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کودکان مهاجر و محرومیت از تحصیل 
میالد رابعی

طبق آمار مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از 
کشور وزارت آموزش و پرورش: “دویست هزار 

کودک مهاجر از تحصیل بازمانده اند.”

وقتی سخن از مهاجرین در ایران به میان می آید 
مشخصاً منظور افغانستانی های مقیم ایران است. 
مهاجرینی که از سال ها پیش در ایران به دنیا آمده 
و رشد کرده اند و عده ای که پس از به قدرت 

رسیدن مجدد طالبان به ایران پناه آورده اند. 

داستان برخوردهای راسیستی و ضد انسانی 



جمهوری اسالمی با افغانستانی های مهاجر داستانی 
طوالنی و غم انگیز است که برای ذکر نمونه های 
باید چندین جلد کتاب نوشت. تبعیض در  آن 
مورد آموزش کودکان افغانستانی تنها گوشه ای 

- البته گوشه مهمی - از این تبعیضات است. 

ممانعت  افغانستانی ها،  مهاجرت  دالیل  از  یکی 
اما  ایران  در  است.  دختران  تحصیل  از  طالبان 
دختران و پسران به یکسان به دلیل مخارج باالی 
آموزش، از ادامه تحصیل باز می مانند. با وجود 
که  زد  می توان حدس  به راحتی  اوضاعی  چنین 
پسران  و  دختران  برای  تحصیل  ادامه  دشواری 
اسالمی  حکومت  است.  حد  چه  تا  افغانستانی 
پیوسته مهاجرین افغانستانی را از حقوق پایه ای 
خود محروم کرده است، آن ها را از ادامه تحصیل 



بازداشته و بعد، از شیوع جرم و بزهکاری در میان 
آن ها ابراز نگرانی کرده است. فاجعه ای که خود 

حکومت عامل اصلی آن است. 

برابری در  برای همه،  رایگان  خواست تحصیل 
آموزش و مقابله با برخوردهای راسیستی حکومت 
از مطالبات  باید بخشی  افغانستانی  با مهاجرین 
مردم  همه  و  دانش آموزان  والدین  و  معلمان 
معترض به حکومت باشد. جمهوری اسالمی باید 
تحصیل رایگان را بدون هیچ تبعیضی، برای تمامی 

کودکان ساکن در ایران به رسمیت بشناسد.   
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جنبش علیه اعدام و وحشت رژیم
هرمز رها

اعتراضی  تجمع   1401 شهریور   ۲0 یکشنبه 
خشونت  با  اعدام  به  محکومین  های  خانواده 
نیروهای سرکوبگر رژیم روبرو شده و دستکم 
بیست نفر از اعضای خانواده ها دستگیر شدند 
که طبق آخرین خبر تعدادی از آنها آزاد شده 

اند.

در  اعدام  به  محکوم  های  خانواده  تجمعات   
اعتراض به مجازات ضد انسانی اعدام و برای لغو 
این احکام از روز 1۵ شهریور 1401 شروع شد 
و در دو شهر کرج و تهران ادامه داشت. خانواده 



ها در روزهای اخیر با تجمع در مقابل دفتر قوه 
نکنید”  “اعدام  شعار  با  تهران  در  رژیم  قضائیه 

خواستار لغو احکام اعدام عزیزانشان شدند.

در این روزها خانواده ها با صحبتهای پُر از احساس 
و درد، از فقر و نداری بعنوان عامل روی آوری 
به قاچاق مواد مخدرمی گفتند. در این تجمعات 
در  با  و  کرده  شرکت  زیادی  کودکان  و  زنان 
دست داشتن پالکارد، شعار اعدام نکنید را تکرار 

میکردند. 

در رابطه با این تجمع اعتراضی باید گفت که این 
حرکت نقطه عطفی است در جنبش علیه اعدام. 
این جنبش طی دو سه سال گذشته قدمهای بزرگی 



به جلو برداشته است. با به خیابان آمدن خانواده 
ها و حمایت ۳۷ تشکل کارگری و بازنشستگان 
و نهادهای مردمی از خواست آنها، خواست لغو 
مجازات ضد بشری اعدام به سایر خواسته های 
برحق جامعه ی در حال جوش وخروش اضافه  

گردید.

حمله جمهوری اسالمی به خانواده ها که از ترس 
فراگیر شدن جنبش علیه اعدام است را محکوم 
دستگیرشدگان  کلیه  آزادی  خواستار  و  کرده 

شویم.
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گشت ارشاد و صدور ویزا
سیما بهاری

اسداهلل بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی: 
“گشت ارشاد قانونی است”. او به گسترش نیوز 
گفت “ اگر میخواهید گشت ارشاد نباشد و لخت 

بگردید، به غرب بروید.”

هر از چند گاهی یکی از مسئولین حکومتی دهان 
خود را باز میکند و اظهار میدارد که اگر فالن 
چیز بر وفق مرادتان نیست جمع کنید و بروید.

 یادمان نرفته در سال ۹۸ زینب ابوطالبی یکی 



ازمجریان تلویزیون جمهوری اسالمی در رابطه 
با مرگ قاسم سلیمانی گفت “اگر به ایدئولوژی 
حاکم اعتقادی ندارید جمع کنید و بروید.”  البته 
همان موقع مردم حسابش را طوری رسیدند که 
زینب خانم به غلط کردن افتاد. حاال هم ابلهی از 
همان قماش، اسداهلل بادامچیان میگوید “اگر به 
گشت ارشاد باور ندارید، یعنی میخواهید لخت 

بگردید به غرب بروید.”

