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سرمقاله

  زهرا رحیمی

 سرکیــن داری ای چرخ! 

ســال دوم برگــزاری طــرح کوچه گــردان عاشــق، تصمیــم گرفتــه بودیــم بــرای شناســایی بــه مــدارس جنــوب شــهر 
برویــم. بــه طــور اتفاقــی بــا معلمــی در منطقــه ی 12 آشــنا شــدیم کــه درخواســت کمــک داشــت و اذعــان می کــرد کــه 
هــر روز چنــد دانش آمــوز در کالس، بــر اثــر گرســنگی از حــال می رونــد و آن هــا بــا آب قنــد و اقداماتــی از ایــن دســت، 
ــا  ــن دانش آمــوزان را بدهــد، ام ــد کفــاف هوشــیاری امــروز ای ــد. شــاید آب قن ــر می گردانن ــه ســر کالس ب کــودک را ب

بدیهــی اســت دوای درد فردایشــان نیســت.
ایــن امــر ســرآغازی شــد تــا از طریــق مــدارس، تعــداد زیــادی دانش آمــوز کــه در معــرض ســوءتغذیه ی شــدید بودنــد 
را شناســایی کنیــم و طرحــی بــه نــام »همیــاری مــاه« جهــت کمــک تغذیــه ای مــاه بــه مــاه بــرای آن هــا برقــرار شــد 
کــه کــم کــم بــا مواجهــه بــا خانواده هایــی کــه والدیــن ســوءمصرف مــواد داشــتند و نیــز مالحظــات مــددکاری دیگــر،  
ــه  ــه نظــر می رســد تعــداد کــودکان مبتــال ب ــد. امــا ب ــی مبــدل گردی ــه یــک وعــده غــذای گــرم در خانه هــای ایران ب
ســوءتغذیه بســیار بیــش از این هــا باشــد. در صحبت هایــی کــه بــا والدیــن یــا اولیــای مدرســه داریــم، هنــوز هــم چنیــن 
توصیفانــی را می شــنویم: مدتــی اســت کــه بــا خانــواده  بی حوصلــه شــده، نمره هایــش افــت کــرده و کمتــر حــال حضــور 
در فعالیت هــای گــروه هم ســاالنش را دارد. مشــاوره بــا روان شــناس، اگــر چــه از مشــکل خانوادگــی و روانــی خاصــی در 
شــخصیتش پــرده برنمــی دارد، امــا مشــاور از فحــوای کالم کــودکان و والدینشــان کــه عمومــاً بــه  وعده هــای غذایــی 
چــون  ســیب زمینی ختــم می شــود، بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه آزمایــش خــون  و پیگیری هــای پزشــکی، کمــک 
بیشــتری بــه حــل معمــا خواهــد کــرد؛ آزمایشــی کــه نهایتــاً از فقــر شــدید »آهــن« و مشــکالتی از ایــن دســت پــرده بــر 

مــی دارد. آری، دلیــل تمــام ایــن مشــکالت دانش آمــوزان، فقــر غذایــی و ســوءتغذیه تشــخیص داده می شــود. 
ــن را از  ــت. ای ــم نیس ــوند، ک ــال می ش ــی بی ح ــه از بی غذای ــی ک ــداد دانش آموزان ــم تع ــوز ه ــدارس، هن ــن م در ای
صحبــت بــا مســئوالن مدرســه می شــود دریافــت، ایــن مــدارس در شهرســتانی دورافتــاده در سیســتان و بلوچســتان یــا 
حتــی در حاشــیه ی شــهر تهــران قــرار نیســتند، بــا متــرو کــه می رویــم، شــاید از شــمالی ترین ایســتگاه متــرو تــا آن جــا 

فقــط 50 دقیقــه طــول بکشــد.
دختــران مبتــال بــه ســوءتغذیه؛ مــادراِن فــردای کودکانــی کم توان تــر مــی باشــند ؛ »فقــر آهــن«، مشــکلی اســت کــه 

حتــی از چهــره بســیاری از کــودکان مناطــق کم درآمــد مشــهود اســت. 
ــد و  ــود روی، ی ــد. پوکــی اســتخوان، کمب ــوان فهمی ــی از ظاهــر کــودکان نمی ت ــه راحت ــوارد را ب ــا بســیاری از م ام
ــر  ــه دقــت بیشــتری دارد. عــالوه ب ــاز ب ــی آن هــا نی ــی هســتند کــه ردیاب بســیاری از امــالح و ویتامین هــا، عارضه های
آن، بــرای کــودکان ســاکن هــر یــک از مناطــق مختلــف کشــور، بــه دلیــل برخــورداری از شــرایط جغرافیایــی و اقلیمــی 
متفــاوت، برخــی انــواع کمبودهــای غذایــی پررنگ تــر می گــردد. عارضــه کوتــاه  مــدت ایــن کمبودهــا، ممکــن اســت 
گریبان گیــر کــودک، کارنامــه تحصیلــی اش، شــور و نشــاط کودکــی اش و ســالمتی اش باشــد و خانــواده را دچــار نگرانــی 

کنــد، امــا در دراز مــدت، نســل آینــده را بــا مخاطــرات بــه مراتــب جدی تــری روبــرو خواهــد نمــود. 
دخترانــی کــه امــروز از کمبــود یــد، آهــن یــا کلســیم رنــج می برنــد، فــردا مــادر کودکانــی کم هوش تــر، کم وزن تــر 
ــری  ــل پایین ت ــدرت تحلی ــب هوشــی و ق ــز، ضری ــه ای نی ــود. پســراِن دچــار مشــکالت تغذی ــد ب ــر خواهن و کم توان ت

نســبت بــه مســائل داشــته، قــدرت بدنــی پایین تــری دارند 
و بــه دلیــل مشــکالت ایمنــی، تــوان مقابلــه کمتــری در 

ــر بیماری هــای عفونــی خواهنــد داشــت. براب
بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، فقــر 
آهــن، کمبــود ویتامیــن A و نیــز کمبــود روی )زینــک(، در 
بیــن 10 علــت عمــده مــرگ بــر اثر بیمــاری در کشــورهای 
در حــال توســعه قلمــداد می شــود. بنــا بر گــزارش ســازمان 
ــراد  ــم اف ــک شش ــاً ی ــروزه تقریب ــی، ام ــت جهان بهداش
ــی  ــک زندگ ــرای ی ــی ب ــی کاف ــواد غذای ــه م دسترســی ب
ســالم و بــا تحــرک را ندارنــد کــه در نتیجــه گرســنگی و 
ســوءتغذیه، خطــر شــماره یک ســالمتی در سراســر مناطق 

محــروم جهــان بــه شــمار می آیــد. بــا ایــن وجــود، معضــل 
ــزرگ و در  ســوءتغذیه، احتمــااًل جــزو معــدود معضــالت ب
ــا  عیــن حــال »قابــل حــل« اســت کــه امــروزه جهــان ب
آن روبــرو اســت. هــم دولت هــا و هــم ســازمان های 
غیردولتــی، در ایــن زمینــه می تواننــد نقــش مهمــی ایفــا 
ــزان آن  ــوع مشــکل ســوءتغذیه و می ــد. شناســایی ن نماین
حتــی بــا غربال گری هــای ســاده، اتخــاذ تصمیمــات 
مدبرانــه در مناطــق بحــران زده، تهیــه اطلــس ســوءتغذیه با 
توجــه جغرافیــای هــر منطقــه و تهیه برنامــه غذایــی روزانه 
ــن  ــس تهیه شــده، کمتری ــر اســاس اطل ــودکان ب ــرای ک ب
ــترده تر  ــیوع گس ــری از ش ــرای جلوگی ــه ب ــت ک کاری اس

ســوءتغذیه در نســل آینــده کشــور اهمیــت دارد. 

چرخه ی بازتولید فقر
چرخــه ی فقــر شــامل کلیــه ی عوامــل و رخدادهایــی 
ــک  ــده در ی ــاز ش ــر آغ ــود، فق ــث می ش ــه باع ــت ک اس
ــی،  ــل خارج ــر عام ــه ی ه ــدون مداخل ــی، ب ــع زمان مقط
ــاده ترین  ــه در س ــد. چرخ ــداوم یاب ــوال ت ــان من ــه هم ب
ــاز  ــوزاد آغ ــک ن ــد ی ــود، از تول ــکل خ ــن ش و مادی تری
می گــردد کــه در دوران جنینــی، از تغذیــه ی مناســب 
برخــوردار نبــوده اســت. ایــن کــودک دارای تأخیــر در رشــد 
ــرار دارد و از  ــون ق ــای گوناگ ــرض بیماری ه ــوده و در مع ب
سیســتم ایمنــی مقتــدری برخــوردار نیســت و مراحل رشــد 
را بــا تأخیــر طــی می نمایــد. در تجربــه ی کار در خانه هــای 
ایرانــی، معلمــان و مــددکاران بارهــا و بارهــا بــا کودکانــی 
ــن  ــال تخمی ــاًل 5 س ــان را مث ــه سن ش ــده اند ک ــرو ش روب
زده انــد، امــا بــا نابــاوری کــودک ســنش را 9 یــا 10 ســاله 

اعــالم کــرده اســت. 
ــدن  ــد در بری ــه می توان ــی ک ــد زندگ ــه ی بع در مرحل
ایــن چرخــه بســیار مؤثــر باشــد، یعنــی آمــوزش و تحصیل، 
ایــن کــودکان معمــواًل بــا دو مشــکل دســت بــه گریبــان 
هســتند. اول عــدم امــکان شــرکت در مدرســه بــه دلیــل 

عــدم توانایــی مالــی جهــت تأمیــن هزینه هــای تحصیــل 
و نیــز اجبــار بــه کار بــرای کــودکان و یــا نداشــتن مــدارک 
هویتــی و دوم ایــن کــه در بهتریــن حالــت اگــر کــودکان، 
ــه مدرســه باشــند،  ــن ب ــه حضــور در کالس و رفت ــادر ب ق
معمــواًل بــه دلیــل عواقــب ناشــی از ســوءتغذیه، یادگیری و 
آموختــن آن هــا بــا اختــالل روبروســت. ایــن امــر می توانــد 
ــی و  ــی در پ ــد کــه مردودی هــای پ ــی شــدت یاب ــا جای ت

نهایتــاً تــرک تحصیــل را بــرای کــودکان رقــم زنــد.
ایــن رخدادهــا دســت بــه دســت هــم می دهنــد تــا این 
فــرد، در جوانــی از اشــتغال بــه کارهــای تخصص محــور بــا 
درآمــد باالتــر محــروم باشــد و تنهــا فرصــت کار کــردن در 

کارهــای یــدی کــه نیــاز به قــدرت بدنی بــاال دارد را داشــته 
باشــد. بــا توجــه بــه بنیــه ی ضعیــف بدنــی و کم ســوادی، 
بایــد خیلــی زود یــا منتظــر از کار افتادگــی ایــن فرد باشــیم 
کــه اکنــون دیگــر پــدر یــا مــادر خانــواده ای جدیــد اســت و 
یــا شــاهد آن باشــیم کــه ایــن فــرد بــا احســاس ناتوانــی از 
ــر و  ــال روش هــای میان بُ ــه دنب ــی، ب ــد قانون کســب درآم
خــالف بــرای کســب درآمــد می گــردد  کــه معمواًل پــس از 
مدتــی، حبــس و زنــدان بــه دنبــال خواهــد داشــت. این هر 
دو تنهــا یــک نتیجــه خواهد داشــت: تــداوم فقر در خانــواده، 
تولــد یــک نــوزاد نحیــف و دچــار ســوءتغذیه ی دیگــر، کار 

کــردن کــودکان بــه جــای پــدر و مــادر و...
توجــه کنیــم کــه در ایــن چرخــه ی ســاده، آثــار روانــی 
ایــن ســوءتغذیه، مســائل فرهنگــی مؤثــر در ایــن بازتولیــد 
مــورد نظــر قــرا نگرفتــه اســت و تنهــا عوامــل ملمــوس 
ــل  ــن تحلی ــا همی ــرار داده اســت، لیکــن ب ــد نظــر ق را م
ســاده نیــز می تــوان بــه ایــن امــر پــی بــرد کــه »فقیــرزاده 

عاقبــت فقیــر می شــود« مگــر ایــن کــه...

دختران مبتال به سوءتغذیه؛ مادراِن فردای کودکانی کم توان تر می باشند
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گنداب اسـت بي شـک، و این رنگ شـیري که به این ِگالب افتاده اسـت، تخم حشـراتي اسـت که در حاشـیه این گنداب 
جمع گشـته و تو مادر من نشسـته اي بر سـر این گنداب و سـعي داري با دسـت نوازش آب را صاف کني.

اسـتخوان هایت در تنـت خـوب نمایان شـده، کـوزه ات را از این آب پر مي کنـي و باز میان این صحرا تـا کپر تنهاییت، در 
ایـن تندبـاد شـن ریـز مي روي تـا به کپرت مي رسـي. پاره چوب هـاي و خار و خاشـاک نمي دانـم از کجاي این صحرا را سـر 
هـم کـردي، خیلـي وقـت اسـت کـه بي مرد مانـدي از همان زمـان که پنج پسـرت را که این کپر هنـوز بوي تن آن هـا را به 
یادگار دارد به همراه شـوهرت از دسـت دادي. شـوهر تو را مي گویم سـقاي جبهه مرز کوه آسـمان بین و فرزندانت... راسـتي 
خبـردار شـدي آن کـه مفقوداألثر شـده بود را اسـتخوان پیـدا کرده اند و در میدانـي بر تابوت هاي دیگـر بار زدنـد و گردانده اند. 

حـال ایـن آخري هـم کنار پـدر و آن چهار تاي دیگر خانـه دارد.
یـادت اسـت مـادرم، در همیـن کپر سـخت و این روسـتاي گم شـده در این گوشـه دیجـور زمان چه 
رشـید شـیرمرداني را تربیـت کـردي کـه بـي هیچ سـئوالی هر چـه گفتند اسـالم، گفتند بر چشـم 

تسـلیم و هرچـه گفتنـد وطن، گفتند جـان فدایـش و جان فـدا کردنـد بي دریغ... 

پـا بـر ایـن عـور صحرا مي گـذارم میان شـن ریز دمـادم و یکي روسـتاي تنها بـا خانه هایـي تمـام گل و کاه مي یابم که 
بـه زحمـت فـرض قـرار انسـاني را در آن مي توان داشـت. طویله شـرف دارد به این سـقف هاي کوتاه... مي ایسـتم و نگاهم را 
بـه دور مي گیـرم و در گـوش همسـر و همـراه جمعیتیـم خدا را شـکر مي گویم کـه به لحظه اي بـراي این روسـتا به خدمتي 
انـدک آمده ایـم. در خانه هاي گورواره دختربچگاني زیبا با کارنامه هاي درخشان شـان سـر مي رسـند و نمره هایشـان را به رخم 
مي کشـند. خمودگي و تریاک و مخدر از سـر تا پاي روسـتا مي آید. بادي مي گیرد و خشـکي تن این سـرزمین را به مشـامت 
مي ریـزد و بـا تیـزْه تندهْ هـاي شـن، شـیار چشـمت را بـه اشـک وا مـي دارد. راهنما مي گویـد از بعضي از این روسـتاها 
دختـرکان را محـض تفریـح به امارات مي برند. شـاید شـایع باشـد؛ امـا در ایـن دخمه ها نـان از کجا مي آیـد؟ پدر 

بـا فرزندانـش چه مي کند؟ پسـران عصاي دسـت اما دخترکانـش چه...
 قاچـاق بنزیـن مجـاز اسـت. شـب ها هم از سـاعتي به این روسـتاها نمي توان شـد کـه در قـرق کاروان هاي حمـل مواد 
مي شـوند. آن خانه و آن خانه و آن خانه که در این روسـتا اندکي آبرو دارند و سقف شـان برقرارتر اسـت از آن کسـاني هسـتند 

کـه ایـن کاروان ها را همراه شـده اند. 
دکتر همراه مان به سـراغ دختربچه اي مي روند که بر شـانه نحیفش برادر کوچکش را به بار بسـته و در درخشـش آفتاب 
تنـد آن خشـکه صحـاري موهـاي دختربچـه را که به نارنجـی تندی مي زند در دسـت مي گیـرد و اندکي مي فشـارد. موهاي 
دختربچـه در همـان تنـدی آفتـاب گـردي مي شـود و مي ریـزد و بـه هوا مـي رود. موهـاي کـودک بچه های این روسـتاي 
فرامـوش شـده همـه نارنجي اسـت و به دسـت مهري که بر سرشـان بکشـي به بـاد مي شـوند و مي روند. دکتـر مي گوید 

از سـوءتغذیه موهاي کودکان این دیار ترد و بي ریشـه شـده اسـت. 

آن سـوي ایـن مـرز خـاک و صحـن ِنداري هـاي تمام، 
سـرزمیني سـبز نظرم را مي گیرد. مي پرسـم آنجا کجاسـت. 
مي گویـد افغانسـتان. مـردم دیـار مـا بـه آن سـو مي رونـد، 
نانجیب شـان تریـاک مي آورد و نجیب شـان بنزیـن مي برد و 
بلـور براي فـروش مي آورد. افغانسـتان به ما بلور مي فروشـد! 

مگـر بلـور آن ها این سـو بـازار دارد؟ 
شـب کسـي بـه ایـن روسـتاها نمي شـود . امـا کار مـا 
نیمـه مانده و تا شـب مي رسـد . هنـوز بسـیاري از خانه هاي 
نیازمنـدان اسـت کـه سـر نزده ایـم و برایشـان کمک هـاي 
امـدادی را در این سـال خشـک نبرده ایم. حـس مي کني زیر 
نظر هسـتي اما این مهم نیسـت. مسـیري را پیـاده مي رویم. 
چـه تاریکـي مطلقـي و چـه آسـمان بلنـدي وه چـه شـب 

بي انتهایـي دارد اینجـا... 
خانه هـا بـوي دود مي دهد. در نور رقصـان نارنجي اندک 
کـه از حفره هـاي گلـي بـه نـام پنجـره بیـرون مي زند حس 
مي کنـي مردمی بـه آرامی خوب مي سـوزند. نارنجي 
و خشـک بـه رنـگ موهـاي فرزندان شـان... به هـر خانه که 
سـر مي زنیـم فرزنداني هسـتند که بـا همان سـوءتغذیعه در 
دو وجـب جـا بهتریـن معدل هـا و نمره هـا را آورده انـد .آن ها 

مي توانـد آبـروي فردایمان باشـند. آبـروي این ملک .

فرزنـدم را،  فرزندانـم را بـه آب و آیینه و آفتاب سـرزمینم 
داده ام. یکي شـان از همیـن کپـر رفته بود به مهندسـي یکي 
دانشـگاه پایتخت و یکي شـان سـال آخر دکترا و آن دیگري 
و آن دیگـري... گفتند آب و خاک نیـاز به خون فرزندانم دارد، 
بـا خون جگر گوشـه ام که در ایـن ویرانه ویـالن زده بادگیر و 
صـاف کـردن از گالب روزگار ایامشـان را گذرانـدم خاک مان 
را آبیاري کردم. یکي شـان را تکه تکه در پالسـتیکي تحویلم 
دادنـد و یکي شـان بـر تخت درد رفت و یکي شـان را چشـم 
بـه انتظـار مانـدم تـا که گفتنـد خـون او هم خوب بـر خاک 
ایـن قصرشـیرین و آب آن ارونـدرود رفتـه اسـت. فرزندانـم 

شهیدند و شهید شـده اند. 
از پیـش اندام شکسـته آن مادر،  شکسـته تر بر مي خیزم. 
یـاد راهنمایـي و مدرسـه خودمـان مي افتـم خاطـره دردناک 

هم سـال و هم کالسـیم کـه در باتالق هـاي فـاو گـم شـده 
بود. نوجواني چهارده پانزده سـاله کـه در آن گل مهیب رونده 
فـرو رفتـه بود و بـه یاد مي آورم آن کسـي را کـه در امنیت و 
آسـودگي پشـت جبهه اش می گفت از فاو مي تـوان خانه هاي 
بصـره را دیـد و پیـروزي نزدیـک اسـت. از باتـالق مي توان 
پیروزي را دید آیا؟ آن  هم به واسـطه ارتشـي تشـکیل شده از 
نوجـوان چهارده سـاله و یا این روسـتاییان پاکـدل، اگر دیدن 
بصره از درون باتالق تماشـایي اسـت چرا خودت و پسـرانت 
نمي رویـد و از آن زاویـه نـگاه نمي کنیـد؟ مگـر شـما ادعاي 
مردمـي نداریـد؟ مگر در ایـن باتالق مردمان جمـع نیامدند؟ 
مگـر نمي گویـي از آن جـا پیـروزي رصد شـدني اسـت؟... نه 
جانـور تـو بایـد بیـرون آن گـود بیزینـس اسـلحه هاي نفر را 
خوب اداره کني و از فرو رفتن سـرمایه و نسـلي جیب عالي را 
پـر کنـي. من این حـرف تو را یادم اسـت که گفتـي پیروزي 
)بصـره( از آن باتالق ) فاو( پیداسـت، بعد تو کـه از همه از آن 
بیشـتر سـود کرده اي و کلنـگ آباداني جنوب ایتالیـا و امارات 
را هـم زده اي. نـه جانم زرنگ نیسـتي . نوجوانی روسـتایی را 
بـه کارزار گل بـري و داللـي اسـلحه کني دلیل بر شـاهکار 

نیست. هوشت 

مـادري در ایـن سـو بـر بسـتر افتـاده در یکـي از همین 
خانه هـاي جنوب شـهرمان و با قلب دردي سـخت دسـت و 
پنجـه نـرم مي کند. دسـت نحیفـش بـاال مي آیـد و یک آن 
میـان افتـادن و نیافتـادن معلق مي مانـد و مـادر مي گوید دو 
پسـر داشـته. دو عصاي دسـت که در یتیمي بـار آورده، یکي 
در انقالبـش کشـته شـده و یکـي در جنگـش... مي گوید به 
فرزند مادرانه هشـدار مي داده که به خیابان پرخطر آن روزگار 
نرود که ممکن اسـت گرفتار یا کشـته شـود و فرزند در پاسخ 
مي گویـد مي رویـم مادر که اگر هم کشـته شـدیم فردا شـما 
راحت باشـید. فرزند اول کشـته مي شـود و جنگ در مي گیرد 
مـادر بـر سـر گـور فرزنـد اول مـي رود و مي گوید تـو رفتی و 

جانـت دادي کـه ما راحت باشـیم و راحت نیسـتیم. 
فرزنـد دوم بـه جبهـه مـي رود مـادر او را منـع مي کند و 

مي گویـد پسـرم بـرادرت جانـش داد چه شـد. ما را دسـت 
تنهـاي ایـن روزگار گذاشـت و رفـت، بـرادر کوچک تـر 
مي گویـد مـا مي رویم مادر تا شـما در فردا راحت تر باشـید. 

  شارمین میمندی نژاد

درد دلی با استخوان هایت

به بهانه ی برگشتن 175 کبوتر دست بسته به وطن
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آلبرت انیشتین شکم خالی، مشاور خوبی نیست

مـادر مي گویـد بر سـر خـاک دو فرزندم مي روم و مي گویم رفتید که ما آسـوده شـویم و آنچـه که در این روزگار از دسـت 
دادیـم تنها همین واژه آسـودگي بود و بس. 

دویـدن، هرولـه زدن، میـان اجـاره خانـه و یکي سـر پناه سـاده، میـان نان بخـور و نمیري که بر سـفره آید. میـان آبرو و 
عـزت و شـرف و حال...     

گنداب اسـت بي شـک، و این رنگ شـیري که به این ِگالب افتاده اسـت، تخم حشـراتي اسـت که در حاشـیه این گنداب 
جمع گشـته و تو مادر من نشسـته اي بر سـر این گنداب و سـعي داري با دسـت نوازش آب را صاف کني.  

خانه هایـي را مي بینـم بـي در و پیکـر و بچه هایـي بي آینده که از این سـراهاي ناامیدي بیـرون مي آیند. که در امروزشـان 
شـاید دلخـوش بـرادر و خواهر کوچکي باشـند که بر دوش خود بسـته اند، شـاید دلخوش مدرسـه اي که در کیلومتـر دوري ها 
مي رونـد و شـاید دلخـوش مـن و تویـي کـه بـه قرنـي از این جـا رد مي شـویم. عاقبت آن هـا چه مي شـود؟ نگاه بـه خانه ها 
مي کنـم بعضي هاشـان را مي تـوان بـا کمتـر از چند میلیـون تومان در و پیکري سـاخت و نـور امیدي داد و بناي عشـقي بر پا 
کـرد. یعنـي جایـي هسـت که بـه این ارزاني بتـوان منجي گشـت... پیش خود مي گویم کسـي که این تـوان مالي را نـدارد و 

به یاد مـي آورم...
فرزندانـي از جنـس نـور و آیینـه بر باد شـدند. هنوز هسـت در خانه اي که پدري هر شـب پیش چشـم فرزندانـش از بوي 
یکـي شـوینده سـاده بـه خـون مي افتد و جگـر را بـاال مـي آورد ؛ در این دیجـور زمانه هسـت خانه اي که کیسـه هاي غرض 
اعصاب و روان کلیه پدري از نقل و نبات فرزندان بیشـتر اسـت، پدر دسـت مصنوعي اش را به تاقچه پیش چشـم فرزندانش 
مي گـذارد و بـر پهلـوي ترکـش خورده اش روغن ُمسـکن مي مالد و نیمه هاي شـب به مـوج جنگ مي خواهد سـر فرزندانش 
را ببـرد. هنـوز هسـت مـادري کـز کـرده بـر در ایمـان خانه اش کـه آیا فرزنـدش از جنگ بـر مي گـردد. هنوز هسـت در این 
سـرزمین یکـي مـرد یـا یکـي زن و یا حتي یکي کـودک که جهش ژنتیکي بمب میکروبـي که پدر به تـن و عاریت از جنگ 
گرفته بود را به جان خود با سـرطان سـختي به میوه نشسـته... آن وقت آن سـوها طبقه اي از جنس شـیطان که در آسـتین 
هـر حکومتـي بـه عافیـت در گوشـه امن احتکار و کم فروشـي و گران فروشـي خـود را مي بندنـد و چه چیز بهتـر از فرصت ها 

تـا آن ها رشـد ناشریف شـان را ادامه دهند.
گنداب اسـت بي شـک، و این رنگ شـیري که به این ِگالب افتاده اسـت، تخم حشـراتي اسـت که در حاشـیه این گنداب 

جمع گشـته و تو مادر من نشسـته اي بر سـر این گنداب و سـعي داري با دسـت نوازش آب را صاف کني.

شعر

غوغای عشق بازان

ــران               ــاد هج ــار رب مب ــد، ی ــم نیای دل در کف
باشــد عیــان ببینیــم آن رازهــای پنهــان

ســیالِب زندگانــی، جامــی تهــی و فانــی                 
در ایــن ســرای بــی آب، ما راســت عشــِق بــاران

ــز                  ــا خی ــه پ ــا ب ــِر وف ــم، اب ــا ندیدی ــود وف از خ
ــواران ــر س ــز ب ــر ری ــد، ب ــق و امی ــاران عش ب

دشــمن بـُـَود و یــا دوســت این نفِس ســرکش ما        
برخیز و بین چه ســان اســت، احــوال ُملک داران

ــل              ــد دوش بلب ــوش خوان ــنایی خ ــاغ آش در ب
ــاران ــرای ی ــدر س ــوش، ان ــاده ای ن ــز، ب برخی

خــوش خواند حافــِظ جان، در وصف یــاد و یاران    
ــان ــوی نیک نام ــدارد در ک ــذر ن ــس گ ــر ک ه

ای جــاِن خســته ی مــا، بیــدار شــو اذان اســت             
وقــت ســتیز و جنــگ اســت، هنگامــه ی دلیران

دیدیــد مردمــی را از عشــق  جــان ببازنــد 
آن جاســت کــوی اّمیــد، غوغــای عشق ســازان

ــی از جنــس آســمان اســت آنجــا کــه کودکان
یــا رب ببــار بــاران، یــا رب ببــار بــاران

آیینــه ی محبــت جــان و دل اســت بنگــر                 
ــاران ــای ی ــر و وف ــو عرضــه دارد مه ــر ت ــا ب ت

َعنقا به خود ندیده  است، این شور و عشق و مستی
ــق بازان ــای عش ــازِی دل، غوغ ــت ب ــن اس ای

  عنقا )حبیب فاتح نوبندگانی(
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گریس ابوت، فعال مدنی07 کار کــودک و فقــر بهــم پیونــد خــورده انــد و اگــر بــرای درمــان جامعــه مریــض بــه اســتفاده از کارگــران کــودک ادامــه 
دهــی، شــما بــرای همیشــه هــم فقــر و هــم کار کــودک را خواهــی داشــت 

اندیشه ها جان دارند و جسم شان همان تن من است که در آن به ظهور می رسند.
آنان موجوداتی هستند که قدرت و هوش بسیار خارق العاده ای دارند و هر لحظه زندگی مرا شکل می دهند.

به واسطه آن هاست که هر کلمه و هر عملی از من صادر می شود.
توانایــی آفریــدن چیزهایــی را دارنــد کــه منطــق، امــکان وجودشــان را نفــی می کنــد... کم ترینــش ایــن کــه از یــک 

انســان ســالم و توانــا بــه ســادگی یــک بیمــار زمین گیــر می ســازند.
در »آنــی« ا ســت کــه فکــر مــن چیــزی راـ  حالــت، خصوصیــت، رفتــار و...ـ  بــه عنــوان واقعیــت و حقیقــت وجــودم 

بــاور می کنــد و بالدرنــگ آن حالــت، خصوصیــت و رفتــار، در مــن موجــود می شــود:

ضعف و حسد و خود کم بینی اندیشه های هیوالیی ذهن هستند. همین طور سستی و رخوت و نا امیدی...
ــکار اســت. همــه ی آن چــه کــه از هفت خوان هــای همــه ی  ــر دروازه شــهر اف ــردی بی امــان ب ــای نب ــه معن ــوا ب تق
رســتم های اعصــار و قــرون برایمــان روایــت کرده انــد، همــه آن چــه کــه در نــام شــرارت و وسوســه و تباهــی میــان هــزار 
افســانه و واقعیــت برایمــان تقریــر کرده انــد و خالصــه هــر قصــه ای کــه مبــارزه ای  در آن میــان آدمیــزادگان در می گیــرد 
و خون هایــی کــه می ریــزد و مرگ هــا و ماتم هــا، همــه و همــه تمثیل هایــی اســت رازگونــه کــه همــان یــک نبــرد را 

ــازد: ــادآور می س ــد و ی ــش می ده نمای
پیــکار آدمــی زاده ای نزدیــک دروازه شــهر افــکارش، بــرای رانــدن هیوالهــا و دیوهای تــرس و تکبر و جهــل و غفلت... 
پیــکاری بــرای یــک آرمــان... اینکــه ایــن موجــودی کــه نخســت تنهــا در شــکل بــه آدمیــان می مانــد، بــه جرگــه آدمیان 

بپیونــدد و انســان شــود... یعنــی جانشــین خدا !
هــر چــه در بــازو داری جمــع کــن کــه در ایــن میــدان خونیــن، گلیــم انســانیتت را تنها خــودت بایــد از آب عفن ســتان 

دنیا بکشــی!

ــدام اوهــام  ــار و دهشــت زایش ان ــات مرگب ــا ضرب ــز کــن و ب ــغ ات را در آب ســنگدلی و بی رحمــی و ســماجت تی تی
ــن!  ــاره ک ــاره پ ــا را پ ــا و روزمرگی ه ــویش ها و ترس ه ــرت و تش ــای پ ــن و آرزوه ــاالت دروغی ــده و خی فریبن

پیــش از عزیمــت بــه کارزار و نیــز در هنگامــه جنــگ اقــرار کــن کــه جــز خداونــد نگهبانــی نــداری... ایــن ایمــان تــو 
خواهــد بــود و  همچنیــن ســپرت می گــردد! 

پر سیمرغ را نیز بردار که گاهی به قدرت افسانه نیازت خواهد افتاد! 
عصای موسی و َدم عیسی را هم برگیر که گاهی به معجزه محتاج می شوی! 

خــوب کــه خــون افــکار باطــل بطالــت زا و ابلیس آفریــن را ریختــی، زخــم خــورده و خســته، امــا پیــروز و نیرومنــد 
ــک و  ــد... نزدی ــت می آین ــه نزدیک ــی ک ــی را می بین ــه ی نوران ــن دو اندیش ــته های زری ــی دوزی و رش ــم م ــق چش در اف
ــر می کنــی از  ــد! نفســی عمیــق می کشــی و ریه هایــت را پ ــر تــن زره پــوش دلیــرت می وزن ــر! مثــل نســیم ب نزدیک ت

طــراوت دو فکــر نخســتین:

سالمشــان می گویــی و دیــدگان اهورایی شــان را بوســه می دهــی. آن گاه در غایــت عــزت بــه شــهر اندیشــه ات  قــدم 
می گذارنــد. شــهر  را بــه دست شــان می ســپاری و حکــم را مخصــوص آنــان می گردانــی.

دو پیک حقیقت ندایت می دهند و زمزمه کنان می گویندت:
ــد  ــاه دهن ــا را پن ــر شــهرهایی کــه م ــد و ب ــا روان ان ــی م ــرای گرفتــن جانمــان از پ ــوان و غــوالن بی شــماری ب دی

ــت!  ــد داش ــهمگین تر خواهن ــی س هجوم
اگــر از پــس ایــن تهدیدهــای مرگبــار کــه گریبــان تــو را نیــز خواهــد گرفــت، هنــوز برایــت ارزشــمندیم... بــی آن کــه 

بیاســایی هــم اینــک بــه آوردگاه بازگرد! 
... و دوست عزیز شجاع! یک پند:

هرگز غریبه ای را بی آن که به درستی بشناسی به شهر راه مده!  
زیرا به تو بگوییم:

بســا ددان وهــم و فریــب و ذلــت و غــرور و تعصــب کــه لبــاس آدمیــت پوشــند و چهــره بپوشــانند و بــر ســیرت 
غریبــه ای آواره بــر دروازه آینــد و اجــازت ورود خواهنــد... بیــدار بــاش و هوشــیار کــه اینــان اگــر قــدم بــه شــهر گذارنــد، نــه 

فقــط از مــا، کــه دیگــر از هیــچ اندیشــه ی پاکــی در تــو یــادگاری باقــی نمی گذارنــد!  هشــدار! هشــدار! هشــدار! 
ای مبارز حقیقت! به نبرد بازگرد!

مبارزه و مبارزه و مبارزه... آری! این معنای تقواست! 

کن . . . فیکون !

تقوا چیست؟

  یک عابر پیاده

عشق و آزادگی
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  دکتر لیال پاپلی یزدی

  از نکبت مطلق شده 

برخــی مفاهیــم هولناک انــد. آن چنــان کــه تــا ابدیــت 
تــوی ذهنــت می ماننــد. هــر کــدام از مــا حتــی اگــر یــک 
کتــاب کوچــک از تاریــخ آمریــکا یــا آفریقــا خوانــده باشــیم 
مفهــوم ســهمناک فــروش انســان را می شناســیم. آدم هــا 
وقتــی فروختــه می شــوند کــه موجودیــت آن هــا را در حــد 
مایملــک تقلیــل داده باشــند، امــا مایملــک شــدگی شــکل 
دیگــری هــم دارد، غیــر از آن تقلیــل؟ گمانــم بلــه... بــدِن 
یــک موجــود را می شــود از ســر ناچــاری فروخــت، وقتــی 
تصــور کنــی ایــن فروختــن بــه شــکل ازدواج اجبــاری یــا 
همین طــور بــرای گدایــی یــا هــر چــه می توانــد آن 

دیگــران را نجــات دهــد. 
ــدگی حاصــل  ــرده ش ــدگی، ب ــک ش آن شــکل مایمل
تغییــر ســاختارهای حاکمیتــی اســت، پیــروزی قومــی بــر 
ــز  ــه چی ــل چ ــر، حاص ــز فق ــکل ج ــن ش ــا ای ــی... ام قوم
می توانــد باشــد؟ فقــر فرهنگــی یــا اقتصادی...گمانم چــرا...! 
می توانــد حاصــل یــک چیــز دیگــر هــم باشــد؛ نبــود هیــچ 
راه دیگــر بــرای ادامــه ی حیــات. وقتی نــان نــداری، ممکن 

اســت دوام بیــاوری، وقتــی پــول نــداری هــم... امــا وقتــی 
خزانــه ی امیــدت تمــام شــود آن وقــت اســت کــه ممکــن 
ــی ات،  ــت زندگ ــر پوس ــدازی زی ــرداری و بن ــغ ب ــت تی اس
خــودت را بفروشــی یــا بچــه ات را، زندگــی ات را یــا حیــات 
آن دیگــری یــا دیگــری شــده را. آن وقــت اســت کــه فــرد، 
فــرد حاضــر غایــب دیگــر بــه مثابــه عامــِل غریــزه ی بقــا 
ــه غایــت تلــخ  ــرای خــودش توجیهــی ب هــر چــه کنــد ب

دارد...
مــن هرگــز پــدر »فاطمــه« را ندیــدم. هــر چند شــنیدم 
ــش توانســته درس  ــز کمابی ــه خــود فاطمــه در آن مرک ک
ــه  ــده ی فاطم ــدر ندی ــر پ ــال تصوی ــن ح ــا ای ــد. ب بخوان
همــواره در ذهــن مــن مانــد، مــردی کــه جایــی از ذهنــم 
هرگــز نبخشــیدمش. تصویــری از فــردی کــه دیگــر هیــچ 
فردیتــی نــدارد... آدمــی کــه دختــر کوچکــی چــون فاطمــه 
را فروختــه باشــد، آن هــم بــه صــد هــزار تومــان مطمئنــًا 
پیــش از آن هــزار ســال پیــش خــودش را بــه موجــود تلــِخ 
وحشــی ای بــه نــام فقــر فروختــه بــوده اســت....مطمئناً.... دختــر1  بــا چشــم های درشــتش مــن را نــگاه می کــرد. مــن خجالــت کشــیده بــودم. حضــور غایــب دختــرک فشــار 

ســنگینی روی قلبــم مــی آورد. دختــر یــک طــور بــود انــگار کــه باشــد و نباشــد، نفــس می کشــید و در عیــن حــال بــرای 
مــن نوجــوان موجــودی اثیــری بــود کــه می هراســیدم دســتم بــه تنــش بخــورد، انــگار از جایــی دور، از میــان آتــش آمــده 
باشــد. بچه هــای عمــه یــک شــبه شــده بودنــد چهــار تــا. ضمــن اینکــه ایــن بچــه ی جدیــد، گنــگ و عجیــب می نمــود. 

بیشــتر از دو ســه ســالی از مــن کوچکتــر نبــود یــا دســت کــم اینطــور می نمــود. 
چهــارده یــا پانــزده ســالم بــود کــه اول بــار »فاطمــه« را دیــدم و شــاید بــرای آخریــن بــار. پیــش از آن فکــر می کــردم 
بچه هــا را یــا بــه دنیــا می آورنــد یــا آن طــور کــه شــنیده بــودم بــه »فرزندخواندگــی« می گیرنــد. فرزندخواندگــی بــرای 
مــن مفهــوم غریبــی نبــود از آن جهــت کــه مــادرم بعضــی روزهــای هفتــه در پرورشــگاه کار می کــرد. امــا داســتان فاطمه 
داســتان دیگــری بــود... مــن دیــدم کــه مــادرم عمــه را یواشــکی بــرد تــوی آشــپزخانه و پــچ پــچ کردنــد. بعــد صداهــا 
بلندتــر شــد. »فاطمــه« را بــه شــوهر عمــه فروختــه بودنــد. شــوهر عمــه رفتــه بــود جایــی اطــراف مشــهد بــرای تحویــل 
گرفتــن پــروژه ای کــه بایــد تمــام می شــد کــه پــدر فاطمــه پیدایــش شــده بــود. پــدرش...؟ کــه می دانســت کــه او واقعــًا 
پــدرش بــوده اســت؟ خــب! شــوهرعمه بــاور داشــت کــه بــوده، شــواهد دســت کــم اینطــور نشــان مــی داده. بعــد همــو که 

گفتــه بــود پــدر فاطمــه اســت صــد تومــان گرفتــه بــود از شــوهرعمه و رفتــه بــود. همین قــدر ســاده؟
فاطمــه امــا بــه گفتــه ی همــه ی فامیــل شــانس آورده بــود، شــوهرعمه مــردی نبــود اهــل سوءاســتفاده از دختــرک 
ــد حمــام. رخــت  ــه. دختــرک را فرســتاده بودن ــود خان ــاد کــرده برگشــته ب ــا چشــم های ب ــاه کوچــک، چنان چــه ب بی پن
ــد کــه مشــورتی کننــد. چــه می شــد کــرد؟ امــا  ــد و بعــد همــه ی مثــاًل عقــال را صــدا زده بودن ــو تنــش کــرده بودن ن
بعدهــا وقتــی بزرگ تــر شــدم بارهــا فکــر کــردم بــه سرنوشــت ده هــا دختــر شــبیه فاطمــه کــه جایــی در حاشــیه ی شــهر 
بــه همیــن راحتــی فروختــه می شــدند بــه یــک »دیگــری« کــه می توانســت هــر بالیــی ســر یــک کــودک بیــاورد... 

ترســناک بــود و تن لــرزه مــی آورد! بالیــی کــه ممکــن بــود ســر خواهرهــای همیــن فاطمــه آمــده باشــد. 
مــادرم همــان شــب ترتیبــی داد کــه فاطمــه منتقــل شــود بــه پرورشــگاهی کــه گاهــی آن جــا کار می کــرد. فاطمــه 
رفــت و خاطــره اش در ذهــن مــن بــرای همیشــه مانــد. همــان چنــد ســاعت حضــور در کنــار دختــری هــم ســن و ســال 
خــودم، دختــری کــه خــوب نمی توانســت حــرف بزنــد، دختــری کــه نوتریــن رخــت عمــرش همــان بــود کــه آن روز 
پوشــیده بــود، دختــری کــه دور شــده بــود از خانــواده اش ولــی گریــه نمی کــرد، چســبیده بــود بــه عروســک موطالیــی 
دخترعمــه و همین طــور ســخت و ســفت نگاهــش می کــرد، دختــری کــه شناســنامه اش پیــش از خــودش غیــب شــده 

بــود، دختــری کــه »فروختــه« شــده بــود. 

1  اسامی و نسبت های خانوادگی جهت رعایت حریم خصوصی تغییر کرده اند.

در یـک کشـوری کـه بـه خوبـی اداره می شـود، فقـر در آن مایـه خجالت اسـت؛ ولی در سـرزمینی که نادرسـت اداره می شـود، 
کنفسیوسثـروت چیزی اسـت که مایه شـرم اسـت.
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تابســتون ها روزه گرفتــن ســخت میشــه. ســحری اگــه بیــدار شــی و بخــوری، فوقــش تــا ظهــر نگهــت داره. بعــدش 
خصوصــاً اگــه کارت زیــر تیــغ آفتــاب باشــه و الجــرم باشــی از رفــت و آمــدای زیــاد، یــه چیــزی از تــوی معــده ت شــروع 
می کنــه باهــات حــرف زدن. بهــت میگــه کــی هســتی. بــه اســم کوچیــک هــم صــدات می زنــه. تعــارف هــم باهــات 
نــداره. بــا بقیــه هــم تعــارف نــداره. حتــی اگــه تــو جلســه بــا وزیــر فــالن وزارت خونــه و مدیــرکل بهمــان اداره یا شــرکت 

بــزرگ هــم باشــی، بــاز صحبتاشــو ادامــه میــده. 
بــه عصــر کــه برســی، هــوا هنــوز هــم خنــک نیســت. کارات کــم کــم داره تمــوم میشــه، ولــی اون صــدای ســمج 
هنــوز داره باهــات حــرف میزنــه و رمــق مونــده ت  رو می گیــره. بهــش میگــن »قــار قــور« شــکم! آره! صــدای قــار و قــور 
شــکم تــا یــه جایــی بامــزه اســت... تــا یــه جایــی آدم باهــاش راه میــاد. تــو مهمونــی یــا جمــع دوســتان باعــث خنــده 
میشــه، تــوی یــه جلســه ی مهــم نادیــده گرفتــه میشــه و بــه یــه ســرفه و یــک دیالــوگ متیــن و حــواس پــرت کــن، رفع 

ابهــام میشــه و می گــذره... امــا وقتــی کــش میــاد... وقتــی کــش میــاد... امــان از وقتــی کــه کــش میــاد!
می خــوام ازت بپرســم شــده تــا حــاال چنــد هفتــه پشــت هــم غذایــی نداشــته باشــی بخــوری، ولــی بــه جــاش یــه 
ســؤال ســاده تر می پرســم: اگــه کلــه ی ســحر بدونــی کــه افطــاری ای در کار نیســت و ســفره ت رو بگــردی ببینــی از 
ســحری هــم خبــری نیســت، چــه احساســی بهــت دســت میــده. اون صــدا رو از دور دســت می شــنوی کــه بهــت پوزخند 
می زنــه. مثــل یــه بــالی مقــدر، مثــل یــه مصیبــت کــه »اتفــاق« نمی افتــه، بلکــه همیشــه یــه گوشــه بــرات کمیــن 

می کشــه و زیــاد هــم منتظــرت نمیــذاره، مثــل تنهــا حادثــه ای کــه خبــر می کنــه: گرســنگی!
شــکم خالــی المانــی از یــک هویــت مخــدوِش انســانی اســت. هویتــی بــرای فقــرا. فقرایــی کــه چــه بسیارشــان 
شناســنامه ای هــم ندارنــد. قاعــده قرن هــای پیاپــی ایــن دنیــای دیوانــه پرطمــع بــر ایــن اســت کــه پیشــانی بعضــی 
فرزندانــش را بــا ُمهــِر فقــر داغ زنــد تــا آنــان کــه جــز »داشــتن«، بــرای »بودنشــان« تعریفــی نیســت، در کنــار زجــر و 

فقــدان و کمبــوِد اینــان، آرامــش یابنــد و معنایــی بگیرنــد.
ــد،  ــه مــاه و مــاه را ســال گــره می زن ــه هفتــه و هفتــه را ب قــار و قــور شــکم وقتــی کــش می آیــد، وقتــی روز را ب
ــی را  ــوش آدم ــد »گرســنگی« هــوش و ت ــددی می گوی ــد. پژوهش هــای متع ــر هــم می زن ــادالت روان بشــری را ب مع
ــت  ــود و در نهای ــبب می ش ــم را س ــف دائ ــی و ضع ــگری و درنده خوی ــد، پرخاش ــت می کن ــد، اراده اش را سس می کاه
ــه قله هــای افتخــار می رســند؛ اینجــا  ــه انحطــاط می انجامــد. بگذریــم از اســتثناهایی کــه در فقــر قــد می کشــند و ب ب
ســخن از قاعــده اســت... و البتــه از اســتثنایی دیگــر، بــه نــام »کوچه گــردان عاشــق!« اســتثنایی کــه می خواهــد قاعــده ی 

گرســنگی را بــر هــم زنــد.

ــت و  ــردی اس ــه کوچه گ ــه ب ــق ن ــردان عاش کوچه گ
نــه بــه عاشــقی؛ تنهــا بــه یــک درک اســت. درکــی از درد 
گرســنگی. فلســفه روزه هــر چه که باشــد، درک گرســنگی 
ــد و  ــری می افزای ــم بش ــه فه ــه اندوخت ــدازه ای ب ــا ان را ت
ایــن فرصتــی اســت یگانــه، تــا روزهــای رمضانــت را بــه 
ــن و جمــع  ــرای شناســایی خانه هــای محرومی کوشــش ب
ــی و  ــفره خال ــر س ــر س ــی ب ــج و روغن ــان و برن آوردن ن
ــوی.  ــل ش ــود« غاف ــی و از »خ ــپری کن ــان س غمگین ش
»خــود«ی کــه پــروار شــدنش، دنیــای مــا را جهنــم کــرده 
ــاید در  ــد ش ــود می گوی ــا خ ــق ب ــرد عاش ــت. کوچه گ اس
ایــن رفتن هــا و آمدن هایــی کــه بــوی منافــع شــخصی و 
خودپرســتی نمی دهــد، بــر دلــم افتــاد کــه رســالتی هــم بــر 
دوش دارم، نــه فقــط در مــاه رمضــان، کــه در تمــام طــول 

ســال و تمــام طــول عمــر...
کوچه گـردی عاشـقانه و هم نشـینی بـا فقـرا، جنبشـی 
اسـت کـه از »بـاالی  شـهر« آغـاز می شـود تـا دردهـا و 
زخم هـای عمیـق »پایین شـهر« را لمس کنـد و در آغوش 
کشـد. باالیی که باالنشـینی اش نه به جغرافیای شهر که به 
»پـول« بـوده و بـس؛ و پایینی که پایین نشـینی اش تنها به 
جغرافیـای گرسـنگی مربوط بـوده و بس. حاال باالنشـین ها 
پیـش پای مـادری مریـض، کودکی له شـده زیر فشـار کار 
اجباری و پدری معتاد، در هم می شـکنند و بر دسـتان خالی 

و قلب هـای خامـوش خویـش می گریند... و واقف می شـوند 
بـه فقدانـی کـه با پول رفـع نمی شـود و دردی که بـا دارایی 
تسـکین نمی یابد... و انسـانی که با »داشـتن« انباشته شده، 
فقـر مطلـق روح خـود را در ایـن هسـتی پهنـاور بـه تمامی 
احسـاس می کند. چـه ثروتی می توانـد روح کودکی را نجات 
دهـد کـه هر روز سـاعت ها مورد تجـاوز پدر شیشـه ای خود 
اسـت؟ چـه ثروتـی می تواند زیبایی تباه شـده و ذهـن بر باد 
رفتـه ای را احیـا کنـد که زیر شـالق گرسـنگی، از کار افتاده 
و فلج شـده؟ قدرتمندترین انسـان زمین کیسـت کـه بتواند 
حتی یک لحظه دسـتان مـرد پژمرده خانـواده ای را از فندک 
اتمـی و پایپـش جدا کند و به فروپاشـی خانـدان و دودمانش 
آگاهـش سـازد؟ مـردی کـه وقتـی از تأمیـن خانـواده اش و 
دیـدن گرسـنگی زجرآورشـان عاجز شـد، پناه به افیـون برد 

و از هم گسسـت!
کالم را خالصه کنم و مقصود را بگویم:

اگــر در مــاه رمضــان و شــب های قــدر، کوچه گردهــای 
ــد  ــر دوش، قص ــه ای ب ــا کیس ــه ب ــدی ک ــقی را دی عاش
کوچه هــای تاریــک فقــر کرده انــد، اگــر همراه شــان 
ــه  ــرا دلشــان بســیار گرفت ــی شــد، سالمشــان ِده! زی نتوان

اســت... زیــرا از تلنبــار تاریــخ فقــر بــر دوش زمین به ســتوه 
ــر  ــد و در براب ــی بزرگ ان ــدای راه ــرا در ابت ــد... زی آمده ان
عظمــت جهــل و حــرص و آزی کــه جهــان را بــه نابــودی 

ــد. ــی می کنن ــاس کوچک ــه احس ــا ک ــاند، بس می کش

  مرتضی کی منش

سالمشان برسان!

خودمانی

رسمی

کوچه گردان عاشق نه به کوچه گردی است و نه به عاشقی؛ تنها به یک درک است.
درکی از درد گرسنگی
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محیا واحدی

جمعیــت پــس از ســالها حضــور در محــالت حاشــیه و معضل خیــز تصمیــم گرفــت تــا برنامــه ویــژه ای جهــت تبدیــل 
ایــن محله هــا از یــک محلــه پــر خطــر و پــر معضــل بــه محلــه ای امــن بــرای ســاکنین و کودکانــی کــه در آن زندگــی 

 می  کننــد، اجــرا کنــد.
در محــالت حاشــیه بــه علــت گرایــش رایــج بــه جــرم و خشــونت و اعتیــاد، تأکیــد بــر ورزش اهمیــت خاصــی در 
فعالیــت هــای مــددکاری دارد. در جمعیــت نیــز ورزش بــه عنــوان عنصــری کــه مــی تواند هویــِت پویــا و ســازنده ای برای 
کــودکان و نوجوانــان ایجــاد کنــد و بدیــن شــکل مانــع بازتولیــد رفتارهــای مخــرب توســط آنــان گــردد، همــواره مدنظــر 
قــرار دارد.  مربیــان تیم هــای ورزشــی جمعیــت ســعی می کننــد در تمرینــات خــود، عــالوه بــر نهادینــه ســاختن اشــتیاق 
بــه ورزش در کــودکان و افزایــش مهــارت هــای ورزشــی، بــه آنــان مهــارت هــای زندگــی و اصــول کار گروهــی را نیــز 

بیاموزند.
پــس از چندیــن ســال فعالیــت تیم هــای پرشــین)نام باشــگاه ورزشــی جمعیــت( در نقــاط مختلــف کشــور، اینــک 
جمعیــت قصــد دارد در شــهریورماه ســال جــاری یــک لیــگ فوتبــال بــا حضــور تیــم هــای نمایندگــی هــای مختلــف 
جمعیــت در سراســر کشــور برگــزار کنــد. لیــگ در تهــران و در دو رده ســنی نوجوانــان و نونهــاالن بــه صــورت همزمــان 

برگــزار مــی شــود. 
ــه چالــش کشــیدن  ــان، ب ــرای آن ــر اســتعدادیابی در میــان کــودکان و الگوســازی مثبــت ب در ایــن لیــگ عــالوه ب
جامعــه ورزش کشــور در امــر مســئولیت اجتماعــی مدنظــر اســت. در جامعــه ای کــه جمــع کثیــری از کودکانــش زندگــی 
تلــخ و پرمصیبتــی را تجربــه می کننــد، ضــرورت فرهنــگ جوانمــردی و پهلوانــی، کنــار گــود نشســتن و دلخــوش داشــتن 
بــه مــدال هــا و عنــوان هــای رنگارنــگ نیســت. بدیــن جهــت تأکیــد بــر لــزوم حضــور فعــال و موثــر اهالــی ورزش در 
رخدادهایــی کــه جهــت حمایــت از کــودکان در معــرض آســیب برگــزار مــی شــود، از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن لیــگ 
اســت. همچنیــن امیــد مــی رود هنرنمایــی فوتبالیســت های نونهــال و نوجــوان جمعیــت در تابســتان امســال، بــار دیگــر 
تلنگــری باشــد بــر مســئوالن امــر جهــت تخصیــص امکانــات ورزشــی مناســب و کافــی بــه محالتی کــه کــودکان برای 

نجــات از چــاه معضــالت، ریســمانی بــه جــز ورزش در اختیــار ندارنــد.

 برگزاری نخستین لیگ 
فوتبال جمعیت 

لبیک

  طیبه خورشا

روزهایــی در زندگــی هســت کــه آدم نمی توانــد خــودش را معنــی کنــد. روزهایــی کــه یــک چیــز مبهــم تــو را بــه 
پاییــن یــا باالرفتــن از ایــن پلــه ترغیــب می کنــد و شــب هایی کــه... همــه ی ذهنــت در فریادهــای پــردرد یــک نفــر گــم 

می شــود. 
ــاران،  ــت هم قط ــورده در دس ــره خ ــتان گ ــا دس ــی و ب ــقان می خوان ــان عاش ــوی و پیم ــق می ش ــه عاش ــبی ک ش

ــتی ات! ــل دس ــود بغ ــدای وج ــه خ ــی ب ــره اش بزن ــت و گ ــدای درون ــه خ ــی ب ــگ بزن ــی چن می خواه
و... لبیک می گویی! لبیک اللهم لبیک!

 لبیــک می گویــی کــه امشــب می خواهــی بــرای تخفیــف دردهــای علــی، کاری بکنــی! دردی کــه او را شــبانه بــه 
دل نخلســتان های مدینــه کشــانده و بســا برنده ترســت از تیــغ شمشــیر ابــن ملجــم! در شــبی کــه همــراه اســت بــا درد... 

و ســوگ! نــه ســوگ علــی، کــه ســوگ خــودت! شــاید دری بــه تختــه بخــورد و بــا صــدای علــی هم نــوا شــوی!
ــه  شــاید شــب »قــدر«ت، قــدر بگیــرد و خــدای درونــت متجلــی شــود! خدایــی کــه بی تفــاوت نیســت نســبت ب
کــودکان و مردمــش! از خداهــای دروغینــت فاصلــه می گیــری و مؤمــن می شــوی بــه خــدای محمــد، بــه خــدای علــی، 

کــه پایانــی باشــی بــر ســیاهی های یــک زندگــی.
لبیــک می گویــی بــرای مبــارزه بــا تاریکــی، و در دل شــب، اســتواری جمع تــان را بــه رخــش می کشــی! کــه کمــر 

همــت بســته اید بــرای افروختــن چــراغ، در ظلمــت و خفقــان یــک زندگــی!
لبیــک می گویــی کــه از اعتیــاِد بی تفاوتــی ات پــاک شــوی، و کافــر شــوی بــه خدایــی کــه بــه دنیــا آمــدن بچــه ی 

معتــاد بــا دنیایــش، منافات نــدارد! 
لبیــک می گویــی و می خواهــی ســفیر نــوری باشــی از طــرف علــی! ســفیری از ســوی آن پــدر! پــدر تمــام کــودکان 

بــی پنــاه و یتیــم زمیــن و ایمــان داری کــه نــور علــی کار خــودش را می کنــد!
بــه خــدای محمــد لبیــک می گویــی و کوچه گــرد می شــوی تــا یــک اتفــاق خــوب را در زندگــی دیگــری جــاری 

ســازی، در شــبی کــه انــگار یــک نفــر دیگــر در تــو نشســته اســت و کارهایــش بــا منطــق همیشــگی ات نمی خوانــد!
کوچه گردی ات  مبارک!
شب »قدر«ت، پر قدر!

آنچــه خــدا از ]دارایــی[ ســاکنان آن قریه هــا عایــد پیامبــرش گردانیــد از آن خــدا و از آن پیامبــر ]او[ و متعلــق بــه خویشــاوندان 
نزدیــک ]وی[ و یتیمــان و بینوایــان و درراه مانــدگان اســت تــا میــان توانگران شــما دســت به دســت نگــردد و آنچــه را فرســتاده ]او[ 

بــه شــما داد آن را بگیریــد و از آنچــه شــما را بــاز داشــت بازایســتید و از خــدا پــروا بداریــد کــه خــدا ســخت کیفر اســت

قرآن کریم: 
سوره حشر ، آیه 7

خبر ویژه
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گرداوری: علیرضا جویبار

در آییــن کوچــه گــردان عاشــق کیســه هــای غذایــی مایحتــاج یــک مــاه هــزاران خانــواده 
محــروم در شــب هــای مــاه رمضــان و بــه خصــوص شــب هــای قــدر منــزل بــه منــزل توســط 
دانشــجویان و ســایر اقشــار مــردم بــه درب خانــه هــا بــرده شــده و تحویــل داده مــی شــود. 
کوچــه گــردان عاشــق بــرای خــودش دنیایــی سرشــار از خاطــرات اســت. از شناســایی خانــواده 
هــای محــروم بگیــر تــا ارتبــاط بــا خیریــن و مــردم نیکــوکار و تهیــه و توزیــع کیســه های غــذا ، 
لحظــه بــه لحظــه واقعیــت هــای تلخــی عیــان یــا بیــان مــی شــود و گاه رخدادهــای زیبایــی نیــز 
اتفــاق مــی افتــد. مــروری بــر چنــد خاطــره، شــاید حــال و هــوای ایــن قدیمــی تریــن برنامــه 

جمعیــت امــام علــی)ع( را ترســیم کنــد. 

