتحاد شورو  جخان سخال  هخ  در    

  خخروج از اتحخاد    ک  این آلمانیخان توانسختند اجخازه    7337هبرند. در مجموع  از سال 

یک میلیون و چهارصد هزار نفخر هخ  آلمخان    دست آورند  جمعیتی در حدود  شورو  ه 

  استالینی را ه  این رق  هیفخزایی      دیگر تحرکات دوره اند. اگر ارقام پراکنده هرگشت 

  7رود. هینی  ک  شمار جاهجا شدگان عمالً از س  میلیون نفر فراتر می می

یکی از عوامل جاهجایی جمعیت در اتحخاد شخورو  سخاه  مسخائل و دشخواریها       

هرآمده از تهریب محیط زیست هوده اسخت. ایخن عامخل تخا هنگخام انفجخار در نیروگخاه        

گرفت. پس از انفجخار چرنوهیخل معلخوم شخد کخ        چرنوهیل چندان مورد توج  قرار نمی

محخیط طبیعخی حخداقل     ایجاد تاسیسات صنعتی و کشخاورز  و رفتارهخا  خشخن هخا    

                                                           
1. Ibid. P.4. 

2. Ibid. P. 5. 
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  دریخا      سکونتی خود کرده است. منطق  هفتصد هزار نفر را وادار ه  تری محدوده

(  Semi palatinsk  پیرامخون  سخمی پاالتنیسخک ر      چرنوهیل و حوزه آرال  ناحی 

  دیگخر در   هخا منطقخ    و ده در قزاقستان ک  ه  آزمایشها  اتمی اختصاص یافتخ  هخود  

المنافع شاهد آلودگی هوا و ویرانیها  مزمن شخیمیایی   مشتری سرزمینها  کشورها 

  7و اتمی هوده است.

ها این حال هاید گفت هسیار  از تحرکخات جمعیتخی امخروز ناشخی از سیاسختهایی      

( رئخیس پلخیس   Lavrenti Beriaاست ک  در زمان استالین ه  دست الورنتخی هریخا ر  

ها   استالین ه  گروه 7313و  7363  رفت. در فاصل گ ( انجامNKVDمهفی شورو  ر

منشخأ  »هخ  سخبب داشختن     را هخا  جمعیتی متعدد و متنوعی مشکوی شد و ایخن گخروه  

یا ه  علت فرهنگ متفاوتشان وادار هخ  مهخاجرت هخ  جمهوریهخا  شخرقی و      « خارجی

   مرکز  یا آسیا  میان  ساخت. سیبری 

از آن میان هاید  در مجموع هیست گروه هر امر اجرا  این سیاست آسیب دیدند ک 

نام هرد کخ  از سخکونتگاه اصخلی خخود رانخده شخدند: مسخیحیان غیخر         « ملت»از هشت 

  و شش (Buddhist Kalmiyksارتدکس یعنی آلمانیها  ولگا  هوداییها  کالمیک ر

(  Balkars(  هالکارهخخارKarachaiگخخروه مسخخلمان: چچنهخخا  اینگوشخخها  قراچاییهخخار  

میلیون یهود   3 1در حدود  قرار هود  Meskhetian.)3تاتارها  کریم  و مسهتیهار

هریا شوند اما مخر  اسختالین در مخاه مخارس      -شورو  نیز مشمول سیاستها  استالین

   مانع تحق  چنین سیاست شومی شد. هفت ملت از این هشت ملخت در دوره  7316

در جمهخور  خخودگردان     هیست دارا  جمهور  خودگردان یا سخهی    لنین در ده 

گیخر  جنخگ    یها. اما آنچ  لنین داد  استالین هازپس گرفت. ها پایخان د مگر مسهتشدن

جهانی دوم نام این هفت ملت از نقش  حذف شخد. هرخخی از جمهوریهخا  خخودگردان     

گخذاران   نامی تازه یافتند  نام شهرها و روستاها تغییر یافت و در کتاههخا امخر  از هنیخان   

 این مکانها مشاهده نشد.

                                                           
 

1. Ibid. P.6. 
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همتا هرا  حکومتگران شورو  فراه   شورو  ها آلمان فرصتی ممتاز و هیدرگیر  

هخا  جمعیتخی      مقاهل  ها دشمن و جلوگیر  از خطر احتمالی  گخروه  آورد تا ه  ههان 

قرار دهند و آنان را وادار ه  مهاجرت سازند. « گناه جمعی»مهتلفی را در معرض اتهام 

دند آسانتر از دیگران محکوم گشختند. هنخاهر   آلمانها  ولگا ک  جمعیتی درخور توج  هو

نشخین هخا واگنهخا  قطخار هخ        میلیون آلمخانی شخورو    7 3گزار، مذکور  در مجموع 

سیبر  و آسیا  مرکز  گسیل شدند. ایخن آلمانهخا دویسخت سخال پخیش هخ  روسخی         

مهاجرت کرده هودند و این مهاجرت اجبار  پیوندهایشان را هخا سخکونتگاه و وطنشخان    

د. هنگامی ک  ارتش آلمان ه  سرعت وارد اوکراین شد و ه  سو  قفقخاز پخیش   قطع کر

  آلمانیخان مقخی  شخورو  را گناهکخار دانسختند و حکخ         تاخت  مقامات شورو  هم 

محکومیت جمعی را در مورد آنان ه  کار هستند و آنان را ه  جرم جاسوسخی احتمخالی   

ولگا از نهستین کسانی هودند ک  هخر  ساکنان جمهور  آلمانی  وادار ه  جاهجایی کردند.

نفخر آلمخانیِ    633444امر این رویداد وادار ه  تری سکونتگاهشان گشتند. در مجمخوع  

ایستگاه مهتلف ه  سیبر  اعزام شدند. اعضا  آن هفت ملخت   73قطار از  717ولگا ها 

و  7306  اکتبخر   شخدند در فاصخل    دیگر ک  در مجموع هیش از یک میلیخون نفخر مخی   

   البتخ  همخ    7زیر نظر هریا ها قطار از مناط  غرهی شورو  دور گشختند.  7303مبر نوا

این ارقام از گزارشها  مهتلف استهراج شده و گاه در مناهع متفاوت هیشتر از آنچ  ک  

 آمد ذکر شده است.

این جاهجایی عظی  جمعیتی زیر نظر هیست هخزار مخامور پلخیس مهفخی شخورو       

پرداختند و کار  جز ایخن   ین مامورانی ه  امور جنگی نمیشد. چن ( انجام میNKVDر

شد. یکی از وظایف ماموران یاد شده این هخود کخ  جاهجاییهخا را هخ       ه  آنان واگذار نمی

   سرعت ه  ممر هرسانند. حدود پانصد هزار نفر از مخردم چچخن و اینگخو، در فوریخ     

ا  داده شخدند و در  کاروان قطار جخ  714در ظرف مدتی هیش از یک هفت  در  7300

انتظار سرنوشتی شوم اما ناروشن ه  حرکت درآمدند. سخ  مخاه هعخد گخزار، شخد کخ        

                                                           
1. Ibid. P.6. 

2. Ibid.  
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ا  دیگر ظخرف دو   ا  همراه ها هشت هزار کریم  یکصد و هشتاد و س  هزار تاتار کریم 

 7اند. روز در واگنها  قطار گنجانیده شده

ده دقیقخ  وسخایل   تخر از  هایست در مدتی کم ها می در این جاهجاییها هرخی خانواده

خود را جمع کنند و در صورت امکان قدر  غذا هرا  ایخن سخفر هخا خخود هردارنخد. در      

انجامیخد. در   ها هزار نفر جان هاختند. این سخفرها گخاه دو مخاه هخ  طخول مخی       نتیج  ده

ماند و در موارد  اجسخاد   موارد  اجساد مردگان مدتها  طوالنی در واگنها  قطار می

کردند. هسیار  از این جاهجاییها در زمسختان تخداری    آهن پرتاب می لها  راهرا کنار ری

ماندند دیگخر نخ  لبخاس مناسخب هخر تخن داشختند و نخ           شد. آنان ک  زنده می دیده می

پناهگاهی ک  در آن ههوایند. از اینها گذشت   در سرما  زیر چهل درج  در سیبر  یا 

ماند و نبود ک  خخود   ی مناسب هرجا نمیزیر هیست درج  در صحراها  قزاقستان لباس

ا  ک  هرایشان تعیین شده هخود خخارج    را هپوشانند. هازماندگان ح  نداشتند از محدوده

 شوند  هرچند معموال ها نزدیکترین شهر هیش از چند کیلومتر فاصل  نداشتند.

سال هخ    34تا  71هایست  شدند می ( اعزام میGulagآنان ک  ه  اردوگاه گوالی ر

کار اجبار  تن در دهند. شهرنشینان اعزامی را در معادن و جنگلها  سیبر  هخ  کخار   

 کردند. ها وادار ه  کار می گماشتند و مردم چادرنشین را در کارخان  می

این مخردم رانخده شخده را کخ       7301شورا  عالی اتحاد جماهیر شورو  در سال 

فت  هودند  موظف سخاخت کخ  از   ( نام یاSpecial Settlers« راسکان یاهندگان ویکه»

آن پس هرا  همیش  در همین محل جدید سکونت گزینند. مر  استالین و اعدام هریا 

از این شدتها کاست و محکومیتها  جمعخی را متوقخف سخاخت. در دوران خروشخچف     

  دیگخر کخاهش یافخت. در     مجازاتها  در نظر گرفت  شده هرا  س  میلیون جاهجا شده

ودیتها  اعمال شده در مورد حقوق آلمانیان ملغخی شخد. دو مخاه    محد 7311سپتامبر 

از گرجسختان اخخراج شخده هودنخد از فهرسخت       7303هعد پنج هزار یونانی ک  در سال 

 3حذف شدند.« اسکان یاهندگان ویکه»

                                                           
 

1. Ibid. P.7. 

2. Ibid.  
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     حزب کمونیست شورو  در فوری    خروشچف ه  کنگره در گزار، محرمان 

محکوم نام هخرده شخد  م خل چچنهخا  کالمیکهخا       از پنج ملت از آن هشت ملت  7313

( و جاهجاییها  استالینی ه  عنوان جنایخت  Karachaiاینگوشها  هالکارها و قراچاییها ر

  خود  این ملتها اجازه نداشتند ه  خان  و کاشان  7311محکوم گردید. ها وجود این تا 

ر یافخت امخا کسخی هخ      هازگردند. در موارد  جمهوریها  خاص این ملتها دوهاره استقرا

  7آنان خسارت نپرداخت.

  

                                                           
 



 111*رویکرد  فرهنگی... *   

 

 

 

 
  

 ی هشت ملت رانده شده برخی خصوصیات آماری درباره

 1044تا  1041ی  در فاصله

 

 

 تعداد تاریخ نام

 633444 7307سپتامبر  آلمانیها  ولگا

 31444 7306نوامبر  قراچا 

 33444 7306دسامبر  کالمیکها

 633444 7300فوری   چچنها

 760444 7300فوری   اینگوشها

 61444 7300آوریل  هالکارها

 716444 7300م   تاتارها  کریم 

 344444 7300نوامبر  مسهتیها

 جمع 7 003 444  
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 اند ای که به اجبار جابجا شده های عمده ی برخی دیگر از گروه آمارهایی درباره

 1052تا  1031

 
 تعداد مقصد -مبدأ تاریخ نام

 34444 از اوکراین ه  قزاقستان 7363 لهستانیها

از والد  ووسخخخختوی هخخخخ   7361 ایها کره

 ازهکستان قزاقستان 

713444 

  سفید و اوکراین  از روسی  7304-7307 لهستانهیا یهودیها

 ه  شمال سیبر 

614444 

دیگخخخخر آلمانیهخخخخا   

 شورو 

از سخخاراتوف و اوکخخراین هخخ    7313-7307

 آسیا  مرکز 

106444 

 .    از لنینگراد ه  سیبر  7303 فنالدیها

ها  شخمال   دیگر گروه

 قفقاز

از شمال قفقخاز هخ  آسخیا      7300-7306

 مرکز 

1444 

از مولخخخداو  هخخخ  سخخخیبر   7303 مولداویها

 مرکز  و شرقی

63444 

  دریا  سیاه هخ    از منطق  7303 یونیها  دریا  سیاه

 قزاقستان

63444 

هخخا  دیگخخر در   گخخروه

 سیاه  دریا   منطق 

  دریا  سیاه هخ    از منطق  7303

 قزاقستان

33444 

 444 301 7 

جمخخخع 6 413444

 7کل
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 شدگان از مناهع زیر گرفت  شده است: ه  رانده . آمارها  مرهوط7

Alain Blum, Institut National d'Etudes Demographiques. Paris: Jean- Jaques 

Marie, Les Peuples deportes d'Union Sovietique; in: Ibid. P. 6. 

رسد در  ه  چند میلیون نفر می ک  ها  گوالی آمارها  مرهوط ه  جمعی کردن اقتصاد و کار در اردوگاه

 اینجا منظور نشده است.

 

 10011ی  تا فوریه 1002ی  وضع کنونی بازگشت مردم رانده شده در فاصله

 

 

 از تاجیکستان ه  آلمان آلمانیها

 از قرقیزستان ه  آلمان

 از قزاقستان ه  آلمان

 از ازهکستان ه  آلمان

 فدراسیون روسی  ه  آلماناز 

 المنافع ه  آلمان از دیگر کشورها  مشترکل

 نفر 76444

 نفر 03444

 نفر 014444

 نفر 73444

 نفر 311444

 نفر 1444

 از ازهکستان ه  اوکراینرکریم ( تاتارها  کریم 

 از فدراسیون روسی  ه  اوکراینرکریم (

 از قزاقستان ه  اوکراینرکریم (

 نفر 730444

 نفر 01444

 نفر 73444

 از ازهکستان ه  آذرهایجان مسهتیها

 از ازهکستان ه  فدراسیون روسی 

 نفر 03444

 نفر 31444
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 بخش دوم
 

 آسیای مرکزی
آسیا  مرکز  در دوران پس از فروپاشی اتحاد شورو  شاهد درگیریهایی ویرانگر 

گشت هرچند ک  آتش  هوده است. تاجیکستان هیش از هم  گرفتار خصومتها  داخلی

شد. دو درگیر  میان قومی دیگر در ازهکسختان و   این خصومتها از هیرون دامن زده می

   قزاقستان ه  وقوع پیوست. ایخن درگیریهخا همخراه هخا نگرانیهخا  فزاینخده در زمینخ        

  آسخیا  مرکخز     تهریب محیط زیست و هراس از شدت یافتن خصومتها در منطق 

ا  در اینجخا شخکل هگیخرد. تهمخین زده      تی قاهل مالحظخ  هاعث شد ک  تحری جمعی

شود ک  در مجموع هیش از چهار میلیون و ودویست هخزار نفخر در داخخل آسخیا       می

 اند: مرکز  و از آسیا  مرکز  ه  جاها  دیگر حرکت کرده

رهفتصد هزار( نفر جاهجا شخدند کخ  از ایخن     144 444در جنگها  تاجیکستان  -

تخوان فخرض کخرد کخ  اگخر       ( نفر ه  افغانستان پناه هردند. میرشصت هزار34444عده 

هود شمار پناهندگان ه  مراتب هیشتر از اینها هود. حکومت  افغانستان درگیر جنگ نمی

 ایران نیز نهواست درها  خود را ه  رو  پناهندگان تاجیک هگشاید.

ر عمخده    فرغان  هاعث شد ک  در حدود یکصدهزار نفر رهخ  طخو   درگیریها  دره -

 مسهتی( از این منطق  هگریزند یا تن ه  مهاجرت هدهند.

نفر مجبور گشختند هخ  سخبب ویرانیهخا  محخیط زیسختی        314 444دست ک   -

 مناطقی را ک  درمعرض این وضع قرار داشتند  تری گویند.

                                                           
  ه  چاپ  773-733  صص 737-733اقتصاد  شماره  -  اطالعات سیاسی این ههش در نشری

 رسیده است.
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  کشخخورها   دو میلیخخون نفخخر هخخ  وطخخن هخخ  اصخخطالح قخخومی خخخود در حخخوزه   -

 اند. المنافع هرگشت  مشتری

از این گذشت   قزاقستان هازگشت حدود هفتاد هزار قزاق را ک  در جریان جنگ  -

 افغانستان گریهت  هودند از مغولستان و ایران و ترکی  تداری دید و سازماندهی کرد.

آلمانی ر از مجموع یک میلیون و یکصخد   134 444ها حمایتها  حکومت آلمان  -

مرکز  را ه  سو  آلمان تری گفتند. ارقام آسیا   7333( از 7313هزار نفر در سال 

  مناهع هخا هخ     اند در هم  مرهوط ه  آلمانیانی ک  در این دوره ه  کشور خود هازگشت 

 خواند. نمی

صدها هزار مردم دیگر یا در داخل کشورها  آسیا  مرکز  جاهجا شدند یخا هخ     -

 موطن اصلی خود هازگشتند.

  نیز در جاهجاییها مومر هخوده اسخت. هخرا     چنان ک  پیشتر آمد  عوامل اقتصاد -

نفر از مناط  روستایی در جنوب کشخور   773444تنها در قرقیزستان  7330م ال در 

 تر شده است  کوچیدند. ه  مناط  شمالی کشور ک  صنعتی

ا  متنوعی ه ها  سی و چهل قرن میالد  حاضر گروه حکومت شورو  در ده  -

هخدو، کنخد. از ایخن    ومی ایخن منطقخ  را م    ق چهرهرا ه  آسیا  مرکز  کوچ داد تا 

هخا    گذشت  حکومت شورو  میلیونها اسالور روسی  اوکراینخی  روس سخفید و گخروه   

  مه  استراتکیک  این منطق وی  کرد ه  آسیا  مرکز  هروند تا دردیگر اسالو( را تش

   توسع  تقویت کند. ود را ه  ههان هتواند نظارت خ

در آسیا  مرکز  ه  وجود آمد و ه  وقوع پیوست نوعی تنوع ه  همین سبب آنچ  

  قومی هود. کشورها  قزاقستان  قرقیزستان و ترکمنستان هریخک هخیش از    ساهق  هی

اند. هرا  م ال یک  کوچک و متنوع را در خود جا  داده« ملیتها »صد گروه قومی یا 

قخرار دارد  در غخرب   ( نیخز در آن  Osh  ادار  در قرقیزستان کخ  شخهر او، ر   ناحی 

وضخع  7ملیت یا گخروه قخومی مهتلخف را درهرگرفتخ  اسخت.      16قرقیزستان  نزدیک ه  

اقتصخخاد  کشخخورها  آسخخیا  مرکخخز  هخخ  سخخبب رویخخدادها  پخخس از فروپاشخخی و    

                                                           
1. On Refugees and Migrants. CIS Conference, 30-31 May 1996, Geneva, 

P.3. 
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هخا  صخنعتی کخ      تر گردیده اسخت. هسخیار  از حخوزه    جاهجاییها  ناشی از آن آشفت 

شده یا دستهو، رکود اسخت. در مخوارد     شد  اکنون تعطیل توسط اسالوها اداره می

خواهنخد   اند. اسالوها مخی  در هرخی از شهرها مردم یکسره مشاغل خود را از دست داده

     سفید هروند. ویرانیها  محخیط زیسختی در منطقخ     ه  روسی  یا اوکراین یا روسی 

( Semi Palatinskرپاالتینسک   آزمایشها  اتمی در سمی   آرال و محوط  دریاچ 

 نیز هر این معضالت افزوده است.

  فرغان  ه  وقوع پیوست هنخوز اتحخاد شخورو  هرجخا      هنگامی ک  درگیریها  درهی

قرار دارد جمعیت درخور قرقیزستان  -هود. این منطق  ک  در امتداد مرزها  ازهکستان

مسخهتی را   10444ارتش شورو   7313توجهی را در خود جا  داده است. در سال 

اخت. ک  صد کشت  ه  جا  گذاشت  خخارج سخ   ان ه  سبب نزاعها  شدید از ازهکست

چند هزار مسهتی دیگر و اعضا  اقلیتها  این منطق  پخس از فرونشسختن درگیریهخا    

این دشت وسیع را تری گفتند. تقریبا یک سال هعد چند صد نفر دیگخر هخر امخر نخزاع     

 رقیزستان ه  قتل رسیدند.    او، در ق میان ازهکها و قرقیزها در امتداد مرز منطق 

یعنی ن  ماه پس از استقالل  کشور تاجیکسختان گرفتخار جنخگ     7333در ماه م  

هار دسخت کخ  هیسخت هخزار نفخر جخان هاختنخد. در         داخلی شد. در این جنگ خشونت

یک پنج  جمعیت تاجیکستان جاهجا شد یا از کشور گریهت.  7336-7333   فاصل 

انخد هخ  کشخور خخود      جهی از کسانی ک  جاهجخا شخده  رود ک  ههش درخور تو تصور می

دقی  در دست نیسخت. کمیسخاریا     این زمین  هنوز آمار و اطالعات در 7اند.  هازگشت 

پناهندگان سازمان ملل متحد هر این تصور است ک  تعداد زیاد  از تاجیکان ه  کشور 

تند هخرا  خخود   اند. واقعیت این است ک  تاجیکان در جایی دیگر نتوانس مراجعت کرده

تر هستند. هیچ کشور و  کس تر و هی پناه وضعی پایدار دست و پا کنند. اینان از هم  هی

چخ   و مستمر ه  آنخان نداشخت  اسخت. گر    هیچ سازمانی در مقیاس جهانی توج  خاص

  هخین تخاجیکی هخ  خخود گرفخت امخا        درگیریها  داخلی تاجیکستان در اساس جنب 

آمیز  ان و از سو  دیگر روسی  در این نزاعها  خشونتا  چون ازهکست دخالت همسای 

مشهود هود. ه  همین سبب اقلیتهایی ه  ک  در این درگیریها نقخش نداشختند از هخی     

                                                           
2.Ibid. P.9. 
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آنک  ه  جانشان آسیب هرسد یا وضع اقتصاد  هدتر  نصیبشان هشود  کشخور را تخری   

ک  هخ  عنخوان   نفر از شصت هزار نفر   06444گفتند. کمیساریا اطالع داده است ک  

دانخی  کخ     در ضمن می 7اند. اند ه  کشور خود هازگشت  پناهنده در افغانستان مبت شده

 گرفتگان است. شدگان معموال کمتر از شمار واقعی پناه شمار مبت

  درگیریهخخا در ههخخش شخخرقی کوهسخختانی کشخخور و همچنخخین در مخخرز هخخا   ادامخخ 

جنایت در شخهر دوشخنب  هخر وضخع     افغانستان و ه  خصوص افزایش خشونتها و میزان 

اقتصاد  تاجیکستان چنان امر گذاشخت  اسخت کخ  مخردم ناچخار و ناخواسخت  فقیخر و        

گوید هجخده هخزار    اند. ها آنک  کمیساریا  پناهندگان سازمان ملل می دست گشت  تهی

المللخی نیخز در ایخن       ویران شده را هازساز  کرده است و سازمانها  دیگر هخین  خان 

اند  ها این حال نزاعها  مرگبار چنان هر اوضاع غلبخ  دارد   حضور خود افزوده منطق  هر

ک  کمکها  یاد شده تامیر چندانی ندارد و وضع عمومی کشور و مخردم را در مجمخوع   

  سقوط قرار دارد. مردم نخان   ههش درخور توجهی از جمعیت در لب  دهد. تغییر نمی

 ندارند و از دیگر مناهع نیز محرومند.

  فرغانخ     نگ داخلی در تاجیکستان و خشخونتها  ناشخی از درگیریهخا در دره   ج

البت  هرخی از حکومتها  جمهوریها  آسیا  مرکز  را نگران ساخت. ایخن حکومتهخا   

  درگیریها و سرایت آن ه  کشورها  خخود هیمنخای هودنخد. ترکیخب قخومی       از اشاع 

میان گروهخی را هخ  سخرعت هخ      تواند هر درگیر  و نزاع  کشورها  آسیا  مرکز  می

سایر مناط  و کشورها و اقوام انتقخال دهخد. هرخخی از حکومتهخا هخ  ماننخد حکومخت        

ازهکستان ه  این امید هودند ک  از این درگیریها ههخره جوینخد و تاجیکسختان را چنخان     

 خطر شود. امر و ه  هیانی هی سرگرم مسائل داخلی کنند ک  از نظر فرهنگی هی

روسیان ر یک میلیون و هفتصد هزار  7333ک  تا مقطع زمانی  گزار، شده است

مقخی  در پخنج    نفخر (  33444نفخر ( و روسخیان سخفید ر    737444نفر (  اوکراینیهخا ر  

جمهور  آسیا  مرکز  ههش اعظ  داراییها  خود را فروختند و آنچ  ک  هخر جخا    

                                                           
1
اند  صلح در تاجیکستان هیشتر پناهندگان تاجیک ه  کشورشان هازگشت در حال حاضر ه  سبب پیمان  

 اند. ا  ه  در جنگ داخلی افغانستان گرفتار آمده و عده
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ه  هعد  7331از  7دند.پترزهور  فرستا هند  کردند و ها قطار ه  مسکو یا سن ماند هست 

کن  ه  دو علت هاشخد: یکخی آنکخ  وضخع      از شدت مهاجرت کاست  شده است. فکر می

گردند چندان امیخدههش نیسخت و دیگخر     اقتصاد  خود روسی  هرا  کسانی ک  هازمی

اند  البتخ  هخ     آهاد توانست  آنک  هرخی از شهرها  آسیا  مرکز  مانند تاشکند یا عش 

 را از نزاع و درگیر  دور نگ  دارند.دالیل مهتلف  خود 

 3شمار پناهندگان و جاهجا شدگان داخلی هناهر گزارشها  کمیساریا

 نفر 344444 تاجیکستان         تاجیکستان

 نفر 34444 تاجیکستان         افغانستان

 نفر 3444 چچن         قزاقستان

 نفر 1444 افغانستان         ازهکستان 

 نفر 76444 تاجیکستان        قرقیزستان      

 

المنخافع   حرکت جمعیت از تاجیکسختان هخ  سخایر منخاط  و کشخورها  مشختری      

ناخواست  جاهجا شده هودنخد ایخن کشخور را      چشمگیر هوده است. افراد  ک  در گذشت

 هینی : زودتر تری گفتند. در زیر سیما  آمار  این حرکت را می
 

 نفر 01444 ترکمنستانتاجیکستان        

 نفر 644444 تاجیکستان        فدراسیون روسی 

 نفر 71444 تاجیکستان        قرقیزستان 

 نفر 64444 تاجیکستان        اوکراین

 نفر 64444 تاجیکستان        ازهکستان 

 نفر 74444   سفید  تاجیکستان       روسی 

                                                           
1. On Refugees and Migrants, P. 9. 

2. Ibid. 
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مسهتیان را اضاف  کرد ک  در گذشت  ه  زور ه  آسخیا   توان شمار  ه  آمار قبل می

 اند: مرکز  کوچانده شده هودند و حاال ه  مناط  مهتلف هازگشت 

 

 نفر 03444 ازهکستان        آذرهایجان  

 نفر 31444 ازهکستان       فدراسیون روسی 

 

رانخده شخده   توان شمار هازگشتگانی را ک  ه  زور از موطن خخود   از این گذشت  می

 هودند ه  ارقام فوق افزود. اینان در اساس آلمانیها  ولگا هودند و هعد تاتارها  کریم :

 

 نفر 730444 اوکراینرکریم (ازهکستان        

 نفر 73444 ازهکستان       آلمان

 نفر 014444 قزاقستان        آلمان 

 نفر 76444 تاجیکستان         آلمان 

 

 

قزاقستان و هیشختر تاتارهخا هخ  ازهکسختان      هینی  ک  هیشتر آلمانیها ه  میجا در این 

رانده شده هودند. یک وج  دیگر این حرکت جمعیتی در اساس ه  سخو  قزاقسختان و   

روسی  است. یعنی در اساس هازگشت اسالوها ه  فدراسیون روسخی  و قزاقهخا  سخایر    

 : 7مناط  و کشورها ه  قزاقستان

 

                                                           
1. Ibid.P. 8. 
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 نفر 370444 فدراسیون روسی   قزاقستان      

 333444 قرقیزستان           فدراسیون روسی 

 نفر 044444 ازهکستان        فدراسیون روسی 

 نفر 744444 فدراسیون روسی         ترکمنستان

 نفر 34444 مغولستان        قزاقستان

 نفر 1444 قزاقستان      المنافع  کشورها  مشتری

 نفر 3444 قزاقستان       ایران

 

 قفقاز
 

هاغ سر هخر   قره -در ناگورنو  7311هار نهست در سال  در قفقاز درگیریها  خشونت

  قضایی آذرهایجان    هیست قرن حاضر در حوزه   کوچک در ده  کشید. این منطق 

قرار گرفت. مردم آن هیشتر ارمنی تبخار و ارمنخی زهخان هودنخد ولخی خخاکش در میخان        

زهخان محصخور هخود. هرخوردهخا  قخومی در ایخن ناحیخ  پخس از          روستاها  آذرهایجانی

دار میخان آذرهایجخان و    فروپاشی شورو  وسعت یافت و ه  سخرعت هخ  جنگخی دامنخ     

هاغ ه  ارمنستان   قره -ارمنستان تبدیل گشت. هیش از یک میلیون نفر ناچار از ناگورنو 

آمد اما تحخت تسخلط    یی ک  ارمنی ه  حساب میاز ارمنستان ه  آذرهایجان  و از ههشها

آذرهایجان قرار داشت ه  دیگر روستاها  آذرهایجخان گریهتنخد. ایخن آتشخی هخود زیخر       

 یافت تا سرهرآورد. خاکستر ک  در دوران حکومت شورو  فرصتی نمی

سخازمان داده شخده هخود کخ      ا   قفقاز ه  گونخ   ها  قومی در منطق  ترکیب گروه 

رسخید. ایخن    هیش از هرجا  دیگر در اتحاد شورو  ساه  مسئل  هرانگیز هخ  نظخر مخی   

ها  اسالمی و مسیحی در کنار  استنباط ه  خصوص در غرب رواج دارد. در قفقاز گروه
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 در زیستند. شاید ه  همین دلیل یعنی حضور مسخیحیان  ه  و در همسایگی ها ه  می

ت هیشتر  پیدا کرد. در حالی ک  همین وضع در آسیا  مرکز  هخ   این منطق  اهمی

د توج  قدرتها  مهتلف اروپایی هخوده  ر  قفقاز از دیرهاز مو خورد. منطق  ه  چش  می

است. در جنگ جهانی اول و دوم رقاهتها  شدید  در ایخن منطقخ  درگرفخت. از ایخن     

ها  آتی هود ه  همین سبب ساز نزاع زمین در قفقاز گذشت  ترکیب قومی و مرزکشیها 

درگیریهخخایی میخخان اوسخختیاییان و  7333هخخاغ در اواخخخر اکتبخخر  قخخره -پخخس از نخخاگورنو 

اینگوشها هروز کخرد. در نتیجخ  هخزاران اینگوشخی از اوسختیا  شخمالی رانخده شخدند.         

( را متعلخخ  هخخ  خخخود Pigorodnyپیگخخورودنی ر    مخخورد نخخزاع اوسخختیاییان منطقخخ 

جنگ چچن سرهرآورد ک  هنوز ه  فرو ننشست  است. در  7330 دانند. در دسامبر می

مجموع چهارصد و نود هزار نفر ه  اینگوشستان  داغستان  اوستیا  شخمالی و روسخی    

ا   گرفخت عخده   مخی کخ  اوضخاع آرام    ند یا در داخل چچن جاهجا شدند. هنگامیگریهت

 گریهتند. گشتند اما هاز هر امر درگیریها ه  ناچار می هرمی

طلبخان اوسختیا  جنخوهی و     تعارض شخدید میخان جخدایی    7337گرجستان در  در

طلخب هخا    حکومت مرکز  گرجستان ه  وقوع پیوست. در سال هعخد آههازیخانِ جخدایی   

وریها  شکوفا  حکومت گرجستان درگیر شدند. در گرجستان ک  روز  یکی از جمه

هخ  یخک صخد و     مد حدود سیصدهزار نفر جاهجا گشتند. نزدیکآ شورو  ه  حساب می

  7 هیست هزار نفر این جمهور  را تری گفتند و ه  سو  فدراسیون روسی  رفتند.

این تعارضات سهت هر اقتصاد قفقاز امر گذاشت. هیکار  افزایش یافت  تاسیسخات  

ها  رفاهی حکومتها در ه  فروریهت و شمار جمعیخت   زیرهنایی صدم  خورد و هرنام 

  قومی ک  ههشخی از آن از دوران اتحخاد    یب پیچیدهفزونی گرفت. از این گذشت  ترک

شورو  ه  ارث رسیده است ه  سخبب درگیریهخا آمخار جخانبی هخ  هخار آورد. جاهجخایی        

ا  هخ  سخو  اینگوشسختان هرونخد. در      پناهندگان اوستیایی شمالی موجب شد ک  عده

 ضمن جنگ چچن ه  هر اینگوشستان امر گذاشت. آمار جاهجایی جمعیت از چچن هخ  

هیرون این جمهور   داغستان را نیز در هر گرفت ک  خود ها آذرهایجان ه  مرز اسخت.  

                                                           
  1. Ibid. P. 14. 
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یک هشت  جمعیت آذرهایجان در معرض جاهجایی واقع شد کخ  البتخ  هیشختر هخر امخر      

مسخهتی مسخلمان شخد.    ها هزار  آذرهایجان خود پناهگاه ده هاغ هود. قره -جنگ ناگورنو 

ه  آسیا  مرکز  رانده شخده هودنخد کخ  چهخل و      اینان در زمان استالین از گرجستان

شش هزار نفرشان ه  علت نزاعها  قخومی در ازهکسختان در مسخیر آذرهایجخان هخ  راه      

خواهند ه  گرجستان هازگردند  البت  اگخر فرصخت هیاهنخد.     افتادند. هسیار  از اینان می

هخانی نیخز   دویست و هفتاد هزار آههاز  رانده شده هنخوز سخرگردانند و سخازمانها  ج   

 هایی از وضع آمار  در قفقاز: گوش  ا  اساسی هیندیشند. اند چاره نتوانست 

 جاهجا شدگان داخلی

 نفر 310444 هاغ          آذرهایجان قره -ناگورنو 

 نفر 13444 ارمنستان          ارمنستان

 نفر 316444 آههازستان          گرجستان

 نفر 70444 اوستیا  جنوهی       گرجستان

 نفر 011444 چچن         فدراسیون روسی 

 نفر 31444 اوستیا  شمالی       اینگوشستان

 پناهندگان

 نفر 711444 ارمنستان         آذرهایجان

 نفر 333444 آذرهایجان       ارمنستان

 نفر 03444 ازهکستان         آذرهایجان

 نفر 1444 رمسهتیان( گرجستان       ارمنستان

 نفر 773444 فدراسیون روسی         رمسهتیان( گرجستان

 نفر 3444 چچن          قزاقستانرمسهتیان( 

 نفر 1444   سفید چچن        روسی رمسهتیان( 

 هازگشتگان

 نفر 61444 هاغ( قره -آذرهایجان ر ناگورنو       ارمنستان 

 نفر 31444 ( آذرهایجان         آذرهایجان ر فضولی
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هازتخاب    کوچخک     جنگ در چچن و اعزام سرهازان روسی ه  ایخن منطقخ    ادام 

ها  جهان پیدا کرد  ه  خصوص ک  درگیریهخا  میخان دو طخرف     ا  در رسان  گسترده

  چچخن در اسخاس اسخالمی اسخت هخا خصوصخیاتی        ادام  یافت و طوالنی شد. جامع 

  مرید و مراد  در آن حاک   ارد و راهط درخور توج . این جامع  ساختار  عمود  د

زیند ک  گرچ  در دورانهخا  مهتلخف در    است. مردمی سرسهت و مقاوم در چچن می

انخد. در ایخن جامعخ      اند اما هرگز سر فرود نیاورده اتحاد شورو  تحت فشار قرار داشت 

همگنیها  زیاد  وجود دارد و عامل همبستگی قومی سخهت نیرومنخد اسخت. جنخگ     

در حضخور ژنخرال    7330ر در واقع ها اعخالم جهخاد توسخط مفتخی آن در دسخامب     چچن 

روند و ه  ایخن یخا آن    جوهردودایف رسمیت یافت. چچنیها ه  نحو  مرید ه  شمار می

خواهخد از چچخن چشخ      اند. روسی  ه  علت منافع استراتکیک خود نمی طریقت واهست 

ن خطر  هرا  روسی  ه  حساب هپوشد  ها اینک  هر همگان معلوم است ک  جدایی چچ

آید. اما روسی  ها تبلیغات شدید هر ضد مسلمانان چچن هخ  میخدان آمخده اسخت و      نمی

خواهد حضور یک واحد سیاسی اسالمی را در کنار خود تحمل کند. طبخ  قخانون    نمی

توانخد   آمیز هداند می اساسی روسی   این کشور چنانچ  اقدام مجاهدین چچن را جنایت

در نتیج  ارتش روسی  ها خشونت تمام دست ه  کخار   7در چچن دست هزنده  دخالت 

شد و حتی هیمارستانها را ویران کخرد. آب شخهر در گروزنخی قطخع شخد و هخ  وسخایل        

ههداشتی صدم  وارد آمد. مخردم شخهر در معخرض هیماریهخا  واگیخر قخرار گرفتنخد و        

دار  هیچکس در امان نماند. ها وجود این مردم از مقاومت دسخت هرنداشختند و از وفخا   

رسخد کخ  سخنت مخذهبی      خود ه  رهبران مذهبی نکاستند. هرچند کخ  هخ  نظخر مخی    

انخد کخ     صوفیگیر  هاید از جنگ و جهاد هپرهیزد ولی صوفیان شمال قفقاز نشان داده

  امخور زنخدگی مخردم     اند و در نتیجخ  در همخ    مورد احترام جامع اینان تنها رهبران 

در هراهخر هلشخویکها مبخیین ایخن      7337سخال   کننخد. قیخام   کننده هاز  می نقشی تعیین

جویان  ه  دست هگیخرد. در حخالی کخ  در     تواند نقشی مبارزه واقعیت هود ک  مذهب می

افغانستان صوفیان در طول جهاد ه  حاشخی  رانخده شخدند و نیروهخا  دیگخر رهبخر        

                                                           
1.See: Nadeem A. Kazemi, The Chechen Crisis - Nobody but God. In 

Dialogue. Dec. 1995. P. 3. Published in London. 
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زات مبارزه را ه  عهده گرفتند. در چچن ه  سبب عالئ  پایدار سنتی  صوفیان در مبخار 

آمدند. قیام شیخ شامل نیخز   مردم ها ارتش هیگان  عامل محور  در رهبر  ه  شمار می

خواهند درگیر سیاست روزانخ  هشخوند مگخر     م ید این ادعاست. صوفیان در اساس نمی

 انجامد. الت آنان ه  حفظ جماعت میحساس کنند دخاآنک  

 

 

 آذربایجان
 

هخا گسختر،    7«سخالمی ایخران   جمعیت هالل احمر جمهور  ا» هر اساس گزار، 

درگیریها  نظامی میان آذرهایجان و ارمنسختان در حخدود یخک میلیخون و دویسخت و      

اند. این وضع نخاگوار در سخال    پنجاه هزار آذرهایجانی شهر و روستا  خود را تری گفت 

ها  ساختمانها     آذر  ناچار در جاده چنان شدت گرفت ک  مردم جاهجا شده 7336

ا ساختمانها  حکومتی سکونت گزیدند. ها ایخن حخال در حخدود هفتصخد و     تمام ی نیم 

منخد   المللخی ههخره   پنجاه هزار نفر از این عده از کمکها  سخازمانها  حکخومتی و هخین   

 گشتند.  

شمار درخور توجهی از این مردم جاهجا شده در مرزها  ایران قرار گرفتند. اینخان  

جمعیت هخالل احمخر   » ها همکار  « ر جمعیت هالل احم»هم  نیازمند کمک هودند. 

توافقی میان ایخران و   7336دست ه  اقدامات فور  زد. در شش  سپتامبر « آذرهایجان

هایی هرا  آوارگخان هرپخا    حکومت جمهور  آذرهایجان ه  عمل آمد و در نتیج  اردوگاه

گشت و ه  مدت شش ماه غذا هرا  صد هزار نفر فراه  شد. جمعیت هالل احمر ایران 

در خخای   ییهخا  خواستار کمکها  جهانی شد. در عخین حخال ایخران کوشخید اردوگخاه     

  پناهندگان در جمهور  آذرهایجخان در یخازده منطقخ      . کمیت ایجاد شودآذرهایجان 

نفر در هفت اردوگاه ک  هخا   07131اردوگاه هرا  اسکان یکصد هزار نفر هرپا کرد و  71

   جا گرفتند.یار  ایران ایجاد شده هود در پنج منطق

                                                           
1. See: Situation Report. Azeris Displaced Persons. Dec. 1993. Red 

Crescent Society. Islamic Republic of Iran. P. 1. 
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 ها  ایران اردوگاه

 تعداد اسکان یافتگان تعداد چادرها  هرپا شده منطق  نام اردوگاه

 (Imishliایمیشلیر

 ردر دو ههش( 3و  7

 نفر 74037 3444 ایمیشلی

 هیل  سوار

 ردر دو ههش(3و  7

 نفر 74613 3444 هیل  سوار

 نفر 3017 114 صاهرآهاد صاهرآهاد

 نفر 1633 7144 ساعتلی ساعتلی

 نفر 1373 7344 ایمیشلی (6ایمیشلی ر

 نفر 61161 1314 جمع

  

نفر دیگر در مناط  شهر  از کمکها  جمعیت هالل احمر ایران  1364در ضمن 

هخا شخامل غخذا  ههداشخت و تسخهیالت پزشخکی و        مند شد. خدمات ایخن اردوگخاه   ههره

   7شد. آموزشی می

هالل احمر ایران هرخخوردار گشختند  در   نفر  ک  از کمکها  جمعیت  07131از 

نفر کودکان زیر دو سال هودند. این کودکخان تحخت نظخر پزشخکان شخیر       3311حدود 

دریافت کردند. هخ  منظخور جلخوگیر  از هخروز هیماریهخا  واگیخر اقخدامات ههداشختی         

ا  تداری دیده شد. از این گذشت   وسایل نقلی  در اختیار آوارگان قرار گرفت  گسترده

هتوانند در شهرها  اطراف از تسهیالت حمام استفاده کنند. هرا  آنکخ  کودکخان از    تا

آمخوز در   دانش 1011ها امکانات آموزشی فراه  آمد و  آموز، عقب نیفتند در اردوگاه

 کالسهایی ک  در چادرها هرپا شده هود شرکت جستند.

 ایی روهرو هودند.ها از نظر هرق و مواد سوختنی ها کمبوده ها وجود این  اردوگاه

ا  ک  در مورد پناهندگان افغانسختانی و عراقخی هخ  دسخت      تجره ایران ها توج  ه  

آورده هود در مورد آذرهایجخان دقخت هسخیار هخ  کخار هسخت و کوشخید تخا پناهنخدگان          

                                                           
1.Ibid. P. 2. 
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آذرهایجانی را در خای آذرهایجان ها نظر و موافقت و حکومت جا  و یخار  دهخد. ایخن    

 شد. آزمایش می تجره  هرا  نهستین هار

کوشید نگذارد پناهندگان وارد ایران هشوند  نتوانست حرکت آنان  ها آنک  ایران می

را ه  سو  ایران متوقف کند. در نتیج  تعداد  از این پناهندگان ه  طخور موقخت وارد   

ایخران هخا چنخد مخوج      7336  اکتبخر و نخوامبر    ایران گشختند. هخرا  م خال در فاصخل     

نفخر از   63 130در مجمخوع   7336اکتبر  64تا  36   . در فاصل پناهجویی مواج  شد

 71444رسد کخ  در حخدود    نام کردند. ه  نظر می آهاد گذشتند و در اردوگاه مبت پارس

نام کنند. گخزار، شخده    اند مبت اکتبر ه  سبب اوضاع آشفت  نتوانست  30و  36نفر در 

انخد و   ر آذرهایجان را تخری گفتخ   ( نف14444ک  در جریان این هحران هفتاد هزار رهود 

آهخاد   ( یکسره خالی از سکن  شده است. فرمانخدار پخارس  Zangilan  زنگیالن ر ناحی 

واردان اختصخاص داده شخده و در      نقلی  هخرا  تخازه   اطالع داده هود ک  سیصد وسیل 

 آهاد   خدافریان ه  پارس همین هنگام در حدود هیست هزار نفر در حال عبور از ناحی 

اند. ه  همین سبب مقامات محلی ایران از کمیساریا  پناهنخدگان سخازمان ملخل     هوده

از  7  نقلی  کردند تا هتوانند پاسهگو  نیازها  فزاینخده هشخوند.   متحد تقاضا  وسیل 

هخا  اطخراف    آهخاد هسخیار  از آذریهخا هخ  کخوه      این گذشت   هنا ه  اطالع فرماندار پارس

( هخ   Bielaganند. او ضمناً گفت  هود ک  سخاکنان هیلگخان ر  ا گریهت  و ه  ایران نیامده

نفخر از رودخانخ  عبخور     1444اکتبر همین سال  67اند. در  سو  هاکو و گنج  گریهت 

   3کردند و ه  سمت ایران آمدند.

هالل احمر ایران کوششها  وسیعی  حتی هخیش از تخوان خخود  هخ  کخار      جمعیت 

نویسخد   زارشخگر کمیسخاریا  پناهنخدگان مخی    هست تا ه  آوارگان کمخک هرسخاند. گ   می

( هیست و Chakerlyکمیساریا اصال در این ناحی  حضور نداشت. در اردوگاه چغرلی ر

پنج هزار نفر جا  داده شده هودند در حالی ک  این اردوگاه فقط گنجایش هیست هزار 

طبیعی است ک  در چنخین وضخعی هرخخی از آوارگخان در شخرایط هخد و        نفر را داشت.

                                                           
1. See: Mission Report. Azerbaijan and Irano - Azeri Border. 31 Oct. - 2 

Nov. 1992. P. 1. 

2. Ibid. P. 2. 
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سهتی قرار گرفتند. هرخی حتی قادر نبودند پوشای و وسایل اولی  هرا  خخود فخراه    

 آورند و در هراهر سرما مقاومت کنند.  

  مسخاعدت   کمیساریا  عالی پناهندگان پس از مدتی وارد صحن  شد و در زمین 

 ه  پناهندگان ه  یار  ایران شتافت. کمیساریا مبلغی معادل یکصد و پنجاه هخزار دالر 

  ه  این کار اختصاص داد. طبیعی است کخ  ایخن مبلخ    7336  پایانی سال  هرا  دوره

   7نماید.   زمانی ناچیز می کمکها  ایران در همین دوره در مقایس  ها

کمیسخخاریا کمکهخخا    7333دسخخامبر ایخخن تخخاریخ یعنخخی در   البتخخ  پخخیش از  

تخر شخده و شخمار     ع وخی   خود را ه  آذرهایجان آغاز کرده هود اما اوضا دوستان  نانسا

فعالیتها  نظامی پیرامون ناگورنو  7336مردم جاهجا شده فزونی گرفت  هود. در مارس 

این هحخران هخا حمخالت ارمنیخان و هواخواهیهخا        7336هاغ شدت گرفت. در اوت  قره

ا  یافت. نیروها  نظخامی ارمنیخان    هاغ هعد تازه آذریها  طرفدار ارمنیان در ناگورنو قره

رود حمخالت خخود را    تداد رود ارس ک  مرز میان ایران و آذرهایجان ه  شمار مخی در ام

سامان دادند. هدین ترتیب آن ههش از مردم جمهور  آذرهایجان ک  در میان زنگیالن 

قرار گرفتند. هرخخی از  و فضولی سکونت داشتند از دو سو  شمال و غرب تحت فشار 

  شخرق آذرهایجخان حرکخت کردنخد کخ  هخ        این مردم ناچار در امتداد رودخان  ه  سو

   3نمود و هرخی دیگر از رود گذشتند و وارد ایران شدند. ا  امن می نظرشان ناحی 

گیر  هحران  در آغاز هرنام  کمکها  خود را ه  کسخانی   در ارتباط ها اوجکمیساریا 

لب اختصاص داد ک  وارد ایران شده هودند. سی هزار نفر مشمول این کمکها شدند. جا

  نزدیخک     این کمکها را موکول ه  نخوع تحخول در آینخده    توج  آنک  کمیساریا ادام 

کرد  یعنی اینک  آیا این مردم آواره در ایخران خواهنخد مانخد یخا هخ  شخرق آذرهایجخان        

توانسخخت در    رفتخخار مقامخخات ایخخران نیخخز مخخی خواهنخخد رفخخت. از ایخخن گذشخخت  نحخخوه

در مجموع چنان ک  آمد  مقامات ایخران تخرجیح   گیریها  کمیساریا مومر افتد.  تصمی 

دادند هم  نوع کمک کنند ولی  مردم جاهجا شده را در آن سو  مرز نگخاه دارنخد.    می

                                                           
 
1.Source: UNHCR, Letter of Instruction. Assistance to Azeris along Iran - 

Azerbaijan Border. 17 Nov. 1993. Tehran. Pp. 1-2. 

