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   جواد محرمي- زينب زمانيان
محمدابراهيم شريعتي از مهاجران افغانستاني 
که ساکن ايران است و  فعاليت فرهنگي مي کند، 
مي گويد تنها خارجي است که توانسته در ايران 
مجوز انتش�اراتي بگيرد. وي به همراه محمد 
اورزگاني يکي ديگر از فعاالن فرهنگي مهاجر، 
ميهم�ان »جوان« بودن�د و درددل هايش�ان 
را درب�اره ش�رايط مهاج�ران افغانس�تاني با 
ما در ميان گذاش�تند. گفت وگ�وي پيش رو 
حاصل نشست با اين دو فعال فرهنگي است.

    
افغانس�تاني هاي مقي�م اي�ران براي 
برگزاري مراس�م فرهنگي در ايران با 

چه مشکالتي روبه رو هستند؟
شريعتي: مش��کالت و موانع براي فعاليت هاي 
فرهنگي ما خيلي زياد است. براي مثال در سال 
1394 ما برنامه اي برگزار كردي��م به نام »هفته 
فرهنگي مهاج��ران افغانس��تاني « براي تجليل 
از چهره هاي برتر فرهنگي نظير س��يد ابوطالب 
مظفري، موس��ي اكب��ري و اس��تاد ميرزايي كه 
خطاط هستند و من هم بودم كه براي برگزاري 
در فرهنگسراي انديشمندان علوم انساني مجوز 
داشت. افتتاحيه خيلي با شکوه شروع شد و باقي 
كارها كه شب ش��عر بود و بعد هم كنسرت داود 
سرخوش، خواننده معروف و مشهوري كه هميشه 
حماسي خوانده و براي مردم افغانستان ارزشمند 
اس��ت. او در اتريش زندگي مي كن��د و ما 40روز 
به دنبال مج��وز بودي��م و در روز دوم بعد از ظهر 
ساعت دو اين كنسرت لغو مي ش��ود. قرار بود دو 
بار برگزار شود كه نش��د و گفتند صالح نيست. 
قرار بود در مش��هد، اصفهان و ش��يراز هم برگزار 
شود كه گفتند برگزار نشود. گفتند فقط با هزار 
نفر برگزار كنيد كه با آن پول صوت و تصوير هم 
درنمي آمد. بعد هم يک برنامه در س��الن سينما 
فردوس��ي در خيابان انقالب برگزار كرديم و بعد 
از آن شوراي تأمين آمدند و گفتند كه شما ديگر 
حق برگزاري نداريد. تا يک سال برنامه اي برگزار 
نکرديم. پارسال به مناسبت والدت امام رضا)ع( از 
همه ارگان هاي مربوطه مج��وز گرفتم اما باز هم 
اجازه ندادند. دوستان دانشجو مي خواستند برنامه 
برگزار كنند كه آن هم اجازه ندادند. براي رونمايي 
كتاب هم حتي به ما اجازه ندادند. يا به عنوان مثال 
مي خواس��تيم دو ماه پيش همايش رونمايي از 
كتاب »شگفتي هاي باميان« را برگزار كنيم. مؤلف 
اين كتاب آقاي خاوري از نروژ آمده بود. من نامه 
نوشتم كه دو هفته طول كشيد،جواب بدهند. در 
هفته سوم اعالم كردند كه محدود برگزار كنيد. 
آن زمان هم مؤلف كتاب رفته بود و وقتش تمام 
شد و هم سخنراني كه دعوت كرده بوديم از ايران 
رفت. باسم رس��ام كسي اس��ت كه حداقل براي 
10هزار كتاب ايراني طرح جلد انجام داده است كه 
متأسفانه از ايران رفت و گويي با رفتنش پاره تن 

