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گل یخ نماد امید است، 
چــرا کــه تنهــا ُگلی اســت کــه در زمســتان 
ــچ امیــدی  ــی کــه هی و در اوج ســرما، زمان
بــه رویــش ُگلــی نیســت، بــر ســاقه اش 

شــکوفه مــی زنــد،

مـــن، درد 
پوسـت سـوخته مـن نیست!

امــروز درد مــن، نداشــتن دســت 
ــت  ــتهایی اس ــن دس ــت، درد م نیس
کــه می تواننــد کمــک کننــد و کمکــی 

نمی کننــد.
ــم نیســت، درد  ــِی اندک ــن، بینای درد م
مــن چشــمهایی اســت کــه می بیننــد، 

ــد.  ــال می گذرن ــی خی ــی ب ول
ــیدنم  ــس کش ــت نف ــن، درس  درد م
ــم  ــه های ــن ری ــکل م ــت، مش نیس
درد  مــن،  مشــکِل  و  درد  نیســت، 
کودکــی اســت کــه در میــان دود و دم 
اعتیــاد پــدر و مــادرش نمی توانــد 

ــد. ــس بکش نف
درد مــن، پوســت ســوخته من نیســت، 
ــی  ــوخته کودک ــت س ــن پوس درد م
ــتان  ــای تابس ــه در اوج گرم ــت ک اس
در کــوره هــای آجرپــزی ســاعت هــای 
متمــادی کار می کنــد و دســتانش در ده 

ــدد. ــه می بن ــالگی پین س
ــای  ــرص ه ــا ق ــن ب ــه درد م ــر چ  اگ
مســکن آرام می شــود، امــا درد کودکی 
کــه تن فروشــِی مــادرش را )بــه خاطر 
یــک لقمــه نــان( می بینــد و نمی توانــد 
کاری کنــد، بــا هیــچ قــرص آرام 
ــه ای  ــود، درد بچ ــی آرام نمی ش بخش
کــه فروختــه شــدن خواهــر کوچکــش 
را بــه خاطــر اعتیــاد پــدرش می بینــد، 

هیــچ تســکینی نــدارد...

بخشــی از ســخنرانی حــورا موسوی)مســئول نمایندگی 
جمعیــت در شــهر قــم( در شــب اجــرای هفدهمیــن آییــن 
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کودکانی که آزار می کشند
چرا نمی توانم ؟!

وقتی در خانه ایرانی هستی...
تا سیزدِه شب!

جامعه شناسی فقر فقط در یک نگاه
مناطق حاشیه و محیط امن آ نها برای کود ک آزاری

آزار پسر به دست پدر )کف خیابان(
تــو خونه ما هم هست؟!

کودک آزاری، خألهای قانونی و تجربیات جهانی
ظلِم بدون مرز

چهار پرسش مهم درباره کودک آزاری جنسی
قصه ی کرایه خانه

فصل خاموشِی رویا
هنر ستمدیدگان
فاجعه عروسک

نگاهی به سیستم  حفاظت از کودکان در نروژ
زندگی، نور، لبخند

شاید دل تو هم جا بماند
نلسون ماندال

برای آیالن
مهاجرت،درِد جدایی و ترس آوارگی

عدالت آموزشی برای مهاجران
این روزهای من...

هیچکس باور نمی کند !
آگهی ها

حاال من یک مددکار شده ام
خونه علم داشتن

طرح درس و نتایج حاصل از هنر درمانی)نقاشی(
در جستجوی یک سیاره ی شخصی

نوشتن برای آنها مبارزه است
نگاهی به عملکرد برنامه اورژانس اجتماعی

فصل سیستان و بلوچستان از راه رسیده
تقدیری کوچک از معلمی بزرگ

در پنجه محرومیت
رفت تا یادمان نرود...

همه نام های خدا
برگزیده نشست های باشگاه هواداران جمعیت

وقتی ازدواج می کنم که بخواهم
مستطیل سبز اخالق

فوتبال کودکان، اخالق پهلوانان
تو بازی اخالق برام از بُرد مهم تره
هفت سین و یلداِی فراموش شده!

زباِن عشق را کودکان تعلیم می دهند
مروری بر فعالیت های کمیته زنان و مادران

اخبار فعالیتهای جمعیت
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له مقا ســـر

رویــا  رفــت. مثــل هــزاران هــزار نــوزاد و کــودک دیگــری کــه بــی خبــر در کنــج خرابــه هــای ایــن دیــار در دود اعتیــاد و فشــار 
گرســنگی و فقــر، محــو مــی شــوند و بــه عــدم مــی پیوندنــد. گویــا از ابتــدا  وجــود  نداشــته انــد. 

امــا آیــا مــا کــه برگــه هــای ناچیــزی بــه نــام شناســنامه در دســتان خــود داریــم و هویتــی کــه والدینمــان برایمــان تعییــن کــرده و 
ثبــت احــوال بــه صــورت رســمی و قانونــی تأییــدش مــی کنــد را یــدک مــی کشــیم، بــه راســتی   وجــود  داریــم؟!

ســرزمین مــا امــروز میــان دو عــدم، میــان دو نیســتی، ســرگرداِن امواجــی ســهمناک و غریــب اســت. ســاحلی حتــی در دوردســت 
پیــدا نیســت. در ایــن تاریکنــای مــوج و گردابــی ُچنیــن هایــل   کــه وصــف احواالتــش بــه کــّرات شــنیده ایــم یــا بــه کــّرات از 
شــنیدنش ســر بــاز زده ایــم و دیگــر مکــرر گفتنــش، ســودی نــدارد   شــاید بــد نباشــد ســری بــه درون خــود بزنیــم و خویشــتن را 

بــه پرســش بگیریــم.
 مــن  کجــا تعریــف مــی شــوم و  مــا  کجــا معنــا مــی یابــد؟ در ایــن دنیــای بــی ســروته کــه کــودکان را بــر صلیــب فقــر و اعتیــاد و 
جنــگ و تعصبــات کــور مــی کشــد، پــاره هــای چوبــی کــه بــر آن هــا چنــگ زده ایــم تا زنــده بــودن خــود را ثابــت کنیم، چیســتند؟ 

شــاید نیســتیم و خبــر نداریم!
یــک لحظــه بــر اعتبــار و آبرویــی کــه ثــروت و مــدرک تحصیلــی و اصالــت موهــومِ خانوادگــی یا رتبــه شــغلی و منصبمــان برایمان 
بــه ارمغــان آورده، چشــم بپوشــیم! ُپشــت پلــک هــای بــر هــم نشســته مان، جــز تاریکــی و نیســتی، چــه چیــزی هســت و مــا کــه 

هستیم؟!
رویــای چهارماهــه در اثــر اعتیــادی ناخواســته، بــه ســختی جــان داد و رفــت. محــو شــد. تمــام شــد. بــه نیســتی پیوســت. امــا نــه 
چــون مــا ! نیســتِی مــا، کامل تــر اســت. زیــرا در بودنمــان، نبودیــم. هنگامــی کــه نفــس مــی کشــیدیم، بــی حضــور بودیــم. دایــره 
حضورمــان از خانــواده و دوســتان و همکارانمــان فراتــر نرفتــه اســت. یعنــی تنهــا کســانی کــه پیوســتن بــه  آنهــا شــامل نفــع مادِی 

مشــخصی بــرای شــخِص مــا بــوده اســت. 
در ایــن عصــِر خودمحــوری و خودپرســتِی هیــوالوار، غریبانــه زندگــی مــی کنیــم و مــی میریــم، بــی آنکــه حیــات مشــترکی بــا 

میلیاردهــا نفــس بشــر، در دیــروز و امــروز و فــردای تاریــخ داشــته باشــیم.
 امــا رویــا ایــن گونــه نیســت. او بــا پوســت و گوشــت و خــون و تمــام روحــش، درِد فقــر و گرســنگی بــرادران و خواهــران بــی شــماِر 
خــود را در اعصــار متوالــی تاریخــی فریــاد مــی زنــد. او رفــت، امــا پیوســتگِی او بــه مفهــوم انســان بــودن، بارهــا و بارهــا و بارهــا 
عمیق تــر از مجمــوع مــا شــهرونداِن خامــوش و بــی دغدغــه ای بــود کــه بــه تماشــای دردهــای دیگــران خــو کــرده ایــم، مایــی 
کــه اعتراضــی بــه مــرگ رویاهــا نداریــم و هــر روز بیشــتر در چــاِه َویــِل خوشــی هــای کوچــک و دلخوشــی هــای انــدک خویــش 

ســقوط مــی کنیــم.
دارایــی های مــان، ماهیــِت هســتی مــا را تشــکیل مــی دهنــد. بــدون آنهــا یکبــاره از هــم فــرو مــی پاشــیم. از آن هســتِی اصیــل و 

آن بــودِن جاودانــه، کــه عشــق و جوشــش و زندگــی و پیوســتگی از آن ســاطع مــی شــود، نشــانه ای در مــا نیســت.
در حاشــیه توجــه خویــش و در انبــوِه روزمرگــی هایمــان گاهــی بــه خیــال خــود نظــر لطفــی بــه اخبــار تلخــی چــون مــرگ دردناک 
رویــا مــی افکنیــم و دســت بــاال آهــی نثــار مــی کنیــم و اگــر ، اگــر محبــت کنیــم خبــر را بــرای دوســتان اندکــی مــی فرســتیم و 

! م تما
تصــورات مــا از دنیــا مغشــوش اســت. خــود را در خانــه محقرمــان در کشــتی نجــات مــی بینیــم و رویاهــای بــی گنــاه را غــرق 
شــدگانی کــه از دور بــرای بدبختــی شــان دســتی تــکان مــی دهیــم و بــه کابیــن امنمــان در کشــتی بازمــی گردیــم؛ بــه شــغلمان، 

بــه تفریحمــان، بــه دانشــگاهمان، بــه خانــه مــان... 
امــروز وقــت بیــدار شــدن ماســت پیــش از آن کــه یکبــاره چشــممان بــر فاجعــه گشــوده شــود و کاری از دســتمان برنیایــد. اگــر رویا 
بــا آن معصومیــِت عظیــم و آن رنــج وصــف ناشــدنی، در بســتر آلــوده و ُپرآشــوب ایــن اجتمــاع بــه گــرداب مــرگ فرومی افتــد، شــاید 
بــد نباشــد موقعیــت خــود را در ایــن وانفســای انســانی دوبــاره بررســی کنیــم... مبــادا مرتکــب خوش بینــِی ســاده لوحانه ای شــده 
باشــیم! مبــادا جــای مــا روی عرشــه اطمینــاِن روزمرگــی، قعــر دوزخــی ابــدی اســت کــه بــه آن عــادت کــرده ایــم! مبادا سرنوشــت 

رویــا یــک بــار مــرگ و سرنوشــت مــا زیســتن در مرگــی متعفــن و ابــدی اســت!

رویــای بــی گنــاه و بی شــمار کــودک قربانــی انــواِع کــودک آزاری، یقینــا به تســلیت مــا نیازی 
ندارنــد. تســلیت مــا بــه ســوی خودمــان اســت کــه تصــور کــرده ایــم بــه خاطــر دارایی هایمان 
رســتگاران ایــن عالمیــم! مایــی کــه بــی توجــه بــه اصــول اساســی و مشــترک تمــام ادیــان 
روزگار مــی گذرانیــم و اگــر دینــدار هــم نیســتیم، از اصــول اساســی انســانیت بــی بهــره مانــده 
ایــم. هــم دیــن و هــم عقــل مــی گویــد وقتــی انســانی در شــرایطی اســت کــه جانــش در 
معــرض خطــر اســت و مــن مــی توانــم بــا چند قــدم ســاده نجاتــش دهــم، حق عقب نشــینی 
کــردن و تماشــاگر بــودن نــدارم، وگرنــه دیگــر انســان نیســتم! مثــال هــای عینــی زیاد اســت. 
فقــط یــک نمونــه اش  علــی  بــود. نــوزاد چهارماهــه ای کــه همزمــان بــا رویــا بســتری شــد 
و مشــکلش مثــل رویــا اعتیــاد بــود. او حــاال زنــده اســت. چــرا؟ چــون چنــد نفــر بودنــد کــه 
همیــن چنــد قــدم ســاده را که شــرط دیــن و عقــل اســت، برداشــتند. در درازای ُعمری شــصت 
یــا هفتــاد یــا هشــتاد ســاله، نهایتــا بیســت روز زمــان گذاشــتند بــرای بازدیــد از منــزل یــک 
خانــواده معتــاد، انتقــال فرزندشــان بــه بیمارســتان و مراقبــت از او، آیــا امــری ناشــدنی اســت؟ 

آیــا ایثــاری پیامبرگونه اســت؟! 
شــیطان   کــه همــان جهــِل ماســت در گوشــمان زمزمــه مــی کنــد: چــه فایــده؟! ایــن همــه 

کــودک آزار مــی بیننــد، مــن کــه نمــی توانــم همه شــان را نجــات دهــم!!!
گویــا هــر فــرد اگــر منجــی تمــام عالــم نباشــد، دوســت نــدارد قدمــی بــردارد! قــدم هــای 
کوچــک را در شــأن خــود نمــی بینیــم! و راســتی! چــه کســی گفتــه نجــات جــان یک انســان، 
قدمــی کوچــک و حقیــر اســت و ارزش وقــت گذاشــتن نــدارد! اگــر هــر کــدام از مــا ، کشــتی 
نجــات جــان یــک انســان مــی شــدیم، آیــا بدبختــی و مصیبــت ایــن همــه دوام مــی یافــت؟

ــود و دیگــر کار از کار  ــا را مــا در بیمارســتان پیــدا کردیــم. وقتــی Overdose کــرده ب روی
گذشــته بــود. تفــاوت سرنوشــت علــی و رویا در چیســت؟ یــک کالم: در بیــداری و خــواِب یک 

اجتماع!
گویــا حضــرت حافــظ در ایــن بیــت، از زبــان انســانی ســخن مــی گویــد کــه بــه جایــگاه خــود 

واقــف شــده؛ نــه بــر عرشــه امــِن اوهــام خویــش، بلکــه در قعــر دوزخ :
مرا امید وصال تو زنده می دارد

وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک
رویــا از ایــن زمیــن ُپــردرد هجــرت کــرد. هــر رویایــی کــه پرپــر مــی شــود، بیــم هــالک قــوِم 
غافــالن بیشــتر مــی گــردد و اینــک تنهــا امیــِد وصالشــان اســت کــه مــا را زنــده نگــه مــی 
دارد. وصــل شــدن بــه زندگــی هــزاران هــزار کودکــی کــه پناهــی ندارنــد؛ پنــاه شــدن بــرای 
فرزنــدان رهــا شــده انســان در خرابــه هــای ایــن شــهرهای بــی احســاس. وصالــی کــه حاصل 
نمــی شــود، مگــر بــه کوششــی خســتگی ناپذیــر... و پایــان نمــی گیــرد مگــر بــا برقــراری 

عدالتــی از جنــس عدالــت مــوال علــی)ع(.
میهــن مــا امــروز میــان دو عــدم، میــان دو نیســتی ســرگردان اســت. نابــودِی کــودکان بــی 
گناهــش در حاشــیه هــای فقیرنشــین و نابــودِی همــه مــا در روزمرگــی هــای ُتهی از انســانیت 
و معنــای خویــش. تنهــا اگــر بــه عشــق بیاویزیــم و بــار مســئولیت خویــش را بر دوش کشــیم، 

راهــی بــه رســتگاری پدیــدار مــی گــردد.
رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات

بَُود صبور دل اندر فراق تو حاشاک
ــوِس آزار و  ــا روزی کــه رویاهــای ســرزمینمان، در کاب ــاد، ت ــر چشــمان مــا حــرام ب خــواب ب

شــکنجه و اعتیــاد ، محــو مــی شــوند.

