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هلل هاشمی رفسنجانی
ابراز قدردانی مهاجران افغانستانی به آیتا 

همدردی همسایه

عکسGettyimages :

شهروند| نگاه آیتاهلل به اوست که برگه شعری
در دست دارد .عکسســال  1370برداشته شده.
محمد کاظم کاظمی مثنوی بازگشــت میخواند
از حال و هوای آن روزهای مهاجران افغانســتانی.
«دوســتانی که در چهره آقای رفســنجانی دقت
کرده بودند ،گفتند که آثار تأثر نســبت به این شعر
در ایــن مرد آهنین محســوس بوده اســت ».این
دیدار تنهــا دیدار مهاجران افغانســتانی با آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی است .دیداری که برای کاظمی
تصویرش زنده است .همانجا که آیتاهلل سخنانی
درباره مهاجران میگوید .صحبتهایی که برایشان
دلگرمکننده است .کاظمی در خاطرهاش از آن روز
میگوید« :آیتاهللهاشمی گفت مهاجران میهمان
و پارهتــن جامعه ایرانند و سختکوشــی آنان قابل
تحسین است .صحبتهای آقایهاشمی از جنسی
بود که در آن ســالها از ســوی مقامات جمهوری
اسالمی در مورد مردم ما کمتر شنیده میشد ».آن
هم در سالهایی که سخت بود و هنوز جو سنگین

مهاجرهراسی و مهاجرستیزی در بعضی از متولیان
امــور وجود داشــت« .ما برخوردهای نســنجیده
و جفاکارانه بســیاری میدیدیم کــه در بعضی از
ش��عرهای ما در آن سالها هویداس��ت .اکنون که
قریب به 25سال از آن زمان گذشته است ،بهراحتی
میشــود حس کرد نگاهی که در ســخنان آقای
رفسنجانی به صورت جرقهوار مطرح شد ،در بخش
مهمی از جامعه ایران عمومیت یافته است».
حاال برای کاظمــی یــادآوری خطبههای نماز
جمعه آیتاهلل رفسنجانی هم حال و هوای خودش
را دارد .خطبههایــی که امیدوارشــان کرد و خون
تازهای به رگهایشان شــد« :دهه  60خورشیدی
به ایران مهاجرت کــردم .روزهای جمعه با رفتن به
نماز جمعه و شــنیدن خطبههای آن نماز که اکثرا
توســط آقای رفسنجانی قرائت میشــد برای من
ماندگار شــد .این خطبهها آنقــدر امیدوارکننده
بود که هرکس آن خطبهها را میشنید با اطمینان
خاطر و آرامش قلب از نماز جمعــه بیرون میآمد

تا جمعــهای دیگر که بــاز هم خطبــهای خوانده
میشــد ،تحلیلی صورت میگرفت و بــا آرامش و
امنیت خاطر بهســر میبردیم .آنچــه خطبههای
نماز جمعه را گرمابخش و اطمینانآفرین ســاخته
بود و اضطرابها ،دودلیهــا و دلهرهها را از جوانان
دور میکرد ،نفسهای گرمابخــش و تحلیلهای
امیدآفرین و هنرمندانه آقای رفسنجانی بود .رفتن
به نماز جمعه تهران و نشستن پای خطبههای آقای
رفسنجانی برای بســیاری از مهاجران افغانستان
مقیم تهــران لذتبخش و شــادیآفرین بود .هم
از آن جهت کــه مطالب جدیــدی از آن خطبهها
میآموختند و هم از جهان اســام مطلع میشدند
و هم از تحلیلهای زیبا ،شــورآفرین و الهامبخش
آقای رفســنجانی ســود میبردند ».نهتنها برای
کاظمی که بســیاری دیگر از مهاجران افغانستانی
ن است و بعد از آمدن خبر
هم برایشان آن دوره روش 
درگذشت ،از خاطراتشــان در آن سالها نوشتهاند.
«آنوقتها که من شــاگرد ســوم ابتدایی د ر سال

