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     ديوانه شدن 
      حكايتى تكرارى است !

         بايد كه ز نو ،
            فسانه ايجاد كنيد !

             وقتى كه مسير زندگى مسدود است ،
                  مجنون نشويد ،

                             كار فرهاد كنيد ! 
راحله مكى نژاد

جمعيت امداد دانشجويى – مردمى امام على (ع) بدين وسيله از تمام عزيزانى كه تمايل به حضور در طرح ها و 
برنامه هاى جمعيت دارند ، دعوت به همكارى مى نمايد . براى كسب اطالعات بيش تر در زمينه فعاليت هاى 

جمعيت ، مى توانيد با دفاتر جمعيت تماس گرفته و يا به پايگاه هاى اينترنتى آن ، مراجعه نماييد :
دفتر مركزى : تهران ، خيابان آزادى ، دانشگاه صنعتى شريف ، ساختمان شهيد رضايى . تلفن : 66165825

تلفن خانه ايرانى : 55154165
پايگاه هاى اينترنتى : 

www.sosapoverty.org      
www.jeana.blogfa.com      

 در ضمن  براى بيان نظرات خود درباره نشريه  « گل يخ »  مى توانيد از طريق پست الكترونيكى
goleyakh.jamiat@yahoo.com  با ما در ارتباط باشيد . 

هميارى شما ، ما را در حل معضالت اجتماعى توانمند تر مى سازد :
حساب جام شماره  94 / 577468 بانك ملت شعبه هجرت به نام جمعيت امداد دانشجويى - مردمى 

امام على (ع) 
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اثر روى جلد عبارت « عالمى ديگر » 
برگرفته از شعر حافظ:
آدمى در عالم خاكى نمى آيد به دست
عالمى ديگر ببايد ساخت وز نو آدمى

 عالم خاكى ما را تيرگى نابرابرى ها
فرو پوشانده ...
اما ما نا اميد نيستيم !
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تا دگرگون گرديم و دگرگون سازيم ...
تا انسانى نو و جهانى نو خلق شود !

آرى ! وقتى با عشق به هم مى پيونديم ، عالم 
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رفع سوء تفاهم !
مرتضى كى منش

ام  كرده  يادداشت  گوشه  يك  را  مختلف  موضوع  پنج  از  بيش 
با عنوان پيشنهادهايى براى سرمقاله . اما شايد رفع يك سوء 
سرمقاله  اين  در  توان  مى  كه  باشد  موضوعى  بهترين   ، تفاهم 
بدان پرداخت ؛ سوءتفاهمى به قدمت تاريخچه ده ساله فعاليت 

جمعيت امداد دانشجويى – مردمى امام على (ع ) !
هنوز تعداد اندكى از اعضاى جمعيت و تعداد كثيرى از مردم و 
مخاطبان برنامه هاى آن ، مى پندارند كه جمعيت ، يك خيريه 

است ! 
در لغت نامه دهخدا در تعريف « خيريه » آمده است : 

« خيريه : موسسه خيريه ؛ موسسه يا جمعيتى متشكل براى 
اعانت مساكين»

بدين اعتبار و با شناختى كه عرف جامعه از كلمات « اعانت» ، 
« مساكين » و ساير كلمات مشابه  دارد ،   براى آن كه يك 
سازمان را خيريه بناميم ، كافيست در مجموعه فعاليت هايش 
، تنها يك عنصر اساسى وجود داشته باشد و آن  يارى رساندن 
به محرومان  است . اين يارى رسانى مى تواند در شكل هاى 
با همه صورت هاى آن آشنا  اغلب  گوناگونى صورت گيرد كه 

هستيم ؛ شامل : 
- تغذيه و مايحتاج روزمره : دادن غذا ، مواد بهداشتى ، پوشاك 

و . . .
- تهيه وسايل عمده زندگى ( تهيه جهيزيه ) 

- تهيه مسكن 
- پرداختن هزينه تحصيالت 

-  بردن خانواده هاى محروم و فرزندان آنان به مسافرت 
-  و . . . 

تعداد بسيار زيادى خيريه در سراسر ايران وجود دارد و با اين 
ديدگاه ، جمعيت نيز يكى از همين خيريه هاست ؛ زيرا يك

دهه است در تمامى موارد ياد شده ، به خدمتگزارى در نواحى
محروم مى پردازد .  

اما . . .
نگاهى عميق تر به ساختار ، نحوه عملكرد و برنامه هاى جمعيت 
امام على ، نكته اى را آشكار مى نمايد كه آگاهى از آن ، قطعا 
مى تواند مسيرهاى بسيارى را پيش پاى همگان بگشايد ؛ يعنى 
پيش پاى جمعيت ، اعضايش و مخاطبان و شركت كنندگان در 

فعاليت هاى آن . 
فكر كن !

خيريه اى كه براى هر روزى از ايام مهم سال ، آيين هايى را 
احيا مى كند يا آيين هايى را مى سازد و همه را در سطحى 
وسيع – به قدر وسع خود -  ترويج مى دهد ؛ آن قدر كه به 
يك عادت جمعى تبديل شود . در واقع شايد ديگر نتوان با نام 
«خيريه»  به درستى مفهومى را كه جمعيت در پى آن تشكيل 

شده است ، توصيف كرد . 
بابت  خدا  درگاه  به  اى  شكرانه  عنوان  به   ، خيريه  يك  شايد 
 . باشد  شده  ايجاد   ، داشته  دريافت  آن  موسس  كه  گشايشى 
چه بسا افرادى كه در تنگناى شديدى گرفتار آمده بوده اند و 
با خود يا خدايشان عهد كردند كه اگر فرجى شود در امورشان 
، خيريه اى بنا نهند و دست به ضعف افتادگان را بگيرند . . .و 
روزگارى كه گره از كارشان گشوده شد ، سنگ بناى خيريه اى 

را گذاردند . 
يا ديگرانى كه به خاطر دريافت گشايش و پاداشى در آخرت ، 
ايتام و مسكينان  براى  باز كردند و موسسه اى  به خير  دست 
ايجاد كرده اند . يا شكلى ديگر و آن اين كه فردى از رنج انسان 
هاى ديگر به رنج افتاده و تصميم مى گيرد امكاناتى فراهم آورد 
و دردهاى آنان را بكاهد و مددشان نمايد( در اين جا قصد بر 
آن نيست كه هيچ يك از  خيريه هايى كه به علل فوق تشكيل 
شده است ، را  كوچك و يا كم ارزش بدانيم . حاشا ! كه هر كس 
قدمى براى يارى ديگرى بردارد ، بر جريده عالم نام و يادش به 
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نيكى ثبت خواهد شد ،
اگر  نيت ظلمى در سر نپرورانده باشد و  در اين راه ، پول ناروا و 
آلوده اى را به كار نگيرد . . . منظور در اين جا ، توصيف ماهيت 

جمعيت است ) . 
جمعيت امداد دانشجويى –مردمى امام على (ع) نه به شكرانه 
گشايش گره فروبسته ديروز بنيانگذارى شد ، نه به اميد گشايش 
در آينده دور و نه فقط به قصد نجات عده اى از محرومان !  . . 
. بلكه مبنا و اساس آغاز به كارش ، يك سوال بزرگ و دردناك 

بود : 
چرا معضالت اجتماعى وجود دارد و چگونه بايد آن ها را  ريشه 

كن ساخت ؟ 
عنوانى  هيچ  تحت  را  موجود  وضعيت   ، ابتدا  از  كه  ديدگاهى 
زدودن  تنها   ، محروميت  قبال  در  را  نقش خود  و  پذيرد  نمى 
بخش هايى كوچك از ظلمت فقر ، تعريف نمى كند . بينشى 
كه عالوه بر فقر مادى طبقه آسيب ديده اجتماع و حتى بسى 
را هدف مى  آگاهى همه طبقات جامعه  فقر   ، آن  از  تر  بيش 
گيرد . نخستين مطلبى كه به ذهن مى آيد اين است كه چنين 
بينشى را بسيارى از افراد و بسيارى از گروه ها ، مطرح كرده 
اند . بايد توجه كرد كه شيوه و ابزارى كه براى طرح اين ايده ها 
به كار گرفته مى شود ، مهم است و تاثير مستقيمى بر ميزان 
تاثيرگذاريش دارد . تنها سخن ، گفتگو ، كتاب و سخنرانى نمى 
تواند پاسخگوى حجم گسترده تاريكى باشد كه نور مى طلبد .

به   اى   ريشه  گونه  به  دادن  توجه  براى  جمعيت  كه  ابزارى   
معضالت ، استفاده مى كند ، غير از نوشتن و گفتن ،  طرح ها 
، برنامه ها و آيين هاييست كه براى عموم مردم در زمان هاى 
مختلف هر سال برگزار مى كند . شيوه اى كه اقشار جامعه با 

هر سطحى را مى تواند آگاه سازد و به تكاپو  وادارد . 
به  يا  شود  تمام  ما   اجتماع  معضالت  كه  رسد  مى  روزى  آيا 

حداقل ممكن برسد ؟
. كه در  نگرى ژرف  به درون  دارد  براى همه دعوتى  جمعيت 
خود بگرديم و ببينيم كدام ذهنيت در ما رسوخ كرده و ما را 
رنج  و  باشد  بايد  . مصيبت  باشد  بايد  فقر  قانع كرده است كه 
نيكوكار  نام  به  بايد  كسانى  ميانه  اين  در  و  ايست  عده  تقدير 
 برخيزند و خيرى كنند و نان و آب و شغلى به ترحم و دلسوزى 

و انسانيت ، نثار اين محرومان تقدير زده كنند .
ابتدايى  زيستى  نيازهاى  از  بوده  ما  آن چه حق  هر  نبايد  چرا 
سختى  بدون  و  منت  بدون  و   ( مسكن  و  پوشاك  و  (خوراك 
نصيبمان شده ، حق آنان نيز باشد و اين حقوق را نه از كانال 
مديريت  و  ريزى  برنامه  كانال  از  كه  ديگران  مبرات  و  خيرات 

صحيح دريافت كنند ؟ 
اين سوال تلخيست كه سر در پى جواب آن داريم و تالشمان 
به جمعيت مردمانى كه سوال  اين است كه  در جمعيت همه 

دارند ، بيفزاييم . 
بارزتر   ، آيين عمده جمعيت  به چهار طرح و   ، اين شماره  در 
پرداخته شده است : آيين هاى « كوچه گردان عاشق »  و « 
كعبه كريمان » و طرحهاى  « ايران 1130 » و « تدريس عشق » . 
در بطن تمامى آن ها سوالى نهفته است كه ذهن هاى بيدار، آن 
را درخواهند يافت و به زودى يا به ما ملحق مى شوند يا براى 
زدودن جهل ، كار بزرگ ديگرى مى آغازند و نيز اميد است كه  

اذهان به خواب رفته را تكانى دهد و برخيزاند . 
به اميد سرزمينى سرشار از آگاهى و اعمال عاشقانه .

جنبه  تنها   ، كاغذى  كوتاه  مجال  اين  در   : ضرورى  توضيح 
يك  جمعيت  كه  شد  پرداخته  بدين  يعنى   . شد  بيان  سلبى 
پيرامون   .  .  . نيست  يا الاقل فقط يك خيريه   ، نيست  خيريه 
اثباتى ) ، در جايى ديگر و در  اين كه جمعيت چيست (وجه 
فرصتى فراخ تر  بايد سخن گفت ؛ اما عجالتا مى توان اشاره كرد 
كه جمعيت ، نهادى مردميست كه در درجه آخر و با توجه به 

شرايط حاد معضالت اجتماعى ، خيريه نيز هست .
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ديگر راه را نخواهى ديد
فرزانه قبادى

گذرد،  مى  عمرشان  از  چه  هر  كه  هست  روزهايى  زندگى  در 
بيشتر حالوتشان را حس مى كنى. روزهايى كه راهى را آغاز 
كه  روزها  اين  از  هميشه  اى.  رسانيده  پايان  به  يا  و  اى  كرده 
ياد مى كنى، لبخندى شيرين بر لب دارى. من اينك از پشت 
آغازى  كه  بينم  مى  را  روزى  لبخند  با   ، كوتاه خاطره  پرچين 
راهى كه  و نشيب.  فراز  از  پر  زيبا، در عين حال  راهى  بر  بود 
پاى نهادن در آن آسان و ماندن در آن دشوار است، راهى كه 
تنها  از جنس صبر،  اى مى خواهد  توشه  رسانيدنش  پايان  به 
توشه اين راه عشق است و صبر. صبر است و صبر! با نگاهى به 
عمق درد، توشه بردار؛ ابتداى راه به نظر سهل است. به تدريج 
سختى هاى راه نمايان مى شود، مرد ره مى طلبد، سنگالخ مى 
شود، آزمونها آغاز مى شود، اما در مقابل اهل اين راه شيرين ، 
هراس به خود راه مده. «ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها»: در حد 
توان از تو خواهند خواست. سختى ها و آزمونها و بارهايى كه 
بر شانه ات خواهند گذاشت، متناسب با توان توست. نگاهت را 
كمى عمق ببخش، عميق تر نگاه كن، به پايان راه، به مقصدى 
كه بدان خواهى رسيد. نظر كن به زيبا ترين مقصد انسانيت. 
ديگر خار مغيالن طاقتت را طاق نمى كند، سنگالخ معنا ندارد. 
ديگر راه را نخواهى ديد، پر مى شوى از زيبايى مقصد. نگاهت 
راه  به زيبايى مقصد دوخته خواهد شد.  راه، كه  نه به سختى 
هموار مى شود و مقصد نزديكتر مى نمايد. دگر نگاهت ، نگاه 
هميشگى نيست، دردت درد هميشگى نيست، رها شده اى! از 
روز مرگى، از تكرار، از نخوت... نه «مقلب القلوب» ت شبيه قبل 
است و نه «احسن الحال» امروزت شبيه ديروز. قامت مى بندى 
و اقتدا مى كنى به وسعت دلهاى رنجورى كه انتظار قدمهايت 
را دارند. «اهدنا الصراط المستقيم» را خلوص بيشتر مى بخشى، 
با تمام دلت مى خواهى از «مالك يوم الدين» تا راه را نشانت 
دهد، «انعمت عليهم» حاال معنى تازه دارد، «و ال الضالين» را با 
آهنگى ديگر مى خوانى. جهاد اكبر را با نگاه به دستانى كه مهر 
را مى جويد آغاز مى كنى، دستهايى كه ناديده گرفتنشان ُمهر 
 تاييدى ست بر مرگ انسانيت. تو مى روى تا احيا كنى اين بيمار 

رو به احتضار را، قدم نهاده اى در اين راه، راهى كه احيا كردن
انسان و انسانيت را در آن خواهى آموخت. قربانى بايد بدهى! 

به شكرانه بودن دراين مسير. اولين قربانى: خودت! «من» ات را 
قربانى كن! تا ببينى ناديدنى ها را... قربانى مى دهى تا به ارزشى 
برسى، ارزش «ما» شدن. ارزشى كه شايد خريدار نداشته باشد، 
اما اين گوهر با خريدارانش سنجيده نمى شود، گوهرشناس بايد 
ارزش گذارى اش كند. زير پا بگذار «من» ات را تا به بيراهه 

نروى، اينجا با «ما» به مقصد خواهى رسيد!
براى  دارى  اى  بهانه  حاال  روزمرگى.  از  آزادند  روزهايت  حاال 
دوخته  راه  به  كه  نبودن. چشمانى  تفاوت  بى  براى  نخوابيدن، 
خوب  كه  را  كسانى  نگاه  ببين،  را  منتظر  نگاههاى  اند،  شده 
مى دانند معنى غفلت را، معنى نديده شدن را، معنى فراموش 
شدن را، معنى درد را. اينان نه اميدى به روزهاى نيامده دارند، 
از  ، جزئى  رفته. دردمندانى كه درد  از روزهاى  نه دستاوردى 
وجودشان است و نگاه خسته شان به كورسوى اميدى ست كه با 
حركت تو براى نجاتشان ايجاد شده. و تو قدم به قدم مالقاتشان 
خواهى كرد... اما نبايد لحظه اى وابمانى از دردهايشان. ديو بى 
رحمى بر شهر آرزوهايشان چيره گشته، نبرد با اين ديو قدرتى 
مى خواهد به اندازه عشق، انگيزه اى به بزرگى رهايى. اما نبايد 
به  است  ظلم  راه  اين  در  كردن  رسوب  مرحله،  اين  در  بمانى 
خود، به منتظرانى كه در جايى ديگر نگاه بر در دارند. در طول 
راه منزلهايي هست، براى تجديد قوا، براى انديشه، براى ديدن 
نقشه ادامه راه، اين منازل شباهت بسيارى به مقصد دارند، پر 
پندارند  مى  و  مانند  مى  بعضى  كنند.  مى  ماندنت  وسوسه  از 
كه به مقصد رسيده اند، بى توجه به راهى كه پر است از نگاه 
هاى نگران و خسته. رسوب كردن در اين راه، به مراتب سهل 
تر است از ادامه دادن، ولى نگاهى بيفكن به مقصد، به زيبايى 
را  ات  توشه  داشت.  خواهى  رسيدن  از  پس  كه  لذتى  به  اش، 
بردار و آغاز كن، ادامه راه را. مرداب شدن، جنگيدن نمى طلبد، 
رود روان و پر خروش است كه سر بر سينه سنگ مى كوبد تا 
دريا را بيابد... پس خسته نشو از رفتن، از حركت، از شور. تنها 
مقصد را ببين و نگاههاى دردمندان را. با حضورت برق اميد را 
تا لحظه به لحظه شاهد  بارانى شان كن،  مهمان نگاه هميشه 
 خلق اميد در دلها و لبخند بر لبها باشى، و دستانى كه اينك رو
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كه  دلهايى  باشد،  حضورت  شكرگزار  تا  است،  بلند  آسمان  به 
با عشق بدرقه ات مى كنند تا ديار مقصود، نگاههاى بارانى از 
شوق، شوق تولد نور در تاريكى مطلق، هم اينك برخيز، درنگ 

جايز نيست...
اين راه ، بلد مى خواهد ؛ يك راهنما، راهنمايى كه شايد خود تا 
انتهاى مسير را نرفته باشد، اما آگاه است به مصائب راه و زيبايى 
مقصد. و من در روزى از روزهايى كه همرنگ بقيه روزهايم بود، 
راهنمايى نيكو يافتم براى راهى كه كمى پيش تر يافته بودم. 
طبق قاموس اين راه، راهنما بايد «ما»يى باشد كه رهاست از 
«من»  نخوت  كه  جمعى  مهر.  پر  و  اراده  با  قدرت،  پر  منيت، 
بودن را معامله كرده با شور «ما» شدن. جمعى كه زيباترين نام 
را بر گزيده، نام پدر انسانيت را بر تارك خويش نهاده تا مبادا 
فراموشش شود كيسه اى كه بر دوش كشيده ، چه پيامى دارد. 
مبادا لحظه اى غافل شود از فريادهايى كه فقط رهروان اين راه 
قادر به شنيدنش هستند. ديگران يا نمى شنوند يا نمى خواهند 
كه بشنوند. جمعى كه  عزم را جزم نموده تا به جد راهرو راهى 

باشد معطر از قدوم پدر انسانيت.
«آنچه  بسيارتر.  خوانان  يأس  آيه  و  بسيارند  دستان  به  چراغ 
جماعت  اين  پاسخ  است  اين  آرزوست»!  آنم  نشود  مى  يافت 
به آيه يأس خوانان شهر. جمعى كه راه باز كرده و آغوش. مى 
آيى، مى روى، مى انديشى، درنگ مى كنى، به هم مى ريزى، 
مى سازى، راه همچنان باقى ست، و تو آمده اى در جمعى كه 
نام «على» را به همراه روش «على» به تو نشان داد. هم اينانند 
كه به ياد چشم انتظارى كودكان كوفه، به يارى چشم به راهان 
شهر خويش مى روند، نگاهشان، تفكرشان، و هدفشان مجابت 
مى كند كه راهنما همين جاست. ميان همين هياهوى آمدن ها 
و رفتن ها، گفتن ها و شنيدن ها، وگاهى نشنيدن ها، به يقين 
مى رسى كه راهنما همين جاست. نقشه گنج مقصودت را ميان 
همين ها خواهى يافت، ميان همين جمع كه مى زدايد اشكها 
را و لبخند را مى نشاند بر لب خستگان پر درد. و مرور مى كنى 
از شوق آزادى را  را. همين جا بود كه ديدى اشكى  روزهايت 
در زندانى كه سند خورده به نام كودكان(آيين طفالن مسلم). 
همين جا بود كه ديدى اشك شوق مادرى را از ديدن لبخند 
خسته فرزندش بر تخت سخت بيمارستانى كه دانشگاهى ست 

بود كه ديدى آرزوهاى كودكى را كه  نوبه خود. همين جا  به 
هر روز از كنارش مى گذشتى و گاهى به نگاهى از سر ترحم 
خيابان  رحم  بى  سنگفرش  كه  كودكى  كردى.  مى  مهمانش 
كودكى  بلعد  مى  رحمانه  بى  و  گشته  آرزوهايش  مرگ  مأمور 
 اش را . همين جا بود كه براى برآمردن آرزوهايش قيام كردى

( آيين كعبه كريمان ) . همين جا بود كه ديدى اشكها را، لبخند 
ها را، همين جا دريافتى كه خسروها و حميدها فراوانند(دو تن 
از نوجوانان مظلوم كانون اصالح و تربيت كه در طرح طفالن 
مسلم، پرونده شان بررسى شدو جمعيت براى رهاييشان اقدام 
نمود )، بسيارند دلبندانى كه تمام كودكى شان در ميله هاى 
سرد و ديوارهاى سياه مدفون شده. همين جا بود كه آموختى 
تفاوت مقصد و منازل بين راه را. آرى! ميان همين ياران بود 
نشنيده  و شنيدى  را  ها  نديده  ديدى  آموختى.  را  كه همدلى 
انتخاب  به  بار  اين  شدى،  متولد  دوستانت  همين  ميان  را.  ها 
به  كه  ها  همين  بود،  ها  همين  ميان  بود،  جا  همين  خودت. 
درمان سطحى درد اعتقادى ندارند، همين هايى كه درد را مى 
فهمند و به درمان مى پردازند. همين هايى كه ايستاده اند تا 
روز براندازى ديو بى رحم سياهى كه هر روز بر قلمرويش افزوده 
مى شود. ايستاده اند و از پا نمى نشينند. اينجا تسليم معنايى 
كه  ظلميست  براى  واژه،  اين  از  باشد  معنايى  هم  اگر  ندارد. 

