
آسو محمدی

 »اسمم نازنین است و14 سال دارم. 
از وقتی که در ایــران زندگی می کنم 
خیلی ناراحت هســتم. دوســت دارم 
افغانســتان هرچــه زودتر آباد شــود 
و به کشــورم برگردم. هر جا می رویم 
ایرانی ها می گویند افغانی ها کشورمان 
را اشغال کرده اند.«  این اظهارات بخشی 
از ویدئویی اســت که چنــد ماه پیش 
در فضای مجازی جنجال بــه پا کرد؛ 
صحبت های دختر 14ساله افغانستانی 
حکایت از رفتارهای دیگری ستیزانه ما 
ایرانی ها داشت که سال ها با مهاجران 
افغان در همه جای کشــور مشــاهده 

می شود. 
عراقچی درباره شهروندان افغان 

چه گفت؟
اظهارات شامگاه چهارشنبه عباس 
عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه 
که از شبکه دو صداوسیما پخش  شد، 
جنجال برانگیز شده است. عراقچی با 
اشاره به این که جمهوری اسالمی خروج 
مرحله به مرحله از برجام را در دســتور 
کار دارد، گفت: »این احتمال هست که 
ایران در صورت ادامه فشارها از سکونت 
افغان ها در خاک خود جلوگیری کند. 
سه میلیون افغان در ایران هستند و اگر 
درآمدهای ما کم شــود ممکن است از 
برادران و خواهران افغان بخواهیم ایران 
را ترک کنند. اینکه کجا بخواهند بروند 
انتخاب با خودشان است. در حال حاضر 
بیش از سه میلیون افغانستانی در ایران 
هســتند که دو میلیون فرصت شغلی 
را اشغال کرده اند و ســاالنه سه تا پنج 

میلیارد یورو از ایران خارج می کنند.«
 عراقچی با اشاره به این که آوارگان 
در مجموع هشــت میلیارد یورو برای 

کشــورمان هزینه دارند گفــت: »اگر 
فروش نفت به صفر برســد، جمهوری 
اسالمی مجبور است سیاست ویژه ای 
را برای اقتصاد خــود در نظر بگیرد و از 
اتباع افغانســتان بخواهد که به کشور 
خودشان یا به کشورهای دیگر بروند.« 
عراقچی افزود: »هــم اکنون 4۶۸هزار 
دانش آموز افغان که رایگان در مدارس 
ایران تحصیل می کنند؛ در حالی که هر 
کدام شان ساالنه ۶۰۰ یورو هزینه دارند. 
هم اکنون ۲۳هزار دانشجوی افغان در 
دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل 
هستند؛ در حالی که ساالنه 1۵هزار یورو 
برای هر کدام از آنان هزینه می شود.« 
این مقام وزارت خارجه گفت که از لحاظ 
انسانی نمی خواهیم چنین اتفاقی بیافتد، 
اما اگر مجبور شــویم چنین خواهیم 
کرد و تبعاتش برعهده آمریکاســت؛ 
همان کشوری که افغانستان را به بحران 

کشید.
شما هم وظیفه دارید

این سخنان عراقچی در حالی مطرح 
می شود که پیشــتر مقامات سیاسی 
کشورمان به اروپا یادآوری کرده بودند 
که ایران مانع بزرگــی در مقابل ورود 
مهاجران به اروپــا و همچنین ترانزیت 
مواد مخدر بوده اســت. حسن روحانی 
روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
خطاب به کشــور های اروپایی گفت: 
»شــما نقش ما را در اینکه نگذاشتیم 
سیل مهاجرین از این منطقه به سمت 
اروپا حرکت کنــد، می دانید. پذیرای 
میلیون ها مهاجر بودیم و هستیم. شما 
می دانید که ما بزرگترین سنگر مبارزه 
با مواد مخدر بودیــم و این ما بودیم که 
با چهار هزار شــهید از نیرو های عزیز 
و جان برکف مان در مرز های شــرقی 
نگذاشتیم این همه مواد مخدر عبور کند 
و به کشور های شما برسد.« او خطاب به 

