
حمایت قانون از سالمت، امنیت و تحصیل مهاجران
گزارش »جوان« از نمایشگاه فرهنگی - هنری مهاجران افغانستانی در ایران

همه حقوق مهاجران در ایران
بر اسلاس مباني حقوق بشري حق حيات،  حق سلامت و حق تحصيل از 
مهم ترین حقوقي است كه براي انسان ها در نظر گرفته مي شود. در كشور 
ما مهاجران از تمامي این حقوق به نحو شایسته اي برخوردارند و رهبر معظم 
انقاب به عنوان بزرگ ترین مقام دیني و سياسي كشور شخصاً پيگير رعایت 
این حقوق و موازین براي مهاجران به خصوص مهاجران افغانستاني هستند 
كه تركيب جمعيتي شان چيزي حدود 95 درصد مهاجران را به كشورمان 
تشكيل مي دهد. بر همين اساس هم سه سال پيش بود كه در پي دستور 
شخص امام خامنه اي شرایط تحصيل براي كودكان مهاجر حتي مهاجران 
غيرقانوني كه هيچ گونه مدرك هویتي یا اقامتي نداشلتند فراهم شلد. 

  حق تحصيل مهاجران 
پيش از اين يكي از مشكالتي كه مهاجران افغانستاني در ايران با آن مواجه 
بودند، تحصيل كودكان در مدارس بود. كودكاني كه اقامت قانوني داشتند 
با پرداخت هزينه در مدارس ثبت نام مي شدند و كودكاني كه اقامت قانوني 
نداشتند يا در مدارس خودگردان آموزش مي ديدند يا از تحصيل بازمي ماندند. 
اما سال  1394 بود كه شرايط تحصيل كودكان با دستور مقام معظم رهبري 
فراهم شد. ايشان در سخنراني ارديبهشت ماه 1394 تصريح كردند: »هيچ 
كودك افغان، حتي مهاجريني كه به صورت غيرقانوني و بي مدرك در ايران 
حضور دارند، نباي��د از تحصيل بازبمانند و همه آنها باي��د در مدارس ايراني 
ثبت نام شوند.« همين دس��تور هم زمينه ثبت نام بسياري از كودكان افغان 
در مدارس ايران را مهيا كرد و آنها توانستند از حق تحصيل برخوردار شوند. 
مطابق آمارها در سال 139۶ حدود 3۶۰ هزار دانش آموز افغان در ۲۵ هزار و 
49۰ مدرسه ايران تحصيل مي كردند و تا سقف 1۰ درصد از اين دانش آموزان 
مي توانند در مدارس فني و حرفه اي به تحصيالت ادامه دهند. هزينه تحصيل 
هر دانش آموز در يك س��ال تحصيلي حدود يك ميلي��ون و ۸۰۰ هزار و در 
هنرستان ها بيش از ۲ ميليون پيش بيني مي شود كه بر اساس قوانين موجود 
حدود 1۰ درصد كل هزينه هاي تحصيل افراد در ايران را كميسارياي عالي 
پناهندگان سازمان ملل كمك مي كند و مابقي اين هزينه طبق مصوبه دولت 

در سال 93،  توسط جمهوري اسالمي ايران پرداخت مي شود. 
طبق اصل 13۸ قانون اساسي كودكاني كه فاقد مدرك هويتي هستند و از 
نظر سني شرايط نام نويسي و تحصيل در نظام آموزشي رسمي كشور را دارند 
شناسايي و كارت ويژه اي با عنوان »كارت حمايت تحصيلي« براي آنان صادر 
مي شود.  به گفته سيدعلي قدمگاهي، معاون مديركل امور اتباع و مهاجرين 
خارجي وزارت كشور، جمهوري اسالمي ايران ساالنه 1۵۰ ميليون دالر براي 

تحصيل 4۸۰ هزار دانش آموز افغانستاني هزينه مي كند. 
تحصيالت دانش��گاهي براي اتباع افغان در ايران رايگان نيست و بسياري از 
دانشجويان براي تحصيالت دانش��گاهي با مشكالتي مواجهند. با وجود اين 
طبق آمار منتشر شده در سال 139۵، بيش از 11 هزار دانشجوي افغان در 

