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پیمان حقیقت طلب

نادر موسوی یکی از آن آدم های ناب سه سال گذشته ی زندگی من است. کسی که همواره دیدن خبری از او بهم انرژی داده.
خاطره بازی هایش در اینستاگرام را با جان دل خوانده ام و پیش خودم به خاطر خیلی چیزها تحسینش کرده ام. از آن افغانستانی ها که

به معنای واقعی کلمه جان آدم را جور می کنند.

نادر موسوی مدیر یک مدرسه ی خودگردان است. خودش می گوید مدارس خودگردان دیگر منسوخ شده اند و باید به این مدارس گفت
مدرسه ی بین المللی. مجوز این روزهای مدرسه اش هم مجوز یک مدرسه ی بین المللی است. ولی خب، سال ۱۳۷۹ که او شروع به

تاسیس مدرسه کرد، این مدارس به خودگردان موسوم بودند.

آن زمان ها تحصیل کودکان مهاجر افغانستانی در ایران قاعده و قانون نداشت و مدارس به سلیقه ی مدیران یکی را ثبت نام می کردند
و یکی را نمی کردند. در جای جای ایران دغدغه مندانی پیدا شده بودند که اتاقی یا خانه ای را می کردند مدرسه ی خودگردان. یک نفر

آدم باسواد به عالوه ی کتاب های درسی و کمترین امکانات آموزشی برای باسواد کردن بچه های مهاجری که نمی توانستند در مدارس
ایران درس بخوانند. هزینه های تحصیل هم از جیب پدر و مادر کارگر یا یک خیّر.

سابقه ی مدارس خودگردان البته به خیلی قبل تر از سال ۱۳۷۹ برمی گشت. به اوایل دهه ی ۷۰ برمی گشت. زمانی که «افغانی بگیر»
شده بود و هر کسی را که چشم بادامی داشت توی خیابان دستگیر می کردند و رد مرز می کردند. آن سال ها حضور افغانستانی ها در

ایران جرم شده بود، چه برسد به تحصیل شان. اما نادر موسوی در سال ۱۳۷۹ مدرسه ی فرهنگ را تاسیس کرد. مثل خیلی از
افغانستانی های دغدغه مند دیگر که دیده بودند کشورشان از بی سوادی به چه رنج ها که مبتال نشد.
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فرق نادر موسوی با دیگران و نبوغش کم کم خودش را نشان داد. جایی که او تصمیم گرفت عالوه بر کتاب های درسی ایران، برای
دانش آموزان افغانستانی پیک نوروزی ویژه هم طراحی کند. اسمش را گذاشت پیک گل سرخ. چون که در افغانستان به جشن نوروز،

جشن گل سرخ هم می گویند.

نادر موسوی خودش اهل افغانستان است. بچه ی روستای «علی چوپان» مزارشریف. ۱۰ ساله بود که به ایران مهاجرت کرد. در
بندرعباس درس خواند و دیپلم گرفت. خودش داستان مهاجرتش را توی مجله ی «چامه» روایت کرده است:

«چند روز دیگر می برگردم به خانه پدری ام، به روستای علی چوپان شهر مزارشریف. جایی که ۳۵ سال پیش ترک کرده
بودم. وقتی از خانه پدری بیرون آمدم مادرکالن و پدرکالنم هنوز زنده بودند و هنوز چند خانواده در روستایمان مانده
بودند. وقتی سوار اتوبوسی می شدم که از شهر آمده بود و به کابل می رفت، برگشتم برای آخرین بار کوچه و باغ و
روستایمان را نگاه کردم و گریستم. روزهای پیشتر هم گریه کرده بودم. زمانی که بوجول ها و توشله هایم را که در

کیسه ای پارچه ای بودند، نگاه کرده و گذاشتم روی طاقچه ی کاهگلی خانه. بیشترشان یادگار دوستان و هم بازی هایم
بود که پیشتر از من کوچ کرده بودند. چندسال بود که شهر و روستایمان ناامن شده بود. گاهی شوروی ها می آمدند،

گاهی دولتی ها و گاهی هم مجاهدینی که کارشان بیشتر زورگیری از مردم روستا بود. بیشتر روستاییان از ترس
خانه های شان را ترک کرده بودند. گاهی که از روی شیطنت کودکانه از دیوارهای حویلی خالی آنها باال می رفتم از نگاه

کردن به اتاق های خالی وحشت داشتم. شنیده بودم که وقتی خانه ای خالی می شود جن ها به آنجا می آیند. خانه هایی
که روزگاری همبازی هایم جمعه خان و حبیب هللا و اسد و شفیقه و … آنجا زندگی می کردند و باهم بازی می کردیم.

