اولین جایگاه اجتماعی که کودک پس از
خانوادهواردآنمیشود،مدرسهاست.
کودک در این فضا در کنار دیگر کودکان
هویت پیدا میکند و مستقل از حمایت
والدین در جامعه کوچک مدرسه ارتباط با
دیگرانرامیآموزد.

گاهنامه اجتماعی و اطالعرسانی جمعیت امام علی(ع)

«ادامه در صفحهی »۲
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رستن

فهرست

لغتنامهی دهخدا
رستن َ [ .ر ت َ ] (مص ) نجات یافتن و آزاد
شدن (ناظم االطباء) .رها شدن ( .ناظم

مولف ) .خالص شدن و
االطباء) (یادداشت ٔ

نجات یافتن ( .آنندراج ) (از شعوری ج ) 2

 ۴پیشگفتار
داستان رستن

 ۴پرونده

تحصیل رایگان،

حق همهی کودکان است...

 ۸یادداشت

تشدید نابرابریهای آموزشی
در سایه شیوع بیماری کرونا

 ۱۰پروندهی ویژه
مدارس خودگردان

۴
جمعیت امداد دانشجویی-
مردمیامامعلی(ع)یکسازمان
مرد منهاد ،کامال ً مستقل،
غیرسیاسی و غیردولتی است
که از سال  ۱۳۷۸فعالیت خود
را آغاز کرده و در سال ۱۳۸۴
بهصورت رسمی با شماره
 ۱۹۰۶۱به ثبت رسیده است .این
سازمان مردمنهاد هماکنون
فعالیتهای خود را با مجوز
رسمیازوزارتکشوردر ۱۷استان
کشوردنبالمیکند.

 ۱۴گزارش

موانع تازه در مسیر
تحصیل مهاجران

 ۱۶گزارش طرح

گزارش طرح «از مهر بگو»

سال تحصیلی 1400-1399

۶

جمعیت امام علی(ع) در
سازمان ملل متحد ،مقام
مشورتی عام و در شورای
امور اقتصادی-اجتماعی
اینسازمانعضویتدارد.

۸
مأموریت جمعیت امام
علی(ع) رسیدن به جهانی
استوار بر پایهی عدالت و
صلح با نگاه ویژه به افراد
در معرض آسیب خصوصا ً
کودکان است.

مدرسهبرایکودکانسرآغازفرآیندجامعهپذیریاست،درمدرسهاستکهکودکبانظموعرفجامعهوبایدها
و نبایدهای اخالقی و اجتماعی آشنا میشود .عالوه بر این ،اهمیت سوادآموزی در دنیای کنونی بر کسی پوشیده
نیست .داشتن سواد خواندن و نوشتن در دنیای امروز ابتداییترین حق و اولین شرط ورود و پذیرش افراد در
جامعه است .درحالیکه در دنیای امروز شهروندان برای حضور فعال در جامعه به چیزی فراتر از سواد خواندن
و نوشتن نیاز دارند؛ کودکان بسیاری در حاشیهی شهرها و مناطق کم برخوردار از حق اولیهی تحصیل محروم
هستند.اینشماره،بهیکیازحقوقکودکانمیپردازد؛اهمیتتحصیل
«ادامهی جلد»

۱۴

۱۰
فقر و اعتیاد ،کار کودک ،بزه دیدگی
کودک ،کودک همسری ،بازماندگی
از تحصیل ،زباله گردی ازجمله
آسیبهایی هستند که جمعیت
امام علی(ع) تالش میکند در مسیر
حذف آنها گام بردارد.

جمعیت ا مداد د ا نشجویی -
مردمی امام علی(ع)  ۱۰هزار عضو
داوطلب دارد که بدون هیچگونه
چشمداشت مالی در مسیر مبارزه
با فقر و آسیبهای اجتماعی تالش
میکنند .همچنین  ۶۱۰۰کودک و
 ۷۰۰زن در  ۳۳خانهی ایرانی و ۱۱
نمایندگی جمعیت امام علی(ع)،
خدمات آموزشی ،مددکاری و
درمانی دریافت میکنند.

همکاراناینشماره:
زینـــب پزشـــکیان ،ســـمیه رضـــوی ،بهزاد
واحدی ،احسان نعمان ،پریسا گلمحمدی،
اســـما روانخواه ،علی احمدی ،نعیمه نیازی،
هدی اخالقی ،شـــیرین جواهـــری ،منصوره
انتظارقائم ،مرتضی پیروزبخت ،سارا رضایی،
مریم ســـوداگری ،نوید چیتی ،شـــیدا آریافر

نظراتتان را درباره این شماره حتما ً
با ما در میان بگذارید و میتوانید از
راههای زیر با ما در ارتباط باشید:
نشـــانی :تهران ،میدان فردوســـی ،خیابان
شـــهید ســـپهبد قرنـــی ،جنب بیمارســـتان
آپادانـــا ،پـــاک ،۱۳۵طبقـــه ،۲واحد۴

۱۶

شمارهتماس:
وبسایت:
فیسبوک ،آپارات و یوتیوب:

(۰۲۱)۸۸۸۳۴۵۶۷
sosapoverty.org
@sosapoverty

اینستاگرام ،توییتر و تلگرام@imamalisociety :

داستان رستن
میگوینــد اگــر بتوانــی چیــزی را بــه تصــور آوری،

بســیار طوالنــی مینمــود ،بــه معجــزه عشــق،

فاطمــه را اولیــن بــار پشــت در مدرســه

فاطمــه تنهــا یکــی از  6100کودکــی اســت

ســرانجام میتوانــی انجامــش دهــی.

پیشگفتار

پیمــوده شــد.

دیدیــم .بــا حســرت ،کودکانــی را نــگاه میکــرد

کــه تحــت پوشــش خدمــات جمعیــت امــام

کردیــم ،فهمیدیــم وقتــی  ۹ماهــه بــوده مــادرش

دید هایــم ،حتــی قد مهایــی کــه کوچــک

آیــا میتــوان روزی را تصــور کــرد کــه تمــام

تغییــر میدهــد؛ پــس هــر انــدازه کــه آن روز

کــه بــه مدرســه میرفتنــد .پرسوجــو کــه
خودکشــی کــرده اســت.

علــی(ع) هســتند ،مــا بارهــا و بارهــا بــه چشــم
میپنداریمشــان ،سرنوشــتهای بســیاری را

کــودکان از امــکان تحصیــل برخــوردار باشــند و

زیبــا -روزی کــه حــق کــودکان دیگــر آرزویشــان

چیســت؟ واقعیــت این اســت که مســافتهای

کوچــک ،واقعــا ً کوچــک نیســت.