دانشگاه هاي ايران مشغول تحصيل هستند. 
  حق سامت 

بر اساس آمارهاي موجود از 3 ميليون پناهنده افغان مقيم جمهوري اسالمي 
ايران حدود ۲ ميليون نفر غيرقانوني هس��تند. خدمات رايگان بهداشتي به 
بيش از 3 ميليون افغان در ايران بار س��نگيني به كش��ور تحميل مي كند و 
سازمان هاي حقوق بش��ري در اين مورد كمك مناسبي به ايران نداشته اند. 
طبق برآوردها س��االنه حدود 1۰ ميلي��ارد تومان در كش��ور براي خدمات 
بهداشتي مهاجران و پناهندگان هزينه مي شود. اين مبلغ حدود  چهار برابر 
چيزي است كه كميسارياي عالي پناهندگان براي ارائه خدمات بهداشتي در 
اختيار قرار داده  است.  سيد حسن قاضي زاده هاشمي وزير سابق بهداشت در 
اين باره گفته بود: »كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان حتي 
براي اين پناهن��دگان قانوني نيز هزينه الزم را براي ارائه خدمات س��المت، 

آموزش و اشتغال نمي پردازد.«
بنا به تأكيد وي، س��ال 93 حدود يك ميليون نفر عليه س��رخك واكسينه 
شدند كه ۲۰۰ هزار نفر از ميان جمعيت مهاجر و پناهنده بودند. همچنين 
وزارت بهداش��ت طي چهار نوبت، در چهار سال مختلف متولدين سال هاي 
19۸۸ تا 199۲ را از بين جمعيت مهاج��ر و پناهنده عليه ويروس هپاتيت 

B واكسينه كرد. 
  بيمه مهاجران 

طبق توافقنام��ه اي كه ميان س��ازمان امور پناهن��دگان، اداره ام��ور اتباع 
و مهاجرين خارجي و بيمه س��المت به امضا رس��يد، طرح بيمه س��المت 
پناهندگان به تصويب رسيد كه طي آن بسياري از مهاجران قانوني در ايران 
تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. در آماري كه در سال 139۶ به نشر رسيده 
بيش از 1۲4 هزار اتباع افغان در ايران در طرح بيمه سالمت ثبت نام كردند 
كه از اين ميان 11۲ هزار تن را قشر بس��يار آسيب پذير و بيش از 1۰۰۰ نفر 
ديگر داراي بيماري هاي خاص بوده اند. تمامي هزينه هاي اين پناهندگان از 
طرف كميسارياي عالي پناهندگان پرداخت مي شود. اين بيمه شامل خدمات 
بستري، خدمات پاراكلينيكي و خدمات سرپايي و فقط در بيمارستان هاي 
دولتي تحت پوشش وزارت بهداشت هستند مي شود. هزينه يك ساله بيمه 
سالمت براي افراد آس��يب پذير و بيماران خاص حدود 4۵۰۰ تومان و ساير 

مهاجرين 4۶۰ هزار تومان است. 
  محدودیت هاي مهاجران 

با تمام اينها اتباع افغانس��تاني محدوديت هايي هم دارن��د. در تبصره ماده4 
دستورالعمل بانك مركزي مصوب سال 139۰ تأكيد شده اتباع خارجي داراي 
كارت آمايش و دفترچه پناهندگي از داشتن حق هرگونه خدمات الكترونيكي 
محروم هستند و نمي توانند عابربانك داشته باشند. اغلب مهاجران افغانستاني 