جنگ همه را فراری داد. با آمدن من که آخرین نواسه بودم خانه بزرگمان که بیشتر به یک قلعه می ماند خالی خالی
شد و تنها مادرکالن بیمار و پدرکالن پیرم ماندند. پدرکالنم همیشه می گفت هیچوقت از اینجا نمی روم. اینجا خانه و

زمین من است. من گِل  دیوارهای این خانه را با دستهای خودم آورده ام. اگر قرار است بمیرم خوش دارم همینجا بمیرم
نه در غربت. با بیرون شدنم از خانه پدری دیگر هیچ خانه ای برای ما خانه ی پدری نشد. در هر خانه و محله و شهری،

بخشی از خاطرات کودکی و جوانی ام جا ماند. در کوچه پس کوچه های گلشهر مشهد، در شهرک شغوی بندرعباس، در
شاه عباسی کرج و در زمزم تهران. خانه پدری نگهبان و گنجینه ی خاطرات کودکی و نوجوانی آدم است و با بیرون شدن

از آن کودکی ها و خاطرات من هم تکه پاره شد و هرکدام یک جایی جا می ماند. دیگر هیچگاه پدرکالنم را ندیدم و
مادرکالنم هم از آن بیماری و شاید هم از رفتن ده دوازده نواسه اش دقمرگ شد. چند روز دیگر بر می گردم به روستا و

خانه پدری ام؛ جایی که اکنون میان وارثان اش تکه پاره شده است مانند خاطرات کودکی های من.
پ. ن:

بوجول: شیَغی، استخوان پای گوسفند که با آن بازی می کردیم.
توشله: تیله

حویلی: حیاط
نواسه: نوه»

نشست و با الهام از پیک شادی های مدارس ایران، پیک های گل سرخ را طراحی کرد. پیک هایی که عالوه بر کتب درسی ایران
هدف شان آشنایی بچه های افغانستانی با تاریخ و جغرافیای افغانستان هم بود. او یک آقای هاشمی افغانستانی هم طراحی کرد.

خانواده ای که با اهالی مختلف شهرها و والیت های افغانستان نامه نگاری می کردند و کلی اطالعات از جاهای مختلف افغانستان
کسب می کردند. نادر با مدارس خودگردان افغانستان در شهرهای مختلف ایران ارتباط برقرار کرد و پیک های گل سرخ را بین شان

پخش کرد.

فراز و نشیب زیاد داشته. فراز و نشیب ها و سختی هایی که خودش در گفتن شان خیلی محتاط است. مبادا که تکرار شوند. اوایل
دهه ی هشتاد و بعد از حمله ی آمریکا به افغانستان بار دیگر ایران تحصیل کودکان افغانستانی در ایران را ممنوع کرد. فکر می کردند

که با محروم کردن کودکان از باسواد شدن می توانند کاری کنند که افغانستانی ها برگردند به یک کشور ویران شده. آن روزها نادر
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موسوی برای مدرسه اش و باسواد کردن بچه ها سختی ها می کشید… اوضاع از سال ۱۳۹۴ و بعد از فرمان رهبری و بخش نامه های
آموزش پرورش خیلی بهتر شد. طوری که در سال ۱۳۹۴ از ۴۰۰ نفر دانش آموز مدرسه اش حدود ۲۷۰ نفر توانستند در مدارس دولتی

ایران ثبت نام شوند… اما زخم آن  سال ها…

خودش توی اینستاگرامش گاه گاه روایت هایی از آن دوران نوشته است:

تابستان ۱۳۸۵- واحد یک مدرسه.
در و دیوارهای کالس ها و حیاط مدرسه سیاه و آزار دهنده بود. تابستان آن سال به تنهایی همه را رنگ زده و برای

مهرماه آماده کردم. در راهرو و حیاط مدرسه هم دو تا آیینه ی بزرگ و قدنما کاشتم تا بچه ها و آموزگاران خود را ببینند.
آبانماه و ماه رمضان بود که آمدند سراغمان و گفتند ببندید. مجبور شدیم اینجا را رها کنیم با آه و حسرت. این خانه

نخستین جایی بود که مدرسه را در آن راه اندازی کرده بودیم.
خسته از رنگ آمیزی نشسته بودم که همکارم “جواد صابری”با گوشی موبایل اش این نگاره را گرفت.