 1375بودم ،ایشــان ریاســتجمهوری را برعهده
داشتند .یادم میآید آنوقتها دغدغه خاطری برای
هموطنان من در قالب (افغان بگیر) نبود .این جزو
خاطرههای خوب من از دوران ریاســتجمهوری
ایش��ان بود .هاشمی رفســنجانی جزو آن دسته از
چهرههایی بود که در قلب مهاجران رنگ داشــت.
خدایمان بيامرزدش ،ایران چهره بزرگی را از دست
داد ».درباره محبوبیتــش در میان مهاجران افغان،
فیاض تاریخپژوه ،شــاعر و فعال ادبــی ،فرهنگی
افغانستانی هم در یادداشتی در باشگاه خبرنگاران
نوشت« :ایشان نهتنها سیاستمدار کارکشته و مرد
عبور از بحرانها در جمهوری اســامی ایران بودند
بلکه ،در مورد مســائل مهاجران نیــز دید مثبت
و تاثیرگــذاری داشــتند .بهطوری کــه در یکی از
سخنرانیهای خود مهاجران را «سازندگان بینام و
نشان» نامیدند و این درحالی است که ایشان خود
ملقب به سردار سازندگی بودند ».نگاه بصیراحمد
حسینزاده ،نویسنده و روزنامهنگار افغانستانی هم

