




بخشنامه آری، قانون خیر!
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ایران در  افغانستانی  مهاجر  کودکان  تحصیل   سرنوشت 
 پرفراز و نشیب است و هنوز تکلیف کاماًل مشخصی ندارد
افراد، سلیقه ای  سیاست های  دستخوش  مکرر  به طور   و 
امر در دهۀ ۶۰  مثال  برای  است؛  بوده  مسئوالن  و   مدیران 
 تحصیل اتباع افغانستانی در کشور تقریباً بدون مانع خاصی
 انجام می شده است. ایرانی ها و افغانستانی ها بدون توجه به
 مباحث خبیث نژادپرستی و ژن های خوب و بد در کنار هم
مشکل بدون  علت  به  تحصیل  بحث  و  می کردند   زندگی 
 بودن، موضوعیت نداشته است؛ اما این روند از دهۀ ۷۰ دچار
 تغییراتی همسو با سیاست های اقتصادی شد و فراز و فرود
 و دست انداز های سیاست های اتخاذشده در مورد مهاجرین
 و تحصیل آن ها تا دهۀ ۸۰ ادامه داشت. در سال های ۸۲ و
 ۸۳ همگام با اجرای »برنامۀ کمیساریای پناهندگان سازمان
کودکان تحصیل  برابر  در  وسیعی  محدودیت های   ملل«، 
 افغانستان ایجاد شد. این محدودیت ها با این هدف اعمال
برگردند؛ خودشان  کشور  به  اتباع  و  مهاجرین  که   شدند 
اهرم فشار از تحصیل،  نشان داد که محرومیت   اما آمارها 
 مناسبی برای بازگشت مهاجرین به کشور خود نبود و این
 کار تنها کودکانی که امکان تحصیل و سوادآموزی داشتند
 را از این حق محروم کرد. مدتی بعد این سیاست ها دچار
 تغییراتی شد، اما دریغ از اندکی اصالح! به طوری که پس
 از سال ۸۳ ، شرایط تحصیل اتباع در کشور کمی تسهیل

 شد. البته باید توجه داشت که ضوابط تحصیل و مواردی
 مانند گرفتن یا نگرفتن شهریه از دانش آموز، ورود یا عدم
تحصیل دولتی،  نمونه   مدارس  به  افغانستانی  اتباع   ورود 
و خاص  رشته های  یک سری  در  ایشان  تحصیل  عدم   یا 
اتباع، همیشه  تأسیس یا عدم تأسیس مدارس مخصوص 
سال یعنی  االن  تا  بحث ها  )این  است  بوده  بحث   مورد 

۱۴۰۰ به درازا کشیده است(.
انقالب، معظم  رهبر  سمت  از   ۱۳۹۴ سال  در  اینکه   تا 
هیچ اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر  فرمانی  خامنه ای،   آیت اهلل 
 کودک افغانستانی نباید از تحصیل بازبماند. این فرمان به
 این اشاره داشت که تحصیل، حق همۀ کودکان مهاجر
 است؛ حق همه! چه آن کودک، یک مهاجر افغانستانی
مدارک کودک  آن  چه  و  هلندی  مهاجر  یک  یا   باشد 

هویتی و اقامتی داشته باشد یا نداشته باشد.
بار  ،۱۳۹۴ سال  در  خامنه ای  آیت اهلل  دستور  از   پس 
 دیگر آغوش مسئوالن، مدیران و طبیعتاً مدارس به روی
 کودکان افغانستانی باز شد. این کودکان که خیلی از آن ها
 در ایران متولد شده و به نوعی ایرانی بودند، به راحتی و
 با مشکالت کمتری وارد مدارس می شدند و با پرداخت
مقداری شهریه از حق مسلم تحصیل خود بهره می بردند.
۱۳۹۶ سال  از  اما  داشت؛  ادامه   ۱۳۹۵ سال  تا  روند   این 
پای و  دست  گوناگون،  تصمیمات  و  بخشنامه ها   دوباره 
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مدارس مدیران  سلیقۀ  اعمال  مانند  مواردی   اصالح شود؛ 
 در فرمانبری، عدم وجود نهادی برای برخورد با سرپیچی ها
این شدن  اجرا  چگونگی  پیگیرِی  نبود  و  کم کاری ها   و 

بخشنامه و...
 اما سؤال اینجاست که این سیاست های دست اندازی و باال

و پایینی تا کی باید ادامه داشته باشد؟
 اتباع و مهاجرین افغانستانی تا کی باید منتظر بمانند و ببینند

که رئیس ادارۀ اتباع چه کسی می شود؟
 سلیقۀ وزیر آموزش وپرورش چیست یا بخش امور بین الملل
وزارت آموزش وپرورش کشور چه ذائقه ای پیدا می کند؟
 آیا نیاز به بررسی دقیق مسئلۀ تحصیل کودکان افغانستانی

بین مسئولین جمهوری اسالمی احساس نشده است؟
 آیا زمانش نرسیده است که بخشنامه ها کنار زده شوند و

قوانینی صریح، متقن و صحیح تدوین شود؟
 با توجه به تحوالت اخیر کشور افغانستان و تغییرات اساسی
 در میزان مهاجرت برادران و خواهران افغانستانی به ایران،
بر سر آن این مسئله، تصمیم گیری   بررسی جزئی و دقیق 
داشته طوالنی  نسبتاً  اجرای  تضمین  که  قانونی  تصویب   و 
اینکه حرف و  باشد، ضروری به نظر می رسد. کالم آخر 

فرمان رهبر نباید روی زمین بماند.

زهرا محمدزاده  مشاوره ۹۸

 این کودک نو پا را زنجیر کرد؛ به طوری که تا سال ۱۳۹۸
 سیاست و بخشنامۀ محکم و ثابتی وجود نداشت و کودکان
با حوزه،  این  دغدغه مندان  و  والدین  همراه  به   افغانستانی 
 چالش های زیادی مواجه می شدند. این رویه تا سال ۱۳۹۹
صدور نهایتاً  بود.  برقرار  دست اندازهایش  وجود  با   و 
 بخشنامه ای در تابستان ۱۳۹۹، قفلی محکم بر آن زنجیر زد؛
از مهاجرین حق تحصیل به دو گروه  تنها   بخشنامه ای که 
را اتباع  از کودکان  زیادی  تعداد  و  را می داد   در مدارس 
 بدون مدرسه باقی می گذاشت. طبق گفتۀ فعالین فرهنگی
 و اجتماعی، این بخشنامه به نوعی همه را در بهت فرو برد.
با مسئولین  که  بود  شده  گرفته  حالی  در  تصمیمات   این 
 مدارس خودگردان هم همکاری الزم را نداشتند، یعنی یا
 آن ها را به رسمیت نمی شناختند یا غیرقانونی می خواندند و
 پلمپ می کردند و یا مشکالت این مدارس همچون کتاب

درسی و دیگر موارد را حل نمی کردند.
 بخشنامۀ مذکور دوباره در سال ۱۴۰۰ تکرار شد؛ اما این بار
 افراد دغدغه منِد حوزۀ تحصیل و مهاجرت از بهت درآمده
 بودند و با کنشگری و مطالبه گری های مناسب، مسئولین را
 مجاب کردند تا تغییراتی اعمال کنند و بخشنامۀ جدیدی
 تدوین شود. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان بخشنامۀ نهایی
در هرچند  است،  خوبی  بسیار  موارد  دارای   ۱۴۰۰  سال 
 اجرای آن کم کاری هایی صورت گرفته که باید جبران و

 باید توجه داشت که ضوابط تحصیل و مواردی مانند گرفتن یا نگرفتن شهریه از دانش آموز، 
 ورود یا عدم ورود اتباع افغانستانی به مدارس نمونه  دولتی، تحصیل یا عدم تحصیل ایشان
اتباع، همیشه یا عدم تأسیس مدارس مخصوص   در یک سری رشته های خاص و تأسیس 