قربانيها گرفته و مى گيرد. اوست كه بايد تسليم شود. 
ميان همين ها مقصود را خواهى يافت . جمعى كه همت نموده 
زبان  لقلقه  كه  نام  يك  فقط  نه  بماند،  او  روش  «على»  از  تا 
را  باشد. روش رسيدن، نقشه راه، همين جاست، راهنماى راه 

مى گويم.
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پرونده اى براى «كوچه گردان عاشق»
شامل : 1 - كوچه گردان عاشق 2 - آيينى براى كشف يك راز 

3 - اخالق كوچه گردانى از ديدگاه فلسفه و جامعه شناسى

   1 - كوچه گردان عاشق : 

ده سال قبل  و با  پنجاه  كيسه ، « كوچه گردان عاشق » آغاز 
شد . . . اما آيين « كوچه گردان عاشق » چيست و چگونه برگزار 

مى شود ؟ 
در  دوره اى كه خيلى ها وجود فقر را باور نداشتند و  برخى 
به شدت آن را انكار مى كردند ، جمعيت تصميم گرفت آيينى 
برگزار كند كه ضمن رسيدگى به محرومان در سطح وسيع ، 
آنان را در كانون توجه همه اقشار جامعه و مسئولين قرار دهد و 
بدين شكل بسترى فراهم آورد تا مشكالت اين قشر رنج ديده ، 
به  جد بررسى شده و براى رفعشان برنامه ريزى و اقدام اجرايى 

؛  طرح « كوچه گردان  صورت گيرد 
عاشق » ايجاد شد تا هيچ كس نتواند 
چشم خود را بر روى واقعيت هاى تلخ 
به  بكوشد  كسى  هر  و  ببندد  اجتماع 
قدر توان خود ، فعاليتى در جهت يارى 
رسانى به آنان انجام دهد . افراد عادى 
جامعه به عنوان شهروند و فراتر از آن 

و  قدرت  كه  كسانى  عنوان   به   ، مسئوالن  و  مديران  و  انسان 
امكاناتى عمومى در دست دارند كه موظفند در مسير زدودن 

محروميت از اجتماع ، به كارش بندند .
 ، كه شبانه  است  (ع)  على  امام  از سيره  برداشتى   ، آيين  اين 
كيسه اى آذوقه بر دوش مى كشيدند و خانه به خانه به ديدار 
مسكينان و يتيمان كوفه مى شتافتند ؛ بنابراين آيين ياد شده 
، در شب شهادت اين بزرگ مرد بنيان گذارى شده و هر ساله 

برپا مى گردد . 
به عبارتى ، موال على  و شيوه عمل او  در زمينه رفع معضل فقر 
و محروميت ، از حبس تاريخ و زمان آزاد گشت و به همه كوفه 
هاى زمانه ما تعميم داده شد و به همين ترتيب ، روندگان راه 
 حقيقت نيز ، يكى از الگوهاى نادر بشريت را بار ديگر در كنار 

خويش و در همين عصر ، بازيافتند . در واقع  حسى مشترك و 
مسئوليتى يكسان در قبال انسان ، ابعاد زمان را در هم شكست 
 و مردى چون على (ع) را همراه و همقدم كسانى ساخت كه 
خواهند  مى  و  دارند  را  رنج  و  دغدغه  همان   ، روزگار  اين  در 
كه مصائب زيستن فرزند آدمى را بكاهند و آالم او را تسكين 

بخشند و نجات و رستگارى بياورند .
شناسايى  تيم  توسط   ، ماهه  يك  فرصتى  در  خانواده  هزاران 
جمعيت ، شناخته و ارزيابى مى شوند و آدرس محل سكونتشان 
به دقت ثبت مى شود . عده اى ديگر از اعضاى جمعيت نيز به  
معرفى و تبليغ طرح براى مردم ، خيرين و برخى از شركت ها 
مى پردازند تا اقالم در نظر گرفته شده براى هر كيسه مايحتاج 

را تامين نمايند .
در نظر  شب برگزارى آيين –  در محلى كه براى شب قدر – 
گرفته شده است ، تمامى اقالم مذكور ، جمع آورى شده و بسته 

بندى كيسه ها آغاز مى شود . 
پس از همايش رسمى آيين « كوچه 
گردان عاشق »  كه به گونه اى توضيح 
بر مبناى آن  حقيقتى است كه آيين 
كثيرى  عده   ، است  شده  ريزى  طرح 
از مردم كه داوطلب شركت در برنامه 
با  همراه   ، هستند  ها  كيسه  توزيع 
شده  تعيين  راهنمايان   و  رابطين 
توسط تيم شناسايى ، به محالت محروم و معضل خيز فرستاده 
مى شوند و كيسه ها را به  خانواده هاى محروم شناسايى شده 

، تحويل مى دهند . 
بسيارى كسان گفته اند كه طرح هايى از اين دست ، تاثيرى 

ندارند . . . 
اما چه بسيار عزيزانى كه نخستين برخورد نزديكشان با چهره 
كريه فقر ، منقلبشان ساخت و مسير زندگى شان را تغيير داد 
و  امروز  عاشقانه براى فرداى روشن ايران مى كوشند  و چه 
دستاورد عظيميست تغيير حتى يك انسان . . . چه نتيجه اى 
باالتر و زيباتر از اين كه يك فرد از منيت هاى خويش به سوى 

دگرخواهى قدم بردارد و با حقيقت احيا شود  ؟
در قرآن آمده است  كه  هر كس يك تن را نجات دهد ، گويى 

همه  كه  بدانم  بايد   ... بدانم  بايد  اكنون    
پر  گاه   ، آن  از  نالم  مى  كه  هايى  سنگينى 
كبوترى است كه من از نادانيم فوالد آبديده 
اش مى كنم . بايد بدانم كه من ايمانم را نه از 

سر عشق ، كه به عادت برگزيدم.
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همه را نجات بخشيده است !
با اين تعبير :

كوچه گردان عاشق نه فقط آيينى براى نجات محرومان ، كه 
فراتر از آن آيينى است براى نجات انسانيت هر انسان ! 

   2 - آيينى براى كشف يك راز !

نا گاه به پاى اين كوچه هاى پر التهاب و پر معنا رفتم و ناگاه 
به كوى و برزنى قدم گذاشتم كه  صداى قدم ها و خش خش 
خاك فرش اين راه ، مرا به التماس و به رايحه معصوم كودكان 
بى ادعايش نشاند. به سكوتش كه انگار سالهاى سال است كه 
هايى  ميوه  پاره  و  استخوان  هاى  تكه  به  ندارد،  فريادى  ديگر 
كه انگار مدت هاست كسى از ميان اين خاك ها عبور نكرده، 
به ديواره هاى نيمه اى كه انگار مدت هاست مردان اين كوى 
نواى ترميمشان را ندارند، به صداى مقطع گريه هاى نوزادان 
و كودكان  گرسنه و رنجورى كه انگار مدت هاست مادرانشان 

مقابل اين زارى ها سر تعظيم فرود آورده اند . . . 
به دخترك فال فروش مى انديشم ... به او كه صبح ها نان آور 
از خيابان هاى  را  پاى غيرت  او كه  به   ، مادر  است و شب ها 
شهر من بريده و نزد حميتش ، مردانگى من چه اندازه ناچيز 
مى شود ، به دستان دخترك ... به دستان خشن اما فرشته وار 
دخترك كه صبح ها براى لقمه اى نان ، با بى رحمى خيابان ها 
، پنجه در پنجه مى افكند  و شب ها نوازشگر گونه هاى برادر 
كوچكش مى شود  . . . به صداى او مى انديشم كه صبح ها ، 
البه الى آهن پاره ها با گرفتگى تمام ، به تبليغ فال اند و شب 
براى  شود  مى  پرعطوفتى  ، الاليى  اهورايى   ظرافت  آن  با  ها 

برادر . . . 
نمى دانم چرا هيچ گاه نتوانستم نگاه دخترك را به كاغذ بنشانم، 
 نمى دانم چرا هيچ گاه نگاه دخترك را به اندازه همه سال هاى 
سنگينى اش نتوانستم بر خود تحمل كنم . نمى دانم ؛ نمى دانم 
اين خشكى نافذ و اين اندوه پشت پرده چرا  هيچ گاه لبهاى 
نياورد و هر روز طراوت چشمان  از رنج به هم  را  او  خشكيده 
او از كدام چشمه، چشمانش  را هميشه   او بيشترند و بيشتر. 

چنين زالل نگاه مى دارد و چنين پر مهر لبخند مى زند؟ مگر 
او تا كجا توان ايستادن دارد كه همه دنيا را با همه رنج ها و 
 محنت ها و همه ناراستيش ، يكجا و تنها با يك كالم به سان 
ابرى دست مى گيرد و به قله دنيا مى ايستد و با قدرت تمام؛ 

اشك مى ريزد و اشك مى ريزد و اشك مى ريزد... ؟
سوگند به آسمان ، سوگند به آنچه خدا انسانش ناميد ؛ سوگند 
به نور ، سوگند به احساس و سوگند به خود خدا كه اين منم 
را  ام  انديشه  بايد دستان  اين منم كه دخترك  و  كه مهجورم 
كه  مرا  بياموزد  و  ببرد  هايش  رنج  همه  پاى  پابه  مرا  و  بگيرد 
خوشه گندم اين دنيا بهاى آموختن است . كه خوشه گندم دنيا 
سراسر دانستن و دانستن است و من هيچگاه ندانستم كه كجاى 

دنيا ايستاده ام.
آرى ؛ اكنون بايد بدانم ... بايد بدانم كه همه سنگينى هايى كه 
نادانيم فوالد  از  ، گاه پر كبوترى است كه من  از آن  نالم  مى 
آبديده اش مى كنم . بايد بدانم كه من ايمانم را نه از سر عشق 
، كه به عادت برگزيدم. بايد بدانم كه اين مركب دوار چرا مرا به 
بند زمين كشيد و چرا مرا برگزيد؟. گاهى با خودم مى انديشم 
كه بايد كارى كنم . بايد برخيزم و فرياد زنم ،بايد نشان دهم 
كه من شريفم و منم راهدان خلقت. گاهى با خودم مى گويم 
تكرار  به  وگاهى  ؟  پذيرفتم  مى  را  سرنوشتى  چنين  بايد  چرا 
آيات وجودم دوباره هواى هوس مى كنم. دوباره به پايگه آغازين 
نفسم مى رسم. اما دخترك هميشه مى دانست كه چرا خودش 
اينگونه است .  دخترك از رازى خبر داشت كه من نمى دانستم. 
دخترك چيزى مى دانست كه من نمى دانستم چيست. او انگار 
هنوز از اوضاع خودش با خبر نبود  . انگار نمى دانست  هيچ 
چيزى در دنيا ندارد ، هيچ كسى را جز برادر كوچكش ندارد ، 

انگار نمى دانست ...
چند سال گذشت و دخترك هشت ساله ديروز ما ، بزرگ تر 
شده بود و تمام اين مدت با او همراه بودم . منى كه هميشه 
 به دنبال آن راز دخترك بودم ، هفته اى چند بار به سراغش 
مى رفتم ؛ رازى كه حسرت طعم زندگى را بر ما جا گذاشت 
و مجنون وار مرا به دنبال خود كشاند. روزى كه براى دانستن 
راز دخترك ، بلندى ها و پستى هاى محله هاى مظلوم را باال 
 و پاييم مى رفتم ،  نميتوانستم تصور كنم كه ميانه هاى راهم 
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كسى مى آيد و  دستم را مى گيرد و مى گويد: من نيز هستم 
! چون تو ، به دنبال گم گشته سالهاى نبودنم مى گردم . بيا 
 همقدم شويم !  گفتم من فقط سوال دارم و او گفت : من نيز 
پر از پرسشم ! مگر زندگى چيز ديگرى هم هست؟ . . . اين گونه 

يكديگر را يافتيم .
همراه شديم  و اندك اندك همه آنان كه در پى راز دختركان 
و پسركان استوار كوچه هاى درد  بودند ، يكديگر را يافتند و 
همراه شدند  . با هر كالم و زبانى . تا جايى كه دست هاى خالى 
مان  را به آسمان گرفتيم و از آسمان خواستيم و خداى آسمان 
داد . تا جايى كه  هميشه دست هاى همراهى هايمان بود كه 
اميد بخش لحظه هاى گرفتگى مى شد . تا جايى كه فقط خود 
خدا بود كه مى خواستيمش تا بيايد و دستانمان را بگيرد و روى 

خاك بنشيند و قصه راز دخترك را بگويد . 
:  اين دست هايى را كه در روز غربت به يكديگر    خدا گفت 
داديد ، باور كنيد !  اين همان عهد من است كه نه كوه ياراى 
تحملش را دارد و نه آسمان . اين شماييد كه با عهد مهر و ايمان 
،  تنها شايستگان اين امانتيد .  آگاه باشيد كه راز دخترك، راز 

من است و راز من فقط نزد من است . . .  
پس تا ابد به دنبال راز من بگرديد در دخترك 

و ما ده سال پيش ، خواستيم با آيينى از شور و شعور ، با آيينى 
از ايمان و عشق، به دنبال راز خدا و راز دختركان و پسركان 
را  آنان  پاى معصوم  اين چنين جاى  و  بگرديم  دردمند شهر  
در پهنه سياه و تاريك و در تنگى احساس و انديشه اين شهر 
، با گام هاى غريب خودمان به نيت قربت انديشه پر كرديم و 
همراهشان شديم ؛ در اين شب ها به كوچه زديم تا به عهدمان 

پايبند بمانيم . . .  :

آرى ! . . .  اين گونه هر يك از ما  ،  كوچه گردى عاشق شديم 
! . . . « كوچه گردان عاشق » شديم ! 
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   3 - اخالق كوچه گردانى
از ديدگاه فلسفه و جامعه شناسى

على رضايى 

بررسى چند بعدى هر مساله و پيدايش نتايج مختلف در باب 
مسائل گوناگون اجتماعى ، هر يك منظرى را در جامعه براى 
هاى  ذهن  دهد  مى  نشان  كه  كند  مى  باز  پژوهش  و  تحقيق 
مختلف با دغدغه هاى متفاوت هر كدام به دنبال پاسخى هستند 
كه مقابل سوالشان قرار مى دهند و با همين فن شايد مطلق 
علمى گامى به پيش مى نهند . از جمله اين كنكاش ها و سوال 
ها مى توان به بعدى زير مجموعه اى از اين مساله يعنى اخالق 
دست يافت و بيشتر به عمق آن پى برد.در مقايسه اجتماعى 
اخالق، شايد تا آنجا كه اخالق را عامل حاكم بر جامعه و ذهن 
جامعه بدانيم ، همسنگ با فرهنگ و هنجار ها تلقى كنيم اما 
يكى از بزرگترين خيانت هايى كه ممكن است به اخالق وارد 
كنيم همين است.برداشت همنهشتى اخالق با فرهنگ و اخالق 
با هنجار. اين تساوى، به طور مطلق ناصحيح  و خيال پردازانه 
نيست . يعنى تا جايى كه فرهنگ ها به پاى اخالق رسند هيچ 
تضادى ايجاد نميكند اما اين معادله  وجهى يك شرطى است 
كه نبايد اخالق را به پاى فرهنگ ها به اجبار نشاند و به اصرار 
برابر كرد . كه چنين امرى حتى باعث مى گردد در يك جامعه 
در هر دوره چند ساله، به يك اخالق جداگانه احتياج باشد و 
متوليان اخالق بايد هر از چندگاهى تجويزى از اخالق الزم براى 
زمان معاصرشان كنند. در اين متن به بررسى فلسفه اخالق مى 
پردازيم و كاركرد آن در دين و سپس نتيجه حاصل از اخالق 
دينى در اجتماع و در پديده هاى اجتماعى چون طرح كوچه 
گردان ( در واقع منظورمان از پديده اجتماعى ، اتفاقى است كه 
باعث مراوده عقالنى گروه هاى انسانى مى شود) .اگر بخواهيم 
از  از اخالق تعبيرى داشته باشيم كه ما را به كنه مقصودمان 
اخالق نزديك كند بايد همان تعبيرى را به كار بريم كه در سه 
حوزه مجزا (البته با اشتراك هاى زيادى) از علم قرار مى گيرد 
يعنى: جامعه شناسى ، فلسفه و  روان شناسى . چنان كه تعبير 
اخالق در فلسفه يعنى آن چيزى كه جهان را به سوى امرى 
يا كلمات  معناى  در  خواهم  نمى   . كند  مى  رهنمود   مقدس 

برداشتمان از كلمات بمانيم ، بلكه مى خواهم مفهوم اخالق را
از ابعاد گوناگون بدانيم . به همين سبب شايد بسيارى بر اين 
اعتقاد باشند كه فلسفه يا جامعه شناسى تعابيرى جور ديگر از 
تعبيرى كه اينجا بيان مى گردد ، دارد كه ضمن صحيح دانستن 
اين امر ، داليلى نيز بر اين اصرار به اينگونه تعبير موجود در 
اينجا دارم كه البته در اين مقال نمى گنجد. آنگونه كه گفته 
غير  را  مقدس  نا  و  مى شمارند  اخالقى  وجهى  را  مقدس  شد 
اخالقى . پس در مفهوم فلسفه دينى چنين تعبيرى از تقدس و 
اخالق رابطه اى بسيار نزديك دارند . ما به اين تعبير بسنده مى 
كنيم كه : «مقدس و نا مقدس دو شيوه بودن در جهان اند ، دو 
موقعيت كه انسان در دوره تاريخ خود پذيرفته . اين روش هاى 
يا جامعه شناسى  اديان  تاريخ  به  مربوط  فقط  بودن در جهان 
نيستند. نهايتا شيوه هاى مقدس و نا مقدس بودن منتهى به 
تسخير  كيهان  در  انسان  كه  هستند  متفاوتى   هاى  موقعيت 
كرده است. از اين رو اين روش ها هم به فيلسوف و هم كسى 
كه در جستجوى كشف ابعاد ممكن وجود انسان باشد مربوط 
مى شود . انسان جوامع سنتى مسلما يك انسان مذهبى است ، 
اما رفتارش بخشى از رفتار كلى نوع بشر را تشكيل مى دهد و 
از اين رو به مردم شناسى فلسفى ، به مكتب اصالت پديده و به 

روان شناسى نيز مربوط مى شود » . 
ما خود مى دانيم اگر تعبيرى از فلسفه كنيم مى توانيم به اين 
مساله هم بپردازيم كه فلسفه يعنى هر آنچه به جامعه شناسى ( 
به معناى فيزيك اجتماعى) و روان شناسى ( به معناى بررسى 

جزئى و ناديدنى پديده ها) مربوط نمى گردد. 
پس فلسفه اخالق و اخالق گرايى يعنى مفهومى از يك پديده 
اخالقى بدون احتساب كاركرد اجتماعى اش ، به عنوان مثال 
به مفهوم فلسفى يك عنصر   ، از اخالق  در يك تعبير فلسفى 
واحد مانند ماه مى پردازيم.  «ماه بر عكس خورشيد ( خورشيد 
و  معروض  هرگز  و  ماند  مى  باقى  هست  همچنانكه  همواره 
هيچگونه « صيرورت» نيست) اخترى است كه پر و كاسته مى 
تابع  اش  زندگانى  كه  است  كوكبى   . گردد  ناپديد مى  و  شود 
قانون جهانى كون و صيرورت ، والدت و مرگ است . ماه درست 
به سان انسان سرگذشتى دردناك و غم انگير دارد . زيرا فرتوتى 
 اش چنانكه فرتوتى آدمى با مرگ پايان مى گيرد ، اما در پى 
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اين مرگ رستاخيزى هست . فضايل ماه را نه از طريق تالش 
هاى تحليلى فكر ، بلكه به اشراق و شهود كشف مى توان كرد 
مى  برون  پرده  از  بيش  از  بيش   ، تماميتش   ، كليت  در  ماه   .
از دولت سر   ، افزايد  بشر كهن مى  تمثيالتى كه ذهن   . افتد 
نا  و  پديدار  ماه   ، مثال  عنوان  به  ؛  ، همنوا مى گردند  ها  رمز 
پديد مى شود حلزون شاخك هاى خود را مى نماياند و پنهان 
مى كند . خرس غايب و دوباره ظاهر مى گردد . حلزون بدين 
اعتبار مجالى قداست ماه مى شود همچنانكه در مذهب كهن 
مكزيكيان، خداى ماه ، محبوس در صدف حلزون نمودار شد.»       
رمز هاى ماه و آب ؛ ماه و بارورى ؛ ماه و گياه ، همه نشان از 
يك اعتقاد به مفهوم مذهبى و دينى ماه است . توضيح بيشتر 
در اين باب نتيجه اى به بار خواهد آورد كه ما را از بحث اصلى 
خود دور مى سازد ، اما اين توضيحات همه نشان از يك فلسفه 
بود . فلسفه اى كه در آن به قداست اشاره دارد ؛ قداست ماه . ما 
با اين مثال نشان داديم كه در طبيعت يا كل آفرينش عناصرى 
هستند كه مقدس اند و با توجه به آنچه در گذشته ذكر كرديم 
همه مقدسات اخالقى اند . پس مذهب ايمان به ماه يا خداى 
ماه مى تواند يك مذهب اخالقى باشد . باز پا را فراتر مى نهيم  و 
به اين نتيجه مى رسيم كه فلسفه وجود هر مذهبى براى اخالق 
است و هر مذهب تا آنجايى اعتبار دارد كه مروج اخالق باشد 
و نيز هر اخالق تا آنجايى معتبر است كه اعتبارش را از مذهب 
گرفته باشد . اين يك اصل فلسفى را براى ما مى سازد. اصل 
اعتبار اخالق و مذهب به واسطه يكديگر. مى توان با اين اصل كه 
شرط الزم هر مذهب  ترويج اخالق است ، به اين نتيجه رسيد 
كه فلسفه وجودى پيامبر در هر مذهب نيز همين است ؛ ترويج 
اخالق و اخالقيت به عنوان ميزان و معيارى براى سنجش رفتار 
ابراهيم معيارى براى سنجش  اجتماعى و حتى فردى . وجود 
ايمان اسماعيل ( در نقش معيار فردى) ، وجود موسى و عيسى 
معيارى براى قوم يهود و بنى اسرائيل و وجود محمد معيارى 
براى عرب تازى و ... ما در اينجا به مفهوم شريعت و كاركرد آن 
در چگونگى استقرار اخالق  نيز مى رسيم كه به طور مختصر  به 
آن مى پردازيم. اينكه شريعت ابزارى است براى نشاندن اخالق 
و مفاهيم الهى و انسانى در هر جامعه با توجه به شرايط زمانى 
 هر جامعه. در اين زمينه هگل نيز به ايراد نظرياتى پرداخته و

از متفكرين  از  بسيارى  برداشت  و  كند  تعريف مى  را   شريعت 
شريعت طبق اصل فلسفى هم انديشان هگل است كه مى گويد: 
پس  شود.  مى  تقسيم  بد  و  نيك  متناهى  نا  دو  به  متناهى  نا 
به دو شريعت  توان  را مى  نيز چنين است و شريعت  شريعت 
خوب و بد تعبير كرد. اين تحليل از آنجايى آغاز مى شود كه  
يك اختالف نظر عميق ميان دو گروه وجود دارد: «از يك سو 
، كسانى كه مى گويند برترى يك مذهب از تشريعى بودن آن 
سوى  از  و  خيزد  مى  بر  مستقر  شريعتى  به  شدنش  تبديل  و 
ديگر ، كسانى كه معتقدند تشريعى بودن يك مذهب و تبديل 
شدنش به شريعتى مستقر را نشانه آشكار فساد و تباهى آن مى 

دانند».
بحت  هم  سبب  همين  به  ندارد  اى  عقيده  چنين  هگل  البته 
شريعت خوب و شريعت بد در اين ميان راه سومى شد تا بتوان 
بيشتر به فاصله ميان اين دو آگاهى يافت. و در واقع هگل همان 
راه سوم را بنياد مى نهد راهى كه نه چنان مطلق تشريعيست 
نه مطلق اخالقى ( بايد اين را هم بدانيم كه اسالم بين شريعت 
و اخالق منافاتى را احساس نمى كند و بررسى ما از منظر هگل 
تقسيم  تشريعى  و  اخالقى  قسم  دو  به  را  مذاهب  هگل  است) 
مى كند و نظر خود را ميان آن دو . مذهب اخالقى را چنين 
خود  و  آزاد  فضيلتى  به  را  مردم  عيسى  كه  كند  مى  تعريف 
به  گونه  اين  از  اعمالى  و  معجزات  و  كرد  مى  دعوت  خواسته 
يعنى  تشريعى  مذهب  و   . گردد  نمى  باز  مسيح  تعاليم  بنياد 
براى  و  اعتنا مى كند  به ظواهر  از مذهب كه فقط  اى  آنگونه 
رعايت اخالق دينى، آنها را بايد تكرار كرد و به جا آورد. در اين 
مفاهيم ديدگاه هاى بسيارى را مى توان عنوان نمود كه در واقع 
اين شريعت دينى زمانى كه از مسير و فلسفه اصلى خود خارج 
مى شودن جنبه اى كامال انفعالى پبدا مى كند و به جاى آنكه  
اضمحالل  باعث  خود  گردد،  دين  مفاهيم  تثبيت  بر  تصديقى 
و  اخالق  و  دين  اصل  شريعت  كه  آنجا  تا  شود  مى  دين  يك 
مفهوم جنبه اى كامال فرعى و حتى اضافى پيدا مى كند . در 
هر دينى تكيه متعصبانه بر مفاهيم نادرست تشريعى اين خطر 
را ايجاد مى كند از مذاهب اوليه و توتمى گرفته تا يكتا پرستان 
و حتى مسيحيان و مسلمانان امروز . يكى از داليل وجود فرق 
 مختلف در اسالم  همين اصل است كه اين فرقه ها در جنبه
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كدام  هر  از طرفى  و  دارند  تعارض  و  تضاد  يكديگر  با  شريعت 
مدعى اند كه در اصل به وجود يكتاى الهى ايمان دارند و اصول 
دينى خود را بر پايه قرآن گرفته اند كه اين خود جاى سوال 
بسيارى را در بين انديشمندان باز گذاشته كه آيا تنها تفاوت اين 
فَِرق آيا همين است و اصال چرا بايد چنين تفاوت هايى وجود 
اجتماعى  نمود  يا  جنبه   آيا  تشريعى  تضاد  اين  باشد؟  داشته 
نيز دارد و اگر دارد مزيت شريعت ها نسبت به هم چيست؟ آيا 
در اقتصاد و اجتماع تاثير دارد يا فقط جنبه اى عبادى دارد؟ 
اين شريعت هاى متفاوت از كجا آغاز شد و چرا آغاز شد؟ چه 
كسانى از اين تضاد بهره مى گرفتند و چرا مردم در لحظه آغاز 
اين تضاد تشريعى ، در مقابل آن سكوت كردند ؟ آيا اصال مردم 
از روند ايجاد اين تضاد ها مطلع بودند يا اينكه اصال طرفدارى 

