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شهرنوشت

»روزانه 3 هــزار مهاجر به صورت 
غیرقانونی و به همین تعــداد نیز به 
صورت قانونی وارد ایران می شــوند 
که باعث افزایش آمار مهاجران شده 
است.« این آماری است که به تازگی 
از سوی بهادر امینیان، سفیر ایران در 
کابل در گفت و گو با وزیر امور مهاجران 
دولت موقت طالبان عنوان شده است.

ایــن جمله بــدان معنی اســت 
کــه روزانــه حداقل 6 هــزار مهاجر 
افغانســتانی وارد کشــور می شوند. 
این آمار در کنار حداقــل 5 میلیون 
پناهجوی افغانستانی را که در کنار هم 
قرار دهید، سختی کار خدمات رسانی 
و سامان بخشــی به این تعداد مهاجر 
مشخص می شود. کما اینکه وزیر امور 
مهاجران دولت موقت طالبان از دولت 
ایران درخواســت کرد تا زمینه ارائه 
خدمات به مهاجران و ایجاد اشتغال به 
شهروندان افغانستان را در این کشور 

فراهم کند.
از نیازهای اولیه تامین مســکن و 
خوراک و پوشاک و اشــتغال و ... که 
بگذریم، یکــی از مهمترین دغدغه 
پناهجویان، ادامه تحصیل فرزندانشان 
در ایران اســت، موضوعی که در یک 
سال گذشــته و با تســلط طالبان بر 
افغانســتان، به ویژه بــرای دختران، 

تبدیل به چالشی بزرگ شده است.
طالبان سال گذشته، یک ماه پس از 
به دست گرفتن قدرت در کابل، تنها به 
مدارس پسرانه اجازه بازگشایی داد. اما 
دبیرستان های دخترانه در اکثر نقاط 
کشور همچنان بسته نگه داشته است. 
این گروه می گوید که این کشور به یک 
محیط اسالمی مناسب نیاز دارد تا به 
دانش آموزان دختر اجازه داده شــود 
آموزش را از سر بگیرند. این در حالی 
است که سازمان ملل گفته محرومیت 
مــداوم دختران از دبیرســتان هیچ 
توجیه معتبری ندارد و مشــابهی در 

هیچ جای دیگر جهان ندارد.
در آســتانه آغاز ســال تحصیلی 
در ایــران، دوباره، مســئله تحصیل 
دانش آموزان پناهجوی افغانستانی 
به دغدغه بسیاری از آسیب شناسان 
و فعاالن حوزه مهاجرین و پناهجویان 
بدل شــده اســت؛ ایا شــرایط برای 
تحصیل دانش آموزان پناهجو فراهم 
اســت؟ عمده مشکالتشــان در این 
زمینه چیســت و آیا وعده هایی که از 
سال های گذشــته مطرح شده بود 

محقق شده است؟ 

افزایش ۴۰ درصدی جمعیت 
دانش آموزان افغان

در روزهــای آغازین ســال 94، 
رهبر معظم انقالب با صراحت درباره 

جلوگیری از اعمال رفتار ســلیقه ای 
در مدارس برای ثبت نام دانش آموزان 
اتباع خارجی تاکیــد کردند که هیچ 
کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی 
که به صورت غیرقانونی و بدون مدرک 
در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل 
باز بمانند و امکان ثبت نام برای همه 
آنها باید در مدارس ایرانی میسر شود.

پس از سخنان ایشان، برنامه هایی 
برای شناسایی، ســاماندهی و ثبت 
نام ایــن افراد در مــدارس ایران اجرا 
شــد و آموزش و پرورش هــم برای 
برقــراری عدالت و قائل شــدن حق 
یکسان آموزشی، بخشنامه ای مبنی 
بر ممنوعیت جداسازی دانش آموزان 
اتباع خارجی و دانشآموزان ایرانی به 
مناطق و ادارات کل خود در سراســر 

کشور ابالغ کرد.
آنگونه که مهدی فیاضی، معاون 
وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز 
امــور بین الملل و مــدارس خارج از 

کشور به خبرگزاری ایرنا گفته است:  
با توجه به دستور رهبر انقالب، همه 
دانش آموزان مهاجر افغــان قانونی 
و غیرقانونی که در کشــور ما حضور 
دارند، باید میزبانی شوند و تسهیالت 