مورد بحث بوده است.
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جنگ بود در چشم های مادر و در جیب پدر.
پوتین های و  شوروی  چکمه های  می آید،  یادم  وقتی   از 
می نشاندند. زخم  نیمه جان  خاک  این  تن  بر   آمریکایی 
 صداهای مهیبی در شهر می پیچید، کوهستان ها را می لرزاند
 و خون به دیوارها می پاشید. کوچک تر که بودم، شب ها از
اینکه از ترس  پنجره می ایستادم؛   خواب می پریدم و کنار 

مبادا سینۀ آسمان را بشکافند.
این با  است ،  کالن  کابل  آسمان  بخواب.  می گفت   مادر 
 صداها دریده نمی شود. پدر زیر لب می گفت پنجشیر فراخ

است، با این قشون ها محاصره نمی شود.
ادامۀ است؛  پدرم  خواب های  امتداد  من   کابوس های 

بی خوابی های پدرش، رؤیاهای اجدادم.
موقع که  بودیم  برادر  و  خواهر  چهار  ما  و  بود   جنگ 
قصۀ می گفت؛  را  جوانی اش  قصۀ  برایمان  پدر   تیرباران، 
پدر بود.  گرفته  جنگ  آتِش  را  همسایه  خانۀ  که   زمانی 
عراق است.  وطن  ایران  است.  وطن  افغانستان   می گفت 
اینجا هم  ما  بریزد.  هم  به  را  ایران  بود  کرده  دراز   دست 
پر نگاه  بودیم.  افغان  خلق  دموکراتیک  حزب  دست   زیر 
 از سؤال ما را که می دید، می گفت جماعتی بودند که دین
ایران بعدی ها.  و  قبلی ها  مثل  می دادند،  آزارمان   نداشتند. 
 دور نبود . بودند کسانی از خانواده هایمان که زمان جنگ
به و  بودند  کرده  بقچه  را  جانشان  ما،  خاک  در   شوروی 
 ایران و پاکستان گریخته بودند. ایران انقالب شده بود ، نه

 مثل انقالب ثور که دموکرات ها را سر کار بیاورد. رژیمش
 مسلمان بود. مردمش مثل خودمان خدا و پیغمبر می شناختند 
 و حاال امام هم داشتند. امام گفته بود مرزها را برایمان باز
 کنند و بعدتر جنگ شد. رفتیم تا جراحت های همسایه را
 مداوا کنیم. عمویتان پزشک بود  و من در دانشگاه درس
 ادبیات می خواندم، اما از تفنگ هم سر درمی آوردم. عازم
 جبهه شدیم و به تیپ ابوذر پیوستیم. ۳۰۰ افغانستانی دیگر
 هم آنجا بودند. خیلی هایشان شهید شدند. ۸ سال بعد جنگ
 تمام شد و همان موقع ها بود که حکومت کمونیستی سقوط

کرد و از وطن به وطن بازگشتیم. 
نیست؛ خود دیگر ماست. زبان ایران غریبه   پدر می گفت 
 و فرهنگش شبیه ماست  و حتی تاریخش تا همین سده های

اخیر با ما یکی بوده.
می بارید. گلوله  کابل  آسمان  از  و  می گفت  قصه   پدر 
برادر بود.  اما زندگی هم  بود،   بزرگ تر که شدیم جنگ 
فقر در  می خواند.  درس  کابل  دانشگاه  در   بزرگ ترم 
در رسید  خبر  که  روزی  تا  بودیم،  خوش  هم  ناامنی ها   و 
 دانشگاه انتحاری زده اند و پدر و مادرم هرچقدر به او زنگ

زدند، جواب نداد.
و عراق  هوای  دیگرم  برادر  که  افتادم  روزهایی  آن   یاد 
 شام را در سر داشت و با هزار زحمت به ایران رفت تا با
 لشکر فاطمیون از دل یک جنگ، عازم جنگی دیگر شود.
خانه برگشت،  موعود  زمان  از  دیرتر  وقتی  هم  موقع   آن 
بود؛ شده   همین طور 
کنار مادر  هم  بار   این 
 من در ایوان نشسته بود
حیاط در  حیران  بابا   و 
دیوار به  می زد.   قدم 
داد. پیامی  و   تکیه کرد 
 بغضش را فرو خورد تا
که نچکد  اشکی   قطرۀ 
را امیدش  کم جان   نور 
نوشت: برایش   بُکشد. 
کجاستی؟ پدر   جان 
نیامد. هرگز   جوابش 
 پدر بر خاک های کف
از مادر  نشست.   حیاط 
برنخاست. سیاه   خاک 

از وطن تا وطن
بررسی تاریخ مهاجرت کودکان افغانستانی
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 دربه در از مدرسه ای به مدرسۀ دیگر برای ثبت نام می رفتیم.
صورت های و  کشیده  چشم های  به خاطر  می رفتیم،   هرجا 
نمی کردند. سراغ مدارسی می رفتیم که ثبت نامم   گردمان 
آن ها بودند.  شده  افغانستانی ها  آموزش  مراکز  به   تبدیل 
 هم یا جای خالی برایم نداشتند یا پول زیاد می گرفتند و یا
 کارشان قانون نداشت و هر بار مدارک جدید می خواستند.
 ناامیدتر از قبل به آخرین مدرسه رجوع کردم و آنجا بود
اینجا با  افغانستان   که گفتند سطح سواد در نظام آموزشی 
اما قبول،  خواندنت  درس   کالس  هشت  است.   متفاوت 
باید نداشتم.  پنجم شروع کنی. چارۀ دیگری  پایۀ  از   باید 
 به شیوه ای از خانه فرار می کردم تا کمتر نگاهم به مردک
 هم خانه مان بیفتد که چشم پاکی نداشت. پدر که فهمید از
فریاد لرزان  با صدای  یادم هست که  بیرونشان کرد.   خانه 
به خاطر جان او می گفت: من و تو وطنمان را  به   می زد و 
هنوز یک جو اما  بی وطن شدم،  ترک کردیم.  ناموس   و 
 غیرت که هست! اجارۀ خانه باز روی دوش خودش افتاده

با خون و را البه الی خاک های آمیخته  قلبمان  از   تکه ای 
باروت کابل گذاشتیم.  

مدرسه اسم  فرستادیم.  مدرسه  به  را  خواهرم  بعد،   سال ها 
کابل( )غرب  خودمان  نزدیکی  در  و  بود   »سیدالشهداء« 
و می گرفت  را  روزه هایش  اولین  خواهرم  داشت.   قرار 
 دعای افطار را اول کتابش نوشته بود. رمضان آن سال هم
بلند شد. از خواهر کوچکم و  کابل لرزید و بوی باروت 
لباس و کیف و کتاب درسی پاره   هم کالسی هایش چند 
سال های داشت.  نگه  طاقچه  سر  را  همان ها  مادر  که   ماند 
 زیادی بود که ما در وطنمان هنگام بیرون رفتن عزیزی از
 خانه، خطر برنگشتن و تکه تکه بازگشتنش را می پذیرفتیم؛
 این قصۀ تکراری و خاطرۀ مشترِک بیشتر مادران و پدران

افغانستان بود.
می چکید. خون  دیار،  این  جمعه های  از  که  بود   مدت ها 
جا آنجا  در  را  تنی  پارۀ  می رفت،  جمعه  نماز  به   هرکه 

که نکشید  طول  زیادی  مدت   می گذاشت. 
پیدا قبل  از  پررنگ تر  طالب ها  کلۀ  و   سر 
بوی همچنان  اما  رفتند؛  آمریکایی ها   شد. 
پیچیده خاکمان  مشام  در  ناامنی  و   ترس 
بقچه ای در  را  نانش  و  جان  دوباره  پدر   بود. 
به پکول  و  کرد  تن  به  تنبان  پیراهن   پیچید، 
پوشید را  پیزارش  و  برقع  مادر  گذاشت.   سر 
 و به سمت ایران راهی شدیم؛ شاید گریختیم،

شاید هم پناه بردیم.
شبیه که  بودیم  آسمانی  زیر  بعد  روز   چند 
 کابل نبود. با تعدادی از هم وطنانمان به ایران
برای راهی  دنبال  خیلی هایشان  بودیم؛   آمده 
 مهاجرت به وطن سوم بودند و ما نه پول اروپا
 رفتن داشتیم، نه دست و دلش را. روزهای اول
با هرچه داشتیم، آلونکی بعد  و  بودیم   آواره 
اجاره کابل  در  خودمان  خانۀ  از   محقرتر 
برایمان آن قدر  ناچیزش  اجاره بهای   کردیم. 
 زیاد بود که مجبور شدیم یکی از دو اتاقش

را به خانوادۀ مهاجر دیگری اجاره دهیم.  