2.Ibid. Annex A. 
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در نتیج  تحوالت هعد  نشخان داد کخ  تعخداد مهخاجران هخ  ایخران هخر امخر جنگهخا           

وده ارمنستان و آذرهایجان در قیاس ها دیگر کشورها  مجخاور ایخران چنخدان زیخاد نبخ     

است. اما ایران ه  کمکها  خود ه  خصوص کمکها  غذایی و ههداشتی در آذرهایجخان  

 ادام  داد.

یکی از معضالت حقوقی در هرخی کشورها  هرآمده از فروپاشی شورو  ساه  این 

است ک  تفاوتی میان تعریف پناهنده و فرد جاهجا شده وجود ندارد. در نتیج   کسانی 

شخان رانخده    هر امر دشخواریها  مهتلخف از مسخکن و آشخیان     ک  در داخل این کشورها 

توانند خواسختار   االصول نمی روند علی ا  دیگر از سرزمین خود می شوند و ه  گوش  می

المللی شوند. در آذرهایجان ه  سبب درگیریهایی کخ  هالفاصخل  پخس از     حمایتها  هین

   و افخراد جاهجخا شخده   فروپاشی شورو  ه  وقوع پیوست قانونی در مورد پناهنخدگان  

داخلی ه  تصویب رسید. ها این حال وضع اقتصاد  این کشور چنان آشفت  گردید کخ   

این قانون نتوانست معنا  عملی جد  هیاهد. هنگامی ک  هیئت رسخیدگی هخ  اوضخاع    

وارد آذرهایجان شد در گزار، خخود اعخالم    7331پناهندگان و جاهجاشدگان در سال 

نی در حخدود سخ  میلیخون و نخی  نفخر در شخرایط اقتصخاد         کرد نیمی از جمعیت یع

هخود کخ  ایخن کشخور هتوانخد       هرنخد. از ایخن رو چگونخ  ممکخن مخی      دشوار  ه  سر مخی 

و جاهجاشخدگان رسخیدگی کنخد. جاهجاشخدگان در     درخواستها  مهتلخف پناهنخدگان   

هردنخد کخ  خخود اهخالی محخل هخا        شهر و ناحی  ه  سر مخی  31جمهور  آذرهایجان در 

درصخخد از  14در حخخدود  7331در  7اریها  زیسخختی و شخخغلی روهخخرو هودنخخد.  دشخخو

جاهجاشدگان هیکار هودند. در این هنگام نیمی از تاسیسات صنعتی آذرهایجان ه  حخال  

تعطیل درآمده هود چون ن  مواد خام در اختیار داشتند و ن  مواد دیگر تخا هتواننخد هخ     

ا  هرپخا   محخدود  فخراه  هخود و شخغل تخازه     تولید هپردازند در نتیج  امکانات شخغلی  

 واردان سپرد.  شد ک  هتوان ه  تازه نمی

هدین ترتیخب  اسخکان افخراد جاهجخا شخده هخ  صخورت یخک معضخل اجتمخاعی در           

هخخا   رنخخود و دو هخخزار( نفخخر زیخخر چخخادر و خانخخ  33444آذرهایجخخان درآمخخد. هخخیش از 

                                                           
1.Ibid. P. 7. 
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  اهتخدایی در پیرامخون   هخا  هخزار نفخر در پناهگخاه    هردند. شصخت  ساخت  ه  سر می پیش

هخا و مراکخز    هخا و میهمانهانخ    هخزار نفخر در اسختراحتگاه     ها  عمومی  پنجاه سکونتگاه

ها  کارگران و دانشجویان جخا    توریستی  در حدود چهل هزار نفر هازنشست  در خان 

  7داده شدند و ده هزار نفر در واگنها  قطخار و سخاختمانها  عمخومی و کودکسختانها     

انخد دولخت هخ  اینخان      نان در انتظار این هودند ک  در قبال آنچ  از دسخت داده   ای هم 

کمک کند. کشخورها  ایخران  ترکیخ   پاکسختان  عرهسختان  فرانسخ  و انگلسختان هخ          

 کردند. خصوص ه  این آوارگان کمک می

  

                                                           
1Ibid. P. 8. 
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 گرجستان

 
جمعیخخت مسخخلمان منخخاط  جنخخوب شخخرقی گرجسخختان از ایخخن   7300در نخخوامبر 

 7313  هشتاد هازگشخت ایخن مخردم آغخاز شخد. در         اخراج گشتند. در ده جمهور

نفخر کخ  در منخاط  مهتلخف      7611اند هازگردنخدر  توانست  خانوار 361  گزار، شد ک

پرزیخدنت  در دوران حکومخت   7337و  7313   گرجستان سکونت گزیدند.( در فاصل 

وادار ه  تری گرجستان شدند. ها هاز تحت فشار قرار گرفتند و گامساخوردیا این خانوار

نفخر(. در آغخاز    603خانوار توانستند در گرجستان همانندریعنی  360از این میان فقط 

  فرغان  شدت گرفت افراد زیاد  ه  منخاط    هنگامی ک  درگیریها  دره 7336سال 

از  7300خخوری  کخ  در    ن هخ  کسخانی هخر مخی    شورو  ساه  رو آوردند ک  در آن میا

چانده شده هودند. حکومت کنونی گرجستان اعالم داشت ک  حاضر است گرجستان کو

 این افراد را هپذیرد.

در مقرّ هیئت وزیران کار رسیدگی ه  مسخائل ایخن پناهنخدگان     7330در ماه اوت 

آغاز شد. گرچ  در حدود سیصد هزار انسان جاهجا شده در گرجستان وجود دارد ولخی  

در زم را در اختیار ندارد. این دفتر فقط توانست دفتر خدمات هازگشت امکانات مالی ال

ها ه  آذرهایجان  این خانواده 7خانواده تداری عملی هبیند. 06این مقطع هرا  هازگشت 

آمده هودند و در انتظار هازگشت ه  گرجستان ه  طور موقت استقرار یافتند. این م خال  

دادن ه  هازگشتگان است. فقط نشانگر حج  مسائل و امکانات اندی هرا  سر و سامان 

توان حدس زد ک  مسائل هازگشت همچنان از اهمیت هرخخوردار اسخت و    از این رو می

طلبد. حکومخت گرجسختان هخرا      ا  را می   نزدیک نیز همکاریها  گسترده در آینده

ید هرا  آنان خان  اختصاص ا  از نیازها  این مردم پاسخ گوید ها این ک  هتواند ه  پاره

تخوان هخ     غل درست کند. ها توج  ه  دشواریها  خود گرجسختان دشخوار مخی   دهد و ش

حلها  فور  امید هست. حکومت آذرهایجان قول داده اسخت مسخاعدتهایی در ایخن     راه

                                                           
1. See: CIS Confrenece Secretariat. Sub - Regional Meeting for Trans - 

Caucasus. Tiblisi, 10-11 July 1995. Final Report. Geneva. P. 1. 
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تخر روهخرو اسخت. چنانچخ       زمین  ه  عمل آورد هرچند ک  خود هخا دشخواریهایی عظخی    

المللخی   ا  و هخین  نطقخ    م کشور  مانند گرجسختان نتوانخد از همکاریهخا  گسخترده    

جویان ه  نحو  شایسخت    هرخوردار شود  قادر نهواهد هود ه  کمکها  خود ه  این پناه

 ادام  دهد.

درگرفت و گرجستان در این هنگام گرفتار  7333اوت  70جنگ ها آههازستان در 

شهر سوخومی را ه  تصرف درآوردنخد.   7333اوت  31مسائل متعدد شد. آههازیان در 

درصد از مخردم آههازسختان گرجخی هسختند. از ایخن رو       03رشها آمده است ک  در گزا

  گذشت  در این منطق  خخود دسخت هخ  پاکسخاز  قخومی        ان ها توج  ه  تجرهآههازی

زدند تا منطق  را از حضور ملموس گرجیان پخای سخازند. در نتیجخ   گرجیخان مقخی       

دادنخد پناهنخده    گی نشان مخی آههازستان و قومیتهایی ک  ه  حمایت از گرجیان دلبست

   7رسید. نفر می 317313گشتند  یعنی جمعیتی ک  در آن هنگام ه  

پس از آنک  آههازیان هر سوخومی چیره گشتند حدود هفتاد تا هشختاد هخزار نفخر    

  قضایی گرجستان پنخاه هردنخد. ایخن     سکونتگاه دائمی خود را تری گفتند و ه  حوزه

رایطی سخهت قخرار گرفتنخد. جمهخور  گرجسختان از      مردم مانند دیگر آوارگان در شخ 

همان آغاز فروپاشی شورو  ها هحرانها  اجتماعی و اقتصاد  مواج  گشت و ه  همین 

جهت چندان جذاهیتی هرا  آوارگان نداشخت. جمهخور  گرجسختان هخا آنکخ  قخوانین       

مور آنخان  ا  هرپا داشت  است تا ه  ا مدوینی راجع ه  پناهندگان ندارد ها این حال کمیت 

رسیدگی کند. شمار کسانی ک  ه  این کمیتخ  هخرا  درخواسخت پناهنخدگی مراجعخ       

کنند چندان زیاد نیست. طبیعی است شمار کسانی ک  ه  هر حال وارد گرجسختان   می

منتشخر   7331اند هاید ه  مراتب هیش از اینها هاشد. آنچ  کمیت  در مقطع زمخانی   شده

نفخر توانسختند پناهنخدگی هخ       33 فقخط   7336ل کرده است ه  شرح زیر است: در سا

تعداد کسانی ک  توانستند ه  مقام پناهندگی دست هیایند  7330دست آورند. در سال 

نفر شد. ه  هنگخام درگیخر     773شمار پناهندگان  7331نفر رسید. در سال  344ه  

  گرجستان هخ  عنخوان پناهنخده     چچنی را کمیت  34روسی  ها چچن گزار، شد ک  

اند. هرچند گرجستان ه   پذیرفت  است ولی اینان از پذیر، پناهندگی خوددار  کرده

                                                           
1. Ibid. P.3. 
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آیخد ولخی در مجمخوع     ا، کشور  محل گذار و عبور ه  حساب می سبب وضع طبیعی

تحرکخاتی مشخاهده    7331شمار پناهندگان در این کشور زیاد نیست. ها این حخال در  

کنخد. در همخین سخال هخر ماهخ        ر میداد این وضع ه  تدریج تغیی شد ک  نشان می می

چندین نفر از کشورها  ایران  ترکی   آسیا  مرکز  و جاهخا  دیگخر هخرا  دریافخت     

   7شدند. پناهندگی وارد گرجستان می

تار هازگشخت هخ  گرجسختان هسختند     ههش درخور تخوجهی از کسخانی کخ  خواسخ    

ه خخود در آذرهایجخان   سخر را اند  میان  و قزاقستان هازگشت اند. اینان ک  از خاور یمسهت

اند تا وضعی روشن پیدا کنند. از این رو حکومت آذرهایجان یخا جمهخور     اقامت گزیده

 حلی مشتری هرا  این معضل هیاهند. گرجستان وارد مذاکره شده است تا هتوانند راه

 

 ارمنستان

 
در ارمنستان نیز ه  سبب درگیریهایی ک  ها آذرهایجان ه  وقوع پیوست هحرانهخا   

چشمگیر  رخ داد. مخردم ارمنسختان مهخاجرت  آوارگخی و جاهجخایی و پناهنخدگی را       

دانند. در حدود هشتاد سال پیش در امپراتور  ع مخانی   ههشی از تاریخ خود خود می

 صدها هزار ارمنی ناچار خان  و زادگاه خود را تری گفتند.

ز پخخس ا 7311  اخیخخر در دوم مخخارس   نهسخختین پناهنخخدگان ارمنخخی در دوره  

آمیز در سومغایت در نزدیکی هخاکو وارد ارمنسختان شخدند. مخوج      رویدادها  مهاصمت

شد ک  آذرهایجان را تری گفتنخد. از ایخن    مهاجرت هعد  شامل سیصد هزار ارمنی می

میان دویست و شصت هزار نفر وارد ارمنستان گشتند و هقی  ه  سو  روسی  یا جخا   

شصخت هخزار آذر  ارمنسختان را تخری      دیگر گریهتند. در یک حرکت دیگر یکصخد و 

 3گفتند و ه  آذرهایجان رفتند.

مردم ارمنستان خود از نظر اقتصاد  در شرایط دشوار  قرار داشتند. زلزل  هر این 

ها   درصد از مردم کشور یعنی یک میلیون نفر در خان  64دشواریها افزود. در نتیج  

                                                           
1. Ibid. P.4. 

2. Ibid. Pp. 11-13.  
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معضخل   7333ا  تا سخال   هرنام خواهد طی  زیستند. حکومت ارمنستان می موقتی می

درصخد از پناهنخدگان در ارمنسختان     31اسکان پناهندگان را حل کند. در حال حاضر 

اند.  هیکارند و درآمد  ندارند. نود درصد از پناهندگان از آذرهایجان وارد ارمنستان شده

توجخ    اند. از این رو هخا  اند و در صنایع نفت مشغول ه  کار هوده اینان مردمی شهرنشین

درصخخد از  34ا  کخخرد. هخخیش از  تخخوان از اینخخان اسخختفاده هخخ  اقتصخخاد ارمنسخختان نمخخی

تمامی دارایی خود را  هزار خانوار 01اند یعنی حدود  دهپناهندگانی ک  از آذرهایجان آم

.   پخولی خخود در آذرهایجخان دسترسخی ندارنخد      اند و حتی دیگر ه  اندوخت  رها کرده

اند هخ  قیمتهخا     ه  آذریهایی ک  ارمنستان را تری گفت  حکومت ارمنستان اعالم کرد

هفتاد میلیون روهل پرداخت شده اسخت  در حخالی کخ  هخ  ارمنیخانی کخ         7313سال 

   7وضعی مشاه  داشتند  هیچ کمکی نشد.

  

                                                           
1. Ibid. Pp. 11-13. 
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 بخش سوم

 

 مهاجران عراقی
 

 هخا  مهتلخف پخذیرا  پناهنخدگان و     مرزها  غرهی ایران ه  علل گوناگون در دوره

مردم جاهجا شده هوده است. ه  خصوص در هیست سخال اخیخر آمخد و شخد یخا ورود و      

هایی ک  در مرزهخا    خروج این دست  از مردم در این حوزه چشمگیر هوده است. گروه

انخد   غرهی رفت و آمد داشت  و دارند ها ه  علت درگیر  قومی ناچار ه  تری عراق شخده 

یا هخ  سخبب عقایخد مخذهبین ماننخد کردهخا         سبب مهالفت سیاسی ها رژی  عراق یا ه 

 آسوریها  شیعیان یا مهالفان رژی  سیاسی عراق.

انخد و   ها  مهتلخف هخا عخراق کنخونی در تمخاس هخوده         ایرانیان در دوره در گذشت 

اند. از این رو هسیار  از مردم کنخونی عخراق از اطخراف هخ  ایخن کشخور        آمدوشد داشت 

شوی  ک  هازرگانخان     دور هرگردی   یادآور می   گذشت اند. هی آنک  ههواهی  ه کوچیده

  قرنهخا      صفوی  ههش درخور توجهی از تجارت هغداد را در فاصخل   شیع  در دوره

شانزده  و هفده  میالد  دردست گرفتند. ایرانیخان جخز هغخداد در نجخف و کخرهال و      

اد توسط نیروهخا   کاظمین نیز حضور داشتند. اما هسیار  از آنان ه  هنگام تصرف هغد

نیز انجامید ناچخار از تخری ایخن منطقخ      ع مانی در قرن هفده  ک  ه  کشتار ایرانیان 

شدند. هناهر پکوهشها  تاریهی  در قرن هفده  شمار هازرگانان ایرانی هر شمار علمخا و  

                                                           
 ه  چاپ  701-710  صص 736-730   اقتصاد  شماره -این ههش در نشری  اطالعات سیاسی

 رسیده است.
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چرهیده است. در واقع در ایخن مقطخع    طالب دینی ایرانی در شهرها  عراق کنونی می

  دینی شیعی در داخل ایران هوده است. تصور غالب هر ایخن اسخت    عمدهزمانی مراکز 

اند.  ا  فزاینده از قرن هجده  میالد  وارد عراق شده ک  علما  و طالب شیعی ه  گون 

ها   هتصرف اصفهان ه  دست افغانان در این قرن موجب شد ک  شمار زیاد  از خانواد

دینی از ایران خخارج   ت( و مرکز تحقیقا7133-7136فاصل  علما ه  عراق هگریزند.ردر 

شود و در شهرهایی چون کرهال و نجف تمرکز یاهد. ه  همخین سخبب زهخان فارسخی در     

هخا  دینخی    و هصره گستر، چشمگیر یافت. نفوذ خانواده دشهرها  کرهال  نجف  هغدا

الشعاع قرار دادنخد.   علما در کرهال و نجف چنان نیرومند گشت ک  علما  عرب را تحت

در قخرن   در نتیج   مراکز دینی شیعی از گستر، و نفوذ چشمگیر  هرخوردار گشت.

عراق  ه  خصوص در هغداد و هصره نیخز هخ    حضور ایرانیان در شهرها  مهتلف هیست  

میخان ایخران و ع مخانی     7136خخورد. قخرارداد ارزروم در    ا  فزاینده ه  چش  می گون 

اجسخاد مردگخان هخ  منظخور دفخن در امخاکن        ی هرا  زیارت ایرانیان و انتقخال تتسهیال

  حقوق کنسولی ایران در ارتباط ها اتباع ایرانخی در  7111متبرک  قائل شد. در قرارداد 

  ع مخانی   عراق ه  رسمیت شناخت  شد و در نتیج  ایرانیان مقی  شهرها  زیر سلط 

   7امتیازها  درخور توجهی ه  دست آورند.

سخازمان داده شخد  وضخع     7337عخراق در سخال   در قرن هیست  ک  کشور کنخونی  

ایرانیان در این کشور تازه ایجاد شده در معرض تغییر قخرار گرفخت. از آن پخس اتبخاع     

توانستند مانند گذشت  آسان ه  عراق هرونخد. سیاسختها  عرهگرایخی و     ایرانی دیگر نمی

حکومتهخا    ناسیونالیستی عرهی ه  ویکه مانع آمدوشد طبیعی میان عراق و ایران هخود. 

کوشیدند از نفوذ اتباع ایرانی در آن کشور هکاهند. ه  همین سبب حکومتها   عراق می

عراق خواستند ها تصویب قانونهخایی حقخوق اکتسخاهی شخهروندان ایرانخی را هخ  طخرق        

   هخر سرنوشخت همخ     7330مهتلف از میان هبرند. قانون ملیت عراقی مصخوب سخال   

گذاشخت. طبخ  قخانون     منشاء ایرانی داشتند امخر مخی  ایرانیان مقی  عراق و کسانی ک  

شدند مگر آنک  خود تا تخاریخ معینخی از ایخن امخر        ایرانیان  عراقی محسوب می هم 

                                                           
1. See: Yitzhak Nakash. Diaspora in Iraq. In: Encyclopedia Iranica. Volume 

VII. Fascicle 4. Pp. 377-9. 
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قانونی هخ    7331در سال  7دو هار تمدید شد. 7301انصراف جویند. این قانون تا سال 

ن مخدنی عخراق   قانو 7333کرد. در  تصویب رسید ک  استهدام افراد خارجی را منع می

قخانونی هخ     7361ها منوط ه  دانستن زهان عرهی کرد. در سخال   اشتغال افراد را دادگاه

ها  هازرگانی منع  تصویب رسید ک  خارجیان را از اشتغال ه  هرخی از مشاغل و رشت 

  7314ها و مشاغل در دست ایرانیان هود. قخانون   در واقع هسیار  از این رشت  کرد. می

خواست از نفوذ ایرانیخان در امخاکن متبرکخ  هکاهخد.      ا اماکن مذهبی نیز میدر ارتباط ه

این قانون کار در اماکن یاد شده را فقط ه  اتباع عراقخی اختصخاص داد. در آغخاز قخرن     

تعخداد  درصد از جمعیت کرهال ایرانی هودند. اما هر امر قانونها  یاد شده این  11هیست  

هایسخت خخود را    ماریها ه  علت آنک  ایرانیان میکاهش یافت و طبیعی هود ک  در سرش

آمدنخد   عراقی معرفی کنند شمار عراقیان یعنی کسانی ک  اتبخاع عخراق هخ  شخمار مخی     

رژی  هعث ه  خصوص در این مخوارد سخهتگیریها را شخدت ههشخید. در     افزایش یافت. 

ن حدود شصت هزار ایرانی را عراق اخراج کرد. در جنگ عخراق علیخ  ایخرا    7310سال 

ه  حکومت عراق ح  داد هتوانخد شخهروند     7314این عمل هاز تکرار شد. قانون سال 

    3دهد ه  حکومت عراق پایبند  و وفادار  ندارد  لغو کند. هرکس را ک  تشهیص می

هخا  زیخاد  از کخردان هخ  ایخران رانخده        گروه 7311و  7314  سالها   در فاصل 

هیشختر   6رسخید.  وع ه  دویست هزار نفر مخی شدند. در این دوره شمار این عده در مجم

انخد در حخالی کخ      لی شیعییستند. کردان فیز این کردان در جنوب عراق در هغداد می

  کردان هیشتر سنی مذهبند. شمار  از کخردان مقخی  هغخداد تجخار  مروتمنخد       هقی 

یخا   آموختخ  هودنخد   ا  هخ  معلمخانی دانخش    هودند و هازار هغداد را زیر نظر داشتند. عده

 مقامات ادار  را ه  دست داشتند.

 کردان هارزانی پس از انعقاد قرارداد الجزیره میان ایران و عخراق هخ  ایخران آمدنخد.    

رسید. پس از مدتی ه  سخبب تضخمینی کخ  ایخران از      نفر می 734444شمار اینان ه  

                                                           
1. Ibid. 

2.Ibid. 

3. Iraqi Refugees in The Islamic Republic of Iran. UNHCR - Tehran. Nov. 

1993. P. 1. 
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ر نفخر د  64444عراق گرفت  هود تعداد درخور توجهی از آنان ه  عراق هازگشختند ولخی   

هخود    7331و پروتکخل   7317المللی  ایران ماندند. نظر ه  اینک  ایران عضو قرارداد هین

 7این عده توانستند از حقوق پناهندگی هرخوردار شوند.

 14444  ایرانخی خلخیج فخارس      جزیره   س   دولت عراق ه  ههان  7317در سال 

در میان اینان نیخز تعخداد    دانست از کشور خود اخراج کرد.  نفر دیگر را ک  ایرانی می

کرد هودند.  پس از انقالب اسالمی  اهالی کرهال و نجف در موافقت ها انقالب تظخاهراتی  

هرپا داشتند. در همین مقطع در ضمن ه  جان طارق عزیخز کخ  در آن هنگخام معخاون     

نهست وزیر عراق هود حمل  شد. عراق هاز این جریانها را ههان  ساخت و چهل هزار نفر 

از  7314گر را ه  عنوان ایرانی هودن یا عراقیانی کخ  منشخا ایرانخی دارنخد از آوریخل      دی

مجمخوع پناهنخدگان و اخخراج شخدگان از عخراق هخ         7311عراق اخراج کرد. در سخال  

 3دهد: چهارصدهزار نفر رسید. جدول زیر تحول این جریان را نشان می

 جمع شدگان تعداد اخراج تعداد پناهندگان سال

7311 444 734 444 34 444 714 

7311 444 14 444 34 444 774 

7113 444 34 444 34 444 734 

7314 444 31 444 714 444 371 

7317 444 11 444 714 444 311 

7313 444 14 444 334 444 644 

7316 444 31 444 314 444 601 

7310 444 774 444 314 444 614 

7311 444 734 444 314 444 044 

 

                                                           
 

1. Ibid. 

2. Ibid. P. 2. 

 



   * تحرکات جمعیتی...  *  322

 

ها  زیاد  از مردم عخراق هخ  سخو      نیز گروه 7334و  7313  سالها   در فاصل 

پس از آنک  عراق ها سالح شیمیایی ه  مردم کخرد   7311. در ماه م  ایران رانده شدند

حمل  کرد  حدود ده هزار کرد ه  ایران آمدنخد و در اسختانها  کرمانشخاه و کردسختان     

بها  گخاز  ر شخیمیایی( در حلبچخ  و منخاط      کارهرد هم 7311در ههار پناه جستند. 

 اطراف آن موجب شد ک  هفتاد هزار کرد ه  استانها  غرهی ایران هگریزند.

هیست و دو هزار کرد عراقی هخ  آذرهایجخان غرهخی در ایخران      7311در اوائل اکتبر 

آمدند. هشت هزار نفر از آنان از طری  ترکی  ه  ایخران آمخده هودنخد. دولخت عخراق در      

عفو عمومی هرا  کردان اعخالم کخرد و در نتیجخ  هنخا هخ  گخزار،        7311همین سال 

کمسیاریا  عالی پناهندگان حدود چهل و پنج هزار نفر پیش از پایان عفو عمومی در 

ه  کردستان عراق هازگشتند. ها این حال جریان مهاجرت کردان ه   7311شش  اکتبر 

مقامخات ترکیخ  کردانخی را کخ  از عخراق       ایران از طری  ترکی  همچنخان ادامخ  یافخت.   

هیسخت و پخنج    7314سخپتامبر   -هخا  اوت   فرستادند. در ماه گریهتند ه  ایران می می

  کردستان عراق هروز کخرده هخود    هزار کرد عراقی ه  سبب درگیریهایی ک  در منطق 

 7وارد ترکی  شده هودند ک  توسط مقامات ترکی  ه  آذرهایجان غرهی فرستاده شدند.

  مهاجران عراقی انتشار دادند  مقامات ایرانی گزارشی درهاره 7334در اکتبر سال 

کخرد. مقامخات      آن سال هیش از یک میلیون نفر اعخالم مخی   ک  تعداد آنان را در نیم 

کمیساریا  عالی پناهندگان هر این تصور هودند ک  شمار این افخراد پانصخد هخزار نفخر     

شخدگان در   عات الزم را راجخع هخ  تعخداد کامخل اخخراج     است اما قبول داشتند ک  اطال

آمخار   3اختیار ندارند و در نتیج  در آمار خود ناچار فقط ه  پناهندگان توجخ  داشختند.  

 6ه  شرح زیر است:  7334تا  7311منتشر شده هرا  س  سال از 

7311 7311 7334 

 نفر 74 114 413 نفر 173 444 نفر 044 444

 

                                                           
1. Ibid. 

2.Ibid. 

3.Ibid. P.3. 
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آمریکا و متحدانش وارد خلیج فارس شدند تخا عخراق را وادار   هنگامی ک  نیروها  

  خلیج فارس وارد هحرانی دیگر گشت.  نشینی از کویت کنند  در واقع منطق  ه  عقب

نیروها  خود را هسیج و ه  خخای کویخت تجخاوز کخرد. ایخن       7334عراق در دوم اوت 

 .هحران مراحل مهتلف دارد و ه  تحری جمعیتی خاصی انجامیده است

هفتاد هخزار نفخر کخ  در عخرف      7334درست پس از تجاوز عراق ه  کویت در اوت 

نامند وارد ایران شدند تا از این کشور ه  جخایی   المللی آنان را اتباع کشور سوم می هین

دیگر هروند. هیشتر اینان از طری  ترکی  عازم کشور خود شدند. این اشخهاص در واقخع   

کوشخیدند جخان خخود را از     کردند و مخی  کشور کار می  کویت نبودند ولی در آن  تبع 

توان گفت نوعی خاص از تحری جمعیتی در هراهر ما  مهلک  نجات دهند. در نتیج  می

قرار دارد ک  ه  خارج از منطق  واهست  است و در موارد هحران در داخل منطقخ  هخروز   

 داور  نشست.   این نوع تحری جمعیتی ها دقت ه  توان درهاره کند. هنوز نمی می

گروه دیگر  از اتباع کشور سوم کخ  تعدادشخان    7334  اکتبر و نوامبر  در فاصل 

گرفخت از طریخ  اسختان     رسید و نخوزده ملیخت مهتلخف را در هرمخی     ه  ده هزار نفر می

کرمانشاه وارد ایران شدند. این افراد ه  تدریج ه  کشور خود فرستاده شخدند. در میخان   

هخایی در   شدند ک  نهسخت در اردوگخاه   ره و سومالی نیز مشاهده میاین افراد اتباع اریت

تنوع اتبخاع خخارجی    دهد ک  ق  و نزدیکی تهران جا  داده شدند. همین امر نشان می

  خلیج فارس زیاد است و در هخر هحرانخی ایخن افخراد ناچخار هخ  ایخران رو          در حوزه

 خواهند آورد.

تخا   7337   ژانویخ   71ا عخراق در  پس از شروع جنگ میان نیروها  متحد غرب ه

حدود شصت و پنج هزار عراقی کخ  هیشترشخان را شخیعیان     7337پایان آن در مارس 

 دادند ه  استان خوزستان در ایران پناهنده شدند. تشکیل می

ه  مناط  کردنشخین در شخمال آن    7337ارتش عراق در ماه مارس و اوائل آوریل 

ا  در ایخن منخاط  انجامیخد و مخردم      ساهق  یی هیکشور حمل  هرد. این حمل  ه  جاهجا

  اول آوریخل هخ       خود را تری گویند و در هفتخ   کرد را وادار ساخت خان  و کاشان 

ایران یعنی آذرهایجان  کردستان و کرمانشاه پناه هبرنخد. در ایخن مقطخع هخیش از یخک      

زمخان و تعخداد    میلیون نفر آواره ه  ایران آمدند ک  این جریخان را هخا توجخ  هخ  مخدت     
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ساهق  در تاریخ مدرن ه  حساب آورد. یکخی از خصوصخیات    توان امر  هی مهاجران می

  شخهر  یخا روسختایی     ساهق  این هود ک  گاه تمامی افراد یک جامع  این مهاجرت هی

. اوج این مهخاجرت  گفتند میمرکب از زن و مرد و فرزندان محل سکونت خود را تری 

تعداد کل مهاجران ه  هیش از یک میلیخون و چهارصخد هخزار    هود ک   7337در ماه م  

 نفر رسید ک  در پنج استان غرهی ایران ه  شرح زیر جا  داده شدند:

 

 کرد عراقی نفر 114444 آذرهایجان غرهی

 کرد عراقی نفر 314444 کردستان

 کرد عراقی نفر 104444 کرمانشاه

 شیع  از عراق نفر 31444 خوزستان

 شیع  از عراق نفر 3144 ایالم

 نفر 7 074 444جمع      

 

رود    دوم ماه م  هازگشت مهاجران آغاز شد و تصور مخی    هعد در نیم  در مرحل 

درصد از آنان ه  خصخوص از اسختانها  شخمال غرهخی هخ  مخوطن خخود         01ک  حدود 

 دهد ک  ایران ن  تنها محل پخذیر، مهخاجران دائخ     هازگشت  هاشند. این امر نشان می

شود تخا هتواننخد    است هلک  کشور  است ک  مهاجران زیاد  را ه  طور موقت پذیرا می

  خود هازگردند. ه  هرحال در هریک از این تحرکات جمعیتخی   پس از آرامش ه  خان 

مانند  چنان ک  حتی هنا هخ  گخزار، کمیسخاریا      آوردگان در ایران می تعداد  از پناه

 7اند. داقل صد هزار نفر در ایران ماندهعالی پناهندگان از همین گروه ح

م و روستایی جا  داده شدند و هخا مخرد  هایی در مناط  شهر   این عده در اردوگاه

موج جدید  از مهاجران شیعی عراقی هخ  ایخران    7336محل درآمیهتند. از ماه ژوئن 

                                                           
1. Ibid. P. 4. 
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صخد  رو  آوردند ک  در عرض پنج ماه تا اکتبر همان سال تعدادشان ه  پنج هخزار و پان 

 7نفر رسید.

  دیگر خواستار پناهنده شدن هخ    در همین موقع معلوم شد ک  چهل هزار شیع 

 ایران هستند و در نتیج  موج دیگر  از پناهندگی شکل گرفت. 

مهاجرتها  مکرر از عراق ه  ایران و حضور مهاجران از دیگر کشخورها  همسخای    

المللی ضخمن آنکخ  ایخران را     هین   وضع دشوار  هرا  ایران ه  هار آورده است. جامع 

   نکوهخخد در همخخان حخخال انتظخخار دارد کشخخور مخخا در موقعیتهخخا  هحرانخخی همخخ   مخخی

دوستان  را هپذیرد. ها آنک  سیاستها  ایران را در قبخال هسخیار  از    مسئولیتها  انسان

توان ایخن وضخع دوگانخ  از     دان   ها این حال نمی مسائل منطق  درست یا سنجیده نمی

تواند هخ  آسخانی امنیخت داخلخی      از نظر دور داشت. هرخی از موجها  جمعیتی مینیز 

ایران ها اصوالً هر کشور  را ک  ها چنین وضعی روهرو شود هره  هزند. ه  همین سخبب  

  دشواریها  هاید منصفان  گفت ک  ایران تنها کشور  است در منطق  ک  ها وجود هم 

انخد توانسخت  اسخت هخ         کخافی نداشخت    جرهخ  آنک  مسئوالن حکخومتی ت  ها توج  ه  و

   کمکها  هشردوستان  ادام  دهد و در هسیار  از موارد هخ  کمخک مخردم سختمدیده    

 منطق  هیاید.

پیوندد و از این رو اگر  موجها  جمعیتی هیشتر در مناط  مرز  ایران ه  وقوع می

   ی در حاشخی  تواند ه  هره  خوردن تعادل جمعیت سیاستها  درستی اتهاذ نشود می

 مرز  هینجامد و دشواریها  زیاد  در آینده ه  هار آورد.

تواند همواره موجهخا      ایران نمی این واقعیت ک  مناهع محدود و اقتصاد شکننده

جمعیتی هرآمده از عراق را تحمل کند مورد تصدی  تحلیلگران اوضاع منطق  ه  قخرار  

 3گرفت  است.

آن کشور هخا مخردم سخاکن در واحخد سیاسخی       از هنگام تاسیسحکومتگران عراق 

همخواره آنخان را چخون هیگانگخان هروقخت       و انخد  عراق رفتخار  غیخر مسخئوالن  داشخت     

اند. مردم عراق نیز ه  طور طبیعی تنها ایخران را پناهگخاه خخود     اند هیرون رانده خواست 

                                                           
1. Ibid. 

2. See: Dialogue. London. December 1995. P. 7. 
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ران همواره اند. در عمل کشور ای اند و در هر موج تحری جمعیتی ه  ایران آمده دانست 

  ها معضالت هرآمخده  ستها  عراق را تحمل کند و ه  نحوهایست آمار نامطلوب سیا می

از تصمیمات عراق مواج  شود. یکی از مهاجرانی ک  غیر قانونی هخ  ایخران پنخاه آورده    

آمدنخد. در   هود تمامی مردم جنوب عراق هخ  ایخران مخی    گفت اگر مرزها  ایران هاز می

ده هزار از سخاکنان عخراق هخ  ایخران آمدنخد و       7331و ژوئن  7336  ماه ژوئن  فاصل 

شمار پناهندگان عراقی را در ایران ه  ششصد و چهل و پنج هخزار نفخر رسخاندند. تخازه     

ا   گیرد ک  خخود رقخ  قاهخل مالحظخ      این رق  شمار مهاجران غیر قانونی را در هر نمی

  آمریکا در    ایاالت متحده ن جویا است. از آنجا ک  ایران ه  سبب سیاستها  دشمنی

منخد   المللخی ههخره   آمیز قرار دارد از کمکها  هسیار ناچیز در مقیاس هین وضعی تبعیض

  داشتن منشاء ایرانی اخراج  شود. عراق هروقت ههواهد شهروندان خود را ه  ههان  می

ند صخدها هخزار شخهرو    7334تخا   7314  آوریخل   راند. در فاصل  کند و ه  ایران می می

عراقی ه  همین ههان  از عراق اخراج گشتند. این اخراج شش ماه پیش از شروع جنگ 

  اموال و حتی اسناد تاهعیخت ایخن افخراد را دولخت عخراق       عراق ها ایران آغاز شد. هم 

  7مصادره و ضبط کرد.

     تامیر انقالب اسالمی هر مخردم شخیع      هشتاد  حکومت عراق ه  ههان  در ده 

تها  خشنی در قبال آنان پیش گرفت و هسیار  را هازداشخت کخرد یخا هخ      عراق سیاس

ایران راند. غیر از کسانی ک  در معرض هدگمانیها  حکومت عراق قرار داشختند تعخداد   

خواسختند هخ  سخرهاز  هخرا  عخراق تخن        زیاد  نیز ناچار از عراق گریهتند چون نمخی 

 دهند.در

نوب عراق سرکوب شد هسخیار   هنگامی ک  جنبش انتفاض  در ج 7337در سال 

ه  زندان افتادند یا ه  قتل رسیدند. زنان و فرزندان این افراد نهست ه  کرهال گریهتند 

و ه  مدد فعاالن همین جنبش انتفاض  توانستند ه  ایران هگریزند. در ایران ه  هسیار  

ز ایخن راه  توانند هخ  کخار هپردازنخد و ا    شود ولی می از اینان پناهندگی رسمی داده نمی

ا  از مهاجران عراقی در هازار ه  خصوص هخازار تهخران    زندگی خود را تامین کنند. عده

                                                           
1. Ibid. 
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اند زندگی مرفهی هرا  خود دسخت و پخا کننخد. هخ  مهخاجران       اند و توانست  موف  هوده

پخذیرد. در   شود و اینان را حکومخت اسخالمی هخ  آسخانی مخی      عراقی در ایران توج  می

غانستانی هاید گفت ک  وضع مهاجران عراقی در ایران در مجموع مقایس  ها مهاجران اف

هیشختر صخادق اسخت. هخ      ههتر هوده است  البت  در ارتباط ها مهاجران شیعی ایخن امخر   

شخوند و پخس از مخدتی هخ  مخوطن خخود        مهاجران کُرد ک  گهگاه ه  ایخران رانخده مخی   

هیشختر همچخون   گخذرد و ایخران    گردند در مخدتی کخ  آواره هسختند سخهت مخی      هازمی

ها  مرز  جا   ه  همین جهت اینان در اردوگاه آید. پذیرشگاهی موقت ه  حساب می

هخ  سخبب    7336شوند تا وسائل هازگشتشان هخ  عخراق فخراه  آیخد. در سخال       داده می

سهتگیریها  حکومت عراق مهاجران مهتلفی هاز ه  ایران آمدنخد کخ  در میخان آنخان     

آمار مرهوط ه  رانده شدگان عراقی ه  ایران ه  ویخکه  شدند.  شیعیان عراقی مشاهده می

اند در ایران اقامت گزینند دقی  نیسخت. هایخد در نظخر داشخت کخ        کسانی ک  توانست 

موجها  متعدد سرکوب در عراق و آمدوشد مکرر اجازه نداده است آمار دقیقی از این 

ایران هرا  خود جخایی   توانند در ا  می گردند و عده ا  هازمی جریان ه  دست آید. عده

وپا کنند. از این رو دستیاهی ه  آمار تفکیکی در حال حاضر ممکخن نیسخت مگخر     دست

آنک  وزارت کشور ایران هتوانخد هخا نظخام آمخار  مسختمر احخوال مهتلخف را مخنعکس         

شوند. هخ  همخین جهخت آمخار مهخاجران         مهاجران ه  اردوگاه فرستاده نمی هم کند.

هایی از شمار مهاجران است. ها ایخن حخال شخمار     قط هیانگر گوش ها ف مقی  در اردوگاه

دهد ک  چگون  و در چ  نقاطی مهاجران وارد شده در سراسر  ها ه  ما نشان می اردوگاه

کمیساریا  عالی پناهنخدگان هخا اتکخاء هخ  آمخار       7331شوند. در سال  ایران پهش می

شصت هزار مهخاجر عراقخی     دهد هیش از وزارت کشور فهرستی تهی  کرد ک  نشان می

هیخانگر نخام    آیخد  انخد. فهرسختی کخ  در ادامخ  مخی      هایی جا  داده شخده  در چ  اردوگاه

 است: 7331ها و تعداد افراد در هر اردوگاه در سپتامبر  اردوگاه
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 (7جدول ر

 ها  فعال هرا  مهاجران عراقی در ایران ه  تفکیک استان فهرست اردوگاه

 (7331 3 76مهاجرانردر تاریخ تعداد  استان

 نفر 704 تهران

 نفر 014 زنجان

 نفر 71 111 آذرهایجان غرهی رشش اردوگاه(

 نفر 1 064 کردستان رپنج اردوگاه(

 نفر 1 141 کرمانشاهرس  اردوگاه(

 نفر 1 764 فارس ر دو اردوگاه(

 نفر 7 311 لرستان

 نفر 30 343 خوزستان رهفت اردوگاه(

 نفر 6 134 رارای(مرکز  

 

 

   مهاجرت در جمهوریهای شوروی )سابق(

 

زینخد.   خود مخی حدود نیمی از جمعیت شورو  در شهرها و روستاهایی جز زادگاه 

کننخد هخ  مراتخب هیشختر از      درصد افراد هالغی ک  در محلی جز زادگاه خود زندگی می

طول عمر خود هخیش  افراد خردسال است. از این گذشت   هیشتر شهروندان شورو  در 

 اند. از یک هار دست ه  مهاجرت زده

  مهاجرت در اتحخاد جمخاهیر شخورو  آمخار تبعخی وسخیعی در          گسترده پدیده

  تحری اجتماعی  تحری شغلی  تحری آموزشی و تحری قومی داشت  اسخت.   حوزه

  جمهوریهخا  شخورو  حضخور هخیش از صخد ملیتخی کخ  در ایخن مجموعخ            در هم 
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خورد. ها این حال میزان حضور این ملیتهخا در جمهوریهخا       ه  چش  میاند زیست  می

مهتلف ه  یک نسبت نیست. هست  ه  جمهور  و ملیت مورد نظر این حضور ها توجخ   

ه  شرایط تاریهی و سیاسی متفاوت است. در تحقیقی جداگان  ک  در این زمین  انجام 

ونی و اسختونی هخ  دو سخوم    تخ ت ک  سه  کوچندگان در جمهوریهخا  ل شده  آمده اس

رسخد  در حخالی کخ  در جمهوریهخایی چخون ازهکسختان و        جمعیت این جمهوریها مخی 

ها توجخ  هخ  سیاسختها      7یاهد. آذرهایجان این نسبت ه  یک چهارم جمعیت تقلیل می

در ازهکخی جلخوه دهنخد     دارد منشاء خخود را   خاص ازهکستان ک  هسیار  افراد را وامی

 دقی  هاشد.واند چندان ت واقع این رق  نمی

درصد کسانی ک  در محلی جخز زادگخاه    73 6هینی  ک   می 7313هناهر سرشمار  

انخد. رقخ     اند مدتی حدود دو سال یا کمتر در این محخل اقامخت داشخت     زیست  خود می

درصخد کخل جمعیخت     1 1میلیخون نفخر یخا     34 3  اخیر ه   اینگون  مهاجران در دوره

ههشی از این افراد نیز در عرض دو سال گذشت  هخیش از   3.شوروو  رسیده هوده است

هودنخد. الگخو      یک هار محل اقامت خود را تغییر داده و حتی ه  زادگاه خود هازگشخت  

غالب مهاجرت در اساس هدین شکل هوده است: از روستا ه  شهر  از شهرها  کوچخک  

   اقتصاد . اهندهه  شهرها  هزرگتر  و از مناط  صنعتی ه  مناط  جدید توسع  ی

مهاجرتها  جمعیتی موجب شد ک  سه  شهرنشینان از یک سوم کل جمعیت در 

   هرسد. شمار شهرها  هزر  در عرض سی سال فاصخل   7334ه  دو سوم در  7304

 6رسید. 333ه   701ه  دو هراهر افزایش یافت و از  7313و  7313سرشماریها  

ز یک میلیون نفر جمعیخت داشختند   در همین سی سال تعداد شهرهایی ک  هیش ا

 از س  ه  هیست و س  شهر افزایش یافت و اقتصاد ها  چندین هراهخر تخورم مواجخ  شخد.    

( ک  دارا  نفت و گاز اسخت از  Tyumen  تیومن ر ساکنان منطق  م ال  تعداد هرا 

                                                           
1.See: Victor I. Perevedestev, Population Migration Between The Republics 

in The USSR. In.. Marco Buttino (ed.), in a Collapsing Empire, Fondazione 

Giangiacomo Fertinelli. April. 1993. P. 21. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 



   * تحرکات جمعیتی...  *  311

 

ریخک میلیخون و هفتصخد و پنجخاه و شخش هخزار( نفخر         7 113 444نفر ه   713 444

 7رسید.

 کنی : زیر درصد مهاجران را در جمهوریها  مهتلف مشاهده میدر 

 (3جدول ر

 در جمعیت روستایی در جمعیت شهر  در کل جمعیت جمهور 

 07 4 13 3 16 3 روسی 

 31 3 11 0 06 3 اوکراین

 33 7 13 3 00 1 روسی  سفید

 77 1 61 0 33 6 ازهکستان

 37 4 13 1 17 4 قزاقستان

 30 1 07 3 66 6 گرجستان

 3 7 61 3 36 3 آذرهایجان

 06 0 36 1 11 1 لیتوانی

 73 3 11 4 63 1 مولداو 

 11 6 33 3 34 0 لتونیرالتویا(

 36 6 13 3 61 3 قرقیزستان

 73 6 01 3 31 0 تاجیکستان

 71 3 61 1 33 0 ارمنستان

 76 1 04 1 33 3 ترکمنستان

 13 1 36 1 33 6 استونی

 673 1 13 1 01 7 شورو 

 

                                                           
1. Ibid. P. 22. 

2. Ibid. 
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هوط ه  مهاجرتها  روسختایی چنخدان دقیخ  نیسخت  از ایخن رو توجخ  هخ         آمار مر

مهاجرت در هررسیها هیشتر متوج  مهاجرتها  شهر  شده اسخت. در همخین هررسخی    

اند یخا شخمار    هینی   شمار کسانی ک  از مناط  شهر  یا روستایی وارد شهرها شده می

نخ  هخوده   انخد چگو  ستایی تخری گفتخ   کسانی ک  شهرها را ه  قصد مناط  شهر  یا رو

در نظخر    این وضخع   دو سال ه  صورت معرف و نماینده (0و ر (6ر ها است. در جدول

و سخال   اسخت    رکخود  ه  عنوان سال مأخذ هخرا  دوره  7316گرفت  شده است. سال 

 ک  معیرف سیاست پرستوریکاست. است ه  عنوان سالی 7313

میلیخون نفخر رسخید. از     3 3در روسی  ه  شمار مهاجران ه  شهرها  7316در سال

 1  زمخانی   میلیون نفر از جمهوریها  دیگر آمده هودند. در همین دوره 3 3این تعداد 

میلیخون نفرشخان هخ  دیگخر جمهوریهخا       3 3میلیون نفر ه  خارج شهرها کوچیدند ک  

دان توان گفت ک  رشد شهر  هر امر مهاجرت میان جمهوریها چنخ  رفتند. از این رو می

میلیون نفر. از طرف دیگر  در جخدول   4 6میلیون نفر فقط ه   7 3زیاد نبوده است: از 

کنی  ک  رشد شهر  هر امر مهخاجرت از دیگخر جمهوریهخا مخ ال در      هعد  مشاهده می

لیتوانِی کوچک چندان چشمگیر نبخوده اسخت ولخی سخه  ایخن مهخاجرت در آسخیا         

انی جمعیخت روسختایی هخ  سخو  شخهرها      مرکز  ه  مراتب هیشتر هوده است. در لیتخو 

 ک  در آسیا  مرکز  این نوع از مهاجرت کمتر هود.حرکت کرد  در حالی 
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 (6جدول ر

 73167مهاجرت شهر  میان جمهوریها در 

 ه  عزیمت از ورود رشد ه  عزیمت  از ورود جمهوریها
 سه  از دیگر جمهوریها ه  درصد جمهوریها  دیگر  ه  هزار

 33 30 707 7643 7001 روسی 

 63 66 11 116 137 اوکراین

 03 67 3 746 743 روسی  سفید

 14 13 60 33 733 ازهکستان

 01 06 37 336 300 قزاقستان

 03 61 -1 31 33 گرجستان

 13 06 -1 01 03 آذرهایجان

 67 30 3 31 33 لیتوانی

 01 03 1 63 00 مولداو 

 03 01 1 63 00 لتونی

 10 03 3 00 03 قرقیزستان

 11 13 1 63 61 تاجیکستان

 13 10 70 73 33 ارمنستان

 11 10 0 64 60 ترکمنستان

 00 03 3 36 33 استونی

 00 33 333 3110 3114 شورو 

 

                                                           
1.Ibid.  P. 23. 
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شهرها  آسیا  مرکز  ه  طور عمخده هخا پخذیر، مهخاجران روسختایی از داخخل       

تبار  این گذشت  مهاجران اروپایی روسیوقف  گستر، یافتند و از  جمهوریها  خود هی

و جز آن را در درون خود جا  دادند. مهاجرت در جمهوریهخا  مخورد هحخث شخکل و     

مهاجرت ه  هیرون از ایخن منطقخ     7313شمایل یکسانی ندارد. در آسیا  مرکز  در 

موجخب   7316درخور توج  هود. در آذرهایجان و ارمنسختان مهخاجرت در مقایسخ  هخا     

عیخخت شخخهرها شخخد. در هخخر دو مخخورد تنشخخها  قخخومی مخخومر هخخوده اسخخت. افخخزایش جم

ت مسهتیان رن  تنها موجب مهاج 7313  فرغان  در تاهستان  درگیریها  خونین دره

شد  هلک  شمار زیاد  از اعضا  ملیتها  دیگر نیز از این منطق  کوچیدنخد. در قفقخاز   

هسخیار  از آذرهایجانیخان از   هسیار  از ارمنیخان از آذرهایجخان هخ  ارمنسختان رفتنخد و      

 ارمنستان ه  آذرهایجان آمدند.

