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مهاجران خیرین و دانشجو�ان داوطلب �اری دهندگان �کی از مدارس

مجوز دار مهاجران افغان در تهران هستند

ماجرای تحصیل

مجتمع فرهنگ که قدمتی بیست و چند ساله در حوزه آموزش

دانش آموزان افغان دارد در سال 93 موفق به در�افت مجوز از

آموزش و پرورش شد و شروع به جذب دانش آموزان افغان و

انجام مراحل تحصیلی آنها کرد. حاال د�گر این مدرسه خودگران،

به عنوان مدرسه اتباع ادامه فعالیت می دهد.
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به گزارش �فرهیختگان آنالین�، احتماال همه ما اشکاالت هنگام ثبت نام در مدارس را تجربه کرده ا�م؛ چه آن دانش آموزانی که ترمی چند

صدهزار تا چند میلیون هز�نه تحصیل شان می شود و چه بسیاری د�گر از ما که دولتی خوان بوده ا�م و با حداقل ها تحصیل کرده ا�م.

از نقص در پرونده آموزشی تا پرداخت مبالغ کم و ز�ادی که خیلی از اوقات نمی شود زیر بارشان نرفت. البه الی گذشتن از همین موانع

برای نشستن روی نیمکت های کالس درس اما عده ای بوده اند که مشکالت شان فراتر از آن چیزهایی بوده که ما برا�ش عزا گرفته بود�م.

این دانش آموزان را بارها حتی وقتی تا حدودی کارشان درست می شد، از سر کالس  بلند می کردند و بیرون می بردند و شا�د همان آخرین

باری بود که آنها را می د�د�م. دانش آموزان مهاجر، از هر کشوری مشکالتی دارند که به گفته فعاالن و افراد آگاه در این حوزه موضوع

اقامت اصلی ترین دغدغه و مشکل آنهاست. دانش آموزان افغانستانی هم به دلیل ا�نکه تعداد شان به نسبت سایر کشورها در ایران باالتر

است ، بیشتر از سایرین با این موضوع دست و �نجه نرم می کنند. این موضوع و اهمیت باالی آن باعث شده سری به مجتمع فرهنگی

فرهنگ در نزد�کی  �اسگاه نعمت آباد بزنیم و از نزد�ک با �کی از مدارس قد�می و فعال در حوزه آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان

مهاجر آشنا شو�م.

برخورداری از امکانات آموزشی از حقوق الزم و ابتدایی هر فردی است لذا دولت ها با�د ملزومات دستیابی به این حق را برای هر فرد آماده

کنند. برخی از کشورها همچون بسیاری از کشورهای همسا�ه ایران به دالیل مختلف ژئوپلتیکی و سیاسی همواره درگیر تنش های داخلی و

درگیری های بین المللی بوده اند و به همین خاطر از سطح �ایینی از امنیت برخوردارند. مردم این کشورها به خاطر این شرا�ط و سختی

زندگی در آن کشور مجبور به ترک د�ار خود می شوند. آنان در اولین انتخاب های خود کشورهای همسا�ه را مدنظر قرار می دهند.

افغانستان هم �کی از همین کشورهاست که به دالیل مختلف داخلی مردم این کشور مجبور به مهاجرت شده اند.

در مجتمع فرهنگ، دانش آموزانی هستند که ماحصل این مهاجرت اجباری به کشور ایرانند؛ دانش آموزانی که اغلب قربانی ناخواسته

اتفاقاتی هستند که هیچ نقشی در آن ندارند. کودکان و نوجوانانی که اگر در شرا�ط مطلوب ز�ست می کردند از لحاظ فردی و اجتماعی
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جا�گاه متفاوتی از آنچه حاال دارند، داشتند. از آنجایی که مهاجرت این افراد به کشور ایران افزا�ش �افته و جمعیت قابل توجهی از کودکان

افغان به ایران آمده اند و تعداد باالیی از آنان هم در ایران متولد شده اند، بنابراین نیاز به �ک نهاد آموزشی برای تربیت و آموزش آنها

احساس می شد اما به دلیل موانع مختلف و ایرادات بسیاری که این افراد در بحث مربوط به اقامت خود در کشور داشتند، نمی توانستند

همچون سایر کودکان به تحصیل بپردازند. موضوع ز�ست اجتماعی و فردی، زندگی آ�نده این افراد را به شدت به خطر می اندازد.