مرتضی کی منش

کودکانــی کــه آزار مــی کشــند،
ــوند ــی ش ــو م ــوس مح ــه در کاب ــی ک ــا های  روی
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خیلــی اوقــات مــردم بــا شــنیدن لفــظ یــک فعالیــت اجتماعــی، یــک فرآینــد ســاده را در ذهــن خــود 
مــی پروراننــد. یعنــی پولــی جمــع مــی شــود و امکاناتــی فراهــم می گــردد و در اختیــار گــروه هــدف 
گذاشــته مــی شــود و اگــر خدمــات و امکانــات از جنــس آمــوزش و مــددکاری باشــد، به تدریــج وضعیت 
مخاطبــان تغییــر کــرده و توانمنــد مــی شــوند. امــا موضوع حداقــل در مــورد کــودکان ســاکن در مناطق 
حاشــیه کــه بســیاری از آنهــا درگیــر کار اجبــاری نیــز هســتند، آن قــدر ســاده نیســت. گاه در ایــن ســو، 
افــرادی کــه بــه عنــوان معلــم یــا مــددکار در محــالت حاشــیه بــا کــودکان و نوجوانــان کار مــی کننــد، 
جمــالت یــأس آور و تردیــد آمیــزی مبنــی بــر بی فایــده بــودن کارشــان اظهــار مــی نماینــد. ایــن کــه 
ســه ســال بــر روی ســانازِ در معــرض آســیب وقــت گذاشــتند و نهایتــا در ســن دوازده ســیزده ســالگی با 
آن همــه اســتعداد، بــه دلیــل ازدواج اجبــاری مجبــور بــه تــرک تحصیــل شــده یــا امیرحســین بــه دلیــل 
ازدیــاد ســاعات شــغلی دیگــر قــادر بــه ادامــه تحصیــل و آمــدن بــه خانه علم نیســت یــا ســعید معتادی 
کــه بــرای چندمیــن بــار دچــار لغــزش گردیــده و فاطمــه کــه در خانــه بــه شــدت مــورد آزار اســت. تمام 
ــه تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد و و حتــی  فعالیــت هــای مــددکاران را در طــول روز، وضعیــت خان
کودکــی کــه ناگهــان بــه خاطــر اوردوز مصــرف الــکل و مــاده محــرک فــوت می کنــد و مــدت مدیدی 
تمــام اعضــای یــک مرکــز را بــه لحــاظ روحــی دچــار شــوک مــی نمایــد. ســوء اســتفاده هــای جنســی 
از دخترانــی کــه مجبــور بــه کار هســتند، بــاردار شــدن دخترکوچــک از ناپــدری و یــا تجــاوز به بســیاری 
از آنهــا در محیــط خانــه، فــرار کــودک از خانــه و مــوارد بســیاری کــه تیــر خــالص یــأس و نــا امیــدی را 

بــر پیکــر بســیاری از داوطلبــان مــی زننــد.
بایــد گفــت ایــن کــه فکــر کنیــم مــی تــوان بــه تنهایــی و بــا صــرف وقــت یــا پرداخــت پــول بــرای 
یــک کــودک، بــر غــول تنومنــد و پیچیــده معضــالت اجتماعــی فائق شــد، اندکــی ســاده انگارانه اســت 
و از عــدم شــناخت دقیــق و ریشــه ای مســائل ناشــی مــی شــود. در اینجــا بایــد دو ســاختار را در کنار هم 
قــرار دهیــم. نخســت ســاختار یــک ســازمان غیردولتــی و دوم ســاختار معضــالت و مشــکالت کودکانی 

کــه گروههــای هــدف ســازمان مــا را تشــکیل مــی دهند.

ــوع  ــه ن ــته ب ــه بس ــد ک ــی دارن ــواع مختلف ــاد ان ــردم نه ــازمانهای م س
مأموریتــی کــه بــرای خــود تعریــف کــرده انــد طبقــه بنــدی مــی شــوند. 
ــازمانهایی  ــوال س ــات، معم ــدگان خدم ــه دهن ــه و ارائ ــازمانهای خیری س
هســتند کــه فردیــت افــراد را مــد نظــر مــی گیرنــد و هدفشــان بــرآورده 
کــردن نیازهــای گــروه خاصــی از افــراد اســت. ایــن ســازمانها معمــوال 
دغدغــه هــای جمعــی و ریشــه ای و ســاختاری ندارنــد. خدمــات 
ســازمانهای خیریــه طیــف وســیعی را شــامل مــی شــود. از تهیــه ارزاق 
ــنتی  ــازمانهای س ــنه  در س ــرض الحس ــای وام ق ــار و اعط ــوار و ب و خ
گرفتــه تــا آموزشــهای رایــگان، حمایــت از بیمــاران، کارآفرینــی و...کــه 
ــتیم. حضــور و  ــاهد آن هس ــر ش ــدرن ت ــر و م ــوان ت ــازمانهای ج در س
وجــود ایــن ســازمانها روحیــه همدلــی و امیــد را تقویــت کــرده و باعــث 
افزایــش ســرمایه هــای اجتماعــی در یــک جامعــه می گــردد، لیکــن این 
ســازمانها ســاختار و بســتر مناســبی بــرای پرداختــن بــه ریشــه معضالت 
ندارنــد و معمــوال تبلیغــات و حضــور رســانه ای آنهــا معطــوف بــه بهبــود 
دادن اوضــاع مالــی ســازمان جهــت ارتقــاء کیفیــت و کمیــت خدماتشــان 
اســت. امــا در کنــار ایــن دســته از ســازمانهای غیــر دولتــی، ســازمانهایی 
وجــود دارنــد کــه در مأموریتشــان، تأثیرگــذاری بــر جامعــه عمیــق تــر و 
ــر دیــده مــی شــود. ایــن ســازمانها کــه بیشــتر اصطــالح  ریشــه ای ت
غلــط مصطلــح ان جــی اُ )NGO( در کشــور مــا، آنهــا را منظــور نظــر 
ــی ا  ــی ان ج ــه نوع ــم ب ــی ه ــر دولت ــای غی ــه ه ــه خیری ــرا ک دارد)چ
محســوب مــی شــوند(، مأموریتشــان فراتــر از ارائــه خدمات صرف اســت. 
ایــن ســازمانها معمــوال نقــش نظارتــی و مشــورتی ُپررنگ تــری نســبت 
بــه دســته اول دارنــد. دراغلــب ایــن ســازمانها نوعــی خدمــات رســانی 
تعریــف شــده اســت، امــا خدمــات رســانی، کــف کار آنهــا بــوده و بخــش 
اعظــم انرژی شــان معطــوف بــه جامعــه مــی باشــد. تعــداد این ســازمانها 
در جامعــه معمــوال بــه انــدازه خیریه هــا نیســت، امــا از نظــر اثرگــذاری 
می تواننــد موثرتــر عمــل نماینــد. در ایــن میــان ســازمانهایی هســتند که 
بــه دلیــل انســجام اندیشــه ها و میــزان تأثیرگــذاری اجتماعــی و فرهنگی 
مــی تواننــد فراگیر شــوند و اندیشــه هــای آنهــا از چارچوب یک ســازمان 
و جمــع کوچــک فراتــر رفتــه و تبدیــل بــه حرکتهــای اجتماعــی شــوند. 
حرکتهــای اجتماعــی موفــق نیــز معمــوال منجــر بــه تغییــرات بنیادیــن 
ــاهد  ــا ش ــف دنی ــورهای مختل ــخ در کش ــول تاری ــوند و  در ط ــی ش م

ســازمانهای غیردولتــی بــا ایــن میــزان تاثیرگــذاری بــوده ایــم. 

بنابرایــن مــا در فعالیتهــای انســانی- اجتماعــی تقریبــا بــا چنیــن هرمــی 
مواجــه هســتیم :

هرچــه بــه بــاالی هــرم نزدیــک مــی شــویم تعــداد ســازمانها کمتــر امــا 
تأثیرگــذاری بیشــتر می شــود.

ــدن  ــم مان ــی عقی ــه صــورت مســأله خودمــان، یعنــی چرای ــم ب برگردی
ــای  ــیب ه ــا آس ــه ب ــودکان ک ــی ک ــرای برخ ــا ب ــات و مددکاریه خدم
شــدیدتری  مواجــه بــوده انــد. پاســخ آن اســت که جــواب همه ســواالت 
ــواده اش نهفتــه نیســت. گرچــه هــر ســازمان در  ــا خان درون کــودک ی
موقعیــت ارائــه خدمــات بایــد ســعی کنــد منابــع انســانی و مــادی را کــه 
ــا کیفیت تریــن صــورت ممکــن هزینــه  در اختیــار دارد بــه بهتریــن و ب
ــع و  ــن مناب ــت ای ــه مدیری ــم خــود را ب ــر تمــام هــمِّ و َغ ــا اگ ــد، ام کن
افزایــش کیفیــت خدمــات معطــوف کنیــم و عوامــل تأثیرگــذار دیگــر را 
از منظــر نگاهمــان خــارج نماییــم، در نبــرد بــا غــول معضــالت، قطعــا 
ــا تنهــا ریشــه در خــود و  ــود. مشــکالت کــودکان م ــم ب ــده خواهی بازن
خانواده شــان نــدارد کــه بتــوان از طریــق کــودک و خانــواده، بــه راه حــل 
ــر رســید. اگــر بخواهیــم دســت بنــدی داشــته باشــیم مــی  هــای موث

تــوان مســئله را بــه شــکل زیــر بیــان نمــود:

ــم ؟! ــی توانـ ــرا نمـ چـ
زهرا رحیمی

ساعت    تفکر
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ـــل  ـــرای ح ـــم ب ـــودکان داری ـــا ک ـــه ب ـــی ک ـــم فعالیتهای ـــی بینی ـــی م وقت
مشکالتشـــان پاســـخگو نیســـت، مـــا معمـــوال مداخـــالت خانـــواده محـــور 
ـــی  ـــی شـــویم و ســـعی م ـــواده م ـــی وارد خان ـــم. یعن ـــی کنی ـــف م را تعری
کنیـــم بـــا تأثیرگـــذاری روی کل خانـــواده اندکـــی از مشـــکالت کـــودکان 
بکاهیـــم. چالشـــهایی کـــه کـــودکان در خانـــواده  بـــا آن مواجهنـــد اغلـــب 

ـــن جنـــس هســـتد: از ای
     .  فقر مادی خانواده 

     .  فقر فرهنگی خانواده
     . فضای اعتیاد

     . خشونت و روحیه پرخاشگری
     . اجبار به کار )باید کار کنی و شب فالن مقدار پول به خانه بیاوری!(

     . بی توجهی به سالمت و بهداشت
     . بی توجهی به آموزش و تحصیل )دیگر الزم نیست به مدرسه بروی!(

ـــر  ـــوق درگی ـــائل ف ـــا مس ـــی ب ـــه نوع ـــا ب ـــواده ه ـــب خان ـــش اغل کمابی
ـــراه  ـــر هم ـــات زی ـــا امکان ـــوال ب ـــواده معم ـــه خان ـــا ب ـــتند. ورود م هس

ـــت: اس
.   امکان برخورداری از مشاوره و مددکاری

ـــوزش و  ـــا آم ـــه ب ـــی ک ـــای کارآفرین ـــروژه ه ـــور در پ ـــکان حض .   ام
ـــد. ـــده ان ـــق ش ـــددکاری تلفی م

ـــر روی  ـــی ب ـــر عمیق ـــد تأثی ـــی توانی ـــما نم ـــع ش ـــیاری مواق ـــا در بس ام
ـــل  ـــه ای ح ـــورت ریش ـــه ص ـــواده را ب ـــائل خان ـــته و مس ـــواده داش خان
ـــودش  ـــواده در خ ـــائل خان ـــیاری از مس ـــه بس ـــه ریش ـــرا ک ـــد، چ نمایی
نیســـت، بلکـــه در محیـــط پیرامونـــش مـــی باشـــد. ایـــن محیـــط شـــامل 
ـــکنی دارد  ـــواده در آن س ـــه خان ـــه ای ک ـــواده، محل ـــرت خان ـــداء مهاج مب
ـــواده عضـــوی از آن محســـوب مـــی شـــود،  و جامعـــه ای اســـت کـــه خان
ـــود  ـــیه ای وج ـــه حاش ـــک محل ـــی در ی ـــای فراوان ـــش ه ـــد. چال می باش
ـــبک  ـــک س ـــود را در ی ـــاکن خ ـــای س ـــواده ه ـــه خان ـــرای آن ک دارد ب

ـــه دارد. ـــاص نگ ـــی خ زندگ
. ناهنجاری که هنجار شده است

. مواد فروشی
. عیان بودن بزه

.  کالبد محله 
 . وضعیت پلکانی، کوچه های بن بست، راه داشتن خانواده ها

.  وجود پاتوق ها
.  زیرساختهای شهری، فرهنگی، بهداشتی و ...

.  سیاست گذاری های محلی 
. حضور مواد فروشان و بزهکاران به عنوان قدرت های بال منازع

.  بولدوزر درمانی
.  عملکرد ضعیف نیروهای اجرایی در محله

ـــاه  ـــی و کوت ـــورت ناگهان ـــه ص ـــی ا ب ـــک ان ج ـــه ی ـــت ک ـــح اس واض
ـــن  ـــد، لیک ـــته باش ـــه داش ـــر مشـــخصی در محل ـــد تأثی ـــی توان ـــدت نم م
تجربـــه ثابـــت کـــرده کـــه حضـــور ان جـــی ا هـــا در محـــالت حاشـــیه در 
ـــر باورهـــا و هنجارهـــای  ـــر روی وضعیـــت فرهنگـــی و تغیی دراز مـــدت ب

ـــت. ـــوده اس ـــذار ب ـــردم اثرگ م
ـــه ای  ـــت. جامع ـــز هس ـــه نی ـــوی از کل جامع ـــواده عض ـــن خان ـــا ای ام
ـــر  ـــت و اگ ـــر اس ـــتخوش تغیی ـــش دس ـــا و باورهای ـــروزه هنجاره ـــه ام ک
ـــا  ـــر م ـــواده مدنظ ـــه خان ـــه ب ـــی را ک ـــا، آنهای ـــن باوره ـــم از ای بخواهی
ـــم: ـــر اشـــاره کنی ـــوارد زی ـــه م ـــم ب ـــی توانی ـــط اســـت برشـــماریم، م مرتب

. پذیرفتن و عادی شدن معضالت
. جامعه خود را جدای از معضل می بیند

ـــتن  ـــئول دانس ـــا مس ـــالت و تنه ـــه معض ـــبت ب ـــه نس ـــال جامع . انفع
حاکمیـــت در قبـــال آن

. توجه به معلول به جای علت
. نا امیدی

. تمرکز بر تغییرات از باال به پایین
. رفتارهای هیجانی و گاه به گاه

. ترجیح منافع فردی به منافع جمعی
. انتظار نتایج زودبازده

ـــرون کشـــیدن"  ـــود را از آب بی ـــم خ ـــی چون"گلی ـــب شـــدن تفکرات . غال
ـــه مســـجد حـــرام اســـت"  ـــه رواســـت ب ـــه خان و "چراغـــی کـــه ب

لـــذا توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه مهـــم اســـت کـــه بـــرای تغییـــر در 
ـــر  ـــذاری ب ـــوی تأثیرگ ـــه س ـــد ب ـــین بای ـــیه نش ـــودک حاش ـــت ک وضعی

جامعـــه حاشـــیه ســـاز پیـــش برویـــم.
ـــی  ـــانی اجتماع ـــی رس ـــه ای ) آگاه ـــددکاری جامع ـــت م ـــذا الزم اس ل
نســـبت بـــه معضـــالت ( را در اولویـــت قـــرار داده و در عملکردمـــان 
شـــفاف ســـازی بـــرای جامعـــه را داشـــته باشـــیم و ســـعی کنیـــم کاهـــش 
ـــم.  ـــای دهی ـــی ج ـــات مردم ـــره مطالب ـــی را در زم ـــای اجتماع ـــیب ه آس
ترویـــج فعالیـــت اجتماعـــی و داوطلبانـــه و افزایـــش ســـطح امیـــدواری در 
ـــت  ـــز اهمی ـــر، حائ ـــن منظ ـــی در ای ـــذاری فرهنگ ـــز تأثیرگ ـــه و نی جامع
ـــاور عمومـــی  ـــر ب ـــرای تأثیرگـــذاری ب اســـت. یکـــی از بهتریـــن ابزارهـــا ب
ـــن و  ـــه دار و که ـــای ریش ـــن ه ـــی آیی ـــند. بازخوان ـــی باش ـــا م ـــن ه آیی
ـــه  ـــر ب ـــا تأثی ـــا قطع ـــه آنه ـــه ب ـــی و کارکردگرایان ـــدِن روح جمع بازگردان
ســـزایی در تغییـــرات مثبـــت باورهـــای عمومـــی در حـــوزه مســـائل 
ـــر  ـــت دیگ ـــه سرنوش ـــبت ب ـــئولیت پذیری نس ـــاد مس ـــی و ایج اجتماع