طرف های دیگر برجام با بیان اینکه شما 
می خواهید سایه برجام همیشه بر سر 
شما بوده، اما همه کار این درخت به عهده 
ما باشد، افزود: »شما امروز برای حفظ 
خودتان نه به خاطر ایران، برای امنیت 
خودتان، برای حفظ جوان های خودتان 
در برابر مواد مخدر و سیل مهاجرین و 
همکاری های دیگری که تاکنون ایران 
با شما داشته است، وظیفه دارید و اگر 
این روند ادامه پیدا کند آن همکاری ها 

تعطیل خواهد شد.«
 از آتش زدن برجام رسیدیم 

به اخراج هم زبانان
با این حال پس از خــروج آمریکا از 
برجام و افزایش تحریم های آمریکا اوضاع 
اقتصادی ایران نیز نابسامان شد. سقوط 
ارزش پول ملی و رکود شدید اقتصادی 
بر زندگی افغانستانی های ساکن ایران 
تاثیر منفی گذاشت. اما مردم در این باره 
چه می گویند؟ اظهارات جدید عراقچی 
درباره اخراج احتمالی اتباع افغانستان 
از ایران و به طور غیرمستقیم استفاده 
ابزاری از آنها برای فشار بر اروپا با واکنش  
گسترده ای در شــبکه های اجتماعی 
روبه رو شــد. کاربری به نام »محسن« 
در توییترش نوشته:»اظهارات عراقچی 

بازی در میدان امریکا است و غربی ها هم 
دنبال همین کارها هستند.« »حبیب« 
دیگر کاربری اســت که در واکنش به 
این موضــوع نوشــته: »از آتش زدن 
برجام رســیدیم به اخــراج هم زبانان 

افغانستانی.«
 هر مهاجر افغان در ایران 
یعنی بیکاری یک ایرانی

کاربری دیگر به مسئله دانشجویان 
افغانی اشــاره کرده و گفــت: »آقای 
عراقچی ۲۳ هزار دانشجوی افغانستانی 
در ایران رایــگان تحصیل نمی کنند، 
4۶۸ هزار دانش آموز افغانســتانی در 
ایران سالیانه مانند دیگر دانش آموزان 
کمک به مدرسه پرداخت می کنند. از 
این پول هایی که میگید خارج کردن، 
چندین برابرش به جیب کارفرماهای 

خودتان رفته.« 
نباید هزینه مصیبت های 
افغانستان را ایران بدهد

نیما هم تحلیلی دیگر از ســخنان 
عراقچی دارد و می نویســد: »ایشان نه 
گفت مهاجران افغان را بیرون می کنیم 
و نه گفت آنها برگردند افغانستان. منظور 
این بود که دیگران بخصوص اروپایی ها 
هم در این زمینه مسئولیت دارند. چرا 

افغان ها به اروپا نروند؟! هر مهاجر افغان 
در ایران یعنی بیکاری یــک ایرانی، و 
خروج ارز از ایران، و هزینه های جانبی 
دیگــر.« کاربری افغانســتانی در این 
باره نوشــته اســت: »این اظهارات به 
شدت تحریک کننده افکار عمومی بر 
ضد مهاجران افغانستانی است، دولت 
ایران همواره از پناهجویان برای اعمال 
خواسته هایش به افغانستان استفاده 
کرده اســت و حاال می خواهــد انتقام 

تحریم ها را نیز از پناهجویان بگیرد.«
»مینا« هم در اینستاگرامش نوشته: 
»پذیرش مهاجــران و پناهندگان یک 
مســئولیت بین المللی اســت. ایران 
تاکنون سهم خود را بسیار بیشتر از آنچه 
که باید پرداخت کرده است.مســئول 
مصیبت های افغانستان غربی ها هستند 
و نباید هزینه سیاست های آنها را ایران 