 

 (0جدول ر

 7313مهاجرت شهر  میان جمهوریها در سال 

 ه  عزیمت از ورود رشد ه  عزیمت  از ورود جمهور 
 از دیگر جمهوریها ه  درصد نسبت جمهوریها  دیگر  ه  هزار

 64 67 643 7433 7041 روسی 

 04 04 743 011 111 اوکراین

 06 04 31 740 767 روسی  سفید

 11 07 -14 711 741 ازهکستان

 03 63 -67 346 713 قزاقستان

 37 00 -1 67 30 گرجستان

 11 30 -73 733 774 آذرهایجان

 13 04 -71 61 36 تاجیکستان

 14 16 73 66 01 ارمنستان

 10 01 -0 60 64 ترکمنستان
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آسیا  مرکز   قفقاز و مولخداو  هخ  وقخوع     ا  در درگیریها  تازه 7334در سال 

پیوست. در ههار همان سال مردم در شهر دوشنب  دست ه  شخور، زدنخد. در نتیجخ     

آسیا  مرکز  از این تاریخ ه  هعد ها مهاجرتها  زیاد  روهرو هخوده اسخت. در شخرایط    

 کند  یعنخی شخمار مهخاجران     عاد   الگو  مهاجرت از سال ه  سال چندان تغییر نمی

منشاء و مقصد مهاجران و حتی ترکیب آنان. ولی در موقعیتها  هحرانی ایخن الگخو در   

 معرض تغییر قرار دارد.

ف در تحقی  خود راجع ه  الگو  مهاجرت در میان جمهوریها  شخورو   پرودست

فرسخت ریخا هخ  اصخطالح        شصت روسخی  مرکخز مهخاجر      در ده نویسد ک ساه  می

قسختان و آسخیا  مرکخز  هیشخترین سخه  را در میخان       دهنده( هوده در حالی کخ  قزا 

اند ر و هخ  اصخطالح گیرنخده یخا مهاجرپخذیر هخ         جمهوریها از نظر مهاجر پذیر  داشت 

   هفتاد شاهد تغییر  در این الگو است.   ده  آیند(. سالها  میان  حساب می

ن گردد و قزاقستان و آسیا  مرکخز  هیشختری   روسی  در این مقطع مهاجرپذیر می

 7سه  را در مهاجر فرستی ه  دیگر جمهوریها دارند.

  هشختاد  در   روشن است ک  الگو  مهاجرت جمعیت در میان جمهوریها در ده 

  شصت متفاوت است. همچنین هاید توج  داشت ک   مجموع  از الگو  غالب در ده 

مهاجرت هیرونی میان اتحاد جماهیر شورو  و دیگر کشخورها در سخالها  مخورد نظخر     

هر ترکیب جمعیت اتحاد شخورو   گون  تامیر   هسیار اندی هوده است و در نتیج  هیچ

ایخن وضخع   نداشت  است. اما در سالها  اخیر  و ه  خصوص پس از فروپاشی شخورو    

انخد.     جمهوریها  شورو  چند ملیتی هوده گوید هم  ف میتغییر کرده است. پرودست

شد ها وضع قومی در آن محل هماهنگ  هنگامی ک  مرزها  این جمهوریها کشیده می

گخاه مرزهخا هخا موقعیخت تخاریهی و فرهنگخی مطاهقخت         ن گفت کخ  هخیچ  توا نبود و می

قفقخاز و آسخیا  مرکخز     در هخ  خصخوص   دانی  ک  مرزکشخیها   در اساس میکرد.  نمی

کخخرده و در واقخخع در راه تحقخخ  سیاسخختها    اهخخداف سیاسخخی خاصخخی را دنبخخال مخخی 

                                                           
1.  Ibid. P. 24. 
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شخده اسخت. هخ  همخین سخبب مقامخات        ساز  این مناط  و مردم طراحی مخی  شورو 

تا طخوالنی مهخاجرت هخین    ورو  حتی پس از مرزکشیها  مصنوعی در دورانی نسخب ش

  دنخخد وکر مخخیسخخاز  جمهوریهخخا  آسخخیایی را تشخخوی    ویخخکه روسخخی  جمهوریهخخا و هخخ 

  فرهنگی و حتخی قخومی خاصخی نداشخت  هاشخند.       این جمهوریها چهرهکوشیدند  می

اند و ه  حقوق اقوام  هادعا  مقامات شورو  این هود ک  جمهوریها  قومی درست کرد

گذارند  ولی واقعیت این هود ک  سیاست احترام ه  حقخوق اقخوام ههشخی از     احترام می

سیاست عمومی روسیان هود هرا  آنک  هتوانند ها توسل هخ  اهزارهخا  صخور  هخ  نخام      

رعایت حقوق اقوام  اوالً آنها را هاه  درگیر سازند  و مانیاً اسباب نفوذ فرهنگی خخود را  

مناطقی ک  ه  تدریج از نظر فرهنگی ضعیف گشت  و انسخجام فرهنگخی خخود را از     در

سیاست مهاجر فرستی در اساس هخر ترکیخب جمعیخت در     اند  فراه  آورند. دست داده

شورو  امر نهاد. ترکیب جمعیت در ایخن جمهوریهخا از هنگخام تاسخیس      جمهوریها  

روسخیان هخ  دیگخر جمهوریهخا     تحت تامیر مهاجرتها  گوناگون هوده اسخت. مهخاجرت   

مهمترین ههش این مهاجر فرسختی را تشخکیل داده اسخت. حتخی در حخال حاضخر در       

رونخد و در جخایی ماننخد     هرخی از جمهوریها روسیان دومین گروه قومی ه  شخمار مخی  

ف در جدولی این موضخوع را تاییخد     قزاقهاست. پرودست ن ه  اندازهقزاقستان تعدادشا

جدول نیز در موارد  مانند تاجیکستان و ازهکستان ه  عللخی کخ    کند. هرچند این  می

پیشتر ذکر کردی  دقت ندارد ولی تصویر  کلی از وضع ملیتها  اصلی و روسخیان در  

 توان آن را ها تحلیلی تاریهی درست کرد. دهد ک  هعد می هر جمهور  را نشان می

ملیتهخا    هخر اسخاس   7313راجع ه  جمعیت جمهوریها  شخورو  در   (1جدولر

  7اصلی و روسیان مقی  در این جمهوریهاست.

 

 

 

 

                                                           
1.Ibid. P. 26. 
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 (5جدول )

 و درصد ملیتهای اصلی و روسیان 1010جمعیت جمهوریهای شوروی در 

 سه  نسبت ه  کل جمعیتردرصد( ه  هزار جمهوریها

 روسیان ملیت اصلی

 17 1 17 1 701443 روسی 

 33 4 13 3 17003 اوکراین

 06 3 11 1 74703 روسی  سفید

 1 6 17 6 73141 ازهکستان

 61 1 63 1 73036 قزاقستان

 3 6 14 3 1633 گرجستان

 1 3 13 3 1434 آذرهایجان

 3 0 13 3 6316 لیتوانی

 73 3 30 0 0663 مولداو 

 37 1 13 6 0311 قرقیزستان

 7 3 36 6 6640 تاجیکستان

 3 1 17 3 6173 ترکمنستان

 64 6 37 1 7133 استونی

 

نویسد رشد جمعیت در میان ملتها  مهتلخف از عامخل ازدواجهخا      ف میپرودست

مهتلط تامیر پذیرفت  است. فرزندان حاصل چنین ازدواجهایی از نظر ملیت ها پدران و 

اند. آمار نشان داده ک  در میان چنین کودکخانی   مادرانشان ه  نحو چشمگیر  متفاوت

. مخوارد زیخاد  نیخز مشخاهده شخده کخ        نسبت روسیان هیشتر از سخایرین هخوده اسخت   

ها  جمعیتی هزرگی هویت ملی خود را وقتخی کخ  در میخان ملیتخی خویشخاوند       گروه

اند مانند اوکراینیها در سیبری  ک  ه  تدریج در طخول چنخد نسخل     اند تغییر داده زیست 
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 ف  از مخوارد  انخد. پرودسخت   روسخی هخ  حسخاب آورده   زندگی در میان روسخیان خخود را   

 کند. ا  چون تاجیکان در میان ازهکان یاد نمی هپیچید

  شصت جمعیت روسیان در خارج از روسی  یعنی جمهوریها  دیگر سخ    در ده 

  هفتخاد همخین    هراهر هیشتر از جمعیت روسیان در خود روسی  افزایش یافتن در ده 

ت   هشتاد نرخ رشد جمعیخ  جمعیت دو هراهر هیشتر افزایش پیدا کرد. هرعکس در ده 

روسیان در مجموع یعنی در روسی  و در دیگر جمهوریها رهم  هاه ( مشاه  هود. ها این 

  سخفید و هالتیخک افخزایش     حال شمار روسیان در هرخی از جمهوریها ماننخد روسخی   

یافت در حالی ک  در ماوراء قفقاز و در آسیا  مرکز  ه  است نا  قرقیزستان کخاهش  

  شصت ه  طخور مطلخ  هخا کخاهش      یان در ده پیدا کرد. در گرجستان جمعیت روس

  هشتادن و در آسیا     هفتادن در ارمنستان در ده  مواج  هودن در آذرهایجان در ده 

رو     گخذار روهخ     هشتاد. حاال ک  در کل اتحاد شخورو  هخا دوره   مرکز  فقط از ده 

رد.  تخوان هخ  داور  قطعخی دسخت     هستی   هسیار  چیزها در حال تغییر است و نمی

مهاجرت از قفقاز و آسیا  مرکز  در این مقطع ه  روسی  و جمهوریها  دیگر اهمیت 

 خاصی دارد ک  هاید ها دقت دنبال شود.

 

 

 بازگشت اسالوها
 

هع کمیساریا  عالی پناهنخدگان  خوب است این قسمت از هحث را ها نگاهی ه  منا

 ی :هبین

تقریبا یک پنج  جمعیخت آن  هنگامی ک  اتحاد جماهیر شورو  از ه  فروپاشید  

میلیون نفخر هسخت  هخ      31تا  10زیستند  یعنی چیز  هین  خود می« موطن»خارج از 

میلیون نفر از سخ    60ه  دست داده شود. از این میان « موطن»این ک  چ  تعریفی از 

 1ها ر قریخب هخ     میلیون نفر(  اوکراینی 31ملیت اصلی اسالو هودند: روسیان رهیش از 

 میلیون نفر(. پخس از فروپاشخی  ناگهخان ایخن     3نفر( و روسیان سفیدرهیش از  میلیون

زینخد. هخ  ویخکه اسخالوها در دوران      خود مخی « وطن»افراد احساس کردند در خارج از 
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دانسختند.   اتحاد جماهیر شورو  سراسر قلمرو امپراتو  هلشخویکی را وطخن خخود مخی    

شورو  را از آن خود هداننخد. اتحخاد     مرزها  اتحاد  ک  هم اینان عادت کرده هودند 

آمد ک  توسط یخک حکومخت مقتخدر مرکخز       شورو  در عمل یک کشور ه  شمار می

میلیونها اسالو در ههشها و منخاط  مهتلخف    7314و  7364   شد. در فاصل  اداره می

ه  امید دسترسی ه  زندگی ههتر و دریافت دستمزد هیشتر در سراسخر اتحخاد شخورو     

اینان ها کخوچ هخ  جمهوریهخا      7د و در جاها  مهتلف سکونت گزیدند.پراکنده گشتن

ا  ههتر و شغل و منزلت اجتماعی واالتر  ه  دست  دیگر در درون اتحاد شورو  خان 

آوردند. در موارد زیاد  مقامات اتحاد شورو  اسالوها را ه  کوچ ه  منخاط  دیگخر هخ     

ورو  ها دنبال کخردن چنخین   کردند. حکومت ش خصوص ه  مناط  آسیایی ترغیب می

خواست اهزار الزم را هرا  نظارت مداوم و طبیعی و از هم  مهمتر درخخور   سیاستی می

هستند کخ  زنخدگی    اعتماد فراه  آورد و کوچندگان نیز ها جاهجایی ه  این امید دل می

گیر  از مناهع گوناگون جمهوریهخا  آسخیایی    وپا کنند. ههره تر  هرا  خود دست مرف 

طور طبیعی نیازمند حضور نیرو  کار ماهر هود  و حکومتگران شورو  ها توسل هخ   ه  

 خواستند در اسرع وقت کمبود موجود را هرطرف سازند. این سیاست می

پنج جمهور  آسیا  مرکز  یازده میلیون اسالو را پذیرا شخدند و سخ  جمهخور     

سالو گشتند. طبیعی هخود  ( میزهان نهصد هزار ا زرارمنستان  گرجستان  آذرهایجانقاقف

ک  چنین جاهجایی عظیمی در هخر منطقخ  حساسخیتهایی هرانگیخزد و مخردم هخومی را       

  ایخن امخور را توجیخ      هرنجاند. اما شورویها ه  مدد ایدئولوژ  جهانشمول خخود همخ   

 ساختند. کردند و صدا  مهالفان را خامو، می می

در هر جمهور  غیخر روسخی     روسیان ه  تنهایی هزرگترین اقلیت 7313در مقطع 

 کخ  روس در چارچوب اتحاد جماهیر شورو  هودند. در قزاقستان همانقدر قخزاق هخود   

میلیون نفر(. در هسخیار  از جمهوریهخا هخ  خصخوص در      3 1میلیون و  3 3ه  ترتیب ر

آمدند. اسخالوها در   آسیا  مرکز  اسالوها نهبگان اجتماعی و اقتصاد  ه  حساب می

شورو  ه  ویکه در آسیا  مرکز  زندگی مرفهخی داشختند. از نظخر     جمهوریها  اتحاد

                                                           
1. CIs Conference Secretariat. Subregional Meeting For Transcaucasus. 

Tiblisi 10-11 July. Pp. 11-13. Final Report. 
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فرهنگی و سیاسی هر دیگران توف  داشتند و از نظر اقتصاد  از امنیتی درخور توجخ   

  این امتیازات ها فروپاشی شورو  در ه  ریهخت و اینخان را در    هرخوردار هودند. هم 

 هراهر وضعی تازه و یکسره هیگان  و غریب قرار داد.

در جمهوریها  غیر روسی موجخب شخده   وضع ممتاز فرهنگی و اقتصاد  اسالوها 

واننخد زهخان محخل اقامخت خخود را      هود ک  هیشتر ها یکدیگر معاشرت کننخد و حتخی نت  

هگیرند. در واقع اینان نیاز  ه  هخ  یخادگیر  زهخان هخومی نداشختند. روسخی زهخان        فرا

هرا  هرقخرار سخاختن ارتبخاط هخا     هایست  شد و در عمل هومیان می میانجی محسوب می

خودآگاهی ملی توانست فرصتی هخرا    7334اسالوها روسی هیاموزند. در مقطع زمانی 

  فرهنگی خود  ه  خصوص زهخان هخومی    عرض اندام ه  دست آورد و هر حضور جلوه

  جمهوریها  آسیا  مرکز  و قفقاز در عمل زهان محلی ه  زهان  تاکید کند. در هم 

کومتی تبدیل شد. تسلط هر زهان محلی ه  تدریج اهمیتی فزاینده یافت ملی و حتی ح

و ه  صورت یکی از پیش شرطها  استهدام درآمد. ه  همین سان  توج  هخ  فرهنخگ   

ا  پسخندیده و مطلخوب    ن شخیوه جا همچو ملی اشاع  پیدا کرد و تجلیل از آن در هم 

ساخت. در غیاب یخک قخدرت   زده شد. درگیریها  قومی نیز اسالوها را هیمنای دامن 

س خطخر کردنخد و   امرکز  ک  از این گروه ممتاز حمایت کند  اسالوها از هر نظر احس

مسختقی  در  هازگشت را هر قرار تخرجیح دادنخد. هخا آنکخ  اسخالوها در مجمخوع هخ  نحو       

دهخد کخ  هیشختر کسخانی کخ        درگیریها شرکت نداشتند  ها این حال آمخار نشخان مخی   

 گون هوده است. اند ک  در معرض درگیریها  گون  آمده قی میاند از مناط هازگشت 
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 (3جدول ر

 7خروج اسالوها از هرخی جمهوریها آمار

خخخخخخروج   نام کشور

 وسیانر

 خروج

 ها اوکراینی

 خروج

 سفیدروسیان 

 تاریخ

 7313-7331 6444 71444 733444 آذرهایجان

 7337-7331 - 71444 14444 روسی  سفید

 ؟ 73444 13444 370444 قزاقستان

 7313-7331 6444 63444 333444 قرقیزستان

 7337-7331 74444 64444 644444 تاجیکستان

 7336-7331 ؟ ؟ 744444 ترکمنستان

 7330 ؟ ؟ 044444 ازهکستان

 

 

هازگشت اسالوها چندان امیدههش نبود  ن  هرا  خودشان و ن  هرا  جمهوریهایی 

  سفید چنان آشفت  هود  ک  میزهان آنان هودند. هازار کار در روسی  و اوکراین و روسی 

ک  ه  اینان نیاز  نبود  در حالی ک  در جمهوریها  آسیایی و قفقاز نیرو  کار مخورد  

 7333آمد. هخ  همخین سخبب در مخارس      ارتشان ه  کار میآمدند و مه نیاز ه  شمار می

جمهوریهایی چون تاجیکستان و ترکمنستان ها تاهعیت دوگان  موافقت کردند تا اینخان  

توانند هخ  جخایی کخ  مخوطن      هتوانند هر سر کار خود همانند و هدانند ه  هنگام خطر می

ویب رساند ک  ه  موجخب  ا  ه  تص شود  هروند. پارلمان قرقیزستان الیح  شان می اصلی

 آن زهان روسی نیز زهان رسمی هشود. 

                                                           
  گیرد  م الً گرجستان را ک  سهت درگیر  را درهرنمی  جمهوریها  این آمار دقی  نیست و هم

   اسالوها. شود ن  هم  نزاعها  محلی و سراسر  هود. از این گذشت  در موارد  فقط شامل روسیان می
1.Ibid. P. 12. 
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 بخش چهارم

 

 

 مهاجران افغانستان
 

  مردم افغانستان در معخرض   کشور  ه  اندازه  شاید در تاریخ معاصر ساکنان هیچ

گسسختگی سخامان سیاسخی ایخن کشخور  همخراه هخا تجخاوز          اند. از هخ   درد و رنج نبوده

ین سرزمین را یکسره ه  سمت و سویی ویرانساز کشاند کخ     شورو   ا گسیهت  عنان

 کند. هنوز نیز ها آمار و عواقب آن دست و پنج  نرم می

  افغانستان توسط نیروها  شورو  فقط فقر و فالکخت هخرا  ایخن     سال  اشغال ده

زدنخد  هخ  واقخع تنگدسختی و      کشور ه  ارمغان آورد. آنان ک  دم از هراهر  و عدالت می

هار هر جا  گذاشتند. سوسیالیسخ      را ه  یکسان رواج دادند  و مساواتی نکبتنیازمند

تحمیلی چیز  نبود جز تهریب کشور  و ناهود  هزاران هزار انسان در پیشگاه تخاریخ.  

اشغال افغانستان ن  تنها حاکمیت ملی این کشور را ه  نام سوسیالیس  و رویخارویی هخا   

اختارها  فرهنگی و اجتماعی تمام افغانسختان را در  امپریالیس  زیر پا گذاشت  هلک  س

   ه  فرو ریهت و ه  سرنوشتی سپرد ناروشخن و انخدوهبار. در طخول تجخاوز ده سخال      

نیروها  شورو  ه  افغانستان صدها هزار تخن هخ  قتخل رسخیدند و چیخز  در همخین       

مخت  حدود هلک  هیشتر معلول و ناتوان گشتند. جنگ داخلی ک  ه  دنبال سخقوط حکو 

  سوسیالیستی  ه  علل گوناگون ه  وقوع پیوست  ه  تدریج ماننخد دوران   نشانده دست

                                                           
  ه  چاپ  761-701  صص 733-764اقتصاد  شماره  -  اطالعات سیاس این ههش در نشری

 رسیده است.
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ا  دیگر  ولی ه  سه  خود کشتار  اشغال  سراسر کشور را فرا گرفت. و هرچند ه  گون 

ها را ها خود ه  همخراه آورد. هخ  گخزار،     مردم و ویرانی سرزمین حاصلهیز و سکونتگاه

شخدگان ایخن دو جنخگ هخ  هخیش از یخک        حد شمار کشت کمیساریا  سازمان ملل مت

رسد ک  تعداد هیشتر  از آنچ  هرآورد شده است جان خود را از دسخت   میلیون نفر می

ا  دارد کخ  هخر مخردم     هاشند  ولی همخین تهمخین نیخز حکایخت از عمخ  فاجعخ         داده

 7کو، این کشور نازل شده است. سهت

نستان یور، هردند  چهارصد هزار نفر هخ   ک  شورویها ه  افغا 7313در اواخر سال 

شمار  7314پاکستان گریهتند و دویست هزار نفر ه  ایران پناه آوردند. در اواخر سال 

میلیخون( رسخید کخ  ایخن را هایخد       7 3جویان افغانستان ه  حدود دو میلیون نفخر ر  پناه

  سخالها    در فاصخل   3جهان دانسخت.  در ا  در آن هنگام هزرگترین رق  چنین مقول 

جویان فزونی گرفت و از مرز شش میلیون نفخر  فقخط در دو    شمار پناه 7311 -7334

میلیون(. در این مقطع زمانی تعخداد مهخاجران    3 3کشور ایران و پاکستان  درگذشتر

گرچخ  هخ  نظخر     6دادنخد.  افغانستانی حدود نیمی از کل مهاجران جهان را تشکیل مخی 

 3 1مخیالد  هخ     7331تعخداد مهخاجران افغانسختان در سخال      کمیساریا  پناهندگان

میلیون نفر تقلیل یافت  ک  ه  نظر من این رق  مبتنی هر دقت الزم نیست و فقط آمار 

نمایاند  ها این حال هاید گفت ک  هنوز مهاجران هرآمده از  رسمی کشورها  عضو را می

 روند. ه  شمار می کشور افغانستان هزرگترین گروه در میان مهاجران جهان

ک  مقارن است ها  7313از دست رفت   فقط جان انسانها نبوده است. از سال آنچ  

پناهندگان هیش از یک میلیون دالر هخ   تجاوز شورو  ه  افغانستان  کمیساریا  عالی 

پاکستان اختصاص داد. ه  ایران در همین مدت فقط یکصد و پنجاه میلیون دالر تعل  

  شمار مهاجران در ایران گاه ه  هیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر گرفت در حالی ک

المللخی  سخازمانها  غیخر دولتخی      رسید. میلیاردها دالر دیگر توسط سازمانها  هین می

جهانی و کشورها  میزهان صرف مهاجران افغانستان شده است ک  هایخد جداگانخ  در   
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ی  ک  شخورویها میلیاردهخا دالر خخرج    دان این محاسب  گنجانده شود. از این گذشت  می

انخد. مبخال  گزافخی     تجاوز خود ه  افغانستان و نگهدار  سرهازانشان در این کشور کرده

اند ک  ه  دفع تجاوز شورو   یعنخی حمایخت از مجاهخدین     ه  کشورهایی هزین  کرده

توان  چیز  است نجومی. درست است ک  نمی  این ارقام  مجموع  7اند. کمک رسانده

ه  یک رق  دقی  در این ارتباط دست یافت  ولی مه  است ک  در نظر هگیری  تجخاوز  

شورو  سهت گران تمام شد  ه  هرا  خود،  و ه  هرا  دیگران. تجاوز نسنجیده و 

  شورو  خسرانها و زیانها  هسیار هرا  افغانستان  همسایگانش  متجاوزان  طلبان  جاه

  ه  جا  مانخده  افغانسختانی اسخت ویخران و از هخ       و کشورها  دیگر ه  هار آورد. آنچ

گسیهت  ک  نیرو و توانش را از دسخت داده اسخت و مخردمش در فقخر و فاقخ  هخ  سخر        

ها  ملخی  نیخرو  انسخانی  سخاختار حکخومتی و       نستان هسیار  از سرمای اهرند. افغ می

اهخر انبخوهی از   ا، را در این هاز  عظی  از دست داده و امروز یک  و تنها در هر فرهنگی

 دشواریها و معضالت قرار گرفت  است.

  هشتاد  هخ  ایخران  و هخ  پاکسختان سیاسختی هخاز نسخبت هخ  پخذیر،           در ده 

مجاهدین افغانستان اتهاذ کخرده هودنخد. ایخن سیاسخت را مقامخات کمیسخاریا  عخالی        

در شاید هیچ کشور دیگخر    3اند. پناهندگان سیاست درها  هاز نامیده و آن را ستوده

ها  تاریهی دیگر هخ  ایخن حخد در قبخال شخهروندان کشخور  دیگخر         این دوره و دوره

رو نبوده است. در هر دو کشور هیش از س  میلیون مهاجر سکونت گزیدند ک  از  گشاده

 این نظر هاید چنین رو، و موقعیت و سیاستی را است نایی دانست.

ان پذیرفت  شده کار  اسخت    ایران و پاکستان از نظر تعداد مهاجر گرچ  مقایس 

تواند ه  گمراهخی   موج  و درست  ولی اگر ه  همین اندازه هسنده شود این مقایس  می

هینجامد. ایران هنگامی شهروندان افغانستان را پذیرا گشت کخ  خخود درگیخر جنگخی     

  شخرقی   خونین هود. عراق ه  یار  قدرتها  هزر  ه  ایران تجاوز کرده هخود و جبهخ   

ی حساس داشت. پاکسختان در همخین مقطخع از مبخات سیاسخی و حمایخت       ایران وضع
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هرد و از هم  مهمتر این ک  در جنگ هخا کشخور       کشورها  غرهی ههره می گسترده

. پاکسختان از هحخران   همسای  درگیر نبود تا ناچار هاشد ه  امنیت ملی خخود هیندیشخد  

داد  در حالی  یص میجست و حمایتها  مالی وسیعی ه  خود تهص افغانستان سود می

زد و   ک  ایران هرا  مدت طوالنی از پذیر، کمک از سخازمانها  جهخانی سخر هخاز مخی     

خواست همبستگی اسالمی خود را ها مردم افغانستان  ه  ویکه پس از یخک انقخالب     می

 اسالمی ه  نمایش درآورد.

زنخد  هرچنخد از   توانستند آزادان  در هازار کار ه  فعالیت هپردا در ایران مهاجران می

ِ این محخدودیتها   نظر قانونی ها محدودیتها  شغلی مواج  هودند. در واقع تنظی  قانونی

چندان سنجیده نبود زیرا نیرو  کار مخاهر افغانسختان چنخدان زیخاد نبخود کخ  هتوانخد        

درسخت در همخان جخایی کخ      رقاهتی جد  هرا  شهروندان ایخران هخ  وجخود هیخاورد.     

توانسختند هخ  کخار اشختغال داشخت  هاشخند  رقاهتهخا         سختان مخی  شهروندان مهخاجر افغان 

توانست جد  هشود. کارگران غیر مخاهر افغانسختان هخا مخزد کمتخر وارد هخازار کخار         می

توانستند جا  ایرانیانی را ک  در وضعی مشاه  هودند  هگیرنخد. هخ     شدند و آسان می می

ی رقیب جد  کارگران خصوص در دو ههش ساختمان و کشاورز   کارگران افغانستان

خخورد.   ایرانی هودند ک  هیچ منعی هرا  اشتغال اینان از نظر مقررات هخ  چشخ   نمخی   

ها جا  داده شخدندن هیشترشخان    فقط شمار کمی از مهاجران افغانستان در این اردوگاه

توانستند در شهرها و روستاها مشغول ه  کار شوند. در همین مقطع شمار درخخور   می

هخا کمخک مخالی و غخذایی      انستانیان در پاکستان هخا اسختقرار در اردوگخاه   توجهی از افغ

هود ک  پاکستان نیز هتواند از این وضع هخ  سخود خخود     کردند  و طبیعی می دریافت می

ه  همین سبب  و این نکت  نیز مشهور است  کخ  پاکسختانیان گخاه شخمار     ههره هگیرد. 

هخا هخیش از آنچخ  هخود هخ        ردوگخاه مهاجران افغانستان را در کشخور خخود  یعنخی در ا   

کردند. در ایران در حال حاضر هنا ه  گخزار، کمیسخاریا    سازمانها  جهانی گزار، می

اند در هخازار کخار جخایی     هرند. هقی  توانست  ها ه  سر می فقط هیست هزار نفر در اردوگاه

افغانستان اکنون شمار مهاجران  و ها مردم عاد  هیامیزند. ه  پا کنند و هرا  خود دست

توان حدس زد ک  تعداد اینان هخا توجخ  هخ  رویخدادها       چندان روشن نیست  ولی می

گیخرد    داخلی افغانستان پیوست  در نوسان است  و ه  خصوص وقتی هحران شدت مخی 
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اند رایگان  مهاجران مقی  ایران در سالها  اقامت خود در اینجا توانست  یاهد. فزونی می

از نظام آموز، کشور استفاده کنند. از تسهیالت پزشکی هرخوردار شوند و ه  هازار کار 

اما  7راه داشت  هاشند. البت  این چیزها ه  نظر کمیساریا هسیار سهاوتمندان  هوده است.

رد هنگری   ه  نظر من این مساعدتها هسیار کخ  و ناکخافی   اگر از نظر تمدنی ه  این موا

هخا  روسختایی سخکونت داده     هوده است. در پاکستان ههشخی از مهخاجران در اردوگخاه   

ها  متعارف در سایر نقاط جهخان  از ایخن نظخر کخ       ها ها اردوگاه شدند. این اردوگاه می

رسخی داشخت  هاشخند     سکونت یافتگان ح  داشتند آزادانخ  هخ  خخارج از اردوگخاه دست    

توانسختند خخارج از محخل     هخا  روسختایی مخی    متفاوت هوده است. ساکنان این اردوگاه

اقامت خود در جستجو  درآمد  مستقل نیز هرآیند و حتی کسخب و کخار مهتصخر     

ه  راه هیندازند. البت  مه  این است ک  حتی در پاکسختان کخ  دولخت ایخن کشخور در      

کخرد و   ن  یک و نخی  میلیخون دالر کمخک دریافخت مخی     هرا  هر پناهنده روزامقاطعی 

کرد  زندگی مهاجران طور  سامان یافت  هود کخ    اندکی از آن را هرا  اینان هزین  می

  هازگشت هخ  کشورشخان    شدند و همواره آماده در ساختار جامع  و اقتصاد جذب نمی

ها آمده هودند و در   فقیر پاکستان جذاهیتی هرا  مهاجرانی ک  از روستا هودند. جامع 

موطن اصلی خود صاحب خان  و کاشان  و زمین هودند  نداشت. درآمدشان ه  در حخد  

 ا  درخور توج  هرا  خود ترتیب دهند.  ههور و نمیر هود  ن  آنک  هتوانند اندوخت 

از آن را هخ    ههشخی  مهاجران مقی  ایران اغلب آنقدر درآمخد داشختند کخ  هتواننخد    

خویشاوندان خود در کشورشان هدهند یا ه  جایی دیگر هفرستند. در ایران در شخهرها  

تواننخد هخا هستگانشخان     توانستند و هنوز ه  می و استانهایی مانند خراسان مهاجران می

در یک جا زندگی کنند: در یزد  شیراز  و در جاها  دیگر. در هرخی شهرها ه  ماننخد  

عباس شمار  از مهخاجران سخکونت گزیدنخد کخ  مجخرد هودنخد و       رهند تهران و کرج یا

شخخهرها  ایخخران یخخا در افغانسخختان  یشخخان را هخخ  خویشاوندانشخخان در سخخایرها اندوختخخ 

ها  روستایی پاکستان ه  شکلی سازمان داده شده هود ک  مهخاجران   دادند. اردوگاه می
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نند  ها این حال در هردو کشخور    خود روزگار هگذرا یارا  آن را داشتند ک  ها خانواده

 زندگی هیشتر مهاجران از مبات حقوقی الزم هرخوردار نبود.

 

 زنان مهاجر

 
گزار، کمیساریا   زنان مهاجر افغانستان در پاکستان وضع خاصی داشتند. هنا ه 

زیسختند  در عمخل هخ  سخبب      ها  روستایی مخی  عالی پناهندگان  اینان ک  در اردوگاه

  گسترده و همزیستی ها مهاجران دیگر ک  فرهنگ مشاههی دارنخد    حضور در خانواده

اند آزادانخ  در   توانست  اند. زنان می ر=حجاب( هوده« پرده»عایت رس ِ و رمقیید ه  حفظ 

روستاها  سکونتگاه خود هگردند. گاه در مزرع  کخار کننخد هخا هخ  دیخدار آشنایانشخان       

هخا  روسختایی اغلخب هخا      ، در اردوگخاه هروند. ها این حال همین زنان ه  هنگخام گخرد  

اند ک  از نظر فرهنگ افغانستان مطلخوب و پسخندیده    آمده مردمان غریب  در تماس می

اند در محل سکونت خود همانند .  شده کرده است. ه  همین سبب مجبور می جلوه نمی

انخد    زیسخت   از این گذشت  زنانی ک  در قسمت هلوچسختان و منخاط  پشتونشخین مخی    

ه در محخخیط فرهنگخخی مشخخاههی هخخا محخخیط فرهنگخخی خخخود در افغانسخختان قخخرار یکسخر 

انخد و ناچخار هخ  همخان آداب و سخنن       کرده از این رو تفاوتی احساس نمی اند. گرفت  می

پیشین واهست  هودند. ه  نظر کمیساریا  هخ  همخین علخت زنخان مهخاجر افغانسختان در       

انخد از فشخارها  پیرامخونی     وانسخت  ت   زنخان مهخاجر در ایخران نمخی     پاکستان ه  اندازه

 7631ک  در سال «   ایرانشناسی در زمین » هاره  در جلد دوم کتاب  در این 7هگریزند.

یاهد . اینان کخ    نقش زنان مهاجر در ایران ه  تدریج تغییر می» نشر یافت نوشت  هودم:

پرداختند هر امر حضور در ایران ه  تخدریج سخازمانهایی    پیشتر فقط ه  کارها  خان  می

زننخد. در    ه  فعالیتها  اجتماعی و فرهنگی ه  دست میاند و حاال هرا  خود هرپا کرده

رود کخ    تخر سخهن گفخت وگرنخ  هخی  آن مخی       هاره ح  است ک  جداگان  و مفصخل  این
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این داور  مبتنی هود هخر   7«گویی و تعمی  دادنها  نادرست ه  هدفهمی هینجامد. کلی

هنگام. هخ  ایخن     زندگی زنان مهاجر افغانستان در آن  من از نحوهمشاهدات مستقی  

اند   نتیج  رسیده هودم ک  زنان مهاجر در ایران در معرض تحوالت فرهنگی قرار گرفت 

دیخدم کخ  زنخان ایخران هنخوز هخا محخدودیتهایی روهخرو هسختند           ها این حال چون مخی 

خواست  این قضاوت من هدفهمی ه  هار آورد. واقعیت ایخن هخود کخ  زنخان مهخاجر       نمی

ودیتهایی ک  زنان ایخران داشختند  هخ  نسخبت وضخع خخود در       افغانستان  ها وجود محد

افغانستان توانست  هودند در ایران ه  پیشرفتهایی چشخمگیر دسخت یاهنخد. تخازه در آن     

کوشخ  ایخن جنبخ  از     نوشت  من هنوز صراحت کامل ه  خرج نداده هودم. در اینجا مخی 

 زندگی مهاجران را هیشتر توضیح هده .

   توسخط گروهخی از زنخان مهخاجر افغانسختانی در کویتخ       ا   در این میان  نشخری  

پاکستان علی  شهص من  علی  این داور  و اصوال علی  تمامی گزارشی ک  راجخع هخ    

مهاجران در همان کتاب منتشر کرده هودم  ه  چاپ رسید. این زنان در کتخاهی جخزوه   

  مطلبی مفصخل و  توزیع شده هود« پیام زن»   خود ه  نام  مانند ک  ه  پیوست نشری  

پخردازم  نخ  تنهخا     آمیهت  ها لحنی زشت نگاشت  هودند. این مطلب ک  حال هخ  آن مخی  

آلود هود  هلک  توأم هود ها هرداشتهایی نادرست از تحقی  من ک  معلخوم هخود هخا     تعصب

خخود را  « پیخام زن »     کخ  نشخری   توضیح هخده قصد و هدف تنظی  شده است. اول 

کند. این نشخری  کخ  هخا هرگونخ       معرفی می« زنان افغانستان  جمعیت انقالهی  نشری »

آیخد  در   ورزد و ها هواخواهی از آزاد  زنان ه  میخدان مخی   حرکت اسالمی مهالفت می

ا  فرهنگ گسخیهت  دارد کخ  هخا فرهنخگ و رو، زنخدگی مخردم        اساس لحن و شیوه

هر    متوسخخط شخخ افغانسخختان سخخهت هیگانخخ  اسخخت. اینخخان شخخمار  از زنخخان طبقخخ  

اند رفتارها  خود را حتی ه  شکلی محدود رواج دهنخد    اند ک  هنوز نتواست  افغانستان

نکوهند و هرآنچ  را ک  پایبند  ه  خخانواده و ارزشخها     هرآنچ  را ک  سنت است می

گیرند. کتاب جزوه ماننخد  را کخ  علیخ  مخن      فرهنگی اجتماعی است ه  هاد انتقاد می
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انخد.   نام نهاده  7«گر  رژی  ایران؟ ردم افغانستان یا مشاط خیرخواهی م»انتشار دادند 

انخد. مخدتها در    مند ساخت  این کتاب را هارها ه  چاپ رسانده و از توزیعی گسترده ههره

 پرداختند.   خود ه  تبلی  این کتاب می نشری 

جمعیت یاد شده آشکارا پیونخدها  فکخر  چخپ دارد و ایخن تمایخل را مهفخی و       

در سراسخر  « پیخام زن »   نشخری  « ا  شخعل  »تمایالت هخ  اصخطالح   دارد. پوشیده نمی

دانند و در عمل هخا   زند. اینان ه  ظاهر خود را مدافع حقوق خلقها می ها موج می نوشت 

ها  امنیت پاکستان و    ضد ایرانی راه را هرا  دستگاه گسهت  توسل ه  تبلیغات عنان

رونخد.   ِ محافل معینی ه  شخمار مخی   امنیتی هان سیاستها  گشایندن دروازه عرهستان می

من تا حال سکوت پیش  کردم  هرا  آنک  از رویارویی داغ ها این خردستیزان هپرهیزم. 

گون  حرکتها  ناسال  را  پردازم هرا  آن است ک  این حاال ه  ک  ه  این فرمایشات می

هخا    ه دسختگا هشناسان  و نشان ده  ک  کوششها  من در منطق  ها مهالفخت و عنخاد   

کند. کتاب نامبرده را  امنیتی مهتلفی چون پاکستان و عرهستان دست و پنج  نرم می

و ه  خصوص در اروپا و آمریکا و در میان ایرانیان و مهاجران مقی  خارج از افغانسختان  

ایران پهش کردند و درست زمانی ک  من سرگرم دفاع از مهاجران افغانستان در ایران 

کردند. هدفشان ایخن هخود کخ  از امرههشخی سخهنان مخن          را تبلی  میهودم این نشری

هخا    هکاهند و نگذارند مهاجران افغانستان میان رفتارها  درخور انتقاد هرخی دستگاه

 حکومت ایران و فرهنگ ایران ک  متعل  ه  هر دو کشور است تفاوتی قائل شوند.

طرفخی     هخی  هر خواننده ها  این کتاب ضرورت ندارد. پاسهگویی ه  یکایک نکت 

از چخ  قمخا، مردمخانی هسختند و     « پیخام زن »   کند ک  گردانندگان نشری  دری می

سهنانشان تا چ  حد متضاد است. گرداننخدگان ایخن نشخری  دسخت در دسخت هرخخی       

تاختند  ه  تکخرار   اندیش ایرانی در خارج ک  در آن هنگام سهت ه  من می محافل چپ

د. در جایی  در پاسخ ه  من ک  نوشت  هودم زنان مهخاجر در  پردازن همان فرمایشات می

کننخد. ایخن دو    اند  از محدودیتها  زنان ایران یاد می ایران در معرض تغییر قرار گرفت 
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ها  اجتمخاعی دیگخر     در کشور  زنان یا گروهنکت  ارتباطی هاه  ندارد. ممکن است 

متعدد هاشند ولخی در همخان    نسبت ه  میزان رشد اجتماعی خود گرفتار محدودیتها 

کشور سطح فرهنگی در قیاس ها کشور  دیگر پایینتر یا هاالتر یعنخی متفخاوت هاشخد.    

توانخد هخرا     رود  همان مخوارد مخی   از هرخی محدودیتها سهن میهنگامی ک  در غرب 

گخرا دارنخد و    کشور  دیگر معنایی دیگر هیاهخد. ایخن مردمخان اصخوال ذهنیتخی مطلخ       

توانند نسبیت امور را دری کنند و ه  سنجشخی درسخت و نسخبی و تخاریهی رو       نمی

هرخخی مخاموران ایرانخی    آورند. در همان هنگام توانست  هودم ها انتقادها  خود از رفتار 

خواسختند  هخا شخدت     ها مخی  اینگون  گروهامکاناتی تازه هرا  مهاجران فراه  آورم  ولی 

ههشیدن ه  موقعیت موجود  و از این گذشت   ها نادرست جلخوه دادن هعضخی شخرایط    

حضور خود را در خارج موج  و مشروع جلوه دهنخد. هسخیار  از مهخاجران در جهخان     

د را در کشور  دیگر مشروعیت ههشند ه  رفتارهخا و شخعارهایی   هرا  آنک  حضور خو

هندند. هنگامی ک  استاندار خراسخان ازدواجهخا  مهخاجران را در ایخران      مشاه  دل می

نامشروع قلمداد کرد  نهستین کسی هودم ک  از این اظهخارات سخهت انتقخاد کخردم و     

چنین انتقاد  در ایخران   سرانجام حکومت را وادار ساخت  این گفت  را پس هگیرد. اگر

طرفان  طخرح نکنخی .    در آن هنگام صورت گرفت   چرا این جنب  از موضوع را را نیز هی

خواهند هفهمند ک  نباید هم  چیز را از ایخران طلخب کننخد. از سخویی      این خانمها نمی

کنند ک  چرا چنین و چنان نکرده است  و از سو  دیگر از ایخران   ایران را سرزنش می

واهند در امور افغانستان دست ه  دخالت نزند. در هر دو سو مسخیر  افراطخی را   خ می

توان از یک کشور همسای  همان توقعات و انتظاراتی را داشت ک   گیرند. آیا می پی می

معموال هاید در هستر و دامن کشور خود طرح کنند؟ این مردمان ن  معیارهخا  حقخوق   

ت کشخور  دیگخر را کخ  قاعخدتاً موظخف نیسخت       پذیرنخد  نخ  موقعیخ    المللی را می هین

شهروندان کشور همسای  را  آن ه  در حد میلیونی  هپذیرد. هارها  سازمانها  جهانی 

اند ک  ایران هزرگترین کشور مهاجرپذیر در جهان است. چرا ه  این هُعخد از   اعالم کرده

د ک  این هم  هرن شود؟ مگر مردم ایران خود در چ  وضعی ه  سر می مسئل  توج  نمی

در جنگ ه  سر رود؟ کشور  ک  هشت سال تمام  از این کشور و از این مردم توقع می

توانست  هکند ک  نکرده است؟ مخن هارهخا و هخ  طخرق      هرده هرا  مردم همسای  چ  می
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ام  ولی آیا  مهتلف از هسیار  از رفتارها  مسئوالن ایران در قبال مهاجران انتقاد کرده

کیها  ایران را ه  نادیده هگیرم و هخ  سخبب هرخخی محخدودیتها      درست است ک  نی

سیاسخخی در ایخخران  درسخختیها  رفتخخار  مخخردم و حتخخی در مخخوارد  رفتارهخخا        

 ا ِ   حکومت را ه  ه  زیر انتقاد هکش   و مانند اپوزیسیون سیاسی حرف  انساندوستان 

ه هودم ک  ارزشها و دآور«   ایرانشناسی در زمین »هاجر ه  داور  هنشین ؟ در کتاب م

انخد در جهخاد شخرکت     نگرشها  جنبش مجاهدین در حال تغییر است و زنان توانست 

آمخد. در   این ارزیاهی ک  مبتنی هر واقعیات هود ه  مذاق این زنان خخو، نمخی   7جویند.

  شوخیها  دردنای ها مردم  این اظهارات کذب محض و در زمره» نویسند:  پاسخ می

  ورود هنیادگرایان ردر اینجا منظور نویسخنده حکومخت اسختاد     فاجع  ماست...هعد از...