اصلى از اين تضاد به خود مردم عصر بر مى گردد؟
ما با ذكر اين مسائل عنوان كرديم كه شريعت عاملى است در 
جهت اخالق و اخالق عامل رشد و ارتقاى انسانيت  و مذهب 
مروج اخالق و پيامبران نمايندگان مذهب. فلسفه اخالق همين 
است : هر عاملى كه به اخالقيات فردى و اجتماعى انسان كمك 
شود  طى  پله  پله  معنوى   تكامل  و  رشد  مراحل  تا  كند  مى 
را   اوج  اين مرحله  توان  نزديك گردد كه مى  اوج  به مرحله  و 

رستگارى نام نهاد . 
تمام مطالب ذكر شده تا كنون پيش درآمدى است بر اين امر 
كه بايد بدانيم در همه مذاهب و اديان ، بنا بر اثبات هايى كه 
صورت گرفت ، پذيرفتيم فلسفه آموزه ها ، كمك به اخالق و 
برسيم كه هر  اثبات  اين  به  ما مى خواهيم  است.  انسان  رشد 
عاملى كه به اين اخالق كمك كند ، براى نوع انسان از ديدگاه 
وجدان ، ضرورى است و انسان بنا بر احساس مذهبى ( از نوع 
صحيح و منحرف نشده ) بايد به اخالق و نتايج عوامل منتجه 
به اخالق بپيوندد . سالهاست كه مراسم و آيين هايى در مذاهب 
مختلف در حال اجراست ، پس بايد به اين آيين ها پيوست و 
دين خود را به كائنات و انسان ادا كرد . آن دين كمك به اخالق 
تا به مقصود اصلى  بيان كرديم  اين مباحث را  . ما همه  است 
جمعيت  هاى  طرح  از  يكى  جايگاه  در  متن  اين  رسيم.  خود 
امداد دانشجويى - مردمى امام على (ع) قرار گرفته و آن طرح 
 « كوچه گردان عاشق » است . اما نمى خواهيم بى دانستن و

بى فكر ، خود را نمايان در طرح كنيم ؛ بلكه ما مى خواهيم از 
صورت صحيح آن يعنى علم و منطق و فلسفه بدان بپردازيم و 
بگوييم كه كوچه گردان ، يك آيين اخالقى است و تاريخ اثبات 
كرد كه ديدگاه فلسفه اخالق يك ديدگاه اصيل و پر معناست 
تا جايى كه هر انسانى بايد اخالقى شود و بايد به عوامل تثبيت 
كننده اخالق در جهان كمك كند. ما در اين منزل به فلسفه 
اخالق كوچه گردانى اشاره كرديم . اما آيا چنين حركت هاى 
اصيل و پر معنايى فقط جنبه فلسفه و انديشه و ما ورا دارند ؟پاسخ 
آن به كلى روشن است و آن اين است : نه ! اگر ما فقط فلسفه 
و اخالق را عامل محرك انسان به سمت پيشرفت و  مسئوليت 
كه  زيرا  كرديم  كوتاهى  چيزى  هر  از  بيشتر  واقع  در   ، بدانيم 
كاركرد هاى اجتماعى و منطقى و فيزيكى يك انسان را در نظر 
نگرفتيم و از طرفى اجتماع را با همه وسعت و پهناى كاركردش 
در نظر نياورديم و اين يعنى پا گذاشتن روى همه فعليت هاى 

اجتماعى.
در اين بحث احتياج به مقدمات و توضيحاتى است كه ديدگاه 
اجتماعى و كاربردى دين را بدانيم و از طرفى بدانيم كه يك 
مذهب چگونه مى تواند خود را هم پاى يك علم اجتماعى براى 
درمان و پيشگيرى از حوادث و معضالت سازد . پس در ابتدا ، 
 ، است  شناسى  جامعه  اصول  از  كه  كاركردگرايى  توضيح    به 
بايد  اين كار  براى  وارد بحث مى شويم.  پردازيم و سپس  مى 

فيزيك اجتماعى نيز تعريف و درك گردد .
در بررسى مفهوم جامعه شناسى به عنوان آخرين علمى كه ظهور 
مى كند اما در عين حال مهمترين و پيچيده ترين همه علوم 
مستقل  كامال  ديدگاه  دو   ( كنت 1789-1857  است(اگوست 

(در ظاهر) وجود دارد كه بايد آنها را به درستى شناخت :
ديدگاه اول : جامعه شناسى يعنى مطالعه اقوام و منش ها و 
رفتارهاى جمعى  بررسى  و  اجتماعى  هاى  ارتباط  نوع  بررسى 
بينى  پيش  به  مطالعه  جا.اين  يك  در  ساكن  افراد  از  دسته 
نگاه  از  هرچند   . كند  مى  كمك  نيز  انسانى  جوامع  رفتارهاى 
« بروس كوئن »وظيفه يك جامعه شناس هيچ گاه پيش بينى 
آينده نيست و فقط موظف است شرايط كنونى يك جامعه را 
و  اقتصادى  مطالعات  حال  عين  در  اما  كند  و حالجى  تحليل 
انسانى علوم  گرايشات  از  كه  شهرى  و  فرهنگى  ريزى   برنامه 
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محسوب مى شود ، خواه يا ناخواه مديون زمينه سازى هاى پيش 
بينى مدارانه علوم اجتماعى به خصوص جامعه شناسى و مردم 
مطالعه  مورد  بسيارى  عوامل   ، جامعه  بررسى  در  اند.  شناسى 
قرار مى گيرند؛ رفتار فردى و چرايى آن .مذهب ، انحرافات (از 
هر نوع) و ... و در همه اينها ، هدف آسيب شناسى براى كاهش 

كمبود ها و افزايش كاركرد هاست.
ديدگاه دوم : اين ديدگاه (كه البته ديدگاه اول نيز زير مجموعه 
اى از آن است و در اصل به خاطر اينكه فراموش شده كه اين 
ظاهر  شود)در  مى  عنوان  مجزا  طور  به   ، است  همان  ديدگاه 
بسيار متفاوت است با آنچه ما تصور مى كنيم نسبت به جامعه 
شناسى. اين ديدگاه بسيار به « اگوست كنت » نزديك است. 
به همين دليل هم اصطالح « فيزيك اجتماعى» را براى آن در 
نظر مى گيرد . كاربرد كلمه فيزيك ، كامال نشان دهنده اين 
است كه ما در اين ديدگاه ، از جامعه شناسى يك پديده واقعى 
را انتظار داريم نه يك پديده آرمانى و روانى . يعنى هر عاملى 
كه كامال محسوس و قابل لمس و رويت باشد . در واقع ما در 
جامعه شناسى با « هست ها » كار داريم نه با «بايد باشدها» . 
اين تعبير را اگر گسترش دهيم به نقاط ظريف و نكات جالبى 
مى رسيم كه تفصيال بايد به آن پرداخت كه از تفصيل آن در 
اينجا خوددارى مى كنم.اما جامعه شناسى دين به اين ديدگاه 
مربوط است و اصال از اين نوع نگاه گسترش يافته. ما در جامعه 
شناسى دين به ماورا و مقدسات از جنبه روانى و اعتقادى (به 
طور مطلق ) كارى نداريم . بلكه به دين به عنوان عاملى مى 
نگريم كه وجود دارد و تاثير گذار است ، اما به اينكه تاثير مثبت 
دارد يا منفى و قضاوت آن اينجا نمى پردازيم. روانشناسى چون 
« يونگ » دين را جزو جدايى ناپذير زندگى افراد مى داند و در 
تحليل هاى روان شناسانه اش تاثير مثبت و به سزاى دين را 
در درمان بيمارى هاى روانى ، نمى تواند كتمان كند . اما همان 
طور كه گفتيم اين يك ديدگاه روانى است. در جامعه شناسى، 
خوب يا بد بودن دين از خوب يا بد بودن تاثير اجتماعى اش ، 
نشات مى گيرد . اگر دين همبستگى اجتماعى را ارتقا دهد و 
اگر چنين  و  انسان مدار گردد، خوب است  عامل رشد جامعه 
نيست ، پس بد است . به همين راحتى ( همين جاست كه عده 

اى جامعه شناسى را خشك و يك كالم مى دانند) .

بررسى  را  مختلف  اديان  تاريخ  و  اديان   ، دين  شناسى  جامعه 
مى كند ( بررسى نماد ها اسطوره هاى دينى را هم تا جايى كه 
به فلسفه خود مربوط مى داند ، انجام مى دهد ) و در موارد 
يعنى   . نمايد  مى  اشاره  دين  مثبت  بسيار  كاربرد  به  بسيارى 
نتيجه اين  به  اجرا)  ظاهر  (يعنى  دين  فيزيك  بررسى  از   پس 

مى رسيم كه دين باعث همبستگى ،اتحاد و انگيزش اجتماعى 
تاريخ ، دين و آموزه هاى اخالقى اش ،  اينكه در   . مى گردد 
يكديگر  به  نسبت  بهترى  قلبى  احساس  مردم  شود  مى  باعث 
داشته باشند ، اينكه دين باعث مى شود روابط وحدت مدار بين 
مردم يك جامعه بيشتر شود ، اينكه دين باعث كاهش به سزايى 
در وجود انحرافات اجتماعى( و فردى) مى گردد ، نتيجه اى جز 
آرامش اجتماعى به بار نخواهد آورد و اين هدف نهايى همه ملت 

هاست : رستگارى اجتماعى ، امنيت روانى و عدالت اجتماعى.
كار  «تقسيم  مبحث  كردن  باز  با   ، باب  اين  در   « دوركهيم   »
اجتماعى» از سمتى جزئى تر مى نگرد و مقصودش از تقسيم 
اثر مشاغل  در  پيوستگى است كه  و  اجتماعى  ارتباطات   ، كار 
بوجود مى آيد . او دين را يكى از عواملى مى شمارد كه باعث 
كاركردگرايى  به  بسيار  نظريه  اين  گردد.  مى  پيوستگى  اين 
 ، پديده  يك  عملكرد  تحليل  يعنى  است.كاركردگرايى  نزديك 
به طور مثال  اجزاى مرتبط و متصل. يعنى  با ديگر  در قياس 
بررسى عملكرد قلب در بدن با توجه به عملكردش و تاثيرش 
بر ديگر اعضا و اينجاست كه مى توان گفت قلب خوب كار مى 
كند يا نه. يعنى تا جايى كه ديگر اعضا از پمپاژ درست خونش 
بهره ببرند خوب است و در غير اين صورت نه. ما براى دين هم 
همين را مى گوييم.كاركرد دين در اجتماع چيست؟ آيا تاثير 
انقالبى در جهت كاهش فقر دارد؟ آيا تاثير اقتصادى در راستاى 
عدالت دارد؟آيا با آموزه هاى اخالقى اش ، تاثير وحدت بخشى 

بين مردم يك جامعه دارد؟ 
از دين است. جامعه اى انتظارات يك جامعه سالم  اينها   همه 

كه كنش ها و واكنش هايش در يك تقابل ( و تكامل) صحيح 
و كاربردى قرار بگيرد. اين يعنى اخالق اجتماعى و كاربرد امر 

اخالقى در ميدانى قابل لمس و فيزيكى به نام جامعه.
اخالق اجتماعى تنها اميد يك جامعه براى رهايى از تحجرفرهنگى 

و تعصب قومى است. زيرا رشد اخالق گرايى باعث مى شود
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معيار سنجش عملكردهاى يك جامعه به عيار كاركرد و خدمت 
رسانى ملى و مسئوليت پذيرى سنجيده شود ، نه عوامل قبيله 
اى و تعصب فكرى و انحرافات عقيدتى. اخالق پاسخگوى همه 
سوال ها و راه برون رفت همه بن بست هاى اجتماعى است. 
زيرا اخالق حكم قانون نانوشته اى را دارد كه به جاى نشستن 
بر عقل ها ، بيشتر به قلب ها مى نشيند و حكم قلب ضمانت 
مى  حتما  خود  (خواننده  عقل  حكم  تا  دارد  بيشترى  اجرايى 
داند اين توصيفات شايد كمى بزرگنمايى باشد براى درك بهتر 
موضوع و مطلق نبايد برداشت شود) . اخالق در متنون حقوق 
هر جامعه اى به طور قانون تدوين شده ، اما اجرايى  شدنش هم 
اهرمى مى خواهد به نام مجازات ؛ بدين ترتيب است كه اخالق 
قلبى كه نشان از تعهد فردى افراد است را پر كاربردتر مى دانم 
و اين نوع اخالق است كه بسيار پر بها تر از اخالق حقوقى و 
عقلى و گاهى هم تحميليست، هرچند هر دو در ظاهر نتايج ، 

به يك صورت خودنمايى كنند.
از طرفى اخالق قلبى ، نتايجى پايدارتر دارد . زيراكه تماما در 
عقلى  اخالق  ولى   . است  كرده  نفوذ  معتقدينش  و جسم  روح 
، به  با عوض شدن قوانين و هنجارهاى يك جامعه  و حقوقى 
راحتى ممكن است رنگ ببازد و جاى خود را به اخالق ديگرى 
امر  هر  و  است  نسبى  ذات  به  اخالق  زمانه).  نياز  بر  (بنا  دهد 
نسبى هر لحظه امكان تغيير دارد (هم اصالح ، هم انحراف) به 
همين جهت هم افراد و متوليان فرهنگ هر جامعه انسانى ، بايد 
بكوشند خود نيز بيشتر به نسبيتش ( تغيير پذيرى در جهت 
هر  در  اخالق  اجتماعى  معيارهاى  نيفزايند.دگرگونى  انحراف) 
جامعه ، خسارت هاى بسيارى را وارد مى كند و موظفيم در 

راستاى ترويج اجتماعى اخالق برآييم نه تخريب.
از اين فراخور است كه معتقدم هر امر اجتماعى كه به رشد اخالق 
اجتماعى و همبستگى (به عقيده دوركهيم) و آرامش اجتماعى ( به 
 عقيده دوركهيم )كمك مى كند ، بايد پر ارزش نگهدارى شود. حال 
اين امر مى تواند از يك آيين مذهبى شروع شود تا يك مسابقه 
چون مدارى  اخالق  آيين  به  اگر  حساب  اين  با  ملى.   ورزشى 
 « كوچه گردان عاشق » نگاه كنيم، به سادگى در مى يابيم كه

فعاليتى اجتماعى با هدفى مذهبى و ملى در راستاى خود سازى 
فردى و اجتماعى ، با مشاركت كنندگان موثرى مانند

تا چه حد    ، اجتماع  اقشار  ساير  و  دانشگاهيان   ، دانشجويان 
ارزش برپايى ، امتداد و استقبال دارد.

   كتابشناسى : 

جامعه شناسى ـ آنتونى گيدنز
توتم و تابو ـ زيگموند فرويد

مقدس و نا مقدس ـ ميرچا الياده
رساله در تاريخ اديان ـ ميرچا الياده

استقرار شريعت در مذهب مسيح ـ فردريش هگل
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سال 87 - همايش آيين « كوچه گردان عاشق »
21 رمضان ، فرهنگسراى بهمن

اعضاى جمعيت و تعدادى از فرزندان خانواده هاى تحت 
 ، على  موال  با  اجتماعى  با معضالت  مبارزه  براى   ، پوشش 
با  مبارزه  براى  آزاده  و  مسئول  هاى  انسان  پيشواى 

معضالت اجتماعى پيمان مى بندند .
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خفاش شب تهران:  به هيچكس بدهكار نيستم و از كسي 
هم طلبكار نيستم و از همه طلب بخشش دارم !

ماه  آذر  از  روز  اولين  در   ، شب  خفاش  يا  خوشروي  غالمرضا 
1343 در قوچان به دنيا آمد.

او از 17سالگي در شهرهاي مختلف استان خراسان ، كارهاي 
به  بعد  ماه  آغاز كرد. چند  با سرقت خودرو  را  خالفكارانه اش 
با  بار  اين  اتهام 15فقره سرقت دستگير شد. غالمرضا خوشرو 
قيد ضمانت آزاد شد؛ اما  موظف شده بود كه بيست و پنجم 
هرماه خود را به دادگاه معرفي كند. او بعداز چند ماه به تهران 
رفت و در آبان ماه سال 64 درتهران با دختري 17 ساله آشنا 
شد و از او خواستگاري كرد. منيژه وقتي به خانه غالمرضا رفت با 
رفتار خشن و غيرانساني او روبه رو شد و پس از مدت كوتاهي از 
خانه او گريخت و از دادگاه تقاضاي طالق كرد. دادگاه براساس 
شواهد مختلف مبني بر اينكه غالمرضا خوشرو، جوان 21 ساله 
اقدام به آزار و اذيت و شكنجه نوعروس جوان مي كند، حكم 

طالق را صادر كرد.
در اين زمان بود كه غالمرضا خوشرو به خراسان بازگشت و بار 
ديگر سرقت هاي خود را آغاز كرد. غالمرضا هر بار پس از چند 
سرقت دستگير مي شد و هر بار  نيز با يك نام جعلي خودش 
را به مأموران معرفي مي كرد و اين مسأله باعث شده بود كه 
هاي  نام  به  خراسان  استان  مختلف  دادگاههاي  در  او  سوابق 
خوشرو  غالمرضا  ديگر  بار   1371 سال  در  شود.  ثبت  مختلف 
به تهران آمد . او با پوشيدن لباس سياه و سرقت يك خودرو، 
اقدام به مسافركشي  كرد. او پس از سواركردن دختران جوان و 
زنان ، آنان را به محل خلوتي مي كشاند و در فرصتي مناسب 
به طرز  را مجروح كرده و سپس  آنان  از يك چاقو  استفاده  با 
تهران  پس  رساند. خفاش شب هاي  قتل مي  به  وحشتناكي 
از چند بار محاكمه ، سرانجام از سوي قاضي جنايي تهران به 
9 بار قصاص نفس در خصوص قتل 9 زن و دختر و همچنين 
درخصوص زناي عنف به يك بار اعدام محكوم شد و سحرگاه 
روز 22 مردادماه سال 76 پس از تحمل چند صد ضربه شالق 
زير ضربات  . عجيب آن كه غالمرضا  دار رفت  پاي چوبه  به   ،
مى  تنش  بر  دم  اولياى  از  برخى  توسط  كه  شالقى  سهمگين 
نشست ، گاهى سر بلند  مى كرد و با پوزخندى مى پرسيد : 

خسته نشدى ؟ ! 

    وقتى خفاش شب را در گور نهادند ، شارمين ميمندى 
هرگز  كه  داشت  را  يقين  اين   ،  ( نژاد(موسس جمعيت 

فراموشى نخواهد گرفت ؛ در خود فرياد كرد : 
« تو در گور سردت  آرام  گرفتى ، اما من از امروز ديگر 

در هيچ گورى آرام نخواهم گرفت » ! 
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هفت سال بعد ...
پنجشنبه 27 اسفند سال 1383 

ساعت ده صبح ، محمد بسيجه معروف به بيجه ، پس از تحمل 
100 ضربه تازيانه به دار مجازات آويخته شد. 

باد پيكر بي جان و زخمي محمد بيجه را تكان مي داد. فريادها 
و كف زدن هاي مردم ، توجه عكاسان و خبرنگاران را به خود 
جلب كرده بود. طناب  آبى رنگ  دور گردن قاتل  22 كودك  

گره خورده بود . 
محمد بيجه در زندگى ، خانواده و اجتماع سالمى نديد . پدرش  
در سن 15 سالگي او را از خانه بيرون كرد و قبل از آن زمان 
نيز ، مراقبت خاصى بر فرزندش  نداشت . مادر محمد بسيجه 
زماني  كه او سه ساله بود فوت كرد و او تحت نظر نامادري خود 
نيز  بزرگ شد و حتى مدرسه   ، را كتك مي زد  كه مرتب وي 
جايى براى او نداشت (به قول خودش به دليل اين كه نيم نمره 
كم آورده بود، از مدرسه اخراج شد) . محمد در 12 سالگى مورد 
تجاوز مرد بزرگ سالى قرار گرفت . اين اتفاق تاثير مهيبى بر 

روح و روان او به جاى گذارد .
بيجه  بي سواد بود و بعدها در بررسي ها مشخص شد كه وي در 
مغازه آهنگري و ريخته گري كار مي كرده و با  سود و تركيبات 
بزه  ديدگان  به  اين كه  از  قبل  وي   . داشته  آشنايي  شيميايي 
تجاوز كند ، آنها را با سنگ ترازو مضروب مى ساخته  و بعد 
در حال جان دادن مرتكب اين عمل مي شده است. او  پس از 
تجاوز به كودك ، جسد را مي سوزانده يا در كنار جسد حيوان 

مي انداخته است.  
محمد بسيجه ( بيجه) : فقط مي خواهم مردم مرا ببخشند 

و برايم دعا كنند .
يكى از خبرنگاران كه براى مصاحبه با بيجه  در روز  اعدام  حضور 
داشت ، اين گونه نقل مى كند : « دست تكان داد. مثل پسر 
بچه اي كه سوار قطار شده است و از خانواده اش خداحافظي 
به زود  انگار عادت داشت  نبود.  مي كند. در چشمانش خواب 
بيدار شدن. از در اتاق دادستاني كه گذشتم، نگاهم كرد. انگار 
من را از روز دادگاه به خاطر داشت. نگاهش مهربان بود ؛ انگار 
پرسيدم  او  از  وقتي   . است  بوده  كودك  قاتل 22  كه  انگار  نه 
 خبر داري قرار است اعدام شوي؟ ،  آرامش در چهره اش موج

مي زد . گفت: نه. وقتي از خواب بيدارم كردند، فكر كردم دوباره 
به دادسرا مي برندم. اما وقتي نگاه مأمور را ديدم، فهميدم وقت 
اعدام است. به پاهايم پابند زدند. پرسيدم كجا مي رويم؛ گفتند 

فقط شالق مي زنند .
اما من مطمئن بودم كه من را براي اعدام مي آورند . پرسيدم: 

چرا به اينجا رسيدي؟
فكر كرد. انگار جمالت از قبل حفظ شده اي را مي خواهد به 
خاطر آورد: سه دليل داشت. اول: فقر، دوم: كتك هاي پدرم، 

سوم: اتفاقي كه در بچگي برايم افتاد .
پرسيدم: دلت نمي خواست به جاي اعدام، آزاد مي شدي؟

گفت: نه، فقط دلم براي برادرهايم تنگ شده اما خيلي خسته 
ام. دلم مي خواهد زودتر بميرم. من زن و بچه نداشتم كه نسبت 

به آنها تعهد داشته باشم.
پرسيدم: پشيمان نيستي؟
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را  قلبم  و  انديشه  عمق  و  ، سطح  تفاوتى  بى  از  چه  حجمى 
پوشانده كه قدرت بازگشتن به زندگى روزمره را يافته ام ؟ كسى 
مى گويد : خب  فرض كن فراموش نكنم ، چه فايده اى دارد 

اين به خاطر سپردن ؟  كه چه بشود ؟
فايده اش فراوانى وجدان هاى بيدار و  بى خوابى براى نجات 
انسان و در نهايت تشكيل جمعيت هاى بى شماريست كه بى 

وقفه تا رفع كامل معضالت اجتماع ، خواهند كوشيد ! 
وقتى خفاش شب را در گور نهادند ، شارمين ميمندى نژاد ، 
اين يقين را داشت كه هرگز فراموشى نخواهد گرفت ؛ در خود 
فرياد كرد : « تو در گور سردت  آرام  گرفتى ، اما من از امروز 

ديگر در هيچ گورى آرام نخواهم گرفت » ! 
و اين يكى از داليل شكل گيرى 
جمعيتيست كه  ساالنه چندين 
طرح و آيين براى رفع مصائب 
تا  و  نمايد  مى  برگزار  جامعه 
كنون تعداد زيادى از كودكانى 
اجتماع  نامناسب  را كه شرايط 
مى توانست به تباهى بكشاند ، 
نجات بخشيده است و عالوه بر آن منادى نگاه علمى  ، راه حل 
گرا و از همه مهم تر عمل گرا  در زمينه معضالت گوناگون جامعه 
است . پس اگر نداى وجدان خويش را در هياهوى روزهامان 

فراموش نكنيم ، هر يك از ما مى توانيم جمعيتى بسازيم .
لذا امروز شايسته است  از خود بپرسيم : جايى كه كودكى را 
لگدمال مى كنند ، آيا جاى آن نيست كه ما بخشى از زمان خود 
را به مطالبه حقوق كودكان اختصاص دهيم ؟  جايى كه بر تن 
و روان يكى طفل بى پناه هجوم آورده اند ، آيا جاى آن نيست 

كه كوششى براى نجات او آغاز كنيم ؟ 
و  كنيم  واكاوى  را  كه خويش  رسيده  آن  زمان   ، كوتاه  سخن 
كمى از نقش خود را در آفرينش پديده هايى چون خفاش شب 
و بيجه ، بپذيريم ؛ شايد اين گونه به جاى دوزخ ، اگر نه بهشت 

موعود حقيقى ، الاقل روياى  جامعه اى سالم  تحقق يابد .

