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 مقدمه:

ایران   در  افغانستانی  مهاجران  برای  از حق تحصیل  است،  بسیار   فرازوفرودهایبرخورداری  داشته  مدارس  ی  جریان 

اگرچه تحصیل برای دانش آموزان افغانستانی که از مدارک    بیرون آمده.  وخمپرپیچ همین داستان  دل  خودگردان نیز از  

  هایی شهریه رایگان نبود و ملزم به پرداخت    هاآن مدارس برای    بالمانع بوده است اما این  همواره   اقامتی برخوردار بودند

از   بسیاری  برای  از    هایخانوادهبود که  بود و برخی  با سختی همراه  پرداخت آن  از    هاخانواده کم وسع مهاجر  نیز 

ناتوان بودند. همچنین   از    یزیسته   یتجربه روایت  پرداخت آن  که مدارس    دهدمی نشان    افغانستانی  والدین بسیاری 

دانش    نامثبتزمان    معموالًموزان افغانستانی اکراه داشتند. عالوه بر این  دانش آ  نامثبتدولتی در بسیاری از مناطق از  

اتمام   از  پس  افغانستانی  اساس    نامثبت  یدوره آموزان  بر  و  ایرانی  آموزان  طرف    هایینامهبخشدانش  از 

موزان افغانستانی  دانش آ  مدارس در این زمان دیگری ظرفیتی برای پذیرش  بوده است و بسیاری از  وپرورشآموزش 

ر مدارس دولتی ایران محروم بودند.  تحصیل دران که فاقد مدارک اقامتی بودند از  نداشتند. همچنین بخشی از مهاج

محروم  دولتی  تعداد زیادی از این دانش آموزان از فرصت تحصیل در مدارس    هرسال   شدمی باعث    دستازاین عواملی  

نیز    باوجود  خودگردان . مدارس  شوند قانونی و  نیروی  یشدید مالی و مشکالت مد  های کاستیموانع  ریتی و کمبود 

تحصیلی    خألهای شکل گرفتند تا  در ایران  بودند که توسط مهاجران افغانستانی    غیررسمیو   متخصص نهاد هایی نوپا

کنند. پر  را  افغانستانی  آموزان  دانش  آموزشی  نکته  ذ  و  این  استکر  از  ضروری  بسیاری  حاضر  حال  در    این   که 

جریان بوده است و در    عطفی در این  ینقطه   94  سال  کهطوری به در چند سال اخیر رفع شده    تدریج به   هامحدودیت

طی رفع  در مدارس دولتی شدند.    نامثبت مهر این سال تمام دانش آموزان افغانستانی بدون پرداخت شهریه مجاز به  

و    افتیکاهش بسیار  تعداد مدارس خودگردان نیز    و هموار شدن راه تحصیل برای مهاجران افغانستانی  هامحدودیت

 .ندافتیرسمی جایگاه   نهاد هااز سوی رسمی  وزهای مج برخی از این مدارس نیز با دریافت 

 

 

 فهرست: 

اصفهان/ - شهر  در  افغان  مهاجران  خودگردان  مدارس  شفاهی  الل   تاریخ  صفری،روح  مرتضی      سید 

 بهاره آزاد  رضوانی،حسن قانونی،

اصفهانی،  : شهر تهران(/ آرش نصر  موردمطالعهتحصیل اتباع افغانستانی در ایران )  هایسیاست بررسی تأثیر   -

 سید حسن حسینی 

 طلب حقالمللی/ پیمان ی بین ی خودگردان تا مدرسه نادر موسوی: از مدرسه  -



 عکس(/ خبرگزاری عصر ایران مجموعه مدارس خودگردان مهاجرین افغان ) -

همین   - در  "فرهنگی    خودگردانی"پایین:    یسرانه با  شورای    وگوییگفت/  مرادی)رئیس  کریم  محمد  با 

 سرپرستی مدارس خودگردان افغانستان(

جمعیت مبارزه با تبعیض    /ی مهاجران غیرقانونی افغان برای تحصیلشده مدارس خودگردان، رویای ویران  -

 تحصیلی

 شیرین شکیبهای تازه در مدارس ایران/ نیمکتیهم ، کودکان افغان -

 در ایران/ خبرگزاری آناتولی  هاافغان آغاز سال تحصیلی در مدارس خودگردان   -

 خبرگزاری ایسنا  /اندغیرقانونی مدارس خودگردان   -

 آوا   افغانستانی/ خبرگزاری  خودگردانایران برای بازگشایی مدارس    وپرورشآموزش اجازه مشروط وزارت   -

 

 تاریخ شفاهی مدارس خودگردان مهاجران افغان در شهر اصفهان 

 بهاره آزاد  سید مرتضی رضوانی،حسن قانونی،  صفری،روح الل   پژوهشگران:

 

 چکیده 
  اصفهان   شهر  در  افغان  مهاجران   خودگرداناین مقاله به دنبال بررسی علل تاسیس، کارکرد و بررسی پیامدهای مدارس  

  از   پژوهش   این  در.  است  شده  استفاده  "کیفی  روش"  از  آن   اجرای  برای  و  کاربردی  نوع  از  رو   پیش  پژوهش.  است

  پژوهش،   این  آماری  جامعه.  است  شده  استفاده  پرسشنامه  و  حضوری  مصاحبه  مشاهده،  مدارک،  و  اسناد  ابزار  چهار

نفر   37مدارس خود گردان مهاجرین افغان در اصفهان می باشد. نمونه های آماری جمعا    موسسان  و  مدیران  ،  معلمان

نفر با شرکت در مصاحبه در این پژوهش مشارکت داشته اند. جهت انجام    13نفر با تکمیل پرسشنامه و    24بوده که  

شد که اطالعات پرسشنامه    طراحی و تنظیم  "مدیران مدارس خودگردان  "و  "معلمان  "پژوهش دو پرسشنامه مجزا برای  

های مذکور در این پژوهش مورد بهره برداری قرار گرفت. محور مصاحبه ها و سواالت پرسشنامه ها عمدتاً بر روی  

  تاسیس  علل"مقاله این  در  در شهر اصفهان متمرکز بوده است. 1384-1391تجارب مشارکت کنندگان در سال های 

وضعیت امکانات، شرایط و مشکالت  "،  "نحوه مواجه دولت ایران با مدارس"  ،  "آن  پیامدههای  و  خودگردان   مدارس 

 مورد بررسی قرار گرفته است.  "مدارس و نظام آموزشی آنان در شهر اصفهان

 

 مقدمه
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  های   سال  طول  در  طوریکه  به  شود   مهاجرت افغان ها یکی از بزرگترین موج های مهاجرتی قرن بیستم محسوب می

درصد از جمعیت افغانستان کشور خود را ترک کردند. گرچه مهاجران و پناهندگان افغان    30  حدود  1380  تا  1358

درصد آن ها در ایران و پاکستان، به عنوان دو کشور همسایه    96کشور جهان پراکنده شده اند، با این حال    72در  

ایب و مزایای مختلفی برای  (. مهاجرت های برون مرزی می تواند مع56:  1390افغانستان، اقامت گزیده اند)صادقی،

کشورهای مبدأ و مقصد در پی داشته باشد و موجب بروز پدیده های مختلفی گردد. یکی از پدیده هایی که با حضور  

مهاجرین افغان در ایران شاهد بوده ایم ظهور »مدارس خودگردان« است. منظور از مدارس خودگردان مدارسی است  

و اداره شده که نقش آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان را به عهده دارند.    که توسط خود مهاجرین افغان تاسیس

با   ایران غیر قانونی بوده و به صورت خصوصی بدون نظارت آموزش و پرورش ایران و  این مدارس از نظر قوانین 

ظام جمهوری  دریافت هزینه هایی از خود دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران فعالیت داشته و دارند. واکنش ن

اسالمی ایران نسبت به پدیده مدارس خودگردان متفاوت بوده است. در ابتدای ظهور این مدارس دولت واکنش منفی  

نسبت به این مدارس نداشته و این مدارس غیر قانونی اعالم نشده بودند. در مواردی آموزش و پرورش مناطق حتی  

(. تحویل امکانات آموزشی از جمله نیمکت، کتب درسی و  1388همکاری های مثبتی با این مدارس داشتند)حسینی، 

برگه های امتحانی در مقابل دریافت مبالغی از جمله همکاری های این نهاد به شمار می رود. حتی در مواردی معلمان  

بر تعداد دانش آموزان   این درحالی بود که هر روز  اند.  ایران معرفی شده  از سوی آموزش و پرورش  این مدارس 

به بعد که حضور طالبان در افغانستان را شاهد بوده ایم.  1375مهاجر در این مدارس افزوده می شد. مخصوصاً از سال  

بعد از سقوط طالبان در افغانستان و تشکیل دولت انتقالی، سیاست دولت ایران بر محدودیت مدارس خودگردان قرار  

ستان فنی و حرفه ای به عنوان یک امتیاز، انگیزه ی  گرفت چراکه تصور می شد مدارس و مؤسسات آموزشی و هنر

بازگشت را از مهاجرین سلب می کند. با وجود این سیاست و ابالغ آیین نامه های متعدد به مراکز آموزش و پرورش،  

ی  م  عمل   ای   سلیقه  صورت  به   و   بود  همراه  تسامح   و  تساهل  با  مدارس   این  با  انتظامی  نیروی  و   برخورد اداره اتباع محلی

برخورد با این مدارس شدت گرفت و آیین نامه هایی به امور اتباع منطقه و نیروهای انتظامی و    1385شد. اما از سال  

آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشی ابالغ گردید و آموزش مهاجران در مدارس خودگردان، غیر قانونی اعالم  

گرفتند، بسیاری از مدارس پلمپ شد و حتی باطل شدن    شد. مدارس و مؤسسات در این رابطه مورد بازخواست قرار 

 کارت اقامتی و در مواردی اخراج موسسین و مسئولین این مدارس را در پی داشت.

 روش تحقیق 
  سواالت   به  پاسخ   برای  تحقیق  روش  عنوان  به(  1)شفاهی  تاریخ   آن  در   که   است  تاریخی  تحقیقات  نوع  از  تحقیق   این

فته شده است. محققان در این مقاله با رویکرد تاریخ شفاهی تالش در ثبت و ضبط بخشی  گر  قرار  استفاده   مورد  تحقیق

( چهار چوب روش مقاله  3و پیمایش)  (2دارند. دو روش تحلیل ثانویه)از حیات اجتماعی مهاجران افغان در اصفهان را  



محققان به واکاوی و تحلیل ابعاد و اهداف    (4ثانوی)نویه یا تحلیل داده های  حاضر را نشان می دهد. در روش تحلیل ثا

تکنیک   از  استفاده  و همچنین  های محقق ساخت  پرسشنامه  تهیه  با  محققان  پیمایش  مرحله  در  پردازند.  می  تحقیق 

مصاحبه، داده های تحقیق را جمع آوری، تنظیم و در نهایت مقوله بندی نموده که این پاسخ ها مجموعه اطالعات  

ت را  دهند.تحقیق  می   شکیل 

سوال طراحی و بر اساس    67پرسشنامه ای محقق ساخت در قالب  1390جامعه و نمونه آماری: در یک مرحله، در سال  

اطالعات نمایندگی وزارت معارف در سفارت افغانستان، تعداد و محل مدارس خود گردان در اصفهان شناسایی شده  

  صورت   به  مدیران   و  معلمان  از   نفر   24از میان این مدارس    که   شد  گزینش   مدرسه   15   ند. سپس به صورت تصادفی

 از  نفر   7  تعداد   ،1391  بهار  در  مذکور  پرسشنامه  های  داده  کنار  در.  پرداختند  مکتوب  پرسشنامه  تکمیل  به  تصادفی

  سال،  همان   اردیبهشت   در   و  شناسایی   اصفهان  حومه   و   شهر  خودگردان   مدارس   موسسان  و   مدیران   از   نفر  4  و   معلمان

نفر از معلمان و مدیرانی که در مصاحبه ها شرکت   8مصاحبه های حضوری و عمیق با آنان صورت گرفت. مجموعا  

 4تاجیک،  نفر  2پشتون،  نفر  1قومی؛  نظر   از  همچنین  و  بوده  سنی  نفر   2  شیعه،  آنان  از   نفر  9نفر زن بودند.    3داشتند مرد و  

  مدیران  از  یکی   مسئول وزارت معارف سفارت افغانستان در تهران و  با  نیز  حضوری  مصاحبه.  بود  هزاره  نفر   4  و  سید  نفر

 . است شده استفاده مقاله در آن های داده از که گرفت صورت  اصفهان شهر  انتفاعی  غیر ابتدایی  مقطع مدارس

 

ایران  مهاجران  در   افغان 
های فصلی افغانها به ایران از  ایران یکی از مناطق عمده تمرکز مهاجران و پناهنگان افغان در جهان است. مهاجرت  

قرن نوزده میالدی به بعد به دلیل تفاوتهای اقتصادی همواره وجود داشته است. در کنار آن، ورود افغانی های شیعه به  

ایران جهت اعمال زیارت، پدیده ای معمول در طول تاریخ بوده است. نخستین جابجایی ثبت شده از مهاجرت افغانها  

خانوار هزاره به ایران مهاجرت کردند و در جم و    5000شمسی باز می گردد که طی آن    1230  به ایران به دهه ی

نفر( طی سال های    168000خانوار افغان )تقریباً    15000(. همچنین در حدود  1997:148،  بخراز ساکن شدند)موسوی 

درصد   90تقر شدند که تقریباً ش در دوران حکومت امیر عبدالرحمان در تربت جام استان خراسان مس 1282تا  1259

جمعیت محلی را تشکیل می دادند. به عالوه، تعداد بی شماری از هزاره ها در رفت و آمدها به ایران به ویژه از اواخر  

قرن نوزدهم میالدی در شهرهای مختلف خراسان و روستاهای مجاور مرزی در امتداد رودخانه جم از شاخه های  

برای همیشه ساکن   یا خاوری معروفند )عباسی شوازی و همکاران،هریرود،  و  بربری  قوم  به  امروزه  :    43شدند که 

2005 .) 

 

درصد جمعیت ایران را اتباع بیگانۀای تشکیل می دهند که در مناطق مختلف اسکان   2، حدود   1390بنابر سرشماری 



میلیون نفراعالم گردیده امّا با لحاظ یک تا    4/1یافته اند. بر اساس نتایج این سرشماری گرچه جمعیت مهاجر افغان  

میلیون نفر می رسد. بررسی توزیع استانی مهاجران افغان    5/2یک و نیم میلیون مهاجر غیر قانونی این آمار به حدود  

در ایران نشان می دهد که استان اصفهان پس از تهران و خراسان رضوی باالترین جمعیت مهاجر افغانی را در خود  

(. یکی از کارشناسان اداره اتباع و مهاجرین استانداری اصفهان در مصاحبه با  1390ه است )مرکز آمار ایران،  جای داد 

  اصفهان   استان  در  افغانی  مهاجرین  آمار  شد،  انجام  1389  سال  اواخر  در  که  2  آمایش   محققان، آمار غیر رسمی طرح

هزار    180هزار نفر دارای کارت شناسایی معتبر و بیش از    140  حدود  تعداد  این  از  که.  دانست  نفر  هزار  300  از  بیش   را

کننده شماره   هستند)مشارکت  ساکن  اصفهان  استان  در  قانونی  غیر  به صورت  و  هویتی  برگه  بدون   (.1391،  2نفر 

، نقشی اساسی در ظهور پدیده مدارس خودگردان در میان   قانونی  فرزندان این مهاجرین، مخصوصا مهاجرین غیر 

آمار دقیق در دست نیست اما    1384-5اشته اند. از تعداد دقیق دانش آموزان مهاجرین افغان در سالهای  مهاجرین د

غالم حضرت تنها، مسئول بخش معارف سفارت افغانستان در تهران در مصاحبه خود با محققان، »تعداد کل دانش  

هزار نفر دانست. که از این تعداد    400ود  حد  1391آموزان مهاجرین افغان)اعم از قانونی و غیر قانونی( را در سال  

هزار نفر نیز در مدارس    40هزار نفر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی ایرانی مشغول به تحصیل و حدود    260حدود  

مدرسه    182(. از مجموع  1391،  1خودگردان در سطح کشور ایران مشغول به تحصیل هستند«)مشارکت کننده شماره  

مدرسه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی فعال هستند. بر    148مدرسه تا سطح دبیرستان و    34ر  خودگردان در سطح کشو

  نفر   913  که   تدریس  و  تعلیم  به  مشغول  خودگردان   مدارس   در  معلم  1316  جمعا   طبق امار سفارت افغانستان در تهران

یگیری های محققان در شرایط فعلی)  پ  طی(.  1391همان،) دهند  می  تشکیل  مرد  معلمان  را   نفر  405  و  بانوان   را   آنان  از 

این    3مدرسه خودگردان در سطح شهر اصفهان مشغول فعالیت و حدود    7( صرفا  1391سال   هزار دانش آموز در 

مدارس مشغول تحصیلند که عموما فرزندان مهاجران غیر قانونی هستند. البته تعداد مدارس خودگردان در شهر اصفهان  

مدرسه رسیده بود که با سخت گیری های وزارت کشور و غیر قانونی    30بیش از  به    84-85در طی سال تحصیلی  

 (. 1391، 14اعالم کردن این مدارس بسیاری از آنها در طول سالهای گذشته بسته شدند)مشارکت کننده شماره 

 

ی داده  اصفهان یکی از شهرهایی است که جمعیت زیادی از مهاجرین افغان را در طول سه دهه گذشته در خود جا

است. بر این اساس از ظهور پدیده مدارس خودگردان بدور نبوده است و تعداد زیادی مدرسه خود گردان در این  

نحوه  "،    "علل تاسیس مدارس خودگردان و پیامدههای آن"شهر فعالیت داشته و دارند. در این مقاله تالش می شود  

  "و مشکالت مدارس و نظام آموزشی آنان در شهر اصفهانوضعیت امکانات، شرایط  "،  "مواجه دولت ایران با مدارس

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 تاریخچه و علل تاسیس مدارس خودگردان -4-1-1



 

هجری شمسی و با شروع جن گهای داخلی در افغانستان و ظهور طالبان سیل مهاجرت به سمت ایران    60ی  از دهه 

طرف ایران وجود نداشت و مهاجران اکثراً به صورت غیر قانونی  بیشتر شد. این در حالی بود که پذیرش قانونی از  

وارد ایران و ساکن می شدند. در این شرایط فرزندان این دسته از مهاجرین به خاطر نداشتن کارت اقامتی نمی توانستند  

گردان در مدارس دولتی مشغول به تحصیل شوند. این عوامل باعث شد تا تعداد زیادی کودک و نوجوان مهاجر سر

(. احزابی 125:  1391و بال تکلیف بمانند. نگاه های خانواده های آنان در ابتدا به سمت احزاب نشانه رفت )موسوی،  

که عموماً به خاطر شرایط خاص حضور نیروهای شوری در خاک افغانستان اجازه ی فعالیت رسمی در خاک ایران  

 را یافته بودند. 

 

بوده در گفتگو با محققان   60عالین سازمان نصر از احزاب شیعی فعال در دهه  که خود از ف  9مشارکت کننده شماره  

گفت: »بعد از ایجاد دفاتر احزاب در تهران و بالطبع شهرهایی همچون مشهد و اصفهان و با درخواست مهاجرین افغان،  

نظیر کالس های   اکثر احزاب کالس های آموزشی را برای آموزش کودکان و نوجوانان و همچنین دیگر آموزش ها 

قرآن، هنری و... دائر کردند. البته این امر مختص به احزاب شیعی نظیر سازمان نصر، حرکت اسالمی، نهضت اسالمی،  

پاسدارن جهاد، و... نبوده؛ بلکه حتی احزاب سنی فعال در ایران همچون حزب اسالمی وابسته به حکمت یار، جمعیت  

  مشارکت )  کردند«  دائر  خود  برای  را  آموزشی  موسسات   یز در این زمینه فعال واسالمی وابسته به ربانی و محاذ ملی ن

  وحدت  »حزب قالب در شیعی احزاب فعالیت که آن از قبل تا و ها سال این در افغان احزاب(. 1391 ،9 شماره کننده

الس هایی تحت  ک  با  ابتدا  در   و  کردند  دایر  هایی  کالس  رسمی  غیر  صورت  به  گردد  محدود   و  تجمیع   (5)اسالمی«

  دفاتر   شدن   بسته  از   پس.  پرداختند  نوجوانان   و  کودکان  آموزش   به   عنوان نهضت سواد آموزی و کالس های قرآن

  روحانیان   و  سفیدان   ریش   سوی  به  افغان  مهاجرین  توجه   و  امید   ها،  آن  فعالیت  شدن   قانونی  غیر  و  ایران   در   افغان   احزاب 

ین مردم در جامعه افغانستان و ایران داشتند، با حمایت تعدادی از مردم و افراد  ب  که  اعتباری  با  روحانیان  این.  رفت  نشانه

با تجربه، اقدام به تأسیس مدارسی کردند که بعدها »مدارس خودگردان« نام گرفت. به همین دالیل تا همین اواخر که  

ت امنا یا موسسین مدارس روحانیون  فعالیت مدارس غیر قانونی اعالم نشده بود مشاهده می شد که اکثر مسئولین و یا هیا

 افغان بودند. 

 

تاریخچه ی دقیقی برای ظهور پدیده ی مدارس خودگردان در ایران وجود ندارد ولی شواهد و اسنادی وجود دارد  

فرهنگی امیر المؤمنین)ع(   در ایران وجود داشته است. محمد کریم مرادی مدیریت مجتمع 60که این پدیده از دهه ی

در گفت و گویی با نشریه ی    1382در سال    سرپرستی مدارس خودگردان افغانستان در تهران   ت شورای و رییس وق



  قول   به   یا-   مدرسه  چند  افتتاح  با  و   (1366سال پیش ) یعنی در سال    16سوره می گوید: » فعالیت مدارس خودگردان  

شدند و پس از    موزانی در دانشگاه پذیرفته آدانش   مجموعه،  همان   از  اینکه  جالب.  شد  آغاز  مشهد  در  -مکتب  خودمان

شدند. در تهران چون تعداد مهاجرین    فارغ التحصیلی به تدریس در مدارسی که در آنجا درس خوانده بودند مشغول 

دلیل  افغانی کمتر بود، فعالیت مدارس سابقه ی طوالنی ندارد. اوایل در مشهد جمعیت مهاجرین بیشتر بود، به همین 

طور جداگانه تحصیل کنند. در تهران  آموزان افغانی به رش مشهد سیستمی را طراحی کرده بود تا دانشآموزش و پرو 

کم احساس کم  از لحاظ وزارت کشور معتبر باشد، داشتند. ولی  آموزان افغانی کارت شناسایی و مدارکی که اکثر دانش 

دانش  نمیشد  و  هستند  شناسایی  مدرک  فاقد  که  افغانی  درس توانآموزان  شده   ند  زیاد  از  بخوانند  تعدادی  اند. 

احساس کردند که یک کاری باید انجام بدهند وگرنه ضربه    دانشجویان، فرهنگیان و معلمین سابق مدارس افغانستان 

مهاجرت  ی  مسأله  بر  عالوه  سنگینی  می   ی  افغانی  مهاجرین  جامعه  با  به  خودجوش  اقدام  یک  در  بنابراین  خورد. 

 (. 14؛1382همت گماردند«)سعادتی، ای، به تعلیم و تربیت آن های کوچک اجاره کان در خانهآوری این کودجمع

 

سید مرتضی رضوانی که خود از اولین موسسین مدارس خودگردان در شهر اصفهان بوده در گفتگویی با محققان 

ردان به صورت جدی با  درباره روند شروع فعالیت این مدارس در شهر اصفهان می گوید: »در اصفهان مدارس خودگ

  اصفهان   رهنان  خیابان  در  مهاجر   امید  ی  مدرسه  و   (6تاسیس مدارس امام جعفر صادق)ع( در خیابان زینبیه ی اصفهان)

  مهاجرین،   از  تن   دو   ی  اولیه  ی  سرمایه   با  و   خیریه  صورت   به  ابتدایی   سال   3  در(  ع)صادق  جعفر  امام   ی  مدرسه .  شد  شروع

ناچیزی که از  ا   که   شکلی   به   شد؛   می   اداره با شهریه ی  انتفاعی نداشته و  این آموزشگاه هیچ گونه  فراد موسس از 

مهاجرین دریافت می شد، هزینه ها تامین می شد. اما در سال های بعدی تبدیل به موسسه ای خصوصی شد که با این  

  "صبح صادق"و    "هفت"نامه های  حال به فعالیت های عام المنفعه ی خود در زمینه ی فرهنگی با انتشار هفته نامه و ماه

داد«. )مشارکت کننده شماره   ادامه  برگزاری مراسم های فرهنگی و مذهبی  از موسسین  1391،  14و  (. یکی دیگر 

مدارس خودگردان در حومه شهر اصفهان در این باره می گوید: » مدرسه ی امید مهاجر یکی از اولین مدارس شهر  

ن با سابقه ی اصفهان ایجاد شد این مدرسه و همچنین مدرسه مدرسه ی امام  اصفهان بودکه توسط یکی از فرهنگیا

صادق )ع( نقش مهمی در ایجاد یک فرهنگ پایه و قابل اتکاء برای دیگر مدارس ایجاد کردند؛ به طوری که مدارس  

ارس خود را به  دیگری که بعد از این دو مدرسه ایجاد شدند از فرهنگ این دو مدرسه تبعیت کرده و تا حد امکان مد 

شکلی مناسب تجهیز نموده و حقوق پرداختی به معلمان و دیگر تسهیالت و امکانات آنان نیز تا حد زیادی مطلوب به  

نظر می رسید. این شروع نسبتاً مناسب در اصفهان موجب شده بود که به طور میانگین سطح بسیاری از مدارس اصفهان  

 (. 1391، 15باال تر بوده است) مشارکت کننده شماره  از مدارس دیگر استان ها حتی تهران نیز



درباره ی علل ظهور پدیده ی مدارس خودگردان در ایران، دالیل و زمینه های مختلفی را می توان اشاره داشت که  

 : کرد بندی دسته  ذیل شرح به توان می  را   مدارس تاسیس دالیل عمده محققان های یافته اساس  بر

ی از مهاجرین بخصوص پشتون های اهل تسنن به تحصیل فرزندانشان در  ا  عده  تمایل   عدم   -1

: این عده به خاطر مسائل مذهبی و تفکرات سنتی از شرکت فرزندانشان به خاطر ترس از  مدارس دولتی ایران

اعتقادات مذهبی شیعی جلوگیری معموالً فرزندان خود را در خانه های خویش آموزش و یا توسط ریش سفیدان به  

بردند  تع می  بهره  خودشان  دینی  های  کتاب  از  ایران  های  کتاب  جای  به  اینکه  یا  و  پرداختند  می  قرآن  لیم 

های افغانی، مخصوصاً اهل تسنن، تعصب بسیار زیادی داشته و حتی اجازه تحصیل (. برخی خانواده 24:  1391)باریکانی،

یکی از مدارس خودگردان است در این باره به  که خود مدیر    13دادند. مشارکت کننده شماره  دختران خود را نمی 

دهند. کودکان افغان ها  های پناهنده توجه زیادی به تحصیل کودکان نشان نمیمحققان می گوید: » متأسفانه خانواده 

شوند. کار گرفته می آوری ضایعات به همراه پدرانشان بهکنند و بیشتر آن ها در جمعحتی در تعطیالت نوروز کار می

ها برای اجازه  دهند. مذاکرات زیادی با خانواده والدین به دختران اجازه تحصیل پس از دوره ی ابتدایی را نمی   برخی

دهند. برخی والدین که بسیاری  ی تحصیل به کودکان انجام دادیم ولی آن ها اجازه بیرون آمدن دختران از خانه را نمی 

در مدارس هستند و می گویند خودشان در خانه آن ها را آموزش    از آن ها اهل تسنن هستند نگران انحراف کودکانشان

 (.1391، 13می دهند« )مشارکت کننده شماره 

: تعدادی از مهاجرین  دولتی  مدارس   از   بودن   دور   و   مهاجر   های   خانواده   کاری   شرایط   و  وضعیت    -2

این مهاجرین اگرچه شرایط ورود    در مناطق حاشیه ای شهرها مانند کوره پزی ها و مرغداری ها ساکن شدند. فرزندان

به مدارس دولتی را داشتند و دارند ولی عدم وجود مدارس دولتی در مناطق حاشیه ای شهر و دور بودن از مدارس  

  برخی   گیری  شکل  موجب  امر   همین   و    مرکز شهر، موجب محروم شدن برخی کودکان مهاجرین از تحصیل شده

 ه است. شد  ها شهر کالن  حومه در خودگردان  مدارس

: تعدادی از کودکان و نوجوانان افغانستانی  ایران  دولتی  مدارس   در  تحصیلی   و  سنی  شرایط   تطبیق  عدم  -3

از نظر سنی شرایط ورود به مدارس دولتی ایران را نداشتند. این افراد معموالً سن بیشتری نسبت به دانش آموزان دوره  

ن پذیر نبود. یا در برخی موارد تعدادی از دانش آموزانی که در  ابتدایی داشته و پذیرش آن ها در مدارس دولتی امکا

افغانستان تحصیل کرده بودند و در پایه های باالتر می خواستند پذیرش شوند از عهده آزمون مدارس دولتی ایران  

روی می    خودگردان  مدارس  به  اجبار  به  لذا  نبود  ایران  پرورش   و   آموزش  تایید  مورد  نیز   برنیامده و مدارک آن ها

 آوردند.