  آنان علیخ  زنخان هخا     شرمان  رهانی است( ه  کاهل و سایر شهرها  نهستین حمالت هی

طرح ه  اصطالح حجاب اسالمی  اخراج فور  گویندگان زن از تلویزیون و هرخی دوایر 

از قحطخی و گرسخنگی و سخرما     دیگر شروع گردید و این در حخالی هخود کخ  ملخت مخا     

   3«لرزید. می

اگر چیز  را هتوان دروغ محض نامید همین ادعاست. من در کاهل ه  چش  خخود  

دیدم ک  زنان هسیار  در ادارات دولتی ه  خصوص در وزارت فرهنگ مشغول کخار   می

کردنخد. اگخر گوینخدگی زنخان متوقخف       هودندن زنان در دستگاه رادیو و تلویزیون کار می

ها  مذهبی تندرو هود  ن  هر امر تمایخل حکومخت. اینخان در     شد ه  علت فشار گروه یم

گونخ  زنخان و جریانهخا      شناسند. این مشخکل اساسخی ایخن      خود را نمی واقع جامع 

کوشند هخر   گیرند و می هایی دیگر هرمی گسیهت  است ک  آرمانهایی را از جامع  فرهنگ

چیز  نهواهد هود جز واکنش همان جامع  هخ    ا،   خود تحمیل کنند. نتیج  جامع 

خواسخت هخر    اینان. چرا جهاد ه  وقوع پیوست؟ جهاد جنبشی هود ک  در عین حال می

ارزشها  اسالمی تاکید کند. ایخن جهخاد یخک روز و دو روز نبخود کخ  هگخویی  مخردم        

 خواهند حکومت مجاهخدین را در کاهخل   خواهند. کار اینان ک  می دانستند چ  می نمی

مطلقاً نفی کنند  البت  عملی است لغو و نادرست. مگر پس از مجاهدین چ  گروهی ه  

                                                           
1
 .136  ایرانشناسی. همانجا. ص  ین نک. در زم 
1
 .33-64همانجا. صص .«. پیام زن»   نک. ضمیم  



 330*رویکرد  فرهنگی... *   

 

گیرید ک  طالبان ه  هر حال ها اتکاء ه  تمایالتی خخاص در   ؟ آیا نادیده میقدرت رسید

  افغانستان توانستند ها حمایت خارجی ه  قدرت هرسند؟ محخدودیت زنخان در    جامع 

عمی  دارد. تعداد معینی از زنان را ک  مانند شما رفتخار   هایی   افغانستان ریش  جامع 

ورزنخد    کنند  یا حتی ها حجخاب مهالفخت مخی    کنند  و معاشرتها  آزاد را تبلی  می می

  زنان افغانستان دانست. آنچ  جهاد و مجاهدین هرا  زنان    جامع  توان نماینده نمی

تردید عمی  و ماندگار اسخت.   ش هی  محدودیتها و کاستیهای ه  ارمغان آوردند  ها هم 

ا  مهالف هستید هاید  مداران  شناسان  و فرهنگ تازه اگر شما ها چنین داوریها  جامع 

ه  پرخاشخگر  متوسخل شخوید.    ا  مستدل مطرح کنید ن  آنک   دالیل خود را ه  گون 

هوده ک  آن اند در تلویزیون افغانستان ه  گویندگی هپردازند  ه  دلیل  اگر زنان نتوانست 

  اشختغال هخ  زنخان     حاضر نبودند ک  مجاهدین حتی اجازه نیروها  متعصب اسالمی

هدهند. در نتیج  مجاهدین  ک  البت  در میانشان نیروهایی ه  هودنخد کخ  هخا اشختغال     

ا  چخون تلویزیخون کخخ     زنخان در ههخش عمخومی موافقخت نداشختند  ناچخار در حخوزه       

از دادندن امخا در هسخیار  ههشخها  دیگخر وسخائل      توانست حساسیت هرانگیزد  امتی می

شناسخد      خود و محدودیتهایش را نمی اشتغال آنان را فراه  آوردند. کسی ک  جامع 

  خخود   آورد و از رفتار غیر مسئوالن  و ه  ظاهر روشخنفکران   سرانجام فاجع  ه  هار می

شناسند   و می سنجند کند. در عوض کسانی ک  نسبیت امور را می احساس راحتی می

کنند از هروز فاجع  جلوگیر  کنند. همخین تنخدرویها هخود کخ  سخرانجام هخ         سعی می

  افغانسختان هخ  کخار هندنخد.      طالبان امکان داد هدترین نخوع محخدودیت را در جامعخ    

تخوان همخواره در مهخاجرت نشسخت و      اند. البت  آسخان مخی   طالبان ک  از آسمان نیامده

یی آرمانی و غیرواقعی نکخوهش کخرد. ایخن رو، تنهخا هخ  درد      چیز را ه  مدد الگو هم 

خورد ک  ن  ه  سرنوشت کشورشان عالق  دارنخد  نخ  هخ  راسختی خواسختار       کسانی می

اند.  ساالر  هستند. چنین کسانی در اصل همدست ارتجاع و فاجع  دموکراسی و مردم

هنخد. کشخور و   توانند ه  این ههان   هخ  اقامخت خخود در خخارج مشخروعیت هد      چون می

هازیهخا    ا  هخرا  سخرگرمی و سیاسخت    سیاست کشورشان چیز  نیسخت جخز وسخیل    

اگر قرار هاشد مردم و هاالخص زنخان مخا   » در این نشری  در ضمن آمده است:  ا . حرف 

از کشورها  همسای  هیاموزند  آن وقت چرا پاکستان را سرمش  نگیرند کخ  زنخی هخ     
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نهست آنک    7«اسیران سیاسی زن وجود ندارد... رهبریش رسیده و در زندانهایش ه 

کند ک  از پاکستان یا کشورها  دیگر هخ  هیاموزنخد.    کسی زنان افغانستان را منع نمی

  تامیر فرهنگی ایران هر زنان مهاجر افغانستان ک  مقخی    در آن نوشت  من فقط درهاره

اند سهن گفت  هودم ن  هیشتر. البت  در ضمن هاید در این جا هاز تصریح کن  کخ    ایران

است ک  تامیر ایران هر زنان افغانستان هیشتر هوده است تا پاکستان. ایخن   تصور من این

توانخد هخ  تنهخایی جانشخین ارتباطخات       ک  یک زن در پاکستان ه  رهبر  هرسد  نمخی 

ام زنان افغانسختان در     زنان افغانستان ها ایران شود. از این گذشت   اگر گفت  گسترده

ام. کخافی   زمان دهند سهن نادرستی هخر زهخان نرانخده   اند فعالیتهایی را سا ایران توانست 

شود نگاهی هینخدازی . ایخن    است ه  نشریاتی ک  توسط زنان افغان در ایران منتشر می

رسانند و تردید ندارم کخ  چنخین    نشریات را البت  زنان مسلمان افغانستان ه  چاپ می

تر هخر آنخان امخر    نشریاتی ک  ها طبیعت و فرهنگ زنان افغانستان هماهنگ اسخت هیشخ  

کخ  معخرّف فرهنخگ گروهخی     « پیخام زن »هنیاد چون  نشریاتی گسیهت  و هینهد تا  می

 شمار است  یا رهبر  موقت یک زن در پاکستان. انگشت

   سهنان این نشری  ه  حد  سطحی و نسنجیده است ک  پاسخهگویی هخ  همخ    

کخن . در ایخن    ره می  دیگر اشا آنها تلف کردن وقت و استدالل است. تنها ه  یک نکت 

پکوهش من از روشنفکران ایران خرده گرفت  هودم ک  ه  تجاوز شورو  هخ  افغانسختان   

اند. این نشری  در پاسخ ه  من از یکی دو جریان مائوئیستی ایخران یخاد    اعتنایی نداشت 

محکخوم   یسخ  کند ک  تجاوز شورو  هخ  افغانسختان را هخ  عنخوان سوسخیال امپریال      می

ن سهن  البت   درست است  ولی این واکنش هخ  شخورو  در آن هنگخام از    اند. ای کرده

آمدن حاصل تفکر  واهست  ه  سیاستها  چین هود  و هخ  همخین    تفکر  درونی هرنمی

  روشخنفکر    سبب ه  ژرفا و عمقی نداشت. تازه واقعیت این است ک  من از جامعخ  

دها  آن دلبسخت  نبخوده اسخت.    ایران انتقاد کرده هودم ک  چرا ه  افغانسختان و رویخدا  

« پیخام زن »     روشنفکر  را هر خالف تصور گرداننخدگان نشخری      این جامع  هم 

فخرو، چخاکر روس ریعنخی( حخزب تخوده و چریکهخا         عمیال ذلیخل... و وطخن  » نباید 
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فروشی ه     وطن توان همپای  طرز تلقی روشنفکران ایرانی را نمی 7دانست.« اک ریت...

دانند  اعتقاد  ه  مفاهیمی چون  تازه اینان ک  خود را انترناسیونالیست میشمار آورد. 

وطن ندارند ک  هتوانند ه  خود اجازه دهند دیگران را ه  جرم فرو، آن محکوم کنند. 

   وقتخی از جامعخ   « رضختان چیسخت؟  دان  مقصود از ع نمی» از دوستان  ه  قول یکی

شخوند   هلند می توج  هوده  رو  دست من ان هیغانستکن  ک  شاید ه  اف ایران انتقاد می

نویسخ  ایخران در    ایرانن وقتی می« فروشان وطن»اند مگر  گویند هم  چنین نبوده و می

گویند ه  هیچ وج  چنین  مقاهل مهاجران افغانستان سیاستها  خوهی داشت  است می

مجموع هخوده  ه  مهاجران و افغانستانیان در نبوده است  سیاستها  ایران یکسره ست  

کنخد. و آن   انخد فقخط یخک هخدف را تعقیخب مخی       ا  ک  سیاه کخرده  است. تمامی جزوه

پاسهگویی ه  من  ه  هر قیمت است و پرخاشگر  و اهانخت هخ  هخر ههخایی. از طخرف      

انخد و هسخیار     دیگر روشن است ک  این حضرات از دری مطلب من نیخز عخاجز هخوده   

انخد. حمخالت ایخن     ی معکوس مخنعکس کخرده  ا  دیگر و حت چیزها را نفهمیده ه  گون 

 پوشی . نشری  ه  شیعیان نیز ه  حد  زشت و ناپسند است ک  از ذکر آنها چش  می

چنان ک  در هاال اشاره کردم  زنخان مهخاجر افغانسختان در ایخران  هنخا هخ  گخزار،        

ان اند. همین فضا  ایر   پاکستان در فشار نبوده کمیساریا  عالی پناهندگان ه  اندازه

ک  هرا  هسیار  از مهاجران مطلوب هوده است  هرا  هرخی زنان ایخران کخ  آرمانهخا و    

هرانگیز هوده است. جدایی زنخان از مخردان  در    اند  البت  واکنش آزادیها  دیگر  داشت 

در دوران ظاهرشاه  و در دوران پخس از او  هخ      افغانستان امر  است طبیعی.  جامع 

ا   ها  زنان توانسختند در هرخخی از شخهرها  آن هخ  هخ  گونخ       ویکه در دوران کمونیست

  پوشای و معاشخرت هخا مخردان هرخخوردار شخوند.       محدود از هرخی امکانات در زمین 

ی معیین  ن  ه  تمخامی جامعخ . در سراسخر    یها شد ه  گروه چنین رفتارهایی محدود می

ک  جدایی زن و مرد   افغانستان چیز  ک  مطلوب هود همان رفتار سنتی هود  جامع 

داد. جدایی زن از مرد ه  حد  هود ک  ناظران  پسندید و رواج می   امور می را در هم 

« پخرده »کردنخد و تجلخی آن را در رسخ      خارجی آن را همچون یک نماد معرفخی مخی  

  پکوهشخها  اجتمخاعی سخازمان ملخل متحخد       نمودند. در پکوهشخی در موسسخ    وامی
                                                           

1
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   * تحرکات جمعیتی...  *  338

 

ان در پاکستان آمده است ک  زنخان مهخاجر سخهت محخدود       مهاجران افغانست درهاره

انخد و در   هسخت   این محدودیتها را خود مهاجران نسبت ه  زنانشان ه  کخار مخی  اند.  هوده

اند ه  آسانی از نیازهایشخان اطخالع هخ  دسخت      توانست  نتیج  ماموران سازمان ملل نمی

اجتمخاعی و زیسختی زنخان     هایی ک  ه  منظخور ههبخود موقعیخت    آورند. از این رو هرنام 

رو هخوده اسخت. زنخان جخز       ی هسخیار روهخ  یدر عمل ها دشخواریها شده است   طراحی می

هخا  ذکخور    زاده ها و خال  زاده اند ها پدر  هرادر  دایی و دایی توانست  شوهرانشان فقط می

  این گزار، زنخان شخب و روز  حتخی هخ  هنگخام خخواب        تماس داشت  هاشند. هرپای 

انخد و پوشخش    گذاشت  اند. در موارد  است نایی چادر را ه  کنار می چادر داشت همواره 

پوشانده است و تنها قسمتی از آن را  اند ک  از سر تا پایشان را می کرده کامل هر تن می

   تقریبخا همخ    7اند ک  هتوانند هبیننخد.  ساخت  ک  جلو  صورت قرار گرفت  مشبک می

گیر  شخده در ایخن پخکوهش هرسخال  هخ  دیخدار        نمون مردان هزرگسال در خانوارها  

انخد  ولخی کمتخر از ده درصخد از زنخان       رفتخ   خویشاوندانشان ه  روسختاها  دیگخر مخی   

اند هرا  دیخدار اقوامشخان هخ  چنخین سخفرهایی هخ  نقخاط دیگخر          هزرگسال ح  داشت 

 پاکستان هروند.

در هیخرون  حجاب در اساس نماد جخدایی زن از مخرد اسخت. دختخران جخوانی کخ        

انخد از سرتاپایشخان یکسخره پوشخیده اسخت. در       رفتخ     اردوگاه ه  گرد، مخی  محوط 

اند و در هرخورد ها مردان غریبخ    داشت  فضاها  عمومی همواره ها مردان فاصل  نگ  می

اند. در داخل خان   حجخاب هخ  عنخوان نمخاد جخدایی زن از       ایستاده پشت ه  ایشان می

 است. کرده مهمانان مرد عمل می

ه  نظر گزارشگر سازمان ملل  حجاب ر=پرده(  نهاد اجتماعی نیرومند  اسخت کخ    

ها  سنی مهتلف دارد. دختران هخال  از زمخان هلخوغ تخا      گونی در گروه کارهردها  گون 

تخری کننخد. از     سکونتگاه را هخرا  هرداشختن آب    ازدواج فقط اجازه داشتند محوط 

   هایسخت در محوطخ    ن جخوان مخی  فرزنخد  یخک ز   ا هنگام تولد دومخین زمان ازدواج ت

سکونتگاه هماند  ولی اجازه داشت  در معیت همسر، ه  سکونتگاه پخدر  هخرادرانش یخا    

                                                           
1. Hanne Christiensen. Afghan Refugees in Pakistan: From Emergency 

Towards Self - Reliance. Unrisd. Geneva. 1984. Pp. 43-44. 
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هایست در معیت همسر هاشد. زنانی  خواهران شوهر، هرود. مراجع  ه  ههدار  نیز می

ند و هخ   انخد از همراهخی همسخر معخاف شخو      توانست  اند  می ک  هیش از دو فرزند داشت 

تنهایی ه  دیدار خویشاوندان یا همسایگان هروند. زنانی ک  هخ  یائسخگی هرسخند  حخ      

دارند هدون همراهی همسر آزادان  حرکت کنند. ه  این اعتبار ه  نظر محقخ  سخازمان   

   کخرده    محدودیتها در مورد زنان ازدواج ملل پرده رحجاب( یعنی رعایت دقی  هم 

  7جوان.

ها  مهتلف از حجاب در افغانستان ه  عنوان یک نهاد  در نوشت پکوهشگران غرهی 

توان حجخاب را یخک نهخاد دانسخت یخا یخک رسخ          کنند. اینک  آیا می اجتماعی یاد می

ه  هر حال واقعیت ایخن اسخت    پردازی .   ا  است ک  در اینجا ه  آن نمی فرهنگی نکت 

گیرد و چیخز  ماهخت هخ      می ک  همین نهاد یا رس  ه  مرور زمان در معرض تغییر قرار

تردید و ناگزیر هنگخامی اعتبخار اجتمخاعی و فرهنگخی      رود. چنین رسمی هی شمار نمی

یاهد ک  از پذیر، و حتی همکار  مردان نیز هرخوردار هاشد. رعایت حری  خانخ  و   می

  مسخکونی همخواره مخورد     اجازه از خداوندگار خان  ه  هنگام ورود هخ  محوطخ   کسب 

 مردان هوده است.احترام 

از اینها ک  هگذری  عخادات و آداب معمخولی در افغانسختان تعجخب زنخان غرهخی را       

آشخنایان و دوسختانش را هخ  مهمخانی فخرا        انگیهت  است. م ال هنگامی کخ  مخرد   هرمی

شوند. ولی  خواند ه  طور طبیعی و هنا ه  رس  محلی  زنان ه  پهت و پز مشغول می می

کند و اصوالً مهمان داشتن را کار   ه چنین آداهی را رعایت نمیگا زن اروپایی ک  هیچ

کنخد کخ  زنخان افغانسختانی یخا زنخان در هرخخی از         پندارد  تصور می دشوار و سهت می

دهند یخا هخ  قخول هعضخی نویسخندگان       فرسا انجام می کشورها  شرقی کارهایی طاقت

ت خود را ها شخرح و  شوند. همین پزوهشگر اروپایی مشاهدا متحمیل ستمی مضاعف می

توصیف گسترده نگاشت  است ه  تصور اینک  امر  است نایی را تجره  کخرده اسخت. در   

نشینند و زنان در اتخاقی دیگخر دور هخ  گخرد      افغانستان مهمانان مرد در اتاقی جدا می

                                                           
1. Ibid. P.44. 
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انگیخز محسخوب    ا  شخگفت  آیند. چنین آداهخی هخرا  محققخان زن اروپخایی پدیخده      می

 7شود. می

انخخد کخخ  رسخخ   آورده مخخوقعیتی هخخ  هخخار مخخیمهاجرپخخذیر در پاکسخختان روسخختاها  

انخد و تخازه    گشت  است. حتی زنانی ک  شهرنشین هوده دار  تقویت و تشدید می حجاب

انخد و از آنخان    دانسخت   اند خود را موظف ه  رعایت این رس  می آمده ه  این روستاها می

  خخود را از   مخره  و نیازهخا  روز رفت  است ک  حصار روستا را تخری نکننخد    انتظار می

هخا  تهیدسخت کخ  فرزنخدان      طری  همسرانشان هرآورده سازند. یا این حخال خخانواده  

  آب گهگخاه از ایخن حصخار هخ       اند ناچار هرا  شستشخو و تهیخ    هزرگسالی ه  نداشت 

اند. همخین محقخ  تاکیخد دارد کخ  زنخان و مخردان         رفت  هیرون  ه  فضاها  مجاور می

حفخظ و   3انخد.  دانست  اند و رعایت آن را الزامی می داده حجاب عالق  نشان می هردو  ه 

ها  روستایی مهاجرپذیر ه  حد  شخدید هخوده اسخت کخ       رعایت حجاب در سکونتگاه

گوید کخ  زنخان از ایخن راه خخود را در      کند و می پرداز  ه  می این خان  محق  نظری 

اند موقعیخت را تحخت نظخارت     خواست  د و میان داشت  هراهر عنصر هیرونی مصون نگاه می

خود داشت  هاشند. حجاب ه  این اعتبار از نظر این محق   زن را در هراهر فشار هیرونخی  

هخا کخ  هگخذری  ایشخان      داشت  است. از این جنب  کرده و هویت او را نگاه می حفظ می

دقیخ  را  تاکید داشت  ک  جدایی زن و مرد ه  این حد عمخالً اجخرا  یخک سرشخمار      

کرده است. ر این مالحظات و مشاهدات در روستاهایی صورت گرفت  هخوده   ناممکن می

 اند.(   است ک  هیشتر ساکنانش پشتون هوده

پخردازد.   ا  از مسائل زنان در ارتباط ها جاهجخایی مخی   این مالحظات فقط ه  گوش 

 ه است.موضوع این هررسی نبودمسائل مهمی چون حقوق زنان و خشونت علی  زنان 
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 یادداشت

  کنونی ه  هاورم این واقعیت است ک  در همان هنگام تنها    مه  در نوشت  نکت 

یاهنده در این کشور هودم  وضعیت عراق متوج  ناهسامانیها  رشدهر امر نگاه فرهنگی ه  

اما در ایران کسی ه  ایخن چیزهخا اعتنخایی نداشخت. سیاسخت خخارجی ایخران تنهخا در         

   گیخرد. پیشخترها هخ  انخدازه     چارچوهها  استنباطات گروهی و درون شیعی شکل می

ههتر  نداری . نهسخت  ام. در صفوف اپوزیسیون نیز وضع  کافی این نگر، را نقد کرده

آنک  هیشتر چیزهایی ک  در اپوزیسیون هر زهان می آید ترجم    ناقص از مناهع غرهی 

از دیدگاهی مرتفخع و فهرفروشخان  و در    همین فکرها  هرگرفت  استن دو دیگر آن ک 

ام کسی را ک  هرا  نمون  حتی هتواند  شود. ندیده اساس و پای  ترویج داده می نهایت هی

اندیشخی روز  هخ     گذرا و مبتنی هر آشنایی ه  افغانستان هیندازد. ولگرد  پریشان نگاهی

گفت آخر این افغانستان ه  چیز  اسخت کخ  آدم راجخع هخ  آن هنویسخد!       این قل  می

همین آدم در ولگردیهایش ه  مدد ضرب مکانیکی و صنعتی واژه مدعی شده است کخ   

گو  او پیرو  کنخد! ایخن مردمخان کوچخک و       زهان  از ال افغانستان ه  هاید در عرص 

انخد و   کرده طلب می« سه  النفت»همواره ،اند و ن  پوزیسیون هاجگیر ک  ن  اپوزیسیون

انخد  نخ  دری درسختی از     گذرانخده  اند و روزگار می کرده ها خوار   این و آن را تلک  می

سی ه  چ  معناسخت و  افغانستان یا تاجیکستان دارند و ن  قادرند هدانند قلمرو زهان فار
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  دیگر  است و هازنویسی سهنان گفت   کجاست؟ تنها کار  ک  هلدند قاپیدن اندیش 

 شده.

  ایخن روشخنفکر     گسخیهت   هخا  از هخ    این نکت  ه  کنار  اما تا وقتخی کخ  تکخ    

زند و درکنار تاهوت حخزب تخوده و مرحخوم       چهلی هنوز دست و پا می   ده  شلهت 

کنخد   دهد و تصور می غیر دموکراتیک نویسندگان آه و نال  سر مینیرو  سوم و کانون 

کسی نبوده است قدر این هاجگیران را هداند و درست و حسخاهی هخاج هخ  اینخان دهخد       

و « خخود  »افتخاده توقخع داشخت فخارغ از      نفخس  توان از این اصالح طلبان از چگون  می

  تمخدن ایرانخی و    حخوزه  در ارتباط ها  رویدادها  هزر  و مهمی ک  در« غیرخود »

دانستند ایخن هخود     درجهان جار  است  نگاهی تمدنی سامان دهند. تنها چیز  ک  می

آنک  چیز  هخرا  عرضخ     را هرهگیرند ودکانی دو نبش هسازند هی« گفتگو  تمدنها»ک  

گیرنخد کخ     در اختیار داشت  هاشند. این حضرات درکنارآن سپاه مال اندوز  قخرار مخی  

انخد و در امخواج    و حذف دیگر  و دگراندیشی را سالح سخودجویی سخاخت   افراطیگر  

  نزدیک هخاز   عملگرایی فزاینده از دری تحوالت و از فه  شکلگیر  آینده حتی آینده

 مانند. می

  زیر انتشار یافت وضع عراق هرامر دخالتها  نسخنجیده در   ا  ک  نوشت  در فاصل 

منجمد سخوری  تخوان داشخت از خخود نخرمش      سوری  رو ه  وخامت گذاشت. ن  رهبر  

کننخدگان طالخب چنخین     نشان دهد واسباب گذار از خود را فخراه  آورد و نخ  دخالخت   

ماننخد در دوران   رفت ه  سو  شکلگیر  خشونتی هی چیز  هودند. گویی هم  چیز می

 ،آورم تنها هدین خاطر است ک  نشان ده  درآن مقطخع    زیر را می کنونی. اگر نوشت 

داشخت هخا    رعراق در چ  موقعیتی قرارداشت  است و ه  راستی این امکان وجود میکشو

« خالفت خواهان»ا  خونین ه  سرکردگی  اتهاذ سیاستهایی اندیشیده از ورود ه  پهن 

     حسخاب شخده   چنخد جانبخ   پرهیزکرد. چنین نشد. عدم دری موقعیخت و دخالخت   

   هارنشاند.  خارجی وضعیت ناخوشایند و غ  انگیز کنونی را ه

  زیخررا انتشخاردادم    جهت و اهعاد حرکتها  جمعیتی درعراق از هنگامی ک  مقال 

حضور خود را در عراق رسخمیت داد  « داعش»یکسره دگرگون شده است. از زمانی ک  

رفخت. هجخوم هخ      و علنی کرد چنان خشونتی ه  هارنشاند ک  تصور، تا این حخد نمخی  
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این خشونت ه  همخین حخد محخدود نمانخد. گریبخان       نمود اما شیعیان امر  هدیهی می

کردان و ترکمنان و ایزدیان و مسیحیان را ه  گرفت. هسخیار  از سخنیان ناخشخنود و    

 متفاوت اندیش را ه  ازدم تی  گذراند یا آواره ساخت.

ه  راستی آنچ  ک  ه  جاهجایی درونخی شخهرت یافتخ  اسخت چیخز  نیسخت جخز         

  زمانی کوتاهی رخ داد و هخ  واقعیخت پیوسخت     در فاصل آوارگی. در عراق این آوارگی 

وگرن  اهعاد جاهجایی و آوارگی درسوری  وحشتنای است و هاورنکردنی. شهرها  زیبا  

هخایی تصخویر  تبخدیل     سوری  یکی پس ازدیگر  ها خای یکسان شخدند و هخ  ویرانخ    

   همین دورهحلب ک  روزگار  مهد تمدن و رون  فرهنگی واقتصاد  هود وتا  گشتند.

گخذارد   اخیر نیز چنین نقشی را ه  عهده داشت  اکنون خراه  هازار  را ه  نمخایش مخی  

 .شدک اینجا چند پرسش مه  در هراهرمان سرهرمی هاورنکردنی. در

ا  در ماه اوت سال جار  مسخیحی هخ  سخو  شخمال عخراق در       جاهجایی گسترده

 3470 رنگی اوت ه  این سو درسال جریان هوده است. هرامر این جاهجایی از سوم ماه ف

( جاهجا شده اند. این رق  را هایخد هخر جاهجاییهخا     1 7در عراق حدود دو میلیون نفر ر

افزود. در ضمن خوب است هدانی  ک  دویست و هیست و پنج هزار نفخر   3470 زپیش ا

چشخمگیر      ه  گونخ   اند. حرکتها  جمعیتی نیز از سوری  ه  شمال عراق پناه آورده

 اند. مقامات محلی دهخوی از جاهجخایی چهارصخد    جهتی ه  سو  ارهیل و دهوی داشت 

اند. این جاهجخایی در اسخاس در قلمخرو اقلخی  کردسختان اسخت.        نفر گزار، کرده هزار

جاهجاییها  هرآمده  از نینوا و انبار حرکتشان  ه  سو  اقلیمها یا اسختانها  مرکخز  و   

قادسخی   هغخداد و هصخره هخوده      نجف  هتشان متوج  کرهال جنوهی است. این حرکتها ج

گویند دیگخر قخادر نیسختند خخدمات الزم را در      مقامات محلی در این شهرها می است.

نبردهایی ک  در انبار صورت گرفت هخ  جاهجخایی    7د.اختیار این جاهجاشدگان قرار دهن

  سوری  ا  را ه   ناهندههشتصد و پنجاه هزارنفر انجامید. اگر میلیونها جاهجا شده و پ

 داده اسخت  این ارقام هیفزایی  آنگاه اندکی از میزان فاجع  ا  را ک  در ایخن مخدت رخ   

در خور توج  آن ک  یور، داعش ه  کردان موجخب شخده کخ  شخمار     کنی .  دری می

زیاد  از این کردان ک  چیز  هیش از دویست هزار نفر هوده است ه  ترکیخ  هگریزنخد.   

                                                           
1.UN-OCHA.August 2014. 
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قطعی گریهتگان از سوری  ه  ترکیخ  را دردسخت نخداری  تخا هخ  ایخن رقخ         هنوز شمار 

 پیشین هیفزایی . هم  چیز در حال دگرگونی است.

فریقا  مرکز   تحوالت خونین عراق کنیخا و  آجنگ سوری   درگیریها  جمهور  

عالی پناهدگان سخازمان ملخل متحخد در سخال       افغانستان هنا هر گزارشها  کمیساریا

کخرده اسخت. خخواه در درون     خانمخان و جاهجخا   نجاه میلیون نفر را هیپاز هیش  3476

کشورشان  خواه خارج از وطنشان. این رق  درگیریها  اخیرعراق را کخ  هرامخر یخور،    

گیرد. این کمیساریا معتقخد اسخت نیمخی از ایخن      نمی پدیدارگشت  است درهر «داعش»

 اند. جاهجاشدگان کودی

پناهندگان سازمان ملل متحخد در ارتبخاط هخا شخمار       کمیساریا   گزار، ساالن 

دهد.  افزایشی حدود شش میلیون نفر را نشان می  3476ه   3473پناهندگان از سال 

نی  وجنگ سوری  ه  تنهایی دومیلیون و نی  نفر پناهنده ه  هار نشانده و شش میلیون 

یش از نیمخی از  شود کخ  هخ   نفر جاهجایی درونی در داخل کشور. این گزار، یادآور می

انخد. سخ  کشخور     پناهندگان از س  کشور افغانستان و سخوری  و سخومالی هرآمخده هخوده    

پاکستان و ایران و لبنان هیش از کشورها  دیگر پذیرا  پناهندگان هوده اند. در میخان  

اند ک   داده ها  مهتلف در گزار، کمیساریا هیشترین تعداد را کسانی تشکیل می گروه

اند. رق  افراد این گروه ه  هخیش از سخی و    تن ه  جاهجایی درونی داده هودهامر اجبار  هر

ساخت   میان طبقات مهتلف می رسیده است و هزرگترین گروه را در س  میلیون نفر می

 است.

ها  در خور توج  هسیار  اشاره دارد. ازآن  دگان ه  نکت نگزار، کمیساریا  پناه

ن لبنان ه  طور نسبی هیشخترین پناهنخدگان   توان دید ک  کشور  کوچک چو میان می

هزار نفر از جمعیت خود. چیز  حخدود یخک   هر  نفر در 711شده است یعنی  را پذیرا

پنج . این کشور گرچ  مروتمند نیست اما گشاده نظر  دارد و از نظر فرهنگی خود را 

چخون   کننخد. از جاهخایی   گویند و اندی عمخل مخی   داند. غرهیان اما هسیار می متعهد می

ها  مر  هرا  متقاضیان پناهنخدگی   آفریند و اردوگاه گذری  ک  حصار می استرالیا می

سازد آن ه  درخارج از خای خود ه  مخدد رشخوه و فسخاد. گخزار، کمیسخاریا       هرپا می

درصخخد از پناهنخخدگان یعنخخی حخخدود پخخنج ونخخی  میلیخخون نفخخر  03گویخخد هخخیش از  مخخی
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  آنها کمتر از پنج هزار دالر هوده است.  د سران ک  درآم دان درکشورهایی استقرار یافت 

 دهد. توان فهمید استرالیا چ  خشونتی ه  خرج می آن وقت است ک  ه  راستی می

ا  است هغرنج و چنخدوجهی.   پناهندگی در اهعاد وسیع و جاهجایی گسترده  پدیده

ن را هایخد هخ  مخدد    اندازد. اهعاد انسانی آ این قل  تنها ه  یکی دو هعد این پدیده نگاه می

ام  خواه  و در گذشت  خواسخت  هخوده   اهزار فکر  دیگر  ه  هحث گذاشت. در اینجا می

نشان ده  ک  پیامدها  فرهنگی وتمدنی این جریان را نباید نادیده گرفت. در زیر هخ   

 کن . هایی در همین راهط  اشاره می نکت 

هیشخترین شخمار    ا  اکنخون در جریخان اسختن    نهست آن ک  پناهندگی گسخترده 

کننخد. نگخاهی    پناهندگان در چخارچوب تمخدنی و فرهنگخی خویشخاوند  حرکخت مخی      

هیندازی  ه  پناهندگان افغانستان یا پناهندگان سوری  ره  لبنان  اردن  عراق  ترکی ( و 

  جنخگ هشخت سخال      جوینخد. در دوره  پناهندگان عراق ک  در همین نواحی پناه مخی 

پخردازم کخ  هیشخترین پناهجویخان در      مدند. هخ  آفریقخا نمخی   آ هیشترینشان ه  ایران می

چخ  در خاورمیانخ  و چخ  در     ا  آشنا حرکت می کنند. آنچ  از ایخن مجموعخ     منطق 

هخا    کند ه  راستی قاهل قیاس نیست ها حرکتی ک  در حوزه سرریز میه  غرب   آفریقا

نخین پدیخده و   کخن  چ  یاهخد. از ایخن روسخت کخ  فکخر مخی       آشنا وخویشاوند جریان می

 حرکتهایی ه  دنبال خود پیامدهایی فرهنگی و سیاسی نیز ه  همراه دارند.

مانند پناهجویان افغانستانی ه  ایران ک  حکومخت وقخت    در ارتباط ها آمار یک  و هی

ایران هرگز نتوانست چارچوهی پایدار هرا  سامان ههشیدن ه  آن تنظی  کند  پیشترها 

گردانندگان مدیریتها  سیاسی   امنیتی   سپاهی هخ  جخا     ام. اشاراتی تفصیلی داشت 

ها  فرهنگی را ارج هنهند  پادوها  ه  ظاهر فرهنگی خخود   آن ک  پند گیرند و اندیش 

رانند. از این وج  از  راندند و می را ه  تهمت زدن و دروغپراکنی و تهریب شهصیت می

 قضی  پسانتر در جایی دیگرسهن خواه  گفت.

توان درست دری کرد کخ  آنهخا را    تبط ها جاهجا  درونی را وقتی میحرکتها  مر

  خویشاوند و مشتری تمدنی در نظر آوری   در ارتباط ها پناهجوییها  مرتبط ها حوزه

و قادر هاشی  آنها را ه  صورت مورد  و ه  شکل یک جریان تمخدنی هسخنجی  و دری   
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دارنخد امخا فاقخد وجاهخت دراز      کنی . سیاستها  عملگرا گرچ  گاه کارآیی کوتاه مخدت 

 مدت و پایدارند.

انخد   آشکارا وارد نبخرد گشخت   « خالفت اسالمی»از هنگامی ک  هواخواهان استقرار 

را کنخار  « القاعخده  »شوی  ک  خصلت واکنشخی   رو می هرا  نهستین هار ها جریانی روه 

از « داعش»گیرد.  کنشی و حتی ایدئولوژیک سالح هرمی -گذارد و ها خصلتی فکر  می

درون القاعده هرآمده است اما از هر نظر ها آن تفاوت دارد. دو جریان اخوان المسخلمین  

انخد   مدد رسانده« داعش»و القاعده و هسیار  جریانها  خرد و کالن اسالمی ه  پیدایی 

   اند اما این نوزاد و این عنصرجدیدالوالده را نباید ها آنها و ها همخ   ساز، هوده و زمین 

مطخرح کخرده    ی رات  یکسان دانست و یکی گرفت. داعش نظام اسخالمی جانشخین  گذش

کند. این نظام مبتنخی اسخت هخر اندیشخ  هخا        است و تنها ه  ذکر نام اسالم اکتفا نمی

گر  ه   کند از خالفت اسالمی. درست است ک  داعش ها سلفی سلفی و الگوهردار  می

هرگخز نهواسخت  اسخت از خالفخت      دوزد امخا  خالفت اسالمی دوران آغازین چشخ  مخی  

اسالمی ع مانی ها صراحت سهن هگوید. هناهراین  صراحت داعش خودههود در معخرض  

گیرد اما مگر خلیفخ    اههام قرارگرفت  است. داعش از نظام والیت فقی  شیعی فاصل  می

 در نظام سلفی اختیارات کمتر  دارد؟

نخام گرفتخ    « فخت اسخالمی  خال»نام داشت  اکنون ه  اختصار فقط « داعش»آنچ  

هود امخا نخام تخازه هیخانگر زیخاده      « خالفت اسالمی درعراق و شام »است. داعش مهفف 

ناپذیر همین گروه است. ه  تدریج خودآگاهی دردرون داعخش   خواهی و اشتها  سیر 

جوید. عصر خالفت را حاال هاید هازسخاخت.   اندازد و ه  کمال ناگفت  تقرب می پوست می

  اردوغخان کخ  در آغخاز حخامی جخد  داعخش هخوده اسخت          ه  ترکی  ه  همین سبب

تواند یکصد و هشتاد درج  هچرخد و همچون عضو  از ناتو علی  نخوزاد محبخوهش    نمی

  اردوغان هسخان گذشخت  همچنخان درگیخر هحخران دو         نبرد شود. ترکی  وارد عرص 

د را از راه کوشخیدند ایخن تضخا    هویتی است: تجخدد و سخنت  خالفخت. کمالیسختها مخی     

ا  ه  گون  ا  سامان دهند ک  سراسخر آسخیا  مرکخز  را هخ       گستر، فرهنگ ترکی 

خواهد همین آرمان را هخا وسخعتی هیشختر پخی        اردوغان می خود متصل کنند. ترکی 

هگیرد و ه  آسیا  میان  هسنده نکند و جهان اسخالم خاصخ  جهخان اسخالم واهسخت  هخ        
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اند. دخالخت ترکیخ  در سخوری  کخ  در آغخاز موجخ  و       خالفت ع مانی را ه  خود هپیوند

 سازد.   ا، را آشکار می نمود  اکنون چهره گشوده است و نیات درونی مستدل نمی

ها این گخروه را هخا چخ  نخامی هخ        را چگون  هاید معرفی کرد؟ یعنی رسان « داعش»

نخام  ه  کار می رفت. سخپس  « داعش»مهاطبان خود هشناسانند. در آغاز همین عنوان 

پسخانتر کوتخاه   «.دولخت اسخالمی عخراق و شخام    »کامل این گروه را ه  کار هستند یعنخی  

گخاهی هخ  سخهن از    «. دولخت اسخالمی  »  انگلیسی این نام را ترویج دادند یعنی  شده

آمد. هر یک از این نامها معنا و کشش خاصی ه  همراه  ه  میان می« خالفت اسالمی »

تر از هم  این هود ک  این گخروه را   چ  کنند. آسان دانستند ها  غرب نمی داشت. رسان 

گروه تروریستی هنامند خاص  پس از آن ک  شمار  از مسلمانان مقی  کشورها  غرب 

   راروپا  آمریکا و حتی اقیانوسی ( ه  صفوف داعش پیوستند. در ایخن میخان گرداننخده   

خطخاب  « اسخالمی   دولت»هی هی سی فارسی ها عشوه ا  کری  اعالم کرد این گروه را 

نامند. تصور، هراین هود ک  تروریست هودنشان ه  امبات  کند زیرا خود را چنین می می

افتخاده     عقب ها نرسیده است یعنی وفاق همگانی در این مورد وجود ندارد. این هیچاره

   حتی قادر نیستند همپا  سازمان مادر خخود گخام هردارنخد. سخرانجام وزیخر خارجخ       

نامند. سپس گفخت ایخن    عرهان این گروه را داعش می ا آسان کرد و گفت فرانس  کار ر

یک گروه تروریستی است  ن  یک دولت و مخن ایخن گخروه را داعخش آدمکشرگلوپخاره      

  هی  افتاده   عقب طرفی گرداننده نه . این سهن درست خالف ادعا  هی کن!( نام می

از خود ه  نمخایش هگخذارد و    هی سی هود ک  خواست  هود ژستی کاذب و ه  ظاهر عینی

داعش را دولت اسالمی هنامد! همان کار  ک  همین حضخرت و دوسختانش در ارتبخاط     

 ها تبدیل نام خلیج فارس ه  خلیج انجام دادند.  

نامید ک  مهفف عنوان عرهخی   ه  واقع در آغاز خود این گروه نیز خود را داعش می

. این نام را ها حروف اختصار  ه  التن والشامالدولة اإلسالمیة فی العراق این گروه هود: 

ن اولی مهفف سوری  هود و دومخی مهفخف    ISILو     ISISه  دو شیوه ه  کار هستند:

. حخاال   Levant شناس غرهی شام را ترجم  کرده هودند ه    شام یعنی حضرات شرق

  هخ   ک  قرار است پس از گلو هریدنها سیاستی تهاجمی ها داعش هخ  اجخرا درآیخد همخ    
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ا  منفخی از ایخن    کنند این گروه را تهفیف دهند و هخا نامهخا  رسخان     تدریج سعی می

 حضرات و سازمانشان نام هبرند.

وهاهی نفوذ گستر  خخود را   -در حالی ک  عرهستان ها دلبستگی ه  مذهب سلفی 

دنبال می کرد  ترکی  ها توسل ه  عشقی دیرین ک  رؤیا  هازساز  خالفخت را در سخر   

هخایی   وراند ه  صحن  ا  هغرنج و چند هعد  وارد شخده اسخت. اینهخا همخ  نکتخ      پر می

پرس  آیا در چنین شرایطی  توان در اینجا ه  تفصیل هسط داد. تنها می اند ک  نمی مه 

هایی  ک  اعضا  ناتو و شمار  در خور توج  از کشورها  عرهی و سنی ه  تدریج هرنام 

توان ها نگرشها  مبتنی هخر ایخدئولوژ     نند  میمشتری ه  رهبر  آمریکا تنظی  می ک

  تمخدن   دینی ه  ترسی  راهبرد  هم  جانب  هرا  ایخران و وراتخر از آن هخرا  حخوزه    

 ایرانی روآورد؟ این چنین کار  میسر نمی شود مگر ه  مدد نگر، تمدنی.

همان سان ک  داعخش رویکخرد  تخازه سخرو سخامان داده اسخت  هخازیگران دیگخر         

  تمخدنی خخود را    یافتخ   انند ایران نیز ناچار هاید رویکرد منطقخی و سخامان  ا  م منطق 

شکل دهند تا جد  گرفت  شوند. درست است ک  در سالها  اخیر ه  عنصر شخیع  در  

  تمدن ایرانی هیش ازگذشت  توج  شده است اما نباید از یاد هرد ک  ایخن توجخ     پهن 

کشخد کخ  در    اشختباه هنگخامی سخرهر مخی    همراه هوده است ها ک  و کاسختها  هسخیار.   

چارچوب تمدنی چند هعد  مانند تمدن ایرانی تنها ه  یخک عنصخر هسخنده کنخی  و از     

  تمدن ایرانی هس هغرنج و پیچیده است.  دری تنوع هازهمانی . سیاستگذار  در عرص 

 توان شتایزده و تک محور  تنظی  و ترسی  کرد. این سیاستگذار  را نمی

ز جنگها  درونی سوری  ک  ها حمایت غرب و ترکی  و چند کشخور  داعش نهست ا

عرهی خاص  قطرو عرهستان سعود  راه افتاد  ههره گرفت و توانست در کنخار پیکخار هخا    

ا  از زمخین را   رژی  سوری    جریانها  مهالف ها همین رژی  را شکست دهد و گسختره 

 دیرالزور. فراچنگ آورد ک  صاحب نفت و نیرو  انسانی هود مانند 

یاهی کنی  ناچار هایخد هخ  جنگهخا      را ریش « داعش»اگرههواهی  هرآمدن هالفصل 

تخوان هخ  ایخن انخدازه هسخنده کخرد. توجخ  هخ           داخلی در سوری  هازگردی . البتخ  نمخی  

و هرآمدن طالبان و سپس شخکلگیر    11رویدادها  مه  دیگر  چون انقالب اسالمی 

ا  اسالمی در آسیا  مرکز  و کاشغر هم  در جخا   القاعده از درون طالبان و حرکته
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خود اهمیت دارند. در سوری  اما داعش دو جریان پیش از خود و چ  هسا همراه هاخود 

یخن جریانهخا   ا است و دیگر  حرکخت خراسخان.   النصرةجبهة کشد. یکی  را هر دو، می

 روند. جریانها  خالفت خواه در میان اهل تسنن ه  شمار میهم  

  چندهار ه  سوری  و نقاط مهتلف آن سفرکرده است. در دوران هشار اسخد.  این قل 

ا  حخاک  هخود کخ  نهسخت هخ  مخدد        از زمان حافظ اسخد اسختبداد سیاسخی گسخترده    

آراست و سپس  ه  ویکه  ناسیونالیس  عرهی و رگ  هایی ازسوسیالیس  ناصر  چهره می

ها  سوسیالیستی هر اقلیت   کوشید ها تقویت رگ در دوران پس از جمال عبدالناصر می

اند گرچ  در را ه   هودن خود سرپو، هگذارد. اسدیان و گروه حاک  در سوری  از علویان

ها  دینی هیشتر هخ    اند. واهستگان ه  گروه ها  دینی  نبست  هوده رو  دیگر افراد گروه

توانستند عرض اندام کنند ن  هخ  صخورت گروهخی مگخر در ارتبخاط هخا        شکل فرد  می

رو  ا  روهخ   اجرا  مراس  و آیینهایی خاص. درنتیج  درسوری  هخا نظخام سیاسخی ویخکه    

دیدی . در یکی اهل تسنن در اک ریت    مشاههی از آن را در عراق می ای  ک  گون  هوده

هودریعنی در سوری ( و در دیگر  اهل تشخیع ر یعنخی در عخراق(. امخا هخردو رژیخ  در       

اقلیت هودند و درخور توجخ  آن کخ  ایخن دو رژیخ       سوری  و در عصر صدام در عراق در

ا   ورزیدند. هردو درضخمن از شخعار ناسیونالیسخ  عرهخی ذره     سهت ها ه  خصومت می

 نشستند هرچند ها تفاوتهایی از نظر توجی  و در عرص    عمل. پس نمی

  سیاسخی در ایخن دو کشخور دگرگخون گشخت. در       وقتی صدام سقوط کرد صحن 

دان ه  قدرت رسیدند و در سوری  تصخور هخر ایخن شخد کخ  علویخان       عراق شیعیان و کر

رقیب و هالمنازع شده اند. همین استنباط خطخا در سخوری  و همپخا  آن در ایخران      هی

موجب شد ک  نظام سوری  نهراسیده دست ه  عمل هزند و رعایخت هسخیار  چیزهخا را    

دیخدم هخ     رفت  مخی  ینکند و حد و حدود نشناسد. در آن موقع هنگامی ک  ه  سوری  م

راستی اقلیتها  دینی خاص  انواع اقلیتها  دینی مسیحی از آزاد  عمل و حتی تبلی  

  سیاست نشوند و رژی  اسد دوم را ه  چالش  هرخوردارند مشروط ه  آن ک  وارد حوزه

 نکشند.

