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| تھمینه حدادی|

به بھانه «ھفته ملی کودک» پای صحبت ھای آقای نادر موسوی، مدیر خانه کودکان افغان و سردبیر نشریه

کودکان آفتاب نشستیم. آقای موسوی مدیر مدرسه خودگردان فرھنگ (ویژه کودکان افغانستانی) است و

تمام مشکالت و معضالت مرتبط با کودکان مھاجر در ایران را با گوشت و خون لمس کرده است. او با ابراز

خرسندی از ورود دانش آموزان افغان به مدرسه ھای دولتی، پذیرش این دانش آموزان توسط ھمساالن

ایرانی را مستلزم فرھنگ سازی دانست تا با توجه به فرھنگ مشترک این دانش آموزان بیگانه انگاشته

نشوند. 

موسوی در ابتدای این گفت وگو چالش پیش روی کودکان افغان در یک سال گذشته را ھمچنان آموزش

دانست. او که فارغ التحصیل رشته ادبیات از دانشگاه تھران است گفت: «به نظرم یکی از مھم ترین

چالش ھا در حوزه کودکان مھاجر مشکل آموزش آنان است. ھرچند این روزھا گام ھای مھمی در حل این

مشکل برداشته شده است اما ھنرستان ھا، مدارس نمونه و تیزھوشان پذیرای بخش بزرگی از این دانش

آموزان نیستند. ھرچند در سطح وزارت و مدیریت ھای کالن این موضوع حل شده است اما ھنوز ھم کودکان

و دانش آموزان درگیر این موضوع ھستند. مسأله این است که ھنوز کودکان مھاجر جدای از ملیتشان و

به عنوان یک دانش آموز دیده نمی شوند، چه در میان ھمکالسی ھایشان و چه توسط برخی آموزگاران .» 

مدیر مدرسه فرھنگ (مدرسه خودگردان کودکان افغان) اشاره کرد که با وجود تالش وزیر آموزش وپرورش

ھمچنان برخی از کودکان افغان از تحصیل بازمانده اند:« کودکانی که در شھری غیر از شھر محل صدور

مدرک والدینشان زندگی می کنند شامل ھیچ کدام از این طرح ھا برای ورود به مدرسه نمی شوند. کودکانی

ھم ھستند که به خاطر خارج شدن از دامنه سن قانونی و تعریف شده ھر کالس دیگر نمی توانند در

مدارس رسمی درس بخوانند. گروھی ھم به خاطر سھل انگاری والدین نتوانسته اند برگه ھای حمایت

تحصیلی را بگیرند که باز این ھا از درس بازمی مانند و گروه دیگر با توجه به اینکه مھاجرین در مناطق با

تراکم جمعیتی باال و در دامنه ھای شھرھا زندگی می کنند از ظرفیت مدرسه ھا خارج شده اند . مورد دیگر

این است که مدارس ھیأت امنایی معموالً فقط با دریافت پول نام نویسی می کنند که با توجه به وضعیت

اقتصادی خانواده ھای مھاجر و شمار فرزندان فراھم کردن این ھزینه برایشان مقدور نیست و کودک از درس

باز می ماند.» 

موسوی چالش مھم دیگری را که قابل طرح در ھفته ملی کودک و پیگیری است بی ھویتی کودکان مھاجر

افغان خواند:«این کودکان جذب فرھنگ کشور ایران نمی شوند چون می دانند باید روزی بروند و رفتن ھر

لحظه و ھر جا در گوش آنان زمزمه می شود . از سوی دیگر ھیچ زمینه شناخت و آشنایی و ایجاد

دل بستگی به کشور خودشان در آن ھا پدید نمی آید و این کودکان از نظر روانی خود را آدم ھای بی سرزمین

و بیگانه با ھر دو کشور می بینند و می دانند. به نظرم الزم است که برای کودکان و دانش آموزان مھاجر

کتاب ھای مکملی برای عالقه مند کردن آنان به کشوری مادری شان و شناخت از آن کشور و فراھم کردن

زمینه ھای روانی بازگشت منتشر شود .با این اقدام ھم از بی ھویتی آنان جلوگیری می شود و ھم آنان در

برابر آینده کشورشان احساس مسئولیت می کنند . این احساس مسئولیت سبب درس خواندن و

پیشرفتشان خواھد شد و در بزرگ سالی ھم با میل و رغبت بیشتری به وطن باز خواھند گشت.» 

او دغدغه مھم کودکان افغان را نپذیرفته شدن در جمع کودکان ایرانی خواند:«مسأله کار کودکان مھاجر و

فقر آنان و ھمین طور نپذیرفته نشدن آنان در جمع کودکان ایرانی (چه در مدرسه و چه در خانواده) و نگاه

بیگانه به آنان از دیگر چالش ھای کودکان است که گاھی این چالش ھا چنان درھم تنیده شده اند که

نمی توان تشخیص داد مھم ترین آن ھا کدم اند.» 

او راھکار این مسائل را ساده دانست: «به نظرم من باید دانش آموز و کودک را از ھر مسأله دنیای

بزرگساالن جدا کنیم. کودک در ھر جا و ھر شرایطی باید بتواند درس بخواند. جدا از مدرک و مدارم اقامتی

بزرگساالن.در بخش ھویت ھم می توان نشریه و مجله و کتاب مخصوص برای بچه ھا تھیه کرد.که البته

نشریه کودکان آفتاب قدم ھایی را در این راستا برداشته است. از سوی دیگر صداوسیما می تواند جھت به

رسمیت شناختن کودک مھاجر قدم ھایی بردارد.رسانه ھا می توانند کاری کنند که مردم و اجتماع ،

مھاجرین را راحت تر بپذیرند و حتی این مسأله در کتاب ھای درسی نیز آموزش داده شود.»