درباره آیتاهلل رفسنجانی مانند سایر هموطنانش
اســت و به «شــهروند» از تأثیر نظراتهاشمی در
ی هاشمی
وضع فعلی مهاجران میگوید« :نگاه آقا 
به مهاجران ،نگاه مثبتی بود .هرچند این نگاه مثبت
در آن زمان باعث نشد که تغییر گستردهای در روند
رفتار با مهاجران و زندگی آنها حاصل شــود و حتی
سختگیریهای زیادی علیالخصوص در خراسان
رضوی وجود داشــت ،اما ایشــان در سخنرانیها و
نشستهایی که با شعرا برگزار کردند ،نگاهشان به
مهاجران بســیار مثبت بود و گفتند تا هر وقت که
بخواهید در کشــور ما میهمانید و البته نان بازوی
خود را میخورید و برای همین سختکوشــیتان
است که خیلی از کارفرمایان به شما اعتماد میکنند.
صحبتهای ایشان و نوع نگاهشــان در آن سالها
باعث شــد تا نتیجهاش را امروز ببینیم و به هرحال
آن دیدگاه امروز پیاده شده و فضا بسیار متفاوتتر
از گذشته است».
حمایت آیت اهلل از کودکان مهاجر
«یــک روز در اوج ســالهای غربــت و
تنهایی بــا هماهنگی یکــی از دختــران آیتاهلل
«هاشمیرفســنجانی» مالقاتی با ایشــان داشتم.
قرار بود زمان جلســه تنها ١٠دقیقه باشد اما وقتی
بیرون آمــدم ،مســئوالن دفتر یــادآوری کردند
بیش از 40دقیقه مالقات به طول انجامیده اســت.
مهمترین محورهای گفتوگو ،رنجها و مصایبی بود
که مهاجران درحوزههای مختلف ازجمله آموزش
تحمل میکنند .دراین حین از دختربچه مهاجری
گفتم که درســنین کودکی به جای بازی و مدرسه
درخانه مشــغول کار برسزنی است ،بهگونهای که
سرانگشــتان نحیفش از آثار فشــار بر سوزنهای
برسها زخمی شده است .بغض گلویم را گرفته بود و
درحالی که تالش میکردم احساس خودم را کنترل
کنم ،لبهــای آیتاهلل را دیدم که برچیده شــده و
حلقههای اشک که برچشمانشان نمایان شد .دیگر
نتوانستم ادامه دهم که ایشان فرمودند :اینها مردم
مظلومی هستند و از مصادیق عیاشاهلل و کار برای
اینها کار برای خداست».
برای فاطمه اشــرفی ،رئیس هیأتمدیره انجمن
حمایت از زنــان و کودکان پناهنــده (حامی) هم
هاشمیرفسنجانی با نگاهش به مهاجران درخاطر
ثبت شده اســت و حاال وقتی از آن روز و دیدار برای
ما نقل میکنــد ،صدایش میدرخشــد «آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی به موضوع جهانشمول حمایت از
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قصه مهاجران افغانستانی ،قصه بسیار پرغصه و طول و درازی است .مهاجرت افغانستانیها
به ایران که ازسال  1357به شکل وسیع شروع شــد ،دالیل زیاد و عدیدهای دارد .همزبانی،
هممذهبی ،همخونی ،هموطنی و همگذشتهبودن با ایرانیان باعث شد افغانستانیها بعد از
اینکه کشورشان مورد اشغال و ستم روسها قرار گرفت ،به ایران پناه بیاورند .همچنین دالیل
سیاسیمتعددیداردکهمجالآندراینجانیست.
به مهاجرانی که تا اواخرســال  60به ایران آمدند ،چندان پرداخته نشد ،آنها نه سرشماری
شدند و نه جایی بود که اسکان داده شــوند و نه آماری از ورودشان بود .دوران تب انقالبی بود
و بازتاب جنبش مقاومت در افغانستان ،مســائل را طوری پیش برده بود که انگار اسالم مرز
ندارد .کســی کاری به مهاجران نداشت و هرکســی به هرجای ایران که دلش میخواست،
مهاجرت و زندگی میکرد .تا جایی که میدانم در آن دوران مهاجران بســیار راحت بود و نه
پلیس کاری به کارشان داشت ،نه دولت .دورانی که دولت انقالبی بود ،به آنها به چشم بسیار
محترمانه و برادرانهای نگاه میشد ،به چشم کسانی که درمقابل روسیه ایستادهاند و مجاهد
هســتند .در آن چهارســال مهاجرت پدیدهای ایدئولوژیک بود .تا اینکه در اواخر سالهای
 60-61شورایهماهنگیآوارگانافغانستانیتشکیلشدوبعدادارهکلاموراتباعومهاجرین
از دل همان شــورا به وجود آمــد .آن دوران ،دورانی بود که مقام معظــم رهبری یا درحال
رئیسجمهوریشدن بودند یا بهتازگی رئیسجمهوری شــده بودند .در آن دوران آیتاهلل
رفسنجانی،ریاستجمهوریومقاممعظمرهبریوامامخمینی(ره)ازجهادمردمافغانستان
پشتیبانیجانانهایکردند،باتوجهبهاینکهدرایرانهمجنگبود،درعینحالازافغانستانبه
نیکی استقبال شد .آن دوران ،دوران طالیی مهاجران افغانستانی بود .بعد از آن دوران و پس از
اینکه شورای هماهنگی آوارگان افغانی تبدیل به اداره کل امور اتباع خارجی شد ،به مهاجران
کارت شناسایی دادند که تقریبا شکل محتوایی آن همان کارت آمایش االن است .کارتی که
در اداره محلی که در آن زندگی میکردند ،ارزش داشــت و برای ورود به شهرهای دیگر باید
برگهترددمیگرفتند.هشتسالدورهریاستجمهوریآیتاهللهاشمیرفسنجانیرسید،در
دور اول ریاست ایشان همین سیاستها ادامه پیدا کرد .در نیمه دوم ریاستجمهوریشان
مجاهدان در افغانستان پیروز شدند و روسیه را فراری دادند .کابل به دست مجاهدان فتح شد
و حکومت نیمبند مجاهدان روی کار آمد .این اتفاقات بین ســالهای  71تا  73افتاد و دولت
اسالمیدرافغانستانبارهبریبرهانالدینربانیبرپاشد.
درهمانزماندولتجمهوری اسالمیو مردمایران سیاستهایی اتخاذکردندکه مهاجران
باید برگردند .کارت اکثرشان باطل شد و خیلیها از خانههایشان بخصوص درنوار مرزی به زور
رد مرز شدند .مهاجران ســختیهای زیادی کشیدند اما این پروسهای بود که سازمان ملل و
دولت ایران و دولت افغانستان درباره آن به توافق رسیده بودند و اتفاقنظر داشتند که مهاجران
بایدبرگردند.فکرمیکردندکهدرافغانستانحکومتبهوجودآمدهومجاهدانومهاجرینباید
یهاشمیدرتمامعمرشانازکشورافغانستانومجاهدان
برگردندتامملکتشانرابسازند.آقا 
و حکومت قانونی و بخصوص مهاجران افغانستانی کمال پشتیبانی را انجام داد .حتی در دوران
جنگ فرماندهی جنگ را به عهده داشت ،درعین حال که روسها میتوانستند به ایران کمک
کنند،ازحمایتازمهاجرانافغانستانکوتاهنیامد.
ایشان درخطبههای نمازجمعه هرهفته به مســائل افغانستانی پرداختند .همانطور که
به مسائل روز ایران میپرداختند ،به همان تناسب اگر ســالروز کودتا ،اشغال یا جنگهای
خاصی در افغانستان بود یا شهادت مجاهدان ،قطعا درخطبهها و هیأت دولت به این مسأله
میپرداخت .دوران ریاستجمهوری ایشان برای مهاجران دوران ویژهای بود .ایشان بعدها هم
به مناسبتهای مختلف به مهاجران کمک کرد و از آنها حمایتهای جدی انجام داد .یکبار
به خاطر دارم که درباره کودکان ما و مشکالتشــان صحبت کردند .حرفشان درهمه حال
راهگشا بود و به آدم نیرو میداد .ایشان درهمه حال حامی محکمی برای مجاهدان و مهاجران
افغانستانیبودند.