رفت  و هخی هخیچ مخانع و     در آن هنگام هرا  آشنایی ها زهانی هاستانی ه  سوری  می

می توانست  ها مسیحیان گون  گون تماس هگیرم و از دانششان ههره هبرم. ها این  رادعی
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شد ک  اهل تسنن از نظام حاک  خشنود نیستند. دستگاه امنیت سخوری    حال حس می

کرد و ه  راستی کسی را جرأت مهالفخت نبخود. اسخد     هس نیرومند و گسترده عمل می

د در جامع  پهش کرد. ه  تخدریج امخا   جوان هنگامی ک  هرجا  پدر نشست فراوان امی

این امیدها ه  یأس انجامید ه  یک علت ساده: فساد گسخترده. نخوعی هخورژواز  ادار     

چیزخواه هود وسخکوالر و در نتیجخ  هخ  جریانهخا و حرکتهخا        شکل گرفت  هود ک  هم 

کخرد و هخ  اصخطالح امروزیخان      داد. از هرهاهت عرفی عمخل مخی   دینی شکیب نشان نمی

ا، را محدود ساخت  هخود هخ       ناسیونالیستی گرفت. وجه  تی سکوالر را پی میسیاس

گریهت  هل ها حخزب اهلل کخ     لبنان و دست دردست ایران ن  تنها از هحرانها  مالی می

  دینی و سیاسی متفاوتی از علویخان سخوری  داشخت هماهنگیهخا  فخراوان هخ         وجه 

هردنخد و در عمخل نیخز     هخا مخی   عیت ههخره گذاشت. علویان سوری  از این موق نمایش می

آواییهخا  اسخد هخا     آمدند. ها این حال نباید از یاد هرد ک  ه  پشتیبان رژی  ه  شمار می

حزب اهلل و ها لبنان ه  طورکلی مبنایی تمدنی نیز دارد چنان ک  همخدلیها  ایخران هخا    

  هخازیگران   حزب اهلل و ها اسد نیز مبتنی هر گرایشها  تمدنی است هرچند کخ  همخ   

هخ  عمخل     درسخت  این صحن  ه  این امر واقف نباشند یا اعتراف نکننخد یخا هخا آگخاهی    

 شتافت. نپیوندند. در زمان محمد رضاشاه نیز ایران ه  یار  شیعیان لبنان می

کوتاه آن ک  حتی وقتی صدام سقوط کرد آن ههش از خاورمیان  ک  از راه سخوری   

کخرد. جنبشخها  مردمخی در عخراق یعنخی       سرمی شد در آرامش متصل ه  اسراییل می

جنبشها  شیعیان و کردان جذاهیتی نداشتند هرا  اهل تسنن. از این رو اتاقها  فکخر  

  دیگر  هرآمدند ک  ه  ه  سود اسراییل هاشد و ه     خاورمیان  در آمریکا در اندیش 

ممخر  دگرگونیهایی هنیاد  در ساختارها  حکخومتی شخمار  از کشخورها  عخرب هخ       

شد هخ  صخورتی دیگخر هخ  دسخت آورد هخا        هنشاند. ههارعرب وسقوط قذافی آنچ  را نمی

پشتیبانی مردمی در شمار  ازکشورها  عرهی مانند تونس و مصر ه  واقعیت درآورد و 

ها  اطالعاتی غرب کشخور    درکشور  چون لیبی ه  مدد هواپیماها  غرهی و دستگاه

 دست شمار  از مستبدان انداخت. را از دست یک مستبد خارج ساخت و ه 

ههار عرب در هم  جا هازدهی یکسان و هراهر نداشت. در تونس فضا را نرمتر ساخت 

اما در مصر نتوانست از ناآرامی و تنش دور  هجوید. اخوان المسلمین در یک انتهاهات 
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آزاد ه  قدرت رسید گرچ  تعهد کرده هود در انتهاهات دور اول شرکت نکنخد. هخ  ایخن    

تعهد پایبند نماند و مهالفان سکوالراندیش یا عرفخی مسخلک خخود را در هراهخر عملخی      

  ایخن   را نامزد ریاست جمهور  کرد. هخا همخ   « مرسی »انجام شده قرار داد وقتی ک  

احوال اردو  رئیس جمهور هرکنارشده ه  رهبر  شفی  آرا  در خور تخوجهی کسخب   

ذهبی توانستند همین انتهاهات را هبرند  نخ   ها  م کرد. اخوانیان ها مساعدت دیگرگروه

ه  تنهایی. دستگاه مباری هرخالف دستگاه محمد رضاشاه از خود شهصیت نشخان داد.  

ارتش مقاومت می کرد و حاضر نبود سنت عرفی حکومت را ناگهخان تبخدیل کنخد هخ      

روال دینی. روشنفکران مصر نیز هرخالف روشنفکران فرصت طلب ایرانی حاضر نشدند 

  پشیمانی هخر دو، هیندازنخد    هم  چیز را فدا  نورسیدگان دینی کنند وسپس توهره

 وسرانجام تن ه  ساز، دهند واصالح طلبی حکومتی راتبلی  کنند و جارهزنند.  

خخواهی  هگخویی     خواهی  ه  جزییات ههار عرب هپردازی . تنها مخی  ما در اینجا نمی

  شخکلی درآمخد. در سخوری  ههخار عخرب      ا  واحد نبود. درهرکشخور هخ   ههار عرب پدیده

نتوانست از رون  هرخوردار شود. در سوری  حکومتی استبداد  هرجا هخود امخا هنگخامی    

ک  ه  این کشور سفر می کردم هم  جا قیمت اجناس و کاالها  عرض  شخده یکسخان   

شد. این پدیده را نباید  هود. نان و میوه و حمل و نقل کماهیش ه  یک قیمت عرض  می

ارج نهاد. در آغاز ک  ههار عخرب رواج گرفخت در سخوری  هخیچ جنبشخی هخ  چشخ          ک 

خورد. این وضع اما ه  تدریج خاص  ها دخالتها  هیرونی تحول یافت. ایخن درسخت    نمی

گون جریان داشت اما هیچ یک در حد  نبخود   است ک  در هُن جامع  مهالفتها  گون 

ومت نیازمند قدرتی جخامعتر و ترکیبخی   ک  قادر هاشد حکومت را هلرزاند. جاهجایی حک

  مه  دیگخر ایخن    هود. این کار را قدرتها  خارجی ه  ممررساندند. پدیده نیرومندتر می

ا  در  است ک  از زمان یور، اتحاد جماهیر شورو  هخ  افغانسختان نیروهخا  پراکنخده    

مینی انخد و هخ  دنبخال سخرز     اند کخ  در انتهخاز فرصخت      خاورمیان پراکنده شده منطق 

اند تا در آنجخا مسختقر شخوند. پخس از افغانسختان سخرانجام نوهخت سخوری           سرپرست هی

 ها ندادند.   سرافراز  هدین گروه فرارسید. تونس و مصر اجازه

ماننخد     مه  اما این هود ک  رژی  سوری  هرخالف انتظار عمومی مقاومتی کخ   نکت 

خانمان شخوند و   دها هزار تن هیاز خود نشان داد. این  ایستادگی اما موجب شد ک  ص
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سراسر کشور در معرض ویرانی و آشخوب و نخاامنی قخرار هگیخرد. قخدرت رژیخ  اسخد از        

گرایان عنان  دیدند چنانچ  اسالم آمد ک  موجودیت خود را در خطر می هایی هرمی گروه

گرفتند. تردید ندارم ک  کشتار گردانندگان حکومت و حتی مردم  کشور را ه  دست می

  انقالب ایخران نخوعی خودآگخاهی در     گرفت. تجره  ا  ه  خود می   اهعاد گستردهعاد

ها  حکومتی در کشورها  کماهیش مشاه  ه  وجود آورده است و اصوالً هم  را ه   رده

  آخر هاید سرخود  فکر انداخت  است ک  اگر قدرت را دودستی تقدی  کنی  در مرحل 

هنوز در  ی پیشکش کنی. روال انتقال قدرت دسترا نیز در سینی هگذار  وآن راه  دو

شخکل نیافتخ     یسامانی انسانی و مبتنی هخر مخوازین حقخوق    هر اساس هسیار  کشورها

است. در جهان عرب البت  هاید ه  خصوص یک کشور را مست نی کرد. این کشخور هخی   

تردید کشور مصر است. هنگامی ک  کودتا  جمال عبدالناصر کامیخاب شخد  نظامیخان    

  پادشاهی را ه  جوخ    اعدام نسپردند  هل از کخارگزاران نظخام    مصر ن  تنها خانواده

مند ساختن کشخور از دانخش آنخان و تخداوم      مور و ههرهسیاسی وقت در جهت گرد، ا

ههشیدن ه  سیاستها ه  ویکه سیاست خارجی سود جستند. و این درست چیخز  هخود   

ها  همکخار  هخا    رده  طلبان در ایران ها فرافکنی ک  در ایران ه  وقوع نپیوست. فرصت

ردند و زنخدگی  رژی  پیشین را اهزار سرگرمی ساختند و مردمان هسیار  را پاکساز  ک

 و زیستشان را ناهود کردند.  

سرنوشت سوری  سهت عبرت انگیز و در همان حال آموزنخده اسخت. هخ  از هاهخت     

نظر  و ه  از هاهت عملی. یک حکومت ه  چ  میزان هاید هر هقا  خود اصخرار هخورزد؟   

پرسش دیگر این است ک  مهالفان یک حکومت ه  چخ  ههخایی حخ  دارنخد حکخومتی      

را سرنگون سازند؟ از این دوپرسش ک  هگذری  هاید هپذیری  کخ  اگخر هخیچ     ناخوشایند

قاعده و معیار  در جریان انتقال قدرت رعایت نشود ناچخار هایخد هخ  اصخل تنخازع هقخا       

توسل جست. در چنین وضعی البت  ح  ها قدرت هرتر است و هیچ چیز جز قدرت هرتر 

 چنین وضعی گرفتار آمده است.تواند تعیین کننده هاشد. سوری  اکنون در  نمی

    آنچ  این معادل  را در سوری  هره  زده است این است ک  ناگهان ازدرون منازع 

میان حکومت و شورشیان مسلح  نیرویی دیگر قد عل  کرده است ک  نخ  هخ  مهالفخان    

اعتنایی دارد و ن  ه  قدرت حکومخت. ایخن نیخرو  تخازه هخ  تمامیخت سخوری  نیخز ارج         
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ا   و ه  یک اعتبار نیرویی است تمدنی ک  گسختره « وراکشور »قدرتی است نهد.  نمی

کند. داعخش خصخلت قخومی نخدارد. هخر یخک ایخدئولوژ          وسیعتر از سوری  را طلب می

زند و خواستار اصالح جهان است. در انتظار ظهور امام زمخان هخ     جهانشمول تکی  می

هرکرسی هنشاند و ظل  و کفر را خواهد احکام اسالم را در همین جهان  نیست. خود می

یکجا ریش  کن کند. ه  همین اعتبار هاید گفت رسالتی هرا  خود قائخل اسخت کخ  نخ      

گنجخد. ایخن رسخالت خصخلتی      شود ه  مکان و ن  در ظرف زمان معینی مخی  محدود می

 اهد  دارد.

ا  خاص هرشمرد. درسخت اسخت کخ  داعخش      را پدیده« داعش»ه  این اعتبار هاید 

ا  از عراق دلبستگی نشخان   ام و ادعا  آغازینش تنها ه  ههشی از سوری  و حوزههناهر ن

« داعخش »ا، را آشخکار سخاخت و نخامش را از     ها  نهفتخ   داد اما ه  تدریج خواست  می

هرگرداند. دولت اسالمی دیگر محخدود هخ  یخک کشخور     « دولت اسالمی»تغییر داد و ه  

یخت اهلل خمینخی یکخی گرفخت. حکومخت      آ شود. این را نباید ها حکومخت اسخالمی   نمی

اسالمی ن  یک کلم  ک  و ن  یک کلمخ  هخیش در چخارچوب یخک دولخت ملخی یعنخی        

ملت نامیده می شود ه  اجرا در مخی آمخد در حخالی کخ  دولخت       -ا  ک  کشور محدوده

شخود و   اسالمی در اینجا معنایی گسترده دارد ک  ه  یک سرزمین معین محخدود نمخی  

سروکار داری  کخ  نخ  هخ     « دولت»تردید ها معنایی تازه از  . اینجا هیکند هسنده ه  نمی

این اعتبار در امر ماورد  یعنی در احکام سلطانی  آمده است و ن  در معنا  حقوقی ه  

گنجد و ن  ه  معنخا  کشخور اسخت. دولخت اسخالمی       اعتبار نظام جامع ادار  کشور می

  اسالمی است و  یافت  ومند قدرت استقرارمعنایی فراگیر دارد. ه  ه  معنا  هازو  نیر

ه  ه  معنا  قدرتی است جهانی ک  خواستار اجرا  عدالت در جهان است. از ایخن رو  

  هندگان خدا آشکارسازد و ه  مدد امر ه   این دولت هاید پیام و رسالت خود را هر هم 

دهنخد و دل   یمعروف هم  را ه  تبعیت از احکامش ههواند و آنانی را ک  گو، فخرا نمخ  

دهنخد و   هندند عقوهت کند. تکلیف نامسلمانان و کفار نیز روشن اسخت. جزیخ  مخی    نمی

توان دولتی تمدنی نامید ک  هدفش هازسخاز  تمخدنی از دسخت     جان. این دولت را می

رفت  است. فرهنگ اسالمی در هسیار  از کشورها ه  این یا آن شکل جریخان دارد امخا   

آنچ  مه  است خصلت تمدنی این کوشش و جریخان اسخت کخ  سخعی دارد در میخان      
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دوران  فرهنگها همبستگی تمدنی ایجاد کنخد و عصخر زریخن اسخالم آغخازین را کخ  در      

خلفا  راشدین تحق  یافت  هود همچون راه رستگار  در این عصر کفرآلود هاز هسخازد  

و نوید ههشت سردهد و گناهکاران را نیز چنان تنبی  کند کخ  کسخی هخ  فکخر  پلیخد      

 نیاویزد.

  معادالت منطق  را دره  فرو ریهت  و هره  زده است. حاال اگر یخک   داعش هم 

خصخخوص جنبشخخی کخخ  از همبسخختگیها  ورامخخرز  در  جنخخبش قخخومی راه هیفتخخد هخخ 

کشورها  همسای  هرخخوردار هاشخد در انخدی مخدتی تبخدیل مخی شخود هخ  جنبشخی          

  خویشاوندیها را ه  ه  هپیونداند و هرپایی کشخور  نخو    ساز ه  این امید ک  هم  دولت

 سخاز خخود اصخرار      دولخت  را نوید دهد. این جنبش ها پیرو  از الگو  داعش هر وجه 

خواهد ورزید. اگر پاسهی نظر  ه  این حرکت ندهی  و موقعیتها را از نو نسخنجی  دو  

نشیند. یکی انحراف جنبشها  قخومی همخراه هخا خطخر فزونخی گخرفتن        زیان ه  هار می

واکنش خشن ه  این انحراف  و دودیگر فروپاشی مرزهخا  کنخونی و در نتیجخ  از هخ      

  کنونی موسوم  لتی سالیانی دراز منطق ملتها  مستقر. در چنین حا -گسستن کشور

ه  خاورمیان  رو  آرامش نهواهد دید و هزاران هزار نفر جان خواهنخد هاخخت و آتخش    

 جنگ ه  آسانی فرو نهواهد نشست.

جویی در پرتو سیاسختها  تمخدنی اسخت.     تنها راه هرون رفت از هحران کنونی چاره

آن را هخاز خخواه  نوشخت همخراه هخا      ام و تفصخیل   هاره پیشخترها اشخاراتی داشخت     دراین

توضیحات. اقوام منطق  هاید اطمینان داشت  هاشند ک  در چارچوب همخین کشخورها    

  زیست خود مطمئن  شوند و فرهنخگ   توانند از دستیاهی ه  هویت و شیوه موجود می

و زهان خود را پاس هدارند. چنین کخار  تنهخا در پرتخو همبسختگیها  تمخدنی میسخر       

 در جا  خود آن را شرح خواه  کرد. شود ک   می

  منطق . داعش چنان کخ    گردم ه  آمار جاهجاییها هر احوال کنونی و آینده هاز می

  کنخونی   ها  جاهجاشخده  ا  از نظر جاهجایی دامن زده است. گروه آوردم تحرکات تازه

یخا   ن  فقط شهروندان کشورها  کنونی اند  هل از این گذشت  گاه تمامی مردم یک قوم

رو  فرق  یا یک دین را در یک حوزه درهرمی گیرد. در سوری  نیز هخا همخین وضخع روهخ     

هستی  ها این تفاوت ک  همبارانها  حکومت مرکز  یعنی رژی  هشار اسد نیز هر شدت 
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شوند کوچ کنند.  افزاید خاص  ک  گاه مردم یک شهر ناچار می این نوع از جاهجاییها می

ک شهر سروکار داری  و ه  ها کوچ جمعی مردم همخان شخهر.   در نتیج  ه  ها ویرانی ی

این نوع از تحرکات جمعیتی هی تردید هر آینده   این کشورها و این جمعیتها و فرقخ   

توانند از  کردند می ها و قومها امر می نهد. گردانندگان اقلی  کردستان در آغاز تصور می

   اقل از آن خود سخازند و گوشخ   مند شوند و کرکوی را حد   کنونی ههره وضع آشفت 

شناسد  چشمی ه  ه  موصل داشت  هاشند. نوع حضور داعش ک  انسانها را هاالنفراد می

و تنها یک هویت یعنی اسالم را ه  رسمیت می شناسخد  همخ  را وادار هخ  هازاندیشخی     

یک دارد و تنها ه   ا  را از میان هرمی   هویتها  قومی و دینی و فرق  کرد. داعش هم 

کند ک  چیز  نیست جز هویت اسخالمی. ایخن چنخین رویکخرد  در      هویت هسنده می

ها  سلفی دارد. ما هم  هندگان اهلل هستی  و جدا از این هویت ه  هویتی  اساس ریش 

دیگر نیاز نداری . همانسان ک  هتها هاید از هین هروند و ساختمانها هاید معمار  سخاده و  

سان مردمان نیز نباید در حیات و ممات از ه  متمایز  یکدستی داشت  هاشند ه  همین

شوند. از این روسنگ قبر جایز نیست و مرده را نباید تبدیل ه  هخت کخرد. ایخن جهخان     

  تهیلی ن  ممکن است و ن  مطلوب. داعش حتی اگخر هتوانخد مخدتی هخر سخریر       ساده

ه حکومخت و قضخایی   انخدازد و هارگخا   قدرت تکی  هزند ناچار دستگاه خالفت را ه  راه می

وسیعی را سامان خواهد داد. انقالب ایخران نشخان داد کخ  نخ  تنهخا حکومخت اسخالمی        

  دور  تر از گذشخت   ا  تنظی  کند   هل ه  مراتب گسترده نتوانست سازمان ادار  ساده

 و نزدیک خود شد.  

ها  کرد کخ    هنگامی ک  نیروها  داعش ه  اقلی  کردستان نزدیک شد  پیشمرگ 

خیزند  کردند آسان ه  مقاهل  هر می   نبرد کوهستانی هرخوردار هودند تصور می ساهق از 

اما چنین نشد. این نهستین شکسخت در خخور توجخ  نیروهخا  پیشخمرگ  در فضخایی       

غیرکوهستانی هود. آنچ  هعد ه  دست آمد هاپشتیبانی هوایی ایاالت متحده ممکن شد. 

یریت اقلی  کردستان نشان داد ک  ایخن نبخرد   ها و مد این تجره  دست ک  ه  پیشمرگ 

ا  هخ  ترکیخ     توان ه  تنهایی ه  پیروز  سخوق داد. گریخز هخزاران کخرد سخوری       را نمی

 رود. ا  دیگر از ضعف نیروها  پیشمرگ  در هراهر داعش ه  شمار می نشان 
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نیروها  داعش از هر نظر مجهزند و هرخودار از سالح و وسایل حمل و نقل نو. یاد 

رفت  نیروها  طالبان نیخز هخ  چنخین تجهیزاتخی      دارم در آن سالها ک  ه  افغانستان می

آراست  هودند. در افغانستان داشتن وانت دو کاهین  ر یعنی دو در یخا دارا  دو صخندلی   

آمد. طالبان ک  یور، آوردند هم  هخ  صخدها    جلو و عقب ( یکی از آرزوها ه  شمار می

ز هودند. یک راننده و یخک همنشخین در صخندلی جلخو     وانت ها چنین خصوصیتی مجه

نشستندن دونفر مجهز ه  مسلسل دستی یا سالحی پُر تیر چون مسلسل در صندلی  می

پشت و دو نفر در محل هار وانت ها تیرهارمدرن. هدین ترتیب هر وانتی کخ  هخ  حرکخت    

را از    حتخی مسخلحی   داد و هر حملخ   افتاد فضا  وسیعی را تحت پوشش قرار می می

هخا را   انخدازم درسخت همخان صخحن      داشت. ه  فیلمها  داعش ک  نگخاه مخی   میان هرمی

     این وانتها  دو کاهین  در آن زمان نو هودند و در این زمان ه  همخ   هین . هم  می

 شود؟ وانتها  داعش نو و هراق هستند. این هم  وانت نو از کجا وارد می

   ن دور از دید گمرکها  محلی وارد عرص این هم  خودرو چیز  نیست ک  هتوا 

شد. االن نیز این  نبرد کرد. در آن وقت این وانتها از مرز پاکستان ه  افغانستان وارد می

هم  خودرو از راه ترکی  ه  دست این حضرات می رسد. افغانسختان راه دریخا نداشخت.    

   عراق و شام نیز ه  طور عمده محصور است. حوزه

آوردنخد.     مجاهدین تاب نمخی  یدند حتی نیروها  جنگ آزمودهرس طالبان ک  می

   تنها جایی ک  مقاومت جانان  ه  خرج داد  احمخد شخاه مسخعود هخود آن هخ  در دره     

پنجشیر. اقلی  کردستان فاقد رزمندگان و محخیط زیسخت مشخاه  هخود. هخدین ترتیخب       

 د.نمای توان گفت شکست دادن نیروها  داعش کار  چندان ساده نمی می

  نبرد ها داعخش هخا سخرعت و شختاب هخ  پایخان       زنند حدس میگون  ک  هم   همان

  عراق رکردان  شیعیان و اهخل   رسد. مهمترین نکت  این است ک  نیروها  جبه  نمی

تسنن( زرنگی نکنند و رو  دست ه  هلند نشوند. در این صورت چخ  هسخا هسخیار  از    

 هرنگردند.مردم جاهجا شده ه  سکونتگاه آغازین خود 

هینی    مردمان هر اقلی    شهر و منطق  را پیش توانی  ترکیب چهره ما اکنون نمی

دانی  ک  در همین اوضاع و احوال هسیار  از کردان نیخز منخاط  خخود را     کنی  اما می

اند. از این رو حتی  اند و ه  ترکی  یا سوری  یا مناطقی دیگر در عراق کوچیده تری گفت 
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     جمعیخت آینخده   از آمار تحری جمعیتی مصون نمانده است. چهره اقلی  کردستان

توان از ه  اکنون ترسخی  کخرد. ازایخن نکتخ  کخ  هگخذری         مناط  مهتلف عراق را نمی

کشور سوری  نیز در معرض تغییراتی هس جخد  قرارگرفتخ  و خواهخد گرفخت. کشخور      

احتیخاطی کخ  هخ  خخرج        پذیرد. اردن نیز ها همخ   لبنان نیز از تحوالت جار  امر می

داد نهواهد توانست یکسره تأمیرات تحرکات جمعیتی را از خخود دور سخازد. البتخ      می

 توان ه  سنجش سپرد.  میزان این امرگذاریها را فقط در آینده می

شوم ک  غرب ه  سرکردگی ایاالت متحده سیاسختی   در پایان ه  اختصار یادآور می

نیازمنخخد مشخخروعیت اسخخت و ائتالفخخی هخخزر   گیخخرد. از سخخویی چنخخد پهلخخو را پخخی مخخی

گرچ  ههشی از این ائتالف هزر  خصخلتی نمایشخی دارد امخا هخ       کند  سازماندهی می

ظاهر قادر است مشروعیتی نمایشی هرا  غرب نیز ه  هار نشاند و نگذارد آنچ  را ک  در 

دیگر  از سو  اد ه  همان صورت رو  صحن  هیاوردندوران جورج هو، و تونی هلر رخ د

ا  ک  داعخش مخدعی      سیاسی تازه ا  هرا  منطق  رهبر  این ائتالف نمایشی نقش 

آید. سوم آن کخ    کند. این نقش  هست  ه  امکانات ه  واقعیت در می آن است ترسی  می

هخ  اعتبخار     کندن مانند کردان و مهالفخانِ  نیروها  زمینی مهالف داعش را مسلح می

این حالت دیگخر هخا دولتهخا  ملخی سخروکار نخداری  هخل هخا         رو  هشار اسد را. در  میان 

اند یا مدعی تشکیل قلمرویی خودمهتار هخا گخرایش هخ      نیروهایی ک  یا مدعی حکومت

  قلمروهخا  حکخومتی. چهخارم آن کخ  غخرب       سو  تشکیل دولت و در نتیج  تجزی 

تر ههتخر.   نیخواهد این پیکار ها داعش ها شتاب یا هاسرعت خاتم  هیاهد. هرچ  طوال نمی

آزماید  هل توان نیروها  زمینخی و   غرب ها طوالنی شدن نبرد ن  تنها قدرت خود را می

زند.  گیر  می سنجد و هر اساس این سنجش دست ه  تصمی  خواستار قدرت را ه  می

ا  آزمایشخی   شود ه  رزمگاهی پیچیده و عرصخ   سان پیکار علی  داعش تبدیل می هدین

و حتی مجاوران. هخی فایخده خواهخد هخود اگخر کشخور  در ایخن           هازیگران هرا  هم 

ا   مجموع  ههواهد خارج از گود هایستد. هرکشور  کخ  پیونخدها  سیاسخی گسخترده    

 هپروراند سرآخر ههتر قادر خواهد هود دست ه  عمل هزند.

  سیاسختمداران و نظامیخان هخراین هاورنخد کخ  جنخگ کنخونی را         از آنجا ک  هم 

نمایخد کخ  مخردم عخراق و      س مهخ  مخی  از آسمان ه  پیروز  سوق داد  پفر توان از نمی
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فرهنگشان ه  این موضوع هیندیشند و خود را هرا  مقطعی آمخاده   سوری  و متحدان ه 

سازند ک  هتوان از راه زمین سرنوشت را رق  زد. غرهیان هی  دارنخد نیخرو پیخاده کننخد.     

ن خاص  عرهسختان و امخارات و اردن   پیمانشا قصدشان این است ک  ه  مدد سرهازان ه 

  سرنوشت ساز هجوم زمینی را سامان دهند. این تصور البت  چنخدان دقیخ     در لحظ 

انخد  نیروهخا     اند و ارتشی مقاوم هرپا کرده نیست. مردم عراق تا آن هنگام ه  خود آمده

طلبخی   هکرد نیز سامان یافت  خواهند هود و مسئوولیت پذیر. خص  این نیروها فقط زیاد

  راهبردهخا     همخ   نشناسی. همسایگان متحد مانند ایران اما هاید آماده است و فرصت

ها هاشند. ن  تنها هدین خاطر ک  اجخازه ندهنخد نیروهخا  هیگانخ  وارد منطقخ        و گزین 

شوند  هل حتی هدین خاطر ک  مانع گستر، جنگهخایی ناشخناخت  هخ  درون مرزهخا      

 خود هشوند.

 

  7636 شهریور -اندیش 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 از میان یادداشتهای جابجایی

 جابجایی درونی در عراق
  

                                                           
 هخ    7613هخایی اسخت کخ  در طخول سخال       آید یکی از نوشخت   آنچ  در ادام  می

یادداشختها   »دادم. در همین حوالی مطالبی ها عنوانی جامع ه  نام« اعتماد»   روزنام 

نگرشخها   »دادم وسپس ها عنوانی مشتری زیر نام  می« شرق»   ه  روزنام « فرهنگی

گرفت اخالق نشخان نخداد. از      اعتماد. کسی ک  این مطالب را می ه  روزنام « فرهنگی

 این رو از نگار، هازایستادم.

ه  چخاپ رسخید. ص   7613آذر  71ت  نهستین هار در روزنام  اعتماد ه  تاریخ این نوش

71. 
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 از میان یادداشتها  جاهجایی

 در عراقدرونی جابجایی 
 

 

مهاجرت ه  زهان ساده یعنی کوچیدن از جخایی هخ  جخایی دیگخر. ایخن پدیخده در       

جریان تاریهی طوالنی ه  صورت هجرت از فرهنگ و اقتصاد  هخ  فرهنخگ و اقتصخاد    

دیگر فهمیده شده است در حالی ک  ما اکنونی در دورانی قرار داری  ک  سالهاسخت هخ    

ا  تازه از مهاجرت هستی  کخ    ساهق  شاهد جلوه هیا  فزاینده  و در این مقیاس   گون 

دهد. ایخن پدیخده را سخالها پخیش یخادآور       در درون یک فرهنگ و یک مجموع  رخ می

دهنخد. در   شدمن اکنون نیز سازمانها  جهانی ه  تدریج توجهی فزاینده ه  آن نشان می

ونی را از گذشت  ای  اما آن چ  وضعیت کن   تاریهی نیز ها این پدیده آشنا شده گذشت 

سازد همانا اهعاد و گستردگی این جریان است ه  حد  ک  قادر است تمامی  متمایز می

آور سازد و    تمدنی را دستهو، تغییراتی شگفت ملت یا حتی یک حوزه  -یک کشور

گیریهخایی هخ  کخل     ا  و جهانی ه  سو  تصمی  سیاستگذاران را در سطح ملی  منطق 

 تازه و طراحی راهبردهایی یکسره متمایز از پیش سوق دهد.  
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ام و حتی قبل    تمدنی ایران توج  داده سالها پیش ه  تحرکات جمعیتی در حوزه

ام .آنچ  امخروز   از آن ه  مسائل مهاجران افغانستان ه  صورتی گسترده و مکرر پرداخت 

  تمخدن ایرانخی رخ    ر ههشهایی دیگخر از حخوزه  هرآنها هاید هیفزای  تحوالتی است ک  د

گخزینی  کخ  هخ  جاهجخایی      ا  را هخر مخی     مفصل گوشخ   دهد. این هار از یک نوشت  می

تواند تصخویر  جخامع از ایخن     جمعیت در عراق اختصاص دارد.البت  کل این نوشت  می

 تحول ه  دست دهد.

ین کخ   در ایخن نوشخت     شوم. نهست ا در آغاز ه  اختصار دو س  نکت  را یادآور می

اصطالح جاهجایی را فقط در ارتباط ها تحرکات جمعیتی در درون یک کشخور  در ایخن   

هرم. در ضمن توج  شود ک  جاهجایی درونی هرامر عوامل مهتلفخی   جا عراق  ه  کار می

  اقتصاد   شهرنشینی فزاینده  قحطی  هیماریها  واگیخر   شود مانند توسع  پدیدار می

 و...

گیخرد کخ  هرامخر     ل حاضر توجهی روزافزون ه  نوعی از جاهجایی صورت مخی در حا

گیرد. در این نوع از جاهجایی  هراس از جنگرجنگ داخلی و جنگ تحمیلی( شکل می

سرعت تحوالت جمعیتی ه  قدر  شدید است ک  گاه هاجاهجاییهایی از نوع دیگرخاص  

 س نیست .هنگامی ک  ناشی از تحوالت اقتصاد  هاشند   قاهل قیا

دوم آنک  نویسنده هر این هاور است ک  شیعیان در کشخورها  مهتلخف سرنوشخت    

یکسانی نداشت  اند. در هرخی کشورها مانند عراق و افغانستانرتا این مقطع اخیر یعنی 

ها  تاریهی معینی ه  ویکه در عصخر طالبان(شخرایط هخس سخهتی را متحمخل       دردوره

انخد و هخ  اعتبخار      داده جامعخ  را تشخکیل مخی   اند و در مقخاطعی قشخرها  فقیخر     شده

اند. در کشورهایی چون ایران  این وضع ه  کخل   شده پرولتاریا  آن جامع  محسوب می

 متفاوت و البت  پیچیده هوده است.

کن  فقط ها توج  ه  عامل تحرکات جمعیتخی و   اگر مورد عراق را در اینجا ذکر می

کوشخد   ایی دیگرن و سوم آن ک   نویسنده مخی تمدنی است  ن  مبتنی هر ارز، و داوریه

پخذیرد     واحدها  سیاسی در منطق  مهالفت کند. ها آنک  مخی  در این نوشت  ها تجزی 

هسیار  از مرزها و حتی واحدها  سیاسی کنونی محصول دوران اسختعمار و تحمیخل   

  هخا  قدرتها  هزر  است  سعی هرآن دارد ک  ه  رعایت حقوق فرهنگی و سیاسی گروه
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اقوام و جماعتها توج  دهد تا کشورها  ترکیبی هتوانند ه  حیات خخود ادامخ  دهنخد و    

  واحخدها    ها  جمعیتی هتوانند در پناه آزاد  و دموکراسی رشد کنند. تجزیخ   گروه

نشاند. اینها را نوشت  تخا از هخدفهمیها  رایخج و     ا  ه  هار می سیاسی هازیها  ناشناخت 

 هپرهیزم.پسند حتی المقدور  آسان

*** 

 

ا  درعراق در جریان است کخ  چشخ  انخداز قخومی و      ه  اکنون جاهجایی گسترده

سخازد. هخزاران مددرسخان هخین المللخی اطالعخات و        ا  این کشور را دگرگون مخی  فرق 

اند . این گزارشها همخ  هخ  اطخالع مخردم جهخان       گزارشهایی در این زمین  فراه  آورده

گیرنخد. امخا تخا همخین      احتیار سازمانها  اطالعاتی قرار میرسد. هسیار  از آنها در  نمی

  جهخانی خوانخد     هخا و گزارشخها  منتشخر شخده     حد ک  می تخوان ازالهخال  روزنامخ    

تخر     عراق را هحرانی   کشور جنگ زده یاهی  ک  تحوالت جمعیتی کنونی  چهره درمی

تنها ها دشخواریها     این کشور را ن   ساخت  است و از هم  مهمتر آن ک  طرح تجزی 

 سازد.   ا  مواج  ساخت  است هلک  در اساس سودمند  آن را پرسش هرانگیز می تازه

در حال حاضر در آمریکا و هرخی کشورها و شمار  از مراکز طراحیها  راهبرد   

تخوان   اندیشخند هخ  تصخور آن کخ  از ایخن راه مخی         عخراق مخی   محافل زیاد  ه  تجزی 

د و ه  آرامشخی پایخدار دسخت یافخت. ایخن محافخل و مراکخز        هرمعضالت کنونی چیره ش

کننخد وهخ  همخین اعتبخار هخر سخودمند         نارساییها  حکومت کنونی عراق را ههان  می

 فشارند.   عراق پا می تجزی 

تردید نیست ک  عراق کنونی یکخی از واحخدها  سیاسخی شخکل گرفتخ  در قخرن       

آغاز تأسیس گرفتار تنشها  قخومی   ا  طوالنی ندارد و از هیست  میالد  است. پیشین 

و مذهبی هوده است. در سراسر همین تاریخ کوتاه همواره اقلیتی هخر اک ریخت و دیگخر    

حخداقل در   بخوده اسخت.  اقلیتها فرمانروایی کرده و هیچگاه حاضر ه  پذیر، واقعیتهخا ن 

ایخن  در    جمیعیتخی  حال حاضر هرا  نهستین هار حکومتی هرآمده از س  گروه عمده

دانند ک  هسیار  از مرزهخا و   ور تشکیل شده است.در ضمن در همان حال هم  میکش

شخوند کخ  سرنوشخت مشخاههی را      شکلها  سیاسی دیگر  در همین منطق  یافت مخی 
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رود استوار و پایدار نیسختند. از   اند و هنوز نیز آن چنان ک  انتظار می پشت سر گذاشت 

میخراث شخوم اسختعمار انگلخیس و روس      ک  آوری  گذری  و تنها ه  یاد می پاکستان می

اند. اگخر فرصختی شخد هخ  ایخن مخوارد و هخ          هسیار  ساختارها  ناهمگن هرجا گذاشت 

  تمدن ایرانخی   معضالت و دشواریها و میزان امرگذار  آنها هر تحوالت منطق  و حوزه

ا پخی  ده  و در فرصتی دیگخر ایخن نوشخت  ر    کن . فعالً تنها ه  عراق توج  می اشاره می

 گیرم تا اهعاد دیگر  از این عرص  را توضیح ده . می

مذهبی این است ک  ایخن   -  قومی   عراق ه  س  منطق  استدالل موافقان تجزی 

است ک  کردان  سنیان و شیعیان ازه  جدا و مستقل هشخوند و در نتیجخ  در آرامخش    

ر منطقخی در خفخا   زندگی کنند و کشتارها  کنونی پایان هگیرند. این استدالل ه  ظاه

  متک خر عخراق را هخ  سخو  دموکراسخی سخوق دهخد و ترکیبخی از          خواهد جامع  نمی

جا هینخدازد. موافقخان تجزیخ  در     لیتها را از سو  اک ریتدموکراسی و رعایت حقوق اق

توان ها ایجاد دو واحد مستقل ِ کرد و سنی  دو محور  دارند ک  می این جهت گام هر می

یعیان ک  گویا در دست ایران قرار دارند  ایجاد کنند. این اسختدالل  نیرومند در هراهر ش

در نهایت نادرست است زیرا ک  اوال ً مبنا  تجزی  چیز  است ناهمسان یعنی از یخک  

سو قومی است و از سو  دیگر مذهبی و در مانی این تصخور کخ  شخیعیان عخراق آلخت      

ریهی است. اگر فرصت شخد  دست ایران هستند یکسره نادرست و در همان حال غیرتا

  اینها خواهی  پرداخت. در این جا کوششمان هر این است ک  نشان دهخی  هخا    ه  هم 

کنخد هخ  سخو      کشور عراق هرا  نهستین هار میل می  توج  ه  جاهجاییها  روزافزون

و هخ     شخوند  هرپایی کشور  ملی  ها مردم و ساکنانی ک  دارا  احساسات مشتری مخی 

داننخد. مبنخا  تئوریخک ایخن ادعخا را در       خود را متعل  ه  یک وطن می تدریج ه  واقع

دهخ  کخ     ام . حاال تنها گذرا توضیح می ها  پیشین در مورد افغانستان هرشمرده نوشت 

   انخد و فاقخد پیشخین     کشیها  اسختعمار     ما حاصل نقش  هسیار  واحدها  منطق 

 تاریهی.  

از طرف دیگر مه  است ک  استنباط خود را از دولت ملی درست و از نو هیارایی  و 

الگو  تحول غرهی رامبنا و پای  قرار ندهی .در یک کخالم دولخت ملخی در ایخن منطقخ       

شکلی ترکیبی ه  خود گرفت  است. این نکات را در هاب قخانون اساسخی افغانسختان در    
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تخوان   ام. ایخن تصخور کخ  مخی     است هرشمرده سمینار لندن ک  نتایجش ه  چاپ رسیده

ا  ک  اقوام هسخیار  در کنخاره  زیسخت      دولتها  ملی ناب هرپا کرد آن ه  در منطق 

اند  نادقی  و نادرسخت اسخت. در ایخن مطقخ  هخ  تنخوع قخومی داریخ  و هخ  دخالخت           

  دولت ملی هاید ه  این دو نکتخ  همچخون دو مبنخا      استعمار . هر تفکر  در زمین 

قعی در زندگی سیاسی و در شخکلگیر  دولخت ملخی توجخ  کنخد. هرپخایی دولتهخا         وا

انجامد و اسباب تبعیت از خخارج منطقخ  را هخ      کوچک قومی سرانجام ه  ناپایدار  می

-زند. هرپایی دولت ملخی هخ  سخبک اروپخایی یخا حتخی روسخی        شکلی فزاینده دامن می

هخا  فرهنگخی  دارا  امکانخات     ن هلشویکیرنمون    ترکستان( هاید عالوه هرحضور زمی

اقتصاد   نیرو  انسانی  محیط طبیعی  وحدت نسبی قومی و... ه  هاشد و تازه ناچخار  

 ه  تبعیت فرهنگی و سرانجام سیاسی از قدرتها  هزر  خواهد هود.

ا  تاریهی هراساس ارجخاع هخ  سخومر و عوامخل دیگخر       درست ک  در عراق پیشین 

گرفخت و از     عخراق کنخونی را درهرنمخی      از سویی همخ  تنظی  می شد اما این پیشین

داشت. در نتیج  ظلخ  غیخر قاهخل     سو  دیگر حضور تمدنها  هعد  را از دیده دور می

شد و از این گذشت  ها اتکخاء هخ  هخویتی     تصور  علی  شیعیان و کردان سازماندهی می

  آن استدالل پیشین پشت پا زده می شد .  نشأت گرفت  از ناسیونالیس  عرهی ه  هم 

گرفخت   صدامی هست  ه  موقعیت از آن ههره مخی  –این استدالل اهزار  ک  جناح هع ی 

شخد علیخ     ا  مخی  نگریست هخل وسخیل    اعتنایی می ن  تنها ه  معضالت مردم عراق ها هی

تور  خود و علی  اک ریت ساکنان کشور یعنی شیعیان و کردان. استدالل عرفی دیکتخا 

هایی هرا  مشروعیت رژیخ    خواست پای  عراق ک  از ناسیونالیس  عرهی هرآمده هود و می

کخرد هخ  سخود هویخت اسخالمی . در ایخن        فراه  آورد هست  ه  موقعیت جخا خخالی مخی   

کرد. مشروعیت  مبتنی هخر هویخت    ا  هرا  رژی  ایجاد می چارچوب اما مشکالت عدیده

شد غافل از این هود ک  این هویت اسالمی را نمخی   یاسالمی ک  در هراهر غرب عنوان م

  کخردان   توان محدود ساخت ه  اقلیت عرب سنی مذهب و از نظر دور داشت ک  هم 

هاید حقشان ه  رسمیت شناخت  شود و  مسلمانند و اک ریت آنان سنی مذهب اند و می

رد چون هخ  در  هاید آنان را ه  ه  حساب آو هاالخره آن ک  شیعیان ه  مسلمانند و می

  آنان در عراق قخرار دارد. در   اند و ه  آن ک  مهمترین اماکن مقدس  عراق در اک ریت
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راندنخد و هخ  قتخل     کشتند ه  عنوان قوم سرکش و شیعیان را مخی  عمل اما کردان را می

رساندند ه  عنوان کافر. در چنین مواقعی رژی  ه  هویت مشت  شده از ناسیونالیس   می

شد کردان را همچون مردمی غیخر   ساز  می کرد. در چارچوب این هویت عرهی میل می

گشت غیر قاهل حل. کوتاه آن  عرب پاکساز  کرد اما ها شیعیان دشواریهایی پدیدار می

ک  عراق همواره از زمان تأسیس ها هحران هویت دست ه  گریبان هخوده اسخت و هنخوز    

از اسختنباط  دهخد. ایخن هحخران    ست سروسخامان  نتوانست  است این هحران هویت را در

 کشد. نادرست از ماهیت دولت نوین ملی سر هرمی

اند کخ  هخ     جریانها  کنونی در عراق فرصتهایی هرا  مردم این کشور فراه  آورده

کشیها   هها  خون هزاران هزار فرزند این واحد سیاسی شکل گرفت  است. فقط نقش 

یگان افراطی سنی و خردگریخز   شوم غرهیان  هی خرد  همسایگان ه  خصوص همسا

توانند این فرصتی را ک  ه  هرحال ها ههایی گزاف رق  خخورده   هایی از ساکنان می گروه

است ه  نیستی و ناهود  کشاند و ه  انحخالل ایخن کشخور هینجامخد. درشخرایط کنخونی       

وضعیتی در عراق حاک  است ک  می توان آن را ه  جنگ تمام عیار علی  اک ریت مردم 

 کشور تعبیر کرد. این

  نظخر  علیخ  شخیعیان       سنی مسلک در حوزه البت  استدالل افراطیون القاعده

مردم ه  خصخوص مخردم فقیخر و حتخی سخنی         شود اما در عمل هم  سامان داده می

 گیرد.         مذهب را در هرمی

هرخی از عراقیان فقیر از هی  آن ک  در معرض پاکساز  قومی از سو  هواخواهان 

گریزند و هخ  یکخی از      هین النهرین از روستاها  دیال  می القاعده قرار هگیرند ازمنطق 

 هرند.   شهر هغداد پناه می ها  حاشی  اردوگاه

کنند ک   ارقامی ک  سازمان هالل سرخ عراق منتشر ساخت  است حکایت از آن می

ن نفراز خانخ   فقط یکصدوهفتاد هزار خانواده یعنی در مجموع چیز  حدود یک میلیو

مردمخی هخ  شخمار    اساس اند. اینان در    خود گریهت  و در هغداد اسکان یافت  و کاشان 

انخد و فرزندانشخان نمخی     رونخد کخ  در روسختاها  خخود کخار  و آب و هخرق نداشخت         می

 اند ه  مدرس  هروند.   توانست 
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ک  نیست ها ک  تعدادشان ه   دهند ک  هرخی از این خانواده همین ارقام نشان می

انخد و   اند. نهست از هراهر خطر هالفصخل گریهتخ    دو یا س  هار و حتی هیشتر جاهجا شده

انخد کخ  آشخنایانی     اند. ه  جخایی رفتخ    سپس ها اندکی محاسب  ه  مکانی دیگر پناه هرده

 مند شوند. توانند از خدمات اموزشی هرا  فرزندانشان ههره اند می اند یا تصورکرده داشت 

ا   در الگو  جاهجایی این امر نیخز   خصومتها  قومی و فرق ل و ها وجود ها این حا

دهنخد در اجتماعخات یخا     خورد ک  هرخی از عراقیان همچنان تخرجیح مخی   ه  چش  می

 مناطقی مهلوط زندگی کنند.

سازمان هالل احمر هر اساس ارقامی ک  ده ها هزار کمک رسان در پایان مخاه اوت  

هخزار   314عراق گرد آورده اند اعالم داشت  اسخت کخ     سال جار  مسیحی در سراسر

اند ودر نوعی مهاجرت غیر عاد  و هغخرنج هخ  سخر     خانواده درسطح ملی پراکنده گشت 

   هینی  ک  همباران اماکن مقدسخ   می ها هرند. ها تأمل و نگاه موشکافان   در این داده می

گذاشت  است. سنیان  معموالً ه  شیعیان خطوط در خور توجهی از نظر جاهجایی هرجا 

روند وه  غرب  شیعیان ه  جنوب و مسیحیان هخ  منتهخی الیخ  شخمال. امخا       جنوب می

تخر از ایخن حرفهاسخت.     تصویر شهرها و اماکن مهتلط و پرجمعیت ه  مراتخب پیچیخده  

ها  مذهبی شیع  و سنی را ه   همین مراکز مهتلط در ضمن رویارویی خشونتبار فرق 

  عخراق میخدان داده    ذارندن و درست همین امر ه  تفکر  تقسی  یا تجزیخ  گ نمایش می

ا   است  غافل از این ک  این نوع ههش هندیها ه  همگن ساز  هیشتر جمعیتها  فرق 

سازد زیرا هسیار  از جاهجاییها هر اسخاس گخرایش    انجامد و رویارویی را وخی  تر می می

 گیرد. یه  اسکان یافتن در مناط  ه  مسلک شکل م

   از سو  دیگر هاید در نظر داشت ک  مهخاجرت درونخی خطخوط متمخایز کننخده     

نشاند و سنیان را ک  در اساس در  ملموس و روشنی در امتداد هغداد و دجل  ه  هار نمی

اند از شخیعیان کخ  هخ  طخور عمخده در سخاحل شخرقی زنخدگی          زیست  ساحل غرهی می

دهنخد کخ     کس گزارشها  هالل احمر نشان میسازد.  هر ع اند از ه  جدا نمی کرده می

سنیان ه  سو  مناط  عرفیر= سکوالر(  مهتلط و مجهز ه  خخدمات ههتخر در نخواحی    

 نشین در کنار رود دجل  در حرکتند.   عمدتا ً شیع 
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نشخین از   خخانوار سخنی   314دهد ک   یکی از گزارشها  اخیر هالل احمر نشان می

انخد و هخ  گرمخی پخذیرایی      ا  شیع  نشخین رفتخ    زده ه  منطق  یکی از مناط  خشونت

 اند. اند و حتی شیعیان آنان را در خان  ها  خود جا داده شده

در مقاهل عراقیان فقیر ه  ویکه آنان ک  از هی  پاکساز  قومی از سو  القاعخده هخ    

یاهند و در کنار    شهر اسکان می ها  حاشی  کوچند در یکی از اردوگاه سو  هغداد می

 گیرند. هندگان دیگر قرار میپنا

شود ک  هخ  طخور م خال تاهسختان را        خاص جاهجایی شامل کسانی می یک پدیده

گردند تا فرزندانشان را هخ    گریزند و هنگام هازشدن مدارس ه  سکونتگاه خود هازمی می

مدرس  هفرستند. هسیار  از این افراد ه  هنگام هازگشت ها غخارت منخزل خخود مواجخ      

ا  ندارند جز آن ک  هخ    ا ها تصرف عدوانی آن توسط دیگران. اینان نیز چارهشوند ی می

 خیل مهاجران هپیوندند و زیستگاهی تازه  هرا  خود هجویند.

رود تکرار جاهجخایی اسخت.    ا  دیگر ک  چندان خاص عراق نیز ه  شمار نمی پدیده

هغخداد نخزد      رود مخ ال ً هخ  حاشخی     یعنی خخانوار  از تخرس آدمکشخان القاعخده مخی     

کوچند ه  درون هغخداد.   آیندن آنگاه می خویشاوندانن هعد ه  فکر یافتن کار و شغل هرمی

انخد.   کنی  ک  چند هار یعنی هیش از دوهار کوچیده هعضی وقتها ها مهاجرانی هرخورد می

ا  از اههخام قخرار    این هدان معنی است ک  هنوز سیما  قطعی جمعیتی عراق در هالخ  

گردنخد کخ     کوچند و ه  هنگام زمستان ه  مکانی هخاز مخی   ه  روستاها می دارد. هسیار 

  افغانستانی چندان شخباهتی   امنیت و امکانات ههتر  دارند. این پدیده البت  ها پدیده

 ندارد.