ـــا دارد. ـــان ه انس

یکــی دیگــر از عوامــل تعیین کننــده در وضعیت و سرنوشــت امیرحســین 
کوچــک مــا، کــودک کاری کــه معمــوال غمگین اســت و گوشــه کالس 
ــر  ــت امی ــه وضعی ــی ک ــش های ــت اســت. چال ــد، حاکمی ــی کن ــز م ک

حســین بــا حاکمیــت دارد عبارتنــد از:
.  عــدم تعریــف سیســتم هــای رفاهــی و تأمیــن اجتماعی مناســب برای 

حمایــت از اقشــار آســیب پذیر
.   عدم وجود زیرساختهای اجتماعی-اقتصادی مناسب

.   عــدم توجــه و مدیریــت بحرانهــای طبیعــی یــا حــوادث و عــدم وجــود 
اقتصــاد پایــدار در شــهرهای دور افتــاده جهــت کاهــش و مهــار پدیــده 

جرت مها
.   عــدم اتخــاذ سیاســتهای شــفاف و مشــخص در زمینــه پناهنــدگان و 

پناهجویــان و اعمــال سیاســتهای ناکارآمــد  
ــر واقعــی  ــر اســاس داده هــای غی .   تصمیم ســازی و سیاســت گذاری ب

بــه دلیــل عــدم شــناخت مناســب از مســائل
.   نقص در قوانین و روح قوانین

.   نبود ضمانت اجرایی قوانین
.    عدم مسئولیت پذیری در مسائل میان بخشی

.   در اولویت نبودن فقرزدایی و مسائل مردم حاشیه
.   عدم توجه به نقش نهادهای مدنی

.    عدم توجه به پتانسیل نهادهای مردمی برای تغییرات
هــر ســازمان مــردم نهــادی در جایــگاه ایجــاد حرکــت اجتماعــی، مــی 

بایســت بتوانــد بــر روی حاکمیــت تاثیرگــذار باشــد.
تغییرنگــرش حاکمیــت نســبت بــه آســیب هــای اجتماعی، تغییر ســطح 
اهمیــت آســیب هــای اجتماعــی در حاکمیــت از طریــق تغییــر نگــرش 
جامعــه و مطالبــات مــردم و رســانه هــا، درخواســت تغییر قوانیــن، نظارت 
ســاختارمند بــر نهــاد هــای مســئول، مشــورت در برنامــه ریــزی هــا و 
سیاســت گــذاری هــا، ایجــاد الگوهــای موفــق بــه عنــوان نمونــه بــرای 
الگوبــرداری، ارائــه اطالعــات واقعــی از مســائل و طــرح مســائل جدیــد و 
بــه روز در زمینــه آســیب هــا ، حداقــل امــوری اســت کــه یــک ســازمان 
مــردم نهــاد کــه خواســتار ایجــاد تغییــرات ریشــه ای و عمیــق در جامعــه 

اســت، مــی بایســت ســر لوحــه کار خــود قــرار دهــد.
ــذار و نجســتن راه حــل کار  ــر گ ــل تأثی ــن عوام ــه ای ــه نکــردن ب توج
کــودک و پیامدهایــش در کل جامعــه و ســاختارهای آن، بــه مثابــه آن 
خواهــد بــود کــه شــما در کشــتی تایتانیــک کــه در حــال غــرق مــی 

ــه فکــر پاکیزگــی و درســت کــردن ناخــن هایتــان هســتید. باشــد، ب

بــا تشــکر از محیــا واحــدی، طــراوت مظفریان، نیمــا مختاریــان، علیرضا 
جویبــار و محمــد طالقانی
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تــا ســیزدِه شــب!
نگاهــش کــه هــی از روی کتــاب و دفترهــا ُســر 
ــه  ــد ک ــه مــن می فهمان ــن ب می خــورد روی زمی
حوصلــه ی درس را نــدارد. جملــه ی ناتمــام روی 
ــد  ــم: »احم ــی پرس ــم و م ــا می کن ــر را ره دفت

چتــه؟ خوبــی؟ چیــزی شــده؟«
ــنیدنش  ــا ش ــن روز ه ــه ای ــد ک ــی می زن حرف
ــده؛  ــادت ش ــان ع ــان کودکانه ش ــم از زب برای

ـ باید برم سرکار.
و   ... کار!  ســر  نمی رفتــی  کــه  جمعه هــا  ـ 
نمی دانــم ِگلــه ی میــان کلماتــم دقیقاً از کیســت؟
ـ دوشــنبه کــه بــا هــم رفتیــم دکتــر، دیگــه اون 
ــرم جبــران  روز نتونســتم کار کنــم. بایــد االن ب

کنــم.
ــش  ــه پی ــه؟ دفع ــای خون ــد می ــاعت چن ـ س

ــودی. ــون، نب ــدم خونت ــاعت 8 اوم س
ـ دوازده، سیزده میام.

ـ  منظورت همون یِک شبه دیگه؟!
ـ آره... تــا همــه ی گل هــا و دســتماالمو نفروشــم 

ــردم. ــم برگ نمی تون
دهانــم بــرای حرفــی بــاز نمی شــود. تنهــا خیره 

می مانــم بــه جملــه ی نیمــه تمــام روی دفتــر...

چند ساعتی فرصت هست برای تو تا کودکی کنی !
و برای ما تا زندگی کنیم !

فرصتی هست تا زمین و زمانه را سیراب کنی 
از خنده های پرشورت که بیرون این دیوارها 

حسرتشان را به دل آسمان می گذاری
فرصت هست تا بنویسی، بخوانی ،  بازی کنی و 

کودکی ...
آنچه میان چهارراه های پر صدای شهر، پشت 

شیشه های باال رفته ی ماشین ها، کنار منقل پر دود 
پدرت، زیر کتک های ... ، از دست می دهی؛

فرصت هست تا
دستان زخمی ات از یاد ببرند سوزش را ... درد را ...

فرصت هست تا کودک شوی
کودِک رنج کشیده ی من ...

وقتی در خانه ایرانی هستی...

روایت سوم شخِص حاضر  روایت سوم شخِص حاضر : 
خاطرات تلخ و شیرین داوطلبان جمعیت
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»مســئول فقــر کیســت؟« ایــن ســؤال کلیــدی در قلــب مجلــه ی گل یخ 
شــماره 13 جــای داشــت. نــه فقــط تیتــر اصلــی روی جلــد بــود، بلکــه 
حــاوی مهم تریــن پیــام مجلــه در صفحــات میانــی نیــز بــود. نویســنده  
ــر  ــه فق ــه نگرشــی ب ــا چ ــه م ــود: اینک ــاز کرده ب ــه آغ ــه را این گون مقال
داشــته باشــیم بــر روی سیاســتی کــه بــرای فقرزدایــی اتخــاذ می کنیــم 
مســتقیماً تأثیرگــذار اســت. ســپس بــه طرح پنــج نظریــه ی رایــج در این 

زمینــه پرداختــه بــود:
1ـ فقیران خود مسئول فقر خویشند.

ــواره  ــل می شــود و هم ــه نســل منتق ــه نســل ب ــر چرخــه ای  اســت ک 2ـ فق
ــود دارد. ــره ی خ ــان را در چنب ــی از آدمی گروه

3ـ زیرساخت های اجتماعیـ  سیاسی مسئول تولید فقرند.
4ـ فقر از تلفیق مجموعه ی عوامل فردی و اجتماعی برمی خیزد.

5ـ فقر عاملی کاماًل وابسته به جغرافیای زیستی فقیرانه است.
کامــاًل روشــن اســت کــه طــرح پنــج نظریــه در کنــار هــم بــه صــورت 
ــای هــم ارزش  ــه معن ــدون اظهارنظــر از طــرف نویســنده ب فشــرده و ب

بــودن ایــن نظریــات نیســت.
ــا  ــمندان ی ــته از اندیش ــدام دس ــه ک ــرده ک ــخص نک ــنده مش نویس
جامعه شناســان کدام یــک از ایــن نظریــات را مطــرح می ســازند. از ایــن 
رو میــزان اعتبــار هــر یــک از نظریــات ناگفتــه می مانــد و تنهــا خواننــده 
را بــه تفکــر وامــی دارد تــا خــود بــه تحقیــق بپــردازد. از آنجــا کــه یکــی 
از اصلی تریــن خطــوط تمایــز جوامــع تقســیم آنــان بــه جوامــع »فقیــر 
و غنی«ســت، و از آنجــا کــه دنیــای امــروز بــه »شــمال« و »جنــوب« 
تقســیم یافتــه اســت، کمتــر کســی شــک دارد کــه فقــر یــک موضــوع 

ــت. ــاًل اجتماعی س کام
دکتــر ســارا شــریعتی نیــز در مقالــه ی »فقــر و دیــن« در همــان شــماره 
در بحــث پیرامــون آســیب های اجتماعــی بــه صراحــت عنــوان می کنــد 
کــه: »علت العلــل همــه ی این هــا )آســیب های اجتماعــی( فقــر اســت. 
بــه صورتــی کــه کالســیک های علــوم اجتماعــی فقــر را در دســتور کار 
خــود قــرار دادنــد. بنابرایــن فقــر همیشــه مســئله ی اجتماعــی بــوده و 
ــه  ــه اصطــالح »جامعه شناســان« دغــل ک ــب کاری ب هســت...« از فری
ــی  ــه عامل ــر را ب ــود فق ــوع خ ــای متب ــئولیت قدرت ه ــع مس ــرای رف ب
فــردی فــرو می کاهنــد، درمی گذریــم. شــک نیســت کــه در مطالعــه ی 
میکروســکوپی )ریزبینانــه( افــراد جامعــه و بررســی سرگذشــت تک تــک 
آنــان می تــوان رد پــای عوامــل متعــددی را دریافــت کــه تأییدکننــده ی 
حضــور تصــادف و شــانس، وراثــت و خانــواده، ایــل و طایفــه و اقلیــم در 

ــا  ــان اســت. ام سرنوشــت آن
ایــن نکتــه نافــی اجتماعــی 
بــودن پدیــده ی فقــر یــا 
ــن  ــت.  در همی ــروت نیس ث
کمــی  خودمــان  کشــور 
ــراف  ــه اط ــه ب ــت روزان دق
می آمــوزد  بیننــده  بــه 
ــی را در  ــه ی معین ــه رابط ک
ــش  ــا کاه ــش ی ــن افزای بی
شــدت و گســتردگی فقــر 
ــی  ــت های اجتماع ــا سیاس ب
دریابــد.  هرچنــد ســرعت 
تغییر ســطح زندگــی طبقات 
ــی در  ــای اجتماع ــا الیه ه ــه و ی ــد دهــه ی گذشــته افزایــش یافت چن

ــای  ــا زوال دهک ه ــش ی ــاهد پیدای ــال ش ــد س ــول چن ــوان در ط می ت
فــوق ثروتمنــد یــا فــوق فقیــر بــود، یــا جابجایــی کّمــِی اقشــار میانــی 
ــرد،  ــاهده ک ــه مش ــه عین ــی ب ــای اقتصــادی ـ اجتماع ــن دهک ه را بی
ــدون  ــم ب ــه سیاســت های اجتماعــی حاک ــر ب ــا اصــل وابســتگی فق ام
تغییــر باقــی مانده اســت. منابــع تحقیقاتــی فراوانــی بــرای عالقمنــدان 
ــوان  ــع می ت ــن مناب ــود دارد. در ای ــوع وج ــن تِر موض ــت روش ــه دریاف ب
ســیر تکاملــی جامعــه ی ایرانــی را در قــرون اخیــر دریافــت. یکــی از ایــن 
مراجــع ارزشــمند کتــاب »مقاومــت شــکننده، تاریــخ تحــوالت اجتماعی 
ــس از انقــالب اســالمی« نوشــته ی  ــا ســال های پ ــه ت ــران از صفوی ای
ــاب کــه در  ــن کت ــن اســت. در ای ــوران و ترجمــه ی احمــد تدی جــان ف
ــه ی  ــی در زمین ــتندات فراوان ــاهد مس ــد، ش ــر گردی ــال 1377 منتش س
ــطح  ــر س ــال آن تغیی ــه دنب ــی و ب ــبات اجتماع ــاختاری مناس ــر س تغیی
رفــاه ســاکنان ایــن ســرزمین اســت. از جملــه نویســنده پــس از توصیــف 
ــه  ــری ک ــی عص ــه ـ یعن ــر صفوی ــم در عص ــی حاک ــبات اجتماع مناس
هنــوز ایــران یکــی از ســه امپراطــوری عمــده ی دنیــا بــودـ  بــه گــزارش 
دقیقــی کــه شــاردن در ایــن مــورد دارد اشــاره می کنــد. شــاردن تاجــر و 
جهانگــرد و در عیــن حــال پژوهشــگری بــود کــه مطالعــات عمیقــی در 
مــورد جامعــه ی ایرانــی در حــدود 350 ســال پیــش داشــته اســت. وی در 
ارزیابــی کلــی از وضعیــت دهقانــان ایــران در ســده ی هفدهــم )1079-
979 ش.( می نویســد: »...خــوب زندگــی می کننــد و بــا اطمینــان 
ــت  ــر از وضعی ــب بهت ــه مرات ــی ب ــی وضعیت ــان ایران ــد دهقان می گوین

دهقانــان در مناطــق حاصلخیــز اروپــا دارنــد. زنــان دهقــان ایرانی فــراوان 
دیــده ام کــه گردنبنــد نقــره، عیاره هــای نقــره بــه دســت و خلخــال نقــره 
ــا  ــد و طلســم ب ــده ام کــه گردنبن ــی دی ــا داشــتند. کــودکان فراوان ــه پ ب
خــود داشــتند. زن و مــرد خوش لباســند. خــوب می پوشــند. کفش هــای 
ــه  ــپزخانه هم ــان و ظــروف آش ــه خانه ش ــد. اثاثی ــا می کنن ــه پ ــوب ب خ
خــوب اســت... زنــان در شــرق مــورد احترامنــد و کســی حــق دســت زدن 

ــدارد«. )ص 58( ــا را ن ــه آنه ب
تــازه ایــن در شرایطی ســت کــه »بائوســانی« بــا تحلیــل جامعــه ایرانــی 
بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه: »... شــرایط کشــاورزان یک جانشــین بــه 

مراتــب از شــرایط چادرنشــینان بدتــر بــود«. )ص 59( 
در قــرن هفدهــم میــالدی شــیوه ی تولید شــبانکارگی و چادرنشــینی بین 
33  تــا 44 درصــد  جمعیــت، شــیوه ی تولیــد دهقانــی 45 تــا 55درصــد 
ــر  ــت را در ب ــد جمعی ــا 15درص ــی 10 ت ــد خرده کاالی ــیوه ی تولی و ش
ــه  ــد ک ــاردن نشــان می ده ــاه ش ــری کوت ــن نتیجه گی ــت. همی می گرف
نــه تنهــا فقــر بــه درجــه ی رشــد اقتصــادی کل جامعه بســتگی مســتقیم 
ــا(  ــز اروپ ــا مناطــق حاصلخی دارد، بلکــه شــرایط اقلیمــی )درمقایســه ب
ــی  ــبات فرهنگ ــر آن مناس ــالوه ب ــت. ع ــل بسیارکم اهمیت تری س عام
وابســته بــه توســعه ی اقتصــادیـ  اجتماعی ســت. در ادامــه ی بررســی ها، 
دو قــرن پــس از آن، در دوره ی قاجــار و در آســتانه ی وابســتگی اقتصــاد 
ایــران بــه اقتصــاد ســرمایه داری غــرب و قــرار گرفتــن در حاشــیه ی نظام 
جهانــی ســرمایه داری، بــه اظهارنظــر ایران شناســان معاصــر ماننــد نیکی 
ــی  ــت زندگ ــد وضعی ــه نتیجــه می گیرن ــیم ک ــران می رس ــدی و دیگ ک