  ( منبع اخبار مورد استفاده در متن : اينترنت )

گفت: پشيمانم، ديشب نمي دانستم كه امروز اعدام مي شوم اما 
نامه اي براي خدا نوشتم و از او خواستم كه من را ببخشد. حاال 

احساس مي كنم سبك شده ام.
اين كه چنين افرادى با ايمان و با جرأت ، اين چنين در بين 
مردم داغدار و عصبى ، قدم برمى دارند و با اطمينان و آرامش  
سخن مى گويند و هرگز  در رفتار خود شكى در دل راه نمى 
دهند ، بسيار تكان دهنده است ، چرا كه انگار  در زندگى ، رنگ 
و  بويى جز تجاوز  و جنايت  نديده  و اساساً براى تحقق جهنم 

موعود بر روى زمين ، رسالت خود را به انجام رسانده اند ! 
ديگران  زندگى  هاى  تلخى  بر  چشم  خياالنه  خوش  ما  وقتى 
ببنديم و  با آرزوهاى بى پايان ، بهشتى از اوهام براى خويش 

بيافرينيم ، كسانى هم پيدا مى 
 ، غريب  اقتدارى  با  كه  شوند 
تحميل  ما  بر  واقعى  جهنمى 

كنند ! 
منطقى  اى  يكباره چهره  نبايد 
نبايد  حتى  و  بگيريم  خود  به 
ريشه يابى كنيم ! . . . بس است 

!  اين شعارها بس است ! دلسوزى و عشق الزم است  و باور 
كنيم كه نه دلسوز بوده ايم و نه عاشق ؛ كه اگر بود ، به جاى 
هزاران  و  نفرين  و  ناله  كتاب  هزاران  و  تحليل  صفحه  هزاران 
ساعت بحث و گفتگو  و ارائه راهكارهاى فوق العاده ، يك بار  
كه  معضالتى  به  دادن  پايان  براى  كرديم  مى  عاشقانه  قيامى 

مسبب شكل گيرى خفاش شب ها و بيجه هاست .
چگونه پرونده خفاش شب و بيجه را بستيم ؟ چگونه حسمان 
رفت و روزمرگى مان باز آمد ؟  مگر مى توان مردى را فراموش 
دارد  روسرى  يك  با   ، تاكسى  يك  عقب  صندلى  بر  كه  كرد 
را  اطراف  خونسردى  با  گاهى  و  گيرد  مى  را  مسافرش  نفس 
آن جوانك  توان  مگر مى  ؟   نرسد  مزاحمى سر  نگرد كه  مى 
پياپى  را  سنگ  وقتى   ، كرد  فراموش  لحظه  يك  را  ساله   23
راستى  به  ؟   كوبد  ساله مى  آن كودك 7  بر جمجمه ظريف 
واقعيت  چنين  گيرى  شكل  چرايى  بررسى  از  تر  مهم  شايد 
 : بپرسيم  و  بازگرديم  خودمان  به  باشد  الزم   ، مخوفى  هاى 
يا  ؟  فراموش مى كنم  يا چگونه  ؟  فراموش كردم   چه شد كه 

   به راستى شايد مهم تر از بررسى چرايى شكل گيرى 
خودمان  به  باشد  الزم   ، مخوفى  هاى  واقعيت  چنين 
 بازگرديم و بپرسيم : چه شد كه فراموش كردم ؟ يا چگونه

فراموش مى كنم ؟
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طرح اجتماعى « ايران 1130 »  نخستين بار در زمان انتخابات 
رياست جمهورى نهم طراحى و اجرا شد . در آن زمان جمعيت 
را  فرصتى  جمهورى  رياست  كانديداهاى  براى  گرفت  تصميم 
فراهم كند كه از عرصه سخن و شعار بيرون آمده و پا در ميدان 
عمل بگذارند  و نام خود را نه با بوق رسانه ها و بر پوسترهاي 
چند روزه در خيابان هاي شهرها ، بلكه در دل مردم ثبت كنند .

طى چهار سال ، بايد روزانه 1130 كيلومتر مربع  از خاك وطن 
آباد گردد و اين عدد كه بيانگر ميزان تالشى است كه يك رئيس 

جمهور بايد روزانه انجام دهد ، به نماد طرح تبديل گشت . 
نياز  مورد  خدمات  و  شناسايي  كشور  در  محروم  روستاي   10
آنها اولويت بندى گرديد و از كانديداها خواسته شد  در جهت 
رفع محروميتهاي يكى از اين روستاها برنامه ريزي كرده و يك 
روز خود را به اجراى اين برنامه اختصاص دهند  تا عمال ثابت  
كنند به دنبال خدمت به مردم و رفع محروميت هستند و هنوز 
پا به ميدان مسئوليت رياست جمهوري ننهاده، خود را در اين 
افراد،  اين  پيشنهاد شد  اينكه  دانند. ضمن  ورطه، مسئول مي 
تامين  را صرف  انتخاباتي خود  تبليغات  هاي  هزينه  از  بخشي 
واقعي صالحيت  تاييد كنندگان  اوليه مردم كنند كه  نيازهاي 
آنان هستند و چه در انتخابات پيروز شوند يا خير، خود را در 
مقابل مردم، مواليشان علي (ع)  ودر پيشگاه خداوند سربلند و 

پيروز گردانند. 
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   روز اول - يكشنبه 17 خرداد 1388 - سالن فردوسى 
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران

با پايان يافتن پخش سرود ملى و  خوانده شدن آياتى از قرآن 
، مجرى ياد آور بى طرفى و فراجناحى وآكادميك بودن طرح 
با  همراه  درفضايى  بحث  لزوم  و    «  1130 ايران  اجتماعى» 
صداقت و به دور از جانب دارى شد.  خانم « رحيمى » دبير 
جمعيت امداد دانشجويى – مردمى امام على ، پس از معرفى 
طرح ايران1130 ، بيانيه جمعيت را بدين شرح قرائت كردند : 

«  به نام خداوند جان و خرد
شما االن انتظار داريد كه ما به عنوان پايه گذاران اين جمع، به 
تعريف و تمجيد از جمعيت امام على  و كارهايى كه تا به حال 
انجام داده است بپردازيم؛ اما بر خالف انتظار شما مى خواهيم 
بگوييم كه جمعيت امداد دانشجويى امام على در طى 9 سال 

تاسيس خود هيچ كارى انجام نداده است !
و  خانوار  سرپرست  زنان  از  برخى  حضور  با  اى  جلسه  ديروز 
كودكان جهت ارائه مشكالت ايشان برگزار گرديد و ما را به اين 
نتيجه رسانيد كه تا به حال كارى نكرده ايم و دين خود را به 
كودكان محروم و بى بهره از امكانات كشورمان ، ادا نكرده ايم.

امام على  طرح «كوچه گردان عاشق» گذاشته  آرى جمعيت 
است و طى آن در شب هاى قدر شكم ده ها هزار خانوار را در 
سراسر ايران زمين سير كرده است؛ اما هنوز در ماههاى ديگر ، 
هموطنان ما در روستاهاى شن گرفته زابل ، سر گرسنه بر بالين 
مى گذارند. آرى كوچه گردان عاشق را به پيروى از مواليمان 
 على پيش گرفتيم اما وسعت اين كوفه كودكان گرسنه ، كمرمان 

اما شكل برگزارى طرح ، امسال تغيير كرد .
در ميان هياهوى روزهاى انتخابات رياست جمهورى كه هر كس 
نام يك كانديدا را فرياد مى كرد و به دفاع و طرفدارى از يك 
جريان خاص مى پرداخت ، جمعيت امداد دانشجويى – مردمى  
امام على(ع)  به  جانبدارى ، طرفدارى و حمايت  از مردم ،  به 

خصوص قشر آسيب ديده اجتماع  برخاست.
براى اعضاى اين جمعيت، اين كه چه كسى بر سر كار بيايد ، 
مهم نبود، بلكه اساسى ترين موضوع آن بود كه هركس بر اين 

مسند  نشست ، مى بايد پاسخگوى مطالبات مردم باشد . 
جمعيت امام على در طرح ملى و اجتماعى « ايران 1130 » ،  
به دنبال يافتن پاسخ سوال هايى بود كه سالهاست بى جواب 
مانده اند . . . سواالت اقشار آسيب پذير و صدمه ديده اجتماع 

 !
 اينگونه شد كه تعداد زيادى از دانشجويانى كه شايد عقايد و 
ساليقشان و حتى گرايشهاى سياسى شان با هم متفاوت بود، 
نسبت  پرسشگرى  فرهنگ  گسترش  انگيزه   با   فقط  و  فقط 
قرار  توجه  كانون  در  و   اجتماعى   معضالت  وجود  چرايى  به 
صحنى  و  آمدند  هم  گرد   ، اجتماع  رفته  ياد  از  طبقات  دادن 
علنى تدارك ديدند تا فعاالن در زمينه رفع معضالت اجتماعى 
، سواالت خود را درباره معضالت مطرح كنند و نيز نمايندگانى 
از هر يك از اقشار آسيب ديده ( شامل كودكان كار و خيابان 
، كودكان گرفتار معضل اعتياد والدين ، كودكان بزهكار ، زنان 
بى سرپرست ، زنان سرپرست خانوار و . . . )  رنج هايشان را 
بيان كنند و  درباره وضعيت ناهنجار خود  در جامعه ، سوال 
بپرسند ؛ از كانديداها نيز دعوت به عمل آمد تا پاسخگوى اين 
سواالت بوده و برنامه هاى  خود را براى رفع اين معضالت اعالم 

نمايند .
روز  دو  در  كه  هاييست  همايش  از  اى  خالصه  ذيل  گزارش 
به علت مشابهت  به ذكر است  برگزار شده است؛ الزم  متوالى 
بخش هاى عمده اى از روند اجرايى برنامه در روز اول و دوم 
همايش ( مانند قرائت بيانيه ، صحبت هاى احسان ، مينا و . . . 
) گزارش روز  دوم  تنها شامل نكات برجسته تر و حاشيه هاى 
همايش  مى باشد . براى مطالعه كامل پرسش ها و پاسخ ها 
و  آگاهى از رويدادهاى جلسات ياد شده ، مى توانيد  به سايت    

www.iran1130.org مراجعه فرماييد .
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بنا  را  امام على طرح « طفالن مسلم »  ! جمعيت  را شكست 
ايام عاشورا و ماه محرم، مردم مسلمان و  نهاد. طرحى كه در 
شيعه را متوجه كودكان آسيب ديده و معصومى مى كند كه 
مى  كه  طرحى  هستند،  شهرمان  پرخطر  هاى  حمله  محصول 

غيرضرورى  هاى  هزينه  از  خواست 
اين  بيگناه  هاى  جان   ، روزها  اين 
پناه  و در  زنده ساخته  را  گناهكاران 
روحيه شيعى مردم كشورش او را در 
بار ديگر  دامان حسينى و حسينيان 

تربيتى دوباره و اصالحى دوباره بخشد؛ اما نه اين است كه اين 
كودكان محصول حاكم بودن روحيه يزيد و يزيديان در محله 
هاى شهرمان هستند؟ جمعيت امام على  طرح «كعبه كريمان» 
اى نشانه  و  بويى  جستجوى  در  كه  جمعى  در   ، نهاد  بنا   را 

از امام عادل خود بال و پر مى زنند كه شب ها نگران كودكان 
و  داشت  مى  بر  ها  كوچه  بر  را  مهرش  پر  هاى  قدم   ، كوفه 
آرزوى بر آوردن آرزوى كودكان شهرش را در دل مى پرورد. مى 
خواستيم در ايام تولدش و جارى شدن مهرش بر زمين، جارى 
شده نامش باشيم و آرزوى كودكان شهرمان را برآورده سازيم. 
اما نمى دانستيم كه در شهرمان هنوز كودكى آرزوى خوردن 
تكه اى مرغ را در سر مى پرورد و حال آن كه آرزويش در ميان 
به  ندارد و ديگر كسى  اين دنياى رنگارنگ، رنگى  زرق و برق 

آروزى معصومانه اين كودك نمى انديشد.
جمعيت امداد امام على  طرح «جشنواره فرزندان مهر» را بنا 
نهاده است تا كودكان شهرهايمان را از مدارسى كه در پشت 
آنها سرنگ هاى مصرف شده افتاده است ، به فضاى فرهنگ و 
هنر بكشد و با دست خالى فضايى بسازد كه در مقابل قوت و 
قدرت هيوالى بد شكل كراك و شيشه كه جان و مال جوانان و 
نوجوانان ما را به تاراج مى برد، با خوش بينى جمعى دانشجو ، 

بايستند و مبارزه كنند.
جمعيت امداد دانشجويى امام على طرح «جام اميد» را گذاشته 
است تا نوجوانان و كودكان را از فضاى بى نشاط و بى انگيزه 
خانه هاى پرمشكلشان به فضايى پرنشاط - هر چند به مدت 
چند ساعت - بكشاند و آنها را در آن فضا بپرورد تا فصل آينده 

كشورمان با نشاط و پرشور باشد.
امام على  طرح «جشن كارنامه» را   جمعيت امداد دانشجويى 

ميان  در  را كه  پسركان كوچكى  و  تا دختركان  است  گذاشته 
 چكه هاى مدام سقف هاى خانه شان ، دفاترى گسترده و مشق 
عشقى بى هيچ توقعى از كسى مى نويسند را آفرين گويد و الگو 
سازد. شايد بسيارى نبينند اسطوره بودن او را، گريه هاى او را 
و  گرسنه  با شكم  تاريك  شبهاى  در 
خنده اش را در هنگام گرفتن كارنامه 
است.  بيست  از  پر  كه  اش  مظلومانه 
جمعيت امام على طرح «خانه ايرانى» 
را بنا نهاد. خانه اى كه اميدى باشد 
براى كودك ايرانى نااميد كبود شده از كتك هاى پدر كراكى 

اش و ناچار شده به كسب درآمد اعتيادش. 
 خانه ايرانى ! خانه اى براى هر كودك ايرانى كه بتواند در آنجا 
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   آيا موال على كه شكم بچه هايى امثال من را 
سير مى كرد ، نبايد امروز باشد؟ آيا اين موال 

نبايد دولت ما باشد؟ ( احسان )
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مخدر به چهل هزار تومان حراج شد،  شب ها خوابمان نبرد ؛  
اولين بارى كه خانه بى شيشه زمستان خانواده هاى فقير را در

خيابان حافظ ديديم ، از خود بيخود شديم و اولين بارى كه پاى 
بر سر موهاى خرمايى  فقير  گذاشتيم و دست  در روستاهاى 
شده از سوء تغذيه كودكانشان كشيديم ، ديگر نتوانستيم پاى 

از اين ره بركشيم.
ورود شما را به عرصه معضالت خوش آمد مى گوييم.

اگر جمعى دانشجو با دستانى خالى و دلهايى پرعشق توانستند 
از اين معضالت بكاهند و دلهاى كودكان ايرانى را شاد كنند، 
و تشكل  فرهيخته  مالى، متخصصان  امكانات  با داشتن  دولتى 
هاى مردمى توانمند ، مى تواند انقالبى در اين عرصه پايه نهد  و 
ريشه معضالت را از جاى بركند : جناب آقاى مسئول آينده ! » .

قبل از آغاز بخش اصلى برنامه ، آقاى « على زارعان » مسئول 
طرح  « ايران 1130 »  ، مطالبى را پيرامون كليت برنامه مطرح 

نمود و از آن جمله در قسمتى از سخنانش گفت : 
«... خوشحاليم عضو  جمعيتى هستيم كه با پشتوانه  ضعيف 
ترين افراد اين جامعه ، يك دهه است كه در حال فعاليت براى 
زندگى با صلح و عشق و دوستى و ثبات اجتماعى هستيم. براى 
اولين بار در ايران، جمعيت طرحى اجتماعى ايجاد كرده است 
كه در زمينه معضالت اجتماعى ، پرسش و پاسخ صورت مى 
گيرد. ما مى خواهيم فكر رد و بدل شود. فكر، كارشناسى شود 
مهم  مسائل  جامعه،  در  رايج  تبليغاتى  فضاهاى  در  اينكه  نه  ؛ 
جامعه مثل فقر و اعتياد و ... با تشويق و هياهو و توهين ها و 

شعارها ناديده گرفته شود » .
ايشان همچنين لزوم ساخت و ترويج فضاهاى اجتماعى- علمى 
را  معضالت  كردن  كن  ريشه  درجهت  كشور  اقشار  همه  براى 

يادآورشد .
جامعه  هاى  واقعيت  از  مستند  كليپى  پخش  به  نوبت  سپس  
نحوه  از  حقيقى  اما  دردناك  تصاويرى   مستند  دراين  رسيد. 
نشين  فقير  هاى  درمحله  وساكن  محروم  وطنان  هم  زندگى 
با  روستاهايى  و  بيابان  حاشيه  در  ساكن  ويا  بزرگ  شهرهاى 
امكانات بسيار ناچيز براى زندگى ، به سمع ونظر حضار رسيد. 
تصاويرى كه بيانگر رنجى بود كه بردوش كم توان ترين افراد 
جامعه سنگينى ميكند. كودكان كار ، كودكان خيابانى، زنان بى 
 سرپرست و . . . كه همه درمعرض آسيب هاى اجتماعى از جمله 
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مرهم  رنجورش  تن  بر  رايگان   ، پزشكى  بخورد،  گرمى  غذاى 
شيرينى هاى  آموزه  با  را  اش  زندگى  تلخ  هاى  آموزه   گذارد، 

جمعيت  كتابخانه  از  و  بياميزد  رياضى  و  جغرافيا  و  تاريخ  از 
به  نا  وضعيت  به  كردن  فكر  از  فرار  و  خواندن  براى  كتابهايى 

سامان خود و خانواده اش برگيرد.
را  عيد»  «بوى  است،  گذاشته  را  «كتابخوانى»  طرح  جمعيت 
انسانهاى  براى تربيت  گذاشته است، طرح «تدريس عشق» را 
فرهيخته از بطن درد و رنج، اما نتوانسته است از اين بار سنگين 
در  خواهرانمان  اجبارى  فحشاى  خيابانى،  كودك  اعتياد،  فقر، 
خيابان، مشكالت كودكان بى سرپرست، زنان سرپرست خانوار 

و هزاران معضل اجتماعى ديگر چيزى بكاهد.
جمعى از دانشجويان اين كشور ، تنها ثروتشان يعنى غيرت را 
با همت يكى كردند و توانستند از درياى معضالت اين جامعه ، 

قطراتى را بخشكانند .
اما ديگر خسته ايم !  از ديدن اين چهره هاى تحقير شده كار و 
خيابان خسته ايم. از ديدن چهره عريان و وقيح اعتياد در محله 
هاى فقر زده خسته ايم، از ديدن حاشيه هاى بى سر و سامان 
و معضل خيز شهرهايمان، محله هاى جعفرآباد كرمانشاه، عون 
پاكدشت  هاى  پزخانه  كوره  خان،  قلعه حسن  تبريز،  على  بن 

ورامين، روستاى دوست محمد زابل  ، خسته شده ايم.
ده سال است كيلومترها از خاك اين وطن عزيز را پيموده ايم 
و حال از كسانى كه در مسند رياست جمهورى و دولت آينده 
رفع  زمينه  در  اساسى  انقالبى  و  جويى  چاره  انتظار  هستند، 

معضالت اجتماعى داريم .
 اولين بارى كه ديديم كودكى در باغ آذرى در پاى هزينه مواد 
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بزه ، اعتياد، بيمارى ، فحشا  و... هستند، آن هايى كه فراموش 
 شدگان اين جامعه اند و گويا تنها زمانى ديده ميشوند كه ابزارى

براى كسب وجهه باشند ! 

   نشست 1 
حاضران در اين نشست :

 - دانشجويى  امداد  جمعيت  موسس  نژاد  ميمندى  شارمين 
مردمى امام على / زهرا رحيمى /  على زارعان / فراهانى (نماينده 
انجمن حمايت از حقوق كودكان ) / اكبر رجبى نماينده كمپ 

هاى ترك اعتياد .
  سيد كاظم موسوى ( نماينده مجلس ) و ناصر درخشان به 
شروع از  قبل  موسوى  ميرحسين  مهندس  ستاد  از   نمايندگى 

پرسش وپاسخ ها ، سيد كاظم موسوى درسخنانى با ابراز تاسف 
از تصاويرى كه پخش شد ، گفت : « اينجا ايران است !  از كهن 
ترين سرزمين هاى كره خاكى، ميانگين ثروتش دردنيا 4 برابر 
مردم دنياست ، پل ارتباطى بين شرق وغرب است . آيا مردمى 
با اين داشته ها ، بايد نظاره گر اين صحنه ها باشند؟ كشورى 
كه 26000 ستاره(شهيد) راقربانى كرده تاچيزى كه در شانش 
نيست را نبيند. آيا ميتوان پيرو على بود ونظاره كرد؟ سكوت ، 
جريان معضالت را درجامعه جارى ميكند . نبايد به تنش هاى 
ناصواب تن بدهيم و منتظر معجزه باشيم ، معجزه شور جامعه 
است ، تالش جامعه است ، معجزه يك اتفاق خرق عادت نيست 
، نبض بيدار جامعه است كه مى تواند ناهنجارى ها را از جامعه 

بزدايد . . . ما از ضعف آگاهى رنج مى بريم » .
در اين هنگام ، شارمين ميمندى نژاد موسس جمعيت  گفت : 
«  ما يك نهاد مردمى هستيم . فراموش نكنيم وضعيت ، سال 
هاست كه خراب است ! نبايد اين تصور پيش بيايد كه جمعيت 
يك  سمت  به  را  تريبون  امروز،  مشكالت  تذكر  با  خواهد  مى 
كمك  از  كه  چرا   . دارد  حرمت  سالن  اين   ، بچرخاند  كانديدا 
هايى كه بايد خرج مددجويان جمعيت مى شد ، براى اجاره  آن 
هزينه شده است. اينجا يك نهاد مردمى وكامال بى طرف است. 
ده سال است كه داريم مى پرسيم . مى بينيم جامعه بى تابى 
از ديدن فقر را احساس نكرده و هر دولتمردى هم خواسته يا 

ناخواسته فضا را بر محرومين تنگ تر كرده است » .
 سپس  تريبون در اختيار يكى از صاحبان اصلى آن قرار گرفت 

و « احسان . ق » به نمايندگى از كودكان كار وخيابانى سخنان 
خود را آغاز كرد :

اين  نشيند.  بر دل  ، الجرم  برآيد  از دل  كه  . هر سخن   .  .  »
و يك مدد جوى سابق  فرزند طالق  ، يك  . ق  احسان  جانب 
بهزيستى هستم. من 15 سال پيش  و  تربيت  و  كانون اصالح 
از خانواده خودم جدا شدم و به خاطر عدم صالحيت پدر ، 2 
سال و 6 ماه بهزيستى بودم. بعد از 2 سال و 6 ماه ، گفتند ما 
صالحيت نگهدارى از فردى كه پدر دارد ، نداريم. بعد از آن من 
را به كانون اصالح و تربيت شهر زيبا انتقال دادند. شب تا صبح 
چشم انتظار ورود به اجتماع بودم. پس از ورود به اجتماع ، هيچ 
كس من را قبول نكرد و اجتماع خيلى گرگ بود و خيلى شانس 

آوردم كه دريده نشدم. 

من شب ها روى كارتن مى خوابيدم. در سرما كارتن به زمين 
مى چسبيد و من به كارتن و صبح شهردارى با لگد من را بيدار 
مى كرد. آيا اين انصاف و عدالت است؟ آيا موال على كه شكم 
بچه هايى امثال من را سير مى كرد ، نبايد امروز باشد؟ آيا اين 
موال نبايد دولت ما باشد؟ من چه قدر بچه هاى كار و دختران 
فرارى را در جامعه ديدم كه مواد حمل مى كردند و عده اى از 
آن ها سود مى بردند و آيا ما بايد بنشينيم تا حضرت مهدى(ع) 
بخواهد بيايد؟ ما بايد دعا كنيم كه خدايا به ما قدرت بده. آيا 
صاحبان قدرت به اجتماع خود نگاه مى كنند؟ كه احسان پس 
از 15 سال در به درى ، باز هم كارتن خواب است؟ همين االن 
شب بايد برود در خيابان بخوابد. من شايد به اندازه يك فرد 60 
ساله تجربه داشته باشم و مفيد باشم و بتوانم خيلى از كودكان 
دارم  تمنا  و  دارم  تقاضا  شما  از  من   ... دهم  نجات  را   كشورم 
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كه چنان چه  پرسيد   موسوى  آقاى  نماينده  از  رحيمى  خانم 
 كانديداى مطلوبشان راى بياورد ، آيا سال ديگر همين موقع ، 
دولت ايشان در برابر نهادهاى مردمى  ( در صحن علنى اى كه 
جمعيت تدارك خواهد ديد ) ، نسبت به فعاليت هاى انجام شده 
طى يك سال براى رفع اين معضالت ، پاسخگو خواهد بود؟  . . .  