 آن روزها که گویش ما هنوز برای هم زبانان
هزارویک دنبال  پدر  نبود،  شفاف   ایرانی 
 مدرک هویتی گیج کننده می رفت و من و مادر
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۱. »غریبگی نکن
نکن غریبگی پسرم! 
اینجا خاورمیانه است

و هر کجای خاک را بَکنی
دوستی، عزیزی، برادری بیرون می زند...«.

- گروس عبدلملکیان، کتاب سه گانۀ خاورمیانه

تعداد خواهران دقیق  به طور  مثال  برای  نمی گیرم؛   خبری 
 و برادران پرپرشده ام در نماز جمعۀ گذشته را نمی دانم. از
 حال کودکی که پدرش برای سرنوشتی -شاید- بهتر او را
 به دست سربازهای آمریکایی سپرد خبر ندارم. نمی دانم
 چند نفر موقع فرار از هواپیمایی که وطن را ترک می کرد

افتادند.
می گوید: و  می کند  نگاه  چشم  هایم  در  بار  هر  مادر   اما 
رنگ همین  دنیا  کنج  این  آسمان  عزیزم.  نکن   غریبگی 
 است. دیر زمانی ست آهی که از جان های شرقی برمی آید،
ایران، چه  افغانستان،  در  را خاکستری کرده؛ چه   طاقش 
است وطن  همه اش  دنیا  کنج  این  آن طرف تر.  کمی   چه 
هنوز اما  خاکش  است.  مردمانش  مشترک  زبان  »آه«   و 
اینجا نکن.  دنیا غریبگی  این گوشۀ  »با خاک  دارد.   صفا 
دوستی، بکنی،  را  خاک  کجای  هر  و  است   خاورمیانه 
در ریشه هایت  بگذار  می  زند۱«.  بیرون  برادری   عزیزی، 

خاک بدوند؛ چراکه خورشیدش هنوز گرم می تابد.

هانیه کمری  ادبیات عرب ۹۸

 بود و برای سیر کردنمان کارهای زیادی می کرد. اوایل  
تا برای بازار رفت  به   در کوره پزخانه ها، گچ پز بود و بعد 
به آن این سو  از  را روی دوشش   نان درآوردن، کیسه ها 
نیمه کاره ای ساختمان  در  شب ها  هم  اواخر  این  ببرد.   سو 
 نگهبانی می دهد؛ اما نه کار کردن پدر و نه کارگری کردن
باید نمی داد.  را  زندگی  کفاف  مردم،  خانه های  در   مادر 

کاری می کردم!
می فروختم. فال  چهارراه  نزدیک ترین  در  مدرسه  از   بعد 
از قبل  مادر  که  بود  شعرهایی  آن  گرو  در  من  نان   حاال 
 آنکه این قدر تکیده شود، در روزهای آرام کابل برایمان

می خواند.
 این روزها زندگی سخت می چرخد. گاهی لبۀ جدول های
 چهارراه در انتظار قرمز شدن چراغ می نشینم و ثانیه به ثانیۀ
 کوتاه شدن عمرم را از روی شمارنده می بینم. فکر می کنم
 برای ما چهار تا پنج میلیون نفر مهاجر افغانستانی، این وطن
هیچ گاه که  مردمی  از  صرف نظر  است؛  وطن  همان   هم 
 افغانستانی ها را از خودشان نمی دانند. ثانیه های پشت چراغ
فکر شده  فغانستان  و  آهستان  که  جانستانی  به   را 
نمی کنم. برای مادرم از غریبی هایمان نمی گویم. از وطن
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شهرک همان  در  را  راهنمایی  و  ابتدایی  خواندم.   درس 
دبیرستان بندرعباس رفتم.  به شهر  دبیرستان  برای   بودم و 
در و  دادم  آزمون  که  بود  شهر  دبیرستان  بهترین   نمونه، 
وارد که  بودم  افغانستانی ای  سومین  من  قبول شدم.   آنجا 
دورۀ طول  در  گرفتم.  را  ریاضی ام  دیپلم  و  شدم   آنجا 
 دبیرستان درسم خیلی خوب بود و همیشه جزو المپیادی
 های فیزیک و ریاضی بودم و تا سطح استانی باال رفتم. در
تهران دانشگاه  کشاورزی  مهندسی  رشتۀ  در  هم   کنکور 
 قبول شدم. البته آن موقع سال اولی بود که برای مهاجرین
 محدودیت ایجاد کردند و خیلی از شهرها را نمی توانستیم

انتخاب کنیم.

 چه سالی بود؟
انتخاب نمی توانستیم  را  بندرعباس  خود  حتی   .۷۴  سال 
کردیم. راه اندازی  را  مدرسه   ۷۹ سال  در  بعد   کنیم. 
زیادی بچه های  اینجا  شدیم  خبردار  که  بود  وقت   خیلی 

لطفًا خودتان را معرفی کنید. 
نادر کرده ام.  تعریف  مرتبه  چندین  را  داستان  این   من 
مزار شهِر  چوپان«  »علي  روستای  زادۀ  هستم،   موسوي 
سالگی هشت  تا  تقریباً  افغانستان.  بلخ  استان   شریِف 
درس آنجا  را  ابتدایی  دوم  کالس  تا  و  بودم   افغانستان 
 خواندم و بعد مدرسه مان را آتش زدند و حدود یک سال
البته قبل از  و نیم مدرسه نرفتم و بعدش به ایران آمدیم. 
تنها بقیۀ اعضای خانواده آمده بودند و من   من، مادرم و 
مزار شریف جا پدربزرگم در  پیش  بزرگ ترم   با خواهر 
بندرعباس ایران آمدم، در شهر  به   مانده بودم. زمانی که 

درسم را از کالس سوم ابتدایی شروع کردم.