اگــر میتــوان تصــور کــرد ،راه ِ رســیدن بــه آن روز
طوالنــی آدمیــزاد را ناامیــد میکننــد؛ حتــی
اگــر بدانیــم هــر ســفری بــا نخســتین گام آغــاز

میشــود.

فاطمــه بــا بیبــی پیــرش زندگــی میکنــد

و تأمیــن مخــارج زندگــی ،او را مجبــور بــه
زبالهگــردی کــرده اســت .پیگیــر تکمیــل

نباشــد -دور باشــد ،هیــچ قدمــی ،هرچنــد
در جمعیــت امــام علــی(ع) ،بــاور داریــم

کودکانــی کــه یــاری میجوینــد ،فــردا یاریگــر
ایــن ســرزمین و ثــروت بیپایانــش خواهنــد

بــود؛ پــس یاریگــر کــودکان باشــیم.

ایــن گاهنامــه ،تالشیســت بــرای کنــار هــم

گذاشــتن ایــن قدمهــای کوچــک .گاهنامــهی

مدارکــش شــدیم تــا در مدرســه ثبتنــام شــود.

رســتن ،یــک ویژهنامــه داخلــی اســت کــه

اولیــن بــار به مدرســه برود ،از خوشــحالی صبح

فعالیتهــای جمعیــت منتشــر میشــود.

روز اول مهــر ســال پیــش وقتــی قــرار بــود بــرای

ســالیانه چنــد نوبــت بــا هــدف انعــکاس

زود بیــدار شــده بــود و جلــوی در خانــه منتظــر

ایــن شــماره کــه اولیــن نوبــت انتشــار گاهنامــه

فاطمــه امســال بــه کالس دوم مـیرود .راهــی که

و تجربیــات آن میپــردازد.

مــا بــود ،چشــمهایش از ذوق بــرق مــیزد.
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اســت بــه طــرح «از مهــر بگــو» و برخــی آمارهــا

ثبتنام کودکان در مدارس حاشیهی شهر؛ مهر 1399؛محلهی همتآباد

تحصیل رایگان ،حق

همهی کودکان است...
اصــل ســیام قانــون اساســی صراحتــا ً اعــام

پرونده

میکنــد« :دولــت موظف اســت وســایل آموزش

جدیــد و مبــرم بــه اینترنــت و وســایل ارتباطــی

دورهی متوســطه فراهــم ســازد ».امّــا اینجــا

دیگــر دالیــل بازماندگــی از تحصیــل اضافــه

و پــرورش رایــگان را بــرای همــه ملــت تــا پایــان
تحصیــل رایــگان نیســت .آمــوزش هزینهبــر،
ســوای مباحثــی ماننــد مــدارس خصوصــی و

غیرانتفاعــی اســت.؛ امــروز همــه میدانیــم کــه
حتــی در مــدارس دولتــی حاشــیه شــهر هــم
دانشآمــوزان بــرای نامنویســی در مدرســه،

ملــزم بــه پرداخــت هزینههایــی هســتند .بــرای
مثــال در ســال تحصیلــی جــاری ()1399-1400

شــهریهی ثبتنــام یــک دانشآمــوز دبســتانی

ترکتحصیلدرکشورما

در برخــی مــدارس روســتایی حاشــیهی شــهر

دالیلمختلفیدارد:

مشــهد صــد هــزار تومــان بــود کــه تأمیــن ایــن

• فقر

مبلــغ بــرای خانوارهــای حاشیهنشــین بــا درآمــد

• مهاجرت

انــدک و نامنظــم و همچنیــن تعــداد فرزنــدان

• کار کودک

زیاد ،چندان ســاده نیســت .اینگونه اســت که

• نداشتناوراقهویت

فقــر مالــی و عوامــل دیگــر دســت بــه دســت هم

• اعتیادوالدین

میدهند تا بســیاری از والدین عطای تحصیل

• اعتیادخودکودک

کــودکان خــود را بــه لقــای آن ببخشــند.

• تابوبودنتحصیلدختران

پرداختــن بــه ایــن طیــف گســترده از دالیــل

•بیسرپرستییابدسرپرستی

بــر ایــن ،پــس از شــیوع ویــروس کرونــا ،نیــاز

زیربنایــی زمــان و همــت زیــادی میطلبــد.
داوطلبــان جمعیــت امــام علــی(ع) طــی بیــش از

دو دهــه فعالیــت خــود در محرومتریــن نقــاط
کشــور ،مــوارد متعــدد تــرک تحصیــل را شــاهد
بودنــد کــه تنهــا بــه دلیل نداشــتن کیــف و مداد

و دفتــر و روپــوش اتفــاق افتــاده اســت .عــاوه
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ماننــد تلفــن همــراه هوشــمند یــا تبلــت بــه
شــده اســت .بــه گــزارش همشــهری ،آمارهــا

نشــان میدهــد کــه در ســال جــاری حــدود

 3.5میلیــون دانشآمــوز به اینترنت و وســایل
ارتباطــی دسترســی ندارنــد؛ کــه ایــن رقــم

نگرانــی فعــاالن حــوزه حقوق کودک را تشــدید
کــرده اســت.

×××
براســاس آنچــه دربــاره علــل بازماندگــی از

تحصیــل کــودکان در مناطــق محــروم گفتــه

شــد ،داوطلبــان جمعیــت امــام علــی(ع)

وظایفــی بــرای خــود تعریــف کردهانــد:

* تأمیــن یــا کمــک بــه تأمیــن هزینههــای

ثبتنــام کودکانــی کــه درگیــر فقــر اقتصــادی
هســتند و اهــدای لوازمالتحریــر بــه آنــان.

* تهیــه یــا تکمیــل اوراق هویتــی بــرای

کــودکان فاقــد اوراق هویــت یــا کــودکان مهاجر.
* مطالبهگــری از نهادهــای متولــی در زمینه

تســهیل نامنویســی کودکان فاقد اوراق هویت

یــا کــودکان مهاجر.

* حمایــت از خانوادههایــی کــه بــه دلیــل

فقــر مالــی ،ناچارنــد کــودکان خــود را بــه جــای
مدرســه بــه محــل کار بفرســتند.

* طــرح مســئله محرومیــت از تحصیــل و

بررســی علــل آن در قالــب نشس ـتهای تخصصــی و تولیــد محتــوای مســتمر در

ایــن زمینــه.