در ايران شاغل هستند و از درآمدشان راضي اند. 
از س��وي ديگر، تعداد زيادي از مهاجران حاضر در ايران كاالهاي ايراني را به 
افغانستان صادر مي كنند و حجم آن حدود ۲ ميليارد دالر در سال است. نبود 
شبكه مناسب بين ايران و افغانستان موجب مي شود تا بسياري از معامالت 
بين دو كشور دچار اختالل شده و از آن مهم تر به صورت دالر و يورو صورت 
گيرد. اين در حالي است كه برقراري ارتباط بانكي »ريالي- افغاني« مي تواند 
جايگزين دالر شود. كارگران افغانستاني كه در ايران مشغول هستند ماهانه 
پول هاي زيادي براي خانواده شان در افغانستان ارسال مي كنند. حجم و ميزان 
اين مقادير هميش��ه براي ايران نامشخص بوده اس��ت. اما اگر اين مهاجران 
بتوانند وجوهات ارس��الي خودش��ان )Remittance(  را از طريق شبكه 
بانكي ايران به صورت ريال و تبديل آن به افغاني انجام دهند، عالوه بر اينكه 
به سود آنها بوده و هزينه كارمزدشان را كمتر مي كند براي شبكه بانكي ايران 
هم شامل گردش مالي خوبي خواهد شد و هم كارمزدهاي كنوني از سمت 
صرافي ها و تجار به سمت شبكه بانكي خواهد چرخيد. طبق آمار بانك جهاني 
تنها در سال ۲۰1۶ بالغ بر 3۰۰ ميليون دالر توسط مهاجران حاضر در ايران 
به افغانستان رميتنس صورت گرفته است. ارائه خدمات بانكي به مهاجران 
عالوه بر وجهه انساني اش مي تواند روي تراكنش ها، مبدأ و مقصد معامالت 

اتباع خارجي اشراف اطالعاتي ايجاد كند. 
همچنين مهاجران براي گرفتن گواهينامه رانندگي در كشور ما مشكالتي 
دارند كه موجب ايجاد چالش ها و خسارت هاي بيشتري مي شود و در صورت 
بروز تصادفات امكان پيگيري و برخورداري از خدماتي همچون بيمه شخص 

ثالث را منتفي مي كند.
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پيمان حقيقت طلب، مدير پژوهش هاي انجمن دياران 
درباره پديده مهاجرت و مهاجران ساير كشورها در 
ايران به »جوان« مي گويد: »انجمن ما سه سال است 
راه اندازي شده و ما سه هدف را دنبال مي كنيم؛   تغيير 
نگرش نسبت به مهاجران در ايران،  انجام پژوهش هاي مرتبط با 

مهاجران در ايران و بهبود قوانين مهاجرتي در ايران.« 
به گفته وي با راه اندازي اين انجمن مردم نهاد سه سال است كه 
روز جهاني مهاجران گرامي داش��ته مي شود. سال هاي گذشته 
در دانشگاه ها اين مراس��م برگزار شد اما امسال طي مذاكرات با 
ش��هرداري اين برنامه در سطح شهر برگزار ش��د. بر اين اساس 
تهران ش��هر دوس��تدار مهاجران نامگذاري شده اس��ت. ارائه 
اطالعات درب��اره مهاجران،  نماي��ش توانمندي هاي مهاجران، 
 اجراي موس��يقي زنده و امكان گفت وگو بين مهاجران و مردم 
ايران به عنوان ميزبان از اهدافي اس��ت كه اين گروه با برگزاري 

اين نمايشگاه پيگيري مي كند. 
همچنين بيلبوردهايي به مناس��ب روز جهان��ي مهاجران و به 

رسميت شناختن حق شهروندي آنان نصب شد. 
 حقيقت طلب با تأكيد بر اينكه مهاجرت پديده اي رو به رش��د 
اس��ت، مي افزايد: »در س��ال 19۶۰،  ۰/۵ درصد جمعيت دنيا 
مهاجر بودند ام��ا حاال 3/۵ درصد آنها مهاجرند. هر كش��وري 
بنا بر سياس��ت ها و منافع ملي سياس��ت هاي خود را در برابر 
مهاجران به روز مي كن��د. به طور مثال آلمان تا س��ال ۲۰۰۰ 