از اعضای تیم پخش کوچه گردان عاشق در "ملک آباد کرج"

پیرمــردی از شــدت بیمــاری کنــار خانــه افتــاده بــود. بــه نظــر می رســد پدربــزرگ خانواده باشــد امــا متوجه شــدیم که 
پــدر خانــواده اســت.  مــردی  هفتــاد ســاله کــه همســرش بیســت و هشــت ســال بیشــتر نداشــت با چهــار فرزنــد کوچک.

بســاط منقــل و دود در گوشــه دیگــر خانــه بــه راه بــود. مــادر پنکــه را بــه ســمت دیــوار قــرار داده بــود تــا مبــادا بــوی 
ــری و  ــد کــه در چوب ب ــازده و ســیزده ســاله بودن ــه دو کــودک ی ــان آور ایــن خان ــرد. ن تریــاک ســوخته اش را از بیــن بب

ــد. ــی کار می کردن مکانیک
اعتیــاد باعــث شــده اســت کــه ایــن پــدر حتــی مســئولیت کــودک یــک ســاله اش را نیــز بــر عهــده نگیــرد حتــی 
حاضــر نباشــد بــرای یــک ویزیــت رایــگان نیــز کــودک را ببــرد، می گویــد ایــن کــودک بــا قرص هایــی کــه می خــورد 

زنــده اســت، وگرنــه از بیــرون روی و بی حالــی بــر اثــر گرمــا بارهــا مــرده بــود.
ســرایدار یــک ضایعاتــی بودنــد و قدیــم در آن جــا کار می کردنــد. مــادر می گفــت: هشــت ســالی هســت کــه اینجــا 
هســتیم بارهــا خواســته ایم کــه بــه جــای دیگــری برویــم امــا هــر بــار صاحب خانــه بــه مــا اصــرار می کــرد کــه بمانیــم 
و برایــش کار کنیــم. حــاال بعــد از هشــت ســال بــه زور می خواهــد مــا را بلنــد کنــد و تهدیدمــان می کنــد کــه ایــن خرابــه 

ــر می کنــد و می گویــد قصــد شــکایت از مــا دارد. را روی ســرمان خراب ت
روی دیــوار خانــه تابلویــی اســت کــه روی آن نوشــته اســت: »وجــدان یگانــه محکمــه ای اســت کــه احتیاج بــه قاضی 
نــدارد«. انــگار ایــن دیــوار بــه گونــه ای انســانیت بــر بــاد رفتــه  ای را بازگــو مــی کنــد و رنــج هــای ایــن خانــواده را فریــاد 

ــی زند. م

از اعضــای تیــم پخــش کوچه گــردان 
"بندرعبــاس" عاشــق در 

درب خانــه ای را می زدیــم کــه قفــل و بســتی نداشــت. 
بــه راحتــی راهمــان دادنــد. یــک زن تنهــا بــا دختــرش در 
خانــه تــرک خــورده موروثی شــان زندگــی می کردنــد. ایــن 

خانــه تنهــا چیــزی بــود کــه در ایــن دنیــا داشــتند.
دختــرش شــش ســاله بــود و تــازه دو مــاه بود توانســته 

بــود برایــش شناســنامه بگیرد.
ــرده  ــان ک ــت؟« »ولم ــوهرت کجاس ــیدیم: »ش پرس
اســت« »چــرا؟ اعتیــاد داشــته یــا...؟« »نمــی دونــم مــن 
زیــاد نمیشــناختمش« حســابی تعجــب کردیــم، مگــر مــی 
ــط ســه  ــه فق ــد ک ــه عمــل می آم ــد کاشــف ب شــود؟! بع
مــاه زندگــی کرده انــد. و در ایــن ســه مــاه فقــط حبســش 
ــد  ــن از ب ــده ام ای ــک می خــورده. حــاال مان ــرده و کت می ک

اقبالــی اش بــود یــا خــوش اقبالــی؟!!

یکی از اعضای تیم روابط عمومی 

مثــل هــر ســال بــه خیریــن جمعیــت زنــگ مــی زدم 
و بــه مراســم دعوت شــان می کــردم و هم چنیــن اگــر 
می خواســتند کمــک کننــد ایشــان را راهنمایــی می کــردم.
ــی  ــوق خانم ــد ب ــد از چن ــم. بع ــی را گرفت ــماره آقای ش
ــه  ــر ســال ب ــه شــما ه ــح دادم ک ــش توضی برداشــت. برای
ــم از  ــز می خواهی ــد و امســال نی ــت کمــک می کردی جمعی
شــما بــرای شــرکت در برنامــه کوچه گــردان دعــوت کنیــم.
گفــت: »حتمــاً همســر بنــده بوده انــد که به شــما کمک 
می کردنــد. ایشــان مدیــر کارخانه ای بودند که ســال گذشــته 
ورشکســت شــد و تمــام زندگی مــان را از دســت دادیــم. بعــد 
از ایــن ماجــرا نیــز مــا را تــرک کردنــد و از دنیــا رفتنــد. مــا 
پــول آن چنانــی نداریــم امــا بــه احتــرام آن کــه ایشــان هــر 
ســال کمــک می کــرد مــن نیــز کمــک می کنــم و مبلغــی 

ــم.« ــز می کن را واری
مبلغــی کــه واریــز کردنــد پنــج هــزار تومــان بود. شــاید 
مبلــغ ناچیــزی بــود، امــا ارزش ایــن پــول برایمــان بســیار 
زیــاد بــود. پولــی کــه توســط مــرد شــریفی بــه دســت آمــده 
ــان  ــت، محروم ــی و ُمکن ــه وقــت دارای ــود. مــردی کــه ب ب
ســرزمینش را از یــاد نبــرده بــود و مــرد بــا غیرتــی کــه وقتی 
نتوانســته بــود خــرج خانــواده اش را بدهــد، تحمــل زندگــی 
برایــش دشــوار شــده بــود. این پــول میلیاردهــا تومــان ارزش 

داشــت.
 

از اعضــای تیــم پخــش کوچه گــردان عاشــق 
در روســتای باغ کمــش  

صدای کارخانه آن قدر بلند بود که تا وسط محله می آمد. 
طبق قانون باید ماهیانه 50 میلیون تومان این کارخانه سیمان به 
خاطر آلودگی ای که ایجاد کرده بود، به روستای باغ کمش می داد، 

اما دریغ از ریالی پول که برای اهالی روستا خرج شود.
کوچه ها خاکی بودند و شیب شدیدی داشتند. تمام خانه 
کاهگلی و بی در و پیکر بودند. انگار نه انگار که این روستا در 

فاصله 30 کیلومتری کالن شهر تهران واقع است.
در خانه ای را زدیم تا کیسه  مایحتاج طرح کوچه گردان را 
تحویل دهیم. مردی میان سال از خانه بیرون آمد. برایش توضیح 
دادیم که این کیسه چیست و ما چه کاری انجام می دهیم. با 
عزت و احترام رویمان را بوسید و بعد از آن گفت: »من از نیت 
خیر شما با خبر هستم، اما در این روستا خانواده های محروم تر از 
من نیز وجود دارد. نمی گویم نیاز ندارم، اما به شکر خدا دستم به 

دهانم می رسد و می توانم کار کنم«.
شاید بخشش و بزرگواری این مرد هزار بار از کاری که ما 

آن شب انجام دادیم با ارزش تر بود.

از اعضای تیم پخش کوچه گردان در فرحزاد

آخرین کیسه ای بود که داشتیم در فرحزاد پخش می کردیم. 
ازکوچه امام زاده داوود می گذشتیم، کودکی را دیدیم بی نهایت 
معصوم در کنج دیواری کز کرده و بی حال به زمین می نگرد. 
از دور  هفت یا هشت ساله می نمود اما وقتی نزدیک شدیم و 
سنش را پرسیدیم متوجه شدیم سیزده سال دارد. اعتیاد ریشه 
نهال کودکی این بچه را خشک کرده بود و صورتی برای این 
بچه باقی نگذاشته بود و گوشتی بر بدنش نمانده بود. قدری 
با او حرف زدیم اما نمی توانست به راحتی جوابمان را بدهد. 
متوجه شدیم که سال هاست اعتیاد زندگیش را نابود کرده؛ 
از هفت سالگی و سال ها بود که حتی یک نفر به این کودک 

رسیدگی نکرده بود.
نامش امیرمهدی بود. احساس می کردیم که امروز باز بار 
دیگر امام علی ضربت خورده است. ضربتی از جنس نامردی 
و ظلمی سیاه. چگونه ممکن است جامعه ای که مدعی محبت 
به موال علی)ع( است، هر روز از کنار طفل معصوم این امام 
بگذرد و حتی ثانیه ای وقت صرف نکند که مبادا زجر این 
کودک، دامن عافیتش را بگیرد و حتی یک بار از خود نپرسد 
بر سر فرزند جامعه ی من چه آمده که امروز در دوران شاداِب 

نوجوانی، حتی توان ایستادن بر روی پای خود را ندارد.

از زبان کوچه گردها
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ــه  ــان خان ــار، مهم ــس از افط ــاعت پ ــک س ــت. ی ــان اس ــاه رمض ــن روز م نهمی
ــه ،  ــن خان ــا. در ای ــم دع ــرای مراس ــم ب ــده ای ــران ش ــفید ته ــه خاکس ای در محل
ــی  ــی و درد م ــوی تنهای ــه ب ــذاب. خان ــدان ع ــند و فرزن ــی کش ــه م ــدر شیش ــادر و پ م
ــد  ــی آی ــه م ــا.ف ک ــا رض ــه. اّم ــن خان ــدن در ای ــا خوان ــد دع ــی خواه ــت م ــد. طاق ده
ــر هجــوم ســختی  ــه در براب ــه ک ــن محل ــی از همی ــد باغیرت ــی شــویم. فرزن ، دلگــرم م
ــد.  ــی زن ــرف م ــان ح ــد. برایم ــی جنگ ــتاده و م ــمار ایس ــی ش ــای ب ــی ه ــا و تلخکام ه
ــد.  ــی کوب ــان م ــوی صورتم ــاع را ت ــای اجتم ــت ه ــاره واقعی ــه دوب ــی ک ــرف های ح

از موقعــی کــه یــادم میــاد چشــمامو بــاز کــردم نــه پــدر و مــادر خوبــی داشــتم نــه خونــواده ی خوبــی، پدربــزرگ، 
دایــی... پــدرم معتــاد نبــود. زمانــی کــه اومــد تــو خونــواده ی مادریــم معتــاد شــد، حــول و حــوش پنــج ســالم که شــد پدرم 

مــرد. نــه شناســنامه ای بــرام گرفتــه بــود نــه هیچــی، هنــوزم کــه هنــوزه تــو ایــن ســن شناســنامه نــدارم.
پــدرم مــرد مــا اومدیــم شــمال خونــه گرفتیــم بعد ســر معتــاد بــودن پدربــزرگ مادربزگــم و مــادرم خونــه رو از دســت 
دادیــم ، اومدیــم تهــران، تــو همیــن محلــه، دو ســه ســالی بودیــم تــو زمســتون ، تــو شــب تــو بــارون همــه جــوره اش 
تحمــل کردیــم، اولیــن بــار کــه لبــم بــه مــواد خــورد تریــاک و کــراک. همیــن طــوری می کشــیدیم، نمیدونــم چطــوری 
شــد کــه مــواد رو ول کــردم : مــن بــودم و دو تــا از آشــناهامون. هــر ســه تامــون مــواد می کشــیدیم. خــدا انــگار منــو آورد 
ســمت جمعیــت ، اومــدم خونــه علــم. مــن اومــدم اونجــا اون موقــع مســئولش خانــم نجفــی بــود. چنــد ســال بــودم بعــد 
رفتــم دیگــه نیومــدم. اون موقــع بــا یکــی از همــون آشــناهامون می رفتیــم دزدی. دزدی می کردیــم کــه پــول موادمــون 
رو در بیاریــم. مــواد اون قــدر کثیفــه ، مــواد اون قــدر بــده، خــودم بــا چشــمای خــودم دیــدم مــردی رو کــه دخترشــو آورد 
داده بــه یــه ســاقی! خــودم بــا چشــای خــودم دیــدم، هنــوز یــادم نرفتــه شــمال بودیــم. بــه خاطــر 30 - 20 تومــن وســیله 
گفــت دختــره منــو بگیــر مــواد بهــم بــده.. مــواد اون قــدر کثیفــه کــه آدمــو بــه هــر ذلتــی می کشــونه... مــواد مخــدر چیزه 
کثیفیــه، از خــدای خــودم مــی خــوام هیــچ خونــواده و هیــچ بچــه ای رو گرفتــارش نکنــه. از خــدای خــودم مــی خــوام 
بچــه ای کــه مــی خــواد بــه دنیــا بیــاد پــدر و مــادری بــاال ســرش باشــن کــه هیــچ وقــت ســمت مــواد و دزدی نــرن و 
بــه راه بــد نــرن و از خــدای خــودم مــی خــوام کــه هیــچ خونــواده و بچــه ای مثــِل مــن تــو دنیــا نباشــه، از خــدای خــودم 
تــو ایــن مــاه عزیــز کــه ایــن خونــواده کــه بــرای دعــا اومدیــم بــه خونه شــون، همیشــه صحیــح و ســالم باشــن. از خــدای 
خــودم مــی خــوام تــو ایــن شــبای عزیــز تــک تــک ماهــا مــا رو از ایــن ســیاهی و فقــر و اعتیــاد نجــات بــده و بــه ســمت 
روشــنایی ببــره. از خــدای خــودم مــی خــوام همــه ی خونــواده هــا و مــا رو از مــواد نجــات بــده و بــه ســمت روشــنایی 
ببــره. یعنــی دیگــه واقعــا خســته شــدم از ایــن زندگــی... مــن از معصومــه، مینــا، آقــا شــارمین، خالــه فرشــته و آقــا نیمــا 
و تمــوم بچــه هــای جمعیــت سپاســگزارم کــه دوبــاره باعــث شــدن برگــردم بــه جمعیــت، کــه بعــد از چنــد وقــت زنگ 

دردی که دعا شد

زدم بهــم گفتــن فــردا مراســم دعاســت و خیلــی خوشــحال 
شــدم و امــروز بلنــد شــدم اومــدم اینجــا. مــن مــرده بــودم 
کــه معصومــه نجفــی، رضــای دوبــاره ای بــه وجــود آورد. 

مــواد مخــدر چیزیــه کــه باعــث میشــه بچــه حتــی از 
خونــواده خــودش هــم نفــرت پیــدا کنــه. االن هنــوز مــادر 
و پدربزرگــم و داییــم هنــوز تــو پــارِک دروازه غــارن، ولــی 
چــی کار کنــم...؟ بعــد از 3 ســال مــادرم از زنــدان اومــد... 
هنــوزم میــرم پــارک بهــش ســر میزنــم. دیگــه نمیدونــم 
چــه کار کنــم؛ دیگــه خســته شــدم خودمــم... یعنــی واقعــا 
ــه  ــد نمیشــم. ب ــی ناامی ــی. ول ــن زندگ خســته شــدم از ای
خــودم میگــم یــه راهــی یــه فرصتــی هســت کــه بتونــم 
ادامــه بــدم. میگــم راهــی هســت کــه باهــاش تو روشــنایی 
ــه خســته  ــا. دیگ ــم واقع ــاش بجنگ ــوام باه ــی خ ــرم. م ب
ــن  ــم ای ــه دیگــه نمیتون ــه ســنی رســیدم ک ــه ی شــدم. ب

ــم. ــل کن ــختی ها رو تحم س
خدایــا خانــم نجفــی و شــوهرش هــر درخواســتی ازت 
ــه  ــک دانشــجویایی ک ــک ت ــا ت ــده. خدای دارن بهشــون ب
اینجــان، تــک تــک بچــه هایــی کــه میــان بــه بچــه های 
ــا هــر تقاضایــی ازت دارن بهشــون  مــا درس میــدن خدای

بــده.
خدایــا یــه کاری کــن ایــن خونــواده دیگــه هیــچ وقــت 

ســمت مــواد نــره ، خدایــا !
ــا راه  ــا. خدای ــن خدای ــا دور ک ــیاهی رو از م ــا س خدای
روشــنایی رو بــذار جلــوی مــا تــا بتونیــم حرکت کنیــم خدا.
خدایــا بــه ایــن ســن کــه رســیدم و از بچگــی ســختی 
ــو  ــواد، از ت ــردن، از م ــدم از دزدی ک ــته ش ــیدم، خس کش
ــته  ــن و اون خس ــا ای ــرف زدن ب ــدن، از ح ــون خوابی خیاب
شــدم، دیگــه نمیتونــم... بــدون شناســنامه نمیدونــم باید تو 
ایــن دنیــا چــه کار کنــم... دیگــه تــا کــی...؟ خدایــا ازت می 
خــوام بهــم یــه توانــی بــدی کــه کســایی کــه مثلــه خودم 

درد کشــیدن نجــات بــدم خدایــا .
ــم  ــو بتونی ــت هم ــون دس ــن همه م ــک ک ــا کم خدای
بگیریــم و مثــل یــه کــوه وایســتیم و ســختی ها رو تحمــل 

. کنیم
ــد از  ــه بع ــوام؛ ک ــی خ ــری م ــه صب ــو ی ــا از ت خدای
اینــم بتونــم تحمــل کنــم. بریــم دنبــال یــه کار درســت. 
مــواد مخــدر کاری می کنــه کــه خونــواده هــا بچــه 
هــای خودشــونم زجــر بــدن، بچــه هــای ایــن آدمــا هــم 
ــم  ــه، به ــن میرس ــه م ــی ب ــورن. هرکس ــرکوفت میخ س
ــو  ــواده اش ت ــد! خون ــگاه کنی ــه. میگــن ن ســرکوفت میزن
پــارک مــی خوابــن، خودشــو نــگاه کــن...! واقعــن خســته 

ــدارم. ــل ن ــه تحم ــی، دیگ ــن زندگ ــدم از ای ش
خدایــا بــه همــه ی مــا کمــک کــن. خدایــا تــو ایــن 
ــه  ــوام ب ــی خ ــز ازت م ــاه عزی ــن م ــو ای ــاه رمضــون، ت م
تمــوم خونــواده هــا تمــوم بچــه هایــی که تــو خیابــون می 
خوابــن، تمــام بچــه هایــی کــه معتــادن، خونــواده هایــی 

ــه  ــاره ای ب ــه فرصــت دوب ــا خــودت ی ــادن، خدای کــه معت
ــی  ــت خوب ــه فرص ــوام ی ــی خ ــده. ازت م ــون ب همه ش
بهشــون بــدی تــا بتونــن یــه زندگی ســالمی داشــته باشــن 
ــای  ــه علم ــوام خون ــی خ ــو م ــا از ت ــا. خدای ــن دنی ــو ای ت
جمعیــت بیشــتر بشــه تــو ایــن دنیــا. بچه هــای بیشــتری، 
ــه  ــتری، ب ــای بیش ــی ه ــتری، زندان ــای بیش ــواده ه خون
خصــوص کســایی کــه بــی گنــاه تــو زندانــن، کســایی کــه 
تــو بیمارســتانن، یعنــی واقعــا حالشــون بــده، خانــواد هایــی 
کــه تــو خیابــون مــی خوابــن، خدایــا عاجزانــه ازت تــو ایــن 
مــاه رمضــون همــه ی اینــا رو نجــات بــدی ای خــدا. خدایا 
ــه راه راســت  ــم ب ــو ه ــی، من ــه دور کن ــیطان رو از هم ش
هدایــت کنــی و یــه فرصــت دوبــاره هــم بــه مــن بــدی. 
خدایــا تــک تــک ماهایــی کــه اینجاییــم گنــاه همــه مــون 

رو ببخــش. دســت همتــون درد نکنــه.

رضا فقانی
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  محمد طالقانی

آیا گرسنگی تا ابد ادامه 
خواهد داشت؟

بســیار تــکان دهنــده اســت کــه 870 میلیــون نفــر در جهــان، یعنــی یــک نفــر از هــر هشــت نفــر، دچــار ســوءتغذیه 
ــوع اصلــی  ــه طــور کلــی دو ن ــر نمی گیــرد. ب ــد، در ب مزمــن هســتند. ایــن آمــار، همــه کســانی را کــه ســوءتغذیه دارن
ســوءتغذیه وجــود دارد. نــوع اول و مهمتــر، ســوءتغذیه پروتئینــی و انــرژی اســت کــه بــه دلیــل کــم رســیدن کالــری و 
پروتئیــن بــه بــدن بــه وجــود می آیــد. نــوع دوم ســوءتغذیه بــر اثــر کمبــود ویتامین هــا و مــواد معدنــی در بــدن اســت. 
وقتــی دربــاره گرســنگی جهانــی صحبــت می شــود و آمــاری در ایــن رابطــه داده می شــود، نــوع اول ســوءتغذیه مدنظــر 

اســت.
از 870 میلیــون نفــری کــه در جهــان از ســوءتغذیه نــوع اول رنــج می برنــد، 825 میلیــون نفــر در کشــورهای درحــال 
توســعه زندگــی می کننــد. ایــن رقــم برابــر بــا 15درصــد جمعیــت کشــورهای در حــال توســعه اســت. 16 میلیون نفــر بقیه 

نیــز در کشــورهای توســعه یافتــه زندگــی می کننــد. 
تعــداد افــراد دچــار ســوءتغذیه در آســیا و اقیانوســیه، از 739 میلیــون نفــر در ســال 1980 بــه 563 میلیــون نفــر رســیده 
اســت. البتــه گــول ایــن رشــد ســی درصــدی در کاهــش گرســنگی در آســیا را نخوریــم، علــت اصلی ایــن میــزان کاهش، 
توســعه اقتصــادی کشــور چیــن در طــی ایــن ســال ها و در نتیجــه بهبــود وضعیــت تغذیــه جمعیــت میلیــاردی این کشــور 

ــت.  بوده اس
در آمریــکای التیــن نیــز شــاهد کاهــش گرســنگی در ســالیان اخیــر بوده ایــم، بــه طــوری کــه تعــداد افــراد دچــار 
ســوءتغذیه از 65 میلیــون نفــر در ســال 1990، بــه 49 میلیــون نفــر رســیده اســت. تعــداد گرســنگان در کشــورهای توســعه 
ــل بحــران  ــه دلی ــد از آن ب ــا بع ــر در 2006 رســیده اند، ام ــون نف ــه 13 میلی ــر در ســال 1990 ب ــون نف ــه از 20 میلی یافت

اقتصــادی ایــن آمــار بــه 16 میلیــون نفــر در حــال حاضــر افزایــش یافتــه اســت. 
امــا اوضــاع در آفریقــا بدتــر شــده اســت. تعــداد افــراد گرســنه در ایــن قــاره، از 175 میلیــون نفــر در ســال 1990، 
بــه 239 میلیــون نفــر رســیده اســت. ایــن ارقــام بدیــن معنــی اســت کــه یــک نفــر از هــر چهــار نفــر در آفریقــا، دچــار 

ســوءتغذیه مزمــن اســت. 
تأثیــرات ســوءتغذیه بــر کــودکان کــه در ســنین رشــد و یادگیــری هســتند و قشــر آســیب پذیرتری هســتند، بیشــتر 
اســت. بــه طــوری کــه از هــر 11 میلیــون کودکــی کــه در هــر ســال بــه علــت بیمــاری می میرنــد، عامــل اصلــی مــرگ 
حداقــل 5 میلیــون نفــر از آنــان، فقــر غذایــی اســت. چراکــه از یــک طــرف خود ســوءتغذیه بــر اثــر بیماری هایــی همچون 
اســهال تشــدید می شــود و از طــرف دیگــر ســوءتغذیه تأثیــرات بیماری هــا را چنــد برابــر می کند.بــه طــور مثــال طبــق 
آمــار، عامــل اصلــی در بیــش از نیمــی از کودکانــی کــه دچــار بیماری هــای ســرخک، ماالریــا، ذات الریــه و اســهال شــده اند 

و جــان خــود را از دســت داده انــد، ســوءتغذیه بــوده اســت.
در کشــورهای در حــال توســعه، ســوءتغذیه یــک کــودک را از هــر ســه کــودک تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. 
بیــش از 70 درصــد ایــن کــودکان در آســیا، 26درصــد در آفریقــا و 4 درصــد در آمریــکای جنوبــی زندگــی می کننــد. در 
بســیاری از مــوارد، کــودکان قبــل از تولــد و بــه علــت ســوءتغذیه ی مــادر، بــا ســوءتغذیه بــه دنیــا می آینــد، بــه طــوری 
کــه یــک نــوزاد از شــش نــوزاد بــه دنیــا آمــده در کشــورهای در حــال توســعه، بــا وزن کــم غیرعــادی بــه دنیــا می آیــد. 

ایــن مســئله در مــواردی موجــب مــرگ نــوزاد، و در دیگــر 
مــوارد باعــث معلولیت هــای ذهنــی، مشــکالت جســمانی و 

ــود. ــوغ می ش ــش از بل ــای پی مرگ ه

ــی را  ــر جهان ــنگی و فق ــه های گرس ریش
ــرد؟ ــتجو ک ــا جس ــد در کج بای

تولیــدات کشــاورزی جهــان، 17 درصــد بیشــتر از 
کالــری مــورد نیــاز تمامــی ســاکنان کــره ی زمیــن را فراهم 
ــی  ــور کل ــه ط ــنگی ب ــده گرس ــن پدی ــد. بنابرای می نمای
نبایســتی وجــود داشــته باشــد. امــا چــرا شــاهد ســوءتغذیه 
مزمــن یــک هشــتم جمعیت جهــان هســتیم؟ دلیــل اصلی 
ســوءتغذیه و گرســنگی، فقــر اســت. بــر اســاس آمارهــای 
بانــک جهانــی، حــدود 1.5 میلیــارد نفــر در کشــورهای در 
حــال توســعه، زیــر خــط فقــر هســتند، یعنــی بــا درآمــدی 
زیــر 1.25 دالر در روز زندگــی می کننــد. آمــار فقــر بســیار 
نزدیــک بــه آمــار گرســنگی جهانــی هســتند، بــه طــوری 
ــه نســبت ســی ســال گذشــته  کــه در آســیا آمــار فقــرا ب
حــدود 30 درصــد کاهــش داشــته کــه عمــده آن بــه علــت 
رشــد و توســعه اتفــاق افتــاده در کشــور چیــن اســت؛ و در 

آفریقــا نیــز فقــر افزایــش یافتــه اســت.
امــا دالیــل بــه وجــود آمــدن پدیــده فقــر چــه هســتند. 

می تــوان چهــار دلیــل بــرای ایــن پدیــده برشــمرد:
امــا دالیــل بــه وجــود آمــدن پدیــده فقــر چــه هســتند. 

می تــوان چهــار دلیــل بــرای ایــن پدیــده برشــمرد:

توزیــع ناعادالنــه درآمــد، دلیــل اصلــی بــه وجود 	 
آمــدن فقــر و در نتیجــه گرســنگی جهانــی اســت. توزیــع 
ناعادالنــه درآمــد هــم در ســطح جهانــی و بین کشــوری، و 
هم در ســطح کشــوری وجــود دارد. توزیــع ناعادالنــه درآمد 
ناشــی از سیســتم های مخــرب سیاســی و اقتصــادی حــال 
حاضــر جهــان اســت. در ایــن سیســتم ها کنتــرل بــر منابــع 
ــه زندگــی و  ــت اســت، ک ــک اقلی ــا در دســت ی و درآمده
ــرای بقــا  ــد، در حالیکــه بقیــه بایســتی ب رفــاه خوبــی دارن
بجنگنــد. در ادامــه ایــن مقالــه، دربــاره سیســتم های 
مخــرب اقتصــادی حــال حاضــر، توضیحــات بیشــتری داده 

می شــود.
مناقشــات و جنگ هــا در جهــان، یکــی دیگــر از 	 

عوامــل بــه وجــود آورنــده پدیــده فقر هســتند. بــه خصوص 
ــی آواره می شــوند،  ــر جنگ هــای داخل ــر اث ــه ب ــرادی ک اف
دچــار فقــر و گرســنگی می شــوند. طبــق آمــار حــدود 50 

میلیــون نفــر در جهــان بــر اثــر جنــگ آواره هســتند.
خــود گرســنگی و ســوءتغذیه یکــی از دالیــل به 	 

ــه ایــن صــورت کــه داشــتن  وجــود آمــدن فقــر اســت. ب
انــرژی کــم، اختــالالت جســمی و روانــی، توانایی افــراد در 
یادگیــری و کار کــردن را کاهــش داده و آن هــا را به ســمت 

فقــر بیشــتر میــل می دهــد. فقــر بیشــتر نیــز خــود موجــب 
ــر و  ــع فق گرســنگی و ســوءتغذیه بیشــتر می شــود. در واق
ــدید  ــر را تش ــوب، یکدیگ ــه معی ــک چرخ ــنگی در ی گرس

می کننــد.
تغییــرات آب و هوایــی نیــز بــه طــور روز افــزون 	 

یکــی از دالیــل فعلــی و آینــده فقــر و گرســنگی جهانــی 
ــرات آب و  ــی در تغیی شــناخته می شــود. ســه مســئله اصل
ــر و گرســنگی شــده اســت.  ــش فق ــی موجــب افزای هوای
خشکســالی رو بــه افزایــش، ســیل ها و تغییــرات الگوهــای 
ــق  ــی مناط ــه در برخ ــر، ک ــی ناپذی ــی پیش بین آب و هوای
کشــاورزی و بــه بــار آوردن محصــوالت را مشــکل تر کــرده 

اســت.

سیستم های مخرب اقتصادی

ــیب زایی  ــرب و آس ــتم های مخ ــی در سیس ــور کل ــه ط ب
ــود دارد،  ــورها وج ــاد کش ــی و اقتص ــاد جهان ــه در اقتص ک
مکانیزم هــا و ســاختارهایی وجــود دارد کــه کاالهــا و 
ــه  ــد، ناعادالن ــد می کنن ــا را تولی ــن کااله ــه ای ــی ک منابع
ــن  ــد. ای ــص می یابن ــی تخصی ــی غیرطبیع ــا نیروهای و ب
ــد  سیســتم ها و ســاختارها، در طــی تاریــخ شــکل گرفته ان
ــخ  ــواره در تاری ــت. هم ــیده اس ــا رس ــه م ــان ب و میراث ش
ایــن الگــوی مشــابه را دیده ایــم کــه بعــد از مناقشــات یــا 
ــا  ــر ســر یــک منطقــه جغرافیایــی و ی جنگ هایــی کــه ب
بــرای بــه دســت گرفتــن یــک دولــت رخ داده اســت، طرف 
پیــروز مناقشــه همــواره الگــوی تخصیــص منابــع و توزیــع 
درآمدهــا را بــر اســاس خواســت خــود تعییــن کــرده اســت. 
ــوری روم  ــیار دور از امپراط ــخ بس ــئله را در تاری ــن مس ای
مشــاهده می کنیــم، و در همیــن اواخــر نیــز بعــد از پیــروزی 
متفقیــن در جنــگ جهانــی دوم همیــن الگــو برقــرار اســت، 
ــده جنــگ، ســازمانهای بین المللــی را  کــه کشــورهای برن
تأســیس کردنــد و ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی را بــر 
ــز  ــان نی ــد و هم چن ــن نمودن ــود تعیی ــت خ ــاس خواس اس

ــن ســاختارها می کوشــند. ــظ ای ــرای حف ب
در ســطح کشــوری نیــز همیــن الگــو برقــرار اســت. یعنــی 
ــا را  ــالف برنده ه ــد، ائت ــروز بوده ان ــه پی ــروه ک ــک گ ی
شــکل می دهنــد و کنتــرل منابــع و نحــوه توزیــع کاال را در 
دســت می گیرنــد. گــروه پیــروز می تواننــد نخبــگان یــک 
کشــور دیگــر باشــند کــه کنتــرل منابــع کشــور دیگــری را 
ــت  ــه دس ــد از ب ــده، بع ــالف برن ــد. ائت ــت می گیرن در دس
ــا،  ــون زمین ه ــی همچ ــت منابع ــاع، مالکی ــن اوض گرفت
ــد، و در گام  ــال می ده ــی را انتق ــع طبیع ــران و مناب کارگ
بعــد بــا توجــه بــه سیســتم های سیاســی و قضایــی ســعی 
می کنــد وضــع را بــه همیــن شــکل مطلــوب خــود حفــظ 
کنــد. مثــاًل کنتــرل قــدرت کارگــران یکــی از شــیوه های 

ــخ در  ــداق آن را در تاری ــه مص ــت، ک ــع اس ــرل مناب کنت
ــا، اســارت  سیســتم های مختلفــی همچــون برده داری ه
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ــم. ــی مشــاهده کرده ای ــاری و سیســتم طبقات کارگــر ناشــی از بدهــی او، کارگــران اجب
بــه طــور کلــی راه هایــی کــه بــرای کســب درآمــد در سیســتم های مخــرب اقتصــادی وجــود دارد، از ســه مســیر کلــی 

می گذرنــد:

یــک مســیر از طریــق خــود دولــت اســت کــه افــرادی کــه بــه صــورت رســمی در ســطوح بــاالی دولتــی قــرار 	 
ــه صــورت  ــت نیســتند، درآمدهــا را ب ــی از دول ــد امــا جزئ ــت کنتــرل دارن ــر بخش هایــی از دول ــد، و افــرادی کــه ب دارن
نامشــروع بــه ســمت خــود جــذب می کننــد. فســاد دولتــی نامــی اســت کــه بــر ایــن ســاختارها گذاشــته می شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه ملــت انتظــار دارنــد منابــع ملــی بــرای منفعــت همــه اســتفاده شــوند، امــا در عمــل منابــع در اختیــار این 

افــراد اســت و عمدتــاً درآمــد ناشــی از ایــن مــوارد صــرف ســرویس ها و کاالهــای غیــر مولــد می شــوند.
مســیر دوم اســتفاده از دولــت اســت بــرای بــه دســت آوردن منابــع درآمــدی کــه ظاهــراً از طــرق دیگــر بــه 	 

دســت آمــده اســت. بــه طــور مثــال بنگاه هــای اقتصــادی می تواننــد منابــع ملــی را در دســت بگیرنــد. مصــداق ایــن 
مســئله در شــرکت های بین المللــی کــه منابــع نفتــی کشــورها را در طــی دهه هــا در اختیــار خــود داشــته اند، بــه وضــوح 

قابــل مشــاهده اســت.
ــا، 	  ــم ســازمان یافته هم چــون مافی ــق دزدی، ســرقت، جرای ــدی از طری ــع درآم مســیرهای دیگــر کســب مناب

ــت. ــی اس ــوارد این چنین ــی و م ــای داروی کارتن ه

مهم تــر اینکــه در برخــی مــوارد ایــن ســاختارها بــرای قرن هــا برقــرار بوده انــد و جامعــه ای از پایــه نابرابــر بــه وجــود 
آورمهم تــر اینکــه در برخــی مــوارد ایــن ســاختارها بــرای قرن هــا برقــرار بوده انــد و جامعــه ای از پایــه نابرابــر بــه وجــود 
ــع طبیعــی، زمین هــا و فرصت هــای  ــن، موجــب شــد مناب ــکای التی ــر آمری ــه اســپانیا ب ــال غلب ــه طــور مث ــد. ب آورده ان

اقتصــادی در دســت افــراد کمــی باشــد و آثــار آن تــا بــه همیــن امــروز نیــز ادامــه دارد.
در سیســتم های مخــرب اقتصــادی، برخــی افــراد از آنجایــی کــه کنتــرل دارایی هــا و منابــع را دارنــد، زندگــی خوبــی 
دارنــد. ایــن افــراد عمدتــاً ترکیبــی از گروه هــای کلیــدی هــر جامعــه ای هســتند. گروه هــای کلیــدی شــامل ســرمایه داران 
ــتند.  ــی هس ــای خارج ــذاران و دولت ه ــت مداران، قانون گ ــان، سیاس ــن داران، نظامی ــی، زمی ــرمایه داران خارج ــی، س مل
ــد، کــه  ــی دارن ــه شــد، ترکیبــی از ایــن گروه هــا اســت. هــر کــدام از ایــن گروه هــا قدرت ائتــالف برنده هایــی کــه گفت

ــع اســتفاده کننــد.  ــرداری از مناب ــه دســت آوردن، کنتــرل و بهره ب ــرای ب می تواننــد از آن ب
بــه طــور مثــال نظامیــان کنترل نیروی نظامــی را در اختیــار دارنــد، ســرمایه داران و زمیــن داران منابع و ســازمان ها را در 
اختیــار دارنــد، قانون گــذاران می تواننــد قوانیــن مطابــق خواســت ســرمایه داران و زمیــن داران وضــع کننــد و سیاســت مداران 
در ایجــاد ائتــالف مهــارت دارنــد. دولت هــای خارجــی کنتــرل منابــع مالــی را در اختیــار دارنــد کــه می توانند بــرای حمایت 
ــن دولت هــای کمــی  ــد. همچنی ــی اســتفاده کنن ــوب خــود، از مشــوق هایی همچــون کمک هــای مال از طــرف مطل
کنتــرل بــر ســازمانهای بین الملــی همچــون بانــک جهانــی، صنــدوق بین المللــی پــول و ســازمان تجــارت جهانــی را در 
دســت خــود دارنــد و تصمیمــات ایــن دولت هــا، کشــورهای در حــال توســعه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد. دولت هــای 

ــود  ــی خ ــی نظام ــز از توانای ــوارد نی ــی م ــی در برخ خارج
ــد. اســتفاده می کنن

ــع را در دســت دارد، ســعی  ــرل مناب گروهــی کــه کنت
ــظ  ــت حف ــن وضعی ــه را در همی ــراد و جامع ــد اف می کن
ــری  ــرای جلوگی ــا ب ــن گروهه ــتا ای ــن راس ــد. در ای نمای
از  اقتصــادی،  سیســتم های  شــدن  دموکراتیــک  از 
ــدت  ــا م ــد ت ــتفاده می کنن ــی اس ــتراتژی های مختلف اس
زیــادی بــر ســر قــدرت بماننــد. بــه طــور مثــال اســتفاده 
از زور و خشــونت، تقلب هــای انتخاباتــی و کنتــرل ارتباطات 
افــراد از جملــه این استراتژی هاســت. این مســئله در ســطح 
جهانــی نیــز برقــرار اســت و فقــط مختــص بــه کشــوری 
ــرل  ــرای کنت ــا ب ــن کش مکش ه ــت. در همی ــاص نیس خ
منابــع، ضربــه بیشــتری بــه افــراد معمولــی زده می شــود. 
همچنیــن اتحــاد فعلــی کــه منابــع را در اختیــار دارنــد 
نیــز بایســتی حفــظ شــود. بــرای ایــن کار بایســتی اعضای 
ائتــالف بــه حــدی درآمــد داشــته باشــند کــه تالشــی برای 
ســرنگونی و یــا اصــالح اتحــاد فعلــی نکننــد. در نتیجــه در 
چنیــن وضعیتــی، کســانی کــه منابــع را ناعادالنــه در اختیار 
ــراد  ــه اف ــک ب ــت را کم ــه مملک ــت ب ــر خدم ــد دیگ دارن
ــه خودشــان می بیننــد.  کشــور نمی بیننــد، بلکــه کمــک ب
ــراد درون  ــرل اف ــرای کنت ــرل ارتباطــات ب از ارعــاب و کنت

ــز اســتفاده می شــود. ــالف نی ائت
ــان  ــن می ــدی در ای ــالف درآم ــون اخت ــالوه چ ــه ع ب
زیــاد اســت، بایســتی یکســری موانــع ورود گذاشــته شــود. 
در طــول تاریــخ از موانعــی همچــون قبیلــه، ملیــت، مذهب 
و نــژاد بــه عنــوان مانعــی بــرای در حفــظ ناعادالنــه منابــع 
ــع خــود از طریــق ســلب  اســتفاده شــده اســت. ایــن موان
آمــوزش، عــدم امــکان پرداختــن بــه شــغل هایی خــاص، 
ــخت تر  ــب س ــهروندی و... موج ــوق ش ــت از حق محرومی
شــدن تغییــر شــرایط زندگــی بــرای افــراد فقیــر می شــود، 
و بــه ایــن صــورت فقیــران، فقیــر نگــه داشــته می شــوند.
نتیجــه ایــن سیســتم های اقتصــادی توزیــع ناعادالنــه 
درآمــد اســت. ماننــد وضعیتــی که ســیاهان آمریکا داشــتند، 

توزیــع ناعادالنــه درآمــد می توانــد قرن هــا باقــی بمانــد.

آیــا راهــکار در انتخــاب نظام هــای اقتصادی 
ــت؟ موجود اس

پاسـخ بـه این سـئوال منفـی اسـت. دو نظـام اقتصادی 
مطـرح مقابـل هم، نظام های سوسیالیسـتی و کاپیتالیسـتی 
هسـتند. در نظـام اقتصادی سوسیالیسـم سـعی می شـود به 
منظـور جلوگیـری از پیامدهـای منفـی مکانیـزم بـازار کـه 
قیمـت و میـزان تولیـد در آن تعییـن می شـود؛ برنامه ریزی، 
تولیـد و قیمت گذاری هـا بـه صـورت متمرکز و نـه از طریق 
بـازار صـورت گیـرد. در نتیجـه معیشـت عمومـی در حـد 
نیازهـای اولیـه تأمین شـده و برابری نسـبی برقرار شـود. در 
ایـن حالت تکیـه بر اصالت جمع اسـت و آزادی هـای فردی 
در زمینـه مالکیت، سـرمایه گذاری، انتخاب شـغل و مصرف 

نفـی می شـوند. امـا با سـلب امـکان فعالیت هـای اقتصادی 
افـراد، انگیـزه برای انجـام فعالیـت اقتصادی کاهـش یافته 
و اصـواًل رشـد چنیـن اقتصادی با مشـکل مواجه می شـود. 
از طرفـی جمـع شـدن و تمرکز منابع، مسـئله کنتـرل گروه 
خاصـی بـر منابع و در نتیجه فسـاد و توزیـع ناعادالنه درآمد 

را بـه وجود مـی آورد.
در طـرف مقابـل، نظام اقتصـادی سـرمایه داری با تکیه 
بـر اصالت فرد و به رسـمیت شـناختن آزادی هـای نامحدود 
فـردی و ارجحیـت منافـع فرد بر جمـع، زمینه ایجـاد انگیزه 
فعالیـت اقتصـادی در افـراد را به وجـود مـی آورد. اما با تکیه 
بـر مکانیزم بازار مخصوصاً در زمینـه توزیع درآمد و مخالفت 
بـا دخالت دولـت در فعالیت هـای اقتصادی، زمینـه به وجود 

آمـدن فقر و اختـالف طبقاتی را گسـترش می دهد.
خود نظام اقتصادی سـرمایه داری به دو مکتب اصلی بر 
اسـاس نظریات اقتصادی ِکینز و فریدمن تقسـیم می شـود. 
در اقتصـاد کینزی اسـتدالل می شـود کـه تصمیمات بخش 
خصوصـی گاهـی اوقـات ممکـن اسـت منجـر بـه نتایـج 
غیـرکارا در اقتصـاد شـود و بنابراین از سیاسـت گذاری فعال 
دولـت در بخـش عمومـی حمایت می کننـد. امـا در واقع باز 
ایـن مکتـب کاری بـه اختـالف طبقاتـی بـه وجود آمـده و 
توزیـع ناعادالنـه درآمـد نـدارد، و تأکید آن بـر دخالت دولت 
برای حفظ خـود نظام سـرمایه داری از بحران های اقتصادی 

که بـه وجـود می آید، اسـت.
در نظریـه فریدمـن، که مکتـب اقتصـادی او به مکتب 
شـیکاگو معـروف اسـت، طرفـداران لیبرالیسـم منشـأ تمام 
مشـکالت را مداخله دولـت در اقتصاد می داننـد. این مکتب 
بـه بـازار آزاد کامـل و عـدم دخالـت دولـت معتقد اسـت. اما 
در عمـل بـازار آزاد کامـل به نفـع سـرمایه داران و بنگاه های 
بـزرگ تمـام می شـود، و موجـب بـه وجـود آمـدن اختالف 
طبقاتـی شـدید میـان یـک درصد بـاالی جامعه و نـود و نه 

درصـد دیگـر جامعه می شـود.
بنابرایـن در هـر دو نظام سوسیالیسـتی و سـرمایه داری، 
سـاختارهای مخرب اقتصـادی وجـود دارد و در نتیجه توزیع 

ناعادالنـه درآمـد ،  فقـر و گرسـنگی به وجـود می آید.

منابع:
worldhunger.org از سایت Harmful Economic Systems مقاله ی
World Hunger and Poverty Facts and Statistics 2015 مقاله ی

wfp.org از سایت What causes hunger مقاله ی
ویکی پدیا
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  نفیسه تیموری

کاش هر مسجدی یک 
آقای »میم« داشت...

بدون شک اولین قدم در هر امر خیری شناخت نیازمندان به آن امر خیر است، آن هم از نوع راستینش که در این روزگار 
کم نیستند.

اندر احواالت این روزهای جمعیت هم همین بس که با نزدیک شدن زمان اجرای »طرح کوچه گردان عاشق« بچه ها تا حد 
توان خانه به خانه و قدم به قدم تالش می کنند تا هیچ نیازمندی در محله های تحت پوشش از قلم نیفتد.

ما هم به همین منظور به همراه چند نفر از اعضا که دو نفرشان از اهالی همان اطراف هستند و در نقش آموزگار به یاری 
بچه محل هایشان آمده اند، راهی یکی از محله های اطراف پاکدشت شدیم.

از قبل توسط همان دو نفر هماهنگ شده بود که برای سهولت کار خدمت یکی از متولیان مسجد محله برسیم.
نزدیک مسجد شدیم و باید مدتی منتظر می ماندیم تا حاج آقا تشریف بیاورند. دروغ چرا؟! یأس را در چشمان چند تا از بچه ها 
می دیدم. جوری که انگار توی رو در بایستی تا اینجا آمده اند و حاال هم چاره ای جز انتظار ندارند. معمواًل کمتر شده بود که از 
این معبر به نتیجه ی مطلوب برسیم. اکثراً آمار مدّونی در دست نیست و اگر هم باشد اسامی یا به روز نیستند یا شامل همه ی 
فقرا نمی شوند یا اینکه تعاریف با اولویت های جمعیت هم خوانی ندارند... در همین افکار بودم که دوستم گفت: »اوناهاش، اومد... 

همونه...« عجیب بود که آقای »م« شبیه حاج آقاها نبود و محاسن سفیدی نداشت! جوان بود و شبیه ماها!
همگی وارد دفتر مسجد شدیم و جلوی باد کولر که در آن گرما خیلی می چسبید شروع به صحبت کردیم. از جمعیت امام 
علی)ع( گفتیم و شنید. حاال او بود که شروع کرد به توضیح دادن. مانیتور را چرخاند سمت ما و به جدول اکسلی که شامل 
لیستی هشتاد و دوتایی از فقرای محل بود اشاره کرد. جدولی شامل: مشخصات خانواده ها، کمبودها، بحران ها، علل و اقدامات... 
با سطرهای رنگینی که رنگشان اولویت شان را معلوم می کرد. هرچه بیشتر توضیح می داد ما بیشتر ذوق زده می شدیم! البته اینکه 

نباید در گرمای تموز خانه به خانه داخل محلّه بچرخی ذوق کردن هم دارد!!
در پایان صحبت هایش قرار شد به همراه آقای »م« برای نمونه با چند خانواده سرزده در منزلشان دیدار کنیم.

و آقای »م« صبورانه با ما همراه شد...

خانه ی اول:
در کوچه پسر جوانی که مشخصاً از معلولیت ذهنی رنج می برد و روی تکه موکتی جلوی در خانه نشسته بود تا آقای »م« را 
دید با احترام و لبخند به ما خوش آمد گفت. در را تا نیمه باز کرد و به اهل خانه نوید آمدن »مسجدی ها« را داد. در خانه ی خیلی 
کوچک و ساده شان برادر و خواهرش میزبان ما بودند. برادری که در تکلّم به شدت مشکل داشت و خواهری که امید داشت 
امسال در کنکور، دانشگاه دولتی قبول شود تا بتواند به دانشگاه برود. گفت که مادرش تا ساعت هشت شب در یک کارخانه 
آبکاری کار می کند. برای همین مسئولیت کارهای منزل و نگهداری از برادرهایش به عهده ی اوست. از پدرش چیزی نپرسیدیم 

چون آقای »م« می دانست که او مّدتی است که خانواده اش را ترک کرده...

خانه ی دّوم:
آقــای »م« می گفــت در ایــن خانــه پیرزنــی بــا 
ــم  ــی ه ــتند و خیل ــا هس ــد. تنه ــی می کن ــرش زندگ دخت
تنهــا. بــرای همیــن کمــی عقب تــر ایســتاد. پیــرزن 
مهربــان بــا احتیــاط در را بــاز کــرد و نگاهــی چرخانــد و تــا 
چشــمش بــه آقــای »م« )کــه شــاید همســن نــوه اش بود( 
افتــاد قــد خمیــده اش را بــه نشــانه احتــرام خمیده تــر کــرد. 
بــا گشــاده رویی و اطمینــان در را چهــار طــاق بــاز کــرد و 

ــز... ــش را نی ســفره ی دل
ــه  ــه ک ــی زمان ــت و بی وفای ــرش گف ــوت همس از ف
ــه او را  ــرش زده ک ــار پس ــان چه ــر ج ــه ب ــون صاعق چ
بی هیــچ پشــتوانه و درآمــدی بــا دختــرش رهــا کرده انــد و 
آخــر حرف هایــش هــم بــا متانــت از مــا تشــکر کــرد کــه 
حــرف دلــش را گــوش دادیــم و بــه دیدنــش رفتیــم و البتــه 
خیلــی چیزهــا را هــم نگفــت چــون الزم نبــود کــه بگویــد. 
ــا  ــی حرف ه ــی خیل ــه ی نقل ــباب آن خان ــوار و اس در و دی

بــرای گفتــن داشــتند...

خانه ی سوم:
مادر خانواده همزمان با ما به در خانه رسید. یک کیسه 
شامل چند پیاز توی دستش بود. پسرها که بعداً فهمیدیم 
اسم شان »مهدی« و »محمدرضا« است با دیدن مادرشان 
دست از بازی کشیدند و به سمت خانه آمدند. مهدی تا آقای 
»م« را دید متواضعانه دستش را به سمت او دراز کرد، سرش 

را پایین انداخت و به سمت در خانه بفرمای مردانه ای زد...
دستی به موهای خرمایی اش که به یک سمت آب و شانه 
شده بود کشید و صورت سرخش را با آستین خشک کرد و 
کنار مادرش روبروی ما نشست. آقای »م« گفت: آقا مهدی از 

اون بچه مسجدی های پر و پا قرصه.
از  برایمان  تبریزی اش  زیبای  لهجه ی  آن  با  مادرش 
همسر معتادش چیزی نگفت، اما در جواب سؤاالت ما از پول 
پیش خانه اش گفت که به خاطر پرداخت نکردن کرایه ی 
ماهیانه حاال فقط دو میلیون از چهار میلیون تومانش باقی 
مانده و از صاحب خانه ای که جوابش کرده و البته کمی هم از 

شیطنت های محمدرضا گفت...
در راه برگشت به سمت مسجد، آقای »م« از خودش 
گفت و اینکه متولد همین محله است و از برادرش گفت که 
بازیکن مطرحی در یک تیم فوتبال لیگ برتری شده و با وجود 
فراهم بودن شرایط برای رفتن به محله ای آبادتر می خواهد 

بماند و محله اش را آباد کند...
ــی  ــی در بعض ــوب زندگ ــرایط نامطل ــا از ش گفتنی ه
خانه هــای ایــن محلــه زیــاد اســت. از خانــه ای کــه تمــام 
وســایلش در یــک زیرانــداز و چنــد بالــش و پتــو خالصــه 
ــدارد!! ــا دوچرخــه ای کــه یــک چــرخ بیشــتر ن می شــود ت

امــا بعــد از خداحافظــی از آقــای »م« در ســکوت 
تمــام طــول مســیر برگشــت، آن چــه ذهــن مــن و بــدون 
شــک ســایرین را بیشــتر بــه خــودش مشــغول کــرده بــود، 
عملکــرد جالــب متولیــان مســجد ایــن محلــه و شــناخت 
کامــل و جامــع آن هــا از قشــر آســیب دیده و بحــران زده ی 
 همسایه هایشــان بــود. همــان همســایه ای کــه در وصــف 
حــق و حقوقــش پندهــا شــنیده ایم و نکتــه ی قابــل تأمــل، 
ــه دســت اندرکاران  ــی ب ــه ی اهال ــاد خالصان ــرام و اعتم احت
مســجد محلــه بــود. انــگار آن هــا صمیمانــه بــاور دارنــد که 
ــر و  ــای خی ــان خبره ــا خودش ــه ب ــجدی ها« همیش »مس
ــد و چقــدر خــوب اســت ایــن اتفــاق کــه  خــوش می آورن
ــی  ــدا، پایگاه ــادت خ ــرای عب ــی ب ــار محل مســاجد در کن

بــرای خدمــت عاشــقانه بــه خلــق خــدا نیــز باشــند.
بــه خانــه کــه آمــدم طبــق عــادت، بــا آب و تاب، ســیر 
تــا پیــاز را بــرای اهــل خانــه تعریــف کــردم. پدربزرگــم کــه 
اصــواًل »کــم گــو و گزیــده گو«ســت از بــاالی عینکــش 
نگاهــی بــه مــن کــرد و ســری بــه نشــانه ی تأییــد و رضــا 
ــای  ــک آق ــجدی ی ــر مس ــت: کاش ه ــکان داد و گف ت

»میــم« داشــت...
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  رویا منوچهری

تعبیر یک رویا

نیمــه هــای شــب بیســت و ســوم مــاه رمضــان بــرای پخــش کیســه های منطقــه ی پاکدشــت رفتــه بودیم کــه برای 
اولیــن بــار دیدیمــش. اســمش رؤیــا بــود امــا زندگیــش بیشــتر شــبیه کابــوس بــود. وقتــی وارد خانــه اش شــدیم تــا نیــم 
متــر بــاالی زمیــن را آشــغال و خــرت و پــرت پوشــانده بــود و بــا پــدری روبــرو شــدیم کــه در جنــگ بــا دیــو ســیاه اعتیــاد 

شکســت خــورده و مدت هــا بــود کــه بــرده و اســیرش شــده بــود، همــه چیــز شــکل یــک کابــوس بــود تــا واقعیــت...
در راه برگشــت همــه اش بــا خــودم می گفتــم مگــه می شــه واقعــی باشــه؟ مگــه می شــه آدم تــو همچیــن جایــی 
زندگــی کنــه؟ مگــه می شــه یــه دختربچــه صبــح تــا شــب بــا پــدری که تــا ایــن انــدازه تســلیم اعتیــاد شــده تــک و تنها 
زندگــی کنــه؟ مگــه می شــه یــه آدمــی تــو خونــه اش نــه یخچالــی باشــه نــه گازی نــه حتــی یــه ظرفــی کــه نشــون بــده 
حداقــل چنــد وقــت یــک بــار ممکنــه غذایــی بخــوره؟ مگــه می شــه تــو یــه خونــه ای حمــوم کــه هیچــی ـ پیشــکش 
همــه ی مــا آدم هــای بیخیــال ایــن شــهر ـ حتــی دستشــویی هــم نباشــه؟ مگــه می شــه یــه دختــر بچــه ی معصــوم 
اینقــدر مظلومانــه، تــو آتیــش اعتیــاد پــدرش بســوزه؟ مگــه می شــه یــه دختربچــه ی 9 ســاله اینقــدر گرســنگی بکشــه 
کــه شــکمش از ســوءتغذیه بــاد کنــه؟ مگــه می شــه یــه فرشــته ی معصــوم همیشــه خمــار دود مــواد بابــاش باشــه؟ مگــه 

می شــه مدرســه رفتــن واســش آرزو باشــه؟ اون هــم مدرســه ای کــه در فاصلــه ی چنــد متــری خونه شــون قــرار داره!!
کلــی ســؤال تــو ذهنــم بــود و هــر بــار کــه بهشــون فکــر می کــردم یــه حــس قــوی همــه اش می خواســت بهــم بگه 
نــه! اصــاًل نمی شــه کــه اینجــوری باشــه... اینجــا هیچــی واقعــی نیســت. ولــی هــر چــه بیشــتر می گذشــت می دیدیــم 

حتــی از واقعــی هــم واقعی تــره. فکــر ایــن خانــواده ی تنهــا و کوچیــک همــه زندگیمــون شــده بــود.
ــه جــوری می شــه  ــی؟ چ ــه ایران ــا رو آورد خون ــه جــوری می شــه رؤی ــه چ ــم ک ــن فکــر می کردی ــه ای ــه اش ب هم
اجازه شــو از عمــو بهــروز گرفــت؟ اصــاًل عمــو بهــروز بــا اون همــه بی اعتمادیــش بــه آدمــا ممکنــه بــه مــا اعتمــاد کنــه؟ 

و اینکــه چطــوری میشــه رؤیــا رو 3 روز تــو هفتــه از جیتــو، پاکدشــت ورامیــن تــا شــهر ری آورد؟
آخه هنوز اونجا خونه ایرانی نداشتیم...

ــنه  ــون گرس ــا زب ــه کار ب ــور ب ــدرش مجب ــک پ ــر کت ــر روز زی ــا ه ــن رؤی ــه می گفت ــنیدیم ک ــایه ها می ش از همس
می شــه.

روز بــه  روز بــا رفــت و آمــد بیشــتر بــه اون محــل پــی بــه وجــود رؤیاهــای دیگــه ای  هــم بردیــم و دیدیم چه بســیارند 
کودکانــی که معصومانــه دارن می ســوزن...

یــه روز کــه دوبــاره رفتیــم ســراغش دیدیــم کــه بدنــش از کبــودی ســیاه شــده و چنــد روزیــه کــه چیــزی نخــورده. 
دیگــه دل بــه دریــا زدیــم و بــا اورژانــس اجتماعــی تمــاس گرفتیــم...

خالصــه ایــن کــه بعــد از کلــی دوندگــی و نامــه و... رونــد نگهــداری رؤیــا در مرکــز قرنطینــه ی بهزیســتی باألخــره 
تمــوم شــد و دو مــاه پیــش بــه یکــی از مراکــز شــبانه روزی انتقــال پیدا کــرد و بــه آرزوی همیشــگی ش کــه درس خوندن 

ــید. بود رس
رؤیــا دیگــه تــو اون محلــه نیســت و دیگــه مــا حتــی اجــازه ی دیدنــش رو هــم نداریــم، امــا برکــت وجــودش باعث 

ایجــاد خانــه ایرانــی پاکدشــت شــد کــه در حــال حاضــر 50 کــودک رو تحــت پوشــش داره.

 آنان که در را بر روی 
کودکان بستند... 

سعیده محمدرضاخانی

یادداشتی درباره تعلیق فعالیت نمایندگی جمعیت در کرمان

در مرداد ماه 1393 و در اوج گرمای تابستان، شور زندگی 
به تعدادی از کودکان شهرمان اعطا شد. شادی و نشاطی که 
حق هر کودکی است و گرمایی به زندگی آنها بخشیده شد فارغ 
از گرمای تابستان. فرزندانمان حاال به جای حرارت گاز پیک 
نیک و فندک و بوی ناشی از مواد مخدر، حرارت غذای سالم 
و بوی مطبوع آن را استشمام می کردند و در هفته دو روز به 
جای خستگی ناشی از کار اجباری و تحقیر و کتک و ترس، از 
خستگِی درس خواندن و تفریح کردن سر بر بالشت می گذاشتند. 
در مرداد ماه سال 1393 شهرک پدر کرمان صاحب خانه ایرانی 
شد تا جمعیت امام علی )ع( بتواند برای کودکانش پدری کند. 

