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خانههای مهاجران افغان در یزد به آتش کشیده شدهاند

مقامهای وزارت امور خارجه افغانستان میگویند که پس از کشته شدن یک شهروند ایرانی در والیت یزد این کشور،
شهروندان یزدی بر خانههای مهاجران افغان در آن والیت هجوم برده و طی آن ،نزدیک به دوصد خانواده را متضرر
کردهاند .
سفارت ایران در کابل ،وقوع این حادثه را در روزهای گذشته تایید کرده است .به نقل از سایت رادیو صدای آلمان،
محمد دهقانی ،مسوول مطبوعاتی سفارت ایران در کابل گفته است که دو مهاجر افغان در شهر یزد بر یک دختر
هجدهساله ایرانی تجاوز کرده و سپس این دختر را به قتل رساندهاند .او گفت مردم یزد از این موضوع خشمگین شدند و
«واکنش عمومی نشان دادند» .
آقای دهقانی افزوده است« :جسد این دخترخانم هجدهساله در چاه خانه این دو نفر از اتباع افغان پیدا شده است و پولیس
آنها را دستگیر کرده است که طبیعتا براساس قانون و مقررات جمهوری اسالمی ایران برخورد خواهد شد ».

اما ،وزارت خارجه افغانستان میگوید که در پی این حادثه ،زندگی افغانهای مهاجر در والیت یزد ایران مختل شده
است .فرامرز تمنا ،معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که در پی حمله شهروندان ایرانی بر خانههای
مهاجران افغان در یزد ،نزدیک به دوصد خانواده متضرر شدهاند .آقای تمنا به روزنامه 8صبح گفت« :خانوادههای
آسیبدیده در آن منطقه ،بیش از دوصد خانواده هستند که متضرر شدهاند .سفارت افغانستان در تهران پیگیر این قضیه
است تا ضررهای مالی و جانیکه احتماال به افغانها وارد شده باشد ،مورد بررسی جدیدی قرار بدهد ».
معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنین تاکید کرد که هرچند با مداخله مقامهای ایرانی ،خشم شهروندان یزدی
علیه مهاجران افغان در این والیت فروکش کرده بود ،اما روز جمعه ،بازهم خانوادههای افغان در یزد ،مورد حمله
شهروندان یزدی قرار گرفتند .او گفت که وزارت خارجه آن کشور ،به افغانستان اطمینان داده است که جلو بروز
خشونتهای بیشتر علیه مهاجران افغان در یزد ،گرفته میشود .
فرامرز تمنا میگوید هرچند در پیکشته شدن یک شهروند ایرانی ،مهاجران افغان متهم شدهاند ،تاکنون نهادهای دولت
ایران هیچ اسناد و شواهدی را به سفارت افغانستان در تهران و وزارت خارجه در کابل ارایه نکردهاند که نشان دهد
نباید دیگر مهاجران مورد آزار و اذیت شهروندان افغان در این قتل دست داشتهاند .او گفت جرم عمل شخصی است و
قرار گیرند .
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در همینحال ،برخی سایتهای انترنتی گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی ایران و جوانان یزد ،بر خانههای مهاجران
افغان حمله برده ،شماری از مهاجران را بازداشت کرده و خانههای برخی از آنها را آتش زدهاند .اما سفارت ایران
میگوید این «واکنش عمومی» مردم بوده است .
وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز جزییات دقیقی از خسارتهایی که به مهاجران در والیت یزد رسیده است ،در
دست نیست .اما یک مقام حکومت افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرده است ،به سایت دویچهوله گفته که بر
خانوادههای افغانها در یزد ،حمله شده است و حتا از تجاوز جنسی بر دختران مهاجر نیز گزارشهایی وجود دارد .
اما ،فرامرز تمنا میگوید تالشها برای تشخیص هویت افراد متهم به قتل جریان دارد .او گفت« :اگر هم در نهایت یکی
از اتباع افغانستان چنین کاری کرده باشد ،طبیعی است که جرم یک عمل شخصی است و متوجه هیچ کدام از دیگر
شهروندان افغان در ایران نمیشود».
یزد از جمله 02والیت ایران است که اقامت مهاجران افغان در آن از سوی دولت ایران ممنوع اعالم شده است.
ممنوعیت اقامت افغانها در این مناطق و همچنان بدرفتاری مسووالن دولتی ایران با آنها ،از سوی شماری از فعاالن
اجتماعی ایران و حامیان حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است .اخیرا در پی اعدام شماری از مهاجران افغان
در ایران ،تظاهراتی بر ضد حکومت ایران در کابل برگزار شد .
دولت ایران که مخالفت خود با حضور نیروهای بینالمللی در افغانستان و توافقنامه استراتژیک کابل و واشنگتن را