مهاجرپذير نبود اما بر اس��اس نيازهايشان سياست هايشان را 
به روز مي كنن��د. از نگاه وي در حال حاض��ر قوانين مهاجرتي 
ايران به روز نيس��ت و مربوط به دوران پهلوي اول است و الزم 
است تا ما بر اساس منافع كشورمان اين قوانين را به روز كنيم. 
حقيقت طلب با تأكيد بر اينكه ما با مهاجران افغانستاني مشكل 
زبان نداريم، خاطرنشان مي كند: » زبان يك مسئله است و ما 
براي ادغام مهاجران با ساير ش��هروندان كشور كار راحت تري 

در پيش داريم.« 
به گفته وي مهاج��ران در دنيا 3/۵ درصد جمعيت را تش��كيل 
مي دهند اما 1۰ درصد GDP  هر كشوري توليد آنهاست و سه 
برابر افراد عادي در توليد سهيم هستند. از نگاه مدير پژوهش هاي 
انجمن دياران، تكريم مهاجران مي تواند روابط ما را با كشورهاي 
همسايه بهبود بخشد. حقيقت طلب آمار مهاجران در ايران را طبق 
آمار رسمي سال 9۵ يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر عنوان مي كند 
كه از اين تعداد 9۵ درصد افغانس��تاني هستند. آمار غيررسمي 
اعالم شده از سوي سازمان جهاني مهاجرت حدود ۲ ميليون و 
7۰۰ هزار مهاجر در ايران هستند كه يعني 9۰۰ هزار نفر از آنها 
غيرقانوني هستند. وي معتقد است مهاجران غيرقانوني بيشتر 
كارگران فصلي هستند. از نگاه مدير پژوهش هاي انجمن دياران 
اگر قوانين مهاجرتي بازبيني شود آمار مهاجران غيرقانوني هم 
كاهش مي يابد و اين مسئله موجب مي شود تا از بروز برخي جرائم 

از سوي اين مهاجران جلوگيري شود.

اصاح و به روزرساني قوانين مهاجرت براي پيشگيري از پدیده مهاجران غيرقانوني

به س��راغ يكي از هنري ترين غرفه ه��ا مي رويم؛ محمد 
اوروزگاني استاد خوشنويس افغانستاني از سال ۶۲ به 
ايران آمده و 3۶ سال است ساكن ايران شده است. وي از 
سال 71 رسماً وارد انجمن خوشنويسان ايران مي شود 
و س��ال 7۶ با مدرك ممتاز از اين انجمن فارغ التحصيل مي ش��ود و 
يك سال هم كالس هاي فوق ممتاز اس��تاد اميرخاني را مي گذراند 
و همچنان مشغول آموختن در كالس هاي فوق ممتاز خوشنويسي 
اس��ت. از س��وي ديگر خودش هم دس��تي بر آتش آموزش دارد و 

فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي دارد. 
وي با اشاره به اينكه پدر من در ش��رايط جنگ زده و بحران به ايران 
آمد، مي افزايد: » ما به دنبال امنيت به ايران آمديم و حاال اين امنيت را 
داريم اما نسل هاي دوم و سوم ما دلشان مي خواهد به عنوان شهروند 

ايراني شناخته شوند.« 
وي از راه اندازي مركز فرهنگي- هنري پناهندگان با همكاري اداره 
اتباع خبر مي دهد؛  جايي كه جوانان مستعد مهاجر را بتوانند به راه 
درست هدايت كنند و به آنها حرفه اي بياموزند تا اشتغال ذهني اين 

افراد و امنيت جامعه هم تأمين شود. 
اين مهاجر افغانستاني با اشاره به قوانين مهاجرتي ايران مي افزايد: 
» قوانين ايران در حوزه مهاجرت به دوره پهلوي اول و س��ال 1313 
بازمي گردد و الزم است تا اين قوانين به روزرساني شود زيرا شرايط 

جهاني تغيير كرده است.« 
اوروزگاني با اش��اره به خدماتي كه در ايران به وي ارائه شده است، 