عمومی را دریافت کنند. 
بــه گفتــه وی وزارت آموزش و 
پرورش خود را موظف به ارائه خدمات 
به دانش آمــوزان اتبــاع می داند اما 
مشــکل ایجاد شــده به افزایش 4۰ 
درصدی دانش آموزان افغانســتان 
در یــک مقطــع زمانی چنــد ماهه 
برمی گردد؛ »ســاالنه معموال حدود 
5۰۰ هزار دانش آموز افغان در مدارس 
داشتیم که به دلیل استقرار حاکمیت 
جدید در افغانســتان، موج جدیدی 
از مهاجــرت رخ داد و در مدت چند 
ماه، 4۰ درصد به تعداد دانش آموزان 
افغان مهاجر در ایران اضافه شد که ما 

را غافلگیر کرد.«
از گفته های معــاون وزیر آموزش 
و پرورش چنیــن برمی  آیــد که در 
واقع جمعیــت نیم میلیــون نفری 
دانش آموزان افغانســتانی به حدود 
۸۰۰ هزار نفر رســیده است و برخی 
از آنهــا اطالعات خود را در ســامانه 
ثبت نکرده انــد؛ بنابراین آمار دقیقی 
از آنها و تراکم جمعیتــی در برخی از 
مناطق وجود ندارد. نکته دیگر اینکه 
برخی از مهاجران افغان در طرح جامع 
آمارگیــری شــرکت نکرده اند و این 
موضوع باعث شده در برخی مناطق، 
ازدحام و تراکم بسیار افغان ها را داشته 

باشیم که ظرفیت پذیرش ندارند.
برخی از مهاجران افغان حتی برگه 

حمایت تحصیلی را هم نمی گیرند و 
به طور مســتقیم به مدارس مراجعه 
می کننــد که موجب ایجــاد چالش 
می شــود. وی گفته در حوزه آموزش 
و پــرورش آمادگــی اســتقبال از 
دانش آموزان افغــان را داریم اما اولیا 
باید محل اســکان خود را در حاشیه 
کالن شهرها نگذارند. اکنون ظرفیت 
در اســتان های قم، شهرستان های 
تهران و خراســان رضوی اشباع شده 

است.

سدی به نام 
برگه حمایت تحصیلی

در ایــن میان قمــر تــکاوران، 
جامعه شناس و فعال اجتماعی حوزه 
مهاجران، روایت دیگری از مشکالت 
مهاجران افغانســتانی برای تحصیل 

فرزندانشان دارد.
وی در گفت و گــو بــا »توســعه 
ایرانــی« در ابتدا بر ایــن نکته تاکید 
دارد که براســاس شیوه نامه پذیرش 
دانش آموزان اتبــاع خارجی، افرادی 
در مدارس دولتی ثبت نام می شــوند 
که برگــه حمایت تحصیلی داشــته 
باشند. در این میان دانش آموزانی که 
در سال های گذشته ثبت نام شده اند 
می توانند با برگــه حمایت تحصیلی 
سال گذشــته خود ثبت نام و بعد در 
طول ســال برگه جدید را به مدرسه 

ارائه کنند.
در میان گرفتــن برگه تحصیلی 
برای وزارت کشور برای دانش آموزانی 
که مقطــع تحصیلی خــود را عوض 
کرده اند یا کالس اولی هســتند باید 

برگه حمایت تحصیلی جدید دریافت 
کنند. برای دریافــت برگه جدید هم 
باید مــدرک معتبر اقامتــی از قبیل 
پاســپورت، کارت آمایش یا مانند آن 
داشته باشند یا کســانی که در طرح 
بازشماری مهاجران شرکت کرده اند 
می تواننــد برگه حمایــت تحصیلی 
دریافت کنند. طرح بازشــماری )که 
اخیرا انجام شد( شامل افرادی می شود 
که ســابقا اقامت داشــته اند )کارت 
آمایش داشته اند( و برای تمدید اقامت 
اقدام کرده اند. براساس آنچه تکاوران 
می گویــد: یعنــی بی مدرک هایی 
که اقامــت 6 ماهه و بــه تازگی برگه 
سرشــماری گرفته اند بایــد منتظر 

بمانند تا تکلیفشان مشخص شود.
وی به این نکته اشاره می کند که 
شیوه نامه اجرایی ثبت نام دانش آموزان 
اتباع خارجی در ســال جاری اواخر 
تیرماه منتشــر شده اســت و این در 
حالیست که در شهرهای بزرگی مانند 

تهران، عمال روند ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس دولتــی خردادماه تعیین 
تکلیــف می شــود. حال تــا والدین 
بخواهند مدارک خود را با شیوه نامه 
جدید تکمیل و به مدارس ارائه کنند 
مدت زمانی سپری خواهد شد و عمال 
جایی بــرای ثبت نــام دانش آموزان 
مهاجر نیســت. غیر از اینکه ممکن 
است در مواردی شاهد عدم همراهی 
و به نوعی سنگ اندازی برخی مدیران 
مدارس در ثبت نام این دانش آموزان 

باشیم.