آور و دردنخای کسخی نیسخت هگویخد مهاجمخان و         هغرنج و رنخج  در این مجموع 

   گذرانند. کجاها و چخ  کسخانی هزینخ     شوند و روزگار می آدمکشان چگون  تأمین می

 کنند. کند یا می آنان را تأمین می

                                               *** 

      

ها  گذشت  نقض حقوق هشر  تبعید  جاهجایی در عراق داستانی دراز دارد. در ده 

المللخی و   ا  هخین هایشان  نزاعهخا  درونخی   سختیزه    شدگی شهروندان از خان  و هیرون
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کخ    3446جنگ ه  جاهجایی صدها هزار عراقی انجامیده است. عملیات نظخامی سخال   

منجر ه  سقوط حکومت پیشین شد و جنگها و خشونتهایی ک  هخ  دنبخال آن آمخد هخر     

حخدود دویسخت هخزارتن     3441تا  3446شمار جاهجاشدگان افزود. فقط در فاصل    

 جاهجا شدند.

را ه  سالی شوم  3443ا  از خشونت ه  هارآورد و سال  ج تازهانفجار حرم سامره مو

توانسختند کشخور    تبدیل ساخت و هزاران آواره هر جا گذاشت. هسیار  از کسانی ک  می

توانسختند جایگخاه خخود را در درون     راتری کنند ه  این کار دست زدند و آنان ک  نمی

 کشور تغییر دادند.

ی مهاجرت هخیش از یخک میلیخون و نخی  نفخر از      الملل هناهر تهمینها  سازمان هین

ه  دسخت   3443مردم جاهجا شده در عراق وجود دارد ولی از آنجا ک  این رق  در سال 

اند ک  در حال حاضر شمار جاهجاشخدگان هخ  دومیلیخون نفخر      آمد هسیار  هراین عقیده

 رسد. می

سخو    مهختلط مخذهبی و قخومی هخ     ه  طور کلی جاهجاشدگان در عراق از جوامع 

روند. شیعیان از مرکز ه  جنوب می روند و سنیان از جنخوب   مذهبی می جوامع همگن

ه  هاالتر از مرکز ه  طرف االنبار. یک جهت دیگر حرکت ک  در خور توج  است حرکت 

این هر دو گروه از جوامع مهتلط ه  سو  جوامع همگن در شهر  واحد اسخت یعنخی   

در  و آوردند و کردان ه  طور معمولشتر ه  نینوا ره  سو  هغداد و هعقوه . مسیحیان هی

 کرکوی رفتند. -داخل دیالی جاهجا گشتند یا ه  سو  تمی 

در یخک   3443در گزارشی از سازمان جهخانی مهخاجرت آمخده هخود کخ  در سخال       

( در پانزده استاندار  عراق 07713  معین هیش از چهل و یک هزار خانوادهر=  فاصل 

دسامبر.  67فوری  و  33   ر هزار نفر در روز است در فاصل هرق  هراجاهجا گشتند. این 

اند. البت  فعالً ه  این تعریف  % جاهجاشدگان عرب34دهند ک   همین گزارشها نشان می

  %1آسور    %7اند: ترکمن  پردازی  .اما هقی  ه  شکل زیر تهمین زده شده نادقی  نمی

 %.7  کلدانی کمتر از %3کرد 
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انخد.     استانها رفتخ     استانها ه  هم  شود از هم  ک  عرب نامیده می آن جمعیتی

داننخد کخ  هسخیار  از آنخان      در واقع اک ریت این جمعیت ها شیعیان است و همخ  مخی  

 منشاء عرهی ندارند ولی این نکت  در این لحظ  اهمیت خاص ندارد.  

 تقریبا ً ه  شرح زیر است: 3443در صد جاهجاشدگان در 

  یزید  و یهود   ماندایی ه  اضاف  -%  صاهئی1%  مسیحی 31%  سنی 30شیع  

هایی از مسیحیان ه  سو   دهد ک  گروه %. یک گزار، ه  نشان می7و دیگران حدود 

 روند. مناط  کردنشین می

حال ها توج  ه  آمیز، فزاینده و ناروشن هودن تحخوالت جمعیتخی پرسشخی کخ      

  عراق ممکخن هاشخد  آیخا سخودمند هخ        جزی شود این است ک  حتی اگر ت مطرح می

 ا  در منطق  تواند هود؟ هست یا مبنا  آشوهها  تازه
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 : امروز و فرداکردستان
  

                                                           
  فضا  مجاز  و  در نشخر فخراز     در« کرد  کرد   کردستان»    این مطلب در رسال

 انتشار یافت  است. 7630اندیش  



   * تحرکات جمعیتی...  *  311

 

 

 

 

 

 

 

 

رهبر اقلی  کردستانِ عخراق   مسخعود هخارزانی  اعخالم کخرد       3470   ژویی  در اول

پرسخی   ها  آینده در ارتباط ها استقالل کردستان یعنی جدایی از عخراق همخ    ظرف ماه

هخود کخ  عخراق شخیعی در معخرض       تصور نکند. رهبر  اقلی  کردستان هرای هرگزار می

هرپایی خالفخت کخار  هخ  کخردانِ     یور، خالفت اسالمی قرار گرفت  است و جهادگران 

 اهل تسنن ندارند. درست در همخین مقطخع هخود کخ  اقلخی  کردسختان نیخز از یخور،        

سخبک  خواستند خالفتخی اسخالمی هخ      خواهان می جهادگران سنی ایمن نماندن خالفت

الم اسختقالل و یخور،   دو رویداد ه  چخ  معناسخت؟: اعخ    خودشان هرپاسازند. تقارن این

 ؟خواهان خالفت

بران اقلی  کردستان گفت  و ناگفت  از همان آغاز در فکر جدایی از کشور عخراق  ره

راندند. در گفتگوهخا   زهان می هودند. فعاالن اقلی  کردستان هم  از این دست سهنان هر

گفتند و دیگر هی  ه  دل  ه از هرپایی کشور کردستان سهن میارهایشان همو و مصاحب 

ازماندهی کشور  ه  نخام کردسختان را علنخی و آشخکار     دادند فکر استقالل و س راه نمی

 .دهپراکنن

آمخده هخود. از    طلبی سیاستمداران کرد در تناقضی خاص گرفتخار  سیاست استقالل

سویی زعامت کشور عراق ه  دست کردان سپره شده هود هرچند ک  دراک ریت نبودندن 

لی اسخت نایی هخ    از سو  دیگر اقلیمی خودمهتار ه  دست کردان افتاده هود کخ  تحخو  

توان ها دردست داشتن زعامت کشور  نسبت ه  هقا  همخین   آمد. چگون  می شمار می

توان هخ    کشور رفتار  گذرا و ه  اصطالح نامسئوالن  پیش گرفت. هیچ کشور  را نمی

مدد معیارها  ناپایدار اداره کرد و نظام و ساختار سیاسی هنیاد  کشخور را مسختعجل   
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معنخا خواهخد هخود و     زاین هیندیشی  قانون اساسی هرکشور  هخی وانمود ساخت. اگر ج

 هیچکس خود را ه  هیچ چیز متعهد نهواهد دانست.

طلبی دلبهواهی و ناگهانی راهرنمی  ترین ساختارها  فدرالی  جدایی حتی پیشرفت 

شوند صرف نظر از متمرکز یا  هایی پایدار ساخت  می ملتها هراساس ضاهط  -تاهند. کشور

 گردی . رکز هودنشان. ه  این نکت  هاز هرمینا متم

پرسخی در عخراق فرارسخیده     مسعود هارزانی در همین اعالم موضع گفت زمان هم 

هدین ترتیخب   7درعمل تقسی  شده است.« داعش»است. عراق هرامر کامیاهیها  نظامی 

هخود کخ  همخ  هخا      هنگامی ک  ارتش عراق در موصل دره  فروریهت و حخ  ایخن مخی   

از همبستگی ذهنی و عینی  خود را ه  حراست از کشور و سخرزمین مشختری    نمایشی 

 متعهد هدانند  رهبر اقلی  کردستان سهن از جداسر  ه  میان آورد.

سیاستمداران و احزاب کرد پیشترها نیز چنخین شختاهزدگیهایی ازخخود هخروزداده     

ی همخواره در  شود این است ک  چرا چنین شختاهزدگیهای  اند. پرسشی ک  مطرح می هوده

آورند؟ پاسخ ه  این چنین پرسشی ه  هاور ایخن   مقاطع هحرانی و سرنوشت ساز سرهرمی

در میخان کخردان در هخر    « فقدان سیاستی راهبخرد  و جخامع  »قل  تنها یک چیز است

در هخر ههخش از    کشور و در میان کخردان در مجمخوع یعنخی در کشخورها  مهتلخف.     

دارد کخ  رهبخر  یخا حتخی      امکخان وجخود   ها  کرد در کشورها  مهتلخف ایخن   جامع 

ا  از کردان در یکی از کشورها سیاستهایی اتهاذ و اعالم کنخد کخ  هیخانگر آرا      جامع 

ها  کرد  نباشند یا حتی هخ  زیخان منخافع کخردان هینجامنخد. دراینجخا          جامع  هم 

  ایخن  خواهی  هگخویی  ا  چون هارزانی را گناهکار هدانی . می خواهی  رهبر هرجست  نمی

طلبخی و حتخی هخ  شخکل فرصخت       چنین سیاستهایی یا از سر دلسوز  یا هراساس جاه

هرخواهند کشید. از این رو هاید هشیار هود ک  یک سیاستمدار مورد  هسخان   طلبی سر

  کردان در یخک مقطخع هحرانخی     هارزانی یا اوجاالن نتواند ه  تنهایی هر سرنوشت هم 

ص  ک  این سیاست نتواند سود و منفعخت کخردان را   تأمیر  دورانساز هرجا  هگذارد خا

   کشورها درهرهگیرد. در هم 

                                                           
1.Business insider. Agence France Presse.Jul.1,2014 
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  در خور توج  دیگر این است کخ  شخکلگیر  یخک کشخور کخرد در اسخاس        نکت 

عراق و ایران. مخا از دیگخر    ترکی     چندکشور خواهد هود. یعنی سوری   متوج  تجزی 

د ارمنستان و روسی  یا آذرهایجخان  گویی  مانن ها  کرد در دیگر جاها سهن نمی جامع 

پردازی  ک  در غرب خاص  در آلمان یا  هایی از کردان نمی و البت  اکنون حتی ه  جامع 

 اند. سوئد شکل گرفت 

قانون اساسی عراق تنظی  شد و سخامان   هنگامی ک  حکومت اقلی  کردستان هناهر

ر کرد یا کردسختان  یافت هالفاصل  گرایشها  سیاسی نیرومند  در جهت تشکیل کشو

در میان خاص  فعاالن سیاسی و رهبران سیاسی کرد ه  جریان افتاد. از آنجا ک  یور، 

گروه موسوم ه  داعش ه  دنبال هرپایی خالفت اسخالمی اسخت و درهسختر فعالیتهخایش     

ها  مردمی و سیاسی کرد در تقاهل قرارگرفت ح  است حتی ه   خواه ناخواه ها جامع 

کرد هیندیشی  و نگاهی دیگر در ارتباط ها ایخن موضخوع هجخویی . در    اختصار ه  معضل 

   تشخکیل کشخور   داریخ . نهسخت هازجانبهشخی اندیشخ      عنصخر سخروکار  چهار اینجا ها

  همخ    کردستان پس از سازمانیاهی حکومت اقلی  کردستانن دوم طرح فکخر و نقشخ   

موفقیتها  نامنتظر داعش پرسی در چارچوب اقلی  کردستان   سوم حمالت مستمر و 

  سیاسی و فرهنگی کردان. در زیر جهخت روشخنی      عراقن و سرانجام آینده در حوزه

هیاورم تخا خواننخده تصخویر  هالنسخب       راکن  هر مورد   ههشیدن ه  موضوع سعی می

  خاورمیانخ  و     منطقخ   هم  جانب  از این مسئل  و همچنین از اوضاع کنونی و آینده

 ه  دست آورد.کشورها  آن 

نوشخت   « واشخنگتن تخایمز  »   در روزنامخ   3470در سخپتامبر  « دانیل پایپس. »7

ههوانید : اقلی  کردسختان( در شخمال   «ر = دولت کردستان»پیش از آن ک  ه  هرآمدن 

کخن  در گذشخت  هخا اسختقالل کردسختان       عراق خوشامد هگویند من ر= او(  اعتراف می

 ام. مهالف هوده

پس از آن ک  جنگ کویت پایان گرفت و صدام حسین  7337در افزاید  سپس می

ه  شش میلیون کرد عراقی حمل  کرد ه  س  علت هخا دخالخت نظخامی هخ  نخام کخردان       

( 7رسخند عبارتنخد از:    مهالفت کردم. این استداللها ک  حتی امروز نیز هخ  گخو، مخی   

( ایخن  3ن استقالل کردستان ه  معنا  پایان یافتن عخراق همچخون یخک  کشخور اسخت     
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طلبخی کخردان در    استقالل ه  معنا  تقویت کردن و جسخارت ههشخیدن هخ  اسختقالل    

مباتی و نزاعها  مخرز    شود ه  هی ترکی  و ایران خواهد شد و این امر منجر می سوری  

( این تحول تعقیب و آزارغیرکردان را در پی خواهد داشت و موجخب  6در این منطق  ن

در همینجخا  « دانیخل پخایپس  »  7معیتخی مخی شخود.   مهاجرتها  گسترده و خخونین ج 

شود ک  این هرس  انتظار، غلط از آب درآمدنخد. حخاال او هخر ایخن      هالفاصل  یادآور می

  شوم عراق در مقیاس داخلی و خخارجی پایخان دادن    هاوراست ک  ها توج  ه  پیشین 

  تحخری  نشاند ه  همان سان ک ه  یک عراق متحد تسکین و آسودگی خاطر ه  هار می

 آورد.   ها  همسای  آسایش خاطر را ه  همراه میرههشیدن ه  جنبشها  کرد در کشو

استنباط آغازین این حضرت مبتنی هردریافتی فرهنگی و راهبرد  هوده اسخت امخا   

ا، مبتنی است هر نگرشخی سیاسخی هخا خصخلتی کوتخاه مخدت. او هحخران         تغییر عقیده

عرهخی     کخرد    سی  این کشور ه  ه  س  حوزهداند از تق ا  می داخلی سوری  را نشان 

  عرهی ک  در درازمدت سودمند خواهد هود! او ه  دوعلخت ایخن تحخول را     سنی  شیع 

پروایخی و هخادوهروت    داند. نهست آن ک  جداشدن کردان از ترکیخ  مخانع هخی    مفید می

هسترگریز  کردان از ایران  رئیس جمهور این کشور خواهد شد و رجب طیب اردوغان 

انجامخد. هخ  ایخن دو علخت وقخوع       مخی  پرخاشگریها  این امپراتخور  کوچخک  ه  تقلیل 

کرده است یعنی جاهجایی جمعیتی در داخخل   نمی افزاید ک  پیشتر هاور ا  را می پدیده

شده است ه  مهارت و پناه جستن هزاران غیر کرد از سراسر عخراق هخ     عراق ک  منجر

مخدارا و فرصختها  موجخود در ایخن      تان ه  جهت هرخوردارشدن از امنیت اقلی  کردس

 اقلی .

  کرد سهت پیچیده و چند هعد  است. تخاریخ   ارتباط ترکی  ها کردان ومسئل . 3

دوران ع مخانی و دیگخر  پخس از    هخ    توان هخ  دوههخش کخرد. یکخی     این پرونده را می

امت کمال آتاتری. در اینجا تنها فروپاشی ع مانی و شکلگیر  دولت نوین ترکی  ه  زع

کن . در حالی ک  در امپراتور  ع مانی فرض هخراین هخود همخ       ه  یک اشاره هسنده می

آیند و ه  اعتبار مسلمان هودن نیاز هخ  تظخاهر  متفخاوت وتأکیخد هخر       امت ه  شمار می

  جدیخد حکخومتگران همخین کخردان را ترکخان       هویتی دیگر ندارند  در دوران ترکیخ  

                                                           
 1.Pipes,Daniel.The Washington Times,Septemeber10,2014. 



   * تحرکات جمعیتی...  *  318

 

زدند. تها کشور  ک  ایالتی  نامیدند و از پذیر، هویت کرد  آنان سرهاز می هی میکو

شناخت هرچند ها هرخی محدودیتها  خخاص    کرد  داشت و کردان را ه  رسمیت می

 ههشید. ایران هود ک  ها استان کردستان خود ه  این وج  از هویت کرد  رسمیت می

کنی  ه  ذکر ایخن   پردازی . تنها اکتفا میخواهی  ه  این دو ههش ه ما در اینجا نمی

نکت  ک  هی  و هراس ترکی  در ارتباط ها تحرکات کردان پس از هرآمدن داعش شخدت  

گرفت و نقش ترکی  در ائتالف ضدداعش ه  رهبر  آمریکا آمیهت  هوده است ه  اههخام  

نرانی در سه« جورج هایدن»و تردید. کاره  جایی رسیدک  معاون رئیس جمهور آمریکا 

وارد ها صراحت ه  نقش ترکی  و هرخی دیگر از متحدان آمریکخا در  رخود در دانشگاه ها

شکلگیر  داعش اشاره کرد. گرچ  او پسانتر سهنان خود را  هرامخر اعتخراض ترکیخ  و    

ها را پس نگرفخت. در آغخاز    نشین اندکی تعدیل کرد اما محتوا  آن گفت  یکی دو عرب

   7کرد و پسانتر عنصر قصد را کنار گذاشت. میقصدو نیت ترکی  را منظور 

دهندگان ه  تشخکیل ایخن    انگیز هسترها  شکلگیر  داعش و یار  از موضوع هحث

  کوتخاه یورشخها  داعخش هخ  عخراق و سخوری         جریان ه  ک  هگذری  در همین دوره

 ای  ک  ترکی  هماره ها اکراه و حتی ها صراحت از رویارویی ها داعخش سخهن رانخده    دیده

کخن  در هخیچ عملیخاتی علیخ  داعخش       است و تا این لحظ  ک  این نوشت  را تنظی  می

  جنخگ   هخ  صخحن    حتی آشکارا ضد مبخارزان کخرد پخا    شرکت نجست  است ک  هیچ 

ها ترکیخ  را هخ  سخبب امتنخاع از درگیخر  هخا داعخش         گذاشت  است. در آغاز پیشمرگ 

ح سرهرکشخید کخ  داعخش شخهر       این چیزها هنگامی ه  وضو کردند. هم  نکوهش می

 ی  نیویخور  ه  گخزار، روزنامخ    3470کوهانی را ه  محاصره درآورد. دردوزاده  اکتبر 

اظهارداشت مدت ن  سخال هخ    « پ.ی.ی»از هنیانگذاران سازمان « جمیل هیک»تایمز 

اند اما حاال ک  سرنوشت منطق  واهست  اسخت   تواف  تری مهاصم  ها ترکی  پایبند هوده

دهخد وحاضخر هخ  حمایخت از کخردان       ترکی  واکنشی نشان نمخی  هر سر کوهانی ه  نبرد 

سر خون مردم کوهانی ه  معامل  دست  جمیل هیک گفت ما حاضر نیستی  هر  3نیست.

هزنی . اگر چنین وضعی ادام  یاهد ه  هاور او جنگها  چریکی ازسرگرفت  خواهند شخد.  

                                                           
.1.Biden Apologizes…See:NYT.OCT.4,2014. 

2.Kurdish Rebels Assail Turkish Inaction…See:NYT.Oct.12,2104. 
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کخرد از هرگونخ  مشخارکتی در     ده مخی   اصرار  ک  ایاالت متحخ  ترکی  ه  واقع ها هم 

کرد.سرانجام در پنهان توافخ  شخد پایگخاه هخوایی      عملیات ائتالف ضدداعش امتناع می

دهد هرچند ک  همین تواف  را ه  شفاهی انکارکرد تخا   خود را در دسترس آمریکا قرار

 حساسیت داعش را هرنینگیزد.

موجی از تظاهرات کردان و ه  دنبال   ترکی  ک  نگران نیروها  کرد است تا داعش

کردنخد و     ترکی  می ا  ک  مردم کرد ترکی  ه  سیاستها  هازدارنده اعتراضات فزاینده

  یبانی از کردان کوهانی ه  سخوری  هرونخد  شتجهت پ خواستند هتوانند از راه ترکی  ه  می

اران مواضخع پ.ی.ی. روآورد. هخ  گخزار، گخروه     بخ ه  جا  حمایخت از کخردان هخ  هم   

ها  ترکی  مواضع  لملل خبرگزار  تسنی  ه  نقل از شبک  خبر  الحدث  جنگندها هین

متعل  ه  حزب کارگران کردستان را در جنوب این کشور همباران کردند. روز گذشخت   

ب کارگران کردستان را در جنوب این کشور همباران زها  ترکی  مواضع ح نیز جنگنده

  کرد هشدار داده هود در صورتی ک  ترکی  هخ    پای  پیش از این یک مقام هلند کردند.

سیاست کنونی خود تحت لوا  عدم دخالت در جنگ موجود در کوهانی سخوری  ادامخ    

  نیویخوری تخایمز نیخز هخ       روزنام  7ها انقالب کُرد  جدید  مواج  خواهد شد.   دهد 

 3  آمریکا همین خبر را تأییدکرد. نقل از سهنگو  وزارت خارج 

نویسخ    نی ک  هر سرکوهانی درگرفت و ه  اکنون ک  این مطلخب را مخی  نبرد خونی

همچنان ادام  دارد در ضمن نشان داد ک  مردم کرد کوهانی ه  ناچخار   (7636ماه مهرر

پسندید امخا در هراهخر نگخاه     ه   سو  مرز ه  ترکی  پناه هردند. ترکی  این حرکت را نمی

حخال از ایخن راه      اسخت و در همخان  مردم جهان ه  ناچار شکیب و مدارا پخیش گرفتخ  

هخا  کُخرد حفخظ و  تقویخت      کوشد نظارت خود را هر جریان سیاسی و نظامی گروه می

شوی . یکخی در   کند. هدین ترتیب ها دو یا س  جریان مهاجرت جمعیتی کرد مواج  می

درون عراق  دیگر  ازعراق ه  ترکی  و گاه ه  نقاطی از سخوری  و سخومی از سخوری  هخ      

  در نزدیکی مرز سوری . هریک از این س  جریخان خصوصخیاتی دارد کخ  آنهخا را     ترکی

« دانیخل پخایپس  »جداگان  هاید هررسید. مه  اما این نکت  است ک  هرخالف نظر آقخا   

                                                           
1
 .7636مهر   36نک. خبرآنالین.چهارشنب  . 

2.Turkish Airstrikes Hits Kurds,…NYT.Oct.14,2014. 
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  عخراق     عراق ه  پایخان هخرد . تجزیخ     توان تنها ها تجزی  این وضعیت پیچیده را نمی

اورمیان  خواهد هود کخ  آمخار آن اگخر هخ  شخوم      ا  هرا  خ   تازه سرآغاز ترسی  نقش 

 د هی تردید خونین و ناگوار خواهند هود.ننباش

. هرپایی حکومت اقلی  کردستان از همان آغاز ایخن تصخور را دامخن زد کخ  نخوع      6

دیگر  از حکمرانی در خاورمیان  شکل گرفت  است. ایخن تصخور را خاصخ  اسخراییلیان     

نس  را ک  ه  نوعی آمیهت  هود هخا حخ  طلبخی هخرا      زدند و سیاست قدی  فرا دامن می

الالتی دیگر آراست و هخ  معخرض نمخایش گذاشخت. حتخی سخهن از آن       دکردان ها است

طرفی کخ  هخ     گیرد. هر ناظر هی در خاورمیان  شکل می« سوئیس دیگر »رفت ک   می

و ارهیخل  دید در آنجا امنیت هرقرار است اما میان سخلیمانی    رفت می اقلی  کردستان می

ههخش   خورد. یکپارچگی میان این دو فرهنگی متفاوت ه  چش  می دو جهان ذهنی  و

شد حفظ کرد. هیچ کخس نبایخد نقخش طالبخانی را در ایخن       را تنها ه  مدد مصلحت می

میان نادیده هگیرد. او منصب ریاست جمهور  را هخ  نحخو  خردمندانخ  هخا چخارچوب      

رچگی و وحدت عراق را نیز ها این وضعیت ه  داد وحفظ یکپا اقلی  کردستان آشتی می

 آمیهت. ا  مقبول ه  ه  می شیوه

گرفخت. یکخی از سخو  کسخان و      ها این حال میل هخ  جخدایی از دو سخو رواج مخی    

کشورهایی کخ  آشخکار و پنهخان تشخکیل کشخور  غیرعرهخی را هخازویی هخرا  تحقخ           

نمخودن و دو   قاهل اعتماد میشمردند هدان سبب ک  ایران غیر  سیاستها  اسراییل هر می

ها  سیاسی کرد در منطق  ک  از دیرهاز آرزو  تشکیل دولتی کرد را امخر    دیگر گروه

آوردند صرفنظر از اینک  چ  عخواقبی   آرمانی و رسالتی تاریهی هرا  خود ه  حساب می

 ه  هارآید.

د نهستین هار ک  در یک سند رسمی از خود مهتار  هرا  ههشهایی از مردم کخر  

است پس از جنگ جهانی نهسخت. ایخن پیمخان در    « ورس » نرود همان پیما سهن می

 تخری ها مهالفت شدید ناسیونالیسختان  فراه  آمد اما در اندی مدتی  7334ده  اوت 

سخهن از   30تخا   33هخا    پاشا معروف ه  کمال آتاتری شد. در مخاده  له  رهبر  کما

پرسخی در جهخت اسختقالل     را  همخ  رود و راه را هخ  خود مهتار  هرا  کردسختان مخی  

 گذارد. کردستان نیز هاز می
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 اینخدگان هریتانیخا   مپیمان آمخده اسخت کخ  کمیسخیونی مرکخب از ن      33   در ماده

شود تا ظرف شش مخاه پخس از رسخمیت     فرانس  و ایتالیا در شهر استانبول تشکیل می

ده این پیمان طرحی هخرا  خودمهتخار  محلخی درمنخاطقی کخ  هخ  طخور عمخ         نیافت

جنوبِ مرز جنوهی ارمنسختان کخ  از ایخن پخس مشخهص       اند در شرق فرات  کردنشین

راین 31   شد و شمال مرز ترکی  هاسوری  و هین النهرین ه  نحو  ک  در ماده خواهند

کند. در همین مخاده   کند(آمده است ترسی  می ماده حدود و مغور ترکی  را مشهص می

کمیسیون حاصل نشود موضوع ه  دولتهخا   ذکرشده در هر مورد  ک  وحدت نظر در 

شخود کخ  ایخن طخرح هایخد حمایخت از        شود. در ضمن تأکید می مرهوط  ارجاع داده می

کلدانیان و دیگر اقلیتها  نکاد  و دینی را دراین مناط  درنظر هگیخرد و هخا    -آسوریان

ایخران و   ایتالیا  فرانس   این هدف کمیسیونی تشکیل دهد مرکب از نمایندگان هریتانیا 

پس از هررسی درارتباط ها ضرورت اصخالح مرزهخا  ترکیخ      محل نمایندگان کرد تا در

 تصمی  هگیرند چنانچ  در تالقی ها مرز ایران هاشد.

قخرارداد حاضخر    نگوید اگر پس از یک سال پخس از رسخمیت یخافت    می 30ماده   

کنند و نشان دهنخد    ملل مراجع   ه  شورا  جامع  33   مناط  تعریف شده در ماده

ا تشهیص دهخد کخ    رو شو ک  اک ریت مردم این مناط  خواستار استقالل از ترکی  اند

تواند ایخن اسختقالل را هخ      این مردم هلوغ الزم هرا  چنین استقاللی را دارند   شورا می

  حقخوق خخود در ایخن     پخذیرد و از همخ    اعطاء کند و ترکی  اجرا  این امر را می نآنا

ا  خواهد هود میان  موضوع قراداد جداگان  پوشد. جزییات این جدایی   میمناط  چش

 قدرتها  متف  و ترکی .

چنانک  آمد ها اعتراض ناسیونالیستان تری روه  روگشت. این پیمان « سور»پیمان 

در لحظات پایانی عمرخالفت ع مانی تنظی  شده هود اما ها خیز، ترکان جوان ناچخار  

 30دگان آن ه  پیمانی دیگخر روآوردنخد کخ  پیمخان لخوزان ر     پس نشست و تنظی  کنن

آورد امخا   ( خوانده شد. این پیمان دوم سهنی از کخردان هخ  میخان نمخی    7336   ژویی 

سازد. ها این حال مه  اسخت هخدانی  کخ  همخان        جدید را مشهص می مرزها  ترکی 

   نخ  در همخ   راند  پیمان سور ه  از خودمهتار  کردان در چارچوب ترکی  سهن می

ترین سیاستها را نسبت هخ  کخردان      جدید سهت مناط  کردنشین. ها این حال ترکی 
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ه  اجراگذاشت. حتی آنان را همچون قومی مشهص هخا هخویتی متفخاوت از ترکخان هخ       

و در خور توج  این ک  در همخین دوران در ایخران اسختانی هخ  نخام       نیت نشناختمرس

  تخاریهی و فرهنگخی    کردان در ایران ههشی از هدن کردستان داری  و ه  طور طبیعی 

روند اما خودمهتار  ه  معنا  جدید کلم  در عراق پس از شکست  جامع  ه  شمار می

 آورد ن  در ترکی . می صدام حسین سرهر

ها این حال خوب است ه  چند تحول نگاهی گذرا هیندازی  تا جامعیخت موضخوع از   

دوران جدیخد و در چخارچوب کشخورها  کنخونی      نماند. یکی آن کخ  در  چشممان دور

منطق  نهستین عل  استقالل در ایران هرافراشت  شد هخا اعخالم جمهخور  مهاهخاد. دوم     

  کخردان اسخت در عخراق کخ  در یخک دوره از پشختیبانی جخد  ایخران          نبرد مسلحان 

هرخوردار شد. سوم نبرد مسلحان  و چریکی کردان در ترکیخ  مشخهور هخ  پ.ی.ی. از    

نها ک  هگذری  جنبش کرد در سوری  چندان نیرومند نبوده است و زیر تأمیر کخردان  ای

  اینها رو  ه  هدین معناست ک  جنخبش کخرد در سخ      ترکی  قرار داشت  است. هم 

هرافراشخت  اسخت. تحخول     ها  متفاوت قخد  ایران و عراق ها نمودها و جلوه کشور ترکی  

بشخها  فرهنگخی کخرد در ترکیخ  و ایخران از      مه  دیگر در این زمین  این است ک  جن

انخخد در حخخالی کخخ  ایخخن  جریانهخخا  فرهنگخخی حخخاک  در ایخخن دو کشخخور تخخأمیر پذیرفتخخ 

 پذیر  در عراق ه  همان اندازه نبوده است. تأمیر

در ترکی  کردان از خط سنتی خود ه  سود خط التینی جدید چش  پوشیدند کخ   

و البت  در عخراق در هردوجخا کخردان هخ  خخط      جدایی ژرفی ه  هارآورده است. در ایران 

سنتی پایبند ماندند ک  اکنون ه  نیرو  فرهنگی و سیاسی آنان تبدیل گشت  است. در 

ایران جنبش کرد از نظر ملی ها ملیون ایران پیوند خورد و از نظر چپ اندیشی در آغاز 

ک  هرخی از  ا  ه  راه انداخت   چپ هود وسپس جریانها  چپ جداگان  ههشی از هدن 

آنها خصلت سراسر  داشتند ن  محخدود هخ  کردسختان. اینهخا همخ  البتخ  هخ  تخدریج         

دستهو، تحول گشتند ک  موضوع این رسال  نیست. اما مه  است هخدانی  کخ  دکتخر    

تخر مخی دانسخت. در     ا   ایرانی   کردان ایران خود را ازهر ایرانی قاسملو رهبر هرجست 

ه  هویت خواهی ها این دو کشور هیچگخاه هرزهخان رانخده    عراق و ترکی  چنین گرایشی 

 نشد.
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در عصر انقالب اسالمی سیاستهایی هس زیانبار نسبت ه  کردان ه  اجرادرآمد کخ   

توان هم  جا خوانخد. هخا اینحخال دکتخر قاسخملو و حخزهش خواسختار         تفصیل آنها را می

وب ایخران اعخالم   هخا و تقاضخاها  خخود را در چخارچ     جدایی از ایران نشخدند. خواسخت   

ا  ه  نخام پخکای    کردند. این وضع ادام  داشت تا آن ک  یک جریان استقالل طلبان  می

ه  راه افتاد. این جریان از حمایتهخا  هیرونخی   در ایران تحت تأمیر پ.ی.ی. در ترکی  

هرخوردار هود ولی ه  سبب سیاستها  واپسگرا در جمهور  اسالمی توانست شمار  از 

 ا ه  سو  خود ههواند.جوانان کرد ر

ی نیخز نگخاهی هینخدازی . نهسخت     ه  تخاری  . همینجا خوب است ه  یکی دو نکت 0

  اسناد مرتبط  قریباً در هم تها  شکلگیر  جمهور  مهاهاد.  کنی  ه  زمین  اشاره می

« جمعیت احیا  کخرد »رود ه  نام  ها این جمهور  در آغاز سهن از هرپایی سازمانی می

شخهریور   31ان  وۀ کرد( ها نام مهفف : ی.ژ.ی . ایخن سخازمان گویخا در    ر= کوم  ل  ژی

و پخس از ورود غیرقخانونی    7634شود یعنی پخس از سخوم شخهریور    تشکیل می 7637

متفقین ه  ایران و اشغال ایران. هدف جمعیت کخرد از همخان آغخاز هرپخایی کردسختان      

 .می نامیدهزر  هود ک  خود آن را  احیا  کردستان هزر  

آذرهایجخان و   ر این زمخان ارتخش هریتانیخا در جنخوب و ارتخش سخرخ در شخمال        د

قوا  آمریکا ه  ه  شکلها  گوناگون حضور خخود   ههشهایی از کردستان حضور دارند.

گذارد. جمعیت احیا  کرد از این فرصت ضخعف حکومخت مرکخز  در     را ه  نمایش می

عیت خویشاوند  از عراق ه  نام شود. از جم هرد و سرگرم سازماندهی می ایران ههره می

هخا  « پیمخان سخ  مخرز    »آید . پیمانی ه  نخام   نماینده ا  ه  ایران می« جمعیت هیوا»

گیرند و خواسختار پشختیبانی    کنند و ها اتحاد شورو  ارتباط می کردان عراق منعقد می

سخ    از دکنند و مقصخو  شوند. این پپمان را نمایندگانی از کردان ترکی  نیز امضا می می

در مخرز  « داالنپخر »ا  ه  نخام   مرز  یعنی ایران و عراق و ترکی  است. پیمان در منطق 

رپیمخان  « پ  یمانی سخی سخنوور  »رسد و آن را  میان ترکی  و ایران و عراق ه  امضا می

اتحاد شورو  در مناط  اشغالی هرا  تأمین نیازهخا  خخود از نظخر     نامند. س  مرز( می

آذوق  و محصوالت کشاورز  و همچنین تأمین امنیخت هخا هرخخی از رؤسخا  عشخایر و      

متنفذین محلی ارتباط هرقرار کرد و و در همان شش ماه اول اشغال ایخران شخمار  از   
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دالرحمن قاسملو در همخین  زمینداران کرد را ه  شورو  دعوت کردند. نقل قولی از عب

چهل سال مبخارزه  »ارتباط رواج یافت  است ک  خواندنی است . او در کتاب خود ه  نام 

در هاره   سفر سی تن از مالکین و رؤسا  عشایر کرد هخ  هخاکو هنخا هخ      « در راه آزاد 

: اگرچ  من در آن زمان یازده سال  هخودم  لخیکن ماننخد    نویسد دعوت اتحاد شورو  می
ر  از کودکان آن دوره سیاست توج  مرا ه  خود جلب کرده هخود. پخدرم یکخی از    هسیا

اعضا  آن هیأت هود. هیاد دارم موقعی ک  از سفر هاکو هرگشت  چند عدل قنخد و یخک   
نمود ک  شورویها قند و تفنخگ و   پر شکار  خوب همراه آورده هود. چنین می تفنگ ت 

 خیلخی  قنخد  ویکه ه . هودند داده هیئت عضا ا    وسایل دیگر را ه  عنوان هدی  ه  هم
 مخن  نظخر  هخ   کخار  این. هود گران و کمیاب ایران در{ قند} زمان آن چون. هود ارز، ها

تخر   های  کخ  از مخن هخزر     انواده ما هرادران و عموزادهخ در زیرا. نمود می عجیب هسیار
انخد   آوردند ک  پدرم همراه چند نفر دیگر ه  هخاکو رفتخ    هودند  از این سهن ه  میان می

تا حقوق و آزاد  کردها را طلب نمایند! ه  همین علت ری و صریح از پدرم پرسخیدم:  
 7631چخاپ دوم کخرد    پس حقوق کردها چ  شد؟ رچهل سال مبارزه در راه آزاد . 

 .(ه  نقل از دانشنام  37 – 33صفحات 
ه  ی.ژ.ی  پیوسخت و هخا سخرعت تبخدیل گشخت هخ         7636قاضی محمد ه  سال 

قاضی محمد و عخده ا  دیگخر دعخوت     7301شهصیت اصلی این جریان. در  سپتامبر 
 شدند ه  شورو  و ها هاقراوف نهست وزیر جمهور  آدرهایجان دیدارکردنخد. کردهخا در  

 این دیدار وعده هایی گرفتند در جهت هرپایی دولت کرد و جمهور  مهاهاد.
ا  ک  آشخکارا از سخو  کردمخداران تنظخی  شخده       در مقال   «  آزاد دانشنام »در 

جمهخور  مههاهخاد یخا جمهخور      :»است در معرفی جمهور  مهاهاد چنین آمده اسخت  
ژانویخ    33هود کخ  در   یراناکردستان آزاد نام یک جمهور  خودمهتار در شمال غرهی

آذر  73( تشکیل شد و کمتر از یک سخال یعنخی تخا    7630ههمن  3رس  شنب    7303
 «هود. قاضی محمدهر پا هود. مرکز آن در شهر مهاهاد و رهبر این حکومت 7631

رود و    هاال جمل  ا  است آمیهت  ها تناقض. ه  از خود مهتار  سهن می جمل 

خواسخت ایخران را تجزیخ      شن است این است ک  شورو  مخی ه  از جمهور . آنچ  رو

کند و در ههشها  تحت نفوذ خود دو جمهور  مستقل ه  نام جمهور  آذرهایجخان و   
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جمهور  کردستان تشکیل دهد. جمهور  نهست یک مخدعی هخ  داشخت در داخخل     

زد تا هخدف خخود را    خای شورو  ک  در ضمن هرپایی جمهور  کردستان را دامن می

گر سخازد.   انضمام ههشی از ایران را ه  خای آذرهایجانِ آن سو  مرز موج  جلوه یعنی

 اعالم استقالل این جمهور  ه  چاپ رسیده است.« کردستان»   درنشری 

سخید جعفخر    7630آذر  37در آمخده اسخت   «تخاریخ ایرانخی  »  در تارنمایی هخ  نخام  

الم کخرد و  آذرهایجان را اعور   رهبر فرق  دموکرات  تاسیس حکومت خودمهتار  پیش 

کخرد  نشینی    قوا  ارتش  عقب در هراهر حمل  7631آذر  37درست یک سال هعد در 

                                     کشت  شد.                                                                                                                               در یک سانح  اتومبیل در این شهر 7633تیر34و ه  هاکو گریهت و در 

 7630شخهریور 73ور  در  یشخ  پ»کخ   خخوانی      همین طلب مخی  سپس درادام  

مهتخار  آذر ایخن سخال حکومخت خود    37حزب دموکرات آذرهایجان را هنیان نهخاد و در  

از سخو  حخزب    7630روز هعد از آن  در دوم ههمخن سخال   40آذرهایجان را اعالم کرد. 

اعخخالم شخخد. تشخخکیل « جمهخخور  خودمهتخخار»کردسخختان در شخخهر مهاهخخاد دمخخوکرات 

جمهوریها  خودمهتار آذرهایجان و کردسختان از تبعخات حضخور درازمخدت نیروهخا       

هخردار  از   شورو  در ایران و ناشی از شکست روسی  در کسب امتیاز استهراج و ههخره 

هایجان شرقی  آذرهایجان نفت دریا  خزر از دولت ایران هود. در آن زمان استانها  آذر

غرهی  اردهیل  مازندران  نیمی از اسختان کردسختان و همچنخین ههشخها  وسخیعی از      

شمال استان خراسان تحت اشغال نظامیان روس هود. حضور نیروها  نظخامی روسخی    

در خای ایران و امتناع آنان از خارج شدن از شهرها  شمالی کشور مغایر ها تعهخدات  

 «.ان آمریکا و روسی  و انگلیس در تهران هودمسکو در اجالس سر

  ایران را هخ    چنانک  نهست در هاال آوردی  هاقراوف تداری اجرایی سیاست تجزی 

عهده داشت و اعالم موجودیت ایخن دو جمهخور  در عخرض چهخل روز فاصخل  از هخ        

 ظهور احخزاب »صورت گرفت. در همین تارنما در ارتباط ها این موضوع می خوانی  ک  

   دموکرات در آذرهایجان و کردستان حاصل این تحوالت هود. این دو حزب هخا فاصخل   

در دو اسختان مخذکور تاسخیس شخدند و      7630اندکی از یکدیگر هین شهریور تخا آهخان   

جمهخور و دهیرکخل حخزب کمونیسخت جمهخور  آذرهایجخان        میرجعفر هاقروف  ریخیس 

تخرین عامخل    تقی  هخود  مهخ   شورو  ک  ها محافل حزهی هر دو اسختان در تمخاس مسخ   
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ور  در  رفخت. سخیدجعفر پیشخ     اجرایی سیاستها  روسی  در این تحوالت ه  شمار می

« آذرهایجان و قاضی محمد در کردستان رهبر  احزاب دمخوکرات را هرعهخده گرفتنخد.   

اند و ما در اینجا قصد هازگویی آنهخا را   این تحوالت البت  گسترده ه  هحث گذاشت  شده

تنها خواستی  ها استفاده از مناهع کرد  و غیر کخرد  نشخان دهخی  هخر وقخت      نداری . 

کردستان پرچ  جداسر  یا استقالل هرافراشت  هود ه  مدد نیروها  هیگان  هوده اسخت.  

در داخل ایران تنها تقاضا  مه  کردان تقاضا  آموز، ه  زهان مادر  هخود. در دیگخر   

فاوت نداشتند . اگر ظل  هود هرا  هم  هود و اگر ها کردان و دیگر ایرانیان هاه  ت زمین 

 نشست هرا  هم  هود. رفاهی ه  هار می

  کخرد پخس از جنخگ     . در هاال دیدی  جمهور  مهاهاد و جنبش جدایی طلبانخ  1

جهانی اول در ایران در هیأت جمهور  مهاهاد ه  قصد تخداری جخدایی هخزر  در سخ      

یعنی درست در زمانی کخ  ایخران در ضخعف    کشور ترکی   عراق و ایران ساماندهی شد 

  ایخران امخر       تجزیخ   مطل  هود. متفقین در ایران حضور نظخامی داشختند و نقشخ    

نمود و هواخواهانی جخد  در میخان نیروهخا  پیخروز در جنخگ جهخانی دوم        جد  می

 داشت.

  ع مخانی   شکست صدام توسط نیروها  آمریکخایی کشخور عخراق را کخ  از هدنخ      

تخ  شخده هخود  در    و قیمومخت انگلیسخیان سخاخت  و پرداخ   و تحت نظارت  جداشده هود

موقعیتی ضعیف قرارداد. اقلی  کردستان ه  مدد آمریکاییان سروسامان گرفخت. ایخن را   

پرداختنخد    شاید هتوان غرامتی دانست ک  نیروها  نظامی ایاالت متحده ه  کردان مخی 

سال  ها ایران هرکردان رفتخ   در عوض ستمی ک  در عصر صدام و در طول جنگ هشت 

آمخد. نیروهخا  کخرد در     تردید یک موقعیت تاریهی ه  حساب می هود. همین امتیاز هی

عراق از این فرصت ههره جستند و منطق  ا  را ه  نام اقلی  کردستان از خودمهتخار   

مند کردند. اما در مذاکرات مرتبط ها قخانون اساسخی هخ  ایخن حخد اکتفخا نکردنخد         ههره

ستار انضمام ایالت کرکوی ه  اقلی  کردستان گشتند. این تقاضا  کردان در متن وخوا

قانون اساسی گنجانده شد و قرار هراین شد ک  طب  ضواهطی در مدتی معخین در ایخن   

پرسی وضعیت کرکوی را روشن سازد:    این هم  پرسی انجام شود و نتیج  ایالت هم 

ت ک  هست ه  شکل ایالتی چنخد قخومی اداره   یا واهست  ه  اقلی  شود یا ه  همین صور
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شود. در زمان صدام عرهان زیاد  ه  این اقلخی  کوچانخده شخدند و در نتیجخ  ترکیبخی      

کرد   ترکمنی  عرهی شکل گرفت ک  دو گروه نهست از ساکنان قدی  این منطق  هخ   

 رفتند. شمار می

نخاط   دیگخر م  کرکخوی و خواهد در    مجری  می از قوه قانون اساسی 704   ماده

پرسخی هرگخزار کنخد. ایخن        ساکنانشخان همخ    ارادهمورد مناقش  ه  منظور تشخهیص  

هرگخزار شخود. هنخا هخر      3441دسامبر  67هایست پیش از  پرسی طب  این قانون می هم 

هخ  اجخرا    3441تواف  این تاریخ شش ماه عقب افتاد و قرار شد رفرانخدم در تاهسختان    

ا  نفت خیز هود در زمان صدام سیاستها  عرهخی   وی منطق از آنجا ک  کرک  7درهیاید.

شد. در نتیج  مالکیتهخا  زمخین در ارتبخاط هخا      ساز  ر = تعریب( جمعیتی تعقیب می

کرکوی ه  میزان در خور توجهی پرسش هرانگیخز گشخت  هخود. ایخن سیاسخت تنهخا در       

بار  سخاکنان  کرکوی ه  اجرا درنیامد. مناط  دیگر  از عراق نیز در معرص اخراج اج

سان در معرض پذیر، ساکنانی تازه واقع شدند. ه   اصلی خود قرار گرفتند و ه  همین

همین جهت پس از سقوط صدام حسین هسیار  خواستار اصخالح وضخعیت جمعیتخی     

نجا ک  کردان در آن مقطع موقعیتی خخاص کسخب   مناطقی از عراق هرآمدند اما از آدر 

رکوی را در قانون اساسی هگنجاننخد واز منخاط  دیگخر    کرده هودند توانستند فقط نام ک

ا  کلی یادکنند. اهمیت کرکوی در ضمن ازآن جهت هود ک  نفت زیخاد    تنها ها اشاره

نیخز  « قانون گذار نظام ادار  »قانون اساسی موقت ک   11   در آنجا وجوداشت . ماده

رارگخرفتن در نظخام   نامیده شده است ه  مورد کرکوی و مناط  مورد مناقش  از نظخر ق 

شخدگان و   کند. این ماده خواستار پرداخت غرامت ه  هیرون رانده ادار  جدید اشاره می

شود ک  اموالشان مصادره شده هوده است اما همان سخان کخ  روشخن اسخت      کسانی می

 شود.  محدود ه  کرکوی نمی

 شورا  ریاست جمهور  حکومت انتقالی موظف شد ه  منظور رفع 11   در ماده

هایی ه  مجلس ملی عراق هدهد و چنانچ  نتواند هخ  اتفخاق آرا    تغییرات ناعادالن  توصی 

طخرف تعیخین کنخد تخا      هایی دست هیاهد هاید ه  اتفاق آرا یک داور هخی  ه  چنین توصی 

                                                           
1.O’Leary B.,Batemen D./Article 140…May 7 , 2008.Conference 

paper.Washington DC.May 9, 2008. 
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هایی تنظی  کند. چنانچ  شورا نتواند هرسر تعیین یک داور  موضوع را هرهرسد و توصی 

اید از دهیر کل سازمان ملل متحد ههواهخد شهصخیت جهخانی    طرف ه  تواف  هرسد ه هی

ا  را همچون داور تعیین کند. در اینجا البت  نیامده اسخت چنانچخ  شخورا هخ       هرجست 

سازمان ملل متحد رجوع نکند یا نتواند هرامر اتفاق آرا ه  سازمان ملل رجخوع کند چخ    

 خواهد شد یا چگون  هاید اقدام کرد.

