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جابه جایی ۲۰۰ اصله درخت
 به ۲ روایت

اما ماجرا به این تذکر ختم نشد و روز گذشته وی در تذکر دیگری 
از ضرب و شــتم مأموران شهرداری تهران توســط مأموران سازمان 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران خبر داد و گفت: یک از عوامل ســازمان 
مربوطه می خواست از یک ارتفاعی مأمور شهرداری را پرت کند و از 
گاز اشک آور علیه مأموران استفاده شده و لباس آنها پاره شده است. 
وی بــا بیان اینکه باید به این اتفاق عجیب واکنش یکپارچه نشــان 
دهیم و از مأموران شهرداری حمایت کنیم، گفت: شهرداری آن قدر 

ذلیل نشده که مأمورانش چنین بالیی سرشان بیاید.
پرویز سروری نیز که در غیاب مهدی چمران ریاست شورای شهر 
را بر عهده داشــت، از تماس تلفنی مهدی پیرهادی که پیش از عید 
این موضوع را به وی اطالع داده ســخن گفت. ســروری ادامه داد:  
در این مورد با دوســتانمان در شــهرداری صحبت و تأکید کردم که 
نباید اتفاقات این چنینی منجر به قطع درختان شود و حتی کمیسیون 

سالمت نیز در نامه ای به شهرداری در این خصوص هشدار داد.

پیرهادی، رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیست و خدمات 
شــهری شورای شهر تهران هم در این زمینه توضیح داد: با توجه به 
اینکه این موضوع در روزهای منتهی به عید بود، دنبال رسانه ای کردن 
این موضوع نبودیم اما عالوه بر تذکرات در نامه ای به شهرداری این 
موضوع اعالم شد. پیرهادی افزود: در نامه ای که زده شد، عنوان شده 
که با توجه به کد شناســایی، مساحت و پهنه G111 و G322 است و 

عملیات ساخت وساز نباید در این محوطه انجام شود.
او به مجوزی که شــهرداری برای جابه جایی این درختان صادر 
کرده است، اشــاره کرد و گفت : در این مجوز اعالم شده که هر گونه 
جابه جایی باید در فصل مناســب و با حضور کارشناسان فضای سبز 
باشــد. او تأکید کرد وزیر علوم در این رابطه پاسخ گو باشد که چرا در 
شــهر تهران شاهد چنین موضوعی بودیم که باعث رنجش حامیان 

فضای سبز شود.
احمد صادقی، عضو دیگر شــورای شــهر تهران هم معتقد بود 

کــه این موضوع نیاز به اقدامی فراتر از تذکر در صحن شــورا دارد و 
باید شخص ریاست دانشــگاه تهران به صحن شورا دعوت شوند و 
پاسخ گوی این موارد باشند. هم زمان با تذکرهای اعضای شورای شهر 
در این رابطه، مسئوالن دانشگاه تهران هم در نشستی خبری روایت 
شــهرداری از جابه جایی ۲۰۰ درخت را تکذیــب کرده و به مجوزی 

اشاره کردند که شهرداری برای این جابه جایی ها داده است.
مهدی شــهبازی، رئیس مرکــز حوزه ریاســت و روابط عمومی 
دانشــگاه تهران و مشاور ریاست این دانشگاه گفت  یکی از مهم ترین 
اصولی که دانشگاهیان به آن اعتقاد دارند، رعایت قانون است. نکته 
مهم در این مورد خــاص، ورود غیرقانونی مأموران و خبرنگاران به 
مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران بود. این ورود غیرقانونی برای 
ما شــگفت آور بود. تالش دانشــگاه تهران پیگیــری این موضوع از 
مســیرهای قانونی اســت. ما به دنبال هیجان نیســتیم و از مجاری 
قانونی این مهم را پیگیری می کنیم. دانشــگاه تهران با مؤسســات 

مختلف ازجمله شهرداری تهران، برای توسعه و پیشرفت کشور به 
تفاهم هایی رسیده و این یک همکاری دوطرفه است.

