لطفا نگویید افغانستانی حق ندارد!

خالصه ای از نوشته :پیمان حقیقتطلب


بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرده و صدور و تمدید کارتهای بانکی و ارایه خدمات
الکترونیک برای مهاجران قانونی دارای کارت اقامت آمایش را ممنوع کرده است .بسیاری از
بانکها فراتر از این حرفها رفتهاند و کارتهای موجود در اختیار مهاجران را هم مسدود
کردهاند….



ناگهان مسدود میشود



محمد ٠٣سالش است .پدرش ٠٣سال پیش از افغانستان به ایران پناهنده شد .او در مشهد به دنیا آمد و
بهعنوان مدرک اقامت قانونی کارت آمایش برایش صادر شد .حاال  ٠تا بچه دارد .هفته پیش ساعت ٢
نیمهشب برای دختر  ٣سالهاش مشکلی پیش آمد و او را به بیمارستان برد .نیاز بود که سریعا
سیتیاسکن شود .او را فرستادند به قسمت حسابداری تا پرداختها را انجام دهد و دخترش
سیتیاسکن شود .اما هر چقدر کارت کشید ،کارت عمل نمیکرد… بیاینکه از قبل بداند کارتش
مسدود شده بود .مجبور شد همان موقع به دوستانش زنگ بزند و  ٢ساعت دخترش پشت در اتاق
سیتیاسکن بماند تا دوستانش پول نقد جمع کنند و بیاورند بیمارستان و دخترش سیتیاسکن شود.



سهیال ٢٣ساله است .تاریخ اعتبار کارتبانکیاش تمام شده بود ،اما وقتی به بانک مراجعه کرد تا
کارتش را تمدید کند ،کارمند بانک به او گفت که صدور و تمدید کارتبانکی برای مهاجران دارای

کارت آمایش ممنوع شده است .به او گفت که بانک مرکزی بخشنامه داده است که این کار را نکنیم.
سهیال مدرک اقامت قانونی کارت آمایش دارد .با همین کارت آمایش در چند سال گذشته توانسته بود
عابربانک بگیرد ،ولی این بار نتوانست .میگوید حاال مجبورم برای هر بار برداشت پول بروم
بانک ،صف بایستم ،کلی کاغذ پر کنم و امضا و اثرانگشت بزنم تا از حسابم پول بردارم یا به حسابم
پول بریزم .از اینکه مبلغ زیادی از حسابم بردارم هم میترسم .اوال بانک اجازه نمیدهد که مبلغهای
زیاد از حسابم برداشت کنم ،ثانیا اینکه میترسم تا وقتیکه میرسم به خانه پولم را بدزدند.


مسعوده دانشجو است .او چون دانشجوی افغانستانی به شمار میرود ،گذرنامه دارد .میگوید این
نخستین بار نیست که کارتها و حسابهای بانکی ما را مسدود میکنند« :بارها و بارها پیشآمده
کارتم بیدلیل مسدود شده و مجبور شدم برای فعالسازی مجدد به بانک مراجعه کنم .یکبار در
نمایشگاه بینالمللی کتاب بود .فهمیدن اینکه کارتم آن روز مسدود اعالنشده و قادر به خرید نیستم،
بسیار تلخ و ناگوار آمد ،چون آن روز میخواستم کلی کتاب برای یکسال آیندهام بخرم».



محسن ٢٢ساله است .او هم مثل خیلی از مهاجران جوان حاضر در ایران فقط اسم مهاجر رویش
است .در ایران به دنیا آمده و در عمرش یکبار هم افغانستان را ندیده .تابهحال در عمرش مهاجرت
نکرده ،اما چون پدر و مادرش مهاجر بودهاند ،او هم مهاجر نامیده میشود .او یک فروشگاه مجازی
در تلگرام دارد .میگوید ٢سال زحمت کشیدم تا کانال تلگرامم رشد کند٢ .سال ضرر کردم و این
روزها دارم به سوددهی نزدیک میشوم .اما درست در همین موقع کارتبانکیام را به جرم مدرک
قانونی کارت آمایش داشتن سوزاندهاند .حاال مشتریان سفارش میدهند ،اما من نمیتوانم پولی دریافت
کنم .هفتهای ٢میلیون تومان درآمدم به صفر نزدیک شده است.



علی میگوید« :هر سال یک مدت برای مهاجران حسابی باز نمیکنند یا عابربانک نمیدهند؛ با اینکه
کارت آمایش تمدید شده باشد و هیچ منع قانونی برای اقامت در ایران وجود نداشته باشد .یا اینکه
هرچند وقت یکبار نمیگذارند چک بهحساب خودت بگذاری .یا  smsقطع میکنند دیگر فعال

نمیکنند… هر سال… اهالی افغانستانی روستای حسنآباد فشافویه در نزدیکی تهران ماهی یکبار
یا هر دو ماه یکبار باید برای رفع مسدودی حسابهای بانکیشان به بانک بروند .همین االن هم که
صدور و تمدید عابربانک را ممنوع کردهاند ،بعضی بانکها اگر بهشان پول زیاد بدهی برایت کارت
صادر میکنند .مثال یکی از بانکها برای صدور عابربانک از من ٣٣٣هزار تومان خواست .اگر
٣٣٣هزار تومان میدادم بهم عابربانک میدادند.»...
برگرفته از سایت" :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"