آشکارا بیان کرده است ،تالش زیادی به خرج داد تا مانع تصویب این توافقنامه شود .سفیر ایران در کابل تهدید کرده
بود که در صورت تصویب این قرارداد ،مهاجران افغان در ایران را اخراج خواهند کرد .
در همینحال ،پاکستان نیز گفته است که ضرباالجل تعیینشده برای برگشت مهاجران افغان از پاکستان تا دو روز دیگر
به پایان میرسد و صدها هزار تن از آنها با تهدید خروج گروهی روبهرواند .حکومت پاکستان گفته است که این
ضرباالجل ،عملی میشود .
براساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان7.1 ،میلیون مهاجر افغان در پاکستان ثبت هستند و هزاران تن
دیگر در این کشور زندگی میکنند که بهعنوان مهاجر ثبت نشدهاند .
به گزارش دویچهویله ،اما اسالمآباد میگوید که نمیتواند مهاجران غیرقانونی را بیش از این بپذیرد .حدود 022هزار
مهاجر افغان ثبتناشده در ایالت خیبرپشتونخوای پاکستان را ،خروج اجباری قریبالوقوع تهدید میکند .
میان افتخارحسین ،وزیر اطالعات ایالت پشتونخوا گفته که به نهادهای مجری قانون دستور داده شده است که فهرست
او گفته است با تکمیل ضرباالجل (یکشنبه02 ،جون) ،دستور بازداشت .مهاجران غیرقانونی افغان را تکمیل کنند
مهاجران ،احضار آنها به دادگاه و به تعقیب آن ،اخراج آنها از پاکستان صادر میشود .
افتخارحسین افزوده است« :هیچ کشوری به مهاجران غیرقانونی اجازه اقامت نمیدهد .چگونه ممکن است که یک مساله
غیرقانونی را قانونی بسازیم؟ ...ما مهاجران افغان را برای 00سال جا دادهایم .حکومت ایالتی نمیتواند بیش از این بار
آنها را بکشد .آنها باید به کشورشان برگردند».
اما افغانها در مورد اخراج اجباری مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان نگراناند ،زیرا اکثر آنها در افغانستان نیز
سرپناهی ندارند و ورود آنها به کشور ،به بیکاری و فقر میافزاید .در گذشته برخی از مهاجران بازگشته به وطن،
دوباره مجبور به ترک وطن شدهاند .حکومت افغانستان گفته است که مهاجران به اجبار اخراج نخواهند شد .
اسالمالدین جرات ،سخنگوی وزارت مهاجران گفته است که یک «مشکل کوچک» در مورد مهاجران در خیبرپشتونخوا
وجود دارد ،اما دو طرف توافق کردهاند که مسایل را حل کنند و به مهاجران بعضی شرایط قانونی برای اقامت در آنجا
را فراهم سازند .
وزیر اطالعات ایالت خیبرپشتونخوا مدعی شده است که مهاجران افغان در این منطقه در جرایم شامل هستند ،هرچند
تحلیلگران چنین ادعایی را رد کرده و گفتهاند که این فقط بهانهای برای خروج مهاجران میباشد .
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اما مشکل اصلی ،بیاعتمادی عمیق میان افغانستان و پاکستان است .هر دو کشور یکدیگر را به پناه دادن به شورشیان
متهم میکنند .افغانستان شاکی است که پاکستان در مبارزه با شورشیان و مصالحه با طالبان صادقانه همکاری نمیکند،
اما پاکستان چنین ادعایی را رد میکند .
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان وضعیت مهاجران افغان در پاکستان را «بزرگترین و طوالنیترین
بحران مهاجرت در جهان» عنوان کرده است .این مهاجران در وضعیتی نامناسب زندگی میکنند و به نیازهای اولیه
.زندگی نیز دسترسی ندارند
پاکستان پیش از این نیز شمار کمتری از مهاجران افغان را اخراج کرده است .بهگفته سازمان بینالمللی مهاجرت
(آیاوام) ،از ماه دسامبر  0272تا فبروری  0277حدود 7022خانواده از مهاجران افغان از مناطق قبایلی به کشورشان
بازگشت داده شدهاند .
بهگفته سازمان بینالمللی مهاجرت ،افغانستان و پاکستان توافق کردهاند که در صورت وجود منابع تمویلی1022 ،خانواده
افغان که حدود 02هزار تن میشوند« ،مصوون و شرافتمندانه» به وطنشان بازگشت داده شوند .
آنشل خورانا ،سخنگوی سازمان بینالمللی مهاجرات گفته است« :افغانستان توانایی جذب این همه مهاجر را ندارد .این
کشور منابعی در بخشهای مکتب ،کلینیک و خصوصا شغل در دسترس ندارد».
براساس گزارش سازمان ملل متحد ،افغانستان با 0.1میلیون تن ،بیشترین مهاجر را در سطح جهان دارد .مارکو بواسو،
رییس سازمان بینالمللی مهاجرت در کابل گفته است که بازگشت تدریجی 0.0میلیون مهاجر ثبتناشده از ایران و
پاکستان ،چالشهایی جدی برای افغانستان خلق میکند .

از  8صبح
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