آن وقت ها سالی یکی دوبار پلمب شدن و کوچ کشی کار هر ساله مان بود. گاهی با شوخی به دوستان و همکاران می
گفتم اطلبو العلم ولو بالقاچاق!

امروز میان نگاره های سالهای گذشته می گشتم که چشمم به این افتاد. 

و این روایت که صمیمیت عجیبی دارد:

َچلپَک
۱۳-۲-۱۳۹۸- رفته بودیم بنر بچسبانیم که این َچلپَک پزی را دیدم. به یاد چلپک های گره گشای مادرجانم افتادم که
هرگاه کار مدرسه به مشکلی بر می خورد یا می آمدند که مدرسه را ببندند َچلپَک نذر می کرد و می داد به رهگذران و

می گفت خدا چشمانشان را کور کند که دیگر نیایند سراغ مدرسه ات. ♥
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نادر موسوی اهل نوشتن است. روایت هایش از مدیریت مدرسه و اتفاقات جالب مدرسه اش را با جزئیات توی اینستاگرام می نویسد.
به شدت هم اهل خواندن است. توی خیلی از دوره های آموزشی نحوه ی یاد دادن شرکت می کند. توی همه ی همایش های مربوط به

کودکان و آموزش به آن ها شرکت می کند. مقایسه اش که می کنی با خیلی از مدیران و معلمان فسیل آموزش و پرورش ایران، عیارش
دستت می آید.

برای من ویژگی تحسین برانگیز او اهمیتی است که به یاد دادن نوشتن به بچه ها می دهد. بچه های مدرسه ی فرهنگ اکثرا اهل نامه
نوشتن و اهل داستان و روایت نوشتن بار می  آیند. مژگان مشتاق که نویسنده است در مدرسه ی نادر موسوی کالس های متعدد
داستان نویسی برگزار می کند. خود نادر موسوی به بهانه های مختلف بچه ها را وامی دارد تا حرف دل شان را بر روی کاغذ بیاورند و

نوشتن یاد بگیرند. نادر موسوی یک گنجینه ی خیلی باارزش از نوشته های بچه ها در مدرسه ی فرهنگ به مناسبت های مختلف دارد.

داستان آشنایی و بعد همکاری اش با هما هودفر (استاد انسان شناسی دانشگاه کنکوردیای کانادا) برایم خیلی جالب بود. هما هودفر
برای تحقیق درباره ی مدارس خودگردان آمده بود به ایران. پیش نادر موسوی رفته بود و از مدرسه اش دیدن کرده بود. بعد نادر

موسوی آن جا تعدادی پرسش نامه ی تشریحی نشانش می دهد که در آن بچه های مدرسه از دغدغه هایشان بر روی کاغذ نوشته بودند.
هما هودفر ازش پرسیده بود چند تا از این پرسش نامه های تشریحی داری؟ نادر گفته بود ۳۰۰۰تا. و هما هودفر اندر کف مانده بود که

تو یک جامعه شناس بالفطره ای با این کارت. از پرسش نامه های نادر موسوی استفاده کرده بود و با همدیگر ۳ تا مقاله ی علمی
نوشتند. از معدود کارهای دانشگاهی در حوزه ی مدارس خودگردان.

چند وقت پیش دیاران یک نشست داشت در مورد تحصیل کودکان مهاجر در ایران و خاطرات تحصیلی مهاجران حاضر در ایران. نادر
موسوی هم آمده بود و نامه ی یکی از بچه هایش در سال های اوایل دهه ی هشتاد و سال های ممنوعیت تحصیل کودکان مهاجر در

ایران را با خودش آورده بود. نامه را برایمان خواند. نامه ای از برای سال ۱۳۸۳. زمانی که مدرسه  را بسته بودند. بچه ها می آمدند جلوی
مدرسه و می دیدند که در مدرسه بسته  است. آن سال مدرسه ۶۰۰ دانش اموز داشت. او به بچه هایی که می آمدند یک برگه کاغذ