من را با خود كند و برد. 
از اين ماجرا ناراحت شد و رفت؟

شريعتي: نه، در كل مي خواست برود و قرار بود 
آخرين كار را با هم انجام بدهي��م و برود چون ما 
پيش از اين هم خيلي با هم كار كرده بوديم. ايشان 
يکي از آن سخنران ها بود. يکي ديگر از سخنران ها 
آقاي طباطبايي و ديگري استاد سيدغالمحسين 
موس��وي از قم بود. وقتي به من اط��الع و اجازه 
دادند كه ديگر كار از كار گذشته بود و ديگر براي 
ما موضوعيت نداش��ت. دليلش همين تعلل در 
پاسخگويي و دادن اجازه بود. شوراي تأمين استان 
گفته بود اينها نبايد اين كار را بکنند. اين ماجراي 
لغو برنامه هاي فرهنگي براي مهاجران افغانستاني 
خيلي موضوع دردناكي است. در آخرين روز كه 
تبليغات گسترده پخش كرديم حتي در شبکه هاي 
مجازي و مهمان دعوت شد، يکي از پليس امنيت 
مي آيد  و مي گويد تعطيل ش��ود. خب دست كم 
از قبل اطالع بدهيد تا م��ا كاري نکنيم. مکرر از 
خبرگزاري هاي بيگانه به م��ا زنگ زدند و گفتيم 
مراحل قانوني طي نش��ده چون ما نمي خواهيم 
همه چيز را به آنها بگوييم كه شوراي تأمين اجازه 
نمي دهد. رس��انه هاي غربي خيلي دوست دارند 
ما اين درددل ها را براي آنه��ا بگوييم. آنها را بايد 
به ش��کلي بپيچانيم با اينکه دلخور هم هستيم. 

حرف ما اين اس��ت كه اجازه بدهيد ما براي اينها 
تئاتر ، موس��يقي و نمايش داشته باشيم و كتاب 
دربياوريم. از آنجا كه ايران يک فرهنگ گسترده 
است و افغانستاني ها هم جزئي از آن هستند را بايد 
براي نسل جواني كه اينجا به دنيا آمده اند در قالب 
هنر بفهمانيم. بايد دفاع كنيم داعش نيايد. روس 
نيايد، طالبان نيايد و مقاومت كنيم اما واقعيت اين 
است كه نسل سوم كم  حرف من را گوش مي كند و 
توصيه من را زياد نمي پذيرد چون احساس مي كند 

حقوق او به عنوان يک مهاجر رعايت نمي شود. 
آيا از رسانه هاي خارجي سعي کردند 
با ش�ما ارتباط برق�رار کنند مث�اًل از 

بي بي سي؟
شريعتي: هفته اي نمي شود كه به ما زنگ نزنند 
اما ما ج��زوي از اين مملکت هس��تيم. اين همه 
افغانستاني در جبهه جنگ رفت و در سوريه شهيد 
شد. خيلي ها شک مي آورند كه اينها جبر است. 
نه همه اينها اعتقاد اس��ت. تا زماني كه يکي از ما 
زنده باشد، اجازه نمي دهم نگاه حرامي ها به گنبد 
و بارگاه حضرت زينب)س( بيفتد. ما دين داريم، 
ما عقيده داريم. شهيد عليرضا توسلي از اين دست 
مردان بزرگ بودند كه در اين راه شهيد شدند. ابو 
حامد فرمانده لشکر فاطميون بود كه اگر االن نصف 
مشهد را بدهند دردي دوا نمي كند. از ايشان قبل 
از شهادت پرسيدند: چه شد دوباره سالح به دست 
گرفتي ؟ چه شد رفتي، قرار بود به خانه و زندگي 
برسي. آخر ايشان در لشکر 27بود. زمان جنگ و... 
گفت دلم مي خواهد اما نمي گذارند. داعش فقط 
به سوريه و عراق اكتفا نمي كند. او مي آيد و همه 
جا را مي خواهد يا شهيد بخشي... او تحصيلکرده 

جامعه المصطفي بود اما براي جنگ رفت.... 
همين اواخر در خبرها داش��تيم ي��ک ايراني كه 
اختالل حواس داشت و جانباز هم بود جايي جان 
داد، در سرمايی كه شما ها حس نمي كنيد. او را به 
جرم افغاني بودن رد مرز كردند. ايشان به جرم من 
نوعي رفته اس��ت. او به جاي من برگشت خورده 
است. فکر مي كردند من هس��تم. چرا مسئوالن 
مربوطه مشکل را حل نمي كنند كه سرنوشت ما 

به دست آنهاست. 
نسل جديدي که در ايران به دنيا آمده 

چقدر براي شما قابل مديريت است؟
شريعتي: ما پيشنها داديم به اتباع كه به گوشه اي 
از ش��هر تهران برويم و زمين بخريم. بايد به نسل 

جديدي ك��ه در ايران متولد مي ش��وند، خوراك 
فرهنگي بدهيم. دولت باي��د فکر جدي كند كه 
مهاجران افغاني در كجاي تاريخ قرار دارند. من از 
فرهيختگان و ملت بزرگ مي خواهم كه به دولت 
فشار بياورند و سرنوشت ما را معلوم كنند. من مقلد 
امام خامنه اي هستم و  برخالف رأي ايشان حرفي 
نمي زنم و رفتاري نمي كنم ولي از دولت مي خواهم 