 -پویش از مهر بگو

×××

«از مهر بگو» پویشــی اســت که جمعیت امام علی(ع) هرســاله در ماه شــهریور

بــا هــدف پیشــگیری از بازماندگــی کــودکان از تحصیــل در نواحــی مختلــف کشــور

برگــزار میکنــد .در ایــن پویــش بــا همدلــی هموطنــان مســئولیتپذیر ،حجــم
چشــمگیری از کمکهــای نقــدی و غیــر نقــدی دریافــت و صــرف تأمیــن هزین ـهی

ثبتنــام ،هزینههــای مربــوط بــه صــدور برگههــای حمایــت تحصیلــی ،نوشـتافزار،
روپــوش و ...دانشآمــوزان میشــود .تأمیــن هزینــه ســرویس مدرســه و تلفــن همــراه

هوشــمند برای آموزش از راه دور نیز در این طرح تأمین شــده اســت .گفتنی اســت

کــه جمعیــت امــام علــی(ع) ،بــرای کودکانــی کــه لوازمالتحریــر اهدایــی را دریافــت
میکننــد ،در تمــام طــول ســال برنامــه پشــتیبانی تحصیلــی دارد.

“«ازمهربگو»پویشیاستکهجمعیتامام
علی(ع) هرساله در ماه شهریور با هدف
پیشگیریازبازماندگیکودکانازتحصیلدر
نواحیمختلفکشوربرگزارمیکند”.

بستهبندی لوازمالتحریر طرح «از مهربگو»؛ حسنآباد یزد

 -از مهر بگو ،تالشی برای ساختن آینده

کــم نبــوده مــواردی کــه مســئلهی بغرنــج محرومیــت یــک کــودک از حضــور در

مدرســه ،صرفــا ً بــا تأمیــن شــدن شــهریه مدرســه و لوازمالتحریــر حــل شــده اســت.

یعنــی نــه منــع از ســوی خانــواده و نــه بیرغبتــی کــودک ،نــه هیــچ عامــل دیگــری ،در
ت بازگشــت آن فرزندان عزیزمان
ترک تحصیل کودک دخالتی نداشــته اســت .باب ِ
بــه مدرســه خوشــحالیم و همزمــان بابــت نبــود عدالــت آموزشــی و تمــام کمبودهــا و

قصــوری کــه متوجــه نظــام رســمی آمــوزش و پــرورش کشــور و ســایر نهادهایی اســت

کــه مســئولیت حمایــت از کــودکان را بــر عهــده دارنــد ،ســخت متأســفیم.

نیــک میدانیــم تــا زمانــی کــه بخشــی از جامعــه درگیــر معضــل بازماندگــی از

تحصیــل و کمســوادی باشــد ،آینــده روشــنی نمیتــوان بــرای آن بخــش در نظــر

گرفــت و حادتریــن اَشــکال ِ آســیبهای اجتماعــی همــواره در کمیــن آن اســت.

پیشــرفت ،هیــچ راه میانبــری نــدارد و جوامــع تنهــا بــا کســب دانــش و مهــارت ،از

فقــر و نتایــج وحشــتناک آن نجــات پیــدا میکننــد.

در حقیقــت ،بــرای ایــن کــودکان ،بازماندگــی از تحصیــل ،سببســاز میــراث بــردن ِ
فقــر خانوادگــی اســت و شکســتن چرخــه فقــر تنهــا در گــرو رشــد مهارتهــای فردی

و اجتماعــی اســت و مدرســه اولیــن مرحلــه بــرای ایجاد این مهارتهاســت .بنابراین

کمــک بــه تحصیــل دانشآمــوزان مناطــق محــروم ،آینــده را شــکل میدهــد.

توزیع لوازمالتحریر طرح «از مهر بگو»؛ اکرم آباد یزد

7
گاهنامه رستن | شماره  :۱اهمیت تحصیل | دیماه ۱۳۹۹

تشدید نابرابریهای

آموزشی در سایهی

شیوع بیماری کرونا

موضــوع عدالــت آموزشــی و نبــود فرصتهــای

هســتند کــه حــق تحصیــل رایــگان بــرای همــه

خطــری در زمینــه رشــد آســیبهای اجتماعــی

ســاخته اســت و تصــور روشــنی از پیامدهــای

برابــر بــرای تحصیــل کــودکان و نوجوانــان زنــگ

یادداشت

بــه شــمار میآیــد .بــر کســی پوشــیده نیســت

کــه خــروج هــر کــودک از نظــام آموزشــی بــه
معنــی ورود یــک کــودک به چرخه آســیبهایی

بازماندگــی کــودکان از تحصیــل نــدارد.

امّــا در شــرایط حاضــر چالشهــا و موانــع

بیشــتری در مســیر تحصیــل کــودکان وجــود

نظیــر کار کــودک ،ازدواج کــودک ،اعتیــاد کــودک

دارد .همزمــان بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و

محــات محــروم ،کارکــرد مدرســه چیــزی بیــش

مســائل اقتصــادی خانوادههــای آســیبپذیر

و ...اســت .در بســیاری از مــدارس مناطــق و

“باادامهتعطیلی
مدارسوتغییرسبک
آموزشحضوریبه
آموزشمجازی،این
نابرابریهاتعمیق
شدهاست؛آنچنانکه
روزانهشاهداخبارناگوار
خودکشیکودکانی
هستیمکهآرزویشان
رفتنبهمدرسهبوده
استوادامهتحصیل”.

کــودکان را تنهــا در میــان حــرف و شــعار عملی

تعطیلــی مــدارس از یــک ســو و تشــدید

از آمــوزش اســت .حضــور کــودک در مدرســه او

از ســوی دیگــر ،تعــداد زیــادی از کودکانــی کــه

خریــد و فــروش مــواد مخــدر مشــهود اســت؛

چرخــه پرآســیب کار کــودک شــدند.

را از تــردد در محدودههــای پرخطــری کــه در آن

یــا بســتر مناســبی بــرای فراگیــری رفتارهــای

بهدشــواری وارد مدرســه شــده بودند نیز راهی
بــا ادامــه تعطیلــی مــدارس و تغییــر ســبک

بزهکارانــه اســت ،دور میکنــد .بــرای بســیاری

آمــوزش حضــوری بــه آمــوزش مجــازی ،ایــن

محیــط پرآســیب خانــواده اســت ،تنهــا فرصتی

روزانه شــاهد اخبار ناگوار خودکشی کودکانی

از کــودکان ،مدرســه تنهــا فرصــت دور مانــدن از

کــه میتوانــد کودکــی کنــد!