مهدی شهبازی با اشــاره به نشست های ریاست دانشگاه تهران 
با شــهردار تهران و اعضای شورای شــهر پیش از عید نوروز گفت: 
روال عادی اخذ مجوز و اقدامات برای اصالح و تقویت زیرســاخت 
در مرکز لرزه نگاری صورت گرفته بود و در این راستا مجوز کمیسیون 
ماده هفت نیز اخذ شد. بر همین اساس اقدام به جابه جایی اصولی 
درختان صورت گرفت. رئیس مرکز حوزه ریاســت و روابط عمومی 
دانشگاه تهران ادامه داد: دانشگاه تهران در ۱۵ اسفند سال گذشته، 
اقدام به کاشــت و توزیع حدود ۲۰ هزار اصله درخت کرد و این دور 

از ذهن است که این دانشگاه بخواهد در مسیر مخالف حرکت کند.
وی درباره نقل قول هایی مبنی بر اینکه مأموران شهرداری توسط 
کارمندان دانشــگاه تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، گفت: 

فیلم ها و ادله الزم برای اثبات کذب بودن این مدعا موجود است.

نورا حســینی: ماجرای جابه جایی ۲۰۰ اصله درخت در مرکز لرزه نگاری وابســته به دانشگاه تهران 
اولین تذکر یکی از اعضای شورای شــهر تهران در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۱ 
بود. ناصر امانی، عضو شــورای شهر تهران به گزارشــی که از روز ۱۰ فروردین  از صدا و سیما پخش 
شده اشاره کرد و آن را دهن کجی آشکار به قوانین و مقررات و تخریب محیط  زیست توسط مرکزی 
دانست که آرم علم و پژوهش بر سردر آن مزین است. امانی از شهردار تهران خواسته بود به صورت 
ویژه به این هنجارشکنی رسیدگی کند و از طریق راهکارهای قانونی عوامل این اقدام اعم از  آمرین 

و عاملین را مشخص کند و ضمن معرفی در مراجع قضائی، به افکار عمومی هم گزارش دهد.

در ادامه این نشست، احمد نوحه گر، استاد تمام دانشکده محیط 
زیست دانشگاه تهران و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه 
تهران نیز گفت : دانشــگاه تهران یکی از سرســبزترین دانشگاه های 
تهران است. او از اعضای شورای شهر خواست در اسرع وقت، اجازه 
دهند تا دانشــگاه تهران به فعالیت های خود در مؤسسه ژئوفیزیک 
رسیدگی کند. او تأکید کرد ضرب و شتم عوامل شهرداری کذب است 
و گزارش هایی که ما داریم، عکس این قضیه را اثبات می کند. وی با 
اشــاره به اینکه هیچ قطع درختی صورت نگرفته و قرار بر این بوده 
که برای توسعه ایستگاه لرزه نگاری، چند اصله درخت جابه جا شود، 
گفت: سرانه فضای سبز در ایران هفت تا ۱۲ متر است و این سرانه در 
دانشــگاه تهران، حتی از سرانه های جهانی نیز باالتر است. در ادامه 
این نشســت، محمدرضا حاتمی، رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران گفت: نمی دانم چرا مأموران شــهرداری به خودشــان اجازه 
دادند وارد حریم دانشــگاه شوند، آن هم نه از طریق در ورودی بلکه 
بــا پریدن از روی نرده ها! وی با بیان اینکه مســئولیت های بزرگی بر 
عهده مؤسسه ژئوفیزیک گذاشته شده است، گفت: ما نیازمند توسعه 
هستیم. شهرداری منطقه سه که به این ماجرا ورود کرد، می توانست 
از طریق گفت وگو با رؤسای دانشکده ها و مقامات دانشگاهی در این 
زمینه اقدام کند. مرکز لرزه نگاری متعلق به شــهرداری نیست و این 