  آموزان  دانش  از  زیادی  ی »عده:  گفت  خود  خودگردان  مدرسه   تاسیس  علت باره  در  18  شماره  کننده  مشارکت       

  ابتدایی   مقطع  در  تحصیل  برای  ها  آن  سن  اینکه  و  سنشان  بودن  باال  خاطر  به  آمدند  می  افغانستان   از  تازه   که  مهاجرینی



والدین به خانه ی ما که کالس قرآن در آن دائر بود آمدند و درخواست    از  تعدادی .  بودند  تکلیف   بال   بود  گذشته

کردند که برای کودکانشان مدرسه ای دائر کنیم. به کمک یکی از روحانیان فضایی را نزدیک خانه مان گرفتیم و با  

شماره   کننده  کردیم«)مشارکت  اندازی  راه  را  مدرسه  کالس   (. 1391،  18دو 

  1382: براساس مصوبه ی دولت ایران از سال  نه ی تحصیلی به مدارس دولتیهزی  پرداخت   قدرت   عدم   -4

برای تحصیل کودکان افغان در مدارس دولتی مبلغی به عنوان شهریه دریافت می شد. این مبالغ جدای از مبالغی است  

شد. می  گرفته  آنان  از  مدرسه  به  کمک  عنوان  به   که 

ساله اش در یکی از مدارس مقطع ابتدایی در شهر اصفهان تحصیل می   9 فرزند که 11 شماره  ی کننده مشارکت      

» امسال )سال تحصیلی   ابتدایی  90-91کند می گوید:  نام پسرم در کالس سوم  هزار تومان    70( مدرسه برای ثبت 

ت که به  هزار تومان از ما گرفتند. این جدای از پولی اس 90خواستند، برای دو دخترم در مقطع راهنمایی هم هر کدام 

هزار تومان تا االن به    400عنوان کمک به مدرسه که از همه دانش آموزان می گیرند باید بدهیم. من امسال حدود  

مدارس داده ام که با توجه به مابقی هزینه های زندگی در ایران برای من هزینه سنگینی است« )مشارکت کننده شماره  

11  ،1391 .) 

از وضعیت کودکان مهاجر افغان در ایران انتقاد کرده و   "رزه با تبعیض تحصیلیمبا  جمعیت"  دیگر  گزارشی  در      

نام فرزندان خود در مدارس دولتی نیاز به برگه ی تردد دارند که برای دریافت  آورده است: »مهاجرین افغان برای ثبت 

نفره در یک سال(. همچنین   4واده  هزار تومان برای یک خان  500این برگه باید مبالغ هنگفتی را پرداخت کنند. )بیش از  

هزار تومان به مدرسه    120تا    70نام در مدارس دولتی باید مبلغی بین  عالوه بر کارت تردد، مهاجرین افغان برای ثبت 

تحصیلی، تبعیض  با  مبارزه  جمعیت  صفحه  بوک،  فیس   (  (. 1391بپردازند« 

از یک سو باعث محروم شدن فرزندان برخی مهاجران    که  است   دالیلی   از   یکی  مهاجرین   زندگی   باالی   های  هزینه       

از تحصیل در مدارس دولتی ایران و از دیگر سو با توجه به پایین تر بودن هزینه تحصیلی مدارس خودگردان و عدم  

 نیاز به کارت اقامت مهاجرین، باعث رشد و گسترش این مدارس در اصفهان در طول دهه گذشته شده است.

: این دسته از دانش آموزان حتی  تحصیل به دانش آموزان مهاجر فاقد مدرک تحصیلیعدم اجازه ی   -5

چنانچه دارای کارت اقامتی بودند، اما آخرین مدرک تحصیلی خود را همراه نداشتند از شرکت در مدارس دولتی  

ایید آموزش و  محروم می شدند. همین دلیل موجب شد تا بخش زیادی از فرزندان مهاجرین که مدارک آنان مورد ت

و پس    1389پرورش ایران نبود به سوی مدارس خودگردان روی آورده و بر تعداد این مدارس افزوده شود. اما از سال  

از آنکه چند سالی از غیر قانونی اعالم کردن فعالیت مدارس خودگردان می گذشت با دستور رییس جمهور امکان  

نیز اقامت  فاقد کارت  از سوی فرمانداری ها محققان شد. سید محمد علی    تحصیل برای دانش آموزان  نامه  ارائه  با 

خبر داد: »در حوزه    90یزدیخواه مدیرکل وقت آموزش و پرورش تهران در گفتگویی با خبرگزاری فارس در سال  



نام  آموز خارجی غیرمجاز نداریم و تمام آن ها با مجوزهای استانداری یا فرمانداری تهران ثبتآموزش و پرورش دانش 

آید، اما به خاطر مالحظات فرهنگی  نام تأخیر پیش میکنند. البته گاهی اوقات تا حدودی در صدور مجوزهای ثبتمی

کنند آموزان اتباع خارجی که به مدارس مراجعه می شود که از تمام دانشو اجتماعی معموالً این بخشنامه ارائه می 

آن دسته از این افراد که اوراق اقامتی آن ها مشکل دارد، مهلتی در   شود که بهنام صورت گیرد و حتی تأکید میثبت

  (.1390ماه داده شود تا اوراق تکمیلی خود را ارائه کنند« )خبرگزاری فارس،  3الی  2حدود 

مهاجرین  -6 کودکان  نام  ثبت  با  ایرانی  مدارس  ای  سلیقه   برخورد 

ین در مدارس دولتی شهر اصفهان وجود ندارد اما در برخی  گرچه از نظر قانونی منعی برای ثبت نام کودکان مهاجر 

موارد برخورد سلیقه ای مدیران مدارس دولتی و غیر انتفاعی با ثبت نام این کودکان موجب رجوع مهاجرین به مدارس  

  درباره ی تجربه   7خودگردان شده که بالطبع رشد و گسترش این مدارس را در پی داشته است. مشارکت کننده شماره  

خود جهت ثبت نام کودکش در یکی از مدارس غیر انتفاعی شهر اصفهان به محققان گفت:» من برای ثبت نام فرزندم  

در کالس اول به مدرسه ای غیر انتفاعی در خیابان پروین رفتم. مدیر مدرسه گفت امسال قانون تغییر کرده و همه ثبت  

کد ملی می توانیم وارد سامانه شویم و چون مهاجرین کد ملی ندارند نام ها از طریق سامانه الکترونیکی بوده و صرفاً با  

(. عدم ثبات قوانین در قبال ثبت نام کودکان 1391،  7نمی توانند در مدارس ثبت نام کنند« )مشارکت کننده شماره  

استرس می  مهاجرین در مدارس ایرانی از جمله مواردی است که هر ساله در خردادماه مهاجرین را سردرگم و دچار 

 کند. 

  ثبت  عدم  علت  درباره  مدرسه  مدیر  با  و  مراجعه  اصفهان  شهر  انتفاعی  غیر  مدارس  همین  از  یکی  به  شخصاً   محققان    

  سال   هر  »قوانین:  است  معتقد  مدرسه  مدیر.  کردند  گفتگو  اش  مدرسه  در  7  شماره  ی  کننده  مشارکت  افغان  کودک  نام

یک سال به ما می گویند ثبت نام کنید، یک سال می گویند سخت گیری    کند  می    تغییر  افغان  کودکان  نام  ثبت  برای

کنید. اما ما در مدارس غیر انتفاعی مختار هستیم که کودک افغانی را ثبت نام نکنیم. چراکه برخی از خانواده های  

کالس است برای   ایرانی که شهریه برای فرزنداشان به ما پرداخت می کنند اگر بفهمند که بچه شان با یک افغانی هم

 کودکان  که  دهیم  می  ترجیح   ما  لذا.  شود  مدرسه  در   ما دردسر شود و ممکن است موجب پایین آمدن آمار ثبت نام ما

 بودم  دولتی مدارس از یکی  مدیر وقتی من اینکه کما دهیم ارجاع دولتی مدارس به را ها آن و نکنیم نام ثبت را افغان

آموزش و پرورش اجازه می داد کودکان افغان را ثبت نام می کردم« )مشارکت   اگر  و   نداشتم   مساله   این   با   مشکلی

 (. 1391، خرداد10کننده شماره 

  
 سیاست دولت ایران در قبال مدارس خودگردان  -4-1-2

با نگاهی تاریخی به سیاست های کشور ایران نسبت به جامعه مهاجرین افغان در ایران در طول سه دهه گذشته متوجه  

که برخورد و رفتار ایران با مهاجرین افغان تابع دو عامل اساسی بوده است؛ اول تحوالت سیاسی در افغانستان     می شویم



هجری شمسی، با توجه به مسائل سیاسی در ایران و تحوالت    60و دوم تحوالت سیاسی و اجتماعی درایران. در دهه ی  

بودیم؛ به طوریکه با مهاجرین همچون شهروندان ایرانی  شوروی سابق توجه بیشتر ایران به مهاجرین افغان را شاهد  

برخورد می شد. از آن سو برخی مهاجرین افغان نیز به مانند شهروندان ایرانی در جنگ ایران و عراق شرکت داشته و  

و اتمام جنگ ایران و    1368حتی برخی از آنان نیز شهید شدند. ولی آهسته آهسته با خروج نیروهای روس در سال  

اق فشارها و محدودیت ها بر مهاجرین افغان بیشتر شد. در این زمان بود که پدیده های جدیدی همچون ورود غیر  عر

قانونی حجم زیادی از مهاجرین به ایران و پدیده ی مدارس خودگردان شکل جدیدتری به خود گرفت )موسوی؛  

1391  ،135 .) 

دگردان در مقاطع و دوره های زمانی مختلف متفاوت واکنش جمهوری اسالمی ایران نسبت به پدیده ی مدارس خو

بوده است. در ابتدای ظهور این مدارس واکنش منفی از طرف مراجع دولتی نسبت به این مدارس نبوده و این مدارس  

غیر قانونی اعالم نشده بودند. در مواردی حتی آموزش و پرورش مناطق همکاری های مثبتی با این مدارس داشته اند.  

در این باره به محققان می گوید: »در مقاطعی اداره آموزش و پرورش حتی یک نوبت از    14ت کننده شماره  مشارک

یک مدرسه ی دولتی را به طور رایگان در اختیار ما قرار می داد و حتی میز و نیمکت های جدید با همکاری این اداره  

مانی بود که هنوز این مدارس رسماً غیر قانونی اعالم  به صورت رایگان به مدرسه داده می شد. البته این موارد در ز

شماره   کننده  بودند«)مشارکت   (. 1391،  14نشده 

  به 1375  سال  از  مخصوصاً   .شد  می  افزوده مدارس  این  در مهاجر   آموزان  دانش  تعداد  بر  روز  هر که  بود  درحالی  این 

لبان در افغانستان وتشکیل دولت انتقالی، سیاست  طا  سقوط  از   بعد .  ایم  بوده  افغانستان  در  طالبان  حضور   شاهد   که   بعد

و   آموزشی  مؤسسات  و  مدارس  شد  می  تصور  چراکه  گرفت  قرار  مدارس خودگردان  محدودیت  بر  ایران  دولت 

هنرستان فنی و حرفه ای به عنوان یک امتیاز، انگیزه ی بازگشت را از مهاجرین سلب می کند. با وجود این سیاست و  

اتباع محلیابالغ آیین نامه ها     با   مدارس  این  با  انتظامی  نیروی  و   متعدد به مراکز آموزش و پرورش، برخورد اداره 

  گرفت   شدت   مدارس  این  با   برخورد   1390  سال  از   اما.  است  شده  عمل  ای   سلیقه  صورت   به  و  بود   همراه  تسامح   و  تساهل

رش و سایر مراکز آموزشی ابالغ گردید و  پرو  و   آموزش   و  انتظامی   نیروهای  و   منطقه  اتباع   امور   به   هایی   نامه   آیین   و

شد.  اعالم  قانونی  غیر  خودگردان  مدارس  در  مهاجران   آموزش 

که خود از موسسین یکی مدارس در دو دهه ی گذشته در اصفهان بوده به محققان    17مشارکت کننده ی شماره  

پلمب شود. مگر در بعضی موارد که  گفت: »گرچه فعالیت ما غیر قانونی بود اما کمتر اتفاق می افتاد که مدرسه ای  

شاکی خصوصی نظیر همسایه ها و... بود که آن هم موجب جابجایی مدرسه به محلی دیگر می شد. حتی در بعضی  

موارد که نیروی انتظامی مخالفتی داشت با رجوع به امام جمعه و یا روحانیان سرشناس اصفهان مشکل به راحتی حل  

برخوردها با این مدارس    1384(. از سال  1391،  17ی یافت«)مشارکت کننده شماره  می شد و فعالیت مدرسه ادامه م



شدت گرفت و آیین نامه هایی به امور اتباع شهر های مختلف و نیروهای انتظامی و آموزش و پرورش و سایر مراکز  

ابالغ و آموزش مهاجران در مدارس خود گردان، غیر قانونی اعالم شد. بسیاری از مدا  رس پلمپ شدند. آموزشی 

موسوی مدیرکل وقت اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران در این زمینه به روزنامه آرمان گفت: »وجود مدارس  

ای برای رسمیت دادن به حضور آن هاست و به همین دلیل فعالیت  خودگردان برای افغآن های غیرمجاز در واقع زمینه 

 تاکید   با   (. او در همین گفتگو15:  1389نی خواهد بود«)روزنامه آرمان،  آن ها حتی با وجود نیروهای ایرانی، غیرقانو

  نیروی   توسط   مدارس،  این   شناسایی  صورت   در  و  است   غیرقانونی   ها   افغآن   خودگردان«  »مدارس  فعالیت  که  این  بر

نهضت    کشور،  وزارت  با  پیش  مدتی  که  توافقی  »طبق:  است  داشته  اظهار  گیرد،می  صورت  قانونی  برخورد  انتظامی

و    آموزشی  مراکز  یا  سوادآموزی  نهضت  هایمحل  چنانچه  تا  شد  قرار  داشتیم،  فعال(7)   هایNGOسواد آموزی 

NGO های اجتماعی برای کودکان افغان مجاز فراهم  ها فضا و ظرفیتی خالی داشتند، زمینه تحصیل و آموزش مهارت

 (. 1389شود«)همان،  

ا تشدید برخورد با مدارس خودگردان با اصرار برخی روحانیان مبنی  ب  1390حتی در مواردی در شهر اصفهان در سال  

: گفت  محققان  به  باره  این  در   12  شماره  ی  کننده   بر تدوام فعالیت مدارس، برخوردها با آنان تشدید شد. مشارکت

  1000ش از  بی  تحصیل  امکان  عمالً  که  داشتیم  آموز  دانش  2000  از  بیش  ما  کردند  اعالم  قانونی  غیر  را  مدارس  »وقتی

نفر از آنان در مدارس دولتی ایران نبود. رفتیم با آقای همت یار )مدیر کل اتباع خارجی وقت اصفهان( صحبت کردیم  

اما فایده ای نداشت حتی وقت مالقاتی با امام جمعه گرفتیم و مسائل را مطرح کردیم. آیت اله طباطبایی قول پیگیری  

ند اما این مدارس توسط نیروی انتظامی یک به یک بسته شدند و پیگیری های ما  به ما دادند و انصافاً پیگیری هم کرد

نیز فایده ای نداشت؛ حتی پسرم که مدیر یکی از مدارس بود را بازداشت و به کمپ مهاجرین در فلکه دانشگاه منتقل  

مبنی بر عدم تدوام فعالیت  و می خواستند با باطل کردن کارت اقامتی او را از ایران اخراج کنند، که با دادن تعهد  

شماره   کننده  )مشارکت  شد«  آزاد  اش،   (. 1391،  12مدرسه 

  این   در اعتماد روزنامه  با  ای مصاحبه در کشور، وزارت خارجی مهاجرین و اتباع  امور وقت مدیرکل قائمی، سیدتقی 

ده است: »آموزشی که به  بو  معتقد  افغان   مهاجران   خودگردان  مدارس  با  کشور   وزارت   برخورد   علت   به  پاسخ   و   زمینه

این بچه ها داده می شود، استاندارد نیست و گاهی هم مشاهده شده است آموزش هایی منطبق با آموزه های طالبان به  

: 1387این کودکان می دهند تا در صورت برگشت به افغانستان بتوانند به این نیروها ملحق شوند.« )روزنامه اعتماد،

مد14 دلیلی که  ترین  مهم  مدارس  (.  بستن  علل  درباره  مهاجرین خارجی وزارت کشور  و  اتباع  اداره  یر کل وقت 

خودگردان بیان می کند »ایجاد جاذبه برای ورود مهاجرین جدید به ایران« است: »اگر ما به این مهاجران غیرقانونی  

افتد که گمان می کنند سیاست اجازه دهیم درس بخوانند، موج تازه و عظیمی از پناهجویان افغان به سوی ایران راه می  

های ما در قبال مهاجران غیرقانونی تغییر کرده و در این زمینه سهل گیری می کنیم و نرمش نشان می دهیم. در حالی  



که این طور نیست و سیاست ما همچنان جلوگیری قاطعانه از ورود مهاجران غیرقانونی و تشویق به بازگشت مهاجران  

است.«)همان،  (. 1387قانونی 

با تمامی این سخت گیری ها، برخی از مدارس در حاشیه ی شهر اصفهان به فعالیت خود تا کنون ادامه داده اند به  

مدرسه در شهر اصفهان مشغول به فعالیت   7طوری که بنا بر اظهار مسئول بخش معارف سفارت افغانستان، هم اکنون  

م  به صورت زیرزمینی و  اکنون  این مدارس هم  اما  فعالیت دارند. محققان در طول یک سال گذشته  هستند.  حدود 

مدرسه خودگردان فعال در خمینی شهر، دولت آباد و منطقه ی زینبیه اصفهان دیدار و برخی مصاحبه های    4شخصاً از  

در   14حضوری خود را با معلمان و موسسان این مدارس در همین مدارس انجام داده است. مصاحبه شونده ی شماره 

سال گذشته نحوه ی برخورد و سیاست گذاری ها در مورد مهاجرین و علی   2اظهار داشت: »در طی حدود   این مورد

الخصوص بخش آموزش آنان تا حد زیادی با تسامح و تساهل بیشتری روبرو بوده و تا حد زیادی این رویه و برخوردها  

حصیل کلیه ی مهاجرین افغانی اعم از قانونی  مناسب تر شده است؛ به طوریکه در این سال طبق بخشنامه های صادره، ت

نهاد )  قالب سازمان های مردم  فعالیت در  قانونی در مدارس دولتی آزاد اعالم شده و مجوزهای  و  NGOو غیر   )

موسسات خصوصی جهت آغاز و یا ادامه به کار مدارس خودگردان داده شده است. این تغییر رویه می تواند به دلیل  

ی جهانی در قبال موضوع مهاجرین و پناهندگان و تا حدی نیز تغییر نگاه مسوولین دولتی در    حساسیت بشتر جامعه

سال های اخیر باشد. البته در این دو سال گذشته طرح جامع دیگری نیز توسط اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی  

ده و طی یک روند قانونی با اخذ  وزارت کشور در حال انجام است که طی آن مهاجرین غیر مجاز افغانی شناسایی ش

ویزای کار به ایران بازخواهند گشت. که عمالً شناسایی مهاجرین قانونی زمینه را برای آموزش فرزندان آن ها در  

شماره   کننده  )مشارکت  است«  نموده  فراهم  دولتی   (.1391،  14مدارس 

ه تجربه اداره کردن همین مدارس در  سید جعفر احمدی از مدیران وقت یکی از مدارس خودگردان شهر اصفهان ک

شهر قم را نیز داشته با اشاره به ثابت نبودن سیاست های دولت ایران در قبال مهاجرین افغان و بالطبع فرزندان آن ها در  

مصاحبه خود با محققانان گفت: »به هر صورت دولت ایران و هر کشور میزبانی دالیل و قوانین مختلفی برای مهاجران  

کودکان آنان دارند. امروزه وجود مدارس خودگردان به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی در    و آموزش 

هزار دانش آموز در طول    50عالم مهاجرت درایران قابل انکار نیست و باید به آن توجه کافی شود. آموزش حدود  

توجه به این مدارس بود که از سال  هر سال در این مدارس یک واقعیت انکارناپذیر است. دقیقاً به خاطر ضرورت  

یک نماینده به شکل رسمی از طرف وزارت معارف افغانستان در سفارت افغانستان مسئولیت ساماندهی این    1382

نباید فراموش کرد مکاتب خودگردان نقش به سزایی در سواد آموزی کودکان و   مکاتب را به عهده گرفته است. 

 (. 91، خرداد 3اشته و دارند« )مشارکت کننده شماره نوجوانان مهاجر محروم از تحصیل د

 امکانات و نظام آموزشی مدارس خودگردان  -4-1-3



 

عوامل کیفی در مدارس خودگردان مهاجرین افغان اعم از وضعیت معلمان، وضعیت کتاب ها و منابع درسی دانش  

الش می شود مورد بحث و بررسی  آموزان، امکانات و تجهیزات مدارس، از جمله مواردی است که در این بخش ت

گیرد.   قرار 

  مدارس   این  معلمان  از  بسیاری   و   نبوده  علمی   ضوابط   طبق  و  دقیق  چندان   اولیه  مراحل  در  مدارس  این   در   معلمان   جذب 

 که  کنندگان  مشارکت  از یکی.  نداشتند  را  معلمی  نقش  ایفای   برای  الزم  نفس  به  اعتماد  و  نبودند  ایحرفه   اول  گام  در

  خوبی   نفس  به  اعتماد  من  خود  جمله  از  هامعلم    ال تدریس در مدارس را داشته به محققان گفت: »بسیاری ازس  4  تجربه

  معلمی   کالس  سر  از  تازه  بودم؛  کرده  تمام  را  دبیرستان  تازه  من  خود  مثالً.  نداشتیم  درس  کالس  سر  در  حضور  برای

.  شد  می      گرچه مدیر مدرسه هم متوجه نگرانی ما  بود،  دشوار  خیلی  برایم  اوایل  خاطر  همین  به  و  بودم  آمده  دیگر

  می   مسائل  این متوجه  هم   داشتند  درس   وکالس  معلمی   تجربه  و  بودند   آمده  دولتی  مدارس  از  که  آموزانی  دانش   حتی

  (.1390  ،31  شماره   کننده   مشارکت)  شدند«

فته و معلمان نیز اعتماد به نفس کافی  یا  معلمان  جذب  برای  معیارهایی  مدیران.  کند  می  تغییر  شرایط  کوتاه  مدتی  در  اما

که خود از مدیران مدارس بوده درباره شرایط    19برای حضور در مدارس را پیدا می کنند. مشارکت کننده ی شماره  

جذب معلمان مدرسه خود این چنین می گوید: »پنج شنبه وجمعه ها شروع کردیم برای دیپلمه های مهاجر کالس  

برای دوره های تربیت معلم از معلمان با تجربه ی ایرانی و یا اساتید تربیت معلم شهید باهنر،    های تربیت معلم گذاشتیم.

شروع کردیم. کمتر پیش می آمد معلمی که دوره نگذرانده باشد را جذب کنیم. البته در برخی موارد از معلمان با  

معلم در سال قبل و رضایت والدین کودکان    تجربه ی ایرانی که سابقه تدریس داشتند نیز استفاده می کردیم. موفقیت

کننده شماره   )مشارکت  بود«  بعد  سال  در  همکاری  ادامه  برای  اصلی  او شرط  تدریس  همین  19،1390وکیفیت   .)

برای   دیپلم، داشتن حوصله کافی  تدریس، داشتن حداقل مدرک  سابقه  اسالمی،  اخالق  به  التزام  مشارکت کننده؛ 

ند معلمان در  مشکالت مدارس خودگردان و  فعالیت  برای جذب و  معیارهایش  از جمله  تبعیض را  اشتن روحیه ی 

 (. 1390مدرسه اش می داند )همان، 

  حقوق   بالطبع  و  محدود  امکانات  پایین،  های  شهریه.  است  بوده  عجین  خودگردان  مدارس  با  همواره  مالی  مشکالت  اما 

ی است که اکثر موسسین و مدیران مدارس در طول این  های   چالش  جمله  از  ایرانی  مدارس  با  مقایسه  در  معلمان  پایین

سال ها با آن مواجه بوده اند. اکثر مدارسی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند بدون هیچ کمکی از سوی  

برخی    در   نهادهای بین المللی و یا دولت ایران و افغانستان اداره شده و صرفاً با دریافت هزینه از دانش آموزان و یا

موارد با کمک برخی خیریه های محلی به فعالیت خود ادامه داده اند. مدیر یکی از مدارس خودگردان در سال های  

در این باره معتقد است: »گر چه کاستی هایی از نظر امکانات و تجهیزات و... در این مدارس بوده و ممکن    86-84



سمی نبوده باشند، اما نباید فراموش کرد که این مدارس  است بر اساس استانداردهای یک نظام آموزش و پرورش ر 

در شرایطی تاسیس شدند که از همان ابتدا غیر قانونی بودند. نه کمکی از سوی دولت ایران صورت می گرفت و نه  

دولت افغانستان کمکی به ما می کرد. تنها دولت افغانستان مدارک این مدارس را به رسمیت می شناخت و دولت  

م با گرفتن آزمون مجدد اجازه می داد به مقاطع باالتر در مدارس دولتی بروند. طبیعی است که برای رسیدن  ایران ه 

به هر استانداردی بودجه الزم است. حمایت کافی می خواهد. بنابراین صحبت از استانداردها در حد نظام آموزش و  

 (. 91، خرداد  16پذیر نباشد )مشارکت کننده شماره    پرورش ایران برای این مدارس به دور از ذهن است و شاید امکان

در زمینه ی امکانات اولیه نظیر میز و نیمکت و... برای راه اندازی مدارس، مشارکت کنندگان در این مقاله تجارب  

آموزش وپرورش شهر اصفهان رسماً به برخی مدارس    1383-4مختلفی داشته اند. مثالً در برخی موارد در سال های  

رده و صندلی و میز و امکانات اولیه را در اختیار برخی مدارس قرار داده است. حتی راساً دانش آموزان  کمک ک

درباره تجربه راه اندازی    8مهاجران افغانی را به این مدارس برای ثبت نام معرفی کرده است. مشارکت کننده شماره  

مراجعه    4دازی مدرسه به آموزش و پرورش ناحیه  مدرسه خود در شهر اصفهان به محققان می گوید: » برای راه ان 

کردم. آن ها با در اختیار قرار دادن میز و صندلی و نیمکت و تخته سیاه مستهلک که در انبار ناحیه بود کمک کردند 

تا مدرسه را تجهیز کنیم. هر چند تجهیزات اکثراً دست دوم بود ولی با کمی تعمیر توانستیم با همین امکانات مدرسه  

 (.1390،  8ا راه بیندازیم«.)مشارکت کننده شماره ر

  ی   نحوه  ایران،  پرورش  و  آموزش  با  مهاجرین  تعامل  قدرت.  اند  بوده   مواجه  مختلفی  تجارب  با  مهاجرین  مدارس   اما 

  کدام   هر...  و  ایرانی  و  افغانی  های  وخیریه   ها  انجمن  حمایت  میزان   مناطق،  پرورش  و  آموزش   وقت  مدیران   برخورد

درباره ی تجربه خود    6ادی در میزان و کیفیت امکانات و تجهیزات مدارس داشته اند. مشارکت کننده شماره  زی  تاثیر

در زمینه ی تاسیس و راه اندازی مدرسه خود به محققان گفت: »سال اول مدرسه تا ماه ها دانش آموزان روی موکت  

ین همه امکانات در نظر نگرفته بودیم. به آموزش و  درس می خواندند. آخر انتظار این استقبال را نداشتیم و ما هم ا 

پرورش مراجعه کردیم اما گفتند کمکی نمی توانند بکنند. مجبور شدیم رفتیم صندلی و میز دست دوم خریدیم. االن  

خوشبختانه برای تمامی کالس های ابتدایی نیمکت و راهنمایی و دبیرستان صندلی دسته دار خریده ایم.« )مشارکت  

 (. 1390،  6شماره  کننده  

امکانات جانبی در مدارس از دیگر مواردی است که اکثر موسسان و مدیران مدارس با آن مواجه بوده اند. کوچک  

بودن کالس ها، استاندارد نبودن ساختمان ها، عدم وجود امکانات ورزشی در مدارس، عدم وجود امکانات تهویه  

در   نور  و  سرمایش  و  گرمایش  مشکالت  ها،  تردد  درکالس  مشکالت  آزمایشگاهی،  امکانات  کمبود  ها،  کالس 

کودکان به مدارس با توجه با حاشیه نشینی اغلب آن ها و استقرار مدارس در محل های مسکونی و ایجاد مشکالت  

برای همسایگان، از جمله محورهایی است که اکثر معلمان، مدیران و موسسان مدارس خودگردان در پرسشنامه ها  



ه داشته اند. یکی از معلمان درباره تجربه ی خود در زمینه استقرار مدرسه شان در یکی از مناطق پرجمعیت  بدان ها اشار 

و شلوغ شهر اصفهان گفت: » مهمترین دغدغه ی من زنگ استراحت بچه ها و ورود و خروجشان از مدرسه است. به  

اما صدای زیاد بچه ها موجب اعتراض همسایه    هر حال بچه ها را نمی شود همیشه کنترل کرد و گفت سر و صدا نکنید.