بدهد.«
وزارت خارجه افغانستان: برخورد 

سیاسی نکنید
در پی انتشــار گفته هــای عباس 
عراقچــی دربــاره اخــراج احتمالی 
اتباع افغانســتان از ایــران در صورت 
افزایــش تحریم هــا، وزارت خارجه 
افغانســتان خواســتار عدم برخورد 
سیاســی بــا مهاجران شــد. صبغت 
احمــدی، ســخنگوی وزارت خارجه 
افغانستان، روز پنج شــنبه تأکید کرد 
که »مهاجرین« و »تحریم های آمریکا 
علیه ایران« دو موضوع جداگانه است و 
طبق کنوانسیون های جهانی، نباید با 
انگیزه های سیاسی با مهاجران برخورد 
کرد. او با اشــاره به اینکه ما با جمهوری 
اسالمی ایران روابط نزدیک داریم گفت: 
»امیدواریم که بــا مهاجرین به عنوان 
مهاجر برخورد شود؛ این مسئله ربطی 
به تحریم ها ندارد«. این درحالی است که 
رسانه های افغانستان گزارش داده اند 
که در هفته های اخیر افزایش فشارهای 
اقتصادی در ایران باعث شده است که 
هزاران نفر از مهاجران افغــان ایران را 
ترک کنند. همچنین حــدود 1۰ روز 
پیش جاوید نــادم، رئیس، مهاجرین و 
عودت کنندگان هرات گفته بود: ایران 
طی چهار ماه گذشــته ۲۹ هزار نفر از 
شــهروندان افغان را بــه گونه اجباری 
اخراج کرده  اســت.« از دیگر سو اوایل 
ماه دسامبر گذشته سازمان بین المللی 
مهاجرت گــزارش داد کــه »بیش از 
۷۲1هزار مهاجر افغــان از 1 ژانویه تا 1 
دسامبر سال جاری به صورت داوطلبانه 
از ایران به افغانستان بازگشته و یا اخراج 
شده اند.« این رقم حدود 4۰ درصد بیش 

از سال ۲۰1۷ بود.
 اخراج مهاجران  افغان 

دردستور کار دولت نیست
با ایــن حال روز گذشــته عراقچی 
با اظهارتعجب از برخــی اظهارنظرها 
و برداشــت های غلط از سخنانش در 
فضای مجازی گفت: بحث مهاجرین و 

پناهندگان یک بحث بین المللی است 
و مدیریت و تامین هزینه های مربوط 
به آن نیز یک مسئولیت بین المللی به 
شمار می رود. او اضافه کرد: دولت های 
اروپایی باید ســهم خود را در پذیرایی 
از مهاجرین ادا کنند، حــال یا در قالب 
پرداخت هزینه ها یا با پذیرش بخشی از 
آنها در کشورهای خود. این یک مطالبه 
جدی جمهوری اسالمی است و وزارت 
امور خارجه سال ها اســت که آن را از 
طریق کمیساریای عالی پناهندگان ملل 
متحد، مقامات اروپایی و دولت افغانستان 
پیگیری کرده و باز هــم به طور جدی 
پیگیــری خواهد کرد. بدیهی اســت 
در شــرایط حاضر مطالبه گری ملت 
ایران ابعاد جدیدی می یابد. با این حال 
موضوع اخراج یا بازگرداندن مهاجرین 
و پناهندگان به هیچ وجه در دستور کار 
دولت ایران قرار ندارد؛ اما این که گزینه 
های جدیدی در برابر آنها قرار داده شود 

امر جداگانه ای است.
افغانستان دومین کشور 

مهاجرفرست به اروپا 
ایــن وضعیت در حالی اســت که 
بنا بــه گــزارش دفتر آمــار اتحادیه 
اروپــا و تازه ترین آمــار مهاجرتی در 
سال ۲۰1۸ افغانستان دومین کشور 
مهاجرفرســت به اروپا بوده و فرانسه 
بزرگترین میزبــان پناهجویان تبعه 
افغان در این سال بوده است. سوریه 
حدود ۸۰هزار و ۹۰۰ و افغانستان با 
حدود 41 هزار پناهجو در رده دوم و 
عراق با ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر در رده سوم 
کشــورهایی قرار دارند که بیشترین 