كه پاسخ كاظم موسوى به اين سوال مثبت بود .
اگر   »  : پرسيد  موسوى  آقاى  از  زارعان  على   ، طرح  مسئول 
معضل اين كودكان را بخواهيم به صورت پروژه اى حل كنيم ، 
مى خواهيم بدانيم پروژه شما ( در دولت كانديداى مورد نظرتان 
) به صورت دقيق چيست؟ برنامه ريزى آن به چه ترتيبى است و 

از كى شروع و تا به كى ادامه مى يابد و تمام مى شود ؟ » 
كه ايشان در جواب گفت : « مصوب شدن يك قانون ، مراحلى 
دارد كه بايد طى شود . . . » ايشان هم چنين  تعهد كرد كه اگر 
بسته پيشنهادى از  نهادهاى مردمى به دستشان برسد ، آن را 

در مجلس هم مطرح خواهند كرد .
سپس « مينا » فرزند يكى از خانواده هاى تحت پوشش جمعيت ، 

به نمايندگى از كودكان درگير با معضل اعتياد ، به روى سن 
رفت .  

ميناى 16 ساله  گفت كه من درمحله « خاك سفيد » تهران 
زندگى مى كنم ؛ با پدر ومادرى معتاد . توى اين منطقه ، من 
بچه هايى رو مى ديدم كه سرنگ به دست پدرشان مى زدند ! 

و با اين كار، خودشان هم به اعتياد  مى افتادند . 
من وقتى اين بچه ها را مى ديدم ، حس و حال بدى داشتم 
و فكر مى كردم هيچ كس با ما نيست و توى اين جامعه هيچ 
دولتى نيست  ،  كه اگر بود ، ما اينجورى زندگى نمى كرديم .  
بچه  نُه ساله به اجبار پدر و مادرش در پارك مواد مى فروشد  
و به جاى مادر و پدرش به زندان مى رود و اين بچه آلوده مى 

شود . . . 
 پدر و مادرى كه با تهديد ، بچه هاى خود را وادار به فروختن 

ازمان سوال مى شود  به خاطر موال وقتى كه   ، به خاطر خدا 
 براى اجتماعمان چه كرديم، على وار و حسينى و امام زمانى به 
مردممان نگاه كنيم. آيا خيابان خوابى من ، براى مملكت من 
افتخار است؟ !  آيا اين افتخار است كه كودكى فال فروشى بكند 
و يا تجارت شود ؟ من براى مملكتم دعا مى كنم كه روزى برسد 

كه ما ديگر هيچ دردمندى نداشته باشيم ...
من مى خواهم از دولتمرد آينده بپرسم ، آيا اين حق من وامثال 
منست كه بعد از 15 سال ، هنوز بايد  در به درخيابان ها باشيم 
؟  چه شب هايى كه سر گرسنه بر زمين گذاشتم ، اما ازديوار 
كسى باال نرفتم . از سرما تمام مولكول هاى بدنم خشك مى 
شد ، اما خدا را شكر مى كردم ، آيا مواليمان على به درد دل 

يتيمان نمى رسيد؟»
احسان پس از خواندن يك شعر و درحالى كه اشك مى ريخت 
هايش  رنج  احترام  به  كه  گرفت  قرار  حضارى  تشويق  مورد   ،

ايستاده بودند . 
 »  : كرد  مطرح  سوالى   ، جمعيت  دبير  رحيمى  خانم  سپس 
آزارى   كودك  از  ديده  آسيب  كودكان  كار،  كودكان  مشكالت 
، سوال اين است كه برنامه هاى دولت شمابراى اين كودكان 

چيست ؟ » .
كاظم موسوى درپاسخ گفت : « كسى نمى تواند بدون صحبت 
ازاشتغال ، معضالت را حل كند و دولت موظف است درچهارچوب 

يك برنامه مدون  ، به حل مشكل اشتغال بپردازد » .
نماينده آقاى موسوى در ادامه ، لزوم فعاليت انسان براى بهبود 
وضعيت خودش را مطرح نمود  و به عنوان مثال ، به  كارهايى 
كه در دوران كودكى خود انجام داده و مرارت هايى كه ديده ، 
اشاره كرد كه دبير جمعيت در پاسخ به اين موضوع ، از ايشان 

پرسيد :
- « يعنى شما با كار كودكان موافق هستيد ؟ ! » 

ايشان  هاى  خانواده  براى  اوال   .  .  . كنم  مى  عرض  حاال   »  -
اشتغال بايد ايجاد شود كه بسيارى از مشكالتشان را حل مى 

كند . . .  » 
- « اما اين كودكان كار و خيابان اغلب خانواده اى هم ندارند كه 

از آن ها حمايت كند و خانواده آن ها بايد دولت باشد ! » .
- « بله . دولت طبق قانون ، موظف است به صورت جدى براى 

سرپرستى آنان اقدام كند » .

   براى سامان دادن به زندگى كسانى كه اعتيادشان را ترك 
داريد؟  اى  برنامه  ، چه  گردند  برمى  به جامعه  و  اند  كرده 
درمعتادان  شايع  هپاتيت  بيمارى  با  درارتباط  كارتان  راه 

چيست؟ ( اكبر رجبى )
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برنامه  بايد  است.  مردود  باد  زنده  و  باد  مرده  شعار    
به وجود آمدن دولت ها  برنامگى  ارائه شود. حاصل بى 
و حكومت هاى تنهاست كه يا على وار مى سوزند و يا 

معاويه وار مى خورند ( ميمندى نژاد ) .

فال و گل و پاك كردن ماشين ها مى كردند تا خرج موادشان را 
دربياورند  و اين بچه ها به مدرسه نمى توانند بروند . خاكسفيد 
محله ايست كه پدر و مادر بچه كوچك خود را با   دود دادن 

به صورتشان ،  آرام مى كنند ! 
خانواده هايى هستند كه به علت 
مشكالت مالى و بيكارى و كمى 
آگاهى به مواد روى مى آورند و 
فكر مى كنند اين طور مى توانند 
بيكارى خالصى  و  مشكالت  از 

پيدا كنند !! اما اين طور نيست ! فرزندان اين خانواده ها روزها 
 و شب ها سر خود را گرسنه بر زمين مى گذارند  و با چشمانى 
گريان مى خوابند و آرزو به دل مى مانند كه به مدرسه بروند و 
درس بخوانند  و رابطه اجتماعى برقرار كنند و تشكيل خانواده 
اى سالم در اجتماع بدهند . اگر پدر و مادر ما مواد مصرف مى 
تاوان كار آن ها را  بايد  ، تقصير ما فرزندان چيست كه  كنند 
بدهيم ؟ ( مينا كه تا كنون با بغض حرف مى زد ،  به تلخى 
ناله حرف هايش را ادامه مى دهد )   با   گريه آغاز مى كند و 
آيند  به در خانه ها مى  ام كه شب ها   را ديده  من فرزندانى 
و آشغال ها را مى خورند  تا كمى سير شوند . . . ! هيچ كس 
نيست جلوى اين نوجوانان و جوانان را بگيرد و مانع ورود مواد 

مخدر به كشور شود . . .
اين به علت بى كارى و كمبود كارخانه ها و توليدات است كه 
بايد كشورى مثل  افراد  به سمت مواد مخدر مى روند و چرا 
ايران كه جوانى جمعيت دارد ، اين گونه آلوده به مواد مخدر 
شده باشد ؟ و من از نمايندگان كشور مى خواهم كشور را طورى 
درست كنند كه هر كس محتاج ديگرى نباشد و هر فردى شغل 
و درآمدى داشته باشد تا بتواند خانواده اش را تامين كند . . . 
شما چه راهكارى براى اين خانواده ها ( درگير معضل اعتياد) 

داريد ؟  . . . حضار ، مينا را نيز به شدت تشويق كردند .
 اكبر  از معتادان بهبود يافته و فعال دركمپ ترك اعتياد از خود
  وچگونگى درگيرى اش با اعتياد گفت،از اخراجش از دانشگاه و

برباد رفتن همه آرزوهاى جوانى اش و از نمايندگان پرسيد براى 
تفريح جوانان چه انديشيده ايد؟ براى سامان دادن به زندگى 
كسانى كه اعتيادشان را ترك كرده اند و به جامعه برمى گردند 
 ، چه برنامه اى داريد؟ راه كارتان درارتباط با بيمارى هپاتيت 

شايع درمعتادان چيست؟ وچه برنامه اى براى حمايت از انجمن 
هاى فعال ترك اعتياد داريد؟ 

همچنين فراهانى به نمايندگى از انجمن حمايت از حقوق كودكان 
، پرسيد : « آيا ساختارهاى ما 
كودكان  نيازهاى  جوابگوى 
هست ؟ آيا نبايد شورايى عالى 
وجود  كودكان  از  براى حمايت 
داشته باشد ؟ براى توقف اعدام 
زير 18 سال چه انديشيده ايد ؟ 

تعريف كودكى و كودك در قوانين كشور ما چيست ؟ » 
را  قانون  ما  دولتمردان  همه  اگر   » گفت:  درپاسخ  موسوى  و 
رعايت مى كردند ، مشكالت حل مى شد . مشكل ما اين است 
 كه قانون مدارى حاكم نيست . سليقه اى برخورد كردن با قانون 
، همين نتيجه ها را مى دهد . بايد ريشه بزه را پيدا كرد ، نه اين 
كه ظاهر مشكالت را پاك كرد ؛ درغير اين صورت عملكردها 

مقطعى خواهد بود» .
 ، نيندازيم  ميان مردم جا  را  تا فرهنگ   » : داد  ادامه  موسوى 

مشكالت ريشه اى حل نخواهد شد» .
ميمندى نژاد با طرح سوالى ادامه داد : « آيا  قانون اعدام زير 
18 سال نيز ، جزء قوانينى است كه بايد به آن استناد شود ؟ »

و  موسوى پاسخ داد: « عدم رعايت قانون هرچند اندك حرام 
است » .

درادامه سوال پيرامون پيگيرى قانون اعدام كودكان ، پاسخ سيد 
كاظم موسوى اين گونه بود : « دولت بايد واقعيت جامعه اش 
را بداند ، دولت عقالنيت يعنى اين ؛ بايد تمام زواياى جامعه را 
ديد و راهكارهاى منطقى ارائه كرد. من دردولت آينده حتما به 

موضوع اعدام كودكان رسيدگى خواهم كرد» .
در انتهاى بحث ، ميمندى نژاد ضمن گاليه از نوع پاسخگويى 
نمايندگان ، گفت كه ما توقع داشتيم كه شما در مورد برنامه 
ريزى روى معضالتى مثل حاشيه نشينى و اعتياد و . . .  صحبت 
كنيد ؛ خب نشد !  . . . شايد اين نوع  نشست ها و بررسى صريح 
نشده  گرفته  جدى  جزئى،  صورت  به  معضالت  ى  برنامه  با  و 
 است. شايد به اين صورتى كه هيچ طرح و برنامه  صريحى گفته 
نخواهند  جلسه  اين  از  چندانى  رضايت  و حضار،  ، جمع   نشد 

داشت . . . 
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در پايان ، خانم رحيمى خاطر نشان كرد كه هر پاسخى از طرف 
ستاد  هر يك از كانديداها به سواالت مطروحه در همايش « 
درج  طرح   به  مربوط  سايت  در   ، شود  ارائه    «  1130 ايران 

خواهد شد.

   نشست 2 
همايش اين نوبت  با عدم حضور نماينده كانديداى دوم (دكتر 
آقاى  و   نگرديد  برگزار  معمول  روال  به  نژاد)  احمدى  محمود 

ميمندى نژاد به سخنرانى پرداخت :
بدهيم.  رواج  جامعه  در  را  محورى  مطالبه  خواهيم  مى  ما   ...

كانديداهاى  تبليغات  در  اما 
جلسات   ، جمهورى  رياست 
پرسش و پاسخ جا نيفتاده است 
. اميدوارم روزى برسد كه مشابه 
در  داشتيم،  كه  اى  مناظره  اين 
 جامعه شكل بگيرد. تا زمانى كه 
نشوند  تشكيل  مردمى  نهادهاى 
نگيرند  حاكميت  از  را  قدرت  و 
و  استبداد  سمت  به  حاكميت   ،
تنهايى  به  و  رفت  خواهد  فساد 
جمعيت   . كند  كار  تواند  نمى 

امام على، نه وابسته به دولت و حزب است ، نه عالقه مند به 
گزارش دادن به بيگانگان . به جاى اينكه منتظر كسى باشيم 
كه برايمان كوروش بياورد، على بياورد ، فرهنگ و شعور بياورد، 
خودمان بايد رفتارمان را على وار كنيم. اين ما هستيم كه بى 
تحمل و بى تاب شديم . اين ماييم كه زير دست و پاى ندانم 
كارى ها داريم خرد مى شويم. اين ماييم كه بايد صحيح و سالم 
بايد تالش  بيايد.  ما  بر  ناسالم  نكند كه  تا كسى جرات  باشيم 

كنيم كه اين فضاها به بهترين نحو وجود داشته باشند . . . 
. . .  اينكه مردم فضا براى بحث هاى اجتماعى و علمى را نمى 
خواهند و بيشتر به دنبال هرج و مرج مى روند. شخص پرستى 
باد و  امام على است. شعار مرده  حركت مردودى در جمعيت 
زنده باد مردود است. بايد برنامه ارائه شود. حاصل بى برنامگى 
 به وجود آمدن دولت ها و حكومت هاى تنهاست كه يا على وار 

مى سوزند و يا معاويه وار مى خورند. نقش اساتيد هم خيلى 
مهم است. اساتيدى كه براى آن ها يك ميز تدارك ديده بوديم 
برخى  در  شد.  حذف  ها  آن  ميز   ، نشدند  حاضر  چون  ولى   .
 كشورها حرف چند استاد ، در حد تغيير يك كشور ديگر اعتبار 

و قدرت دارد ، ولى در اين جا اساتيد حاضر نشدند در صحنه
پى  در  مدام  مدعوين  باشند.   1130 ايران  طرح  ملى  همايش 
ارزيابى جو همايش هستند. از هويت ديگر مدعوين مى پرسند و 
آمدن خود را منوط به آمدن يا نيامدن ديگران مى نمايند . . . ما 
نسبت به محرومين مسئوليت داريم. . . اعتياد در كشور، از سال 
ها پيش فرهنگ سازى شده است. نه اپوزسيون خارج از كشور 
هستيم ، نه جريان داخلى. كل بودجه مان در حد يك گروه كوه 
دانشجويى نمى باشد. . . ما  با اين 
طرح ، خود باورى دانشجويان را 
سوال  بتوانند  كه  داديم   نشان 
به  و  بخواهند  جواب  و   كنند 
حرمت احسان ها ، سينه خيز مى 
 . تنهايى  دوران  در  حتى  ؛  رويم 
ما  مخاطبان  بسا  چه  كه  دورانى 
باشند  كانديداها  نمايندگان  كه 
اميدوارم  من  نكنند.  اى  يارى   ،
جريان  شروع  ايران1130  طرح 
پرسش و مطالبه محورى باشد. . . 
بايد تالش كنيم كه اين فضا را به وجود آورده و حفظ كنيم. با 
تشكيل يك دولت سالم، يك جريان سالم ، انشاهللا در آينده ديگر 

شاهد معضلى نباشيم ... » .
در ادامه ، على زارعان نيز اعالم كرد كه اين فعاليت ، پايه دهه 
هاى آتى خواهد بود و بستر رويدادهاى خوبى در تاريخ مى شود 
. همان طور كه ما ادامه جريان آغاز شده در ده سال قبل ( زمان 

تاسيس جمعيت ) هستيم .

   روز دوم - دوشنبه 18 خرداد1388-  سالن فردوسى 
دانشكده ادبيات فارسى دانشگاه تهران

نشست 3
محسن  دكتر  از  نمايندگى  به  مداحى  ابراهيم  محمد  دكتر   -
سخنانى  ايراد  به   ، دوم  روز  اول  نشست  ابتداى  در   ،  رضايى 
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باشد و نقش حمايت كننده براى NGO  ها دارد. بايد بودجه 
به  است  مقدم  عدالت سياسى  اختصاص دهد.  ها    NGO به 
عدالت اقتصادى . اگر ظرفيت هاى قدرت درست تقسيم نشود، 
ظرفيت هاى ديگر هم درستى تقسيم 
نمى شود. نمى شود قدرت را به يك 
عده خاص داد و عدالت را برقرار كرد. 
ديوار بى اعتمادى كه بين دولت ها و 

NGO  ها هست ، مضر است. . . » .
- سپس آقاى ميمندى نژاد تريبون را 

به دست گرفت :
« . . . من مى خواهم برنامه شما را در مورد حاشيه نشين ها 
بدانم. آيا بايد حاشيه را خراب كنيم تا فساد به شهر بيايد، يا با 
حاشيه مدارا كنيم تا سوء استفاده شود ؟ برخى جاها ، حاشيه 
با بافت شهرى پيچيده شده . نظير دروازه غار ؛ كه فاصله شان 
با مركزيت شهر بسيار كم است. برخورد شما با فساد اجتماعى 
 و يا تعريف شما چيست؟ آيا فساد اجتماعى موى سر يك خانم 

است يا فحشا و توزيع مواد مخدر؟ » .
مداحى درپاسخ : «... حاشيه نشينى علت نيست. معلول است. 
بايد به دنبال منبع آلودگى بود. بايد ابتدا آسيب شناسى كنيم 
و بعد به درمان بپردازيم. يك بخشى از حاشيه نشينى ، بحث 
اقتصادى است و جاذبه  ، فقر  از علت ها  مهاجرت است. يكى 
حاشيه نشينى نظير امكانات و ...  . فساد اجتماعى به چيزى مى 
گوييم كه با مال و جان جامعه هماهنگ نيست. ما قرار نيست 
دين به مردم ياد بدهيم . 95 درصد جوانان برعكس چيزى كه 
القا مى كنند ، ديندارند. ما بايد الگوهاى درست را معرفى كنيم. 
مذهبى  ملى  الگوهاى  هيچ،  ايم  نكرده  درست  پردازى  الگو  ما 
 خود را هم نابود كرده ايم. جوان دچار خالء الگو شده و الگوى 
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پرداخت . از جمله : 
اند. يك دسته  بوده  .  كل جريانات كشور ما سه دسته   .  .  »
غرب مدار . يك دسته دين مدار كه صرفا حاكميت دينداران 

مدار  تمدن   ، سوم  خواهند.  مى  را 
منجر  بايد  انقالب  اميركبير.  نظير   .
اسالمى  ايرانى  بزرگ  تمدن  يك  به 
دولت  ژست  با  االن  ما   .  .  . شود 
سازى  جامعه  خواهيم  مى   ، سازى 
شركت  يعنى  سازى  جامعه    ! كنيم 

درعرصه  ها   NGO كننده  تعيين  نقش  و  در سياست  احزاب 
ظرفيت  كل  خواهد  مى   44 اصل  هاى  سياست   . اجتماعى 
در    . كند  منتقل  خصوصى  بخش  به  را  دولت  اقتصادى 
ها    NGO به  اجتماعى  امور  وظايف  آيا   ، سال  اين 30   طول 

سپرده شد ؟ . . . »  .
- پس از صحبت هاى احسان ، آقاى مداحى گفت :  «... اين 
صحبت ها و اين صحنه ها جامعه اسالمى را مكدر مى كند و 

ناراحت كننده است . . . در تاييد حرفهاى احسان، مقايسه اى
كنيم وضع خودمان را با كشورهاى شاخص . ما در غرب آسيا 
ما  شايسته  جايگاه  اين  داريم،  كه  امكاناتى  اين  با  داريم.  قرار 

نيست... » .
 NGO آقاى فراهانى  پرسيد : « سوال من اين است كه آيا -
ها  بايد در حوزه اجرا باشند يا بايد در برنامه ريزى هاى كالن 
نيز نقش داشته باشند؟ ما در هيچ كدام از وزارت خانه هايمان 

نماينده اى از NGO  ها  نداريم » .
 مداحى پاسخ داد :  « اگر بخواهيم دولت چابك داشته باشيم، 
نمى شود  و  كنيم  واگذار  ها    NGO به  را  كارها  بعضى  بايد 
الزامات مادى فراهم نباشد و مسئوليت به NGO اى  كه براى 
فعاليتش مخارجى نياز دارد، بسپاريم. عدالت سياسى مقدم بر 
فعاليت اقتصادى است.... وقتى ما مى خواهيم NGO هاى برتر 
را حمايت كنيم، عدالت سياسى اتفاق مى افتد. دولت اگر خود 

را رقيب NGO ها بداند، موفق نمى شود . . . » .

- دكتر مداحى : « . . .  با وجود منابع موجود در كشور، طبق 
محاسبات، 60 برابر جمعيت كنونى ايران را هم مى توان پوشش 
 داد .... اين كه دولت تعداد  استخدامى كمى دارد و بايد چابك

   من از شما سوال دارم و دوست دارم جواب 
بشنوم . دوست دارم امروز اجتماع من و اون 
 ، بشه  جمهور  رئيس  خواد   مى  كه  كسى 

جواب منو بده ( احسان ) .
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نا مناسب را مى پذيرد. كرامت شخصيت آدم ها بدين گونه زير 
 ، دارد  منافات  با هنجارهاى جامعه  كه  رود. چيزى  سوال مى 

فساد است » .

   نشست 4 
- از ستاد آقاى مهدى كروبى ، آقايان دكتر راه چمنى و دكتر 
كزازى  و دكتر نيك فر در  آخرين نشست همايش هاى ايران 
1130 حضور يافتند كه در ابتدا آقاى راه چمنى صحبت كرد : 
« . . . اگر قدرت خريد مردم باال رود و درآمد سرانه باال رود ، از 

آسيب هاى اجتماعى جلوگيرى مى شود . . . اگر بتوان قدرت 
مشكالت  از  بسيارى   ، برد  باال  را  مردم  سرانه  درآمد  و  خريد 

برطرف مى شود. 
ما در تهران 30 نقطه معضل خيز داريم كه من شخصا 12 نقطه 
را بررسى كرده ام . . . طرح سامان دهى حاشيه نشين ها در 
زمان دولت آقاى خاتمى آغاز شد . من در بهزيستى مسئوليت 
داشته ام . طبق آمار ،  8 ميليون حاشيه نشين داريم . زنان 
سرپرست خانوار ، جزء آسيب هاى اجتماعى نيستند . همچنين 
پيگيرى  را  پوشش  تحت  هاى  خانواده  سازى  توانمند  طرح 
نموديم . . . اجراى طرح بيمه اجتماعى زنان سرپرست خانوار و 

طرح مستمرى خانواده نيز از برنامه هاى مطرح است. 
همچنين بحث بيمه تحصيلى دانش آموزان. طرح پيشگيرى از 

اعتياد و حتى از ايدز و . . . »  .
چمنى  راه  به  رو  هايش  صحبت  از  بخشى  در  ق   . احسان   -
؛ كردم  خوابى  كارتن  من  سال  ساليان   .  .  .  »  : گفت  و   كرد 

 در دوره اى كه شما رياست بهزيستى بوديد ، من كارتن خوابى 
رفع  دنبال  كنيد  مى  بيان  شما  كه  اى  دوره  در   . كردم  مى 
   ! اين بنده حقير رو نديديد ؟  ، چرا  معضالت اجتماعى بوديد 
چرا نديديد يك عده اى فقير وجود داره؟ چرا نديديد كودكانى 

رو كه در سرما ، از  زور گرسنگى مى مردن ؟ !  چرا نديديد كه 
احسان از سرما مى چسبيد به زمين؟! و هيچ كسى نبود كه به 
دادش برسه . . . آيا اين حق ما بود ؟ !  . . . من از شما سوال 
دارم و دوست دارم جواب بشنوم . دوست دارم امروز اجتماع من 
 . و اون كسى كه مى خواد  رئيس جمهور بشه ، جواب منو بده »
پرسيد   ، احسان   هاى  پايان صحبت  از  پس  رحيمى  خانم   -
: « . . .  ريِز برنامه هايتان در مورد كودكان كار و خيابان كه 
معضلى است كه پيش آمده  و  وجود دارد و پيش گيرى هم 

نشده  چيست؟ » .
  NGO نيك فردرپاسخ گفت : «... بهترين راه ، به كار گيرى 
مشكالت  و  باشيم  داشته  فعال  هاى     NGO اگر   . هاست 
اجتماعى را دولتى نكنيم ، يك راه حل مناسب است. دولت بايد 

اعتبار دهد » .
اين  به دشوارى  هايش  از صحبت  بخشى  در  فر  نيك  دكتر   -
جلسه اشاره كرد و گفت : « اين شايد سخت ترين جلسه اى 
را  بحث هاى خاص خودش  ، چون  ام  باشد كه شركت كرده 

دارد » .
- نماينده انجمن حمايت از حقوق كودكان پرسيد :

براى  نهادى  تاسيس  براى  اى  برنامه  كروبى  آقاى  آيا   .  .  .  »
پرداختن به كودكان دارند؟ بحث بعدى در مورد قوانين مربوط

اين كه تعريف كودك چيست؟ بحث بعدى  به كودكان است. 
حقوق كودكان و اقوام اقليت مذهبى است و كنوانسيون حقوق 

كودك » .
 نيك فردرپاسخ اظهار داشت :

توجه كنيم.  به كودك  بايد  ما  داد.  نخواهيم  نهادى تشكيل   »
درحوزه جوان، برنامه اى شفاف ارائه كرديم. در رابطه با  اقليت 

ها ، بدون شك قوه مجريه، فقط يك قوه است. ولى حتما در 
مورد تعامل با قواى ديگر ، از پيشنهاد NGO ها استفاده مى 
مورد  در  است.  خارج  ما  دست  از  قوانين  اين  از  بخشى  شود. 
كنوانسيون ها تا آنجا  كه به مسائل شرعى برخورد نمى كند 

انجام مى دهيم » .