نســبت بــه دوران صفویــه بــه مراتــب بدتــر شــده  اســت. 
ــات اخــذ شــده توســط  ــاالی مالی تجــاری  شــدن کشــاورزی، ســطح ب
دولــت مرکــزی و ســتم و ســرکوِب ناشــی از آن، بــاال رفتــن هــر چــه 
بیشــتر بهــره ی مالکانــه، و در نتیجــه افزایــش میــزان بدهــی کشــاورزان، 
تعطیل شــدن صنایــع داخلــی در اثــر واردات کاالهــا از کشــورهای 
امپریالیســتی، باعــث شــد کــه »معیشــت و گــذران زندگــی دهقانــان که 
در نیمــه ی نخســت قــرن نوزدهــم )1279-1179 ش.( بســی دشــوار بود، 
بعــد از ســال 1850 بــه وخامــت بیشــتر بگرایــد و تــا ســال 1914 ادامــه 

ــد«. )ص 194(  یاب
محقــق دیگــر »یروانــد آبراهمیــان« در کتــاب »ایــران بیــن دو انقــالب« 
و در فصــل »سیاســت توســعه ی ناهمگــون« پــس از بررســی ســاختار 
ــه  سیاســی ـ اجتماعــی ایــران در دهه هــای چهــل و پنجــاه شمســی ب
ــش قیمــت  ــن نتیجــه می رســد کــه رشــد اقتصــادی ناشــی از افزای ای
نفــت و ســمت گیری جامعــه بــه ســوی توســعه ی ســرمایه داری 
وابســته منجــر بــه تعمیــق شــکاف طبقاتــی گردیــد. »مهاجــران فقیــر 
روســتایی، ایــن افــراد طبقــه ی پاییــن، در حلبی آبادهــای جدیــد بــی  در 
ــا هــزار زحمــت از راه بنایــی و عملگــی  و پیکــر چمباتمــه می زدنــد و ب
و دستفروشــی، دوره گــردی، نوکــری و حتــی گدایــی پــول ناچیــزی بــه 
دســت می آوردنــد. پابرهنه هــای انقــالب اســالمی، همیــن افــراد  طبقــه  
پاییــن  بودنــد کــه بعدهــا بــه مســتضعفان مشــهور شــدند«. )ص 534(
ــار،  ــه درب ــق ب ــم ناشــی از اراضــی وســیع متعل ــد عظی ــم درآم  علی رغ
ــرمایه داری  ــی س ــای فوقان ــترده الیه ه ــارت گس ــت، تج ــادرات نف ص
ــش  ــوی، و علی رغــم افزای ــاد پهل ــدزای بنی تجــاری و دارایی هــای درآم
ــن( و  ــک اول )فقیرتری ــورداری ده ــری برخ ــا، نابراب ــاالنه ی درآمده س
ــه طوری کــه ظــرف  دهــک دهــم )ثروتمندتریــن( توســعه می یافــت. ب
مــدت ده ســال  ـ از ابتــدای دهــه ی چهــل تــا ابتــدای دهــه ی پنجــاه ـ 
تنهــا نســبت هزینــه ی ایــن دو دهــک از یــک بــه ســی، تــا یــک بــه 
شــصت تغییــر یافــت. بدیهی ســت کــه شــاخص های مربــوط بــه درآمــد 
نابرابــری ســنگین تری را بــه نمایــش می گذاشــت. ارقامــی کــه هیــچ گاه 
منتشــر نشــد. یک گــزارش منتشرنشــده ی اداره ی بین المللــی کار، چنین 
توزیــع نامناســبی را عامــل قرارگرفتــن ایــران در ردیــف کشــورهایی بــا 

ــد. )ص551(  ــری می دان ــزان نابراب بیشــترین می
هــم قبــل از انقــاب و هــم پــس  از آن، ایجــاد و گســترش طبقــات   
جدیــــد نشــان دهنده جابجایــی   تــــوده وســیع مــردم از قشــری   
ــــه قشــر دیگــــر و از طبقــه ای بــه  طبقــه  دیگــر بــود و ایــن 
خــود  نمایانگــر بی اعتبــاری انتقــال   فقــر در چرخــه وراثتــی و یــا   
شــجره نامه خانوادگیســت.   اقدامــات عملــی دولتهــا   -علیرغــم 
لفاظیهــــای آنهــا در زمینــه عوامــــل پیدایــش و   گســترش فقــر 
جــز بــه علــت   تأثیــرات سیاســتهای اجتماعــی واقتصــادی- و نیــز 
گردهمایی هــــای   متعــدد ســازمانهای وابســته بــه جامعــه ملــل 
جهــت تبییــن  توســعه پایــدار از طریــق  نابـودی فقـر بـه مثابـه علت 

العلـل  آســیبهای اجتماعــی، مؤیــد آن  
اســت کــه همــه بــه وابســتگی   توســعه فقــر بــه سیاســتهای   
نادرســت اجتماعــــی و اقتصــادی   قدرتهــای حاکــم بــاور دارنــد.   

امـــا صلـــاح در آن اسـت کـه ایـز را  بــه گربــه گــم کننــد!

جامعه شناســی فقــر
ــگاه ــک ن ــط در ی فق
کوروش تیموری فر

ــس  ــم پ ــالب و ه ــل از انق ــم قب ه
ــات  ــترش طبق ــاد و گس از آن، ایج
ــی  ــان دهنده ی جابجای ــد نش جدی
ــری  ــردم از قش ــیع م ــوده ی وس ت
ــه  ــه قشــر دیگــر و از طبقــه ای ب ب
ــود  ــن خ ــود و ای ــر ب ــه ی دیگ طبق
انتقــال  بی اعتبــاری  نمایانگــر 
ــا  ــی و ی ــه ی وراثت ــر در چرخ فق
خانوادگی ســت.  شــجره نامه ی 
دولت هــا  عملــی  اقدامــات 
-علیرغــم  لفاظــی هــای آنهــا 
در زمینــه ی عوامــل پیدایــش و 
ــت  ــه عل ــز ب ــر ج ــترش فق گس
ــی و  ــت ها اجتماع ــرات سیاس تأثی
اقتصــادی- و نیــز گردهمایی هــا 
وابســته  ســازمان های  متعــدد 
ــن  ــل جهــت تبیی ــه جامعــه ی مل ب
طریــق  از  پایــدار  توســعه ی 
نابــودی فقــر بــه مثابــه علت العلــل 
ــد آن  ــی، مؤی ــیب های اجتماع آس
ــتگی  ــه وابس ــه ب ــه هم ــت ک اس
ــت های  ــه سیاس ــر ب ــعه ی فق توس
ــادی  ــی و اقتص ــت اجتماع نادرس
ــد.  ــاور دارن ــم ب ــای حاک قدرت ه
امــا صــالح در آن اســت کــه ایــز را 

ــد! ــم کنن ــه گ ــه گرب ب

ساعت    تفکر
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ـــیه  ـــق حاش مناط
ـــن  ـــط ام و محی
آن هـــا بـــرای 
کـــودک آزاری

وقتی که ما خواب بودیم

محمد قهرمانی

چندی است که غالب شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها به خبر تجاوز به دختر 6 ساله افغان و 
قتل بي رحمانه وي توسط نوجوان 17 ساله ایراني مي پردازند. این حادثه تلخ برخالف تفکر 
غالب جامعه که ناشي از احساسات گذراست مانند سایر مسایل اجتماعي ابعاد مختلفي دارد 
که هر کدام نیازمند بررسي هاي علمي است. تجاوز  جنسي جرمي است که در اغلب جوامع 
حتي جوامع پیشرفته درصد قابل مالحظه اي از جرائم را شامل میشود و به دلیل آثار مخرب 
آن به  همان نسبت اقدامات زیادي در جهت مقابله با آن انجام مي گیرد که فقط یکي از این 

اقدامات مجازات مجرمین آن است. 
مهمترین بخش این پرونده بي تردید سن کم بزه دیده است. تجاوز جنسي هر چند هولناک 
و تلخ، در همه جوامع آمار بسیار باالیي دارد و  به تنهایی قادر نیست که این چنین واکنش 
افکار عمومي را برانگیزد. سن کم بزه دیده  و خشونت عمیق  همه نگاه ها را موقتاً جلب کرده 
است و پس از مدت کوتاهي، بدون هر گونه اقدام ریشه اي براي همیشه فراموش خواهد 
شد. تجاوز به کودکان، به دلیل فقدان هر گونه قدرت دفاعي در آنان بسیار چشمگیر بوده و در 
جوامع حاشیه به دالیل دیگر تشدید مي شود. تجاوز در مناطق حاشیه ورامین و پاکدشت تنها 
به  قربانیان بیجه و ستایش 6 ساله خالصه نمي شود. هر ساله  تعداد زیادي از کودکان به 
دلیل نبود آموزش هاي مقابله با آزار جنسي و مراقبت از خود و همچنین کمبود  حمایت هاي 
خانواده و جامعه و حاکمیت مورد تجاوز قرار گرفته و  چنین خبر بزرگي به جاي رسانه ها تا 
ابد در قلب کوچکشان  مي ماند و آرام و بي صدا آنها را مي کشد. این موضوع ما را بر این 
داشت تا پروند ه بیجه، همان کارگر کوره پزخانه پاکدشت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.  

نگاهي به زندگي بیجه
تاریخ تلخ زندگي خود را از مرگ مادرم به یاد مي آورم. آن روز گویا آوار تنهایي بر سرم خراب 
شده باشد، خسته و تنها گوشه حیاط خانه مان کز کرده بودم و یواشکي پنجره اتاق رو به حیاط 
خانه مان را دید مي زدم.  اتاقي که مادرم سرانجام بعد از سال ها، با مرگ در آن به آرامش 
رسیده بود. هیچ حدسي نمي زدم فقط دلم مي خواست هر چه زودتر آن روز لعنتي تمام شود 

و یک دل سیر بخوابم. تا آن روز من هنوز مرگ و تنهایي را  درک نمي کردم.
ما شش برادر و  شش خواهر بودیم با پدري که مثل بقیه کارگرها جان مي کند تا زنده بمانیم! 
فقر در گوشت و پوست و استخوان ما رسوخ کرده بود. پدرم از مردم محل داستان آسمان 
خراش ها و رستوران ها و خواب هاي رؤیایي در تهران را شنیده بود، سراسیمه از ترس اینکه 
نکند این فرصت طالیي از دستمان برود ُجل و پالسمان را جمع کردیم و راهي تهران شدیم 
و در یکي از شهرهاي اطراف آن ساکن شدیم.حرف هاي مردم محل راست بود، تهران 
همانطور بود که مي گفتند اما نه براي همه! آن شهر زیبا با مردم مهربانش که از لمس امثال 
من مي ترسیدند و فقط با دیدن ما حس ترحم لحظه اي وجودشان را مي گرفت فقط حسرت 

و تحقیر و نفرت به من مي دادند.

تجــاوز در مناطــق حاشــیه ورامیــن و 
پاکدشــت تنهــا بــه  قربانیــان بیجــه و 
ســتایش ٦ ســاله خالصــه نمي شــود. 
هر ســاله  تعــداد زیــادي از کــودکان 
ــاي  ــوزش ه ــود آم ــل نب ــه دلی ب
مقابلــه بــا آزار جنســي و مراقبــت از 
ــود حمایت هاي  ــن کمب ــود و همچنی خ
خانــواده و جامعــه و حاکمیــت مــورد 
ــر  ــن خب ــه و  چنی ــرار گرفت ــاوز ق تج
ــا  ــا ت ــانه  ه ــاي رس ــه ج ــي ب بزرگ
ابــد در قلــب کوچكــش مــي مانــد و 

ــد. ــي کش ــدا او را م ــي ص آرام و ب

 آن روزها من نیز همچون هم محلي هایم در آینده سیر مي کردم و اندک 
بهانه اي دلم را به ادامه زندگي گرم مي کرد! عاشق درس خواندن بودم و تنها 
دل خوشي ام این بود که به مدرسه مي روم و ساعتي چند از این زندگي فارغ 
مي شوم، آن چند ساعت براي من همه چیز بود . وقتي پدرم از روي فقر و 
نداري مرا از مدرسه و هم سن و ساالنم جدا کرد و به زباله گردي مشغول 
شدم، فقط با حیوانات مریض و گرسنه بیابان هاي اطراف روستا احساس 
مشترکي داشتم.گاهي تمام روز در بیابان مي چرخیدم. آن ها را که مثل من 

درد مي کشیدند و شجاعت خودکشي نداشتند را خالص مي کردم.
هر روز به زباله گردي در نقاط مختلف مي رفتم و با حسرت و نامیدي، در 
ذهنم براي کساني که مي دیدم، زندگي اي پر از زیبایي و خالي از هر نقصي 
متصور مي شدم و درد مي کشیدم و درد مي کشیدم و  درد ... و پدري که 
در چهار دیواري مان که هرگز نمي توانم آن را خانه بنامم چشم انتظار بود تا 
از راه برسم و  مرا با زنجیر ببندد و آنقدر بزند تا رسالت روزانه خود را به پایان 

ببرد. من  هنوز فقط نگاه مي کردم و عذابي که تمامي نداشت.
یکي از همین روزها که  ناامید و سرخورده با نهیب پدرم از خواب بیدار شدم  
و دست خالي خانه کذایي خویش را ترک کردم تا روزي خود را در زباله هاي 
مردم بیابم، یکي از آشنایانم به بهانه اي مرا به جاي خلوتي کشاند و به دریدن 
روح شکار خود مشغول شد و فریادهاي  زیر آب من که  هـیچگاه راه به هیچ 
گوشي نمي برد. بعد از تجاوز من را وادار کرد که به چشمانش نگاه کنم؛ چقدر 
به خود مي بالید و با غرور  نگاهم مي کرد. قدرت و پیروزي در چشمانش 

مي دیدم و من باز ُمردم !!!
تمام  روز آرزو مي کردم کاش  مرا مي کشت! کاش از خواب بیدار نشوم! 
کاش متولد نشده بودم! کاش ... صبح روز بعد نفرتي عمیق وجودم را فرا 
گرفته بود، دیگر به مرگ فکر نمي کردم نه اینکه بخواهم زندگي کنم 

نه؛دیگر برایم اهمیتي نداشت!
چند روز بعد دوباره شخص دیگري به من تجاوز کرد ...

من در تمام عمر هیچ کس را لحظه اي همراه خود احساس نکرده ام، هیچ 
آینده اي پیش روي من نیست، نفرت و بي اعتمادي مثل خوره روح  مرا  مي 
خورد » از همه بیزارم، حتي از کساني که  نمي شناسم و در زندگي ام ندیده 
ام؛ تنفري بي مرز، ناشناخته، دور و عمیق. دلم مي خواهد روزها و روزها 
بنشینم و به درد کشیدن دیگران نگاه کنم و از ته دل لبخند بزنم!« روزهاي 
بعد من فقط به تصور شکنجه  دیگران مي گذشت و همه را باور مي کردم 
و لبخند رضایتي تحویل مي دادم!ذهنم  پر بود از شکنجه و قتل و تجاوز ...