مهاجر را به اروپا فرستاده اند.
با همه این صحبت ها خدا می داند که 
این اظهارات عراقچی چه هول و هراسی 
در دل مهاجران افغان ایجاد کرده است. 
اکثر خانواده های افغانستانی در ایران، از 
طبقات پایین و محروم جامعه هستند 
که در همین وضعیت کنونی نیز مدام 
تحت فشار هستند. آنها هدف همیشگی 
تبعیض هستند و به نظر می رسد بهتر 
است در این شــرایط به عنوان سپر بال 
قربانی تحریم ها و مشکالت و فشارهای 

ناشی از آن نشوند. 
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یکی از زیباترین بازارهای مشرق زمین به 
سرنوشت پالسکو دچار شد

بازار تبریز در آتش سوخت

1۸ اردیبهشــت ماه در حالی شــاهد آتش 
سوزی در بازار تاریخی تبریز به عنوان بزرگترین 
بازار سرپوشیده دنیا بودیم که به گفته محققان 
در این حادثه تجربه آتش ســوزی پالسکو به 
عنوان نمونــه بارز از نوع عملکرد نادرســت در 
حفاظت از ابنیه و ســاختمان، تکرار شد و این 
حادثه به دلیل اتصال برق و وجود مواد اشتعال زا 

رخ داد.
علی بیت اللهی در گفت وگو با ایسنا، حفظ 
آثار تاریخی را یکی از مهمترین مسئولیت های 
کشــورها در زمینــه کاهش خطــر پذیری 
مخاطرات طبیعی یا انســان ساخت دانست و 
گفت: رویکردهای ما در محافظت آثار ارزشمند 
فرهنگی نباید غیر فعال و مقابله ای باشد بلکه 
با اقدامات بســیار ســاده و کم هزینه می توان 
در این زمینه اقدام کرد تا ایــن آثار گرانبها در 
مقابل مخاطــرات، حداقل آســیب پذیری را 

داشته باشند.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات، زلزله و لغزش 
الیه های زمین با اشــاره به آتش ســوزی بازار 
بزرگ تبریز اظهار کرد: ایــن حادثه در روز 1۸ 
اردیبهشــت ماه در بخشــی از این بازار رخ داد 
و این رویــداد از آنجا مهم به نظر می رســد که 
می توانست منجر به از بین رفتن بخش عظیمی 

از این نماد معماری ارزشمند تاریخ کشور شود.
این محقق حوزه مخاطرات این آتش سوزی 
را در »سرای ایکی قاپیلی« )دو دری( یا راسته 
ایکی قاپیلی تبریز دانست و یادآور شد: در این 
آتش سوزی ۲۹ نفر دچار جراحت شدند که 1۹ 
نفر آنها از آتش نشانان بودند. بیش از 1۳۰ باب 
مغازه دچار حریق شدند و به طور کامل اجناس 
داخل آنها از بین رفت ضمن آنکه سقف شیروانی 
تیمچه نیز آسیب دید و در نهایت ضعف عمده ای 
که نظیر آن را در ســاختمان پالسکو مشاهده 

کردیم، در این حادثه نیز مشاهده کردیم.
جزئیات تجربه تکراری آتش سوزی

دبیر کارگروه ملی مخاطرات، زلزله و لغزش 
الیه های زمین گفت: این آتش سوزی تا ساعات 
اولیه روز 1۹ اردیبهشت ادامه یافته و در نهایت با 
تالش مأموران آتش نشانی مهار شد. بازار تبریز 
مهمترین بازار تاریخی سرپوشــیده دنیا است 
و صیانت از آن بسیار ضرورت دارد. جا دارد که 
ارزیابی آسیب پذیری این مجموعه ملی بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
وی بــا اشــاره بــه تجربیــات مخاطرات، 
نظیر ســیل های فروردین ماه ســال جاری، 
افزود: بررسی این حوادث نشــان می دهد در 
مجموعه های اجرایی و تصمیم گیر به اقدامات 
پیشــگیرانه بها کمتری داده می شود و این در 
حالی است که محدوده بازار تبریز از قدیمی ترین 
محالت تبریز است و در مرکز شهر با معابر تنگ و 

پر تراکم جای گرفته است.