به  هايش  صحبت  از  بخشى  در  فر  نيك  دكتر    
اين   »  : گفت  و  كرد  اشاره  جلسه  اين  دشوارى 
شايد سخت ترين جلسه اى باشد كه شركت كرده 
ام ، چون بحث هاى خاص خودش را دارد » ( يكى از 

نمايندگان آقاى كروبى ) .
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     رهيافتى به دروندرباره مجموعه كالس هاى
          نازنين كريمى

بى  تازه مى شود جز آن چه كه  بارد همه چيز  باران كه مى 
عشق، سترون و بى حاصل مى ماند:  قلب آدمى !

 و راهى كه در پيش است راه عشق است و اما چگونه مى توان 
راه عشقى هم تراز عشق خداوند به انسان هايش  يافت و در 
آن قدم نهاد؟ و اصال راه چيست و بار امانت به چه معناست؟ 
به بيان ديگر، اين كه ما كه هستيم و چه ماهيتى داريم  و اين 
كه از كجا آمده ايم و به كجا خواهيم رفت، ديرزمانى است كه 
انديشه و احساس بشريت را به خود مشغول كرده است. فالسفه 
پاسخ  اين سواالت  به  كه  اند  نموده  تالش  بسيارى  و حكماى 
دهند، هر كدام به طريقى و دردا كه آن چه هنوز در اين ميان 
انسان به خود و جهان خود  باقى مانده ، جهل و عدم آگاهى 
است كه هر نظريه اى را درباره آن ها به دليل همين نادانستگى 
به بن بست مى كشاند و اين گونه است كه بسيارى از مكاتب 
فكرى و جهان شناسى به انفعال، شكست يا جنگ بيهوده انسان 
ها با يكديگر مى انجامند. موضوع اصلى مجموعه كالس هاى « 
رهيافتى به درون » ، علوم روحانى است ؛ علومى كه در ارتباط 

مستقيم با مبحث آگاهى قرار  دارند .
به نحوى كه هر  را اليه اليه فرض كرد،  توان آگاهى كل  مى 
اليه اى روى اليه ديگر قرار گرفته است. لذا احاطه به هر اليه 
باالتر،  به طبقه  رسيدن  و  رفتن  پيش  براى  آن  كامل  و درك 
ضرورى است. به اين ترتيب در پايين ترين اليه آگاهى و اقتدار 
او قرار گرفته است و پوشيده نيست كه  يك فرد، جسم خود 
تا چه حد شناخت و توانايى اداره اين جسم توسط فرد پايين 
است. اليه بعدى روح، روان و ابعاد غير مادى وجود انسانى است 
كه انديشمندان و روانشناسان بزرگى چون فرويد و يونگ درباره 
 ، اند  پرداخته  ها  انسان  درمان  به  و  نموده  پردازى  نظريه  آن 
كمونيست هاى بلوك شرق سابق تحقيقات علمى روى آن انجام 
داده اند و هنرمندان از توانايى هاى غوطه ورى در ناخودآگاه 
چه  چنان  اند.  گرفته  بهره  فرد  به  منحصر  آثار  آفريدن  براى 

مطابق نظريه فرويد، ابعاد خود، فراخود و ناخودآگاه را 
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براى روان آدمى در نظر بگيريم، تقريبا تمامى محققين در وجود 
ناخودآگاه در انسان و حتى در جوامع، معتقدند. اين ناخودآگاه 
از آن مى  باورهاى جمعى  همان جايى است كه اسطوره ها و 
آيند، تمدن ها بر مبناى اجزاى آن ساخته يا ويران مى گردند، 
پايه بخش  بر  نيز تصميمات شخصى،  انسانى و  رفتارهاى بين 

ناشناخته  و  تاريك  هاى 
ناخودآگاه  شكل مى گيرند. 

فصل  سر  ساير  جمله  از 
اين  در  شده  تدريس  هاى 
و  شكار(شكار  انرژى  دوره، 

شكارگرى)، مباحث اعداد، تاريخچه آگاهى بشر از دوره انسان 
هاى نئاندرتال، ساختار مغز و آگاهى، انرژى درمانى و شناخت 
 ( search ) اديان هستند. به عالوه، تشريح سيستم جستجو
مقايسه  قابل  اينترنتى  جستجوهاى  با  نوعى  به  كه  جهان  در 
مى باشد ، نمونه ديگرى از آموزه هاى اين دوره است . بر پايه 
عميق ترين خصوصيات ناخودآگاه فردى و جمعى، آن چه كه 
ناخودآگاه ما search نموده است، در زندگى خود و جهانمان 
تجلى مى يابد. البته اين الگوى دوگانه خودآگاه و ناخودآگاه ، 
با الگوهاى دوگانه ديگرى همچون مونث و مذكر، باال و پايين، 
سرد و گرم، مرگ و جاودانگى، حيات و فساد، در تمامى حيات 
جريان داشته و يكى از پايه هاى رمزآلود جهان، يعنى اعداد را 
تجلى مى بخشند. بيش از همه، تضاد و از يك به دو رسيدن، 

مبانى ديالكتيك و حركت را در اين جهان شكل مى دهد.
***

برداريم. چرا كه خداوند  باران  را زير  بياييد گام بزرگ  و حال 
بر ما بركت را بارانده . حال آن كه ما در زير امنيت سقف خانه 
هامان خفته ايم، و چه بسيار كه از غنودن در اين آغوش گرم 
خداوندى دور شده ايم و بركت را به فاضالب ها رهنمون ساخته 

و از آن روبرگردانده ايم. 
تفاوت اصلى اين دوره با دوره هاى مشابهى كه در زمينه علوم 
روحانى برگزار مى شود ، در اين جاست كه آموزش كليه تكنيك 
هاى علوم روحانى و تالشى كه جهت ارتقاى اليه هاى آگاهى 
تك تك افراد حاضر در كالس انجام مى شود، نه تنها به هدف 
به  آن  بر  عالوه  بلكه  فردى،  آرامش  و  شعف  و  اقتدار  افزايش 
 منظور ارتقاى آگاهى و اقتدار كل بشريت است تا از طريق كار 

 در اليه هاى علوم روحانى، در نهايت جهانى زيبا و در صلح و
آرمان  اين  شود.  ايجاد  آن  موجودات  تمامى  براى  شادمانى 
جهت  ها  انسان  ساير  به  كمك  براى  تالش  طريق  از   ، بزرگ 
بهبود زندگى شان محقق مى شود و در مسير خود به بهبود 
با  افراد  كه  آن،  آگاهى  پايين  هاى  اليه  در  خصوصا  جامعه 
بضاعت مادى و معنوى كم، و يا 
و  اجتماعى  نامطلوب  شرايط 
مى   ، گيرند  مى  قرار  فرهنگى 
رسد؛ چرا كه اصلى ترين نقاط 
فساد و تباهى روح آدمى و تمام 
بشريت، در بزهكاران، مجرمان، معتادين و مفسدين يك جامعه 
قرار گرفته است كه بيش از همه نيازمند كمك و ارتقاى مادى 
دارند  نياز  به كمك  كه  بيمارانى هستند  ها  آن  اند.  معنوى  و 
برسد كه نشاط  باور  اين  به  نه حذف شدن. الزم است جامعه 
و خوشبختى اش از سعادت كليه افرادش، از جمله مجرمان و 

قربانيان جرم هايى مانند اعتياد و فحشا، مجزا نمى باشد.
آگاهى  حد  از  مان،  جامعه  و  ما  آگاهى  كه  است  درد  اين،  و 
شكم و تناسل، باالتر نرفته و به قلب و مغز نرسيده است.  اگر 
سيستم چاكرايى را در بدن در نظر بگيريم، گذر از آگاهى هر 
مرحله و تسلط بر آن، مقدمه در بر گرفتن آگاهى طبقه باالتر 
و  خور  بر   ، ما  امروز  جهان  آگاهى  سيستم  متاسفانه   است. 
خواب و شهوت متمركز گشته است. چه فراوانند آنان كه غايت 
آرزوهاشان ، در  داشتن خانه اى بزرگ تر، ماشينى مدل باالتر 
و . . . خالصه شده است !  حال آن كه انسان ، اگر سقف آمال 
خويش را فراتر از اين ماديت بدوى تعريف كند ، به زندگى بر 
پايه گشايش انرژى چاكراهاى باالتر، مانند قلب و مغز خواهد 
رسيد و آن گاه زبان ما عشق ، و ابزار ما آگاهى خواهد بود تا 

بتوانيم آرمان بزرگ مان را تحقق بخشيم.
*

ما  بر  باران  كه  كند،  يارى  مرا  كه  اى  دهنده  يارى  كجاست   
تخته  به  كودكانمان  هاى  و حال شكم  است  و گذشته  باريده 
پشت چسبيده و دل هاى آدميان از محبت و عشق ورزى به 
همنوع خالى گشته، و اين زمانه تب آلود هر دم حامله جنايتى 
ديگر در حق بشريت در بند جهل و فقر است... و حال، بياييد 

دوستان و همدالن، كه كار ما باراندن باران است...

31

   موضوع اصلى مجموعه كالس هاى « رهيافتى به درون 
با  « ، علوم روحانى است ؛ علومى كه در ارتباط مستقيم 

مبحث آگاهى قرار  دارند .
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مدرس اين دوره ، موسس جمعيت ، « شارمين ميمندى نژاد » 
بهانه رشته  به  و  تعقيب درد جامعه  در  بار  نخستين  است كه 
تحصيلى خود كه هنر و نمايش است ، با دوره هاى علوم روحانى 
سال  ده  از  بيش  اكنون   . شد  آشنا  پزشكى  نظام  سازمان  در 
را  درون  به  رهيافتى  هاى  دوره  يكبار  هر چند سال  كه  است 
و سطوح  به جامعه  بسيارى  بركات  راه  اين  در  و  كرده  برگزار 
آگاهى آن و از طرف ديگر به طبقات دردمند و رنج ديده جامعه 
رسانده است. چرا كه در سطوح عملى، كالس فرم معمول خود 
آسيب  اقشار  ميان  به  آن  شاگردان  كه  است  الزم  و  ندارد  را 
ديده و دردمند جامعه روند تا آموخته هاى خود را جهت بهبود 

وضعيت بيماران، قربانيان جرم و مظلومان به كار بندند. 
در اين ميان كودكان كه روياى جامعه فردا را مى سازند از جمله 
اصلى ترين اهداف اين بهبود و كمال يافتن هستند .  چرا كه 
گرفته  شكل  آن  ديروز  كودكان  روياى  در  جهان،  فعلى  شكل 
نجات  ما،  نجات  هستند.  بزرگى  زنان  و  مردان  حاال  كه  است 
جامعه و نجات فرداى جامعه جز با نجات كودكان آن از ترس، 
فقر، فساد و سوء استفاده هاى مادى و معنوى كه روياى آن ها 
را تيره و تار مى كنند،  ميسر نمى باشد. رويايى كه جز سعادت، 
زيبايى و پاكى برازنده آن نيست چرا كه صاحبان آن، پاك ترين 

و خالص ترين انسان هاى روى كره زمين اند: كودكان.

تا ببارد باران، ما كوه درد به گرده كشيده و دم بر نياورده ايم. 
ما در بى غل و غش ترين آينه ها به خود نگريسته ايم و با خود 
روبرو شده ايم، و از آن چه كه ديده ايم به خود لرزيده ايم. پس 
تيشه برداشته ايم ونه به آينه، كه به ريشه هاى خويش زده ايم 
و آن را از اسارت سنت هاى پوچ، دردهاى بى حاصل و تعهدات 
بيمارگونه به توهمات جمعى، رهانيده ايم. سپس از درون قبر 
بى انجام خويش برخاسته ايم :  زنده !  چنان كه به هزار زندگى 
بيارزد و ميان جهان چرخيده ايم تا باز بيافرينيم هزاران زندگى 
از زيبايى، شادمانى و آرامش خداگونه اى كه نه پيامد، كه  را 
همنوعان  ياد  به  تا  است.  روحى»  من  فيه  «نفخت  ذات  خود 
مان بياوريم كه چه بسيار حامل نور خدايند در جهان... ايمان 

داريم...
...

باران مى بارد..... 

32

كالس هاى رهيافتى به درون نخستين بار در سال 1375 در 
 ، اوليه جمعيت  و هسته  برگزار شد   ، دانشگاه صنعتى شريف 

توسط عده اى از برگزيدگان همين كالس تشكيل شد .
در سال گذشته و در حال حاضر نيز اين دوره آموزشى ، توسط 
در حال  مختلف  در سطوح  نژاد»  ميمندى  رمين  شا   » استاد 
برگزاريست ( در دانشگاه هايى نظير شريف ، اميركبير ، خواجه 

نصيرالدين طوسى و نيز در برخى از مراكز فرهنگى ديگر ) . 
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به عالوه زن عصبي و بي عاطفه و سرد مزاج، داليل ديگري براي 
رو آوردن مرد به اعتياد بود. خصوصٌا وقتي كه پايش شكست و 
خانه نشين شد و جز غرولند همسر و فحش و بد و بيراه چيزي 
نصيبش نشد . اين بود كه مونسش شد ترياك و بعد هم هروئين 
، آن هم وقتي كه تازه دخترش زبان باز كرده بود و شيرينيش ، 

نوشداروي پدر بعد از مرگ سهراب غيرت شده بود .
   عادت اعتياد ... عبث و بي حوصله و گيج و آس و پاس در 
 خيابانها در حالي كه  دختر بچه در پيش مي دويد. تنها دل

خوشي دختر بچه پدرش بود كه در نهايت اين دويدن ها در 
شب سرد او را در آغوش مي گيرد و هر دو بر روي كارتن مقوايي 

در زير انبوهي از نايلونها و پتو پاره اي بخواب مي روند .
از  با پولي كه       يك روز پدر دختر بچه تصميم گرفت كه 
گدايي و صدقه جمع كرده بود، برود به روستاي مادريش شايد 
فرجي شود . به همراه دختربچه راه افتادند و رفتند به ترمينال 
اتوبوس راني ... بليطي خريدند و منتظر  ساعت حركت شدند . 
پدر زانويش را به بغل گرفت و نشست . دختر بچه هم در كنار او 
بر روي زمين نشسته  و با تكه گچي كه پيدا كرده بود ،  برروي 

زمين دختر بچه اي را با موهاي دم موشي مي كشيد . 
    پدر رفت و تكه ساندويچي از پيرزني كه حواسش نبود كف 
رفت و آمد به سراغ دختر بچه ساندويچ را به او داد و خودش 
 ، با دست  و  نگاه كرد  را  و خوردن دختربچه  با عالقه نشست 
را  او  و  زد   كنار  پيشانيش  از  را  بچه  موهاي دختر  ناخودآگاه 

بوسيد . 
 

اتوبوس آمد و مسافرها را صدا  راننده  بود كه     نزديك عصر 
از گوشه و كنار ترمينال به سمت  ناگهان عده ي زيادي   . زد 
اتوبوس هجوم آوردند . پدر دختر بچه هم از جايش جست و 
دست دخترش را كشيد و به سمت اتوبوس دويدند و به ازدحام 
را  فرزندش  دست  بچه  دختر  پدر  رسيدند.  اتوبوس  مقابل  در 
تا  داد  مي  را هل   همه  ازدحام  آن  در  و  بود  محكم چسبيده 
خودش و بچه اش سوار اتوبوس شوند . همين كه به پاي در 
براي  را  خودش  كه  آمد  يادش  ناگهان  پدر  رسيدند،  اتوبوس 
مسير طوالني اين سفر نساخته و ممكن است بين راه خماري 
بزند ؛ پس بليط را نشان داد و دختر بچه را سوار اتوبوس كرد 
به  . دويد  ترمينال  هاي  توالت دستشويي  به سمت   وخودش  

آنچه را كه مي نويسم برايم به شدت واقعي است و آن را با تمام 
وجودم لمس كرده ام . آري من تمامي عشقم را در پشت سر 
جا گذاشتم  و گذشتم . قطره قطره قطره اشكهايم را به پاي 

اين قصه ريخته ام .

  كابوس پشت سر مانده
شارمين ميمندى نژاد 

 
  يك شلوار پسرانه پوشيده بود و پي پدرش مي دويد . سر و 
و ضعش با موهاي كوتاه و  شلوار مشكي پارچه اي خط دارش  
بيشتر به جاهل ها مي زد تا دختر بچه اي هشت ساله . پدرش 
يال دانگ و دراز و بي قواره با كفشهايي گشاد و پاره جلوتر از 
او خود را مي كشيد . كمي گيج از خماري و نئشگي بود . از 
روزي كه مادر بچه به تنگ آمد و از خانه اين مرد معتاد فرار 
كرد، دوسالي مي گذرد . مادر خواست كه دختر بچه را از پدر 
بگيرد ،اما نتوانست و دختر بچه ماند پيش پدر . حقيقتش دختر 
بچه پدر را بيش از مادرش دوست داشت و پدر نيز با تمام آنكه 
هروئين غيرتش را برده بود ،ولي  عاشقانه  دختر بچه را مي 

پرستيد .
از كار  آغاز شد كه پدر دختر بچه  از زماني  اعتياد كشنده     
بيكار شد  و ديگر كسي به او منبت سفارش نمي داد ، كاري كه 
پدر دختر بچه در آن تبحر داشت . همه بازار رفته بودند سراغ 
 منبت هاي ارزان قيمت چيني ... فقط هم همين نبود ، بيكاري
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توالت كه رسيد متوجه شلوغي بيش از حد آن شد ، شروع كرد 
به قسم دادن كساني كه در صف ايستاده بودند تا نوبتشان را 
به او بدهند . باالخره كسي راضي شد كه در مقابل التماسهاي 
او نوبش را به پدر دختر بچه بدهد . به سرعت وارد توالت شد 
. شير آب را بر روي آفتابه باز كرد تا صدايش حواس ديگران 
از زير لباسش   . از آنچه كه در توالت  مي گذرد پرت كند  را 
وسايل ساختن را در آورد و شروع كرد و سوزني را كه چندين 

بار مصرف كرده بود پر كرد 
و رگ گرفت و زد تو رگ 
صداي  حين  همين  در   .
از  كه  راشنيد  دخترش 
پشت توالت او را صدا  مي 
زند . بيرون آمد و تشري 
به سر بچه كشيد كه چرا 
از اتوبوس پياده شده و به 
توالت مردانه آمده. دست 
به  و  گرفت  را  دختربچه 
دويدند  اتوبوس  سمت 
از  آمدن  بيرون  هنگام   .
دختربچه  پدر   ، توالت 
نگاهي را حس كرد كه به 

روي دختربچه سرتا پا سر مي خورد و پايين مي آيد . برگشت 
كه صاحب  نگاه را بشناسد ، اما او بعد از نظر بازي ، به سرعت 
رفته بود . پدر دختر بچه خدر و نئشه به صفي كه قصد سوار 
دخترش  متوجه  كه  آن  بي  و  زد  داشتند  را  اتوبوس  بر  شدن 
باشد، در صف فرو  شد و از هركس جلو زد و خود را به ابتداي 
صف رساند و پاي چند نفري را هم لگد كرد و سوار شد و رفت 
به تقال  . دختر بچه   اتوبوس بي خيال نشست  نزديك پنجره 
براي سوار شدن افتاده بود . اما مسافران بچه را هل مي دادند 
. پدر خود را به صندلي رساند و نشست و سر به شيشه سرد 
چسباند و به بيرون خيره شد . باالخره دختربچه بابا كنان موفق 
شد خود را به پاگرد اتوبوس برساند . شاگرد راننده  اتوبوس فكر 
كرد كه دختربچه گدايي است كه به خاطر گدايي كردن مي 
خواهد سوار اتوبوس شود و مانع او گرديد . دختربچه به شاگرد 
 راننده پدر خود را نشان داد . پدر دست برد و در جيب بليط 

دختربچه را بيرون آورد تا به شاگرد راننده نشان دهد. اما بليط 
را كه دردست گرفت ،آن را دوباره مچاله كرد و در ته جيبش 
چپاند و از سرنئشگي شروع به خنده بي دليل و بي جانى كرد 
و بي تفاوت به دخترش كه با تشر راننده پياده مي شد ، خنديد  
و همچنان كه عقل از سرش پريده بود ، با خنده اى مريض ، 
سر به شيشه سرد پنجره گذاشت و دخترش را كه ميان موج 
راه  اتوبوس   . كرد  نگاه   شد،  مي  دور  اتوبوس  از  مردم  شلوغ 
افتاد و آرام از محوطه ترمينال بيرون آمد . دختربچه به دنبال 
اتوبوس  دويد و بابا  بابا  زد 
. اتوبوس كه سرعت گرفت 
افتاده  گريه  به  دختربچه   ،
بود و جيغ مي زد و در پي 

اتوبوس مي دويد . 
 

از  اتوبوس  كيلومترها  
پدر  و  بود  شده  دور  شهر 
كه  طور  همان  دختربچه 
شيشه  بر  را  دارش  سرتب 
اراده  بي  بود  گذاشته  سرد 
اي  خنده   ، خنديد  مي 
به  بعدتر  ساعتي  به  كه 

گريستنى سخت تبديل شد ...
 

پدر دختربچه كه نئشگي از سرش پريده بود، با اولين اتوبوس 
پيدا كند  را  تا دختربچه اش  برگشت  به سمت شهر  از دهات 
ماتمي سخت  در  هرازچندگاه  و  زد  مي  شور  دلش  راه  تمام   .
مي گريست و خود را لعنت مي كرد كه چرا فرزندش را تنها 

گذاشته ...
 

به ترمينال رسيد ... بادي همه پاره كاغذها را به هوا بلندكرد . 
پدر دختربچه نام فرزندرا فرياد مي كرد اما هيچ پاسخي نمي 

شنويد ...
 

 با همان شلوار مشكي راه راه پسرانه بر تخت فلزي و رنگ و  رو 
 رفته اي كه تنها با پتوي كهنه سربازي پوشيده شده بود ، در 
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اتاق توالت شور ترمينال با نگاهي مسخ و خيره به دور دستها، 
را  او  بود  داده  كه  هايي  نشاني  با  دختربچه  پدر   . بود  افتاده 

باالخره يافته بود ...
پدر هرچه باالي سر دخترش داد زد و اشك ريخت و نام او را 
فرياد زد و گونه هايش را بوسيد، نتوانست او را از  خيرگي بيرون 
بياورد . چهره زخمي دختربچه و لباس پاره اش مي رساند كه 
در اين ترمينال ، آن چه كه نبايد اتفاق مي افتاده ، افتاده ... پدر 
پاره هاي لباس و تن زخمي دخترش را مي بوسيد و با اشك مي 
شست و از درك لحظه هاي سخت فرزندش كه در اين ترمينال 

كشيده و يا در تمام زندگي ، به ضجه افتاد و فرياد  زد :
. پدر خوبي  اعتيادمو مي زارم كنار   ! برگردون   خدايا!بچه مو 

براش مي شم . فقط برش گردون ...
 

از آن روز توالت شور ترمينال تا سالها، مهمان هايى در اتاق خود 
داشت . بچه اي كه خيره به سقف و بي هيچ حرفي چسبيده 
به تخت آهني زوار در رفته اش شده بود و مردي كه هرصبح 
از جگر فرياد مي كشيد و از گريستن ، كف از دهان بيرون مي 
آورد و تنها در ديوانگى تمام ، خدا را قسم مي داد تا بچه اش 

را به او برگرداند .
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انتخاب شوند و برنامه اى ويژه جهت ارتقاى توانايى ها و استعداد 
هاى بالقوه  آنان طراحى، تدوين و تدريجا اجرا شود. 