تا مرگ فاصله چنداني ندارم، ضربه هاي تازیانه در مقابل دردهاي زندگي ام 
نوازش ناشي از توجهي بیش نیست و چقدر لذت بخش است لحظه اي که 
همه مرا مي بینند، آرام ترین صدایم را مي شنوند و هرگز فراموش نخواهند 
کرد! این جمعیت از باال چقدر مسخره به نظر مي رسند، شاید حاال فقط 
گوشه اي از حس و حال مرا درک کرده باشند، انتقام ،تنفر، مرگ ... ناخودآگاه 
بعد از آن همه تازیانه لبخندي عمیق بر لبانم مي نشیند. شاید گمان مي کنند 
که باالخره من تقاص قتل هایم را پس دادم! غافل از اینکه من سال هاست 

که به امید چنین روزي زندگي مي کنم ... 
آنچه خواندید داستان کودکي محمد بسیجه معروف به بیجه پاکدشتي از زبان 

اوست که ما آن را مانند تکه هاي یک پازل کنار هم قرار دادیم !
کودکي که به زودي نامش با ترس و دلهره همراه مي شود و پنج هزار نفر 
براي تماشاي اعدامش جمع مي شوند. بیجه ،کارگر کوره پزخانه هاي اطراف 

پاکدشت است، یکي از بزرگترین پرونده هاي جنایي قرن اخیر، متعلق به 
اوست و تجاوز و قتل بیش از 17 کودک و 3 بزرگسال را تا سن 23 سالگي 

در کارنامه خود دارد که  در زمان خود افکار عمومي را به شدت متأثر کرد.
در تحلیل این پرونده نخست باید وضعیت منطقه اي که جرائم مذکور یکي 
پس از دیگري در آن واقع شده است را بررسي کرد؛ شهرستان پاکدشت که 
در جنوب شرقي شهر تهران واقع شده است، از دو بخش جمعیتي بومي و 
مهاجر تشکیل شده است و به دلیل همسایگي با کالن شهر تهران بخش 
قابل توجهي از آن را مهاجرین تشکیل مي دهند. این مهاجرین که اغلب 
از اقشار ضعیف تهران و دیگر استان هاي کشور و همچنین ملیت هاي 
گوناگون افغان، پاکستاني و ... هستند بافتي را در مناطق ارزان قیمت شهر 
ایجاد کرده اند که گریبانگیر معضالت و آسیب هاي اجتماعي بیشماري 
است. کمبود امکانات شهري و رفاهي، آموزشي، بهداشتي و ... را مي توان 
علل اصلي چنین معضالتي دانست. چنانکه در این پرونده قربانیان غالباً از 
اتباع خارجي بوده اند و در خانواده هاي فقیر متولد شده اند که  که فاقد هر 
گونه اسناد هویتي و اقامتي بوده اند و گاهي خانواده هاي آنها از امکانات 
الزم براي پیگیري آسیب هاي وارده بر آنها بهره مند نبودند. نکته دیگر که 
در این پرونده اهمیت به سزایي دارد کودک بودن غالب قربانیان بیجه است، 
کودکان در مناطق حاشیه شهر از سنین کم به شغل هاي کاذب و دشواري 
مانند زباله گردي، گدایي، کوره هاي آجرپزي روي آورده و بیشتر روز را در 
بیابان ها و خیابان هاي خلوت و تاریک مي گذرانند و به دلیل سن کم و قدرت 
جسمي پایین، نمي توانند هیچ گونه مقاومتي انجام دهند. چنانکه خود بیجه 
در سنین کودکي بارها و بارها قرباني این عوامل شده بود. از طرف دیگر با 
باالتر رفتن آمار جرایم، به همان نسبت، دقت مراجع انتظامي و قضایي پایین 
مي آید و این عوامل روي هم رفته محیط امني را براي فعالیت بزهکاران 

فراهم آورده است.
در مرحله دوم باید این پرونده را از نگاه روانشناسي و جرم شناسي بالیني 
بررسي کرد؛ بیجه در کودکي مادر خود را از دست مي دهد و علی رغم 
تالش هاي زیاد وي در برقراري ارتباط با دیگر زنان، همواره به شکست 
منتهي مي شود و او تا پایان عمر از این خأل عاطفي ناشي از فقدان مادر و 
شکست هاي مکرر عشقي رنج مي برد. از طرف دیگر در ایام نوجواني با 
خشونت ها و سختگیري هاي پدر، آتش تنفر و انتقام در وي زبانه مي زند و 
با تجاوزهایي که در سال هاي بعد اتفاق مي افتد آتش دروني وي شعله مي 
افکند و مهارناپذیر مي شود به گونه اي که حتي پس از بازداشت 72 ساعته 
وي، مجدداً در آزادي کوتاهي که بدست مي آورد مرتکب قتل و تجاوز مي 
شود. بنایراین نقش فقدان یک خانواده حداقلي در ارتکاب چنین جرائمي را 

نمي توان نادیده گرفت.
به عنوان نتیجه گیري مي توان بیان داشت که محمد بیجه با توجه به 
وضعیت خانواده و فقدان هاي عاطفي وي و محیط زندگي که در آن رشد و 
نمو یافته است توانایي هاي بالقوه ارتکاب چنین اعمال فجیعانه اي را پیدا مي 
کند. حاشیه ها و روستاهاي پاکدشت نیز که فاقد هرگونه زیرساخت شهري و 
امکانات آموزشي و رفاهي و بهداشتي و ... بوده، تبدیل به بستر امني مي شود 
تا وي از غفلت مسئولین انتظامي و قضایي شهر در سال هاي مذکور استفاده 
و به چنین اعمالي بپردازد. هر چند تحقیقات میداني ما در این منطقه نشان 
داده است که بسیاري از افراد علی رغم اینکه در همین محیط و شرایط 

زندگي مي کنند مرتکب چنین اعمالي نمي شوند. 
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ــاً  ــای آن دقیق ــی کــه معن ــکار عمومــی« ترجمــه می شــود، در حال ــه اشــتباه »اف ــاً ب ــارت Public Opinion  عموم عب
»نظــر عمومــی« اســت. نظــر عمومــی پدیــده ای صرفــاً ذهنــی نیســت، بلکــه شــکل دهنده ی واقعیــت موجــود یــا حفــظ 
ــه  ــدارس و البت ــه وســیله ی رســانه ها، م ــروزه ب ــا ذهــن ام ــدرت میلیون ه ــز هســت. ق ــت موجــود نی ــده ی وضعی کنن
چــون گذشــته بــه دســت ُعــرف اجتمــاع و خانــواده بــه هــم می پیونــدد و موضــع تقریبــاً واحــدی را دربــاره ی مســائل 
مختلــف اجتمــاع اتخــاذ می کنــد. موضعــی کــه در عمــل، رفتــار شــهروندان را شــکل می دهــد. »کــف خیابــان«، بــه 
همیــن قــدرت مرمــوز می پــردازد. قدرتــی کــه از آن غافلیــم و شــاید ندانیــم تمــام مصائــب و تمــام پیشــرفت های 
یــک ملــت از آن نشــأت می گیــرد. زیــرا نظــر عمومــی اســت کــه همــگان را ـ از زن خانــه دار یــا یــک کارمنــد عــادی  
گرفتــه تــا هنرمنــدان شــهیر و ورزشــکاران بنــام و نیــز باالتریــن مقامــات کشــور ـ تــا حــد زیــادی هدایــت می کنــد.

»کــف خیابــان« ایــن بــار بــه موضــوع کــودک آزاری می پــردازد. وضعیــت واقعــی یــک کــودک طــرح می شــود و از چنــد 
تــن از شــهروندان دربــاره عکــس العمــل نهادهــای مختلــف جامعــه و نیــز خــود فــرد، ســواالتی پرســیده می شــود. 
پســر 13 ســاله ای کــه پــدری معتــاد دارد. پــدری کــه او را بــا ضــرب و شــتم شــدید وادار بــه هــر نــوع کاری می کنــد 
تــا هزینــه مــواد مخــدر خــود را از درآمــد فرزنــدش تأمیــن نمایــد. می خواهیــم ببینیــم ذهــن مــردم عــادی از چــه 

زاویــه ای بــه ایــن مســئله نــگاه می کنــد و از ایــن منظــر چــه اعمالــی را تجویــز می کنــد یــا انجــام مــی دهــد.

پـــدر؛ دســـت  بـــه  پســـر  آزار 
ـــد؟! ـــد کنن ـــه بای ـــان چ ـــما و ایش ـــا ، ش م

فریــده خانــم مدیــر یــک شــرکت صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه 
خــارج از کشــور اســت، ســفرهای داخلــی و خارجــی زیــادی هــم 
داشــته اســت. طبــق گفتــه خــودش او نیــز بــرای خــود مارکوپلوئی 
اســت. زمــان ناهــار در شــرکِت خــود را به گــپ زدن اختصــاص داد 

تــا مــن نیــز بــه جواب هایــم برســم.

وظیفه خانواده این بچه چیه؟
-     این خانواده اگه می دونستن وظیفه چیه که این طور برخورد 
نمی کردند. ولی صد در صد باید باهاشون صحبت بشه و وظایفشون در 

قبال بچه هاشون مشخص بشه.
وظیفه ما به عنوان شهروند چیه؟

-     برای بچه های بد سرپرست مشاوره بگیریم و قانع شون کنیم که 
بدتر از قبل نمیشه و همیشه افرادی هستند که به فکرشون هستن.

وظیفهNGO  ها چیه؟
-     برای پدران و مادران همه ی بچه ها هر ماه تو خونه ایرانی 
جلسات مشاوره و روانشناسی برگزار بشه و قانعشون کنیم که شرکت 
در این جلسات به نفع خودشون و بچه هاشونه و مرتب یه تیم وظیفه 

سرکشی به امورات اونا رو داشته باشه.
وظیفه دولت چیه؟

-     متأسفانه دولت چندان در این امور قوی تر از اون چیزی که 
ما فکر می کردیم عمل نکرده ولی میشه با ارسال نامه هایی به دفتر 
ریاست جمهوری و یا مجلس درخواست کمک برای بهتر شدن وضع 
این بچه های افراد معتاد بکنیم و دولت هم مراکزی رو برای نگهداری 

بچه ها حتی به صورت کوتاه مدت انجام بده.
کل مردم دنیا وظیفشون چیه؟ 

-   تک تک افراد در قبال بچه های بد سرپرست و بی سرپرست 
مسئولیم و می تونیم با ارسال نامه به سازمان های مربوطه نظر مردم 

رو برای کمک بیشتر و بیشتر جلب کنیم.

آقای رسولی استاد دانشگاه است. او در رشته ی تحصیلی خود جوان 
فعالی است و همه ی دانشجویانش او را دوست دارند. وقتی از کالس 
و تدریس فارغ شد در حیاط دانشگاه زیر سایه ی درخت روی نیمکتی 

نشستیم و سؤال هایی که در ذهن داشتم را پرسیدم.

وظیفه خانواده این بچه چیه؟
-    ابتدا خانواده باید از افرادی که روی پدر خانواده تاثیر گذاری دارند و 
پدر از آنها حرف شنوی دارد ، کمک گیرند . چون اعتیاد روان انسان رو 
مثل خوره میخوره و این پدر دست خودش نیست که این حرکات رو از 

خودش نشون میده. اون در اثر اعتیاد روانی شده.
وظیفه ما به عنوان شهروند چیه؟

-   وظیفه ما فرهنگ سازی به خانواده است و ترغیب به ترک اعتیاد 
توسط معرفی کمپ های اعتیاد و در صورت امکان تقبل هزینه های 

درمان.
وظیفهNGO ها چیه؟

-       انجمن ها باید نسبت به آسیب شناسی اقدام کنن و فضای آرومی 
رو برای این فرزند تهیه کنن و دغدغه های مالی این بچه رو برطرف 

کنن.
وظیفه دولت چیه؟

-      دولت باید با اختصاص بودجه هایی برای این خونواده ها و اضافه 
کردن مراکز درمانی و حتی فرهنگ سازی کمک زیادی می تونه بکنه.

کل مردم دنیا وظیفشون چیه؟ 
جوابی نداد در حالیکه که سرش پایین بود و دست راستش زیر چانه اش 

بود و ذهنش درگیر سواالت قبل بود گفت:
-      به نظرم هر چهار موردی که شما در مورد وظیفشون پرسیدی 
باید بگم هر چهارتاش وظیفه مشترک دارند و اون ترغیب پدر خانواده به 

ترک اعتیاده ولی با عملکردهای مختلف.

کف     خیابان

ملیحه احمدی
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ــپ  ــل کم ــش داخ ــاه پی ــک م ــا ی ــت و ت ــناس اس ــم روانش مری
ــاه  ــاًل دوم ــد »فع ــودش می گوی ــت داشــت. خ ــن کار فعالی معتادی
ــی کار  ــم.« وقت ــودم برس ــخصی خ ــه کارای ش ــا ب ــی ام ت مرخص
خریــدش تمــام شــد در مســیر خانــه قدم زنــان مشــغول صحبــت 
شــدیم و ایــن فرصتــی شــد تــا مــن جــواب ســؤال هایم را از دهــان 

او هــم بشــنوم.

وظیفه خانواده این بچه چیه؟
-   وظیفه ی خانواده ی این بچه و بچه های مشابه اینه که با توجه به 
شرایط موجود یا سازمان های خیریه با مدارس و معلمان و... همکاری 
کنن و توصیه های افراد با صالحیت رو قبول کنن تا با کمک بقیه 

شرایط زندگیشون عوض بشه.
وظیفه ما به عنوان شهروند چیه؟

-   اینکه یه مقدار از وقت خودمون رو واسه بقیه هم بذاریم. با چشم باز 
و به دور از قضاوت های بی رحمانه هرچند هم کم و ناچیز سعی کنیم 

واسه تغییِر رو به بهبود یه نفر هم یه گام مثبت برداریم.
وظیفه NGO  ها چیه؟

-    انجمن ها وظیفشون اینه که بیان فکر و نگرش این خانواده های 
آسیب دیده رو تغییر بدن. آموزش دادن به اونا که ازش محروم بودند. 
همراهی و همدلی با اشخاصی که بار سنگین زندگی کمر اونا رو خم 

کرده.
وظیفه دولت چیه؟

-   منو وارد سیاست نکن.
مردم دنیا چیکار میتونن بکنن؟

-  وظیفه کل مردم دنیا اینه که با هم اتحاد داشته باشن و فارغ از 
دین و نژاد و ملیت برای دنیایی زیباتر تالش کنن که همه ی مردم 
دنیا خانواده ی ما هستن و اگه کسی زندگی براش سخته و دشواره بقیه 

کمکش کنن.

ــم،  ــاز کردی ــاله ب ــم 48 س ــره خان ــا نّی ــت را ب ــر صحب ــی س وقت
همان طــور کــه داشــت عــدس پلــوی ظهــر روز پنجشــنبه را مــی 
ــه گردگیــری  ــب پنجره هــای خان پخــت و از گــرد و خاک هــای ل
می کــرد، گفــت اجــازه بدیــن برنــج رو دم بــذارم و بیــام تــا بــا هــم 
حســابی حــرف بزنیــم. نّیــره خانــم فقــط یــک مــادر خانه دار اســت 

و ِســمت دیگــری نــدارد.

مادر جان به نظرتون خونواده اش باید چیکار کنه؟
همانطور که اشک در چشمانش حلقه زده بود با بغضی گفت:

- مادر خانواده باید بیشتر مراقب بچه ها باشه. اگه هم مادر مسئولیتی 
رو قبول نمی کنه و خودش بدتر از پدرش بی توجه به بچه هاست بچه 

باید بره بهزیستی چون معتاد که چیزی حالیش نیست.
ما کـه همشـهری اش هسـتیم چـه کاری بایـد انجام 

؟ یم بد
-  راهنماییشون کنیم مث مریضی که نیاز به دکتر داره اینام نیاز به 
دکتر دارن. باید راه و چاه رو بهشون یاد داد. بلد نبوده که اینجوری شده 

اگه می دونست که اینجوری نمی شد.
 NGO  ها مسئولیتشون چیه؟

-   واسه پدرش کار پیدا کنن، ترکش بدند، با خانواده حرف بزنن بچه 
بره درس بخونه چون اآلن تو این سن باید درس بخونه. این سن، 

سِن کار نیست.
دولت چی؟

-  خودش مواد رو کم کنه تا خانواده ها آرامش داشته باشن. اینقدر پدر 
و اعضای خونواده به جون هم نیفتن. اینقدر مردم واسه مواد خوار و 

خفیف نشن.
مردم دنیا چه کاری از دستشون بر میاد؟

-  همه ماها که درست بشیم دنیا درسته دیگه. فکر کردی دنیا چیه. 
خب ماهاییم دیگه.

ــالش  ــخت ت ــت و س ــتم اس ــال هش ــی رود. س ــه م ــرا مدرس زه
ــده  ــم ش ــتر ه ــش بیش ــاال تالش ــد و ح ــد و درس می خوان می کن
اســت چــرا کــه فصــل امتحانــات اســت. اتفاقــاً وقتــی به ســراغش 

ــود. ــن درس ریاضــی ب ــم مشــغول تمری رفتی

فک میکنی باید خانواده اش چیکار کنن؟
- باید یا به خاطر وظیفه پدریش و دیدن عالقه به درس بچه هاش 
عاقالنه تصمیم می گرفت ترک کنه یا اینکه اگه نمیتونه ترک کنه 

بچه هاشو به یه جایی معرفی کنه که بتونن آینده شونو درست کنن.
من و تو که یک شهروند هستیم باید چیکار کنیم؟

-  این که هر کمکی از دستمون بر میاد انجام بدیم، مثاًل وسیله ی 
درسی براش بخریم. باهاش درس کار کنیم. به بچه حرف بزنیم و 

دلداریش بدیم و نذاریم از زندگی خسته بشه.
NGO  ها باید چیکار کنن؟

- اینکه به مدرسه ها و دبیرستان ها مراجعه کنن و با مشاوره یا دبیر از 
احوال بچه ها بپرسن و اگه موقعیتی دیدن حتماً حتماً به کمکشون برن.