سرنوشت نامعلوم دانش آموز 
مهاجری که نتواند در مدارس 

دولتی ثبت نام کند
ایــن فعــال اجتماعــی حوزه 
مهاجران در مورد اینکه سرنوشــت 
بچه ای که نتوانــد در مدارس دولتی 
ثبت نــام کند چه خواهد شــد، نیز 
توضیح می دهد: مدارس خودگردان 
راه باقی مانده برای این دانش آموزان 
است و این در حالیست که این مدارس 
نیز به جهت هزینه، مجوز، معلم و ... با 
مشکالت بسیاری دست به گریبان 
هســتند. غیراز آن تعــداد مدارس 
خودگران کم است و پراکنش درستی 
ندارند. همین امر دسترسی مهاجرین 
به این مدارس را سخت می کند. برای 
مثال دانش آموزی را تصور کنید که 
پدر و مــادرش در نیاوران ســرایدار 
هستند. در مدارس دولتی این مناطق 
امکان ثبت نام ندارد. این دانش آموز 
مجبور است برای تحصیل به مدرسه 
خودگردانی که در منطقه شــوش 
قــرار دارد برود. چنین مشــکالتی 
عمال سبب می شــود بسیاری از این 
دانش آموزان قید تحصیل را بزنند و 

از آن محروم شوند.
تکاوران در مورد اهمیت کســب 
علم و ســوادآموزی توسط مهاجران 
افغانستانی و به طورکلی همه فرزندان 
مهاجر در ایران با بیان اینکه دریافت 
خدمات آموزش عمومی حق بدیهی 
هر انســان، فارغ از نژاد و ملیت آن و 
محرومیــت از تحصیل کــودکان به 
ضرر جامعه و ظلم به کودکان اســت، 
متذکر می شود که با وجود هزینه باال 
و مشــکالت آموزش برای این افراد؛ 
باید به یاد داشته باشیم که ثمره این 
آموزش به خود کشور برخواهد گشت، 
زیرا همانگونه که شهروندان باسوادتر 
شهروندانی قانونمدارتر و مفیدتر برای 
جامعه خواهند بــرد باالرفتن میزان 
سواد در مهاجرین نیز ضمن کاهش 
آمار جرم و جنایت، زمینه شکوفایی 
استعداد آنها و کمک به توسعه کشور را 
تسهیل خواهد کرد. حال باید انتخاب 
کنیم، مهاجر باســواد بهتر اســت یا 

مهاجر محروم از تحصیل.

روایتی از مشکالت مهاجران افغانستانی برای تحصیل فرزندانشان در ایران و طرح یک موضوع: 

چرا »مهاجر باسواد« از »مهاجر محروم از تحصیل« بهتر است؟

یک جامعه شناس و فعال 
اجتماعی حوزه مهاجران در 
گفت و گو با »توسعه ایرانی«: 

باالرفتن میزان سواد در 
مهاجرین ضمن کاهش آمار 

جرم و جنایت، زمینه شکوفایی 
استعداد آنها و کمک به توسعه 
کشور را تسهیل خواهد کرد. 

حال باید انتخاب کنیم، مهاجر 
باسواد بهتر است یا مهاجر 

محروم از تحصیل؟

ساالنه معموال حدود ۵۰۰ 
هزار دانش آموز افغان در 

مدارس داشتیم که به دلیل 
استقرار حاکمیت جدید در 
افغانستان، موج جدیدی از 
مهاجرت رخ داد و در مدت 
چند ماه، ۴۰ درصد به تعداد 
دانش آموزان افغان مهاجر 

در ایران اضافه شد که در نوع 
خود برای نظام آموزشی یک 
غافلگیری محسوب می شود
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حسین   جمشیدیان

سفیر ایران در عراق اعالم کرد؛
فوت 100 زائر ایرانی

در راهپیمایی اربعین امسال
سفیر ایران در عراق گفت: 
در راهپیمایی اربعین امسال، 
حدود ۱۰۰ زائر ایرانی به دلیل 
حــوادث جاده ای، داشــتن 
بیماری زمینه ای و یا کهنسالی 
جان خود را از دست داده اند . محمد کاظم آل صادق با 
بیان اینکه بر اساس آخرین آمار  بیش از 9۰ درصد از 
زائران ایرانی به کشور بازگشته اند، اظهار کرد: زائرانی که 
اکنون در عراق هستند، در سالمت کامل به سر می برند 

و مشکل خاصی ندارند.
    