می داد تا به بیت رهبری نامه بنویسند. در آن نشست یکی از نامه ها را خواند که عجیب تکان دهنده بود:

با عرض سالم و احترام فراوان
امیدوارم حال شما خوب باشد و سالم و تندرست باشید که از شما بوی امام خمینی می آید. خانواده ی ما امام خمینی را
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خیلی دوست دارند. برای همین اسم برادرم روح هللا است. پدربزرگم امام خمینی و شما را خیلی دوست داشت.
پدربزرگم بسیجی بود و راننده ی بیلدوزر بود. و در وقت جنگ ایران و عراق به جبهه رفت و خاکریز برای رزمندگان درست

می کرد. و ما هم مثل پدربزرگ شما و امام خمینی را خیلی دوست داریم. از شما خواهش می کنم به ما اجازه ی درس
خواندن بدهید و از پلیس و مردم تان بخواهید ما را آزار و اذیت نکنند. و فقط همان کسانی را که کارهای بد می کنند
آن ها را مجازات کنید. از شما خواهشمندم که مکانی را برای درس خواندن ما در نظر بگیرید. من که مدرسه می روم

راهم خیلی دور است. خانه ی ما در تهران نو است و مدرسه در نعمت آباد. من خیلی اذیت می شوم و سردرد می شوم.
چند سال پیش در مشهد پلیس پدربزرگم را گرفت و کارت و مدارک او را پاره کرد و پدربزرگم را کتک زدند و اذیت کردند.
وقتی پدربزرگم گفت من رفتم جبهه جنگیدم پلیس ها به پدربزرگم فحش دادند و گفتند غلط کردی رفتی. پدربزرگم آمد

خانه و گریه کرد و چند روز مریض شد.

ابتکارهای نادر موسوی برای ثبت نام کودکان افغانستانی و مشکالت فرهنگی هم برایم تحسین برانگیز است. وقتی از بعضی
خانواده های افغانستانی می پرسی چند تا بچه داری، آن ها تعداد پسرهایشان را اعالم می کنند و اصال دخترها جزء بچه هایشان حساب

نمی کنند. بعضی هایشان به دختران شان اجازه ی تحصیل نمی دهند و فقط پسرها را برای ثبت نام به مدرسه می برند. نادر موسوی
وقتی پسری را ثبت نام می کند حتما مشخصات تمام خانواده ی او را می گیرد و به خصوص گیر می دهد که دخترها را کجا ثبت نام

کرده اید. از این طریق او توانسته خیلی از دختران را که به دالیل فرهنگی و اقتصادی ممکن بود از تحصیل محروم شوند در
مدرسه اش ثبت نام کرده. رزما یکی از این دختران بود که او داستانش را چند وقت پیش توی اینستاگرامش نوشته بود:

شیرینی نام نویسی
۲۰-۹-۱۳۹۷- رزما

امروز هم برای پیگیری بازرسی از کالسها در دفتر دبستان نشسته بودم که در باز شد و بانو «رزما» با کالهی بر سر و
بشقابی از شکالت در دست آمد.

پرسیدم این شکالت برای چیه رزما؟ گفت برای نامم است. گفتم چی کار کردی مگر؟ گفت امروز توانستم نامم را پای
تخته بنویسم. بشقاب را از دستش گرفتم و گفتم می توانی نامت را برایم بخش و صداکشی کنی رزما؟ گفت آره و

بسیار رسا و دلیرانه نخست نامش را با دست بخش و سپس با انگشتان کوچکش صداکشی کرد. آفرین گفتم و یک دانه
شکالت برداشتم و گفتم به امید شیرینی دانشگاهت رزما بانو.

در آغاز روز با دیدن لبخند زیبا و چهره ی فرشته گون رزما و شنیدن آوای زیبای بخش و صداکشی اش روانم شاد شد. 
♥ 

رزما و برادرش مصطفی هردو کالس یکم هستند. در آغاز سال تنها مصطفی را آورده بود برای نام نویسی آورده بودند،
هنگامی که دانستم از برای تنگنای مالی رزما را نام نویسی نمی کنند، خواهش کردم تا هردوی شان را بیاورند و نامشان

را نوشتیم. امسال خوشبختانه با پشتیبانی و یاری دوستانی جان و دلسوز هر دانش آموزی که باید درس می خواند، پا
به مدرسه گذاشت و یا نگذاشت را پیگیری کرده و گفتیم بیایند و با خیالی آسوده نامشان را نوشتیم.