تأكيد مي كند: » بايد از دولت و ملت ايران تقدير و تشكر كنم.«  اين 
استاد خوشنويس معتقد است نخستين فايده مهاجرت وي به ايران 
اين بوده كه او مجبور نشده در شرايط جنگي براي دفاع از خودش و 
براي آنكه زنده بماند به روي كسي اسلحه بكشد و كسي را بكشد. وي 
مي افزايد: » ما از امكانات ايران استفاده كرديم. باسواد شديم و من به 
عنوان يك استاد خوشنويس شناخته مي شوم اما از نظر قوانين من 
براي داشتن آموزشگاه يا گالري با مشكالتي مواجه هستم؛ اين در 
حالي است كه من در حيطه ادبيات فارسي و آثاري فعاليت مي كنم 

كه به ازاي آن ما به دنيا فخر مي فروشيم.« 
اوروزگاني با اشاره به 4۰ سال هزينه اي كه جمهوري اسالمي براي 
مهاجران انجام داده است، مي افزايد: » ما مي توانيم به عنوان سفير 
جمهوري اسالمي ايران از اين كش��ور دفاع كنيم. ما با هم همزبان 
و هم مذهب هس��تيم و زير يك پرچم قرار داريم و در طول هش��ت 
سال دفاع مقدس در كنار مردم ايران بوديم و 3۵۰۰ شهيد داده ايم 
و جانباز و اسير داشتيم. ما آنقدر به هم نزديك بوديم كه براي ايران 
خون داديم و احساس كرديم امنيت ما امنيت ايران است. به همين 

خاطر هم در دفاع از حرم به سوريه رفتيم و شهيد داديم.« 
وي با انتقاد از برخي قوانين همچون قوانين سختگيرانه درباره كارت 
بانكي، سيم كارت تلفن همراه يا گواهينامه رانندگي تأكيد مي كند: 
» طبيعتاً اگر قوانين اين مسائل را براي مهاجران تسهيل كند منجر 
به نظم و امنيت بيشتري هم مي شود و قانونگذاران هم بهتر مي توانند 

مهاجران را رصد كنند.« 

رسيدن به مرتبه استاد ممتازي در سایه امنيت و حمایت

تعدادشان در ايران كم نيست. مجوزدارهايشان يك ميليون 
و ۶۰۰ هزار نفرند و بدون مجوزهايشان را تا 4 ميليون نفر آمار 
مي دهند. افغانستاني ها حاال ديگر بخشي از جامعه ايران را 
تشكيل مي دهند. مهاجراني كه زبان و فرهنگ مشتركشان 
با ايراني ها موجب شده تا در طول سال هاي بعد از انقالب در جامعه 
ايراني حل و به عنوان بخشي از اعضاي اين جامعه پذيرفته شوند. 
قوانين مهاجرتي كشور ما هم تا حد امكان از اين مهاجران حمايت 
كرده و امكان رشد و تحصيل آنها در ايران فراهم است. اين مسئله در 
كنار هم مرز بودن ايران با افغانستان موجب شده تا ايران به يكي از 
اصلي ترين مناطق حضور مهاجران افغانستاني تبديل شود. با وجود 
اين اما شايد الزم باشد مردم ما بيش��تر به اين مهاجران همزبان و 
هم فرهنگ نزديك شوند و دو فرهنگ ايراني و افغانستاني بيشتر بر 