خانه ایرانی شهرک پدر کرمان در ابتدا دو روز در هفته 
)دوشنبه و چهارشنبه( فعالیت داشت و در این دو روز، دختران در 
شیفت صبح و پسران در شیفت عصر به خانه ایرانی می آمدند 
و در کنار صرف یک وعده غذای گرم، در کالسهای هنری 
)نقاشی ، مجسمه سازی ، قصه خوانی و گل سازی ( و کالس 
های کمک آموزشی ) قرآن و زبان ( حضور می یافتند. با آغاز 
به کار مدارس، فعالیت خانه ایرانی به صورت دو شیفِت صبح 
برای دانش آموزان عصر کار و عصر برای دانش آموزان صبح 
کار تغییر یافت و کالس های کمک درسی به فهرست کالس 
از  از اضافه شدن تعدادی  بعد  ایرانی اضافه شد.  های خانه 
کودکان محروم از تحصیل، فعالیت آموزشی برای این کودکان 
آغاز شد. در مدت فعالیت خانه ایرانی شهرک پدر متاسفانه سه 

کودک معتاد شناسایی شدند.
با آغاز عصر  آغاز فصل سرما در سال 1393، مصادف 
یخبندان خانه ایرانی شهرک پدر بود. گویا تعدادی از دلسوزاِن 
شهر کرمان سردی خانه ایرانی را بیشتر پسندیدند و شادی عده 
ای کودک مظلوم را خطرناک پنداشتند و درب خانه ایرانی یک 
محله را بستند. تعطیلی خانه ایرانی هزینه های جبران ناپذیری 
و فاجعه باری داشت و از آن جمله بازگشت تعدادی از کودکان 

به کار اجباری و چرخه اعتیاد بود.
متأسفانه در ادامه محبت های برخی عزیزان! خانه ایرانی 

محله مشتاقیه نیز که در همکاری با پروژه یونیسف راه اندازی 
و تجهیز شده و از کودکان این محله نیز برای سوادآموزی ثبت 
نام به عمل آمده بود، تعطیل شد تا هیچ کورسوی امیدی برای 

200 کودک شناسایی شده باقی نماند.
پس از چند ماه تعطیلی، هنوز هم هر دوشنبه و چهارشنبه 
تعدادی از کودکان پشت درب خانه ایرانی محله شهرک پدر 
جمع می شوند به امید بازگشایی مجدد مدرسه شان و کماکان 
از اعضای جمعیت  از دیدن هر یک  اولین سوالی که پس 
می پرسند این است: "پس کی مدرسمون دوباره باز میشه؟". 
سوالی که امیدواریم تعطیل کنندگان بتوانند در برابر وجدان و 

خدای خویش پاسخ درخوری برایش داشته باشند.
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اصغر مرد....

ایـن جملـه را یکـی از مـددکاران بـا صدایی لرزان از پشـت خطوط تلفن به مـن گفت. نگاهی به اعضایی که مشـتاقانه 
خانـه ایرانـی را بـرای ورود اصغر می آراسـتن انداختـم. زیرا بزرگ ترین آرزویش درس خواندن بود. نتوانسـتم خبر را به کسـی 
بدهـم، بـا بغضـی در گلو سـری بـه محل کارتن خوابـی اصغر زدم. کسـی را نیافتـم. تمام آن لحظـات را فقط به این شـوق 

طـی می کـردم که خبر دروغ باشـد.
صبـح زود دوبـاره سـری بـه محـل کارتن خوابـی اصغـر و مـادرش زدیم. بـاز هم کسـی را نیافتیم. سـوار بر ماشـین به 
سـمت روسـتایی کـه پـدر اصغـر در آن دفن بود، به راه افتادیم. وارد قبرسـتان شـدیم. باران شـروع به باریدن کـرده بود و ما 
بی اعتنـا بـه بـاران و لباس هایمـان کـه خاکی و شـلی شـده بود به سـمت مـزار پدر اصغـر رفتیم. اشـک هایمان بـا قطرات 
بـاران در هـم می آمیخـت. بـه قبـر پدرش رسـیدیم در کنار آن شـخص تـازه ای دفن شـده بود و به رسـم این دیـار بر روی 
قبـر جوانـان و نوجوانـان پارچـه سـبزی انداخته بودند. هنوز هم نمی خواسـتیم بـاور کنیم. بـا این که تقریباً به یقین رسـیده 
بودیـم کـه ایـن خـاک تـن نازنین اصغـر را در خود جای داده اسـت. صـدای رعد و برق فضای قبرسـتان را آکنـده کرده بود 
و ابرهـای سـیاه فضـای آسـمان را تیـره کرده بودنـد. باز هم بـر روی یقین مان پا نهادیم و با خود گفتیم شـاید اشـتباه کرده 
باشـیم. در فضای قبرسـتان به راه افتادیم و غسـال را پیدا کردیم. غسـال پیر با محاسـن سـفید خود تا فهمید به دنبال مزار 

چه کسـی هسـتیم، بغضش ترکیـد و گفت بله ایـن مزار اصغر اسـت....
نمی دانـم چنـد سـاعت مبهوت به آن مزار خاکی نگرسـتیم... پیرمرد برایمان شـروع کـرد به حرف زدن. بـرای مایی که 

حتی نمی دانسـتیم اصغـر چرا رفته؟
ـ نمـی شـناختمش... نـه خودش نـه خانواده اش را ولـی تا به حال هیچ میتی مـرا این گونه دگرگون نکـرده بود. موقعی 
کـه وارد غسـال خانه شـدم بـرای شسـت و شـویش، فضا پـر از خون بود. هـر چه کردیم خون سـرش بند نمی آمـد. بر روی 
کمـرش هـم جـای چنـد ضربه بود. او را که در کفن گذاشـتیم کفنش خونی می شـد و بـاز هم کفن را عـوض می کردیم. تا 
سـه بـار ایـن کار تکرار شـد. آقا به خدا باورت نمیشـه بـرای دفنش مجبور شـدیم با همان کفن خونی به خاک بسـپاریمش 

و دور سرش را پالستیک بپیچیم....
دیگر گوشـمان شـنیدن صدای پیرمرد را یاری نمی کرد. هم چنان به در کنار مزارش نشسـته بودیم و دسـتانمان را روی 

خاک سـرد و باران خورده اصغر گذاشـته بودیم. چشـمانم را بسـتم. برگشـتم به چند ماه قبل...
گرماگرم تابسـتان بوشـهر بود و همه ما مشـغول بسته بندی کیسـه های »کوچه گردان عاشـق« بودیم. دقیقاً ظهر روزی 

بود که قرار بود در همان شـب کیسـه ها پخش شـود. شـب قـدر بود.
بـرای آخریـن بـار چرخـی در سـطح شـهر و محالت حاشـیه ای زدیم. ناگهـان در میانـه زباله ها بـه زنـی برخوردیم. به 
سـمتش رفتیـم، تـا چشـمانش به ما افتاد شـروع کـرد به گله کـردن. گفـت: می بینید دارم پالسـتیک جمـع می کنم برم 
بفروشـم... از خـودش و بچه هایـش و محـل زندگیـش پرسـیدیم. با انگشـت اشـاره پشـت دیـواری را به ما نشـان داد. به 
پشـت دیـوار رفتیـم. دیـواری کـه در کنـار شـلوغ ترین میدان شـهر بود. پسـر نوجوانـی را یافتیم کـه از فرط گرمـای هوا 

  علی برزگر

اصغر معلم همه بود، پس به 
احترامش برپا!  

پیراهـن خـود را درآورده بـود. روی بدنـش پـر از جـای زخم 
بـود. در کنـارش روی قالـی پاره ای نشسـتیم. در کنار همان 
خیابـان شـلوغ. هـر چـه از او اسـمش را پرسـیدیم پاسـخی 
نـداد و مـادرش از راه دور رسـید و گفـت: همـه زندگـی مـا 
همیـن اسـت ایـن قالی پـاره، گوشـه خیابـان! اسـمش هم 

اصغر اسـت...

روزهـا گذشـت و هـوا رو بـه پاییـزی شـدن نهـاد  و ما 
بـه خصـوص اعضـای تیم مادرانه بیشـتر و بیشـتر بـا اصغر 
و مـادرش بودیـم. هـر چه جلوتـر می رفتیم عمق آسـیب در 
اصغـر بیشـتر هویدا می شـد. مـادرش مصرف کننده شیشـه 
بـود و بـا تن فروشـی هزینه مصـرف را تأمین می کـرد از هر 
دو پـا هـم معلول بود. خـودش می گفت: پدرم اعتیاد داشـت 
و مـادرم کـه زنی ناشـنوا بـود را به عقد موقت خـود در آورده 
بـود. بعـد از به دنیا آمدنم مرا در سـطل زبالـه انداخته بودند و 
بـر اثـر شـدت ضربه دو پایم معلول شـد. بعد هـم که پیدایم 
کردنـد مـرا تحویـل پـدرم دادند. او هـم وقتی نوجـوان بودم 
مـرا بـه مـرد مصرف کننـده ای شـوهر دادند کـه بر اثـر ایدز 
مـرد... سـه بـار زایمان کـردم. زمان بـارداری تزریقـی بودم. 
بچـه اولـم هفت ماهگی، بچـه دومم نه ماهگی مـرد. اصغر 

هم بچه سـومم هسـت....
مـادرش هیـچ وقـت از فرزندانـش نمی گفـت تا جشـن 
یلـدا در کوچه هـای فقـر در محـل زندگـی اش زبـان را بـه 

گشـود... سخن 

اصغــر کــم کــم شــروع بــه صحبــت کــرد، بــا همــان 
ــم  ــین ها اذیت ــوق ماش ــش؛ شــب ها صــدای ب ــت زبان لکن
می کنــه. اعصابــم رو بــه هــم می ریــزه. بــا مامانــم دعــوام 
می شــه بــه هــم فحــش میدیــم. اونــم مصــرف می کنــه. 
این جــا همیشــه پــر آدم هســت کــه میــان پیــش مامانــم. 
بدنــم هــم کثیفــه جایــی نیســت بــرم حمــوم. نــگاه کــن 
عمــو، دنــدون نــدارم همــه ش ریختــه یا بــه خاطــر تصادف 
ــی  ــا زندگ ــه اینج ــش ک ــال پی ــد س ــون چن ــته. چ شکس
ــه  ــد. همیش ــج ش ــام ک ــم زد و پ ــین به ــردم و ماش می ک
ــه  ــام می لنگ ــون پ ــم چ ــون رد میش ــه از خیاب ــی ک موقع
ــه... ــم درد می کن ــام بدن ــم و تم ــادف می کن ــه ش تص هم
ــت از  ــت نداش ــت  دوس ــاله هیچوق ــارده س ــِر چه اصغ
ــن  ــت: م ــد... همیشــه می گف ــه شیشــه بگوی ــادش ب اعتی
شناســنامه نــدارم. عمــو تــو معلــم هســتی دیگــه، پــس من 

رو مدرســه ببــر...

چنـــد مـــاه از مـــرگ اصغـــر گذشـــته اســـت. 
ـــر...  ـــا اصغ ـــنایی مان ب ـــالگی آش ـــک س ـــردان و ی کوچه گ
ـــد  ـــدای بلن ـــا ص ـــم و ب ـــاز ببینی ـــر را ب ـــت دارم اصغ دوس
ـــا هســـتی...  ـــم م ـــو معل ـــو نیســـتم، ت ـــم ت ـــم مـــن معل بگوی
ـــود  ـــه ب ـــم هم ـــر معل ـــه... اصغ ـــدازه کل جامع ـــه ان ـــا ب م

ـــا!   ـــش برپ ـــه احترام ـــس ب پ
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  کتایون افرازه

بانوی سرزمینم

چنــد دقیقــه ای بــود کــه در ایســتگاه اتوبوســی در ترمینــال نشســته بودیــم. باألخره آمــد. از چنــدی پیش تا حــاال خیلی 
تکیــده و الغرتــر شــده بــود. شــروع بــه احوالپرســی و صحبــت کردیــم. ســکوت کــرده و بــه نقطــه ای خیره شــده بــود. تنها 
گاهــی ســرش را می چرخانــد و نگاهــی می انداخــت. ناگهــان امــا ســر صحبت هــای فروخــورده را بــاز کــرد. از کودکــی اش 
گفــت، از اتفاقاتــی کــه مــدام برایــش تکــرار شــده بــود و دیدن گوشــه گوشــه خانــه برایــش یــادآور آن لحظات تلــخ و نفرت 
انگیــز بــود. اشــک هایش باریــدن گرفــت و معصومیتــش بیــش از پیــش نمایان شــد. از 5 ســالگی تــا 12 ســالگی، و باألخره 
جرئــت فــرار از منــزل و خــالص شــدن از شــر بــرادری کــه تمــام بحران هایــش را در کودکــی شــیما تخلیــه کــرده بــود 
نیرویــی بــود کــه دیگــر کســی جلــودارش نبــود. فــرار! همــان راهــی کــه هــر کســی در زمان هــای بســیاری از زندگــی 
ترجیحــش داده بــه مانــدن و جنگیــدن، وقتــی کــه ایــن جنــگ تنهــا یــک قربانــی دارد. امــا ایــن ســرآغاز ماجراســت. بــه 
خانــه بازگشــت و بــا مــوادی کــه بــرادر می کشــید و می فروخــت روبــرو شــد. مقــداری از آن را اســتفاده کــرد. غیــر قابــل 

تحمــل بــود، تهــوع و ســرگیجه رهایــش نمی کــرد تــا باألخــره خوابــش بــرد و کــم کــم بــه آن عــادت کــرد. 
بــه ســمت یکــی از ســنگ های بــزرگ رفتیــم و آن را کنــار زدیــم. آن پاییــن بــه ســختی دیــده می شــد. شــاید بیــش از 
پنجــاه پلــه تــا آن جــا راه بــود. امــا عبــور موش هــای بزرگــی کــه رفــت و آمــد می کردنــد قابــل دیــدن بــود. ایــن جــواب 

ســؤال مــا بــود کــه پرســیدیم؛ »شــیما االن کجــا زندگــی می کنــی؟« 

علیرضــا از روزهایــی حــرف مــی زد کــه بــا پــدرش بــه تهــران آمــده بودنــد و ایــن کــه پــس از مــرگ پــدرش مجبــور 
شــد مثــل یــک مــرد زندگــی کنــد. لبــاس پســرانه بپوشــد، موهایــش را پســرانه کوتــاه کنــد، چشــم های زیبایــش را زیــر 
ابروهایــش پنهــان کنــد و بــه پاهــا و دســتانش فرمــان دهــد کــه رشــد کننــد و زمخــت و مردانــه باشــند. حــس غــرورش 
ــه ســمت ون  ــم ب ــا ه ــرد. ب ــاد ب ــوان از ی ــم نمی ت ــم و راه می رفتی ــه بودی ــم را گرفت ــان دســت های ه ــی در خیاب را وقت
ســبز رنــگ رفتیــم و ســوار شــدیم و پرده هــا را کشــیدیم. ذوق نمکینــی در چشــمانش نمایــان شــد کــه نشــان مــی داد از 
برانگیختــن حــس کنجــکاوی مــردان محلــه کــه بیــرون مغــازه و خانه شــان ایســتاده بودنــد و بــا نگاهشــان مــا را دنبــال 
می کردنــد، چقــدر خوشــحال اســت. یــه دفــه بردنــم کمــپ زنونــه، در و دیــوار رو آوردم پایین و شیشــه میشــه رو شیکســتم 
و فــرار کــردم. یــه دفــه دیگــه بــا مــردا گرفتنمــون هممونــو بــردن کمــپ، مــن خیلــی چمــوش بــودم تا چنــد روز دســتامو 
بســته بــودن بــه طنــاب آویــزون بــودم. موقــع ترخیــص همــه رو معاینــه می کــردن. همــه جــای بدنشــونو! دکتــره اومــد 
طرفــم نذاشــتم بــه لباســم دســت بزنــه. خالصــه اینقد اذیتــم کــردن که لباســمو دربیــارم ولــی نکــردم ایــن کارو. آخرش 

رئیــس کمپــه رو صــدا کــردن اومــد... دیگــه رحــم نکــرد وقتــی فهمیــد دختــرم...
قاضــی آمــد. آن آقــای رئیــس را محکــوم کــرد و بــرای ســال ها بــه زنــدان انداخــت. امــا ایــن محاکمــه تنهــا و تنهــا 

در خیــال علیرضــا رخ داده بــود.

برش اول

برش دوم

زمســتان بــود و ســوز ســرما تــا بــه اســتخوان 
ــد. آن  ــوری تابی ــی ن ــاده خاک ــود. در ج ــب ب ــید. ش می رس
ــم  ــش روی ه ــت کف ــا جف ــاه صده ــای کوت ــرف تپه ه ط
ــوان  ــی ج ــود. زنان ــده ب ــیده ش ــش کش ــه آت ــه و ب ریخت
ــد. فــرح و  امــا ظاهــراً ســالخورده دور آن جمــع شــده بودن
فاطمــه هــم آن جــا بودنــد. ایــن همــه کفش! شــاید بشــود 
پوشیدشــان. چــرا آن هــا را مــی ســوزانید؟ »لنگــه بــه لنگــه 
هســتند. بــه درد نمی خورنــد.« امــا عجــب گرمــای ســوزانی 
ایجــاد کــرده در ایــن ســوز ســرما!! رضــا و امیــر کوچــک 
در همــان خرابــه و در کنــار فــرح و فاطمــه و مادربزرگشــان 
زندگــی می کننــد. ایجــاد گرمــای خانــه بــر عهــده ی همان 
چنــد تکــه ذغالــی اســت کــه در ظرفــی ریختــه شــده. در 
ــود دارد. از  ــزرگ وج ــق و ب ــی عمی ــاق گودال قســمتی از ات
ســر و روی اتــاق ضایعــات مختلفــی آویــزان اســت. فــرح 
ــرح  ــند. ف ــد و می فروش ــع می کنن ــات جم ــه ضایع و فاطم
ــه  ــت داده و دیوان ــش را از دس ــه بچه های ــد فاطم می گوی
ــه  ــا ب ــد ام ــرف می کن ــم مص ــزرگ ه ــت. مادرب ــده اس ش
رویــش نمــی آورد. فــرح دوســت دارد پــاک شــود. بــه زبــان 
آذری بــا هــم صحبــت می کننــد. ایــن جــا زنــان بســیاری 
ــات  ــان ضایع ــب در می ــول ش ــد و در ط ــرف می کنن مص
ــای  ــای پ ــه ج ــا... ک ــد. آن کفش ه ــی کنن ــتجو م جس
مردمــان زیــادی را درخــود دارنــد و ایــن گرمــا حاصــل آن 

ــبانه اند. ــتجوهای ش جس

برش سوم

علیرضا از روزهایی حرف می زد که با پدرش 
به تهران آمده بودند و این که پس از مرگ 
زندگی  مرد  یک  مثل  شد  مجبور  پدرش 
را  موهایش  بپوشد،  پسرانه  لباس  کند. 
پسرانه کوتاه کند، چشم های زیبایش را زیر 
ابروهایش پنهان کند و به پاها و دستانش 
فرمان دهد که رشد کنند و زمخت و مردانه 

باشند.
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سـمینار اعتیـاد کـودکان و نوجوانان در محله های معضل خیز به همت جمعیت امداد دانشـجوییـ  مردمـی امام علی)ع( 
در روزهـای 26 و 27 بهمـن مـاه 1393 در دانشـگاه تهران برگزار شـد. این سـمینار با حضـور فعالین اجتماعی، متخصصین 
و مسـئولین بـه بررسـی ابعـاد مختلف مسـئلهی اعتیـاد کـودکان و نوجوانـان از جمله جامعه شناسـی، حقوقی، روانشناسـی، 
پزشـکی، وضعیـت و اقدامـات جهانـی این معضل و پیشـگیری برای این گـروه پرداخت. همچنیـن از پژوهش های جمعیت 
امـام علـی )ع( کـه به منظور شـناخت بیشـتر این معضل انجام شـده بود رونمایی شـد. ایـن پژوهش ها  شـامل؛ »تجربیات 
مـددکاری نـوزادان، کـودکان و نوجوانـان مبتـال به اعتیاد« و »تحلیـل وضعیت کلی 116 تـن از کـودکان و نوجوانان مبتال 

به اعتیـاد« بود.
در ابتـدا، زهـرا رحیمـی مدیرعامـل جمعیـت امـام علـی)ع( در مـورد چرایـی برگـزاری این سـمینار بیان داشـت که در  
ضمـن فعالیت هـای خـود در مناطـق حاشـیه از حدود 4 سـال قبـل در »درهی فرحـزاد« با معضـل دردناک اعتیـاد کودکان 
مواجـه شـدیم؛ مشـاهده کردیـم در میان کودکانی که محـروم از تحصیل بودنـد و قصد حمایت تحصیلی از آنها را داشـتیم 
عدهـای از آنهـا بـا وجود سـن پایین به اعتیاد دچار هسـتند. در ابتدای مشـاهده ایـن معضل تصور می کردیم شـاید راه حلی 
بـرای رهایـی ایـن کـودکان وجود داشـته باشـد، اما پس از بررسـی های بسـیار ایـن پدیده شـوم اجتماعی، دریافتیـم که به 
اعتیـاد کـودک بـا وجـود دامنه  گسـترده و عواقب شـدید فردی و اجتماعی آن، توجه کافی نشـده اسـت و در سـطح جامعه 
و متخصصـان و مسـئولین درک درسـتی از آن وجـود نـدارد. بـا توجـه به اینکه اکثـر ایـن کـودکان در خانواده هایی زندگی 
می کننـد  کـه خانواده هایـی درگیر اعتیاد دارنـد، آن را امری عادی یـا تفریحی می دانند و بعضاً با اطالع و میل والدینشـان به 
آن دچارنـد و بـه دلیـل وابسـته بودن به خانواده درگیر اعتیاد، سـن پایین، سـطح اطالعات و آگاهی اندک و گاهی ندانسـتن 

وضعیـت خـود و افیونـی که بـه آن گرفتار شـده اند، نمی توانند بـرای ترک اقـدام کنند.

در بخـش دیگـری از ایـن سـمینار به نام صدای اعتیـاد کودک، یکی از فرزنـدان جمعیت که در کودکی با اعتیاد دسـت 
بـه گریبـان بـود از شـرایط زندگی خود گفـت: »در خانوادهای که همه درگیر اعتیـاد بودن زندگی کردم. از 11 - 12 سـالگی 
معتـاد شـدم. هـر نـوع مـوادی مصـرف کـردم. پدرم زمانی که هشـت سـال داشـتم فوت کـرد، به علـت مصرف زیـاد مواد 
سـکته کـرد و مـن شـاهد مرگش بـودم. بعد از مدتـی مادرم در حین توزیع مواد دسـتگیر شـد. بعـد از مدتی زنـدان افتادم و 
بـا 13 ضربـه شـالق آزاد شـدم. مـن توی بدترین شـرایط تـا پنجم دبسـتان بهترین وضعیت تحصیلـی رو داشـتم تا اینکه 
معتاد شـدم. اگه شـرایطم بهتر بود اآلن کسـی می شـدم واسـه خودم. اآلن خوشـحالم که همسـایه ها میگن از این خانواده، 

محمد دو سـاله که سالمه.«

در بخـش پنـل پرسـش و پاسـخ، مسـئولین ذی ربـط دعـوت شـده بودنـد که متأسـفانه عدهـی زیـادی از آنهـا غایب 
بودنـد. در ایـن بخـش دکتـر محسـن روشـن پـژوهـ  معاون پیشـگیري و درمان اعتیاد سـازمان بهزیسـتیـ  در پاسـخ به 
ایـن سـؤال که مسـئولیت شناسـایی اعتیـاد کودکان بـا کدام ارگان اسـت گفـت: بر طبق مصوبه ی شـورای عالـی اداری 

  روژان کیانی

گزارشی از سمینار اعتیاد کودک

در سراسر کشور تنها یک واحد تخصصی 
برای درمان اعتیاد کودکان وجود دارد!

بـر طبق مصوبه ی شـورای عالـی اداری سـال 1378، آیین نامه سـاماندهی متکدی ها و 
افرادی که در خیابان هسـتند تصویب گشـته که طبق آن شـهرداری و سـازمان بهزیسـتی 
مسئولیت شناسـایی و ساماندهی افرادی که در خیابان زندگی می کنند را بر عهده گرفته اند. 

سـال 1378، آیین نامـه سـاماندهی متکدی ها و افـرادی که 
در خیابان هسـتند تصویب گشـته که طبق آن شـهرداری و 
سـازمان بهزیستی مسئولیت شناسایی و سـاماندهی افرادی 
کـه در خیابـان زندگـی می کننـد را بـر عهـده گرفته انـد. در 
ایـن مصوبـه مسـئله تفکیـک سـنی مطرح نشـده بـود. اما 
در همیـن سـال بحـث ایـن کـه کـودکان و افـراد بـاالی 
18 سـال نبایـد در یـک جـا نگهـداری شـوند مطرح شـده 
اسـت و در آن جا از سـاماندهی کودکان توسـط بهزیسـتی با 
مشـارکت شـهرداری مطرح شـده اسـت. از سـال 78 به بعد 
آیین نامه هایـی از جمله آیین نامه سـاماندهی داشـتیم که در 
سـال 84 توسـط هیئـت وزرا تصویـب شـده، که قرار اسـت 
زیـر نظر شـورای عالـی رفـاه، 11 دسـتگاه بـرای کمک به 
سـاماندهی به کودکان جمع شـوند. دسـتگاه های بهزیستی، 
شـهرداری، صـدا و سـیما، هـالل احمـر، نیـروی انتظامـی، 
از  و...  پـرورش  و  آمـوزش  بهداشـت،  وزارت  دادگسـتری، 
جمله دسـتگاه هایی هسـتند کـه در ایـن مجمع قـرار دارند. 
بنابراین سـاماندهی کودکان و نوجوانانی که بی سرپرسـت یا 
بی خانمـان هسـتند و وضعیت بـدی دارند بر عهـده ترکیبی 

از چنـد دسـتگاه و نهـاد اسـت. در حـوزه اعتیـاد، بـه صورت 
مشـخص، مـا در کشـور سـتادی داریم بـه نام سـتاد مبارزه 
بـا مـواد مخـدر کـه هـر اتفاقی کـه به اعتیـاد مربوط باشـد 
ایـن سـتاد وظیفه ی سـاماندهی و هماهنگـی آن را به عهده 
دارد و همه دسـتگاه هایی که در مجمع سـاماندهی کودکان 
خیابانـی عضـو هسـتند، در این سـتاد حضور دارنـد. بنابراین 
بر اسـاس مصوبات عالی کشـور وظیفه سـاماندهی اعتیاد را 

در کشـور بر عهـده دارد. 
 وی تأکیـد کـرد: مـا در حـوزه اعتیـاد بزرگسـاالن فکر 
کرده ایـم اما بـرای زنان و کودکان کمتر بـه فکر پرداخته ایم 
و بـه  صـورت مشـخص تنهـا یـک واحـد تخصصـی برای 

درمـان اعتیاد کـودکان در سیسـتان  داریم.

مریـم کیانـی؛ دبیـر سـمینار و عضو جمعیت امـام علی 
گفـت: سال هاسـت جمعیـت از نزدیـک شـاهد ایـن معضل 
اسـت و  نتایـج حاصلـه در مقالـه ای تهیـه شـده اسـت. در 
مطالعـه انجام گرفتـه73 درصد از کودکان پسـر و 27 درصد 
دختـر بودنـد کـه البته دختـران به دلیـل تهدیـد و خطرات، 
معمـواًل از خانـه بیرون نمی آیند و لذا در مشـاهدات، ما کمتر 
بـه دختـران معتاد برخوردیم. بر طبق مشـاهدات، بیشـترین 
تعـداد کـودکان در گـروه سـنی 7 -13 سـال و در سـنین 
مدرسـه و هم چنیـن از نـوزادی تـا 2 سـالگی قـرار داشـتند 
.در مـورد سـن شـروع مصـرف هـم گروه سـنی زیر2 سـال 

فراوانی بیشـتر دارد.
هم چنیـن در ایـن پژوهش مشـاهده شـد کـه 7 درصد 
آن هـا با جنـس موافـق و 13 درصد با جنـس مخالف رابطه 

جنسی داشـته اند. 
 وی افـزود بیش از نیمـی از کودکان درگیر اعتیاد، بدون 
اوراق هویت انـد کـه ایـن باعـث سـلب حقـوق آن هاسـت. 
همچنیـن 31 درصـد کودکان به سـن مدرسـه نرسـیده اند. 
بیـش از 56 درصـد از سیسـتم آمـوزش و پـرورش بیـرون 
بودند. 26 درصد کودکان وارد مدرسـه شـده و سـپس ترک 
تحصیـل کرده اند. 13 درصد دبیرسـتانی و معتـاد بوده اند.30 
درصد اصاًل وارد مدرسـه نشـده اند. در این پژوهش مشـاهده 
شـد کـه علل عدم تحصیـل در میـان این کودکان بـه  این 
شـرح اسـت؛ 21 درصـد نداشـتن اوراق هویـت و 19 درصد 
بی اهمیتـی تحصیل از منظر خانـواده، 14 درصد هر دو مورد 
فـوق وجود داشـته اسـت و دالیـل ترک تحصیـل آن گروه 
کـه وارد مدرسـه شـدهاند و سـپس ترک تحصیـل کرده اند 
ایـن بوده کـه یا اخراج شـده اند و یا افت تحصیلی داشـته اند 

و بـه ایـن دلیل مدرسـه را رهـا کرده اند.

اغلـب  معضل خیـز  محله هـای  در  داد  ادامـه  کیانـی 
کـودکان درگیـر اعتیـاد بـه کار اجبـاری مشـغول اند: 67 
درصـد کـودکان کار، 30درصـد بزهکاری، گدایـی37 درصد 
کار نمی کردنـد کـه ممکن اسـت بـه دلیل اعتیـاد کار را رها 
کـرده باشـند می کننـد. 10 درصـد از کودکان توسـط شـیر 
مـادر و 33 درصد توسـط خانـواده دچار این بیماری شـده اند 
و 4 درصـد کـودکان توسـط رئیـس بانـد معتاد شـده بودند. 
در پژوهـش مشـاهده شـد انگیـزه اولین مصـرف 54 درصد 
ازآن هـا اجباری بوده اسـت، هم چنین 9 درصـد الگوی غلط، 
7 درصـد کنجـکاوی کـودکان، 9 درصد تشـویق دوسـتان، 
6 درصـد اختیـاری درگیـر اعتیـاد شـده اند. نیمـی از مـاده 
مصرفـی در میـان کـودکان در حـال حاضـر تریاک اسـت، 
سـپس هروئیـن بـا 33 درصد و شیشـه بـا 16 درصـد، مواد 

مصرفـی بعـدی در میـان کودکان اسـت. 
پـدر ایـن کودکان اکثـراً بی سـواد بوده انـد، در 80 درصد 
مـوارد بـه شیشـه، هروئیـن و تریـاک معتـاد بـوده، 9 درصد 
فـوت کـرده، سـایر مـوارد پدر یـا بیمار اسـت یـا ترکیبی از 

شـرایط مختلـف را دارد و یـا خانـواده را رهـا کرده اسـت.  
وی افـزود: این پژوهش در میان ده اسـتان انجام گرفته 
اسـت و از ایـن میـان تهـران، خراسـان رضـوی، مازنـدران 
و خراسـان جنوبـی بیشـترین درگیـری بـا ایـن معضـل را 

داشـته اند. در تهـران و مازنـدران تنـوع مـواد مصرفـی 
بیشـتری وجود دارد. در میان محله های شـهر تهران هم، 
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محله هـای فرحـزاد، لـب خط، قرچـک، ملک آبـاد، بومهـن، دروازه غار و خاک سـفید به ترتیب بیشـتر درگیر ایـن معضل اند. 
در ادامه اشاره شد که فقط 7 درصد به بهزیستی مراجعه کرده اند.

ابعـاد چهارگانـه اعتیـاد کـودکان موضوعی بود که دکتر داور شـیخاوندی، آسیب شـناس اجتماعـی و عضو هیئت علمی 
دانشـکده علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران در ایـن همایش بـه آن پرداخـت وی گفت: به عقیده مـن در جسـتار اصلی اعتیاد 
در میـان اقشـار مختلـف بـه ویـژه کـودکان که بـه فقر فرهنگـی و هوشـی متهم هسـتند. باید به دنبـال عامـل اصلی بود 
کـه اعضـای یـک خانـواده را از یکدیگر گسسـته می کنـد. وی، خانواده را بعد نخسـت مرتبط بـا اعتیاد کودک دانسـت و در 
ایـن خصـوص گفـت: خانـواده بایـد پاسـدار حقوق اعضا باشـد امـا فقر که بـه جانش بیفتد بـرای رفع نیـاز خـود و اعتیاد از 
امکانـات محـدود بـرای بقـای زندگـی و آن چـه دارد اسـتفاده می کنـد. جامعه ی مدنـی از دیـدگاه وی دومین بعـد مرتبط با 
ایـن مسـئله اسـت کـه هم در خوبی هـا و زیبایی هـا و هم در بدی ها و زشـتی ها مسـئول اسـت. از منظر این آسیب شـناس 
اجتماعـی دولـت بـه عنـوان بعد سـوم این موضوع و یـک ابر نهاد مسـئول جامعه اسـت و باید پیش از اتخـاذ هر تصمیمی 
پیش بینی هـای الزم و راهکارهـای اساسـی را انجـام و در نهایـت جنبـه بین المللـی اعتیـاد، بعـد چهـارم اعتیاد کـودکان را 

تشـکیل می دهد.
دکتـر سـید علـی کاظمـی رئیـس اداره مطالعـات حقوقی و قضایـی قوه  قضاییـه و قاضی دادگسـتری تهران، مـاده 33 
پیمان نامـه حقـوق کـودک وظیفه دولت ها را نسـبت به قربانیان اعتیـاد یعنی همان کودکان اعتیاد بیان می کند متأسـفانه در 
مراحـل اجرایـی شـاهد آن هسـتیم که کودکان هم مانند سـایرین و بزرگسـاالن دیده می شـوند. یعنی نگاهـی مثل نگاه به 

سـایر معتادان. متأسـفانه سیاسـت جنایی تقنینی، قضایـی و اجرایی قوانین ما حساسـیت الزم را به کـودکان ندارد. 
مثـال عمـده ی آن، مـاده 18 قانـون مبـارزه مـواد مخـدر بـود کـه به موجـب آن اگر کسـی کودکـی را معتـاد می کرد، 
مجازاتـش 1/5 برابـر می شـد. ایـن مـاده کـه تشـدید کیفـر افتراقـی بـه نفع اطفـال بود بنـا به دلیل نامشـخص ایـن ماده 
مدت هـا حـذف شـد و سـال 89 بـا اصـالح قانـون مزبـور و الحـاق مـاده 35 دوباره برگشـت و کسـی هم ندانسـت که این 
آمـدن و رفتـن از بـاب چـه بوده اسـت. بنابراین اولین مسـئله ما عدم توجه ویژه به کودکان در سیسـتم های کیفری هسـت. 
از سـال 1383 تـا اکنـون الیحـه حمایـت از کـودکان و نوجوانان در قوه قضاییـه تدوین و پیگیر تصویـب آن بودیم و تالش 
شـده تـا در آن از کـودکان بزه دیـده حمایت الزم انجام شـود. ایـن الیحه هم اکنون در کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس 

تحت بررسـی اسـت و جهت انسـجام سیاسـت جنایی تقنینی، چند ماده در مورد مسـئله کودکان اعتیاد؛ چه کودکانی که 
در خانـواده آسـیب دیده انـد و چـه کودکانی که به خواسـت خودشـان معتاد می شـوند و چـه آن هایی کـه در معرض خطر 
اعتیـاد هسـتند، در آن پیش بینـی شـده اسـت. و در این الیحه که امیـدوارم به زودی تصویب شـود خیلی از مشـکالت را 

بر طبق مشاهدات، بیشترین تعداد کودکان در گروه سنی 7 -13 سال و در سنین مدرسه و هم چنین از 
نوزادی تا 2 سالگی قرار داشتند .در مورد سن شروع مصرف هم گروه سنی زیر2 سال فراوانی بیشتر دارد.

می توانـد حـل کند.
سـخنران دیگـر ایـن سـمینار، لیـال ارشـد، مدیـر مرکز 
گـذری کاهش آسـیب خانه ی خورشـید، در ارتبـاط با اعتیاد 
کـودکان و نوجوانـان عنوان کرد: در قانـون حمایت از حقوق 
کـودک و نوجوان، افزایش توانبخشـی و حمایـت از کودکان 
در کلیه کشـورها به رسـمیت شـناخته می شـود اما متأسفانه 
ایـن در حالی اسـت که ما شـاهد نبود تضمیـن مراقبت های 
قبـل و بعـد از بارداری مادران آسـیب دیده هسـتیم که باعث 
ایجـاد آینـده ای نامشـخص بـرای کـودک آن هـا می شـود. 
متأسـفانه اکنـون هیـچ مرکـزی نیسـت کـه مـادر و فرزند 

آسـیب دیده را حمایـت و نگهـداری کند.
وی ادامـه داد مطابـق قانون کنوانسـیون حقوقی کودک 
کـه کشـور مـا در سـال 72  آن را پذیرفته اسـت »حق تمام 
کـودکان  اسـت که در شـرایط جسـمی و روحـی و اخالقی 
مناسـب رشـد کنند و مراقبت از کـودکان از وظایف دولت ها 
اسـت« امـا در حـال حاضر شـاهد تجـاوز و عوارض بسـیار 
مخـرب آن مانند HIV، هپاتیت و... برای کودکان هسـتیم و 
ایـن سـؤال در ذهن هـا باقـی می مانـد که آیـا پـدر و مادری 
کـه مصرف کننـده مـواد بـوده و فاقـد صالحیـت نگهداری 
کـودک خود هسـتند، باید همچنـان در حقوق کـودک خود 

مداخله داشـته باشند؟
 شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امداد دانشجویی 
ـ مردمـی امـام علـی )ع( نیـز در این سـمینار گفـت: هر روز 
شـاهد افزایـش قیمـت تمامی کاالها در کشـور هسـتیم اما 
می بینیـم کـه قیمـت شیشـه روز بـه روز کاهـش می یابـد. 
هم چنیـن متأسـفانه  تاکنون در سیسـتم فروش مـواد مخدر 
هیـچ اخاللـی به وجـود نیامده اسـت و فعالیت هـای صورت 
گرفتـه در کشـور بـرای جلوگیـری از فـروش و توزیـع مواد 

مخـدر تاکنـون چندان موفقیـت آمیز نبوده اسـت.
»در بزرگـی وقتـی مـا بـه سرسـام و درد و بیچارگـی 
می رسـیم، از ایـن موادهـا مصـرف می کنیـم. آیا کـودک به 
شـادی مـواد مخـدر نیـاز دارد که شیشـه مصـرف می کند؟ 
آیـا کـودک به انـرژی افـزوده مواد مخـدر نیـاز دارد که مواد 
مصـرف می کند؟ آیا کـودک در مقابل رؤیاهـای زیبایش، به 
توهـم LSD نیـاز دارد کـه مواد این چنینـی مصرف می کند؟ 
آیا باورهایش دچار مشـکل شـده اسـت که مـوادی مصرف 
می کنـد که خموده شـده و بخوابد؟ چه اتفاقی افتاده اسـت؟ 

ایـن را از خود بپرسـیم.
ایـن کودک چـه گم کرده اسـت که االن مـواد مصرف 

می کند؟
در زمـان رسـول اله، خواهـش می کنـم توجـه کنیـد، آیا 
شـما فکـر کردیـد که حضـرت رسـول فرمـود »بـأی ذنب 
قتلـت«، بـه ایـن معنا بـود کـه یک آیینـی صبح بـه صبح 
برگـزار می شـد کـه پـدران بـا دفتـر و دسـتک زیـر نظـر 
مسـئولین جامعـه بچه هایشـان را زنـده بـه گـور می کردند. 
حضـرت محمـد اگر از یک مسـئولی می پرسـید، ببخشـید 
یـک کوچـه پایینتر یک بچه را زیر خاک گذاشـته اند، پاسـخ 
چـه می دادنـد؟ می گفتنـد یـک تعدادی هسـتند ایـن کار را 

می کننـد، بـه مـا ربطی نـدارد.
کـی به شـما گفتـه یک نفـر در دوران بت پرسـتی سـر 
خـود را بـاال می گرفـت و می گفـت بله مـا یک آییـن داریم 
کـه بچه هـای خـود را زنـده بـه گـور می کنیـم. هم چیـن 
پاسـخی نمی دادنـد. می گفتنـد کار مـا نیسـت. تقصیـر خود 
پدر اسـت که این کار را کرده اسـت. زمانی که »اذا شـمس 
الکـورت«، »اذا النجـوم انکدرت«، زمانی که سـوره شـمس 
نـازل می شـود می گوید جهـان می پاشـد. اگر یـک کودکی 
زنـده بـه گـور شـود، آیـا قرآن کـه کمال ذهن بشـر اسـت، 
آیـا محمـد زمانـی را تصور می کـرد که ما لحظـه به لحظه 
یـک کـودک را نـه به خـاک بگذاریـم، که لحظـه به لحظه 
شـادی اش را از بیـن ببریـم، وجـودش را بـه توهـم بگیریم، 
نشـاطش را نابود کنیـم، اطمینان و تـوکل اش را نابود کنیم. 
آیـا فکـر می کـرد از چهار سـالگی و پنج سـالگی تـا هجده 
سـالگی بـه یک بچـه مـواد دهیـم؟ آیا فکـر می کـرد بچه 
را بـا دود بیـدار کنیـم؟ اگـر حضـرت محمـد بـود می گفت، 
»بـأی ذنـب القتلـت«، اگر بـود می گفـت این بت خانـه باید 
ویـران شـود. این بت پرسـتی کـه در ایـن جامعـه رواج دارد 

بایـد ویران شـود.

در قسـمت دیگـر ایـن همایـش، ایلیـار رابـط مسـئول 
خانـه ی ایرانی فرحزاد، تحلیل مـوردی وضعیت چند کودک 
معتـاد را کـه از تجربیـات چند سـاله جمعیت بود ارایـه داد و 
بیـان کـرد مداخالت بـدون فکر برخی ارگان هـا در محالت 
حاشـیه ای منجـر به ایزوله شـدن جمعیـت آن ناحیه  شـده 
و ایـن پدیـده دردنـاک را بـرای جامعـه ایجـاد کرده اسـت. 
متأسـفانه بی هویـت مانـدن ایـن کـودکان راـ  چـه  ایرانی، 

چـه مهاجـرـ  بـه تدریج تبدیل بـه کودکان معتـادی کرده 
اسـت که در 7 سـالگی اعتیاد، رابطه جنسـی و ... را تجربه 

کرده انـد.

مطابـق قانون کنوانسـیون حقوقی کودک که کشـور مـا در سـال 72  آن را پذیرفته 
اسـت »حق تمام کودکان  اسـت که در شرایط جسـمی و روحی و اخالقی مناسب رشد 
کننـد و مراقبـت از کودکان از وظایف دولت ها اسـت« اما در حال حاضر شـاهد تجاوز و 
عوارض بسـیار مخرب آن مانند HIV، هپاتیت و... برای کودکان هسـتیم و این سؤال در 
ذهن هـا باقی می ماند کـه آیا پدر و مـادری که مصرف کننده مواد بـوده و فاقد صالحیت 
نگهداری کودک خود هسـتند، باید همچنان در حقوق کودک خود مداخله داشته باشند؟
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وی تصریـح کـرد: مـواردی هـم که جمعیـت امام علی در تـرک اعتیاد کـودکان و نوجوانـان در آن ها موفق بوده اسـت 
همگی مواردی بوده اسـت که مداخالت چندجانبه داشـته اند و شـاهد آن هسـتیم که کلید موفقیت در این پروسـه درمانی 

همین مداخالت چندجانبه اسـت.

 محیـا واحـدی، مسـئول خانـه ی ایرانـی دروازه غـار نیـز عنوان کـرد: حس حقـارت و هم چنیـن تجربه نکردن شـرایط 
مطلـوب بـرای ایـن کـودکان یکی از علـل اصلی درگیـری آن ها به اعتیاد اسـت. همان طور کـه در این محـالت از نزدیک 
مشـاهده کردیـم بـرای ایـن کـودکان هیچ فضـای خالقیت مناسـبی وجود نـدارد و آن چـه به کـودکان از طرف خانـواده و 
جامعه آموزش داده می شـود خشـونت، دعوا و در حالت های بدتر آن موادفروشـی و اعتیاد اسـت. چنین  فضایی در وی، تنفر  
نسـبت بـه خـود و اطرافیانش ایجـاد می کند که در نهایت منجر به ایجاد یک شـخصیت ضد اجتماعی در کودک  می شـود. 
جمعیـت امـام علـی تـالش کرده اسـت به صـورت مسـتمر در خانه هـای ایرانی خـود، با در نظـر گرفتن  نیـاز کودکان 
بـه فضـای هیجـان و شـادی و در عین حال بـا آرامش، این کودکان آسـیب دیده و در معـرض آسـیب را »بازآفرینی« کنند. 
هم چنیـن افـرادی کـه در ایـن فضـا قرار دارنـد باید نصیحت، سـرزنش و... را کنار گذاشـته و بـا تأکید به نکات مثبـت را به 

رشـد فـردی این کـودکان آسـیب دیده کمک کنند.
در بخـش بعـدی همایـش، سـارا رضایی، مسـئول خانه درمـان جمعیت امام علـی و محمد طالقانی عضـو تیم پژوهش 
جمعیـت، در مـورد معضـل اعتیـاد کـودکان و نوجوانـان در جهان به ارایـه مطالعات انجام شـده پرداختند. در ابتـدا از عواملی 
همچـون فقـر، والدیـن وابسـته به مـواد مخـدر، زندگـی و کار در خیابان و چندیـن عامل به عنوان مـواردی که کـودکان را 
در معـرض خطـر ابتـال بـه اعتیـاد قـرار می دهند، نـام بردنـد. هم چنین اشـاره کردند که متأسـفانه طبـق آمارهـای جهانی، 
کـودکان در چرخـه اعتیـاد در همـه مراحل از کشـت و تولید، پخش و مصرف مـواد مخدر حضور دارند و توسـط قاچاقچیان 
نیـز از آن هـا اسـتفاده می شـود. عـالوه بر ایـن، در این بخـش مطالعات، آمـار و ارقام اعتیاد کـودکان و نوجوانـان در قاره ها و 
کشـورهای مختلـف، بـه تفکیـک نوع مختلـف مواد، جمع آوری و مقایسـه شـد. در این آمارهـا تأثیر دو عامـل زندگی یا کار 
کـودک در خیابـان و جنگ زدگی کشـور، بر مصرف بیشـتر مواد مخـدر در کـودکان و نوجوانان قابل توجه بود. نکته شـایان 
توجـه اشـاره شـده ایـن بـود که برخالف اکثر کشـورها، تاکنون آمـار و ارقامی از کشـور ما در زمینـه اعتیاد کـودکان ندارد و 
یـا منتشـر نشـده اسـت. هم چنین، در کنـار آمار مربوط به تقاضـای مواد مخدر، بررسـی آماری از صنعت تجـارت مواد مخدر 

و عرضـه جهانی آن نیز ارائه شـد. 
در بخـش بعـد تجربه هـای جهانـی در زمینه اعتیاد کـودکان و نوجوانان در دو زمینه پیشـگیری و درمـان و خدمات پس 
از درمان ارائه  شـد. در جهان به منظور پیشـگیری، برنامه های آگاه سـازی و فرهنگ سـازی در سـطوح مختلف جامعه انجام 
گرفتـه اسـت.  از جملـه ایـن برنامه هـا، آمـوزش والدیـن در زمینـه پیشـگیری از ابتال بـه اعتیاد فرزندان شـان و نظـارت بر  
فعالیت هـای کـودک اسـت. در مـدارس نیز بـر روی تقویت مهارت هـای زندگی کودک، کار می شـود. در بعضی کشـورها 
در وزارتخانه های مختلف  هم چون هندوسـتان، پروژه های مشـخصی در زمینه ی پیشـگیری اعتیاد تعریف شـده اسـت. 
همچنیـن تشـکیل کمیته هـای تحقیق و شناسـایی کـودکان در معرض ابتدا به سـوءمصرف مـواد مخـدر، از جمله دیگر 

اقدامات پیشـگیرانه بوده است.
در بخـش درمـان نیـز در کشـورهای مختلـف جهـان 
برنامه هـای جامعـی در خصـوص درمـان و خدمـات پس از 
درمـان کـودکان درگیـر اعتیـاد تدوین و اجرا شـده اسـت و 
نتایـج مطلوبـی را هم در برداشـته اسـت. برنامه هـای انجام 
شـده بـا اهـداف جلوگیـری از مصـرف مـواد مخـدر، درمان 
وابسـتگی بـه مـواد مخـدر و امـکان ادغـام دوبـاره و مؤثـر 
کـودکان در اجتمـاع بزرگتر بوده اسـت. این برنامه هـا دارای 
زمان بنـدی مشـخص برای سـنین مشـخص بوده اند. یکی 
از پروژه هـا که به صورت مشـخص بررسـی شـد، پـروژه ای 
بـود کـه در بیسـت سـال گذشـته بـه صـورت یکپارچـه در 
مـدارس اروپایـی بـرای کـم شـدن مصـرف مواد مخـدر در 
بیـن نوجوانان انجام شـده اسـت. نتایج این پـروژه نیز حاکی 
از کـم شـدن مصـرف مواد مخـدر در میـان نوجوانـان بود. 
بنابرایـن بـا توجـه بـه وجـود معضـل اعتیـاد کـودکان 
و نوجوانـان در کشـورمان، و ایـن نکتـه کـه در کشـورهای 
مختلـف تجربیـات موفـق در زمینـه پیشـگیری، درمـان و 
خدمـات پـس از درمـان اعتیـاد کـودکان وجـود دارد؛ نیاز به 
برنامه ریزی و اقدام سـریعتر در کشـورمان احسـاس می شود.

در پایـان بیانیه جمعیت امام علـی )ع( درباره این معضل 
قرائت شـد و طی آن جمعیت امام علی)ع( با هشـدار نسـبت 
بـه رونـد رو بـه رشـد ایـن معضـل بـه گروه هـای گوناگون 
از جملـه جامعه شناسـان، فعـاالن اجتماعـی، دانشـگاهیان، 
مسـئولین امر و مردم خواسـتار توجه جدی و اقدامات عاجل 
جهت کاهش آسـیب، پیشـگیری و درمان این معضل شـد.
ــی، مســئول  ــارا رضای ــش، س ــدی همای در بخــش بع
خانــه درمــان جمعیــت امــام علــی و محمــد طالقانــی عضو 
تیــم پژوهــش جمعیــت، در مــورد معضــل اعتیــاد کــودکان 
ــده  ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه ارای ــان ب ــان در جه و نوجوان
پرداختنــد. در ابتــدا از عواملــی همچون فقر، والدین وابســته 
بــه مــواد مخــدر، زندگــی و کار در خیابــان و چندیــن عامــل 
بــه عنــوان مــواردی کــه کــودکان را در معــرض خطــر ابتال 
ــن اشــاره  ــد. هم چنی ــام بردن ــد، ن ــرار می دهن ــاد ق ــه اعتی ب

کردنــد کــه
ــار و  ــات، آم ــش مطالع ــن بخ ــن، در ای ــر ای ــالوه ب ع
ارقــام اعتیــاد کــودکان و نوجوانــان در قاره هــا و کشــورهای 
مختلــف، بــه تفکیــک نــوع مختلــف مــواد، جمــع آوری و 
مقایســه شــد. در ایــن آمارهــا تأثیــر دو عامــل زندگــی یــا 
کار کــودک در خیابــان و جنگ زدگــی کشــور، بــر مصــرف 
بیشــتر مــواد مخــدر در کــودکان و نوجوانــان قابــل توجــه 
ــه  ــود ک ــن ب ــده ای ــاره ش ــه اش ــایان توج ــه ش ــود. نکت ب
برخــالف اکثــر کشــورها، تاکنــون آمــار و ارقامــی از کشــور 
مــا در زمینــه اعتیــاد کــودکان نــدارد و یــا منتشــر نشــده 
اســت. هم چنیــن، در کنــار آمــار مربــوط بــه تقاضــای مــواد 
مخــدر، بررســی آمــاری از صنعــت تجــارت مــواد مخــدر و 

عرضــه جهانــی آن نیــز ارائــه شــد. 
زمینــه  در  جهانــی  تجربه هــای  بعــد  بخــش  در 
اعتیــاد کــودکان و نوجوانــان در دو زمینــه پیشــگیری 
و درمــان و خدمــات پــس از درمــان ارائــه  شــد. در 
ــازی  ــای آگاه س ــگیری، برنامه ه ــور پیش ــه منظ ــان ب جه
و فرهنگ ســازی در ســطوح مختلــف جامعــه انجــام 
گرفتــه اســت.  از جملــه ایــن برنامه هــا، آمــوزش والدیــن 
ــان  ــاد فرزندان ش ــه اعتی ــال ب ــگیری از ابت ــه پیش در زمین
ــدارس  ــت. در م ــودک اس ــای ک ــر  فعالیت ه ــارت ب و نظ
ــودک، کار  ــی ک ــای زندگ ــت مهارت ه ــر روی تقوی ــز ب نی
می شــود. در بعضــی کشــورها در وزارتخانه هــای مختلــف  
هم چــون هندوســتان، پروژه هــای مشــخصی در زمینــه ی 
پیشــگیری اعتیــاد تعریــف شــده اســت. همچنین تشــکیل 
کمیته هــای تحقیــق و شناســایی کــودکان در معــرض ابتدا 
ــات  ــر اقدام ــه دیگ ــواد مخــدر، از جمل ــوءمصرف م ــه س ب

ــوده اســت. پیشــگیرانه ب
در بخــش درمــان نیــز در کشــورهای مختلــف جهــان 
برنامه هــای جامعــی در خصــوص درمــان و خدمــات پس از 
درمــان کــودکان درگیــر اعتیــاد تدویــن و اجــرا شــده اســت 
ــی را هــم در برداشــته اســت. برنامه هــای  ــج مطلوب و نتای
انجــام شــده بــا اهــداف جلوگیــری از مصــرف مــواد مخدر، 
درمــان وابســتگی بــه مــواد مخــدر و امــکان ادغــام دوبــاره 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــر ب ــاع بزرگت ــودکان در اجتم ــر ک و مؤث
برنامه هــا دارای زمان بنــدی مشــخص بــرای ســنین 
ــورت  ــه ص ــه ب ــا ک ــی از پروژه ه ــد. یک ــخص بوده ان مش
مشــخص بررســی شــد، پــروژه ای بــود که در بیســت ســال 
گذشــته بــه صــورت یکپارچــه در مــدارس اروپایــی بــرای 
کــم شــدن مصــرف مــواد مخــدر در بیــن نوجوانــان انجــام 
شــده اســت. نتایــج ایــن پــروژه نیــز حاکــی از کــم شــدن 

مصــرف مــواد مخــدر در میــان نوجوانــان بــود. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه وجــود معضــل اعتیــاد کــودکان 
و نوجوانــان در کشــورمان، و ایــن نکتــه کــه در کشــورهای 
مختلــف تجربیــات موفــق در زمینــه پیشــگیری، درمــان و 
خدمــات پــس از درمــان اعتیــاد کــودکان وجــود دارد؛ نیــاز 
بــه برنامه ریــزی و اقــدام ســریعتر در کشــورمان احســاس 

می شــود.
در پایــان بیانیــه جمعیــت امــام علــی )ع( دربــاره ایــن 
معضــل قرائــت شــد و طــی آن جمعیــت امــام علــی)ع( بــا 
ــه  ــن معضــل ب ــه رشــد ای ــد رو ب ــه رون هشــدار نســبت ب
ــاالن  ــان، فع ــه جامعه شناس ــون از جمل ــای گوناگ گروه ه
اجتماعــی، دانشــگاهیان، مســئولین امــر و مــردم خواســتار 
توجــه جــدی و اقدامــات عاجــل جهــت کاهــش آســیب، 

پیشــگیری و درمــان ایــن معضــل شــد.
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 سوءتغذیه معنوی

خانواده ای کوچک که آرام در زیرزمینی زندگی می کند. ماه رمضان رسیده. دختر 8 ساله برای روزه گرفتن اشتیاقی کودکانه 
دارد. مدام می پرسد: »مامان افطار چی درست کنم بخورم؟« خانه خالی است. از چیزی برای خوردن، از فرشی برای نشستن، از 

پولی برای خریدن، از پدری برای پول آوردن، از امیدی برای بازگشت پدر. روزی اعتیاد آمد و پدر رفت.
این داستان تکراری شده است؛ نه؟ تکرار عذاب آوری که هر روز ما را به کوچکی خود در برابر جرثومه عظیم فقر و اعتیاد و 

خشونت واقف می کند.
در عصر ما مردمان بسیاری در گوشه گوشه جهان در فقر به سر می برند. فقری فراگیر و در زمینه های مختلف مادی و فرهنگی 
و... . خانواده هایی که سال ها فقر را تجربه می کنند و به این تجربه خو کرده و چه بسا تا ابد خود را در برابر آن تسلیم می بینند. 
پس از گذشت سال ها حتی دیگر علت آن را به سختی و با تحلیل ها و تحقیقات تاریخ شناسان و دانشمندان می توان دریافت. در 
یک سازمان مردم نهاد اجتماعی همواره با مسئله ی فقر روبرو هستیم. هر روز و هر روز از خود می پرسیم چرا باید جهان این گونه 
باشد، سرچشمه این بی عدالتی کجاست و بی اختیار ردپای فقر را در تمام مسائلی که در اجتماع با آن روبرو هستیم می بینیم. در 
تمام روزمرگی های بشری که صبح تا شب در پی لقمه ای نان و ذره ای شخصیت و پیشرفت های فردی می دود، فقر نمایان است. 
فقدان است. فقدان یک تلنگر و اندیشیدن. به زندگی روزمره عادت می کنیم، به خرید کردن و مصرف کننده بودن عادت می کنیم به 
جستجو درباره ی ورژن های جدید وسایل مصرفی خود عادت می کنیم، به چشم و هم چشمی و قضاوت و تکرار رفتارهای نادرست 
عادت می کنیم. به دیدن کودکان کار در اتوبوس و خیابان و مترو عادت می کنیم. به خشم و خشونت در پاسخ به یکدیگر عادت 
می کنیم و در فهم وجود و چرایی این عادات فقیر می شویم. گمان می کنیم زندگی همین است و غیر از این نیست. فکر می کنیم 
اصال ما همین عادت ها هستیم همین تکرارها هستیم و بودن و هستی خویش را تنها در آن می بینیم و این تکرار سیزیف وار فقری 
آشکار در خویش پنهان دارد. من، من هستم و باید به فکر خود باشم و پیشرفت کنم، گلیمم را از آب بیرون بکشم و سری در 
سرها درآورم. تو، تو هستی و به خودت مربوط است که می خواهی پیشرفت یا پسرفت کنی و با مشکالتی که داری چگونه دست 

و پنجه نرم کنی.
بی گمان فقری که تهیه ی امکانات اولیه زندگی و نان شب را دشوار و غیرممکن می سازد اولین فقری است که به چشم می آید 
و مهم ترین نوع فقر به نظر می آید و مردمان گاهی سعی در رفع آن دارند، در حالی که این فقر آشکار، از آخرین نتایج فقر در اندیشه 
و آگاهی ما انسان هاست. فقری که اجتماع را بارور می کند به زایش فقری از نوع دیگر، هر روز در گوشه گوشه اجتماع زاده و پرورده 
می شود و تمامی افکار را مسخ خویش می گرداند تا همه بیشتر و بیشتر یاد بگیریم نسبت به اطراف خویش بی تفاوت و بی عمل 
باشیم. به این اندازه که وقتی به کودکی مرفه در خانواده ای مرفه و در مدرسه ای مرفه بگویی شرایط یک کودک کار را به تصویر 
بکش، تصویر دو انسان را می کشد، باالی یکی می نویسد: »آدم« و باالی دیگری می نویسد: »فقیر!« و تا این اندازه از آموختن 
یگانگی خویش با جهانش محروم می ماند. کودک رشد و پیشرفت می کند و به اجتماع می آید تا همه آن چه آموخته است را به 

دیگران بیاموزد. سال ها می گذرند و جامعه این سوءتغذیه معنایی و معنوی را با خود حمل می کند تا زمانی که او را از پای درآورد.
بیاندیشیم که نقش ما در سوءتغذیه معنایی و معنوی خود و اطرافیانمان چیست؟ به زمانی بیاندیشیم که از یاد نبرده بودیم که 

با دوستمان، همسایه مان، رهگذران خیابان، کودکان سرزمین مان، درختان آب ها کوه ها و زمین یکی هستیم. شاید ذره ای به 
یگانگی فراموش شده با جهان مان نزدیک تر شویم و درمان فقر در نگاه و نگرش خویش به اجتماع را از سر بگیریم قبل از آن 

که سوءتغذیه ای که اجتماع مان را نابود کرده و تر و خشک را با هم به آتش کشیده بیش از این ادامه یابد.