لبخند زیبای رزما و دیگر بچه های شاد دبستان، پیشکش به همه ی دوستان نازنینی که با مهربانی در کنار بچه ها و
دبستان ایستاده اند و در دلهای کوچکشان دانه ی مهر و دوستی و دانش و خرد می کارند.  ♥

در مورد نادر موسوی و مدرسه اش تا به حال چند تا از روزنامه ها گزارش هایی نوشته اند:

گزارش روزنامه جام جم: به افغانستان سالم

گزارش روزنامه فرهیختگان: ماجرای تحصیل مهاجران

گزارش روزنامه آسمان آبی: کابل در قلب تهران
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* ایمیل* نام

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

* دیدگاه

گزارش روزنامه جهان صنعت: تالش برای فرار از بی سوادی

گزارش سایت تیتر اول: دانش آموزان مهاجر، سرمایه یا هزینه برای نظام؟

گزارش روزنامه شرق: کودکان جامانده از مهر کجا می روند؟

گزارش تصویری سایت دویچه وله فارسی از آموزشگاه فرهنگ ویژه کودکان افغانستانی

برنامه تلویزیونی شما که غریبه نیستید با حضور نادر موسوی، پدر مدارس خودگردان مهاجرین

برای من ابتکارهای نادر موسوی در آموزش کودکان و تاکیدش بر آموزش نوشتن یک چیز دیگر است.

نادر موسوی یک دونده ی خوب هم هست. تقریبا هر روز صبح چند کیلومتری در بوستان والیت می دود و انرژی می گیرد و انرژی
می دهد و بعد می رود مدرسه. امروز نادر موسوی مهمان دانشگاه تهران و انجمن دیاران است. فیلم «شاید که آینده» در مورد

فعالیت های او در مدرسه ی فرهنگ به نمایش در می آید و خودش هم یک ساعتی به گپ و گفت می نشیند. فرصت خوبی است برای
هم گام شدن با این مرد ورزشکار و خستگی ناپذیر عرصه ی آموزش و پرورش.

, فیلم شاید که آینده از آن ما   , تحصیل کودکان افغانستانی در ایران   , تحصیل دانش آموزان افغانستانی در ایران  برچسب ها: 
نادر موسوی  , مدارس خودگردان 

http://koodakaneaftab.com/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af
http://koodakaneaftab.com/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%b3%d8%b1
http://koodakaneaftab.com/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87
http://koodakaneaftab.com/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%db%8c%da%86%d9%87-%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
http://koodakaneaftab.com/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/3245
http://diaran.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%a7/
http://diaran.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%a7/
http://diaran.ir/tag/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%a7/
http://diaran.ir/tag/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://diaran.ir/tag/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/
http://diaran.ir/tag/%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c/
http://diaran.ir/tag/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/


6/7/2020 نادر موسوی: از مدرسھ ی خودگردان تا مدرسھ ی بین المللی | دیاران

diaran.ir/نادر-موسوی-از-مدرسھ%e2%80%8cی-خودگردان-تا-مدر/ 7/7

 مژگان.مشتاق
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸ در ۴:۳۰ بعد از ظهر

1 دیدگاه

پاینده باشید آقای موسوی

پاسخ

خانه
درباره ی دیاران

مهاجران در ایران

مهاجران در جهان
پژوهش ها و آثار

داستان های مهاجرت

عضویت ایمیل  عضویت در خبرنامه 

استفاده از مطالب دیاران برای مقاصد پژوهشی و شخصی با ذکر نام دیاران و لینک به منبع بالمانع است. حقوق این سایت متعلق به انجمن دیاران است.

http://twitter.com/diaran_ir
http://t.me/diaran_ir
http://instagram.com/diaran_ir
http://www.aparat.com/diaranaparat
http://diaran.ir/feed/rss/
http://diaran.ir/
http://diaran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
http://diaran.ir/category/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://diaran.ir/category/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/
http://diaran.ir/category/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%a7/
http://diaran.ir/category/immigration-stories/