ما را به رسميت بشناسد. 
شما چند سال است که در ايران هستيد 

و فعاليت فرهنگي مي کنيد؟
ش�ريعتي: 37سال اس��ت كه در ايران هستم و 
28سال است كه كار نشر مي كنم. اولين مهمان 
افتخاري جمهوري اس��المي در نمايشگاه كتاب 
تهران بودم و وزارت ارشاد وقت نهايت همکاري را با 
ما داشت. شوراي تأمين به ما اعتماد  و نظارت كند و 
بعد ما گزارش كار مي دهيم. خودشان ارزيابي كنند 

كه براي منافع ملي مفيد بوده است يا نه. 
همان باري كه به عنوان مهمان افتخاري نمايشگاه 
كتاب بودم، خودش��ان گفتن��د در 10 روز باالي 
100هزار نفر افغاني از نمايشگاه ديدن كردند. ما 
نش��ان داديم كه اگر به ما فرصت بدهند ما از آن 
فرصت در جهت مثبت استفاده مي كنيم. وقتي 
دس��ت ما را ببندند و اجازه ندهند يک رونمايي 
كتاب برگزار كنيم، روحيه جوانان ما را مي كشند. 
من تنها افغانستاني بودم كه پروانه انتشارات گرفتم 
و قدردان وزارت ارش��اد و همه دوس��تان هستم 
و افتخار ش��اگردي و همکاري با آنها را داش��تم. 
معتقدم  اينها برادر بزرگ تر من هستند كه بايد 
درد را گفت تا راه چاره بدهند. زبان و ادب فارسي 
مانند تابلوفرش بسيار نفيس است كه من براي نگه 
داشتن اين تابلو و گسترش آن تالش خواهم كرد و 

اعتراض به معناي جدايي  و قهر كردن نيست. 
جناب اورزگاني ش�ما چند سال است 
که ايران هس�تيد و فعاليت فرهنگي 

مي کنيد؟
حدود 36سال است كه در ايران هستم. 

وضعيت اقامت شما چطور است؟
اورزگاني: ما سال به سال تمديد مي كنيم. بابت هر 
سال تمديد هم از ما هزينه مي گيرند. براي افغاني ها 
سه ، چهار نوع اقامت وجود دارد. عده اي دفترچه 
پناهندگي دارن��د و از حق و حق��وق پناهندگي 
برخوردارند. عده  بسيار كمي هم  از اين دفترچه 
برخوردارند و ش��ايد به تعداد انگشتان يک دست 

هم نباشند.  عده اي ديگر هم هستند كه اقامت با 
پاسپورت دارند. كساني هستند كه كارت اقامت و 
كارت آوارگي شان را تغيير وضعيت داده و پاسپورت 
گرفته اند براي اينک��ه بتوانند گواهينامه بگيرند، 
ماشيني بخرند و به نامش شود و براي اينکه سيم 
كارتي به نام خ��ودش بتوانند بگيرند. اينها كارت 
پناهندگي را كه وزارت كش��ور داده  تغيير داده و 

پاسپورت گرفته اند كه خيلي هم دردسر دارد. 
عده اي هم كه هستند كه هنوز از ارگان هايي مانند 
ناجا، پلي��س وزارت اطالعات ، س��پاه و... معرفي 
مي ش��وند و گذرنامه هايش��ان تمديد مي شود 
يا ارگان ه��اي اينطوري. اما عمده همش��هريان 
افغانس��تاني ما كه آق��اي روزگاري و... جزو آنها 
هستند كارت اقامت دارند كه اسمش هست كارت 
آمايش 12 كه امسال شده 13 و ما نفهميديم اين 
به چه معناست و هر سال هم بايد بروند اثر انگشت 
بدهند ، عکس بگيرند و مبلغ كالني هم بدهند. 
براي عوارض ش��هرداري  بايد كارت كارگري يا 
همان پروانه اشتغال به كار بگيري و كارت اقامت را 
تمديد كني و در هر سه مرحله يعني چاپ ، تلفن ، 
دفتر و...  از ما پول مي گيرند و به تازگي ما را به دفتر 
وكالت معرفي مي كنند كه در سال 200- 300هزار 
نفر به دفاتر مراجعه مي كنند و بابت دفتر وكالت هم 
پول مي دهيم تحت عنوان» به كار گماري «. يعني 
اينکه وقتي من نياز به كار دارم اينها من را سر كار 
ببرند اما تمام خدمات آن دفتر از كاغذ ، پرينت ، 
حقوق و. . . را از ما مي گيرند. جديداً مبلغ صدور اين 