رئیس سازمان نظام پرستاری:
روزانه ۵ تا  ۶ پرستار ایرانی 

مهاجرت می کنند
رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه زمینه های 
جذب و ماندگاری پرستاران در کشور فراهم نشده است، 
از مهاجرت روزانه 5 تا 6 پرستار ایرانی خبر داد. »محمد 
میرزابیگی« در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه ماهانه بین 
۱۰۰ تا ۱5۰ پرستار به خارج از کشور مهاجرت می کنند 
که این مسأله جای نگرانی دارد، افزود: از کشورهای اطراف 
مانند قزاقستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و اربیل 
کردستان عراق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد 
پرستاران ایرانی است.  رئیس سازمان نظام پرستاری بیان 
کرد: بسیاری از کشورها از حضور پرستاران ایران به دلیل 

دانش و توانایی باالی آن ها استقبال می کنند. 
    

در هفته نخست مهر عملیاتی می شود؛
تعطیلی مدارس و دانشگاه های 

مشهد برای اسکان زائران
فرمانــدار مشــهد گفت: 
مدارس و دانشگاه های مشهد 
تا پنج مهر تعطیل هستند و 
این اماکن به اسکان زائران دهه 
پایانی صفر اختصاص یافته اند.
به گزارش ایلنا، »محسن داوری« در حاشیه افتتاح 
قرارگاه عملیاتی خدمات سفر شهرستان مشهد در جمع 
خبرنگاران به برنامه ریزی برای بازگشت همه زائران از 
جمله زائران پیاده از مشهد اشــاره کرد و گفت: زائران 
هیاتی و گروهی در مکان های عمومی مشــهد مانند 
مدارس، مساجد و حسینیه ها اسکان می یابند و از هم 

اکنون این اماکن برای آن ها رزرو شده است.
    

بهره مندی خانواده های
»ُپر نوزاد« از خدمات کمیته امداد

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
اســتان تهران از ارائه خدمات حمایتی به ۲۷ خانواده 
پرنوزاد دارای فرزند چند قلو ) سه قلو و بیشتر( تهرانی 
خبر داد. به گزارش ایلنــا، جهانبخش مرادی، گفت: 
در قالب این خدمت بخشی از هزینه های این گروه از 
جامعه هدف به صورت کمک های بالعوض و معوض 
ارائه می شود. وی افزود: خانواده های پر نوزاد )سه قلو 
و بیشتر( پس از بررسی نیازمندی از خدمات این نهاد 
در قالب کمک معیشت، کمک هزینه خرید مسکن و 

اشتغال زایی بهره مند می شوند.
    

در گفت وگو با ایلنا اعالم شد:
ورود قوه قضاییه به شرایط بحرانی 

دریاچه ارومیه 
معاون پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه با اعالم ورود 
این قــوه به شــرایط بحرانی 
دریاچه ارومیه، گفت: در بحث 
دریاچه ارومیــه ما ماموریت 
مســتقیمی نداشــته ایم، اما معاونت اجتماعی در 
اســتان آذربایجان غربی در راســتای یکی از وظایف 
پیشگیرانه اش در حال پیگیری است تا گزارشی را در 
خصوص وظایف و نقش دستگاه های مختلف در احیای 
دریاچه ارومیه آماده کند. »اصغر جهانگیر« افزود: اگر 
اطالعاتی به دست بیاوریم با کمک سازمان بازرسی کل 
کشور و نهادهای ذیربط اقدامات قانونی انجام می شود.

    
وزیر آموزش و پرورش:

اینترنت »شاد« تا پایان سال
رایگان است

وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه شبکه 
شاد نباید تعطیل شود گفت: طبق تفاهم نامه ای که با 
وزارت ارتباطات داشتیم قرار بوده اینترنت شاد تا پایان 
برنامه ششم توسعه، یعنی تا پایان سال ۱4۰۱ رایگان 
باشد. یوسف نوری در گفت وگو با ایسنا، درباره جایگاه و 
چگونگی استفاده از شبکه شاد در سال تحصیلی جدید 
اظهار کرد: شاد، شبکه منحصربه فردی است. راه اندازی 
شاد، کار خوبی بود به گونه ای که می توان آن را در سطح 

جهانی هم معرفی کرده و به نمایش گذاشت.