در بخش بعدی همایش، سارا رضایی، مسئول خانه درمان جمعیت امام علی و محمد طالقانی عضو تیم پژوهش جمعیت، 
در مورد معضل اعتیاد کودکان و نوجوانان در جهان به ارایه مطالعات انجام شده پرداختند. در ابتدا از عواملی همچون فقر، والدین 
وابسته به مواد مخدر، زندگی و کار در خیابان و چندین عامل به عنوان مواردی که کودکان را در معرض خطر ابتال به اعتیاد قرار 
می دهند، نام بردند. هم چنین اشاره کردند که متأسفانه طبق آمارهای جهانی، کودکان در چرخه اعتیاد در همه مراحل از کشت و 

تولید، پخش و مصرف مواد مخدر حضور دارند و توسط قاچاقچیان نیز از آن ها استفاده می شود.
عالوه بر این، در این بخش مطالعات، آمار و ارقام اعتیاد کودکان و نوجوانان در قاره ها و کشورهای مختلف، به تفکیک 
نوع مختلف مواد، جمع آوری و مقایسه شد. در این آمارها تأثیر دو عامل زندگی یا کار کودک در خیابان و جنگ زدگی کشور، بر 
مصرف بیشتر مواد مخدر در کودکان و نوجوانان قابل توجه بود. نکته شایان توجه اشاره شده این بود که برخالف اکثر کشورها، 
تاکنون آمار و ارقامی از کشور ما در زمینه اعتیاد کودکان ندارد و یا منتشر نشده است. هم چنین، در کنار آمار مربوط به تقاضای 

مواد مخدر، بررسی آماری از صنعت تجارت مواد مخدر و عرضه جهانی آن نیز ارائه شد. 
در بخش بعد تجربه های جهانی در زمینه اعتیاد کودکان و نوجوانان در دو زمینه پیشگیری و درمان و خدمات پس از درمان 
ارائه  شد. در جهان به منظور پیشگیری، برنامه های آگاه سازی و فرهنگ سازی در سطوح مختلف جامعه انجام گرفته است.  از 
جمله این برنامه ها، آموزش والدین در زمینه پیشگیری از ابتال به اعتیاد فرزندان شان و نظارت بر  فعالیت های کودک است. 
در مدارس نیز بر روی تقویت مهارت های زندگی کودک، کار می شود. در بعضی کشورها در وزارتخانه های مختلف  هم چون 
هندوستان، پروژه های مشخصی در زمینه ی پیشگیری اعتیاد تعریف شده است. همچنین تشکیل کمیته های تحقیق و شناسایی 

کودکان در معرض ابتدا به سوءمصرف مواد مخدر، از جمله دیگر اقدامات پیشگیرانه بوده است.
در بخش درمان نیز در کشورهای مختلف جهان برنامه های جامعی در خصوص درمان و خدمات پس از درمان کودکان 
درگیر اعتیاد تدوین و اجرا شده است و نتایج مطلوبی را هم در برداشته است. برنامه های انجام شده با اهداف جلوگیری از مصرف 
مواد مخدر، درمان وابستگی به مواد مخدر و امکان ادغام دوباره و مؤثر کودکان در اجتماع بزرگتر بوده است. این برنامه ها دارای 
زمان بندی مشخص برای سنین مشخص بوده اند. یکی از پروژه ها که به صورت مشخص بررسی شد، پروژه ای بود که در بیست 
سال گذشته به صورت یکپارچه در مدارس اروپایی برای کم شدن مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان انجام شده است. نتایج 

این پروژه نیز حاکی از کم شدن مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان بود. 
بنابراین با توجه به وجود معضل اعتیاد کودکان و نوجوانان در کشورمان، و این نکته که در کشورهای مختلف تجربیات موفق 
در زمینه پیشگیری، درمان و خدمات پس از درمان اعتیاد کودکان وجود دارد؛ نیاز به برنامه ریزی و اقدام سریعتر در کشورمان 

احساس می شود.

در پایان بیانیه جمعیت امام علی )ع( درباره این معضل قرائت شد و طی آن جمعیت امام علی)ع( با هشدار نسبت به روند رو 
به رشد این معضل به گروه های گوناگون از جمله جامعه شناسان، فعاالن اجتماعی، دانشگاهیان، مسئولین امر و مردم خواستار 

توجه جدی و اقدامات عاجل جهت کاهش آسیب، پیشگیری و درمان این معضل شد.

  کتایون افرازه
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الوقـوع آن در آینـده ای نزدیـک دارد .سـازمان هـای مـردم نهاد به عنوان افرادی که مسـتقیماً با معضالت روبرو می شـوند 
وبـه نوعـی دماسـنج جامعه هسـتند ،وظیفه دارند آنچـه که تهدیدی جدی بـرای آینده کـودکان ایران زمین بشـمار می آید 
،به جامعه شناسـان،فعاالن اجتماعی،دانشگاهیان،مسـئولین امر و مردم گوشـزد نموده و در همین راسـتا تقاضا داریم اقدامات 
عاجـل جهـت کاهش آسـیب، پیشـگیری ودرمان ایـن درد صورت پذیـرد، در این زمینه انجـام اقدامات زیر ضـروری به نظر 

می رسـد :
تعییـن روش هـای درمانـی مشـخص بـر اسـاس تفکیـک گـروه سـنی نـوزادان، کـودکان و نوجـوان منطبق با . 1

اسـتانداردها و پروتـکل هـای جهانی
ایجـاد مکانیـزم اجرایـی برای مراجعه به کـودکان مبتال به اعتیاد و در معرض آسـیب و جهت حفاظـت، مراقبت و . 2

درمـان. چراکـه ایـن کـودکان در اغلب مـوارد ،خود قادر بـه مراجعه به مراجع ذیربط نمی باشـند.
ایجـاد ارتباطـات و فرایندهـای اجرایی میان بخشـی و فرابخشـی بـرای حمایت همه جانبه خانـواده محور و محله . 3

محـور از کودکان آسـیب دیده و در معرض آسـیب.
برنامه ریزی و تدوین سیاست های کارآمد پیشگیری به خصوص در مناطق در معرض آسیب. 4

توجـه بـه پدیـده کار کـودکان و علل و عوامل آن و چاره اندیشـی جهت کاهش آسـیب و از بیـن بردن این معضل . 5
کـه ارتبـاط نزدیکی با اعتیاد کـودک دارند.

حمایت از خانواده های بهبود یافته و ارائه تسهیالتی جهت اشتغال آنها. 6
توجـه جـدی بـه وضعیت اعتیـاد نوزادان از طریق مـادران دارای اعتیـاد و ایجاد روش هایی برای پیشـگیری بالقوه . 7

و بالفعـل از وقوع آن.
توجه به ایجاد فضاهای ورزشـی- تفریحی و آموزشـی متناسـب با نیاز کودکان در محالت معضل خیز و حاشـیه . 8

ای
فرهنگ سازی جهت نگرش صحیح به موضوع و اجتناب از انگ زنی و جرم انگاری این بیماری در کودکان.. 9

در پایـان الزم بـه ذکـر اسـت که هیـچ کودکی در جامعـه خمار نمی ماند مگر اینکه نشـئگی دنیا و جـا و مقام آن . 10
چنـان جـان مـا را درنـوردد که توجه به کودکان بـی پناه و مظلوم این سـرزمین و فراهم سـاختن ملزومات زندگی 

آنـان از الویت دسـتور کار نهادها ، قـوا و ارگان های کشـور، خارج گردد.

در تاریـخ 26 و 27 بهمـن 1393 سـمینار اعتیـاد کودکان و نوجوانان برگزار شـد که تجربه ای از چندین سـال مددکاری 
داوطلبـان عاشـق جمعیـت امام علی بـود. داوطلبانی که با دیدن تک تک این 116 فرزندشـان در آتش اعتیاد دیگر سـکوت 
را جایـز ندیدنـد و فریـاد بـی صدا . خاموش معصومان این سـرزمین شـدند . پس از گذشـت 101 روز کاری از سـمیناری که 
بـرای بیـدار کردن اذهان عمومی و مسـعولین جامعه از فاجعه خانمان سـوز در سـرزمینمان، هنوز شـاهد وضعیتی اسـفناک 
بـرای کـودکان هسـتیم ،بـه طـوری کـه وضعیـت 14 نفـر از آنها وخیم تـر شـده ، 16 نفـر از آنها بـه دلیل اعتیـاد و گاهی 
کارتـن خوابـی از دسـترس مددکاران جمعیت خارج شـدند و کورسـوی امیدی که می توانسـت شـرایط بهبود آنهـا را فراهم 
کنـد، هـم رو به خاموشـی رفت. همچنین به 116 مورد شـناخته شـده تـا تاریخ سـمینار،  22 مورد اعتیاد مثبت بـه فرزندان 

سـرزمینمان اضافه شده است.
فاجعـه بـار تـر از مـوارد ذکر شـده شـرایط 5 تـن از دخترانمان ، لزوم توجه بیشـتر به شـرایط زنـان و دختران را آشـکار 
مـی کنـد کـه از ایـن میـان دو دختر نوجـوان 15 و16 سـاله مادر شـده اند و نوزاد مبتـال به اعتیاد خـود را به دنیـا آوردند که 
یکـی از نـوزادان فـوت شـد. کلیـه این 5 تن یا بـرای تامین مواد به فحشـا روی آوردند و یا مـورد تجاوز قرار گرفتـه اند  و 2 
تـن از خانـه فـراری شـده کـه  یکـی از دختران پـس از اقدام به خودکشـی از خانه فرار کرده اسـت و متاسـفانه دیگر خبری 

از وضعیت وی در اختیار نیسـت . 
در ایـن میـان بسـته شـدن خانه علم جمعیت امـام علی درکرمـان فرصت حضور کـودکان در فضای مثبـت را گرفته و 

باعث بازگشـت چند کودک پاک شـده از اعتیاد به شـرایط قبلی و وخیم تر شـدن شـرایط آنها شـده اسـت.
متاسـفانه سـرعت حـرکات موثـری کـه بتواند شـرایط این کـودکان را تغییر دهد در آهسـتگی ، طعنه به حلـزون میزند 
درحالی که سـرعت رشـد اعتیاد در چهار ماه گذشـته 22 مورد بوده اسـت. این یعنی چند جلسـه و احیانا چند برنامه ناقص 
جامعـه ای خـواب ، بـا پـرکاری دسـتگاه تولید ، پخش و مصـرف مواد مخـدر در میان کودکان، سـازگاری ندارند و سـرعت 

نابـودی ایـن معضـل بـا این رونـد موجود به صفر میـل میکند مگر ایـن کـه اراده جامعه ای بـه پا خیزد. 
پرسـش اینجاسـت بـا ایـن که می دانیم این وضعیت در کشـور اورژانسـی اسـت و وقت چند ماهـه دادن برای همچین 
بیمـاری برابـر بـا مـرگ اسـت این تاخیرات تا کی ادامه دارد و تاوان ها را تا کی برای بر سـینه جامعه ما قرار اسـت سـنگینی 
کنـد؟ متاسـفانه در ایـن چنـد ماه سـپری شـده از سـمینار ، چهـار کودک فـوت کرده انـد و این یعنـی هر تاخیـر در تدوین 

سیاسـت هـای درسـت برای مبارزه با شـرایط موجـود، یک کـودک را قربانی میکند
و بـرای همیشـه از میـان جامعـه خواب خـود حذف میکند بنابرایـن داوطلبان جمعیت امـام علی مطابق بـا بیانیه که در 
سـمینار بیـان شـد کمـاکان تـا رفع این معضـل خانمان سـوز و ایجاد شـرایط بهتر بـرای این کـودکان ، دسـت از پیگیری 

مطالبـات این قشـر معصوم نمی کشـیم.

متن بیانیه سمینار " اعتیاد کودکان ونوجوانان در محالت معضل خیز"
اگـر چـه اعتیـاد حتی یک کـودک، برای جامعه فاجعـه ای غیر قابل جبران اسـت، ولی اعتیاد کـودکان، امروز معضلی 
اسـت کـه هنـوز تبدیـل به یـک فاجعه اجتماعـی نگردیده اسـت. اما رونـد رو به رشـد و ازدیـاد آن خبر از احتمـال قریب 

  روژین کیانی

به بهانه 26June  )5 تیر(، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

101 روز پس از سمینار 
اعتیاد کودکان

در این چند ماه سـپری شـده از سـمینار ، چهـار کودک فوت کـرده اند و این یعنـی هر تاخیر 
در تدویـن سیاسـت هـای درسـت برای مبـارزه با شـرایط موجود، یـک کـودک را قربانی میکند
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  نوشین نوحه سرا 

امروِز من، فردای تو

مدت هــا بــود فقــری کــه در جامعــه ام، روزافــزون کــه نــه، ثانیه افــزون بــود، ذهنــم را بــه خــود درگیــر کــرده بــود. 
هیــچ ذهنیتــی از کار داوطلبانــه نداشــتم. اصــاًل نمی دانســتم کــه مؤسســاتی وجــود دارنــد کــه در ایــن زمینــه فعالیت هــای 
مؤثــر دارنــد و تنهــا کمــک مالــی نمی کننــد. درد را هــر روز و هــر ســاعت و هــر دقیقــه و هــر ثانیــه می دیــدم و بــا تمــام 
وجــود حــس می کــردم امــا درمانــی برایــش نمی یافتــم. ایده هایــی داشــتم کــه مــن را مجــاب می کــرد کــه خــود پــس 
از فارغ التحصیلــی در دانشــگاه ادامــه ی تحصیــل را رهــا کنــم و زمــان را صــرف بــه دســت آوردن توانایی هــای دیگــری 

بــه جــز درس کنــم و پــس از آن از ایــن توانایی هــا در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه ایده هایــم کمــک بگیــرم.
شــبکه های اجتماعــی بیشــتر زمــان مــن را آن روزهــا بــه خــود اختصــاص داده  بودنــد، امــا هدفمنــد بودنــم و بــه 
بی راهــه نرفتن هایــم مــرا بــه امــروز رســاند. امــروزی کــه اگــر نبــود و اگــر مــن حرفــی نداشــتم بــرای نوشــتن، مــن 
هم چنــان دخترکــی بــودم در عوالــم کودکانــه خــود، تنهــا، ســردرگم و خســته از نامالیمــات روزگار. امــا حرف هــا بســیار 

اســت و زمان هــا انــدک و کلمــات ناتــوان از بیــان حقایــق و وقایــع واقعــی...
مدت هــا بــود کــه از طریــق یکــی از شــبکه های اجتماعــی بــا جمعیــت آشــنا شــده بــودم، امــا اجــازه حضــور و فعالیت 
در آن را نداشــتم. مــن ســاکن کــرج بــودم و آن روزهــا کــرج خانــه علمــی نداشــت، خانــه ی عشــقی نداشــت. بنابرایــن 
دروازه غــار اولیــن نامــی بــود کــه از جمعیــت امــام علــی )ع( در ذهــن خانــواده ام نقــش بســت. دروازه غــار! نامی کــه نهایت 
نگرانــی خانــواده را بــرای حفاظــت از دخترشــان برانگیخــت. نگرانــی ای کــه بــه نظــر، حــق هــر خانــواده ای اســت بــرای 

حفاظــت از فرزنــدی کــه تمــام زندگی شــان را بــه پایــش گذاشــته اند.
امــا مــن درمــان دردهــا و دغدغه هــای روزهــای بســیارم را پیــدا کــرده بــودم و هرگــز حاضــر نبــودم کــه آن را نادیــده 
بگیــرم. جنگیــدم بــرای بــه دســت آوردن موقعیتــی کــه امیــدوار بــودم فرزندانــم در آینــده بــرای بــه دســت آوردنــش 
ــا کســی در پــی  ــرای کــودکان ســرزمینم وجــود نداشــته باشــد ت نجنگنــد. امیــدوار بــودم کــه هیــچ دردی در آینــده ب

درمانــش برآیــد.
روزهــا گذشــت و خانــه ی ایرانــی ملک آبــاد کــرج افتتــاح شــد و چنــدی پــس از افتتــاح، فعالیتــم در آنجــا آغاز گشــت. 
آن روزهــا پســرک های خانــه ایرانــی مربــی فوتبــال نداشــتند. مــن هندبــال و بســکتبال کار کــرده بــودم امــا نشــانی از 
فوتبــال و والیبــال در رزومــه ورزشــی مــن نبــود. شــب ها در پــی تمرینــات ورزشــی فوتبــال و بازی هــای گروهــی بــودم و 
روزهــا در باشــگاه آن هــا را اجــرا می کــردم. کاری بــود بــس دشــوار بــرای کســی کــه هیــچ پیش زمینــه ای از مربیگــری 
نداشــت، اصــاًل فوتبــال بــازی نکــرده بــود! امــا تنهــا احســاس مســئولیتی در او بیــدار شــده بــود و انگیــزه ی کــودکان او را 
ــود. هیچ کــس از  ــم پشــتوانه و دلگرمــی بزرگــی ب ــر در آن روزهــا برای ــد. همراهــی اعضــای قدیمی ت ــه پیــش می ران ب
در اختیــار گذاشــتن آموخته هایــش بــرای اعضــای جدیــد همچــون مــن دریــغ نمی کــرد و همــه در کنــار هــم بودنــد تــا 

ــای زیباتری بســازند. دنی
عــالوه بــر تیــم فوتبــال پســرها، دخترهــا در خانــه ی ایرانــی تیــم والیبــال داشــتند. بــه بهانــه ی دخترهــا و در کنــار 
مربــی دلسوزشــان کمــی والیبــال یــاد گرفتــم. یکــی از دخترهــا در کودکــی در محــل کار دســتش را از دســت داده بــود. 
فاطمــه دختــری زیبــا، باهــوش و توانمنــد بــود. آن قــدر توانمنــد کــه تنهــا بــا یــک دســت، تمــام کارهایــش را خــود 

ــرد  ــازی می ک ــال ب ــت والیب ــک دس ــا ی ــرد. ب ــش می ب پی
ــرگروه  ــود س ــده ب ــی زد و ش ــوک م ــت ک ــک دس ــا ی ب
ــن  ــد م ــه او بای ــوزش ب ــرای آم ــازی. ب کالس عروسک س
هــم بــا یــک دســت کار می کــردم. تمــام تمرینــات ســخت 
ــی دادم.  ــک دســت انجــام م ــا ی ــار او ب ــا را در کن آن روزه
کارهایــی کــه هرگــز از خــود انتظــارش را نداشــتم. روز بــه 
روز در کنــار کــودکان آموختــم و آموختــم و آموختــم. کتاب 
می خوانــدم، جســتجو می کــردم، بحــث می کــردم و از 
اعضــای قدیمــی می پرســیدم تــا بیامــوزم آن چــه را نمــی 

ــم. ــه درمی یافت ــوزش دهــم آنچــه را ک دانســتم و آم
ــه،  ــت تغذی ــه جه ــودکان ب ــا، ک ــی م ــه ایران در خان
پزشــکی، ورزشــی، آموزشــی، حقوقی، مددکاری و بســیاری 
جنبه هــای دیگــر مــورد حمایــت قــرار می گرفتنــد و مــن 
ــه،  ــای تغذی ــت در گروه ه ــه فعالی ــه خان ــدو ورودم ب از ب
ــی  ــودم. فعالیت های ــه کــرده ب پزشــکی و ورزشــی را تجرب
ــه ادامــه می یافــت. ــاری از تجرب ــا کوله ب کــه هــر کــدام ب
ــر  هــر روز کــه می گذشــت رفتارهــای مــن هــم تغیی
ــود.  ــی ب ــال دگرگون ــم در ح ــام زندگی ــگار تم ــرد. ان می ک
ــرات  ــتخوش تغیی ــم دس ــل ه ــودکان فامی ــا ک ــارم ب رفت
ــود. زندگــی خمــوده و کســل کننده و  چشــمگیری شــده ب
پــر از غــم آن روزهایــم جایــش را بــه یــک زندگــی فعــال و 

ــرژی مــی داد. ــر از ان پ
ــبب  ــه س ــم ب ــواده ام ه ــت خان ــه می گذش ــر روز ک ه
ــد  ــت می گرفتن ــی کــه از حضــورم در جمعی بازخــورد مثبت
بیشــتر از پیــش همراهــم می شــدند و بیشــتر مــورد 
در  مــرا  شــیرین  و  تلــخ  روزگار  بــودم.  حمایت شــان 
ــا تمــام دلمشــغولی ها  و  ــادرم ب ــد و م ــه کردن ــارم تجرب کن
بیماری هــا و فعالیت هــای جانبــی کــه داشــت سرپرســتی 
کارگاه خیاطــی زنــان سرپرســت خانــوار خانــه ایرانی مــان را 

ــب. ــک داوطل ــد ی ــود ش ــت و خ ــده گرف ــه عه ب

ــدی مــن در  ــت بع ــوزش، فعالی ــم آم ــا تی همــکاری ب
ــای  ــن روزه ــن و زیباتری ــود. عجیب تری ــی ب ــه ی ایران خان
ــم  ــه معل ــورد ک ــم خ ــی رق ــار دو کودک ــی ام در کن زندگ
کالس اولشــان بــودم. تجربــه ی در کنــار کــودکان بــودن 
و قــدم بــه قــدم بــا آن هــا پیــش رفتــن حســی را در مــن 
ــم.  ــودم رهایــش کن برمی انگیخــت کــه هرگــز حاضــر نب
بــرای بــه آن روزهــا رســیدنم جنگیده بــودم و نمی توانســتم 

آن روزهــا را بــه هــر قیمتــی از دســت بدهــم.
بارهــا ســنگ  بــه همراه شــان خندیــدم،  بارهــا 
صبورشــان شــدم و بارهــا آن دختــرک احساســاتی درونــم را 
آرام کــردم تــا کودکانــی کــه آســیب دیــده بودنــد از زمیــن 
و زمــان، مــن را چــون کــوه اســتوار ببیننــد در کنارشــان. 
صبورتــر شــدم، قوی تــر شــدم و هرگــز دردهایشــان برایــم 
عــادی نشــد، بلکــه هــر روز مصمم تــر شــدم بــرای مانــدن 
ــام  ــرای اتم ــن هــم ســهمی داشــته باشــم ب ــا شــاید م ت
ــه »او«  ــی داد. ک ــج م ــرا هــم رن ــه م رنج شــان، رنجــی ک
را هــم کــه در آغــاز جمعیــت را بــه وجــود آورده بــود رنــج 
داده بــود و شــاید تــو را هــم کــه حــال در حــال خوانــدن 
دلنوشــته ی منــی رنــج داده اســت. امــا مــن، او و تــو درمــان 
نمی خواهیــم  یافته ایــم و حــال کــه  را  دردهای مــان 
ــه آن انســان  ــه خصــوص ک ــد ب ــج ببین ــر کســی رن دیگ
یــک کــودک باشــد در کنــار هــم ایســتاده ایــم، اســتوار، و 

ــم زد : ــاد خواهی ــان فری ــوش جه ــه گ ــان را ب رنج ش
ــد،  ــر ســاحل نشســته شــاد و خندانی آی آدم هــا کــه ب

ــان!!! ــپارد ج ــر در آب دارد می س ــک نف ی
ــی )ع(  ــام عل ــت ام ــورم در جمعی ــال از حض ــک س ی
گذشــت و مــن بــه قــدر ســال ها آموختــم و بــزرگ شــدم...
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شـاید بتـوان امـروزه یکـی از مهمترین مفاهیـم و دغدغه هـای زمامـداران و رسـانه ها را »افکار عمومی« دانسـت.افکار 
عمومـی بـه معـادل جمعی نظرها، نگرش هـا و باورهای فـردی بخش قابل توجهـی از اعضای جامعه گفته می شـود؛اگرچه 
در مـورد تعریـف افـکار عمومـی هیـچ اجماعـی وجـود ندارد.اینکه یک سیاسـت مدار به چـه میـزان »افکار عمومـی« را به 
خـود جلـب کنـد و یا یک رسـانه از کوچـک تا بزرگ،چه میـزان از افـکار عمومی را درگیر خـود کند،می تواند معیـاری برای 
سـنجش موفقیـت آن شـخص و یـا رسـانه باشـد.به ایـن معنـا که هر چقـدر این میـزان باالتـر باشـد،احتماال آن فـرد و یا 

رسـانه،موفقیت بیشـتری در سـطح جامعه خواهند داشت.
موفقیـت یـک سیاسـت مدار می توانـد به معنای کسـب آرای بیشـتر در انتخابات و راه یافتن به نهادهای سیاسـی باشـد.
همچنیـن موفقیـت یـک رسـانه می توانـد در میزان بـاالی جذب افـکار عمومی باشـد.چرا که رسـانه،تنها نهادی اسـت که 

قابلیـت »شـکل دهی« بـه افـکار عمومـی را دارد و می توانـد در ارتبـاط و یا مسـتقل از نهادهای قـدرت عمل کند.
بـا بیـان ایـن مقدمه،می خواهـم بـه دو سـئوال بپـردازم.اول اینکه رسـانه های ما،چـه رویکردی به مسـئله فقـر دارند؟و 

سـپس ایـن رویکرد بـه فقر و نحـوه بازنمایـی آن،چه تاثیـری بر جامعـه دارد؟
منظور از رسـانه ی ملی در اینجا،شـبکه های تلویزیون رسـمی و همچنین رادیو هسـتند. هنوز هم با گسـترش اسـتفاده 

از اینترنت در سراسـر کشـور، رسـانه های رسـمی از منابع  مهم شـکل دهی به افکار عمومی محسـوب می شـوند.
مسـئله ی فقـر موضوعـی اسـت کـه در رسـانه ی ملی، گاه بـدان پرداخته می شـود. ایـن پرداخـت، گاه در قالب برنامه 

هـای جدی و گاه سـریالها و سـرگرمی ها می باشـد.

مسـئله فقر،در سـریالها ی ما،اغلب به گونه ای سوژه طنز تبدیل شـده است.یعنی در همین چند سال اخیر،بارها سریال ها 
و برنامه هـای رادیویـی زیـادی با محوریت خانواده ای فقیر سـاخته شـده اسـت.در همین مـاه مبارک رمضان،سالهاسـت که 
شـاهد سـاخت سـریال های بـه ظاهر طنزی هسـتیم که فقر را دسـت مایه خـود قـرار داده اند.در ایـن سـریال ها،خانواده های 
فقیر اغلب از شهرسـتان به تهران می آیند.سـاده هسـتند.با مظاهر »زندگی تهرانی« و »شـمال شـهر« آشـنایی ندارند و در 

برخـورد بـا آن دچـار تناقض می شـوند که ایـن خود،یکی از بزرگتریـن زمینه های خنده آوری این سـریال های طنز اسـت!!
عالوه بر این،رسـانه  ملی،سالهاسـت،همانند بسـیاری از رسـانه های دیگر نقاط جهان،زیر سـلطه تجارت رفته اسـت.به 
ایـن معنـا که تبلیغات و آگهی های بازرگانی که شـمار آنها در رسـانه ملی نیز روز به روز بیشـتر می شـود،هم بـه منبع درآمدی 
بـرای رسـانه ملـی و هـم به نوعی ابـزار کنترل آن تبدیل شـده اسـت.بخش زیـادی از درآمد صداوسـیما از تبلیغاتی حاصل 
می شـود کـه شـرکت های مختلـف بـرای پخش،سـفارش می دهند.همچنیـن ایـن شـرکت ها،می توانند با مبالغـی که به 
صـدا و سـیما پیشـنهاد می دهند،بـه نوعی آن را تحـت کنترل خویـش درآورند.نمونه ی ایـن کنترل را می تـوان در پخش 
آگهی هـای بازرگانـی میـان برنامه هـا دید.تجارت بایـد همه جا خـودش را نشـان دهد!حتی میان یـک برنامه علمی!همه 

  مهسا صباغی

فقر در رسانه ی ملی

فقر، طنز نیست

ایـن »پـول بـه جیـب زدن«هـا حتـی از میـان یـک برنامه 
علمـی و تبلیـغ و تبلیـغ مـداوم و شـبانه روزی،باعث ایجـاد 
»احسـاس فقر«،»فقـر« و افتـادن در دام چرخـه بی پایـان 
مصـرف می شـود.چرخه ای که سـود آن فقـط در جیب تجار 

و نه تولیدکننـدگان حتی،می رود.
مسـئله مهم تـر آن اسـت کـه در ایـران ما هیچ شـبکه 
تلویزیونـی و رادیویی مسـتقلی نداریم.سیاسـت کلی رسـانه 
هـای دولتـی، نه فقـط در ایران،بلکـه در سراسـر جهان،این 
اسـت کـه فقـر یـا نشـان داده نشـود و یا بـه دسـت مایه ای 
بـرای طنـز تبدیل شـود.»در ایاالت متحد،خبرنـگاری به نام 
مورت روزنبالم،دل مشـغولی مسـئوالن رسـانه را با مسـائلی 
چـون میـزان محبوبیـت و اسـتقبال از برنامـه و ترویج آنچه 
آن را برنامـه سـرگرم کننده می نامند،به جـای ارائه اطالعات 
موثـق و قابـل اتـکا مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت.« )جهانی 
نادیده:رسـانه ها چگونـه فقـرا را بـه تصویر می کشـند؟ِگرگ 
فیلو( در واقع آنچه که در رسـانه ها مهم اسـت مورد استقبال 
قـرار گرفتـن و به عبارتی دیده شـدن اسـت،نه اینکـه لزوما 
اطالعات درسـتی از فقر داده شـود.چرا کـه »احتماال« نتایج 
خوبـی بـرای رسـانه در پـی نخواهد داشـت و مخاطبـان را 
بـه جای انفعال همیشـگی،به »طغیان« دعـوت خواهد کرد.
اینجـا متوجـه شـدیم چـرا رسـانه ها نمی خواهـد  تـا 
فقرا،همانگونـه کـه واقعـا هسـتند دیـده شـوند؟ امـا مگـر 
فقـر چیسـت؟ آیـا فقر واقعـا طنـز اسـت؟یا اصـال می تواند 

دسـت مایه طنـز قـرار بگیـرد؟
کودکـی کـه بخاطـر فقر،برگـه هویـت ندارد،مدرسـه 
بخورد،نمی توانـد  نمی توانـد  خـوب  برود،غـذای  نمی توانـد 
لبـاس خـوب و حتی در حد نرمال بپوشـد،، چگونـه می تواند 

مایـه خنده شـود؟

کودکـی کـه بخاطـر فقر،برگـه هویـت ندارد،مدرسـه نمی تواند برود،غـذای خـوب نمی تواند 
بخورد،نمی توانـد لبـاس خـوب و حتـی در حد نرمال بپوشـد،، چگونـه می تواند مایه خنده شـود؟

یــا مــادری کــه از شــدت فقر،نمی توانــد بیمــاری خــود را درمــان کند؟نمی توانــد بــرای فرزندانــش امکاناتــی که دوســت 
دارد فراهــم کنــد؟و پــدری کــه از فقر،بــه دام اعتیــاد گرفتــار آمده؟پــدری کــه بیــکار شــده اســت و از شــرم نمی توانــد بــه 
روی خانــواده خــود نــگاه کند؟آیــا این هــا واقعــا طنــز هســتند؟تصور نمی شــود.! آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه رســانه  
ملــی بیــش از نشــان دادن چهــره ی فقــر، بــه فقــرا مــی پردازد.وضعیــت آنهــا را ناشــی از مســائل فــردی و تصمیمــات 
شــخصی نشــان مــی دهــد و در برنامــه هــای مناســبتی نظیــر جشــن رمضــان و ...ســعی دارد تــا بــا جلــب ترحــم از مــردم 
بــرای معلولیــن یــک پدیــده ی اقتصادی-اجتماعــی بــه طــور تــک بــه تــک مســکنهایی فراهــم ســازد. این رســانه ســعی 
دارد وانمــود کنــد کــه همیــن تــک و تــوک فقیــر  موجــود در جامعــه نیــز بــا کمــک مــردم غنــی و بــی نیــاز خواهنــد گردید 
و در برنامــه هایــی کــه معمــوال ســازمانهای دولتــی چــون کمیتــه ی امــداد، تهیــه و تولیــد مــی نماینــد، نشــان مــی دهــد 
کــه چگونــه وضعیــت یــک خانــواده از دادن ماهیانــه ای در حــدود 60 هــزار تومــان یــا یــک دار قالــی یــا یک چــرخ خیاطی 
دگرگــون گردیــده و فقرشــان، مرتفــع مــی گــردد. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از کارگاههــای تولیــدی در کشــور در 
حــال ورشکســتگی بــوده و نیــز در تجــارت قالــی کســی کــه بیشــترین زحمــت را کشــیده و کمتریــن ســود  را مــی بــرد، 
بافنــده ی قالــی اســت. اســتدالل ایــن اســت کــه اگــر از فقــر و یــا نقــاط ســیاه جامعــه در رســانه ها گفتــه شــود،به نارضایتی 
و احســاس ناخرســندی در جامعــه می انجامــد کــه خوشــایند هیــچ کــس نیســت.در حالــی کــه نشــان دادن عریــان چهــره 
ســیاه فقر،بایــد باعــث ایجــاد حــس مســئولیت اجتماعــی هــم در بیــن مــردم عــادی و هــم بیــن مســئولین شــود.چیزی که 

گویــا همــگان از آن فــرار می کننــد..



گل یخ / شماره: 13گل یخ / شماره: 13

4546

نوشین نوحه سرا

فوتبــال و والیبــال رشــته های ورزشــی ای بودنــد کــه تحــت پوشــش خانــه ی ایرانــی ملک آبــاد کــرج بــا کــودکان در 
باشــگاه کار می شــد؛ فوتبــال بــرای پســران و والیبــال بــرای دختــران.

آن روز کــه در منیریــه بــه همــراه یکــی از مربی هــای ورزش بچه هــا بــه دنبــال تجهیــزات ورزشــی مناســب والیبــال 
بودیــم؛ در میــان آن همــه وســایل و تجهیــزات ورزشــی هرگــز بــه ذهن مــان هــم خطــور نمی کــرد، روزی آن توپ هــای 
راگبــی را در دســت دخترانمــان ببینیــم. بارهــا بــرای برگــزاری کالس هــای بســکتبال تــالش کــرده بودیــم. حتــی یکــی 
از مربی هــای باســابقه  ی کشــور بــه مــا اعــالم همــکاری کــرده بــود. امــا نداشــتن حتــی یــک تــور بســکتبال در تمــام 
ــد  ــی کاربل ــی آن مرب ــم از توانای ــود نتوانی ــل دســترس، باعــث شــده ب ــاد و قاب ــای ورزشــی اطــراف ملک آب مجموعه ه
اســتفاده الزم را ببریــم. مــا نتوانســته بودیــم کالس بســکتبال بــرای بچه هایمــان برگــزار کنیــم؛ ورزشــی که تنهــا نیازش 
تــوپ و تــور بــود. بنابرایــن برگــزاری کالس هــای راگبــی و نیز شــرکت در مســابقات رســمی کشــوری بســیار دور از انتظار 

. د بو
اواخــر ســال 93 ســرآغاز روزهــای نــاب و شــاید تکــرار نشــدنی بــرای دختــران خانــه ی ایرانــی ملک آبــاد کــرج بــود. 
حضــور یــک  عضــو داوطلــب بــرای فعالیــت در خانــه ایرانــی ملک آبــاد کــرج کــه خــود پیــش از آن راگبــی کار کــرده 
بــود و پیشــنهاد او بــرای بــه راه انداختــن یــک تیــم راگبــی دختــران، اســتعدادیابی از حــدود 30 نفــر از دختــران آغــاز شــد. 
اســتعدادیابی در ســه مرحلــه انجــام پذیرفــت و از میــان 30 نفــر از دختــران، 12 نفــر بــه عنــوان اعضــای نهایــی تیــم 

ــدند.  انتخاب ش
هــدف، تشــکیل تیــم شــرکت در مســابقات کشــوری تــک راگبــی دختــران زیــر 14 ســال کــه اوایــل ســال 94 برگزار 
می شــد، بــود. بــا رایزنی هــای انجــام شــده و بــا کمــک یکــی از خیریــن عزیــز، تجهیــزات الزم از قبیــل لبــاس ورزشــی، 
کفــش، ســاک ورزشــی، قمقمــه و ســایر وســایل خریــداری شــد و تمرینــات تیــم بــه صــورت مــدون و منظم و بــه صورت 
حرفــه ای زیــر نظــر مربی هــای داوطلــب ادامــه یافــت. حتــی عیــد نــوروز نیــز وقفــه ای در تمرینــات تیــم ایجــاد نکــرد و 

اعضــای تیــم هم چنــان بــا انگیــزه و پرانــرژی بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد. 
داشــتن بیمــه ورزشــی الزمــه ی شــرکت در مســابقات بــود و نداشــتن اوراق هویــت اعضای تیــم یکــی از دغدغه های 
سرپرســتان تیــم بــرای تهیــه ایــن مهــم بــود. بــا رایزنی هــای انجــام شــده بــا هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان البــرز 
اعضــای تیــم بــدون اوراق هویــت، بیمــه شــدند. بیمــه ای کــه بــه گفتــه مســئول هیئــت بــه دلیــل نداشــتن کــد ملــی و 
اوراق هویــت اعضــای تیــم ضمانــت اجرایــی چندانــی نداشــت. بــا نزدیــک شــدن روز بــه روز بــه زمــان مســابقات تــالش 
و انگیــزه اعضــای تیــم بــرای همبســتگی و کســب نتیجــه مطلــوب در مســابقات فزونــی یافــت و بــا تمــام مشــکالت و 

موانعــی کــه بــر ســر راه داشــتیم، در نهایــت موفــق بــه شــرکت در مســابقات شــدیم.
پنج شــنبه شــب قبــل از مســابقه، تجربــه ای جدیــد بــرای همــه مــا، هــم سرپرســتان تیــم و هــم بچه هــا، در کنــار 
لحظــات پــر اســترس، خاطــره ای از شــب نــاب و زیبایــی را رقــم زد. شــبی ســاخته شــد کــه جزیــی از دنیــای شــاد و 
شــخصی کودکانــه دختــران شــد، شــبی بی دخالــت پــدر، اعتیــاد، فقــر و نــگاه و تحلیــل مــا )کســانی بیــرون از دایــره 

ایــن زندگــی(.

راگبی برای تغییر

گزارشی از ورزش تخصصی دختران خانه ایرانی ملک آباد

جمعــه، روز مســابقهـ  فــارغ از برچســب های اجتماعــی، تیــم راگبــی پرشــین در کنــار ســه تیــم از اســتان های اردبیــل، 
گلســتان و البــرز، بــا تمــام ســختی هایی کــه بــرای رســیدن بــه ایــن مســابقه ســپری کــرد، قــرار گرفــت. تیمــی کــه 
شــاید ســر همــان اتفــاق خوشــایند اواخــر ســال 93 بــا حضــور یــک عضــو داوطلب بــرای فعالیــت خانــه علــم، جرقه های 
شــکل گیری اش زده شــد. پرشــین در ایــن دوره از مســابقات، تجربــه چهــار بــازی داشــت امــا متأســفانه بــه دلیل نداشــتن 
تجربــه کافــی و اولیــن تجربــه بازیکنــان بــرای قــرار گرفتــن در چنیــن فضایــی، موفــق بــه دریافــت مقامــی نشــد؛ بــا این 
حــال بازیکنــان تیــم موفــق بــه دریافــت کاپ اخــالق شــدند و هم چنیــن مربــی تیــم البــرز مــدال طــالی خــودش را بــه 

کاپیتــان تیــم پرشــین جمعیــت امــام علــی)ع( بــه دلیــل اخــالق نیکــو و تالشــش اهــدا کرد. 
در آخــر بایــد اضافــه کــرد، اگــر چــه اولیــن دوره مســابقات کشــوری تــک راگبــی دختــران زیــر 14 ســال تجربــه ی 
خوبــی بــود و می توانســت فرصتــی بــرای حضــور موفــق بعــدی تیــم پرشــین باشــد امــا بــه دلیــل برخــی کــم لطفی هــا، 
ایــن فرصــت در جایــی مســکوت باقــی مانــد ؛ برخــالف رایزنی هایــی کــه بــرای حــل و فصــل موضــوع نداشــتن اوراق 
هویــت انجــام شــد و وعــده مســئولین مربوطــه دربــاره پیــش نیامــدن مشــکلی در ایــن زمینــه، بعــد از مســابقات گویــی 
تمــام رایزنی هــا در همیــن مســابقه خالصــه شــد و عمــاًل فعالیت-هــای راگبــی پرشــین در ایــن مرحلــه متوقــف مانــد؛ 
فعالیت هایــی کــه بــه بعضــی از دختــران مــا اعتمــاد بــه نفــس داده بــود،  بــه بعضــی تجربــه قــرار گرفتــن در یک گــروه و 
اجــرای کار تیمــی، فعالیت هایــی کــه آنقــدر دســتاورد ارزشــمند بــرای تــک تــک دخترانمــان داشــت کــه پس از مســابقات 
از هــر دری وارد می شــدند کــه خالــه پــس مســابقات چــی شــد؟ خالــه کــی تمرین هــا را شــروع می کنیــم؟ خالــه کــی 

ــه... . بــازی می کنیــم؟ خال
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ژان پل سارتر

همین طور خیابان ها رو یکی پس از دیگری رد می کرد، دیگه آفتاب داشت غروب می کرد پاهاش دیگه نایی نداشت، لباسش خیس عرق 
شده بود، زبونش خشک شده بود. از بس از هر مغازه ای پرسیده بود کارگر نمی خواید؟ و گوشش دیگه توان شنیدن نه رو نداشت. دستای 
پینه بسته روستاییش خالی شده بود، تمام رؤیاها و آرزوهاش که با خودش از روستا به شهر آورده بود از بین رفته بود، این روز ششم بود که از 
صبح تا شب گشنه و تشنه دنبال کار می گشت و با دست خالی باید پیش زن و بچه اش برمی گشت. دیگه چیزی از غرور مردونگیش باقی 

نمونده بود. غیرت و عزتش داشت با خورشید غروب می کرد. وجودش تمام شرم بود و خجالت.
 همین طور که داشت بی مقصد راه می رفت و تو ذهنش تنهاییشو مرور می کرد، ناگهان انگار دنیا رو سرش خراب شد و نشست و زانوی 
غم بغل کرد! کنار یه کبابی، بغض گلوشو گرفته بود سرش روی زانوش گذاشت و فقط چشماشو بست تا دیگه هیچی نبینه که دست یه 
آدمو حس کرد روی شونه هاش، سرشو بلند کرد دید مردی شیک پوش با یه اسکناس باالی سرشه و با لبخندی ملیح پولو بهش داد و رفت. 
لحظه ای خوشحال شد عمو قنبر و بعد دنبال مرد رفت و گفت باید چی کار کنه در ازای این پول؟ دیگه غصه هاش تموم شده بود. باألخره 
کار پیدا کرده بود ولی دید مرد سوار ماشینش شد و با لبخندی رفت، عمو قنبر داد زد پس کار چی میشه؟ باید چیکار کنم؟ و بعد از کمی فکر 
متوجه چیزی شد و فریاد زد: من گدا نیستم، من گدا نیستم! ماتش برده بود اونجا بود که بغضش ترکید و زار زار گریه کرد صدای خرد شدنش 

رو شنید. اینجا بود که مردن برایش شد آرزو.
به همان جا برگشت و زانوی غمش را که تنها مونسش بود دوباره به آغوش گرفت و با هم گریه کردند، نفهمید چطوری زمان گذشت 
وقتی سرش را بلند کرد دید کلی پول جلویش ریخته شده، مونده بود چیکار کنه؟ از طرفی دیگه تحمل دیدن چشمان منتظر زن و بچه شو 
نداشت از طرفی تا به حال جز خدا جلوی کسی دست دراز نکرده بود و خیلی سنگین بود که پول بی زحمت و گدایی ببره واسه زن و بچه اش. 
با خودش کلی حرف زد و در آخر پولو برداشت و برد، وقتی اهل خونه پولو دیدن خیلی خوشحال شدن انگار که دنیا رو بهشون دادن و عمو 
قنبر تمام خستگی هاش در رفت وقتی این همه ذوق و شوقو دید. به خودش گفت دیگه سختی ها تموم شده و خدارو شکر کرد و با خودش 

عهد بست دیگه از فردا با تمام وجودش به دنبال کار بگرده چون همه فکر کردن عمو قنبر کار پیدا کرده.
خورشید در اومد و عمو قنبر با انرژی تمام شروع کرد به دنبال کار و دوباره کاری پیدا نکرد این دفعه زودتر خسته شد و رفت جلوی کبابی 
وایستاد، یکی هی بهش می گفت برو اونجا یکی دو ساعت زانوی غم بغل کن و پول امروزتو در بیار، ولی یکی دیگه می گفت نه! برو دنبال 
کار باألخره پیدا میشه و در آخر حرف اولی رو گوش کرد و به خودش قول داد که دیگه از فردا میره دنبال کار و اون شبم از زانوی غم بغل 
کردن کلی کاسب شد. روزها همین طور می گذشت و عمو قنبر دیگه دنبال کار نگشت، پول گدایی داشت بهش می ساخت. اون صدا هم 
دیگه خفه شده بود، یاد گرفته بود که بیشتر گریه کنه و زار بزنه تا پول بیشتری بدست بیاره، یواش یواش دروغ گفتنو یاد گرفت. بعد از مدتی 
برای کارش ارزش قائل شد و به خودش می گفت من دارم پول زحمتمو می گیرم و این یه هنره و یه شغلیه که توی همه شهرها هست، بعدها 
زن و بچه شم مجبور کرد بیان باهاش کار کنن ولی اونا مخالف بودن اما زمان همه چیزو درست می کنه. بعد از مدتی اونا هم عادت کردن 
به این کار، انگار همه چیز فقط یه عادت ساده بود. اون همه مردونگی و عزت و سربلندی به راحتی از بین رفت. اون همه دین و ایمون به 
همین سادگی به باد رفت دیگه عمو قنبر یا به گفته دور و بری هاش قنبر گدا، براش مهم نبود دستشو جلو کی دراز می کنه و از کی کمک 
می خواد؟ و یا به چه قیمتی داره پول در میاره؟ اون دست های پاک پینه بسته شده بود یه دسِت بی هّمت که جلوی هر کس و ناکسی دراز 
می شد برای دوزار پول. قنبر گدا دیگه هیچ چیز جز پول براش مهم نبود، دنیاش شده بود پول مفت بدست آوردن. تنها بعضی وقتها احساس 
پشیمونی می کرد؛ اونم وقتی یادش می افتاد که تمام عمر در اشتباه بوده و با کلی زحمت مقدار کمی پول بدست می آورده و همیشه اون مرد 
شیک پوشی که این شغل رو بهش یاد داد دعا می کرد، روزها همین طور می گذشت تا اینکه یه روز سرد یه اتفاقی باورنکردنی افتاد. پسر قنبر 

گدا سر چهارراه مشغول گدایی بود که با ماشین تصادف کرد...
خیلی مهم نیست آخر این قصه چی میشه و پسر قنبرگدا از این اتفاق وحشتناک جون سالم به در می بره یا نه، و اگر جون سالم به در 
نمی بره هم مهم نیست که قنبر چه درسی از این واقعه تلخ می گیره یا نمی گیره؛ مهم اینه که ... نه! دیگه واقعاً هیچ چی مهم نیست؛ وقتی 

یه کارگر شریف رو به یک گدای حرفه ای تبدیل می کنیم.

 نگاهی انتقادی به زندگی 
قنبری که بر باد رفت 

  مسعود بابایی 

ـــر  این داستان واقعی نیست؛ اما تو باور نکن! ـــن در براب ـــای م ـــاب ه کت

ــودک  ــک کـ ــنگی یـ گرسـ

هیـــچ ارزشـــی ندارنـــد.
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 آقا شما چرا فقیر شدین؟ 
نمــی دونــم پســرم. خــِر مــا از کــره گــی دم نداشــت. شــانس نیــاوردم. مدرســه کــه بــودم خیلــی بــا درس و مشــق 
عیــاق نبــودم. ذهنــم نمــی کشــید،آقام گفــت حــاال کــه درســو نمــی فهمــی، بــرو ســر کار... انتخابــای خوبــی تــو زندگــی 

نکــردم ...البتــه نمــی دونــم کــه مــی تونســتم انتخــاب دیگــه ای داشــته باشــم یــا نــه. 

یک ناظر عینی :
بچــه جــون بــا ایــن آدمــا ســر و کلــه مــی زنــی وقتتــو تلــف می کنــی که چــی؟ اینــا خودشــون باعــث وضعیتشــونن. 
هیــچ کــس فقیــر نشــد جــز ایــن کــه مقصــر خــودش بــود. اون موقــع کــه مــا درس مــی خوندیــم، اینا دنبــال یللــی، تللی 
بــودن. اون موقــع کــه مــا داشــتیم واســه زن و بچــه، ســگ دو مــی زدیــم، ایــن آقــا ســر بســاط دوســت ناباب، حالشــو می 
بــرد. زن و بچــه اش گرســنه ان کــه باشــن. تــو فکــر خودتــو بکــن. چراغــی کــه بــه خانــه رواســت به مســجد حرام اســت. 
ایــن بابــا معلــوم نیــس داره تقــاص چــی رو پــس مــی ده تــو زندگــی بــا ایــن وضعیــت... بیــا پســر، فــک نکنــم بــا ایــن 
وقــت تلــف کــردن بــه جایــی برســی. ایــن بایــد بــره ســر کار. مــی خــوای کمکــش کنــی، بــه جــای ماهــی، ماهیگیــری 

یــادش بــده ....عادتــا و رفتارشــو تغییــر بده.

برادر جان چرا به این حال و روز افتادی؟ آخه تو دیگه چرا ؟  
چــی بگــم بــرادر؟ خــودت کــه وضــع مملکتــو مــی بینــی چجوریــه ...االن هــر کــی زیــر دو تومــن درآمــد داشــته 
باشــه،زیر خــط فقــره... همــه پــول مملکتــو دادن از چیــن بنجــل وارد کــردن، مــام یــه کفاشــی داشــتیم کــه خوابید...دیگه 
نــه کســی کفــش وطنــی مــی خریــد، نــه کفششــو مــی آورد تعمیــر کنیــم. شــما ببیــن آقــا، یکــی هســت کــه از شــکم 
ســیری نمــی دونــه پوالشــو کجــا خــرج کنــه، تــو عروســی بچــه اش، ورودی درو بــا اســکناس فــرش مــی کنــه، یکیــم 

مثــل مــا از حــاال نگــران هفتــه دیگــه اس کــه چجــوری مــی خــواد صابخونــه رو بپیچونــه واســه ســنار اجــاره ....

پدر دلسوز:
پســر جــون چــرا تــو بایــد غصــه ی ایــن آدمــو  بخــوری؟ عزیــزم خانــه از پایبســت ویران اســت. ایــن وضــع اقتصادی 
باالخــره باعــث مــی شــه مــن و تــو هــم زندگــی مــون شــبیه ایــن بابــا شــه... آخــه مگــه ایــن آدمــا یکــی دو نفرن کــه با 
رســیدگی و ایــن چیــزا درس شــه اوضــاع؟ یــه ملــت دارن فقیــر مــی شــن. بایــد اساســی فکــر کنــن اونایــی که مســئولن. 

مــن و تو چــه کاره ایــم...؟

  زهرا رحیمی

با نگاهی به برخی نظریه ها

مسئول فقر  کیست؟

خانم شـما چرا بچه ات رو می فرسـتی سـر 
کار...؟ یعنـی اینقـد بـی پولـی کـه بایـد این یه 

الـف بچه هم نـون دربیـاره واسـه خونه ؟
خانــم جــان مــن خــودم از هفــت ســالگی کار کــردم . 
مــن ســفید بخــت تــر از ایــن بچــه نبــودم. هــم خونــه پــدر 
رفتــم ســر کار، هــم خونــه شــوهر ، از نــوزادی زدم بغلــم و 
بردمــش گدایــی... مــام واســمون اینجــوری چرخیــده دنیا...

مغازه دار :
ــو  ــول عالم ــن، پ ــون همین ــا همش ــن غربتی ــم ای خان
بریــزی ســرش، بــاز بچــه شــو میفرســته ســر کار، 
ــاز اگــه   فرهنگشــونه، از شــمام هیچــی ســاخته نیســت، ب
ایــن بچــه رو دریابیــن. اگــه بشــه ســواد دار شــه و عیــن 
پــدر و مــادرش نشــه ... اینجــا غــروب بــه بعــد امنیــت نداره 

ــم ...؟ ــم ک ــری ک ــوای ب آبجــی، نمــی خ

بچــه جــون چــرا اینجــا زندگــی مــی کنین؟ 
ــت. از  ــی نیس ــای زندگ ــه ج ــا ک ــن ج ــه ای آخ

کــی اینجاییــن؟
 از پارسال 

 اهل اینجایین؟
 نه خانم 

از کجا اومدین؟
زابــل بودیــم. تــو کار کشــاورزی بودیم، اما خشکســالی 
اومــد همــه زندگیمــون رو بــرد. اومدیــم شــهر، جایــی پیــدا 

نکردیــم، اومدیــم اینجــا چــادر زدیم. 
خوب اینجا چیکار می کنین؟

همــه میریــم گدایــی. یــه موقــع هــم آدمای خیــر مثل 
شــما گذارشــون بــه اینجــا میفتــه و واســمون یــه چیزایــی 

میارن.
مدرسه میری؟

نــه خانــم. ایــن دور و ور اصــال مدرســه نیســت. هیــچ 
کــدوم از بچــه هــای اینجــا مدرســه نمــی رن.

بقیــه کســایی کــه اینجــان همــه بــا شــما 
ــدن؟ اوم

اغلب هم والیتی هامون هستن.

کارشناس برنامه :
خشــکی لبــان هامــون، سیســتانیهای زیــادی را آواره و 
راهــی مناطــق دور و نزدیــک کــرده اســت. خشــکی تاالب 
فشــار زندگــی را در حاشــیه ی هامــون بســیار زیــاد کــرد و 
دامــداران و صیــادان گرفتــار عســرت روزگار شــدند. "امــا به 

تحقیــق مــی تــوان گفــت وضعیــت اســف بــار ایــن اقشــار 
حتــی حــس ترحــم کســی را هــم تحریــک نکــرد. کســی 
نگفــت کــه صیــادان و دامــداران پیرامــون دریاچه همیشــه 
ــتان  ــه ی سیس ــاکنان جلگ ــن س ــش تری ــت ک از زحم
بــوده انــد کــه بخشــی از نیازهــای مــردم ایــن دشــت بــه 
ــد. امــا نقــش  پروتئیــن و لبنیــات را تأمیــن مــی کــرده ان
دریاچــه ی هامــون بــر پهــن دشــت سیســتان بســیار فراتر 
از آن چیــزی بــود کــه در پیرامــون دریاچــه خــود را نشــان 
ــار خشکســالی  ــی داد. کشــاورزان سیســتانی هــم گرفت م
ــه  ــن هــا شــخم نخــورده و کشــت نشــده ب ــد و زمی بودن
حــال خــود رهــا شــده بودنــد. مصیبــت آن بــود کــه تــاالب 
خشــک شــده، معــدن و خاســتگاه ریــگ روان بــود و هــر 
روزه شــاهد بــارش ریــگ روان بــر ســر شــهر و مردمانــش 
بودیــم. هجــرت بــه ناکجاآبــاد آغــاز شــده و گــروه گــروه 

بــار ســفر بســتند و رفتنــد." 1

نظریه های فقر و حرکتهای ضد فقر 
ایــن کــه مــا چــه نگرشــی بــه فقــر داشــته باشــیم، بــر 
روی سیاســتی کــه بــرای فقــر زدایــی اتخــاذ مــی کنیــم، 
مســتقیما تاثیرگــذار اســت. گفتگوهــای فــوق نماینــده ی 

پنــج نظریــه دربــاره  فقــر مــی باشــد.
ــه  ــه ی" فردگرایان ــده ی نظری ــو، نماین ــن گفتگ اولی
" اســت. در ان نگــرش افــراد خــود مســئول فقیــر شــدن 
خــود مــی باشــند. کــم کاری و کــم توانی مهمتریــن دالیل 
ابتــال بــه فقــر دانســته مــی شــود و در زمینــه اقتصــاد نیــز 
طرفــداران اقتصــاد محافظــه کار و نئــو کالســیک از ایــن 
نظریــه اســتقبال نمــوده و کلیــت فقــر را به گــردن مقصری 
بــه نــام فقیــر مــی اندازنــد. آنهــا معتقدنــد، تقویت سیســتم 
هــای تامیــن اجتماعــی باعــث کاهــش انگیــزه افــراد قانــع 
ــر ایشــان مــی  ــرای کار و تــالش و باعــث ادامــه ی فق ب
گــردد. سیاســتهای فقــر زدایــی که صرفــا به توانمندســازی 
فــردی، تــرک اعتیــاد و تقویــت قــدرت تصمیــم گیــری و 
افزایــش مهارتهــای ایشــان معطوف هســتند، بیشــتر از این 

نظریــه پیــروی مــی نماینــد.
گفتگــوی بعــد، بــه نوعــی نشــانگر نظریــه ی 
ــرا  ــت، فق ــد اس ــه معتق ــد ک ــی باش ــر " م ــگ فق "فرهن
بــه دلیــل دور تسلســل فقــر طــی نســل هــای متمــادی 
خــورده فرهنگهایــی دارنــد کــه از خــروج آنهــا از چرخــه ی 
فقــر ممانعــت مــی کنــد. ایــن امــر معمــوال توســط گــروه 
همســاالن یــا خانــواده بــاز ترویــج شــده و روی هنجارهــا 
و باورهــای افــراد اثــر گــذار مــی گــردد. بــا ایــن دیــدگاه، 
برنامــه هــای فقــر زدایــی بیشــتر جنبــه ی تغییر نگــرش و 

جایگزینــی فرهنگــی میــل خواهــد نمــود. 
مجله اینترنتی سیستو  1
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ســومین گفتگــو، متضمــن نظریه ی "زیرســاختهای سیاســی- اجتماعی "  اســت . ایــن نگرش بر پایــه ی دیدگاههای 
کالن رقــم مــی خــورد و نگاهــش بــه فقــر و بازتولیــد آن بــر پایــه ی مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی اســت. ایــن نگرش 
فــرد فقیــر را در ابتــال بــه موضــوع چنــدان دخیــل نمــی دانــد، بلکــه او را معلــول شــرایطی مــی بینــد کــه به نوعــی جامعه 
شــرایط اجتماعــی برایــش رقــم زده اســت. ایــن نگــرش موانــع موجــود بــر ســر راه خــروج از فقــر فقــرا را سیســتماتیک و 

رهایــی از ایــن موانــع را نیازمنــد تغییــرات اساســی در سیاســتهای کلــی مــی داند.
نظریــه ی چهــارم یعنــی فقــر جغرافیایــی، بــر فقیــر شــدن مــردم مناطقــی خــاص بــه دلیــل تمرکــز امکانــات و 
پتانســیل هــای جغرافیایــی در مناطقــی خــاص و عــاری بــودن برخــی مناطــق از آن بنــا گردیــده اســت و برای درمــان فقر 

بیشــتر روی بازتوزیــع دارایــی ملــی بــه طــور عادالنــه در مناطــق مختلــف صحبــت مــی شــود. 
نظریــه ی پنجمــی هــم وجــود دارد کــه نظریــه ای تلفیقــی اســت و هــم افــراد فقیــر و هــم جامعــه ای را کــه فــرد در 
آن زندگــی مــی کنــد، مــد نظــر دارد. ایــن نظــر، گرچــه ناتوانــی فــرد را دلیــل فقیــر شــدنش می دانــد، امــا او را مقصــر این 
ناتوانــی نمــی دانــد. بلکــه ریشــه ناتوانــی را در شــرایط اجتماعــی جســتجو مــی کنــد. ایــن نظریــه از پیــدا کــردن عوامــل 
ســاده و دم دســت، بــه ســمت عوامــل پیچیــده و تلفیقــی در فقــر حرکــت دارد و ارتبــاط میــان ضعــف هــای شــخصی و 
نقصــان هــای اجتماعــی را یــک رابطــه دو ســویه و دارای بــر هــم کنــش مــی شــمارد. در برنامــه هــای فقــر زدایــی ایــن 
دســته از افــراد، توانمندســازی فــرد در ســاختار اجتمــاع صــورت مــی گیــرد و افــراد را جهت توانمنــدی در قالب ســازمانهای 

اجتماعــی جــای مــی دهد. 