قخانون گخذار قبخول ایخن واقعیخت اسخت کخ          11   اط ها مخاده   مه  در ارتب نکت 

تغییرات جمعیتی و دستکاریها  مرز  عمیقی در عراق ه  وقوع پیوست  اسخت. هرامخر   

دار  این تغییرات ن  فقط حقوق هشرک  حقوق سیاسی و حقوق اقلیتها و قومیتها خدش 

را ه  تنهایی ه  هحخث   704   توان ماده   مه  دیگر این است ک  آیا می اند . نکت  شده

 704   را یکجا و هاه  در نظرگرفت. ه  هرحال ماده 11و  704   گذاشت یا هاید ماده

ها ه  هرحال  در قانون گذار. اما هردو  این ماده 11   در قانون اساسی قراردارد و ماده

 گذارند. ا  معین را ه  نمایش می انتظارات دوره

از قول دکتر صخاحب قهرمخان فیلخی نایخب     « کردپرس»در خبرگزار  هین المللی 

هاتوجخ  هخ  وضخعیت و    »قانون اساس عراق آمده است کخ    704رئیس کمیسیون ماده 

عراق زمان نیخاز   یقانون اساس 704   سال هرا  عملی شدن ماده 14مشکالت موجود 

الی دکتر فیلی این نکت  را طی سهنرانی خود در مرکز هین المللی مطالعات ع 7«است!

اخختالف میخان      یکی از نقخاط عمخده   704   دانشگاه تهران هرزهان راند. او گفت ماده

منخاط    کردها و دولت مرکز  است. ها این حال او معتقد هود ک  عمر اخختالف هرسخر  

گردد. یکخی   ه  همان زمان تأسیس دولت عراق ... هازمی»مورد مناقش  هرسرتعیین مرز 

ه ه  آن ه  صخورت مسختقی  اشخاره شخده اسخت شخهر و       از مناطقی ک  در خود این ماد

استان کرکوی است. البت  ه  غیر از کرکوی شهرها و استانها  دیگر  نیز هستند ک  

شخود ایخن اسختانها عبارتنخد از موصخلرنینوا( دیال  و       این ماده قانونی شامل آنها نیز می

کل استان کرکوی ه  هاور او نام کرکوی هدین سبب ذکر شده است ک  « صالح الدین.

 مورد مناقش  است اما در دیگر استانها تنها ههشی از آنها موضوع مناقش  است.
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حاک  آمریکایی عراق کخ  در حخد فاصخل    « پال هرمر»    در زمان حکومت دوسال 

« هرمخر »هود یک قخانون اساسخی موقخت کخ  هخ  قخانون        3440تا پایان  3446سالها  

ا  ه   مناقش  و ادعا هرسرمناط  مهتلف در ماده معروف است نوشت  شد. در این قانون

و در قانون اساسخی   3441قانون اساسی گنجانده شد. این ماده در سال  11   نام ماده

ه  هاور دکتر فیلی این است کخ    704   تغییر نام داد. هدف ماده 704   عراق ه  ماده

رونخد.   ه  شخمار مخی  ح  ه  صاحب آن هازگردد. کردها و ترکمنها از این دست مردمان 

 7این مردم از کرکوی رانده شدند و جا  آنان را اعراب ساکن جنوب عراق گرفت  انخد. 

جاهجا کردن مردم اکنون کار  ساده نیست. یا دست ک  کار  نیست ک  هتوان ها اهزار 

تردید خونهخا   دموکراتیک ه  آسانی ه  سرانجام رساند. توسل ه  اهزار غیردموکراتیک هی

  قخانون اساسخی شخرایط عخاد       واهد ریهت. نهست هاید طب  همین مخاده هرزمین خ

ایجاد شود. سپس سرشمار  و آمخارگیر  شخود و سخرانجام راه هخرا  هرگخزار  همخ        

در عخراق   هخا چنخدان سخاده نیسخت خاصخ  کخ  هخرروز       پرسی هموار گخردد. ایخن چیز  

اعش ظهور کرده آید. اکنون ک  د شود و عملیات انتحار  ه  اجرا درمی گذار  می همب

شود ک  این همب گذاریها در طول این سالها  پس از سقوط صدام هخ    است آشکار می

   آمخده اسخت و هخیچ ارتبخاطی نداشخت  اسخت هخا شخیوه         قصد و ها نقش  ه  اجرا درمی

  اجرایخی هخی عیخب و ایخراد      حکومتدار . این هدان معنا نیست ک  حکومت یعنی قوه

ها  افراطی سنی هرگخز حکخومتی شخیعی را     معناست ک  گروههوده است اما این هدان 

تاهند و از آن هاالتر حاضر ه  پخذیر، عراقخی فخدرالی هخا رسخمیت ههشخیدن هخ          هرنمی

نهواهنخد هخود. از هنگخامی کخ  عخراق کنخونی هرامخر          خودمهتار  حکومتی کرد ها ح

داده شد ک   یدخالت انگلیسیان پس از فروپاشی امپراتور  ع مانی شکل گرفت ترتیب

سنیان هراین  کشور حکومت هرانند. از این روست ک  اهل تسنن سنتی ایخن سخرزمین   

ا  دموکراتیک تن دهند و رأ  اک ریت را پذیرا شوند. این واقعیخت   توانند ه  شیوه نمی

کنند و هیهوده از دخالتها  هیرونی یا ناموجخ  هخودن شخیعیان     ساده را خیلیها هاور نمی

تبار قادر نیستند کردان سخنی را   یع  ه  کنار  همین اهل تسنن عربرانند. ش سهن می

ه  تحمل کنند. تنها حکومت موج  هرا  این مردم حکومتی اسخت هرآمخده از عشخایر    
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ها ه  در اقلیتند نسبت هخ  شخیعیان و کخردان. هنخاهراین تضخاد        عرب سنی. این گروه

و فقخط از راه هرپخایی   گخذار  شخده اسخت کخ  فقخط       الینحل در درون این کشور پایخ  

حکومتی متحده یا ه  اصطالح امروز  فدرال قاهل حل است. حتی اگر کردان  کرکوی 

پذیرند  در جاها  دیگر هخ  مردمخانی    را ه  ه  دست آورند ک  عرب تباران آن را نمی

زینخد کخ  سخاز، ایخن      گون و هرآمده از قومیتها و دینها و فرهنگها  متفاوت مخی  گون 

گنجخد مگخر هخ  مخدد اسختقرار راه حلخی        ی و عدم تجانس در تصور نمیهم  ناهماهنگ

دموکراتیک ک  مبتنی هاشد هر آرا  عمومی و مبتنی هاشد هر رعایخت حقخوق متنخوع و    

ا  هسان کخردان سخعی      است مار است ن  چیز  دیگر. اگر ه  عده مهتلف. این ممره

ا   ند راه چنخدان خردمندانخ     عمل هپوشان هایشان را جام  کنند از راه تجزی  خواست 

اند زیرا ک  ها دشخواریهایی ناشخناخت  و حتخی خطرآفخرین دسخت هخ  گریبخان         نپیموده

 خواهند شد.

در « داعخش »وردم ناگهان ها ظهور جریخانی هخس هغخرنج هخ  نخام      آ  آنچ   . هم 3

کردان ک  در حال گفتگو و جدل هخا حکومخت مرکخز      گرفت. معرض تحولی تازه قرار

ا   د ها هرآمدن داعش ه  جخدایی از عخراق گرویدنخد و ایخن مقطخع را مرحلخ       عراق هودن

در  3470سرنوشت ساز هرا  تحق  آرمانهایشان دانستند. مسعود هارزانی ماه ژویی    

ساز فرارسیده اسخت ن   زمان اتهاذ تصمی  سرنوشت»هراهر پارلمان اقلی  کردستان گفت 

در همین نشری  آمده   7«ایمان تصمی  هگیرند.ما نباید در انتظار هنشینی  تا دیگران هر

است در حالی ک  کاخ سفید می خواهد کردان در هراهر داعش ه  عخراق یخار  هدهنخد     

کردنخد   تمایل کردان متوج  جداگشتن از عراق است. در این مقطع کردان تصخور نمخی  

از قادر هاشد موجودیت نظام سیاسی اقلخی  کردسختان را هخ  خطخر هینخدازد.      « داعش»

تواننخد   سو  دیگر ه  قدرت رزمی خود ایمان داشتند و تصورشان هخراین هخود کخ  مخی    

  کوهنده خطر داعش را از میان هردارند. این اشتباه محاسخب  را دیگخر    هایک ضد حمل 

ا  نیز داشتند. ه  واقع داعش از کمکها و سالحهایی هرخوردار هود کخ    نیروها  منطق 

. وقتی موجودیت ارهیل ه  خطر افتاد تازه کردان دانسختند  در آغاز هرهمگان معلوم نبود
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ها چ  غول ناشناخت  ا  روه  رو هستند. نهست از کمکها  ایخران هرخخوردار شخدند و    

 سپس ه  تدریج آمریکا و سپس نیروها  ائتالف ه  کمکشان شتافتند.

 آورده هود  هل تمام منطقخ    سخنی نشخین هخ      داعش ن  تنها موصل را در اختیار

شهر  چون موصل گریهت  می کرد. ارتش عراق ک  درآغاز از  اضاف    هغداد را تهدید

شد ک  هغداد ه  خطر افتاد.  دید ه  تدریج جمع و جور می هود و خود را فاقد توانایی می

   هر صخحن   3470  اکتبر  مبارزان داعش یا ه  قولی جهادگران این جمعیت در نیم 

همین مقطع حمالت هوایی نیروها  ائتالف شدت گرفت  رزمی عراق مسلط هودند. در 

هود و داعش را در عراق و سوری  گرفتار ساخت  هود اما از آنجا کخ  حمخالت هخوایی در    

توانست نیروها  ضدداعش را نیز ه  خطر هیفکند  شد و چ  هسا می هم  جا ممکن نمی

در ایالخت انبخار    آورد. هخرا  نمونخ    ا  مطلخوب هخ  هخار نمخی     در نتیج  همخواره نتیجخ   

خواستند محل را تری کنند تا هتواننخد مواضخع    آمریکاییان از نیروها  ارتش عراق می

در همین موقع هغخداد نیخز در معخرض خطخر قخرار گرفخت و         7داعش را همباران کنند.

ا  گسخترده   شد. داعخش توانسخت  هخود جبهخ      یور، ه  کوهانی نیز ها شدت تعقیب می

رآمخخده از کشخخورها  مهتلخخف خاصخخ  جوانخخانی کخخ  در غخخرب هگشخخاید و از نیروهخخایی ه

زیستند و از تحقیر غرهیان ه  ستوه آمده هودند ه  میزانی در خور توج  ههره هگیرد   می

مناهع مالی داخلی هرا  خود دست و پاکند و از یاریها  مالی هیرونی نیخز سخود هبخرد.    

ا  از اههخام   در هالخ  داعش آن نیرو  خطرآفرینی شده هود و شده است ک  در ضخمن  

 طلبند. کند وهسیار  در غرب و در منطق  همین اههام را می عمل می

ام. مخی ماننخد هخرا  یادداشختها       ها  هسیار  را در این یادداشت نیاورده . نکت 1

   ام رفتخار شختاهزده   دیگر. آنچ  اما مه  است و در این یادداشت هخ  آن اشخاره داشخت    

     پدیخده  ها موضخوع اسختقالل و موضخوع هخس پیچیخده      رهبران کرد است در ارتباط

ملت و تعهد ه  هقا  این واحد خاص ک  از اقخوام مهتلخف جمخع و جخور شخده       -کشور

هخایی را     رهبخران و جمعیتهخا  سیاسخی کخرد نکتخ       هاشد. در مورد رفتخار شختاهزده  

اند  گرفت هرشمردم. هاتوج  ه  این ک  کردان در کشورها  مهتلفی پراکنده شده یا قرار

تخوان موضخوع کخرد را حخل کخرد هخی آن کخ          پرسش اساسی این است ک  چگون  مخی 
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توان درسخت پاسخخ    موجودیت واحدها  کنونی را ه  خطر انداخت. این موضوع را نمی

ملت موضعی درست اتهاذ کنخی    -  کشور داد مگر آن ک  هتوانی  در ارتباط ها مسئل 

 هیندازی .و این چنین موضع و نگرشی را جا 

  کنونی خاورمیان  یا حداقل چهار کشور مطرح آن یعنی ترکی    کردن نقش  پاره

  سیاسی و راهبرد  ه  کنخار   نماید. اما این نکت  ایران  سوری  و عراق کار  آسان نمی

  دیگر است یا دست  ک  این ک  ایخن دو نکتخ  از نظخر     آنچ  اکنون مه  است دونکت 

هاهت مبحث مشروعیت از اهمیتی خاص هرخوردارند. یکخی ایخن     سیاسی و از  اندیش 

ملتی شکل گرفت از نظر درونی چ  نیرویی ح  دارد چارچوب آن را  -ک  وقتی کشور

گخذار    ملت ک  در می اق اولیخ  یعنخی در پایخ     -دره  هریزد؟ آیا ههشی از این کشور

سخهی  هخوده   رود  ر میملت ک  همانا قانون اساسی آن ه  شما -قانون هنیاد  این کشور

تواند ه  تنهایی اقدامی تجزی  کننده ک  ه  هرحال هنیاد قانون پای  را در هخ    می  است

  آن روهیخاورد؟ در     ه  هخ  پیوسخت    ریزد   ه  جداگشتن از پیکره شکند و فرو می می

ملتها  نخوع جدیخد    -ام ک  کشور ا  در ارتباط ها قانون اساسی افغانستان نوشت  نوشت 

گخام تصخور غالخب ایخن هخود کخ        ملتها  عهد قخدی  نیسختند. در آن هن   -شاه  کشورم

ا  سخامان   ملتی مبتنی هر یک ملت یکپارچخ  یخا اک ریخت هخزر  یکپارچخ       -هرکشور

توان در ارتباط ها کشورهایی چون آلمان یا چخین     این مورد را می یاهد. م ال ساده می

ر  چون افغانستان متشخکل شخده اسخت از    یا ژاپن مشاهده کرد. در دوران ما اما کشو

تر دارد. یخک هخار    ا  کهن   اینها پیشین  چند قوم  یا پاکستان یا حتی ایران ک  ازهم 

ملتی شکل گرفت   اگر عامل هیرونی را کنار هنهی   تنهخا هرامخر همخآرایی و     -ک  کشور

ندیشی  مبنا  موافقیت ساکنان آن می تواند آرایش خود را تغییر دهد . اگر جز این هی

ملت سست و ناپایخدار خواهخد هخود یخا آن کخ  در هرلحظخ         -شکلگیر  و تداوم کشور

رسد ک  قدرت ماد  هیشختر  دارد و   خشونت آفرین می شود و ح  ه  آن ههشی می

ملتهخا مبتنخی    -قادر است سرکوب پیش  کند. صلح و آرامش در ایخن دسخت از کشخور   

انخد و   ا  ک  هاه  سخامان داده    قانونی پای  پای است هر وفاق آغازین و استوار است هر 

ملت را  -تنها هر اساس همین قانون نیز دگرگونی آن را هدف می گیرند. تشکیل کشور

ملتخی در اسخاس    -ا  فرصخت طلخب هرشخمرد. هخر کشخور      نمی توان پیمان موقت عده
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شخود و     شخهروندانش جمخع و جخور مخی       تأمین خیر عمومی و سعادت همخ   هرپای 

نمایخد.   ملت  امر  اجتنخاب ناپخذیر مخی    -یاهد. از این رو تداوم این کشور سروسامان می

ملتی هرامر سوانحی خاص در ه  فروهریزد  چنخین رویخداد  معیخار و     -اگر ه  کشور 

گیرد. تأمین خیرعمومی همواره هدف  اجرایی گردانندگان هر  مبنا  محاسب  قرار نمی

ملت هم  شهروند هخ    -دهندگان کشور   تشکیلملتی است. ه  همین سبب ه -کشور

 ها  ادار  و اجرایی در خدمت این شهروندان هستند.   حلق  آیند و هم  حساب می

ملتهاسخت. وقتخی    -  مه  دیگر استمرار مشروعیت در ایخن دسخت از کشخور    نکت 

ا  ندارد جخز آن کخ  هخا     ملتی چند قومی در هافتی هماهنگ شکل گرفت چاره -کشور

  دموکراسی و آرا  عمومی شخهروندان خخود امخور جخار  و دفخاع از خخود را       توسل ه

ملخت هخ  خطخر هیفتخد      -سازماندهی کند. هنگامی ک  کلیت و موجودیخت ایخن کشخور   

  اجزا  این چخارچوب توافخ  شخده هسختند. نخ  تنهخا        همگان موظف ه  دفاع از هم 

دفخاع از ایخن    کنخد  هخل   دموکراسی یعنی آرا  عمومی چخارچوب کلخی را تعیخین مخی    

هاشد. هدین ترتیب مشروعیت درونی و پاسخدار  از     همگان می چارچوب نیز ه  عهده

رود. هخ  همخین سخبب هخ       این مشروعیت در هراهر تهاج  امر  همگانی ه  شخمار مخی  

کشورهایی ک  حتی فدرال هستند ناچار امر دفاع و سیاسخت خخارجی را هخ  حکومخت     

اشی از مروتها  زیرزمینی متعل  ه  همگخان اسخت .   گذارند. درآمدها  ن مرکز  وا می

تواند ه  خود اختصاص دهد آن چیز یخا چیزهخایی اسخت کخ  هرامخر       آنچ  هر ناحی  می

شود. تازه ههشخی از محصخول هخ      تال، مردم همان ناحی  یا اقلی  یا والیت کسب می

ور دست آمده از این تال، نیز هاید هست  هخ  نسخبتی توافخ  شخده هخ  سخود کخل کشخ        

  دفاع و جبران خسرانها  طبیعخی ناگهخانی    اختصاص داده شود ه  منظور هرپایی قوه

 یا چیزها  از همین قبیل.

در ارتباط ها مورد عراق کافی است نگاهی هیندازی  ه  قانون اساسی این کشور. در 

توان وضع کرد    دوم این قانون اساسی ها صراحت آمده است ک  هیچ قانونی نمی ماده

مغایر اصول دموکراسی و حقوق هنیاد  و آزادیها  مندرج در این قخانون اساسخی   ک   

ا  معرفخی     سوم عراق را کشور  چند ملیتی  چند مذهبی و چنخد فرقخ    هاشد.  ماده

کند. ها این حال تصریح شده است ک  عراق ه  جهان اسالم تعل  دارد و هخر همخین    می
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م دین رسمی دولت است و هخیچ قخانونی     دو ذکرشده هود ک  اسال اساس ه  در ماده

 توان وضع کرد ک  ها اسالم مغایرت داشت  هاشد.   نمی

  چهارم قانون اساسی دو زهان عرهی و کخرد  همچخون زهانهخا  رسخمی      در ماده

روند. ها این حال آموز، ه  زهانها  مادر  مانند ترکمنی  آسخور  و   عراق ه  شمار می

 اند. ارمنی تضمین شده

قانون اساسی عراق مبتنی است هر اصول فدرال و غیر متمرکز. هخا اینحخال   ساختار 

همواره هقا  همین اصول مبتنی است هر همخین قخانون اساسخی. مخاده یکصدوشخانزده      

داند از پایتهخت  منخاط  و اقخالی  و ادارات     نظام فدرالی جمهور  عراق را متشکل می

سی اقلی  کردسختان و مقامخات آن   آمده است ک  این قانون اسا 771   محلی. در ماده

شناسد. در همین ماده در قسمتی دیگر قانون  را همچون اقلیمی فدرال ه  رسمیت می

داند. هدین ترتیب هم  چیز در  اساسی ایجاد مناط  دیگر  را ه  همین شیوه مجاز می

شود. مناط  هم  نوع حقی دارند مگر حقوقی  چارچوب همین قانون اساسی مطرح می

ا، پایتحخت   رونخد. هغخداد در هیخأت کنخونی     حکومت فخدرال هخ  شخمار مخی     ک  خاص

 جمهور  عراق است.

شود این اسخت     مه  دیگر  ک  در ارتباط ها موضوع کردستان مطرح می . نکت 1

ک  آیا موجودیت اقلی  کردستان عراق موجودیتی موقت است یا پایبند ه  عراق متحد 

ار ؟ ایخن پرسخش را نبایخد کخ  اهمیخت        حقوق خودمهتخ  ضمن هرخوردار  از هم 

ام زیرا ک  هخر سرنوشخت ههشخها  دیگخر      دانست هرچند ک  یک هار ه  آن اشاره داشت 

 نهد. کردنشین در کشورها  منطق  امر می

توانخد یخا حخ      ملت چند قومی یا ملیتی می -اگر تصورکنی  هرههش از یک کشور

پیشخ  کنخد  در چنخین حخالتی     دارد هست  ه  میل خود هر زمان ک  ههواهد جداسر  

سازد. فرض جدایی از یک کلیت هنوز ه   هرانگیز می حتی موجودیت خود را نیز پرسش

  کخردان    معنا  استقالل جزء جداشده نیست. اگر این جزء جداشخده ماننخد مسخئل    

خواستار پیوند ها ههشهایی دیگر هاشد در این صورت تا آن پیوند آرمخانی انجخام نشخده    

جزء جداشده فاقد هویتی مستقل است هرچند ک  پخرچ  جخدایی را خخود    هاشد  خود 

هرافراشت  هاشد. هاید صبرکند تا ها ههشها  دیگر  ک  مخورد نظخر، هسختند متصخل     
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گاه از هویتی تازه سهن هراند. در چنین وضعی ها یک معضل هس پیچیده در  شود و آن

اشده فقخط متکخی هخ  خخود     شوی . اما اگر جزء جد   حقوق هین الملل مواج  می حوزه

هماند و خواستار پیوند ها جایی دیگر نباشد دراین صورت هغرنجی کار کمتر خواهد هود. 

هخا رعایخت   اسختقالل خخود را   تواند طی مراحلی قادر شخود طخرح    این جزء جداشده می

تعقیب کند. مورد کردستان اما در همان  المللی مبتنی هر شناسایی هینضواهطی خاص 

گیرد ک  ناچار ه   تحمل خواهخد هخود. یعنخی هایخد در انتظخار       ت قرار می  نهس دست 

تعیین سرنوشت ههشها  دیگر روزگار هگدراند. آیا چنین چیز  رخ خواهد داد و تخازه  

اگر رخ هدهد چ  سود  خواهد داشت؟  ه  همین سبب است ک  این قل  در ارتباط ها 

دانخد.   را ههتخرین راه حخل مخی      تمدنی ما راه حخل تمخدنی   معضالت قومی در منطق 

 پسانتر در جایی از این راه حل یاد می کن .

. مه  ترین نقص جنبش کرد از آغاز همانا جستجو  هویتی سیاسی هوده است. 3

اند از اشختراکات فرهنگخی    اند و کمتر خواست  کردان همواره از استقالل سیاسی دهم زده

اشتراکات سیاسخی  از هسختر اشختراکات     خود سهن هرانند. البت  هاید در نظر داشت ک 

اند اما نقصانی ک  از آن یادکردم متوج  دو جنب   فرهنگی و ه  یک اعتبار قومی هرآمده

از آگاهی در میان کردان هوده است. یکی آن ک  اشتراکات فرهنگی را محدود ساختند 

ت  ه  همخین  ا  و البت  در موارد  ه  اشتراکات زهانی پیوس عشیره -ه  اشتراکات قومی

فرهنگی و ه  اعتبخار  تمخدنی را    -اشتراکات قومی و دو دیگر آن ک   اشتراکات میان 

تخر آن کخ  هخ  سخبب تأکیخد هسخیار هراشختراکات قخومی           یکسره از یاد هردند یا درست

ها  نتوانستند و نهواستند خصوصیات تمدنی و کهن خود را هرجست  سازند. ه  این نکت 

 خواه  پرداخت.  جداگان  و تفصیلی نیز

در یک کالم وقتی اشختراکات سیاسخی هرآمخده از خصوصخیات قخومی دسخت هخاال        

شوند و ه  علت سیاسی هخودن قخدرت    کند  تمناها  سیاسی عاملی هرجست  می پیدامی

آورند. مبحث اشتراکات فرهنگی در چنین  هسیج و نیرو  رزمندگی هاالیی ه  دست می

دهند وه  تنهخایی تخوان    ولی ه  حیات ادام  میوضعی ها تفسیر  سهت متعارف و معم

 کنند. ا  پیدا نمی هسیج توده
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البت  در اینجا نباید اهمیت رویداد  چون نبرد مقاومت  مردمی در کوهخانی را کخ    

اهمیت دانست. در کوهانی نبرد  جریان یافت ک  همبستگی میان کرد  را نیرومندتر 

درآورد. کردان ترکی  در حمایت از مردم تر از همیش  ه  نمایش  و مه  آن ک  مشهص

کوهانی دست ه  تظاهرات زدند و کردان عراقی هرچند ه  صورتی نمادین اما توانسختند  

رسخید هرامخر    شمار  از رزمندگان پیشمرگ  را ک  تعدادشان ه  یکصخدوپنجاه نفخر مخی   

نخد و  فشارها  ایاالت متحده و سرانجام ها موافقت ترکی  از خای این کشخور عبخور ده  

  مهخ  از نظخر    واردکوهانی کنند. گرچ  هم  چیز حساب شده رخ می دهخد امخا نکتخ    

ا  یافخت و   تاریهی رواهط عاطفی میان کخرد  اسخت کخ  هرسخر کوهخانی تجلخی ویخکه       

 تردید در آینده امر ههشی خود را ه  رخ می کشد. هی

بایخد نبخرد    در همینجا نباید این نکت  را از دیده دور داشت ک  نبرد کوهخانی را ن 

ا  کرد  داری  ک  متشکل  در یکسو جبه  تنها صرفاً کرد  ه  حساب آورد. در کوهانی

ایخن جبهخ  از    امخا  ا  مهالف هشار هسختند همخراه هخا کخردان کوهخانی.      از عرهان سوری 

  آمریکا و پشتیبانیها  لجسختیک ایخن کشخور     حمایتها  رزمی هوایی ایاالت متحده

هخا    زند ولی ه  هرحال اجخازه داد پیشخمرگ    گاه چشمکی میشود. ترکی   مند می ههره

کرد عراقی از درون ترکی  وارد کوهانی شوند یعنی نوعی حمایت را ه  نمایش گذاشخت   

هایی مهتلخف از حرکخت مقاومخت     است. ایران نیز از راه عراق و از درون سوری  ه  گون 

 آورد. در کوهانی حمایت ه  عمل می

داعش قراردارند ک  این نیروها یکسخره خصخلتی ورا ملخی     در سو  دیگر نیروها 

دارند. از عرب تبخاران عخراق و منطقخ  گرفتخ  تخا شخهروندان کشخورها  شخب  قخاره و          

اند یا از راه ترکی  و کشخورها  غرهخی. اینهخا همخ       کشورها  دیگر ک  یا مستقی  آمده

داعش راه انداخت     درخور توج  است ک  هر نبرد  ه  صورتی ک    این پدیده نشان 

کنخد. نبخرد در    است در اندی مدتی خصلتی ورا ملی و هخ  اعتبخار  جهخانی پیخدا مخی     

   جهخانی کخ  همخین امخر هخر آینخده       -کوهانی ه  همین اعتبار نبرد  است منطق  ا 

 پیکارها در نقاط مهتلف جهان تأمیرگذار خواهد هود.  

واقعیتی است نمایشی ک  هخ  مخدد   نشاند  آنچ  در ارتباط ها کوهانی اندوه ه  هار می

ن  «کلوسخئوم »اند ه  یک  ها  غرهی ممکن شده است. شهر کوهانی را تبدیل کرده رسان 
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انخخد هخخ   انخخد هخرا  دفخخاع   تبخخدیل کخرده   و آن ههخش از مردمخخی را کخخ  در شخهر مانخخده  

انخد. در هیخرون شخهر مخردم گریهتخ        گالدیاتورهایی ک  در انتطارنبرد  مرگبار نشست 

ند همراه ها شمار  از خبرنگاران از کشورها  خاص  غرهی تا هتوانند ه  هنگخام و  زی می

ا   خطر وارد شهر شوند و گزار، مستقی  هفرستند. تا آن وقت اینان هم  رو  تپ  هی

مشرف ه  شهر ه  تماشا  کشتار طرفها  درگیخر و ارسخال گزارشخها  غیخر مسختقی       

انگیز است. مردم محلی ترکیخ    سبعیت حیرتگذرانند. این هم   سرگرمند و روزگار می

دارند اما از درآمخد جنبخی    نیز در این میان ناخرسند  خود را از گریهتگان پنهان نمی

نشخینان هخ  قتلگخاه آن پخایین        تپخ   ناشی از حضور خبرنگاران نارضخا نیسختند. همخ    

 نگرند. می

 7636اندیش   آهان 
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 انتشاریافت. اکنخون آن پخنج ههخش را     "میهن هال »ن زیر در پنچ ههش در مت

ام.  گذاریها را ه  همان نحخو حفخظ کخرده    ده . شماره ام و یکجا انتشار می زیر ه  چیده

  مختن حاضخر    شدند. توج  عمده در دسترس گذاشت  7630این متنها در طول ههمن 

پیشخترها نیخز ایخن قلخ  هخ  آن توجخ          تحرکات جمعیتی ک   معطوف است ه  پدیده

 داشت  است.
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 (1) دوم بخش –یادداشتهای ناتمام 
 

 

«. ناتمخام یادداشتها  »ا  از گفتارها را تداری دیدم ه  نام  .چندسال پیش رشت 7

خواست این گفتارها را ه  تخدریج هخ  چخاپ هرسخاند از سخر       ا  ک  قرار هود و می نشری 

زد. از ذوق افتادم. همان ههش نهسخت را سخپردم    مصلحت اندیشی ههان  آورد و سرهاز

ه  یک تارنما  اینترنتی. مدتی در آنجا هود. آن تارنما نپایید و جخایش را هخ  تارنمخایی    

اننده واسپرد. سرانجام ههخش نهسخت از یادداشختها   ناتمخام را در     دیگر از همان گرد

کخ  در افغانسختان   « افغانستان. عصر مجاهخدین و هرآمخدن طالبخان   »چاپ جدید کتاب 

 جادادم همچون پیوست. انتشاریافت 

ا  فکخر و یادداشخت    هین  مجموع  ام. می آورده . اکنون هاز ه  همان فکر قدی  رو3

اند ک  شاید در این فرصت اندکی ک  از عمر مانده نتخوان    گرفت در گوش  و کنار شکل 

ا  مستقل و سروسامان یافت .    آنها را هپروران  ه  صورت مقال  یا رسال  یا نوشت  هم 

ههتر آن ک  آنها را کوتاه هیارای  تا آن فکر و اندیش  تلف نشود حتی اگر فرصخت نیخاه    

  از این پس زیر این عنوان چآنخور درآورم.  درست و مطلوب   هشکاف  و ه  هیأتی در

تخوان در   کوش  هرهار ه  میزانی ک  مخی  می آید هازتاب همین درنگ است. از این رو می
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هارگیر  کرد  سخهن  را سخامان دهخ . هخدین سخان       «میهن هال »مانند « هال »یک 

ا چخون  نهخد امخ   هگیرم هر کمیت انتهاب شده امر مخی  توان  در اختیار حجمی ک  ک  می

قصددارم اگر مشکلی پیش نیاید همین شیوه را ادامخ  دهخ  فرضخ  هخراین اسخت کخ        

رود سخاماندهی   نهخد. آنچخ  از دسخت مخی     امر می کیفیت ه  تدریج هر محدودیت حج  

من رهوده  ا  ک  هم  چیز را از مستقل هریک از اندیش  هاست. چاره چیست در زمان 

 است؟

اند و در ایخران کسخی هخا آنهخا آشخنایی       ک  مه  رسند . گاه کتاههایی ه  دست می6

کن  هرخی از این کتاهها را نیز در حد یک یادداشت و یک معرفی کوتاه  ندارد. سعی می

هنمایان  و از آنها آگاهی ده  تا کسانی ک  فرصت و توان دارند این کتاهها را در دستور 

را نیخز هخا نگخاهی    کوشخ  هرخخی از رویخدادها     کار خود هگذارنخد. هخ  همخین سخان مخی     

ها  زیست فرهنگی در ایران دیخروز   شوم وهرخی از گون  سنجشگران  یا انتقاد  یادآور

و امروز را ه  همین سبک هرهرس . همین چیزهاست ک  مرا هار  دیگر ه  این شخیوه از  

تخوان   کشاند. هدیهی است ک  این نوع از یادداشخت نویسخی را مخی    یادداشت نویسی می

تخوان یکخی را جخایگزین دیگخر  کخرد.       نویسی دانسخت امخا نمخی    اطره  رو، خ دنبال 

اگرفرصت شود هار  دیگر ه  خاطره نویسی درایران توج  خواه  انداخت. نهستین هار 

را گرفتند  انجام دادم. هرخی آن فکر«   ایران شناسی در زمین »این کار رادر جلدسوم 

یخک     ایخران امخروز هخا ذکخر       شخیوه ک  ارجاع دهند ه  آن نگاه انداختند یا ه و هی آن

زیرنویس آن نوشت  را ه  قول هازاریان خاکمال کردند تا کسی هر ایشان خرده نگیرد یا 

هخا  زیسخت فرهنگخی در     هردار  نشوند. اینها را هاید ههشخی از شخیوه   مته  ه  اندیش 

ارد.   قل  در ایران امروز دانست ک  صاحب و متولی و از هم  مهمتر مرجعی ند  عرص

دارند و در ههتخرین حالخت عمخل نادرسخت خخود را       می   مرا هر وقتی نوشت  یا ترجم 

 توان کرد؟ نامند  چ  می ا  دوهاره می آرایش یا ترجم 

ا  را ه   . اروپا اکنون دستهو، هحرانی است نایی است ک  پیشترها چنین پدیده0

آشنایی نداشخت  اسخت.    آن این شکل تجره  نکرده هوده است یا دست ک  ه  این حد ها

وار مردم خاورمیان   درپی مهاجرتها  توده   یک  و امرگذار سیل موجها  پی این پدیده

و ههشهایی از آفریقاست ه  سو  کشورها  اروپایی. هرخی هخر ایخن تصخورند کخ  ایخن      
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هینی ناپذیر ه  وقخوع پیوسخت  اسخت. واقعیخت امخا هخ         ا  ناگهانی و پیش پدیده ه  گون 

است. دخالت مستمر غرب در احوال هسیار  از کشورها نظ  درونی و هخ    گرصورتی دی

آورد و  ریخزد و مخردم ایخن کشخورها را هخ  سختوه مخی        مخی  هرحال مستقر را در ه  فرو

آسا را در سالها  پایخانی   کند. نهستین هار موجها  سیل سرانجام وادار ه  جاهجایی می

ر شورو  در افغانستان مشخاهده کخردی .   قرن هیست  در ارتباط ها دخالت اتحاد جماهی

  مهخاجرت مخردم    درهمان مقطع مقاالت و تحقیقاتی انتشاردادم ک  خاص  ه  پدیخده 

هخا انتشخار    هرخی از این نوشت  7311و  7331افغانستان ه  ایران توج  داشت. از سال 

ایخران و  دانسختند در   یافتند. شمار زیاد  از کسانی ک  خود را نویسنده و روشنفکر می

 پراکنخی رو  افغانستان هرانگیهت ک  ه  جخا  تأمخل و درنخگ هخ  پرخاشخگر  و شخایع       

کخالج  »دوهار ه  عنوان استاد مدعو ه  آکسفورد ه   7333و  7336آوردند. در دو مقطع 

گونی را هیاه . در نهایخت   دعوت شدم. در آنجا فرصت یافت  مداری گون « سنت آنتونیز

  تمدن ایرانی. این رسخال  در چنخد    حرکات جمعیتی در حوزها  نوشت  ه  نام ت رسال 

  اطالعات سیاسی و اقتصاد  ه  چاپ رسخید. از آن پخس نیخز     ههش در نشری  ماهان 

ام در ارتباط هخا جاهجاییهخا  جمعیتخی در عخراق و افغانسختان. حخاال        چند گفتار داشت 

زنخی در   ن هخا پرسخ   کسانی ک  پس از قریب سی سال در الهال  پریشان اندیشیهایشخا 

افتد مهاجرت مردم افغانستان ه  ایخران هخ  مهخ  هخوده      اینجا وآنجا ناگهان یادشان می

کنند جز زرنگی و زهلخی ارزان ههخا و سخهیف. همخین افخراد روز  هخ         است کار  نمی

گفتند افغانستان ه  اهمیتی دارد ک  وقت صرفش هکنی ! ایخن واکخنش    همین قل  می

ا  از نوشت  ها  رونویسی شده از یکخی از   د ک  این قل  ه  مجموع در هراهر انتقاد  هو

شخود هخ     گفت روی  نمی کتاهها  تاریخ افغانستان وارد کرده هود. سردهیر آن نشری  می

ها  روشنفکر  ایران ه  حد  غرهزده هود و هسخت   این آدم هگوی  این کار رانکن! الی 

   آورد  چ  رسد ه  دیگر ههشها  حخوزه  ک  تاجیکستان و افغانستان را ه  حساب نمی

 تمدنی مشتری.  

توان دست  ک  در دو ههش  قرار داد. یکی  مهاجرتها  کنونی ه  سو  غرب را می

ها  مهاجرت است و دیگر  معنا  تخاریهی و امخر گخذاریها  آن.     ها و خاستگاه انگیزه

ت طخرح  سخاز  اسخت جهخ    این طبق  هند  مانند هر طبق  هند  دیگر   نوعی سخاده 
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طلبخد.   کردن چند اشاره. هررسی تفصیلی این پدیده نخوعی دیگخر از طبقخ  هنخد  مخی     

  آمریکا آن قدر در امور داخلخی کشخورها  مهتلخف     غرهیان ه  رهبر  ایاالت متحده

خانمان کردنخد و ناچخار    هی   این کشورها را دخالت کردند ک  مردمِ ه  جان ه  افتاده

شیان  را ه  سو  سرنوشتی ناروشن تری گفتنخد و هخ    ه  فکر نجات جان خود خان  و آ

آب و خای و آتش زدند تا  شاید چند صباحی در آرامش هزیند و روزگار هگذراننخد. در  

این میان کشور  چون سوری  از اساس ناهود گشخت و هخ  اعتبخار  هخیش از نیمخی از      

م ایخن کشخور   جمعیت آن تن ه  مهاجرت داد. ه  اعتبار  حدود دوازده میلیون از مرد

خان  و سکونتگاهشان را تری گفتند. ه  خارج گریهتند یا جاهجا گشتند. حاال ههشخی  

از این سرنوشت سرریز شده است هخ  غخرب یعنخی هخ  جخایی کخ  هاعخث و هخانی ایخن          

ا  ه  راه افتاد ک  در همانحخال   جاهجاییها و تری وطنهاست. حرکت جمعیتی گسترده

شورها چون ترکی  و چشم  ا  جوشان از دالرهخا   منبع درآمد شد هرا  شمار  از ک

 ها  مافیایی و گروه ها  قاچاق انسان. مردم فقیر هرا  گروه

هازنخد و از ایخن جانبخاز      آلود هسیار  جان می   وحشتنای و خون در این چرخ 

گریزند ناچاره  خشونتی هیکران در خخای   ا  ندارند. این مردم ک  از خشونت می واهم 

  ه  ظاهر رهایی ههش اما مرگبار گام  های در این جاده دهند. آن قدر هی و آب تن می

آینخد.   گذراند ک  ارهاهیون طالبانی و داعشی در قیاس ها آنان هخیچ هخ  حسخاب مخی     می

ارهاهیون واهست  ه  داعش و القاعده و طالب تنها جان خخود را در مسخیر  آغشخت  هخ      

گذارند و جان مردمی هی گناه را  نمایش می  سیاست ه   نفرت و کین توز  در صحن 

  هسختی و   و فرزندانشخان همخ    ستانند   اما اینان ه  خاطر رهایی خخود و همسخر   می

 دهند. افکنند و تنها خودشان را در معرض نیستی قرار می وجودشان را ه  خطر می

  تاریهی خاص  پس از یور، ارتخش سخرخ هخ  افغانسختان میلیونهخا       در یک دوره

  افغانستانی ه  ایران آمدند. نهستین هار این قل  ه  این موضوع نگاه انداخت.  ت گریه

  خود و خشونتهایش هود  درست در مقطعی ک  روشنفکر  رسمی ایران چنان شیفت 

ک  فقط قادر هود ارتش سرخ و جنایاتش را ستایش کند. ها آن ک  در همان هنگخام هخ    

سی حاضر نبود ه  این جریان مهخ  هپخردازد.   دادم ک موضوع مهاجران تاجیک توج  می

ا  مشهود هود و ن  در هیرون ساختار قدرت. تاجیکان ناگزیر  ن  در درون حکومت عالق 
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  تن خخود یخاد    ه  شورو  و سپس ه  روسی  پناه هردند و ایران هرگز نهواست از پاره

ز و انگیخ  کند و ه  آن پناه دهخد. سرنوشخت مهخاجران تاجیخک هخ  روسخی  سخهت غخ         

 کند. دهنده است اما هنوز ک  هنوز است در ایران کسی ه  آن اعتنا نمی تکان

 

 (2بخش دوم ) -یادداشتهای ناتمام
 
  کنخونی آمخار فرهنگخی و سیاسخی      تحرکات جمعیتی آن ه  در حد گسترده -1

مه  و معنادار  ه  همراه دارد. ن  تنها کشورها  مبداء از نظر تعادل جمعیتخی درهخ    

کنند کشورها  مقصد نیز نخاگزیر   یزند یا حداقل تحول معنادار  را تجره  میر فرو می

رود  گیرند. ه  اکنون سخهن آز آن مخی   در معرض تحوالتی از پیش نیندیشیده قرار می

  اروپا هرا  نهستین در هراهر هحرانی سرنوشت ساز قرارگرفت  اسخت. چخرا    ک  اتحادی 

  تمدنی هخزر    سرگرفت  است ک  این حوزهسرنوشت ساز؟ آیا این هحران هدان سبب 

تردید  هغرنج و چنخدوجهی   قادرنیست یک میلیون نفر آواره را هپذیرد؟ علل این امر هی

 است.

  تاریهی تلهی را ها امپراتخور    کشورها  موسوم ه  هالکان و حتی اتریش تجره 

انخد   را لمس کرده  ناگوار دیگر   اند. پس از آن  تجره  اسالمی ع مانی ه  جان آزموده

  پیشین نبوده است : استقرار سوسیالیس  تحمیلی روسی. ه   آن تجره  تر از ک  آسان

شخورو  دسخت      اروپا  شرقی ها پیامدها  فروپاشی اتحاد دنبال این تجرهیات حوزه

ها  این حوزه ناگهخان آشکارگشخت و حتخی هخ       ه  گریبان هوده است. هن خو  جامع 

توسخل جسخت ماننخد کشختار  کخ  صخرهها در هوسخنی هخ  راه         انگیخز   جنایاتی وحشت

  اروپخا   خواستند کشور  اسالمی در قخاره  انداختند. اروپا  غرهی و ایاالت متحده نمی

آورد کخ  مخردم هوسخنی دیگخر قخادر       جلوه هفروشد. هنگامی غرب ه  مهار صرهستان رو

 ترکیبی خن ی. نبودند قدعل  کنند. کشور  و مردمی نیم  جان ناچار تن دادند ه 

   وار کنونی ه  اروپا گرچ  یکسره اسالمی نیسخت امخا هدنخ     موج مهاجرت توده -3

دهنخد و البتخ  انگیخزه و گرایشخها  دینخی       اصلی آن را مهاجران مسلمان تشکیل مخی 

  آنان را نیز نمی توان در یک قالب واحد و متحد الشکل قرارداد. از این گذشخت    هم 
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ر نیز تعل  دینی واحخد  ندارنخد. حتخی آنخان  کخ  از سخوری        مردم هرآمده از یک کشو

رسند. ک  نیستند مردمی ازسخوری    اند حداقل از نظر دینی همسان ه  نظر نمی گریهت 

ام   گون مسیحیت تعل  دارند. درسفرهایی کخ  هخ  سخوری  داشخت      ک  ه  الی  ها  گون 

دان اسخد گرچخ  هراسخاس    ام. رژیخ  خانخ   این تنوع دینی مسیحی را هارها مشاهده کرده

آمد  اما از نظر دینی رژیمی هخود   معیارها  دموکراتیک نظامی استبداد  ه  حساب می

ها هنیادها  عرفیرسکوالر(. آزاد  دینی قاهل قیاس نبود ها دیگخر کشخورها  اسخالمی.    

  دوم قخرارداد هرچنخد ههخش مهمخی از      پس از آن شاید هتوان رژی  مصر را در مرتب 

 از همخین هاهخت   .دهخد  ها  مذهبی دیگر مدارا نشان نمی     مصر ه  فرق   جامع هدن 

نظام سیاسی لبنان نوعی تقسخی  کخار اسخت میخان سخ  مخذهب عمخده گرچخ  شخمار          

   مذهبی است. ها  دینی ه  مراتب هیش از این س  گروه عمده فرق 

در شوم ک  ساختار عرفخی   در اینجا خوب است ه  منظور پرهیز از هدفهمی یادآور

  عرفخی در غخرب یکسخان نیسخت. در      کشورها  خاورمیان  ها رویکردهخا  اندیشخیده  

داریخ    کشورها  عرهی در خاورمیان  ها ساختارها و هسترها  فرهنگی عرفخی سخروکار  

هرچند ک  اسالم مبتنی هرتفسیر عرهی رواج دارد و این اسالم در ضمن ههشی مه  از 

  عرهی  تنوع دینی در کشورها  خاورمیان  هویت عرهان ه  شمار می رود. ساختارها 

ها  مسخیحی و غیخر مسخیحی و       تاریهی درازمدتی هرخوردارند. انواع فرق  از پیشین 

حتی اسالمی متفاوت از تفسیرها  رسمی  نقش فرهنگی مهمی در ایخن منطقخ  ایفخا    

   ر حخوزه اند. حتی کافی است از این هاهت نگاهی ه  ایران هیندازی . هرا  نمون  د کرده

هخا    ها  دیگر ایران نیخز الیخ    خورند ودر گوش  ها  مسیحی ه  چش  می ارومی  فرق 

انخد. پیخروان    دینی جدا از اسالم در طول تاریخ نقش فرهنگخی در خورتخوجهی داشخت    

انخد.   ماندایی در ناحی  ارومیخ  و در امتخداد رود کخارون از سخاکنان قخدی  ایخن منطقخ        

ها  دینی رنگخارنگی رو هخ     اهت دارد. در عراق در نینوا ها گروهزهانشان ها زهان آرامی قر

  هاورها و فرهنگ  شوی . در سنجار مردمان ایزد  یزید  از قدی  سرگرم اشاع  رو می

اند هرچند محدود ه  سبب سهتگیریها  اسخالمی. کخافی اسخت نگخاهی هخ        خود هوده

  عرهخی مخی تخوان مصخداق      ن لبنان یا حتی ترکی  هیندازی . چند کشور را در خاورمیا

ها  دینی و فرهنگخی هاسختانی هرشخمرد ماننخد عخراق   لبنخان و همخین سخوری .          موزه
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شهر آرامی زهخان   -هنگامی ک  هرا  آشنایی ها زهان آرامی در معلول  هودم ها س  روستا 

شناختند اما ایرانیان ها این فرهنگ هیگان  هودنخد و تنهخا هخ      آشناشدم ک  اروپاییان می

ام ه  این منطق  و ایخن   دادند. در یادداشتها  آرامی   شیعی دلبستگی نشان می حوزه

 زهان اشاره دارم. 