كارت 400هزار تومان شده است. 
چه استفاده اي از اين کارت مي کنيد؟

اورزگان�ي: مي توانيم براي ثبت نام  در مدرس��ه 
استفاده كنيم و يک مش��کل ديگر اين است كه 
اين كارت فقط در فرمان��داري محلي كه از آنجا 
صادر شده اس��ت، اعتبار دارد و اگر بخواهيم قم 
يا كرج برويم بايد مجوز بگيريم اما خيلي ها اين 
كار را نمي كنند و بعد در كرج مثاًل دستگير و رد 
مرز مي شوند. مجوز بايد در مقصد مهر شود. مثاًل 
در برخي از شهرها كه همايش ها و نمايشگاه هاي 
خوشنويس��ي برگزار مي ش��ود به خاطر همين 
بروكراس��ي هاي اداري ك��ه زمانبر هم اس��ت ما 
نمي توانيم بروي��م. براي مث��ال در همين هفته 
نمايشگاه دوساالنه قبلي برگزار شد و ما آثار هم 
فرستاديم اما اينکه خودم بخواهم بروم بايد مسير 
اداري را طي كنم كه اينها دردسرساز خواهد بود 

و كالً بيخيال مي شوم. مثالً همشهري افغانستاني 
داريم كه اينها يکي از آرزوهايش��ان اين است كه 
شب چهارش��نبه بروند جمکران. كل اين مسير 
نهايت دو ساعت طول مي كشد  اما نمي توانند بروند 
براي اينکه پليس راه اينها را مي گيرد و به اردوگاه 
مي فرستد و از آنجا رد مرز مي شوند. يک روز را بايد 
براي آن نامه صرف كند و اگر رفت چهارش��نبه و 
پنج شنبه مجبور اس��ت در قم بماند و جمعه هم 
بماند و شنبه برود اداره اتباع كه اين نامه را مهر بزند 

و برگردد  كه اين ممکن نيست. 
چنددرصد افغانستاني ها وضعيت شان 

پاسپورتي است؟ 
اورزگاني: بيش از 90درصد، بنده خطاط ماهري 
هستم و در انجمن خوشنويسان ايران هم درجه 
ممتازي دارم. استاد من در نستعليق آقاي سبزه كار 
مرادي است و در شکس��ته آقاي حيدري و دوره 
فوق ممتاز خدمت اس��تاد اميرخاني بودم. اتفاقاً 
يک بار خدمت معاون فرهنگي وزير ارشاد بوديم 
و از ايش��ان خواهش كردم كه ب��راي هنرمندان 
افغانستاني  مخصوصاً براي آنهايي كه فوق ممتاز در 
خط هستند درجه علمي و استادي بدهند چراكه به 
دوستان ايراني داده اند. آقاي ناصري با سپاه و بنياد 
مستضعفان س��ال ها كار كرد و مؤسسه سروش 
صحيفه سجاديه را با خط بنده امسال منتشر كرد. 
60، 70 بار منتشر شده و بهترين صحيفه اي است 
كه امروز مورد توجه قرار دارد و خوانده مي شود. 
خط ديگري كه بنده كتابت كردم و انتشارات نگار 
به چاپ رسانده نهج البالغه است كه در 10، 12 
سال پيش با قيمت 120هزار تومن به چاپ و نشر 
رسيد و در حال حاضر فکر كنم 300- 400هزار 
تومان است و همواره تجديد چاپ مي شود. االن به 
خاطر اينکه ما درجه استادي و علمي را نگرفتيم 
معدلي كه  بايد داشته باشيم دكتراست كه ندادند. 
شغل اصلي من در ايران گچکاري است چون از راه 
خطاطي با اين شرايط نتوانستم امرار معاش كنم. 
بنده هر وقت كه از گچکاري خس��ته مي شوم و 
مي خواهم استراحتي بکنم كنار كتري و چاي، قلم 
و دوات و كاغذ همراهم است و شروع به خطاطي 
مي كنم. ما شيفته هنر و فرهنگ و تمدني هستيم 

