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شهروند| نگاه آیت اهلل به اوست که برگه شعری 
در دست دارد. عکس  ســال 1370 برداشته شده. 
محمد کاظم کاظمی مثنوی بازگشــت می خواند 
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 آیت اهلل  
هاشمی رفسنجانی است. دیداری که برای کاظمی 
تصویرش زنده است. همان جا که آیت اهلل سخنانی 
درباره مهاجران می گوید. صحبت هایی که برایشان 
دلگرم  کننده است. کاظمی در خاطره اش از آن روز 
می گوید: »آیت اهلل  هاشمی گفت مهاجران میهمان 
و پاره تــن جامعه ایرانند و سختکوشــی آنان قابل 
تحسین است. صحبت های آقای  هاشمی از جنسی 
بود که در آن ســال ها از ســوی مقامات جمهوری 
اسالمی در مورد مردم ما کمتر شنیده می شد.« آن 
هم در سال هایی که سخت بود و هنوز جو سنگین 

مهاجرهراسی و مهاجرستیزی در بعضی از متولیان 
امــور وجود داشــت. »ما برخوردهای نســنجیده 
و جفاکارانه بســیاری می دیدیم کــه در بعضی از 
شــعرهای ما در آن سال ها هویداســت. اکنون که 
قریب به 25 سال از آن زمان گذشته است، به راحتی 
می شــود حس کرد نگاهی که در ســخنان آقای 
رفسنجانی به صورت جرقه وار مطرح شد، در بخش 

مهمی از جامعه ایران عمومیت یافته است.« 
حاال برای کاظمــی یــادآوری خطبه های نماز 
جمعه آیت اهلل رفسنجانی هم حال و هوای خودش 
را دارد. خطبه هایــی که امیدوارشــان کرد و خون 
تازه ای به رگ هایشان شــد: »دهه 60 خورشیدی 
به ایران مهاجرت کــردم. روزهای جمعه با رفتن به 
نماز جمعه و شــنیدن خطبه های آن نماز که اکثرا 
توســط آقای رفسنجانی قرائت می شــد برای من 
ماندگار شــد. این خطبه ها آن قــدر امیدوارکننده 
بود که هرکس آن خطبه ها را می شنید با اطمینان 
خاطر و آرامش قلب از نماز جمعــه بیرون می آمد 

تا جمعــه ای دیگر که بــاز هم خطبــه ای خوانده 
می شــد، تحلیلی صورت می گرفت و بــا آرامش و 
امنیت خاطر به ســر می بردیم. آنچــه خطبه های 
نماز جمعه را گرمابخش و اطمینان آفرین ســاخته 
بود و اضطراب ها، دودلی هــا و دلهره ها را از جوانان 
دور می کرد، نفس های گرمابخــش و تحلیل های 
امیدآفرین و هنرمندانه آقای رفسنجانی بود. رفتن 
به نماز جمعه تهران و نشستن پای خطبه های آقای 
رفسنجانی برای بســیاری از مهاجران افغانستان 
مقیم تهــران لذت بخش و شــادی آفرین بود. هم 
از آن جهت کــه مطالب جدیــدی از آن خطبه ها 
می آموختند و هم از جهان اســالم مطلع می شدند 
و هم از تحلیل های زیبا، شــورآفرین و الهام بخش 
آقای رفســنجانی ســود می بردند.« نه تنها برای 
کاظمی که بســیاری دیگر از مهاجران افغانستانی 
هم برایشان آن دوره روشن  است و بعد از آمدن خبر 
درگذشت، از خاطراتشــان در آن سال ها نوشته اند. 
»آن وقت ها که من شــاگرد ســوم ابتدایی در  سال 