دالیل بروز آتش سوزی
 بازار تاریخی تبریز

وی با اشــاره به انجام مطالعات میدانی در 
محل آتش ســوزی بازار تبریــز توضیح داد: 
کارشناسان همکار این مطالعه به محل حادثه 
اعزام شــدند و ضمن بازدید منطقه و مصاحبه 
با مردم و کسبه، دریافتند وقوع اتصال در پست 
 ترانس برق واقع در محوطه ســرا، علت حریق 

بوده است.
بیت اللهــی با بیــان اینکــه در محل وقوع 
آتش ســوزی حدود 1۳۰ باب مغــازه طعمه 
حریق شدند، خاطر نشان کرد: عمده ترین دلیل 
گسترش آتش به واحدهای مجاور وجود مواد 
قابل اشــتعال مانند انواع اسپری ها، مواد آلی و 
شیمیایی بوده اســت و عالوه بر آن طبق گفته 
تعدادی از اهالی، انفجار کپســول های موجود 
در مغازه ها از دیگر دالیل بروز این آتش سوزی 

بوده است.

از گوشه و کنار اظهارات عباس عراقچی درمورد »احتمال خروج افغان ها از کشور« حاشیه ساز شد

افغان ها بروند یا بمانند؟

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

این روز ها فضای مجازی پر شــده از ویدئو هایی از مدارس 
دخترانه و پسرانه که آهنگ شاد  »جنتلمن«  از خواننده آنور آبی 
را همصدا باهم بازخوانی  می کنند؛ دختربچه ها و پسربچه های 
خردسالی که فرم مدرسه پوشیده اند و همگی با هم مشغول باال 
پایین پریدن و رقصیدن بچه گانه هستند؛ خیلی از دهه پنجاه 
و شصتی ها  از شادی این دختربچه ها و پسر بچه ها حیرت زده 
شده اند و غبطه خوردند که چقدر راحت می توانند ابراز شادی 
کنند! مســئوالن و وزیران مربوط به آموزش و پرورش هم به 
سرعت دست به کار شدند و شادی این بچه ها را بر خالف ضوابط 
و چارچوب جامعه اسالمی دانستند و دســتور عزل و اخراج 
مدیران این مدارس را به فوریت صادر کردند و انگشت توبیخ 
و اتهام را به ســوی اولیا و مربیان مدارس روانه داشتند. بعضی 

نیز در این میان  این کلیپ ها را ســاختگی تصور کردند و عده  
دیگر به راه افتادن این جریان را بر گردن نفوذ فرهنگی دشمن 
انداختند. براستی این حجم از سرو صدا برای پخش یک ترانه 
شاد و رقصیدن دختران و پسرانی که همراه با خانواده هایشان 

در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند، جایز است!
 کاش مسئوالن به همین اندازه که نسبت به پخش موزیک 
آنور آبی در مدارس حساسیت و واکنش نشان دادند، به وضعیت 
معیشــتی مردم، بیداد گرانی، تورم، خالی شدن سفره مردم 
و خیل عظیم افرادی که روز بــه روز به خاطر بیکاری و اقتصاد 
نا بسامان افسرده و نا امید شــده و به انواع اختالالت روحی نیز 

مبتال می شوند هم حساسیت داشتند و وارد عمل می شدند!
سوال اساسی این است: وزیر آموزش و پرورش که به سرعت 
از مسئوالن، صدا و سیما و پلیس فتا برای جلوگیری از پخش یک 
آهنگ شاد درخواست کمک می کند، به یاد دارد در گوشه گوشه 
ایران عزیزمان در روســتا ها و شهر های مختلف این سرزمین 
هنوز مدارسی هستند که از بخاری نفتی برای گرمایش کالس 