در همیــن بیــن ،عدالــت معیــوب آموزشــی

سالهاســت کــه تعــداد زیــادی از کــودکان را از
ورود به سیســتمهای آموزش رســمی و مدرســه
محــروم ســاخته اســت .کــودکان فاقــد اوراق

هویــت ،کودکانــی کــه توانایــی پرداخــت هزینــه

ثبتنــام را ندارنــد و کــودکان مهاجــر ،قربانیــان

بیصــدای شــرایط و سیاســتگذاریهایی
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نابرابریهــا تعمیــق شــده اســت؛ آنچنــان کــه
هســتیم کــه آرزویشــان رفتــن بــه مدرســه بــوده
اســت و ادامــه تحصیــل.

×××
دسترســی نداشــتن بــه شــبکه اینترنــت،

نداشــتن منابــع مالــی کافــی بــرای اســتفاده

از اینترنــت و گوشــی هوشــمند ،آشــنا نبــودن
والدیــن بــا فضــای مجــازی بــرای بهــره بــردن
کــودکان از آمــوزش مجــازی ،آســیب دیــدن

توزیع پیکهای آموزشی در دوران کرونا برای کودکان تحت حمایت جمعیت امام علی(ع)

اعتما دبهنفــس و عزتنفــس کــودکان و تقویــت حــس

موجــود دامــن خواهــد زد .و تأکیــد بــر ایــن نکتــه ضــروری

محرومیــت بیــن آنهــا و فراگیــری ناقــص از آمــوزش مجــازی،

اســت :وظیفـهی نهادهــای آموزشــی تنها در تعطیلــی مدارس

کــودکان محــدود خواهــد کــرد و بدیهــی اســت کــه در ایــن

ارائهدهنــده خدمــات اجتماعــی ماننــد بهزیســتی و کمیتــه

تنهــا بخشــی از مشــکالتی اســت کــه عرصــه را بــرای تحصیل

شــرایط شــاهد خــروج بیشــتر آنــان از مدرســه باشــیم.

“وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای
ارائهدهندهی خدمات اجتماعی مانند
بهزیستی و کمیتهی امداد باید شرایط
تحصیلرابرایتمامکودکانفراهمسازند”.
بدیهــی اســت بــا فراهــم نبــودن زیرســاختهای الزم و

منابــع کافــی ،تأکیــد بــر آمــوزش مجــازی بــه نابرابریهــای

خالصــه نمیشــود .وزارت آمــوزش و پــرورش و ســایر نهادهــای
امــداد بایــد شــرایط تحصیــل را بــرای تمــام کــودکان فراهــم

ســازند .تســهیل دسترســی کــودکان بــه فضــای مجــازی،
اطمینــان از شــرایط کامــا ً ایمــن هنــگام بازگشــایی احتمالــی

مــدارس و برنامهریــزی بــرای جلوگیــری از خــروج قطعــی

کودکان از مدرســه ازجمله اقداماتی اســت که باید موردتوجه

تمــام دســتگاههای مســئول در زمینــهی حمایــت از کــودکان

و نوجوانــان قــرار گیــرد .حفــظ کــودکان در مســیر تحصیــل
بــا کیفیــت مناســب ،یکــی از راههــای پیشــگیری از رشــد

آســیبهای اجتماعــی خواهــد بــود.
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مدارس خودگردان
هفــت ســاله بــود کــه بــرای اولیــن بــار فهمیــد

پروندهی ویژه

جایی که در آن درس میخواند با مدرسـههای

بــه آســانی وارد چرخــهی تحصیلــی آمــوزش

یــک مدرســه بــزرگ کــه در حیاطــش بــاز بــود،

خودگــردان را انتخــاب میکننــد.

دیگــر فــرق دارد .یــک روز صبــح وقتــی از کنــار

میگذشــت بــا خــودش فکــر کــرد یــا جایــی کــه

و پــرورش شــوند و تحصیــل در مــدارس
مــد ا رس خو د گــرد ا ن کا مــا تو ســط

در آن درس میخوانــد ،مدرســه نیســت؛ یــا او

افغانســتانیها مدیریــت مــی شــوند .زیــر نظــر

یک شــکل و منظم در صف ایســتادهاند ،دارد.

بودجههــای دولتــی ندارنــد و هزینههایشــان

و تمــام کســانی کــه در آن مدرســه هــای بــزرگ

معلمــان ،از محــل شــهریهی پرداختــی

یــک فــرق اساســی بــا کســانی کــه بــا لباسهــای

او همانجــا جلــوی حیــاط مدرســه ،میــان خــود
درس میخواندنــد ،یــک مــرز قائــل شــد .مــرزی

کــه بــه دلیــل مهاجــرت بــه وجــود آمــده بــود و

“مدارسخودگردان
کامال ًتوسط
افغانستانیهامدیریت
میشوند.زیرنظر
آموزش و پرورش
نیستند.هیچسهمی
ازبودجههایدولتی
ندارندوهزینههایشان
ازاجارهیمکانتا
تأمینکتابودستمزد
معلمان،ازمحل
شهریهیپرداختی
دانشآموزانوگاهی
کمکهایمردمی
تأمینمیشود”.

یــا زمانبــر هســتند یــا هزینهبــر ،نمیتواننــد

بهســختی میشــد ،روی آن پــل زد.
×××

تحصیــل دانشآمــوزان افغانســتانی در

آمــوزش و پــرورش نیســتند .هیــچ ســهمی از
از اجــارهی مــکان تــا تأمیــن کتــاب و دســتمزد

دانشآمــوزان و گاهــی کمکهــای مردمــی

تأمیــن میشــود.

واکنــش دولــت ایــران بــه ایــن مــدارس در

دورههــای مختلــف متفــاوت بــوده اســت .اگــر

بــه دهــهی هفتــاد و اوایــل هشــتاد برگردیــم؛

ایــران همــواره بــا مشــکالتی همــراه بــوده اســت.

