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خانه | فرهنگ و هنر | کتاب و اندیشه

رییس خانه  کودک افغانستان در گفت وگو با ایلنا؛

کودکان در افغانستان به کرم ابریشم  شبیه شده اند/ سایه شوم خیره سری و تعصب

بر سر بچه های افغان

ایلنا: نادر موسوی می گوید: کودکان مهاجر افغانی دچار بی هویتی شده اند. آن ها ازسوی ایران جذب نمی شوند و تدابیری برای آموزش آنان

اندیشیده نمی شود تا بتوانند به کشور خودشان بازگردند.

آموزش بچه های مهاجر افغانی، مسئله ای است که

کمتر کسی به آن توجه می کند. نادر موسوی از معدود

افرادی است که در این حوزه فعالیت های زیادی کرده

و در سال 1379، خانه  کودک افغانستان را برای حمایت

از کودکان مهاجر و آموزش به آنان، تأسیس کرده

است. او همچنین سردبیر مجله ی «کودکان آفتاب»

است که برای بچه های مهاجر افغانی در ایران منشر

می شد. این نشریه تالش می کند تا نگاه های تعصبی را

از کودکان دور کند و به آنان همزیستِی مسالمت آمیز

را بیاموزد. 

صدای کودکان مهاجر افغانستان را بازتاب می دهیم

نادر موسوی (مسئول خانه ی کوک افغانستان در ایران و سردبیر ماهنامه ی کودکان آفتاب) در رابطه با فعالیت های خانه  کودک افغانستان و

برنامه های آن، به خبرنگار ایلنا گفت: از سال 79 یک مدرسه ای به کمک دوستان تأسیس کردیم، برای بچه های مهاجِر بازمانده از تحصیل که به
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هر دلیل نمی توانستند وارد مدارس دولتی شوند. زمانی که من در مدرسه شروع به کار کردم دیدم که خیلی از این ها هیچگونه اطالعتی

درباره ی افغانستان و پیشنه ی کشور خودشان ندارند.

او ادامه داد: این کودکان از طرف کشور ایران هم جذب نمی شوند و معلق هستند و عطش زیادی دارند که از افغانستان اطالعاتی به دست

بیاورند. این مسئله باعث شد که ما بعد از یکی دو سال کار در مدرسه شروع کنیم به صورت آماتور برای بچه ها کار کردن. شروع کردیم به

منتشر کردن یک نشریه ی کوچک برای بچه ها. کار بعدی که انجام شد، مشابه سازی پیک های نوروزی بود که شامل مطالب درسی می شد و

البه الی آن هم مطالبی درباره ی افغانستان در آن گنجانده می شد. این نشریه تقریبًا پنج سال منتشر شد اما شوربختانه به خاطر مسائل مالی

تعطیل شد که بعد از آن دوباره شروع به کار کردیم.

موسوی با اشاره به اینکه ما در خانه کودک افغانستان تنها به چاپ نشریه اکتفا نمی کنیم؛ گفت: کتاب هایی که نویسندگان افغان می نویسند

را منتشر می کنیم و مسابقاتی بین بچه های مهاجر افغانستان در مدارس خودگردان برگزار می کنیم. نشریه ی «کودکان آفتاب» با استقبال

خوبی از سوی کودکان مهاجر روبه رو شده است و در تالش هستیم که بعد از مدتی، نشریه را دو هفته نامه و بعد از مدتی آن را به هفته

نامه تبدیل کنیم.

 وی با اشاره به اینکه من از سال 1379 که مدرسه ای را سمت پاسگاه نعمت آباد برای بچه ها تأسیس کردم تا امروز، ازسوی هیچ ارگانی، چه

دولت ایران و چه دولت افغانستان، حمایت نشده ام، گفت: چند مورد نامه های بچه ها را جمع آوری کردم که تعدادی از آن ها منتشر شده است

و در حال حاضر مشغول کار روی «نامه به بچه های ایران» هستیم. در این سال ها سعی کردم صدای بچه ها را بازتاب دهیم. «نامه ای به رهبر

ایران» مجموعه ای از سه هزار نامه از سوی کودکان مهاجری بود که از تحصیل جا مانده بودند. این مجموعه نامه ها را به بیت رهبری رساندم

که فکر می کنم بسیار هم تأثیرگذار بود.