استفاده می کنند! بچه هایی هستند که در مدارسی مشغول به 
تحصیل اند که دیوار هاشان مخروبه و در حال آوار شدن است 
و از تامین جانی الزم برخوردار نیستند؛ همچنین هنوز هم در 
روستاهای دور افتاده کودکانی هســتند که در کپر ها درس 
می خوانند؛ آیا وزارت آموزش و پرورش از توزیع مواد مخدر در 

مقاطع مختلف تحصیلی خبر دارد!  
از اخبار مربوط به تنبیه، کتک زدن، و آزار و اذیت و تعدی 
به دانش آموزان در مدارس چطور؟ چرا در بروز چنین اتفاقاتی 
سیستم نظارتی آموزش و پرورش کار خود را به درستی انجام 
نمی دهد و هیاهو به راه نمی اندازد! مسئوالن الزم است قدری 
در انتخاب های خود اهم و مهم کنند؛ در حال حاضر اولویت های 
مهمتر برای رسیدگی آنقدر وجود دارند که نوبت به این اولویت 
هرگز نخواهد رسید. درست است که محتوای آهنگ مذکور 
مناسب نیست، اما پرســش اساسی آن اســت که آیا دولت، 
مســئوالن، نهاد های ذی ربط چون صدا و ســیما و آموزش و 
پرورش تالشی در راستای ایجاد فضای مفرح در جهت تزریق 
شادی به افراد جامعه به ویژه برای نسل جوان که آینده سازان 

این مملکت نیز هستند، انجام داده اند؟
مسئوالن به جای آنکه حیرت زده شوند و تقصیر را بر گردن 
مدارس و نفوذ بیگانگان بیندازند، ابتدا باید ببینند خودشان 

برای شادسازی ملت و نسل جوان چه تدابیری اتخاذ کرده اند! 
قشــر متوســط روبه پایین جامعه هیچ امکانات رفاهی برای 
بهره مندی از تفریحاتی چون ســینما رفتن، مسافرت، خرید 
کردن و رفتن به شهربازی و... را در اختیار و توان ندارد. وقتی این 
طبقه از جامعه که بخش وسیعی از مملکت را تشکیل داده  اند و از 
امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی محروم مانده اند، به ناچار به 
فضای مجازی و آهنگ ها و فیلم هایی با محتوای نا مناسب پناه 
برند. البته الزم به ذکر است مطرح شود که محتوای آهنگ های 
آنور آبی خیلی هم با درون مایه فیلم های سینمایی داخلی که 
از شوخی های مبتذل جنسی برای خنده گرفتن بهره می برد، 

تفاوتی ندارد. 
مساله مهم دیگر آن است وقتی مسئوالن و نهاد های مربوطه 
معتقدند آهنگ »جنتلمن« به لحاظ محتوای موســیقیایی 
مناسب کودکان و نوجوانان نیست، خود چه نوع موسیقی ای 
را اجازه پخش داده اند؟ هنگامی که صدا و سیما که تنها رسانه 
عمومی در خدمت مردم اســت از پخش آثار مفاخر موسیقی  
و نشان دادن آالت و ابزار موســیقی سر باز می زند، دیگر نباید 
حیرت زده شــود، چرا نســل های جوان به آهنگ های اصیل 
ایرانی بی توجهی می کنند و جذب ترانه های بی سر و ته غربی 

می شوند.

حیرت مسئوالن از ماجرای رقص و موسیقی در مدارس

آب از سرچشمه گل آلود است

پذیرش مهاجران و 
پناهندگان یک مسئولیت 

بین المللی است. ایران 
تاکنون سهم خود را 

بسیار بیشتر از آنچه که 
باید پرداخت کرده است. 
اروپایی ها باید هزینه اش 
را پرداخت کنند. مسئول 

مصیبت های افغانستان 
غربی ها هستند و نباید 

هزینه سیاست های آنها را 
ایران بدهد
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