با نگاهی به مقاله ی زیر :
http://www.rupri.org/Forms/WP06-05.pdf

به مناسبت روز جهاني مبارزه با کار کودک طرحي برگزار شد که در آن از کودکان و نوجوانان خواسته شد تا براي همساالن 
خود که مجبور به کار هستند به پا خیزند و پیامي ارسال کنند. در این برنامه با طرح موضوعاتي چون »نامه به کودک کار« یا 
»وقتي تو شهرمون بچه اي مجبوره کار کنه نتیجش چي میشه« طي فراخواني از کودکان و نوجوانان خواستیم تا آثار خود را در 
قالب نقاشي، انیمیشن، عکس، کلیپ، داستان و شعر بفرستند. در این جشنواره همچنین از کودکان و نوجوانان دعوت شد که پیام 
خود و یا فرآیند تهیه ي آثار خود را در فیلمي حداکثر 3 دقیقه اي ارسال کنند. این برنامه در سایت مخصوص جشنواره به آدرس:  

www.kidsforkids.ir  اطالع رساني شد.

 از آنجا که نقش اجتماع همساالن امر بسیار مهمي در جریان رشد کودکان براي آگاهي از خود و همچنین درک دیگري 
است بر آن شدیم تا با ایجاد بستر آموزشي مناسب فرزندانمان را با حقوق اولیه ي انساني آشنا کنیم. این جشنواره در هفت مدرسه 
توسط اعضاي داوطلب جمعیت اجرا شد. به این صورت که زماني از کالس هاي درسي دانش آموزان به آموزش در باب مسائل 
و معضالت اجتماعي اختصاص یافت و مددکاران اجتماعي جمعیت امام علي به عنوان تسهیلگر در کالس هاي درسي کودکان 
حاضر شدند. براي طرح این مسائل، ابتدا نیاز به آموزش حقوق اولیه ي انساني و همچنین حقوق شهروندي حس شد. پس از 

طرح مسئله مشارکت دانش آموزان در این امر طلب شد و در نهایت هر دانش آموز اثر خود را تحویل داد.
در واقع خلق اثر توسط کودک و یا ارسال فیلمي حاوي پیامي با مضمون اجتماعي مي تواند اولین قدم کودکان و نوجوانان در 
راه مسئولیت پذیري در قبال اجتماع باشد. از آنجا که آنها هنوز در حال تمرین نقش هاي حقوقي آینده هستند، مي توان پذیرفتن 
مسئولیت اجتماعي و اهمیت دادن به وضعیت هم نوعان را در برنامه هاي آموزشي آنان گنجاند تا از پرورش نسلي بي تفاوت نسبت 

به جامعه جلوگیري شود.  
با تحلیل آثار متنوع دریافتي، تا حدودي ذهنیت فعلي کودکان نسبت به این معضالت مشخص شد. با توجه به علني بودن 
کار اجباري کودکان در شهر، این معضل برایشان چندان جدید نبود. اما به علت نبود بستري مناسب جهت آموزش،  فرزندان مان 
را درگیر تفکراتي نه چندان روشن یافتیم. برخي از دانش آموزان رفتارهاي والدینشان مبني بر تحقیر کودکان کار را به تصویر 
کشیده بودند و تفکیکي اساسي میان »آدم« و »فقیر« قائل شده بودند و البته برخي نیز خودشان را به تصویر کشیدند که با دیدن 
کار کردن کودکان ذهنشان درگیر این مسئله مي شود که چرا آنان مجبور به کارند و یا بزرگسالني را به تصویر کشیده بودند که 

به کمک کودکان کار شتافته اند.
نهایت این طرح، قرار است اتفاقی خوب باشد. نمایشگاه مشترکی از آثار کودکان کار و آثار برگزیده ی کودکان مشارکت کننده 
در طرح و ایجاد ارتباط رو در رو بین کودکان. قرار است کودکان کار دیروز هنرمندان و عکاسان امروز باشند و توانمندی هایشان 

را در کنار سایر کودکان، در این نمایشگاه به منصه ی نمایش بگذارند.
بنابراین نباید فراموش کنیم که آینده سازانمان نیز هر روزه به همراه ما در همین شهر شاهد کار کردن همساالن خود بر سر 

چهارراه ها و یا بارکشي و زباله گردي و... هستند و تنها الگوي رفتاري خود را اطرافیان و بزرگساالن خود مي یابند.
کمبود برنامه اي جهت آموزش مسئولیت در برابر هم نوعان و اجتماع در برنامه ي درسي فرزندان مان دیده مي شود و تالش 
داوطلبین جمعیت امام علي از آن روست تا جمالتي چون »کودکان نباید کار کنند و کودکان باید بازي کنند« را در اذهان آینده 

سازانمان نهادینه سازند، به این امید که نسلي کمي مهربان تر براي آینده پرورش دهیم. 

کودکان براي کودکان

  زهرا کهرام

مروری کوتاه بر طرح جدیدی از جمعیت
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در حاشیه ی شمالی تبریز، زیر پل های اتوبان پاسداران، پر از کارتن خواب هاست. در سرمای استخوان سوز زمستان های تبریز، 
می توان دخترکی را همراه مادرش دید که در میان سی چهل مرد، کارتن خوابی می کند. می توان پیرزنی درمانده را دید، می توان 

جوان تحصیل کرده ای را هم دید؛ همه شان در یک چیز مشترکند؛ بی خانمانی!
بی خانمانی، عارضه ی شهرهای بزرگ است؛ در سال 2013 در خیابان های لندن، 112.070 نفر1 زندگی خود را گذرانده اند 
که نسبت به سال پیش از آن 26 درصد افزایش داشته بود. در فرانسه اعالم شده است هر ساعت یک بی خانمان می میرد2 ! در 
ایالت ماساچوست آمریکا، 37000 دانش آموز در طول سال 2013، بی خانمانی را تجربه کرده اند3  در مسکو با اینکه آمار رسمی 
منتشر نمی شود، اما گزارش ها حاکی است در آن شهر بیش از 100.000 نفر بی خانمان هستند4 . در سال 2011 گفته شد  بیش 
از 30 درصد از بی خانمان های روسیه زن هستند در حالی که این رقم 10 سال پیش، ده درصد بوده است 5. مهرماه سال 93، 
شهردار تهران از وجود 15 هزار کارتن خواب در این شهر خبر داد6  و عضو شورای شهر تهران  نیز اعالم کرد سال گذشته تعداد 
کارتن خواب ها بین چهار تا پنج هزار بوده و امسال با رشد 3 برابری مواجه شده است7 . آمارها تکان دهنده اند و تکان دهنده تر، 

روند رو به رشد بی خانمانی است که خطرهای بزرگی را نوید می دهد. 
در تبریز که آوای شهر بدون گدایش گوش فلک را کر کرده است، هیچ آماری تاکنون از بی خانمان های این شهر منتشر 
نشده است و تبلیغات رسمی همواره تبریز را شهر بدون گدا معرفی کرده است، اما واقعیت چیز دیگری است؛ زیر پل های کنارگذر 

شمالی، پر از زن و مرد و کودک است!  
بی خانمانی بسته به شرایط هر شهر و کشور، دالیلی دارد، از مشکالت اقتصادی و گرانی مسکن گرفته تا بیکاری و مهاجرت؛ 
در تبریز علت اصلی بی خانمانی اعتیاد است. در مصاحبه های متعددی که با کارتن خواب های تبریز داشته ام، همه-ی آن ها معتاد 
بودند؛ یعنی بی خانمانی شان در نتیجه اعتیاد بوده و نه اینکه اعتیادشان نتیجه ی بی خانمانی باشد. برخی به خاطر اعتیاد و شکست 
برنامه های ترک، از خانواده طرد شده اند و برخی هم پس از آزادی از زندان، جایی برای زندگی نداشته و به پل های زیر اتوبان 
پاسداران پناه برده اند. مسئله ی بی خانمان ها هم چنان که در شهرهای بزرگ دنیا جدی است، راه های مقابله با آن هم برای 
مدیران شهری بسیار جدی است؛ در نیویورک سازمان بزرگی8  با حدود 2هزار پرسنل وظیفه کمک رسانی به بی خانمان ها را بر 
عهده دارد و با اختصاص اقامت گاه های موقت و ارایه مشاوره به خانواده ها و افراد بی خانمان راه را برای استقالل مالی و بازگشت 
آن ها به زندگی معمول هموارتر می   کند. در لندن اداره ی مسکن شهر، وب سایتی راه اندازی کرده است که بی خانمان ها می توانند 

با جستجو در آن جای خواب و خدمات حمایتی را پیدا کنند . 9
اما در شهرهای ما؛ از جمله در تبریز، هیچ برنامه ای برای حل این مشکل شهری وجود ندارد؛ چرا که سال هاست چشم مان 

http://goo.gl/VFz1R0 روزنامه گاردین   1
http://goo.gl/zgMjSC خبرگزاری فرانسوی ِدلوکال   2

 http://goo.gl/Y4EK2E به نقل از سایت فرمانداری ماساچوست  http://goo.gl/7lNUvv  انجمن حمایت از بی خانمانان ماساچوست  3
http://goo.gl/uaAZGt خبرگزاری لتیتیود   4
http://goo.gl/1B4Fqu وب سایت روسیه پروفایل   5
http://goo.gl/7mpz8p سایت خبری اقتصاد نیوز   6

http://goo.gl/7uS7WS خبرگزاری ایسکا   7
http://www.nyc.gov   8  دپارتمان خدمات بی خانمان ها

www.homelesslondon.org  9

را با خیال خوش »شهر بی گدا« بسته ایم و از حاشیه ی سیاه 
شهر خبر نداریم که حاال برنامه ای هم برای مقابله با آن داشته 
باشیم. واقعیت را باید دید و پذیرفت، در تبریز افراد بی خانمان 
وجود دارند و سال به سال هم بیشتر خواهند شد چرا که از 
طرفی موج اعتیاد در کشور بزرگ و بزرگ تر می شود و از طرف 
دیگر بیکاری در حال افزایش و هزینه های مسکن سرسام آورتر 

می شوند. 
آنچه در مواجهه با مسئله ی بی خانمان ها در این شهر 
انجام شده و می شود؛ 2 کار ساده است، انکار کارتن خواب ها 
و اصرار بر شهر بدون گدا! و البته دستگیری گاه و بیگاه آن ها 
و سپردن شان به کمپ های اجباری ترک اعتیاد! تا چند شب 

بمانند و دوباره آزاد شوند و برگردند زیر پل! 
درباره بی خانمان های تبریز با یک مسئله ی نسبتاً پیچیده 
مواجهیم؛ اعتیاد! برخورد با بی خانمان سالم راه حل مشخصی 
دارد، تأمین سرپناه و شغل و یا اگر نیاز داشت درمان. این کار 
در شهری مانند تبریز که پر از انجمن های خیریه است و انفاق 
جزوی از فرهنگ مردم شده، بسیار ساده است. اما وقتی با 
کسی مواجهیم که دلیل بی خانمانی اش اعتیاد است، مسئله 
بیش از اندازه پیچیده می شود و نمی توان به راحتی گفت که 
اگر سرپناهی برایش تهیه کنیم، مشکل حل می شود؛ چنانچه 

در  تهران تجربه شده و جواب نداده است. 
کارتن خواب ها،  مسئله  برای  تهران  شهرداری  حل  راه 
با  بزرگ  نسبتاً  سوله ای  بود،  »گرم خانه«  نام  به  پدیده ای 
تخت های دو سه طبقه و البته حمام و سرویس بهداشتی. 
شبانه،  گشت های  در  پلیس،  یا  و  شهرداری  مأموران 
تحویل  مراکز  این  به  و  کرده  جمع آوری  را  کارتن خواب ها 
می دهند؛ و در این جمع آوری ها، نگاه آماری حاکم است مانند 
جمع آوری زباله! هر چه تعداد زیاد، پول زیاد و ناگفته پیداست 

که چه فجایعی ممکن است از این شیوه حاصل شود. 
بی خانمانی در تهران دو وجه متفاوت دارد؛ آن هایی که 
معتادند و آن هایی که مسکین اند؛ یعنی برای کاری به تهران 
رفته اند، یا دلیل دیگر، به خاطر نداشتن هزینه مسافرخانه، آواره 
خیابان شده اند. معلوم نیست گرمخانه ها برای کدام یک از این 
دو گروه ساخته شده اند و آیا تفکیکی بین آن ها وجود دارد یا نه! 
آنچه مسلم است گرم خانه ها بیشتر محل خواب معتادان شده 

است و این هم خود مسئله ایست.
 در مهرماه 93، حسین طال، نماینده مردم تهران، معتادان 
را مشکل اصلی این گرم خانه ها دانست10  و از مصوبه استانداری 
تهران مبنی بر ممنوع بودن ورود معتادان به گرمخانه ها خبر 
داده و گفت: » قرار بود عالوه بر آنکه تعداد این مراکز افزایش 
یابد حجم ورودی به گرم خانه ها نیز کنترل و از ورود معتادان 
نیز جلوگیری شود، حال قرار است مجمع نمایندگان تهران 
10  آخریــن وضعیــت گرمخانــه هــای تهــران، ســایت پارســینه به 

http://goo.gl/FvLs8h   ــت ــه مل ــل از خان نق

این موضوع را پیگیری کند« و این یعنی شکست نگاه ساده 
انگارانه به مشکل کارتن خواب ها. نگاهی که یک سوله ی گرم 
با چند صد تخت ساده را برای حل یک مسئله ی پیچیده ی 

شهری کافی می داند!
تجربه گرم خانه های تهران، اگر چه نیاز به بررسی دقیق 
و میدانی دارد، اما مروری به گزارشات منتشره از آن، نشان 
می دهد  این سوله ها، نه تنها در حل مشکل کارتن خوابی 
موفق نبوده اند بلکه خود به معظل دیگری تبدیل شده اند. در 
سال 90 روزنامه ی ایران11  داستان یک جوان کم توان به نام 
»مهدی« را نوشت که از سر کوچه خودشان توسط گشت های 
شهرداری دستگیر و بی اعتنا به کاغذی که خانواده از ترس 
گم شدن او، در جیبش گذاشته و آدرس و شماره تلفن را نوشته 
بودند، به گرم خانه منتقل شده و 1 سال تمام از خانواده خود 
گم می شود. »خواهرش 5 بار به شهرداری مراجعه کرد تا در 
صورت دستگیري برادرش تحت عنوان کارتن خواب یا متکدي 
مشخصاتش را ارائه و محل نگهداري وي را پیدا کند، اما هر 
بار جواب منفي شنید و مسئوالن گرمخانه ها تأکید کردند که 
»مهدی« به هیچ گرم خانه اي انتقال داده نشده است. خانواده 
»مهدي« باألخره از روي ناچاري آگهي گم شدن وي را در 
روزنامه به چاپ رساندند و همین کافي بود تا با تماس عده اي 
از اطراف مهر شهر کرج اطالع یابند که »مهدي« در شرایط 
سختي در حوالي امامزاده طاهر دیده شده است. وقتي پدر 
»مهدي« پسرش را در شرایط سخت سرمازدگي دید وي 
را به بیمارستان امام حسین)ع( انتقال داد و از پزشکان شنید 
براي نجات پاهاي وي از قطع شدگي بسیار دیر شده است«. 
او را تنها 8 شب در گرمخانه نگه داشته و چون حفظش صرفه 
اقتصادی نداشت رهایش مي کنند تا از جنوب غرب تهران به 
خانه شان در شرق تهران برود. او هم که عقب ماندگی ذهنی 
داشت، راه خانه را پیدا نمیکند و در سرمای زمستان، گرسنه و 

تشنه، به حالت نیمه جان از مهرشهر کرج سر درمي آورد.
این تنها یک نمونه از فجایعی است که نگاه ساده انگارانه 
به مسائل اجتماعی می تواند به بار آورد، نگاهی که تنها آمار 
و ارقام بلد است و می خواهد جامعه را با مهندسی اداره کند؛ 
سوله ای بسازد و گروهی جمع کند که بگیرند و بیاورند؛ و به 

تعداد پول دریافت کنند!
بن بست  به  بی شباهت  تهران،  در  گرم خانه ها  بن بست 
کمپ های ترک اعتیاد نیست؛ البته ماهیت این دو مرکز هم 
هنوز تفکیک نشده است و معلوم نیست که منظور مدیران از 
گرم خانه، همان کمپ های اجباری ترک اعتیاد است یا نه؟ 
کمپ هایی که با استناد به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر 
ایجاد شده اند و ساز و کارشان شبیه گرم خانه هاست؛ گشت های 
جمع آوری، معتاد را می آورند؛ از خیابان گرفته اند یا با شکایت 
http://goo.  22 روزنامــه ایران، 12.9.90 شــماره 4945 صفحــه  11
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دیگران، از خانه اش آورده اند. فرقی نمی کند، مهم این است که آورده اند و به تعداد پول می گیرند. یک دوره 20 روزه باید بماند، 
سم زدایی شود و به اجبار اعتیادش را ترک کند.  آزاد می شود تا چند روز دیگر دوباره برگرشته و هزینه ای مجدد بابت اقامتش، به 
حساب کمپ واریز شود! چه کسی با 20 روز اجبار می تواند غول اعتیاد را بشکند؟ تقریباً هیچکس! این دور باطل سال ها تکرار 

می شود و از درونش چه فسادهای مالی و اخالقی که برنمی خیزد ! 12
حاال چه باید کرد؟ آیا تجربه تهران را در تبریز هم باید تکرار کنیم، یا راه دیگری هم وجود دارد؟ واقعیت این است که آن 
تجربه در مقیاس کوچک تر، در تبریز هم بارها تکرار شده است؛ اگر نه به اسم گرم خانه. با هر کدام از کارتن خواب های تبریز که 
صحبت کردم، ده بیست بار تجربه ی کمپ را داشت! تقریباً حتی یک مورد هم ندیدم کسی را که برای ترک اعتیاد، به کمپ ها 
سپرده نشده باشد. همه شان پس از یک دوره کوتاه، رها شده اند چرا که ادامه ی حضورشان در کمپ، هزینه داشت و کسی هم 
هزینه ی ترک یک معتاد را نمی دهد. کمپ های ترک اعتیاد خصوصی هستند و در قبال خدمات شان هزینه می گیرند13  و عماًل 
تبدیل شده اند به بنگاه های اقتصادی که هدف شان کسب سود بیشتر است نه اصالح یک انسان و بازگرداندن آن به آغوش 
خانواده. البته اعتراف کنم که این مشکالت منافی وجود انسان های خیرخواه نیست که با عشق و ایثار، زندگی خود را وقف کمک 

به معتادها کرده اند و البته هر نتیجه ی مثبتی هم در ترک اعتیاد دیده می شود، حاصل کار چنین کسانی است. 
در یکی از گفت وگوهایم با معتادان کارتن خواب، خانم میانسالی که بارها تجربه ترک و ابتال داشت گفت: »ما معتادها عین 
یک نهال می مونیم، که پشتش یه درخت یک متری میزارن که بش تکیه بده و نیفته. ما اگه اون درخت یک متری رو داشته 
باشیم، می تونیم نجات پیدا کنیم و گرنه شکست خواهیم خورد«. این نظر را از کسان دیگری هم شنیده ام؛ آن ها که تجربه ی 
عینی در درمان معتادان دارند، همه بر حمایت و همراهی مستمر با بیمار تأکید می کنند. اعتیاد یک بیماری فیزیکی نیست که 
دارویی را تجویز کنی و خالص. با معتاد باید همراهی کرد و گام به گام او را پیش برد و از همه مهم تر باید برایش مشغله تأمین 
کرد. چه در دوره ی درمان و چه پس از آن؛ چیزی که با نگاه سود انگارانه امکان پذیر نیست. در نگاه سود انگار، معتاد یک کاالست 
و بهتر که مدام بازتولید شود. سود انگاری معطوف به درمان نیست، می خواهد معتاد و خانواده اش را همواره در حالت وابستگی 

نگه دارد تا از او خدمات بگیرند و پول بدهند.

	 پژوهشگر اجتماعی
در ایــن بــاره بخوانیــد: ارتباطــات نامشــروع در کمــپ هــای تــرک اعتیــاد، ســایت تابنــاک بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس  http://goo.gl/p9f91n  و   12
تنبیــه مرگبــار مــردم معتــاد در مرکــز تــرک اعتیــاد، پایــگاه خبــری آفتــاب بــه نقــل از روزنامــه شــرق http://goo.gl/p29Vz7  و کمــپ تــرک اعتیــاد بــه زنــدان 

http://goo.gl/wo2Pok تبدیــل شــد ، ســایت خبــری تابنــاک
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  مژده انصاری

در خانه یک زندانی 
چه می گذرد؟

سوار ماشین می شیم که برگردیم. یک پسربچه کنار پنجره می ایسته و محترمانه و آروم میگه: »آقا ببخشید، مادرمون میگه 
میشه یه لحظه بیاید؟« این یعنی یک شناسایی دیگه هم باید بریم. چند لحظه بعد دوست ما با مادر همون پسر بچه برمی گرده و 

هر دو سوار میشن. می ریم چند تا کوچه اون طرف تر و درب خونه پیاده می شیم.
خونه توی جوونی پیر شده. از همون خونه ها که قبل از اینکه ساختش کامل بشه ده ها مستاجر به خودش دیده و رو به خرابي 

گذاشته.
همینطور که از پله های نیم ساخته باال میریم برامون توضیح می ده که پایین هم مستأجر می شینه و اینجا با پدر و مادرش 

و دو تا داداشاش که یکیشون زن و بچه داره زندگی می کنن و من به بچه ها فکر می کنم که چقدر این پله ها براشون خطرناکه.
داخل خونه بسیار ساده است. همه چیز قدیمی اما تمیز و مرتب به نظر میاد. کسی خونه نیست. تعریف می کنه که برادرهاش در 
یک درگیری تیر خوردن و حاال نزدیک یک ساله که هنوز درگیر اون هستن و از کار و کاسبی افتادن. کمی بعد از رسیدن ما صدای 
در میاد و آرمین و آیدا میان باال. آیدا از لحظه ورود به خونه یه ریز حرف می زنه و شیطنت می کنه. میگه امسال میره پیش دبستانی 
و داداشش کالس اول. نمی دونه که پیش دبستانی رفتنش هنوز قطعی نیست به خاطر مشکالت مالی. داداشش، آرمین، همون 

پسر کوچولو که کنار پنجره ماشین از ما خواست تا بریم پیش مامانش، خیلی آروم و خجالتیه.
»از وقتی باباش افتاده زندان افسرده شده« اینو مامانش میگه. افسردگي و دکتر و دارو... و پرخاشگری که مادرش حتي متوجه 
هم نشده بود چه برسه فکر درمانش باشه، به اینها زندان پدر رو هم اضافه کنیم، چي مي میونه از کودکي؟ می پرسم: »مگه باباش 

کی رفته زندان؟«

- » این یک ماهش بود« به آیدا اشاره می کنه. دارم می شمارم، با تردید میگم: »یعنی 6 ساله؟« میگه: »آره 5 ساله«.
- »ای بابا! چرا؟«

- » مواد گرفتن ازش« اما خودش بدبخت تو کار مواد نبود. اصاًل مواد مال خودش نبود. دوستاش گولش زدن. گفتن بیا با 
ماشینت ما رو برسون فسا. بعدم که گرفتنشون برای خودشون پول دادن به دادگاه تبرعه شدن و واسه این یکی اعدام بریدن«

دارم فکر می کنم به آینده آرمین و آیدا. که یکی از همراهامون میگه: »چقدر آیدا شیطونه ماشاال«. فکر می کنم شیطون یا 
بیش فعال؟ مامانش جواب میده:ـ  این بار با خندهـ  »مالقات که میریم باباش بهش میگه دخترم دلت پاکه، دعا کن بابا آزاد شه، 
این میگه بابا تا تو آزاد شی من شوهر کردم بچه هم دارم. به جاش دعا می کنم یه شوهر خوبی گیرم بیاد. تو هم همین زندانیتو 
می کشی بسه، چیز دیگه ای نکشی تو زندان آبرومون رو ببریا!« و می خنده. به زور می خندم. به حرفای یک دختر پنج ساله به پدر 
زندانیـ  اعدامیش فکر می کنم. به افسردگی آرمین و آیندهاش فکر می کنم و به این خانم که مثل کوه مقاوم ایستاده و این همه 

دوست داشتنیه... .
می پرسم: »شوهرت چند سالش بود دستگیر شد؟« میگه: »بچه بود، سنی نداشت، متولد شصت و هشته« و بعد آروم تر و با 

کم رویی اضافه می کنه: »من خودمم متولد شصت و هشتم«. من هم با خجالت بهش میگم: »منم متولد شصت و هشتم ...«.
وقت برگشتن پله ها دیگه خطرناک نیستن... به خونه فکر می کنم، به غم بزرگ پیر شدن تو جوونی... به اینکه قبل از اینکه 
بتونی بچه باشی باید بچه داری کنی، باید خونه خودتو بفروشی برای پول وکیل، باید مرد باشی برای مردت... به این فکر می کنم 
که ما توی یک شهریم و آنقدر از هم دوریم! من رو ببخش اگر فکر کردم تنهایی میشه خوشبخت بود. من رو ببخش که غم و 

غصه هام اونقدر کوچیکن. ببخش که گاهی تو رو فراموش کردم... .
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  رؤیا منوچهری

مهاجرت؛ زندگی روی خط قرمزها

مهمان ناخوانده؟

یــک ســالی می شــود کــه صــد کــودک افغــان محــروم از تحصیــل هــر روز کنــار مــا هســتند. از کالس اولــی تــا 
کالس پنجمــی. روز اول کــه بــا ایــن تعــداد کــودک روبــه رو شــده بودیــم از خاطــرم نمــی رود. تمامی شــان شــرمی بــه 
چهــره داشــتند کــه همیشــه تــا مدت هــا برایمــان ســؤال بــود. حتــی کــودک 6 ســاله ی پیش دبســتانی هــم بــا خجالــت 
ــه اینجــا می آمــد، گویــی کــه او خــودش را در قبــال تمــام رنج هایــش مقصــر می دانســت و نــه جامعــه ی در خــواب  ب
فــرو رفتــه اش را... در آن روزهــا ســؤال های زیــادی در ذهن مــان بــود از اینکــه مــا چگونــه بایــد بــا ایــن کــودکان برخــورد 
کنیــم، چــه امکاناتــی را بایــد در اختیارشــان بگذاریــم، بــا خانواده هــا چگونــه ارتبــاط برقــرار کنیــم کــه بــه ما اعتمــاد کنند 
گرفتــه، تــا هــزار و یــک ســؤال دیگــر... و در کنــار همــه ی ایــن ســؤاالتی کــه در ذهنمــان بــود از وجــود ایــن همــه بچــه 
در کنارمــان دچــار شــادی و شــعفی بودیــم کــه گــذر روزهــا را متوجــه نمی شــدیم و تمــام روز را  صــرف درس دادن و بازی 
کــردن و ... می کردیــم. بــه مــرور زمــان بــا مشــکالتی کــه مهاجریــن افغــان داشــتند بیشــتر آشــنا شــدیم. بــا مراجعــه 
تقریبــاً هــر روز یــک دانش آمــوز جدیــد، تــازه در می یافتیــم کــه بــا چــه حجمــی از  ورود خانواده هــای افغــان بــه ایــران 
روبــه رو هســتیم. خانواده هایــی کــه بــا هــزار ســختی و مشــقت وارد خــاک ایــران شــده بودنــد و هــر لحظــه بیــم ایــن را 

داشــتند کــه ممکــن اســت از طــرف دولــت رد مــرز شــوند.
ــازده ســالگی در  ــا ی ــد و پسران شــان طبــق آداب و رســوم از ده ی خانواده هایــی کــه دختران شــان کــودک کار نبودن
کارگاهــی، مغــازه ای و یــا یــک تولیــدی مشــغول بــه کار می شــدند. خانواده هایــی کــه در آن پــدران از تــرس شناســایی 
مأمــوران، حتــی جرئــت ظاهــر شــدن در کوچــه و خیابــان را هــم نداشــتند و مادرانــی کــه از تــرس تحقیــر شــدن جــرأت 
اینکــه پــا بــه مغــازه ای در محل شــان بگذارنــد را نداشــتند و خانواده هایــی بــا آبــرو و دوست داشــتنی کــه بــه خاطــر کمــی 

شــرایط بهتــر، کمــی امنیــت، کمــی امکانــات و آرامــش راهــی دیــار غربــت شــده بودنــد.
به مرور و با رفت و آمد بیشتر به خانه هایشان کم کم داشتیم به علت آورگی شان پی می بردیم.

در برخــورد بــا پــدر خانــواده علی رغــم تصورمــان بــا مــردی افتــاده و خاکــی روبــرو می شــدیم کــه حتــی گاهــی فکــر 
می کردیــم چگونــه ایــن مــرد ممکــن اســت بــه زن و دخترانــش ســخت بگیــرد و مثــاًل در درس نخوانــدن! دختــرش 
ــان  ــان زنان ش ــه از زب ــه همیش ــائلی ک ــت مس ــن دس ــا از ای ــرد و ی ــراد بگی ــا ای ــد آن ه ــه رفت و آم ــا ب ــرار ورزد و ی اص
ــارج نمی شــدند  ــز خ ــه نی ــی از خان ــا حت ــازه ی آن ه ــدون اج ــم داشــتند و ب ــه حســابی از شوهر شــان بی می شــنیدیم ک
.خالصــه کــه پــدر خانــواده بــه حــدی مظلــوم و مطیــع بــود کــه زبــان مــا بنــد می آمــد بــرای نصیحــت کردنــش.  مــادر 

خانــواده هــم کــه دیگــر هــزار برابــر رام تــر و مطیع تــر ...
از ایــن همــه حیــا و شــرم تعجــب می کردیــم کــه بــه راســتی مــردم افغــان چگونــه مردمــی هســتند؟ این هــا همــه 
مردمانــی مظلــوم و مهربــان و دوست داشــتنی اند کــه اگــر فقــط کمــی امکانــات و شــرایط زندگی برایشــان مناســب باشــد 
هیــچ وقــت راهــی کشــورهای دیگــر نمی شــوند و پرسشــی کــه هــر روز در ذهــن مــا پررنگ تــر می شــد ایــن بــود کــه  
چگونــه ممکــن اســت  بــا وجــود یــک چنیــن مــردم مظلومــی اوضــاع کشورشــان  بــه اینجــا رســیده باشــد؟ و درســت 

همیــن ســؤال شــاید خــود جوابــی قاطــع بــرای مــا بــود...
ــران  ــن روســتاها و شــهرهای افغانســتان راهــی ای ــب از دور افتاده تری ــد اغل ــی آین ــران م ــه ای ــه ب ــی ک افغان های

مــی شــوند. واقعــاً علــت چیســت؟ علــت تحمــل ایــن همه 
ســختی و گرفتــاری و غربــت چیســت؟

بــا کمــی ارتبــاط بیشــتر متوجــه شــدیم ایــن افــراد چه 
افغانســتان باشــند و چــه ایــران فرقــی در روند زندگی شــان 
نمــی کنــد چیــزی کــه بایــد تغییــر کنــد نــوع نگرش شــان 

بــه زندگــی و فرهنــگ و آداب و رسوم شــان اســت...
مــا در ایــن یــک ســال گذشــته کــم ندیدیــم دخترانــی  
ــد و آرزو  ــوق و امی ــزار ش ــا ه ــالگی ب ــن 12 س ــه در س ک
ــا عشــقی  ــد و ب ــرده بودن ــدا ک ــه کالس اول راه پی ــازه ب ت
ــه در   ــوری ک ــه ط ــد )ب ــد ن ــی درس می خوان ــاور نکردن ب
مــدت کوتاهــی  کالس اول خــود را بــه پایــان رســاندند و 
راهــی کالس دوم شــدند( و  بعــد از چندیــن مــاه بــا رضایت 
ــون  ــه قیمــت  30 میلی ــام ب ــادی تم ــواده و ش ــل خان کام
ــن  ــه شــدند... و در ای ــه شــوهر 19 ســاله فروخت ــان ب توم
ــه آن توجــه  ــه شــاید هیچ کــس ب ــزی ک ــا چی ــان تنه می
ــود  ــر وج ــه سراس ــود ک ــی ب ــی و ابهام ــرد نارضایت نمی ک
دختــر را فــرا گرفتــه بــود و امیــدی کــه هنــوز پــا نگرفتــه 

تبدیــل بــه ناامیــدی شــده بــود...
 و کــم ندیدیــم مادرانــی کــه بعــد از زایمان پنجم شــان 
بــاز هــم بــه فکــر نــوزادی دیگــر هســتند و حاضر نیســتند 
حتــی یــک قــدم بــا مــا راه بیاینــد بــرای پایــان دادن بــه 

تولدهایــی کــه قــرار نیســت در هیــچ جــا ثبــت شــود...
کــم ندیدیــم بــرادران 20 ســاله ای کــه هرشــب بعــد از 
ــات،  ــال ضایع ــه دنب گشــتن تمــام زباله دانی هــای شــهر ب
ــران  ــک زدن خواه ــا کت ــان را ب ــتگی استخوان هایش خس
ــه  ــا ب ــم تنه ــد آن ه ــه در می کنن ــن ب ــان از ت نوجوان ش
جــرم اینکــه قدمــی از خانــه بــه بیــرون گذاشــته اند... گویی 
تنهــا حــق مســلم ایــن پســران جــوان محبــوس کــردن 
خواهرانشــان بــود، بــس کــه شــرایط زندگــی هیــچ حــق 
ــم  ــم ندیدی ــود و ک ــته ب ــی نگذاش ــان باق ــری برایش دیگ

ــد... ــک می دانن ــن کت ــزاوار ای ــود را س ــه خ ــی ک خواهران
در میــان تمــام ایــن مشــکالت و گرفتاریهــا بــه ایــن 
ــد شــده ی  ــازه متول ــودک ت ــاه ک ــه گن ــیم ک ــر می رس فک
افغــان چیســت؟ و بــه کدامیــن گنــاه بایــد از تمــام 
ــا آمــوزش  حقوقــش از تغذیــه ی خــوب و ســالم گرفتــه ت
ــی  ــوان از کودک ــه می ت ــود؟ و چگون ــروم ش ــه مح و توج
ــده و از  ــی ندی ــچ آموزش ــده، هی ــده نش ــچ گاه دی ــه هی ک

ــه  ــوده انتظــار داشــت کــه ســالم ب ــد نب ــز بهره من هیچ چی
اجتمــاع برگــردد... براســتی چــه کســی پاســخگوی رنــج 
ایــن کــودک اســت در تمــام لحظــات زندگــی ای کــه بــا 

ــف ســپری میشــود؟ ــل توصی ــری غیرقاب فق
آری فقــر، فقــری کــه امــروز بــرای مــا دارد تبدیــل بــه 
ــتاده  ــی ایس ــه ی پرتگاه ــاید لب ــا ش ــود و م ــادت می ش ع
ایــم کــه ایــن پرتــگاه پذیرفتــن زندگــی عجیــن شــده بــا 
فقــر همنوعانمــان اســت... فقــری کــه ســر منشــأ تمــام 
مشــکالت ایــن اجتمــاع تبــدار شــده و ماننــد یــک عفونت 

بــزرگ تمــام اعضــای بــدن اجتماعمــان را فــرا گرفتــه.
چگونــه ممکــن اســت بــرای پــدری کــه تمــام 
درآمــدش روزی فقــط ده هــزار تومــان یــا حتــی شــاید پنج 
هــزار تومــان باشــد زندگــی روی خوشــی داشــته باشــد...
اینجــا در همیــن نزدیکــی هــا و در حاشــیه های 
ــند و  ــج می کش ــد رن ــریف دارن ــان هایی ش ــهرمان انس ش
هــر شــب از شــرم نبــردن یــک لقمــه نــان بــرای کــودکان 

ــد...  ــا صبــح بیدارن چشــم براهشــان ت
ــای  ــم دولت ه ــا ببینی ــم ت ــا منتظری ــا تنه ــاال م ح
فــروش  هنگفــت  درآمدهــای  از  جهــان،  قدرتمنــد 
ــان  ــودکان و پدران ش ــن ک ــر روی ای ــه ب ــلحه هایی ک اس
کشــیده اند، چــه بودجــه ای را بــرای کــودکان آواره ی افغــان 

ــد. ــم زده ان رق
ــک از  ــهم هری ــتی س ــت؟ براس ــی اس ــن کاف ــا ای آی
ــارغ از هــر ملیــت و مذهــب  ــان ف ــل همنوع م ــا در مقاب م
و نــژادی چیســت؟ و آیــا اینکــه آن هــا بــه صــرف اینکــه 
افغــان هســتند بایــد هــر روز در درد و رنــج غوطــه بخورنــد 

و نادیــده گرفتــه شــوند تنهــا راه حــل اســت؟

مــا در ایــن یــک ســال گذشــته کــم ندیدیــم دخترانــی  کــه در ســن 12 ســالگی 
بــا هــزار شــوق و امیــد و آرزو تــازه بــه کالس اول راه پیــدا کــرده بودنــد و بــا عشــقی 
بــاور نکردنــی درس می خوانــد نــد )بــه طــوری کــه در  مــدت کوتاهــی  کالس اول 
خــود را بــه پایــان رســاندند و راهــی کالس دوم شــدند( و  بعــد از چندیــن مــاه بــا 
رضایــت کامــل خانــواده و شــادی تمــام بــه قیمــت  30 میلیــون تومــان بــه شــوهر 
ــس  ــاید هیچ ک ــه ش ــزی ک ــا چی ــان تنه ــن می ــدند... و در ای ــه ش ــاله فروخت 19 س
ــر را  ــود دخت ــر وج ــه سراس ــود ک ــی ب ــی و ابهام ــرد نارضایت ــه نمی ک ــه آن توج ب
فــرا گرفتــه بــود و امیــدی کــه هنــوز پــا نگرفتــه تبدیــل بــه ناامیــدی شــده بــود...
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گردآوری:  نیلوفر رحیمی

نلسون ماندال ما به کودکان یک زندگی بدون ترس و خشونت را مدیونیم

مروری کوتاه بر زندگی و 
سخنان تاریخی نلسون ماندال

مانــدال در جــوالی ســال 1918 در یــک خانــواده در روســتای کوچــک مــوزو در ناحیــه متاتــا، مرکز اســتان کیــپ تاون 
از آفریقــای جنوبــی بــه دنیــا آمــد. پــدر مانــدال، گادال هنــری مپهاکانییســوا، عضــو شــورای ســلطنتی مــردم تمبــو بــود، او 
از زمــان تولــد ایــن مقــام را بــه     ارث بــرده بــود و مانــدال نیــز قــرار بــود چنیــن مقامــی را بــه ارث ببــرد. پــدر مانــدال 
نقشــی اساســی در بــه ســلطنت رســیدن جونگینتابــا     دالیندیبــو در تمبــو داشــت، دالیندیبــو نیــز پــس از مــرگ گادال با به 
فرزنــدی گرفتــن مانــدال بــه صــورت غیــر رســمی ایــن لطــف وی را  جبــران کــرد. در مجمــوع، پــدر مانــدال چهار همســر 
داشــت، کــه از ایــن تعــداد در مجمــوع ســیزده فرزنــد )چهــار پســر و نــه دختــر( داشــت. مانــدال از نوســکنی فنــی ســومین 
)"ســومین" از نظــر نظــام رتبــه بنــدی پیچیــده ســلطنتی( همســر گادال، در اومــزی یا مزرعــه ای کــه   ماندال بیشــتر دوران 

کودکــی خــود را در آن ســپری کــرد بــه دنیــا آمــد.
           رولیهالهــال مانــدال در هفــت ســالگی، نخســتین عضــو خانــواده خــود بــود کــه بــه مدرســه پا گذاشــت، وی در 
مدرســه توســط یــک معلــم متدیســت، بــا تبعیــت از نامهوراســیو نلســون دریاســاالر انگلیســی »نلســون« نــام نهاده شــد. 
پــدر رولیهالهــال وقتــی وی دوازده ســاله بــود در نتیجــه بیمــاری ســل درگذشــت، و جونگینتابا، نایب الســلطنه سرپرســتی 
وی را بــر عهــده گرفــت. مانــدال در یــک مدرســه تبلیغــی وســلی در همســایگی محــل زندگی نایب الســلطنه مشــغول به 
تحصیــل شــد. بــر اســاس رســوم تمبــو، او در شــانزده ســالگی تشــریف، و در موسســه شــبانه روزی کالرک بری، مشــغول 

بــه تحصیــل فرهنــگ غــرب شــد. او بــه جــای ســه ســال، در دو ســال مــدرک مقدماتــی خــود را اخــذ کــرد.
مانــدال در پایــان ســال اول تحصیــالت خــود، در تحریــم » شــورای نمایندگــی دانشــجویان « کــه در اعتــراض بــه 

سیاســت های دانشــگاه انجــام گرفــت شــرکت کــرد و پس 
ــن کار،  ــدال در حی ــد . مان ــراج ش ــار اخ ــورت ه از آن از ف
تحصیــالت خویــش را بــه صــورت مکاتبــه ای در دانشــگاه 
ــس از  ــام رســاند، و پ ــه اتم ــی )UNISA( ب ــای جنوب آفریق
ــه تحصیــل در     رشــته حقــوق در دانشــگاه  آن شــروع ب
»ویتواترســرند« کــرد. مانــدال در ایــن مــدت در شــهرکی به 

ــرد. ــام »الکســاندرا« زندگــی می ک ن
ــی  ــه م ــن ســالحی اســت ک ــل قدرتمندتری )) تحصی

ــد. (( ــتفاده کنی ــا اس ــر دادن دنی ــرای تغیی ــد از آن ب توانی
نلســون مانــدال در ســال 1942 بــه کنگــره ملــی آفریقا 
پیوســت. او عــالوه بــر فعــال سیاســی، یــک وکیــل هــم 
ــا  ــذاری ســاختمان ه ــورد      بمــب گ ــد م ــود. او در چن ب
بــه نشــانه اعتــراض بــه سیاســت هــای تبعیــض نــژادی 

ــی    ــه حت ــت ک ــد داش ــا تاکی ــرد ام ــت  ک ــورش فعالی کش
یــک نفــر هــم نباید آســیب ببینــد. نلســون مانــدال از طرف 
ــک تروریســت  ــوان ی ــه عن ــی ب ــای جنوب حکومــت آفریق

معرفــی وبــه زنــدان      فرســتاده شــد...
)) در هیــچ کجــای دنیــا راه آســانی بــرای رســیدن بــه 
ــا بارهــا و بارهــا پیــش از  ــی از م ــدارد. خیل آزادی وجــود ن
آنکــه بــه بــاالی قلــه ی    آرزوهــا و خواســته هــای خــود 
ــایه  ــا س ــر آن ه ــرگ ب ــه م ــی ک ــد از دره های ــیم بای برس

افکنــده اســت  عبــور کنیــم . ((
نلســون 27 ســال از عمــرش را در زنــدان ســپری کــرد 
و در مــدت ایــن 27 ســال در زنــدان کتــاب ) راه طوالنــی 

آزادی ( را نوشــت:
)) آموختــم کــه شــجاعت بــه معنــی نترســیدن نیســت 
بلکــه بــه معنــی غلبــه بــر تــرس اســت... انســان شــجاع 
کســی نیســت کــه نمــی ترســد بلکــه کســی اســت کــه بر 

تــرس خــودش غلبــه مــی کنــد. ((
همچنیــن زمانــی کــه در زنــدان بــود، بــه او گفته شــده 
بــود کــه اگــر از کارهــا و حــرف هایــش دســت بــر دارد آزاد 
مــی شــود و نلســون    مانــدال در جــواب گفتــه بــود کــه 
حاضــر اســت بــرای عقایــد و نظراتــش حتــی جانــش را هم 

از دســت بدهــد. 
ــا  ــرا ب ــد، م ــم قضــاوت نکنی ــت های ــا موفقی ــرا ب )) م
تعــداد دفعاتــی کــه زمیــن خــوردم و بــاز برخاســتم قضاوت 

کنیــد. ((
صحبــت هــای او در زنــدان باعــث جلــب توجــه هــای 
بیــن المللــی علیــه جنبــش تبعیــض نــژادی شــد و نلســون 
ــی  ــن الملل ــال 1990   تحــت فشــارهای بی ــدال در س مان
از زنــدان آزاد شــد و بالفاصلــه فعالیــت هــای خــود علیــه 

تبعیــض نــژادی را از ســر گرفــت:
)) برنــده کســی اســت کــه هیــچ گاه در راه رســیدن بــه 

رویاهایــش تســلیم نمی شــود. ((
ــا  ــاری کــه ب ــر اســاس رفت ــد ب )) یــک حکومــت نبای
ــد  ــه یکــش دارد قضــاوت شــود بلکــه بای شــهروندان رتب

ــن  ــت تری ــن دس ــا      پایی ــه ب ــردی ک ــاس عملک براس
ــود. (( ــاوت ش ــهروندانش دارد قض ش

در ســال 1993 جایــزه صلــح نوبــل بــه نلســون مانــدال 
اهــدا شــد. همچنیــن ســرانجام تــالش هــای او در زندگــی 
بــه ثمــر نشســت و در   انتخابــات ســال 1994 بــه تمــام 
نژادهــا اعــم از ســیاه پوســت و دورگــه هــا حــق شــرکت در 

انتخابــات مســاوی داده شــد .
))ایــن رحــم و شــفقت غمخــواری اســت ،که ما انســان 
هــا را بــه هــم متصــل می کنــد ... ما انســان هایی هســتیم 
کــه آموختــه ایــم کــه  چگونه رنــج هــا و مشــکالت امروزه 

خــود را بــه امیــدی بــرای آینــده تبدیل کنیــم. ((
ــروز  ــات پی ــدال در انتخاب ــان ســال نلســون مان در هم
ــن رییــس جمهــور ســیاه پوســت  ــوان اولی ــه عن شــد و ب

ــی انتخــاب شــد . ــای جنوب آفریق
)) برطــرف کــردن فقــر کار موسســات خیریــه نیســت، 
ــرده داری و  ــل ب ــت مث ــت ... درس ــت اس ــه کار عدال بلک
تبعیــض نــژادی. فقــر یــک   پدیــده ی ذاتــی نیســت بلکه 
ــرف  ــوان آن را برط ــت و میت ــر اس ــت بش ــاخته ی دس س

نمــود، بــر آن غلبــه کــرد و بــا کارهــای  بشــر دوســتانه 
آن را ریشــه کــن نمــود. ((
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یادداشتی از یک داوطلب جدید جمعیت

 روح این خانه فریاد 
کودکان است 

کوروش تیموری فر

هنوز خردادماه به پایان نرسیده است. اما آتشبار آسمان به کار افتاده است. ساعت 2 بعد از ظهر. آسفالت داغ، دیوار داغ، کلمه ها داغ. 
ایستگاه تاکسی های داوودآباد. 5 کودک قد و نیم قد، دختر و پسر در تاکسی نشسته اند. به نظر می رسد برای یک بزرگسال جا هست. در 
تردیدم که در را باز کنم یا نه. راننده دعوت می کند: »بشین بریم«. اما یکی از پسربچه های صندلی عقب اعتراض می کند: »آقا ما سه 
نفریم«. خوشم آمد. نتیجه حرف او آن بود که من باید منتظر پر شدن تاکسی بعدی می ماندم اما کمی گفت و گو میان راننده و پسربچه 

به نتیجه خوبی برای من و راننده منجر شد. راننده هفتصد تومان بیشتر می گرفت من هم زودتر به مقصد می رسیدم.
برخالف انتظارم اوقات پسربچه تلخ نشده بود. خوش اخالق نشان می داد. هم صحبت خوبی بود. معلوم شد در آن جمع پنج نفره 
کودکان کسانی هستند که از مدرسه به خانه می روند، کسانی هم از خانه به مدرسه می روند. این ساعت روز؟ تازه به مدرسه می روند؟ 

خب، آدم فضولی نیستم الجرم سؤال بیشتری نپرسیدم.
بعد از کالنتری با هم از تاکسی پیاده شدیم. خودم و آن پسر خوش اخالق را می گویم. با هم به سمت در آهنی مزین به شماره 
157 رفتیم. بی کالم. فقط به هم نگاه می کردیم. هر دو با نگاه مان در کاوش یافتن پاسخ سؤال های چشمان مان بودیم. هر دو سکوت 
کردیم و وارد حیاط شدیم. »عصمت«، همان پسربچه باهوش و حق جو و خوش اخالق، شاگرد این معلم جدید است: ئه! عمو اومدی 

به ما درس بدی؟!
هفت جوان قبل از من وارد مدرسه شده بودند. خانه محقری مثل همه خانه های آن محله و صدها محله توسری خورده این شهر 
و این کشور و این جهان. یک حیاط بیست متری. در گوشه اش یک باب توالت. شرق حیاط یک ایوان به عرض یک متر و با یک 
لبه که پانزده سانتیمتر باالتر از کف حیاط است. نقش »کفش کن« را برای من بازی می کند. ده ها جفت دمپایی پالستیکی ریخته در 
دهانه ورودی ساختمان نشان از حضور ده ها کودک درون ساختمان دارد. یک هال کوچک ده متری، نقش دفتر این مدرسه، کتابخانه 
این مدرسه، اتاق معلمان مدرسه و محل روابط عمومی مدرسه را بازی می کند. دو سه مبل کهنه، یک میز کار مزین به یک دستگاه 
کامپیوتر و یک دستگاه چاپگر، یک کتابخانه باریک و بلند و یک کلمن برای تأمین آب خنک، کل تجهیزاتی است که می تواند این 
ده متر مربع را پر کند. فکر نکنید این ساختمان آشپزخانه ندارد! چرا. یک آشپزخانه 4مترمربعی که در آن یک یخچال، یک کمد، یک 

سینک ظرفشویی و یک سبد پالستیکی برای ظرف های شسته هم هست.
و اما اصل قضیه: فضای آموزشی. یک اتاق مستقل 12 متر مربعی و یک اتاق L شکل 20 متری که با کمک تخته های نئوپان 

به دو اتاق تغییر ماهیت داده است!
چه تصویر بی روحی به دست دادم! نه. روح این خانه محقر در فریادهای کودکانی است که مدام دنبال کاغذ و کتاب و مداد 
خود می گردند. کتاب می خواهند و به معلمان خود سالم می کنند. رفیقانه. »عصمت« و برادرش از خانه به مدرسه نیامده بودند. آن ها 
دست فروشان مترو هستند. از ایستگاه »جوانمرد قصاب« تا »داوودآباد« یعنی 35 کیلومتر راه را با اتوبوس و مینی بوس و تاکسی می کوبد 
تا به مدرسه برسد. هنوز نمی دانم چه نیرویی او را تا این جا می کشاند. آیا اجباری در حضورش است؟ یا تشنگی آموزش علم و یاد گرفتن 
سواد؟ شاید مهر معلم؟ نباید این قدرها هم رمانتیک باشد. هر چه هست نیروست. نیروی عجیبی از چشمان مهدی آرام، مصطفای 

شیطان، فرهاد متین، پوریای مظلوم، جواد آب زیرکاه و همه آن دخترکان معصومی که هنوز نامشان را نمی دانم می تراود. چه همتی 
دارند این جوانان که این خانه را می گردانند. خیلی چیزها باید از آن ها یاد بگیرم. از »امیر« کوچولو هم که تشنگی را تاب آورد اما برای 

رعایت نظم کالس، تا زنگ تفریح دم نزد.