زمانــی کــه حتــی حضــور افغانســتانیها

آن ،بــه وجــود میآینــد؛ بیشــتر از همــه بــه

بــا طــرح «افغانــی بگیــر» آنهــا را دســتگیر

مشــکالتی کــه بــه دلیــل مهاجــرت و تبعــات

کــودکان آســیب میزنــد .ســختتر کــردن
مســیر تحصیــل بــرای مهاجــران و گاه در

در ایــران جــرم بــود و هرچنــد وقــت یــک بــار
میکردنــد ،ایــن واکنــش خیلــی ســختگیرانه
بــود؛ بهطــوری کــه در مــواردی شــاهد اخــراج

مــوارد خــاص ،ممنــوع کــردن آن در بعضــی از

مؤسســان و تعطیــل شــدن مــدارس بودیــم.

و فارغالتحصیــان افغانســتانی مقیــم ایــران

همچنــان وجــود ایــن مــدارس غیرقانونی تلقی

مــدارس ،باعــث شــد تــا عــدهای از دانشــجویان

دنبــال راهحلــی بــرای رفــع ایــن مشــکل بگردنــد.

«مــدارس خودگــردان» یکــی از ایــن راهحلهــا
بــود.

امّــا در ســالهای اخیــر بــا وجــود اینکــه

میشــود ،ســختگیریها بهشــدت گذشــته
نیســت .قانونــی نبــودن ایــن مــدارس خــود

باعــث وجــود مشــکالت زیــادی شــده اســت.

کــودکان مهاجــر معمــوال ً بــه دلیــل نداشــتن

نبــود امکانات آموزشــی یکــی از مهمترین این

بعضــی از مــدارس دولتــی ،الــزام گرفتــن برگــه

ایــن مــدارس کالسهــا در یــک زیرزمیــن و روی

و بهتبــع آن ،کِبَــر ســن* و در کل شــرایطی کــه

بــه نیمکــت مجهــز شــدند و از زیرزمیــن بــه

اوراق هویــت ،محدودیتهــای ســهمیهی

حمایــت تحصیلــی ،عقبافتادگــی از تحصیــل
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مشــکالت اســت .در ســالهای اولیه تأســیس
موکــت برگــزار میشــد .امّــا کمکــم مــدارس

منزلهــای مســکونی ارتقــا پیــدا کردنــد .بــا وجــود ایــن هنــوز

کمــک کردنــد تــا هیــچ دانشآمــوزی بــه دالیــل مختلــف

نبــودن ســاختمانها ،نبــود امکانــات ورزشــی در مــدارس،

تحصیــل محــروم نشــود .تعــداد زیــادی از دانشآموختــگان

مشــکالت جانبــی نظیــر کوچــک بــودن کالسهــا ،اســتاندارد

تهویــه نامناســب کالسهــا ،مشــکالت گرمایــش ،ســرمایش و
نور کالسها ،کمبود امکانات آزمایشــگاهی ،اســتقرار مدارس

در محلهــای مســکونی و ایجــاد مشــکالت بــرای همســایگان

ناشــی از مهاجــرت یــا نداشــتن اوراق هویــت یــا کبــر ســن از
ایــن مــدارس ،اکنــون از دانشــگاهها فارغالتحصیل شــده ،یا در

ل بــوده و یــا در مــدارس دولتــی درس میخوانند.
حــال تحصیـ 

یعنــی اینکــه مــدارس بــا وجــود مشــکالت و ســدهای فــراوان

و ...وجــود دارد .امّــا بزرگتریــن مشــکل ایــن مــدارس ،تهیــه

بــه هدفشــان کــه همــان بازنمانــدن کــودکان از تحصیل اســت،

حمایــت نشــدن از ســمت آمــوزش و پــرورش هرســاله بــرای

هیــچ کودکــی بــه دالیلــی چــون جنــگ ،ناامنــی و مهاجــرت

کتــاب درســی بــرای دانشآمــوزان اســت .ایــن مــدارس به دلیل
تهیــه کتــب درســی بــا مشــکل مواجــه هســتند و ایــن موضوع
باعــث عقــب افتــادن دانشآمــوزان از برنامــه درســی میشــود.

رســیدهاند .مــدارس خودگــردان تــاش میکننــد تــا رؤیاهــای

ویــران نشــود.

بهرغــم بهبــود شــرایط تحصیــل بــرای کــودکان مهاجــر

در ســالهای اخیــر و کــم شــدن مــدارس خودگــردان ،هنــوز

تعــدادی از ایــن مــدارس بــرای کســانی کــه تــازه مهاجــرت

*کِبَــر ســن :بــه وضعیتــی اطــاق میشــود کــه ســن کــودک از

کــه بــه دلیــل کبــر ســن نمیتواننــد در مــدارس دولتــی ثبتنــام

ثبتنــام شــود .کبــر ســن مجــاز بــرای ثبتنــام در مــدارس

کردهانــد یــا بلوچهــای ایرانــی فاقــد اوراق هویــت و کودکانــی

ســن مجاز برای ثبتنام در مدرســه بیشــتر اســت و نمیتواند

شــوند ،بــاز هســتند .مــدارس خودگــردان در تمــام این ســالها

شــهری ،دو ســال و بــرای مــدارس روســتایی ســه ســال اســت.

مدرسهخودگردانیدریکیازمحالتحاشیهشهرمشهد
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انگشتنگاری و سرشماری کودکان فاقد مدارک هویتی به منظور صدور برگهی حمایت تحصیلی؛ مشهد

کالس درس یکی از مدارس خودگردان؛ جاده سیمان مشهد

یکی از مدارس خودگردان؛ محله قلعه ساختمان مشهد

یکی از مدارس خودگردان؛ محله قلعه ساختمان مشهد

یکی از مدارس خودگردان؛ محله گلشهر مشهد

موانع تازه در مسیر

تحصیلمهاجران
فرآینــد ثبتنــام کــودکان فاقــد اوراق هویــت،

فراینــد ثابــت و مشــخص نبــوده اســت.