كه از نياكانمان مانده است. 
فعاليت ه�اي جمع�ي ه�م در عرصه 

فرهنگي داريد؟
اورزگاني: ما با همکاري دفتر اتباع اس��تانداري 
تهران مجمع فرهنگي را به وج��ود آورده ايم و از 
بنيانگذاران مجمع فرهنگي مهاجران افغانستاني 
هستيم. در همه نمايش��گاه هايي كه ظرف اين 
28س��ال برگزار ش��ده ما حضور جدي داشتيم. 
20 سالي مي شود كه در همه نمايشگاه ها شركت 
داريم. نمايشگاه هاي قرآني بوده كه اصالً خود بنده 

متصدي بوده ام. همينطور نمايشگاه كتاب و... 
مي گويند اقامت گرفتن و زندگي براي 
افغانستاني ها در کش�ورهاي غربي و 
اروپايي خيلي راحت تر از ايران است. 

شريعتي: در اين س��ال هاي اخير ما تقاضاهاي 
بسيار زيادي داشتيم. دوس��تان ما در اروپا اصرار 
مي كردند كه بياييد اينجا اما م��ا ايران را ترجيح 
مي دهيم به دليل مشتركات فرهنگي كه داريم 
اما باالخره وقتي در يک حالت بي سرنوشتي به سر 
مي بريم و نمي دانيم سال آينده برايمان چه اتفاقي 

مي افتد دلمان همواره كدر است. 
اين بي سرنوشتي که مي گوييد يعني 

چه؟
شريعتي: مثاًل امکان دارد سال آينده اين كارت 
ما را تمديد نکنند. احتم��ال دارد اقامت ندهند. 
من به اروپا مي روم ولي چند روز بيشتر نمي مانم 
اما آنها مي خواهند كه بمانم و مي گويند بنشين 
اينجا كار نشرت را انجام بده. اما من دوست ندارم. 
عالقه اي به يادگيري زب��ان ديگر ندارم. عربي را 
هم به خاطر زبان فارسي آموخته ام كه فارسي را 

راحت تر صحبت كنم. 
با زبان عربی آشنا هستيد؟

ش�ريعتي: بله من در ح��وزه درس خواندم. ما 
از اداره اتباع و وزارت كش��ور و... تقاض��ا داريم از 
هر طريق كاري كنند تا حاش��يه ها تمام ش��ود. 
مهاجران افغانستاني دهه هاست براي آباداني ايران 
در كنار برادران ايراني بوده اند. وزارت اطالعات از ما 

شناخت دارد. خيلي از دوستان من در سپاه چهارم 
قدس هس��تند. مي دانند كه ما نه تنها مش��کلي 
ايجاد نمي كنيم بلکه در خدمت ايران هم هستيم. 
افغاني هاي زيادي هستند كه در ايران رشد كرده اند 
و موقع بهره برداري اروپايي ها آنها را برداش��تند و 
بردند تا منفعت اينها را ببرند. از حق و حقوق آن 
كشور برخوردار مي شوند. مي دانيد در كشورهاي 
غربي افغانستاني ها مي توانند به مدارج و مقامات 
باال برسند. نخس��ت وزير، وزير و نماينده مجلس 
مي شوند. دفتر كميساري عالي پناهندگان ملل 
متحد در تهران يکي از كارهايش��ان اين است كه 
براي پناهندگي افغانستاني  ثبت نام  كنند و استقبال 
هم مي كند. بسته به شرايط اين كشور ها مثل كانادا، 
استراليا و... به دنبال پناهندگاني هستند كه هنرمند 
هستند يا تحصيالت دارند و حرفه اي خاص بلدند. 
ما در پارلمان سوئد نماينده مجلس داريم. در كانادا 
مريم منيف كه افغانستاني است در حد وزير پيش 
رفت اما من ي��ک بار بيش��تر نمي خواهم مهاجر 
شوم. اين مهاجرت براي من بس است. مي خواهم 
برگردم وطنم. براي من خاك مس��لماني و دين 
مذهب مهم تر است. شايد در اروپا 20 سال راحت 
زندگي كنم اما مي خواهم از من چيزي باقي بماند. 
ما در ايران دو تعريف داريم؛ يک تعريف با ملت كه 
هيچ مشکلي نداريم با اينها در غم و خوشي شريک 
بوديم و در عيد و در تشييع شهدا همراه بوديم. در 
بمباران  روز هاي جنگ همراه مردم ايران بوديم. 
ما نمي خواهيم اروپا برويم. ما را قوانين دس��ت و 
پا گير مجبور به مهاجرت به اروپا مي كند. داستان 
مهاجران افغانستاني در ايران داستان خيلي نزديک 
و خيلي دور است. ما به شما نزديک هستيم مانند 
دو برادر اما از طرف ديگر آنقدر دور هستيم و فاصله 
داريم كه انگار از دو كره متف��اوت از اين منظومه 
شمسي هستيم. ما نياز به قوانين پيشروتر داريم. 
حتي چند سال پيش نمي توانستيم بچه هايمان را 
در مدرسه ثبت نام كنيم. از سال 60 تا االن بخواهيم 
داستان مهاجرت را بررسي كنيم ما در اين 38سال 
خيلي زجر كشيده ايم. به عراقي ها تابعيت مي دهند 
و به ماها نمي دهند. به وزارت خارجه مي رويد ماده 
986 تفاوت را به شما مي گويد كه براي شما جلوي 
اين را گرفته و براي عراقي ها نگرفته است. همين 
دو ماه پيش جامعه المصطف��ي نامه ای به پليس 
مهاجرت مي نويس��د كه بچه ه��اي روحانيون و 
آخوندهاي فارغ التحصيل حوزه علميه را شناسنامه 