مسئله مربوط به دانشگاه تهران است.
در ادامه این نشســت شــکوهی زاده، مدیر کل حقوقی دانشگاه 
تهران گفت: خبرهایی که در رســانه ها از سمت شهرداری نقل قول 
شده، اطالعات دقیقی نیست. با این وجود من بدون اینکه به جزئیات 
ورود کنم، می گویم که دانشــگاه تهران مالکیت بالمنازعی نســبت 
به امالک و مســتغالت خود دارد. ما مجوز جابه جایی درختان را از 
شهرداری داشته ایم  اما در الیه های پایین شهرداری، کارشکنی هایی 
نسبت به اقدامات دانشــگاه صورت گرفت. ما به طور اصولی اقدام 
به جابه جایــی درختان کردیم و مأموران شــهرداری در پایان بدون 
مجوز قانونی و دســتور قضائی به حریم ملک دانشگاه تجاوز کردند 
و کارکنان دانشگاه را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. دانشگاه 
پیگیر این موضوع اســت و این موارد توســط دوربین های مدار بسته 
دانشــگاه ضبط شده اســت. امیدواریم مراجع قضائی این مسئله را 
پیگیری کنند. همچنین پیگیر مطالب منتشر شــده کذب در دادسرای 

رسانه نیز خواهیم بود.

پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران:  خروج آمریکا از افغانستان تا ماه ها 
تیتر یک اخبار رسانه های مختلف دنیا بود. برای کشورهای مختلف این خروج معناهای 
متفاوتی داشــت؛ برخی می گفتند شکســتی دیگر برای آمریکا و برخی از ظهور دوباره 
طالبان و تبعات آن برای جهان دم می زدند؛ اما در ایران خیلی ها معنای آن را شــروع 

موج مهاجرتی دیگری از افغانستان به ایران می دانستند. 
در جهان کریدورهای مهاجرتی مختلفی وجود دارد. داالن هایی بین کشــورها که 
همواره مهاجران و جمعیت های میلیونی نیروی انســانی بین آنها در حال جابه جایی 
هستند. مکزیک به آمریکا، آفریقا به اروپای غربی، تاجیکستان به روسیه، هندوستان به 
امارات متحده عربی و... کریدورهای مهاجرتی هســتند که همواره در آنها انسان ها در 
حال رفتن به کشــور مقصد و بازگشت هستند. دولت ها برای کنترل این جریان ها ورود 
قانونی را ســخت می کنند؛ اما این کریدورها و جریان انســانی جاری در آنها با افزایش 
سخت گیری های مرزی متوقف نمی شــوند. اگر دولت ها سخت بگیرند، قاچاق بران و 
ورود غیرقانونی جایگزین می شود. افغانستان به ایران هم یکی از کریدورهای مهاجرتی 
مشــهور دنیاســت. جریان مهاجرت نیروی انسانی از افغانســتان به ایران در ۵۰ سال 
گذشــته جریانی ممتد و همواره جاری بوده است. همه روزهای سال همواره تعدادی 
از افغانستانی ها در حال مهاجرت به ایران بوده اند. این جریان مهاجرتی گاهی اوقات از 

ایران عبور می کند و از ترکیه هم رد می شود و به کشورهای مختلف اروپایی می رسد.
در  این  میان موج های مهاجرتی همواره برای کشورهای مقصد هزینه زا بوده است؛ 
چرا که در جریان های مهاجرتی همواره تعداد مشــخصی نیروی انسانی در حال ورود 
و خروج اند و همه فرایندها تدریجی پیش می رود؛ اما در موج مهاجرتی یکباره کشــور 
میزبــان با جمعیتی چند صد هزار  نفری یا حتی میلیونی از مهاجران مواجه می شــود. 