فرآیندهایی اســت که با آن مواجهیم .بخشــی

حمایــت تحصیلــی ،از نیمههــای مــرداد تــا

همواره از پیچیدهترین و پیشبینیناپذیرترین

گزارش

از ایــن مشــکالت همیشــگی هســتند و برخــی

امســال به لیســت بلندبــاالی مشــکالت افزوده

شــدهاند .مهاجــران افغانســتانی فاقــد مــدارک

اواخــر شــهریورماه در انتظــار ابالغیـهی ادارهی

اتبــاع و بازگشــایی ســامانه هســتند .پایــه

اول دبســتان کــه توســط آمــوزش و پــرورش

اقامــت (گذرنامــه یا کارت آمایش) برای ثبتنام

انجــام میشــود ،ســنجش دیگــری هــم بــرای

برگ ـهای بــا عنــوان «کارت حمایــت تحصیلــی»

میشــود .در بســیاری از موارد ،پیچیدگیهای

در مــدارس دولتــی بایــد از دفاتــر کفالــت،
دریافــت کننــد کــه الزمـهی ایــن کار ،سرشــماری

دانشآمــوزان مهاجــر توســط اداره اتباع انجام
ایــن اقدامــات ،خانــواده را ســردرگم کــرده و این

شــدن تمــام اعضــای خانــواده در سیســتم اداره

دوندگیهــا ،کــه هرکــدام هزینههــای مالــی

خانــواده بــه دفتــر کفالــت مراجعــه میکنــد و

خانواد ههــای ســاکن حاشــیههای شــهر،

اتبــاع اســت .بــه ایــن صــورت کــه تمــام اعضــای

“یکیازاتفاقات
تاسفبارامسال،
سرشمارینشدن
خانوادههایجدید
درسیستمادارهاتباع
بود.تمامکودکانی
کهخانوادههایآنها
پیشازاینسرشماری
نشدهبودند،بههمین
سادگیازدریافت
کارتحمایتتحصیلی
وثبتنامدرمدرسه
محرومشدند”.

بهاینترتیــب خانوادههــای متقاضــی کارت

پــس از انجــام انگشـتنگاری و اســکن عنبیــه و

پرداخــت هزینـهی ایــن فراینــد ،پرونده تشــکیل

میدهنــد .پــس از تأییــد پرونــده در ادارهی
اتبــاع ،بــرای کــودکان در ســن تحصیــل خانــواده

برگ ـهی حمایــت تحصیلــی صــادر میشــود کــه

جداگانـهای دارد ،در کنــار معضــات بیشــمار
احتمــال تــرک تحصیــل کــودکان را بهمراتــب

افزایش میدهد .از دیگر مشــکالت سیســتم
سرشــماری ،محــل اقامــت در جشــده در

پرونــدهی خانــواده یــا کارت حمایــت تحصیلی

اســت کــه خانــواده را بــه ســکونت در شــهر

بــا ارائــهی آن بــه مدرســه ،کــودک میتوانــد در

ثبتشــده محــدود میکنــد .بنابرایــن بــا

هرســال بــه تمدید نیــاز دارد .الزم به ذکر اســت

در شــهر جدیــد اجــازهی ثبتنــام نــدارد و از

بیمــاری و  )...در زمــان سرشــماری بــه همــراه

هنــگام دریافــت کارت تحصیلــی ،مدارکــی هم

مدرســهی دولتــی نامنویســی کنــد .ایــن برگــه

کــه اگــر عضــوی از خانــواده ،بــه هر دلیل (ســفر،
خانــواده نباشــد ،تحــت هیــچ شــرایطی اضافــه

شــدن وی بــه پرونــدهی ممکــن نیســت.

فراینــد سرشــماری ،بــازه زمانــی کوتاهــی

دارد و متأســفانه هیــچگاه زمــان آغــاز ایــن
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مهاجــرت خانــواده بــه شــهری دیگــر ،کــودک
تحصیــل بازخواهــد مانــد .از طرفــی عمومــا ً

چــون قولنام ـهی منــزل خواســته میشــود تــا

ثابــت شــود خانــوادهی ســاکن ایــران هســتند.

ارائ ـهی ایــن مــوارد بــرای خانوادههــای مســتقر

در کورههــای آجرپــزی امکانپذیــر نیســت

و کــودکان و کــودکان بســیاری بــه دالیلــی ماننــد اینهــا از

کــودکان فاقــد اوراق هویــت ،مــدارس ایــن منطقــه بــرای ثبتنــام

هزینههــای تحمیلشــده بــه خانوادههــا در ایــن مســیر

ســناد» از ادارهی آمــوزش و پــرورش ناحیــه نیز ضروری اســت.

حمایــت تحصیلــی بــرای هــر کــودک 35 ،هــزار تومــان بــود.

ســال تحصیلــی از  15شــهریورماه آغــاز شــده اســت ،ســامانه

تحصیــل بازمیماننــد.

نیــز اغلــب مسئلهســاز اســت .امســال مبلــغ تمدیــد برگ ـهی

هزینـهی ســنجش آمــوزش و همچنین ســنجش ادارهی اتباع

بــه دریافــت کارت تحصیلــی اکتفــا نمیکننــد و دریافــت «کــد
بالتکلیفــی اینجــا بــه اوج میرســد .امســال باوجــود اینکــه

ســناد تــا اول مهرمــاه فعــال نشــده بــود و کــد ســناد صــادر

نیــز رویهمرفتــه چیــزی حــدود  40هــزار تومــان بــرای خانــواده

نمیشــد و کــد دهــی توســط ادارهی اتبــاع نبــود .ایــن یعنــی

ثبتنــام در مدرســه ،خصوصــا ً بــرای خانوادههــای پرجمعیــت

کــه بــرای دانشآمــوزان پایـهی اول ابتدایــی ،نقــش پررنگــی در

هزینــه در پــی داشــت .ایــن مخــارج در کنــار مبلــغ شــهریه

و کمبضاعــت مبلــغ چشــمگیری اســت.

“امسال مبلغ تمدید برگهی حمایت
تحصیلی برای هر کودک 35 ،هزار تومان
بود .هزینهی سنجش آموزش و همچین
سنجشادارهیاتباعنیزرویهمرفتهچیزی
حدود  40هزار تومان برای خانواده هزینه
در پی داشت”.
در بیشــتر مــوارد ،دریافــت برگـهی حمایــت تحصیلــی پایان

ماجرا نیست! در برخی نواحی ،مانند منطقهی  6شهرداری
شــهر مشــهد ،بــه علــت تراکــم بــاالی اتبــاع افغانســتانی و

یکی از مدارس خودگردان محلهی گلشهر مشهد

از دســت رفتــن حداقــل دو هفت ـهی آغازیــن ســال تحصیلــی
آمــوزش دارد.

یکــی از اتفاقــات تاســفبار امســال ،سرشــماری نشــدن

خانوادههــای جدیــد در سیســتم اداره اتبــاع بــود .تمــام

کودکانــی کــه خانوادههــای آنهــا پیشازایــن سرشــماری نشــده
بودند ،به همین ســادگی از دریافت کارت حمایت تحصیلی

و ثبتنــام در مدرســه محــروم شــدند.