ی را در سوری  و لبنخان و عخراق و   هتوج شوم ک  علویان شمار در خور یادآورمی-1

دهندن هنا هر روایتی در همین ترکی  قریب شانزده میلیخون   خاص  در ترکی  تشکیل می

پسخندند. نگخاهی هخ      گذرانند. مردمان اهل تسنن ترکی  آنخان را نمخی   میعلو  روزگار 

کشی در این کشور محدود ه   دهد ک  نسل در ترکی  نشان می« درسی  »کشتار مردم 

هخا را سرفرصخت هخا توضخیح هیشختر و مسختقل        ارمنیان نبوده است. امیدوارم این نکت 

 هنمایان .

یخن موضخوع هخ  دسخت دهخ  ن تنهخا       سخاز از ا  اکنون قصد ندارم تفسخیر  یکسخان  

فرهنگخی   خواه  اشاره کن  ک  ادعا  تندروان دینی مانند القاعده یا داعش ها هستر می

هخا    اقخوام و گخروه   خواهند هاورها  منطق  در تضاد قرار دارد. این افراطیون اسالمی می

فرهنگ پخیش  ا  از فرهنگ قدی  و  سازند و نگذارند نشان  دینی هاستان را یکسره ناهود

 از اسالم هرجا هماند.

هند  دیگخر از ایخن تحرکخات جمعیتخی هخ        ها توج  ه  آنچ  آمد اکنون یک طبق 

ده . نهست ها جاهجایی جمعیتها  مردمی در درون هر کشور سروکارداری .  دست می

این حرکت جمعیتی اهمیت هسزایی دارد در ساختارهند  جمعیتی در هرکشخور. ایخن   

ام ک  ه  تقویت عواطف ملی  ام و یادآورشده اط ها افغانستان نشان دادهحرکت را در ارتب

و رون  زهان فارسی میدان داده است  البت  ه  ههایی گخران. ایخن هخردو تحخول یعنخی      

نیز در جریخان هخود امخا هرامخر هجخوم        تقویت حس ملی و رون  زهان فارسی خودههود

ر شورو  هود. حرکت جاهجایی جماهی ارتش سرخ تقویت شد هرچند خالف میل اتحاد

هخخا  پیشخخین  در ارتبخخاط هخخا مهخخاجران و پناهخخدگان افغانسخختان   درونخخی را در نوشخخت 

   تمدن ایرانی.   تحرکات جمعیتی در حوزه ام خاص  در رسال  ذکرکرده

تخخوان حرکخخت هخخ  سخخو  هیخخرون از چخخارچوب    دوم از ایخخن تحخخول را مخخی دسخخت 

گردد. یکی حرکت درون  دو ههش تقسی  میملی کشور  دانست. این حرکت خود ه  
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تمدنی است و دیگر  حرکت هرون تمدنی. ه  این س  ههش خاص  این دوههخش آخخر   

 کن . ده  و جایگاه هریک را هراساس  نگاه تمدنی ترسی  می پسانتر توج  می

 

 (3بخش دوم ) –یادداشتهاى ناتمام 

 
هخ  ایخن سخو نخ  تنهخا      تحرکات جمعیتى خاص  دردوران پایخانىِ قخرن هیسخت      -1

ا  دورانسخاز در سخ     ا  مه  در مقیاس جهانی است  هل هخ  سخه  خخود پدیخده     پدیده

 رود.   سطح درون کشور   درون تمدنی و هرون تمدنی ه  شمار می

جاهجایی در اساس مفهومی است هرا  تحرکخات جمعیتخی در درون یخک کشخور.     

ناچخار خانخ  و زنخدگی را تخری     مردمی ک  هر امر حوادث طبیعی یا جنگها  داخلی ه  

کنند. این نوع از تحرکات جمعیتخی   گویند در عمل از جایی ه  جایی دیگر کوچ می می

انجامد. از تحول مسکن و اشتغال گرفت  تخا تحخول    ه  دگرگونیها  در خور توجهی می

هخا  اینچنخین تحرکخاتی هخ  شخمار       ها  زیست  هم  از جلخوه  زهانی و گویشی و شیوه

اریخ ایران هارها در معرض چنین جاهجاییهایی هوده است. هجوم اقوام هیگانخ   روند. ت می

 اند. نیز موجب این دست از تحرکات جمعیتی شده

ریزد و ه   این رده از تحرکات جمعیتی روند طبیعی زیست جمعی را دره  فرو می

هخار   دهخد. گخاه نیکیهخایی هخ      ا  میدان می تماسها و آمیزشها  یکسره تازه و نیازموده

آورد. ه  هرحخال در همخین مخورد     نشاند و گاه تجلیاتی هس ناخوشایند ه  همراه می می

هخا  نخ     توان از فرهنگ واردشده و فرهنگ میزهان سهن گفت. یکخی از نمونخ    ه  می

چندان دور کوچ مردم خرمشهر هود ه  دیگر نقاط ایران هرامخر یخور، و تجخاوز ارتخش     

  هستی خود را رها کردند و ه  هر جا ک  امکخان   صدام حسین. ساکنان این شهر هم 

داشتند  کوچیدند. از آنجا ک  جمعیت این شهر در سراسر ایران پراکنده گشت  آمار  می

فرهنگی چشمگیر  ه  هار نیاورد. گریهتگان خرمشهر  در درون فرهنگهخا  میزهخان   

 ا  ه  در اختیارنداری . جذب شدند. البت  مطالعات مورد  هرجست 

ا  دیگر سرهرکشیدند. گاه هجوم مردم هرات یا  افغانستان اما جاهجاییها ه  گون در 

انخد.   کاهل ه  نقاط دیگر ه  حد  هوده است ک  از نظر فرهنگخی و زهخانی امرگخذار هخوده    
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هرا  نمون  شهر  چون جالل آهاد هرامر پذیرشها و البت  آمیزشها  مهتلف   ه  تدریج 

هایی ک  هرشمردم نقش  پرهیزم. در نمون  ر جزییات میشهر  دوزهان  شده است. از ذک

دخالت نیرو  خارجی هرجست  هوده اسخت هرچنخد کخ  هخ  جاهجخایی درون کشخور        

  مشاههی ه  هار هنشاند ماننخد ورود   تواند نتیج  منتهی شده است. عامل درونی نیز می

نخاگزیر هخ     ا  یا مستمر روستانشینان ه  شهرها هرا  کار یخا خشکسخالی و کخوچ    توده

 مناط  دیگر در چارچوب کشور  واحد.

در ارتباط ها تحرکات جمعیتی درون تمدنی منظورم متوج  نوعی از جاهجاییها یخا  

گیرد. این پدیخده   تحرکات جمعیتی است ک  ورا  مرزها  رسمی یک کشور شکل می

نخامی  کخ  تحخری در چخارچوب فرهنگهخا  خویشخاوند        را هنگامی درون تمخدنی مخی  

سرهرهکشد مانند حضور انبوه مهاجران و پناهندگان افغانستان در ایران یا در پاکستان. 

در یک مقطع زمانی هیش از هفت میلیون نفر از شهروندان افغانستان ه  این دو کشخور  

گریهتند. در هنگام حضور ارتش سرخ در افغانستان و اشغال ایخن کشخور رق  یادشخده    

تحری جمعیتی هخود حتخی در مقیخاس جهخانی. غخرب در      نشانگر هیشترین یا هاالترین 

رانخد مگخر هخ  خخاطر      هاره در آن مقطع و حتی پس از آن سهن هسیار هر زهان نمخی  این

 گردآور  کمکها  مالی خاص  هرا  پاکستان.  

ا  هرخوردارند. ه  این پدیخده  یعنخی    جاهجاییها  درون تمدنی نیز از اهمیت ویکه

رست توج  نشده است. اسختعمار غخرب میخراث شخومی     معنا  فرهنگی و تمدنی آن د

هرجا گذاشخت کخ  یکخی از خصوصخیات آن شخکلگیر  خصخومت کخاذب میخان مخردم          

آمخد  نخوعی    فرهنگ شد. آنچ  ه  کمک این میراث شوم و ذهنیت پرور  کاذب می ه 

نویسی درهار  ه  ویکه درهارها  روه   گرا و در موارد معینی تاریخ تاریخ نویسی مرکزیت

فول هود. در مورد افغانستان این م الها مصخداق دارنخد. یعنخی در سخاختارها  ذهنخی      ا

ها  حاک  و روشنفکران در دو کشور. عامل مه  دیگر  کخ  کخین تخوز  میخان      گروه

ملتهخا و   -داد  شخکلگیر  کشخور   ها  خاصخی را در ایخن دو کشخور پخرور، مخی      گروه

ملخت تخازه ا  از    -هود. هر کشخور  مرزکشیها  تازه در طول قرن نوزده  و قرن هیست 

ا  واحخد  گخاه هخ  هخ       گشت ک  پیشتر هدن  خاست یا جدا می ا  هرمی درون مجموع 

ا   گذاشخت. هخر سخاختار سیاسخی تخازه      ا  را ه  نمایش می پیوست  و گاه در ه  تنیده
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  هر موقعیت و هخر تجمخع    ا  هود ک  متأمر از شرایط ویکه نیازمند هویت و تفسیر تازه

دنی معینخخی هخخود. ایخخن هویخخت سخخازیها اغلخخب هخخ  مخخدد اهخخزار کخخاذب  مصخخنوعی و  تمخخ

یافت. نادیده گرفتن تاریخ گذشخت  و همبسخت    میخدان     اندیشی سروسامان می گسست 

داد ه  نوعی تاریهساز  معاصخر و تعمخی  آن هخ  کخل تخاریخ گذشخت  یخا هاسختان.          می

توان هویخت کنخونی را هخر سراسخر     هود تا ه ا  از استدالالت الزم می ساماندهی مجموع 

  ایخن   تاریخ گذشت  تعمی  داد و آن تخاریخ را فروکاسخت یخا از میخان هرداشخت. همخ       

ا  را نخاممکن   داد کخ  هخر نخوع همزیسختی تخازه      رویکردها خصومتهایی را اشخاع  مخی  

 ساخت. می

  گذشخت    تحرکات جدید در چارچوهها  تمدنی   تماسها  هریده و متوقف شخده 

دن معین را یکسره کنار زد و تماسها  مردمی نویی را در مقیاسی گسخترده  در یک تم

رواج داد. حتی در همان تمدن در طول تاریخ نیز چنین وسخعتی از تمخاس هخ  چشخ      

  ایرانخی     افغانستان را  یادآور می شوم ک  هرا  خواننخده  خورده است. هاز نمون  نمی

یش از س  میلیون شهروند افغانسختان در  ا  دیگر است. حضور ه تر از هر نمون  ملموس

رسخد. یعنخی    ایران ها احتساب عامل چرخش ه  هیش از هفت   هشت میلیون نفخر مخی  

عامل رفت و هرگشت  ورود  و اقامتها  کوتاه مدت و تری ایران و هازگشخت هخ  ایخران    

دهد. در آغاز در ایران جناحها  معخین سیاسخی یخا     رق  در خور اعتنایی را تشکیل می

ها  ملیخون خصخومت    ها  خاصی از الی  حتی فرهنگی حکومتی ه  همراه چپ و گروه

راندنخد.   زدند و مدام از خطرنای هودن آنان سهن می ها مهاجران افغانستان را دامن می

ه  تدریج اما مهاجران افغانسختان جخا هازکردنخد و اعتمخاد ایرانیخان را کسخب کردنخد و        

د عرض  کردند. این تحول مه  در واقع هستر  شخد  ا  مطلوب و هاور پذیر از خو چهره

هرا  هرخی از ایرانیان در مسیر هازاندیشی و هازنگر  و در میان افغانستانیان در جهخت  

   مشتری. دری گذشت 

هخا  پیشخین     جاهجاییها  جمعیتی در عراق نیز وجوه مشخترکی دارد. در نوشخت   

اند. هسیار  از آنان کخرد   شیعی نبوده  مهاجران هرآمده از عراق  نشان داده ام ک  هم 

اند. در مقاطع کوتاه مدتی حتی هیش از یک میلیون کرد از عراق وارد ایران شخده   هوده

اند. البت  شخیعیان عراقخی در ایخران از توجخ  خخاص و هیشختر  از دیگخران         و هازگشت 
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   ر این پدیخده ها  دیگ اند اما این را نباید ه  معنا  نادیده گرفتن جنب  هرخوردار هوده

حرکت درون تمدنی گرفت. آنچ  ک  هنوز نکوهیدنی است رفتخار  اسخت کخ  کشخور     

ایران در قبال تاجیکان و مردم چچن یا موارد مشاه  در پیش گرفت و مع األسف هنوز 

 نیز ادام  دارد.

ایهایی کخ    خورد. شمار سوری    عرهی نیز تحوالت همسویی ه  چش  می در حوزه

گذارند. ها  اند قاهل قیاس نیست ها تعداد  ک  رو ه  سو  اروپا می دن رفت ه  لبنان و ار

  دشخواریها  سیاسخی و فرهنگخی کشخورهایی چخون لبنخان و اردن کسخی ایخن          هم 

نگخرد.   مهاجران را ه  سبب دین یا هرخی رفتارهایشان همچون هیگان  و خطرنای نمخی 

خواهند هرونخد و در انتظخار    اند و می ت اکنون شمار کردان و افغانستانیانی ک  ه  اروپا رف

ایهایی است ک  ناگزیرخانخ  و کاشخان  را تخری     گذرانند هیش از شمار سوری  روزگار می

   اند. این مردمخان در معخرض یورشخها  جانکخاه داعخش و همبارانهخا  گسخترده        گفت 

د. گوینخ  غرهیان و روسیان قراردارند و تنها ه  خاطر نجات جانشخان وطخن را تخری مخی    

  زنخدگی   ا  ندارنخد و در اندیشخ    کنند در کشورشان آینده شمار  ه  البت  تصور می

  این مردمان را هیگانخ    دهند. اروپاییان هم  ههتر تن ه  چنین سفرها  خطرناکی می

هخود کخ  کشخورها  منطقخ  گخرده        نگرند. ح  این می دانند و ها نفرت ه  آنان می می

اندیشیدند. کشخور عرهسختان سخعود  و ترکیخ  هخ        میا  مشتری  نشستند و چاره می

انخد. هرخخی از    اندازنخد و آتخش هیخار معرکخ  شخده      چشمی دیگر ه  این موضوع نگاه می

سخنجند   مفسران سیاسی ایرانی در رسان  ها  فارسی زهان این تحوالت را نادرست می

ت ترکی  و ایران گف نگرند. یکی از این مفسران می و اغلب از دید منافع غرب ه  آنها می

در قبال کردان منافع و راهبردها  مشترکی دارند. این تصخور یکسخره غلخط اسخت. در     

توانخد     رواهخط ایخران و ترکیخ  نوشخت  ام کخ  ایخران نمخی        ا  ه  انگلیسی در هاره مقال 

سیاست ترکی  را در هراهر کردان پیش گیردن و البتخ  کخ  نبایخد پخیش گیخرد. کخردان       

اند و شایست  آن است ک  همواره ه  هنگام هحران ایران  ری ایرانیههشی از تمدن مشت

را مأمن و ملجاء خود هدانند. ه  همین سان تاجیکخان و افغانسختانیان و مخردم قفقخاز و     

  خلخیج فخارس هایخد هخ  ایخران هنگرنخد البتخ  در         مردم عراق و یمن و جزایر و منطق 

 ن مردم هپروراند.صورتی ک  ایران ههواهد این امید را در قلب ای
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اند ک   نگاران یا استادانی متعارف اند مدعی ک  روزنام « صاحبنظران»هرخی از این 

اند. این مفهخوم کخ  هخ     « دولت  ناکام» کشورهایی چون سوری  یا یمن مصداق مفهوم 

گوینخد هخ  کشخورهایی اشخاره دارد کخ  هخر امخر         می« failed State » انگلیسی آن را

 اند. ا  ناکارآمد رسیده ها  شکننده ه  مرحل سیاستها و ساختار

شود ک  نتوانخد وظخایف خخود را در قبخال      دولت  ناکام در اساس هنگامی مطرح می

شهروندانش پی هگیرد  یا کارکردهایش هرامر شرایط درونی مهتخل و مغشخو، شخوند.    

کارکردها  اساسی عبارتند از ساماندهی آموز، و پرور،  تخأمین امنیخت  حکمرانخی    

فقر فزاینده  فروپاشی  مطلوبن یا ه  سبب عوامل منفی مانند: سرکوب  تنشها  قومی 

هایی دیگر از همین قبیل. هدین اعتبار وقتخی از دولخت ناکخام سخهن      نظام قضا و حوزه

گویی  ک  دولت یعنی ساختارملی سیاسی ه  علل داخلی و درونی دره  فروهریخزد .   می

افزایند. در اینجا هخا   ل خارجی را نیز ه  این مورد میحاال هرخی از سیاست اندیشان عام

شوی  ک  سهت هحث انگیزند. تنها دو مورد را ذکخر   ا  از علل مواج  می طیف گسترده

کن . اگر دولتی ناکام اغتشا، درونی خود را هخ  کشخور  همسخای  صخادر کنخد هخا        می

ناکخام تعمخی     شوی  ک  هرخی این پدیده را هخ  هخ  دولخت    وضعیتی خاص روه  رو می

ریخز    دهند. در اینجا هحث فخراوان اسخت. امخا اگخر کشخورها  خخارجی هخا هرنامخ          می

هایی را هسیج کنند یا اسباب دخالخت خخود را در امخور کشخور  دیگخر هخ  جبخر         گروه

  کنگخو و   ساز  کنند آن وقخت هخا مفهخوم دولخت ناکخام سخروکارنداری . نمونخ         زمین 

ایخن رده جخا  داد.  از نظخر ایخن قلخ  همخان مفهخوم         توان در سرنگونی لومومبا را می

صخادق اسخت و اهمیخت دارد. مخوارد دیگخر در      « دولخت ناکخام  »نهستین درارتبخاط هخا   

  سخوری  هرامخر دخالخت خخارجی هخ        گیرند. نمونخ   هایی دیگر و متفاوت قرار می مقول 

. این سخهن هخ    هحران انجامید   ن  هرامر ناتوانی نظام در ه  اجرا درآوردن کارکردهایش

هیچ رو توجی  نظام استبداد  خاندان اسد نیست. چ  هسا دولتی استبداد  قادر هاشد 

کارکردهایش را پی هگیرد رنمون    عرهستان سعود  یا ازهکستان( و چ  هسخا دولتخی   

خردان   یا هی خرد  نیروها  مهالف درونی از کار هخاز   دموکراتیک هر امر حکمرانی هی

ل هی آن ک  ههواه  ه  جزییات و ظرایف هپردازم   می خخواه  هگخوی    هماند. ه  هر حا

ناتوانی یک دولت یعنی کل سخاختار سیاسخی   و نخ  یخک حکومخت  وقتخی هخ  وقخوع         
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پیوندد ک  کلیت نظام سیاسی از ه  اجرادرآوردن تعهدات و وظایفش هرامخر عوامخل    می

« صخاحبنظران »امخا   گنجخد.  ا  دیگخر مخی   درونی فروهپاشد. دخالخت هیرونخی در حخوزه   

گیرند و ه  جا  نکوهش دخالت هیرونخی    ها  فارسی زهان از این مفهوم ههره می رسان 

شوند اگر م الً  پردازند و مدعی می ه  سرزنش نظام سیاسی دستهو، هحران شده  می

شوند. ایخن سخهن      معضالت سوری  نیز از میان هرداشت  می هشار اسد کنار هرود هم 

 نادرست است.

 

 (4) دوم بخش –یادداشتهای ناتمام 

 
پیوندد ک  دو سخطح دیگخر    حرکت هرون تمدنی در اساس هنگامی ه  وقوع می -3

افخ    و هخی  اند کننده یعنی سطح ملی و سطح درون تمدنی فرومانده و ناکارآمد یا ناامید

آیند هخیچ   گر شوند. چنانچ  سرخوردگان  هست  ه  سطحی ک  ها آن در تماس می جلوه

شوند ه  مهاجران هرون تمدنی. هدین معنخی   امید  هرا  خود متصور نشوند تبدیل می

گسخلند و   دوزند و از درون فرهنگ و تمخدن خویشخاوند مخی    ک  ه  جایی دیگر امید می

جویند ه  این امیخد کخ     تحق  آرزوهایشان را در مکان و در تمدن و فرهنگی دیگر می

 درآنجا سامانی تازه هرپا کنند.

  دولت  ناکام ه  وقوع پیوندد  ه   تحول ذهنی می تواند هرامر شکلگیر  پدیدهاین 

ملخت سرهرهکشخد یخا     -سبب جنگ داخلی شکل هگیرد  ه  علت ویرانی ساختار کشخور 

کشور  در هستر تمدن خویشاوند از هرگون   نگ و چارچوهها  هرونهدان خاطر ک  فره

ینجا در ضمن ها یک تحخول ذهنخی نیخز    هزند. در ا فرهنگان خود سرهاز مساعدتی ه  ه 

گردم ک  شاید هتوان آن    مهاجران افغانستان هرمی سروکارداری . یک هاردیگر ه  نمون 

ا  جامع هرشمرد. پس از تجاوز شورو  ه  افغانستان وقتی ک  ویرانیها  درون  را نمون 

حد  ا  را پی گرفت ه   کشور  شدت یافت و رژی  کمونیستی وقت سرکوب گسترده

ک  اعضا  خانوارها نیز ه  خاطر مجاهدت هستگان خود در معرض خطخر قرارگرفتنخد    

هسیار  ه  طور طبیعی ه  ایران یا پاکستان کوچیدند. در آن هنگام پاکستان همچخون  

زد  و ایران نیز ه   کرد و سود فراوان نیز از این جریان ه  جیب می متحد غرب عمل می
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زد هرچند کخ  رواهخط    گان مسلمان سرهاز نمیارر، آوخاطر همبستگی اسالمی از پذی

سخازد. در حخالی کخ      پخذیر  خواست این رواهط را آسخیب  خوهی ها شورو  داشت و نمی

حال پخذیر، مهخاجران    سفارت حکومت کمونیستی در ایران هنوز فعال هود  در همان

 افغانستان نیز جریان داشت. مهالفت خاصخ  حخزب تخوده هخا ایخن مهخاجران هخ  صخور        

ها  موسوم هخ  روشخنفکر  هخا ایخن پدیخده هخا نگخاهی         گون تجلی می یافت گروه گون 

نکوهیدند و از  کردند وحتی این قل  را در محافل خود سهت می تحقیرآمیز هرخورد می

  حکومتگران نیخز مهالفتهخایی    دادند  و در عرص  واردآوردن افترا هی  ه  خود راه نمی

یافخت و در   خخورد هرچنخد کخ  مخدام تغییخر مخی       جد  ها حضور مهاجران ه  چش  می

نکخرد. اینهخا همخ  امخا در سیاسختها و       درازمدت شکلی اندیشیده و تعیین کننده پیخدا 

شخد   مبخاتی موجخب مخی    هودند. نهست آنک  عنصر هخی  اجرا  سیاستها  ایران امرگذار

جران دیگر آنک  مهخا  ا  دلهواه عمل کنند  و  دو مجریان حکومتی ها مهاجران ه  گون 

کردنخد هخ  خصخوص کخ  از هاهخت کخار و آمخوز، آسخوده خخاطر           احساس امنیت نمخی 

هودند. ها این حال هسیار  از خانوارها  افغانستانی هخ  سخبب محخیط اسخالمی در      نمی

دادند ه  ایخن تصخور کخ  محخیط پیرامخونی هخا        ایران از اقامت خود نارضایتی نشان نمی

هود در قیخاس   ن  ه  نوعی فضایی مطلوب می  تفاوتهایش ها محیط دینی افغانستا هم 

هخود در معخرض انتهخاب قرارگیرنخد. در      ها غرب یا هرخی کشورها  دیگر ک  ممکن می

هودن ایخران در جلخد نهسخت     ارتباط ها سنجش دو کشور ایران و پاکستان و امرگذارتر

ل ام هرچنخد کخ  نیخاز هخ  تفصخی      کرده نکت  هایی را ذکر«   ایران شناسی  در زمین »

 دارند.

ه  تدریج تحولی ذهنی در میان مهاجران سرهرآورد و شخمار  را هخ  روآوردن هخ     

غرب تشوی  کرد. نهست تعداد  از سیاست ورزان و فرهیهتگان افغانسختانی هخ  ایخن    

هخا  اجتمخاعی متعخارف و     گزین  دلبستگی نشان دادند و سپس هرخی از مهاجران رده

هاب توسل جستند. امخا درسخت پخس از اسختقرار     حتی معمولی ه  این امکان و این انت

اسختقرار حکومخت ائتالفخی       پس از طالبان و ه  ویخکه هعخد از   حکومت جدید در دوره

 دوره. یافخت  رواج جوانخان  میخان  در غخرب  ه  مهاجرت ه    عالق  عبداهلل -اشرف غنی

   ردم افغانستان را سخهت سخرخورده کخرد. کخرزا  گزینخ      م کرزا  جمهور  ریاست
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در آلمان هود. این گزین  را آمریکا تبلی  کرد و انگلیس ها حمایت هم  « هُن»کنفرانس 

جانب  آن را مطلوب جلوه داد و هنگاه سخهن پراکنخی خخود را در خخدمت آن قخرارداد.      

فساد حکومتی  هازیگر  سیاسی  عدم پایبند  ه  ارزشها  زیستی و ادار  و از همخ   

م سیاسی ه  گون  ا  از ناامید  و دلزدگی میخدان داد  هدتر تغییر مستمر پای  ها  نظا

   پس از کرزا  رخ نمود و آشکارترگشت. ک  آمار آن در دوره

آورد. ایخن کشخور    سقوط طالبان فرصختی یکخ  و ممتخاز هخرا  افغانسختان هخ  هخار       

توانست ه  مدد انتهاهات راهی هرگزیند ک  این کشور را در چارچوب تمخدن ایرانخی    می

شایست  و در خور ستایش تبدیل کند. اما کرزا  کخ  معجخون و ملغمخ  ا      ه  الگویی

کرد و این کشور را هخ  هیراهخ  سخوق     هود زیانبار  مسیر تحول طبیعی افغانستان را سد

ر خخود  دیگ سویی از و هود انگلیس –داد. او از سویی متحد دستگاه ها  خاص امریکا 

  قخومی داشخت  هاشخد و     آنکخ  پشختوان   سخاخت هخی    گر می   پشتونان جلوه را نماینده

ا  متفخاوت از خخود و سیاسختهایش     سرانجام در هر مرحل  ه  نحو  گیج کننده چهره

ا  همچون احمدشاه مسعود هخ  ایخن وضخعیت     کرد. نبود شهصیت هرجست  ترسی  می

المللخی هفروشخد.    داد کاالیی کاذب را ه  مخردم افغانسختان و اتحخاد هخین     تازه امکان می

  دیگخر از ایخن مقولخ  در     هاره هاید ه  تفصیل سهن گفت. تنها ها ذکر یک نکتخ   دراین

گذرم. پشتونگرایان در افغانستان همخواره زعامخت ایخن کشخور را حخ  مخردم        اینجا می

ا  قومی نداشخت    پشتون می دانستند. اما ن  کرزا  و ن  اشرف غنی هیچ کدام پشتوان 

اگر کخرزا  و پخس از او اشخرف غنخی هخ  زعامخت        و ندارند. تصور آغازین هراین هود ک 

کنخد. چنخین نشخد هخ  سخبب       هرسند  جریان طالبان متوقف می شخود و فخروکش مخی   

سیاستها  مداخل  گر پاکستان و چندگانگیها  راهبرد  آمریکا و انگلیس.  و از همخ   

 ها  قومی.   مهمتر فقدان پای 

افغانستانیان ه  ویکه جوانان  گردم ه  حرکت هرون تمدنی. مهاجرت توده وار هاز می

تها  سخ سیا افغانستان ه  سو  غخرب در عمخل محصخول نارسخاییها  درون کشخور       

نامشهص  دخالتها  نسنجیده  فرصت طلبان  و گاه پلیخد نیخت همسخایگان تمخدنی و     

 هرون تمدنی و سرانجام راهبردها  سرسام آورغخرب اسخت. جوانخان افغانسختان ناامیخد     

تاریک و عخدم مشخارکت در تعیخین سرنوشخت خخود و کشورشخان       اند. همین اف   شده
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ا  تار و ناروشن درهراهرشان گشوده است. تنها چاره توسل هخ  سرنوشختی مخبه       آینده

 وآمیهت  ها خطر است: دل ه  دریازدن!

ا  دیگر است. این کشور سرانجام هرامر نرمش ناپخذیرهودن   در سوری  وضع ه  گون 

ون آلود این رژی  ه  خصوص در زمان حافظ اسد ه  تخدریج    خ خاندان اسد و پیشین 

  سخوری  را در معخرض سرنوشختی     هرگون  امید  ه  تحول را ناهود سخاخت و جامعخ   

ریزد ه  غخرب و   می نیازموده گذاشت. هم  ه  تصور اینک  رژی  ها یک یور، دره  فرو

. اشختباه محاسخب    عرهستان سعود  آویهتند و کشور را ه  ناهود  و یرانی سوق دادنخد 

نیز در این جریان نقش مهمی ایفا کرده است. ساختار سیاسی سوری  سهت هست  هود 

خواست عنصر غیرخود  را هپذیرد. این نظام مبتنخی اسخت هرتشخکل علویخان و      و نمی

نیروها  سکوالر و اقلیتها  دینی خاص  اقلیتها  دینی مسیحی. کردان سخوری  هخیچ   

  کردسور  ه  نمخایش هگذارنخد.    ستند امر  از خود و جامع توان نقشی نداشتند و نمی

ها آنک  در یک دوره تحوالت خط و زهان کرد  در ارتباط ها زهان کخرد  کرمخانجی در   

پراکندنخد و   و هواخواهخانش از دمشخ  پیخام مخی    « هخدرخان »سوری  جریخان داشخت و   

ا   سوری  ه  گونخ     کرد کرد  اما جامع  انستیتو  فرانسو  دمش  آزادان  فعالیت می

فزاینده در معرض ازخود هیگانگی هود. حکومت وقت ایران و ایرانیان دلبست  ه  شخیع   

ه  پاسدار  مرقد حضرت زینب دلهو، هودند و هستند و آن مکان را سهت مقدس و 

هردند و آن اینک  هر سنتی را تنها می    مه  را از یاد می دارند. اما یک نکت  گرامی می

پرتو حفخظ سخاختار  کخ  در آن واقخع شخده اسخت  پاسخدار  کخرد. سخوری           توان در 

ساختار  عرفی داشت ها الهام از جنبشخها  دموکراتیخک. رژیخ  اسخد هخ  یخک جنبخ         

 ا  دیگر را یکسره نادیده گرفت. حساس نبود اما جنب 

قدرتها  غرب ه  مدد کشورها ِ ناهمزمان عرب مانند امارات متحخده و عرهسختان   

  اسراییل  ها شکیب هسیار همچخون   لبت  تمایالت و سیاستها  خودشیفت سعود  و ا

ها  رژی  خاندان اسخد را سسخت گردانیدنخد و اسخباب الزم را هخرا  هخروز        موریان  پای 

ا  هخدل شخده اسخت ههشخی از      جنگ داخلی فراه  آوردند. اکنون ک  سوری  ه  ویران 

هرند. درست هنگامی ک  سوری  در  می مردم این کشور چند فرهنگی ناچار ه  اروپا پناه

گسیهتگی قرارگرفت  جریانی سازماندهی شد ک  خواستار هرپایی  معرض آشوب و ازه 
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خواهد عراق و شام را ه  ه  هپیونداند و هر هنیاد  خواست و می خالفت اسالمی هود و می

فخت  سیاسی مله  از سنتی ورافتاده هخ  نخام خال   -نظامی اجتماعی  چنین مهروه  ا  

گریزند ن  فقط ها رویدادهایی ک  در کشورشان در جریان است  هرپاسازد. مردمی ک  می

ناخوشنودند  هل گفت  و ناگفت  عدم رضایت خود را نسبت ه  ایخن مخدعیان خالفخت و    

دارند. کشورها  غرهی ک  هم  در ایخن جریخان هخ      رفتارها و ارزشهایشان نیز اعالم می

تنها وقتی کخ  خخود را در هراهخر هجخوم مهخاجران از جخان       اند   نحو  نقشی هاز  کرده

 رانند. گذشت   دیدند  ه  خود آمدند و ه  فکر چاره افتادند. حاال سهن از صلح می

ا  است ک  ن  تنها حضور نیروهخا  غخرب و روسخی  را هخ       سوری  نهستین صحن 

قخدرتها   هل تبدیل شده است ه  آزمخونی هخرا  ایخن هخ  اصخطالح       نمایش می گذارد 

ا  تا هتوانند زورآزمایی کنند و توان یکدیگر را هسنجند. سرنوشت اسراییل نیخز   منطق 

  چندوجهی گره خورده است. انسجام سخرزمینی و سیاسخی ترکیخ  هخ       ها این صحن 

همان میزان ه  این رویداد گره خورده است کخ  هقخا  عرهسختان سخعود  و متحخدان      

هیند. ه  چ  حد هخ    از این مجموع  سود یا زیان میا،. ایران ه  چ  میزان « خلیجی»

رژی  اسد گره خورده است ؟ و چند پرسش مه  دیگر. ه  هرحخال مهخ  آن اسخت کخ      

این موضوع آشکار ه  هحث گذاشت  شود و در خفا ه  تصمیگیر  ننشینند. آیا ایران در 

مین هخرا     جنگی دیگر قراردارد؟ شفافیت و گرد، آزاد اطالعخات تنهخا تضخ    آستان 

ا  سخهت اشختباه خواهخد هخود        هغخرنج و پیچیخده   هقا  ایران است. در چنین زمانخ  

توان ه  مدد شخمار  از نیروهخا  رزمخی و ههخره گیخر  از       چنانچ  تصور شود فقط می

  مخردم     دشواریها غلب  کرد. توده تعلقات خاطر شیعیان کشورها  همسای   هر هم 

نباید نادیده گرفت و خوارشمرد. ه  هرحال ه  اکنخون  و افکار عمومی خاص  جوانان را 

کشور ایران هیرون از مرزها  خود درگیر جنگی است گسترده و ک  ساهق . ها تکی  هخر  

ا  چون روسی  نباید سرنوشخت یخک    رژی  اسد و امپراتور  فرومانده اما سه  خواهنده

   د ه  ویکه کخ  نحخوه    آشوهی ناروشن و غبارآلود کشان کشور و یک تمدن را ه  میان 

 پایان چنین درگیریهایی در دست دیگران قرارداشت  هاشد.
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 (5بخش دوم ) -یادداشتهای ناتمام
تحرکات جمعیتی همراه خخود هسخت  هخ  سخطحی کخ  هخا آن تمخاس هرقخرار          -74

رهنگی و اقتصاد  را ه  حرکت یا تنش وامی ف -کند  هسیار  از الی  ها  اجتماعی می

ا  مواج  می شوند ک  خخواه نخاخواه    راند. مردم هر سطح ها پدیده ران میدارد یا ه  هح

 شود. واکنش هرانگیز می

آشوب و اغتشا، در سوری  تحرکات جمعیتی گسترده و غ  انگیز  ه  هار نشانده 

است. ههشی از این جاهجایی جمعیتی در کشورها  همسای  سرریز می شود و ههشی 

خواهخد جانشخین    عرهسختان سخعود  کخ  حخاال مخی      گزینخد.  از آن راهی دورتخر هرمخی  

سیاستها  صدام حسین شود گرچ  از عامالن ایجاد هلوا و جنگ در سوری  است هخیچ  

پذیرد. حاضر است دست در جیب کند اما تخن هخ  پخذیر،     مسئولیتی از این هاهت نمی

است  اندازد ه  گردن ترکی  ک  در عمل تبدیل شده دهد. این را می امواج مهاجران نمی

گیخرد و هخاجهواهی      مهاجران ه  سو  اروپا. ترکی  از این موقعیت ههره می ه  دروازه

کنخد  هخل    ها  این پذیر، موقت را از اروپاییخان طلخب مخی    کند. ن  فقط هزین  ه  می

وراتر  شودن   اروپا و ترکی  ه  می خواستار حل دیگر معضالت میان اروپا یعنی اتحادی 

  خونبار در ارتباط ها ارمنیان و مردم زازا دملی  ایخن   لهام از گذشت   اینها ها ا از هم 

 ه  شده است.«   کرد مسئل »هار ه  خطا خواستار حل نهایی 

زند اما چ  هسخا   می« هلوف»عرهستان سعود  ها اهراز تمایل ه  لشکرکشی در واقع 

سخی هخ    راه حخل سیا  در هحران ناگزیر قرهانی هلوف خود شخود  چنانچخ  آتخش هخس و    

سرانجامی مطلوب منتهی نشود. در هر حال عرهستان سعود  در هازیها  جدیخد پخس   

از ههار عرب در خاورمیان  از نقش سخنتی خخود کخ  سیاسختگر  در خفخا هخود چشخ         

فروشد هی آن ک  در درازمدت تخوان   پوشیده و حال در کسوت ژاندارم منطق  جلوه می

مین شریفین تبدیل شده است هخ  خخادم   اجرا  چنین نقشی را داشت  هاشد. خادم حر

 طلبان . سیاستها  نظامی جاه

اسراییل ک  ه  طور سنتی از ه  سرنوشتی هخا ایخران و همبسختگی هخا تخاریخ ایخن       

عوض کرد و حاال ه  صورت متحد و مشاور  راند در نهستین هحران جا کشور سهن می

ه  ایخران هخ  اجخرا در      نظامی اسراییل  کند. حمل  عرهستان سعود  و ترکی  عمل می
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داشت. حکومت ناتنیخاهو چیخز  را    نمی آمد چنانچ  ایاالت متحده این کشور را هاز می

داشخت و در   آشکارساخت ک  در زیرالی  ها  سیاست اسراییل نسبت ه  ایخران وجخود  

ائتالف ها اعراب و ویران ساز  ایران همچون قدرتی  ژرفا  آن راهبرد خان  گزیده هود:

ها  کشورها  عرهی را آسان می توان سرجایشان نشاند و ه  هحران سوق داد ا .  منطق 

 هرچخ  . یافخت  دست هنده -ه  راه حلی مبتنی هر ارتباط سرورتوان راحت  ایران اما نمی

ر گخو،  د نهایخت  در شخود   مخی  گفتخ   یهودیخان  رهایی از و کورو، از و عتی  عهد از

ناخو، یا در ههترین حالت گذرا و تزیینی کنندگان راهبردها  اسراییل طنینی  تنظی 

ها  مشتری سامی دارنخد. هخا    دارد. سرانجام هاید قبول کرد ک  اسراییل و اعراب ریش 

ایران اما این اشترای مبتنی هر یک ارز، حقخوق هشخر  اسخت کخ  تخازه اسخراییل را       

 سازد   ن  هرعکس. مدیون ایران می

ها   یهی تحرکات جمعیتی است. نکت حکایت ما در اصل متوج  هازنمایی وج  تار

آیند. سرریز سوری  ه  ترکی  تنها هیانگر ههشخی از جریخان تحخری     دیگر ه  تبع آن می

جمعیتی در این کشور است. ههش هزرگی از مردم سوری  ک  حتی تا هفت میلیون نفر 

 اند. گویا پخنج میلیخون نفخر یخا هیشختر      نیز هرآورد می شوند در داخل کشور جاهجا شده

گذارد ه  جزییات این آمار هپخردازی .   اند. نبود آمار دقی  نمی ورا  مرزها  سوری  رفت 

ه  روایتی دیگر این رق  ه  مراتب هیش از اینهاست.آنچ  مه  است این است ک  اگر از 

  پیرامونی آن هگذری  هم  جا  این کشور زیروروشده است.  دمش  و ههشی از حوزه

ل شخده اسخت هخ  مرکخز زورآزمخایی چنخدین کشخور و در        سوری  هدان سبب ک  تبخدی 

دارد هخا حخزب اهلل و هخدین     همانحال ه  مرز است ها اسراییل و در ارتباط نزدیک قخرار 

یاهد ها اسراییل از توجهی خاص هرخوردار است وگرن   ترتیب نیز همسایگی مضاعف می

فریقا  البت  هریخک  تحرکات جمعیتی در افغانستان  لیبی یا در یمن و در ههشهایی از آ

ا  مخی هینخی  کخ  در دو     نیز از اهمیت هرخوردارند. در اینجا نیز پدیده ه  علتی خاص 

ههش قاهل طبق  هند  است: کشورهایی ک  هرامر تحری جمعیتی سرریز درخور توج  

  جاهجایی درون کشور  دسخت   ی در محدودهتدارند و کشورهایی ک  ها تحری جمعی

 اند. ه  گریبان
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توانخد ههشخی یخا حتخی انخدکی از تحخری        چ  سبب کشور  چون یمخن نمخی  ه  

جمعیتی خود را ه  صورت تحری سرریزشده در هیاورد؟ فقط عامل نزدیکی جغرافیایی 

ها  غرب تعیین کننده نیست. تمایل درونی و اسختقبال غخرب از مخردم ایخن      ه  دروازه

نوشخت سخازند. اکنخون    کشورها یا نگر، راهبرد  سیاستمداران غرهی نیخز مهخ  و سر  

  دسخت راسختی و    نیروهخا  خفتخ    روشن است ک  مهاجران و پناهندگان هخ  غخرب   

انخد جهخت هیخان     ا  هخ  دستشخان داده   اند و ههان  ضدخارجی و ضدیهود  را هرانگیهت 

شان. این نیروها در فرانس  و در آلمخان   تمایالت و هاورها  نکادپرستان  و عظمت طلبان 

هایی چخون هلنخد و کشخورها  اسخکاندیناو  نیخز       اما در هطن جامع  اند  شناخت  شده

 اند و در انتهاز فرصت اند. لمیده

 نخ   جمعیتخی  تحرکات. هیرونی -هند  درونی رسی  ه  یک طبق  ه  هیانی دیگر می

هنیاد  می سخازند   دگرگونیها  دستهو، را هرجامع  زیستی و جمعیتی ساختار تنها

خاص  از نظر آمیز،  دگرگونیها  شغلی و مسکن و حتی ارزشها و ازدواجهخا  میخان   

دهند ه  نیروها  کشخورها  در معخرض مهخاجرت تخا هاورهخا        گروهی  هل فرصت می

ا  قراردهنخد هخرا       خود را هرهکشند و خصومت ها خارجیان را وسخیل   قدی  و خفت 

و درون تمدنی خود. آنچ  در مجارستان علنخی شخد تخا    تحق  آرمانها  درون کشور  

  اروپا پیش رفتن در کشورها  هالکان و در فرانس  و در  مرز شکننده ساختن اتحادی 

انگلستان نیز آتش هرافروخت. آلمان ک  ناگهان نقشی متفاوت اتهاذکرد ه  تدریج هرامر 

ور  چخون آلمخان   نشیند. کشخ  درونی گام ه  گام پس نشست و پس می مقاومت شدید

  یخا هخا    آفرینخد  گزینخد یخا فاجعخ  مخی     هرهار نقشخی خخارج از قخد و قخواره ا، هخر مخی      

ا، را ه  سبک آلمانی و دور از نزاکخت     ها شرم و خجلت  پشیمانی از کردهسرخوردگی

  خاورمیان   آفریقا و  سازد. اکنون روشن است ک  تحرکات جمعیتی در حوزه عیان می

اسپانیایی زهان هنیادها  دو اتحادی   پیمخان  تمخدنی غرهخی را هخ        آمریکا   در پهن 

  اروپا و نفتا. ه  اکنون یازده میلیخون مهخاجر غیرقخانونی     لرزه درآورده است: اتحادی 

مانند کاهوسی هراس آور سراسر فضا  انتهاهی آمریکا را فراگرفت  است. از نظر تاریهی 

یادآورد اما از آنجا ک  این موضوع هس هغرنج و  توان تحوالتی مشاه  این پدیده را ه  می

 پردازم. چند هعد  است در اینحا ه  آن نمی
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گون مخن جملخ     در ارتباط ها تحرکات جمعیتی اخیر نباید تحرکات جمعیتی گون 

از دیده دور داشت یا تحرکات  11  پس از انقالب  تحری جمعیتی ایرانیان را در دوره

سال  را یا تحرکات ناشی از فروپاشخی اتحخاد جمخاهیر    جمعیتی هرآمده از جنگ هشت 

   وسخایل نقلیخ    هخا   توان گفت گستر، وسخایل ارتبخاطی ماننخد راه    شورو  را. آیا می

اند و هرسخرعت   ا  فراه  آورده ت تازهاهواپیما و کشتی امکان جاهجا کننده مانند خودرو 

ن کخ  نخ  تنهخا جنخگ و     یک چیز روشن است و آن ای ؟اند جاهجاییها و تحرکات افزوده

شخوند  از ایخن گذشخت      نزاع درونی موسخوم هخ  جنخگ داخلخی موجخب جاهجخایی مخی       

ریخان  جانخداز    خشکسالی  کمبود غذا و آسایش نیز عامل مهمی هستند در جهخت راه 

یک عامل دیگر ه  اهمیت دارد و آن دگوگونی جهان ذهنی مخردم   نتحرکات جمعیتی

 ا  تخازه هخر   در جسخت و حخو  وطنخی و خانخ      خاص  جوانان هرخی از کشورهاست ک 

تردیخد از عوامخل مهخ  هخ       آیند. از خودهیگانگی و هیگان  گشتن ها وطن سنتی  هخی  می

روند. هسیار  از جوانان ایرانی از هاهت همین کمبودها هخ  روآوردن هخ  غخرب     شمار می

هندنخخد. ههخخش در خورتخخوجهی از مهالفخخان شخخاه کخخ  مخخدام او را و غخخرب را     دل مخخی

نکوهیدند حاال در کنار شانزه لیزه و در محالت پاریس آهگوشخت و خورشخت قیمخ       می

انخد. هخرا     زنند. شمار  ه  ه  لندن و نیویخوی هجخوم هخرده    پزند و از تجدد دم می می

دهنخد و چخون در هجخرت کسخی اینخان را جخد         وطنی تهیلی دلتنگی ه  خخرج مخی  

افتخد کخ  هنخوز     پیر  یادشان می د و سرآویزن طلبان می گیرد مدام ه  دامن اصالح نمی

ا  دیگر از تمایالت ه  مهاجرت را  اند ک  گوش  ه  چپ اند و مصدقی! اینان دوزیستان

 نمایانند. مورد ایران را هاید جداگان  هررسید. می

  دیگر این ک  جاهجاییها  کنونی ساختار قخدرت هرخخی از کشخورها      یک نکت 

انخد. دو کشخور هخیش از همخ  دسختهو، چنخین        ساخت خاورمیان  را شکننده و لرزان 

اند. یکی ترکی  است و دیگر  عرهستان سعود . امخا فقخط ایخن دو کشخور      وضعی شده

کنند. کشورهایی  هینند و ها آنها دست و پنج  نرم می هایی را می نیستند ک  چنین لرزه

و همخین   چون ایران  افغانستان   پاکستان و هسیار  کشورها  کوچک هسان هحخرین 

امارات خلیج فارس و مانندهایشان نیخز نمخی تواننخد سخرانجام در ایخن هحبوحخ  و در       

گیراگیر این آشوب در امان و مصون همانند. اشتباه خواهد هود چنانچ  هپنخداری  تمخام   
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درگیریها و چنین جاهجاییهایی تنهخا هخ  سخود یخک گخروه و هخ  زیخان گروهخی دیگخر          

وانست  هاشند میزان صدمات هرآمده از این تحخوالت را  انجامد. حتی کشورهایی ک  ت می

ا  و آمار فرعی و جانبی این دگرگونیهخا   اشی حها   هاید هدانند جنب  از خود دورسازند 

زیی  ک  کشورها هاید خود را هرا  نخوعی   هرآنها نیز امر می نهد. ما اکنون در عصر  می

نتی جواهگو نیسخت و نادیخده   س ریفتع ه  هنا ملت -از تحوالت آماده سازند. عصر کشور

رود. اکنون  گرفتن این عنصر یعنی کشور مبتنی هرساختار دولت  ملی  نیز ه  هیراه  می

نویس . در این ههش  هاره جداگان  می رسیده است. دراین ها  تمدنی فرا دوران اتحادی 

جمعیتخی و  ها  تحرکخات   خواست  تنها ه  هرخی از جلوه«یادداشتها  ناتمام »دوم از 

تخا   7ههش دوم یادداشتها ه  شماره هخا    مسائل حاشی  ا  آن اشاره ا  داشت  هاش .

نوشت  شدند.  7630ک  نهستین هار در میهن هال  و هالگفا انتشار یافتند در ههمن  1
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