علــی آقــا 54 ســال دارد و کارگــر اســت. می گویــد هــر روز ســرکار 
نمــی روم. بعضــی از اوقــات بیــکار هســتم. امــروز هــم بعــد از اینکه 
از ســرکار اومــد بــه سراغشــان رفتیــم، در حالــی کــه عصرانــه مــی 

خوردنــد ســر صحبــت را بــاز کردیم.

علی آقا خونواده اش باید چیکار کنه؟
- باباش که هیچ اصاًل نمیشه گفت باباست. زنش باید هر جور شده 

ترکش بده یا حداقل بچه ها رو از دست این نجات بده.
ما که از یه هوا نفس می کشیم و همشهری هستیم چیکار کنیم؟

-  ما باید هر کمکی از دستمون بر میاد براشون بکنیم.کمک مالی، 
جانی، ببینیم هر کدوم از ما چقدر می تونیم کمکشون کنیم.

کسایی که داخل انجمن ها کار میکنن چطور؟
- تا جایی که می تونه کمک کنه. اما نه کمک زیادی که تازه بدتر 
بشه. یه کمک جزئی تا شروع کنه. تا باباش کار کنه و یه چیزی باشه 

براش که ادامه بده.
دولت چی کار کنه؟

- دولت رو ولش کن. شاید دیگه زورش نمی رسه. اگه بلد بود این همه 
معتاد نداشتیم. باید جلوی مواد رو محکم تر بگیره.

تک تک آدم های دنیا چه کاری باید انجام بدند؟
-    دنیا رو که خدا درست کنه، حاال ما یه کاری کنیم تا دنیا.

ــد.  ــام می ده ــو را انج ــی رادی ــت گویندگ ــالی س ــورا چندس صف
همزمــان بــا کار زیــادش در رشــته مدیریــت هــم درس می خوانــد. 
چنــد ســاعتی قبــل از رفتــن بــرای ضبــط برنامــه در فضــای بــاز 

صــدا و ســیما اوقاتــی را بــا هــم گذراندیــم.
وظیفه خانواده این بچه چیه؟

-   وظیفه تک تک خانواده ها حمایت از این کودک هست که این کودک 
نه تنها حمایتی نداشته بلکه مورد ظلم هم واقع شده.

وظیفه ما به عنوان شهروند چیه؟
-    داشتن اطالع از وضع جامعه و شرایط کودکان کار و حمایت از اون ها.

وظیفه NGO  ها چیه؟
-    تأمین نیازهای مالی و تا حدودی عاطفی، برای نیازهای عاطفی رو 
عرض کردم تا حدودی چون نمیشه جایگزین کرد نیاز کودک به پدر و 

مادر و عاطفه اونا تقریباً جبران ناپذیر هست.
وظیفه ی دولت چیه؟

-   وظیفه ی اصلی دولت، کمک، حمایت و ایجاد آرامش برای کودکان و 
آینده سازان مرز و بومش هست.

کل مردم دنیا چه وظیفه ای دارند؟
-    توجه به حال و رفاه هم، توجه به انسان بودن و همدیگه رو درک 
کردن، البته این دیدگاه من هست چون من شخصیتم به گونه ای هست 

که دوست دارم گروهی زندگی کنم و با جمع باشم... فردگرا نیستم.

به نظرت دولت چه کاری میتونه انجام بده؟
-   تا جایی که می تونه جلوی خرید و فروش مواد رو به سختی بگیرن 
و معتادین رو به کمپ ها ببرن و نذارن نوجوون های جامعه واسه پدر و 

مادرهاشون اذیت بشن و به درسشون لطمه بخوره.
دنیا، همه ی مردم دنیا چی؟

-  اینکه یه کم فکر کنن و نه گفتن رو یاد بگیرن و اگه نمی تونن نه 
بگن برن کالس یاد بگیرن و فقط به فکر خودشون نباشن و مردم هم 

یه کم حساس تر بشن نسبت به آینده بقیه.
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ــری آرام اســت؛  ــر اســت. دخت ــزار کامپیوت ــه دانشــجوی نرم اف فاطم
عصــر روز دوشــنبه درحالــی کــه داشــت اوقــات فراغتــش را بــا چــرخ 

زدن در تلگــرام پــر مــی کــرد بــا او هــم کالم شــدم.

وظیفه ی خانواده این بچه چیه؟
--  خب آخه از یه معتاد نمی شه انتظاری داشت.

وظیفه ما به عنوان شهروند چیه؟
- ما هم به عنوان شهروند کار خاصی از دستمون بر نمیاد.

وظیفه NGO ها چیه؟
- تمام مسئولیت های این بچه رو به عهده بگیرن. حمایتش کنن و نذارن 

مجبور به کار کردن بشه.
وظیفه دولت چیه؟

- دولت که کاری نکرده.
کل مردم دنیا وظیفشون چیه؟

- کاری از دستشون بر نمیاد.
وقتی صحبت مان تمام شد فقط سری تکان داد و سکوت کرد.

طاهــا یکــی از فعــاالن فرهنگــی در زمینــه نوجوانــان هســت. اوقــات 
فراغتــش را بــا کتــاب خوانــدن در زمینه هــای مختلــف پــر می کنــد. 
بخاطــر مشــغله کاری طاهــا نتوانســتیم حضــوری صحبت کنیــم و به 

همیــن دلیــل تلفنــی کار را پیــش بردیــم.

به نظر شما مسئولیت خانواده ی این بچه چیه؟
-  ابتدا چند لحظه ای سکوت کردند و سپس گفتند: بسیار ما مردان ایرانی باید 
از وقوع این حادثه دردناک در جامعه ایراني باتمدني باشکوه متأسف و شرمسار 

باشیم و عرِق شرم آشکارا بر پیشونی هامون باشه.
ما مردمی هستیم که حتی وقتی در فروشگاه، دختربچه ای را روی چرخ سبد 
خرید والدینش در حال خنده و کنجکاوی می بینیم برای او عاطفی می شیم، 
ذوق می کنیم، آرزوی خوشبختی و رفاه می کنیم و حتی دوست داریم هدیه ای 

برای ابراز محبت مون به اون بدیم.
حال که این واقعه را می شنوم و در حال تأسف بسیارم و از طرفی با حالت 

عادی یک انسان )مثال فروشگاه( مقایسه می کنم؛
می بینم پدر این کودک در حالت عادی نیستن

این فرد در صورت مشکالت مادی و روحی و رسیدگی نکردن به اونا و در 
نتیجه اضافه شدن مشکالت بر پشت مشکالت ... از حالت بهداشت روانی و 
یک انسان حداقل نورم و متعادل خارج اند و باز تکرار می کنم عادی نیستن ...

ما مثل بهداشت بدن که متأسفانه همون هم در جامعه توسط مردم پشت 
گوش انداخته میشه، نیاز به بهداشت روان و متخصصان روانشناس و 

روانپزشک و نیاز به بهداشت روح و متخصصان معنوی داریم.
اما از جهت اعتیاد هم میتونم بگم مرحله غیرعادی را پشت سرگذاشته و خطر 

ورود به مرحله حیوانیت را دارد.
خانواده اش دقیقا چه کسانی؟ مادر ؟خواهر؟

در صورتی که خونواده اش از لحاظ اخالقی و روانی دارای سالمتی اند می تونن 
در درجه ی اول از شخص مذکور فاصله بگیرن، اگر اشتباه نکنم انجمن هایی 

در حمایت از چنین مواردی تشکیل شده یا حتی اگر خونواده اش هم سالمت 
ندارن با انجمن حمایت از کودکان تماس بگیرن و درخواست کمک کنن.

به هر حال یک پروسه درمانی و ترمیم روحی برای خانواده و فرد معتاد نیازه.
احتماالً برا چند وقتی فرد معتاد رو از خونواده اش دور کنن، برای درمان و 

این چیزا
ما باید چیکار کنیم؟ البته به عنوان شهروند؟

-  فکر می کنم مهم تر از هر چیز فرهنگ سازی، ترویج ازدواج معقول و 
صحیح، آموزش صحیح کودکان آسیب دیده در محیط های شاد و مفرح، 

کمپ های فرهنگ سازی برای خانواده های درمانده فرهنگی؛
می دونید چی میگم؟!

شاید با بعضی همسران این افراد که صحبت کنین، اصاًل معنای آزادی و... 
را نمی دونن که بخوان عمیقاً احساس میل به آن پیدا کنن و قدمی بردارن، 
افراد بد اخالق و تنگ دستی را می شناسم که بخاطر آگاهی و روحیه پیشرفت  
طلبانه و رو به جلو همسرشون اآلن در موقعیت های  فوق تصورشون هستند 
)البته این جمله در حمایت از افراد بی فرهنگ نیست( درکل منظورم اینه که 
این خانواده ها اصاًل معنای چه جور آزاد بودن، چه طور خندیدن و تفریح 
کردن، چگونه شاد بودن و دل را از کینه ها و غصه ها خالی کردن را می دونن؟

 NGO ها چطور؟
-  این بحث تخصصیه.  اما فقط می دونم نباید اثری از عقده و درد این 

مسایل در روح و عمق جان کودک باقی بمونه... نباید...

دولت چطورمی تونه کمک کنه و وظیفه ی خودش رو انجام بده؟
- سازمان دهی و گسترش انجمن ها، کمپ های فرهنگ سازی و زندگی 
روتین... و تحقیر زندگی های بی فرهنگ )البته بصورت صحیح( مخصوصًا 

در مناطق مستضعف شهر چه از لحاظ مالی و چه فرهنگی.
مردم دنیا چه حرکتی میتونن انجام بدند؟

-  کل مردم دنیا
حمایت / حمایت / حمایت

نگاه خوب / نگاه خوب / نگاه خوب
مهربانی/ مهربانی / مهربانی

چه بسا که ریشه خیلی از این مسایل به صورت باور نکردنی در نامهربانی و 
بی عطوفتی جامعه و طرد شدن از جامعه بوده باشه.

 و فرهنگ سازی
مردمی را می شناسم , پول دارن، پول دارن و پول دارن

مثالش بعضی خونواده های سنتی مرکز شهر؛
اما بیا و ببین 

سطح تحصیالت فرزندان؛ هیِچ هیچ 
سطح رفاه و شادی؛ هیچ

هر بار به تبع در و دیوار و همسایه به کاری می زنن، اما آخر اونا رو مثل 
سرگشته ها، مثل بی هدف ها، مثل بی انگیزه ها،  هر بار مقلد جریانی می بینی و 

دست آخر هم مثل بازی خورده ها فقط باختن.
اونا تشنه هدفند ...

دسـت یـخ زده شـبنم کوچولـو در دسـتم اسـت. بـرای هزارمین بـار دکتر 

را کـه بـا تلفنـش مشـغول اسـت صـدا می زنـم. شـبنم تـن بی حالـش را 

بـه دیـوار تکیـه داده و خیـره مانـده به دمپایی هـای پالسـتیکی مردانه ای 

کـه بـه هـزار مصیبـت از زیـر یـک خـروار لبـاس و رختخوابهـای چرک 

تـوی حیـاط خانه شـان پیـدا کردیم. با نـوک پـا دمپایی ها را بـه زیر تخت 

ُهـل می دهـد. یـاد ُغرهـای بی جـان زیـر لبـش می افتـم کـه می گفـت: 

»آخـه خالـه اینـا مردونه سـت«. در آن فرصت کـم، چاره  دیگری نداشـتم. 

از بیـن تـوده درهم وسـایل کـه پاتـوق گربه های حیاط شـده بـود، یافتن 

همیـن یـک جفت دمپایـی گشـاد مردانه هم غنیمت بـود. دسـتم را روی 

پیشـانی اش می گـذارم. در تـب می سـوزد. لب هایـش هـم تـرک خـورده. 

هرچـه از نامـادری اش پرسـیدم چنـد روز اسـت کـه شـبنم بیمـار اسـت؟ 

چیـزی یـادش نمی آمـد. بـه گمانـم بعـد از دودهایـی کـه از پایـپ تـوی 

دسـتش در هوا فوت می کرد، خود شـبنم را هم به سـختی به یاد داشـت. 

نتیجـه معاینـه  دکتر می شـود ِسـُرمی توی دسـت شـبنم که دیگر دسـت 

از سـر دمپایی هـای مردانـه اش برداشـته و به چشـمان من ُزل زده اسـت. 

می پرسـم: »حالـت بهتر شـد؟«

لب هاِی خشکش را از هم باز می کند و می گوید:»خاله! خدا کجاست؟«

نگاهم روی سوختگِی سیگار روی دستش می ماند. 

-      خدا اینجاست. خدا همه جا هست. خدا تو دل آدماست.

-      خدا تو خونه ی ما هم هست؟

دیوارهای سیاه در هم فرو رفته ی خانه ی شبنم توی سرم  قد می کشند.

-      آره خاله. تو خونه ی شما هم هست ...

روایت سوم شخِص حاضر 

هست؟! هم  ما  خونه  تــو 
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تعریف کودک آزاری
کــودک آزاری طیــف وســیعی از رفتارهــای آسیب رســان، شــامل بــرآورده 
ــتی،  ــای بهداش ــت از مراقبت ه ــودک، غفل ــه ی ک ــای اولی ــردن نیازه نک
فقــدان رشــد کافــی، تنبیــه و بدرفتــاری فیزیکی، سوءاســتفاده ی جنســی، 

ــر می گیــرد. ــی را در ب ســوءرفتار هیجانــی و آزار روان

انواع کودک آزاری
ــه آســیب رســاندن  -  کــودک آزاری جســمی: ایــن رفتــار منجــر ب

جســمی بالفعــل یــا بالقــوه مــی گــردد.
-  کــودک آزاری جنســی:  بــه قصــد تلــذذ جنســی از کودکــی کــه 
ــال جنســی  ــه اعم ــودک وادار ب ــی شــود و ک ــتفاده م ــدارد اس ــی ن آگاه

می شــود.
-  کــودک آزاری عاطفــی: قصــور در فراهــم نمــودن محیــط حمایتی 

مناســب بــرای رشــد کودک
-  کــودک آزاری مبتنــی بــر غفلــت: بــی توجهــی و کوتاهــی در 

فراهــم نمــودن لــوازم رشــد کــودک.

گونه شناسی کودک آزاران
مطالعــات نشــان داده انــد کــه در اکثــر مــوارد اقــدام کننــدگان بــه کودک 
آزاری، یکــی از والدیــن یــا فــردی کــه بــه کــودک نزدیــک بــوده و انتظار 
مراقبــت و حمایــت از کــودک توســط وی مــی رفتــه اســت بــوده انــد. در 
مــورد آزارهــای جنســی نیــز، گزارشــات مختلــف حاکــی از اقــدام کــودک 

آزاری از ســوی آشــنایان بــه ویــژه افــراد خانــواده بــوده اســت.

