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تاریخ: ١۵ مھر ١٣٩۶ - ١٠:۴٠کد خبر: ۵٣٠٣٣٨

نادر موسوی، فعال در زمینه مدارس بین الملل:

دانش آموزان مھاجر/ سرمایھ یا ھزینھ ھای نظام ؟!

نادر موسوی، بیان داشت: در حال حاضر به این گونه مدارس، خودگردان گفته نمی شود بلکه به عنوان مدارس بین المللی برای
تحصیل مھاجرین شناخته شده  می باشد...

به گزارش بولتن نیوز، نادر موسوی، فعال در زمینه
مدارس بین الملل پیرامون وضعیت کنونی مدارس
خودگردان و دانش آموزان مھاجر بیان داشت: در حال
حاضر به این گونه مدارس، خودگردان گفته نمی شود
بلکه به عنوان مدارس بین المللی برای تحصیل
مھاجرین شناخته شده  می باشد. اکثر مدارس
خودگردان تعطیل شده و آن ھایی ھم که مانده است،

تعداد دانش آموزان خیلی کمی دارند. 
وی افزود: نسبت به سال٩۴ تاکنون مدارس خودگردان سال به سال کمتر شده و ھم اکنون دانش آموزان
بسیار کمتری را دارا ھستند. این مدارس در حال حاضر رو به دولتی شدن می باشند. ما ھم که در این
مدارس مشغول به کار بودیم، در حال حاضر به عنوان مدارس بین الملل شناخته شده ایم.دانش آموزانی که در
این مدارس مشغول به تحصیل اند، کارنامه رسمی دریافت نموده و در مراکز آموزش وپرورش مانند سایر

دانش آموزان، معتبر می باشند. 
موسوی در مورد فرمایشات مقام معظم رھبری در خصوص حمایت از مھاجرین برای تحصیل اذعان کرد: علت
این که مدارس خودگردان تأسیس شد و کودکان مھاجر توانستند وارد این مدارس برای تحصیل و علم جویی
شوند، از سال ٩۴ به فرمان رھبری بود که رویکرد آن به طور کلی تغییر نمود و دیدگاھی که به آن وجود

داشت، تغییر کرد. 
وی در مورد شرایط ثبت نام این افراد تصریح کرد: افرادی که نتوانستند در سال اول وارد مدارس شوند، سال
دوم ثبت نام نمودند. شرایط و زمان ثبت  نام حمایت تحصیلی برای مھاجرین بھبود یافته است و تعرفه ھا و
ظرفیت ھا را افزایش داده اند. برخی ھم به دلیل مشکالتی خاصی که دارند ممکن است نتوانند به موقع و یا

به طور کلی ثبت نام نمایند. 
موسوی در ارتباط با مخالفت برخی از افراد نسبت به تحصیل مھاجرین و بھانه کردن شرایط اقتصادی اذعان
نمود: بنده قبول ندارم، زیرا ھر کشوری ھزینه ای برای فعالیت ھای فرھنگی و علمی در نظر می گیرد و برای
پیشرفت علمی کشور خود، تالش می نماید تا به اھداف خود برسند. در مدارس، تمام اھداف و فکر و عقیده 
یک نظام، آموزش داده می شود. بازتاب این ھا در کتاب ھای درسی است. این دردناک است که مھاجرینی که
به ایران می آیند و در ھمین کشور زندگی می کنند، از حق تحصیل بازدارند. جمع کثیری از از کودکان بدون
سواد بار می آیند و این را از چشم جامعه و حکومت می بینند. افرادی که معتقدند نباید اجازه تحصیل رایگان
به مھاجرین داد و شرایط اقتصادی را در نظر می گیرند، عقایدشان نه به لحاظ دینی و نه انسانی قابل قبول
نمی باشد. این کودکان مانند کودکان ایرانی ھستند و از سرمایه ھای کشورمان محسوب می شوند. قرار
است که با نظام آموزشی و عقیده  جمھوری اسالمی رشد نمایند و نباید جلوی پیشرفت علمی آنان را
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گرفت. 
وی ادامه داد: برای مثال ۵٠تا۶٠ ھزار کودک عدد زیادی محسوب نمی شود که ضرری به اقتصاد کشور
برساند. اگر این ھزینه را در دراز مدت بازگردانند، سود آن بسیار زیاد است. با ھیچ منطقی متناسب نیست
که جلوگیری شود. بازتاب آن از منظرھای فرھنگی، اقتصادی، علمی و سایر بخش ھا دیده خواھد شد. اگر
این جلوگیری از تحصیل آنان صورت گیرد، در نظر این افراد این طور به نظر می آید که ما ھم مسلمان ھستیم
و در نظام جمھوری اسالمی ایران قرار داریم و این نظام را قبول داریم. با جلوگیری از تحصیل ما، ظلمی بر

آنان وارد می شود و دیدگاھشان نسبت به ایران تغییر می کند. 
موسوی در پایان اشاره کرد: این کودکان برای این که از جنگ و ناامنی کشور خود فرار کنند به ایران پناه
آورده اند و انصاف نیست با آنان بد برخورد شود. دولت ھای سایر کشورھا ھزینه ھای زیادی برای این چنین

خدماتی در نظر می گیرند و ما ھم باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم.
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