آیتاهللهاشمی رفسنجانی یکی از اســتوانههای اصلی انقالب
بودند و مهاجران مسلمان افغانســتان از زمانی که به ایران آمدند با
نام،آثاروصحبتهاوهمکاریایشانآشنابودند.مابارهادرنمازهای
جمعه به خاطر اینکه ایشــان خطبه میخواندند حضور داشتیم.
ایشان که بهعنوان یکی از یاران نزدیک امام محسوب میشدند ،در
طول دوران ریاستجمهوری ارفاقهای زیادی نسبت به مهاجران
افغانستانیقایلشدند.همزمانباپیروزیمجاهدیندرافغانستانو
روی کار آمدن دولت اسالمی در این کشور ،همکاری نزدیکی را بین
ایرانوافغانستانشاهدبودیم.حتیبعدازریاستجمهوریشاننیز
این ارتباط تنگاتنگ معنوی و فرهنگی و سیاسی را بین دو کشور
همکیشوهمزبانحفظکردند.
هلل هاشــمی بــه آن پرداختند
یکی از نکات عمدهای که آیتا 
تســهیالت و کمکهای شــایانی بود که برای مهاجــران در نظر
گرفته شــد .مهاجرانی که امروز در ایران بهعنوان شــهروند ایرانی

دفتر یادبود ارتحال آیت اهلل رفسنجانی در کنسولگری هرات

مظلومان افغانستان حساس بود ،بهخصوص درمورد
مهاجران همیشه این نگاه را داشتند که باید از آنها
حمایتکنیم،چراکهحمایتازآنهاحمایتازمظلوم
است .نگاه پدرانهای به مهاجران داشتند .درسالهای
اخیر هم درمجمع تشخیص مصلحت نظام ،ازطریق
کانالهای مختلف مسائل مهاجران را پیش میبرد.
یکی از مسائلی که مجمع تشخیص مصلح نظام به
آن ورود کرد ،قضی ه آموزش کودکان افغانستانی بود.
وقتی صحبت از مسائل آموزشی ،بهداشتی و سایر
مسائل اجتماعی مهاجران میشد ،این نکات برای
ایشــان عجیب بود که چرا باید این محدودیتها و
تفاوتها برای آدمهایی که سالهاســت زیر پرچم
جمهوری اســامی هســتند ،وجود داشته باشد.
ش کردند ازطریق کمیسیونهای
ایشان همواره تال 
مختلف مجمع ازکودکان مهاجر افغانستانی حمایت
هلل هاشــمی حتی
کنند ».اشــرفی میگوید :آیتا 
در دورانی که فرصتها از ایشــان ســلب شده بود،
هم برایشــان نور امید بوده و پشتوانه معنوی بسیار
گرانقدر که وقتی فرصتهایی یافتند ،با توصیههای
ارزشمند و هدایتهای گرانسنگ تالش داشتند تا از
غربت مهاجران بکاهند و بر عزتشان بیفزایند.
برای ســردار ســازندگی از همان دیروز پرچم
ایران بر سردر کنسولگری در هرات نیمهافراشته
شد .کنســولگری ایران در هرات ،دفتر یادبودی
ل هاشــمی رفســنجانی باز کرد و
را برای ارتحا 
عبداهلل عبداهلل ،رئيس اجرايى دولت افغانســتان،
در ســفارت ايران در كابل جزو نخستین افرادی
بود کــه در این اتاق حاضر شــد و دفتــر يادبود
ارتحال آيتاهللهاشــمی رفسنجانی را امضا کرد.
ِ
پشــت هم از طرف مقامات
پیامهای تسلیت هم
افغانستان آمد؛ از ریاستجمهوری فعلی تا حامد
کرزای ،رئیسجمهوری ســابق افغانستان؛ دکتر
نصیر احمدنور ،سفیر افغانســتان در ایران؛ حاج
محمد جواد محسنی ،ریاست شــبکه تلویزیون
تمدن و دانشگاه خاتمالنبیین کابل؛ سرور دانش،
معاون ریاســتجمهوری اســامی افغانستان؛
صالحالدیــن ربانــی ،رئيس جمعيت اســامی
افغانســتان و وزير امــور خارجــه و همینطور
رهبر حزب وحدت اس�لامی افغانس��تان که در
پیام تسلیتش نوش��ت« :در افغانستان ،در دوران
ریاســتجمهوری رفســنجانی ،دوران نبردهای
داخلی بود و حمایت او از مجاهدین در خاطرات
مردم ما زنده است».