اشتراكات فرهنگي با يكديگر تكيه كنند. 
در متروي ميدان ام��ام خمين��ي)ره( وقتي از پله ه��اي مترو باال 
مي آييد و به محوطه بيروني مترو مي رسيد،  درست در انتهاي سالن 
بليت فروشي چند غرفه جلب توجه مي كند؛ غرفه هايي از كارهاي 
هنري و صنايع دستي. يك گوش��ه مردي روي صندلي نشسته و 
چوب هاي رنگارنگي پيش رويش قرار دارد. روي يكي از قطعات چوب 
نقشي را چسبانده و با دقت تيغه تيز اره مويي را جلو و عقب مي برد 
تا قطعه اي از تابلوي معرق را ش��كل دهد. باالي سرش نمونه هايي 
از تابلوهاي خوشنويس��ي معرق به ديوار غرفه آويزان است. يكي از 
تابلوها چشمم را مي گيرد. تابلويي معرق از يك دوبيتي. قيمت 3 
ميليون توماني اش را كه مي بينم متوجه مي شوم اين اثر هنرمندانه 
با جيبم تناسبي ندارد. كمي آن طرف تر مرد ميانسالي در غرفه اي از 
آثار خوشنويسي نشسته و چندين قلم ني ريز و درشت و ظرف دوات و 
ورقي پيش رويش دارد و مشغول خلق آثار هنري خوشنويسي است. 
دورتادور ديوار غرفه پر است از تابلوهايي كه اين استاد افغانستاني با 
دستان هنرمندش خلق كرده است. غرفه ديگر چند مرد افغانستاني 
پشت سازهاي محلي شان نشسته اند و مشغول نواختن موسيقي 

خودشان هستند و يكي هم با لهجه افغانستاني آواز مي خواند. غرفه اي 
ديگر هم در كنار غرفه موسيقي قرار دارد و در و ديوارش با لباس هاي 
رنگارنگ و سنتي اقوام افغانستاني تزئين شده است. جالب اينجاست 
كه لباس هاي موجود در اين غرفه به لباس هاي اقوام ايراني بسيار 
نزديك است و اين نزديكي خبر از گذشته نه چندان دوري مي دهد 
كه افغانستان هم جزئي از ايران بود و مردم ايراني و افغانستاني زير 
پرچمي واحد و به عنوان هموطن در كنار هم زندگي مي كردند.  در 
غرفه اي ديگر هم دختر جوان افغانستاني مشغول آموزش طراحي 
چهره به چند نفر ديگر است. از چهره هايشان به نظر مي رسد همه 

افغانستاني باشند. 
غرفه اي هم كتاب هاي مربوط به مهاجرت را به نمايش گذاشته است. 
متصديان اين غرفه ديگر افغانستاني نيستند. آنها جواناني هستند 
كه انجمن دي��اران را با اهداف حقوق بش��ري و كمك به مهاجران 
غيرايراني راه انداخته اند. اين نمايش��گاه هم دس��تپخت آنهاست؛ 
نمايشگاهي به مناسبت روز جهاني مهاجران كه از ۲7 تا 3۰ آذر ماه 
در يكي از پرترددترين نقاط شهر يعني متروي امام خميني)ره( برپا 
شد تا فرصتي باشد براي گفت وگوي صميمانه و متفاوت مردم ايران 
با مهاجران افغانستاني و مشاهده توانمندي هايي كه اين مهاجران در 

سايه امنيت و امكانات ايران توانسته اند به آن دست يابند.

غرفه لباس هاي سنتي افغانستاني را كه نگاه مي كنم 
بيش��تر متوجه قرابت فرهنگي ايران و افغانس��تان 
مي شوم. فاطمه خاوري مسئول كميته صنايع دستي 
بانوان مهاجر در ايران است و 1۸ سالي مي شود در اين 

زمينه فعاليت مي كند. 
اشتغالزايي براي بانوان مهاجر به خصوص بانوان سرپرست خانوار و 
آموزش كودكان بازمانده از تحصيل از ديگر كارهايي اس��ت كه اين 

بانوي افغانستاني در ايران انجام مي دهد. 
از او درباره كودكان بازمانده از تحصيل و دستور رهبري درباره لزوم 
ثبت نام بچه هاي مهاجر حتي آنهايي كه مجوز ندارند مي پرسم كه 
پاسخ مي دهد: » از س��ه س��ال پيش كه رهبري اين فرمان را دادند 
شرايط خيلي بهتر شده است اما برخي مشكالت هنوز وجود دارد؛ 
سن بچه ها، محل صدور كارت اقامت و برگه حمايت تحصيلي ازجمله 
اين موارد است. عالوه بر آن در برخي مناطق ظرفيت مدارس كم است 