کودک آزاری و خشونت خانگی
کــودک آزاري یکــي از انــواع خشــونت های خانگــي اســت و نظریه هــاي 
گوناگونــي بــه موضــوع خشــونت هاي خانگــي و عوامــل مؤثــر بــر بــروز 
ــواد  ــه م ــاد ب ــا اعتی ــي ب ــونت خانگ ــد. خش ــونت ها پرداخته ان ــن خش ای
مخــدر خصوصــاً مــواد مخــدر صنعتــی، اســتفاده از داروهــاي غیــر مجــاز 
ــن اختــالل  و روان گــردان، ناپختگــي، افســردگي، اســکیزوفرنیا و چندی

شــخصیت دیگــر ارتبــاط دارد.
ــادي  ــر اقتص ــه فق ــي ک ــد در خانواده های ــان داده ان ــز نش ــا نی پژوهش ه
وجــود دارد و والدیــن تحصیــالت پایینــي دارنــد میزان بروز خشــونت هاي 
ــه ی  ــم، کلی ــت ـ تهاج ــه محرومی ــاس نظری ــر اس ــي باالســت .ب خانگ
رفتارهــاي پرخاشــگرانه و بــه ویــژه خشــونت را ناشــي از محرومیــت و 
ناامیــدي مي داننــد و نشــان داده انــد کــه انســان هایي دســت بــه عمــل 
خشــونت آمیــز مي زننــد کــه تحــت تأثیــر نوعــي محرومیــت و ناکامــي 

ــد.  ]2 - 3 - 4[ ــه هدف هایشــان قــرار داشــته ان در دســتیابي ب

خألهای قانونی
در مــورد قوانیــن موجــود و ســاز و کارهــای حمایتــی آن در داخــل کشــور 

در شــماره 12 مجلــه ی گل یــخ بــه صــورت مفصــل بحــث شــد.
ــمی،  ــوع آزار جس ــر ن ــر ه ــتمل ب ــودک آزاری مش ــران، ک ــن ای در قوانی
ــودکان و  ــت از ک ــون حمای ــا قان ــق ب ــت و مطاب ــی اس ــی و روان جنس
ــک  ــرم مجــازات از ی ــن ج ــرای ای ــردد. ب ــی می گ ــرم تلق ــان ج نوجوان
روز تــا شــش مــاه حبــس، و تــا یــک میلیــون تومــان جــزای نقــدی در 
ــان،  نظــر گرفتــه می شــود. طبــق قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوان
کــودک آزاری یــک جــرم عمومــی محســوب می گــردد. یعنــی بــدون 
نیــاز بــه شــکایت شــاکی خصوصــی مقــام قضایــی بــه هــر طریقــی که 
از کــودک آزاری مطلــع شــود ملــزم بــه رســیدگی به کــودک آزاری اســت. 
ــراد، مؤسســات و مراکــزی کــه مســئولیت  ــون اف ــن قان ــن ای و هم چنی
ــد مکلــف می کنــد  ــر عهــده دارن سرپرســتی و نگهــداری کــودکان را ب
مــوارد کــودک آزاری را بــه مقــام قضایــی اطــالع دهنــد و اگــر اطــالع 
ندهنــد مرتکــب جــرم شــده اند. مجــازات آن از یــک روز تــا شــش مــاه 

ــا 500 هــزار تومــان می باشــد. ــرای فــرد مجــرم، و جــزای نقــدی ت ب
یکــی از اشــکاالت ایــن قانــون همیــن مجــازات تــا شــش مــاه حبــس 
می باشــد، مجــازات نامتناســبی اســت. مهم تریــن ویژگــی یــک مجــازات 
ایــن اســت کــه پیشــگیرانه باشــد و واضــح اســت کــه شــش مــاه حبس 

بــه هیــچ وجــه نمی توانــد جنبــه ی پیشــگیری داشــته باشــد.
بــه طــور کلــی، مــواد قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانان بــه گونه ای 
نبــوده اســت کــه بتوانــد نظام دادرســی منصفانــه ای را بــرای کــودکان در 
زمینــه کــودک آزاری ایجــاد نمایــد. خصوصــاً چارچوبــی در مــورد کیفیت 
ــودک  ــوارد ک ــه م ــیدگی ب ــرای رس ــر ب ــورد نظ ــت دادگاه م و صالحی
آزاری را مشــخص ننمــوده اســت. طبــق ایــن قانــون دادســرای عمومــی 
صالحیــت رســیدگی بــه مــوارد کــودک آزاری را دارد. یعنــی دادگاهــی که 
بــه مــوارد اختــالس و کالهبــرداری و ... رســیدگی می کنــد، مــی خواهــد 
بــه مــوارد کــودک آزاری هــم رســیدگی کنــد. امــا واقعیــت این اســت که 
قاضــی دادســرای عمومــی نــگاه خــاص بــه کــودک و تخصــص ویژه ی 

آن را نــدارد. حتــی در بســیاری از شــهرهای کوچــک قاضــی نمی داند که 
قانــون 9 مــاده ای حمایــت از کــودکان و نوجوانــان وجــود دارد.

ــه صــادر  ــوه ی قضائی ــه ای را ق ــر بخش نام ــد در ســال های اخی هــر چن
ــه کــودک را  ــم علی ــه جرائ ــال حــق رســیدگی ب کــرده کــه دادگاه اطف
دارد. گرچــه صالحیــت اصلــی دادگاه اطفــال رســیدگی به جرائمی اســت 
ــد  ــا ایــن بخشــنامه می توان کــه توســط کــودک انجــام می شــود امــا ب
بــه مــوارد علیــه کــودک و از جملــه کــودک آزاری هــم رســیدگی کنــد. 
امــا ایــن صالحیــت بخشــنامه ای کاســتی هایــی دارد. از جملــه ایــن کــه 
در تمــام شــهرهای ایــران دادگاه اطفــال وجــود نــدارد و همچنیــن ایــن 

صالحیــت مانــع از صالحیــت دادســرای عمومــی نمی شــود.
در مــورد نظــام دادرســی شــفاف، موضوعــی کــه بایــد لحــاظ شــود ایــن 
اســت کــه دادگاه هــا بایــد در مــورد کــودک مالحظــات ویــژه ای را مــد 
نظــر داشــته باشــند.  از جملــه کمبودهــای دیگــر ایــن قانــون این اســت 
کــه، راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از وقــوع جــرم ارائــه نــداده و کــودک 

در معــرض خطــر در ایــن قانــون دیــده نشــده اســت.
ــن دادرســی کیفــری کــه از ســال پیــش الزم  ــون آیی ــاده 66  قان در م
األجــرا شــد، ســازمان های مردم نهــاد کــه موضــوع اساســنامه ی 
آن هــا متضمــن فعالیــت در حــوزه حقــوق کــودک اســت، حــق دارنــد در 
جرایــم علیــه ی کــودکان بــه دادســرا اعــالم جــرم کننــد. البتــه در مــورد 
جرایــم عنفــی، تجــاوز و کــودک آزاری جنســی و... ســازمان های مــردم 
نهــاد تنهــا حــق دارنــد اطــالع دهنــد ، امــا حــق شــرکت در جلســات و 

اعتــراض را ندارنــد.
تمــام ایراداتــی کــه به قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانان وارد اســت، 
باعــث شــد کــه الیحــه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان تنظیــم شــود. 
ایــن الیحــه توســط قــوه قضائیــه در ســال 87 تدویــن شــد. کــه بعــد 
ــی ـ  ــیون حقوق ــال حاضــر در کمیس ــی، در ح ــه های بوروکراس از پروس
قضایــی مجلــس اســت و هنــوز توســط مجلــس تصویــب نشــده اســت.
در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی خشــونت کالمی و تنبیــه کالمی 
مشــمول قانــون حمایــت از کــودکان نمی باشــد زیــرا جــزو شــکنجه و 
ــاده  ــود. در م ــوب نمی ش ــودک محس ــی ک ــی و روان ــت روح آزار و اذی
1179 قانــون مدنــی بــه والدیــن حــق تنبیــه بدنــی کــودکان داده شــده 
اســت و آن هــا می تواننــد کــودکان خــود را تنبیــه بدنــی نماینــد یعنــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــرطی ک ــا ش ــک زدن و تنه ــان کت هم
ــودن  ــارج شــود. مشــخص نب ــود خ ــارف خ ــد متع ــد از ح ــا نبای تنبیه ه
حــدود قانونــي در ایــن مــورد دســت قاضــي را بــراي صــدور حکــم در 
ــد و دســت والدیــن خشــن و بي مســئولیت  ــن مــوارد محــدود مي کن ای
را بــراي اعمــال خشــونت بــاز نــگاه مــي دارد و در غیــاب قانونــي مــدون 
بــراي جلوگیــري از کــودک آزاري هــر روز کــودکان بــي شــماري مــورد 
ــي  ــاي قانون ــن محدودیت ه ــود ای ــد. وج ــرار مي گیرن ــت ق آزار و اذی
مانــع از برخــورد صحیــح و صریــح نیروهــاي انتظامــي و امنیتــي بــا ایــن 
مشــکل مي شــود. از ســوي دیگــر بــه موجــب قانــون مجــازات اســالمي 
در صورتــی کــه فرزنــدان مرتکــب قتــل والدینشــان شــوند، محکــوم بــه 
ــون  ــد، قان ــدرش باش ــودک، پ ــِل ک ــر قات ــا اگ ــد؛ ام ــاص مي گردن قص
مجــازات اســالمي او را از قصــاص معــاف می نمایــد و چنان چــه کودکــي 
از ســوي پــدر یــا مــادرش مــورد آزار و صدمــه جســمي یــا روانــي قــرار 

مطالعــات نشــان داده انــد کــه در اکثــر مــوارد اقــدام 
ــا  ــن ی ــی از والدی ــودک آزاری، یك ــه ک ــدگان ب کنن
ــار  ــوده و انتظ ــک ب ــودک نزدی ــه ک ــه ب ــردی ک ف
ــه  ــی رفت ــط وی م ــودک توس ــت از ک ــت و حمای مراقب
ــز،  ــی نی ــای جنس ــورد آزاره ــد. در م ــوده ان ــت ب اس
ــودک آزاری از  ــدام ک ــی از اق ــف حاک ــات مختل گزارش
ســوی آشــنایان بــه ویــژه افــراد خانــواده بوده اســت.

ساعت تفکر

کـــودک آزاری، 
ـــی و  ـــای قانون خأله

ـــی  ـــات جهان تجربی
سارا رضایی

بیان مسئله
بــا توجه بــه اینکــه کــودکان آســیب پذیرتر 
ــودک آزاری و  ــد، ک ــراد جامعه  ان ــایر اف از س
ــایع ترین و  ــه ش ــودکان از جمل ــت از ک غفل
ــی  ــی ـ اجتماع ــایل روان ــن مس پیچیده  تری
جامعــه اســت. کــودک آزاری از جملــه 
آســیب های اجتماعــی  اســت کــه بــه دلیــل 
گســتردگی عوامــل مؤثــر بــر آن و تأثیــرات 
عمیقــی کــه بــر رشــد و شــخصیت 
کــودک، خانــواده و اجتمــاع می گــذارد 
ــای  ــی از اولویت ه ــوان یک ــه عن ــد ب بای
برنامه ریزی هــای اجتماعــی، پیشــگیری 
ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــا آن م ــه ب و مقابل
را  آزاری  کــودک  عوامــل  عمده تریــن 
فقــدان مهارت هــای کافــی والدیــن، شــغل 
ــابقه ی  ــن، س ــالت والدی ــن، تحصی والدی
محکومیــت و سوءپیشــینه در خانــواده، 
خانــواده، ســابقه ی  بــودن  تک والــدی 
اعتیــاد در خانــواده، ســابقه جدایــی و 
ــی در  ــزوای اجتماع ــواده، ان ــالق در خان ط
خانــواده، ســابقه بیمــاری جســمی و روانــی 
ــواده  ــواده و در نهایــت جمعیــت خان در خان

ــد.  ]1[ ــی دهن ــکیل م تش
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گیــرد )البتــه اگــر ایــن اقدامــات خــارج از شــمول اقدامــات تربیتــي باشــد( مرتکــب بــه مجــازات مقــرر محکوم مي شــود. امــا بــراي حمایــت از کودک 
بزه دیــده و جلوگیــري از ایــراد صدمــات دیگــر از ســوي شــخص بزهــکار پــس از تحمــل مجــازات هیــچ تدبیــري اندیشــیده نشــده اســت. در نتیجــه 

کــودک بزه دیــده بــه محیــِط مجرمانــه ی ســابق اعــاده و تحــت سرپرســتي بزهــکار دیــروز قــرار مي گیــرد.
بــا توجــه بــه گســترش آســیب های اجتماعــی بــه ویــژه در کالن شــهرها و بــا توجــه بــه وظایــف ســازمان بهزیســتی کشــور در خصــوص لــزوم 
حمایــت از افــراد در معــرض آســیب اجتماعــی از قبیــل کــودک آزاری، همســرآزاری، دختــران فــراری، کــودکان خیابانــی، خانواده هــای در معــرض 
طــالق، خودکشــی و ... راه انــدازی خــط ســه رقمــی تلفــن اورژانــس اجتماعــی بــه منظــور دســتیابی ســریع و آســان ایجــاد شــد. هــدف ایــن برنامــه 
ایــن بــود کــه مداخــالت روانــيـ  اجتماعــي را قبــل از مداخــالت قضایــي و انتظامــی و حتــي در کنــار ایــن نــوع مداخــالت جایگزیــن کنــد و زمینــه 

را بــراي توانمندســازي افــراد در معــرض آســیب و آســیب دیده اجتماعــي و بازگشــت آن هــا بــه زندگــي ســالم فراهــم آورد.
امــا متأســفانه بــه دلیــل حجــم بــاالی مــوارد کــودک آزاری خصوصــاً در مناطــق حاشیه نشــین شــاهد آن هســتیم کــه اورژانــس اجتماعــی در مــوارد 

مربــوط بــه کــودک آزاری عملکــرد بســیار ضعیفــی دارد.  ]5- 6- 7[

بررسی وضعیت قوانین ایاالت متحده آمریکا در امر کودک آزاری
اجرای قانون در پاسخ به کودک آزاری )دفتر برنامه عدالت وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا(

کــودک آزاری یــک آســیب اجتماعــی اســت. هیــچ نهــادی بــه تنهایــی منابــع آموزشــی، قــدرت و اختیــار قانونــی بــرای مداخلــه ی مؤثــر در مــوارد 
ــاد  ــامل ایج ــه ای ش ــه ی جامع ــک مداخل ــود، ی ــا جنســی ( می ش ــودک آزاری )جســمی ی ــار ک ــودک دچ ــه ک ــی ک ــدارد؛ هنگام ــودک آزاری را ن ک
ــده و  ــروه نظارت کنن ــک گ ــی و ی ــددکاران اجتماع ــری، م ــت کیف ــروه عدال ــروه تخصصــی پزشــکان، گ ــه دارای گ ــودک ک ــم محافظــت از ک تی
ــم از اهمیــت یکســانی برخــوردار اســت.  ــن تی ــم می باشــد تشــکیل می شــود. مهــارت هــر یــک از گروه هــای ای ــده ی اعضــای تی هماهنگ کنن
نقــش اجــرای قانــون در مــوارد کــودک آزاری بررســی وضعیــت نقــض حقــوق کیفــری، شناســایی و دســتگیری مجــرم و اتهام جزایی مناســب اســت.