امری ناگهانی به وقوع می پیوندد و پاسخ ناگهانی همیشه دشوار است.
کریدور مهاجرتی افغانســتان به ایران در چند دهه گذشــته با چند موج مهاجرتی 
مواجه بوده اســت: حمله شوروی به افغانستان، جنگ های داخلی افغانستان، تسلط 
طالبان بر افغانستان و حمله آمریکا به افغانستان. در بین موج هایی که در ۴۰ سال اخیر 
رخ داده اســت، موج مهاجرتی افغانستانی ها پس از تسلط طالبان در میانه های دهه 
۷۰ شمسی بزرگ ترین موج مهاجرتی بود. طالبان حکومتی متحجر بود که می خواست 
تمام پیشرفت های بشــری در قرون اخیر را نادیده بگیرد. قوانین خشک و برخوردهای 
خشن طالبان و ناآشنایی با اصول اولیه حکمرانی و اداره کشور، باعث شده بود بسیاری 

از افغانستانی ها حتی اگر به قیمت جان شان هم باشد، فرار را بر قرار ترجیح دهند.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال گذشته، گروه هایی در ایران سعی کردند 
این چارچوب بندی را جا بیندازند که طالبان جدید با طالبان قدیم متفاوت است. سعی 
کردند از طریق رســانه های مختلف این را القا کنند که طالبان، فاتح جنگ با آمریکا در 
افغانستان بوده و روزهای خوبی برای افغانستان در راه است؛ اما از همان روزهای اول 
تسلط طالبان بر افغانستان مشخص شد که این طالبان همان طالبان است؛ زنان اجازه 
ندارند بدون همراهی مرد محرم شان به خیابان  بیایند و دختران نباید سوادشان به باالتر 

از کالس ششم ابتدایی برسد!
موج جدید  مهاجرتی شکل می گیرد

شــاید یکی از ماندگارترین تصاویر از قرن بیســت ویکم، پرواز هواپیمای آمریکایی از 
فرودگاه کابل باشد که صدها نفر از افغانستانی ها درونش کیپ تا کیپ هم نشسته اند و 
عده زیادی به بال ها و چرخ هایش آویزان شده اند و حتی وقتی هواپیما ده  ها متر از زمین 
ارتفاع می گیرد باز هم عده ای رهایش نکرده اند. تصویری نمادین که میل به مهاجرت 
و در حقیقت فرار افغانستانی ها را بیان می کند؛ میلی که در هفته ها و ماه های بعدش 

به شکل جریان مهاجرتی بزرگ به ایران نمودار شد.
با وجود اینکه این مــوج مهاجرتی کامال قابل پیش بینی بود و با وجود اینکه ایران 
سابقه مواجهه با موج  مهاجرتی افغانستانی را دارد، باز هم مدیریت ورود مهاجران به 
ایران و اعالم سیاســت های مهاجرتی، غیرشفاف و نامشخص و حتی متناقض بود. در 
۲۴ مــرداد ســال ۱۴۰۰، مدیــر کل امور مــرزی وزارت کشــور اعالم کرد کــه با وجود 
شــرایط بحرانی افغانســتان و احتمــال ورود اتباع افغــان به کشــور، از دو ماه قبل 
طرح اســکان موقت این اتباع در مرز استان های خراســان رضوی، خراسان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان تهیه و اجرا شده است؛ اما سه روز بعد در ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، مدیر کل 
امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشــور ایجاد اردوگاه هایی برای پذیرش آوارگان و 
مهاجران جدید افغانســتانی را تکذیب کرد. به طور کلی این طور فهمیده شد که ایران 
نمی خواهد به هیچ وجه پناهنده جدید بپذیرد. اما خودداری ایران از پذیرش به  معنای 
نیامدن مهاجران نبود. کریدور مهاجرتی معمول افغانستان به ایران، شامل حال کارگران 
فصلی ای بود که در ماه هایی از ســال به قصــد کار به ایران مهاجرت می کردند و پس 
از چندی به کشــور خودشان بازمی گشتند. اما در موج مهاجرتی پس از تسلط طالبان، 