و برخي از اين بچه ها نمي توانند در اين مدارس ثبت نام شوند.«
خاوري با اشاره به اينكه ۲7 سال در زمينه آموزش بچه هاي بازمانده 
از تحصيل فعاليت دارد و تاكنون 7 هزار و ۵۰۰ كودك را آموزش داده 

مي افزايد: » وقتي من اين پيام رهبري را ش��نيدم كه حتي بر امكان 
تحصيل بچه هاي افغانستاني بدون مدارك قانوني هم تأييد داشتند 
بسيار خوشحال شدم اما سال های 97-9۶ حدود 3۰۰ دانش آموز به 
داليلي كه ذكر كردم از تحصيل باز مانده بودند اما اين تعداد امثال به 
زير ۲۰۰ نفر كاهش يافته است.« اين بانوي هنرمند در پاسخ به نزديكي 
لباس هاي اقوام افغانس��تاني به اقوام ايراني مي گويد: » روز نخس��ت 
برگزاري نمايش��گاه مردم مي آمدند و سؤال مي كردند اين نمايشگاه 
لباس هاي تركمن يا سيستان است؟ به همين خاطر هم ما باالي غرفه 
پرچم افغانستان را نصب كرديم اما نمي توان نزديكي فرهنگ و هنر 
ايران و افغانس��تان را انكار كرد و همين نزديكي به ما احساس خوبي 

مي دهد و احساس مي كنم در اينجا هم در وطن خودم هستم.«
از نگاه وي اين تلفيق ها و در هم آميخته شدن ها اشتراكات و برادري 
و دوستي را مي رساند.  خانم خاوري كه در ايران به دنيا آمده و بزرگ 
شده مي گويد: » در سفر اولي كه به افغانستان رفتم فضا برايم غريب 
بود و حتي براي لحظاتي دچار دوگانگي ش��دم كه م��ن ايراني ام يا 

افغانستاني؟«
وي تأكيد مي كند: »در ايران بستري بود كه اين فرصت را به ما داد 
و همين نمايشگاه هم با همكاري خوب انجمن دياران و شهرداري 
تهران صورت گرفت. انجمن ها و س��ازمان ها در ايران خيلي تالش 
مي كنند تا مهاجران و هنرهاي آنان را به مردم معرفي كنند. از سوي 
ديگر اداره اتباع مركزي را براي هنرمندان افغانستاني درست كرده اند 
تا آنها فرصتي براي ابراز هنرشان داشته باشند و اين به معناي فرصتي 

است كه در اختيار مهاجران قرار گرفته است.« 
اين بانو برخي ناماليمات را طبيعي مي داند و مي افزايد: »كسي كه 

مي خواهد رشد كند و ديده شود بايد تالش خود را هم بكند.«
وي مي گويد: » بايد اعتراف كنم كه مردم ايران مردم بسيار شريفي 

هستند و اين صرفنظر از برخي اشكاالت قوانين مهاجرتي است.« 
خانم خاوري از دوستان ايراني اي صحبت مي كند كه همراه وي بودند 

و هيچ گاه نگذاشتند انرژي اش كاهش يابد و به او كمك مي كردند.

مردم ایران دلگرمم مي كنندحقوق بشر ایراني حامي مهاجران غيرایراني

قوانين مهاجرتي بازبيني شلود آملار مهاجران 
غيرقانوني هلم كاهلش مي یابد و این مسلئله 
موجب مي شلود تا از بروز برخي جرائم از سوي 

این مهاجران جلوگيري شود

لباس هلاي موجود در این غرفله به لباس هاي 
اقوام ایراني بسيار نزدیك است و این نزدیكي 
خبر از گذشلته نه چنلدان دوري مي دهد كه 
افغانستان هم جزئي از ایران بود و مردم ایراني 
و افغانسلتاني زیلر پرچمي واحد و بله عنوان 

هموطن در كنار هم زندگي مي كردند