  هم  بار  چند.  اند  ترسیده   خیلی  ها  بچه   و  اند   کرده  اعتراض   فریاد  و  داد  با  و  اند   آمده  همسایه  برخی   بارها .  شود  می    ها

زند. ن  جیغ  نزند،  حرف  بلند  کسی  که  باشد  حواسمان  باید  دائماً  همه  و  مدیر  و  ها  بچه  و  من.  کردند  خبر  را  انتظامی  نیروی

خوب طبیعی است که بچه هایی که کالس اول و دوم است را نمی شود اینطور کنترل کرد. بچه ها همیشه باید خیلی  

با احتیاط وارد و خارج شوند و برای خارج کردن آن ها خیلی دقت به عمل می آوریم تا مبادا صدایی ایجاد شود. 

 (.1390، 20ا تخته می کنند« ) مشارکت کننده شماره زیرا اگر کوچکترین صدایی ایجاد شود آن ها درب مکتب ر 

 

تجربه ی اهل تسنن و مدارس آنان اندکی متفاوت از مدارس شیعی بوده است. اما بسیاری از مشکالت نظام آموزشی،  

امکانات و تجهیزات، منابع درسی و... گریبانگیر این مدارس نیز بوده است. اما در میزان حمایت و یا عدم حمایت  

ولین آموزش و پروش و اداره اتباع استانداری اصفهان، آنان تجربه ای متفاوت داشته اند. نکته ای که نباید از آن  مسئ

غافل بود آن است که منظور از مدارس اهل تسنن آن نیست که صرفا کودکان اهل سنت در آن تحصیل می کنند  

اجتماعی اهل سنت مهاجرین بوده است. در بسیاری از    فعالین  از   خود  نموده  دائر  را  مدرسه  که  موسسی  یا   بلکه مدیر

مدارس فارغ از مذهب و قومیت کودکان و حتی معلمین مهاجرین افغان مشغول فعالیت بودند. اکثر معلمان ذکر کردند 

که مشکالت جدی در این زمینه وجود نداشته است و دانش آموزان پس از مدتی کوتاه از اقوام مختلف به راحتی با  

  1381که خود از قومیت پشتون و اهل تسنن می باشد و در سال    25ر کنار می آمدند. مشارکت کننده ی شماره  یکدیگ

مدرسه ای خودگردان در اصفهان راه اندازی نموده تجربه ی خود را چنین بیان می کند: »من مشکالت زیادی برای  

ظامی دولت ایران، اداره اتباع و استانداری هم  راه اندازی مدرسه داشتم. هیچ کس حمایتی نمی کرد. حتی منصوبین ن

چندان همکاری نمی کردند. حتی بارها مرا به اداره اتباع خواستند و یا نیروی انتظامی مزاحم فعالیت ما می شد. بارها 

را باید    از سوی اداره اتباع به ما تاکید می شد که نباید فعالیت مذهبی در مدرسه داشته باشیم و حتماً کتاب های ایرانی

با پول شخصی خود و پول   1381تدریس کنیم. دو سال اول را در خانه خودمان چندکالس تشکیل دادم و از سال  

 (. 1384، 25کارگری مدرسه ای را راه اندازی و میز صندلی و امکانات برایش خریدم« )مشارکت کننده شماره 

 

ی است که رییس وقت شورای سرپرستی مدارس  فقدان نیروی متخصص در مدارس خودگردان از جمله موارد دیگر

آمدیم   که  اول  روز  خودمان  ی  مدرسه  »در  است:  اشاره کرده  آن  به  سوره  ی  نشریه  با  گفتگویی  در  خودگردان 

خانواده آمده بودند    300شاگرد بود. روز ثبت نام    100کردیم حدود  دانستیم چه کار باید بکنیم. چیزی که فکر می نمی



بیایند کمکمان کنند. هیچ هایشان را  تا بچه ثبت نام کنند. مانده بودیم چه کار کنیم. باعث شد از دوستان بخواهیم 

 ای نداشتیم. امکاناتی که در مدارس خودگردان وجود دارد در حد صفر است. یک منزل مسکونی اجاره شدهتجربه

م در این زمینه را ندارند« ) سعادتی،  است یا چند تا نیمکت و میز و صندلی و پرسنلی که سابقه کاری و تجربه الز

  (. 14؛ 1382

 

  مدارس  در  انسانی منابع ی  درباره  سال فعالیت در یکی از مدارس خودگردان را داشته 3یکی از معلمان که تجربه ی 

  خوب   خیلی   است  کالس  اداره   مسئولیتم  فقط  که  دانستم  می  اگر.  نیستم  معلم  صرفاً  مدرسه  در  »من:  گفت  محققان  به

. من هم باید معلم باشم، هم ناظم، هم مدیر، هم نظافتچی، هم آبدارچی و هرچه که شما تصورش را بکنید. مدرسه بود

  درس  یا دارد  امکانات کافی ندارد. تازه وقتی می روم خانه، ذهنم درگیر است که مثالً درس علوم فالن وسیله را نیاز

ا در مدرسه نیست. راه می افتم دور خیابان ها تا وسائل را بخرم. عمالً  ه  آن  از  بسیاری  و.  دارد  نیاز  را  نقشه  فالن  جغرافی

 ( 1390،  21یک معلم همه ی مسئولیت ها را در مدرسه بر عهده دارد« )مشارکت کننده ی شماره 

 

تامین منابع درسی، کتب دانش آموزان و امکانات آموزشی از دیگر محورهایی است که عموم مشارکت کنندگان با  

با هماهنگی   80-83ه بوده و تجارب مختلفی در این زمینه داشتند. بسیاری از مدیران و موسسان در سال های آن مواج 

آموزش و پرورش مناطق و با پرداخت هزینه کتب می توانستند کتاب های مورد نیاز کودکان را تامین کنند اما با  

مین منابع و محتوی آموزشی سرباز زده و بسیاری  شروع فشار روی مدارس برای تعطیل شدن آموزش و پرورش نیز از تا

از مدارس مجبور به تکثیر غیر قانونی و یا تهیه ی کتب دست دوم شده اند. یکی از مدیران مدارس در این زمینه به  

محققان گفت: »تا سال قبل آموزش و پرورش ناحیه کتاب به ما می داد. اما امسال هر چه مراجعه کردیم فایده نداشت. 

کمک یکی از دوستان ایرانی شاغل در آموزش و پرورش موفق شدیم تعدادی کتب دست دوم که بسیاری هم  به  

مستهلک بود را برای مدرسه پیدا کنیم. البته باز هم کافی نبود. بچه ها مجبور بودند چند ماه اول سال را هر چند نفر  

معلمان مدارس نیز در این باره می گوید: » بعضی    (. یکی از 1390،  29یک کتاب داشته باشند« )مشارکت کننده شماره  

از دانش آموزان مجبور هستند از کتاب های دست دوم استفاده کنند. در بعضی از درس ها هم ما مشکل داریم. مثل 

درس جغرافی که نیاز به نقشه و... دارد. درس های تاریخ و جغرافیا درس هایی است که البته دانستن تاریخ و جغرافیای  

یران الزم تا حدودی الزم است اما دانش آموزان ما باید از کشور خودشان و شرایط آب و هوای و اقلیمی آن را  ا

بدانند. نمایندگی وزارت معارف در تهران در دیدار با مسئوالن ایرانی باید مشکل کتاب بچه ها را حل کنند. کتاب 

آموزان افغانی قرار بگیرد« )مشارکت    سیع در اختیار دانش های جغرافی، تاریخ و اجتماعی کشور افغانستان به صورت و

 (.  22، 1384کننده



 

یکی دیگر از مشارکت کنندگان تجربه ی متفاوت از دیگر مدیران مدارس داشته و با اشاره به رابطه خوب خود با  

میشه آموزش و  مسئولین آموزش و پرورش گفت که هیچ گاه برای تامین کتاب های مدرسه به مشکل برنخورده و ه

سالی که مدیر   10پرورش کتاب ها را در اختیار او قرار می داده است. او در گفتگو با محققان گفت: » در طی حدود 

آموزش و پرورش اصفهان داشتم با مشکل جدی روبرو    4مدرسه بودم با توجه به رابطه ی خوبی که با مدیران ناحیه ی  

دلیل کمبود بعضی از کتاب در بعضی از پایه ها مجبور به تهیه ی آن ها از  نبودیم. مگر اینکه در بعضی سال ها به  

 (.1391، 14شهرستان های دیگر و یا نهایتاً از تهران می شدیم« )مشارکت کننده شماره 

 

 پیامدهای مدارس خودگردان -4-1-4
حضور زنان افغان در اجتماع را می توان یکی از پیامدهای اصلی فعالیت مدارس خودگردان در طول یک دهه گذشته  

به زنان داده است. اما حضور   افغانستان کمتر اجازه ی فعالیت اجتماعی و آزادانه  دانست. جامعه سنتی و مردساالر 

ی آنان از جامعه ی ایران و همینطور الگو بودن نظام آموزش  چندین ساله خانواده های مهاجرین در ایران و تاثیر پذیر 

و پرورش ایران، خصوصاً در مقاطع ابتدایی که مسوولیت آموزش کودکان بر دوش زنان است، سبب شد که بسیاری  

از دختران و زنان تحصیل کرده مهاجر در قسمت آموزش این کودکان وارد شده و اکثریت قریب به اتفاق معلمین و  

ان این مدارس را زنان تشکیل دهند. اکثر معلمان زن در گفتگوها و یا پرسشنامه های مکتوب معتقد بودند که اگر  مدیر

محیط کاری آنان جایی غیر از مدارس خودگردان بود خانوده ی آنان اجازه ی فعالیت به آنان را نمی داده است. از  

ان این مدارس خود خانم بوده اند لذا آنان نیز برای همکاری  طرفی با توجه به اینکه در بسیاری موارد مدیران و موسس

از دیگر زنان و دختران مهاجر دعوت به همکاری نموده اند. الزم به ذکر است جهت دیگر حقوق پایینی که در این  

لیل مدارس به معلمین داده می شود برای مردان و افراد سرپرست خانوده کفایت مخارج زندگی را نکرده و به همین د

مردان کمتری به این حوزه خصوصاً در کسوت معلم وارد شده اند و عرصه برای حضور و فعالیت زنان کامالً مهیا 

 (. 138: 1391بوده است ) موسوی، 

یکی از مشارکت کنندگان زن که مدیریت یکی از مدارس خودگردان را نیز داشته در این زمینه می گوید: »مهمترین  

ترکیب باالی زنان در مدارس وجود دارد میزان تأمین مالی پائین در مدارس خودگردان    عنصری که به نظر من در 

برای معلمین است و مرد به عنوان رکن اقتصادی خانواده نمی تواند با این درآمد پائین خانواده را اداره کند و عمالً  

باز شده چون خانم ها از نظر اقتصادی در  مردان ما گریزانند از این عرصه. بنابراین عرصه خود به خود برای خانم ها  

خانواده ها رکن به شمار نمی آیند، درآمدی که کسب می کنند، یک درآمد جنبی است نه درآمد اصلی. بنابراین  

حضور زنان در این قسمت یک حضور طبیعی است. دومین عامل حضور بیشتر زنان در مدارس، سازگار بودن شغل  



جامعۀ ما مخصوصاً جامعه سنتی افغانستان است. خانوادۀ سنتی برای خیلی از مشاغل در    معلمی با معیارها و ارزشهای 

بیرون، برای زنان خودش مانع قائل می شود ولی کار معلمی را همخوان با ارزش های خودش می داند« )مشارکت  

 (.1390، 30کننده شماره 

معقد است: »مکاتب خودگردان زمینه و شرایط آن را   باره این در نیز خودگردان مدارس در معلم زنان از دیگر یکی 

فراهم کرده که زنان افغانستان اعتماد به نفس بدست بیاورند و خود را باور کنند که می توانند مسئولیتی را به عهده  

تب  گیرند و به نحو احسن آن را انجام دهند و باعث تقویت فعالیت اجتماعی بانوان افغان شده است. مهمترین نقش مکا

  در   و  باشند  شاغل   جامعه  عضو  یک  عنوان  به  مردها  کنار  در  توانند  می  که  رسند  می     این است که زنان به این باور

 (. 1390 ،5 شماره  ی  کننده مشارکت) کنند« شرکت... و عزاداری و  جشن و  عید مراسم مثل اجتماعی های فعالیت

این مدارس برای جامعه چندپاره افغانستان بوده است.   مسئله ی هویت سازی یکی دیگر از مهمترین کارکردهای مثبت

در واقع با توجه به محدودیت های این مدارس، مدارس خود گردان به مراکزی برای همگرایی قومی و مذهبی و  

آشنایی و برخورد رو در روی این افراد پراکنده شده است. پس زمینه ی هویتی ایران و تساهل قومی موجود در بدنه  

و اجرایی این مدارس تاثیر ناخودآگاه خود را داشته و این مدارس با نگاهی فرا قومی و فرامذهبی در این  فرهنگی  

(. یکی از مشارکت کنندگان درباره تفاهم اقوام مختلف در مدارس  54:  1386زمینه به فعالیت می پردازند )هودفر،  

مختلف، از زبان ها و لهجه های مختلف در آنجا    خودگردان معتقد است: »کودکان مهاجر از نواحی مختلف، از اقوام

  وقت  هیچ  دارد، وجود تبعیضات این که بینم می  می آمدند. برخالف آن چیزی که حتی امروز در افغانستان متأسفانه

  است   من  افتخار  باعث.  داد  نمی  آموزی   دانش   به   زیاد   یا  کم   نمره  مذهبی  یا  و  قومی   زبانی،  مساله   یک  خاطر   به  معلمی

تا از معلمینی که در مکتبم داشتیم از قوم ما نبودند و مذهب متفاوت با ما داشتند. نمونه کامل وحدت ملی در    دو  که

(. یکی دیگر از معلمان مدارس خودگردان  1390،  23مکاتب خودگردان نمود پیدا کرده بود« ) مشارکت کننده شماره  

  بین  صمیمیت  و  دوستی  بود،  فرما  حکم   در مدرسه ما  شهر اصفهان در این باره به محققان گفت: »نکته ی جالب که

  قائل   همکاران   بین   مذهبی   نظر  از   تبعیضی  و   اختالف   داشت  سعی   همیشه   مدرسه   مدیریت .  بود  مختلف   مذاهب   با   معلم

  های   سال  در   اما  آمد  می  پیش  نزاع  و  اختالف   کمی   اول  های   سال .  است  بوده   همینطور  هم   آموزان   دانش  بین.  نشوند

ین دانش آموزان هم اختالف چندانی حس نمی شد و همه مانند یک خانواده کنار هم درس می خواندند.  ب  حتی  بعدی

صمیمیت بین اهالی مدرسه اعم از دانش آموزان و معلمان فضایی دوستانه به وجود آورده بود. فضایی که خود دانش  

 (. 1391،  24دند« )مشارکت کننده شماره  آموزان اعتراف می کنند که پس از رفتن به مدرسه ایرانی از آن محروم ش

  
بندی   جمع 
به نظر می رسد بر خالف نگاه گذشته افغان ها به تحصیل کودکان و نوجوانان، مخصوصاً تحصیل دختران، اکنون این  

مهم  از  یکی  مدارس  موضوع  فعالیت  سایه  در  آید.  می  به حساب  اصفهان،  در  افغانی  پناهندگان  های  دغدغه  ترین 



ن به  خودگردان  توجه  با  هستیم.  شاهد  را  اجتماع  در  افغان  زنان  و حضور  یابی  هویت  همبستگی، خودباوری،  وعی 

محدودیت های اشتغال مهاجرین افغان، شاید بتوان مدارس خودگردان را یکی از محدود فرصت هایی دانست که  

 کنند.دختران افغان توانسته اند در این مدارس تجربه اشتغال بیرون از خانه را تمرین 

مسئله ی هویتی نیز یکی از مهمترین کارکردهای مثبت این مدارس برای جامعه موزاییکی و چندپاره ی افغانستان می  

باشد. در واقع با توجه به محدودیت های این مدارس، مدارس خود گردان به مراکزی برای هم گرایی قومی و مذهبی  

ده است. پس زمینه ی هویتی ایران و تساهل قومی موجود در بدنه  و آشنایی و برخورد رو در رو این افراد پراکنده ش

ی فرهنگی و اجرایی این مدارس تاثیر ناخودآگاه خود را داشته و این مدارس با نگاهی فراقومی و فرامذهبی در این  

حضور در این    زمینه به فعالیت می پردازند. به عبارتی با توجه به اینکه مساله قومیت در ایران تا حدی حل شده است، 

فضا به ایشان امکان درک متقابل از سایر اقوام را می دهد که این به عنوان کارکردی بسیار مهم برای این مدارس و  

 جامعه افغانستان محسوب می شود. 

هزار دانش آموز در سراسر    90تا    40تربیت معلمان مجرب، تربیت عملی مدیران آموزشی کارآمد، آموزش ساالنه بین  

هزار دانش آموز در اصفهان، غیر دولتی بودن فعالیت ها و برداشتن بار مالی از دوش دو دولت ایران    3و بیش از    ایران،

و افغانستان و حتی تولید محتوا و تدوین کتب حسب نیاز آموزش و پرورش کشور افغانستان، می تواند از جمله دیگر  

 دو دهه گذشته به شمار آید.دستاوردها و پیامدهای فعالیت مدارس خودگردان در طول  

ابعادی از جمله چالش های   در خصوص چالش های پیش روی فعالین مدارس خودگردان در اصفهان می توان به 

قانونی و حقوقی فعالیت مدارس در ایران، کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود امکانات و فضای آموزشی مناسب،  

اشاره  قانونی و حقوقی    مساله کتب درسی و محدودیت های مالی  از دیدگاه مشارکت کنندگان چالش های  کرد. 

.  است  مدارس   این  توسعه  و   تاسیس  چگونگی  خصوص   در   اشاره   مورد  مرکزی  مفهوم   فعالیت های مدارس در ایران

  فراهم   را  کودکان  تحصیل  از   محرومیت  و  تعطیلی  موجبات  آنکه  بر  عالوه   قانونی  برخوردهای  آن  در  که  وضعیتی

  وضعیت   آنان  اکثر  نگاه  در.  است  شده  مدارس  این  تر  ثبات  بی  و  ناپیداتر  و  زمینی  زیر  فعالیت  به  منجر   است،  آورده

  ای   حرفه   معلمین   و  مدیران   سطح   در   هم   مشکل  بیشترین .  نبود  بخش   رضایت  تحصیل  امر  در   متخصص   انسانی  نیروی

در مدارس به گونه ای است که در    موجود  فضای.  نیستند  برخوردار  کافی  تخصص   از  موجود   نیروهای  اکثر  که  است

آن مسئولین مدیریت به روش آزمون و خطا صورت گرفته دانش و تجربه ی الزم در این امر وجود ندارد. فضای  

محدود و بی ثباتی که در آن امکان برنامه ریزی طوالنی مدت و مثمر ثمر وجود نداشته و نتیجه ی این وضعیت بی  

 یت آموزشی می باشد. ثبات، کاهش بهره وری و افت کیف

اما مسئله امکانات و فضای آموزشی حکایت کمبود بودجه، نبود فضای مناسب و سرانه ی آموزشی، وسایل آموزشی  

و کمک آموزشی و آزمایشگاهی بود. دست اندرکاران در این شرایط ابتدا سعی می کنند حدود آموزش در مدارس  



ود را با وضعیت وفق دهد، اما در صورتی که مطلوب میسر نشود،  خود را بر حسب امکانات موجود تعریف نماید و خ

تالش هایی برای ارتباط با مدارس دولتی اطراف و آموزش و پرورش های منطقه از جمله امیدهای موجود است که  

ذکر  بتواند این کاستی ها را جبران نماید. استفاده از کمک های خیرین و نیز شهریه ی اندک دانش آموزان نیز قابل  

 است.

  و  باشد  داشته  مثبت  نقشی  اصفهان  در  افغان  مهاجرین   بیشتر  ماندگاری  در  تواند  می  خودگردان  مدارس  پدیده  آنکه  با 

  والدین   روی  فشار  برای  افغان  کودکان  از  استفاده  رسد  نمی  نظر  به  مدارس،  این  کمبودهای  و  نواقص  تمامی  علیرغم

بسا با توجه به حساسیت های بین المللی نسبت به حقوق کودکان و   چه . باشد مناسب  ای  گزینه  ایران،  از   خروج جهت

همچنین پیامدهای احتمالی نگرش نسل آینده مهاجرین افغان به ایران، منافع ملی کشور ایران نیز در آینده تحت تاثیر  

ر و نتایج مثبت فعالیت قرار گرفته و پیامدهای مثبتی برای منافع دو کشور در پی نداشته باشد. از دیگر سو نباید از آثا

 این مدارس بر روی مهاجرین افغان در طول دو دهه گذشته نیز غافل شد. 

پیدایش هویت جمعی مشترک و ناسیونالیسم افغانی مرتبط با آن در جامعه ی ناهمگون و پراکنده ی افغانستان نادر  

در کنار هم زیستن را در این مدارس    است. مهاجرین افغان از هر قومیت و قبیله و با هر دین و مذهبی چندین سال 

تمرین کرده اند. کما اینکه این تجربه در مدارس ایرانی نمی توانست برای مهاجرین بوجود آید. به نظر می رسد اگر  

گذاری کنند چه بسا پیامدهای  سیاست گذاران و رهبران افغان و ایران بتوانند روی این هویت جمعی مشترک سرمایه 

ه ی اجتماعی و سیاسی افغانستان و حل مشکل مهاجرین افغان در ایران در دراز مدت در برداشته  مثبتی برای توسع

باشد. تجربه مدارس خودگردان برای دولت و نظام آموزشی دو کشور ایران و افغانستان در همه حال به ویژه در زمان  

 و کشور باشد.اضطرار و حوادث غیر مترقبه نیز می تواند الگوی شایسته و مفیدی برای د
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 بررسی تأثیر سیاست های تحصیل اتباع افغانستانی در ایران )مورد مطالعه: شهر تهران( 

 آرش نصر اصفهانی  *سید حسن حسینی   *

 چکیده    

افغانسـتانی بـه خـدماتآموزشی  و تأثیر   هدف این مقاله، شناسایی امکانات و موانع موجـود در دسترسـی اتبـاع 

نفر از اتباع افغانستانی ساکن شهر    116سیاست های کنونی بر جامعه ایران است. برای جمع آوری اطالعات با  

 تهران در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته مصاحبه شـده اسـت.

http://oral-history.ir/?page=post&id=1454


نتایج نشان می دهد: آن دسته از اتباع افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می کننـد ، اگرچه منع  

پرداخـت شـهریه، مقاومت مردم محلی، الزام    قانونی برای تحصیل ندارند، با مـوانع ی چـون فقـدان تـوان مـالی

فارغالتحصیلی از دانشگاه یا عدم امکان اشتغال با مدرک تحصیلی روبرو هستند. اتباع    به ترک کشور پس از  

نـام ندارنـد وتعداد محدودی از آنها در قالب مدارس خودگردان   غیرمجاز نیز در مدارس دولتی امکـان ثبـت 

جه بـه حضـور پرتعـدادمهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران و تـداوم مهـاجرت  تحصیل می کنند. با تو

بـه ایـران ، پیامـدهای  منـعکودکان آنها از تحصیل متوجه جامعه ایرانی خواهد بود. شکل گیری نسلی کم سواد  

 خاطره آمیز است.    و کم مهـارتو سرخورده از جامعه ایران می تواند حتی برای امنیت ملی کشور م

 افغانستانی    مهـاجرتی و اتبـاع  تحصـیل، سیاسـت گـذاری ذیری،  ادغام اجتماعی، فرهنگ  پـ  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه   

دهه   اواخر  افغانستان در  در  ناآرامی  و  نظامی    1350شدت گرفتن جنگ  بعداً حمله  با ظهور دولت کمونیسـتیو 

م این کشور از ترس خشـونتو سرکوب به سایر کشورها به ویژه ایران و  شوروی، سبب شد جمعیت زیادی از مرد

پاکستان مهاجرت کنند. در ایران در ابتدا تصـوربر این بود که این جمعیـت بـا بهبـود اوضـاع و پایـان جنـگ در  

با   حتی  و  یافت  تداوم  سالها  تا  خشونت  و  جنگ  عمل  در  اما  گردد،  خـودبازمی  کشـور  بـه  برقراری  افغانسـتان 

بازگشت افغانستانی    ظرفیـتهـای اقتصـادی بـرای   ـون نـاامنی، خشکسـالی و فقـدانآرامـشنسبی نیز کماکان مسائلی چ

ها، در عمل مانع بازگشت بسیاری از آنها به کشورشان شد. دولت ایران در سال های اولیه حضور اتباع افغانستانی  

هـم در دولـت    1370داشـت ، اما به مرور زمان به ویـژه از آغـاز دهـه  در ایران، سیاستی باز در قبال پذیرش آنها  

 میشود.   ( خواندهHarpviken, 2009: 86بخـشهـای از مـردمپدیده ای شکل گرفته که «خستگی از پناهندگان )و هـم در  

بیشتر به ایران و ترغیب    هـای  مهـاجرت ولت ایران در راستای ممانعت از در نتیجه این وضعیت، سیاست های بعدی د

رسمی و همچنین رویه های عملی دولت ایران    مهاجران ساکن ایـران بـه بازگشـت معطـوف شـد. در واقـع قـوانین 

مبتنی بر این اصل قرار گرفت که ایجاد شـرایط بهتـر زنـدگی در ایـران    در سال های حضـور افغانسـتانی هـا در ایـران

ن افغانستانی نسبت به افغانستان عامل کاهش تمایل آنها به بازگشت خواهد بود و در نتیجه بـرای پناهنـدگان ومهاجرا

 دسترسی آنها به خدمات و حقوق شهروندی بر اساس همین اصل بنیادی تنظـیم شـد. 