دسته های مختلفی از افغانستانی ها به سوی مرزهای ایران روانه شدند. خانوادگی بودن 
مهاجرت ها وجه بارز این موج مهاجرتی بود و اینکه در میان مهاجران اقشار مختلفی 
از جامعه افغانستان هم حضور داشتند. این بار فقط کارگران فصلی نبودند که در  حال 
مهاجرت بودند؛ بســیاری از نخبگان و طبقات متوســط و حتی مرفه افغانستانی هم 
راهی ایران بودند. در دهه های گذشــته، عدم ســاماندهی جریان مهاجرت نیروی کار 
افغانســتانی به ایران و خودداری از پذیرش رســمی این کریدور مهاجرتی باعث شده 
شــبکه قاچاق مهاجران در ایران شکل بگیرد و روز  به روز تقویت شود. «افغانی ِکشی» 
یک زنجیره شغلی است که دامنه اش از روستاهای شرقی ترین مرزهای ایران تا کوه های 
شمال  غربی ایران کشیده شده است. پاسخ کلی ایران در قبال موج جدید مهاجرتی باز 
هم عدم پذیرش رسمی بود. به نظر می رسد شرایط اقتصادی دشوار ایران، شیوع کرونا 

و عدم حمایت جامعه جهانی از دالیل اصلی اتخاذ این سیاست بودند.
ایران تنها ورود مهاجرانی را می پذیرفت که از ســفارت ایران در کشــور افغانستان 
موفق به دریافت ویزا می شدند. از آن طرف هم ساخت اردوگاه های مرزی برای اسکان 
موقت منتفی شده بود. جمعیت متقاضی ویزای ایران آن قدر زیاد بودند که به هر حال 
اکثر  جمعیت نمی توانســتند ویزا تهیه کنند. راهکار چه بود؟ استفاده از شبکه قاچاق 
مهاجر. اگر روزگاری فقط پژوها و زانتیاها بودند که با سرعت های سرسام آور مهاجران 
را به صورت غیرقانونی از جاده های ایران عبور می دادند، در موج مهاجرتی اخیر آن قدر 
ایــن کار پردرآمد شــد که دیگر پرایدها هم به جرگه خودروهای افغانی ِکش پیوســته 

بودند.
هم زمان بــا افزایش ورود غیرقانونــی مهاجران، برخوردهــای نیروهای انتظامی 
بــا مهاجران غیرقانونی نیز افزایش یافت. دســتگیری و رد مــرز مهاجران غیرقانونی 
افغانســتانی در یک سال گذشته بی سابقه بوده اســت. فقط در مرداد و شهریور سال 
۱۴۰۰ حدود ۱۰۸ هزار نفر مهاجر بدون مدرک افغانســتانی دســتگیر و رد مرز شــدند. 
در مدت مشــابه در ســال ۱۳۹۸ این رقم برابر با ۳۷ هزار نفر بود. در حالی که متوسط 
بازگشت ساالنه مهاجران افغانستانی به کشورشان از ایران حدود ۵۰۰ هزار نفر بود، در 
سال ۲۰۲۱ این رقم به حدود یک  میلیون نفر رسید. اما برای بیشتر آنها خروج و رد مرز 

به معنای بازگشت نیست، بلکه به معنای مهاجرت دوباره به ایران است. 
«ورود غیرقانونــی، مدتی حضور در ایران و دســتگیری و رد مرز به افغانســتان و 
دوباره ورود غیرقانونی» چرخه ای است که در سال های اخیر در مورد کریدور مهاجرتی 
افغانستان به ایران همواره جاری بوده است. در یک سال گذشته این چرخه با شدت و 