یعنی شما حدود چه سالی آمدید؟
 فکر می کنم زمستان ۶۲ وارد ایران شدم و از مهرماه سال
در کردم.  شروع  ابتدایی  سوم  کالس  از  را  درسم   ۶۳ 
 منطقه ای به نام شهرک توحید معروف به »شهرک شغو«

کودکان  تحصیل  و  امید   فرهنگ، 
افغانستانی

 مصاحبه با مدیر مدرسۀ خودگردان فرهنگ، آقای نادر
موسوی
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به آموزش نیاز  نیز  بعدتر دیدیم که معلم ها  باشند.   داشته 
 دارند. ما خودمان هم دانشگاهی بودیم و از همان جمع های
 دانشجویی پرس وجو کردیم و سه چهار نفر از بچه هایی
پنج شنبه و  کردیم  پیدا  را  می خواندند  تربیتی  علوم   که 
 جمعه ها کالس های ضمن خدمت گذاشتیم. به این ترتیب
روان شناسی و  تدریس  روش های  معلمین  کردیم   سعی 

کودک و... را یاد بگیرند.
دارند. نیاز  نیمکت  و  میز  به  بچه ها  دیدیم  و  رفتیم   پیش 
و میز  رفتیم  اول  بود،  دوم  سال  زمستان  می آید   یادم 
تا حدی دوم  سال  و  کردیم  پیدا  را   نیمکت های شکسته 
 با آموزش وپرورش ارتباط برقرار کردیم و آنجا رفتیم و
 داستان مدرسه را برایشان گفتیم. گفتند میز و نیمکت نو
 نمی توانیم بدهیم، اما می توانید بروید انبار اسقاط. اگر میز
من ببرید.  امانت  کردید،  پیدا  بخوری  درد  به  نیمکت   و 
یکی است  یادم  پیدا کردیم.  نیمکت  و  میز  و کلی   رفتم 
 از خاطرات خوبی که آنجا داشتم این بود: نزدیک ۶۰ تا
 نیمکت سالم پیدا کردم و انگار گنج پیدا کرده بودم. هنوز
 هم چندتا از این میز و نیمکت ها را در مدرسه داریم. به
 این شکل مدرسه از حالت نشستن روی موکت خارج و
 کمی شبیه به مدرسۀ واقعی شد. خیلی از این ها هم زمان با
 هم اتفاق افتاد؛ مثاًل تربیت معلمین برگزار می شد و دنبال
بود آذر  و  آبان  حدود  بعد  می رفتیم.  هم  نیمکت  و   میز 
بدانند، افغانستان  دربارۀ  داشتند  اصرار  خیلی  بچه ها   که 
 چون یکی دو سال بود آمده بودند و گرایش ملی شان به
افغانستان شناسی مسابقه افغانستان بود. بعد ما برای   سمت 
نام به  مجله  یک  دوم،  سال  زمستان  در  کردیم.   برگزار 
ارتباطاتمان کم کم  کردیم.  چاپ  بچه ها  برای   »طراوت« 
و کردیم  بیشتر  دیگر  مدارس  و  آموزش وپرورش  با   را 
داشتیم. جلسات  هم  دور  می کنند.  کار  چه  آن ها   دیدیم 
یک کردیم.  برقرار  ارتباط  خودمان  به  شبیه  مدارس   با 
نزدیک تهران،  شهر  همین  در  که  دادیم  تشکیل   شورا 
 ۴۵ تا ۵۰ تا مدرسه عضو داشت. مدارسی بودند که مثاًل
در یکی  خانه شان،  زیرزمین  در  یکی  حسینیه،  در   یکی 
بود. سعی و...   کورۀ آجرپزی، یکی دیگر در مرغداری 
بگذاریم. اشتراک  به  همدیگر  با  را  تجربیاتمان   کردیم 
کردیم. طراحی  کارنامه  کردیم.  درست  پرونده   نشستیم 
 چون رشته مان علوم تربیتی و آموزش وپرورش نبود، کمی
 سخت بود، ولی ما رفتیم خودآموز کتاب خواندیم و سعی
 کردیم خیلی از مطالب را یاد بگیریم. خوشبختانه انگیزه
رفتیم. پیش  ترتیب کم کم  همین  به  و  بود  زیاد  انرژی   و 

 نمی توانند مدارس دولتی بروند و این هم زمان با موج دوم
 مهاجرین در زمان آمدن طالبان بود. قبل از آن هم متأسفانه
 تعداد زیادی از کودکان مهاجرین به علت نداشتن مدرک
 نمی توانستند وارد مدرسه شوند. تیرماه بود که به کمک
 دوستان اینجا را پیدا کردیم و یک خانه گرفتیم و موکت
اینجا برود،  مدرسه  نمی تواند  هرکس  گفتیم  و   انداختیم 
 بیاید. بعد فراخوان برای معلمین دادیم و نزدیک ۳۰۰ تا
تا بچه ها  آمدند، کالس  ۳۵۰ دانش آموز ثبت نام کردیم. 
معلم داوطلبان  برای  سنجشی  همچنین  کردیم.  شروع   را 
 هم انجام دادیم. کالس ها این طور شروع شدند. ما اینجا
 چهار کالس در سه شیفِت سه ساعت و نیمه داشتیم. بعدها
 با زیاد شدن تعداد بچه ها، از آبان ماه یک جای دیگری را

گرفتیم و به همین ترتیب پیش رفتیم.

یعنی همان سال 79؟
 بله، همان سال. بعد که برای کتاب ها پرس و جو کردیم، 
تهران شهرداری  بازیافت  مرکز  در  که  دوستان  از   یکی 
زیادی درسی  کتاب های  اینجا  که  گفت  می کرد   کار 
 می آید. کتاب ها را از آنجا تهیه کردیم. کتاب های تمیز
در و  دادیم  بچه ها  به  و  آوردیم  را  تهران   دانش آموزان 
ثبت نام تا ۸۰۰ دانش آموز   اواخر آبان ماه، ما حدود ۷۰۰ 

کردیم. تراکم بچه ها همین قدر زیاد بود.

 تراکم بچه ها به دلیل نبود سرشماری در آن چند
 سال بود؟

اینجا بروند.  مدرسه  بودند  نتوانسته  بچه ها  اینکه  و   بله 
مدرک بدون  آن،  از  قبل  سال  دو  طول  در   مهاجرین 
مدارس در  دلیل شرایط تحصیل  به همین  و  بودند   آمده 
 را نداشتند. بعضی بچه ها آنجا درس خوانده بودند و چون
آموزشی شرایط  با  دارد،  فرق  واژگان  و  لهجه ها   بعضی 
سطح شوند.  سازگار  نمی توانستند  و  نبودند  آشنا   اینجا 
 سواد بچه های افغانستانی خیلی پایین بود؛ ولی خوشبختانه
 پیش ما خیلی سریع پیشرفت می کردند، چون معلم ها هم
 افغانستانی بودند و خیلی سریع بچه ها را می رساندند. در
 همان سال اول بزرگ ترها را جدا کردیم و یک کالس
 جهشی گذاشتیم. خالصه به همین ترتیب پیش می رفتیم؛
 چون تمام برنامۀ آموزشی دست خودمان بود. خوشبختانه
 بچه ها خیلی خوب همکاری می کردند. سعی می کردیم
 محیط بچه ها صمیمی تر باشد. این مدرسه برایشان دریچۀ
را کودکانه شان  بازی های  بتوانند  که  بود  هم   آزادی ای 
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شهرداری که  بود  نمایشگاهی  مهربان،  یار  یاد   نمایشگاه 
 تا چند سال پیش برگزار می کرد. معموالً آبان ماه برگزار
کلی آنجا  می داد.  کتاب  تهران  مدارس  به  و   می کرد 
که افغانستانی  مدرسۀ  تنها  بود.  عضو  تهرانی   مدرسۀ 
اول سال های  بودم.  من  بود  کرده  جا  آنجا  را   خودش 
روز آخر بار،  اولین  یادم هست  نبود.  کامپیوتری   سیستم 
 رسیدم. داشتند جمع می کردند. هرچی کتاب بود از یک
 انتشارات گرفتیم؛ ولی سال های بعد خیلی گزیده تر کتاب
مناسب را می بردم کتاب های   انتخاب می کردیم. معلم ها 
 را انتخاب کنند. تمام کتابخانۀ ما که اینجاست، از همان
که دادند  گیر  سال  یک  است.  مهربان  یار  یاد   نمایشگاه 
مدرسۀ اما  چیست.  مدرسه تان  کد  و  کجاست   مدرسه 
ناچار کدی.  نه  و  داشت  مجوز  نه  و  بود  خودگردان   ما 
 به جای کد، شمارۀ تلفن مدرسه را گفتم. گفتند چرا کد
 شما این شکلی است؟ باز ماندم چی بگویم. از ترس گفتم
 چون مدرسۀ ما، مدرسۀ خاصی ست. یادم می آید شمارۀ