))هیــچ چیــز نمــی توانــد فرهنــگ و هویــت یــک جامعــه را واضــح تــر و دقیــق تــر از ایــن آشــکار کنــد کــه ببینیــم با 
کودکانــش چگونــه برخــورد می کنــد. ((

)) مــا بــه کــودکان خــود کــه آســیب پذیرتریــن شــهروندان در تمــام جوامــع هســتند، یــک زندگــی بــدون تــرس و 
خشــونت را مدیــون     هســتیم. ((

نلســون مانــدال بــه مــدت پنــج ســال ریاســت جمهــوری آفریقــای جنوبــی را بــر عهــده گرفــت و زمانــی کــه از ایــن 
مقــام کنــاره گیــری کــرد بــه حمایــت از بیمــاران مبتــال بــه ایــدز پرداخــت چراکــه تنهــا پســر خــودش هــم در اثــر همین 

بیمــاری از دنیــا رفتــه بــود.
)) یک ذهن سلیم و یک قلب پاک در کنار یکدیگر همیشه ترکیب قدرتمندی را می سازند. ((

نلســون مانــدال از پنجــاه دانشــگاه در سراســر جهــان دارای مــدرک افتخــاری مــی باشــد. در ســال 2004 در ســن 85 
ســالگی اعــالم   کــرد کــه مــی خواهــد بازنشســته شــود و دیگــر بــه فعالیــت هــای اجتماعــی نپــردازد و بقیــه عمــرش را 

در آرامــش بــا خانــواده اش ســپری  کنــد .
)) آموختم تا وقتی خودم را تغییر نمی دادم نمی توانستم روی دیگران اثر بگذارم... ((

ــا بســتری شــد و در همــان ســال  ــه در بیمارســتانی در پروتوری ــه دلیــل ذات الری ــدال در ســال 2013 ب نلســون مان
درگذشــت. 18 جــوالی روز نلســون مانــدال نــام گــذاری شــده اســت. در ایــن روز از مــردم درخواســت مــی شــود کــه 67 
دقیقــه از وقــت خــود را بــه کمــک کــردن بــه بقیــه اختصــاص دهنــد.67 دقیقــه نمــادی از 67 ســال از زندگــی نلســون 
مانــدال اســت کــه آن را وقــت خدمــت بــه کشــورش کــرد. بســیاری از مــردم آفریقــای جنوبــی بــه نشــانه احتــرام او را )) 

مخولــو (( بــه معنــی پدربــزرگ صــدا مــی زننــد. نلســون مانــدال در کتــاب راه طوالنــی آزادی نوشــته اســت:
)) چیــزی کــه در زندگــی ارزشــمند اســت ایــن اســت کــه مــا چــه تغییــری در زندگــی دیگــران ایجاد کــرده ایــم... این 

اســت کــه ارزش    زندگــی را کــه مــا هدایتــش را برعهــده داشــتیم مشــخص می کنــد. ((
)) طــوری زندگــی کنیــد کــه گویــی هیــچ کــس بــه شــما نــگاه نمــی کنــد و طــوری خودتــان را ابــراز کنید کــه گویی 

تمــام مــردم دنیــا دارنــد بــه شــما گوش مــی دهنــد . ((
)) گاهــی رســالت یــک نســل ایــن اســت کــه عالــی باشــند !  شــما مــی توانیــد همــان نســل عالــی باشــید ... بگذارید 

عظمت و ســرافرازی شــما شــکوفه بزنــد . ((

نلسون ماندالفقر یک  پدیده ی ذاتی نیست، بلکه ساخته دست بشر است
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مهاتما گاندی مردم بسیاری در جهان گرسنه هستند و خدا نمی تواند جز به صورت نان برای آنها ظاهر شود

 در ســال 1392، نمایشــی بــه نــام " هفتمیــن برخــون خــوان رســتم"  بــه نویســندگی و کارگردانــی شــارمین میمندی 
نــژاد، در کارگاه نمایــش خانــه ی هنــر جمعیــت امــام علــی)ع(  تهیــه گردیــد کــه بــه صــورت خصوصــی بــرای برخــی 
هنرمنــدان و اندیشــمندان و اعضــاء جمعیــت اجــرا شــد. در ایــن اجــرا فرهنگــی کــه در محلــه هــای فقیــر بــه خصــوص 
در زمینــه ی نــگاه بــه کــودکان وجــود دارد، در قالــب زندگــی دو کــودک کار مــورد بررســی قــرار گرفــت و جایــگاه ایــن 
در کــودک، در خانــواده، محلــه و جامعــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. یکــی از مخاطبــان ایــن تئاتــر خانــم دکتــر ســارا 
شــریعتی، متفکــر و اســتاد جامعــه شناســی دیــن بودنــد کــه چنــد روز بعــد در ســخنرانی خــود، در رونمایی کتــاب " منهای 
ــاره ی رابطــه ی دیــن و فقــر، تحلیلــی  فقــر" عالمــه حکیمــی، بــه دیالوگهایــی از ایــن نمایــش اشــاره داشــت و در ب
ارزشــمند ارائــه نمودنــد و در ســخنرانی دیگــری، نقــش اندیشــمندان و روشــنفکران را در ایــن زمینــه یــاد آور شــدند که در 

ذیــل، بخشــهایی از ایــن دو ســخنرانی بــا توجــه بــه موضوعیــت فقــر، آورده شــده اســت.
                 برخــی از مورخــان مــی گفتنــد: فقــر همیشــه و همــه جــا بــوده و هســت. مختــص بــه جامعــه و زمانــه 
مــا نیســت. فقــر همــراه جامعــه انســانی و پدیــده ای طبیعــی اســت. و بــا ایــن تحلیــل، فقــر را همــذات جوامــع انســانی 
دانســتند و بــدان ابدیــت بخشــیدند. جامعــه شناســی امــا نــگاه دیگــری بــه پدیــده فقــر داشــت. جامعــه شناســی، فقــر 
تاریخــی و ابــدی مورخــان را، نــه یــک پدیــده طبیعــی کــه یــک محصــول اجتماعــی میدانســت. چرا کــه به گفتــه عالمه 
حکیمــی "فقــر ذاتــی نیســت، فقــر و محرومیــت هــا عرضــی و تحمیلــی اســت و از ســوی اغنیــا و عملکــرد حاکمیت هــا 
بــه محرومــان تحمیــل مــی شــد". جامعــه شناســی بــا رد طبیعــی بــودن فقــر، امــکان مبــارزه بــا آن را فراهــم می ســاخت 
و بــر ایــن تاکیــد مــی کــرد کــه ایــن جامعــه نابرابــر را مــا ســاخته ایــم پــس مــا هــم میتوانیــم تغییــرش دهیــم. از طرفــی 
نــگاه اجتماعــی بــه فقــر، وجــه مشــخصه دیگــری هــم در فقــر موجــود در جامعــه مــا، شناســایی مــی کــرد و آن نقــش 
دیــن بــود. ایــن فقــر و البتــه ایــن ثــروت در جامعــه ای وجــود دارد و قــدرت مــی یابــد کــه بــا دیــن نــام گــذاری شــده، 
هــم فقــرش توجیــه دینــی میشــود و هــم ثروتــش توزیــع دینی. هــم ســرمایه گذاریــش با ادبیــات دینــی، خدمت گــزاری 
بــه مــردم نامیــده میشــود، هــم مواجهــه بــا فقــرش بــا ادبیــات دینــی، توصیــه مــی شــود. در نتیجــه بــه نظــر مــن، اگــر 
مارکــس در جامعــه صنعتــی، از ســرمایه اقتصــادی بحــث میکــرد، اگــر بوردیــو در اروپــا سیاســت را یــک مــاورا- ســرمایه 
بــا نوعــی خودمختــاری شناســایی میکنــد، در جامعــه مــا ایــن دیــن اســت کــه چنیــن نقــش فراگیــری را ایفــا میکنــد در 

نتیجــه وجــود فقــر در ســیمای چالشــی بــرای دیــن ظاهــر مــی شــود.
                 دیــروز یکــی از دانشــجویانم از مــن پرســید کــه شــما کــه مــی گوییــد اصلــی تریــن مســاله جامعــه 
مــا دیــن اســت، پــس چــرا بــر فقــر تکیــه می کنیــد؟ بــه او گفتــم: چــون فقــر صــورت مســاله اســت، امــا نبایــد از ایــن 
واقعیــت غافــل شــویم کــه در جامعــه مــا همــه چیــز بــه دیــن ختــم مــی شــود. چــرا فقــر چالشــی بــرای دیــن اســت؟ 
و چــرا در تحلیــل فقــر موجــود نقــش دیــن را برجســته مــی کنیــم؟ چــون دیــن اســت کــه بــه تعبیــر گرامشــی، ایــده 
ــرادری را ایجــاد می کنــد. دیــن اســت کــه تاکیــد می کنــد انســان هــا طبیعــت واحــدی دارنــد و انســان  برابــری و ب

 فقر و دین 

  دکتر سارا شریعتی

بــه عنــوان مخلــوق خــدا، بــرادر و برابــر بــا دیگــر انســان 
هاســت. دیــن اســت کــه مــی گویــد مــا همــه فرزنــدان 
ــدان اســماعیل و اســحاق و در  ــه فرزن ــم، هم ــک خدایی ی
نتیجــه همــه بــا هــم برابریــم. دیــن اســت کــه بــا طــرح 
ایــده برابــری طبیعــی انســان، نابرابــری موجــود اجتماعی را 
غیــر طبیعــی می خوانــد. در عیــن حــال بــه گفته گرامشــی، 
دیــن تاکیــد می کنــد کــه ایــن همــه متعلق بــه ایــن جهان 
نیســت و در جهانــی دیگــر تحقــق مــی یابــد، بدیــن ترتیب 
در میــان انســان هــا افــکار برابــری، بــرادری و آزادی نطفــه 
ــود را  ــه خ ــه ک ــان اقشــاری ک ــم در می ــدد، آن ه ــی بن م
ــد و در  ــرادر نمــی دانن ــد و ب ــر نمــی بینن ــا یکدیگــر براب ب
نسبتشــان بــا دیگــر انســان هــا، خــود را آزاد نمــی بیننــد. 
از ایــن رو گرامشــی از دیــن بــه عنــوان بزرگتریــن "اتوپیــا" 
و بزرگتریــن متافیزیکــی کــه در تاریــخ ظهــور کرده اســت، 
نــام مــی بــرد. ادیــان امــا ایــن ایــده بــرادری و برابــری را 
نــه یــک اتوپیــا که "وعــده خــدا" مــی داننــد و تاکیــد دارند 
کــه پیامبــران بــرای ابــالغ ایــن دعــوت مبعــوث شــده انــد. 
از طــرف دیگــر، دیــن اســت کــه در برابــر واقعیــت موجــود، 
ــر می دهــد.  ــت و نظمــی دیگــر خب نظــم حاکــم، از واقعی
دیــن بــا تکیــه بــر ایــن ایــده، کــه ایــن جهــان، ایــن دنیــا، 
ایــن واقعیــت، ابــدی و ازلــی نیســت، و بــا تعییــن جهــت 
ادیــان بــه ســمت واقعیتــی دیگــر، ایــده مقابلــه و مبــارزه با 
نظــم موجــود را تقویــت می کنــد. همــه پیامبــران، در برابــر 
نظــم موجــود جامعــه خودشــان قــد علــم کردنــد. ابراهیــم 
در برابــر بــت پرســتان، موســی در برابــر فرعون، عیســی در 
برابــر رومیــان و محمــد در برابــر قریــش... و بــه ایــن معنــا، 
دیــن، همــان، امیــد اســت. امیــد فردایــی دیگــر، واقعیتــی 

آرمانی.

اّمــا فقرهــم بــه عنــوان یــک واقعیــت، تکذیــب دیــن 
اســت و در برابــر آن. فقــر در قــرآن هــم همیــن اســت: آیــا 
تکذیــب کننــده دیــن را دیــده ای؟ تکذیــب کننــده دیــن 
کیســت؟ کســی کــه یتیــم را از خــود مــی رانــد. کســی که 
فقیــر را اطعــام نمــی کنــد. مــی بینیــد؟ از فعــل دیــده ایــد 
و نــه شــنیده ایــد اســتفاده می شــود و بــر معیــار عملــی و 

نــه گفتــاری تاکیــد مــی شــود. کســی کــه فقیــر را اطعــام 
نمی کنــد، کســی کــه یتیــم را از خــود مــی رانــد. در نتیجــه 
تاکیــد دارد کــه تکذیــب کننــده دین، کســی نیســت که در 
گفتــار، دیــن را نفــی می کنــد بلکــه کســی اســت کــه در 
عمــل اجتماعــی نیازمنــد را از خــود مــی رانــد. ایــن تکذیب 
ــتند؟  ــانی هس ــه کس ــرآن چ ــر ق ــن از نظ ــدگان دی کنن
دینــداران. نمازگزارانــی کــه ریــا می کننــد و مانــع خیرنــد. 
پــس وای بــر نمــاز گــزاران! و روایاتــی از ایــن دســت کــه 
ــود"،  ــارج می ش ــن خ ــود، دی ــی ش ــر وارد م ــی فق " وقت
ــه  ــا هم ــداری"... اینه ــم ن ــاد ه ــداری، مع ــه ن ــاش ک "مع
حجتــی هســتند بــر تقابــل فقــر و دیــن. بــر تکذیــب دیــن 
به وســیله فقــر. اخــالق اقتصــادی همــه ادیــان ابراهیمــی 
نیــز بــر مبــارزه بــا فقــر شــکل گرفتــه و بــا ارزش هایــی 
چــون احســان، تعــاون و همبســتگی پیونــد خــورده اســت. 
در یهودیــت عشــریه، در مســیحیت، احســان و در اســالم 
زکات از مهمتریــن دســتورات دینــی اســت و اینهــا همــه 
ــر و کاهــش شــکاف  ــا فق ــارزه ب ــت مب نشــان دهنده اهمی
هــای طبقاتــی در ادیــان ابراهیمــی اســت. مگر با یــادآوری 
آن آمــوزه هــا، مــی تــوان ادعــا کــرد کــه جامعــه ای کــه 
چهــار راههایــش را کــودکان کار و فقــر و خیابانــی تصــرف 
کــرده انــد، و نمادهــای فقــر و ثروت چنیــن آشــکار در برابر 
هم انــد، یــک جامعــه اســالمی ســت؟ بــا ایــن وصــف مــی 
تــوان پرســید کــه موقعیــت دیــن واقعــا موجــود، در مبــارزه 
بــا فقــر چیســت؟ چــرا در جامعــه مــا، دیــن تکذیــب فقــر 
نیســت؟ متأســفانه مســئله فقر ســرفصل مطالعات نخبگان 

و علــوم اجتماعــی مــا نیســت. 
]دکتــر ســارا شــریعتی بــه جریانــی کــه باعث شــد وی 
در ایــن نشســت شــرکت کنــد اشــاره کــرد و گفــت: [ هفته 
قبــل از دریافــت کتــاب » منهــای فقــر« ، مــن بــه تئاتــری 
از طــرف جمعیــت دانشــجویی امــام علــی)ع( دعوت شــدم. 
ایــن نمایــش در ســالن تئاتــر برگــزار نمــی شــد. بلکــه در 
یــک خانــه و یــا پناهــگاه کــودکان کار و کــودکان خیابــان 
ــن در  ــد و م ــی ش ــا م ــوی برپ ــه مول ــی در محل و در اتاق
ــا چــه  ــم ب ــدون اینکــه بدان ــردم ب ــر شــرکت ک ــن تئات ای
چیــزی مواجــه مــی شــوم. ایــن تئاتــر بــا نــام » هفتمیــن 
برخــون خــوان رســتم« جریــان دو کــودک خیابانــی 
ــه  ــه در محل ــود ک ــه« ب ــهراب« و» ای بچ ــم »س ــه اس ب
غربــت- کنایــه از غربتــی هــا و غریبــه هــا- زندگــی مــی 
کردنــد. کــودک اول ســهراب نــام داشــت امــا کــودک دوم 
"ای بچــه" بــود بــه دلیــل اینکــه ایــن بچــه هــا شناســنامه 
یــا اوراق هویتــی ندارنــد. ســهراب در مناطــق شــمالی فــال 
ــت  ــی گف ــه داشــت و م ــی فروخــت و» ای بچــه« وزن م
اگــر کنــار وزنــه یــک خــودکار و دفتــر هــم بگــذاری خیلی 
خــوب مــی شــود، چــون مــردم مــی بیننــد کــه تــو درس 

مــی خوانــی و بیشــتر کمکــت مــی کننــد.

کســی  دیــن،  کننــده  تکذیــب 
ــی  ــن را نف ــار، دی ــه در گفت ــت ک نیس
ــه در  ــت ک ــی اس ــه کس ــد بلک می کن
ــود  ــد را از خ ــی نیازمن ــل اجتماع عم
ــدگان  ــب کنن ــن تکذی ــد. ای ــی ران م
دیــن از نظــر قــرآن چــه کســانی 
نمازگزارانــی  دینــداران.  هســتند؟ 
ــد.  ــع خیرن ــد و مان ــا می کنن ــه ری ک
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امام علی )ع( فقر ،  مرگ بزرگ است. 

جامعــه برابــر بــود و وقتــی انقــالب شــد، بچــه هــا را بــه 
کاخهــا مــی بردنــد و بــه آنهــا نشــان مــی دادنــد کــه آنهــا 
چگونــه زندگــی مــی کردنــد و شــما چگونــه. امــا مرحلــه 
آرمانــی و انقالبــی کــه گذشــت، اراده زندگــی جــای خــود 
ــه آرمــان انقالبــی داد. انقالبــی دیــروز احســاس مــی  را ب
کنــد کــه مبــارزه، انقــالب و جنــگ آنهــا را از زندگــی عقب 
انداخــت، بنابرایــن ســهم خــود را از زندگــی مــی طلبــد. بعد 
مــی بینــد چــه چیزهایــی ســهم مــن شــد فقــر و... اینجــا 
ایــن مــن جــای خــود را بــا قــدرت پــر کــرد. مــِن قــدرت 
برگشــت بــرای اینکــه عــذاب وجــدان گذشــته را جبــران 
ــد،  ــان نیام ــه می ــر ســخن ب ــر از فق ــم دیگ ــم ک ــد. ک کن
بلکــه فقــرا مطــرح شــدند. دیگــر اینجــا فقــر یــک مســئله 
اجتماعــی نیســت، بلکــه مســئله اصلــی وجــود فقــرا شــد و 
مســئله فقــر بــه عنــوان یــک مســئله اجتماعــی بــه ویژگی 
هــای شــخصی فقــرا تقلیــل یافــت. مثــال در پاریــس دیدم 
کــه مــادری در حالــی کــه دســت کودکــش را گرفتــه بــود 
ــه او یــک فقیــر را نشــان داد و گفــت: ببیــن اگــر درس  ب
نخوانــی سرنوشــتت مثــل ایــن مــی شــود. یعنــی چــون 
درس نخوانــدی و چــون عرضــه نداشــتی و چــون زرنــگ 
ــی  ــر م ــی فقی ــش نرفت ــی پی ــابقه زندگ ــودی و در مس نب
شــوی. امــا اگــر درس بخوانــی مشــکل حــل مــی شــود. 
یعنــی ایــن مســئله فقــر یــک مســئله فــردی اســت کــه به 
قابلیتهــای فردی بســتگی دارد. پــس جامعه و ســاختارهای 
آن مقصــر نیســت و حــاال کــه یــک مســئله فــردی اســت، 

بایــد بــا ترحــم مذهبــی آن را حــل کــرد.
جالب اینکه در همین ترحم نیز باز خودخواهی فردی وجود 
دارد؛ یعنی افراد برای رفع فقر به فقرا کمک نمی کنند، بلکه 
برای رستگاری روح و حفظ خود و بیمه فرزندان خود دست به 
این کار می زنند و باز هم هدف و مسئله اصلی خود و من می 
شود و در اینجا چهره خیر، جانشین چهره مبارز اجتماعی شد.

امروز ما در جامعه خود نظیر آنچه در جوامع توسعه یافته 
اتفاق افتاد را می بینیم که هر کسی در محیط خود مشغول 
است و از اقشار دیگر جامعه غافل است و در این جامعه قطعه 
قطعه شده مسئله بافت اجتماعی زیر سؤال می رود و فقر در 
هزار و یک چهره در حال خودنمایی است و در دانشگاه می 
بینیم که همه دانشجویان در پرسشنامه، خود را از طبقه متوسط 
معرفی می کنند و گویی هیچ فقیری در میان آنها نیست، چون 

شرم دارد بگوید من فقیر هستم.
دولت و سیاست مسئول حل فقر است؛ دومین مقصر 
مسئله فقر، جامعه و من و شما هستیم. زمانی که در یک جامعه 
کسی گرسنه است، من مسئول هستم. دولت و قدرت و جامعه 
مسئول هستند. ما با واگذاری مسئله فقر، آن را به عوام فریبان 
سپردیم. زمانی که دین، روشنفکری و دانشگاه مسئله فقر را 

رها می کنند، این مسئله به سمت نادرست کشیده می شود.
از ما می خواهند به دلیل سیاه نمایی صدای فقر را در 
نیاوریم و از بس که این کار را انجام داده ایم، حساسیت خود 

را نیز به فقر از دست داده ایم. باید جامعه آکادمیک و جامعه 
روشنفکری و جامعه دینی و جامعه سیاسی خود را مورد پرسش 

بگیریم که شما برای رفع فقر چه کردید و کجا بودید؟

نتیجه می گیرم: وجود فقر مطلق، به عنوان اولین عامل 
جرم و جنایت و فساد در جامعه ما، چالشی برای دین است. 
فقر امروز نه صرفا در برابر ثروت بلکه در برابر دین است که 
قد علم می کند. به این معنا که برای مبارزه با فقر، به سراغ 
ثروت رفتن کافی نیست و نمی توان در نقد نظام و سیاست 
سرمایه از نقش و جایگاهی که دین در توزیع و توجیه ثروت 
دارد، صرف نظر کرد و از این روست که در متن دین، روایتی 
دیگر واقعیت دین را به نام حقیقت آن به چالش می خواند. 
سیاست و دین، مبارزه با فقر را رها کرده، اما مردم تملکش 
کرده اند. وظایفی که در دیگر کشورها اغلب از وظایف دولت 
است، مردم به عهده گرفته اند و در غیبت سازمان های صنفی 
حمایت از کار و کارگران و اقشار مختلف اجتماعی جامعه، 
اجتماعات خود را سازمان داده اند: سازمان های مردم نهاد، 
غیر دولتی، انجمن های نیکوکاری، جمعیت های امداد، مراکز 
کارآفرینی، خانه های کودک، مجالس زنان برای تامین خرج 
تحصیل، جهیزیه عروس یا کمک عمل جراحی کارگری که 
پول مداوا ندارد. اینجاست که "تعاون" و"همبستگی" مدنی به 
یک پروژه نجات بدل می شود و ارتقا می یابد. پروژه ساخت 
"جامعه ی منهای فقر". پروژه نجات آرمان خواهی ما. آیا این 
کافیست؟ تا این حد کم توقع شده ایم؟ بی شک خیر. اما الزم 
است. شرط الزم برای مقابله با استیصال، البته اگر نخواهیم 

صرفا درعالم ذهن فتوحات کنیم!

منابع:

http://goo.gl/14xkHi
http://goo.gl/IZqH1m

داســتان ایــن نمایــش داســتان خشــونت، فقــر، تجــاوز، درد و... بــود و داســتانی بــه قدمــت تمــام آســیبهای اجتماعــی 
بــود کــه در تمــام 2 ســاعت نمایــش یک بــار تنهــا نــام خــدا بــرده شــد و هیــچ ارجاعــی بــه دیــن نداشــت و ایــن زمانــی 
بــود کــه ســهراب بــرای » ای بچــه« تعریــف مــی کــرد کــه وقتــی فــال مــی فروختــم زنــی از مــن فــال خریــد و گفــت: 
"خــدا بــزرگ اســت" و ســهراب ایــن را بــا تمســخر بــرای »ای بچــه« نقــل مــی کــرد و بعــد بالفاصلــه بــا خشــم مــی 
گویــد: خــدا کجــا بــود وقتــی گرســنه بــودم؟ خــدا کجــا بــود وقتــی درد داشــتم؟ خــدا کجــا بــود وقتــی زیــر شــالقهای 
پــدرم کبــود شــدم؟ و... و بعــد خطــاب بــه تماشــاچیان گفــت: "شــما کجــا بودیــد...؟ " این حــرف مرا بــه یاد داســتان یکی 
بــود یکــی نبــود انداخــت؛ یکــی هســت کــه فقــر اســت و یکــی نیســت که مائیــم و هیــچ فکــر نمــی کنیــم در جامعه چه 
فجایعــی بــه خاطــر فقــر ایجــاد مــی شــود. در بازگشــت از نمایــش داشــتم فکــر مــی کــردم کســانی کــه در فقــر مطلــق 
بــه ســر مــی برنــد، یعنــی از نیازهــای اولیــه مثــل خــوراک و پوشــاک هــم محرومند، آیــا خدا بــرای اینهــا جایگاهــی دارد؟ 
دیــن چــه معنایــی برای شــان دارد و آیــا امیــد در زندگــی آنهــا مفهومــی دارد؟ و ... تــا اینکــه بــه خانــه رســیدم و تلویزیــون 
را روشــن کــردم و دیــدم چندیــن کانــال بــه مباحــث دینــی و حجــاب و ... مــی پرداخــت امــا هیــچ شــبکه ای دربــاره فقــر 
برنامــه نداشــت و اینجــا بــه نظــر مــی رســید کــه دغدغــه دیــن، فقــر نیســت و در ایــن چالــش فکــری بــودم کــه کتاب» 

منهــای فقــر« عالمــه حکیمــی به دســتم رســید.
کتاب "منهای فقر" می توانست برای »محمد یونس« باشد که میلیونها نفر فقیر را نجات داد ، یا این کتاب می توانست 
برای یک مبارز مارکسیست باشد؛ اما این کتاب از یک عالم راستین دین است که به ما می گوید هرجا فقر است، دین نیست 
و هدف از بعثت انبیا قسط است و این عالم دین است که به ما می گوید شاخصه اصلی جامعه دینی، عدالت است. چرا انقالب 
اتفاق می افتد؟ برای دستیابی به جامعه عادالنه . کتاب »منهای فقر« برای من پیام از جانب یک عالم دینی بود، به دلیل اینکه ما 
مشروعیت دینی نداریم اگر درباره این مسئله و بحث عدالت اجتماعی و قسط سخن بگوییم با اتهام پاراداریم مارکسیست مواجه 
می شویم، اما این مسئله فراموش می شود که اصل تشیع عدالت است و امامت محصول عدالت است و کسی که حساسیت 
نسبت به عدالت و قسط به خرج می دهد، متهم به پارادایم مارکسیستی می شود. این نشان می دهد که تا چه حد دین از اصل 
و هدف خود در این جامعه دور شده است و بحث فقر آنقدر بدیهی است که هیچکس به آن نمی اندیشد و در یک جامعه که 

دین رسمیت دارد، نخبگان و قدرت و سیاست به آن بی توجه هستند.
در آکادمــی و علــوم اجتماعــی مــا فقــر ســرفصل نیســت و کمتریــن حجــم کتــب علــوم اجتماعــی بــه فقــر مربــوط 
مــی شــود، افــزود: وقتــی از فعــاالن علــوم اجتماعــی ســؤال مــی کنیــم کــه آســیبهای اجتماعــی را ذکــر کننــد از اعتیــاد، 
فحشــا، ... نــام مــی برنــد امــا غافــل از ایــن هســتند کــه علــت العلل همــه اینهــا فقــر اســت. در صورتی که کالســیکهای 
علــوم اجتماعــی فقــر را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. بنابرایــن فقــر همیشــه مســئله اصلــی اجتماعــی بــوده و هســت.

اگــر در اروپــا در ســالهای دهــه 60  فقــر فــرود داشــت و دوبــاره در دهــه 70 ســر بــرآورد در ایــران قبــل و بعــد از 
انقــالب فقــر همــواره مطــرح بــوده اســت. همــه مبــارزان مــا یکــی از انگیــزه هــای شــان بــرای ایــن انقــالب، ســاخت 
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6768 داروین اگــر بدبختــی یــک فقیــر از قوانیــن طبیعــت نشــأت نگرفتــه باشــد و از جامعــه انســانی 
آمــده باشــد، ایــن بزرگتریــن گنــاه ماســت

  فرزاد حسینی

 نه من بسوزم و او شمع 
 انجمن باشد... 

شنبه 23 اسفند 1393 بود. حدود ظهر یکی از اعضای جمعیت امام علی در خرمشهر تماس گرفت :
سالم...  -
سالم.  -

یه خبر بدی رو می خوام بگم. همین االن یکی از جوونهای خرمشهر در شهرداری از فقر خودش رو سوزوند.  -
انـگار یـه لحظـه زمـان متوقف شـده بـود. به این فکـر می کـردم که چطور یـک نفر به نقطه ای می رسـد کـه خودش 
را بـه آتـش مـی کشـد. بـه ایـن فکر می کردم کـه به آتش کشـیدن چه معنی می تواند داشـته باشـد. به این فکـر می کردم 
کـه حـاال خانـواده ایـن مـرد چه حالی دارنـد. و اینکه آیا ایـن مرد زنده می مانـد و برای درمانـش چقدر هزینه باید بشـود و آیا 

او و خانـواده اش چطـور از پس چنین هزینه سـنگینی بـر خواهند آمد...
افکار گوناگون، چون حباب از سـرم رد می شـد و  بال تکلیفی جایگزینشـان. فکر کردم شـاید ننها کاری که بتوان در این 
لحظـه انجـام داد، همـدردی بـا خانـواده ی فـرد سـوخته و کمک به درمان او باشـد.  لذا به ایشـان گفته شـد کـه ببینید برای 
درمـان ایـن جـوان چـه کمکی از دسـت ما برمیآید و خانـواده اش چـه نیازهایی دارنـد. و لطفا یک گزارش بنویسـید از چیزی 

کـه دیده اید و برایم بفرسـتید...
همان شب دوباره از خرمشهر تماس داشتم:

اسـمش یونـس بـود. متولد 28 اسـفند 1362. ازدواج کـرده و دو تا بچه کوچک داره، الیاس که هفت سالشـه و رقیه   -
سـه سـاله. همسـرش هم خانم جوانی اسـت. تنها درآمد خانواده دستفروشـی یونس در دکه کوچکی در یکی از خیابان های 

خرمشـهر بـوده. صاحبخانه شـون هم خواسـته کرایه خونه رو زیـاد کنه...
اون شـب از خرمشـهر گـزارش مکتوبـی به دسـتم رسـید که از زبان یک شـاهد عینی از ماجرا نوشـته شـده بـود. بعدا با 
پـرس و جوهایـی کـه از خانـواده یونـس و چنـد نفر دیگر از مردم خرمشـهر کـردم ماجـرا را دقیق تر فهمیدم. داسـتان خیلی 

دردناکـی بوده...
یونـس یـک دکـه کوچک در کنار خیابانی در خرمشـهر برای خودش دسـت و پا کرده بوده اسـت. جایـی که ظاهرا خیلی 
از افـراد دسـتفروش دیگـر هـم آنجا بسـاط پهن می کنند و کار می کنند. ظاهرا سـتاد سـد معبر شـهرداری چندین بـار برای 
جمـع آوری بسـاط دسـتفروش هـا در ایـن منطقه اقـدام کرده اسـت. حتی دکه یونس را چنـد بار برده بودنـد و او دوبـاره آن را 
برپـا کـرده بـود. در آخرین مورد و پس از آنکه فشـارهای بسـیاری بر روی دسـتفروش های منطقه آمده، صبح روز 23 اسـفند 
کسـی بـا یونـس تمـاس می گیرد و مـی گوید: »یونس دکـه ات رو بردند.« یونس پریشـان و ناراحت از خانه بیـرون می آید و 
به سـمت شـهرداری می رود. خودش را به سـتاد سـد معبر می رسـاند و طلب می کند که دکه اش را پس بدهند... اما کسـی 
انگار صدایش را نمی شـنود. کسـی نمی بیند که یک نفر بیکار شـده اسـت و شـاید امشـب نتواند غذایی به فرزندانش برساند..
بنـا بـه گفته شـاهدان عینی، ماموران شـهرداری بـه یونس می گویند برو هـر کاری می خواهی بکن، همین اسـت که 

گزارشی از واقعه مرگ دردناک یونس عساکره و اقدامات جمعیت 

در حمایت از خانواده او

هسـت. یونـس مـی گویـد خـودم را آتش مـی زنم. بـاز به او 
مـی گویند بـرو بزن...

یونس که در فشـار شـدیدی قرار داشـته، تنها راه شـنیده 
شـدن صدایـش را آتـش کشـیدن خود مـی بینـد. یونس به 
جای اقتصادمشـکل دار جامعه، مفسـدان اقتصـادی، ماموران 
بـی رحـم و شـهرداری چی ها، خـودش را مجـازات می کند.
یونـس خـودش را به آتش می کشـد. شـاهدان عینی به 
مـا گفته انـد، کـه مامـوران شـهرداری موبایل های شـان را 
در آوردنـد و شـروع کردنـد بـه فیلـم گرفتـن! و بعـد چند نفر 
هـم پیـدا شـدند که بـه فکـر خاموش کـردن یونـس بیفتند 
ولـی یونـس در آتش می سـوخت و خـودش را بـه در و دیوار 
مـی کوبیـد... چهـار کپسـول آتشنشـانی آوردند و هـر چهار 
کپسـول ظاهرا خالی بوده اسـت و ظاهرا منقضی شـده بودند. 
سـرانجام یـک کپسـول سـالم میآورنـد و پس از پنـج دقیقه 
سـوختن، آتـش خامـوش مـی شـود. امـا یونس حـاال دیگر 

دچار سـوختگی درجه سـه شـده اسـت. ...
بـه رابـط جمعیـت در خرمشـهر گفتیـم هـر کاری برای 
درمـان یونـس الزم اسـت بگوینـد ما کمک می کنیـم. ولی 
متاسـفانه بعـدا متوجـه شـدیم فضـای بسـیار شـدید امنیتی 
درسـت شـده اسـت و اصال اجازه هیچ گونه کمکی به یونس 
داده نمـی شـود. نهایتا نه به ما اجـازه دیدن یونـس را دادند و 
نـه اجـازه کمک کردن بـه او را دادنـد. فقـط در دوم فروردین 
1394 خبر فوت یونس را در بیمارسـتانی در تهران شـنیدیم و 

همـان روز قـول دادیم خانـواده یونس را تنهـا نگذاریم.
بالفاصلـه بـا مدیرعامـل و دیگـر اعضای جمعیـت امام 
علـی صحبـت کردیـم. قـرار شـد طبـق پیشـنهاد مـردم در 
واکنـش به مطلبی که جمعیت در فضـای مجازی در حمایت 
از یونس منتشـر کرده بود، برای فرزندانش خانه ای خریداری 
شـود تا مشـکل مسـکن آنها رفـع گردد. لـذا ایونتی توسـط 
جمعیـت ایجـاد شـد و از مردم دعوت شـد تا هـر یک مبلغی 
اندکـی از حداقـل 10هـزار تومان بـرای خرید ایـن خانه اهدا 
کنند. همچنین خانه ای در خرمشـهر برای آنها قولنامه شـد. 
نیـاز بـه 100 میلیون تومان پول برای خرید خانه داشـتیم که 

در مـدت یـک مـاه این مبلغ تامین شـد.
از سـوی دیگـر پیگیـر شـدیم و از طریـق رابط جمعیت 
در خرمشـهر کار ایـن خانـواده را دنبـال کردیـم تـا بتوانیم از 
شـهرداری خسـارتی بـرای این واقعـه به نفع خانـواده یونس 
بگیریـم. افـراد زیادی در طی سـه ماه نخسـت از درگذشـت 
یونـس به خانـه آنها رفتند. قول هـای زیادی داده شـد. حتی 
شـورای شـهر بـا اذعان بـه خطای شـهرداری قـول داد یک 
مغازه به آنها داده شـود. )البته سـوال اینجاسـت چرا شهرداری 
کـه قـول داده امـروز در نبـود یونـس بـه خانـواده اش مغازه 
بدهـد، قبـال حـق داشـتن دکـه ای را بـرای یونـس متصور 
نبـود؟( همیـن طور وزیر بهداشـت و خیلی افـراد دیگر دولتی 
بـه خانـه یونـس رفتنـد و قولهایـی دادنـد که هنـوز محقق 

نگردیده اسـت .

روزهای پایانی خرداد 1394
پنجشـنبه 28 خـرداد 1394؛ برایم روز خاصی بود. شـب 
قبـل از آن در خرمشـهر میهمـان خانواده یونس بـودم. و بعد 
میهمـان مـزار یونـس شـدم در نخسـتین روز رمضـان. بـر 
مـزار یونس نوشـته بودنـد: »...آتش تـو هنوز افروخته اسـت 

آتشفشـان...« همچون 
صبح، ابتدا رفتیم دفترخانه رسـمی و سـند خانه نوسـازی 
را کـه با کمک شـما برای فرزنـدان یونس خریداری شـد، به 
نـام ایـن عزیزان زدیـم و خانه را از فروشـنده تحویل گرفتیم. 
بـه اتفـاق بـه خانـه جدید رفتیـم... خانـه، تـازه آماده شـده و 
همسـر و دو فرزنـد یونس )الیـاس و رقیه کوچولو( بـه زودی 
بـه آنجا نقل مکان مـی کنند. به خودم میگفتـم: »کاش پدر 
بـود و خانـه نبـود... خانـه بی پـدر چیزی کـم دارد بخصوص 
وقتـی کـه پـدر خانـه یونـس مردی باشـد کـه فقرای شـهر 
را علیرغـم تنگدسـتی خـود رسـیدگی می کـرده اسـت.« در 
خرمشـهر شـنیدم وقتی یونس از دنیا رفت، مردم بسـیاری در 

این شـهر گریسـتند چون یونس را دوسـت داشـتند.
هرگز چشـمهای رقیه را فراموش نمی کنـم وقتی در آن 
گرمـای طاقت سـوز، نگاهم می کرد و مـی دیدم در نگاهش 

سوالی نهفته است...
رقیـه 3 سـاله مهربانانـه کنارم نشسـته بـود... الیاس هم 
همیـن طـور... عکـس پدرشـان را بزرگ بـه دیوار خانـه زده 

بودنـد... جـای یونـس در خانه خالـی بود.
اولیـن روز مـاه رمضـان بـود و مـا از جمعیـت امـام علی 
میهمان خانه مردی شـده بودیم که برای فرو نشـاندن آتش 

بـی عدالتـی ها، خـود را مجازات نمـوده بود.
از پسـر 7 سـاله یونـس پرسـیدم: عمو بزرگ بشـی می 

خـوای چیکاره بشـی؟
گفت: درجه دار )منظورش پلیس بود.

گفتـم چـرا دوسـت داری درجه دار بشـی؟ مگـه اونا چی 
کار مـی کنن؟

گفت: دزدا رو می گیرن پدرشونو در میآرن...
وقتـی تـوی کوچـه هـای فقیرنشـین در گوشـه گوشـه 
خرمشـهر قـدم مـی زدم پیـش خـودم مـی گفتـم: الیـاس، 
پسـرم، یه درجه دار باغیرت بشـو که این سـرزمین اگر درجه 
دارهـای بـا غیرتی داشـته باشـد، بـی عدالتی و فقـر و اعتیاد، 
جـرات نمـی کنند هر روز هـزاران درد و رنج را بـه مردمان در 

گوشـه گوشـه این سـرزمین تقدیم کنند.
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ــت ســاکن  ــا کیفی ــوزش ب ــه آم ــل ب ــده از تحصی ــان بازمان ــش دسترســی کــودکان افغ ــی طــرح  افزای هــدف اصل
محله هــای محــروم ایــران می باشــد.

از جملــه اهــداف طــرح  ارائــه آموزش هــای تحصیلــی و فــوق برنامــه شــامل فرهنگــی، هنــری، ورزشــی، مــددکاری، 
بهداشــتی و درمانــی ، تغذیــه رایــگان و... بــه بیــش از 1000 کــودک افغــان محــروم از تحصیــل در مناطــق حاشــیه ایــران 

طــی یــک پــروژه یــک ســاله توســعه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت.
جامعــه هــدف طــرح را کــودکان پناهنده/مهاجــر افغــان کــه در اثــر دالیــل مختلــف از حــق آمــوزش بــاز مانده انــد و 
یــا از ادامــه تحصیــل محــروم شــده اند، تشــکیل می دهنــد. از جملــه دالیــل اصلــی محرومیــت از تحصیــل ایــن کــودکان 
ــی، فقــر  ــع اقامــت قانون ــرای پرداخــت شــهریه های آموزشــی، موان ــوان مشــکالت اقتصــادی و عــدم تمکــن ب را می ت
فرهنگــی، زندگــی در محله هــای حاشــیه و معضل خیــز و پرخطــر، و عــدم دسترســی بــه مراکــز آموزشــی بــا کیفیــت 

برشمرد.

درباره پروژه
در تابســتان ســال 1393 جمعیــت مســتقل امــداد دانشــجویی ـ مردمــی امــام علــی )ع( ضمــن تعریــف یــک پــروژه 
همــکاری مشــترک بــا ســازمان یونیســف و اداره کل اتبــاع و مهاجریــن خارجــی ایــران )بافیــا(، تصمیــم بــر آن گرفــت تــا 
تعــداد کــودکان افغــان تحــت پوشــش خــود را از 650 کــودک بــه بیــش از 1000 کــودک افزایــش دهــد. ایــن افزایــش 
ظرفیــت بــا ارتقــای تــوان مراکــز موجــود و نیــز شناســایی و ایجــاد مراکــز جدید انجــام گرفــت. به گونــه ای کــه خانه های 
ایرانــی فرحــزاد، خاک ســفید، لــب خــط، دروازه غــار، مولــوی، شــهر ری، ملک آبــاد، شــیراز، کرمــان و مشــهد ظرفیــت خود 
را بــرای پذیــرش کــودکان افغــان افزایــش دادنــد و خانه هــای ایرانــی احمدآبــاد مســتوفی، سرآســیاب، قرچــک ورامیــن، 
پاکدشــت، اصفهــان، گــرگان و قــم بــا شناســایی کــودکان افغــان محــروم از تحصیــل در مناطــق جدیــد، ایجــاد و آغــاز به 

کردند. کار 

ـ در پایان اردیبهشت 1394 تعداد کودکان افغان تحت حمایت خانه های ایرانی جمعیت امام علی)ع( 
بــه گــزارش جمعیــت امــام علــی تــا پایــان اردیبهشــت 1394، در مجمــوع تعــداد 1174 کــودک افغــان محــروم از 
تحصیــل در 17 خانــه ایرانــی همــکار در اجــرای ایــن طــرح در سراســر ایــران، ثبت نــام شــده اند. ایــن کــودکان بنــا بــه 
دالیــل مختلــف از خدمــات حمایتــی جمعیــت بهره منــد شــده اند. از میــان ایــن تعــداد کــودک افغــان تحــت حمایــت، 
ــام  ــام در مــدارس رســمی، در خانه هــای ایرانــی جمعیــت امــام علــی ثبت ن ــه دلیــل عــدم امــکان ثبت ن 1015 مــورد ب
شــده بوده انــد کــه از ایــن تعــداد، جمعــاً 880 کــودک افغــان بازمانــده از تحصیــل در 16 خانــه ایرانــی فعــال در ایــن طــرح 
در سراســر کشــور، تحصیــل می کننــد. و تعــداد 135 نفــر دیگــر در شــهر کرمــان بــه دلیــل برخــی مشــکالت در عــدم 

امــکان فعالیــت ایــن دفتــر، هم چنــان از ادامــه تحصیــل محــروم مانده انــد.
ــده از تحصیــل کــه هم اکنــون تحــت حمایــت خانه هــای ایرانــی جمعیــت امــام  ــار کــودکان افغــان بازمان در کن

  فرزاد حسینی

 گزارش اجرای طرح آموزش ابتدایی برای 
کودکان و زنان افغان در خانه های ایرانی 

علــی در مناطــق یــاد شــده مشــغول بــه تحصیــل هســتند، 
ــت  ــت حمای ــم تح ــر ه ــان دیگ ــودک افغ ــداد 159 ک تع
همیــن خانه هــای ایرانــی هســتند کــه بازمانــده از تحصیل 
نمی باشــند و بــه مدرســه می رونــد. ایــن عزیــزان در خانــه 
ایرانــی از خدمــات کمــک آموزشــی و کالس هــای تقویتــی 
ــه خانه هــای  ــن کــودکان ب ــد. ای ــگان اســتفاده می کنن رای
ــه خصــوص  ــد و در کالس هــای تقویتــی ب ــی می آین ایران
در زمــان امتحانــات پایــان تــرم و هم چنیــن کالس هــای 
ــاد شــده جــزو  ــودکان ی ــد. ک ــه شــرکت می کنن فوق برنام
خانواده هــای کــم درآمــد و آســیب پذیر هســتند کــه ســعی 
شــده اســت بــا فعالیت هــای مــددکاری از معضــالت 
ــان  ــای آن ــر خانواده ه ــد گریبان گی ــه می توان ــی ک اجتماع
ــتند  ــودکان هس ــن ک ــان ای ــود. در می ــته ش ــردد، کاس گ
کودکانــی کــه اوراق هویتــی نداشــتند امــا بــا پیگیری هــای 
مــددکاران جمعیــت امــام علــی در مــدارس رســمی دولتــی 

ــده اند  . ــام ش ــت ن ثب
الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد دفاتــر جمعیــت امــام 
علــی در سراســر کشــور 30 مرکــز می باشــد کــه تنهــا 17 
مرکــز فــوق بــرای اجــرای ایــن طــرح انتخــاب شــده بودند. 
ــتان ها  ــایر اس ــون در س ــه هم اکن ــی اســت ک ــن در حال ای
ــر 300 کــودک  ــغ ب ــز، بال ــی نی و در ســایر خانه هــای ایران
افغــان دیگــر نیــز تحــت حمایــت قــرار دارنــد و خدمــات 
مشــابهی بــه آنــان ارائــه می شــود کــه شــامل ایــن طــرح 

نبوده انــد.
برنامــه آموزشــی تحصیلــی ایــن کــودکان در خانه های 
ــرورش  ــوزش و پ ــمی آم ــای رس ــق کتاب ه ــی، طب ایران
ایــران می باشــد. بــه طــوری کــه معلمــان داوطلــب پــس 
ــام  ــت ام ــی در جمعی ــی معلم ــای آموزش ــی کارگاه ه از ط
علــی، نســبت بــه آمــوزش ایــن دروس بــر اســاس طــرح 
ــال  ــان س ــد. در پای ــدام می کنن ــخص اق ــای مش درس ه
ــه می شــود و  ــز از هــر کــودک آزمــون گرفت ــی نی تحصیل
کارنامــه ای از طــرف جمعیــت امــام علــی بــرای وی صــادر 

خواهــد شــد. 

برون دادها، انتظارات و نتایج طرح
اشــتیاق  شــاهد  طــرح،  ایــن  اجــرای  زمــان  از 
ــل  ــه تحصی ــدواری ب ــان و امی ــن افغ خانواده هــای مهاجری
افغــان  خانواده هــای  بیشــتر  بوده ایــم.  فرزندان شــان 
از تحصیــل فرزندان شــان اســتقبال کرده انــد اگرچــه 
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــه ب ــان ک ــودکان افغ ــته از ک آن دس
ــا مشــکالت  ــوز ب ــه کار هســتند، هن ــور ب اقتصــادی مجب
ــه  ــن ب ــازه والدی ــختی اج ــا س ــدم ی ــه ع ــی از جمل فراوان

حضــور در برنامه هــای آموزشــی روبــرو هســتند.
امیدواریــم در پایــان یــک ســال اجــرای طرح )شــهریور 
ــق  ــرده در مناط ــب تحصیل ک ــر داوطل ــور قش 94(، حض
ــه  ــی ب ــردم محل ــگاه م ــر ن هــدف، ســبب توســعه و تغیی

خصــوص کــودکان بــه ســبک زندگــی اجتماعــی و ایجــاد 
ــود و  ــان ش ــران افغ ــش روی مهاج ــد پی ــق جدی ــک اف ی
شــاهد بهبــود در شــرایط و ارتقــای کیفیــت زندگــی ایــن 

عزیــزان باشــیم.

مشارکت جامعه محلی
گرفتــه،  صــورت  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر 
ــا  ــر ب ــاط بهت ــرای ارتب ــی را ب ــی برنامه های خانه هــای ایران
ــتور کار  ــود، در دس ــت خ ــت حمای ــودکان تح ــواده ک خان
خــود قــرار داده انــد. برنامه هایــی کــه بــرای ارتبــاط بهتــر 
ــه شــده  ــرار گرفت ــا خانواده هــای افغــان در دســتور کار ق ب

ــد: ــرح می باش ــن ش ــت، بدی اس
بازدیــد منــازل کــودکان و ارتبــاط بــا خانواده هــا 	 

توســط تیم هــای مــددکاری )بــا تشــخیص مــددکار(
ــی و 	  ــه محل ــراد شــاخص در جامع شناســایی اف

ــا  ــازی آن ه ــرای توانمندس ــزی ب ــوزش و برنامه ری آم
بــرای 	  محلــی  گروه هــای  حساس ســازی 

همــکاری در کاهــش آســیب های اجتماعــی منطقــه
ــادران 	  ــه شناســایی و توانمندســازی م کمــک ب

ــان ــرای آن ــی ب ــان و کارآفرین افغ
برنامه توانمندسازی جامعه محلی	 
بــه منظــور توانمندســازی جامعــه محلــی 	 

ــده  ــرا ش ــی اج ــای ایران ــط خانه ه ــر توس ــای زی برنامه ه
ــت: اس

ــی 	  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــایی و برگ شناس
فرزندپــروری بــرای مــادران در خانه هــای ایرانــی

ــه 	  ــگان توســط روانشــناس ب ــه مشــاوره رای ارائ
ــاز ــورد نی ــوارد م ــادران در م م

رفــع موانــع ادامــه تحصیــل و هویــت بخشــی 	 
بــه کــودکان افغــان از طریــق آشــنایی آن هــا بــا فرهنگ و 

تاریــخ ملیــت افغــان
کمــک معلــم شــدن بچه هــای ســال باالتــر در 	 

خانــه ایرانــی بــرای کمــک بــه کــودکان نــو آمــوز و ســال 
ــت  ــا جهــت هدای ــا هــدف توانمندســازی آن ه ــر ب پایین ت

ــده ــی در آین ــای ایران خانه ه

معلمان خانه های ایرانی چه کسانی هستند؟
یــا  دانشــجو  اکثــراً  ایرانــی  معلمــان خانههــای 
ــب نیروهــای  ــالن دانشــگاه ها می باشــند. اغل فارغ التحصی
داوطلــب جمعیــت امــام علــی حداقــل مــدرک کارشناســی 
دارنــد یــا دانشــجوی کارشناســی هســتند. بــرای همگــی 
ایــن عزیــزان، دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی ویــژه نحــوه 
تدریــس و طــرح درس و هم چنیــن کارگاه ارتبــاط بــا 
کــودک )زیــر نظــر مــددکاری جمعیــت امــام علــی( برگــزار 

می شــود.
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مهمترین شاخص های ارزیابی پروژه
برای ارزیابی اجرای این پروژه شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند:

برخورداری از آموزش ابتدایی و کیفیت آن الف( 
ــوزش و  ــای آم ــا و کتاب ه ــر روش ه ــی ب ــت مبتن ــی جمعی ــای ایران ــه خانه ه ــه شــده در کلی ــی ارائ ــوزش ابتدای آم
پــرورش ایــران بــوده اســت کــه تأمیــن کتاب هــا و آمــوزش روش تدریــس بــه مربیــان، در زمــره مقدمــات اجرایــی طــرح 
انجــام شــده اســت. لیکــن در مــواردی کــه گــروه هــدف در رده ســنی نوجــوان قــرار دارنــد، روش هــای آموزشــی مکمــل 

و متناســب بــه کار گرفتــه شــده اســت.
در  پایــان اردیبهشــت مــاه 1394، خانه هــای ایرانــی فعــال در جمعیــت امــام علــی، کــه طــرح در آن هــا اجــرا می شــود 
ــده از  ــه 880 کــودک افغــان بازمان ــد. در ایــن زمــان فعالیــت، جمعــا ب )16 مرکــز(، 377 ســاعت در هفتــه فعالیــت دارن
تحصیــل تحــت پوشــش طــرح حاضــر، 12هــزار و دویســت و چهــل نفــر ســاعت آمــوزش تحصیلــی رایــگان هفتگــی 
ــه شــده  ــوم و...( ارائ ــا ســر فصل هــای آمــوزش و پــرورش ایــران )شــامل کالس هــای فارســی، ریاضــی، عل مطابــق ب
اســت. هم چنیــن در هفتــه، مجموعــاً همیــن مراکــز، بیــش از 4000 نفــر ســاعت کالس هــای فوق برنامــه رایــگان شــامل 
ــرای  ــی ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــیقی و...(، آم ــر، موس ــتان خوانی، تئات ــری )نقاشــی، داس ــای فرهنگــی ـ هن کالس ه

کــودکان و نیــز کالس هــای ورزشــی، بــه کــودکان افغــان محــروم از تحصیــل ارائــه کرده انــد.
ــر اســاس ســن دانش آمــوزان و مقطــع تحصیلــی آنــان و خصوصیــات ویــژه هــر دانش آمــوز، ممکــن  کالس هــا ب
ــاد بــودن تعــداد  ــا 20 نفــره باشــد. البتــه در صــورت زی ــرای کــودکان بیــش فعــال و خــاص( ت اســت از یــک نفــره )ب
دانش آمــوزان کالس ســعی می شــود عــالوه بــر معلــم اصلــی، حداقــل یــک نفــر نیــز بــه عنــوان کمــک معلــم در کالس 

حاضــر باشــد تــا بــه تمامــی دانش آمــوزان عادالنــه زمــان آموزشــی مناســبی تخصیــص داده شــود.
متوســط آمــوزش تحصیلــی هــر کــودک در هفتــه پانــزده ســاعت مفیــد می باشــد کــه ایــن تعــداد ســاعت، بســته بــه 
شــرایط کــودکان هــر مرکــز متفــاوت اســت. بــرای مثــال کــودکان خانــه مولــوی بــه دلیــل کار در تمــام ایــام هفتــه تنهــا 
در روزهــای جمعــه بــه مــدت 8 ســاعت امــکان حضــور در کالس هــا را دارنــد. لیکــن در خانــه خاک ســفید میــزان ســاعت 

آموزشــی هــر کــودک بــه 18 ســاعت در هفتــه هــم می رســد.
بخــش دیگــری از فعالیت هــا در ارتبــاط بــا کودکانــی اســت کــه دچار اختــالالت یادگیــری هســتند. تاکنــون 53 مورد 
کــودک دارای اختــالل یادگیــری شناســایی شــده اســت کــه از ایــن تعــداد بــا بررســی های متعدد مشــخص گردیده اســت 
کــه تعــدادی بــه دلیــل مشــکالت بینایــی و شــنوایی بــوده اســت کــه نســبت بــه رفــع ایــن موانــع بــا نظــر پزشــک اقدام 
شــده اســت. بقیــه مــوارد بــه دلیــل اختالالتــی نظیــر اختــالل خوانــدن، اختــالل نوشــتن، اختــالل یادگیــری، بیش فعالــی 

و عــدم تمرکــز بوده اســت.

تهیه و اهدای وسایل آموزشی
عــالوه بــر کتــب رســمی آمــوزش و پــرورش، 
کتاب هــای کمــک درســی، ماننــد گاج، کالغ ســفید، 
ــوزش  ــت آم ــش کیفی ــرای افزای ــی ب ــای آموزش بازی ه
تهیــه و در اختیــار کــودکان و معلمــان قــرار گرفتــه شــده 
اســت. کــودکان از لوازم التحریــر و کیــف رایــگان بهره منــد 
گردیــده و اکثــراً یونیفــرم رســمی رایــگان جهــت حضــور 
ــه ی  ــا تهی ــن ب ــد. هم چنی ــت نموده ان ــا دریاف در کالس ه
ــون، ســی دی ها  ــور و تلویزی ــو پروژکت ــتگاه ویدئ ــد دس چن
ــوم  ــس درس عل ــژه در تدری ــه وی ــای آموزشــی ب و فیلم ه

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــرای بچه ه ب

آسیب های  درگیر  کودکان  ویژه  کالس های 
اجتماعی خاص

ــه  ــژه ای ب ــه وی ــن توج ــی هم چنی ــای ایران در خانه ه
مــددکاری می شــود. حتــی در نظــر جمعیــت امــام علــی، 
مــددکاری بــر آمــوزش تحصیلــی مقــدم اســت. بــه طــور 
ــه  ــه کودکــی ســاکن در محل ــد ک ــش می آی ــال گاه پی مث
حاشــیه آن قــدر از بحران هــای معضــالت اجتماعــی پیــش 
روی خــود رنــج می بــرد کــه اصــاًل توجهــی بــه آمــوزش 
ــن  ــه آن نمی نهــد. در چنی ــی ب ــد و وقع ــی نمی کن تحصیل
مواقعــی الزم اســت تــا مثــاًل کالس هــای بــازی درمانــی 
و هنــر درمانــی ویــژه او برگــزار شــود تــا ابتــدا بــه شــرایط 
طبیعــی بــاز گــردد و ســپس کالس هــای آموزشــی بــرای 
ــه در  ــد ک ــش می آی ــی پی ــی حت ــود. گاه ــزار ش وی برگ
یــک خانــه ایرانــی کودکــی یــک ســال یــا بیشــتر فقــط 
ــک  ــس از ی ــد و پ ــه می کن ــی مراجع ــازی درمان ــرای ب ب
ــه ای می رســد  ــه مرحل ــازه کــودک ب ــی دو ســال ت ــا حت ی
کــه می توانــد ســر کالس بنشــیند و درس یــاد بگیــرد. ایــن 
مســئله در خصــوص کودکانــی کــه خانواده هایشــان درگیــر 
اعتیــاد هســتند یــا کــودکان بیش فعــال، زیــاد وجــود دیــده 

می شــود.
ــرای یــک مــورد کــودک نابینــای افغــان  هم چنیــن ب
در خانــه ایرانــی فرحــزاد، مقدمــات آمــوزش بــا خــط بریــل 
فراهــم شــد. در ضمــن برای ســه مــورد کــودک دیرآمــوز و 
اســتثنایی در همیــن مرکــز نیــز آموزش هــای خاصــی ویژه 

ــه می شــود. آن هــا ارائ

حقوق  بلوغ،  فردی،  بهداشت  آموزش  ب(  
کودک و مهارت های زندگی، فرزندپروری

از  یکــی  حاشــیه  مناطــق  در  فــردی  بهداشــت 
بزرگ تریــن چالش هــا می باشــد. بســیاری از کــودکان 
تحــت پوشــش ایــن طــرح از ابتدایی تریــن امکانــات 
بهداشــتی بی بهــره هســتند؛ عــدم دسترســی بــه آب 
ســالم بهداشــتی، نبــود سیســتم فاضــالب شــهری، وجــود 
برخــی از بیماری هــای شــایع در ایــن مناطــق و معضــالت 

فرهنگــی از مهم تریــن موانــع تحقــق بهداشــت فــردی در 
ــای  ــر آموزش ه ــتا عــالوه ب ــن راس ــودکان اســت. در ای ک
ــت ها،  ــتن دس ــر شس ــتی، نظی ــات بهداش الزم در موضوع
ــاس و... در برخــی  ــدان، شســتن لب ــان و دن بهداشــت ده
ــا  از مراکــز امکاناتــی نظیــر اســتحمام کــودکان، مقابلــه ب
بیماری هــای خــاص و درمــان برخــی بیماری هــای ناشــی 
از آلودگــی انجــام گرفته اســت. در پایان اردیبهشــت 1394، 
همــه خانه هــای ایرانــی دارای مربــی بهداشــت می باشــند 
و هم چنیــن غربال گری هــای بیماری هایــی کــه بــه 
صــورت اپیدمیــک در مناطــق شــایع اســت، تــا 90 درصــد 
انجــام شــده اســت. اکنــون همــه کــودکان زیــر نظــر خانه 
درمــان جمعیــت امــام علــی دارای یــک پرونــده پزشــکی 

ــده اند. ــالمت ش ــش س ــند و پای می باش
از  پیشــگیری  کارگاه هــای  تاکنــون  هم چنیــن 
ــی  ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــی و آم ــیب های اجتماع آس
ــژه  ــروری وی ــای فرزندپ ــز کارگاه ه ــودکان و نی ــرای ک ب
ــت. ــده اس ــزار گردی ــال برگ ــران بزرگ س ــادران و دخت م

کارگاه های ویژه مادران
یکــی از نکاتــی کــه در آمــوزش اهمیــت زیــادی دارد، 
ــذا  ــد آمــوزش اســت. ل ــواده کــودک در رون همــکاری خان
ــا  مــددکاری جمعیــت امــام علــی همــواره ســعی کــرده ب
ــان  مراجعــه بــه خانه هــای کــودکان از شــرایط زندگــی آن
مطلــع گــردد و بــا ایجــاد ارتبــاط بــا مــادران تــالش کــرده 
تــا آنــان را در رونــد رشــد کــودک طبــق برنامه ریزی هــای 
خانــه ایرانــی مشــارکت دهــد. بــرای ایــن منظــور 
کارگاه هــای فرزنــد پــروری توســط خانه هــای ایرانــی بــه 
ــود و از  ــزار می ش ــادران برگ ــرای م ــی ب ــورت کارگاه ص
ــد.  ــه عمــل می آی ــه حضــور در آن هــا ب مــادران دعــوت ب
ایــن کالس هــا همــواره بــا اســتقبال مــادران روبــرو بــوده 
ــن ســعی  ــا کالس هــا هم چنی ــن کارگاه هــا ی اســت. در ای
می شــود انــواع مشــاوره رایــگان و نیــز آموزش هــای 
دیگــر ویــژه زنــان بــه آنــان ارائــه گــردد. بــرای ایــن منظور 
امــور مــددکاری جمعیــت امــام علــی، کمیتــه ویژه زنــان را 

در جمعیــت ایجــاد کــرده اســت.

آموزشی ـ فرهنگی ویژه  برنامه ها و خدمات 
مادران تا پایان اردیبهشت 1394

ــا  ــرح و ت ــرای ط ــت اج ــاه نخس ــت م ــی هش در ط
پایــان اردیبهشــت 1394، کارگاه هــا و برنامه هــای آموزشــی 
مختلفــی ویــژه مــادران بدیــن شــرح برگــزار شــده اســت. 
1850 نفــر ســاعت کارگاه فرزندپــروری، 440 نفــر ســاعت 
کالس هــای گــروه درمانــی، 490 نفــر ســاعت کارگاه روابط 
ــی  ــا مشــکالت خانوادگ ــه ب ــی ک ــژه مادران ــی وی خانوادگ

دســت بــه گریبــان بوده انــد، 1080 نفــر ســاعت مشــاوره 
ــزار شــده  ــی برگ ــردی روانشناســی در خانه هــای ایران ف
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اســت. همچنیــن جمعــاً در خانه هــای ایرانــی بالــغ بــر 7500 نفــر ســاعت کالس آموزشــی جهــت کمــک بــه ارتقــای 
ســطح درآمــد و اقتصــاد مــادران در خانواده هــا بــا هــدف کمــک بــه کاهــش کار کــودکان و رفــع موانــع تحصیــل آنــان 

فراهــم شــده اســت.

ج(  فعالیت های تفریحی و ورزشی
از آن جــا کــه کــودکان مــورد نظــر در ایــن طــرح اغلــب ســاکن مناطقــی هســتند کــه هیچ گونــه برنامه ریــزی بــرای 
اوقــات فراغــت آنــان انجــام نگرفتــه اســت و نیــز از آن جــا کــه برخــورداری از تفریحــات ســالم طبــق کنوانســیون حقــوق 
ــه  ــرای کلی ــد و فعالیت هــای ورزشــی مســتمر ب کــودک، حــق همــه کــودکان می باشــد، برنامه هــای تفریحــی هدفمن
کــودکان برنامه ریــزی و در بیشــتر مراکــز تحقــق پذیرفتــه اســت؛ از جملــه راه انــدازی تیــم فوتبــال پســران در مراکــز 
دروازه غــار، لــب خــط، کــرج، فرحــزاد، گــرگان، قــم و مشــهد و نیــز تیــم کشــتی پســران در خاک ســفید، هم چنیــن برنامــه 
شــنا بــرای دختــران، و ایجــاد تیم هــای هندبــال بــرای دختــران در مشــهد، بســکتبال دختــران در قــم، والیبــال دختــران در 

دروازه غــار، دارت دختــران و پســران در احمدآبــاد و راگبــی دختــران در کــرج.

خدمات مشاوره و مددکاری د( 
هــر خانــه ایرانــی دارای تیــم روانشناســی و مــددکاری می باشــد. بــرای هــر کــودک توســط ایــن تیم هــا، پرونــده ی 
مــددکاری ایجــاد شــده اســت. هم چنیــن بــه صــورت خــاص، بــرای کــودکان و مادرانــی کــه نیــاز بــه مشــاوره دارنــد، 

بیــش از 80 نفــر ســاعت خدمــات مشــاوره فــردی و گروهــی در کلیــه مراکــز جمعیــت در هفتــه ارائــه می شــود.