سردبیر ماهنامه ی کودکان آفتاب ادامه داد: این نامه ها شامل درد و دل های بچه هاست. این حرف ها باید به گونه ای بازتاب پیدا می کرد و من

نمی توانستم خدمات رسانِی گسترده تری بکنم تا گرهی از مشکالتشان باز شود. تنها راهی که داشتم این بود که صدایشان را بازتاب دهم.

زمانی که کارشناسی ارشد جامعه  شناسی می خواندم، تعدادی از دوستان ایرانی ام را تشویق کردم که پایان نامه ی خود را درباره ی مشکالت

آموزشی کودکان مهاجر نوشتند. چه در مدارس دولتی و چه در مدارس خودگردان.

مسئله ی آموزِش کودکان مهاجر باید به عنوان یک مشکل مطرح شود

موسوی با بیان اینکه مشکالت بچه های مهاجر باید تبدیل به یک گفتمان شود تا آن را به عنوان یک مشکل در جامعه بشناسند، گفت: 

متأسفانه تا پیش از این، مسئله ی تحصیل کودکان مهاجر به عنوان یک مسئله شناخته نمی شد. یادم است که با یکی از استادانم حرف

می زدم؛ می گفت این مسئله ای نیست، درحالیکه در سال 83-84 چیزی حدود نودهزار دانش آموِز بازمانده از تحصیل داشتیم. عده ای از آن ها

هم کودکان کار بودند. این مسئله ی بزرگی است که نودهزار دانش آموز نتوانند به مدرسه بروند.

وی افزود: اخیرًا در دو سه سال اخیر کارهای زیادی روی این مسئله شد و همین کارها بود که بستر خوبی فراهم شده که بچه ها می توانند

وارد مدارس شوند. فکر می کنم سال گذشته در شهریور ماه بود که بچه های مهاجر اجازه ی تحصیل در مدارس دولتی را پیدا کردند و فرصت

چندانی برای ثبت نام نداشتند. طبق پیش بینی هایی که شده بود، نزدیک دویست و پنجاه هزار دانش آموز باید وارد مدارس دولتی می شدند

که این خود چالش بزرگی بود. اکثریت مدارس یک شیفت شده و جمعیت کالس ها باالتر رفته و از طرف دیگر مهاجرین در پایین شهر زندگی

می کنند، جایی که تراکم جمعیتی خانواده ها باالتر است و به خاطر همین، کودکان خیلی نتوانستند در مدارس ثبت نام کنند. از سوی دیگر

عملیاتی شدن این فرآیند طوالنی شد. با این وجود این هم شاگردان زیادی به مدرسه رفتند. از حدود سیصد شاگردی که در مدرسه داشتیم،
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حدود 70 نفر از آنان وارد مدارس دولتی شدند. امیدوارم امسال تمام بچه ها بتوانند به مدرسه بروند. دستوری که داده شده و برنامه ای که

ریخته شده، برای همه ی بچه هاست.

موسوی ادامه داد: امیدوارم هر بچه ای که از درس بازمانده بتواند وارد مدرسه شود. یکی دیگر از مشکالتی که وجود دارد این است که
بسیاری از دانش آموزان مهاجر به خاطر سال ها که نتوانستند وارد مدارس دولتی شوند،  از ِرنج کالسی که باید باشند،  خارج شده اند. مثالً

یک بچه ی دوازده ساله باید کالس اول بنشیند که طبق ُنرم آموزش و پرورش، نمی تواند وارد مدرسه شود. خیلی از بچه هایی هم که سال

گذشته نتوانستند به مدرسه بروند، جزو همین گروه بودند. ما در مدارس خودمان برای اینگونه بچه ها، کالس های جهشی می گذاشتیم و هر

سال را در شش ماه به آنان آموزش می دادیم و حتی در تابستان هم یک کالس را می خواندند. تالش می کردیم که بچه ها به گونه ای سن شان

با کالس شان برابر شود و بتوانند این عقب ماندگی را جبران کنند.