از گوشه و کنار 

نماینده مردم چابهــار در مجلس درخصوص موضوع 
مرگ مهســا امینی، می گوید که هر جا که حساسیت ما 
نسبت به اختالس، وعده های دروغین مدیران و دو رویی 
مسئولین کمتر شود و به جایش به چند تار موی دختران 
این سرزمین حساس شــویم، مطمئن باشــید که راه را 
اشــتباه رفته ایم. زیبایی حجاب به این است برخواسته از 
خواست درونی فرزندان این سرزمین باشد، در این صورت 
ارزشش به مراتب بیشتر خواهد بود. تعدادی از نمایندگان 
خواســتار پیگیری این موضوع شــده اند اما خدا کند که 
این بار جنس پیگیری ها به گونه ای باشــد که واقعا مردم 
نتایجش را احساس کنند نه اینکه صرفا زمان از دست برود 

و حساسیت ها کمتر شود.
معین الدین ســعیدی در گفت و گو بــا »انتخاب« در 
واکنش به مرگ مهسا امینی و برخوردهای گشت  ارشاد، 
عنوان کرد: »بنده قبل از ایــن فاجعه هم نظر صریح خود 
را نســبت به برخوردهای گشت ارشــاد بیان کرده بودم. 
آقای رئیسی اعالم کرده بودند که گشت ارشاد مسئوالن 
و مدیران را راه می اندازیم اما به جای آن متاســفانه شاهد 

چنین فجایعی هستیم. آن هم در کشوری که در صحبت و 
شعار خود را پیرو موالی متقیان می دانیم.«

وی ادامه داد: »همــه می دانیم که وقتــی خلحال از 
پای زن یهودی کشــیده شــد، امام علی )ع( فرمودند که 
اگر مســلمانی از فرط غیرت بمیرد، رواســت. حال ما که 
ادعای پیروی از حیدر کرار داریم، چنین برخوردهایی را 
چگونه می توان توجیه کرد. فارغ از اینکه این دختر ایران 
در چه شــرایطی جان عزیز خود را از دست داده و آیا واقعا 
خدایی نکرده برخوردی خارج از اتفاقاتی که ذکر شــده 
است، رخ داده باشد یا نه، خود گشــت ارشاد و مراجعه به 
ســاختمان منحوس خیابان وزرا، به فرزندان ما استرس 
زیادی را وارد می کند و برای دختری که هیچوقت تصوری 
از پاسگاه، کالنتری و دادگاه نداشــته است، می تواند بار 
 روانی بســیاری را ایجــاد کند. تا کی باید شــاهد چنین 

اتفاقاتی باشیم؟«
سعیدی ضمن بیان این نکته که نیروی انتظامی، فارغ از 
اینکه برخورد فیزیکی با مهسا امینی صورت گرفته است یا 
نه، باید پاسخگو باشد و این موضوع به صورت ویژه پیگیری 

شود، تاکید کرد: »این پیگیری نباید از جنس پیگیری های 
گذشته که وزیر به معاون خود و معاون وزیر هم به معاون 
خودش اعالم می کند و به جایی نمی رسد، باشد. بلکه این 
بار، یک بار برای همیشه موضوع گشت ارشاد باید تعیین 

و تکلیف شود.«
این نماینده مجلس افزود: »واقعا عایدی و خروجی این 
گشت ارشاد تاکنون چه بوده است؟ سری به خیایان های 
اقصی نقاط کشور بزنید، آیا توانســته ایم موضوعی مثل 
حجاب را که جزو آموزه های زیبای شرع محمدی است، 
با روش های این چنینی تبیین کنیم یا خیر؟ معتقدم که 
بیشــتر با این روش ها فاصله ایجاد کرده ایم. از طرفی این 
همه نهاد فرهنگی و تریبون هــای مذهبی وجود دارد که 
باید پاســخ دهند که در این سال ها در راســتای تبیین 

حجاب عمال چه کرده اند؟«
نماینده مردم چابهار در مجلس خاطرنشــان کرد: » 
من معتقدم هر جا که حساســیت ما نسبت به اختالس، 
وعده های دروغین مدیران و دو رویی مسئولین کمتر شود 
و به جایش به چند تار موی دختران این سرزمین حساس 

شویم، مطمئن باشید که راه را اشتباه رفته ایم.«
سعیدی همچنین درخصوص پیگیری های خود برای 
این پرونده، گفت: »بنده مکاتبه ای داشته ام و پیگیری  ها 
را داریم انجام می دهیم. همانطور که اطالع دارید مجلس 
در تعطیالت است و سه شنبه که جلسه اول است، انشااهلل 
حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. متاسفانه برای 
ما که صندلی مدیریت را در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
تصاحب کرده ایم، مایه بســی شرم اســت که در چنین 

کشوری، چنین اتفاقی می افتد و تکرار هم می شود.«

نماینده مجلس در گفت و گو با »انتخاب«:

 ساختمان منحوس خیابان وزرا، به فرزندان ما استرس زیادی وارد می کند

گفت وگو