بـه افغانسـتان را ایجـاد این  البته در عمل همین خدمات حداقلی نیز شرایط زندگی بهتری نسبت    کرده و درنتیجه 

سالها در ایران ماندگار شده است. به خصوص هر چه این گروه ها سابقه بیشتری در ایـران    جمعیت در طی این  

(،  58:  1383ری،  دارایـیهـای مـادیبیش تری کسب کرده اند )جمشیدی ها و عنب  (، یـا  Abbasi, 2005: 85دارنـد )

وصلت با خانواده هـای ایرانـی یـا بـزرگ شـدن    ه بازگشت به کشور خودشان نشان می دهند.تمایل کمتری نسبت ب



تمایل آنها را به بازگشت    فرزندان در محیط ایران نیز دلبستگی هـای غیرمـادی مهـاجرین بـه ایـران را افـزایش داده و 

کم کرده است. عالوه بر ایـن،  تفـاوت شـرایط زنـدگی میـان دوکشور موجب شده است در سال های اخیر گروه  

جدید مهاجر نیز به ایران روانـه شـوندکه اغلب ساکن مناطق جنوبی افغانستان هستند. بـرای ایـن گـروه هـا کـه  های 

ایران می شوند، ایران فرصتی برای کسـب درآمـد اسـت و معمـوالً در آنهـا  صـورت  اغلـب  بـه   غیرقانونی وارد 

دیده نمی شود. در نتیجه    ام و سـازگاری بـا جامعـه ایرانـی برخالف گروه های اولیه مهاجرین افغان، تمایلی برای ادغ

افغانستانی در ایران اضافه کـرد. امـروز بـر کسـی    این موج جدید مهاجرت هـم بـر پیچیـدگی هـای مسـئله مهـاجرین

عـه میزبـان و  افغانستان در ایران منجر به مجموعه مسائلی شده کـه هـم جام  پوشـیده نیسـت کـه تـداوم حضـور اتبـاع

هـم مهـاجران رابه طور روزمره درگیر خود ساخته اسـت. بنـابراین  بـا گذشـت بـیش از سـه دهـه از حضـورمهاجران  

ایران، لزوم توجه  افغانستانی و ظهور نسل های دوم و سوم ای  به شرایط زندگی این گروه    تـر   دقیقن مهاجران در 

 نظر می رسد.     ذشـته ضـروری بـه دوچندان شده و بازنگری در سیاست های گ

دولت ایران از ابتدای حضور اتباع افغانسـتان امکـان تحصـیل آنهـا در ایـران را فـراهم کرده است. اما نحوه دسترسی  

افغانستانی دچار فراز و فرودهایی شده و در نتیجه گروه    آنها متأثر از سیاست های کلی تـر دولـت در خصـوص اتبـاع 

افغانسـتانی در مقـاطعهای   برخـی    مختلـف  هـا،  ایـن سیاسـت  تـأثیر   اشـکال مختلـف تحـت  بـه  زمـانی  مختلف 

زندگی    محـدودیت هـا وممنوعیت ها را تجربه کرده اند. آن دسته از اتباع افغانستانی که بـه صـورت قـانونی در ایـران

ته اند. در حال حاضر بر اساس اطالعات سرشماری سال  می کنند، همواره امکان دسترسی به خدمات آموزشی را داش

، در حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تبعه افغانستانی به صورت قانونی در ایران زندگی  میکنند 1390

هزار نفر است. از سوی دیگر، بر اساس آمارهـای شـفاهی در حـال   540ساله آن در حدود    19تا     5که جمعیت  

و  ه  340حاضـر   افغانستانی  آموز  کنند  12ـزاردانش  می  تحصیل  ایران  در  افغانستانی  دانشجوی  ایـن  1هزار   .

آمـارنشان دهنده ارائه سخاوتمندانه خدمات آموزشی به آن گـروه  از اتبـاع افغانسـتانی اسـت کـهبه صورت قـانونی  

ار، پیچیدگی های بیشتری در مورد چگونگی  در ایـران زنـدگی مـی کننـد. امـا بایـد توجـه داشـت در پـس ایـن آمـ

شرایط   تحصیلی وجود دارد که تنها از طریق مطالعه   افغانسـتانی مجـاز بـه فرصـت هـایدسترسی اتباع  عمیقتر 

زندگی آنها در ایران قابل فهم است. به عبارت دیگر، ارائه خدمات آموزشی با شرایط فعلی، لزوماً به معنای بهره  

ان افغانستانی از خدمات آموزشی نیست و موانع متعددی بر سر راه تحصیل این گروه از کودکان مندی همه کودک

هـزارمهاجر غیرقانونی افغانستانی در ایران    800وجود دارد. همچنین برآورد مقامات دولتی حاکی از حضور حـدود  

امکان تحصـیل کودکـان بسـیار محـدود  . برای این دسته از مهاجران افغانستانی، بـه سـببفقدان مدارک هویتی  1است

و   قـانونی  افغانسـتانی  اتبـاع  از  گـروه  دو  هـر  در  تحصـیل  روی  پیش  موانع  نظـرگرفتن  در  بـا  نتیجـه  در  اسـت. 

غیرقـانونیمی توان نتیجه گرفت که کماکان بسیاری از آنها از تحصـیل محـروم هسـتند . اگرچـه آمـاردقیقی در این  



هزار کودک افغانستانی در ایران    450تـا    300د، برخی برآوردها حکایت از این دارد که بـین  مورد وجود ندار

 فرصت تحصیل ندارند.    

میتوان گفت که دو دلیل اصلی در مورد ایجاد محدودیت بـرای تحصـیالتباع افغانستان در ایران  به طورکلی  

در ایـرانیکی از موانع اصلی ارائه خدمات آموزشی رایگان    وجود دارد: از یک سو بار مالی آموزش اتبـاع افغانسـتانی

و فراگیر به همه آنها بوده که سبب شده  ثبتنام اتباع افغانستانی قانونی به پرداخت شهریه منوط باشد. از طرف دیگر،  

بازگشت و   بـه   افغانسـتانیهـا ن در چارچوب سیاست کلـی تشـویق ارائه خـدماتو امکانات به اتباع افغانستانی در ایرا

جلوگیری از افزایش مهاجرت ها صورت می پذیرد. نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که سیاست ایجاد 

محدودیت تحصیلی اگرچه بهمثابه ابزاری برای کـاهشمهاجرت به ایران و ترغیب مهاجران کنونی به افغانستان اتخاذ 

ی ها در ایران، به نظر میرسد این ابزار نتوانسته به طور کامل موفق عمل  شده است، با توجه به تـداومحضور افغانستان

 کند. 

را به جامعه تحمیل  از سوی دیگر، پیامدهای ناشی از این سیاست ها نیز در بخش های دیگر هزینه هـای دیگـری 

ایران برای مهاجران  کاهش جذابیت های   کرده است. درواقع این سیاست ها عالوه بر اهداف قصد شده آن، یعنـی 

خارجی افغانستانی، پیامدهای قصد نشده ای ماننـدشکل گیری نسلی از افغانستانی های تحصیلنکرده در ایران نیز بـه   

همـراه داشـته کـه تبعـات ناخوشایند آن به طور مستقیم، متوجه منافع ملی کشور است. البته بررسی دقیق ارزیابی  

 یاست های آموزشی ایران در مقابـل اتبـاع افغانسـتانی بـا توجـه بـه دقیق پیامدهای مثبت و منفی س 
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با بررسی    تالش می کند  پیچیدگی مسئله و با در نظر گرفتن اطالعات محدود موجود دشوار اسـت ، امـا ایـن تحقیـق 

تأثیر این سیاست بر زندگی مهاجران افغانستانی در ایران، بخشـی ازمسئله را روشن کند. بنابراین مسئله اصلی این  

تحصیلی موجود در ایران در برابر افغانستانی ها و پیامدهای آن بر   تحقیق، بررسـی امکانـات و محـدودیت هـای

جامعه و  آنها  تحقیق    زندگی  این  است.  طریق  ایران  مهاجران   مصاحبهاز  و  پناهندگان  از  گروهی  با  عمیق  های 

افغانسـتانیساکن هر تهران تالش کرده است درکی عمیقتر از میزان دسترسی افغانستانی ها به خدمات آموزشــی،  

کند.    موانــع موجــود در برابــر دسترســی بــه ایــن خــدمات و پیامــدهای ناشــی ازمحدودیت های موجود ارائه

ران گامی فراتر  بر مبنای نتایج این تحقیق، می توان از آمارهای کلی ارائـهخدمات آموزشی به اتباع افغانستانی در ای

دقیـقتـری ازپیچیدگی های موجود در این حوزه از نگاه مهـاجران و پناهنـدگان افغانسـتانی در   گذاشت و دریافـت  



ز بر تجربه مهاجران افغانستانی ساکن ایران به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی  ایـران بـه دست آورد. این تحقیق با تمرک

پیامدهای محدودیت در   ایـرانمواجهند و  امکانات و محدودیت هایی برای تحصیل در  با چه  این گروه ها  است: 

 دسترسی به خدمات آموزشی چه اثراتی برای مهاجران و جامعه ایرانی دارد؟    

 غانستانی در مطالعات پیشین   . وضعیت مهاجرین اف 1

مسئله حضور مهاجران و پناهندگان افغانستانی در تعدادی از پژوهش هـای علمـی در ایـرانمورد توجه قرار گرفته  

است. در میان این مطالعات، یک دسته به دنبال فهم چرایی مهاجرت و دالیل تمایل یا عدم تمایل به بازگشت هستند  

زدیکـی بیشـتری بـاموضوع این تحقیق دارند، بر وضـعیت زنـدگی آنهـا در ایـران و مسـائلی  و دسته دیگـر نیـز کـه ن

چـون آمـوزش وجامعه پذیری اتباع افغانستان در ایران تأکید دارند. مرور کوتاهی بر این دو دسته از مطالعات می  

 تواند تصویر دقیقتری از وضعیت موجود در اختیار ما قرار دهد.   

( بـرای تبیـین علـل مهـاجرت بـا اسـتفاده از نظریـهعوامل جاذب و دافع،  1381ا و علیبابایی )جمشیدی ه -

مواردی چون وجود امنیت مالی و شغلی برای مهاجران افغانستانی در ایران، اشتراکات دینی و مـذهبی، اشـتراکات  

ن را جاذبه های ایران و مـواردی چـون  فرهنگـی و زبـانی، وجـود انقـالب اسـالمی وحمایت آن از مردم افغانستا

امنیت اقتصادی و مالی، نبود امنیت برای شیعیان و حاکمیت قوم پشتون بر کـل افغانسـتان    جنـگ و نـاآرامی، نبـود

 رادافعه افغانستان نشان داده اند.   

- ( عنبری  و  مهاجران  1383جمشیدیها  عـدمبازگشت  بـر  آن  اثـرات  اجتمـاعی،  تعلقـات  اثر  بررسی  در   )

 مـیکننـد:تقسـیم  م بازگشت را به دو دستهافغانستانی، عوامل مؤثر بر عد

. وابسـتگی هـایغیرمادی مانند ارزش ها،  2. وابستگی های مادی مانند اشتغال، منـزل مسـکونی و درآمـد مناسـب و1

مذهب و آداب و رسوم که در اثر سکونت بلندمـدت ایجـاد شـدهاست. به اعتقاد آنها، اگر بازگشت زمانی به تصمیم 

یداشته، اکنون با وجود فرزندان و رشـد آنهـا در جامعـه ایرانـی، وابسـتگی  یک یا دو نفر سرپرست خانوار بسـتگ

اعتقاد آنها مسکن، درآمـد،اش   به  یافته است.  بازگشت کاهش  به  تمایل  یافته و درنتیجه  ایـرانافزایش  بـه  خـانوار 

وابستگی ها و تعلقات  تراک دین ی، م ذهبی و فرهنگ ی ب ا م ردم ای ران، خویش اوندی و مانن د آنه ا از جمل ه

 مادی و غیرمادی است که در عدم بازگشت مؤثرند.    

( در بررسی وضعیت اتباع افغـان در ایـران در شـهرتهران نشـان  داده انـد  2005عباسی شوازی و دیگران ) -

: بـیش از دو سـوم پاسـخگویان خـانواری قصـدی بـرای بازگشـت بـهافغانستان در میانمدت ندارند و خانوارهایی  

دارند. مسـکن،    سـال در ایـران ساکن بوده اند، تمایل کمتری به بازگشت  20سال یـا بیشـتر از    10   8تا که 

خـدمات درمـانی و آموزشـی بـه عالوه فرصت اشتغال، مهم ترین عـاملی اسـت کـه سـبب شـده خانوارهـای افغـان  



این امکانات در افغانستان و همچنین جنگ و ناآرامی در ایـن کشـورسبب شده تا   ایـرانماندگار باشند. فقدان  در 

 تمایل به بازگشت کم باشد.    

 ( نیز به بررسی انطباق مهاجرات با جامعـه مقصـد پرداختـه اسـت. 1386محمودیان ) -

یافته های وی نشان می دهد که وضعیت مهاجران در زمینه آموزش، مهـارت و بهداشـت درنسل دوم نسبت به نسل  

نجر شده  قبل بهتر شده است. از سوی دیگر انطباق با جامعه مقصـد در حـوزهاشتغال ضعیف بوده و به ناهماهنگی م

است. وی نتیجه می گیرد که امکـان ارتقـا وانطباق این مهاجران با جامعه ایران بسیار ضعیف شده و عـدم بازگشـت  

 حاشیهنشینی و کج روی را به همراه خواهد داشت.    آنـان بـه افغانسـتان،رشد  

به بررسی  1388صادقی ) - افغـان درا( در تحقیق خود  بر اساس آمار  ویژگیهای جمعیتـی مهـاجرین  یران 

باال، سطح    1385سرشماری سال   های جنسی  نسبت  آناست که  بیـانگر  تحقیـق وی  هـای  یافتـه  است.  پرداخته 

ز جغرافیـایی  باروری باالتر از جمعیت بومی، ساختار سـنی جـوان،جمعیت در حال افزایش نسل دوم مهاجران، تمرک

علیرغم این وضعیت کلی که بسیار    ی مهاجران خارجی است. البتهویژگـیهـای مهم جمعیت شناخت  و ... از ابعـاد و

ارجی در ایران از بافت و ترکیب متأثر از مشخصه های مهاجران افغان در ایران است، گروه های مختلف مهاجر خ

 جمعیتشناختی متفاوتی برخوردارند. همچنین نتایج بررسی نشان مـی دهـد :  

تـری از جمعیـت بـومی هسـتند، ولـیتعداد آنها  بـه انـدازه   یتی  متفـاوتگرچه مهاجران دارای مشخصه های جمع

   کـافی بـزرگ نیسـت تـا اثـر فراوانـی بـر سـاختار سـنی و سـایر ابعـادجمعیت شناختی جمعیت ایران داشته باشد. 

افغانستان در شهر اصـفهانپرداخته و1391صفری هاشم آبادی ) - نشان می    ( هم به موضوع آموزش اتباع 

دهد: فقـدان توانـایی تـأمین هزینـه هـای تحصـیلی دانشـجویان و طـالبافغانستانی یکی از مشکالت اساسی مهاجران  

ایـران  اداری  نظام  کارکنان  آشنایی  عدم  عـدم   است.  و  مشکالت  برخی  موجب  مهاجران،  با  مرتبط  قوانین  با 

مـوازی کـاری برخـی نهادهـا و سـازمان هـای اداری ایـران    رضـایتمندی مهـاجران از نظـاماداری ایران شده است.

تصـمیمگیـری د ر قبال مهاجرین   سنگینتر و موجب ضـعف در فغانستانی، بوروکراسی اداری را در قبـالمهاجران ا

شده است. همچنین ضعف در قانون گذاری و نگاه کـارگرمحور بـه نخبگـانافغان موجب رنجش آنان در سال های  

   شده است. اخیر 

( هم مطـرح شـودکه در مطالعه خود به  2014درنهایت الزم است نتایج تحقیق عباسی شوازی و صادقی )  -

بررسی این موضوع از نظریه همسان شدن    بررسی میزان انطباق نسل دوم افغان ها در ایران پرداخته اند. آنها بـرای

انطباق با جامعه مقصـد  ( استفاده کرد هاند.  1993چندپاره پورتز و ژو ) این نظریه، مهاجران در فرایند  بـراساس 

چهـار مسـیر احتمـالی را پـیشروی خود دارند. مسیر اول، ادغام نام دارد و زمانی روی می دهد که فرد هم به جامعه  

ق ادغام به  تحقی  جدید تعلق پیدا می کند و هم احساس مثبت نسبت به فرهنگ و اجتمـاع قبلـی خـود دارد. در ایـن



  8/35معنای حفظ هویت افغانستانی در عین پذیرش و وابسـتگی بـه جامعـه ایـراناست. بر اساس یافته های آنان،  

 درصـد نمونـه تحقیـق از ایـن الگـو پیـروی مـی کننـد. 

ت دبیرستانی،  اجتمـاعی بـاالتر، افـراد بـاتحصیال  مـردان، افـراد بـا سـطح رضـایت  افرادی که سنشان بیشتر اسـت،

ساکنان مشهد و همچنین افراد متعلق به طبقـه متوسـط بیشـتر در ایـنمسیر قرار دارند. مسیر دوم، همسان شدن است 

که به معنای رد کردن هویت فرهنگی قبلـیو پذیرش کامل هویت و فرهنگ جامعه جدید است. بر اساس یافته های  

بـه    مانندسازی قرار دارند و به عبارتی،  درصد از افراد در مسیر ه 1/17ایـن تحقیـق،  نسبت  عالقهشان 

افغانسـتاناندک، اما به جامعه ایران زیاد است. همانندسازی بیشتر در میان زنان، افـراد دارای مـدرکقانونی، افراد بدون  

همچنی و  مناسب  بـا وضـعاقتصادی  افـراد  بـاالتر،  اجتمـاعی  رضـایت  سـطح  بـا  افراد  تبعیض،  که  تجربه  ن کسانی 

سال در ایران بوده اند صـورتمی گیرد. مسیر سوم، جدایی گزینی نام دارد که به معنای حفظ   30والدینشان بیش از 

  3/33هویت قدیمی و عدم پذیرش فرهنگ و هویت جدید است. بر اساس یافته های این تحقیق، جدایی گزینی در  

 به افغانستان و وابستگی اندک به جامعه ایران است. افراد با  درصد افراد شایع بوده و معنای آن، احساس تعلق باال

سطح تحصیالت پایینتر، افراد غیرقانونی و با تجربـه تبعـیض، افـراد بـا سـطحرضایت پایین و کسانی که والدین آنها  

از   ایـران   20کمتر  ایـنمسیر قرار دارند. مسیر چهارم، حاشیه ای  سـال در  بیشـتر در   ، انـد  شـدن اسـت کـه    بـوده 

درصـد    14معنـای آن عـدم تعلـق بـه هـر دوفرهنگ قدیمی و جامعه جدید است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که  

ندارند.   ایـران احسـاستعلق  بـه  نـه  افغانسـتان و  بـه  نه  به سخن دیگر،  افـراددر مسیر حاشیه ای شدن قرار دارند،  از 

ـاال، افـراد دارای مـدرک قـانونی امـا دارایتجربه تبعیض و افراد ناراضی از زندگی  مردان، افراد با سطح تحصـیالت ب

در ایران بیشتر در این گروه قرار دارند. زنان بیشـتراحتمال دارد در مسیر همسان شدن قرار گیرند تا جدایی گزینی و  

 جداییگزینی و حاشیه ای شدن قـرار دارد. است. اما مردان بیشتر در مسیر  احتمـال حاشـیه ای شـدنآنها نیز بسیار کم

از طرف دیگر افراد با سطح تحصیالت باالتر، بیشتر از افراد بـا سـطح تحصـیالت پـایین درمسیر ادغام قرار می گیرند. 

عالوه براین، حاشیه ای شدن نیز ارتباط مستقیمی با افزایش سطح تحصیالت دارد. از نظر تأثیر قومیت و مذهب نتایج 

میگیرند   بیشتر در مسیر همسان شدن قرار  میدهـد : تاجیـک هـا وفرزندان پدران افغان و مادران ایرانی   طالعه نشان ماین  

که دلیل آن را شباهت ظاهری به جامعه ایرانی می دانند. جـدایی گزینـی در میـان پشـتون هـا و  حاشـیه ای شدن در  

ها بیشتر در مسیر همسان شدن قرار می گیرند. در نهایت، نتایج این   میان هزاره ها شایعتر است. از نظر مذهبی، شیعه

  ای شدن قرار   حاشیهمسان شدن یا  مطالعه نشان می دهد که افراد با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی باال، بیشتر در مسیر ه

 میگیرند.   

یک سو تمایل اندک    همان طور که مشاهده می شود، مطالعات پیشین چند نکته کلیدی را مطرح می کنند؛ از 

زن دگی در ای ران نس بت ب ه افغانس   هـای  جاذبهمدت به سبب باالتر بودن   میانافغانستانی ها به بازگشت در



واقعیت های عینی آن را تأیید می کند. نکته دوم، ساختار    م س ت ک ه ه م مطالعـات تجربـی و هتان موض وعی ا

سرشماریها نشان داده شده است. نکته سـوم،  در هم در مطالعات و هم در  ت که  جوان مهاجران افغانستانی در ایران اس

شـیعه  مــذهب بــه   مهـاجران و همچنـین هـزاره هـایتمایـلگسترده مهاجران افغانستانی، بهویژه گروه های اولیه  

در میان نسل جدید    تحصــیل فرزندانشــان در ایــران اســت. درنهایــت، خطــر حاشــیه ای شــدن و جدایی گزینی

اتبـاع افغانسـتان اسـت کـه بایـد نسـبت بـه پیامـدهای آنحساس بود. مجموعه این مـوارد ، لـزوم توجـه بـه موضـوع  

 میکند.   ع افغانستان در ایران را آشکار آمـوزش بـه عنـوان ابـزار اصـلیجامعه پذیری نسل جدید اتبا 
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اطالعات این پژوهش برگرفته از تحقیقی گسترده تر در مورد تجربه زندگی اتباع افغانسـتاندر ایران با تمرکز بر شهر  

تهران است. در این پژوهش، از روش کیفی برای درک عمیق تـرتجربه زندگی افراد در حوزه هـایی چـون تحصـیل،  

و سازمان هـای دولتـی اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن پـژوهش     اشـتغال، روابـط محلـی و همسـایگی وارتباط با نهادها

پناهنـدگان ومهاجران افغانستانی ساکن شهر تهران، اعم از قانونی )دارای کارت آمـایش یـا گذرنامـه ( و غیرقانونی،  

عات است که  جامعه آماری تحقیق محسوب می شوند. آنچه در این مقاله بـر آن تأکیـد شـده،توجه به بخشی از اطال

 با تجربه تحصیل اتباع افغانستانی در ایران ارتباط دارد.  

تعیین نمونه تحقیق برای انجام مصاحبه نیز تابع مقتضـیات نمونـه گیـری در مطالعـات کیفـیبوده است که نمونه گیری  

نمونه را تعیین می کند، نه  هدفمند خوانده می شود، بـه سـخن دیگـر، هـدف نظـری تحقیـقاست که شیوه انتخاب  

قواعد دقیق روش شناختی که در مطالعـاتکمی مرسوم است. عالوه براین، در برخی تحقیقات کیفی، نمونه گیری 

 (.    Marvasti, 2004: 9تصـادفی بـه سـببماهیت پدیده در عمل ممکن نیست )

، در عمـل  امکـاننمونه گیری تصادفی وجود  در این تحقیق نیز بـا توجـه بـه نـوع پراکنـدگی جمعیـت افغانسـتانی

صاحبهشوندگان  نداشت، اما تالش شد نمونه تحقیق حداکثر پراکندگی را تـأمینکند. به عبارت دیگر، در انتخاب م

اقتصادی ـ اجتماعی در نمونه قرار گیرند ، بنابراین در نمونه هم افرادی وجود   موقعیتهـای مختلـفتالش شد افراد با  

د که تا مقاطع باالی دانشگاهی ادامه تحصیل داده اند و هم افرادی بوده انـد  کـه امکـان تحصـیل درایران را  داشته ان

پیدا نکرده اند یا تحصیل اندکی داشته اند. معموالً فرایند تحقیق تا جـایی ادامـه پیـدامی کند که محقق احساس کند 

تحقیق، مؤلفه اصلی تعیینکننده طراحی تحقیق و در    ز هـدف( نیـ2006به اشباع رسیده است. از دیدگاه چارمز )

  نتیجه حجم نمونـه اسـت. پیشـنهاد وییک «تحقیق کوچک با ادعای متواضعانه» است. معموالً در بحث از  

نمونـهگیـری مطالعـاتکیفی از اشباع نظری سخن گفته می شود که تـا حصـول آن، فراینـد جمـع آوری اطالعـاتادامه  

می کند. اشباع نظری به این معناست که فرایند تحقیق تا زمانی ادامه پیدا کند کـهنمونه های جدید، منجر به    پیدا

اطالعات جدید در مورد سؤاالت تحقیق نشود. آنچه البتـه معیـاردقیق و عینی ندارد و گزارش کردن فرایند آن نیز  



، در این پژوهش از روش نمونـه گیـری هدفمنـد بـا هـدف  دشـوار اسـت. بـا توجـه بـه مـوارد بـاال واهداف تحقیق

افـزایش حـداکثرپراکندگی استفاده شد. برای پوشش دادن گروه های متنوع در نمونه تحقیق، تالش شد تا بـامراجعه  

ن  به محلههایی از تهران )مانند شهر ری، کن و نعمتآباد( که محل زندگی و اسـکاناتباع افغانستانی است، در اماک

های   مکان  و  خودگردان(  و  )دولتی  مدارس  امـاکنزیارتی،  پـارک،  بـازار،  کارگران،  تجمع  محل  مانند  عمومی 

 هـای اولیـه  مصـاحبهگرفته در   شکل  صاحبه انجام شود. بر اساس روابطپرتـردد، نمونـه هـای تحقیـق انتخـاب وم

اسایی شده و در محل زندگی یا محل کار با آنها  بعدی نیز با استفاده از روش گلوله برفی شن شـوندگان  مصـاحبه

مصاحبه شد. در واقع از گروه های اولیه مصاحبهشونده خواسته می شد تا افرادی را به محقق معرفی کنند که تجربه  

  116دارند. به طورکلی در طول این تحقیق با   های متنوعی از زندگی در ایران به واسطه شرایط زنـدگی مختلفشـان

اتباع افغانستانی در تهران مصـاحبه شـدهاست که در میان مصاحبهشوندگان عالوه بر وجود گروه های مختلف  نفر از  

با وضعیت اقتصـادیاجتماعی مختلف، دو مدیر مدرسه خودگردان، سه معلم مـدارس خـودگردان، یـک مـدیرسابق  

افغانستانی آمـوزشمدرسه خودگردان و یک معلم که در من به کودکان  از   مـیدهنـد   زل  نیز وجود دارد. بسیاری 

فرزندانشان با نظام آموزشی در ایران سروکار داشته   تحصیل در ایران را داشـتند  یـا   شوندگان یا خود تجربه  مصاحبه

 اند.    

  روش اصلی جمع آوری اطالعات در این تحقیـق مصـاحبه بـا اتبـاع افغانسـتانی سـاکنتهران در قالب  

مصاحبههای نیمه ساختاریافته بوده است. اطالعات بهدست آمده  از مصاحبه ها نیز از طریق روش تحلیل محتوای  

ای تحقیق متداول بـرای تحلیـل  کیفی کدگذاری و مقوله بندی شده است. تحلیل محتوای کیفی یکی از روش ه

داده هـا و تفسـیر معنـای آنهاسـت. درروش تحلیل محتوای کیفـی ، ایـن کـار از طریـق کدگـذاری اطالعـات در  

( کـدها همـان مقـوالت هسـتند. آنهـامعموالً  1984) 1قالـب مقـوالتتحقیق انجام می شود. به اعتقاد مایلز و هـابرن  

بازیابی و سازماندهی  از سؤال تحقیق، فرض آنهـاابزار  بااهمیـت سـاخته مـی شـوند.  تم های  یا  اصلی  یهها، مفاهیم 

هستند که به تحلیلگر امکان می دهد به سرعت همه بخـش هـایمرتبط با یک سؤال خاص، فرضیات، مفاهیم یا تمها  

مصـاحبه هـا پیـاده و سـپس بـر اسـاس  را شناسایی کرده، از متن بیرون بکشد  و خوشه بندی کند. در این تحقیق مـتن  

روش تحلیـلمحتوای کیفی مقوالت اصلی شناسـایی  شـده انـد . بـه طـور کلی اطالعـات  بـهدسـت آمـده درمص  

احبه ه ا در ذی ل س ه گ روه اص لی امکان ات تحص یلی، موان ع تحص یلی و پیام دهایمحدودیت تحصیلی  

ه هـای ایـن تحقیـق در اختیـار تعـدادی ازمصاحبهشوندگان قرار گرفت و آنها صحت  طبقه بندی شد. در پایـان یا فتـ

 نتایج تحقیق را تأیید کردند.    