درنهایــت ،مــا بــا فرآینــدی زمانبــر و پیچیدهتــر ازآنچــه

گفتــه شــد مواجــه هســتیم .فرآینــدی ناعادالنــه ،پرهزینــه ،بــا

رونــدی نامشــخص ،کــه در کنــار دوندگیهای خانــواده و گاهی
ســلیقهای عمــل کــردن دفاتر کفالت ،به پشــتکاری مثالزدنی

در پیگیری احتیاج دارد .مسیری که قطعا ً قربانی آن کودکان

هســتند؛ کودکانــی مســتحق تحصیــل رایــگان و آموزشــی بــه
دور از تبعیــض و تحقیــر.

ثبتنام کودکان تحت حمایت جمعیت امام علی(ع) در مدارس؛ مشهد
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گزارش طرح «از مهر بگو»
سال تحصیلی 1400-1399
جامعــهی هــدف جمعیــت امــام علــی(ع) را

آمــوزش آنالیــن ،بــه کالسهــای پشــتیبانی

حاشــیهی شهرها تشــکیل میدهند .جمعیت

بهطــور مــداوم در طــول ســال تحصیلــی بــرای

کــودکان و زنــان در معــرض آســیب ســاکن

گزارش طرح

امــام علــی(ع) تــاش میکنــد بــا توانمنــد کــردن

زنــان و کــودکان محــات حاشــیه ،زمینــهی

اســتقالل آنــان را فراهــم آورد.

بــرای ایــن منظــور ،خدمــات مختلفــی

در خانههــای ایرانــی بــه کــودکان ،زنــان و

خانواد ههــای آنــان ارائــه میشــود.

خدمــات آموزشــی ،یکــی از خدماتــی اســت

کــه در  ۳۳خانــه از  ۴۴خانـهی ایرانــی جمعیــت
امــام علــی(ع) ارائــه میشــود.

ســوادآموزی بــه زنــان و کــودکان بازمانــده از

تحصیــل و پشــتیبانی تحصیلــی کودکانــی کــه
در مــدارس درس میخواننــد از مهمتریــن

“باشیوعبیماریکرونا،
فعالیتخانههایایرانی
نیزدستخوشتغییر
شدهوپیگیریهای
تحصیلیکودکان،از
طریقتوزیعمستمر
پیکهایتحصیلیو
تماستلفنیوحضور
محدودوکنترلشده
صورتمیگیرد”.

فعالیتهــای آموزشــی در خانههــای ایرانــی

جمعیــت امــام علــی(ع) اســت.

خانههــای ایرانــی بــرای کودکانــی کــه بــه دلیــل

تحصیلــی نیــاز دارنــد .ایــن کالسهــا نیــز

ّ
محصــل در مدرســه ارائــه میشــود.
کــودکان
البتــه در دورهی کنونــی بــا شــیوع بیمــاری

کرونــا ،فعالیــت خانههــای ایرانــی نیــز

دســتخوش تغییــر شــده و پیگیر یهــای
تحصیلــی کــودکان از طریــق توزیــع مســتمر

پیکهــای تحصیلــی و تمــاس تلفنی و حضور
محــدود و کنترلشــده صــورت میگیــرد تــا هم
ارتبــاط کــودک بــا خان ـهی ایرانــی قطــع نشــود

و هــم در حــد تــوان حمایتهــای تحصیلــی
دریافــت کنــد.

همچــون ســالهای گذشــته در آســتانهی

بازگشــایی مــدارس ،توز یــع بســتههای

لوازمالتحریــر در قالــب طــرح از مهــر بگــو

توســط جمعیــت امــام علــی(ع) میــان کــودکان

و نوجوانــان خانههــای ایرانــی سراســر کشــور

اشــتغال ،فرصــت حضــور در مدرســه را ندارنــد

صــورت گرفــت.

نداشــتن اوراق هویــت از تحصیــل در مدرســه

و مجــازی شــدن آمــوزش ،در بســیاری از

یــا زنــان و کودکانــی کــه بــه دلیــل کبــر ســن یــا
محــروم شــدهاند ،کالسهــای ســوادآموزی بــر پــا

میکننــد.

امســال بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا

شــهرها عــاوه بــر توزیــع لوازمالتحریــر بــا

کمــک خیریــن ،بــرای آن دســته از کودکانــی

ّ
محصــل در مــدارس
همچنیــن کــودکان

کــه بــرای اســتفاده از آمــوزش مــدارس راهــی

باســواد در خانــه کــه بــه انجــام تکالیــف درســی

تبلــت یــا گوشــی هوشــمند تهیــه شــد تــا رونــد

حاشــیهی شــهر بــه دالیلــی چــون نبــود فــرد
آنــان در خانــه کمــک کنــد و کیفیــت پاییــن
آموزشهــای مــدارس حاشــیهی شــهر کــه از

کمبود ســرانهی فضای آموزشی در این مدارس

ناشــی میشــود و نیــز در اختیــار نداشــتن ابــزار
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جــز اســتفاده از ابزارهــای آنالیــن را نداشــتند،

آموزشیشــان دچــار اختــال نشــود.

* ســه عکــس اول ،قبــل از شــیوع کرونــا گرفته
شــده است.

کالس درس خانه ایرانی طبرسی مشهد

کالس درس خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

کالس درس خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

کالس درس خانه ایرانی ساری در ایام کرونا

طرح «از مهر بگو» در سال  1399به  4330کودک خدمات داده است.

 3997نفر

 323نفر

تعدادکلکودکانثبتنامشده

تعدادکلکودکانبازماندهازتحصیل

 1942پسر

به طــور میانگیــن در هــر کالس  30نفره،
حداقــل  2نفــر از تحصیــل بازمیماننــد.

 2055دختر
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ایـن طـرح در محلات ،روسـتاها و شهرسـتانهای زیـر اجرا شـده اسـت.