1375 بودم، ایشــان ریاســت جمهوری را برعهده 
داشتند. یادم می آید آن وقت ها دغدغه خاطری برای 
هموطنان من در قالب )افغان بگیر( نبود. این جزو 
خاطره های خوب من از دوران ریاســت جمهوری 
ایشــان بود. هاشمی رفســنجانی جزو آن دسته از 
چهره هایی بود که در قلب مهاجران رنگ داشــت. 
خدایمان بیامرزدش، ایران چهره بزرگی را از دست 
داد.« درباره محبوبیتــش در میان مهاجران افغان، 
فیاض تاریخ پژوه، شــاعر و فعال ادبــی، فرهنگی 
افغانستانی هم در یادداشتی در باشگاه خبرنگاران 
نوشت: »ایشان نه تنها سیاستمدار کارکشته و مرد 
عبور از بحران ها در جمهوری اســالمی ایران بودند 
بلکه، در مورد مســائل مهاجران نیــز دید مثبت 
و تاثیرگــذاری داشــتند. به طوری کــه در یکی از 
سخنرانی های خود مهاجران را »سازندگان بی نام و 
نشان« نامیدند و این درحالی است که ایشان خود 
ملقب به سردار سازندگی بودند.« نگاه بصیراحمد 
حسین زاده، نویسنده و روزنامه نگار افغانستانی هم 

درباره آیت اهلل رفسنجانی مانند سایر هموطنانش 
اســت و به »شــهروند« از تأثیر نظرات  هاشمی در 
وضع فعلی مهاجران می گوید: »نگاه آقای  هاشمی 
به مهاجران، نگاه مثبتی بود. هرچند این نگاه مثبت 
در آن زمان باعث نشد که تغییر گسترده ای در روند 
رفتار با مهاجران و زندگی آنها حاصل شــود و حتی 
سختگیری های زیادی علی الخصوص در خراسان 
رضوی وجود داشــت، اما ایشــان در سخنرانی ها و 
نشست هایی 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 می خورید و برای همین سختکوشــی تان 
است که خیلی از کارفرمایان به شما اعتماد می کنند. 
صحبت های ایشان و نوع نگاهشــان در آن سال ها 
باعث شــد تا نتیجه اش را امروز ببینیم و به هرحال 
آن دیدگاه امروز پیاده شده و فضا بسیار متفاوت تر 

از گذشته است.«
حمایت آیت اهلل از کودکان مهاجر

و  غربــت  ســال های  اوج  در  روز  »یــک 
تنهایی بــا هماهنگی یکــی از دختــران آیت اهلل 
»هاشمی رفســنجانی« مالقاتی با ایشــان داشتم.

قرار بود زمان جلســه تنها 10دقیقه باشد اما وقتی 
بیرون آمــدم، مســئوالن دفتر یــادآوری کردند 
بیش از 40دقیقه مالقات به طول انجامیده اســت. 
مهم ترین محورهای گفت وگو، رنج ها و مصایبی بود 
که مهاجران درحوزه های مختلف ازجمله آموزش 
تحمل می کنند. دراین حین از دختربچه مهاجری 
گفتم که درســنین کودکی به جای بازی و مدرسه 
درخانه مشــغول کار برس زنی است، به گونه ای که 
سرانگشــتان نحیفش از آثار فشــار بر سوزن های 
برس ها زخمی شده است. بغض گلویم را گرفته بود و 
درحالی که تالش می کردم احساس خودم را کنترل 
کنم، لب هــای آیت اهلل را دیدم که برچیده شــده و 
حلقه های اشک که برچشمانشان نمایان شد. دیگر 
نتوانستم ادامه دهم که ایشان فرمودند: اینها مردم 
مظلومی هستند و از مصادیق عیاش اهلل و کار برای 

اینها کار برای خداست.«
برای فاطمه اشــرفی، رئیس هیأت مدیره انجمن 
حمایت از زنــان و کودکان پناهنــده )حامی( هم  
هاشمی رفسنجانی با نگاهش به مهاجران درخاطر 
ثبت شده اســت و حاال وقتی از آن روز و دیدار برای 
ما نقل می کنــد، صدایش می درخشــد »آیت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی به موضوع جهانشمول حمایت از 