تغذیه رایگان کودکان ه( 
ــگان در  ــه رای ــق بررســی پزشــکی(، تغذی ــه ســوءتغذیه )طب ــب کــودکان شناســایی شــده ب ــل ابتــالی اغل ــه دلی ب
کلیــه مراکــز وجــود دارد. برنامــه غذایــی متناســب بــا ســطح محرومیــت کــودکان، نیازهــای تشــخیص داده شــده توســط 
متخصصیــن تغذیــه و ذائقــه کــودکان بــه صــورت هفتگــی تنظیــم و اجــرا می شــود. ســعی گردیــده اســت تــا تهیــه غــذا 
در شــرایط کنتــرل شــده بــا کمــک برخــی از مــادران ایــن کــودکان انجــام شــود تــا ضمــن تســهیل در توزیــع غــذا، در 

بهبــود وضعیــت اقتصــادی خانواده هــای کــودکان نیــز تأثیرگــذار باشــد.

مطالعه آماری کودکان افغان تحت پوشش جمعیت امام علی
در میــان کــودکان افغــان محــروم از تحصیــل کــه تــا پایــان اردیبهشــت 1394 در خانه هــای ایرانــی ثبت نــام شــده 
ــه  ــا 17 ســال می باشــد. ک ــن 6 ت ــا  بی ــه ســن آن ه ــر اســت ک ــاً براب ــر تقریب ــداد پســر و دخت ــد، تع و درس می خوانن
در ایــن میــان فراوانــی ســن 7 تــا 12 ســال بیشــتر اســت و میانگیــن ســنی کــودکان 10.5ســال می باشــد. در میــان 
ــه مدرســه  ــه علــت مشــکالت اقتصــادی ب ــاً یــک ســوم آن هــا ب ــد تقریب کودکانــی کــه از تحصیــل محــروم بوده ان

ــده  ــراً بازمان ــودکان اکث ــه ک ــر اینک ــه خاط ــد. ب نرفته ان
ــای  ــتر کالس ه ــون بیش ــذا اکن ــد، ل ــل بوده ان از تحصی
آموزشــی در مقطــع دبســتان و در پایــه اول می باشــد؛ 
زیــرا بیشــتر کــودکان ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــته اند. 
متأســفانه برخــی از آســیب های اجتماعــی در میــان یــک 
ششــم خانواده هــای تحــت حمایــت طــرح وجــود داشــته 
ــروج  ــه خ ــک ب ــرای کم ــی ب ــه برنامه ریزی های ــت ک اس
ــت اقتصــادی  ــا از آن انجــام شــده اســت. وضعی خانواده ه
بیــش از نیمــی از خانواده هــای کــودکان، مناســب نیســت 
و از اقشــار آســیب پذیر و کــم درآمــد بــه حســاب می آینــد. 
ــی از  ــت. در برخ ــاده اس ــر س ــا کارگ ــتر آن ه ــن بیش والدی
مــوارد نیــز مــادر سرپرســت خانــواده می باشــد. در حــدود دو 
ســوم کــودکان در افغانســتان بــه دنیــا آمده انــد و ســپس بــا 
خانواده شــان بــه ایــران مهاجــرت کرده انــد. نداشــتن اوراق 
هویتــی ســبب شــده تــا از بســیاری فرصت هــا و امکانــات 
جامعــه محــروم باشــند و در حالــی کــه بــه عنــوان قشــر 
ــی افغانســتان، در  ــده از جنگ هــای داخل ــا پناهن مهاجــر ی
ــت اجتماعــی مناســبی  ــد، از وضعی ــه ســر می برن ــران ب ای

هــم برخــوردار نباشــند.

خانــه درمــان جمعیــت امــام علــی و ارائه ی 
خدمــات پزشــکی و دندانپزشــکی رایــگان بــه 

کــودکان تحــت حمایــت
تیم هــای پزشــکی خانه هــای ایرانــی، زیــر نظــر 
ــه رســیدگی  ــی، وظیف ــام عل ــت ام ــان جمعی ــه ی درم خان
ــر  ــه کــودکان را ب ــی ب ــه خدمــات بهداشــتی و درمان و ارائ
ــد. چــکاب و پایــش ســالمت همــه کــودکان  عهــده دارن
ــر نظــر پزشــک انجــام شــده اســت و  تحــت حمایــت زی

پرونده هــای پزشــکی شــامل گــزارش قــد و وزن کــودک 
ــل شــده  ــی پزشــکی وی تکمی ــات عموم و دیگــر اطالع
اســت. در مــواردی کــه کودکــی مشــکل خــاص پزشــکی 
داشــته نیــز بــه خانــه درمــان جمعیــت امــام علــی ارجــاع 

ــدام گــردد. ــگان وی اق ــه درمــان رای ــا نســبت ب شــده ت
ــی  ــن مرب ــا در نظــر گرفت ــن ب ــم پزشــکی هم چنی تی
بهداشــت در خانــه ایرانــی بــه صــورت هفتگــی در 
برنامه هــای آموزشــی نســبت بــه آمــوزش مســائل عمومی 
ــوی  ــتحمام و شستش ــواک زدن، اس ــد مس ــتی مانن بهداش
دســت پیــش از غــذا خــوردن و رعایــت نظافــت و... اقــدام 
ــتی و  ــای بهداش ــودکان پک ه ــه ک ــن ب ــد. هم چنی می کن
ــدا شــده  ــگان اه ــه صــورت رای ــدان ب مســواک و خمیردن

اســت.
یکــی دیگــر از خدمــات خانــه درمان جمعیــت امام علی 
بــه کــودکان تحــت پوشــش، ارائــه خدمــات دندانپزشــکی 
رایــگان می باشــد. بــرای ایــن منظــور کــودکان بــه صورت 
ــی چــکاب  ــه ایران ــا حضــور دندانپزشــک در خان ــی ب فصل
ــده و  ــه زمان بندی ش ــاس برنام ــر اس ــپس ب ــوند. س می ش
اولویــت رســیدگی دندانپزشــکی کــودکان، آنــان از خدمــات 
دندانپزشــکی در مرکــز خانــه درمــان جمعیــت امــام علــی 
ــکاری  ــب هم ــکان داوطل ــی از پزش ــب برخ ــا در مط و ی
ــرار  ــان ق ــت درم ــوند و تح ــد می ش ــت، بهره من ــا جمعی ب
ــدادی از  ــه تع ــر هفت ــه ه ــن صــورت ک ــه ای ــد؛ ب می گیرن
کــودکان بــرای دریافــت خدمــات دندانپزشــکی بــه خانــه 
ــزی  ــن برنامه ری ــرده می شــوند. هم چنی ــت ب ــان جمعی درم
بــرای بررســی واکسیناســیون همــه کودکان تحت پوشــش 
و پیگیــری واکسیناســیون آن هــا در صــورت عــدم داشــتن 

کارت واکســن انجــام شــده اســت.
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7576 امام علی )ع( همانا مردم جز در اثر گناه ثروتمندان، فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نمي شوند.

هــر ســال آرزوهــا کوچــک تــر و تــکان دهنــده تــر از ســال هــای قبــل اســت؛ امســال 
کودکــی 10 ســاله حتــی نمــی دانســت آرزو چیســت و مــی گفــت آرزو می خواهــم! 

) به نقل از یکی از اعضای فعال طرح (

کــودکان دردمنــد آرزوهــای خویــش را مــی نویســند و در کعبــه هــای مقوایــی مــی گذارنــد. ایــن کعبــه هــا به دســت 
معتکفیــن در مســاجد و ســایر مــردم مــی رســد و هــر کــس مــی کوشــد در حــد تــوان آرزوهــای کــودکان دیــارش را 

بــرآورده ســازد. ایــن نمــای ســاده ای اســت از آیینــی کــه هشــت ســال پیــش بــرای نخســتین بــار برگــزار گردیــد.

اندیشه طرح
شرکت در آیین کعبه کریمان موجب می شود به کعبه بیشتر دقت کنی و به مفهومش عمیق تر  بیاندیشی. تنها نخواهی بروی 
کعبه را ببینی، بلکه از خودت بپرسی چه شد که بتخانه ای ویران شد و کعبه بنا شد، جایی که آدمیان از هر رنگ و هر قومی به آنجا 
می آیند و زمانی که دور آن طواف می کنند همه با هم برابر می شوند، بی هیچ زرق و برق و تجملی. شاید این سوال پیش آید 
که چرا در آیین کعبه کریمان، کودکان آرزوهایشان را درون کعبه های کوچک مقوایی می اندازند؟ مگر غیر از این است که موال 
علی )ع( که تمام لحظات عمرش را در کوچه کوچه های سرزمینش به دنبال احقاق حقوق یتیمان بود، مولود کعبه است؟ این کعبه 
های مقوایی که دست های کوچکی معصومانه آرزویش را روی کاغذی می نویسد و در آن می اندازد ساده نیستند. نمادی هستند 
از کعبه که حتما بتخانه ای را در تضادش در ذهنمان تداعی می کند. کعبه ها می آیند و به دست گوشه نشینان کنج عبادت می 
رسند و یادآور می شوند که آرزوهای کودکان سرزمینمان سال هاست کوچک شده یا رنگ باخته است؛ کودکی که وقتی از او می 
خواهی آرزویش را بگوید ، از حقوق اولیه انسانی اش می گوید که از او دریغ شده: آرزوهایی چون یک وعده غذا، لباس، سرپناه و 
آغوش پدرانه و مادرانه، و این شرم آور است برایمان . اینجا باید به همه چیز شک کرد و پرسید مشغول پرستیدن کدام بُت هستیم 
که خدایمان را نمی بینیم و نمی شنویم و برای احیای زندگی مردمانش نمی کوشیم؟ به گوشه تاریک کدام  آرزوهای خودپرستانه 
پناه برده ایم که بی آرزویی کودکانمان را نمی بینیم؟ بر سر کدام چهارراه چشممان آن کودک محروم را که مولود کعبه - موال 
علی )ع( - قلبش برای او می تپید  و تا آخرین لحظات عمرش هنوز نگرانش بود ، ندید و محو تماشای بت هایی فانتزی و براق 
از جنس آهن شد! آری! ماشین های بزرگ و آخرین مدل، چشمان ما را چنان ُپر کرده است که کودک مظلوم شهرمان را نمی 

بینیم... مقهور بُت های چرخ داری شده ایم که قرار بود مرکب آدمی باشد و اینک ارباب اندیشه و آمال او شده!!
 آیین کعبه کریمان یادآور می شود که برآورده کردن آرزوهای کوچک این قلب های بزرگ و چشمان منتظر سخت نیست و 
تلنگری است برای در هم شکستن بت هایی که از البه الی خواستن های ناپایدار و آرزوهایی سست همچون رفاه شخصی، ملک 

 عاطفه صحرایی و آزاده ذاکر

 آرزویت چیست؟ 
 آرزو می خواهم! 

گزارشی از هشتمین سال برگزاری »کعبه کریمان«

و امالک، شغل، پست و مقام، شهرت ، تفریح، همسر و فرزند 
و جوانی جان گرفته و موریانه ای شده که ریز ریز و بی صدا 
دارد عدالت و عشق را در جامعه مان می خورد و از بین می برد.  

حکایت مساجد 
ـــا برخـــی مســـاجد  گزارشـــی از هماهنگـــی ب
ـــای آرزو در  ـــه ه ـــع کعب ـــت توزی ـــران جه ته

ـــت 1394  ـــن، اردیبهش ـــان معتکفی می
ـــا  ـــوت آنه ـــرای دع ـــران ب ـــاجد ته ـــه مس ـــه ب در مراجع
ـــه  ـــدم ک ـــان فهمی ـــه کریم ـــن کعب ـــا آیی ـــکاری ب ـــه م ب
ـــی(  ـــر دولت ـــازمان غی ـــام NGO  )س ـــه ن ـــی ب ـــوز مفهوم هن
ـــراً  ـــا اکث ـــت. نگاه ه ـــده نیس ـــناخته ش ـــردم ش ـــا م ـــرای م ب
ـــه  ـــت ک ـــود داش ـــش را در خ ـــن پرس ـــود و ای ـــب ب متعج
ـــی  ـــا معضالت ـــی ب ـــن کودکان ـــت چنی ـــن اس ـــر ممک مگ
ـــر  ـــد؟ مگ ـــی کنن ـــت زندگ ـــاد در پایتخ ـــر و اعتی ـــد فق مانن
ـــال  ـــه دنب ـــخصی ب ـــت ش ـــدون منفع ـــرادی ب ـــود اف می ش
ـــب  ـــن تعج ـــند؟و گاه ای ـــودکان باش ـــن ک ـــه ای ـــک ب کم
ـــخ  ـــی داد و پاس ـــا م ـــر بازکردن ه ـــت از س ـــه دس ـــت ب دس

ایـــن چنیـــن بـــود: ایـــن کارهـــا وظیفـــه مـــا نیســـت. 
ــفانه  ــتی و ... و متأسـ ــت و بهزیسـ ــت اسـ ــه دولـ وظیفـ
ــرح  ــان مطـ ــه برایشـ ــوال در ادامـ ــن سـ ــچ گاه ایـ هیـ
نمی شـــد کـــه وقتـــی معضلـــی وجـــود دارد و کســـی 
هـــم کار موثـــری بـــرای رفـــع آن نمی کنـــد، وظیفـــه 
ـــودکان  ـــتان ِک ـــه دس ـــت ک ـــت اس ـــا درس ـــت؟ آی ـــا چیس م
ـــان  ـــان، در می ـــه ن ـــک لقم ـــرای ی معصـــوم ِ ســـرزمینمان ب
ـــماندهای  ـــی پس ـــان در آلودگ ـــردد و ریه هایش ـــا بگ زباله ه
شـــهری تبـــاه شـــود و از حـــق آشـــامیدن آب ســـالم و حمـــام 
ـــز  ـــای تمی ـــر شـــب را در خانه ه ـــا ه ـــوردار نباشـــند و م برخ
ـــا  ـــب؟ آی ـــح را ش ـــر صب ـــم و ه ـــح کنی ـــود صب ـــن خ و ام
بـــرای جامعـــه ای بـــا هـــزاران ســـال تمـــدن ایرانـــی 
ـــر  ـــر س ـــش ب ـــه کودکان ـــت ک ـــندیده اس ـــالمی، پس و اس
چهـــارراه هـــا فـــال بفروشـــند یـــا در زیرزمیـــن هـــا و کارگاه 
ـــاری  ـــه کار اجب هـــای کثیـــف و تاریـــک شـــبانه روزشـــان ب
ـــا  ـــود: م ـــر ب ـــور دیگ ـــا ج ـــم بهانه ه ـــی ه ـــذرد؟ گاه بگ
ســـازمان شـــما را نمی شناســـیم. توضیـــح مـــی دادیـــم 
مـــا 16 ســـال اســـت فعالیـــت مـــی کنیـــم و شـــماره مجـــوز 
را می دادیـــم و مـــی توانســـتند یـــک لحظـــه گوشـــی تلفـــن 
را بردارنـــد و اســـتعالم کننـــد، امـــا همیـــن را نیـــز از کـــودکان 
سرزمینشـــان دریـــغ کردنـــد. یک جـــا هـــم کـــه دیگـــر 
ـــور شـــد و  کســـی در آمـــد و گفـــت : ویژگـــی  ـــی ن ـــور عل ن

ـــه  ـــت و ن ـــان اس ـــردی" ش ـــادت ف ـــی )ع( "عب ـــوال عل م
ـــرا  ـــدم چ ـــچ گاه نفهمی ـــن هی ـــان ! و م ـــوازی" ش ـــم ن "یتی
ـــد: در حـــال  ـــرار ندادن ـــار هـــم ق ـــن دو روایـــت را کن آنهـــا ای
ـــه  ـــان متوج ـــیدند و ایش ـــرت کش ـــای حض ـــر از پ ـــاز تی نم
ـــد  ـــش آم ـــری پی ـــی فقی ـــر وقت ـــازی دیگ ـــدند و در نم نش
ـــی  ـــود را ب ـــتری خ ـــوال انگش ـــرد، م ـــک ک ـــب کم و طل

درنـــگ در رکوع شـــان بخشـــیدند. 
ــاره  ــا ، یکب ــت م ــع صحب ــر موق ــجدی دیگ در مس

ــد...! ــد و رفتن ــت کردن ــان پش متولی
 در کنــار ایــن مســاجد البتــه بودند مســاجدی کــه ما را 
پذیرفتنــد و تماس هــای مــداوم و همــه روزه ی مــا را بــرای 
هماهنگی هــا پذیــرا شــدند و هــر بــار بــا دقــت و صبــر بــه 
صحبت هــای مــا گــوش دادنــد و حتــی فرصتــی در حیــن 
برنامــه هایشــان در اختیــار قــرار دادنــد تــا بــه معرفــی طرح 

بــرای همــه معتکفیــن بپردازیم. 

ممکـن  مگـر  کـه  داشـت  خـود  در  را  پرسـش  ایـن  و  بـود  متعجـب  اکثـراً  نگاه هـا 
کننـد؟ زندگـی  پایتخـت  در  اعتیـاد  و  فقـر  ماننـد  معضالتـی  بـا  کودکانـی  چنیـن  اسـت 
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گزارش تصویری از تمرین تیم فوتبال شیراز

 اتفاقی به نام فوتبال

تیــم فوتبــال کــودکان خانــه ایرانــی محلــه ســعدی شــیراز ازســال جــاری آغــاز بــه فعالیــت کــرده اســت. در آغــاز بــا 
توجــه بــه وضعیــت بچــه هــا و بحــران هــای شــدیدی کــه گریبانگیــر هــر یــک از آنــان بــود و روحیه عــدم اعتمــادی که 
عنصــر مشــترک اغلــب کــودکان مناطــق معضــل خیــز و حاشــیه نشــین اســت، امیــد چندانــی بــه شــکل گیری مناســب 

و نظــم تمریــن هایــی کــه مســتلزم ایجــاد یــک تیم منســجم اســت، نداشــتیم.
امــا بــه تدریــج شــرایط تغییــر کــرد. بــا تــداوم تمرینــات بــه نظــر مــی رســید فرآینــد اعتمــاِد اعضــای کــودکان بــه 
ــاور کــرده بودنــد کســانی هســتند کــه بــدون  مربیــان و مــددکاران خــود هــر جلســه رشــد بیشــتری دارد. بچــه هــا ب
چشمداشــت و بــا صداقــت در کنارشــان ایســتاده انــد و مــی خواهنــد قــدم بــه قــدم شــاهد پیشرفتشــان باشــند. بنابرایــن 
دور از انتظــار نبــود کــه چهارچــوب هــا یــک بــه یــک پذیرفتــه مــی شــد و بچــه هــا بــه مــرور اهمیــت قوانیــن را درک 
مــی کردنــد. رأس ســاعت حاضــر شــدن بــر ســر تمریــن، اعتمــاد کــردن بــه بقیــه و انجــام کار گروهــی، شســتن لبــاس 
ورزشــی و دوش گرفتــن بعــد از کالس و در نهایــت احتــرام گذاشــتن بــه آدم هــای اطــراف تغییــرات چشــمگیری بــود کــه 

روزهــای اول تحققــش دســت کــم در زمــان انــدک، بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســید.

گزارش خبرگزاری ایسنا از همایش پایانی آیین کعبه کریمان
به همت جمعیت مستقل امداد دانشجویی- مردمی امام علی )ع( پنچ شنبه، 7 خرداد ماه 1394، در فرهنگسرای شفق برگزار 

گردید.
این آیین از سال 1387 و همزمان با ایام میالد موال علی)ع( و اعتکاف برگزار می شود و طی آن، آرزوهای کوچک و بزرگ 

کودکان دردمند برآورده می شود.
به گزارش خبرنگار »اجتماعی« خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، جمعیت امام علی)ع( در این طرح، کودکان محروم، 
بازمانده از تحصیل، کودکان کار و کودکان بیمار آرزوهای خود را می نویسند و درون کعبه های مقوایی کوچک قرار می دهند 
تا در ایام میالد موال علی)ع( و مراسم اعتکاف، این کعبه های کوچک توسط اعضای جمعیت به دست مردم برسد و هر کس 
به قدر ُوسع خود بکوشد آرزوی این کودکان را برآورده سازد و از این طریق عبادتی اجتماعی در اقتدا به سیره عملی زندگی موال 

علی)ع( در جامعه ترویج شود.
در واقع در این طرح کعبه به عنوان نماد میالد موال علی)ع(، یادآور رفتار پدرانه و مسئوالنه ایشان در قبال محرومان اجتماع 

و به خصوص کودکان بی پناه است.
به گزارش ایسنا در همایش پایانی این طرح زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی )ع(، ضمن 
بیان توضیحاتی در مورد فعالیت های جمعیت ، گفت: 15 سال است در عرصه معضالت اجتماعی فعالیت می کنیم و به عنوان 

یک ارگاِن مردمِی مستقل، حدود 30 مرکز آموزشی تحت عنوان Lخانه ایرانی L درمحالت معضل خیزکشور برپا کرده ایم.
وی ادامه داد: هدف ما این است که کودکانی را که محروم از تحصیل هستند به لحاظ آموزشی و دیگر نیازهای اساسی شان، 

مورد حمایت قرار دهیم.
همچنین فرزاد حسینی، از اعضای جمعیت نیز در ادامه این همایش گفت: طرح کعبه کریمان ایجاد شده است تا بدانیم جامعه 

ما به لحاظ شدت آسیب های اجتماعی درکجا قرارگرفته است.
وی ادامه داد: تیم های شناسایی ما به محله هایی رفتند که شاید هیچوقت دیده نشده بودند. از کودکان می پرسیدیم آرزویتان 
چیست؟ یکی می گفت آرزویی ندارم، دیگری می گفت آرزوی مرگ دارم و کودکی هم می گفت آرزو دارم یک ساندویچ سالم 

بخورم و این کودکی بود که هر روز از سطل آشغال جلوی رستوران ها باقیمانده ساندویچ ها را می خورد.
همچنین شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت درپایان اظهارکرد: وجدان و شرِف ما کودکانند و روا نیست کودکانی که 
نشاِن خداوند هستند، کودکیشان با تجاوز و کتک بگذرد. همه ما باید برای تحقق دنیایی تالش کنیم که در آن، به جای مواد 

مخدر یا اسلحه، آرزوهای کودکان به خانه هایشان بُرده می شود.
پس از پایان این همایش، عده ای از حضار به همراه اعضای جمعیت، جهت توزیع هدایا و آرزوهای برآورده شده کودکان 

محله کهریزک، راهی این محله شدند.
گفتنی است امسال تعداد 727 آرزو، جمع آوری شد که 276 آرزو در تهران و 451 آرزو در شهرهای ایالم، بوشهر، تبریز، 

قم، قوچان، کرمان، مشهد و همدان بودند.

نمایندگی شیراز
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دیدم کسی نیست از تو دم بزند. دیدم کسی نیست از تو بخواند. دیدم کسی نیست صدای غم های تو را بشنود. تنها به این 
دلیل که تو آشنایی نداری. تنها به این دلیل که مادر و پدر و همسر و فرزند و قوم و خویش کسی از میان آنان نیستی. آنان که 
هر یک شناسنامه و اطرافیانی دارند. هر کدام در خانه ای گرم و مهربان قد کشیده اند. دیدم در میان این آسودگان، کسی از تبار 

تو نیست.

پس چاره ای نماند جز این که با تو طرح آشنایی بریزم و کس و کارت شوم. و نمی دانستم که این پیوند از دیرباز برقرار 
بوده و من از آن بی خبر مانده بوده ام و نمی دانستم که بیش از آن که تو را به این رشته نیاز باشد، مرا التهابی است برای قوتش.

تو فقیر بودی. کودکی فقیر که در کوچه های اعتیاد و فحشا و تنهایی به دنیا آمدی. از بطن مادری که هرگز تو را 
نمی خواست. تو حاصل یک شب از هزاران شب بی غیرتی پدری بودی که دخترش را بدل از کرایه خانه به دستان صاحب خانه 
می سپرد. پیرمردی کفتار صفت که پیرتر از پدربزرگ چهل ساله معتادت بود؛ اما تقدیر این بود. این که پدربزرگت چندین سال 
از پدرت جوان تر باشد، و در نظام طبقاتی، چندین مرتبه از او باالتر، پدرت صاحب خانه باشد و پدربزرگت مستأجر! تو زاده وصلت 
ناخواسته ای هستی که در هیچ محضری ثبت نشد و تنها در محضر خداوندگار پول رسمیت یافت؛ و این البته همواره معتبرترین 

معبود زمین بوده است.

و والدت تو نیز گواه دیگری بود بر سلطه این خداوندگار. خدای قهار جبار کور و کری که پول را معیار همه چیز می داند و بر 
کرسی قضاوتی ناعادالنه تکیه زده و قرن هاست میان فقیر و غنی، جانب غنی را می گیرد و علی رغم فهم و تعقل، هر روز میان 

میلیاردها نفوس بشر، بر اساس وزن جیب ها، وصل و فصل می آفریند.

مادرت دختری 14 ساله بود که هنوز عروسک های نداشته اش را پشت ویترین مغازه ها در آغوش حسرتش می گرفت. آری! 
تو از بطن مادری این چنین دختر، زاده شدی. مادری که 14 سال در دود پدرش تغذیه کرده بود. پدری که گاه در حاالت نشئگِی 
شیشه، وقتی شهوت به مغزش می زد، دستکی هم بر تن طفلک معصومش می کشید تا جای خالی زنش را پر کند. زنی که سه 
ساله شدن دخترش را ندیده بود و گوشه ی خیابانی کثیف، پس از ساعت ها تجاوز، به ضرب چاقوی ُمشتی ولگرد جان باخته بود. 
همان شبی که برای هزارمین بار قصد داشت شوهر همیشه نشئه اش را از زباله ها برخیزاند و به خانه بازآورد. همان شبی که مرد، 

بی همسرش به خانه بازگشت و بی اعتنا به گریه های مادرت گوشه ای افتاد و به خواب رفت. 

من دیروز در آن رنج مطلق، از تو صدایی نشنیدم و گمان نمی کنم هرگز هیچ کس و حتی خودت صدایی رسا از تو شنیده 
باشند. انگار همیشه خاموش بوده ای. مگر در آن زادروز تلخت که شکم مادر 14 ساله ات را لگد زدی تا بدون هیچ دلیلی به این 
دنیای شوم قدم گذاری. و هنگام خروج، رساترین شکوائیه ات را از زندگی اعالم کردی. گریه های تو را پایانی نبود و پرستاران 
با تجربه می گفتند تا به حال هیچ نوزادی این قدر بی قراری نکرده بود و این همه ساعت اشک نریخته بود. انگار این آخرین 

فرصتت بود تا بی غیرتی پدر بزرگ و بی شرافتی پدر و مظلومیت مادر و بی رحمی خداوندگار پول را فریاد کنی. 

کارمند خوشبخت سابق

نامه ای به یک کودک کار

خوشبختی عارضه ای بود 
که در من درمانش کردی!

مادر که هنوز دختری بود در حسرت عروسک، نمی دانست 
با این عروسک کوچک چه کند. نمی توانست آن را هدیه ای 
برای بازی های شبانه اش ببیند. هیچ عروسکی غذا نمی خواست، 
هیچ عروسکی سقف و لباس نمی خواست. تن پارچه ای و 
پالستیکی یک عروسک را می توان سال های سال بدون این 
اضافات زندگی بشری حفظ کرد. با همان لبخند ملیح و بی نیاز 
که تا ابد نثار مادران کوچکش می کند. اما این عروسک گریان 
که پیوسته در کنارش می جنبید و دست و پاهای کوچکش 
را تکان تکان می داد، حسابش از تمام عروسک های پشت 

ویترین جدا بود. 

وقتی مادرت با قنداقی سفید و دلی از غم سیاه به خانه 
بازگشت، وقتی نگاه های معنادار و نیش دار همسایه ها را بر 
پیکر خود و طفلش سنگین تر  از حتی درد زایمان، حس کرد، 
وقتی صاحبخانه پایین آمد و با چشم های ریز پر شرشارتش سر 
تا پای مادرت را ورانداز کرد، حساب کار دستت آمد. فهمیدی 
که لگد زدن به شکم مادر برای خروج، زشت ترین جرمی بوده 
که مرتکب شدی و تقاص این گناه را باید با تمام زندگی ات 

بپردازی.

مادرت آن قدرها سالم نبود که بتواند به قدر کافی شیرت 
دهد. شیر خشک هم گران بود. پول هم اگر گاهی بود، خرج 
عمل پدربزرگ جوانت بود که علت حاملگی دخترش را در 
نشئگی هایش انگار از یاد برده بود و پیاپی دخترش را نفرین 
می کرد که آبروی او را پیش در و همسایه برده است. بنابراین 
خرج شیرخشک می افتاد گردن صاحبخانه و صاحبخانه پیر، 
بگیرد. پس تن  نبود که محض خاطر خدا موش  گربه ای 
دخترک را این بار در ازای شیرخشک کودکش تاراج می کرد.

راستش من نمی دانستم با تو فامیلم. تویی که عطر دردت 
در این خیابان ها پیچیده و من نمی فهمم مردم چطور در این 
شب های آخر سال این طور حس بویایی شان فلج شده که 
بهار را بو می کشند. فامیل بودن هم دردی است برای خودش.  
من نیز مثل تو فرزند یک اتفاقم. اتفاقی که می توانست 

هرگز نیفتد. من به نیفتادن اتفاق های خوب و اتفاق های 
هستم.  غیراتفاقی  زندگی  یک  محتاج  من  محتاجم.  بد، 
همین اتفاقات را باور کرده بودم و نامش را تقدیر گذاشته 
بودم تا از درک بودنت پرهیز کنم. می گفتم تقدیر من این 

بوده که در خانواده ای خوب متولد شوم. یعنی جایی نوشته 
شده بوده که من باید در خانه ای خوب و خانواده ای سالم 
هیکل  روی  را  آسمانی  نگاه  این  نمی دانم  بیایم.  دنیا  به 
خودم در کدام جهنمی زوم کرده ام؟! و سؤالی که هیچ وقت 
دنبال جوابش نبودم این بود که چرا روی من افتاده؟ چرا 
روی وجود تو نیفتاده و فرق من و تو چیست که تو از بطن 
دختری 14 ساله خروج کردی و من از درون مادری 24 
ساله؟ یک دهه زندگی بیشتر مادر من در خوشِی اندیشه 
و لذت رفاه، را کدام قاضی حکم کرده است؟ همان قاضی 
یا  عادل دانایی که پول می گیرد و محکومیت می بخشد 
می تراشد؟ این پول، واقعَا یک تکه کاغذ است؟! نه! این 
بی همتاست!  خداوند  آن  اراده ی  از  تجسمی  فقط  کاغذ 
خداوندی که دست به دست و مغازه به مغازه و شرف به 
اعتبار  از  انسانیت را  شرف و غیرت به غیرت می گردد و 
می اندازد تا اعتبار بیشتری هر لحظه برای خویش بیافریند. 
داشتم می گفتم، من نمی دانستم ما فامیل هم هستیم. 
این دوری چندین ساله را باید که ببخشی. چون من در 
بی دردی  تو  بودم.  اسیر  بی دردی ها  از  عظیمی  سلسله 
نمی دانی که چیست! رگ و پی تو را از درد سرشته اند. حتی 
شیر خشکی که در نوزادی به کامت ریخته اند، حاصل له 
شدن غرور دختری 14 ساله زیر پیکر کثیف صاحبخانه ای 
بی مروت بود. دردی که شیر خشک می شد و سلول های 
تجربه  را  بی دردی  نداده  اجازه ات  می ساخت،  را  تو  رشد 
کنی.  در عوض، سهم من در این بازی روزگار، نوشیدن از 
شیر نادانی و خوش خیالی بود. همین ها بود که میان من 
و تو فاصله انداخت: درد و بی دردی، اتفاق و تقدیر. و من، 
منی که سال هاست در زیارت خودم بودم، امروز بر خالف 
همیشه، وقتی برابر آینه ایستادم، تو را دیدم! تویی که به 
تمام تقدیرها و بی دردی هایم لبخند می زدی و می دانستم 

دنیا را به شوخی گرفته ای. 

دنیایی که این قدر در پاشیدن تو از هم جدی بود. نام 
نامشروع بر تو گذاشت تا شناسنامه را از تو دریغ کند یا 

شناسنامه ات را سنگین کند. آری! شناسنامه برای تو مثل 
یک برگه ی کیفر خواست قتل است! تو متهم به جنایتی 

هستی که پدربزرگ معتادت مرتکب شد و محکوم به 
کفتار  صاحبخانه ی  لیاقت  که  هستی  حبسی  گذراندن 

راسـتش مـن نمـی دانسـتم بـا تـو 
فامیلـم. تویـی کـه عطـر دردت در ایـن 
نمی فهمـم  مـن  و  پیچیـده  خیابان هـا 
مـردم چطـور در ایـن شـب هـای آخـر 
سـال ایـن طـور حـس بویایی شـان فلج 
شـده کـه بهـار را بـو مـی کشـند. فامیل 
بـودن هـم دردی اسـت بـرای خـودش. 

سهم من در این بازی روزگار، نوشیدن از 
شیر نادانی و خوش خیالی بود. همین ها بود که 
میان من و تو فاصله انداخت: درد و بی دردی، 
اتفاق و تقدیر. و من، منی که سال هاست در 
همیشه،  خالف  بر  امروز  بودم،  خودم  زیارت 
تویی  دیدم!  را  تو  ایستادم،  آینه  برابر  وقتی 
لبخند  بی دردی هایم  و  تقدیرها  تمام  به  که 
می زدی و می دانستم دنیا را به شوخی گرفته ای. 
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صفت کهنسالی بود که هر روز بر شاخه های درخت زندگی تو و مادرت می نشست و بوی گوشت مردار را زیر دندان 
مزه مزه می کرد. نامشروع بودن تو، ُجرم شرع بود یا پدر ناخواسته یا پدربزرگ عبثت؟! هیچ کس نمی داند. آن چه که هر 

کسی می داند و تو را بدان تحقیر می کند، نامشروع بودن توست. 
امروز وقتی جلوی آینه ایستادم، تو را دیدم که با لب های من لبخند می زنی. و لبخندت از گریه ی دیروزت که در مترو 
گریبان عمرم را گرفت، تلخ تر بود. دیروزی که خوب شد در مترو بودم. دیروزی که خوب شد روی صندلی ای نشسته 
بودم که تو قرار بود دقیقه ای بعد از کنارش با یک دسته فال بگذری. دیروزی که خوب شد با قطار قبلی یا بعدی نرفتم 
و در واگن دیگری ننشستم. دیروزی که قرار بود بیایی و مرا از منجالب خوشبختی بیرون بکشی و نقش باورهایم را 

بسوزانی. این دیروز را از همه فرداها و همه دیروزهای پر افتخار ُتهی ِخویش دوست تر می دارم.

دست هایت کوچک بود. کوچک تر از فال هایت. کیسه ای پالستیکی روی مچ دستت فشار می آورد. فکر می کنم باید 
دوباره تو را ببینم. فکر می کنم باید آن کیسه را کمی سبک تر کنیم. برای دست های ظریف تو، این کیسه ها و آن کار 

سخت، خیانتی است به زندگی. در کیسه ات چه داشتی؟ صد بسته فال دیگر برای فروش به ما خوشبخت های اتفاقی؟
اما آشنایی ما اتفاقی نبود. اتفاقی نبود که نیفتد. اتفاقی بود که برای افتادن خلق شده بود. از آن دست اتفاقاتی که 
تقدیر را ریشخند می کند. تقدیری که جامعه خوش خیال پیرامونم در من حک کرده بود. قرار بود مهندس خوشبختی 
باشم در خانه ای گرم و راحت، با زن و فرزندی خوش و آب و رنگ و سیر و ُپر. قرار بود کارمندی باشم یا تاجری 
خوش بین که بد و خوب روزگار را با جیب های نیمه ُپر یا ُپر می گذراند و سایه مرگ را همیشه آن قدر دور می بیند که 
درد را از حوالی وجود خویش بتاراند. اما حاال... حاال بعد از دیدن تو، سایه ی مرگ و سایه ی همه شومی ها بر جانم افتاده 
است و غریب آن که از این سایه ها دیگر گریزی ندارم. حتی احساس می کنم محتاج این سایه ها بوده ام تا دمی از آفتاب 

خوشبختی دروغین خویش بیاسایم. آفتابی که در سرزمیِن ندارها هرگز طلوع نمی کند. 

برابر دیدگان وجدانم  پاندول خوشی را در  بیدارم کردی. دستان پر توان خانواده،  در خوابی مصنوعی بودم و تو 
سال های سال تکان داده بود و نگاه من مات و گیج شده بود و تلقین هایی پایان ناپذیر هر ساعت در گوشم زمزمه می شد: 
تو باید دنبال خوشبختی خود باشی! باید گلیم خودت را از آب بکشی! هر کس خدایی دارد و اگر خدا بخواهد فقرا را 
خودش دست خواهد گرفت. خدا خودش به داد بیچارگان می رسد. تو باید در پی شادی و لذت خودت باشی. این به تو 
مربوط نیست که کسی در گوشه ای رنج می کشد. این تقدیر است؛ و تقدیر کتابی است که خدا در ازل نوشته است و 

نبایدش به سؤال کشید.

 آن قدر این وردها در گوشم بود که تو را در مترو تا به 
حال ندیده بودم. تو و صدها و هزارها و میلیون ها کودکی 
نمی دانستم  من  می شدید.  پرپر  پیرامونم  در  روز  هر  که 
میان  که  پدری  اتفاقیم.  فرزند  همه مان  و  هستیم  فامیل 
این  خانواده  بی شمار  در  را  فرزندانش  و  می گردد  روزگار 
سیاره می پراکند. پدری که چهره اش مثل چهره همه مردان 
زمین است و همسرش همه زنان زمینند. من نمی دانستم 
که  نمی دانستم  و  باشم  دیگری  جای  می توانستم  که 
نمی دانستم  جای دیگری هستم. جاهای دیگری هستم. 
مادران  و  پدران  دارم.  زمین  این  سراسر  در  خانواده هایی 

بی شمارم را نمی شناختم. 

شاید برای همین بود که تو با یک بسته فال از کنارم 
گذشتی. روی صندلی آبی رنگ قطار نشسته بودم و صدای 
تو در گوشم طنین انداخت. نه! نینداخت! صدای تو آمد و 
طنین وجود مرا گرفت. کم صدا شدم، بی صدا شدم. بعد 
باشم.  داشته  صدایی  باید  هنوز  چرا  نمی دانم  تو  عبور  از 
مگر آبروی رفته باز می گردد؟ مگر وجدان به خواب رفته 

برخواهد خاست؟ نمی دانم.

پایم  روی  فالی  و  گذشتی  کنارم  از  تو  اما 
انداختی. روی پای همه فالی می گذاشتی و عبور 
می کردی. اسکناسی از جیبم بیرون کشیدم تا 
خیری کنم. مرا ببخش! تو به زیبایی چشمانت 
مرا ببخش! ببخش که با تکه کاغذی که زبان 
خداوند جبار پول است، خواستم به خیال خامم، 

خیری کنم.

این تنها کاری بود که خانواده ام به من یاد داده بود. 
منتظر بودم که برگردی و پول را برداری و خوشحال هم 
خودم  برای  ثوابی  هم  من  و  کنی  هم  تشکری  و  باشی 
بنویسم و به دست فرشته سمت راستم بدهم تا به درگاه 
با هم فامیل  ببرد و تو آمدی! من نمی دانستم ما  پادشاه 
هیچ  و  منی  غمگین  خواهر کوچک  نمی دانستم  هستیم. 
خواهری با تکه ای اسکناس، برادری برادرش را نمی پذیرد. 
نگاهم مات بود. مثل همه مردمانی که توی قطار، دست 
به میله یا نشسته بر صندلی، نگاه ماتشان را به بدبختی 
تو می دوختند و زود از چهره ات می گریختند تا خراشی بر 
افزوده  بر غصه های حقیرشان  تو  یا غم  نیفتد  نشاط شان 
نتیجه  یا  اتومبیلش  قسط  دل نگران  که  آن کس  نشود. 
کنکور یا هزینه سالن ازدواجش باشد، نمی تواند تو را ببیند. 
من دیروز فهمیدم که غم ها و شادی های ما این قدر حقیر 
است که توانسته صدای تو را در گلو بخشکاند و چشمان 

ما را بر اندوه تو کور کند.

آری! من نمی دانستم و تقاص این ندانستن، برگشتن 
خوشبخت  مهندس  آن  نیست  قرار  دیگر  من  بود.  تقدیر 
بعد  نیست  من  توانایی  در  ندارد،  امکان  دیگر  این  باشم. 
نبودن  و  بودن  دیگر  تو،  از خرد شدن  بعد  تو...  دیدن  از 
من اهمیتی ندارد، چه رسد به خوشبخت بودن یا نبودنم. 
خوشبختی عارضه ای بود که در من درمانش کردی. حاال 
اولین  به  قیمت  پایین ترین  با  را  بختم  می دهم  ترجیح 

رهگذر نگران آینده، بفروشم و از بندش آزاد شوم. 

تو آمدی تا پول فالت را بگیری یا خیال خوش مرا جارو 
بکشی و دور بریزی؟ نمی دانم، اما هر چه بود تو آمدی و 
دست دراز کردی. دست هایی که کوچکی اش به کودکی 
هشت ساله می آمد، اما سیاهی و ضمختی اش به کارگری 
زحمت کش می مانست. پول را کف دستت گذاشتم. قطار 
را گرفتی و همان جا  ایستگاه رسید و ترمز کرد. میله  به 
روبرویم ایستادی و شروع کردی به ابالغ پیام آشکارت: 
به  بخرید!  فال  من  از  خواهرا!  برادرا!  بخرید!  فال  »فال، 
خدا مادر مریض دارم! پدر مریض دارم!...«  پچ پچی در 
گرفته بود که عجب دروغگوهایی هستند این بچه ها! اما 
من می دانم، یعنی حاال می دانم که راست می گویی و از 
می کنم  فکر  حاال  نبود.  قطار  آن  در  کسی  راستگوتر  تو 
همه ما در برابر رنج تو، دروغگو نبودیم، بلکه وجودمان، 
حاال  همین  بودنشان  پوچ  که  دروغ هایی  بود.  دروغ  خوِد 
ثابت شده؛ حتی اگر قیامتی نباشد که درون هایمان آشکار 
شود، همین حاال در برابر دیدگان رنجور تو عریان بودیم 
و تو، خالِی درونمان را چون روز روشن می دیدی! نفهمیدم 
کی شکمت را گرفتی و آن همه استفراغ از دهانت بیرون 
ریخت. روی من و چند نفری که کنارشان ایستاده بودی. 
اما قطار توقفی نداشت. مسافران جدیدی اضافه شده بودند 
و فشرده تر از قبل شانه به شانه ایستاده بودند و حالت تهوع 
تو را بو می کشیدند و ُعق می زدند. از هر سو صدای اه اه 

گفتن و دشنام دادن در فضای واگن پیچیده بود. 

پاچه شلوار سفیدم از استفراغت نارنجی ِ تیره ای شده 
بود. آمدم چیزی بگویمت که مردی میانسال گوشه پیراهن 
مندرست را گرفت و تکانت داد: دخترهی احمق! چه غلطی 
به  زدی  گندی  چه  ببین  اونور!  کن  گم  گورتو  کردی؟ 
شلوارم! زانوان شلوار لی اش تیره شده بود. با خشم نگاهت 
می کرد و تو هم با خشم ولی بی صدا نگاهش کردی. زنی 
از پشت سر محکم زد توی سرت: »بی شعور! ببین لپتاپمو 
چی کار کردی!« لپتاپش روی زمین توی یک پالستیک 
بود. حاال تو در خلوص بوی نویی دستگاهش، الیه ای از 

بدبختی ات را به یادگار گذاشته بودی. وقتی قطار نگه 
بیرون کردند، حس کردم  از قطار  را  داشت و مردم تو 

زانو زدم. زانوهای شلوار پارچه ای سفید و قشنگم را چنان بر آسفالت گذاشتم که دیگر هرگز از جا برنخیزم. 
تو با کمی تعجب نگاهم کردی و من شاد از شکستن غروری بودم که سال ها مرا در پنجه خود گرفته بود.
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چیزی درونم از هم پاشید. چیزی فرو ریخت. چیزی شکست. چیزی که مرا واداشت ایستگاه بعد مسیرم را معکوس کنم 
و از خیر قرار کاری آن روزم بگذرم تا پیش تو بیایم. حس می کردم چیزی از وجود من در تو جا مانده که باید پسش 
بگیرم یا شاید چیزی از وجود تو در من جا مانده که باید پََس ت بدهم... چیزی که نظم و منطق زندگی مرا چون علفی 
هرز در دهان اتفاقی جویده بود. اتفاقی که چشم مرا بر پدر همه مان گشود: اتفاق! این که من می توانستم جای تو باشم. 
یا جای پدر بی شرافتت، یا پدربزرگ جوانت یا مادر 14 ساله ات. ُمشتی اتفاق ساده که پازل به پازل و پالن به پالن کنار 
هم چیده شده بود و زندگی مرا ساخته بود، می توانست با جابجایی ساده ای در عناصر اولیه، منجر به سرنوشتی دیگر برای 
من شود. وقتی پله های مترو را دو تا یکی به دنبال تو باال و پایین می دویدم، این حرف ها ذهن و قلبم را شالق می زد. 

حالم خوش نیست هستی جان! مطمئن شده ام که تفاله ای بیش نیستم. تفاله بشریتی که روزگاری آدم بود و امروز، 
معلوم نیست چیست. حتی گاو هم نیست. باز گاو می داند که گاو است. ما نمی دانیم چیستیم. بگذار کمی مؤدب تر باشم، 
باید بگویم من نمی دانم چیستم. یعنی دیگر نمی دانم. تا دیروز که روی لباس منیت من دنیای تلخت را باال آوردی 
می دانستم چیستم و کیستم و چه باید بکنم. حتی برنامه دیروز من هم کاماًل مشخص بود. رأس ساعت ده صبح باید 
قراردادی برای شرکتم منعقد می کردم. باید کاری را تعهد می کردم. اما حاال دیگر به هیچ چیز تعهدی ندارم، مگر چشمان 

غمگین تو. مگر دستان نحیف تو. مگر صدای مظلوم تو که با اقتداری کودکانه در تن قطار جاری بود.

خستگی افتاده به جانم و مدام کسی در من می پرسد جرأت داری یک روز مثل »هستِی« کوچِک قطار، در میان 
خنده ها و تمسخرها و بی اعتنایی های مردم بگردی و فال بفروشی؟ اگر جرأتش را داری همین امروز مشغول شو. کار 
و بارت را تعطیل کن و بچسب به فال فروشی. اگر جرأتش را نداری دست کم کنار ِهستی بایست و کمک کن از این 
روزگار به  درآید. نمی دانم. برای اولین بار در زندگی واقعاً احساس می کنم هیچ چیز نبوده ام و نیستم. هیچ. هیچی که 
لباس می پوشد، هیچی که سر کار می رود و نمی داند تمام عمر سر کار بوده است! هیچی که از هیچ آمده، در هیچ زندگی 
می کند و در هیچ خواهد مرد. احساس می کنم فریب خورده ام. فریب حبابی که مرا در بر گرفته. کاش می شد این حباب 
را بترکانم. امروز خیلی با خودم فکر کردم. دیدم از مرگ هم برایم سخت تر است بیرون آمدن از این حباب نازک. تو 

چگونه روزگار می گذرانی در این فضای تلِخ بی حباب؟ 

بد است هستِی کوچکم. در مترو  بمیرم. خیلی حالم  تو نخوردم، زودتر  به درد  اگر  آرزو کردم  بمیرم.  آرزو کردم 
می دویدم. باید تو را پیدا می کردم. مأموران مترو چپ چپ نگاهم می کردند. در چارچوب ذهن شان تا به حال انگار مردی 
را ندیده بودند که دست پاچه و ویران به این سوی و آن سوی بدود و به هر کس می رسد بپرسد »شما یه دختر هفت 
هشت ساله رو ندیدید که فال بفروشه؟ موهاش سیاه بود، صورتش سبزه بود، قدش کوتاه بود و ناخوش بود اآلن...« 
چند تایشان با پوزخندی گفتند »اینجا پر از بچه های فال فروش سیاه موی و سبزه روی است. حال هیچ کدام شان 
هم خوش نیست...« نمی دانم کدام نقاش بی سلیقه ای روی صورتشان خنده کشیده بود. کجای این ماجرا نشاط دارد؟ 

از  چیزی  آیا  چیست؟  از  خنده تان  بدانم.  هم  من  بگوئید 
به جای  آدم  فرزند  وقتی  بر جای می ماند  انسان  شرافت 
خیابان  توی  تا شب  خواندن، صبح  و درس  کردن  بازی 
و مترو، در آفتاب و برف، کودکی اش را با یک تکه فال 
کاغذی بفروشد و دریا دریا غصه و کینه بخرد و در جانش 
ذخیره کند؟ کجای این قصه خنده دار است؟ بیشتر نباید 
بپرسم. خودم همینطور بوده ام. خنده ای و عبور. خنده ای 
و عبور. خنده ای و عبور. کیست که این دردها را ببیند و 
در سرنوشت خودش آن ها را دخیل بداند. من هم مطمئن 
بودم که بدبختی دیگری در خوشبختی من تأثیری ندارد 
و خوشبختی شخصی من نیز صدمه ای به دیگری نیست. 
و  درهم  افکارم  که  شده  چه  نمی دانم  راستش  هم  حاال 
برهم شد. شاید یک اتفاق دیگر باشد مثل بقیه اتفاق ها. 
اما  هستی!  دخترم،  شده ام  »نمی دانم«  شبیِه  نمی دانم. 
چیزی که نمی دانم چیست، در من حسی غریب می دمد 
دم به دم. روحم عرق می ریزد و جگرم آتش گرفته از بی 
پرحاصلی خویش. اگر من هستم پس دردهای تو چیست؟ 
ناکجا  در  جایی  ما  سعادت  آیا  جداییم؟  جزیره  دو  ما  آیا 
نقطه تالقِی دور  از همین  آیا  به هم گره نخورده است؟ 
نیست که عروسک خیمه شب بازی جسم مان به چرخش 

تا  را  نامرئی  نخ  این  می شود؟  واداشته  بازی  و  گردش  و 
به حال ندیده بودم. البته درونم حرفی هست سرزنش بار 
که می گوید آن قدر کور شده ای که این محکم ترین پیوند 
نامرئی، وجوِد توست! می گوید  نامرئی می بینی.  را  جهان 
برادران  به  را  وقتی موشی سمی می خورد سریع خودش 
و خواهرانش می رساند و پیش پای آنان جان می دهد و از 
آن ها می خواهد ببویندش تا بوی سم را بشناسند و دیگر 
نزدیک طعمه نروند. ُچنان در هم تنیده اند که حتی مرگ 
با  خود را سرمایه ای برای بقای نسل شان می سازند و ما 
این همه تمدن و ادعا آیا موشی هم نیستیم که این چنین 

عاشق ایل و تبار و نوع خویش است؟

از مترو بیرون زدم و تو را دیدم. نشسته بر لب جوی 
خیابان. ُمشت های کوچکت را از آب تیره رنگ جوی پر 
می کردی و به صورتت می پاشیدی. کیسه پالستیکی ات 
خیابان  درختکاری  حاشیه  در  هرزی  علف  بوته  کنار  را 
گذاشته بودی و داشتی خودت را تیمار می کردی. همان 
موقع بچه ها از دبستانی بیرون زده بودند و داشتند دست 
سمت  به  خیالشان  خوش  و  مهربان  مادران  دست  در 
از  انرژی و هیجان حرف می زدند،  با  خانه شان می رفتند. 

حرف  درس هایشان  و  خوراکی ها  و  دوستی ها  و  دعواها 
می زدند، نمک می ریختند و ریز ریز می خندیدند و توجه 
مادران شان را جلب می کردند. نگاهت به کوله پشتی ها و 
خنده های بچه ها ماسیده بود. نمی دانستم صحنه ای به این 
وحشتناکی را می توان در ذهن تخیل کرد، چه رسد به این 
که از نزدیک شاهدش بود. شک ام برطرف شد و مطمئن 
شدم تا به حال کور بودم. دستم ناخودآگاه سوی چشمانم 
و  جوی  لب  بودی  نشسته  تو  اآلن؟  تا  بودم  کجا  رفت. 
می نگریستی.  را  بی دغدغه  و  شاد  کودک  ده ها  گذشتن  
کودکانی دست در دست مادر. تو از مادرت چه می دانی؟ 
زنی 20 ساله، دختری که از نوجوانی به علت فقر و اعتیاد 
پدرش، چوب حراج خورده است. قیمتی ندارد و زیر دست 
سوی  به  روزها  این  افسردگی،  که  جوان  زنی  پاست.  و 
سرنوشت پدرش نرم نرمک سوقش می دهد. چند مرتبه ای 
شیشه را امتحان کرده و حاال توی دلش می داند که معتاد 
شده، اما از پذیرفتنش سر باز می زند. مهم نیست دخترم! 

مهم نیست چه بر سر تو می آید! سر ما سالمت باشد! 

آمدم کنارت ایستادم. از باال تو را نگاه کردم. اسمت را 
پرسیدم. گفتی هستی و ُعق زدی و این بار در جوی آب باال 

آوردی. نکند این ها پا قدم من است؟! توی قطار هم وقتی 
جلوی من ایستاده بودی... ناخودآگاه کمی در جایم جابه جا 
می شوم به معنای رفتن. می پرسم مدرسه نمی روی؟ سرت 
را بلند می کنی و نگاهی می اندازی. اما وقتی می خواهی 
حرف بزنی دوباره ُعقت می گیرد. دیگر تحمل ندارم. نه! 
دیگر نمی توانم اینجا بنشینم و ادای یک آدم را در بیاورم. 
بلند شدم که بروم و تو به عجیب ترین آدم عمرم تبدیل 
شدی وقتی گفتی: »نه. اما درس خوندن رو دوست دارم. تا 
حاال چند بار...« باز ُعقت می گیرد. بین رفتن و ماندن هزار 
به خاطر حضور  بروم؛  باید  دلم می گفت  تکه شدم. یک 
نحس من است که حال این بچه بد می شود. اما دل دیگرم 

فریاد می زد مگر نمی شنوی صدایت زد؟ کری؟ 
معلق و گیج در انتظاری جانکاه برای تصمیمی جانکاه تر 
ایستاده بودم. ناگاه ناشناخته ای در قلبم به من فرمان داد؛ 
فرمان داد زانو بزنم و هم قد تو شوم. به چشمان زیبایت 
سوگند که فرمانی روشن بود. فرمانی بود که یقین داشتم 
حتی اگر گوش هایم کر بود هم می شنیدم و حتی اگر دلم، 
صخره ای سخت بود نیز آن را می شنید و از هم می پاشید. 

پس زانو زدم. زانوهای شلوار پارچه ای سفید و قشنگم را 
چنان بر آسفالت گذاشتم که دیگر هرگز از جا برنخیزم. 

 والدت تو نیز گواه دیگری بود بر سلطه این خداوندگار. خدای قهار جبار کور و کری که پول را معیار همه 
چیز می داند و بر کرسی قضاوتی ناعادالنه تکیه زده و قرن هاست میان فقیر و غنی، جانب غنی را می گیرد 
و علی رغم فهم و تعقل، هر روز میان میلیاردها نفوس بشر، بر اساس وزن جیب ها، وصل و فصل می آفریند.
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تو با کمی تعجب نگاهم کردی و من شاد از شکستن غروری بودم که سال ها مرا در پنجه خود گرفته بود. راه بغضم 
داشت باز می شد. نه به حال تو، که به حال خودم گریستنم گرفته بود. نمی دانستم فامیلی به این معصومیت در این 
گوشه شهر دارم. من نمی دانستم با هم فامیلیم. ولی تو جوری مرا صدا زدی و گفتی دوست دارم درس بخوانم، جوری 
این حرف را گفتی که تو را از خانواده ام و حتی خودم نزدیک تر به خویش حس کردم. پرسیدم واقعاً دوست داری؟ 
پرسیدم چرا تا اآلن مدرسه نرفتی؟ پرسیدم پدرت چه کاره است؟ پرسیدم مادرت کجاست؟ پرسیدم این فال ها را چرا 

باید بفروشی؟ پرسیدم...

و تو چون معلمی بزرگوار به بعضی ها پاسخ دادی و بعضی را هم انگار به مصلحتی جوابی نگفتی و من پس از 
صحبت هایی که آن شب با مادرت و بقیه داشتم، فهمیدم مرا کودک تر از این شمردی که تاب شنیدن همه واقعیت های 
زندگی ات را داشته باشم. البته بعضی را هم فهمیدم هنوز به تو چیزی درباره اش نگفته اند یا دروغی تحویلت داده اند. مثاًل 
این که به تو گفته اند بابایت، آن مرد معتاد میانسالی است که همیشه گوشه خانه تان افتاده و مصرف می کند. همویی 
که در واقع پدربزرگت است. آخ که کمرم شکست... آخ که له شدم. حتی حاال که این ها را می نویسم پشتم تیر می کشد 
و حس می کنم قطعه ای از هستی ام محو می شود، انگار که در حین نوشتن، پیر می شوم... حاال که درباره تو این قدر 
دانسته ام، احساس می کنم اصاًل در سطحی نبودم که حتی پاسخ یک سؤالم را بدهی. چنان در زرورق منافع و ترس ها 

و لذت هایم پیچیده بودم که طاقت مثقالی درد را نداشتم. حاال من زیر خرواری از دردهای تو دفن شده ام. کاش می شد 
بمیرم. همین اآلن هستی! همین اآلن آرزو دارم بمیرم. مردم در خیابان ها، در پاساژها، در خریدهای بی پایاِن خود دنبال 
چه چیزی هستند که در لبخند معصوم تو یافت نمی شود؟ صورتت هستی، صورتت برای من تجسم انسانیت بود. حاال 
برایم روشن شد: آن چیزی که در تو جا مانده بود و من باید سهمی از آن می داشتم و نداشتم، انسانیت گمشده ام بود. 