کودکان افغان، روی سیکل معیوب خیره سری و تعصب می چرخند

 رییس خانه ی کودک افغانستان در رابطه با رویکرد اصلی مجله ی کودکان آفتاب گفت: رویکرد اصلی ما در مجله با توجه به چندین سال

کاری که برای کودکان کرده بودم، خال ء های روحی و روانی بچه ها بود. بحث هویت، کمرنگ کردن اختالفات قومی و دینی و مهتر از همه

خودباوری خودشان است. معتقدیم الگوهایی که برای بچه ها ترسیم می شود،  باید الگوهای دِم دستی باشد. کسانی  را به بچه ها معرفی

می کردیم که شرایط خودشان را داشتند و اکثرًا بزرگ شده ی ایران بودند،  اما با تالش و کوشش توانستند تا حد زیادی پیشرفت کنند و

خودشان منبع تولید ثروت و کار در افغانستان شوند.

وی افزود: از طرف دیگر روی بحث کم کردن اختالفات قومی و مذهبی کار کردیم. بحثی که ما در مجله خیلی به آن می پردازیم، بحث

همزیستی مسالمت آمیز در کنار اقوام و آدم های دیگر است. متأسفانه مشکلی که ما در افغانستان داریم همین است که افراد نمی توانند

زیست مشترک درستی داشته باشند و همه با هم درگیرند. همچنین بخشی را در مجله تعریف کردیم که با بچه های مهاجری که ورزش

می کنند،  نقاشی می کنند یا در یک رشته ی هنری یا ورزشی موفق شده اند، صحبت می کنیم تا حس امیدواری در بچه ها زنده شود و بدانند که

آن ها هم می توانند. ما در مجله سعی کردیم به شکل های مختلف، این مسئله را به بچه ها القا کنیم که آینده ی افغانستان در دست شماست و

باید امروز دانش اندوزی کنید.

موسوی با اشاره به بخش ادبیات مجله بیان کرد: در بخش ادبیات هم با چند نفر از دوستان مانند آقای محمدحسین محمدی که از

ترانه سرایان و داستان نویسان مطرح افغانستان است و جایزه ی ادبی گلشیری را در ایران برنده شده و در بخش کودک هم کار کرده است. با

دوستانی که در حوزه ی ادبیات با ما همکاری کرده اند گفته ایم که رویکرد مجله چیست و شعر و داستان و رمان آنان باید در زمینه ی صلح و

دوستی و همگرایی و احترام به طبیعت و از طرفی هم زبان فارسی باشد. متأسفانه در افغانستان، زبان فارسی با زبان عربی و دیگر زبان ها

تلفیق شده و زبان فارسی پس زده می شود و من تالش کردم در مجله، روی این مسئله هم کار کنم.

او در پاسخ به این سوال که مجله ها معموالً کجا توزیع می شوند، اظهار کرد: بخشی از مجله ها در ایران بین بچه های افغان، در مدارس

خودگردان و مدارسی که ویژه بچه های افغانی  است، توزیع می شود. ما چون حامی خاصی نداریم نتوانستیم مجله را به صورت رایگان

توزیع کنیم. اما مجله ای با 48 صفحه  رنگی رو با قیمت دو هزار تومن یعنی حداقل قیمت به دست مخاطبان می رسانیم درحالیکه نزدیک

1600 تومان فقط هزینه چاپ آن می شود و از طرفی نزدیک 700 تومان هزینه طراحی آن می شود. البته ما بخشی از هزینه مجله را از مدرسه

دریافت می کنیم.

موسوی افزود: ما می خواهیم بچه ها همان دو هزار تومان را با میل شخصی خودشان پرداخت کنند. امیدواریم که بتوانیم حامی پیدا کنیم.