امروز با سرمايه گذارى روى استعدادها، مى توان فردايى روشن 
داشت؛ هم براى خود فرد و هم براى جامعه. بدين ترتيب مى 

توان به ارزش بى بديل انسان در امر آموزش تاكيدى دوباره
داشت و به جوهر اين كالم اميركبير پى برد: 

« اگر نيت يك صدساله داريد، انسان تربيت كنيد »
آموزش دانش آموزان ياد شده در اين مرحله ، تمامى  ابعادى  
كه جهت رشد آنان بايد لحاظ گردد ، در بر مى گيرد ؛ عالوه 
 ، ابتدايى  حياتى  نيازهاى  زمينه  در  خانواده  مالى  حمايت  بر 
خانوادگى  شرايط  كامل  تحليل  و  تحقيق  شامل  پارامترهايى 
جامع  بررسى   ، كودكان  اين  عاطفى  حاد  مشكالت  رفع  براى 
وضعيت جسمى و روانى دانش آموز و  ارائه برنامه خاص براى 
از  استفاده  با  فرد  بلند مدت  و پيشرفت در  بهبود كوتاه مدت 
متخصصين مجرب ، از جمله موارديست كه در راستاى تحقق 

هدف ميان مدت ، مدنظر قرار مى گيرد . 
3. هدف بلند مدت:

ايجاد و توسعه مدارس غيردولتى شبانه روزى  تحت نظر و با 
بيدارگران  كه  نو  نسلى  آفرينش  براى  استانداردهاى جمعيت  

آينده ايران و جهانند. 
 ، شوند  مى  زاده  خيز   معضل  محالت  در  كه  كودكانى  براى 
نمى  اگر  داشت.  بايد  ديگرگونه  اى  انديشه  و  متفاوت  فكرى 
توانيم محيطى كه در آن پاى به دنيا گذارده اند تغيير دهيم، 
نجاتشان محيطى جديد خلق كنيم. محيطى  براى  توانيم  مى 
بازيابند...  آن  از آن ها دريغ داشته، در  كه هر آن چه جامعه 
گرفته  و سرپناه)  لباس  و  (غذا  زيستى  نيازهاى  ترين  از ساده 
تا بازى و تفريح، آموزش مناسب و موثر و از همه ضرورى تر: 

محبت عميق انسانى.
كه  كودكانى  سرنوشت  دادن  تغيير  براى  سازيم  مى  مدارسى 
هيچ پناهى جز آغوش مهر ما ندارند. كودكانى كه قلب هايشان 
از ترس و تنهايى ديوانه وار مى تپد و همه آسمان ها و زمين را 

با ديدگان اشكبارشان شبانه روز  به يارى مى طلبند...
اين گونه «  تدريس عشق » خواهيم كرد و درس عشق خواهيم 
و  عاشقانه  ايمان  با  ناگهان  كه  طفلى  ترسان  نگاه  از   آموخت 

  تدريس عشق  و اهداف سه گانه آن
كاشتن دانه هايى براى رويش جنگلى شاداب در فردايى 

كه دور نيست
گروه آموزش جمعيت امداد دانشجويى – مردمى امام على (ع)  

طرح « تدريس عشق»  را  با اهداف زير ايجاد كرده است:
1. هدف كوتاه مدت : 

ارتقاى سطح علمى دانش آموزان و آشنايى ملموس دانشجويان 
بيدارى  موج  ايجاد  و  با حقايق جامعه  فرهيخته  اقشار  ساير  و 
نسبت به سرنوشت شوم بشريت در صورت ادامه نا آگاهى فعلى 

در كشور و جهان .
برگزارى كالس هاى تقويتى براى دانش آموزان مناطق محروم 
جهت آماده سازى آنان در امتحانات پايان ترم. تاكنون در پنج 
نيمسال تحصيلى متوالى و در سه شكل اين دوره هاى فشرده 
تا   سال 1386  ماه  ارديبهشت  از   ) است  شده  برقرار  آموزشى 

ارديبهشت ماه سال 1388).  اين سه شكل عبارتند از : 
الف – تدريس در منازل محرومين 

ب – تدريس در مدارس مناطق محروم 
محيط  در  آموزان  دانش  و حضور  دانشگاه   در  تدريس   – پ 

دانشگاه 
از  نيز  مواردى  در  و  دانشجويان  از  اغلب  طرح   اين  معلمين 
با  اساتيد دانشگاهى داوطلبى هستند كه  و  با سابقه  مدرسين 
كرده  آمادگى  اعالم  و  نام  ثبت  طرح  هاى  همايش  در  حضور 

بوده اند .
2. هدف ميان مدت :

كشف استعدادهاى دانش آموزان و پرورش همه جانبه آنها  تا 
به ثمر رسيدن نهايى .

اين بخش به طور رسمى ، از مرداد ماه سال جارى آغاز شده 
مستعد  آموزان  دانش  از  تعدادى  كه  است  اين  بر  قرار  است. 
خانواده هاى تحت پوشش جمعيت ، پس از بررسى هاى دقيق 
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به آرامش مى رسد، لبخند مى شود و  حركت دگرخواهانه ما 
معناى بلند دوست داشتن مى گردد! 

( منبع : وبالگ طرح « تدريس عشق » :
 ( www.tadrise-eshgh.blogfa.com

   تغيير براى ميالد 
طرح تدريس عشق 

عاطفه دهدار

يكشنبه 20 ارديبهشت 88 - ونك - دانشكده مكانيك دانشگاه 
صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى

توى اين شهر شلوغ و پر هياهو ، بين اين همه آدم رنگارنگ 
و عجيب و غريب كه هر كدوم يه قصه تو دلشون دارن، توى 
اين كوچه هاى مملو از جهان بى خبرى... توي يكى از همين 
گوشه هاى تاريك شهرمون كه مدتهاست خيلى هامون حتى 
وجودشون رو به دست فراموشى سپرديم و عينكى از نديدنها 
به  نخواستنها  از  زنجيرى  و  زبان  به  نشدنها  از  قفلى  به چشم، 
قلبمون زديم، خانواده هاى محروم زيادى زندگى مى كنند كه  
بزرگ  نيافتنى  آرزوى دست  روزمرگى هامون،  عادى  چيزهاى 
زندگى اونها رو تشكيل مى ده... توى يكى از همون كوچه هاى 
تاريك شهرمون... توي دل يكى از خانواده هاى محقر و فقير 
نشينى كه چهره فقر و ناكامى، گرما رو از دل كانونش ربوده، 
پسر 16 ساله اى زندگى مى كنه به اسم ميالد. اعضاى  جمعيت 
متوجه شده بودند كه متاسفانه حدود يك ماهى ميشد كه درس 
آزاد.  كار  سراغ  بره  داشت  قصد  و  بود  كرده  رها  رو  مدرسه  و 
تصميمى كه شايد اكثر بچه هاى هم سن و سال و هم شرايط 
باشد  اى  بسته  افق  تواند  مي  هم  دليلش   . گيرند  مى  ميالد 
برايشان فراهم كرده و در عوض  كه شرايط سخت زندگيشان 
برايشان نااميدى و عدم باور آرزوهاى خود و تغيير جهان درون 
و بيرون، عدم آگاهى نسبت به ضرورت تحصيل و مزاياى مادى 
و معنوى اى كه مى تواند برايشان مهيا كند، به بار آورده است.

گروه « آموزش » جمعيت با شناختى كه نسبت به اين معضل 
مرسوم خانواده هاى تحت پوشش جمعيت دارد ، از آغاز طرح 
 « تدريس عشق » ، عالوه بر تدريس در مدارس و منازل دانش 

آموزان محروم مناطق مختلف ، شرايطى براى ميالد و  دانش 
آموزانى مثل او فراهم ساخته تا اين امكان را داشته باشند كه 
از نزديك با محيط دانشگاه ارتباط برقرار كنند و آنچه كه تا به 
حال در قالب پند و نصيحت درباره مزيت هاى ورود به دانشگاه  
آيا  كه  بگيرند  تصميم  و  كرده  لمس  نزديك  از  را   اند  شنيده 
دانشگاه و تحصيل مى تواند برايشان مفيد واقع بشود يا خير . 

دانشكده  در  آموزان  دانش  حضور  روز  براى  كه  هايى  برنامه 
مكانيك دانشگاه صنعتى « خواجه نصيرالدين طوسى » تدارك 
ديده شده بود ، شامل مواردى بود مثل : صرف نهار، آشنايى 
با رشته هاى دانشگاهى مختلف توسط دانشجويان هر  رشته 
( از جمله پزشكى ، روانشناسى ، حقوق و مهندسى هايى مثل 
مكانيك ، عمران ، برق و هوافضا ) ، بازديد از سايت كامپيوتر 

دانشكده و سپرى نمودن ساعتى در سالن تربيت بدني .
اون روز قبل از اومدن به دانشگاه ، وقتى ميالد رو ديدم و ازش 
خاصى  خيالى  بى  با  پرسيدم،  تحصيلش  ترك  علت  به  راجع 
خوره...  نمى  دردم  به  خوندن  درس  «آخه  وگفت:  كرد  نگاهم 
سخته...» وقتى وارد سالن دانشگاه شديم، متوجه تغيير حالت 
اطراف  به  متفاوت  نگاهى  با  بچه ها شدم كه  از  چهره  خيلى 
خيره شده بودند. گويى انتظار نداشتند با چنين فضايى روبرو 
شوند. پس از صرف نهار، نوبت به گفتگو با دانشجوهاى رشته 
هاى مختلف رسيد. هر كس راجع به رشته اش براى بچه ها 
صحبت مى كرد. اينكه براى تحصيل در اين رشته چه خالقيت 
ها، استعدادها و پيشينه هايى رو بايد دارا بود. نهايت مادى و 
معنوى رشته به كجا ختم مى شه و در نهايت چه نقشى رو در 

اجتماع براى دانشجوى اون رشته رقم مى زنه ؟ 
مكانيك داشت صحبت مى  بچه هاى مهندسى  از  يكى  وقتى 
با تمام توان  كرد، برگشتم و به چهره ميالد نگاه كردم. ديدم 
زل  دانشجو  اون  چهره  به  داشت،  وجود  او  در  كه  تمركزى  و 
انگار نمى خواست كلمه اى از حرفهاش رو از دست  زده بود. 
بده... انگار راهش رو پيدا كرده بود... فهميده بود هميشه مجبور 
نيست چيزهايى رو كه دوست نداره بخونه، بلكه مى تونه به سراغ 
با تالش و پشتكار،  بره. متوجه شد كه  عاليق و استعدادهاش 
درس خوندن و پيشرفت كردن، مى تونه متعلق به او هم باشه 
و تنها آويزى بيگانه جدا از زنجير گردن زندگى او نيست كه در 
 جهان خارج از او نهاده شده باشد. برقى در نگاهش بود ، انگار 
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كه فهميده باشه راهى براى نجات خود و خانواده اش از سختى 
فقر ، وجود داره .

 وقتى سخنان دانشجويان به پايان رسيد، نگاهش كردم و حالش 
گفت:  زد...  مى  موج  در چشمانش  غريبى  پرسيدم... حس  رو 

«چرا منو زودتر به اينجا نياورديد؟ تو دلم جرقه زده شد».  
همون شب رفته بود خونه و مادرش زنگ زد و گفت اين بچه رو 
كجا برديد امروز ؟ همش توى خودشه . رفته توى اتاق و  خيره 

شده به يه نقطه و گريه ميكنه . 
با اين كه يه هفته بيش تر تا امتحانات خرداد ماه نمونده بود، 
تصميم گرفت كه براى امتحاناتش خودشو آماده كنه . . . و در 
نهايت، ميالد جز سه درس ، باقى امتحاناتش رو با قبولى پشت 
سر گذاشت كه با توجه به دورى يك ماهه از مدرسه و ضعف 

تحصيلى كه از قبل داشت ، نتيجه فوق العاده اى بود .
در  كه   تغييرى  ترين  بزرگ  شايد   . بود  بزرگ  تغيير  يه  اين 

ساعاتى كوتاه ممكنه در زندگى يك نفر ، ايجاد بشه : 
تغييرى براى ميالد!
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تبريز دانش آموزان  اردوي  از    گزارشي 
ممتاز خانواده هاى تحت پوشش جمعيت

هميشه با تو، هميشه جاري، مانند ارس
فاطمه موسوى

عصر چهارشنبه 21 مرداد ماه سال 88 . طرح « تدريس عشق» 
مربوط به نيمسال تحصيلي دوم اجرا شده ، جشن كارنامه هم 
تشويقي  برنامه  پرطرفدارترين  نوبت  ديگر  حاال  و  شده  برگزار 

مشترك گروه آموزش و كميته مددكارى است: اردو! 
قرارمان را با بچه هايي كه معدلشان آنها را براي اردو انتخاب 
كرده مي گذاريم در راه آهن. تا ساعت 9 شب كه زمان حركت 

قطار به سمت مراغه است، بچه 
ها يكي يكي سر مي رسند. 
ساله   8 از  پسر.  و  دختر 
فضاي  كنكوري.  تا  هستند 
زيادي از سالن را گرفته ايم 
را  ها  ريزي  برنامه  داريم  و 

كامل تر مي كنيم . 
 » طرح  مدت  ميان  بخش 
تدريس عشق »  كه شامل 
استعداد  پرورش  و  كشف 
آغاز   ، است  كودكان  هاى 
اردو  اين  در  بناست  و  شده 
را زير نظر  به دقت بچه ها 
كدام  هر  ؛بنابراين  بگيريم 
شويم  ،مي  اردو  رابطين  از 
مسئول يك گروه 5 نفره از 

بچه ها .
شبمان در قطار سپري مي شود و روز اول اردويمان در مراغه. 
در يك مدرسه صبحانه را مي خوريم و بعد گروهي از بچه ها 
مشغول بازي و ورزش مي شوند تا اينكه راهي موزه مراغه مي 
شويم. بعد سري مي زنيم به معبد مهر، كه نيايشگاهي بوده به 
 صورت زيرزميني و صخره اي براى پرستش خورشيد و برگزارى 
 آيين مهرپرستى و قدمت آن به دوره اشكانى و ساسانى برمي

گردد، رصدخانه خواجه نصيرالدين طوسى را هم سياحت مي 
كنيم و بعداز ظهر همان روز مي رويم به تبريز.

روز دوم است كه راهي جلفا مي شويم. همراهي رود هميشه 
در طواف «ارس» ، متوجهمان مي كند كه در چند ميلي متري 
به محلي مي رسيم  خط مشكي دور نقشه كشورمان هستيم. 
كه بر خالف اسمش جاي آبادي است: آسياب خرابه! گويا سابقا 
در اين محل يك آسياب آبى وجود داشته كه با استفاده از اين 
 آبشار كار مى كرده، اما در حال حاضر خرابه اى بيشتر از آن

شود  مي  اين  لطفي،  كم  مقداري  با  و  نمانده  باقى  آسياب 
انتخاب اسم اين محل ديدني. از اتوبوس كه پياده مي  فلسفه 
تا  و  شويم چشم مي چرخانيم 
بينيم  مي  كوه  دوردستها 
و  افتيم  مي  راه  خشكي.  و 
پايين تر مي رويم. كم كم با 
پاشيده شدن قطره هاي آب، 
متوجه مي شويم در ميان آن 
يكنواختي،  و  خشكي  همه 
يك  در  باطراوت  آبشار  يك 
كند  مي  زندگي  باصفا  دره 
وجد  به  كالن  تا  خرد  از  و 
مي آييم. كوچكترهاي گروه 
بدون اينكه وقت را براي فكر 
هدر  گيري  تصميم  و  كردن 
آبشار  زير  بودن  فورا  بدهند، 
اين  كنند.  مي  انتخاب  را 
گفته آندره ژيد كه مي گويد: 
«براي من شنيدن اينكه شنهاي ساحل نرم است، كافي نيست. 
مي خواهم پاهاي برهنه ام اين نرمي را حس كند»، انگار تعريف 
همين رفتارهاي دل دلي بچه هاست كه براي آدم ذره اي شك 
باقي نمي گذارد كه اردو ميداني براي پر و بال دادن به اين حس 
فطري آنهاست. زيبايي آبشار و منحصربه فرد بودنش يكي يكي 
بچه ها را وسوسه مي كند كه چند دقيقه اي به پاهاي برهنه 
از نوع  البته   شان مجال بدهند كه نرمي ساحل را حس كند، 
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خيس شدن زير آبشارش! و مطمئن شوند كه بدك نيست اگر
به توصيه شاعر، گاهي هم چترها را ببنديم! 

روز سوم را در تبريز مي گذرانيم. در موزه هايي مثل موزه فرش 
آذربايجان  موزه  اش،  متري  ده  چند  العاده  خارق  فرشهاي  با 
و مجسمه هاي خيره كننده اش، موزه شهرداري، خانه استاد 
مشروطه،  خانه  گرفته،  خود  به  را  ادبي  موزه  نام  كه  شهريار 
به عمارت «ايل گلي « كه  نزديك غروب   .  ... و  الشعرا  مقبره 
ترجمه فارسي اش مي شود «استخر مردم» مي رويم و با ديدن 
استخر54675  متر مربعي اش ، نفسي تازه مي كنيم و قهرماني 
« قهرمان ميرزا» را تحسين مي كنيم، چون درباره ايل گلي نادر 
ميرزاي قاجار گفته: «اين آبگير در اوايل حكومت قاجار، انباشته 
بود و قهرمان ميرزا، پسر هشتم عباس ميرزا   از خاك و ريگ 

نايب السلطنه، حكمران آذربايجان ،آن ملك را در مقابل سالى 
آبادى و عمران آن  پنج خروار غله خريده و سپس در  و  سى 
همت گماشته». حاال از نظرات و روحيه بچه ها مي شود فهميد 
كه ايل گلي بهترين خاطره اردويشان بوده. مخصوصا به خاطر 
استخرنوردي امكان  كه  سرپوشيده  قايق  يك  در  شدن   سوار 

گروهي را برايمان مهيا كرده، شبيه يك اتوبوس كه روي آب 
راه برود ؛ همين طور ورزش و بازي دسته جمعي وسطي و از 
همه بيشتر خوردن يك كاسه كوفته تبريزي داغ توي اون شب 

سرد ايل گلي.

باز همسفر جاده مي شويم براي سياحت روستاي  روز چهارم 
كندوان، يكى از سه روستاى صخره اى جهان، كه خانه هاي آن 
 را تشبيه كرده اند به كندوهاي عسل ساخته شده در دل كوه. 
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گروه  اعضاي  از  پور  هاشمي  سارا  كه  آيد  مي  به حساب  اردو 
آموزش (طرح تدريس )،  با انرژي زيادي آن ها را اجرا مي كند. 
 خيلي خوشحال كننده است كه در طول يك مسابقه به خاطر

ذات پرانرژي و رقابت جويانه و انگيزه آن، كه مي تواند جايزه 
باشد، تغيير رفتار عده بيشتري از بچه ها را مي بينيم. كساني 
خودشان  انزواي  در  و  حصار  پشت   ، پيش  دقيقه  چند  تا  كه 
شدن  برنده  به  ميل  و  انرژي  و  هيجان  شود  مي  حاال  بودند، 
، هنوز  اردو  برنامه هاي شاد  انواع  با وجود  اما  آنها ديد.  را در 
تعدادي از بچه ها هستند كه همچنان پشت ديوار محنت هاى 
بى شمارشان مانده اند ؛ ديواري كه مي دانيم نه ساخته دست 

خودشان،  كه ساخته شرايط بد زندگي شان است .
اين  بوده.  سختي  كار  هميشه  اردو  برنامه  يك  دادن  ترتيب 
سختي وقتي بيشتر مي شود كه مختلف بودن گروه هاي سني 
و خاص بودن شرايط زندگي بچه ها،  نياز به برنامه ريزي دقيق 
تري را بطلبد. برنامه هايي كه هم شيطنت ها و انرژي سرشار 
بچه هاى كم سن و سال ترى مثل هادي – از فرزندان خانواده 
ها  - را جواب بدهد، هم بزرگترهاي گروه را راضي كند، هم 
فال باشد و هم تماشا، هم خاص پسند باشد هم عام پسند، هم 
خودباوري دادن به اعضا را در خود داشته باشد، هم  بتواند قد و 
قواره روح و روحيه و صبر و تحمل شان را بلندتر كند، دورنمايي 
از اهداف و آينده شان به آنها بدهد، هم جلب اعتماد كند و ... 
اين ها و خيلي معيارهاي ديگر در طرح تدريس و در حالت غير 
رسمي تر در اردو ، جزو مالكهاي برنامه ريزي و رفتاري با بچه 

ها قرار مي گيرد. 
و  تدريس  طرح  اجرايي  مسئولين  از  يكى   « شعبانى   » خانم 
اردو ، از يادداشتهايي كه از بچه ها حول نظراتشان درباره اردو 
جمع آوري شده و نكته جالبي كه به چشمش خورده مي گويد: 
«براي خيلي از بچه ها خيس شدن من زير آبشار آسياب خرابه 
به  مياد هيچ چيز  نظرم  به  بوده،  انگيز  و خاطره  خيلي جالب 
و خوشحال  ها  بچه  با  و دوست شدن  اندازه همين صميميت 
كردنشون نمي تونه براي تغيير فرهنگ و رسيدن به هدفهايي 

كه توي طرح تدريس مدنظرمونه، موثر باشه» . 

 ساعت 6 صبح مي رسيم به راه آهن تهران . بچه ها يكي يكي 

از كوه  اين خانه هاي كندويي كه ديوار و آجرش چيزي غير 
نيست، به مذاق همه مان خوش مي آيد . معلوم است كه زندگي 
در اينجا فوق العاده بكر، بااصالت و روحنواز است، نشان به اين 
نشان كه طبيعتش بدجور طبيعتمان را مي نوازد! به نظر مي 
آيد اهالي كندوان خيلي باهوش بوده اند كه انتخاب امروزشان، 

پايبندي به اين نوع زندگي است.
تحت  هاى  خانواده  فرزندان  از   – مينا  و  سميه  راه  طول  در 
پوشش -  درباره مسابقات شنايشان برايم تعريف مي كنند و 
انرژي زيادشان را در چشمهايشان نشان مي دهند. از چشمهاي 
سميه و سادگي و يكرنگي او ، به مينا مي رسم؛ مينا آشناي 
ديرين جمعيت . . .  دختركى رنج ديده از محله خاكسفيد تهران  . 

در تمام طول اردو از هر چه كه بگذرم، اما مكث مي كنم روي 
از سنش  بيشتر  فكرى  بلوغ  يك  از  نشاني  كه  مينا  چشمهاي 
دارد و لبخند جدانشدني روي لبش. خيلي دوست دارم ريشه 
اين نگاه بزرگوارانه و آرام را پيدا كنم. بعد كه داستان زندگي پر 
مشقت و  پر نشيب و فراز زندگي مينا و بهبود زندگي خانوادگى 
اش را پس از آشنايى آن ها با جمعيت و مردى به نام شارمين 
مي شنوم ، همين جا بيش از پيش ايمان مي آورم به «ان مع 
العسر يسرا»، كه اگر پاي يك «برخاستن» خيرخواهانه و يك 
اراده  به تغيير را در روزمرگي هاي زندگي مان وسط بكشيم، 

چقدر اين بلوغ هاي دوست داشتني تكثير خواهند شد.

 برگزاري مسابقات داخل اتوبوسي ، از پرطرفدارترين برنامه هاي 
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خداحافظي مي كنند و مي روند و با رفتنشان ، اردوي امسال 
هم به خاطره شدن خود نزديك مي شود. خاطره اي كه تمام 
ها بچه  زندگي  در  كه  بود  اين  در  اردو  برگزاركنندگان   سعي 

ماندگار شود  و در روزهاى سختى كه در انتظار اغلبشان است ،  
به وجودشان انرژى بخشد و با شادى اين خاطرات ، غمهايشان 

را به زانو درآورند  .
   حاال برگشته ام به خانه و به اردو و اجراي آن فكر مي كنم، 
ديوارهاي  به  با هم گذرانديم،  را  روزي  هايي كه چند  بچه  به 
است،  ساحل  نرمي  لمس  مشتاق  كه  برهنه  پاهاي  به  مزاحم، 
به رود ارس هميشه در طواف و هميشه جاري كه انگار حضور 
ديرينه اش، آرامشي باشد براي خطوط مشكي و ناآرام اطراف 
اين ديار و فكر مي كنم چه خوب است اگر براي همه بچه هايي 
كه در اردو بودند و براي آن كودكان محروم بى شمارى  كه يك 

سفر  آرزويشان شده  ، ارس باشيم !  