ندهيد. مي خواهيم بفرستيم به كشورشان. 
چرا اين کار را کردند؟

ش�ريعتي: گفتن��د مي خواهي��م برگردن��د به 
كشورخودشان كار فرهنگي و سياسي كنند. اگر 
آن بچه را شناسنامه بدهيد مشکل مي شود. من 
پول همه چيز را مي دهم پول خدمات شهري  و 
همه هزينه ها را مي دهم  اما دولت هيچ تعهدي 

در قبال ما ندارد. 
رس�انه هاي اي�ران چق�در در بازتاب 

شرايط شما خوب عمل مي کنند؟ 
شريعتي: رسانه ها كم كاري كرده اند و از تلويزيون 
دلمان خون است. جز س��ياه نمايي كاري نکرده 
است. وزارت كشور امر را س��پرده به امور اتباع و 
مهاجران خارجي و اين نه تنها كار ما را حل نکرده 
است بلکه در كار ما گره انداخته است. تا سال 70 
مجاني انجام مي دادند و كارت را پنج ساله تمديد 
مي كردند ولي تمديد كارت يک ساله شده و اجازه 
نمي د هند من برنامه اي براي زندگي ام بريزم. آيا 
سرمايه گذاري كنم و... كاري بگيرم يا نگيرم تکليفم 

معلوم نيست كه رد مرز مي شوم يا نمي شوم. 
اورزگاني: بعضي وقت ها با برخورد زننده پليس 
مواجه مي ش��ويم. من كارت داشتم و كتک هم 
خوردم. با كارت��ي كه وزارت كش��ور صادر كرده 
چرا بايد من را بگيرن��د و ببرند و تحقير و توهين 
كنند و عالف كنند. جانباز ايران��ي كه اين اواخر 
به جرم اينک��ه قيافه اش مانند من ب��ود و رد مرز 
شد را ش��نيده ايد. من وقتي شنيدم گريه كردم. 
حتي انگشت ش��ماري هم نکردند ببينند طرف 
افغانستاني اس��ت يا نه و فوراً بردند لب مرز و رد 
كردند و طرف در سرما جانش را از دست داده بود. 
باد  نيمروز سرمای كش��نده اي دارد و اين جانباز 
مشکل روحي و رواني داشته و نتوانسته با مردم 

محل ارتباط بگيرد و مرده است. 

گفت وگوي »جوان« با دو فعال فرهنگي افغانستاني مهاجر در ايران

رسانه هاي خارجي  دوست دارند برايشان درددل کنيم!
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شريعتي: از آنجا که ايران يک فرهنگ 
گسترده است و افغانستاني ها هم جزئي 
از آن هستند اين پيوستگی فرهنگی را 
بايد براي نسل جواني که اينجا به دنيا 

آمده اند در قالب هنر بفهمانيم

اورزگان�ي: م�ا ب�ا هم�کاري دفتر 
اتباع اس�تانداري ته�ران مجمع 
فرهنگي را ب�ه وج�ود آورده ايم و 
از بنيانگ�ذاران مجم�ع فرهنگي 
مهاجران افغانس�تاني هستيم. در 
همه نمايش�گاه هايي که ظرف اين 
28سال برگزار شده ما حضور جدي 
داشتيم. 20 س�الي مي شود که در 

همه نمايشگاه ها شرکت داريم