در حال حاضر بخشی با عنوان اهدای مجله راه اندازی کردیم. یعنی فرد می تواند هزینه اشتراک یک ساله مجله را پرداخت کند و آن مجله یک
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سال به صورت رایگان به دست یک کودک افغان می رسد. هزینه اشتراک با احتساب پول پیک و خود مجله 50 هزار تومان می شود. این مجله

هم به نام شخصی که هزینه اشتراک را پرداخت کرده به دست کودک می رسد. عالوه بر این خود شخص می تواند با کودک هم در ارتباط

باشد. امیدواریم که بتوانیم نیازهای کودک را تامین کنیم و حامیان مردمی هم ما را همراهی کنیم.

وی با اشاره به اینکه شاید بچه ای با خواندن یک مجله بینش اش تغییر کند و اساسا راه زندگی اش متفاوت طی شود، گفت: ما باید موتور

درونی هر بچه ای را روشن کنیم تا خود کودک به دنبال اهدافش رود. امیدواریم که در مرحله اول حداقل 5000 کودک مجله را به صورت

رایگان دریافت کنند. متاسفانه در بسیاری از خانواده های ما هزینه ای برای مجله پرداخت نمی شود مگر اینکه هزینه ها خیلی سر ریز کند. این

خیلی دردناک است که برای مجله ها و کتاب ها آنقدر پولی پرداخت نمی شود درحالیکه سرپرست های خانواده برای خیلی چیزهای دیگر

هزینه های بیشتری را پرداخت می کنند.

موسوی با بیان اینکه تا ما احساس نیاز نکنیم شرایط تغییری نمی کند، اظهار کرد: با این رویکرد  کودکان همچنان روی همان سیکل معیوب

درگیری و خیره سری و تعصب و تنگ نظری می چرخند و درواقع باز هم گروه هایی مثل داعش و طالبان تشکیل می شوند.  آرزوی من این

است که بتوانیم مجله را تبدیل به هفته نامه کنیم و منش های مورد نظر را به کودکان منتقل کنیم تا سبک زندگی و نگرش شان را تغییر دهیم.

اگر 15 سال قبل روز کودکان درست کار شده بود؛ االن شرایط بهتری بود. بزرگان سیاست افغانستان که امروزه جامعه را  کودکانه رهبری

می کنند؛ درست کودکی نکردند. ما باید اجازه دهیم بچه ها به درستی کودکی کنند تا این کودکی به شکل ناشیانه ای بروز پیدا نکند.

نظامِ  آموزشِی افغانستان فاجعه است/ کودکان افغان، نسل بی هویتی هستند

رییس خانه  کودک افغانستان با اشاره به اینکه هیچ ارگان و سیستم دولتی نه در ایران نه در افغانستان از ما حمایت نمی کند و تا اینجا تنها

حمایت های مردمی را شاهد بودیم، اضافه کرد: در ایران خوشبختانه برای کودکان خیلی خوب کار می شود اما در افغانستان کودکان اصال

دیده نمی شوند. نه در تلویزیون، نه در سطح جامعه. پیشتر شرایط زیر صفر بود االن حداقل داریم به صفر می رسیم. در کابل (پایتخت

افغانستان) یک جای مناسبی که بچه بتواند در آن محل کودکی کند؛ دیده نمی شود. حال شما شرایط روستاها و شهرهای دیگر افغانستان را

درنظر بگیرید. در افغانستان به کودکان دیدگاه کرم ابریشم را دارند. فکر می کنند که به یکباره قرار است از کرم تبدیل به پروانه شود. وقتی

هیچ کاری روی ذهن و تفکر کودکان افغان نمی شود چگونه می توان انتظار داشت که جوانانی سالم و با ادب و به دور از خشونت در

افغانستان زندگی کنند.