آدمیت من در جان تو زنده بود.
برایت آبمیوه ای گرفتم که بخوری. پرسیدم چرا حالت تهوع داری؟ چیزیت شده؟ گفتنی نمی دانی، گفتی تا حاال 
این طوری نشده بودم. آخرش نفهمیدم چرا این طوری شدی. ولی من اگر جای تو بودم و آدم اتوکشیده ی بی دردی را 

می دیدم که فکر می کرد مرکز دنیاست و خوشی ها و غم هایش خیلی مهم است، حتما ُعقم می گرفت.
تو رفتی. شماره موبایل پدربزرگت را دادی و رفتی. همان دیشب آمدم دم خانه تان برای دادن کیسه ای غذا. به 
بهانه دادن کیسه، پدربزرگ 47 ساله معتادت ما را راه داد. همان جا با مادرت و ساعتی بعد با یکی از دوستان مادرت 

در محله صحبت کردم. تو لبخند می زدی و اصرار داشتی 
درس بخوانی. می دانم دخترم! داشتی تشویقم می کردی 
دست  هفته ای  که  می دادی  دلگرمی ام  داشتی  شوم.  آدم 
داشتی  بزنم.  افسرده  شهِر  جنوب  به  سری  بار  یک  کم 
حریصم می کردی به چشیدن طعم دردهایی که فیل را از 
پا می اندازد. آری! فیِل خونسرِد روحم را می خواستی از پا 

بیندازی تا انسانی از من برخیزد. 
چرخ  ذهنم  در  روز  تمام  تصاویر  نبرد.  خوابم  شب 
می خورد. حرف هایی که تا به حال نشنیده بودم از درونم 
نه  و  بودم  خوش  نه  می رسید.  گوشم  به  و  برمی خاست 
ناخوش. نه مرگ بود و نه زندگی. التهابی بود که تمامیتم 
را چنگ می کشید. برای اولین بار در عمرم هیچ برنامه ای 
برای فردایم نداشتم. خالی خالی روی تخت افتاده بودم و 
صورت سبزه ی غمگین تو تمام جهات ذهنم را پر کرده 
بود. چرا تو نباید مدرسه بروی؟ چرا نباید شناسنامه داشته 
باشی؟ چرا باید زندگی مادر جوانت تباه شود و تو نیز در 
پی او تباه شوی؟ و چرا من به جای تو نیستم؟ چه کسی 
تصمیم گرفته است من این موجود ابله خوش باشم و تو 
بکشی؟  رنج  من  امثال  عمِر  قرن  یک  اندازه  به  روز  هر 
نزدیک سحر پلک هایم سنگین شد. در خواب تو را دیدم 
که مدادی در دست داشتی و روی یک تکه کاغذ برای من 
نوشته بودی: »هستی ات چیست؟!« بعد ُعق زده بودی و 

همانجا روی زمین افتاده بودی. 
صبح که در آینه نگاه کردم تو را دیدم. این یک استعاره 
ادبی نیست. من واقعاً تو را دیدم. خود خود تو را. چیزی 
از من در آینه نبود. آن قدر تو بودی که ازت خیلی جدی 
پرسیدم دوست داری من بهت درس بدم و تو در عوض 
جواب، همان سؤال را از من پرسیدی: دوست داری من 
بهت درس بدم؟ و من گفتم آره! از خدامه تو بهم درس 

بدی! خیلی چیزا هست که باید از تو یاد بگیرم! 
مکاشفه بود یا هنوز در خواب بودم یا جنون به سرم 
زده بود؟ چه باک اگر هم مجنون شده باشم؟ حتی جنون 
هم بهتر از عقالنیتی است که از دیدن تو عاجز باشد. هر 
چه که بود من تصویر تو را در آینه می دیدم و خرسند بودم 
که در قاب آینه اثری از من بر جا نیست. مادرم صدایم زد و 
گفت چرا با خودت حرف می زنی؟ گفتم شما چرا با خودت 
حرف نمی زنی؟ و بعد از خودم پرسیدم راستی نکند همه 
بشریت در من باشد. پس من تا به حال کلی حرف بی ربط 
و لوس به هستی ام زده بودم. بیچاره گوش های هستی. چه 
زجری از دست من کشیده است توی این آینه. این آینه 
هم تا امروز خراب بود. آینه نبود. دروغی بود که دروغ مرا 
به خودم برمی گرداند. دروغی را که به نام خویش ساخته 
اما امروز چرا سالم شده است؟ چرا  بودم تحویلم می داد. 
امروز واقعاً تصویر مرا به من نشان می دهد؟ شاید دیروز تو 
همه ی دروغ های زندگی مرا در مترو و جوی آب و حتی در 
خوابم باال آوردی. شاید دیروز تو آینه من شدی. حاال امروز 

آینه خانه من، تو شده است. دوستت دارم. نمی دانم اآلن 
یک  بیایم.  دیدنت  به  می شوم  حاضر  دارم  کنم.  چه  باید 
دوست  می گذارم.  کنارش  ولی  کردم،  پیدا  فارسی  کتاب 
ندارم برایت از روی این کتاب چیزی بخوانم. چرا بخوانم 
»بابا آب داد« وقتی که بابای تو جز بی شرافتی چیزی در 
فعاًل  آمد« هم  بدهد؟ »آن مرد  به کسی  ندارد که  چنته 
بوده؟  به حال خواب  تا  که  مردی  مرد؟  کدام  است.  زود 
اصاًل کسی که تا به حال نیامده، شاید مذکر باشد، ولی 
تا مرد شدن خیلی راه دارد. می خواهم چیز دیگری برایت 
دنیا  یک  با  فال.  بسته  یک  با  آمد.«  دختر  »آن  بخوانم. 
از همه دنیای من  با یک دل مهربان. آن دختر  تنهایی. 
بزرگتر بود. اسمش هستی بود. هستی ای دنیایی بود که 
هنوز نیست، ولی باید باشد. دنیایی که در آن هیچ کودکی 
نه  بگویم.  را  دیکته  این  تو  به  امروز  باید  نمی کشد.  رنج 
برای این که تو بشنوی و بنویسی؛ برای این که در کنار تو 
این جمالت را از زبان خودم بشنوم و آدم شوم. قرار است 
من به تو نوشتن یاد بدهم و تو به من، آدمیت. این معامله 

عادالنه ای نیست. کار تو خیلی سخت تر است دخترم!

مکاشفه بود یا هنوز در خواب بودم یا جنون به سرم زده بود؟ چه باک اگر هم مجنون شده باشم؟ حتی 
جنون هم بهتر از عقالنیتی است که از دیدن تو عاجز باشد. هر چه که بود من تصویر تو را در آینه می دیدم و 
خرسند بودم که در قاب آینه اثری از من بر جا نیست. مادرم صدایم زد و گفت چرا با خودت حرف می زنی؟ 
گفتم شما چرا با خودت حرف نمی زنی؟ و بعد از خودم پرسیدم راستی نکند همه بشریت در من باشد.
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گردآوری: مهسا صباغی

بهمن:
26 و 27 بهمن: برگزاری سمینار »اعتیاد کودکان و نوجوانان، در مناطق حاشیه«

روز 26 و 27 بهمن سال 93، سمینار اعتیاد کودکان و نوجوانان در محالت معضل خیز در دو روز متوالی برگزار شد. در 
این همایش که با حضور مسئوالن بهزیستی و شهرداری و همچنین فعاالن و پژوهشگران اجتماعی برگزار شد، آمارهای 
تکان دهنده ای از اعتیاد کودکان ارائه داده شد. هم چنین نبود درمان و روش ترک تخصصی برای بچه های معتاد، مسئله 
دیگری بود که مطرح شد. در این همایش مسئوالن بهزیستی و شهرداری، قول هایی دادند تا به ایجاد کمپ تخصصی 

ترک اعتیاد کودکان اقدام کنند.

اسفند: 
آغاز به کار خانه ایرانی قرچک ورامین

خانه ایرانی قرچک ورامین، در اسفند سال 93 اجاره شد و سپس پس از نوسازی، در محله داوودآباد کار خود را آغاز 
کرد. در حال حاضر در این خانه 60 کودک تحت پوشش هستند و از این تعداد، حدود 20 نفر، کودکانی هستند که کار 
می کنند. در خانه قرچک ورامین به دلیل دوری از تهران، افراد داوطلب کمتری فعالیت می کنند. بنابراین این خانه به شدت 

به کمک و همکاری داوطلبان نیاز دارد.

 بازارچه بوی عیدی در سرای محله جماران برگزار شد.

دهه سوم اسفند بازارچه بوی عیدی برگزار شد. در این بازارچه که در سرای محله جماران و با حضور شخصیت های 
فرهنگی، هنری و خیرین و نیکوکاران هوادار جمعیت و نیز مردم محله برگزار شد، محصوالت خانه های ایرانی جمعیت، از 
سراسر کشور برای فروش عرضه شده بود که با استقبال خوبی مواجه شد. شایان ذکر است که بیشتر محصوالت عرضه 
شده در این بازارچه، محصول دست زنان سرپرست خانوار و نیز آثار هنری کودکان مورد حمایت، در معرض فروش یا نمایش 

گذاشته شد.
جمعیت امام علی همه ساله در روزهای پایانی سال اقدام به برگزاری یک جشنواره غذا و بازارچه بزرگ خیریه با هدف 
معرفی انواع فعالیت های خود به جامعه و جذب سرمایه های انسانی، مالی و حمایت های مردمی برای این قبیل فعالیت ها 

در حمایت از کودکان و زنان آسیب دیده و محروم ساکن محالت معضل خیز و حاشیه می نماید.

 اخبار فعالیت های جمعیت از اواخر 
بهمن 93 تا تیرماه 94

فروردین:
آیین هفت سین برکت، برکتی برای یک سال 

اعضای جمعیت و خانواده هایشان، امسال را نیز مانند سال های گذشته در ساعت های قبل از سال جدید، شانه به 
شانه ی فرزندان دردمند و رنج دیده ی ایران زمین نشستند و در محفلی شاد و به یاد ماندنی، شاهد شادمانی و نشاط این 
کودکان، هر چند برای چند ساعت بودند. کودکانی که شاید در سال های پیش ساعات آغاز سال نو خود را در خیابان ها 
مشغول به کار بوده و یا در کنج خانه یا محله های فقرزده شان به تنهایی و غم می گذراندند و عید نوروز، جایگاهی در 
زندگی شان نداشت. پیش درآمد این جشن نیز، کاروان شادی بود که به همراه حاجی فیروز، در بیمارستان ها، مراکز بهزیستی 
و محله های محروم تردد نموده و کودکان را با اجرای موسیقی و اهدای عیدی شاد نموده بود. این مراسم در اقصی نقاط 
ایران نظیر خیرآباد جاسک نیز اجرا شد و بسیاری از کودکان برای اولین بار در زندگی خود عیدی و اسباب بازی و عروسک 

دریافت نمودند.

فستیوال هنری برای کودکان برگزار شد

فعالیت های هنری چشم گیر، یکی از نقاط قوت خانه های جمعیت می باشد و توجه دادن کودکان به این فعالیت ها، به 
صورت هدفمند، در راستاری فرآیند مددکاری برای کودکان است. در روز 11 فروردین، نمونه ای از آثار هنری این کودکان 

در قالب فستیوالی برای عالقه مندان، عرضه کرد.  این جشن، شامل سرودخوانی، شعرخوانی و تئاتر برای کودکان بود.

اردیبهشت
جشنی باشکوه برای مادران تحت پوشش در بسیاری از شهرها، برگزار شد

برای زنان سرپرست خانوار، هرگونه نشاط و تفریح تبدیل به یک رؤیا شده است. هم زمان با روز مادر، جمعیت تصمیم 
گرفت که جشنی را برای این مادران برگزار و از زحمات آن ها برای خانواده شان، تقدیر نماید. این برنامه در تهران و چند 
شهر دیگر برگزار شد که فضای خوبی را ایجاد کرد. بسیاری از مادران گفته بودند که تا به آن موقع به هیچ تاالری نرفته 

بودند و هرگز دقایق شادی را تجربه نکرده بودند...
در ساری، همایشی با هدف تشریح معضالت زنان باردار در معرض آسیب برگزار نمودند و به همین مناسبت، 

بسته هایی شامل مواد مغذی و مکمل های الزم برای اهدا به این مادران تهیه و توزیع نمودند.

خانواده عساکره، صاحب خانه شدند.

جمعیت امام علی، با توجه به شرایط سختی که همسر و فرزندان خردسال مرحوم عساکره داشتند، تصمیم گرفت با 
کمک خیرین، خانه ای برای آن ها خریداری کند. در تاریخ 7 اردیبهشت مبلغ الزم جمع آوری شد و پس از چندی خانه 

تحویل خانواده عساکره شد.
یونس عساکره، دستفروش خرمشهری، در شهرداری خرمشهر پس از آنکه هیچ پاسخی در خصوص جمع آوری 
دکه اش که تنها منبع تأمین درآمد او و خانواده اش بود دریافت نکرد، اقدام به خودسوزی کرد و متأسفانه پس از چند روز 

درگذشت.
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آیین عبادتی در مسجد دل های کودکان در نوروزآباد احمدآباد مستوفی

امسال مراسم  در روستای نوروزآباد احمدآباد مستوفی استان تهران برگزار شد. طی این مراسم که در تاریخ 12 اردیبهشت 
برگزار شد، چهار گروه داوطلب شامل پزشکان، مادرانه، محیط زیست و گروه کودکان، به رفع مشکالت ساکنین تا حد توان 
پرداختند. هم چنین در این مراسم آرزوهایی که  کودکان بر روی کاغذ نوشته اند، در نمادی از کعبه انداخته شد. به این ترتیب کعبه 

)که محل میالد این امام بزرگوار بوده است( ، محل تولد آرزوهای کودکان نیز شد.
هر سال در ایام تولد حضرت علی )ع( گروهی از داوطلبان جمعیت، به همراه گروه های متخصص داوطلب، به مناطق محروم 
رفته و یک روز خود از صبح تا اذان مغرب را کنار کودکان و خانواده محروم آن ها می گذرانند تا مشکالت آن ها را شناسایی کرده 

و چاره ای برای آن بیاندیشند. این طرح به صورت همزمان در روستاهای اطراف گرگان و بندرعباس نیز انجام شد.

خرداد:
به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک، طرح »کودکان برای کودکان« اجرا شد

این طرح به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک کلید خورد و در 4 عرصه شروع به کار کرد. شروع طرح از اواخر 
اردیبهشت بود. در ابتدا طرح کودکان برای کودکان مدارس برگزار شد که طی آن داوطلبان به چند مدرسه رفتند و ساعتی 
در مورد مسئله کودکان کار با دانش آموزان صحبت کردند تا آن ها را درگیر این مسئله کنند و حس مسئولیت در آن ها 

ایجاد نمایند.
همزمان طرح روی event فیسبوک ادامه یافت. در این event، که تا 25 خرداد مهلت آن بود، از کودکان خواسته شده 
بود که به هر شکلی تمایل دارند در مورد کودکان کار حرف بزنند و یا بنویسند و فیلم های آن را برای صفحه ارسال کنند. 
در نوشته ها و نقاشی رسیده از کودکان، طی این رخداد بیش از 500 کلیپ برای جمعیت ارسال و نامه ها و نقاشی های 

ارزشمندی گردآوری گردید.
همچنین در دو دانشگاه شریف و تهران نشست هایی در مورد کودکان کار برگزار شد تا قشر دانشجو از این موضوع 

آگاه شود و در آن ها حس مسئولیت اجتماعی ایجاد شود.
در آخر نیز همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودک در دو پارک قیطریه و نیاوران، برنامه های شاد و متنوعی برگزار 

شد. هدف این برنامه ها، اواًل ایجاد آگاهی بین مردم و ثانیاً نشان دادن توانایی های کودکان کار بود.

تیر ماه:
شانزدهمین آیین ملی »کوچه گردان عاشق« برگزار می شود

امسال  شناسایی خانواده های محروم از مدت ها پیش آغاز شده است و حدود 7000 کیسه با کمک خیرین فراهم شده 
است تا میان خانواده های از پیش شناسایی شده سراسر کشور توزیع گردد.

این طرح یکی از قدیمی ترین طرح های جمعیت است. در این طرح که در شب شهادت حضرت علی )ع( برگزار 
می شود، کیسه های مواد غذایی که به اندازه یک ماه یک خانواده است، بین خانواده های محروم از پیش شناسایی  شده 

توزیع می گردد.
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ــای  ــی و گروه ه ــام عل ــت ام ــی )ع( مراســمی توســط اعضــای جمعی ــوال عل ــالد م ــه در روز می ــال اســت ک دو س
متخصــص داوطلــب در یکــی از محــالت حاشــیه برگــزار می شــود کــه طــی آن بــا اجــرای جشــن و برنامه هــای مفــرح، 
کــودکان ایــن محله هــا یــک روز متفــاوت را در کنــار دوســتان جمعیتــی خــود تجربــه می کننــد. ایــن برنامــه از صبــح تــا 
اذان مغــرب ادامــه می یابــد و در کنــار آن مشــکالت خانواده  هــا شناســایی شــده تــا چــاره ای بــرای آن اندیشــیده شــود.
امســال در روز 12 اردیبهشــت)13 رجــب( ایــن مراســم در روســتای نوروزآبــاد احمدآبــاد مســتوفی برگــزار شــد کــه 
طــی آن گروه هــای داوطلــب شــامل گــروه بهداشــت و درمــان و پزشــکان، گــروه مادرانــه، گــروه محیط زیســت، گــروه 

شناســایی، گــروه ورزش و گــروه کــودکان بــه اجــرای برنامه  هــای از قبــل پیش بینــی شــده پرداختنــد. 
جهــت اجــرای برنامــه حــدود 150 نفــر از اعضــای جمعیــت توجیــه شــده بودنــد و طــی برنامه هــای شناســایی ای 
کــه روزهــای قبــل در محــل انجــام شــده بــود بــا افــراد محلــه جهــت اجــرای برنامــه هماهنگــی الزم حاصــل شــده بــود.

منطقــه نوروزآبــاد عمدتــاً افغان نشــین اســت و بــه لحــاظ بافــت خانه هــا بیشــتر بــه کپرنشــین و حلبی آبــاد نزدیــک 
اســت تــا بافــت شــهری. شــغل عمــده مــردم جمــع آوری ضایعــات اســت و تعــدادی هــم مشــغول کار در کارخانه هــای 
اطــراف و دامداری هــا بودنــد. متأســفانه کــودکان نیــز بــه کار جمــع آوری ضایعــات می پردازنــد و علیرغــم اینکــه تعــداد 
بچه هــا بســیار زیــاد و قابــل توجــه اســت از وجــود مدرســه در آن حوالــی خبــری نبــود. هــوای منطقــه بــه علــت تعــدد 
کارخانه هــای ســیمان بــه شــدت آلــوده اســت. دو معضــل اصلــی منطقــه کــه ارتبــاط تنگاتنگــی نیــز بــا هــم دارنــد، فقــر 

و اعتیــاد بــود. 
اجــرای برنامــه بــا برگــزاری مســابقات فوتبــال و طناب کشــی بــرای پســران و بازی هــای دســته جمعی بــرای دختــران 
آغــاز شــد. خوشــبختانه تعــداد زیــادی از کــودکان منطقــه در برنامــه شــرکت داشــتند کــه از ایــن جهــت باعــث تقویــت 
انگیــزه گروه هــای برگــزاری بــود. بــه صــورت همزمــان گروه هــای محیــط زیســت بــه پاکســازی منطقــه از زباله هــا و 

گروه هــای شناســایی بــه ثبــت اطالعــات خانواده هــا و محلــه پرداختنــد.
بچه هــای کــم ســن و ســال تر در چادرهــای بــر پــا شــده بــه کشــیدن نقاشــی پرداختنــد. عــده ای مشــغول کشــیدن 
نقاشــی بــر روی کاغــذ دیــواری و یــا ِگل بــازی بــا ِگل مخصــوص و تعــدادی از بچه هــا هــم در حــال بــازی بــا فوتبــال 
دســتی و بازی هــای دیگــر بودنــد... خالصــه ماجــرا بــه ایــن شــکل بــود کــه ســر هیــچ کــدام از بچه هــا بــی کاله نمانــده 

. د بو
بــا شــروع اجــرای نمایــش و موســیقی حــال و هــوای برنامه هــا بــه شــدت شــاد و جــذاب شــد و بچه هــا نشــان دادنــد 
کــه طرفــدار پــر و پــا قــرص موســیقی و نمایش انــد. در قالــب اجــرای نمایــش نحــوه ی صحیح مســواک زدن و اســتحمام 

بــه بچه هــا آمــوزش داده شــد.
بــه صــورت همزمــان گروه هــای متخصــص داوطلــب در یکــی از خانه هــای محــل مشــغول ویزیــت رایــگان زنــان و 
بررســی مشــکالت آن هــا بودنــد کــه طــی آن نــکات اساســی در رابطــه بــا مســائل بهداشــتی آمــوزش داده شــد و برخی 
مــواد شــوینده و بهداشــتی ضــروری نیــز بیــن آن هــا تقســیم شــد. اطالعــات تعــدادی هــم کــه نیاز بــه پیگیــری بعدی 

و طــی دوره درمــان داشــتند ثبــت گردید. 

  علی شهریاری

آیینی مصادف با ایام البیض و والدت حضرت علی)ع(

"عبادتی در مسجد دل های کودکان" 
در نوروزآباد احمدآباد مستوفی

در ایــن مراســم آرزوهایــی کــه کــودکان بــر روی کاغــذ نوشــته  بودنــد، در نمــادی از کعبــه انداختــه شــد. بــه ایــن 
ترتیــب کعبــه کــه محــل میــالد ایــن امــام بزرگــوار بــوده اســت، محــل تولــد آرزوهــای کــودکان نیــز شــد.

از اقدامــات قابــل ذکــر دیگــر تجهیــز کتابخانــه در منــزل یکــی از اعضــای معتمــد محلــه جهــت اســتفاده کــودکان از 
کتاب هــای آموزشــی و کمــک آموزشــی بــود.

بــرای کــودکان در دو نوبــت تغذیــه پیش بینــی شــده بــود کــه بــه عنــوان میان وعــده و ناهــار در اختیــار آن هــا قــرار 
گرفــت، البتــه در پایــان برنامــه هــم آش پختــه شــد و در اختیــار همــه قــرار گرفــت.

دکتــر احســان شــریعتی فرزنــد دکتــر علــی شــریعتی، نیــز در برنامــه حضــور یافــت و طــی ســخنان خــود نســبت 
بــه وضعیــت محــالت حاشــیه و عــدم توجــه مســئولین بــه ایــن مناطــق اظهــار تأســف کــرد و از اینکــه توانســته در 
ــرا  ــژاد، مؤســس و زه ــارمین میمندی ن ــز ش ــش از آن نی ــود. پی ــندی نم ــار خرس ــد اظه ــرکت نمای ــودکان ش جشــن ک
رحیمــی، مدیرعامــل جمعیــت نیــز بــه بررســی مشــکالت، چالش هــا و معضــالت ناشــی از فقــر و اعتیــاد در محــالت 
حاشــیه پرداختنــد و از لــزوم اجــرای چنیــن برنامه هایــی جهــت آگاه ســازی جامعــه و دســت اندرکاران بــرای رســیدگی بــه 

ــد. ــخن گفتن ــت س ــالت پایین دس ــای مح ــکالت و بحران ه مش
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ُم از ده سالگی همینجه کارتن خوابی ِمِکردوم...همینجه هم نشئه مکردوم...
)با دست اشاره میکند به یکی از پارکینگ های زیرگذر حرم رضوی(

 اینها بخشی از صحبتهای علی16 ساله است که از نوزادی در اثر اعتیاد مادرش معتاد بوده و برادرش در ده سالگی او را به 
حرم آورده و رهایش میکند. علی از10سالگی کارتن خوابی را تجربه میکند! کارتن خوابی در پارکها،وسط بلوارها و گاهی به گفته 

خودش اگر مامورها کمتر گیر میدادند؛ توی حرم و زیرگذر حرم..
علی میتوانست توی کوچه های نزدیک بست طبرسی،پنجراه و فلکه آب یکی یکی مواد فروش ها را نشانمان دهد. راست 
هم میگفت.تنها کافی بود چند دقیقه از دور آنها را بپایی میدیدی که خیلی علنی و بی واهمه مواد فروشی میکردند.علی به ما 
گفت: مشتری های اصلی زوارها هستند و مثل همه فروشنده ها و کاسب های اطراف که معروفند به گران فروشی به زائرین 
مواد فروش های این اطراف هم از این قائده مستثنی نیستند. مثال در کال زرکش اگر قیمت یک صوت شیشه 5تومان بوده، و 

اینجا قیمت20 تومن بوده.
بست طبرسی )ورودی خیابان طبرسی(از لحاظ فروش مواد معروف است  بعضی از مواد فروش ها هم خودشان مواد 
نمیفروشند معتادی را بة این کار میگمارند و از هر مشتری که جور کند مقداری مواد به او میدهند .معموال ساختمان های مخروبه 

یا نیمه کاره اطراف حرم و داخل کوچه پس کوچه ها پاتوق این معتادان است.
علی در مورد تن فروشی هم به ما گفت: یک سری خانمهایی هستند که تن فروشی میکنند از قمیت20هزارتومن 
تا100هزارتومن و مخصوص زوارها هم هستند. بیشتر هم زوارهای عرب! این خانمها معموال با همین مواد فروش ها کار میکنند.
به یاد گزارش روزنامه گاردین که در 17اردیبهشت ماه سال جاری در این روزنامه در مورد شهرمان منتشر شد می افتم. 
گزارشی   با عنوان »زیارت، غذا، سکس و پارک آبی در شهر مقدس مشهد« که بیان میکرد بسیاری از هتل های گران قیمت 

اطراف به طرق مختلف مستقیم و غیر مستقیم در امر فحشا دخیل هستند.
مشاهده کودکان دعا فروش،واکسی ،متکدیان،دست فروش ها و بسیاری از افراد بی خانمانی که مخصوصا در شبهای سرد 
زمستان در محدوده اطراف این بارگاه کارتن خوابی می کنند دیگر برای زائران و شهروندان این شهر تبدیل به یک موضوع 

عادی و تکراری شده است.
یادم نمی رود صحبتهای یکی از زنان بی سرپرستی را که هم اکنون تحت پوشش فعالیتهای ما در خانه ایرانی است؛ او را 
در زمستان سخت سال 91 در حالی پیدا کردیم که همسرش 5 ماهی بود به خاطر مواد اعدام شده بود و او که دیگر در خانواده 
پدری اش هم در قوچان جایی نداشت و آواره مشهد شده بود با دو پسر13و10 ساله اش که یکی از آنها مبتال به عقب ماندگی 
شدید ذهنی نیز هست حدود دوهفته ای بود که در زیرگذر و پارک های اطراف خیابان امام رضا)ع(با دوکودکش خیابان خوابی 
میکرد.وقتی از او پرسیدم چرا به بهزیستی مراجعه نکردی گفت:از وقتی همسرم را اعدام کردند بهزیستی نیز مستمری ماهانه 
ام را قطع کرد!و در جواب سوالم که از او پرسیدم:چرا در این سرمای سخت حداقل داخل حرم نماندی و بیرون ماندی ؟گفت: 

داخل نمیگذارند بخوابی بیرونت می کنند!
در اسفند ماه سال گذشته خبر مرگ دردناک یک کارتن خواب در مشهد تیتر درشت بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه 
های این شهر شد.قضیه از این قرار بوده است که چند کارتن خواب معتاد به مواد مخدر، در حاشیه کانالی در بلوار بهمن 

  زهرا امیر

حریم انسان در طبرسی

نگاهی به وضعیت حاشیه نشینان در مشهد

16 مشهد با کندن زمین مکانی سرپوشیده برای اسکان ایجاد 
کرده بودند که در پی وقوع آتش سوزی در این محل یکی از 

این افراد جان خود را از دست میدهد.
هنوز هم وقتی در بلوار حر)قلعه ساختمان(یا بلوار دوم 
طبرسی قدم میزنیم مردم رو به حرم می ایستند،تعظیم میکنند 
و با تواضع و ادب فراوان سالم میدهند اما در کوچه پس کوچه 
های این مناطق هنوز هم کوچه های گلی با فاضالب های 

روان که محل بازی کودکان است به چشم میخورد.
هنوز هم در پستوی خانه ها پدرانی هستند که از نشئه افیون 
به کودکان شان تجاوز میکنند و دخترانی که از 10،11سالگی 

آماده میشوند تا از راه تن فروشی روزگار بگذرانند.
هنوز هم در کوچه پس کوچه های بسکابادی به خانواده 
و  هویتی  هیچ  بدون  شان  کودکان  که  برمی خوریم  هایی 
کمترین حقی از بهداشت،آموزش و تغذیه در دود و غربت 
قد میکشند و وقتی از پدر خانواده که به تازگی پس از سه 
سال از زندان آزاد شده است و پایپ را توی دستش جابجا 
میکند میپرسیم که شغلت چیست؟در جواب ما با خنده تلخی 
میگوید:خواهر من اینجا همه توی کار دود و دوا هستن..یه 
وقت آتیش رو میزنن به جنسشون و دود میکشن یه وقت هم 

میزنن به زندگیشونو دود میشن!کار ما خالفه خواهرم...
یا در بلوار دوم طبرسی که بلواری است که  با فاصله ای 
کمتر از6کیلومتر تا حرم قرار دارد. بر می خوریم به کاسبی که 
با حسرت از محله پر معضل خود می گوید! از اینکه دیگر 
از  از دیدن دختران فراری خسته شده ، دخترانی که حتی 
شهرهای دیگر مانند کرج به این منطقه می آیند و در انتهای 
بلوار دوم طبرسی در خانه های تیمی روزگار میگذرانند .می 
گوید دیگر تحمل فروش مواد مخدر در منطقه خود را ندارد. 
با عجز می گوید صدای ما را به جایی برسانید تا شاید تغییری 
در این محله ایجاد شود! و در پایان با لحنی آهسته گفت :برادر 
من! در این محله همه چیز هست اال خدا! من خدا را در این 

محله ندیدم.
در اردیبهشت ماه 1392 جانشین دبیر ستاد هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی اعالم میکند که 160هزار 
نفر از جمعیت مشهد معتاد هستند که اگر جمعیت مشهد سه 
میلیون نفر محاسبه شود، یک نفر از هر19 مشهدی را معتادان 
تشکیل می دهند که در این میان10درصد از این گروه،زنان 

هستند.
علی)ع(در  امام  جمعیت  میدانی  های  یافته  نتیجه  در 
مشهد تنها در طی یک ماه شناسایی مستمر در مناطق حاشیه 
شهر و مرکز شهر با115 کودک کار روبرو شدیم که به فال 
فروشی،دعافروشی،واکسی گدایی و .. در سطح شهر مشغول 
بودند و تعداد قابل توجهی از آنان نیز در کارگاه های تفکیک 
ضایعات و زباله و کوره های شیشه پزی و آجر پزی با ساعات 
طوالنی،کار سخت و طاقت فرسا،ایمنی بسیار پایین و دستمزد 
ناچیز)مثال به ازاء هر یک تن تفکیک زباله 30هزارتومان(

مشغول به کار بودند.

همچنین در خرداد ماه 1391 مدیرکل امور آسیب دیدگان 
اجتماعي بهزیستي اعالم کرده است که: تعداد پذیرش دختران 
فراري در تهران و مشهد، مراکز استانهاي تهران و خراسان 

رضوي نسبت به استانهاي دیگر کشور باالتر است.
رود،جاده  کشف  مناطق  در  پزی  آجر  80کوره 
سرخس،انتهای همت آباد و بسیاری مناطق حاشیه شهر و 
روستاهای اطراف مشهد وجود دارد که در آمارگیری جمعیت 
امام علی)ع(در اردیبهشت ماه 1392 که در روزنامه قدس نیز 
به چاپ رسید تنها در 4کوره در یکی از مناطق جاده سرخس 
64کودک بازمانده از تحصیل در این کوره های شناسایی 
شدند که از 5صبح تا 5عصر مشغول خشت زنی و فعالیت 
های سخت بدنی بودند و به ازاء هر1000خشت 25هزارتومان 

درآمد داشتند.
روزنامه اصولگرای "جوان" در اسفند ماه سال 1390 در 
گزارشی اعالم کرد تنها در شهر مقدس مشهد 200 کلیسای 

خانگی کشف شده است. 
با روح اهلل او امیرحسین 11 و 9ساله که در خیابان امام 
رضا و شیرازی با فاصله کمی از حرم واکس زنی و دعا فروشی 
میکردندکه صحبت میکردیم از ترس های کارشان میگفتند 
و حسابی حرفه ای شده بودند.روح اهلل را در شب شهادت امام 
جواد در مهر ماه سال93 دیدیم همراه با دو خواهر 13 ساله و 5 
ساله اش با بساط واکسی اش آمده بود.خواهر بزرگترش پایین 
پل ایستاده بود و احتماال مراقب بود تا اگر مامورهای شهرداری 
آمدند سریع به خواهر و بردارش خبر دهد.مردم در  محوطه 
ی بین باب الرضا و باب الجواد صف های طوالنی تشکیل 
داده بودند صف هایی که طولش به 300 متر میرسید. غذای 
نذری میدادند. ظرفهای یک بار مصرف عدسی. مردم وقتی 
روح اهلل را در کنار خواهر کوچکش میدیدند اکثرا بی تفاوت رد 
میشدند بعضی ها  نگاهی از سر دلسوزی میکردند و گاهی هم 
با هم در مورد روح اهلل و خواهرش حرف میزدند و می گفتند: 
آدم واقعا دلش میسوزه و کباب مبشه وقتی این صحنه ها رو 
میبینه .مردم ظرفهای غذای نذری به دست از کنار روح اهلل و 

خواهرش رد میشدند...
امیر حسین9 ساله هم در خیابان شیرازی با ما از ترسش از 
مامورین انتظاماتی گفت که او و سایر دوستان دست فروشش 
باید از آنها فرار میکردند.حسابی آمار همه مامورها را داشت.
میگفت:یکی شون هست خیلی بداخالقه اون همیشه شیفتش 
ظهرا بعد از اذونه!اگر گیرش بیفتی یک کتک جانانه میخوری.
میگفت که از صبح می آیند تا موقع اذان اینجا اطراف حرم دعا 
و کتابچه قرآن میفروشند و بعد وقتی زمان شیفت این مامور 
بداخالق میرسد میروند توی بازارهای اطراف خودشان را گم و 
گور میکنند.میگفت اگر گیر بیفتند بدجور کتک میخورند و بعد 
هم آنهایی که افغان هستند و کارت ندارند را رد مرز میکنند 

میفرستند سفید سنگ!
روایت زیر نیز یک اتفاق عادی و روزمره است برای 
ساکنان این شهر که گاهی برای زیارت یا کاری به حوالی 



گل یخ / شماره: 13گل یخ / شماره: 13

9596

حرم میروند:ظهر یک روز زمستانی بود و هوا سرد و استخوان سوز درست دم ورودی مترو بسیج.پدری که احتماال معتاد بود و 
یک بچه 5-6 ساله بغلش کودک لباس نازکی به تن داشت و پاچه شلوارش را بال زده بود و پدر داشت گدایی میکرد. روی پای 
کودک  یک زخم بزرگ بود چیزی شبیه به سوختگی بزرگ. کودک گریه میکرد و میگفت : سردمه بریم!! ولی پدرش مدام با 

تشر میگفت: ساکت باش و شاید هم آن مرد  اصال پدر آن بچه نبود...
با یکی از خانواده های افغان منطقه قلعه ساختمان که در جریان شناسایی های کوچه گردان با آنها آشنا شدیم صحبت 
میکردیم پدر خانواده  برای ما تعریف کرد: برادری داشتم که عقب مانده ذهنی و معلول بود از آنجایی که خرج زندگی مان خیلی 
زیاد بود و ما هم که افغان هستیم و تا کارت هایمان را تمدید نکنیم یا باید سرکار نرویم یا باید همیشه ترس از دستگیر شدن 
را داشته باشیم؛یک مقدار جوراب و لیف خریدیم و  دادیم دست برادر معلولم که در یکی از خیابابن های اطراف فلکه آب بساط 
کند و بفروشد تا شاید کمک خرجی باشدکه چند روز بعدش متوجه شدیم که شهرداری او را گرفته و رد مرز کرده! یک پسر 18 

ساله معلول و عقب مانده را! وخدا میداند چه بالیی به سرش آمده...
رشد فزاینده حاشیه نشینی در شهر مشهد که این شهر را با 30درصد جمعیت حاشیه نشین در جایگاه اول حاشیه نشینی 

در کشور قرار داده است مدت هاست که چهره مذهبی و توریست پسند این شهر را در نظر ساکنان آن مخدوش کرده است.
گسترش حاشیه نشینی در مشهد و نائل شدن به مقام اول در حاشیه نشینی در کشور پدیده ای نیست که تنها محدود به 
8پهنه سکونت گاه غیررسمی این شهر و66محله حاشیه با مساحتی بیش از4000هکتار در این شهر باشد هرچند که سکونتگاه 
های غیررسمی یا مناطق حاشیه ای با گستره ای شامل 13 درصد از مساحت مشهد مقدس حدود 32 درصد جمعیت این 
کالنشهر را در خود جا داده  است و به گفته کارشناسان در مجموع چهار هزار و 73 هکتار از مساحت مشهد شامل سکونتگاه 
های غیررسمی است. در واقع آنچه در ابتدای این گفتار بیان شد تنها بخشی از معضالتی است که اکنون پس از رشد فزاینده 
حاشینه نشینی و پیامدهای منفی آن در این شهر بی پروا و آشکارا در این شهر و حتی در محدوده حرم رضوی به وفور چهره می 
نمایند هر چند که مسئولین امر تمام همت خود را به کار میگیرند تا ساکنین شهر،زائران و توریست ها کمتر با این پدیده های 
نابسامان اجتماعی در سطح شهر مواجه شوند. آنچه پر واضح است این است که نمی توان با نادیده انگاشتن و چشم بستن بر 
روی واقعیت های موجود معضالت و نابسامانی های اجتماعی در  این شهر، و برخوردهای به اصطالح گازانبری و شدید از میزان 
و شدت این کجروی های اجتماعی کاست.راندن این قبیل نابسامانی ها به الیه های زیرین پوسته این شهر نه تنها کمکی به 
حل آنها نخواهد کرد بلکه در دراز مدت به دلیل پنهان بودن از چشمان اجتماع و نهادهای مسئول روزبروز تبعات و آسیب های 

ناشی از آنها شدید تر و غیر قابل مهار تر خواهد شد.
شهر مشهد که از حدود دو دهه پیش تا کنون به دلیل داشتن امتیاز مذهبی و توریستی با وجود مجتمع ها ،مراکز عظیم  و 
پروژه های فراوان تجاری میرود تا به شهری کامال تجاری تبدیل شود و تمامی آثار و نشانه های عقب ماندگی یا چیزی شبیه 
به آن را که کوچکترین خدشه ای به این چهره شیک و پر رنگ ولعاب وارد کند را در خود فرو ببلعد،روزبه روز شکاف اجتماعی 
عمیق تر و بیشتری را در خود تجربه میکند و این پدیده ناعادالنه اجتماعی کامال با وجهه و ماهیت مذهبی این شهر در تضاد 

است.
جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی)ع(با سابقه بیش از پانزده سال حضور مستمر و فعال در مناطق حاشیه شهر و 
آسیب دیده اکنون توانسته است به مدد تجارب ارزشمند خود در این مناطق،استفاده از توان و تخصص نیروهای داوطلب و خوش 

فکر خود،جلب حمایت حامیان و صداقت ،تعهد و عشق در عمل 
موفق به جلب اعتماد و یافتن پایگاهی پذیرفته شده و مورد 
اعتماد در بین مردم مناطق حاشیه شهر گردد و با تاسیس "خانه 
های ایرانی" در قلب مناطق محروم و حاشیه نزدیکترین ارتباط 
را با معضالت اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی برقرار کند.
اکنون تنها با 15سال فعالیت این NGO غیرسیاسی-غیرانتفاعی 
و مردمی بیش از 33 خانه ایرانی و دفتر فعال در شهرهای 
مختلف کشور مشغول امدادرسانی همه جانبه به کودکان،زنان و 

خانواده های آسیب دیده میباشند.
متشکل  ساختارمند  صورت  به  که  ها  خانه  این  در 
پزشکی های  زمینه  در  متعددی  تخصصی  های  تیم  از 
و...  ،تغذیه،آموزشی،هنری،کارآفرینی،مددکاری،ورزشی 
و  دانشجویان   ، مردم  مختلف  اقشار  بین  ارتباط  هستند 

دانشگاهیان،پزشکان،خیرین،مدیران و ... به صورت مستقیم و 
بی واسطه با خانواده های محروم برقرار میشود.

به  پرداختن  ضمن  زنان  و  کودکان  ها  خانه  این  در 
و  پزشکی  منظم  های  تحصیل،ورزش،هنر،رسیدگی 
درمانی،برخورداری از تغذیه مناسب و حمایت های عاطفی و 
روانی همه جانبه از سوی معلمین و مربیان داوطلب این خانه 
ها و ارتباطات هدفمند و انسانی با خانواده های این کودکان و 
انتقال مفاهیم مهم شیوه صحیح زندگی به آنان وفعالیت های 
مددکاری از جمله ترک اعتیاد والدین در موارد ضروری،مشاوره 
به پدرومادران،اشتغالزایی برای والدین بیکار،خدمات رایگان 
و  خود  برای  درآمدزایی  های  فعالیت  انجام  و...به  درمانی 
خانواده شان نیز میپردازند.اما این مشاغل بسیار متفاوت از 
دستفروشی،اسپند گردانی،گدایی در سرچهارراه ها،فال فروشی 

و یاکار درکارگاه های ضایعات چنان که گفته شد میباشند!
کودکان و زنان بی سرپرست در این خانه ها در محیطی 
سرشار از آرامش،شادی و امنیت و در کنار سایر کودکان و 
مربیانی مهربان و دلسوز به کارهایی مشغولند که برایشان 
بسیار جذاب،شیرین،لذت بخش و هیجان انگیزند...کارهایی 
نظیر نقاشی روی پارچه،بافت دستبند،معرق،کارهای سفالی 

خیاطی،آشپزی و شیرینی پزی و... مشاغلی که ضمن درنظر 
گرفتن شرایط کودکی کودکان و سختی های زندگی مادران 
آنها طوری طراحی شده است که مهارت هایی کاربردی نیز 
بیاموزند تا برای آینده خود نیز توانمند شده و پس از مدتی از 
چرخه نیاز به جمعیت خارج شده و با کمک جمعیت و توان خود 

بتوانند روی پای خود بایستند.
محصوالت آنها در تمام فضاهایی که امکان عرضه آنها 
به بازار وجود داشته باشد با نام خود آنها و با هدف نشان دادن 
توانمندی های این کودکان به جامعه و افزایش عزت نفس و 
خودباوری کودکان به جامعه ارائه میگردد و حتی در بازارهای 

بین المللی نیز عرضه میگردد.
بی شک وقتی یک NGO کامال مردمی با بودجه و توانی 
مردمی ،غیردولتی و محدود توان انجام چنین فعالیتی همه 

جانبه و تاثیرگزار را داشته باشد،  نهادهای این چنینی نیز  اگر 
بخواهند و همتی ملی براین امر قرارگیرد قطعا خواهد توانست 
چنین پایلوتی را در سطح وسیع در کل کشور ایجاد نماید چرا 
که دسترسی آنها به بودجه،بازارهای قدرتمند داخلی و خارجی 

و بسیاری امکانات دیگر بسیار بیشتر و وسیع تر است.
شأن و مقام حضرت رضا)ع(به عنوان یکی از محبوب 
ترین ائمه مسلمین  که در سیره عملی ایشان به وفور توجه 
دائم به حال نیازمندان و رنج کشیدگان جامعه  و پرهیز از کاخ 
نشینی و پذیرفتن ستم همواره مشاهده میشود ما را متوجه و 
ملزم به این وظیفه خطیر می نماید که تا حدممکن در اشاعه 

سیره عملی ایشان در جامعه بکوشیم.
همانطور که ایشان فرمودند: بهترین و نیکوترین زندگی از 
آن کسی است که زندگی دیگران در کنار زندگی او تأمین شود.

منابع:

  http://goo.gl/avLLmC  http://goo.gl/Z9zOkn
http://goo.gl/3wSjwS  http://goo.gl/U6Y6Gw

  http://goo.gl/AqYp2r  http://goo.gl/gCQrYA
http://goo.gl/y8FMP5

آنچه پر واضح است این است که نمی توان با نادیده انگاشتن و چشم بستن بر روی واقعیت 
های موجود معضالت و نابسامانی های اجتماعی در  این شهر، و برخوردهای به اصطالح گازانبری 
و شدید از میزان و شدت این کجروی های اجتماعی کاست.راندن این قبیل نابسامانی ها به الیه 
های زیرین پوسته این شهر نه تنها کمکی به حل آنها نخواهد کرد بلکه در دراز مدت به دلیل پنهان 
بودن از چشمان اجتماع و نهادهای مسئول روزبروز تبعات و آسیب های ناشی از آنها شدید تر و 

غیر قابل مهار تر خواهد شد.
شهر مشهد که از حدود دو دهه پیش تا کنون به دلیل داشتن امتیاز مذهبی و توریستی با وجود 
مجتمع ها ،مراکز عظیم  و پروژه های فراوان تجاری میرود تا به شهری کامال تجاری تبدیل شود 
و تمامی آثار و نشانه های عقب ماندگی یا چیزی شبیه به آن را که کوچکترین خدشه ای به این 
چهره شیک و پر رنگ ولعاب وارد کند را در خود فرو ببلعد،روزبه روز شکاف اجتماعی عمیق تر و 
بیشتری را در خود تجربه میکند و این پدیده ناعادالنه اجتماعی کامال با وجهه و ماهیت مذهبی این 

شهر در تضاد است.
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یادداشتی در مورد تعلیق فعالیت نمایندگی جمعیت در کرمان

سعیده محمدرضا خانی

 آنان که در را بر روی 
کودکان بستند ...

ـــد.  ـــا ش ـــهرمان اعط ـــودکان ش ـــدادی از ک ـــه تع ـــی ب ـــور زندگ ـــتان، ش ـــای تابس ـــاه 1393 و در اوج گرم ـــرداد م در م
ـــای  ـــارغ از گرم ـــد ف ـــیده ش ـــا بخش ـــی آنه ـــه زندگ ـــی ب ـــت و گرمای ـــی اس ـــر کودک ـــق ه ـــه ح ـــاطی ک ـــادی و نش ش
ـــرارت  ـــدر، ح ـــواد مخ ـــی از م ـــوی ناش ـــدک و ب ـــک و فن ـــک نی ـــرارت گاز پی ـــای ح ـــه ج ـــاال ب ـــان ح ـــتان. فرزندانم تابس
ـــاری  ـــه جـــای خســـتگی ناشـــی از کار اجب ـــه دو روز ب ـــد و در هفت ـــوع آن را استشـــمام می کردن ـــوی مطب غـــذای ســـالم و ب
ـــاه  ـــرداد م ـــر بالشـــت می گذاشـــتند. در م ـــح کـــردن ســـر ب ـــدن و تفری ـــرس، از خســـتگِی درس خوان ـــر و کتـــک و ت و تحقی
ـــش  ـــرای کودکان ـــد ب ـــی )ع( بتوان ـــام عل ـــت ام ـــا جمعی ـــد ت ـــی ش ـــه ایران ـــان صاحـــب خان ـــدر کرم ـــال 1393 شـــهرک پ س

ـــد.  ـــدری کن پ
ـــن دو  ـــت داشـــت و در ای ـــه )دوشـــنبه و چهارشـــنبه( فعالی ـــدا دو روز در هفت ـــان در ابت ـــدر کرم ـــی شـــهرک پ ـــه ایران خان
ـــک  ـــرف ی ـــار ص ـــد و در کن ـــی می آمدن ـــه ایران ـــه خان ـــر ب ـــیفت عص ـــران در ش ـــح و پس ـــیفت صب ـــران در ش روز، دخت
ـــای  ـــی و گل ســـازی ( و کالس ه ـــری )نقاشـــی ، مجســـمه ســـازی ، قصـــه خوان ـــرم، در کالســـهای هن ـــذای گ ـــده غ وع
ـــه صـــورت  ـــی ب ـــه ایران ـــت خان ـــدارس، فعالی ـــه کار م ـــاز ب ـــا آغ ـــد. ب ـــان ( حضـــور می یافتن ـــرآن و زب ـــی ) ق ـــک آموزش کم
ـــت و کالس  ـــر یاف ـــح کار تغیی ـــوزان صب ـــش آم ـــرای دان ـــر ب ـــر کار و عص ـــوزان عص ـــش آم ـــرای دان ـــح ب ـــیفِت صب دو ش
هـــای کمـــک درســـی بـــه فهرســـت کالس هـــای خانـــه ایرانـــی اضافـــه شـــد. بعـــد از اضافـــه شـــدن تعـــدادی از کـــودکان 
ـــدر  ـــه ایرانـــی شـــهرک پ ـــرای ایـــن کـــودکان آغـــاز شـــد. در مـــدت فعالیـــت خان محـــروم از تحصیـــل، فعالیـــت آموزشـــی ب

ـــاد شناســـایی شـــدند. متاســـفانه ســـه کـــودک معت
ـــا  ـــود. گوی ـــدر ب ـــهرک پ ـــی ش ـــه ایران ـــدان خان ـــر یخبن ـــاز عص ـــا آغ ـــادف ب ـــال 1393، مص ـــرما در س ـــل س ـــاز فص آغ
ـــوم  ـــودک مظل ـــده ای ک ـــادی ع ـــندیدند و ش ـــتر پس ـــی را بیش ـــه ایران ـــردی خان ـــان س ـــهر کرم ـــوزاِن ش ـــدادی از دلس تع
ـــن  ـــاد خیری ـــی، اعتم ـــه ایران ـــدن خان ـــته ش ـــا بس ـــتند. ب ـــه را بس ـــک محل ـــی ی ـــه ایران ـــتند و درب خان ـــاک پنداش را خطرن
کرمانـــی ســـلب شـــد و بـــه دنبـــال آن، رونـــد پیگیـــری هـــای درمانـــی و آزمایشـــات کـــودکان متوقـــف شـــد. امـــا تعطیلـــی 
ـــاری نیـــز داشـــت و از آن جملـــه بازگشـــت تعـــدادی از کـــودکان  ـــه ایرانـــی هزینـــه هـــای جبـــران ناپذیـــری و فاجعـــه ب خان

ـــاد. ـــه اعتی ـــه چرخ ب
متأســـفانه در ادامـــه محبـــت هـــای برخـــی عزیـــزان! خانـــه ایرانـــی محلـــه مشـــتاقیه نیـــز کـــه در همـــکاری بـــا پـــروژه 
ـــده  ـــل آم ـــه عم ـــام ب ـــت ن ـــوادآموزی ثب ـــرای س ـــز ب ـــه نی ـــن محل ـــودکان ای ـــده و از ک ـــز ش ـــدازی و تجهی ـــف راه ان یونیس

ـــد. ـــی نمان ـــودک شناســـایی شـــده باق ـــرای 200 ک ـــدی ب ـــچ کورســـوی امی ـــا هی ـــل شـــد ت ـــود، تعطی ب
ـــی  ـــه ایران ـــوز هـــم هـــر دوشـــنبه و چهارشـــنبه تعـــدادی از کـــودکان پشـــت درب خان ـــی، هن ـــاه تعطیل ـــد م پـــس از چن
ـــه  ـــوالی ک ـــن س ـــاکان اولی ـــان و کم ـــدد مدرسه ش ـــایی مج ـــد بازگش ـــه امی ـــوند ب ـــع می ش ـــدر جم ـــهرک پ ـــه ش محل
ـــاز میشـــه؟".  ـــاره ب ـــمون دوب ـــی مدرس ـــس ک ـــن اســـت: "پ ـــند ای ـــت می پرس ـــک از اعضـــای جمعی ـــر ی ـــدن ه ـــس از دی پ
ـــر وجـــدان و خـــدای خویـــش پاســـخ درخـــوری برایـــش داشـــته  ـــد در براب ـــم تعطیل کننـــدگان بتوانن ســـوالی کـــه امیدواری

باشـــند.

آدرس خانه های ایرانی جمعیت امام علی )ع(

66165825 -				دفتر	دانشگاهی:	تهران،	خ	آزادی،	دانشگاه	صنعتی	شریف،	ساختمان	شهید	رضایی،	دفتر	جمعیت	امام	علی	)ع(	
	- 	55154165 	 -				خانه	ایرانی	مولوی	:	تهران،	خ	مولوی،	نرسیده	به	چهارراه	شاپور،	روبروی	خ	تختی،	کوچه	قفلسازان،	نبش	بن	بست	مهر	علی،	پالک	3	

55603436
0912	-	8152194 -				خانه	ایرانی	خاک	سفید	:	تهران،		فلکه	دوم	تهرانپارس،	خیابان	جشـنواره،	خیابان	زهدی،	20	متری	ولیعصر،	پالک31		

55168401	 -				خانه	ایرانی	دروازه	غار	:	تهران،	میدان	محمدیه،	کوچه	شهید	داود	عظیم	زادگان،	کوچه	شهید	حمیدرضا	مالحسین	چاووشی،	پالک10	
	- 	7822840 -				خانه	ایرانی	فرحزاد	:	تهران،		فرحزاد،		باالتر	از	اتوبان	یادگار	امام،	خ	ایثارگران	شمالی،	خ	امامزاده	داود،	کوچه	جهانی،	پالک	4	

0912	-	0900835	 	0933
33636422 	 -				خانه	ایرانی	شهر	ری	:	شهر	ری،	خ	فدائیان	اسالم،	شهرک	جواد	االئمه،	کوچه	بنی	هاشم،	پالک21		

55079198 -				خانه	ایرانی	شوش	لب	خط	:	تهران،	میدان	شوش،	خ	فدائیان	اسالم،	خ	مهدیه،		به	سمت	خیابان	شهرزاد،	خیابان	جهانیان،	پالک	6	
56713550 -				خانه	ایرانی	احمدآباد	مستوفی	:	تهران،	آزادگان	جنوب،	احمد	آباد	مستوفی،	خ	بسیج،	خ	ولیعصر	شمالی،	پالک	161	

-				خانه	ایرانی	پاکدشت	:	تهران،	جاده	خاوران،	نرسیده	به	پاکدشت،	فرون	آباد،	خ	ولیعصر،	خ	مالک	اشتر،	نرسیده	به	باغ	بهشت،	نبش	کوچه	الله،	درب	سفید	
0938-	9366823	

09127901320 -				خانه	ایرانی	سرآسیاب	مالرد	:	تهران،	سرآسیاب	مالرد،	خ	حافظ،	ده	متری	احداثی،	بن	بست	سوم،	پالک	347		
0919	-	7285596 -				خانه	ایرانی	قرچک	:	روستای	داود	آباد،	روبروی	کالنتری،	پالک	157	
0919-2626770 	 	 -				خانه	ایرانی	پیشوا	:	ورامین،	پیشوا،	خ	امام	

55600602 	 -				خانه	هنر	ایرانی	:	تهران،	مولوی،		نرسیده	به	چهارراه	وحدت	اسالمی،		خیابان	تختی،		کوچه	نادری،		پالک	5	
66874685	 	 -				خانه	درمان	ایرانی	:	خ	آذربایجان،	کوچه	پورمرادیان،	کوچه	شاپورزاده،	نبش	مختاری	تبریزی،	پالک	10	

0937-8998466	 -				خانه	ایرانی	کرمانشاه	:	جعفرآباد،	خ	ابوذر،	کوچه	آزادی	
0936	-	5809246 	0264-5264235 -				خانه	ایرانی	ملک	آباد	کرج	:	کرج،		جاده	قزل	حصار،		ملک	آباد،		خیابان	قره	حسنلو،		پالک	12	

-				خانه	ایرانی	قلعه	ساختمان	:	مشهد،	شهرک	شهید	رجایی،	خیابان	حر	19،	خ	خانی	دهنوی	8،	نبش	کوچه	شهید	ساالری	10،		پالک	42
0939	-	7759835	 	 -				خانه	اشتغال	مشهد	:	مشهد،		بلوار	طبرسی	شمالی	24،	نبش	شهید	رج	زاده	5،	پالک	2	
0937-7813390 -				خانه	ایرانی	بندرعباس	:	بندرعباس،		دو	راهی	ایسینی،	کوچه	آیندگان	ششم،	جنب	حسینیه	14	معصوم	
0937-7813390 -				خانه	اشتغال	بندرعباس	:	محله	شهناز،	انتهای	خ	آیت	اهلل	غفاری	شمالی،	سمت	چپ،	خانه	اشتغال		

0930-6505130 -				خانه	ایرانی	ساری	:	ساری،		بلوار	امیر	مازندرانی،	خ	نوری،	کوچه	نوری	3،	کوچه	اول،	خانه	ایرانی			0111-33366356	
0938-4103340	 -				خانه	ایرانی	قوچان	:	قوچان،	خیابان	جمهوری	اسالمی	غربی	6،	پشت	هتل	عتیق،	کوچه	قهرمانی	9،	اولین	کوچه	سمت	راست	

0913-3770177	 	 -				خانه	ایرانی	شهرک	پدر	کرمان	:	کرمان،	شهرک	پدر،	خ	بعثت،	بین	کوچه	16	و	18	عاشقان	والیت،	درب	آبی	
-1 3 8 3 9 2 3 	 	 -				خانه	ایرانی	محله	مشتاق	کرمان	:	کرمان،	خ	امام،	بعد	از	چهارراه،	اولین	کوچه	سمت	راست،	درب	سبز	رنگ	

	0935
	0345127 	 -				خانه	ایرانی	شیراز	:	شیراز،	بلوار	هفت	تنان،	نرسیده	به	زیرگذر	دلگشا،	ابتدای	خیابان	نیستان،	کوچه	شهید	هاشم	پور،	پالک	100		

0937-
01732431357	 	 -				خانه	ایرانی	گرگان	:	گرکان،	بلوار	الغدیر،	غدیر	9،	کوچه	بابایی	1،	زیتون	4	
0919-9745869 	 	 -				مرکز	قم	:	قم،	خیابان	کلهر،	کوچه	24،	مدرسه	شهید	ولی	

0917-8769562 -				خانه	ایرانی	بوشهر	:	بوشهر،	باالتر	از	سه	راه	ششم	بهمن،	به	سمت	گمرک،	روبروی	پارک	باسیدون،	کوچه	نسیم	23،	جنب	مسجد		
0939-5291496 	 -				خانه	ایرانی	اصفهان	:	اصفهان،	خ	زینبیه،	خ	آیت	اهلل	غفاری،	کوی	آزادی،	16	متری	سهراب	سپهری،	بن	بست	اول	

					روابط	عمومی:		88906427		021 دفتر	مرکزی:	تهران،	خ	کریم	خان،	خ	استاد	نجات	اللهی	)ویال(،	کوچه	هشتم،	پالک	6	

حامیان زیرساخت خانه های ایرانی:

دیگر حامیان این دوره:
شرکت سیناژن 

شرکت وکیل من
گروه مثنوی شرکت مهندس - مشاور  برسو

شرکت مانا آریا نام 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

شرکت آریا پت پاور
شرکت تبلیغاتی نقشینه

شرکت حمل و نقل ماروس
شرکت طراحی مثبت منفی
شرکت مهندسی سازه کاو
مجتمع چاپ حافظ شیراز

مجتمع فرهنگی-آموزشی احسان شیراز
موسسه تبلیغاتی آفتاب )بندرعباس(

مرکز آموزشی فرزانگان شماره یک )بندرعباس(
مجتمع اموزشی منظومه خرد

شرکت مک ماکارون

حامیان کمیته درمان:

 ضمــن تشــکرویژه از تمــام پزشــکان و دنــدان پزشــکان  خانــه 
ــودکان  ــان ک ــه درم ــه ب ــه صــورت داوطلبان ــه ب ــت ک ــان جمعی درم
اهتمــام دارنــد، از مراکــز زیــر بــه صــورت خاص تقدیــرو تشــکرداریم :

تهران:
رادیولوژی سپید پرتو 

آزمایشگاه وایت
بیمارستان ابن سینا

کرج:
بیمارستان شهید مدنی دکتر عماد

مرکز چشم پزشکی نور دیدگان
آزمایشگاه کاوش

مرکز بیماری های رفتاری سبزه پرور

ساری:
داروخانه و کادر تخصصی بیمارستان امیر مازندران

با سپاس ویژه از چاپ آریا، جناب آقای نعیمی

شرکت آذر سیماب
شرکت ایران کتان

شرکت پارس آنالین



امکان واریز مبالغ اهدایی به حساب جمعیت از طریق موبایل
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577468/94
بانک	ملت	حساب	جام،	شعبه	هجرت،	به	نام	جمعیت	امام	علی	)ع(
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