 17استان

تعــداد اســتان در این طرح

 120منطقه

شامل محالت ،روستاها و شهرستانها

اهواز :کوی مندلی ،کوی سـیاحی ،مالشیه | ایالم :دهلران (گلسیری،
پتکعرب)،آبدانان(روستاهایبخشمورموری)،ایوان،هلیالن(شهرک
توحیـد) ،ایلام (سـرطاف ،بانبـرز ،اسـتانداری ،سـیوان ،هفتچشـمه)
| یـزد :حسـنآباد ،اکرمآبـاد ،اکرمیـه | قـم :نیـروگاه ،یـزدان شـهر،
شـیخآباد ،یـادگار امـام | اصفهان :زینبیـه ،ارزنـان ،دارک ،شـهرک امام
خمینی ،عاشـق اصفهانی ،شـهرک سـرو ،هشـت متری اللـه ،جویآباد
| شـیراز :سـعدی ،گـود عربـان ،سـنگ سـیاه ،پایکتـا | گـرگان :کـوی
عرفـان ،بلوار الغدیر ،کوی اسلامآباد ،قلعه خندان ،شـهرک شـریعتی،
کـوی انجیـراب ،کـوی چناران-روسـتای گلنـد| کردسـتان (سـقز):
تازهآبـاد ،کریمآبـاد ،اسـتاد شـیرازی ،سـیلو ،تپهمـاالن ،بهارسـتان بـاال،
محلـه قبرسـتان قدیم-قهرآبـاد ،کهریـزه | کرمـان :محلـه سـعیدی،
شـهرک پـدر ،شـهرک صنعتـی ،اختیارآبـاد ،حاجیآبـاد ،قائمآبـاد
| کرمانشـاه :جعفرآبـاد ،شـهیاد ،زورآبـاد ،سـجادیه ،کیهـان شـهر
| سـاری :نوبنیـاد ،غفـاری ،راهبنـد ،تـرک محلـه | لبخط-شـوش:
لب خـط ،رباطکریـم ،االرد ،آفتـاب| شـهریار :ویره شـهریار ،نصیرآباد
|تبریـز :محلـه تـرالن دره | پاکدشـت :قوهـه ،شـن و ماسـه ،بخـش
مرکـزی پاکدشـت ،بخـش قـرون آبـاد -روسـتای جیتـو | فرحـزاد:
دره فرحـزاد| احمدآبـاد :احمدآبادمسـتوفی ،حسـنآباد خالصـه
| خاکسـفید-زیرکوه :معصومآباد ،چـاه زرد ،چاه عمیـق ،بارنجگان،
مهمـان شـهر (آهنگـران) ،همتآبـاد ،چـاه الـه داد ،بـم رود ،چشـمه
بید ،شـاهرخت| بوشـهر :بهبهانی ،دهدشـتی ،کوتی ،جبـری ،تنگک،
کنـاری| سیسـتان و بلوچسـتان :خاش ،هیرمند ،نیکشـهر ،الشـار،
سـرباز ،میر جاوه| لرسـتان :خرمآبـاد ،بروجرد ،کوهدشـت ،الیگودرز
| مشهد :طبرسی شمالی ،قلعه ساختمان ،قلعه خیابان ،همتآباد،
تاجـر آبـاد ،سـاالرآباد ،شـهرآباد ،گونـدوک ،تـوس | کـرج (ملکآباد)
| مولـوی | دروازه غـار | بومهـن | قصـر قنـد| جنـوب کرمـان
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براسـاس تحلیل جامعـهی آماری طـرح «از مهر بگو» ،دالیـل بازماندگی
کـودکان از تحصیـل عبارتاند از:

گزارشداده

«نداشتن اوراق هویت» مهمترین عامل بازماندگی کودکان جمعیت
امام علی(ع) از تحصیل است.

 323نفر

44

42
41

تعدادکلکودکانفاقداوراقهویتی
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8

10

10

11

13

23

23

23

25

343,074,400تومان

 335,000ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﻮﻣﻬﻦ

 380,000ﺗﻮﻣﺎن

اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺒﺮﯾﺰ

 793,900ﺗﻮﻣﺎن

کل بودجه تأمین شده برای طرح از مهر بگو 1399
تفاوت هزینهی اجرای طرح «از مهر بگو» در شهرهای
مختلف ،به دلیل تفاوت در شیوهی اجرایی طرح،
متناسب با شرایط ویژه هر شهر است.

 1,484,000ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﺮﺣﺰاد

 1,500,000ﺗﻮﻣﺎن

اﺣﻤﺪآﺑﺎد

 2,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﺷﻬﺮﯾﺎر

 2,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﻗﻢ

 2,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﺰد
اﻫﻮاز

 2,361,000ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺮدﺳﺘﺎن)ﺳﻘﺰ(

 3,500,000ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

 4,700,000ﺗﻮﻣﺎن
 6,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﺎری

 6,160,000ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺮج)ﻣﻠﮏ آﺑﺎد(

 6,400,000ﺗﻮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

 6,500,000ﺗﻮﻣﺎن

ﮔﺮﮔﺎن

 7,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ
ﻟﺐ ﺧﻂ-ﺷﻮش

 10,000,000ﺗﻮﻣﺎن
 11,373,300ﺗﻮﻣﺎن

دروازه ﻏﺎر

 12,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﻮﻟﻮی
ﺷﯿﺮاز

 15,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﺸﻬﺪ

 18,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﻟﺮﺳﺘﺎن

 21,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﺧﺎﮐﺴﻔﯿﺪ/زﯾﺮﮐﻮه

 24,600,000ﺗﻮﻣﺎن

اﯾﻼم

 65,000,000ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

 103,600,000ﺗﻮﻣﺎن

تأمین هزینه برای خرید گوشی و تبلت همچنان ادامه دارد.

 179عدد

19

گوشـی و تبلـت بـه ارزش ۴۶۳,۶۳۸,۰۰۰تومـان
خریـــداری شـــده توســـط جمعیـــت و اهدایـــی خیریـــن
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چگونه خاک نفس میکشد؟
بیاندیشیم:
چه زمهریر غریبی!
شکست؛ چهرهی مهر.
فسرد؛ سینهی خاک.
شکافت؛ زَهرهی سنگ!
پرندگان هوا،
دستهدسته ،جان دادند.
گل آوران چمن،
جاودانه پژمردند.
در آسمان و زمین،
هول کرده بود کمین.
به تنگنای زمان،

مرگ کرده بود درنگ!
به سررسیده جهان؟
پاسخی نداشت سپهر.
دوباره باغ بخندد؟
کسی نداشت یقین.
چه زمهریر غریبی…
چگونه خاک نفس میکشد؟
بیاموزیم:
شکوه رستن اینک:
طلوع فروردین!
گداخت ،آن همه برف.
دمید ،این همه گل.
شکفت ،این همه رنگ!
زمین به ما آموخت:
ز پیش حادثه باید که
پای ،پس نکشیم.
مگر کم از خاکیم؟
نفس کشید زمین،
ما چرا نفس نکشیم ؟
«فریدون مشیری»