 کتاب تاریخ و جغرافیای افغانستان و یک کتاب تعلیمات
 اجتماعی به نام »بازگشت« تدوین کردیم. کتاب بازگشت
 را از روی کتاب خانوادۀ هاشمی درست کردیم. ما یک
مزار در  روستایی  از  که  گذاشتیم  را  افغانستانی   خانوادۀ 
نامه می نویسند که برگردید، صلح شده. خانواده  شریف 
 از تهران به مشهد می رفتند، از بچه های ایران خداحافظی
 می کردند، شهرهای افغانستان را می چرخیدند و در نهایت
 آنجا می رفتند. در ضمن آن شهرها را هم معرفی کردم.
افغانستان را توصیف مثاًل   ساختار را کاًل عوض کردیم؛ 
جغرافیای گرفت.  قرار  استقبال  مورد  خیلی  و   کردیم 
که دوستانی  از  همین  برای  نبود،  من  تخصص   افغانستان 
کنند. تدوین  تا  کردم  خواهش  بودند  خوانده   جغرافی 
 برای کتاب تاریخ افغانستان هم یک تیم از بچه های تاریخ
 تشکیل دادیم. بعد روی پیک نوروزی کار کردیم. همان
پیک ها نوروز ۸۰.  برای  یعنی  اول هم کار کردیم؛   سال 
نشد. خوب  خیلی  ولی  دادیم،  فتوکپی  به  چاپ  برای   را 

کردیم. عمل  حرفه ای  دوم  سال   برای 
چندتا کردیم.  کار  چاپی  بار   این 
دوست یک  کردیم.  پیدا  هم   طراح 
که کردم  پیدا  آموزش وپرورش   از 
 جلدشدۀ  تمام پیک های نوروزی ایران
 را به من داد. من از آن ها ایده می گرفتم
پیک کردم  سعی  و  کنم  کار  چه   که 
مسائل و  درسی  مطالب  با  را   نوروزی 
مسائل حتی  کنم،  تلفیق   افغانستان 
سعی می کردیم،  طرح  که  را   ریاضی 
 می کردم مثاًل فاصلۀ شهرهای افغانستان
 را بگویم یا یک سری جشن ها را معرفی
 کنم. سال اول ۸-۷ هزارتا پیک به نام
 »پیک گل سرخ« چاپ و سال های بعد
مدارس برای  کردم.  چاپ  هزارتا   ۲۰ 
می کردم. چاپ  هم  دیگر   شهرهای 
 در کنار آن دورۀ تربیت معلم به شکل
مسابقاتی داشت.  ادامه   گسترده تری 
 که در ایران برگزار می شد را در اینجا
ما بچه های  چون  می کردیم.   برگزار 
نبودند، آموزش وپرورش  سیستم   جزو 
شرکت مسابقات  آن   در   نمی توانستند 
 کنند. بعد در مدارسی که با هم عضو
کردیم. باز  کتابخانه  بودیم،   شورا 
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خواهد منفی ای  اثرات  باشد،  نگرفته  شکل  ذهنی   عالقۀ 
 داشت و آسیب می بینیم. اگر کشوری مورد تهاجم قرار
دفاع ازش  حتماً  باشیم،  دوست  آن کشور  با  ما  و   بگیرد 
 می کنیم، بهش خیانت نمی کنیم، آبادش می کنیم، کمکش
 می کنیم و در سازندگیش شرکت می کنیم. ریشه های ما
از شما شویم. در مورد ما هم  بگذارید   یکی است، پس 
این بچه ها بزرگ  آموزش بچه ها یک نکته  وجود دارد؛ 
 می شوند و هر کدام قرار است در آینده به جایی برسند.
چرا بودم.  ایران  در  من  که  می پرسند  خودشان  از   بعدها 
 نتوانستم مدرسه برم؟ یک بار یکی از بچه  ها می گفت که
افغانستانی زندگی می کردم؛ ولی چون   من در آن محل 
ریشه این  نمی دادند.  قرار  شریک  بازی  در  را  من   بودم، 
 در خانواده دارد. اینکه می گویند تو افغانستانی  هستی یا
 داخل بازی راه نمی دهند متأثر از تفکر خانواده ها است که
 باید تغییر کند. این بدبینی از خانواده شکل گرفته است و
 خانواده آموزش درست نداده و این به بچه منتقل می شود
و پیوندها  می گیرد.  شکل  نفرت ها  از  زنجیره ای  یک   و 
این گونه خودمان اینجوری شکل می گیرد.   محبت ها هم 
بگویم اینکه  است؛  راحت تر  زندگی  و   راحت تریم 
 افغانستانی بد است، ترک بد است، لر بد است و... این ها
 همه در ذهن ماست. خود ما نفرت را به وجود می آوریم و

در گام نخست برای خودمان آزاردهنده ست.

نقشی چه  تربیت  حوزۀ  دانشجویان  شما  نظر   به 
 می توانند در تسهیل فرهنگی-اجتماعی تحصیل

این بچه ها داشته باشند؟
اجتماعی، علوم  دانشگاه  در  دانشگاهیم  دوران  در   من 
 دانشجویان را تشویق به نوشتن پایان نامه دربارۀ مهاجرین
نوشته هم  پایان نامه  چند  کردم.  افغانستانی   کودکان   و 
مهاجرین به  نسبت  استاد  چند  ذهنیت  شد  باعث  که   شد 
 عوض شود. دانشجویان هم همین نقش را می توانند داشته
یک اگر  کنند.  شناسایی  را  مهاجرین  مشکالت   باشند، 
مشکل هم  بقیه  برای  باشد،  جامعه  در  مشکل دار   قاعده 
از فرد  و  پیدا کند  ادامه  نفرت ها  این  اگر   ایجاد می کند. 
 همه جا پس زده شود، در هر صورت این به شما نیز آسیب
 می رساند. برای حفظ تندرستی و آرامش خودمان هم که
 شده باید بتوانیم با بقیه رابطۀ خوبی برقرار کنیم. یکی از
است این  بدهند  انجام  می توانند  دانشجوها  که   کارهایی 
 که این دو جامعه را به هم بشناسانند و پیوند انجام بدهند.

 تلفن مدرسه تا سال ها کد مدرسه بود. خوشبختانه آنجا ما
 توانستیم برای سایر مدارس هم کتاب بگیریم. از سال ۸۰
 تا سال ۹۵ توانستیم بگیریم، اما از سال ۹۵ با کد ملی شد.
در می شد.  ایجاد  مشکل  برایمان  که  بود  جایی  ملی   کد 
انداختیم، مجلۀ »طراوت«  کنار آموزش بچه ها، مجله راه 
 را راه انداختیم. چند سال مجله را چاپ کردیم. یک تیم
 اینجا تشکیل دادیم که باعث شد ما طراحان و نویسندگان
 را پیدا کنیم. همین شادروان محمد سرور رجایی، دوست
پیدا کردیم را سر مجله  ایشان  ما  بود.  اینجا   ما و همکار 
ما ثابت  یار  و  آمد  می گفت.  کودکان  برای  شعر   که 
این شکل شاعران کودک کنار هم جمع شدند. به   شد. 
بعد، کتاب های کودک را چاپ کردیم. به   از سال دوم 
نام »پالپالک« به  مجلۀ کمک آموزشی راه انداختیم و به 
 معنای کفشدوزک چاپ کردیم. من الگوها را معموالً از
 ایران می گرفتم و ساختارش را تغییر می دادم. بعد توانستیم
بکنیم. و چاپ  بگیریم  را  آفتاب«  »کودکان  مجلۀ   مجوز 
کودک کتاب های  دوستان،  کمک  با  توانستیم   همچنین 