 های پژوهش   یافته   .3
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رانحکومت کمونیسـت  همان طور که گفتـه شـد، یکـی از انگیـزه هـای مهـاجرت افغانسـتانی هـا بـه ایـران در دو 

 هـا در افغانسـتان، نظـام آموزشـی غیرمـذهبی رایـج در افغانسـتان بـود.

ازاین رو برای بسیاری از مهاجران، به ویژه هزاره های شیعهمذهب، ایران فرصت مغتنمی برای آموزش کودکان در  

روستاها، دختران فرصت اندکی برای تحصیل مدارس بود. عالوه بـر ایـن، در بسـیاری از منـاطق افغانسـتان، بـه ویـژه

داشتند و ازاینجهت نیز ورود بـه ایـران ایـنامکان را برای دختران نیز فراهم می کرد. شاید این دو عامل باعث شد از  

ومتی  و به ویژه هزاره ها نسبت به تحصیل فرزندانشان در مدارس ایران راغـب باشـند و یـا حـداقلمقا ابتدا  افغانسـتانیهـا

نشان ندهند. ازاینرو بسیاری از آنها فرزنـدان خـود را در مـدارس ایـران  ثبـتنـامکردن د. نکت ه مه م ای ن اس ت  

ک ه نس ل اول مه اجران، ب ه وی ژه مه اجران ش یعه، تحص یل فرزندانشان را در مدارس هم فرصتی برای تربیت  

مثابه فرصتی برای بهبود وضعیت زنـدگی آنـان   هم آن را به  میدیدند و  فرزندانشان در یک نظام آموزشـی شـیعی 

 در آینـده بـه شـمارمی آوردند. به طورکلی می توان گفت: در دهه شصت، تا جایی که شـرایط مـالی و زنـدگی

ت.   ها در م دارس وج ود نداشخانوارهای مهاجر اجازه میداد، کودکان به مدرسه میرفتند و منع قانونی برای ثبتنام آن

ایر جنبه های زندگی  آنها از دهه هفتاد و با آغاز رویکرد  فغانس تانی ها در ای ران، همانند سش رایط تحصـیل اتغییر

امروز، فراز و نشیب های فراوانـی در   تا  این سالها  به مسـئله مهـاجرانافغانستانی شروع شد. در  ایران  جدید دولت 

افغانستانی   ان رخ داده و بـهتناسـب تغییـر سیاسـت هـا ، کودکـان و جوانـان حـوزه تحصـیلمهاجران افغانسـتانی در ایـر 

 ها و امکانات مختلفی برای تحصیل روبرو بوده اند.     دشواری  نیز با 

برای ترغیب   ازسوی دیگر  بیشـتر و  مهـاجرت هـای  از  بـرای جلـوگیری  از یک سو  از آغاز دهه هفتاد،  در واقع 

افغانستانیها ایجاد شد. به عبارت دیگر، با قطع پذیرش قانونی  بازگشت محدودیت های برای تحصیل افغانستانی ها به 

قاچاق وارد کشـور مـی شـد ند، دیگـر مـدارک شناسـایی  افغانستانی ها در مرزها، کسانی که به طـورعمده به صورت  

اجتناب   از طـرف دولـتنداشتند و دولت برای جلوگیری از این پدیده از ارائه خدمات به افراد فاقد مدارک قـانونی 

افغانستانی ها به یکی از ابزارهای   می کرد. طرف دیگر سختگیری در مورد ثبتنـام کودکـان در مـدارس و تحصـیل

دولت ایران برای فشار به افغانستانی ها بـرای تـرک کشـوربدل شد. بنابراین در طول این سالها امکان تحصـیل بـرای  

گـروه هـای مختلـف افغانسـتانیبرحسب وضعیت اقامت آنها در ایران و میزان سختگیری دولت ایران متفـاوت بـوده  

 اسـت.

کنونی، برای کودکان افغانستانی تا پایان دوره متوسطه امکان  در یک تقسیمبندی کلی می توان گفت در شرایط  

 تحصیل در سه دسته از فضاهای آموزشی وجود دارد:    



مدارس دولتی در ایران معموالً فقط کسانی را ثبتنام مـی کننـد کـهکارت اقامت معتبر بـرای    مدارس دولتی:  -

 سـکونت در منطقـه )کـارت آمـایش یـا گذرنامـه( داشـته باشـند.

دولت در   1383تحصیل در دهه های شصت و هفتاد برای افغانستانی ها در مدارس دولتی رایگان بـود. امـا ازسال 

ست ترغیب افغانستانی ها به بازگشت، ثبتنام افغانستانی هـا  را در مدارس منوط به پرداخت شهریه دانسـت  راستای سیا

ثبتنام افغانستانی ها در مدارس دولتی را رایگان اعالم کرد، اما در   دولـت ایـران   1393-94. در سـال تحصـیلی  

شـهریه  میزان  فقط  اینکـ عمل  بـه  توجـه  با  یافت.  کاهش  مـدارس  اندکی  در  افغانسـتانی  کودکـان  تحصـیل  ه 

مسـتلزمپرداخت شهریه است، هر ساله هر خانوار مجبور به هزینـه زیـادی بابـت ثبـتنـام کودکـاناست. به گفته یکی  

از مسئوالن آموزشو پرورش، بر اساس شیوهنامه اعالمشده به مـدارسهزین ه تحص یل در پای ه اول ت ا شش م ح  

ه زار توم ان، در دوره متوسطه اول یعنی پایه های هفتم و هشتم هزینه تحصـیل حـداقل    300اکثر  و ح د  120داقل  

 هـزار   336و حـداکثر  144



هزار تومان تعیین شده است. بر این    360حداکثر    180دانشگاهی حداقل   پیش تومان در دوره متوسطه دوم و

  هریه از خانواده هـای افغانسـتانیدریافت می کند.  اساس هر مدرسه این هزینه را در قالب ش

 ایـن مـدارس بـهصـورت خصوصـی اداره مدارس خودگردان یا «مدارس افغـانی »:   -

هویتی، عدم توان پرداخت   می شوند و اغلب دانشآموزان آنها، کسانی هستند که به دالیـل مختلـف )فقـدان مـدارک 

و...( قادر به تحصـیل در مـدارس دولتـی نیسـتند. در   ثبتنام اتباع افغانسـتانیشهریه مدارس دولتی، امتناع مدارس از  

کنندگان ایرانی صادر می شود، اما در   مدارس از نظر قانونی برای درخواست  حـال حاضـر مجوزهـای محـدود ایـن 

می   ن خـانواده هـا گرفتـه تناسـب تـوا  عمل اداره آنها بر عهده خود افغانستانی هاست. در این مـدارس شـهریه  بـه 

گسـترش اسـت.  ایـران  در  آمـوزش  رسـمی  نظـام  هـای  کتـاب  همـان  درسی  مواد  و  کودکان   شود  روزافزون 

یا مدارس افغانی شد. مدارسی که توسـط   افغانستانی بازمانده از تحصیل، منجر به شکل گیری مدارس خـودگردان

شـده ایرانـی و افغانسـتانی درشهرهای مختلف تشکیل مـی شـد  تـا کودکـان افغانسـتانی را   چهـره هـای شـناخته

آمـوزش دهنـد. دولـت ایـرانهیچ گاه مجوز رسمی برای فعالیت این ها صادر نکرد و تا مدتی فعالیت آنهـا نادیـده  

بازگشـت مهـاجران، مقابله با مدارس    گرفتـهشد. بعد از سقوط طالبان و جدی شدن برنامه های دولـت ایـران بـرای 

اتباع افغانستانی می توانستند انتخـابکنند در مدارس ایرانـی دولتـی درس    1384خودگردان نیز آغاز شد. تا سال  

آییننامههایی به امـور    1384بخواننـد یـا در مـدارس خـودگردان کـه در سـفارتافغانستان ثبت شده بود. اما در سال  

های  مختلـف ونیروهای انتظامی و آموزشوپرورش و سایر مراکز آموزشی ابالغ و آمـوزش افغانسـتانی  اتبـاع شـهر

 هـا  در مدارس خودگردان، غیرقانونی اعالم شد و به دنبال آن بسیاری از مدارس پلمپ شـدند .  

پرداخت شهریه ممکن    بر اساس قانون، از این زمان تحصیل فقط در مدارس دولتی و بهشرط ارائه مدارک هـویتیو

برچیده شدن همه مدارس خودگردان منجـرنشد و در حال حاضر هم مدارس خودگردان   به  قانون  این  البته  شد. 

متعددی در اغلب مناطق، ازجمله شهر تهـرانفعالند و به گفته یکی از مدیران این مدارس که در این تحقیق با وی  

تان تهران فعالیت مـی کننـد. البتـه اغلـب ایـن مـدارس بـه طـور   مدرسه خودگردان در اس  53گفت وگو شد، اکنون  

صوری با نام یک فرد ایرانی به عنوان مدیر کار می کنند اما در عمل اداره آنها به دست خود افغانستانی هاست. مواد  

ر تعطیلی را  درسی نیز همان کتاب هایی است که در مدارس دولتی ایران تدریس می شود. البته آنها همواره خط

 میکنند.    تاحساس میکنند  درواقع فضایی کج دار و مریـزبا دولت ایران فعالی

علی رغم این مشکالت، این مدارس به سبب تنگناهایی که برای ثبـت نـام در مـدارسدولتی وجود دارد و همچنین 

ینکه شهریه ایـن مـدارس بسـیار کمتـر  تعداد زیـاد مهـاجران غیرقـانونی، تقاضـای زیـادی در شـهرهادارد. به ویژه ا

هزار تومـان    200تا     170از مـدارس دولتـی اسـت. بـرای مثـال،  دانشآموز ابتدایی بهجای پرداخت شهریه ای بین  



معمـوالً   کنـد.  تحصـیل  خـودگردان  مـدارس  در  مبلغ  این  نصف  با  تواند  می  مدرسـهدولتی،  یـک  در 

ی خود را از طریق شهریه تأمین می کنند، خصلتی خیریه ای هـمدارند. به سخن  مـدارسخودگردان اگرچه هزینه ها

درصد از دانشجویان رایگان تحصیل   40دیگر برای مثال، در مدرسه خودگردانی واقع در منطقـه کـن در حـدود  

  میکنند و برخی از خانوارها در مقاطع مختلف برخی اقالم خوراکی کمک دریافت می کننـد. یکـی از   

ویژگـی هـای مهـم مـدارس خـودگردان، انعطافپذیری باالی آنها در جذب دانشآموز و برنامه سـال تحصـیلی اسـت.  

بـرای مثـال، دانشآموزانی که چند سال از درس بازمانده اند و شرایط سنی تحصیل در مدارس دولتی را ندارند، می  

خی از این مدارس سـالتحصیلی خود را نیز با تقویم ثابت  توانند در این مدرسه ها تحصیل کنند. از طرف دیگر، بر 

 5   4یا مهر تا خرداد تعریف نمی کنند و با به حدنصاب رسـیدنتعداد دانش آموزان یک مقطع )برای مثال،  

نفر(، در هر زمان از سال، برنامه آموزشی را شروع می کنند. درنهایت باید گفت: مدارس خودگردان از نظر ظاهری  

چنـدانیبه مدارس معمولی ایران ندارند، معموالً خانههایی متروک و قدیمی در مکانهایی نامناسب برای این  شـباهت  

کار مورد استفاده قرار می گیرد تا هم هزینـه هـا کمتـر شـود و هـم کمتـر در دیـدس اکنان محل ه باش د. در واق  

ایـن م دارس در س ختت رین ش رایط درس می باالتر وارد    ع دان ش آم وزان  بتوانند در مقاطع  بلکه  خوانند، 

مدارس دولتی شود. البته پـس از بازگشـت بـهافغانستان نیز می توانند مدرک معتبـر دریافـت کننـد. امـا عالقـه ایـن  

کودکـان بـه تحصـیلعلی رغم همه این مشکالت جالب توجه است. حتی یک مدیر مدرسه در کن کـه پـیش ازاین  

رزمین بـه تعـدادی کـودک تـدریس مـی کـرده و در نهایـت مدرسـهاش بـاشکایت صـاحب خانـه پلمـپ  در یک زیـ

زل او مراجعه می کردند و  مـیگویـد : پـس از بسـته شـدن مدرسـه هـر روزدانش آموزان به در من  شـده اسـت  

 د.    میخواسته اند تا مجـدداً شـرایط ادامـهتحصیل را برایشان فراهم کناز او 

کشور واحدهای   خیریـه نیـز در منـاطق مختلـف نهاد   برخی نهادهای مردم  مدارس مؤسسات خیریه: -

آموزشی تأسیس کرده اند و کودکان افغانستانی را آموزش میدهند )مانند انجمن حامی یا انجمن حمایت از کودکان  

م این  عمل  در  اما  رایگـاناست،  معمـوالً  مـدارس  ایـن  در  تحصیل  آموزش  کار(.  از  کوچکی  سهم  تنها  ؤسسات 

   میشود. صیلی محدود خدمات آموزشی ارائه کودکان افغانستانی در ایران را بر عهده دارد و تنها در مقاطع تح 

عالوه بر امکان تحصیل تا مقطع دیپلم، امکان دسترسی به خدمات آمـوزش عـالی نیـزبرای آن دسته از اتباع افغانستانی  

دارد. در حال حاضر بر اساس برخی آمارها، در حدود   قـانونی در ایـران زنـدگی مـی کننـد، وجـود صورت   که به

. تحصیل در دانشـگاه 1درصد دانشجویان خارجی( در ایران تحصیل می کنند  60هـزار دانشـجوی افغانسـتانی  )  12

درصد شهریه دوره هـای شبانه    80نیـز عـالوه بـرموفقیت در آزمون های ورودی، مستلزم پرداخت شهریه معادل  

کرده اند و از دانشجویان در   است. دانشگاه ها برحسب رشته شهریه های مختلفی را برای هـر تـرم بـه دالر مصـوب 



کارشناسی    14کارشناسی و    12می کننـد. البتـه وزارتعلوم ایران شرط معدل    ابتدای هر نیمسال به طور نقدی دریافت

 ارشد برای تحصیل در مقطـع بـاالتررا هم الزامی کرده است.    
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د زیـادیتوس ط دول ت ف راهم  همانطور که گفته شد، امکان تحصیل برای کودکـان افغانسـتانی در ایـران تـا حـ

ش ده اس ت، ام ا ب ههرح ال دسترس ی ب ه خ دمات آموزش ی ب رایخانواده های افغانستانی با دشواری هایی  

شناسایی کرد که دسترسی اتباع افغانستانی به خدمات آموزشـی   نیز همراه اسـت. مجموعـه ای از مسـائل را مـی تـوان 

امل را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:  گروه نخست، عواملی هستند کـه بـه  را محـدود مـی کننـد. ایـنعو 

طـورمستقیم دسترسی افغانستانی ها به خدمات آموزشی را محدود می کنند و گروه دوم مجموعه عواملیهستند که به  

سوب می شوند. در  طور غیرمستقیم از طریق کاهش میل و انگیزه به تحصیل مانع استفاده از خدمات آموزشی مح 

می شود:     ادامه، این دو گروه اصـلی و اجـزای آنهـا بررسـی 
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توجه  اولین مسئله، توان اقتصادی خانواده ها برای تحصیل فرزندان است. باید بـهاین نکته    هزینه تحصیل: -

افت  در هـرزمان چندین فرزند محصل دارد. دری افغانستانیها باالست و هر خانواده معموالًکرد که  نرخ زاد و ولد در

توجهی بر خانواده ها وارد شود. به ویژه اینکه در یک خانواده   مـیشـود فشـار مـالی قابلشهریه برای ثبـت نـام سـبب  

پرجمعیـت کـه تنهـا پـدرخانواده از طریق کارگری کسب درآمد می کند، در عمل تأمین هزینه تحصیل بسیار دشوار  

کـه  است. دارد  وجـود  متعـددی  مـوارد   ، مصـاحبهشـوندگان  بـین  در  کـه  است  ذکر  به  سبب   الزم  به  فرزندان 

عدمحمایـت مـالی خـانواده درس را رهـا کـرد هانـد . ایـن مسـئله در مـوردتحصیالت دانشگاهی نیز وجود دارد. 

توانند خرج تحصیل ه خودشان کار می کنند و می  تنها آن دسته از خانوادههایی که درآمد باالیی دارنـدیا جوانانی ک

شوندگان مـوارد متعـددی وجـود داشـت   کننـد، امکـانادامه تحصیل را پیدا می کنند. در بین مصاحبهخود را تأمین 

 افراد مشکالت مالی را تنها دلیل عدم ورود به دانشگاه می دانستند.     کـه

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، اتباع افغانستانی درصورتی که مدارک شناسایی    مدارک شناسایی: -

داشت. باید توجه داشت که اگرچه برخـی   نداشته باشند، امکان استفاده از خدمات آموزشـی رسـمی را نخواهنـد 

بـرای دریافـت گذرنامـه و  ویزای تحصیلی برای کودکان وجود دارد قـانونی  انتظـار داشـت  راهکارهـای  نباید   ،

نتیجـه، وار بوروکراتیک داشته باشد. در  یـک خـانواده فقیـر مهـاجرفرصتی برای طی کردن فرایندهای معموالً دش

ایـندسته از کودکان یا مدارس خودگردان استفاده می کنند،  یا به طور کامل از امکـان تحصـیل محروم خواهند بود. 

الً مدارس از ثبتنـام آنهـا خـودداریمی کنند، کسانی هستند که در کارت شناسایی  دسته دیگری از کسانی که معمو

از    آنها شهر دیگری ثبت شده است. بسیاری از خانواده های افغانستانی هستند که سالها ساکن شهری   و  انـد   بـوده 

ه  و نتوانست هاند به طور قانونی  آنجـا مـدارک هـویتی گرفتهاند، اما به دالیل مختلف این خانواده ها به تهران آمد

 محل اقامتشان را هم در اسناد هویتی تغییر دهند. در واقع حضور آنها در تهران غیرقـانونی اسـت. 

مدارس   در  یا  نبوده  به تحصیل  قادر  دلیل  به همین  دارد که کودکان  مورد وجود  بین مصاحبهشوندگان، چند  در 

وضعیت این  در  اند.  کرده  ثبتنام  کودکان خودگردان  عمالً  را  سکونت  محل  انتقـالقانونی  بـودن  دشوار  هزینه   ،

 میپردازند.    

 یکی از موانع اصـلی تحصـیل کودکـان افغانسـتانی، مخالفـت  مخالفت مردم محلی:  -

مردم محلی با ثبتنام آنها در مدارس است. نمونـه هـایی از ایـن مخالفـت هـا هـم در مـوردمدارس دولتی و هم در  

 مورد مدارس خودگردان به ویـژه در منـاطق روسـتایی وجـود دارد.

مهاجران   به  نسبت  منطقه  عمومی  از جو  تابعی  نیست،  به یک شدت  مناطق  همه  در  لزوماً  البته  که  برخوردها  این 

  افغانستانی است. این فشار محلی به مسئوالن مدرسه هم سبب سـختگیریمسئوالن مدارس دولتی در ثبتنام کودکان



افغانستانی می شود و هم امکان تشکیل مـدارسخودگردان یا مدارس مؤسسات خیریه را کاهش می دهد. به عنـوان  

تـا   ازمصاحبهشوندگان در سال گذشته در منطقه کن، یک مؤسسه خیریه تالش می کند  بـه گفتـه یکـی   ، مثـال 

ایـن فراینـد تـا جـاییپیش میرود که این  یـکمدرسه متروکه را تبدیل به مدرسهای برای کودکان افغانستانی کن ـد. 

مؤسسه همه مجوزهای الزم را نیز اخذ می کند، اما پس از اطالع افـرادمحلـی، جمع ی از م ردم در جل وی مدرس  

ه تحص ن مـی کنن د و اج ازه انج ام ای ن کـار را نمی دهند. در چند مـورد هـم مصـاحبهشـوندگان، تعطیلـی  

 ان را بـه دلیـلگزارش ساکنان محلی به پلیس می دانند.    مـدارس خـودگرد 

با اینکه دولت ایران ثبتنام دانشآموزان افغانستانی در مدارس را به شرط ارائه مدارک    تراشی اداری: مانع  -

راه  هویتی رسـمی مجـاز مـیدانـد ، در عمـل ثبـتنـام در مـدارس بـرایخانواده های افغانستانی مشکالت متعددی به همـ

کودک ان افغانس تانی در مدارس دولتی منعی ندارد، تجربـه بسـیاری از   نـام  ثبـتد. بـا اینکـه از نظـر قـانونی  دار

مدارس   نـام کودکـان در بـازه ثبـت نـام  ای مصاحبه شده، حکایت از اکراه مدیران مدارس نسبت به ثبتخانواده ه

خانواده های افغانستانی که در   و نوجوانـان افغانسـتانی دارد. معمـوالً و مـانع تراشـی آنهـا بـرای پـذیرش کودکـان  

 تا وقتی دانشوی مدیران مدارس مواجه می شوند: »سعه مـی کننـد، بـا یـک پاسـخ از  نام مراج  شهریورماه برای ثبت

ایـن    .«تا بتوانیم ثبتنام کنیمنام نشوند، نوبت به افغانستانی ها نمیرسد. باید منتظر بخشنامه باشید   آموزان ایرانی ثبت 

مختلف    ها دوندگی و مراجعه بـه مـدارس  هفتهر ایران به افغانستانی هاست که  اغلب مدارس دولتی د  واکـنش اولیـه

 پرورش را به دنبال دارد.     و و ادارات آموزش

یکی از مدارس کن می گوید:  نام فرزندانش در    اش برای ثبت  ساله، پناهنده( از تجربه هرساله  39)زن،    1نمونه  

وقتی رفتم برای ثبـت نـام دختـرم در مدرسـه کـن... گفـتن مـا هنـوزبچه های ایرانی را  ثبتنام نکردیم، چطور شما  

 نام کنیم... صبر کنید تا بخشـنامه بیـاد. را ثبت

 چند روز بعد که رفتم گفتن دیگه دیر شده و ثبتنام تموم شده.   

نام می    ایرانی ها را ثبت  نام را اینگونه توصیف می کنـد: اول   شوندگان نیز وضعیت ثبت   هیکی دیگر از مصاحب

نام    پرورش کن تا بچه رو ثبت  و   کنن... موقع مدرسه که می شه بدو این مدرسه بدو اون مدرسه التماس آموزش 

دو ساعت راه برن... روزا که    نام کنیم که مجبورن روزی  کنن... بعضـی وقتـا مجبـوریم بچـه هـا را یـه جـایی ثبت

 ساله، پناهنده(.      37، زن، 65خونه )نمونه   کوتاه  میشـه شـب مـی رسـن

نـام کودکـان افغانسـتانی اسـت، رویکردی که به دنبال    ابزار مـدیران بـرای امتنـاع از ثبـت  در واقع »بخشنامه«

د. به اسـتناد نام مدارس به دنبال دار ادران را در زمان ثبتخود بالتکلیفی و تحقیر خانواده های افغانستانی، به ویژه م

افغانی ها بروند  ا عبارت » مدارس در ابتدای سال از بلندگوی مدرسه ب   شـوندگان، برخـی مـدیرانتجربیـات مصـاحبه  

نـام از    تاعالم می کنند که مادران افغانستانی و کودکانشان مدرسه ترک کنند. نتیجه این مشکالت برای ثب بیرون!«



از طـرف از تحصـیل اسـت و  افغانسـتانی  دیگر تحمل مشقات    یک طرف محروم شدن تعداد زیادی از کودکان 

 نام فرزند است.     مسئوالن مدارس برای ثبت فراوان در ابتدای سال تحصیلی و تحمل اقسام تحقیر و توهین از سـوی

مذهب است.  یکی دیگر موانع تحصیل کودکـان افغانسـتانی مسـئله ها: دغدغه های مذهبی خانواده -

برخی خانواده های اهل سنت تمایلی    تدریس مواد مذهبی شیعی در مدارس دولتی و خودگردان سبب شـده اسـت 

این مسئله در مورد   به ویژه  باشند.  نداشته  ایران  یـاغیررسمی  نظام آموزشـی رسـمی  به تحصیل کودکان خود در 

انـد، صـدق مـی کنـد. البتـه عـدم رغبـت  ر سال های اخیر وارد ایران شده  که د  ران تاجیک و به ویژه پشـتونمهاج

اقتصادی    تـرین آنهـا ، انگیـزه صـرفاًالیل دیگـری هـم دارد کـه مهـم  ایـن دسـته ازخانواده ها به تحصیل کودکان د

هرحال سختگیری    ه در اقسـام مختلـف مشـاغلپست است. اما بهآنها برای حضور در ایران و کار تمامی اعضا خـانواد

 ویژه دختران مؤثر است.    های مذهبی برخی والدین هم در عدم تمایل به تحصیل فرزندان  به

افغانستان در   یکی دیگر از موانع اصلی تحصیل اتبـاع ها:   محدودیت های قانونی برای برخی رشته -

خصوص از   ی رشته های دانشگاهی است. بههای فنی و حرفه ای و همچن ین برخ تهایران، ممنوعی تتحصیل در رش 

از کـودکی برادران خـود را دارنـد،    این جهت که بسیاری از افغانستانی هـا  تجربه کار کارگری در کنار پدر یا 

فه ای دارند. برای پذیرش در دانشگاه ها نیز عالوه بر محدودیت  تمایـل زیـادی بـه تحصـیل دررشته های فنی و حر

 در مورد انتخاب شهر، ورود افغانستانی ها به برخی رشته ها به کلی ممنوع است.    موجـود
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ساده: - کارگری  مشاغل  به  ها  افغانستانی  مجاز  مشاغل  قـوانین،    محدودیت  اسـاس  بـر 

ی در ایران فقط می توانند برخی مشاغل کارگری را انجام دهند و بقیه فعالیـت هـایشغلی بـرای آنهـا  اتبـاعافغانستان

ممنـوع اسـت. نتیجـه ایـن قـانون، بـه ویـژه خـود را در دانـش آموختگـان  دانشگاهی نشان می دهد. آنها بر اساس  

ا یا بنگاه های اقتصادی خصوصـی ایـران مشـغول بـه  قوانین کار ایران قـادر نیسـتند در مشـاغل دولتـی یـاشرکت ه

میکننـد دیگـر ماننـد پـدران خـود کـارگری  تانی با تحصیل در دانشگاه تالش  کـار شـوند. در واقـع جوانـانافغانس

سـادهنباشند و به واسطه تحصیل موقعیت اجتماعی خود را متمایز کنند، اما ممنوعیت اشتغال آنهـابا مدرک تحصیلی  

برای دانش آموختگان چهار راه بیشتر وجود  سته آنها شـده اسـت. بنـابراین  دانشگاهی در ایران، در عمل سد این خوا

صورت غیررسـمی در برخـی فعالیـت هـای پـروژه    ندارد: گروهی سعی می کنند بهواسطه دوسـتانخود در دانشگاه به

نیازمند شبکه ارتباطی قوی با همکاران ایرانی و در برخی موارد کار در  درآمد کنند. این شیوه    ای شـرکت و کسـب

مناطق دورافتاده است. گروه دیگر، پس از اخذ مدرک تحصیلی، به همان کار پدر خود یا مشاغل متداول دیگر میان  

ایر  از  خروج  برای  راپلی  دانشـگاه  در  تحصـیل  سوم،  گروه  بازمیگردند.  ها  ادامـه  افغانستانی  و  در  ان  تحصـیل 



دانشـگاههـای خـارجی مـی داننـد . درنهایـت ، کسانی هستند که برای کار به افغانستان بازمی گردند. البته یافتن کار  

  در افغانسـتان خـود بـهشبکه روابط فرد و مناسبات قومی در ادارات مختلف بستگی دارد. اما این مشـکالت سـبب

تر نیز دلسرد شوند،    پایین  نی نسبت به ادامه تحصیل حتی در مقـاطع تحصـیلیمی شود بخش زیادی از جوانان افغانستا

 چراکه آینده ای برای خود متصور نیستند.    