حدتی بیشتر تکرار شده است.
همدردی کم سابقه ایرانیان و بازار کار تشنه ایران

در روزهای خروج آمریکا از افغانســتان و پیشروی شهر به شهر نیروهای طالبان تا 
فتح کابل، همدردی اقشار مختلف ایران با افغانستانی ها کم سابقه بود. چه در فضای 
مجازی و چه در تجربه های واقعی، ایرانیان از صمیم دل با افغانستانی های هم زبان و 
هم فرهنگ و اتفاقی که در آن کشور به وقوع پیوسته بود، همدردی می کردند. اینکه چرا 
ایرانیان با افغانســتانی ها تا این درجه همدردی کردند، خود به بررسی جداگانه ای نیاز 
دارد. در بسیاری از موارد این همدردی ها به کنش هم منجر شد. گروه های خودجوش 
فراوانی آستین ها را باال زدند و برای خانواده های تازه مهاجرت کرده افغانستانی سرپناه 
جستند و مقدمات اسکان آنها را فراهم کردند. افزون بر این مهاجران افغانستانی حاضر 
در ایران که سابقه حضور چند دهه ای دارند نیز به یاری خانواده های تازه مهاجرت کرده 
آمدند. گزارش های شــورای پناهندگان نروژ (NRC)، در اواسط پاییز سال ۱۴۰۰ برآورد 
کرده بود روزانه به طور متوســط چهار تا پنج  هزار افغانستانی در حال ورود به ایران اند 
و پیش بینــی کرده بود که تعداد مهاجران تازه وارد تا پایــان پاییز از ۵۰۰ هزار نفر فراتر 
می رود. گزارشی که روزنامه نیویورک تایمز در هفته های اخیر منتشر کرده، رقم مهاجران 

خارج شده از افغانستان را تا فراتر از یک  میلیون نفر تخمین زده است.
عالوه بر همدردی ایرانیان، یکی دیگر از عوامل پذیرش مهاجران جدید، شــرایط 
بازار کار ایران اســت. آقای مســعودی که در یکــی از پررفت وآمدترین نقاط تهران 
صاحب سوپرمارکت است، یک دســتیار افغانستانی پرجنب وجوش دارد. از قومیت 
هزاره نیســت و از روی چهره اصال نمی توان تابعیــت او را فهمید. او می گوید: «من 
دست تنها نمی تونم اینجا رو بچرخونم. کارگر نیاز دارم. اما کارگر ایرانی دردسره. االن 
وزارت کار گفتــه حداقل حقوق کارگر پنج میلیــون و ۷۰۰ هزار تومن. مگه من چقدر 
درآمد دارم؟ تازه این پنج میلیون و ۷۰۰ اولشــه. کارگر ایرانــی بیمه می خواد، عیدی 
می خواد. سرجمع ماهی ۱۰ میلیون برام خرج برمی داره. ۱۰ میلیون برای یه وردست؟ 
نمی صرفه. این بنده خدا از افغانســتان اومده، بهش اعتماد دارم. حقوق هم نصفه 
می گیره. تازه کلی دوندگی کردم که شاید بشه براش مدرک اقامت قانونی جور کنم. 
رفتــم گفتم من ضمانت این آدمو می کنم. مــدرک ندادن. خب وقتی حداقل حقوق 

رو پنج میلیون و ۷۰۰ می ذاری، مشــخصه که من دیگه بی خیال کارگر ایرانی می شم! 
یه پســر دارم ۲۳ سالشه. دانشــجو . بهش می گم بیا وردســتم. می گه من می خوام 
استارت آپ بزنم. می گه دوست ندارم هفت صبح بیدار شم سوار مترو و اتوبوس شم 
برم سر کار. می خوام کارآفرین شم و شرکت دانش بنیان بزنم. اینا رو من یادش ندادم 
کــه... این فرهنگیه که ایجاد کردن تو جوون های ما. این بچه نمیاد کار کنه. من چی 
بگم بهش؟ خب کلی کار هســت. ولی کسی نیست انجام بده». استدالل هایی که او 
ارائه می کند، نشان می دهد مهاجران تازه وارد چقدر برای کارفرمایان ایرانی جذابیت 
دارند. این تنها یک نمونه دم دســتی و کوچک اســت و اگر به کارگاه های صنعتی با 
مقیاس بزرگ تر مراجعه کنید و حرف کارفرمایان را بشــنوید، متوجه خواهید شد که 