مظلومان افغانستان حساس بود، به خصوص درمورد 
مهاجران همیشه این نگاه را داشتند که باید از آنها 
حمایت کنیم، چراکه حمایت از آنها حمایت ازمظلوم 
است. نگاه پدرانه ای به مهاجران داشتند. درسال های 
اخیر هم درمجمع تشخیص مصلحت نظام، ازطریق 
کانال های مختلف مسائل مهاجران را پیش می برد. 
یکی از مسائلی که مجمع تشخیص مصلح نظام به 
آن ورود کرد، قضیه  آموزش کودکان افغانستانی بود. 
وقتی صحبت از مسائل آموزشی، بهداشتی و سایر 
مسائل اجتماعی مهاجران می شد، این نکات برای 
ایشــان عجیب بود که چرا باید این محدودیت ها و 
تفاوت ها برای آدم هایی که سال هاســت زیر پرچم 
جمهوری اســالمی هســتند، وجود داشته باشد. 
ایشان همواره تالش  کردند ازطریق کمیسیون های 
مختلف مجمع ازکودکان مهاجر افغانستانی حمایت 
کنند.« اشــرفی می گوید: آیت اهلل  هاشــمی حتی 
در دورانی که فرصت ها از ایشــان ســلب شده بود، 
هم برایشــان نور امید بوده و پشتوانه معنوی بسیار 
گرانقدر که وقتی فرصت هایی یافتند، با توصیه های 
ارزشمند و هدایت های 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 نیمه افراشته 
شد. کنســولگری ایران در هرات، دفتر یادبودی 
 را برای ارتحال  هاشــمی رفســنجانی باز کرد و 
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی دولت افغانســتان، 
در ســفارت ایران در کابل جزو نخستین افرادی 
بود کــه در این اتاق حاضر شــد و دفتــر یادبود 
ارتحال آیت اهلل  هاشــمی رفسنجانی را امضا کرد. 
پیام های تسلیت هم پشــِت هم از طرف مقامات 
افغانستان آمد؛ از ریاست جمهوری فعلی تا حامد 
کرزای، رئیس جمهوری ســابق افغانستان؛ دکتر 
نصیر احمدنور، سفیر افغانســتان در ایران؛ حاج 
محمد جواد محسنی، ریاست شــبکه تلویزیون 
تمدن و دانشگاه خاتم النبیین کابل؛ سرور دانش، 
معاون ریاســت جمهوری اســالمی افغانستان؛ 
صال ح الدیــن ربانــی، رئیس جمعیت اســالمی 
افغانســتان و وزیر امــور خارجــه و همین طور 
رهبر حزب وحدت اســالمی افغانســتان که در 
پیام تسلیتش نوشــت: »در افغانستان، در دوران 
ریاســت جمهوری رفســنجانی، دوران نبردهای 
داخلی بود و حمایت او از مجاهدین در خاطرات 

مردم ما زنده است.«

ابراز قدردانی مهاجران افغانستانی به آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی
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درهمه حال حامی مهاجران بودند

  قصه مهاجران افغانستانی، قصه بسیار پرغصه و طول و درازی است. مهاجرت افغانستانی ها 
به ایران که از سال 1357 به شکل وسیع شروع شــد، دالیل زیاد و عدیده ای دارد. هم زبانی، 
هم مذهبی، هم خونی، هم وطنی و هم گذشته بودن با ایرانیان باعث شد افغانستانی ها بعد از 
این که کشورشان مورد اشغال و ستم روس ها قرار گرفت، به ایران پناه بیاورند. همچنین دالیل 

