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  ٢٠١۴ ی جوال٠۴
  

 ”؟!کودک غير قانونی حق با سواد شدن ندارد” لغو کار کودک ۀاز سری مطالب ويژه نام

 -کند ک می با معلمی که به جای معلمی سبزی پامصاحبه
ده يھای اطراف تھران، اثری از مدارس خودگردان افغان د ھای شھرک ديگر در کوچه پس کوچه - ھاله صفرزاده

وطنشان ايجاد  ھا با ھمت جوانان باسواد مھاجر افغان برای سوادآموزی کودکان ھم مدارسی که در زيرزمين. شود ینم

در کنار بستن مدارس خودگردان، ھمان . گشتند يد به کشورشان برمیھا با اين مدارس بسته شدند چرا که افغان. شده بود

ھای  د ليست بچهئيگفته بودند بيا. دادند  درس میھای افغان بچه زد که به ئیھا »او جی ان« ھم به یھا شھرداری ترفند سال

 داده بودند به یبه شھرداربعد ھم معلوم شد تمام کسانی که اسمشان را . ای به شما بدھيم افغان را بدھيد تا ما سرانه

  .افغانستان برگردانده شدند

ھای  مدارس بسته شدند اما مھاجران به افغانستان برنگشتند يا اگر ھم به زور فرستاده شدند بار ديگر با تحمل ھزينه

ذران زده ھنوز امنيت وجود ندارد، ھنوز کاری نيست که بتوان با آن گ چرا که در افغانستان ِجنگ. گزاف بازگشتند

گردند و در اين  خرند و باز می ھای زندگی در ايران را به جان می شرايط آنقدر بد است که دشواری. زندگی کرد

اين کودکان ھستند که … و “ بازگشت”و “ ديپورت”و “ مھاجر غيرقانونی”و “کارت اقامت”گيرودار ِ رفت و آمد و 

ھا در ميان  در خيابان.  درس و تحصيل و بازی، بايد کار کننداين کودکان ھستند که به جای. شوند از تحصيل محروم می

مھاجر “بپردازند و به جرم فرزند ِ… آوری ضايعات باشند يا به دستفروشی و فال فروشی و ھا دنبال جمع زباله

  .بودن بايد از تحصيل محروم شوند“ غيرقانونی

اين تعطيلی آن . از تعطيلی مدرسه اش گفت. نشستيمهمصاحببا او به . يکی از معلمان سابق اين مدارس را پيدا کرديم

گفت با من آن گونه رفتار کردند که ديگر  می. توانست به راحتی از آن صحبت کند ثير بدی روی او داشت که نمیأچنان ت

  :وقتی مدرسه را بستند بھشان با خنده گفتم. کنم تا زمانی که در ايران ھستم فکر آموزش دادن را ھم نمی

پس … نداريد“ افغان”ران رسيد، ديگراحتياجی به ھای گاز به تمام اي ھا در ايران کنده شد، لوله که تمام جویحاال ”

  .داشته باشد“ افغان”ن سواد و ارزا سواد بمانند تا نسل بعدتان ھم کارگر بی ھای مھاجر بی بگذار بچه

  از او پرسيدم به چه جرم و اتھامی مدرسه را بستند؟

  “.کسی که کارت ندارد نبايد درس بخواند.  غيرقانونی استکارتان“ :گفتند

. ھا جمعشان کردن جرم است؟ کار من غيرقانونی نبود ھا، باسواد کردن آنھا، از توی خيابان اما مگر درس دادن به بچه

  :ای درس بخواند؟ بھشان گفتم گويد نبايد بچه کدام قانون می
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روند از توی سطل  شما چه خواھند شد؟ اينھا که میۀ سواد در جامع  کاِر بیھای ھا درس ياد ندھم اين بچه اگر به بچه“ 

گذاريد درس بخوانند و  شما نمی. فرھنگ نيستند  که بیفرھنگ ھستند، ذاتاً  کنند و از نظر شما بی زباله آشغال جمع می

بيشتر اينھا اينجا . دوست دارند درس بخواننددانيد اينھا چقدر باھوشند و چه استعدادی دارند؟ چقدر  می. سواد ياد بگيرند