و يك اى كاش : 
 .  . شود  ترى  بيش  حمايت  موثر،  چنين  اردويى  از  كاش  اى 
وضعيت  بهبود  در  را   اش  العاده  فوق  تاثيرات  كه   اردويى    .
از كودكان تحت پوشش جمعيت  بسيارى  و اخالقى  تحصيلى 

، شاهد بوده ايم . 
ظهر است كه مينا پيام مي دهد: « فاصله گرفتن از آدمهايي كه 
دوستشان داري بي فايده است. زمان به ما نشان خواهد داد كه 

جانشيني براي آنها وجود ندارد » .

* رجوع شود به صحبت هاى مينادرهمايش « ايران 1130» .
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    مقدمه :
آيين « كعبه كريمان » ، سال گذشته براى نخستين بار اجرا 
شد و شامل دو قسمت بود .  24، 25 و 26 تيرماه سال 87 
مصادف با والدت امام على(ع)، ايام اعتكاف و  روزهايى كه گرانى 
اجناس و كاالها ، در اوج خود قرار داشت ، بخش اول طرح به 
نام « سه روز ارزانى » ، به پيشنهاد جمعيت امداد دانشجويى ـ 
مردمى امام على و همكارى جمعى از كسبه ، در نقاط مختلف 
تهران وهمين طور برخى شهرستان ها ازجمله كرمانشاه به اجرا 
يادشده  اين اساس مغازه داران طى سه روز  بر  گذاشته شد؛  
، به مناسبت ميالد حضرت على،  اجناس خود را ارزان تر در 
اختيار مردم قرار دادند . در اين قسمت از طرح ، درباره چرايى 
وجود معضالتى چون گرانى ، فقر ، اعتياد و ... و چگونگى و نحوه 

برخورد مردم با اين سختى ها در سايت : 
www.naneveshteh.com  سواالتى از مراجع تقليد و مسئوالن 

پرسيده شد .

به آرزوهاى كودكان رنجور مربوط مى   ، اين آيين  بخش دوم 
شود كه  امسال تنها همين بخش از طرح – البته با گستردگى 
بدان پرداخته شده  اجرا شد  و  در مطلب زير  بيش ترى -  

است .
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  سجاده ام را به دوش ميكشم . . .  اين دعاهاى شبانه 
مرابه هيچ سپيده اى نميرساند !

گوشه نشينى، خلوت، عبادت، اشك... اين كلمه ها وقتى كنار 
هم قرار مى گيرند كه كسى خسته از تعلقات دنيا به سمت نور 
حركت كند و طالب نور باشد و در جستجوى حقيقت، سجاده 
اش را بردارد، قدم هايش را محكم كند و براى سه روز ساكن 
خانه خدا شود، مسجد نزديك ترين خانه خدا به ما و معتكف 
نشانى  ترين  نزديك  آيا مسجد  اما  باالست.  هاى  واژه  با  ،آشنا 
خدا به ماست؟! پس چرا براى رسيدن به خدا، بايد از زمين مى 
گذشتيم؟ آيا راه رسيدن به آسمان از همين كوچه هاى خاكى 
نمى گذرد؟ از گرفتن دستهاى پينه بسته، ازبرداشتن بارى كه 
روى شانه هاى نحيفى سنگينى مى كند؟ بايد از زمين بگذريم. 
از تك تك كوچه هايش و سر بزنيم به تك تك خانه ها و هرجا 

بارى بر زمين بود، برداريم تا راه به آسمان رفتن هموار شود.
 - دانشجويى  امداد  جمعيت  اعضاى  گذشته   سال  و  امسال   
كعبه  طواف  نه  اما    ، رفتند  كعبه  طواف  به  على  امام  مردمى 
سنگى ، كه طواف كعبه هايى كاغذى كه آرزوهايى در دلشان 

نهفته بود !
كعبه هايى ازجنس مقوا توسط بچه هاى محروم، ناتوان ذهنى، 
بيمار و . . . ساخته شد و توسط همين بچه ها رنگ آميزى شد . 
كعبه هاى كوچكى كه درست مثل نمونه اصلى اش ساخته شده 
بود. با همان شكاف شگرف  كه على را به دنيا هديه داد !  حاال 
از همين  و  نوشته  اميدوارشان  با دست هاى  بچه ها  آرزوهاى 
شكاف در جان كعبه ها نهاده مى شد تا معتكفين به طوافشان 

برخيزند و برآورده شان سازند : 
طواف آرزوهاى دردمندان !

كعبه هاى ساخته شده و پر شده از آروزهاى كودكان ،  پس از 
جمع آورى ، بين معتكفين در مساجد و ميان ساير مردم پخش 
شد . براى آن كس كه كعبه اى را مى گشود ، آرزوى كعبه ، 
وظيفه اى سنگين بود و براى لحظه اى هم كه شده به ايشان 

ياد آور مى شد كه راه آسمان از زمين مى گذرد . . .
كعبه  حدود600  على  امام  ميالد  و  اعتكاف  ايام  در  امسال 
شده  پخش  ومعتكفين  خيرين  بين  و  آورى  جمع  آرزو 
ها  كاهلى  ياد  به  را  ما  بسياريشان  كه  آرزوهايى  ؛   است 

و سستى هامان در رسيدگى به همنوعانمان مى اندازد و  انگار 
تلخ على  اين كلمات  ، مخاطب  برآوردنشان نكوشيم  براى  اگر 

مى سازد :
« درميان شما ايستاده چندان فرياد مى كنم و شمارا فرا مى 
خوانم، به هواداريم نمى آييد، وهرچه فرياد مى كشم به يارى 
ام نمى شتابيد، سخنم را گوش نمى دهيد و فرمانم را پيروى 

نمى كنيد » .
و آن كه جانش بلرزد از اين سخنان ، به راستى برخواهد خاست .

در روز يكشنبه 4 مرداد ماه سال جارى و مصادف با ميالد امام 
حسين (ع) ، همايش پايانى آيين « كعبه كريمان » در سالن 
همايش هاى «  خانه  شهرياران جوان » برگزار شد و قسمتى از 

آرزوهايى كه به واقعيت تبديل شده بود ، جمع آورى شد . 
اين برنامه شامل قسمت هاى متنوعى بود ؛ ازآن جمله :

معرفى فعاليت هاى جارى جمعيت توسط خانم رحيمى (دبير 
توضيحاتى   ،  « كريمان  كعبه   » مستند  پخش   ، جمعيت) 
راجع به روند فعاليت هاى تيم « كعبه كريمان » توسط خانم 
سخنرانى  و  زنده  موسيقى  اجراى   ، طرح)  مينوسپهر(مسئول 

موسس جمعيت ، آقاى شارمين ميمندى نژاد .
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اين در  جمعيت  موسس  هاى  صحبت  از  اى  گزيده     
همايش : 

سالمى كه گم شد !
- به سالم انديشيدم . زمانى كه پيامبر ، سالم دادند ميان قومى 

متوحش . قومى كه همديگر را مى كشتند . 
داشتم با دوستى صحبت مى كردم ، كه پان ايرانيسم ها مى 
گويند ، ما پيش از اسالم ، درود داشتيم ، همديگر را به جاودانگى 

و بزرگى مى خوانديم ؛ اما  اسالم 
از  بعد  آورد  به دست  كه  چيزى 
كه  بود   « « سالم  يك   ، عمرى 
مرا  يعنى   ! توباد  بر  صلح  يعنى 
نكش !  به نظر من سالمى كه از 
دل يك توحش بيرون آمده است 

، خيلى قوى تر و بهتر از دروديست كه از دل تمدن و مدنيت 
بيرون آمده باشد .

 . ايجاد كرد  ، صلح  داد كه در جنگ  انجام  بزرگى  كار  پيامبر 
سالم ايجاد كرد . . . و اين تا جايى پيش رفت كه امت ها در كنار 
هم مى ايستادند و نماز مى خواندند . چون اين يك خاصيتى ( 
در قبايل عرب) بود كه وقتى به هم مى رسيدند، همديگر را مى 

كشتند ! اصال كارى نداشتند ( غير از اين ) ! 
مى گفتند اگر اين شمشير من در دو ساعت كسى را نكشد ، 
اين  كردم  احساس  وقت  چند  اين  من  متاسفانه   ! نيستم  آدم 
، ديدم گم  سالم بين ما گم شده است .خواستم بگويم سالم 
شده ! اين صلح بين ما گم شده !خيلى احساس دردناكيست .  
- جامعه ما يك جامعه اخالقيست . يك چيزهايى را تحمل نمى 
كند . چند اصل است كه جامعه را كامال منحل مى كند .  مثل 
قتل ، دروغ ، زنا ، تهمت زدن و يكى ديگرش هم دزديست . 
مثل نقل و نبات دو نفر بنشينند جلوى هم . يكى به ديگرى 
بگويد تو دزدى ! آن ديگرى بگويد تو ديوانه اى ! تو دروغگويى 

! خيلى راحت !!!
دردى هم بدتر از اين نيست كه برادر مقابل برادر بايستد، جايى 
 كه ما بايد همديگر را دوست داشته باشيم . . . دردى بدتر از اين

نيست كه محبت و عاطفه دارد بين بعضى ها گم مى شود . 
- حداقل من مى دانم كسى مثل حاج احمد متوسليان روزگارى 
خرمشهر   خاك  براى  جنگيدن  به  كرد  شروع  مسير  اين  توى 
كه اسير شد و . . . آرزوى حاج احمد اين بود كه فرزندانى با 
آرزوهاى زيبا از اين بسترها وگهواره ها بخيزند .  به خاطر همين 
بود كه سى سال اسارت را كشيده است . . . ( اين عزيزان ) هيچ 
گاه توقع نداشتند (اين خشونت ها را در جامعه  ببينند )  . . . يه 
عده اى سالم را از بين بردند ، صلح را از بين بردند . . . ( االن ) 
ما يك وظيفه اى داريم توى جامعه و آن اين كه دوباره برويم به 
بين  حداقل  صلح،  ادبيات  سراغ 

خودمان .
- اين جا توى جمعيت ،  در به 
روى همه باز است ، هر كسى از 
هر جناحى مى تواند بيايد ، (ولى 
سالم  بايد  آمد  كه  كسى  هر   (
. اين يعنى يك  . بايد بتواند سالم بدهد   .  . دادن را بلد باشد 

جمعيت مردمى . 
ولى   ، بنشيند  باال  آن  است  قرار  كسى  چه  دانم  نمى  من    -
جاى خودم را بلدم . من اين پايين نشستم ؛ قبل از اين كه هر 
تغييرى را در جايى كه مال من نيست   بخواهم ايجاد كنم ، 
بايد در خودم تغيير بدهم . اين تغييرى كه بايد در خودم بدهم 

همين سالم است ، همين محبت و برادريست . 
- آن هايى كه يك انديشه اى را مى پرستند ، بگذاريد  زمان 
و تاريخ در مورد انديشه شان قضاوت كند ؛ ولى ما به دور از  
انديشه هاى گوناگون ، فقط يك چيزى را دنبالش هستيم . . 
. از معصومان بزرگوار سالمشان را و محبتشان را (به دنبالش 

هستيم ) . 
 . مان مى خواهيم  جامعه  از  بگيريم چه چيزى  ياد  بايد  ما   -
آيا خشونت مى خواهيم يا عشق ورزيدن ؟ عشق ورزيدن ، به 
كنار دستى خودم.عشق  به   . سايه خودم  به  ؛   است  همسايه 
ورزيدن ، تجلى اش  در شانه به شانه ايستادن در كنار يكديگر 
است . چه زيباست ايستادن طبقات در كنار هم ؛ كارگر و سرباز 

و  پيشه ور  و  مجاهد و  فيلسوف و انديشمند و . . .
 - در مورد طرح « كعبه كريمان » من هميشه يك حس خاصى

    . . . يه عده اى سالم را از بين بردند ، صلح را از بين 
بردند . . . ( االن ) ما يك وظيفه اى داريم توى جامعه و 
آن اين كه دوباره برويم به سراغ ادبيات صلح، حداقل 

بين خودمان .
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دارم . موال على را بايد با گوشت و پوست و تمام وجود لمس 
كرد . 

بايد در جامعه بيفتد اين است كه يك تماميت  اتفاقى كه    -
اين   . ممكن  به  ناممكن  يك  تبديل  يعنى   . يابد  وقوع  معجزه 
اتفاق بايد با اسم پاك آدم هايى بى افتد  كه در مسير خداوند 
به  ناممكن  بايد يك   ، ما مى گذاريم  مراسمى كه   با   . رفتند 

ممكن تبديل شود .
- (على ) موالييست كه دردمندانه در جهان آينده مى گردد .  
وقتى كسى با كودكان ارتباط برقرار مى كند ، مى خواهد كه 
آينده بهتر شود ، آينده ساخته شود و بهبود پيدا كند . ايشان 
مى  متوجه  را  اصل  تا  دو   ، گردد  مى  كودكان  ميان  در  وقتى 
شود ؛ يكى اين كه من خودم رفتنى هستم و ديگرى اين كه 
حكومت من هم رفتنيست .  اين تاريخ را كه ورق بزنى پر از 
شاهانيست كه هيچ كدام به ياد نمى آيند و  گم شده اند . اما 
ديكتاتور فكر مى كند كه خودش هميشه هست و مرگ برايش 
نيست و حكومتش هم هميشه هست . على مى دانست عالوه 
بر خودش ، نطفه عدالتى كه كاشته و آدم هايى كه ساخته ، 
همه رفتنى هستند . . . همه از بين خواهد رفت و شايد چيزى 
از اين حكومتش نماند ؛ ولى يك چيزى بايد بماند  در آن شب 
هاى تار و آن ، اين كودك است و كودكى اين كودك ! و شايد 
االن تنها چيزى كه بتواند ما را پشت يك هدف مقدس جمع 

كند ، همين باشد . 
- اين كودكان آن زمانى كه ما شايد نباشيم ، آرامش ما هستند 
كه  ما  پدربزرگان  يا  پدران  از  بعضى   ( االن   ) دانم  نمى  من   ،
با  هم  با  ما  وقتى  كنند  مى  احساس  آرامشى  چه   ، نيستند 
خشونت و شقاوت رفتار مى كنيم ؟! ما سرمايه آتى خودمان را 
روى اين نگاه ها گذاشتيم . ما تنها قدرتمان و هدفمان و تنها 
هنرمان ، سالم كردن به اين چشم است : چشم كودكى كه مى 

خواهد فردا را ببيند . 
- اين نگاه معصوم ، مسير خودش را تعيين كرده است؛ دل شما 

را معصوم خواهد كرد ، دل شما را پاك خواهد كرد .
ياد خواهد  به شما درست  را  زندگى  ، مسير  نگاه معصوم  اين 

داد . 
- ( آرزوهاى اين كودك چيزهاى عجيبى نيست ) او مى گويد

از پله هاى كوچكى تشكيل مى شود ، شامل بازى  آينده من 
هاى كودكانه ، شامل احترامى كه بگيرم ، شامل دست نوازش 
پدرانه ؛ بعد وقتى دست نوازش پدرانه بر سر آن بچه كشيدى ، 
متوجه مى شوى جامعه ات به اين نياز داشت : آن لحظه است 
كه سالم زاده مى شود ! آن لحظه  است كه هر كجا بروى ، 

خشونت ها در سايه وجود تو  به زيبايى تبديل مى شود . 
-  در تولد موال على (با اجراى اين آيين )  اين اتفاق فرخنده 

افتاد كه ما ادبيات درون كودكان شهرمان را بشنويم .

بخشى از آرزوهاى كودكان :

بتوان  باشيم كه  داشته  داشتم كه يك خانه  آرزو  من هميشه 
پاره  هايش  فرش  كه  خانه  كرد،يك  زندگى  راحتى  به   درآن 
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    خواستم بگويم سالم ، ديدم گم شده ! اين صلح بين ما 
گم شده !خيلى احساس دردناكيست .  



47

، على  (محمد   .  .  . و  نباشد  شكسته  هايش  شيشه   ،  نباشد 
يتيم ) .

من از حضرت على ميخواهم كه به مشهد بروم اما راه آهن از 
ما پول زيادى نگيرد، من يك جعبه بزرگ مداد رنگى وماژيك 
ميخواهم،من حضرت على را دوست دارم، من. . .(مينا ، معلول 

ذهنى ).

 سالم به آقايم كه ميخواهم چند كلمه اى را دراين كاغذ سفيد
( برايش ) حك كنم ، اما خودم ميخواهم باهات درددل كنم ، من 
 مشكالت زيادى تو زندگى ام دارم،كه از همه مهم تر پدرم هست كه

تو  از   ! ميدهد،آقاى من  قرار  واذيت  آزار   مورد  را  درخانه من 
واين  نداريم  كنى،حمام  عطا  صبرى  من  دل  به  كه  ميخواهم 

تابستان گرم را بدون كولر تحمل كردم . . .  ( مريم ) .

10 ساله بودم كه پدرم را ازدست دادم،پدرم چيزى نداشت جز 
يك اتاق 12 مترى كه هميشه يك گوشه اش رختخواب خواهر 
مريضم پهنه،مادرم براى تامين مخارج ها به هردرى ميزنه،اما 
اينه  ميشه،آرزوم  خواهرم  دوادرمون  خرج  مياد  گيرش  هرچى 
خنك  آب  تابستونا  كه  باشيم  داشته  يخچال  يك  حداقل  كه 

بخوريم...( معصومه ) .

و  بنويسم  شما  براى  نامه  يه  گفته  مامانم   ! سالم  جون  خدا 
آرزوهام رو توش بگم. تا بندازى توى صندوق پست امام على. 
براى  قشنگ  دوچرخه  يه  تا  بده  مامانم  به  پول  كم  يه  خدايا 
كه  نيست  ديگه  و  خودت  پيش  بردى  رو  بابام  آخه  بخره.  ما 
برام دوچرخه بخره. خدا جون اگه وقت نكردى دستت رو توى 
صندوق امام على بكنى و آرزوى من رو ببينى اصال ناراحت نشى 

ها، من بازم تو رو دوست دارم ( محمد على 6 ساله ، يتيم ) .

ديگه  موقع  بود،آن  كنارم  پدرم  كه  اينه  دارم  كه  آرزويى  تنها 
خسته  مادرم  كنه،وقتى  كار  شب  تا  صبح  نبود  مجبور  مادرم 
وكوفته از سركار ميايد ازش خجالت ميكشم...(حسين ، يتيم ) .
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 آه! انسانيت! چه زيبا به روح شهرت پيوند داده شده اي، عروج 
تو منوط به عروج شهرت است. حال آرمانشهرم چه مي تواند 
باشد تا مرا به عروج كردن رهنمون كند؟ آنجا كه بگويم، منم 
به  ام  مانده  وفادار  كه  زمينم  معناي  شهرم،  معناي  ابرانسان، 

سوگندها. 
مرا  كه  فضيلتي  آن  تويي  من.  آزادي  سند  تويي   آرمانشهرم! 
شوريده مي كني تا از نيك و بد خويش بيزار باشم و تنها تو 
را دادگر حقيقي خويش بدانم. آرمانشهرم! چه زيبا مرا به فراز 
حيوانيت و زماني به فرود انسانيت كشاندي، آن جا كه گمان 
مي كردم انسانيتم در منيتم خالصه مي شود. آرمانشهرم! مي 

خواهم از تو براي مردمانم بگويم. بگذار بگويم زماني مي شود
از آرمانشهر سخن گفت كه همه مردمان سوگندهايشان را به 
ياد آورند ، در آن اولين روز كه اسماء را تكرار مي كردند. همان 
اسماء كه معنايش را كسي درك نكرد، مگر ابرانسان. ابرانسان 
بود كه عهد را تكرار مي كرد. قسم به تين و زيتون. قسم به طور 

سينا. قسم به اين شهر امن و امان كه انسانم آرزوست...

قرار است اين صفحه ، آرمانگاه كاغذى ما باشد يا ميعادگاهى كه در آن از دوست 
داشتن هايمان حرف مى زنيم كه مى خواهيم باشند و از انزجارهايمان مى گوييم 
. آرمانشهر ، مدينه فاضله ،  با تير بزنيم تا نباشند  كه مى خواهيم سايه شان را 
شهرى كه دوست مى داريم يا هر اسم ديگر مورد عالقه مان . چه فرقى مى كند ؟ 
وجودش است كه مهم است و ساختنش است كه مهم تر . مى خواهيم اينجا جايى 

براى خط و نشان كشيدن طرح هايمان باشد .

    عهد را تكرار كنيم
مرضيه مقدم پارسا

اين شهر  به  به طور سينا، قسم  به تين و زيتون، قسم  «قسم 
امن و امان، كه ما انسان را در مقام احسن تقويم بيافريديم.»  

(قرآن )

ياد  سوگند  شود  مي  است.  فراوان  زيتون  و  تين  من  شهر  در 
كردن به آنها را تسجم كرد. در شهر من از زيتون هاي مختلفي 
ياد مي شود كه مي تواند تجلي گاه كالم الهي باشد. طور سينا 
به واسطه كوهش اليق قسم خوردن است و كوه طور به واسطه 

ميعادگاه رسولي با خدايش.
زيرا  لرزد،  مي  دلم  هايش.  كوه  به  و  كنم  مي  نگاه  شهرم  به 
رسولي نمي بينم. سوگندها پاياني ندارد. قسم به اين شهر امن 
و امان و من حيران كه منظور كدام شهر است؟! هرچه باشد 
شهر من نيست. مگر شهر من چه دارد كه به خاطرش ميعادگاه 
صحراي  يا  را  طورش  كوه  خورد.  قسم  چنين  اين  را  عاشقي 
سينايش را؟ و آخرين ضربه، قسم به همه اين ها كه ما انسان 
را در مقام احسن تقويم بيافريديم. انسانيت چيست آن جا كه 
انسانيت كجا رفت آن جا كه سر هر  شهرم خاكستري است؟ 
كوي و برزن ، بساط حيوانيت به پا شد؟ انسانيت كجاست آن 

جا كه به خاطر تكه اي نان، تكه اي از بدن فروخته شد؟
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چه كسانى مسئول هستند ؟



   ايمان ِ از دست رفته 
فئودور داستايوفسكى 

بانو « خوخلكوف » گفت :   من از بى ايمانى به خدا رنج مى 
برم ! چگونه مى توانم ايمان از دست رفته ام را بازيابم ؟ زمانى 
كه دختر كوچكى بيش نبودم ، به خدا ايمان داشتم ، آن هم 
به صورت مكانيكى . . . بدون آن كه انديشه اى درباره آن كرده 
باشم . . .  اما چه طور ، چه طور مى توانم آن را ثابت كنم ؟ 
چگونه يك نفر خودش را متقاعد مى كند كه خدا و جهان بعد 
وجود دارد  ؟ آه ! چه قدر من بدبخت هستم ! همه آدم هاى 
اطراف من ، ذره اى هم به اين مسئله اهميت نمى دهند .  تنها 
من هستم كه اين بالتكليفى را نمى توانم تحمل كنم . وحشت 

آور است . وحشت آور !
« زوسيما » گفت : با جرات مى گويم كه وحشت آور است . اما 
اين مسئله اى است كه كسى نمى تواند آن را به اثبات برساند. 

با اين حال هر كسى مى تواند خود را متقاعد سازد .
بانو پرسيد : چگونه ؟ به چه طريق ؟ 

و   زوسيما پاسخ داد : با تجربه عشق فعال و مثبت . بكوش تا 
 ! بدارى  را دوست  ، همسايگان خود  ناپذير  فعاالنه و خستگى 
هر چه قدر به اين نوع از عشق نزديك تر گردى ، ايمان تو به 
وجود خدا و جاودانگى روحت بيش تر خواهد شد . اگر در عشق 
به  آن صورت  در   ، رسيدى  نفس  فناى  مرحله  به  همسايه  به 
طور حتم ، ايمان خود را بازخواهى يافت . بى شك اين اعتقاد 
، به اعماق روح تو نفوذ خواهد نمود . اين مطالب ثابت شده  و 

حقيقتى انكار ناپذير است . 

( برادران كارامازوف )
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آيا مى دانيد ساالنه چند درصد از فرزندان محروم ايرانى به دليل معضالت اجتماعى ترك تحصيل مى كنند ؟
پس از ترك تحصيل سرنوشتشان چه مى شود ؟

آيا مى دانيد فرزندان محرومى كه مشغول تحصيل و يا در حال اتمام تحصيل هستند چه آينده اى را انتظار مى كشند ؟
و آيا مى دانيد ... ؟ 

آيا مى دانيم و آراميم ؟

زمان برگزارى :
آذرماه و ارديبهشت ماه هر سال

در امتحانات پايان ترم

www.tadrise-eshgh.blogfa.com
www.sosapoverty.org