موسوی ادامه داد: همین کتاب کودک، ترانه یا انیمیشن آموزنده ای که کودک می بیند ممکن است بینش یک کودک را تغییر دهد. متاسفانه در

افغانستان تولید کتاب و مجله برای کودکان بسیار ضعیف است و انیمیشن هایی هم که تلویزیون پخش می کند یکسری انیمیشن های خارجی

بی هدف هستند. از طرفی اگر هم کتاب کودکی در افغانستان باشد؛ از ایران به آنجا می رسد. خوشبختانه نزدیک به 50 درصد از نشر کتاب در

ایران متعلق به کودکان است و این بسیار باعث خوشحالی ست.

وی افزود: متاسفانه در حیطه های دیگر نیرویی نداشتیم. اگر حامی داشته باشیم می توانیم حیطه فعالیت مان را گسترده تر کنیم. با این

وجود با فعالیت هایی که انجام شده؛ می بینیم در مدارس کودکان یک دیگر را با تفاوت های مذهبی قومیتی شان می پذیرند. متاسفانه این

مسئله در بزرگان افغانستان دیده نمی شود. همیشه گفته اند که اگر می خواهید ببینید جامعه ای پیشرفته است یا خیر، ببینید که نظام

آموزشِی آن کشور چگونه است. در نظاِم آموزشِی افغانستان فاجعه است. در این کشور جایگاه معلم بسیار پایین است. اما در ایران

خوشبختانه روی آموزش کودکان کار می شود اما در این کشور هم بچه های افغانی دیده نمی شوند. آن ها نه جذب جامعه ی ایران می شوند و

نه روی آن ها کار می شود که به کشور خودشان بازگردند. کودکان افغانی هیچ آموزشی در رابطه با کشور خودشان نمی بینند. اگر قرار است

که این کودکان به کشور خودشان برگردند، باید آموزش هایی به آن ها داده شود که کشور خودشان را بشناسند.
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سردبیر مجله  کودکان آفتاب گفت: هر لحظه کنار گوش کودکان افغانستان این آهنگ نواخته می شود که شما مهاجرید و باید به کشور

خودتان بازگردید و پس زده می شوند، اما برای برگشتن آن ها هیچ تدبیری اندیشیده نشده و هیچگونه آموزشی به آن ها داده نمی شود که

دسِت کم، کشور خود را بشناسند. آموزش و پرورِش ایران باید کتاب هایی را برای کودکان افغانی تدوین کند و روی این مسئله کار کند. یا

باید بچه ها را جذب جامعه ی ایران کنند یا روی ذهن شان برای بازگشت به افغانستان کار کنند. اکثر کودکان در دوره ی دبیرستان ترک تحصیل

می کنند چراکه آن ها نه در جامعه ی ایران جای دارند و نه می توانند به افغانستان برگردند. بچه های افغانی در ایران نه جذِب کامل شدند نه

دفع کامل شدند و این بدترین ضربه ای است که به کودکان و نوجوانان افغانی وارد می شود.

او افزود: قانوِن تابعیت ایران، خون است یعنی اگر از سمت پدری متعلق به این کشور نباشی نمی توانی تابعیت بگیری. این بچه ها اینجا

بزرگ شدند اما هیچ برنامه ای برای آن ها نیست و برای برگشتن شان کاری انجام نمی دهند. نسل جدید افغانی نسل بی هویتی  است که خود را

متعلق به هیچ جایی نمی داند. این نسل بی هویت به هر سمتی کشیده می شود.

موسوی در پایان با اشاره به انگیزه ی خود برای فعالیت در حوزه ی کودکاِن مهاجر بیان کرد: من همیشه با این انگیزه کار کرده ام که اگر بتوانم

تنها یک بچه ی افغانی را به درس عالقه مند کنم و او به جایی برسد که بتواند به کشور خود خدمتی بکند؛ کاِر بسیار بزرگی انجام داده ام.

نزدیک شانزده سال است که برای بچه ها کار می کنم. از میان این کودکان خیلی ها بودند که پیش ما درس خواندند و بعد در مدارس دولتی

دیپلم گرفته اند و با گذراندن دوره ی تربیت معلم، توانستند معلمان خیلی خوبی شوند. اگر ما مدرسه را بازنمی کردیم این بچه ها بی سواد

می ماندند.
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