باید به این حضرات بگوئیم داریم شما را بیرون 
میاندازیم. به ایدئولوژی کپک زدۀ شما اعتقادی 
میجنگیم  و  ایم  ایستاده  که  میبینید  و  نداریم 
میکنیم.  بیرونتان  خودمان  زندگی  از  وداریم 
بله میخواهیم لخت بگردیم. میخواهیم خودمان 



انتخاب کنیم چه بپوشیم و چگونه زندگی کنیم. 
اینطور تشخیص داده ایم که  به جای رفتن به 
بیرون  سرنوشتمان  و  زندگی  از  را  شما  غرب 
کنیم. بعد از آن هر موقع خواستیم، به غرب هم 
سفر میکنیم. از آنجا که به هیچ کجای زندگی 
بشر قرن بیست و یکم تعلق ندارید، نمی گوئیم 
شما جمع کنید و بروید. بلکه تاریختان را جمع 
میکنیم و به زباله دان میاندازیم. شما ننگ تاریخ 
هستید. جهان بی وجود شما زیباتر و دنیا بدون 

شما جای امن تری میتواند باشد. 
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غلط زیادی فرمانده انتظامی تهران
یاشار سهندی

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران: “مجرمین و 
مرتکبین جرایم خشن و کسانی که وقیح و گستاخ 
قدرتمند  و  قاطع  چهره  و  رو  آن  هنوز  شده اند، 

پلیس را ندیده اند.”

رواج وسیع زورگیری، خفت گیری، تجاوز، سرقت، 
نتیجه  این دست  از  راهزنی، قتل و همه جرایم 
کارکرد مستقیم نظامی است که لمپن ها مسئول 
اداره امور آن هستند. به وقتش لمپنهای حاکم، 
به اعتراف خودشان، قربانیان همین نظام که به 



خفت گیری و زور گیری روی آورده اند را به 
خدمت دستگاه انتظامی فرا می خوانند، اما زمانی 
که میخواهند جامعه را مرعوب سازند همین دست 
افراد پیش چشم همه، مورد ضرب و شتم شدید 
روی سگ  آن  معترض  مردم  تا  میگیرند،  قرار 

اینها را ببینند و مرعوب شوند.

زبان لمپنی فرمانده پلیس تهران، زبان تهدید و 
ارعاب، زبان همیشگی همه مسئوالن رژیم بوده. 
این زبان تنها متوجه یک بخش از جامعه نیست، 
ترین  خشن  گرفته.  نشانه  را  جامعه  کل  بلکه 
جرایم را خود مسئوالن رژیم در طی چهار دهه 

بطور سیستماتیک مرتکب شده اند. 



با این وجود شاهدیم اعتراضات مردم علیه خشونت 
اعتراضات  نمونه  بطور  نشده.  حکومتی خاموش 
این روزهای بستگان زندانیان محکوم به اعدام با 
شعار اعدام نکنید، ابزار اصلی سرکوب حکومت 
را نشان گرفته اند و یا اعتراض وسیع درشهرهای 
کردستان علیه تجاوز، بیانیه علیه اعدام از سوی  
۳۷ تشکل کارگری و مردمی و تداوم حرکِت 
حجاب بی حجاِب زنان. جواب لمپن های حاکم، 
گسترش کارزار علیه سرکوب است. دهان اینها 

را با اعتراض میتوان بست.
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سونامی مهاجرت و فروپاشی اقتصادی 
سینا پدرا

روزنامه “دنیای اقتصاد” روز یکشنبه ۲0 شهریور 
متخصص  مهاجرت 1۶0  از  گزارشی  انتشار  با 
قلب طی یک سال گذشته از ایران خبر داده و 
اضافه کرده است که طی چهار سال اخیر 1۶ هزار 

پزشک عمومی هم از کشور مهاجرت کرده اند.

سطوح  تمامی  در  گسترده  ابعاد  در  مهاجرت 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  نابسامان  وضعیت 
گذشته  سال  است.  کرده  تر  وخیم  را  کشور 
یکی از مسًیولین جمهوری اسالمی خالی ماندن 



صندلی های تخصصی در برخی از رشته های مادر 
را “بسیار نگران کننده” عنوان کرده بود.

به  مهاجرت  پدیده  توضیح  در  شناسان  جامعه 
دالیل گوناگونی اشاره میکنند که در کشورهای 
مختلف، به اشکال متفاوت عمل میکنند و شکل ، 
گستردگی، موانع و تاثیرات آن را تعیین میکنند. 

پدیده هایی مانند جنگ، فرار از مناطق جنگی، 
پناهندگی سیاسی و فرار از کشورهای دیکتاتور 
زده، فقر اقتصادی و فرار از مضایق و فشارهای 
اقتصادی، تغییرات اقلیمی، دست یابی به درجات 
آموزشی بهتر، نیاٍز کشورهای صنعتی به نیروی 
کار و تبلیغات گسترده این کشورها، نزدیکی به 



طبیعت و حتی عشق و ازدواج از عمده دالیل این 
مهاجرت ها بر شمرده میشوند. 

یک نگاه گذرا به این عوامل، نشان میدهد ایران 
تحت حاکمیت جمهوری اسالمی در چهل سال 
گذشته با تمامی این مشکالت درگیر بوده است. 
اما فشار مضاعف سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و 
مذهبی ایران را به جهنمی تبدیل کرده است که 
هر کدام از عوامل باال با فشار مضاعف و بیشتری 
عمل میکند. به عبارت بهتر “آنچه خوبان همه 

دارند، جمهوری اسالمی یک جا دارد”.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

*سايت ژورنال را به دوستان و آشنايان 
خود معرفى كنيد. در انتشار يادداشتهاى 

ژورنال بكوشيد
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