زیادی چاپ کنیم. 
است این  آموخت،  بچه ها  به  باید  که  چیزهایی  از   یکی 
 که سعی کنند زبان همسایۀ خودشان را در هر جایی که
 زندگی می کنند یاد بگیرند، با جهان دیگر آشنا شوند تا
 جهان بین شان تغییر کند و بهتر بتوانند با هم تعامل کنند.
بسیاری ریشۀ  بدانیم.  را  همدیگر  زبان  باید  دوستی   برای 
همدیگر زبان  ندانستن  همین  از  جنگ ها  و  دشمنی ها   از 
 است. ما زبان همدیگر را می دانیم؛ پس دوستی  بین ایران
 و افغانستان باید بیشتر شکل بگیرد. یکی از کارهایی که
 من به بچه ها می گفتم این بود که ماهی یک بار به دوست
را ایرانی تان  دوست  چند  نام  یا  بنویسید  نامه   ایرانی تان 
 بگویید. اگر هم دوست ایرانی نداشته باشند، به این فکر
بعدش باشم.  داشته  ایرانی  باید دوست   بروند که من هم 
بازی هایی چه  یا  می روید  هم کجا  با  که  می پرسیدم   هم 
دوستی ها تا  شود  کار  باید  این ها  روی  می دهید.   انجام 

شکل بگیرد.

بحث مورد  همین  هم  ما  اصلی  دغدغۀ   دقیقًا 
 فرهنگی-اجتماعی و دید مثبتی که باید بین دو

ملت وجود داشته باشد هست.
 اگر ما که در این اجتماع زندگی می کنیم، نسبت به آسیبی
پیوند و آن اگر آن  باشیم،  بی تفاوت  اجتماع می بیند   که 
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و پیدا  باید  اشتراکات  شود،  شناسایی  باید   اشکاالت 
 تقویت شود تا افغانستانی هایی که در ایران هستند، بتوانند
مهاجر از کودکان  نامه  من چند  کنند.  تحصیل   به راحتی 
 افغانستانی جمع کرده بودم و  می خواستم آن ها را کتاب
 کنم و به معلمین هدیه کنم تا شاید ذهنیتشان دربارۀ این
برای شاید  جمله  یک  گفتن  چراکه  شود؛   بچه ها عوض 
 معلم چیزی نباشد و ازش گذر کند، ولی زخمی در دل این
 بچه ها ایجاد می کند و سال های سال در ذهنشان می ماند.
 این خصلت آدمی ست. همان طور که مهر و محبت در یاد

این بچه ها می ماند.

ممکن است دربارۀ جایزۀ آلما توضیح بدهید؟
 این جایزه به سه دسته از افرادی که در ترویج کتاب خوانی،

نوجوانان و  کودک  برای  داستان نویسی  و   تصویرگری 
بهترین، که  کسی  به  یعنی  می شود؛  داده  می کنند،   کار 
حوزه سه  این  در  را  کار  تأثیرگذارترین  و   خالقانه ترین 
 انجام داده باشد. در سوئد هست و مبلغش هم ۵۲۰ هزار
است. من معروف  ادبی کودکان«  »نوبل  به  و  است   دالر 
کارهایی به خاطر  افغانستانی  شخص  عنوان  به  بار   اولین  
و کودکان  نویسندگان  انجمن  طرف  از  بودم،  کرده   که 
 نوجوانان ایران نامزد این جایزه شدم. امسال هم از طرف
می خوانم« »من  جایزۀ  عنوان  به  کودک  کتاب   شورای 
از و  هست  سوئیس  در  جایزه  این  مرکز  شدم.   معرفی 
 طرف شورای جهانی کودک داده می شود. هر سال یک
پرورشی کانون  یا  غیردولتی  سازمان  یا یک   خبرگزاری 

ایران مبلغ جایزه را می پذیرد.

افغانستانی بچه های  سواد   سطح 
 خیلی پایین بود؛ ولی خوشبختانه
پیشرفت سریع  خیلی  ما   پیش 
هم معلم ها  چون   می کردند، 
سریع خیلی  و  بودند   افغانستانی 
همان در  می رساندند.  را   بچه ها 
جدا را  بزرگ ترها  اول   سال 
جهشی کالس  یک  و   کردیم 
 گذاشتیم. سعی می کردیم محیط
این باشد.  صمیمی تر   بچه ها 
 مدرسه برایشان دریچۀ آزادی ای
بازی های بتوانند  که  بود   هم 

کودکانه شان را داشته باشند.

،،

،،
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سال اردیبهشت  در  انقالب  معظم  رهبر  که  آنجا  تا   شد، 
 نودوچهار به صراحت اعالم کردند که »هیچ دانش آموز

افغانستانی از تحصیل بازنماند، حتی غیرقانونی«.
به دستور  با  انقالب   رهبر  که  اخیر  سال  دو  مرور   البته 
»تهران، جملۀ  بیان  و  افغانستانی«  مهاجرین  همۀ   »تکریم 
سیاست که  می کند  مشخص  افغانستانی هاست«،   خانۀ 
مهاجرین با  مواجهه  در  اسالمی  جمهوری  نظام   عالی 
تدوین انقالب  اولیۀ   افغانستانی، همچنان طبق آرمان های 
 می شود و کم کاری ها و بدکاری های مدیریت بی آرمان
 و بوروکراتیکی که مهاجرین را به  چشم »بیگانگان« نگاه

می کند، انحراف از آرمان های انقالب است.
کودکاِن در سن تحصیِل محروم از تحصیل

تحصیل اجازۀ  دستور  علنی  صدور  از  بعد  اول  سال   در 
سن در  کودکاِن  از  درصد  پنجاه  حدود   افغانستانی ها، 
مدرسه به  و  کردند  تحصیل  به  اقدام  افغانستانی   تحصیل 
 رفتند. این عدد تا سال ۹۷ رشد و توسعۀ خوبی داشت؛ ولی
با اعمال قوانین سخت و تبصره  های تا امسال   از سال ۹۷ 
بسیاری مشکالت  با  مهاجرین  تحصیل  مجدداً   مختلف، 

رو به رو شده است.
 در بخش نامه های آموزش وپرورش مشخصاً گفته شد که

 طی چهار دهۀ گذشته، شاهد ورود موج مهاجرین از کشور
 افغانستان به داخل کشور بوده  ایم. ورود این مهاجرین به
 کشور همواره با چالش های زیادی همراه بوده که کمتر
 بدان ها پرداخته شده است. یکی از مهم ترین مسائلی که
 مهاجرین با آن درگیر هستند، مشکالت تحصیل کودکان

و نوجوانان مهاجر در ایران است.
تا چهار سه  دوره  هایی  در  می  دهد که  نشان   گمانه  زنی  ها 
مهاجر نفر  هشت   هزار  حدود  دوره  هایی  در  و  نفر   هزار 
ایران شده است. حداقل در شش ماه گذشته، یک  وارد 
توجه با  که  شده اند  ایران  وارد  افغانستانی  مهاجر   میلیون 
نفر هزار  تا ۳۰۰  افغانستان حدود ۲۵۰  نسبت جمعیتی   به 
 از آنان، کودک و در سن تحصیل هستند؛ یعنی هفت تا
تا  ۷۰ تقریباً  قبلی حضور  آمارهای  همچنین  سال.   هجده 
 ۸۰ هزار کودک افغانستانی را فقط در شهر تهران گزارش
دلیل به  اخیر  ماه  های  امروزه و در  این آمار   می  دهند که 
 افزایش آشوب  ها و درگیری در کشور افغانستان افزایش

چشمگیری داشته  است.
 به طورکلی مهاجرین افغانستانی به دو دسته تقسیم می  شوند.
 اول دسته ای که به هر طریقی دارای مدارک اقامتی هستند
قوانین طبق  و  ندارند  اقامتی  مدارک  که  دوم گروهی   و 