سیاسی متعددی دارد که مجال آن در این جا نیست. 
به مهاجرانی که تا اواخر  ســال 60 به 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 می خواست، 
مهاجرت و زندگی می کرد. تا جایی که می دانم 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 برادرانه ای نگاه می شد، به چشم کسانی که درمقابل روسیه ایستاده اند و مجاهد 
 هســتند. در آن چهار ســال مهاجرت پدیده ای ایدئولوژیک بود. تا این که در اواخر سال های
 61-60 شورای هماهنگی آوارگان افغانستانی تشکیل شد و بعد اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
از دل همان شــورا به وجود آمــد. آن دوران، دورانی بود که مقام معظــم رهبری یا درحال 
رئیس جمهوری شدن بودند یا به  تازگی رئیس جمهوری شــده بودند. در آن دوران آیت اهلل 
رفسنجانی، ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری و امام خمینی)ره( از جهاد مردم افغانستان 
پشتیبانی جانانه  ای کردند، با توجه به این که در ایران هم جنگ بود، درعین حال از افغانستان به 
نیکی استقبال شد. آن دوران، دوران طالیی مهاجران افغانستانی بود. بعد از آن دوران و پس از 
این که 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 می کردند، ارزش داشــت و برای ورود به شهرهای دیگر باید 
برگه تردد می گرفتند. هشت سال دوره ریاست جمهوری آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی رسید، در 
دور اول ریاست ایشان همین سیاست ها ادامه پیدا کرد. در نیمه دوم ریاست جمهوری شان 
مجاهدان در افغانستان پیروز شدند و روسیه را فراری دادند. کابل به دست مجاهدان فتح شد 
و حکومت نیم بند مجاهدان روی کار آمد. این اتفاقات بین ســال های 71 تا 73 افتاد و دولت 

اسالمی در افغانستان با رهبری برهان الدین ربانی برپا شد.
درهمان زمان دولت جمهوری اسالمی و مردم ایران سیاست هایی اتخاذ کردند که مهاجران 
باید برگردند. کارت اکثرشان باطل شد و خیلی ها از خانه هایشان بخصوص درنوار مرزی به زور 
رد مرز شدند. مهاجران ســختی های زیادی کشیدند اما این پروسه ای بود که سازمان ملل و 
دولت ایران و دولت افغانستان درباره آن به توافق رسیده بودند و اتفاق نظر داشتند که مهاجران 
باید برگردند. فکر می کردند که در افغانستان حکومت به وجود آمده و مجاهدان و مهاجرین باید 
برگردند تا مملکت شان را بسازند. آقای  هاشمی درتمام عمرشان از کشور افغانستان و مجاهدان 
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 روس ها می توانستند به ایران کمک 

کنند، ازحمایت از مهاجران افغانستان کوتاه نیامد.
ایشان درخطبه های نمازجمعه هرهفته به مســائل افغانستانی پرداختند. همان طور که 
به مسائل روز ایران می پرداختند، به همان تناسب اگر ســالروز کودتا، اشغال یا جنگ های 
خاصی در افغانستان بود یا شهادت مجاهدان، قطعا درخطبه ها و هیأت دولت به این مسأله 
می پرداخت. دوران ریاست جمهوری ایشان برای مهاجران دوران ویژه ای بود. ایشان بعدها هم 
به مناسبت های مختلف به مهاجران کمک کرد و از آنها حمایت های جدی انجام داد. یک بار 
به خاطر دارم که درباره کودکان ما و مشکالت شــان صحبت کردند. حرفشان درهمه حال 
راهگشا بود و به آدم نیرو می داد. ایشان درهمه حال حامی محکمی برای مجاهدان و مهاجران 

افغانستانی بودند. 

تاسیس درمانگاه مهاجران در دوران آیت اهلل  هاشمی

آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی یکی از اســتوانه های اصلی انقالب 
بودند و مهاجران مسلمان افغانســتان از زمانی که به ایران آمدند با 
نام،  آثار و صحبت ها و همکاری ایشان آشنا بودند. ما بارها در نمازهای 
جمعه به خاطر این که ایشــان خطبه می خواندند حضور داشتیم. 
ایشان که به عنوان یکی از یاران نزدیک امام محسوب می شدند، در 
طول دوران ریاست جمهوری ارفاق های زیادی نسبت به مهاجران 
افغانستانی قایل شدند. همزمان با پیروزی مجاهدین در افغانستان و 
روی کار آمدن دولت اسالمی در این کشور، همکاری نزدیکی را بین 
ایران و افغانستان شاهد بودیم. حتی بعد از ریاست جمهوری شان نیز 
این ارتباط تنگاتنگ معنوی و فرهنگی و سیاسی را بین دو کشور 