دومین مسئلهای که تحصـیل در دانشـگاهبرای جوانان    الزام به ترک ایران پس از  فارغالتحصیلی: -

ابالغ    1392است. این شرط از سال    تحصـیلی  ارغال مهاجر دارد، الزام به تحویل کارت و خروج از ایـران پـس از فـ

به اقام  شد و  بایـدکارت  بـه دانشـگاه  بـرای ورود  روادید  ت خود را تحویل دهد و گذرنامه و  واسطه آن هر فرد 

است و   نزله تغییر وضعیت اقامتی فرد از »پناهنده جمعی« به »مهاجر اقتصادی«تحصیلی دریافت کنـد. ایـن امـر بـه  م

ا  ترغیـبدانش  پس  ایـران،  دولـت  سیاسـت  ایـن  از  هـدف  کنـد.  ترک  را  ایران  باید  فرد  روادید،  مهلت  پایـان  ز 

آموختگان بـه بازگشـت بـه افغانسـتان بـوده اسـت، امـا بـه نظـر مـیرسـد ایـن انتظـارغیرواقع بینانه باشد. برای بسیاری  

افغانستان ب افغانستانی، یافتن کار در  سـیار دشـواراست و بعید است دولت افغانستان ظرفیت باالیی برای  از جوانان 

بازگردانـدن   تصـور  حتی  متأهل،  دانشجویان  از  بسیاری  باشد.  داشته  هـایایران  دانشگاه  آموختگان  دانش  جذب 

کان  افغانستان را هم نمی کنند. مشکل دیگری که این سیاسـت جدیـد ایجـاد کـرد، تـرس عـدمام  خـانواده خـود بـه

زندگی در ایران، به ویژه برای دختران دانش آموخته بوده است. در واقـع یـک دختـردانش آموخته باید پس از  

دانش آموختگی به افغانستان بازگردد و ازآنجا مجدد بـرای ورودبه ایران درخواست ویزا کند. برای دختری تنها  

  1393مالً قابل فهم است. ازاین جهت این قـانون در سـال افغانستان کا کـه در ایـران بـزرگ شـده، خطـر سـفر بـه 

بـرای دختـران تغییـرکرد و آنها در صورت تجرد در هنگام دانش آموختگی مجدداً کارت اقامت می گیرند. امـادر  

ها  مورد پسران شرایط کماکان الزام به بازگشت است. البته این نکته را هم باید اضافه کـردکه سفارت افغانستان تن

برای کسانی گذرنامه صادر می کند که مدرک هـویتی افغانسـتانرا داشته باشند. بسیاری از متقاضیان دانشگاه ر ایران  

 به دنیا آمده و فاقد این مدارک هستند. 

 گرههای کـور تحصـیل جوانـان افغانسـتانی بـدل شـده اسـت. این مسئله هم خود به یکی از  

د  برای  افغانستانی  تقاضای  جوانان  و  افغانسـتانبازگردند  در  خود  پدر  زندگی  محل  به  باید  هویتی  مدارک  ریافت 

مدارک کنند، اما از سوی دیگر اتباع افغانستانی برای ترک ایران بایـدکارت اقامت خـود را باطـل کننـد. همـین  

 وضـعیت باعـث سـردرگمی بسـیاری از جوانـانافغانستانی شده است.    

اس سد  این  از  نتیجه  پس  ایران  خـروجاز  لـزوم  و  اشتغال  امکان  عدم  عبارتی،  به  و  دانشگاه  برابر  در  اسی 

فارغالتحصیلی، در عمل سبب شده است بسیاری از مصاحبهشوندگان از کم شدن اقبال جوانان افغانستانی به تحصیل 



به همین سبب به قـول یکـی    حتی در مقاطع پایینتر شود. در واقع مسیر تحصـیلدرنهایت به یک بنبست خواهد رسید و 

ساله، پناهنده( «خیلی ها عطای تحصیالت عالی را به لقایش میبخشند».    40، مرد،  22از مصـاحبهشـوندگان)نمونه  

در این شرایط جدید، تحصیل دیگر برای بسیاری راهی برای رهایی از وضعیت فعلی نیست و به جای آن، سفر قاچاق  

گزینه بدل شده است. در شرایطی کهدولت ایران متقاضی تحصیل در دانشگاه با الزام    به اروپا و استرالیا به بهترین

های مقیم ایران    افغانستانیباید انتظار داشت که نسل جوان    وی به ترک ایران و بازگشت به افغانسـتانتنبیه می کند،

ه امید فرجی در آینده فرزنـدان رابه  مسیری دیگر به  غیر از تحصیل را در پیش بگیرند. البته گروهی از خانواده ها ب

شان  مدرسه می فرستند. برای آنان همه زندگی در ایران، بر اساس عدم اطمینان به آینده است، حال تحصیل فرزندان

 مـیتوانـد بـه ایـن مجموعـه از عـدمقطعیت ها اضافه شود.      در ایـران و سرنوشـت او هـم
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همانطور که اشاره شد، دسترسی بـه خـدمات و امکانـات یکـی از ابزارهـای دولـت بـرایکنترل مهاجرت افغانستانی  

ها به ایران بوده و دسترسی به نظام آموزشی نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده است. در بخش های قبـل نشـان داده  

کـه   تحصیل شـد  به  مختلف  مقاطع  در  افغانستانی  دانشجویان  و  آموزان  ازدانش  زیـادی  تعـداد  سـالیانه  اگرچـه 

فقـدان   یـا  مـالی  مشـکالت   مانند  مختلف  دالیل  به  افغانستانی  جوانان  و  کودکان  زیـادیاز  بخـش  مشغولند، 

ممکـن   هـا  محدودیت  این  اگرچه  بازمیمانند.  تحصیل  از  قانونی  کالن  مـدارکهویتی  چـارچوباهداف  در  اسـت 

باشد، باید توجه داشت کـه سـختگیری    سیاستگذار را در جهت کاهش جاذبه های ایران برای مهاجرین قابل توجیـه

ناخوشایندی برای جامعه ایران خواهد داشت. با توجه به اینکه    در مـورد تحصـیل افغانسـتانی هـا پیامـدهای جـانبی 

در عمل امکان بازگشت افغانستانی ها را میسر نمیسازد و به نظر نمیرسد حداقل در میانمدت  شرایط کنـونی افغانسـتان  

  امکان بازگشت همه مهـاجرین فـراهم باشـد، پیامـدهای منفـی محرومیـت افغانسـتانی هـا ازتحصیل در ابعاد ملی قابل 

 ن به صورت زیر فهرست کرد:    توجه خواهد بود. مجموعـه ای از ایـن پیامـدهای جـانبی منفـی رامی توا

 سیاست های مهاجرتی ایـران در  رشد نسل جدید تحصیلنکرده افغانستانی در ایران: -

خصوص اتباع افغانستانی به گونه ای تنظیم شده است که حضور آنها در ایران  جنبهای موقتی داش ته باش د و انگی  

ورد نس ل اوالفغانستانی ها با ایجاد محدودیت در  زه بازگش ت در آنه ا اف زایش یاب د. ای ن سیاس ت در م  

مورد نوع مشاغل مجاز و همچنین ایجاد موانـع مختلـفبر سر تحصیل فرزندان آنها در مدارس اعمال می شد. درواقع  

فرض بر ایـن بـوده اسـت کـهوج ود چن ین مح دودیته ایی، خ  انوادهه ای افغانس تانی را مج اب خواه د ک رد  

شورشان بازگردند. اما در عمل به سبب مشکالت موجود افغانستان، حضور افغانسـتانی هـادر ایران تداوم  ک ه ب هک

شـد، علـی رغـم طـی مراحـل    محدودیتها شـکل گیـری نسـل جدیـدی از افغانسـتانیهـا درایران  یافت و نتیجه 



شکالت فراوانی روبرو بوده است. نتایج بهدستآمده  اصـلی جامعـه پـذیری در ایـران در اسـتفاده از خـدماتآموزشی با م

به ویژه هزاره های شیعه  دهنـده  نشـان  از مصـاحبه   افغانستانی  اتباع  ایران    عالقه شدید  به تحصیل در  مذهب 

علیرغم دشواری های فراوان تالش کرده اند، مدارج تحصـیلی راطی کنند، از آنها  است. اگرچه درگذشته بسیاری  

  به شدت کاهش یافته است. ازآنجا از آنها بر این نکته تأکید دارند که در حـال حاضـر میـل بـه تحصـیلاما بسیاری 

کـارت   تحویـل  بـه  منـوط  نیز  دانشگاه  در  تحصیل  و  ندارد  وجود  تحصیلی  مدرک  واسطه  به  اشتغال  امکان  که 

ت با  است.  فراگیر شده  پدیدهای  بـهتحصیل  نسـبت  اسـت، دلسـردی  از جوانان  پناهنـدگی  این دسته  اینکه  به  وجه 

عمـل بازگشـت بـه افغانسـتان جـزءانتخاب  اختی از افغانستان ندارنـد، در  افغانسـتانی عمومـاًدر ایران به دنیا آمده  و شن

های آنان نیست. در نتیجه مجموعه سیاست های مهاجرتی که هـدفش ترغیـب نسـالول به بازگشت بوده، در مورد  

م افغانستانی ها خود را به شکل دیگری نشـانمی دهد. بنابراین بخش زیادی از پیامدهای منفی عدم  نسل دوم و سو

 تحصیل این دسته از اتبـاع افغانسـتانیمتوجه جامعه ایران خواهد بود.    

یکـی از مـوارد تکرارشـونده درمصاحبه ها    سرخوردگی نسل جدید افغانسـتانی هـا در ایـران: -

در میان جوانان افغانستانی بـه سـبب شـرایط زندگیشـان درایران است. برای اغلب آنها وجود  احساس سرخوردگی  

محدودیت ای مختلف برای تحصیل و اشتغال در مشاغل غیرکارگری سبب شده است آنها آینـده ای بـرای خـود  

دارند، وجود ایـن محـدودیت هـا  در ایـران متصـور نباشـند. از سـویدیگر به سبب اینکه امکان تغییر شرایط را نیز ن

تنهـا عامـلناامیدی و سرخوردگی آنهاست. این وضعیت به دنبال خود شکلی از نارضایتی از عملکـرددولت و جامعه  

ایران را به همراه دارد که در بسیاری از مصاحبه ها قابلتشخیص است. البتـهدر سال های اخیر مهاجرت غیرقانونی به  

مستلزم خطـرات جـانی فراوانـیهم هست بهشدت در میان این نسل گسترش یافته و زندگی در    اروپا و استرالیا که

سوئد یا استرالیا در عمل بـهرویای بسیاری از آنها بدل شده است. تن دادن به مصائب سفر قاچاق که البته هزینهای  

دارد ، نشـان از شـرایطدشوار این بخش    میلیون تومان )حدود ده هـزار دالر آمریکـا( را نیـز بـه همـراه  30بیش از  

از جمعیت افغانستانی در ایران است. باید توجـه داشـت کـه شـکل گیـری نسلی که از سوی جامعه میزبان سرکوب  

شده و مسیرهای جـذب او در جامعـه نیـز مسـدوداست، می تواند در شرایط کنونی منطقه حتی پیامدهای امنیتی نیز  

 ه داشته باشد.    برای کشور به همرا 

در شرایط  از دست رفتن فرصت اثرگذاری فرهنگی بر کودکـان و نوجوانـان افغانسـتانی:   -

کنونی بین المللی که قدرت های منطقه ای به دنبال اثرگذاری بـر افغانسـتان از طریـقتأسیس مدارس و اعطای پذیرش  

در ایران به معنای عقب ماندن از این رقابت  های تحصیلی هستند، ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت های تحصیلی  

منطقه ای خواهد بود. این مسئله به طور مشخص در مورد آن دسته از اتباع افغانستانی صدق می کنـد کـه بـهصـورت  

غیرقـانونی درای ران زن دگی م ی کنن د. یک ی از م وارد مط رحش ده در مص احبهه ا، اف زایش مه اجرت  



  معموالً غیرقانونی و به  در  سالهای اخیر با اهداف اقتصادی به ایران است. این گروه ها کـه  پشتون های سنی مذهب

کار می شـوند و همـه اعضـای خـانواده حتـی    صورت خانوادگی وارد می شوند، معموالً در مشاغل پست مشغول بـه 

انداز   سبعد از چند سال کار در ایران و پ والًمی شوند. این افراد معم زا کودکـان نیـز درگیـر فعالیـت هـای درآمـد 

تان بازمی گردند. در حال حاضر بخش بسیار کـوچکی از ایـن گـروه، در مـدارس خـودگردان جذب شده   به افغانس

و اغلب آنها از تحصیل محروم هستند. برای این دسته از کودکـان از یـک سـومحدودیت های قانونی برای تحصیل  

وی دیگـر خـانواده هـا نیـز معمـوالًتمایلی به مدرسه رفتن فرزندانشان ندارند. عدم آموزش این  وجـود دارد و از سـ

دسته از کودکـان بـه معنـای ازدست رفتن فرصت اثرگذاری بر افرادی است که در بازگشت بـه افغانسـتان مسـتعد  

برخ  رخـورداری از خـدمات وهمچن ین  مدارسی هستند که اندیشه های افراطی را تبلیـغ مـی کننـد. عـدم ب  جـذب 

ای شکل گیری کینه از جامعه ایران را فراهم  ی رفت اریه ای م أموران دولتی و مردم عادی در این گروه زمینه ه

کند. بنابراین باید توجه داشت که اهمیت تحصیل برای کودکان افغانستانی غیرقانونی کمتر از اتباع افغانستانی قانونی  

 نیست.   

و کار کودکان:رشد   - مهاجر جدید    مشاغل پست  قبل گفته شد، گروه های  بخش  در  همانطور که 

معموالً تمایلی به تحصیل فرزندانشان نشان نمی دهند و آنها را وادار به فعالیت درآمدزا می کنند که اغلب پستترین  

کـه    مشاغل را شامل می شود. یکی از مواردی کـه برخـیمصاحبهشوندگان بر آن تأکیـد داشـتند، ایـن مسـئله بـود

ایجـاد امکـان تحصـیل بـرایکودکان افغانستانی غیرقانونی سبب می شود حداقل بخشی از آنها نیمی از روز را در  

مدرسهبگذرانند و زمان کمتری را در کوچه و خیابان باشند. ایجـاد امکـان تحصـیل در بلندمـدتمی تواند زمینه بـروز  

ر آینـده را بـه طـور  قابـل   مالحظهای کاهش دهد. کودکانی آسـیبهـای اجتمـاعی د   بسـیاری از جـرائم و  

کـه در پـایینتـرین الیـه هـای اجتمـاعی در ایـران رشـدمی کنند، چه به کشور خود بازگردند و چه در ایران ماندگار  

     شوند، به سبب شرایط زندگی و نحوه برخورد جامعه ایران به تهدیدی بالقوه برای ایران بدل می شوند.

  1370و     1360  هـای  دههایران در  شکل گیری تصویر نامطلوب از جامعه ایران در عرصه بین المللی:  

 پذیرایی جمعیـت میلیـونی پناهنـدگان از دو کشـور افغانسـتان و عـراق بـود.

ع ه ای ران مواج  مهاجران افغانستانی که به سبب ناآرامی و مشکالت داخلی به ایران پناه آوردند، بـا آغـوشب از جام 

ه معم والً پناهن دگان را دراردوگاه های مرزی اسکان می دهند،   ه ش ده و ب رخالف اغل ب کش ورها ک 

توانستند در شهرها و روستاهای ایران مشـغول بـه کـار شوند. این پذیرش سخاوتمندانه در حالی بود که در اغلب این  

ا دولت پاکستان از کمکهای سازمان بین المللی نیز محـروم بـود. در  ایـنسال  سالهـا دولـت ایـران، بـرایمثال در مقایسه ب

ها دولت ایـران امکـان دسترسـی مهـاجران افغـان بـه ضـروریات زنـدگی ماننـد شـغل،آموزش، درمان و... فراهم  

هزینـه هـای ناشـی    کرد. از طرف دیگر دولت ایران همانند هر دولتی دیگری نگران ورود کنترل نشده مهـاجران و



ایـن امـر بـه ویـژه در دوره هـای سـخت ایران در زمینه    از  اقتصادی است. در نتیجه برخی سختگیری های دولت 

مهاجران افغانسـتانی رامی توان در این چارچوب درک کرد. در میان همه ابزارهای مختلف برای کنترل مهاجرت،  

همـه    است که    مواردیمحرومیت از تحصیل کودکان از جمله  جامعه    هـای   سـخاوتمندیمیتوانـد  و  دولت 

  ارائه کند. در حال حاضر تبلیغات رسانه  ایران را تحت شعاع خود قرار داده و تصویری نامطلوب از ایـران بـه جهـان

تن سـایر  ای در مورد ممانعت ایران از تحصیل کودکان افغان به ویژه مهاجران غیرقانونی، دستاویزی برای نادیده گرف

 برای پناهندگان و تخریب چهره ایران، به ویژه در منطقه شده است.    خـدمات و امکانـات ایـران
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برای ایران  اصلی  ویژگی  سه  تحصیل  و  سبب  امنیت، شغل  که  است  افغانستانی  همه    آنها  شـود  می   اتباع  علیرغم 

نستانی ها به بازگشت نیز  مشکالت، تمایلی به ترک ایران نشان ندهند. سیاست هـای دولـت ایـرانبرای ترغیب افغا

مزیـتهـا را هـدف گرفتـه اسـت. درنتیجـهایجاد محدودیت و ممنوعیت در برابر تحصیل به یکی از مهم تـرین   همـین  

رفتن خانواده های افغانستانی در ایران بدل شـده اسـت. از سـوی دیگـرباید  ابزارهـای دولـت بـرایجلوگیری از ریشه گ

به طور مستقیم متوجه جامعـهایران است. تجربه سالیان   افغانستانی  توجه داشت که پیامد تحصیل نکردن کودکان 

بـرای تـرک ایـران  ای    کننده  گذشته نشان داده است که محروم کردن افغانستانی ها از تحصـیلنمی تواند عامل تعیین

انجام شده نشان داده اند: از نظر مهاجران ساکن ایران، شرایط دشـوار    باشـد، چراکـه  همـان طـور کـه مطالعـات

  امنیتـی و اقتصـادی درافغانستان به مراتب دشوارتر از شرایط زندگی در ایران است. اما محـدودیت بـرای تحصـیل 

را متأثر می کند. همانطور    جاز دارای پیامدهای ناخوشایندی است که جامعـه ایـراناتباع مجاز و محرومیت اتباع غیرم

مراتب    نکرده برای جامعه ایران به   افغانستانی تحصیل  که در بخش قبل اشاره شـد، بـه نظـر مـیرسـد مخـاطرات یـک

ایران باشد. تحصیل یکی از مهم   افغانستانی ها در  ترین شیوه های جامعه پذیری کودکان بیشتر از نسل بیسواد از 

بـر اسـاس  هـا    افغانستانی  افغانسـتانی  معنـا، محرومیـت  ایـن  بـه  اسـت.  ایرانـی  باورهای غالـب جامعـه  و  ها  ارزش 

در بعد ملی مثمر ثمر    ازتحصیل، محرومیت ایران از اثرگذاری بر نسلی از جوانان افغانستانی است که می توانـد هـم 

 ر بعد بین المللی بر بسیاری از معادالت منطقـه ای اثرگـذارباشند.    باشد و هم د 

کشور  همانطور که اشاره شد، فرهنگ پذیری بخش مهمی از فرایند ادغام اجتماعی مهاجران خارجی در یک  

کردن ارزش ها و باورهای جامعه جدید، نظام آموزشی است.    درونی است. یکی از ابزارهای مهم فرهنگپذیری و  

مطرح است، مسدود بودن شرایط قانونی ادغـام اجتمـاعی اسـت. بـه    ه در مورد موضوع افغانستانی ها در ایـرانآنچ 

عبـارت دیگـر، از نظـرسیاستگذار، افغانستانی ها در ایران یک جمعیت خارجی محسوب می شوند که باید روزی به  

نتیجـه از منظـر سیاسـت رسـمی، مسـئ بازگردند و در  ندارد. ادغام  کشورشان  له ادغـام اجتمـاعی آنهـاموضوعیت 

زبان اجتماعی زمانی مطرح است که جامعه میزبان به دنبال ایجاد شرایط پیوند خوردن مهاجران خارجی به جامعه می



کـه افغانسـتانی هـا را تشـویق بـه بازگشـت بـه   شکلی تدوین شـده انـد ها بـه سیاست  است. در مورد ایران مجموعه

افغانسکشو وضعیت  شد  گفته  که  طور  امـاهمان  کنـد،  شـده  رشـان  سـبب  اخیـر  سالیان  در  همـه  تان  علـیرغـم 

ایـنمحدودیت ها، جمعیت افغانستانی در ایران قابل مالحظه باشد. در نتیجه به نظر میرسد توجه به موضوع تحصـیل  

افغانستانی ها باشد. در شرایط کنونی از یک    قبـال  افغانسـتانی هـا در گـرو بـازبینی سیاسـت هـای کلـی مهـاجرتی در

ف راهم  اع افغانس تانی امک ان تحص یل آنه ا را در ای ران  رچوب خدمات انسان دوستانه به اتبسو ایران در چا 

رسیاست های ادغام اجتماعی سبب شده هم تحصیل با محدودیت و ممنوعیت مواجه  ک رده اس ت و از س وی دیگ

ت با نظام ارتقای اجتماعی و اشتغال مرتبط نباشد. به این معنا تحصیل برای اتباع افغانستانی در  باشـد وهم تحصیال

ایران تنها تا زمانی مطلوب است که یا فرد کماکان به مشاغل سـاده کـارگریمشغول باشد یا برای اشتغال بر اساس  

یل درگرو حل مسئله اتباع افغانستانی در سطح  بنـابراین حل مسئله تحصتان بـازگردد.  مدرک تحصیلی خود به افغانسـ

کالن است. به عبارت دیگر، تا زمانی که به طور دقیق مشخص نیست این جمعیت بیش از دو میلیون نفری افغانسـتانی  

 نمیتوان راهحل جامعی ارائه کرد.  خواهند داشت، برای معضل تحصیل  درایران چه سرنوشتی

منافع و مضرات سیاست ها    یاستگذاری در این حوزه باید برحسـب محاسـبهمسئله بعدی این است که هرگونه س

باشد. درست است که ارائه خدمات آموزشی امکان بازگشت را کمتر می کند و می تواند به جذب مهاجرت های  

رشد نسلی  کودکان و نوجوانان افغانستانی در ایران هم باید مدنظر باشد.    جدید بینجامـد ، پیامـدهای درس نخوانـدن

می   نکرده در ایران کـه دولـت و جامعـه ایـران را مسـئول محرومیـت خـود از تحصـیل تحصیل از افغانسـتانی هـای

تحقیـق ایـن  مـذکور،  مطالـب  اسـاس  بـر  نیسـت.  کشـور  ایـن  برای  کمی  تهدیدی  اصلی    دانند،  راهبردهای 

   صـورت زیـرپیشنهاد می کند:  ـهبص اتباع افغانستانی در ایـران را سیاستگذاری در خصو

در بخش مرور مطالعات انجـام شـده نشـانداده شد که اغلب    بازنگری در سیاست های کلی مهاجرت:  -

دشوار زندگی در آن کشور است. تداوم    حاکی از عدم تمایل مهاجران و پناهندگان به بازگشت به سـبب شـرایط 

و حتی سوم مهاجران سبب شده است ماهیت پدیده مهاجران    حضور در ایران و شـکل گیـری  نسـل هـای  دوم

اولیه دستخوش تغییرات فراوانی شود. ساختار جوان این جمعیت به دلیل  باال بودن    افغانسـتانی نسـبت بـه سـال هـای

ساکن باشد  ( سبب شده است امروز نسل جدیدی از اتباع افغانستانی در ایران  Wickramasekara, 2006نرخ زاد و ولد )

 که نه شناختی از افغانستان دارد و نـه دارای شـبکه روابطـی در آنجاسـت.

هایی که    مراتب دشوارتر از پدران و مادران خود اسـت. درنتیجه سیاست  بازگشت به  بنابراین برای این نسل جدید،

بازمانی برای نحوه مواجهـ  بر  بـا تمرکـزصرف  افغانسـتانی  بـا پدیـده مهـاجران  زگشت تدوین شده است، امروز  ه 

  کنونی همانطور که عباسی شوازی و  نمیرسد. به نظر می رسد تداوم وضعیتمتناسب با ماهیت پدیده به نظر    دیگر

  بـرای نسـل جدیـد  اند، عامل شکل گیری مسیرهای »جـایگزینی« و »حاشـیه ای شـدن«  ( اشاره کرده2014صادقی )



هـامتناسب با شرایط و    سیاسـت  ـل اعتناسـت.  بنـابراین  تغییـرآن بـرای ایـران قاب افغانستانی ها باشد که پیامـدهای  

 ویژگی های کنونی این پدیده ضروری به نظر میرسد.    

در شرایط کنـونی هـر جـا فاصـله سـطحتوسعه وجود    ایجاد امکان جذب قانونی جمعیت مهاجر: -

آن اسـت. وضـعیت فعلـیافغانستان و ایران نیز در چارچوب همـین    داشـته باشـد، مهـاجرت یکـی از پیامـدهای جـانبی

شـرایط شـکل گرفتـه و نمـی تـوان انتظـار داشـتموضوع مهاجرت با بازگشت یکباره همه افغانستانی ها به کشورشان  

و تـالشمی  پایـان یابـد. از طـرفدیگر باید توجه داشـت کـه بسـیاری از کشـورهای مهاجرپـذیر جهـان از یـک سـ

قانونی جذب نیروهای مورد    کنند جریان مهاجرت به سمت کشورهایشان را کنترل کنند، از سـوی دیگـر فراینـدهای

فراهمنیاز کش نیز  را  از طریق مهاجرت  افزایش جمعیت کشورها، جذب    ور  از راه های  مـیسـازند. در  واقـعیکی 

ورد وضعیت اتباع افغانستانی در ایران چنین سیاستی وجود  است. اما در م  جمعیـت مهـاجر دارای مهـارت و ثـروت

هـای  گـروه  خـروج  و  ایـران  در  هـا  گـروه  ضـعیفتـرین  مانـدن  باقی  موجود  وضعیت  تداوم  نتیجه  است.    نداشته 

ی  حقوقی اتباع افغانستان  قصد کشورهای دیگر است. بنابراین مسئله تغییر یکبـاره وضـعیت  تر و ثروتمندتر به  بامهارت

و اعطای شـهروندی نیسـت، بلکـه ایجـاد فراینـدهایی قـانونی بـرایجذب آن دسته از جمعیت افغانستانی است که می  

ملی کمک کند. با توجه به شباهت های فرهنگـی، زبـانی و مـذهبی ایـن    تواند با مهارت یا ثروت خود بـه اقتصـاد

ایـران  بـرای  پیشنه  مسـیر  آنچه  نیست،  دشوار  قبال  چندان  در  مهاجرتی  کلی  های  سیاست  تغییر  شود،  می  اد 

 مثابه فرصتی بـرای جـذب جمعیـت اسـت. اتبـاعافغانستانی در سطح کالن و در نظر گرفتن آن به

این موضوع می تواند در راستای سیاست هـای کلـی جمعیـت در کشـور بـا در نظـر گـرفتنجوانب مختلف آن مدنظر  

 قرار گیرد.    

همـان طـور کـهاشاره شد،    ر جایگاه تحصیل در بسته سیاستی مهاجران افغانسـتانی :بازنگری د  -

بازگشت و کاهش جاذبه های ایران    ارائه خدمات و امکانات به اتباع افغانستانی در چارچوب سیاست کلی تشویق بـه

ران جدید و تشویق  صورت می گیـرد. اگـر فـرض بـر تـداوم سیاسـت هـایموجود برای جلوگیری از ورود مهاج

مهـاجران کنـونی بـه بازگشـت وعدم تغییر وضعیت حقوقی آنها در ایران باشد، پیشنهاد می شود با توجه به اهمیـت  

درحال حاضر   شـود.  خـارج  تنبیهی  ابزارهای  فهرست  از  تحصیلی  های  محدودیت  و  ممنوعیت  موضـوعتحصیل، 

م بـار  ایران  دولت  برای  افغانستانی  اتباع  مسئوالن  آموزش  گفته  به  اینکه  به  بـاتوجه  دارد.  همـراه  بـه  زیـادی  ـالی 

بـرایآموزش دولت  هزینه  سرانه  تحصیلی    دانـش  وپرورش،  درسال  و    1392-93آمـوز  میلیون  یک  حدود  در 

ویـژه  توجهی برای دولـت ایـران بـه    ، در عمل دانشآموزان افغانستانی هزینه قابل1هشتصد و پنجاه هزار تومـان اسـت

  خراسان رضوی و تهران است. همین موضوع همواره یکی از اختالفات مهم ایران با سازمان ملل و   در اسـتان هـای

ناسـب بـا ایـن هزینـه، ازبودجه های بین المللی برخوردار  چراکـه ایـران انتظـار دارد متنهادهای بین المللی بوده است،  



مطرحشـده ازرهبر انقالب در مورد لزوم ارائه خدمات تحصیلی به همه  علیرغم همه مشکالت، نقل قول اخیر  شود.  