تا قبل از سال 94 این کودکان که تعداد قابل توجهی هم بودند، در مدارس خودگردان تحصیل می کردند؛ چرا که به دالیل مختلف اقامت شان

غیرقانونی بود و امکان ثبت نام در مدارس دولتی ایران را نداشتند. بعد از سال 94 و فرمان رهبری مبنی بر عدم ایراد تحصیل این کودکان

در مدارس کشور ورق برگشت و موضوع عوض شد. حاال د�گر این کودکان می توانستند در مدارس دولتی ثبت نام و تحصیل کنند، مگر

ا�نکه خانواده ها�شان راضی به این کار نباشند. در این بین مجتمع فرهنگ که قدمتی بیست و چند ساله در حوزه آموزش دانش آموزان

افغان دارد در سال 93 موفق به در�افت مجوز از آموزش و پرورش شد و شروع به جذب دانش آموزان افغان و انجام مراحل تحصیلی آنها

کرد. حاال د�گر این مدرسه خودگران، به عنوان مدرسه اتباع ادامه فعالیت می دهد.

 در این باره با موسوی مسئول این مجتمع گفت و گو کرده ا�م. او در این باره گفت: �بعد از فرمان مقام معظم رهبری فلسفه مدارس

خودگردان دگرگون شد. ما هم از این قاعده مستثنی نبود�م ولی به جای ا�نکه تعطیل شو�م �ا به آموزشگاه و ... تبدیل شو�م به خاطر

قدمت و استقبالی که از سوی خانواده ها و دانش آموزان از ما شده بود، مجوز گرفتیم و ادامه فعالیت داد�م. ما در این مجتمع در تمامی

مقاطع دانش آموز دار�م. مقطع ابتدایی تا �ا�ه ششم نیز توسط معلمان افغانی اداره می شود. این معلمان خودشان تربیت �افته نظام

آموزشی ایران هستند و حاال به عنوان معلم در این مجتمع فعالیت می کنند. در مقاطع باالتر از ششم هم ما معلمان داوطلب دار�م. تعداد

هفت نفر از دانشجو�ان مقاطع مختلف دانشگاه های تهران به تناوب و متغیر در روزهای هفته به مجتمع می آ�ند و به دانش آموزان آموزش

می دهند. آنان هیچ پولی در�افت نمی کنند و واقعا خالصانه به آموزش دانش آموزان می پردازند.�

از مشکالت این کار پرسیدم و آقای موسوی �اسخ داد: �ما ا�نجا با چند مشکل مواجهیم. اولین موضوع افزا�ش سن دانش آموزان و رد شدن

از مقطع تحصیلی شان است. بسیاری از دانش آموزان متاسفانه به دالیل مختلفی از تحصیل بازمانده اند و علی رغم ا�نکه سن باالیی دارند

اما در حد �ک دانش آموز �ا�ه اول هم سواد ندارند و این کار را برای ما مشکل می کند. تعدادشان هم بیش از 50 درصد کل دانش آموزان

است. موضوع د�گر دانش آموزان مهاجری هستند که از �ک شهر �ا استان د�گر به تهران می آ�ند و چون در آن استان ثبت شده اند امکان

تحصیل در تهران را ندارند. ما مصائب بسیاری در این خصوص دار�م؛ چون این دانش آموزان اغلب به  خاطر کار �درشان به تهران آمده اند.

موضوع د�گر بحث تامین مالی است. مکانی که مجتمع در آن دایر است اجاره ای است و ما ماهانه حدود دو میلیون تومان اجاره

می دهیم و هر سال اجاره آن افزا�ش پیدا می کند. آموزش و پرورش فقط در حد همان اهدای مجوز به ما کمک کرد و در زمینه مالی هیچ

کمکی به ما نکرد. سایر خرج ها هم که جای خود دارد.�

از موسوی در مورد منبع تامین مالی سوال کردم و او گفت: �ما این مجتمع را با کمک های موردی اداره می کنیم. مبالغی که خیرین �ا

خانواده ها به ما می دهند، کمک هایی که به دلیل مناسبت ها و  موارد مختلف از سوی خیرین به ما داده می شود چراغ این مجتمع را روشن
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نگه داشته است. ما در این حوزه با سابقه هستیم و از سال 79 فعالیت جدی دار�م. خیلی ها ما را می شناسند. همین چندماه پیش �ک خیر

برای همه دانش آموزان کیف و کفش خر�د، �ک خیر د�گر هر چهارشنبه برای دانش آموزان صبحانه تدارک می بیند و ... .�

صحبت های ما با موسوی تمام شد. حاال تنها چیزی که در ذهنم ماندگار شده خدمات خیرین گمنام و نگاه  پر از التماس دانش آموزان

مهاجری بود که احتماال سوال همه آنها این است که به کدام گناه از زندگی و تحصیل در کشور خودشان محروم هستند؟
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