هم کیش و هم زبان حفظ کردند.
 یکی از نکات عمده ای که آیت اهلل  هاشــمی بــه آن پرداختند 
تســهیالت و کمک های شــایانی بود که برای مهاجــران در نظر 
گرفته شــد. مهاجرانی که امروز در ایران به عنوان شــهروند ایرانی 

شــناخته نمی شــوند و هیچ یارانه ای دریافت نمی کنند، در زمان 
ریاست جمهوری ایشان، مســتحق گرفتن کوپن خوار و بار شدند. 
ایشان درد انقالب و مهاجران را درک می کردند و به همین علت ارفاق 
ویژه ای نسبت به مهاجران داشتند، مهاجرانی که از نهضت امام و بعد 

از آن هم رهبری های رهبر جمهوری اسالمی مستفیض هستند.
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 ریاست جمهوری 
ایشان تعداد کثیری از مهاجران هم به صورت بورسیه و هم از طریق 
کنکور توانستند وارد دانشگاه های ایران شوند و ادامه تحصیل دهند. 
همچنین در همان دوران نشریات مشترک فرهنگی بین دو کشور 

فعالیت کردند و شاهد تأسیس مراکز فرهنگی فعالی بودیم.
 یکی از مهم ترین همکاری های آیت اهلل  هاشــمی بحث درمان 
افغانستانی ها در ایران بود. ایشان به بیمه مهاجران کمک کردند و 

درمانگاه قوی مجهزی برای درمان مهاجران افغانستانی تأسیس شد 
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 می پرداختند. پس از دوران ایشان هم پزشکان افغانستانی 
در درمانگاه های دیگر به درمان مهاجران  پرداختند ولی مرکز رسمی 
به آن شــکل، دیگر به وجود نیامد. یادم است که شهید کاظمی از 

مجاهدین افغانستان، سرپرستی این درمانگاه را به عهده گرفتند.
موضوع دیگر هم بحث بیمه مهاجران بود. بیمه ای که االن داریم و 
سر و صدا پیدا کرده و از طریق آن در شرایط خاص کمک های ناقص و 
محدودی هم به مهاجران می شود در آن زمان شکل کاملتری داشت. 
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 خیلی ها از همان بیمه به 

بازنشستگی رسیدند و امروز از تسهیالت آن بهره مند هستند. 

در کشــور ترکمنســتان روســتایی وجــود دارد بــه نام 
»هاشمی رفسنجانی«. این روستا پیشــتر »ناریمان« نامیده 
می شــد، همزمان با سفر 20 ســال پیش هاشمی رفسنجانی 
رئیس جمهوری 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 رئیس جمهوری 
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 76 با حضور نیازاف 

و هاشمی رفسنجانی افتتاح شد.
رضا امیرخانی، نویســنده پیش از این درباره  این روســتا به 
خبرآنالین گفته بود: »بیست ســال پیش، صفرمراد نیازوف به 

ایران می آید و به آقای  هاشــمی که آن موقع رئیس جمهوری 
ایران است، می گوید ما می خواهیم مستقل شویم، اما می ترسیم، 
می دانیم که روس هــا ما را تحریم می کنند و ما از گرســنگی 
می میریم. آقای  هاشمی به او فقط یک حرف می زند، می گوید 
تو استقاللت را اعالم کن گندمت با من. او اعالم استقالل می کند، 
روسیه هم تحریم می کند و قحطی که شروع می شود ایران مرز را 
بر می دارد و همه سیلوهای مشهد خالی می شود و می رود سمت 
ترکمنستان. کار که تمام می شود آقای نیازوف می گوید در این 
شرایط ما رسم داریم که خیابانی، میدانی، و خالصه یک جای 
عمومی را به اسم شما می کنیم، اما این بار خیابان و میدان کم 
است، ما فقط یک روستای شیعه نشین داریم و این روستا را به نام 

شما نامگذاری می کنیم.«

روستای »هاشمی رفسنجانی« در ترکمنستان
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