هستند غیرقانونی   ایران 
اخیر دهۀ  یک  تا   که 
جا تحصیل  از   همگی 

می  ماندند.
شصت دهۀ   اواخر 
از  گروه  هایی 
 افغانستانی  های ساکن در
تأسیس به  شروع   ایران 
خودگردان  مدارس 
مختلف شهرهای   در 
 ایران کردند. اغلب این
مساجد، در   مدارس 
 حسینیه و یا در خانه های
 شخصی برگزار می  شد.
 هرچند سطح علمی این
 مدارس قابل قبول نبود؛
 اما رفته  رفته باعث جلب
دغدغه مند قشر   توجه 
آسیب این  به   ایران 

بزرگ تر که باشی...
تأملی در مسئلۀ کبر سنی دانش آموزان افغانستانی
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 و رفته  رفته منزوی  تر می  شوند. افزون  بر این اختالف سنی،
 خود تفاوت در مرحلۀ رشد فکری و جسمی همچون بلوغ
 جنسی، تفاوت در دغدغه ها و تفاوت در توانایی یادگیری
 را نیز در پی دارد که سختی ایجاد ارتباط های دوستانه را

مشدد می  کند. 
قلدری کالس  ها  این  در  محتمل  آسیب  های  دیگر   از 
که است  هم  کالسی  هایشان  برای  باالتر  سن  با   کودکان 
را درگیر آسیب های از کودکان  بیشتری  تعداد   می  تواند 
بعد سال های  در  آسیب ها  این  کند.  رفتاری  و   تحصیلی 
 و هنگام ورود به جامعه  های بزرگ تر، بازار کار و یا در
بود. اثرگذار خواهد  افراد   ازدواج و سبک فرزندپروری 
 این موارد می  تواند یک جامعۀ شکننده و پر از آسیب و

بزه را تولید کند.
 امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در
 تالش برای ایجاد ظرفیت به منظور مهاجرپذیر بودن هستند
 و مردم پرتالش افغانستان همیشه مورد استقبال کشور های
 اروپایی واقع شده اند. برخالف کشور های مهاجرپذیر از
 افغانستان همچون آلمان، ایران و افغانستان دارای همگونی
 فرهنگی بسیار زیادی هستند که این موارد خود می  تواند

عاملی پیش برنده برای داشتن جامعه  ای پیش ران باشد.
 اما ایران که اتفاقاً در حال گذار از پنجرۀ جمعیتی است و در
 سال  های آینده، نیاز مبرم به نیروی کار جوان، متخصص و
 آموزش  دیده پیدا می  کند، به ظرفیت ایجادشده از حضور
دارند، حضور  ایران  در  میل  با  که  افغانستانی   مهاجرین 

توجه کافی اعمال نمی  کند.

زهرا آذربرا  مشاوره ۹۷

که هستند  مدارس  در  تحصیل  شرایط  واجد   کودکانی 
 حداقل سه سال از اقامتشان در ایران گذشته  باشد که این
 موضوع با توجه به افزایش مهاجرت افغانستانی ها در سال
افغانستانی های از  اعظمی  بخش  محرومیت  باعث   جاری 
اساس بر  که  است  حالی  در  این  می شود.  ایران   ساکن 
مانع تحصیل قانونی  و  تبصره   نباید هیچ   تصریح رهبری، 

این کودکان می  شد.
و کودکان  این  بود  امیدوار  باید  حالت  بهترین  در   حال 
 نوجوانان طی گذشت این سه سال جذب بازار کار نشده،
کلی سخت  شرایط  یا  و  نشوند  مختلف  بزه های   دچار 
 مهاجر بودن، آنان را به انزوای اجتماعی یا جامعه گریزی
 نکشاند تا باألخره پس از گذشت سه سال اقامت در ایران
 با داشتن اختالف سنی با هم  رده  های تحصیلی خود وارد
 کالس  های درس شوند؛ این بدان معناست که ما همواره با
 کالس های درسی روبه رو هستیم که کودکان افغانستانی
خود هم کالسی های  با  سال  سه  حداقل  سنی  اختالف   با 
 در مدارس حاضر هستند. این اختالف سنی به خودی خود
آنان تحصیل  روند  و  کودکان  بین  مشکل  ایجاد   باعث 

می  شود.
 طبق گزارش های میدانی معلم ها از دانش آموزانی که 
 دارای کبر سنی هستند، پرخاش و انزوای بیشتری گزارش
 می دهند و این کودکان را به نسبت هم  رده  های خود در
می دانند. تحصیلی  و  اجتماعی  آسیب های جدی  معرض 
از خود  هم کالسی های  میان  در  باالتر  سن  با   کودکان 
 اعتمادبه نفس معقولی برخوردار نیستند و همیشه متفاوت
 بودن خود را عمیقاً احساس می کنند. این کودکان اغلب
 نمی  توانند با هم  کالسی  های خود تعامل مثبتی داشته  باشند

سنی  کبر  دارای  که  دانش آموزانی  از  معلم ها  میدانی  گزارش های   طبق 
 هستند، پرخاش و انزوای بیشتری گزارش می دهند و این کودکان را به نسبت
،،هم  رده  های خود در معرض آسیب های جدی اجتماعی و تحصیلی می دانند.

،،
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کارهایی کشیدن  دوش  بر  به  مجبور  موجود،  الزامات   و 
ولی ندارد،  همخوانی  سن وسالشان  با  چندان  که   هستند 

مگر این تحصیل حق همۀ آن ها نیست؟
 خوب است اگر از این حق و از آن تمایل بچه ها می گوییم،
 از شرایط کودکان کار و نحوۀ تعامل و رو در رو شدن ما

با آن ها نیز بیشتر و بهتر بدانیم.
*

 پسرک سرش را پایین انداخت و به سمت ماشین دیگری
رفت.

 با خودت فکر کن که او االن به چه چیزی فکر می کند.
 چه چیزی هر روز و هر لحظه در ذهن او تکرار می شود؟

»دیده نشدن.«
و نژاد  هر  با  و  سن  هر  در  انسان ها  که  می دانید   حتماً 
انسان دیده شوند؛ پس به عنوان یک  نیاز دارند   قومیتی، 
 چرا کودکان کار را مستثنی از این قاعده می دانیم و سعی
 می کنیم با روی برگرداندن و مشغول کردن خود، عذاب

وجدان درونمان را سرکوب کنیم؟
با کودکان کار چگونه اوصاف، در مواجهه  این  با   حاال 

برخورد کنیم انسانی تر است؟
کودکان این  نفع  به  نه تنها  ما  خرید  سود  اینکه  نه   مگر 
 نیست، بلکه باعث توقع بیشتر سردستۀ باند آن ها می شود و

 صدای ضعیفی که از پشت پنجرۀ باال کشیده شدۀ ماشین
 شنیده می شد، باعث شد سرم را بلند کنم و به جلو خیره

شوم.
 پسربچه ای ۸، ۹ ساله با چشمان درشت و ابروان از التماس
 درهم رفته اش، با انگشت به پنجره می کوبید تا شاید دلی

به رحم آید و دستمال هایش فروش برود.
را چشمانش  حتی  نمی شنید،  را  صدا  اما  راننده   آقای 
را چیزی  چه  می کند  التماس  پسرک  ببیند  تا   نچرخاند 

بفروشد.
انگار اصاًل پسرک وجود نداشت.