کودکان مهاجر خـارجی ، اعـم ازقانونی و غیرقانونی می تواند مبنای تحولی اساسی در رویکـرد دولـت بـه موضـوع  

قابـل  افغانستانی را می توان سـرمایه گـذاری  اتباع  باشد. صرف هزینه برای آموزش  جیهی در  تو  تحصـیلکودکان 

 راستای امنیت داخلی و بین المللی ایران محسوب کرد.    

در پایان باید به این نکته توجه داشت کـه بـه اعتقـاد نویسـندگان، منـافع ملـی درگـروتحصیل اجباری و رایگان همه  

اقعیت های موجـود  کودکانی است که در این سرزمین زندگی می کنند. البته در شرایط کنونی فاصله میان ایده آل تا و

بسـیار اسـت و کماکـان دو مسـئلهاصلی شهریه و مدارک هویتی از سوی دولت ایران و عدم تمایل گروه های مهاجر  

جدید و غیرقانونی به تحصیل فرزنـدا ن دو مـانع مهـم بـرای تحصـیل کودکـان افغانسـتانی بـه شـمارمی آید. به ویژه  

غیرقانونی مهاجر  های  بـه   اینکه گروه  تمـایلی  اخـراج  از  تـرس  به سبب  فرزندان خود در طرحهای    اغلب  نام  ثبت 

پذیرفت که پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل مانع از یافتن   ارائهشده از سوی وزارت کشـور نشـان نمـی دهنـد. بایـد

ع ملـی مـی توانـد زمینـه  حلی قاطع در شرایط کنونی شده است، اما نگاه به موضوع آموزش کودکان از منظر منـاف  راه

سرزمین را فراهم    تغییـررویکرد در این حوزه و فراهم کردن بستر آمـوزش رایگـان همـه کودکـان سـاکن در ایـن

 کند.  
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 خبرگزاری عصر ایران 

 6/2/1393تاریخ انتشار 

جمله نداشتن اسناد هویتی در مدارسی تحصیل می کنند که بخشی از کودکان و نوجوانان افغان به دالیل مختلف از  

 .»مکاتب خودگردان« خوانده می شود . برآورد می شود که حدود سه هزار نفر در این مدارس تحصیل می کنند
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 "خوگرانی فرهنگی "با همین سرانه ی پایین: 

 گفتوگویی با رئیس شورای سرپرستی مدارس خودگردان افغانستان  در 

 و کمبود اولین مشکل آنها نباشد قطعۀ  وقتی پای دردل فعاالن عرصه فرهنگ بنشینید، اگر مشکالت اقتصادی

راست می گویند به غلط »امکانات   دومین مشکلی است که از دست آن می نالند. بسیاری از آنها با وجود این که 

در ایران« به عنوان یک    می گیرند. تجربه و مدارس خودگردان افغانستان م«را با »نمی شود کار کرده مترادفنداری

ت  باشیم که خودگردانی فرهنگی در غربکار فرهنگی خودگردان شاهدی به این ادعاست. خوب است توجه داشته 
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 فرهنگی در وطن دشوارتر است.  چقدر از خودگردانی

 امیر سعادتی 

کوچه پس کوچه های جنوب غربی تهران بعد از قلعه مرغی، ایستگاه پاسگاه نعمت آباد کوچه ها پر از کارگاههای  

تراشکاری، جوشکاری نجاری و دیگر کارگاههای تولیدی در به در به دنبال مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین )ع( و در  

نیم رسیدم به مجتمع در یک خانه صد متری با سه   واقع مدرسه ای برای کودکان مهاجر افغانی بعد از سه ساعت و

چهار تا اتاق تو در تو که اسم کالس را با خود یدک می کشیدند. و یک اتاق کوچک لول راهرو که مثال دفتر 

 مدیر مدرسه است.

محمد کریم مرادی مدیریت مجتمع فرهنگی امیرالمؤمنین )ع( و ریاست شورای سرپرستی مدارس خودگردان  

ن در تهران را بر عهده دارد. او که دانشجوی مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران بوده است در سال دوم  افغانستا

دانشگاه و با دیدن وضعیت نامناسب آموزش کودکان افغانی درس را رها کرده و به همراه عده ای از دوستانش وارد  

قدر گرم صحبت شده بودیم که صدای   عرصه تعلیم و تربیت بچه ها می شود. در طول مصاحبه با محمد کریم آن

  .تراشکاری کنار مدرسه را اصال نمی شنیدیم 

 تولد مدارس خود گردان

در مشهد آغاز شد.   -یا به قول خودمان مکتب   -سال پیش و با افتتاح چند مدرسه  16فعالیت مدارس خود گردان 

و پس از فارغ التحصیلی به تدریس در  جالب اینکه از همان مجموعه دانش آموزانی در دانشگاه پذیرفته شدند 

 . . .مدارسی که آنجا درس خوانده بودند مشغول شدند 

در تهران چون تعداد مهاجرین افغانی کمتر بود فعالیت مدارس سابقه طوالنی ندارد. اوایل در مشهد جمعیت  

دانش آموزان افغانی به  مهاجرین بیشتر بود به همین دلیل آموزش و پرورش مشهد سیستمی را طراحی کرده بود تا  

طور جداگانه . تحصیل کننده در تهران اکثر دانش آموزان افغانی کارت شناسایی و مدارکی که از لحاظ وزارت  

کشور معتبر باشد، داشتند. ولی کم کم احساس شد جانش آموزان اشنانی که نقد مدرک شناسایی هستند و نمی  

طنشجویان فرهنگیان و معلمین سابق مدارس افغانستان احساس کردند   توانند درس بخوانند زید شده اند. تعدادی از

که یک کاری باید انجام بدهند وگرنه ضربه سنگینی عالوه بر مساله مهاجرت به جامعه مهاجرین افغانی می خورد.  

آنان  بنابراین در یک اقدام خودجوش با جمع آوری این کودکان در خانه های کوچک اجاره ای به تعلیم و تربیت 

همت گماردند. تا اینکه با اضافه شدن بر تعد کودکان محل های بزرگتر و وسیع تری تهیه گردید و بدین ترتیب  

مدارس خودگردان مهاجرین افغان شکل گرفت. ابتدا مدارس تا مقطع ابتدایی بیشتر نداشتند، به مرور دانش آموزان  

راهنمایی و بعد حتی دوره دبیرستان را هم در بعضی از    به سالهای باالتر می رفتند و مدارس مجبور شدند. دوره

 .مدارس برگزار کنند



 شورای سرپرستی و مجموعه »رشد« 

و در تهران شکل گرفته تا به نحوی به وضعیت مدارس   78شورای سرپرستی مدارس مهاجرین افغانی در سال 

خودگردان سرو سامانی بدهد و با ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر شرایط مناسب تری را برای تحصیل کودکان افغان  

اکثر مسئولین مدارس به خاطر احساس مسئولیتی که کرده بودند و بدون اینکه تخصصی در زمینه   .فراهم نماید

کرده بودند. برای اینکه بتوانیم با   علوم تربیتی داشته باشند مکتبی را باز کرده بودند و شروع به درس دادناموزش با  

همفکری یک سری کارهایی را انجام دهیم و از حالت سردرگمی در بیاییم مجموعه ای به نام رشد در قم تاسیس  

فعالیت رسمی خودش   80مجموعه رشد از سال  شد که کالسهای تربیت معلم برای معلمان مدارس برگزار می کند. 

 .دیپلمه ثبت نام کرد و آنها را تحت آموزش دوره تربیت معلم قرار داد 40را شروع کرد و به عنوان اولین حرکت از 

به این صورت که واحدهای کاردانی تربیت معلم که در دانشگاههای ایران تدریس می شود را به صورت فشرده به  

تدریس کردند و ما هم برای استخدام از این معلم ها استفاده کردیم. . این کالسها به صورت رایگان و در  بچه ها 

 .خانه های شخصی برگزار می شد

سال ها توانستیم وضعیت اموزشی را سرو سامانی بدهیم، اوایل کسی نبود و هر کسی طبق سلیقه اش کار   6-7بعد از 

ید که آموزش این است و آن را پیاده می کرد. دو سه سال است که وضعیت  می کرد. یک چیزی از آن طرف میشن

آموزش مدارس خودگردان بهتر شده است و کارها از یک مرکز )شورا( برنامه ریزی می شود و مدارس طبق برنامه  

 .نندعمل می کنند. االن وضعیت خیلی فرق کرده و بچه ها می نشینند و برنامه ریزی یکساله برای آموزش می ک

   فقط احزاب

آموزش و پرورش ایران که اصال ما را نمی پذیرفت و مدارس مستقل و جدا از خود آموزش و پرورشی بود. البته  

مشهد یک زمانی قبول داشتند و االن به مدرسه در مشهد هستند که از ادارۀ اتباع اجازه فعالیت دارند. ولی دیگر هیچ  

دیگر اجازه فعالیت ندارند مگر مدارسی که متعلق به احزاب باشند که آنها   مدرسه ای چه در تهران و چه در شهرهای

هم کارشان مقطعی است. وزارت کشور )ایران( یکی از دالیل عدم بازگشت مهاجرین را تحمیل بچه ها در اینجا می  

تعهد گرفتن از  داند. حاال چه در مدارس ایرانی و چه در مدارس خود گردان از سه چهار ماه پیش شروع کردند به  

مدارس که تا خرداد ماه باید مدارس تعطیل شوند و این نوید را هم دادند که بچه های افغانی می توانند در مدارس  

ایرانی ثبت نام کنند و در آنجا ادامه تحصیل بدهند. البته وقتی بچه ها بتوانند در مدارس ایرانی ادامه تحصیل بلهند  

با   مکانهایی  اینچنین  به  فضای  نیازی  و  معلم  باید  چون  ندارد  قبول  را  ما  ایران  آموزش  و  نیست  کم  امکانات  این 

استاندارهای آموزشی ایران را داشته باشیم ولی با این حال مساعدتهای بسیاری به ما کرده اند. ملرک ما در افغانستان  

گر همین مدارس را یک مقدار تقویت  اعتبار دارد. به نظر من به جای اینکه بچه ها را در مدارس ایران ثبت نام کنند ا

کنند و از لحاظ کیفیت آموزشی هم نظارتی بکنند، با همین سرانه پایین که وجود دارد هم از لحاظ معنوی و هم از  



بازگشت می شوند و با فرهنگ و تاریخ خودشان آشنا لحاظ مادی به نفع بچه هاست. بچه ها از لحاظ فرهنگی آماده  

 .ش نیز باال می رود و از طرفی کار ما قانونی می شود می شوند و کیفیت آموز 

   امکانات در حد صفر

شاگرد بود. روز ثبت نام   100روز اول که آمدیم نمی دانستیم چه کار باید بکنیم. چیزی که فکر می کردیم حدود 

خانواده آمده بودند تا بچه هایشان را ثبت نام کنند. مانده بودیم چه کار کنیم. باعث شد از دوستان بخواهیم   300

 .بیایند کمکمان کنند. هیچ تجربه ای نداشتیم

امکاناتی که در مدارس خودگردان وجود دارد در حد صفر است. یک منزل مسکونی اجاره شده است با چند تا  

هزار دانش آموز در مدارس خودگردان تهران و حومه تحصیل می   70-60ی، چیزی حدود نیمکت و میز و صندل

دانش آموز و با مسئولیت یک نفر   40-30مکتب داریم که بعضی از مدارس با  200کنند در تهران و حومه حدود  

نفره اداره   40-30اداره می شود و مدارسی هم وجود دارد که حدود هزار نفر دانش آموز دارد و توسط یک پرسنل 

 .می شود

هزار تومان است که در مقایسه با سرانه دانش آموزان ایرانی   25سرانه هر دانش آموز در مدارس خودگردان حدود 

هزار تومان( بسیار ناچیز است. پایه حقوق معلمان در آموزش و پرورش   140در وزارت آموزش و پرورش )حدود 

 .هزار تومان اینگونه مدارس اداره می شوند  20تا  13ارس خودگردان هزار تومان است ولی در مد  80-70ایران 

 ادامه فعالیت در افغانستان 

در قانون اساسی افغانستان آمده است که باید آموزش رایگان باشد. و مدارس غیر انتفاعی هیچ جایگاهی ندارند.  

افغانستان تا موقعی که قانون اصالح  چون مدارس خودگردان به نوعی مدارس غیر انتفاعی محسوب می شوند دولت  

نشده است اجازه هیچ گونه فعالیتی را به مدارس خودگردان نمی دهد. از طرفی به دلیل مشکالت اداری ما نمی  

توانیم به این زودی ها وارد بدنه آموزش و پرورش دولتی افغانستان بشویم ما دالیل خیلی زیادی داریم که مدارس  

انستان کار کنند. بخاطر اینکه دولت جوابگوی کارها نیست. اما می گویند فعال بر اساس  خود گردان باید در افغ

قانون اساسی عمل می کنیم. با همه این حرفها آموزش و پرورش افغانستان مدارک مدارس خود گردان در داخل  

ه های دیگر داریم. نماینده  وزارت خان  ست. در سفارت خانه هایمان چند تا نماینده ازایران و پاکستان را پذیرفته ا

 . ...بازرگانی، نظامی، فرهنگی و

تا به حال مرسوم نبوده است که نماینده وزارت معارف در داخل سفارت خانه داشته باشیم ولی االن با توجه به  

  اهمیت این موضوع از طرف وزیر دو نماینده یکی در پاکستان و دیگری در ایران معرفی شده اند. که داخل سغارت

  "مشغول هستند تا مدار که مدارس خود گردان را تایید کنند برای کار در افغانستان

   بچه ها از افغانستان چیزی نمی دانند



ساله بودم که آمدم ایران کالس اول ابتدایی را در اینجا   8ما باید حداقل از وضعیت کشور خودمان مطلع باشیم. من  

ستان چیزی نمی دانم دانش آموزانی که اینجایند در همین جا به دنیا آمده اند  شروع کردم تا دیپلم و دانشگاه از افغان

اینجا بوده و همین ها را به بچه ها یاد می دهیم مسائل مهم جغرافیای   و توسط ما درس می گیرند. ما تحصیالتمان 

ت تدریس می شد. هنوز ما  افغانستان تاریخ و وضعیت اجتماعی افغانستان باید به بچه ها در طول این چند سال مهاجر 

خودمان این مشکالت را داریم و تازه راههایی را پیدا کردیم که این مشکالت را بر طرف کنیم، تا بچه ها امالگی  

پیدا کنند و وقتی بر می گردند اطالعاتی از افغانستان داشته باشند. مطالب و برنامه هایی به طور فشرده در عرض یکسال  

کنیم : یک سال و نیم است که ما نشریه   همه مقاطع مجبور شدیم از راههای فوق برنامه استفاده  برای همه بچه ها و در

کمک آموزشی طراوت تنها نشریه برای کودکان افغانی در ایران را کار می کنیم و برای همه مدارس خود گردان می  

دوام نیاوردند. در عید نوروز به جای   شماره بیشتر 8-7فرستیم. البته نشریات دیگری هم در مشهد چاپ می شدند که 

پیک بهاری ایران پیک گل سرخ )در نوروز دشت های شمالی افغانستان از گل سرخ پر میشوند و ما جشنی به همین  

نام در افغانستان برگزار می کنیم( را به بچه ها داریم که در آن وضعیت جغرافیایی و تاریخی افغانستان را برای بچه ها  

کرده ایم.   تشریح  گفته  افغانستان  اجتماعی  مسائل  از  و   ایم 

بچه ها عالقه مند شده بودند، کارهای محتوایی و فنی و صفحه آرایی نشریات را خودمان انجام می دهیم و برای چاپ  

نشریه را به قم می فرستیم، هنوز شماره جدید طراوت را نتوانستیم چاپ کنیم. سه ماه است که مطالب آماده چاپ  

 ا وجود این که هزینه تحریریه هم نداریم ولی هزینه چاپ را هنوز نتوانستیم تهیه کنیم.است و ب

 ...دینی، جغرافی، تاریخ و

درصد شیعه داریم و   25تا  20یکی از مشکالت دیگر این است که ما در افغانستان دارای دو مذهب هستیم. حدود 

بقیه اهل تسنن در گذشته کتابی به نام دینی مذهب جعفری وجود نداشت. یک کتاب مذهب حنفی بود و برای همه  

یکسان تدریس می شد و این مشکل ساز بود. در قانون اساسی دین اسالم معرفی شده است ولی هنوز مذهب رسمی  

نوان مذهبا رسمی اعالم شود. دوره قبل فقط مذهب حنفی رسمی  معرفی نشده است. امیدواریم که هر دو مذهب به ع

بود. ما اینجا در ایران دانش آموزان اهل تسنن هم داریم. ولی به دلیل عدم تخصص و کمبود امکانات تا به حال فقط 

کتاب مذهب جعفری را تدریس می کردیم. در دین اسالم گفته شده است هر کسی ازاد است با توجه به شعور و  

گاهی و فهم خودش راهش را انتخاب کند. و این کار ما درست نیست. ما باید اطالعات خودشان را )برادران اهل  آ

سال پیش اگر از لحاظ تخصصی وارد این کار میشدیم باید یک سری   4-3تسنن( به آنها درست منتقل کنیم. 

شان نباشد و نگویند ما را در یک اجبار و  جزواتی جداگانه برای اهل تسنن استفاده می کردیم که حالت اجبار برای

تنگنا قرار داده اند که جزوه اهل تشیع را بخوانیم با مشکالتی به بار نیاید. آن با دفاع از تشیع و تبلیغ درست آن فرق  

 . . .نمی کند



تی  سال پیش که مدارس تاسیس شد معلوما 607یا در مورد درس جغرافی باید این سئوال را مطرح کرد که چرا 

 راجع به جغرافیای افغانستان به بچه ها ندانند. خیلی از بچه ها 

خواهان این نیستند که بر گردند ولی وقتی اطالعات به آنها داده می شود عالقه مند می شوند. از آن طرف تبلیغ  

به نیست بچه ها افغانستان چیزی جز یک خرا -رسانه ها فقط جنگ را نشان داده است که در ذهنیت پاک و معصوم 

ولی اگر کار فرهنگی بشود ما دیدیم که با استقبال خوبی هم مواجه می شود و بچه ها آمادگی شان برای بازگشت  

 .خیلی بهتر است

یکی از مشکالت در تاریخ این بوده است که منبع موثقی نداشته ایم. هر شاهی و هر کسی . که در قدرتی با منصبی  

تاریخ نوشته است و نمی دانیم کدام روایت درست است. بچه ها هم در مذهب شیعه و  بوده است برای خودش یک 

سنی( و چهار قومیت )ازبکه تاجیکه هزاره , پشتو( هستند. هلف مدارس خود گردان عالوه . بر آموزش، حفظ و ت  

مصائب و مسائلی داشته اند تا   باید بدانند چه -و برادری نیز می باشد.. بنابراین خیلی مساله حساسی است. البته بچه ها 

عبرت بگیرند. . . . در علوم اجتماعی آن قدر فاصله احساس نکردیم. اگر در یکی از کشورهای اروپایی بودیم شاید  

یک اجتماعیات جداگانه برای بچهها تنوین می کردیم ولی در اینجا چون فرهنگها خیلی به هم نزدیک است لزومی  

 بشویم. یم به طور تخصصی وارد این عرصهنداشته از طرفی نمی توانست

 مدارس خود گردان، خود کفایند 

تمام مدارس خود گردان یک حالت خودکفایی دارند. جاهایی بوده که هیات امنایی داشته است به این صورت که  

م هست که  نفر خیر مکانی را گرفته اند و با شهریه ها و حقوق معلم پایین آنجا را اداره می کنند. جاهایی ه 4-5

شخصی مکانی را گرفته و یک خانه . مسکونی را اجاره کرده است و مدرسه را با شهریه بچه ها اداره می کند  

نی آمده باشد و کمکی کرده باشد  مدارسیر هم متعلق به احزاب بوده که آنها را حزب تأمین می کند ولی اینکه ارگا

 چنین چیزی نبوده است...

 افغانستان آموزش در 

سیستم آموزش افغانستان    -من رفته بودم آنجا ولی خوب آن قدر وقت نداشتم که با مدارس در ارتباط باشم قبال .

زمینه های علوم محض و تجربی از لحاظ محتوا زیال با   فرانسوی بود کتابهایی که در آن جا تدریس می شود در 

سال پیش و خیلی فرسوده است، آنجا پک درس زبان پشتو هم   40-30اینجا فرق نمی کند. البته کتاب ها متعلق به 

داریم. البته در کابل دبیرستان هایی هم داریم که توسط اشخاص یا ساپورتر )حمایت کننده خارجی اداره می شوند  

شعبه   افغان که در دو شهر مزار شریف و کابل -.. لیسه )دبیرستان( أماینه حمایت کننده آلمانی دارد. یا مدرسه ترک 

دارد و از طریق ترکیه تامین می شود. لیسه استقالل از طرف فرانسه تامین می شود. ایتالیا هم مدرسه دارد. البته این به  

آن معنا نیست که هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد. فعالیت این مدارس، زیر نظر وزارت معارف افغانستان است.  



انگلیسی، آلمانی تدریس کند که از آن جلوگیری به عمل آمد. با اینکه    مثال مدرسۀ امایته می خواست به جای زبان

از طرف یکی از دانشگاههای امریکا کتب آموزشی تلوین کرده بودند و اورده بودند برای توزیع که جلوی پخش  

ستان استقالل  آن گرفته شد . وقتی رفتم کلبل مدرسه هایی را دیدم که اصال باورم نمیشد اینجا جنگ بوده. نمونۀ دبیر

کابل را از لحاظ وسعت و امکانات در تهران ندیده بودم. البته جاهایی هم در غرب کابل مثل مکتب قلعه شاده وجود  

 داشت که دانش آموزان در کف زمین و در یک چالر نشسته بودند و درس می خواندند.

 درد دل بچه ها 

نوجوانان مهاجر افغانی در ایران است که به مدیر مسئولی محمد کریم  ماهنامه طراوت تنها نشریه برای کودکان و 

 می رسد.  - مرادی و سردبیری محمد امین زواری چاپ می شود و عمر آن به ده شماره 

  8خدیجه زواری دانش آموز کالس پنجم ابتدایی مدرسه خود گردان صاحب الزمان )عج( پاکدشت، در شماره 

ه اش تهیه کرده است که با هم آن را می خوانیم: مدرسۀ صاحب الزمان  طراوت، گزارشی از وضعیت مدرس

با مدیریت خانم رضایی تاسیس شده و در حال حاضر مدیر آن اقای هزاره است. این مدرسه   1377پاکدشت در سال 

تر آنان  در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی دانش آموز می پذیرد. در مصاحبهای که با دانش آموزان مدرسه داشتم بیش

از وضع بهداشت مدرسه ناراضی بودند. کمبود جا و با هم بودن دختران و پسران نیز از مسائل مورد اعتراض بچه  

 . .هاست

بشیر حسینی، کالس پنجم ابتدایی می گوید: مدرسه ما میز و نیمکت ندارد. حیاط نیمه سیمانی و نیمه خاکی است و  

یشود. تنها یک شیر آبخوری داریم که برای آب خوردن باید در صف  با کمترین بارندگی تبدیل به یک دریاچه م

بایستیم و مکان ورزش هم بسیار کوچک استه آقای محمدی ناظم و معلم مدرسه مشکل اصلی را تبدیل شدن فضای  

د  مسکونی به محیط آموزشی می داند. به نظر او میزان آلودگی صوتی نیز در محیط باال بوده و ارتباط معلم و شاگر

 .به درستی بر قرار نمی شود 

خدیجه خاوری شاگرد کالس دوم راهنمایی می گوید: اگر از همه مشکالت بهداشتی بگذریم مسئله ادغامی بودن  

دختران و پسران مطرح است که باعث نگرانی خانواده ها شده است متین هاشمی که ملتی در یک مدرسه ایرانی  

 مدیر مدرسه بیشتر از این کاری نمی توانند بکنند درس خوانده است معتقد است که معلمان و

با این وجود مدرسه صاحب الزمان تاکنون در کار اصلی خود که اموزش کودکان بوده موفق عمل کرده است. به  

 .امید روزی که همه ما در کشور خود درس بخوانیم 

 از شکوفه های افغانی تا پرواز فرانسوی 

رانسوی ایینه برای کودکان و نوجوانان افغانی در افغانستان چاپ می شود. این بنیاد در  دو ماهنامه »پرواز« توسط بنیاد ف

کند می  حمایت  دیگر  نشریه  هفت  از  »پرواز«  بر  عالوه  کابل  در  اش  مطبوعاتی   مرکز 



)که به زبان دری، پشتو و فرانسه چاپ میشود(، زنبیل غم تنها مجله طنز    Les Nouvellesdakuboulنامه کابله 

یک بولتن خبری هفته نامه سیرت و ماهنامه ماللی که این دو برای زنان افغان منتشر می    انستان(، سباوون، ایینه أخیار افغ

در شماره دوم پرواز مطالبی شامل داستان مصور، کودکان دنیا، مسابقه    شود یک حوزه هنری فرانسوی در افغانستان

نقاشی، دانش نوین پیشه ها داستان مصور، ورزش، شخصیتها و آموزش زبان فرانسوی، انگلیسی و پشتو( و... دیده 

پ بسیار باال و  صفحه و با کیفیت کاغذ و چا 64شماره دوم این نشریه در   «نفر دست اندرکار تولید »پرواز 27میشود. 

قیمت   است   6به  به چاپ رسیده  نوجوان،    افغانی  قلم های  دخترک کوگرفروش، شخصیت حضرت محمد )ص(، 

  .ایستگاه لبخنده آثار تاریخی افغانستان، حکایتها و پندهایی از ائمه و پیامبران و شعر از مطالب شماره نهم شکوفه هاست 

  7صفحه و به قیمت    12ت کاغذ پایین )شبیه یک نشریه دانشجویی( در  شکوفه ها نیز در حوزه ادبیات کودکان با کیفی

 .نفر است و در بکر آباد به چاپ می رسد 6افغانی منتشر می شود. تعداد اعضای فعال شکوفه ها 

 منبع: 

-https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7
-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86
-d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%
-%d8%ae%d9%88%d8%af-d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86%
-da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c%
-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%86%da%af%db%8cd9%81%d8%b1%
-%d8%a8%d8%a7-da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%
-d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%
-d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%
-d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%
-d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3%
-9%86d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d%

d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%%
9%86d 

 

 ی مهاجران غیرقانونی افغان برای تحصیل شدهمدارس خودگردان، رویای ویران 

 11/8/1390تاریخ انتشار: 

  برای تحصیل امکان آوردن فراهم برای ایران ساکن  هایافغانی   توسط معموال که هستند مدارسی  خودگردان  مدارس

های  شود. کودکان مهاجر افغان معموال به دلیل نداشتن برگه تردد، هزینه کودکان مهاجران افغانی تاسیس و اداره می 

توانند وارد چرخه آموزش و پرورش رسمی  های سهمیه مدارس دولتی برای مهاجرین افغانی، نمی باال و محدودیت 

 .کشور شوند

  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/185753/%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c-%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-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
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در مدارس دولتی نیاز به برگه تردد دارند که برای دریافت این برگه باید  نام فرزندان خود مهاجرین افغان برای ثبت 

نفره در یک سال(. همچنین عالوه بر   4هزار تومان برای یک خانواده  500مبالغ هنگفتی را پرداخت کنند. )بیش از 

هزار تومان به مدرسه بپردازند   120تا  70نام در مدارس دولتی باید مبلغی بین کارت تردد، مهاجرین افغان برای ثبت

 .که شهروندان ایرانی از پرداخت آن معاف هستند

  

چنین مشکالتی، دلیل ایجاد مدارس خودگردان مهاجران در ایران شد. با توجه به تعداد باالی مهاجران افغانی در  

که تنها در سه منطقه جنوبی  ایران)بالغ بر دو میلیون نفر( تعداد مدارس خودگردان در ایران زیاد است. به صورتی 

 .آموز افغان وجود دارنددانش 1500مدرسه خودگردان با بیش از  30شهر تهران بیش از 

  

های خارجی در ایران، فشار نهادهای دولتی بر مدارس خودگردان که  اما در چند سال اخیر با افزایش فشار بر تبعه 

بر اثر این فشارها این مدارس مهاجرین افغانی بدون کارت اقامت  معموال مجوز رسمی ندارند، نیز افزایش یافته است. 