آيا اين بد است که من  … *ھنوز يک قرن نشده که افغانستان از ايران جدا شده. اينھا، ماھا، ايرانی ھستيم. اند  به دنيا آمده

  …“شوند  ھای شما بزرگ می ھا در کنار بچه ھا راه صحيح زندگی را بياموزند؟ اين بچه آموزش بدھم تا اين بچه

حتا . گفتند ديگر حق نداريد آموزش دھيد. سواد باشند بی. بمانند“ افغان”در ھمان سطح ھا  اما آنھا خواستند که اين بچه

رفتم  دادم، می بايد امتحان می. خيلی دوندگی کردم تا ھمان کالس قرآن را ھم داشته باشم. نم را ھم بستندأکالس قر

  :چون گفتند. ولی پيگيری نکردم. گرفتم ن را میأشتم تا مجوز کالس قرگذ وزارت خارجه و خالصه از ھفت خان می

  “!ای در کالست مداد دستش باشد؟ نبايد ببينيم بچه. ن را داریأفقط حق آموزش قر“ 

  ن مداد دست بگيرند؟آھا در کالس قر نگفتند چرا نبايد بچه

به ھيچ ”گفتند  می. ن، سواد ياد بگيردآد در کنار قرھا نباي بچه. منظورشان اين بود که آموزش و درسی درکار نباشد. چرا

ھا اگر قانونی ھستند بايد بروند مدارس دولتی و اگر غيرقانونی ھستند بايد برگردند  بچه. عنوان حق آموزش نداريد

ای دارد؟  هن را ياد بگيرد ولی نفھمد، چه فايدأای که سواد ندارد من چه بياموزم؟ عربی قر آخر به بچه. گفتم. “افغانستان

  “آيا نبايد آن را فھميد؟. د قران بزرگترين مرجع استئيگو مگر نمی

  چقدر با اين سياست توانستند مھاجران غيرقانونی را به افغانستان برگردانند ؟

  .ی بيسواد باقی ماندند فقط يک تعداد بچه. صفر

  از شرايط زندگی برايمان بگو

ستان به سرمان آمده بود، بيماری اعصاب داشت و مادرم مجبور شد از ھا ومسايلی که در افغان پدرم به دليل جنگ

اين طوری بود که مادرم . ھای زندگی سخت بود مين ھزينهأبا سه چھار تا بچه مدرسه رو و ت.  شروع به کار کند٧٠سال

  .سبزی پاک کردن را شروع کرد

فروخت تا کم کم حال پدرم بھتر شد  مان می  خانهبرد ھمين اطراف کرديم و عمويم می آورد و ما پاک می عمويم سبزی می

مادرم آنقدر سبزی پاک کرده بود که کمرش خم شده بود تا وقتی که شرايط . ولی از ھمان موقع تا حال سبزی پاک کرديم

اينقدر سبزی . خواھی اينجوری کار کنی گفتم تا کی می. من ازش خواھش کردم که برود. جور شد که از ايران برود

االن مادرم و . مان زير بار سبزی پاک کردن بميريم ۀو ھم…کنی که بميری و بعد پدر، خدای ناکرده بميرد وپاک 

دھند، بيمه شده و ھمه چيزش رايگان   می ویحقوقی به. کند ديگر کار نمی. شرايطشان خوب است. اند اروپا خواھر رفته

  .شود  میحمايتاز ھمه نظر . است

خوب يک دختر مجرد افغان که . کنم کنم و سبزی پاک می نشينم تنھا، راديو پيام گوش می  میاما من ھنوز توی زيرزمين

  .کرد اما وقتی مدرسه داشتم وضع فرق می. تواند از خانه خارج شود نمی

 ظ. ق١٢:۴١ – ٢٠١۴, ٣٠ جون :تاريخ انتشار

  

  :يادداشت

، مگر فکر می کنيم اين ده باشد آن جدا شازن نبوده تا ما بار ھا تذکر داده ايم که افغانستان، ھيچ گاھی جزئی از ايرا

رانی ھا عموميت دارد که حتا برخی از افراد طرفدار مردم افغانستان نيز نمی توانند خود  آنقدر بين ايطرز ديد انحرافی

  .را از آن نجات بدھند
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