این نیاز چه شدتی دارد.
 رویه ای بس خطرناک

در هفته هــای اخیــر جریان های مهاجرســتیز گوناگونی در فضای مجــازی ایران 
شــکل گرفته است. فیلم ها و پیام هایی که وایرال می شوند، به صورتی پنهانی ترس و 
نفرت از مهاجران افغانســتانی را به مخاطبان ایرانی القا می کنند. جریان پرشماری از 
افغانستانی ها در کوه ها که در حال عبور از مرزهای ایران جلوه داده می شوند؛ فیلم هایی 
که مسئوالن می گویند برای ماه های گذشته است. پیام هایی که در مورد اجاره منزل به 
اتباع افغانستانی هشدار می دهند و... . در این میان برخی مسئوالن خواسته یا ناخواسته 
هم زمان پیام هایی را به جامعه مخابره می کنند که باعث تقویت این جریان ها می شوند. 
مسئولی هشــدار می دهد ایرانیان حق ندارند به اتباع افغانستانی ملک اجاره دهند و 
به آنها شــغل و کار بدهند و اگر کسی این کار را کند، برخورد قضائی می بیند و... . تیم 
مارشــال، در کتاب «در اسارت جغرافیا» به  درستی به این نکته اشاره می کند که کشور 
ایران در مقابل تهدیدهای بیرونی، کشوری مقاوم است. اما به این هم اشاره می کند که 
وجود قومیت ها و اقلیت های مختلف و ایجاد اصطکاک بین این قومیت ها و دامن زدن 
به نارضایتی های قومی و اقلیتی می تواند هزینه ای گران داشته باشد. در چند دهه اخیر 

ایران همواره میزبان جمعیت های میلیونی از کشــور افغانستان بوده است. بسیاری از 
آنان از نســل های دوم، سوم و چهارم مهاجران افغانســتانی حاضر در ایران هستند و 
می توان آنان را به عنوان یکی از اقلیت های ساکن در کشور ایران به شمار آورد. چه به 
صورت رسمی بپذیریم و چه نپذیریم، واقعیت موجود این است که ایران در کنار بیش 
از ۸۵ میلیون نفر جمعیت خودش، یک اقلیت چند میلیون نفری از افغانســتانی ها را 
هم میزبانی می کند؛ اقلیتی که ســابقه همزیستی مسالمت آمیز چنددهه ای با ایرانیان 
دارد. در موج مهاجرتی اخیر نیز که بیش از شــش ماه اســت به وقوع پیوســته، ایران 
پذیرای بیش از یک میلیون نفر مهاجر جدید افغانســتانی شده است؛ مهاجرانی که به 
هر حال از نظر هویتی خود را به مهاجران افغانستانی قدیمی تر حاضر در ایران نزدیک 
می دانند. دامن زدن به جریان های مهاجرستیزی، باعث افزایش اصطکاک های قومیتی 
در ایران می شــود و این می تواند در میان مدت و طوالنی مدت هزینه هایی جبران ناپذیر 
برای کشور ایران به همراه داشته باشد. به گمان نگارنده و آنچه تجربه های بین المللی 
نشــان داده اســت، به جای دامن زدن به جریان های مهاجرســتیزانه، شاید بهتر باشد 
ایران در مذاکرات بین المللی کوشاتر باشد تا هم بتواند کمک های سازمان های جهانی 
را بهتر جذب کند و هم شــرایط را در کشور افغانســتان به گونه ای مهیا کند که شاهد 

مهاجرت های اجباری کمتری از این کشور به ایران باشیم.

نگاهی به موج مهاجرتی اخیر از افغانستان به ایران
منتظر جمعیت چند صدهزار نفری باشید
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