  خودگردان  مدارس واقع در  کنند.نام نمی دهند، در مدارس خود ثبترا که بخش بزرگی از مهاجرین را تشکیل می 

  عمال اند،شده  تاسیس( اقامت  کارت نداشتن  یا داشتن از   فارغ) افغان  مهاجرین  دادن قرار پوشش تحت برای  که

  جمهوری که  است حالی  در این کنند.کودکان افغانی بدون کارت اقامت را به دلیل ترس از بسته شدن ثبت نام نمی 

  عضو  »کشورهای کنوانسیون این اساس بر. است کودکان حقوق کنوانسیون کنندگان امضا  از یکی ایران  اسالمی

قاضی پناهندگی است یا طبق قوانین و مقررات  مت که کودکی شود تضمین تا آورد خواهند  عمل به را  الزم  اقدامات

شود، اعم از اینکه همراه والدین خود یا شخص دیگری باشد یا همراه نداشته  المللی داخلی پناهنده محسوب می بین

نامه و در  باشد، از حمایت مناسب و مساعدت بشردوستانه در برخورداری از حقوق مندرج قابل اعمال در این پیمان

مند خواهد  اند، بهره ها ملحق شده المللی مربوط به حقوق بشر یا بشر دوستانه که کشورهای عضو به آن بین  سایر اسناد

 «.شد

  

 .اند تعطیل شده  همچنین در چند سال گذشته تعداد زیادی از این مدارس به دالیل مختلف 

  

 تحصیل در مدارس خودگردان 

  

های  خودگردان تعریف شده است. این مدارس تمامی کتاب های آموزش و پرورش، وجود مدارس در آیین نامه 

کنند و به دلیل محدودیت هایی که در سیستم آموزش و پرورش  رسمی آموزش و پرورش کشور را تدریس می 

ی گونه بودجه برای آنها وجود دارد، کودکان مهاجر غیرقانونی را ثبت نام نمی کنند. با این وجود این مدارس از هیچ 



توانند استفاده کنند و حتی مدارکی ارائه شده از سوی آن ها معتبر نیست و کودکان افغان  ورش نمی آموزش و پر

 .برای انتقال از مدارس خودگردان به مدارس دولتی باید آزمون تعیین سطح بدهند 

  

ربوطه همواره  های مگونه نظارتی بر نحوه اداره و کیفیت اینگونه مدارس ندارد. در واقع نهاد آموزش و پرورش هیچ 

نام سیاستی دوگانه در قبل این مدارس دارند. از طرفی با اعمال نفوذ بر این مدارس و تهدید دائمی آنها مانع ثبت 

 .گونه بودجه و یا نظارتی بر کیفیت این مدارس ندارندشوند و از طرف دیگر هیچ کودکان مهاجر غیرقانونی می 

  

کنند. معلمانی که معموال مدارک دیپلم و یا زیردیپلم دارند.  ی استفاده می مدارس خودگردان معموال از معلمان افغان

های سنتی آن کشور به این افراد داده شده است. این افراد معموال با  مدارکی که اکثرا از کشور افغانستان و با آموزش 

مان(. به دلیل حقوق پایین  هزار تو 100شوند)به طور متوسط ماهیانه حقوق بسیار اندک در این مدارس استخدام می 

این افراد، متخصص نبودن نیروهای آموزشی و سطح سواد پایین معلمان کیفیت این مدارس بسیار پایین است.حقوق 

پایین و مشکالت مهاجرت معلمان باعث برخورد خشونت آمیز آن ها با دانش آموزان و باال رفتن خشونت در این  

آموزان در این مدارس نیز بسیار سنتی  های آموزش و برخورد با دانش وه شود. باید اضافه کرد که شیمدارس می 

 .است

  

های این مدارس بر  ای بودن مکان اکثر این مدارس، تامین هزینه به دلیل عدم تخصیص بودجه به این مدارس و اجاره 

  مدارس این. شودمی ولتی های مدارس دهایی که معموال حتی بیشتر از هزینه آموزان است. هزینه عهده خانواده دانش 

ها غیر  کنند. این هزینه هزار تومان از کودکان افغان دریافت می 30تا  25 بین متوسط طور به  مبلغی ماهیانه صورت به

شود.  می هایی نظیر لباس، کتاب، صدور کارنامه، تعمیرات مدرسه و ... است که از کودکان افغان گرفته  از هزینه 

مدارس باعث ترک تحصیل بسیاری از کودکان افغان از این مدارس که در واقع آخرین امید   های باال در اینهزینه 

  400شود.)آمارهای رسمی خبر از محرومیت از تحصیل بیش از مهاجران افغان برای تحصیل در ایران هستند، می 

 دهند(هزار کودک افغان در کشور می

  

استانداردهای رایج است. معموال این مدارس به صورت نیمه  محیط این مدارس نیز معموال بسیار کوچک و بدون 

شود. برای اجتناب از سر و صدا بسیاری از  آموزان این مدارس می مخفی هستند که باعث عوارض فراوان در دانش 

ا  ها و معموال دور از مکان زندگی دانش آموزان قرار دارند که این خود خطراتی برای آنهاین مدارس در کنار اتوبان 

 .آوردبه وجود می 

  



های  این محرومیت و تبعیض گسترده برای کودکان افغانی در حالی است که آنها هیچ نقشی در مهاجرت خانواده 

ها تابع شرایط  اند و حتی بسیاری از آنها متولد ایران هستند. همچنین مهاجرت اکثریت این خانواده خود نداشته 

است. طبق قوانین ایران، کنوانسیون حقوق کودک، اعالمیه جهانی  اقتصادی و جنگ داخلی در کشورشان بوده  

شود و حقوق بشر و اعالمیه پناهندگی سرزمینی، حقوق پناهندگاه افغان از جمله حق تحصیل این افراد تضییع می 

 .کنندالمللی خود در قبال این افراد عمل نمی مسئوالن کشور حتی به تعهدات بین 

  

است که چه کسی پاسخگوی رویای ویران شدن کودکانی است که به جرم گناهی که   در اینجا این سوال مطرح

 مرتکب نشده اند 

 . قربانی می شوند

  

 منبع: جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%
-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-D8%AA
-DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%
-%D9%88-DA%A9%D8%A7%D8%B1%

8%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A%
-F%D8%A7%D8%B1%D8%B3A

D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%%
-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-68

D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%%
-7%DB%8C8
-D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%

%86%D9%88%D9%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%
-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-6%DB%8C8
-D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%

D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/% 

 

 های تازه در مدارس ایران نیمکتی کودکان افغان هم 

  شیرین شکیب 
مدارس دولتی جذب نمود. فعاالن اجتماعی  سیاست آموزشی ایران شمارزیادی از کودکان مهاجر فاقد مدرک را به  

ای برای ایجاد همدلی تاکید  های پایه این اقدام را گامی نخست برای احقاق حقوق این افراد دانسته و بر لزوم برنامه 

 .اند کرده

 .استها تبدیل شده  ها به خانه دوم آن ایران پس از گذشت بیش از سه دهه از مهاجرت افغان 

https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/
https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/
https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/
https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/
https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/
https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/
https://www.facebook.com/notes/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%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-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84/286496451372890/
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سال گذشته اولین کشور در تولید مهاجر بود.   32  در   نی، افغانستان پیش از جنگ داخلی سوریهبه گزارش اطلس جها

کنند که یک میلیون و به گزارش خبرگزاری رها در حال حاضر بیش از دو میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می

 .یرقانونی هستندباشند و بقیه به شکل غهزارنفر از این مهاجران دارای اسناد مهاجرت می  400

ای، در  رهبر ایران، علی خامنه   1394  دراردیبهشت  ایران  در   افغان   مهاجران  ساله  چند  و  سی  حضور   از   پس   سرانجام

کند:  می دستوری مجوز آموزش برای همه مهاجران را صادر کرد. خبرگزاری تسنیم دستور رهبر ایران را چنین نقل  

مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل  صورت غیرقانونی و بی به   »هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که

 .«نام شوندباز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت

فعال حقوق کودک در گفت از محققان حوزه  یک  بر تحقیقی که توسط جمعی  »بنا  به دویچه وله گفت:  وگویی 

 «.شودده از تحصیل هماکنون حدود یک میلیون نفر تخمین زده می عمل آمده است، تعداد کودکان بازمان کودک به

 .مانده از تحصیل مهاجر درایران در دست نیستبه علت در اختیار نبودن منابع کافی آمار دقیقی از کودکان باز 

ر  نام مهاجران غیرقانونی وجود داشت، مدارس خودگردان در سراسر کشو تا دو سال پیش که منع قانونی برای ثبت 

 .کشیدندمی آموزی به این کودکان را  جور سواد 

اندازی شدند. این مدارس عمدتا  مدارس خودگردان مدارسی هستند که توسط مهاجران و برای کودکان مهاجر راه 

آموزان و  صورت شهریه اندکی از دانش شدند و زیر نظر هیچ سازمانی نبودند. هزینه این مدارس به ها برپا می در خانه 

 .شدمی  تامین  های مردمیز محل کمک بعضا ا

شدند، توسط دولت  کردند ودر صورتی که شناسایی می های خودگردان تا دو سال پیش بدون مجوز کار می مدرسه 

های مردمی ایرانیان در چرخاندن این مدارس را  شدند. مدیران برخی از این مدارس خودگردان نقش کمک میبسته  

 .اند کرده ارزنده توصیف 

 کودکان افغان بازمانده از تحصیل 

کند.  گروه تقسیم می   4وله کودکان بازمانده از تحصیل افغان را به  وگو با دویچه شناس در گفتنادر موسوی، جامعه 

به گفته وی گروه اول اساسا فاقد هرگونه مدرک هویتی هستند وحضورشان در ایران غیرقانونی است. گروه دیگر  

اقامتی صادرشده از استان هدارای کارت  اقامتی فقط در  شان هستند. چون کارتهایی غیر از محل سکونتای  های 

نام کنند. مهاجران افغان بعضا  توانستند در مدارس ثبت آموزان نمیهای دیگر دانش استان صادره معتبر است، در استان

 .شهرها مهاجرت کنندمجبور هستند در جستجوی کار به کالن 

دانش موسوی گر را  سوم  می وه  پایه آموزانی  در  آنها  سواد  تعیین سطح،  آزمون  در  که  پایین داند  ارزیابی  های  تری 

شود و از آنجا که هر پایه تحصیلی در سیستم آموزشی ایران محدودیت سنی خاصی دارد و سن آنها از این محدوه  می

 .درس شوند تر خود هم های کوچک شاگردی هم  شود دراین پایه بامجاز عبور کرده است، به آنها اجازه داده نمی 



ها و در  دهد که در حاشیه شهر سومین طیف از کودکان بازمانده از تحصیل را به عقیده موسوی کودکانی تشکیل می 

 .کنندمیمناطق پرجمعیت زندگی  

  نداشتن    نگاری یااآموزی محدود است. بقیه کودکان به دلیل سهل نامی برای هر دانش در چنین شرایطی امکان ثبت 

 .اند بازمانده  تحصیل از  شایسته سرپرست

های دولتی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه، گاه از خودرایی مدیران  فعاالن مدنی به رغم سیاست  

 .اندنام این کودکان شکایت کرده تراشی آنها برای ثبت مدارس دولتی و مانع 

 ک نام کودکان بدون مدرموانع ثبت 

گوید: »در  کند و خود تبعه افغان است می سال پیش مدرسه خودگردانی را در تهران اداره می   19نادر موسوی که از  

ها را به طور تقریبی  درصد این کودکان بازمانده از تحصیل جذب مدارس دولتی شدند. تعداد آن   70حدود    95سال  

در این خصوص ارائه کرد. امسال به مراتب برای دریافت    توانهزارنفر تخمین زد ولی آمار دقیقی نمی   45توان  می

به خانواده  بود و شرایطکارت حمایت تحصیلی  بیشتری داده شده  زمان    آموزان دانش  و  بود  شده  تسهیل  بسیار   ها 

 «.کردند پیدا شدن نام ثبت شانس بیشتری

  وگو گفت  در    ارس خارج از کشور ایران،الملل مرکز امور بین الملل و مد سید علی حسینی، سرپرست معاونت امور بین 

 «.بپردازند نباید ایشهریه  و است رایگان  اتباع آموزان دانش  نامثبت »: گفت فارس  خبرگزاری با

 

کنند را از اتباع بیگانه  آموزان ایرانی دریافت می ای که از دانش توانند همان کمک هزینه وی افزود: »البته مدارس می 

های مالی داشته باشند،  آموزان هم باید کمکبنابراین اگر انجمن اولیا و مربیان تشخیص دهد که این دانش بگیرند،  

 «.آنها باید مبلغی بپردازند 

نام کودکان مهاجرغیرقانونی از آنها برگه والدت  گوید: »مدارس برای ثبت وله می این فعال حقوق کودکان به دویچه

نام باید دانند. عالوه بر این مهاجرین غیرقانونی برای ثبت نام اجباری می در را در ثبت خواهند و یا حضور پدر و مامی

 «.شهریه بپردازند که در توانشان نیست

در این میان اما نادر موسوی، نظری متفاوت دارد. او اعتقاد دارد در این دو سال اگر کوچکترین روزنه امیدی وجود   

نام کردند که این کودکان را در مدارس دولتی ثبت ها تالش می یران مدرسه داشت، مسؤالن آموزش و پرورش و مد

 .کنند

اند و به من تاکنون ای دریافت نکردهآموزان افغان هیچ شهریه نام از دانش گوید: »مدارس دولتی برای ثبت موسوی می 

حضوری به ادارات  اندازی ازطرف مسئوالن آموزش و پرورش گزارش نشده است. در مراجعات  هیچ گونه سنگ 

ام. درمورد مدارسی که به صورت  نام مهاجرین غیرقانونی بوده مختلف شخصا شاهد صبوری و همکاری در زمینه ثبت 

می  اداره  امنایی  دانش هیئت  از  یکسان  طور  به  شهریه  این  که  است  معمول  شهریه  دریافت  و  شوند  ایرانی  آموزان 



می  دریافت  بسیاری افغانستانی  موارد  در  کم خانواده   شود.  کرده های  گزارش  آنها  درآمد  برای  شهریه  این  که  اند 

 «.انداند از پرداخت یک شهریه معاف شده آموز داشته هایی که بیش از یک دانش بندی شده است و خانواده قسط

 های فرهنگی برای پذیرش مهاجران در جامعه لزوم برنامه 

کنند ولی هنوز  آموزش کودکان فاقد مدرک ابراز خشنودی می فعاالن مدنی هرچند از اقدامات دو سال اخیر برای  

 .بینند و از این موضوع نگران هستندبستر اجتماعی ایران را برای پذیرش این کودکان آماده نمی 

فعالیت آن  به  افغان  مقابل یک مدرسه مخصوص کودکان  یزدی در  از شهروندان  نیوز، جمعی  انصاف  به گزارش 

های بعدی خود از  به تعطیلی کشاندند. این خبرگزاری در گزارش   96ر آغاز سال تحصیلی  اعتراض کردند و آن را د 

 .بازگشایی این مدرسه خبر داد 

شده بود که خواستار    در برخی از مدارس توسط والدین مشاهده موارد دیگری هم از جمله نصب پالکاردهایی بر سر 

 .اندهای درس بوده حضور کودکان مهاجر در کنار فرزندان خود در کالسعدم 

دهد وآن را مرهون تغییر  گیری نگرشی مثبت به مهاجران در جامعه ایران در چند سال اخیر خبر میموسوی از شکل 

 .داند های اجتماعی می چنین فعالیت شبکههای جمعی ایران و هم رویکرد رسانه 

  شرایط    در دو یا سه سال کمرنگ کرد ولی  توانوجود آ مده را نمی گوید: »نگرش منفی که بیش از سی سال به او می 

  نسل .  است  نرسیده  مطلوب  شکل   به  هنوز  ولی  شده  بهتر  خیلی  جامعه  در  مهاجرین  پذیرش  و  تحصیل  برای  کلی  طور  به

 «.اندشده  مهاجرین  مدافع  شدت به ایران  در جدید

ست برای ایجاد تغییر در نگرش  ابسیاری بر این باورند که عزم دولتی برای آموزش همگانی مهاجرین نخستین گام  

آمیز علیه کودکان مهاجر از  عمومی به جایگاه مهاجران. در این میان فعاالن مدنی خواستار حذف رفتارهای تبعیض 

 سوی آموزگاران،  

 .آموزان ایرانی هستندمدیران و دانش 

لهاست در کنار شهروندان ایرانی  ساتعبیر کرد که    "های آشناغریبه "موسوی کوکان مهاجر را در مدارس ایرانی به  

 .خبر مانده است اند و جامعه از رنج آنها بی کنند ولی به کناری رانده شده می زندگی  

 نتایج منفی رفتارهای تبعیض آمیز علیه کودکان مهاجر 

می  ادامه  در  از  موسوی  پنهانی  تحقیرآمیز  رفتارهای  با  ایرانی  مدارس  در  مهاجر  کودکان  از  »برخی  سوی  گوید: 

کند و بعضا منجربه  هستند که در آنها برای ادامه تحصیل دلسردی ایجاد می  ها وآموزگاران خود مواجه شاگردیهم 

شود. به نظر من سیستم آموزشی که به بچه یاد ندهد که چطور یک انسان  افت تحصیلی و یا ترک تحصیل آنها می 

 «.یک سیستم اموزشی ناقص استدیده را در کنار خودش بپذیرد و با او رفتارکند،  آسیب



سازی مهاجرین افغان در سطوح مختلف  های آموزشی وفرهنگی برای پذیرش و همگون کارشناسان بر ضرورت برنامه 

 .کنندجامعه تأکید می 

های دولتی و حضور بیشتر آنها در این مدارس،  با وجود رفع موانع تحصیلی برای آموزش کودکان مهاجر در مدرسه 

 .شودشروع  در نسل آینده باید از روی نیمکت دبستانسازی فرهنگ 

 

 منبع: 

-https://www.dw.com/fa
-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
-D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%

D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%%
-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-C%D9%87%D8%A7%DB%8C8
-3%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B-D8%AF%D8%B1%

40734520-D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a% 

 

 آغاز سال تحصیلی در مدارس خودگردان افغان ها در ایران 

 خبرگزاری آناتولی/ تهران

 3/7/95تاریخ انتشار : 

حضور   با  تهران  استان  شرق  در  ورامین  شهرستان  در  معرفت  خودگردان  سال    200مدرسه  افغانستانی  آموز  دانش 

 .ز کردتحصیلی جدید را آغا

 2012صبرا قاسمی، مدیر مدرسه معرفت در باره فعالیت مدارس خودگردان افغان ها به خبرنگار آناتولی گفت: تا سال  

هزار دانش آموز در آن تحصیل می کردند اما جلوی    4مدرسه در شهرستان ورامین و پیشوا وجود داشت که    50حدود  

 .آموز افغانستانی از تحصیل بازماندندهزار دانش  4فعالیت آن ها گرفته شد و در حقیقت 

قاسمی با اشاره به دستور رهبر ایران مبنی بر حق تحصیل دانش آموزان افغان، ادامه داد: از سال گذشته که مهاجران  

غیرقانونی هم اجازه تحصیل گرفتند و امسال هم شهریه تحصیل افغان ها حذف شد، دانش آموزان مهاجر بسیاری در  

ای افغان زیاد است، وجود  مدارس دولتی  اما در شهرهایی همچون ورامین که جمعیت مهاجران  نام کردند  ران ثبت 

 .مدارس خودگردان نیاز است 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-40734520
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-40734520
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-40734520
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-40734520
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-40734520
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-40734520
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-40734520


به گفته قاسمی؛ اغلب دانش آموزان مدرسه اش را کودکان کار و بازمانده از تحصیل و دانش آموزانی که کارت  

 .ساکن هستند، تشکیل می دهند اقامت آن ها مربوط به شهر دیگری است ولی در ورامین 

وی افزود: بر اساس قوانین ایران کارت اقامت نسبت به محدوده یک شهر صادر می شود. اما بسیاری از مهاجران برای  

پیدا کردن کار به شهری دیگر می روند، به عنوان مثال دانش آموزی که کارت اقامتش برای سمنان است نمی تواند  

 .ت نام کند، به همین دلیل به مدرسه خودگردان می آیددر مدارس دولتی ورامین ثب

در حال حاضر تعداد کمی مدرسه خودگردان در استان تهران فعال است. در این مدارس بر خالف قوانین ایران دانش  

آموزان دختر و پسر در کنار هم درس می خوانند اما سیستم آموزشی منطبق با آموزش و پرورش ایران است. مدیر  

دانش آموزان ما در آخرین مقطع تحصیلی در امتحانات نهایی آموزش و پرورش  "مدرسه در این باره اظهار داشت:  

ایران شرکت می کنند. اگر نمره قبولی کسب کنند، می توانند برای حضور در امتحان ورودی دانشگاه های ایران  

 ."اقدام کنند

دریافت نمی کند، این مکان که تمام کادر آموزشی آن هم  مدرسه خودگردان معرفت شهریه ای از دانش آموزان  

افغان هستند به صورت خیریه اداره می شود. قاسمی گفت: به دلیل ضعف اقتصادی خانواده های مهاجر در این منطقه  

امسال تصمیم گرفتیم مدرسه را به صورت خیریه اداره کنیم. تمام قصدمان هم این است که این همدلی را بین افغان  

 .های مهاجر در ایران ایجاد کنیم تا به هم وطن های نیازمند خود کمک کنند

 .هزار دالر است  3دانش آموز کمتر از  200هزینه های اداره و آموزش این مدرسه در طول یک ماه برای 

 منبع: 

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2
-D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%
-1%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B-D8%AF%D8%B1%

D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%%
-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-68
-D8%AF%D8%B1%

D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869% 

 اند مدارس خودگردان غیرقانونی 

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/651869


 خبرگزاری ایسنا 

 2/4/97تاریخ انتشار: 

ز کشور وزارت آموزش و پرورش وجود مدارس خودگردان را غیرقانونی  الملل و مدارس خارج ا رئیس مرکز امور بین 

 .دهیم تا با آن برخورد کننددانست و گفت: اگر مدرسه خودگردانی شناسایی کنیم به نیروی انتظامی اطالع می 

پردازند اظهار  می به گزارش ایسنا، غالمرضا کریمی درباره وجود مدارس خودگردان که به آموزش اتباع افغانستانی  

ای به ما مراجعه کند و نظارت ما را بخواهد  شود؛ اگر مدرسه کرد: مدارس خودگردان از نظر ما غیرقانونی محسوب می 

 .رود و اگر غیر از این باشد غیرقانونی استتحت پوشش ما می

یا فضاهای نامناسب دایر    وی افزود: مدارس خودگردان به شدت کاهش یافتند؛ مگر مدارسی باشند که در زیر زمین و

شوند. از نظر ما هیچ مدرسه خودگردانی در کشور قابل قبول نیست و باید همه اینها مجوزهای الزم را از ما بگیرند و  

 .استانداردهای آموزش و پرورش ایران را پیدا کنند

اینک بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  کشور  از  خارج  مدارس  و  الملل  بین  امور  مرکز  مدرسه  رئیس  هم  اگر  ه 

کنیم گفت: وقتی ما اعالم کردیم  دهیم و با آنها برخورد می خودگردانی را شناسایی کنیم به نیروی انتظامی اطالع می 

 .تواند به مدرسه بیاید وجود مدارس خودگردان چه ضرورتی دارد؟ آموزی به صورت رایگان می هر دانش 

انجمن  برخی  فعالیت  درباره  نهادکریمی  مردم  کالس   های  برگزاری  گفتو  خارجی  اتباع  آموزش  برای   :هایی 

NGO کنیمهایی در قالب فوق برنامه دارند و اشکالی هم ندارد و ما استقبال می ها کالس. 

آموزان افغانستانی محصل در مدارس را در اختیارشان قرار  های مردمی تمایل داشته باشند، دانشوی افزود: اگر انجمن 

اند و باید آموزش  های اجتماعی ی تکمیلی دریافت کنند، بویژه آنکه شماری از آنها تحت آسیب  هادهیم تا آموزش می

 .ها باید زیرنظر آموزش و پرورش باشدببینند، البته این آموزش 

 منبع: 

https://www.isna.ir/news/97040100286/ 

 زارت آموزش و پرورش ایران برای بازگشایی مدارس خودگران افغانستانی اجازه مشروط و 

 ( آوا) خبرگزاری صدای افغانخبرگزاری  

 28/1/1397تاریخ انتشار:
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خودگردان   مدارس  فعالیت  امکان  از  ایران  اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 

گوید: تحت شرایط و ضوابط موجود، اجازه داده  دهد و می افغانستانی برای آموزش و پرورش کودکان مهاجر خبر می 

افغانستان در تهران،  شود مدارس وابسته به سفارت افغانستان بازگشایی شوند. به گفته رامی   44یزن معارف سفارت 

 .مورد آن داری مجوز هستند  24کنند که مدرسه خودگردان افغانستانی در ایران فعالیت می 

 

حمل( در  27زاده که روز گذشته)دوشنبه، از تهران، خانم رضوان حکیم  (آوا)خبرگزاری صدای افغان به گزارش

دیدار با سید علی حسینی، رایزن معارف سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در تهران و جمعی از مدیران مدارس  

ما از اقدامات در راستای توسعه آموزش و این  "ان کرد: گفت، خاطرنشافغانستانی در تهران سخن می 

آموزان ایرانی و افغانستانی  یی فراهم شود که هر دو گروه دانش کنیم، اما اگر زمینه مدارس)خودگردان( استقبال می

  در کنار هم درس بخوانند، بهتر خواهد بود. با این حال اگر سفارت افغانستان درخواست بدهد، این امکان وجود 

 ."خواهد داشت که طبق شرایط و ضوابط موجود، مدارسی افتتاح شوند

توانند این موضوع را  اگر سفارت افغانستان درخواست مدارس خاص افغانی را داشته باشد، می"وی تصریح کرد: 

های افغانی  آموزان افغانی در مدارس خاص خود با کتابیی فراهم شود که دانش مطرح کرده و شرایط به گونه 

 ."تحصیل کنند

اما معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران تأکید کرد که کودکان مهاجر در مدارس دولتی این  

نامه همکاری با وزارت معارف افغانستان  نویس توافق وی با اشاره به آماده شدن پیش .کشور به ادامه تحصیل بپردازند

مند باشد. به دنبال ایجاد یک تعامل مناسب و عاری از  یافته و نظام امیدواریم همکاری و تعامل ما ساختار "گفت: 

آموز  هرگونه تبعیض در مدارس هستیم. امیدواریم روزی هیچ کودک افغانستانی نباشد که احساس کند با دانش 

  44ن، این در حالی است که به گفته سید علی حسینی، رایزن معارف سفارت افغانستان در تهرا ."ایرانی تفاوت دارد

مدرسه دیگر بدون جواز قانونی   20مورد آن داری مجوز بوده و  24کنند که مدرسه خودگران در ایران فعالیت می

آموزان خارجی و افغانستانی که در مقطع  زاده در مورد آمار دانش از سوی دیگر، خانم حکیم  .کنندفعالیت می

آموز خارجی در مقطع ابتدایی در ایران مشغول  دانش 450هزار و  322خوانند، گفت، ابتدایی در ایران درس می 

 .دهدتن( آن را کودکان افغانستانی تشکیل می  366هزار و  293درصد) 91آموزش و پرورش اند که از این میان، 

 

هایی روبرو بوده، اظهار کرد: در نهایت به  که فرصت تحصیل شهروندان خارجی در ایران با چالش وی با بیان این 

العالی( دستورالعمل ثبت نام کودکان اتباع فاقد اوراق  یی دام ظله فرمان رهبری انقالب اسالمی)امام خامنه دنبال 

زاده افزود: هرچند  حکیم .هویتی صادر و باعث شد این کودکان از فرصت تحصیل در مدارس برخوردار شوند

کودک  5500فته وی، سال گذشته به گ .ها نیستمعتقدیم آموزش حقی برای همه کودکان است و منتی بر آن
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تن از   5000زاده، این در حالی است که به گفته حکیم  .مهاجر فاقد اوراق هویتی جذب آموزش و پرورش شدند 

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و   .دبستانی در ایران نیز از مهاجرین خارجی هستندکودکان در سنین پیش

آموزان خارجی  معلم برای دانش  700هزار و  11سی را درنظر بگیرند، پرورش خاطرنشان کرد که اگر تراکم کال

 .که حتی یک ریال بودجه خارجی دریافت کرده باشندتخصیص داده شده؛ بدون آن 

 

 منبع: 
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