*
حتی نیست،  دست  در  کار  کودکان  از  دقیقی   آمار 
اما نداریم؛  کودکان  این  ملیت  دربارۀ  درستی   اطالعات 
 بنا بر تجربۀ اندکم در برخورد با کودکان کار و مجاورت
 با دغدغه مندان این حوزه، بدون اغراق بیش از ۹۵ درصد
ً  آن ها کودکان زیبای افغانستانی هستند؛ درحالی که اکثرا
 کمترین شباهت ظاهری را به نژاد افغانستانی دارند و این

امر حاصل اختالط نژادی است.
 ما ادعای قیام برای حمایت تحصیلی این کودکان را داشته
والدین برای  که  می دانیم  می کنیم.  تلقی  مهم  را  آن   و 
 بچه ها، چیزی لذت بخش تر از درس خواندن فرزندانشان

آنان موفقیت   و 
خوب اما   نیست؛ 
 است تصویر شمار
آن از   زیادی 
خاطر به  را   بچه ها 
مجبور که   آوریم 
کاری و  تالش   به 
نسبت چندان   دو 
کودکان سایر   به 
کودکانی  هستند. 
طرفی از   که 
 بدشان نمی آید در
 آرامش، کتابی در
یا بگیرند   دست 
 کنار دوستاِن خود
کالسی  فعالیت 
بر بنا  دهند،   انجام 
شرایط  اقتضای 

نامرئی
جستاری در نحوۀ تعامل با کودکان کار
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شاید حتی به ضرر کودکان تمام شود؟
 اوالً اکثر کودکان کار از طرف خانواده و به دلیل شرایط
 نامطلوب اقتصادی مجبور به کار می شوند و باندی در کار

نیست.
نداشته تعیین سرنوشت خود دست  در   ثانیاً کودک کار 
 و تقصیری بر گردن او نیست؛ پس باید مانند یک انسان
 شریف که در حال تالش برای بهبود معاش خانواده است،

با او برخورد شود.
 فرض کنید وارد مغازه شده اید و فروشنده در حال عرضۀ
 اجناس خود است. شما روی برمی گردانید و او را نادیده

می گیرید؟
بازاریابی حال  در  فروشندۀ  یک  مانند  نیز  کار   کودک 

اجناس خود است.
را می کند  عرضه  شما  به  فروشنده  که  چیزی  هر   یقیناً 
 نمی خرید و اگر نیاز به کاال نداشتید یا مورد پسندتان نبود،

تشکرکرده و از مغازه خارج می شوید .
 رفتار مناسب با کودکان کار دقیقاً مشابه رفتار محترمانه با

 فروشندگان مغازه هاست. اگر نیازی به اجناس او نداریم،
 از اینکه برای تأمین معاش خانواده اش تالش می کند تشکر
 می کنیم و برایش آرزوی موفقیت خواهیم کرد . هرچند
به جلب اصرار  مغازه  فروشندگان  از  بیشتر   این کودکان 
و ترحم  با جلب  که  آموخته اند  احتماالً  و  دارند   مشتری 
 تأثیر عاطفی بر افراد، امکان جلب مشتری بیشتری خواهند
 داشت؛ اما اینجاست که باید صبور باشیم و برخالف متأثر
و شویم  قائل  ارزش  او  پرتالش  شخصیت  برای   شدن، 

تحسینش کنیم.
 نکتۀ آخر اینکه من هیچ گاه ندیده ام شخصی از فروشنده ای
دارد، سال  چند  کجاست،  خانه اش  که  بپرسد  مغازه   در 
باعث  نامش چیست، آیا پدرش کار می کند، چه چیزی 
او برای  چراکه  و...؛  می رود  مدرسه  آیا  کند،  کار   شده 

حریم خصوصی قائل هستیم.
رفتار با  می سازند.  را  آینده  بزرگساالن  کار،   کودکان 

درست با آن ها از جمعیت بزهکاران آینده بکاهیم.

فاطمه نظری  علوم تربیتی ۹۶
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 بوکولوژی: اهل کجایم؟ اهل همدلی
 معرفی و تحلیل کتاب طعم سیب زرد، نوشتۀ ناصر

یوسفی

پسری که هرگز پدرش را ندیده:

 سینا خیلی کوچک بود که پدرش، او و مادر را ترک کرد و رفت پی آرزوها ی دیرینه اش. خیلی
 کوچک بود که فهمید چقدر رها شدن تلخ و سخت است و برای این سختی، سینا تمام عمرش
 تا به امروز را صرف این کرده تا »پسر خوبی باشد«. آن قدر خوب که دیگر هیچ وقت تنها شدن را
 تجربه نکند. با این حال اضطراب و ترس از تنهایی، زندگی او را تیره کرده؛ آن چنان که این روزها

شب ادراری، وسواس و گوشه گیری همراه سینا است...

پسری که هرگز وطنش را ندیده:

 خانوادۀ نثار سال های زیادی ست که از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند. پدر نثار بابای
 مدرسه است و پسر هم در همان مدرسه درس می خواند. با اینکه مدیر مدرسه و معلم ها او
 را به عنوان یک دانش آموز خوب و درس خوان قبول دارند؛ اما بچه های مدرسه یا احساس
 خوبی به حضور نثار ندارند و یا اصاًل حضور او را احساس نمی کنند. او فکر می کند بقیه
 از دوستی با او می ترسند، چراکه به نظرشان آن ها زیادی با هم فرق دارند. او هرگز طوری
 رفتار نکرده است که نشان از عالقه به معاشرت و دوستی با بقیه بدهد؛ اما با پیش قدم شدن

سینا برای رفاقت، ماجرا عوض می شود...
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دوستانی دارم بهتر از برگ درخت:

 سینا به پیشنهاد روان کاو خود، دکتر صبا، بیشتر به اطرافیانش توجه می کند و سعی دارد تا بهتر با آن ها
 ارتباط بگیرد. در طی این تالش ها سینا بعد از مدت زیادی هم کالس بودن با نثار، دانش آموز افغانستانی و
 همین طور ماهان، رفیق قدیمی اش، تازه متوجه ویژگی هایی مثل صداقت در رفتار آن ها و شباهت  سالیق

و روحیات خود با آن ها می شود.
 در جریان داستان و در ارتباط با شخصیت ها بی حضور خودخواهی، خشم و تعصب، مادر، ماهان و نثار 
 می شوند دلیل شجاعت و انگیزۀ سینا برای ادامۀ زندگی، برای شروعی تازه و فراموش کردن گذشته ای

که آزارش می  دهد.
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 طعم سیب زرد، قصۀ صلح و عشق است؛ صلح و عشقی
ملیتشان، در نژاد و  از سن،  فارغ   که تمامی شخصیت ها 
 نهایت محتاج آن هستند. سینا نیازمند عشق مادر، ماهان
پرمهر نگاه های  به  ماندن  زنده  برای  مادر  است.  نثار   و 
 پسرش نیاز دارد. ماهان خلوت کردن و سفر با رفیقش را
 به هیچ چیز دیگری ترجیح نمی دهد و نثار که تا پیش از
 دوستی با سینا همیشه تنها بازی کرده و درس خوانده و
 هرگز فرصت تماشای شهر را نداشته، به همراهی سینا و
 همۀ ما نیاز دارد. ما مردم این شهر، این کشور و این جهان
 نیاز داریم فراتر از اینکه هر کدام اهل چه دیار و مسلک

و مرامی هستیم، اهل همدلی باشیم.

برشی از سیب زرد:

 سینا کمی فکر کرد. بی آنکه بخواهد، بسیار صادقانه بخشی از آرزویش را با همه
پیدا کنم؛ صمیمی، دوست داشتنی  در میان گذاشت:  »آرزو دارم یک یار خوب 
 و زیبا. آرزو دارم عاشق شوم و کسی عاشقم شود و عاشقم بماند. دلم می خواهد

احساس کند کنارش هستم، می تواند به من تکیه کند و همیشه کنارم باشد«.
آقای مهری پرسید: »این یار چه کسی می تواند باشد؟«

»نمی دانم، شاید کسی که قرار است با آن زندگی کنم، بچه هایی که می خواهم  
داشته باشم، دوستانم، هم کالسی هایم، دوستان امروز و فردایم و...«.

فاطمه صبور  علوم تربیتی ۹۹
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برسد به دسِت ما
نامه های دانش آموزان افغانستانی برای دوستان ایرانی