شــناخته نمیشــوند و هیچ یارانهای دریافت نمیکنند ،در زمان
ریاستجمهوری ایشان ،مســتحق گرفتن کوپن خوار و بار شدند.
ایشاندردانقالبومهاجرانرادرکمیکردندوبههمینعلتارفاق
ویژهای نسبت به مهاجران داشتند ،مهاجرانیکه از نهضت امام و بعد
ازآنهمرهبریهایرهبرجمهوریاسالمیمستفیضهستند.
یکی از موارد دیگری که برای من مهم و اررزشــمند است ،بحث
ارتباطات فرهنگی بین دو کشــور و در نظر گرفتن تسهیالت برای
تحصیل مهاجران افغانستانی اســت .در دوران ریاستجمهوری
ایشان تعداد کثیری از مهاجران هم به صورت بورسیه و هم از طریق
کنکور توانستند وارد دانشگاههای ایران شوند و ادامه تحصیل دهند.
همچنین در همان دوران نشریات مشترک فرهنگی بین دو کشور
فعالیتکردندوشاهدتأسیسمراکزفرهنگیفعالیبودیم.
هلل هاشــمی بحث درمان
یکی از مهمترین همکاریهای آیتا 
افغانستانیها در ایران بود .ایشان به بیمه مهاجران کمک کردند و

درمانگاهقویمجهزیبرایدرمانمهاجرانافغانستانیتأسیسشد
که نه قبل از دوران ایشــان و نه بعد از آن ادامه پیدا نکرد .این مرکز
در جنوب تهران مجوز داشت و در آن پزشکان افغانستانی به درمان
مهاجران میپرداختند .پس از دوران ایشان هم پزشکان افغانستانی
دردرمانگاههایدیگربهدرمانمهاجرانپرداختندولیمرکزرسمی
به آن شــکل ،دیگر به وجود نیامد .یادم است که شهید کاظمی از
مجاهدینافغانستان،سرپرستیایندرمانگاهرابهعهدهگرفتند.
موضوع دیگر هم بحث بیمه مهاجران بود .بیمهای که االن داریم و
سروصداپیداکردهوازطریقآندرشرایطخاصکمکهایناقصو
محدودیهمبهمهاجرانمیشوددرآنزمانشکلکاملتریداشت.
هم بیمه کارگران و هم بیمه خدمات درمانی و هم بیمه دانشجویان
را در آن دوران داشــتیم .بیمه کار و تأمین اجتماعی هم تا حدودی
در آن زمان به مهاجــران تعلق گرفت که خیلیها از همان بیمه به
بازنشستگیرسیدندوامروزازتسهیالتآنبهرهمندهستند.
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روستای «هاشمی رفسنجانی» در ترکمنستان
در کشــور ترکمنســتان روســتایی وجــود دارد بــه نام
«هاشمی رفسنجانی» .این روستا پیشــتر «ناریمان» نامیده
میشــد ،همزمان با سفر 20ســال پیشهاشمی رفسنجانی
رئیسجمهوری اسبق ایران به منطقه مرو ،و به افتخار ایشان به
روستای رفسنجانی تغییر نام پیدا کرد و در همین زمان کلنگ
احداث مســجد امام خمینی آن با حضــور رئیسجمهوری
ترکمنستان ،صفرمراد نیازوف به زمین زده شد .در ابتدا قرار بود
نام این مسجد هم رفسنجانی شود که با مخالفت ایشان به امام
خمینی تغییر نام پیدا کرد و در اردیبهشت  76با حضور نیازاف
وهاشمیرفسنجانیافتتاحشد.
رضا امیرخانی ،نویســنده پیش از این درباره این روســتا به
خبرآنالین گفته بود« :بیستســال پیش ،صفرمراد نیازوف به

ی هاشــمی که آن موقع رئیسجمهوری
ایران میآید و به آقا 
ایراناست،میگویدمامیخواهیممستقلشویم،امامیترسیم،
میدانیم که روسهــا ما را تحریم میکنند و ما از گرســنگی
میمیریم .آقایهاشمی به او فقط یک حرف میزند ،میگوید
تواستقاللترااعالمکنگندمتبامن.اواعالماستقاللمیکند،
روسیههمتحریممیکندوقحطیکهشروعمیشودایرانمرزرا
بر میدارد و همه سیلوهای مشهد خالی میشود و میرود سمت
ترکمنستان .کار که تمام میشود آقای نیازوف میگوید در این
شرایط ما رسم داریم که خیابانی ،میدانی ،و خالصه یک جای
عمومی را به اسم شما میکنیم ،اما این بار خیابان و میدان کم
است ،ما فقط یک روستای شیعهنشین داریم و این روستا را به نام
شمانامگذاریمیکنیم».
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