رویکرد تیم چند رشته ای
مؤثریــن اصــل بــرای برخــورد بــا مــوارد ســوءرفتار بــا کــودکان »هماهنگــی بین نهــادی« و برنامه ریــزی اســت. مــددکاران اجتماعــی، پزشــکان، 
درمان گــران، کارآگاهــان، قضــات و مأمــوران پلیــس همگــی نقــش مهمــی در ایــن موضــوع ایفــا می کننــد. همــه ی آن هــا بایــد بــا یــک دغدغــه 
مشــترک کار کننــدـ  کــه همــان رفــاه کــودک اســتـ  و بــا یــک هــدف مشــترک بتواننــد ضمــن احتــرام با یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد. کار تیمی 

مؤثــر شــامل داشــتن مکانیســمی بــرای مباحثــه و حــل اختالفــات بیــن نهــادی اســت.
قرار دادن کودک در مرکز نگهداری موقت اورژانس

مأمورینــی کــه در قضیــه کــودک آزاری مســئولیت دارنــد، ایــن ســؤال را از خــود می پرســند کــه تــا هنــگام رأی دادگاه آیــا احتمــال آســیب دیــدن 
کــودک در محیــط خانــه وجــود دارد؟ و اگــر پاســخ ایــن پرســش مثبــت بــود، آن گاه کــودک معمــواًل بــه مرکــز نگهــداری موقــت اداره خدمــات 

اجتماعــی مــی رود تــا زمانــی کــه تصمیــم نهایــی در مــورد حضانــت کــودک توســط دادگاه گرفتــه شــود. ]9[
برنامه پیشگیری از خشونت دفتر سازمان سالمت جهانی در اروپا استراتژیهایی برای پیشگیری از سوءرفتار با کودکان دارد. ] 10[

اقدامات سطح مداخله  
اجرای اصالحات قانونی و حقوق بشر اجتماعی و جامعه ای 

                             ترجمه کنوانسیون حقوق کودک به قانون ملی
                             تقویت پلیس و نظام قضایی

                             ترویج حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
                             معرفی سیاست های اجتماعی و اقتصادی مفید

                            ارائه آموزش و مراقبت در دوران کودکی
                             سرمایه گذاری در سیستم های حفاظت اجتماعی کارآمد

                             اقدامات برای کاهش بیکاری و کاهش عواقب ناگوار آن
                             اطمینان از آموزش همگانی ابتدایی و متوسطه

                             تغییر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی
                              تغییر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی که از خشونت بزرگ ساالن علیه کودکان حمایت می کند

                            کاهش نابرابری های اقتصادی
                            مقابله با فقر

                             کاهش نابرابری های درآمدی و جنسیتی
                             کاهش عوامل خطر زیست محیطی

                             نظارت بر مقدار سرب و از بین بردن سموم محیطی
                            کاهش در دسترس بودن الکل

                            ارائه پناهگاه و مراکز بحران برای زنان آسیب دیده و فرزندانشان 
                             آموزش حرفه ای مراقبت های بهداشتی برای شناسایی و ارجاع  بزرگساالن قربانی بدرفتاری دوران کودکی

ارائه برنامه های بازدید از منزل رابطه ای         
                            آموزش فرزندپروری

فردی               کاهش بارداری های ناخواسته
                              آموزش کودکان در مورد شناختن و اجتناب از موقعیت هایی که خطر بالقوه کودک آزاری دارند

                             افزایش دسترسی به خدمات قبل از تولد و بعد از تولد 
جمع بندی

در مجمــوع بــرای حمایــت از کــودکان در برابــر چنیــن جرایمــی اقدامــات زیــادی بایــد صــورت پذیــرد از جملــه: آمــوزش بــه کــودکان، نظــارت و 
سرکشــی از کودکانــی کــه بــه خانــه ای بازگشــته انــد کــه در آن مــورِد آزار قــرار گرفته انــد ، تصویــب قانــون بــرای حمایــت از حقــوق کــودکان، 

ــرای کــودکان . ــرای کــودکان آســیب دیده و ایجــاد معاضدت هــای قضایــی و حقوقــی ب ــه هــای امــن ب تأســیس خان
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طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، 
کودک آزاری یک جرم عمومی محسوب 
می گردد. یعنی بدون نیاز به شكایت شاکی 
خصوصی مقام قضایی به هر طریقی که از 
کودک آزاری مطلع شود ملزم به رسیدگی 
به کودک آزاری است و همچنین این قانون 
افراد، موسسات و مراکزی که مسئولیت 
سرپرستی و نگهداری کودکان را بر عهده 
دارند مكلف می کند موارد کودک آزاری 
را  به مقام قضایی اطالع دهند و اگر اطالع 
ندهند مرتكب جرم شده اند. مجازات آن از 
یک روز تا شش ماه برای فرد مجرم، و جزای 
نقدی تا 500 هزار تومان می باشد.
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کودک آزاری جنسی شوم ترین و پنهان ترین شکل آزار کودکان است. 
ظلمی سیاه که در سکوت اتفاق می افتد و قربانی را با آسیب های جدی 
جسمی و مجموعه ای متضاد از احساسات چندگانه، از بیداری زودهنگام 
میل جنسی گرفته تا تلخ کامی و احساس حقارتی بزرگ برجای می گذارد. 
اگر قربانی این هجوم بدوی و غریزی، یک دختر باشد، فاجعه عمق 
بیشتری می یابد و ممکن است این فاجعه، سرآغاز زندگِی انسانی دیگر 
شود... نطفه ای که در ظلم و خون و اجبار در بطن یک کودک بی پناه 

بسته می شود!
مواردی که در ادامه می آید، سرنوشت و رنج نامه ی زندگی دختران و 
پسرانی است که در اجتماع ما قربانی کودک آزاری جنسی شده اند. این 
گزارش ها بدون کمک رسانه ها تهیه شده اند و شنوندگان و ثبت کنندگانش، 
داوطلبان عضو جمعیت امام علی)ع( بوده و سعی شان همه این است که 

دردهای حاشیه  را به متن آورند.

ـــی ـــودک آزاری جنس ـــی ک ـــار قربان ـــی چه بررس
 قربانی دوم: سمیه

من سمیه 16 سال دارم  
برش کوتاه 

نام مستعار: سمیه
سن: 16 ساله

شهر محل زندگی: کرمانشاه
رنج: تجاوز ناپدری

گزارش شده توسط : جعفر دانش پرور، مسئول نمایندگی شهرستان کرمانشاه
اتفاق در جریان: سمیه توسط ناپدری هفتاد ساله اش مورد تعرض قرار می گیرد و در  12سالگی باردار و از سوی همه طرد می شود. برای فرار از وضعیتش با 

مردی که اعتیاد شدیدی دارد ازدواج می کند. 

نتیجه: اکنون شانزده سالش شده و بچه وی در بهزیستی است.

صدای ذهن سمیه : من مادرش هستم. »او« خطابش می کنم، چون اسمش را نمی دانم. نمی دانم تماشای بزرگ شدنش یعنی چه. نمی دانم دست کودکم 
را گرفتن و تاتی تاتی کردنش را به نظاره نشستن یعنی چه. نمی دانم هجی کردن واژه ها برای طفل تازه زبان باز کرده ام چه معنایی دارد. فقط می دانم من مادر او 

هستم و او نمی داند که من مادرش هستم.

گفتگو با سمیه 
- ببخشید! تمام لباس هایم بوی مواد می دهد. شوهرم مشغول مصرف بود که از  خانه بیرون آمدم.

دختری با قد کشیده و صورتی الغر که چشمان نافذش را از دیگران می دزدید، کنارمان نشسته بود و خود را  برای ما مرور می کرد:
- شانزده سال سن دارم. وسط یک خانواده شلوغ به دنیا آمدم. هیچ تصوری از پدرم ندارم. خیلی زود ُمرد. اهالی روستا مادرم را فاحشه صدا می زدند و مرا دختِر زن 

فاحشه! تنفر از مادرم تمام وجودم را فرا گرفته بود به خصوص وقتی نیمه شب ها به خانه می آمد.
دخترک مکرر دستانش را به هم می سایید و با ناخن ، دستانش را چنگ می انداخت و از این شانزده سال می گفت.

- مادرم برای اینکه به حرف های پشت سرش خاتمه دهد به عقد پیرمردی شصت یا هفتاد ساله درآمد. بعد از آن به شهر دیگری مهاجرت کردیم. مادرم به کارهایش 
ادامه می داد. چند بار باردار شد. بچه ها را هم بعد از تولد می فروخت! حتی زایمان من و یکی از زایمان های مادرم فقط دو هفته تفاوت داشت.

کودک و زایمان؟! شناسنامه اش را ورق می زنیم؛ اثری از نام فرزند در آن نیست. دختر نگاهی به چشمان مان انداخت و اشک در دیدگانش حلقه زد.
- پدر فرزند من و فرزند مادرم یک نفر است!

سرش را به زیر انداخت. مشتش را در هم گره می زد و آن ها را در هم چنبره می کرد و می فشرد.
- دوازده ساله بودم. مادرم به تازگی به عقد پیرمردی درآمده بود. یک روز مثل همیشه در اتاق نشسته و مشغول بازی با عروسک هایم بودم. عروسک ها را کنار هم 
چیده و برای هر کدام اسمی انتخاب کرده بودم و برایشان الالیی می خواندم. همان طور که در بازی با عروسک هایم غرق بودم، متوجه شدم سایه ناپدری ام روی 

دیوار افتاده است و لنگان لنگان و خندان به سمتم می آید. سایه بزرگ و بزرگ تر می شد و سیاهی اش کل دیوار اتاق را پوشاند...
به سکوت عمیقی فرو رفت. گردنش را کج کرد و به خورشید در حال غروب خیره شد.

- در ماه دوم حاملگی، خاله ام متوجه وضعیتم شد. چند وقت در بهزیستی اقامت داشتم و بچه روز به روز در بطنم بزرگ تر می شد. ساعت ها به شکمم خیره می شدم. 
نمی دانستم تکان هایش را باید دوست داشته باشم یا نه.

بریده بریده حرف می زد. میان حرف ها مکث می کرد، آب دهانش را قورت می داد و با گوشه ی مانتوی مدرسه اش اشک هایش را پاک می کرد.
- یک بار بچه ام را در آغوش کشیدم. به من گفتند »او« حرام زاده است و نمی توانی او را ببینی. اآلن باید خیلی بزرگ شده باشد. نمی دانم اسمش چیست، ولی حتمًا 

نام زیبایی برایش انتخاب کرده اند. راستش دلم می خواهد مثل زمانی که برای عروسک هایم الالیی می خواندم، برایش الالیی بخوانم.
دخترک آرام آرام زیر لب الالیی را زمزمه می کرد.

-تا چند وقت بعد از تولد فرزندم در خانه خاله ام بودم و به واسطه او زنی مرا برای پسرش خواستگاری کرد. من هم که می خواستم به قول خودم ننگ از پیشانی ام 
پاک شود، به عقد مرد معتادی که بیست و شش سال از خودم بزرگ تر بود درآمدم. این روزهایم با کار نظافت در منازل و درس خواندن از راه دور و فراهم کردن 

بساط مصرف شوهرم می گذرد.                  
دخترک خداحافظی کرد و به سوی خانه راه افتاد. طنین صدای محزونش آهسته آهسته از ما دور می شد. دوباره داشت الالیی می خواند؛ الالیی برای فرزندی که 

حتی نامش را نمی دانست.

قربانی اول: رضا
مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده!

برش کوتاه 

نام مستعار: رضا
سن: 14 ساله

شهر محل زندگی: یکی از شهرهای شمال کشور
رنج: تحقیر، خشونت خانگی و تجاوز در مدرسه

گزارش شده توسط : آرمان عدالت
اتفاق در جریان: پدر رضا سال ها زندان بوده و پارسال آزاد شده است. مادر شدیداً درگیر اعتیاد است. خانه شان پاتوقی همیشگی است. مدت ها خانه خاله 
و شوهرخاله اش )که عمویش هم هست( زندگی می کرد. توسط اقوامش به بدترین شکل ممکن تحقیر شخصیتی می شد. عمویش گاه و بی گاه کتکش 
می زد و خیلی وقت ها با بدن کبود به خانه ی ایرانی می آمد. رضا در مدرسه هم امنیت نداشت. در مدرسه شان فردی بود که در انجمن اولیا و مربیان عضویت 
داشت ولی هیچ مسئولیت رسمی ای در مدرسه نداشت و ندارد. صدایش می زنند حاج آقا. بیشترین گزارش های رسیده از بچه ها در مورد کتک خوردن توسط 
همین شخص است. حتی در زمان بازدیدهای ما به عنوان اعضای جمعیت از مدرسه بارها شاهد تحقیر و رفتار فوق العاده پرخاشگرانه ی این فرد بیمار با 
بچه ها بودیم. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. رضا و یکی از اقوامش در گفتگو با مددکاران جمعیت در مورد کارهایی که این آقا با بچه ها انجام می دهد 
حرف های تکان دهنده ای مطرح کردند. خویشاوند رضا می گوید این آقا »همش دستش تو شلوار پسرا ست«! یکی از دختران این مدرسهـ  که دختر و پسر در 

آن درس می خوانندـ  هم می گفت این فرد بی دلیل یا به بهانه تفتیش و پیدا کردن وسیله های غیرمجاز، بدن دخترها را دستمالی می کند!
رضا تا کالس پنجم در این مدرسه درس خواند. اما مدرسه در کالس ششم ثبت نام اش نکرد. پیگیری های ما از آموزش و پرورش و مدرسه به جایی نرسید. 
آموزش و پرورش می گفت به لحاظ قانونی مدیر موظف است ثبت نام کند. مدیر هم قصد ثبت نام داشت، اما همان فرد هیچ کاره که ظاهراً کنترلی پنهان بر 
امور دارد، سروصدای بسیاری به راه انداخت و به این کودک تهمت اخالقی زد و گفت من می گویم نباید ثبت نام اش کنید و شما باید بگویید چشم! با اینکه 

مدیر موظف به ثبت نام بود، ولی تحت نفوذ این آقا قبول نکرد رضا به مدرسه برود. 
نتیجه: رضا به جمع بازماندگان از تحصیالت رسمی پیوست. مدتی رفت سر این کار و آن کار که مشغول باشد. اما آن قدر شرایط بدی را 
در محل کار، خانه و محیط اطرافش تجربه کرد که ناخودآگاه به سوی اعتیاد سوق داده شد. حاال پدرش را مسبب اعتیادش می داند و دائم 
تکرار می کند که اگر من سرگرم بودم یا مدرسه می رفتم معتاد نمی شدم. از وضعیتش خیلی ناراحت است. مطابق خواست خودش سعی 

کردیم کالس های درسی و فوق برنامه اش را در جمعیت زیاد کنیم تا سرگرم باشد و کمتر به سمت مواد برود.

ــرز ــدون مـ ــِم بـ ظلـ

مریم   عنبرستانی

زیرکوه یخ
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قربانی چهارم: فاطمه
دختری با کفش های کتانی...

برش کوتاه 
نام مستعار: نام مستعار: فاطمه

سن: 13 ساله
شهر محل زندگی: ساری

رنج: زندانی بودن پدر، تکدی گری مادر معتاد، قرار گرفتن مورد سوءاستفاده جنسی  
گزارش شده توسط : مریم علیمحمدی، مسئول نمایندگی جمعیت در شهرستان ساری

 
اتفاق در جریان: خواهری 6 ساله دارد به نام دنیا. فاطمه اکثراً خانه ی خاله یا اقوامش می رود. مجبور است به سر کار برود و گدایی کند و خرج خانواده اش 
را تأمین کند. وقتی سر کار می رود، مردها از او سوءاستفاده جنسی می کنند. شاید خودش هم گاهی وقت ها برای اینکه بتواند خرج زندگی را دربیاورد، راضی 
به این کار می شود. ولی متأسفانه همین مسئله باعث می شود خیلی بالها سر او بیاید. بارها شده به سر کار برود و بعد از آن یک الی سه هفته خبری از او 
نباشد و بعد با وضع بسیار بدی پیدایش شود. هر وقت می رود و مثاًل پنج شش روز پیداش نمی شود، خواهر و برادرانش زنگ می زنند به من و می پرسند 
خبری از او نداریم؟ و بعد که فاطمه می آید، هر بار شدیدتر از قبل کتکش می زنند. یک بار  ساعت ده شب زنگ زد و گفت: »خاله من کنار جاده کمربندی 

هستم، حالم بده. بیا پیشم«
با عجله سراغش رفتم. حالش از بد، خیلی بدتر بود. می گفت: »چند تا مرد منو بردن یه ویالیی خارج از شهر و کلی بال سرم آوردن و بهم تجاوز کردن و منو 
زدن.« صورتش زخمی بود. رفتیم خانه ی ایرانی. دیگه خسته شده بود. نمی دانست چه کار کند. گفت زنگ بزن به خاله ام بگو بیاید من را ببرد. زنگ زدیم. با 
او صحبت کرد و از بالیی که سرش آمده بود گفت و از او خواست بیاید دنبالش. در فاصله ای که خاله اش برسد، من و فاطمه رفتیم دکتر زنان. وقتی رسید، 

ما در خیابان بودیم. جلوی من شروع کرد به زدن بچه و تحقیر کردنش. گفت: »تو بیای خونه داداشات آدمت می کنن...«.
این داستان چندین و چند ماه ادامه داشت. تا این که شنیدیم فاطمه 
رفته خانه ی مردی که زن داشته و به اصطالح زن دومش شده 
است. خواهر کوچکترش می گفت: »فاطمه حامله شده...«. بعد از 
یکی دو هفته هم شنیدیم که مرد فاطمه را ضرب و شتم کرده 
و از خانه بیرون انداخته است. دخترک دو روز در پارک خوابیده تا 
این که برادرهایش از محل حضورش باخبر می شوند و او را به خانه 
می برند. یکی از برادرها شروع می کند به زدن او و آن قدر می زند که 
خسته می شود و بعد برادر دیگر شروع می کند به زدن تا اینکه فاطمه 

بیهوش می شود و مجبور می شوند او را به بیمارستان منتقل کنند. 

نتیجه: مدتی است که فاطمه 14 ساله
 با پسری 17 ساله ازدواج کرده است!

                          خرابه ای که محل زندگی خانواده امید بود

قربانی سوم: امید 
محله برو بیا

برش کوتاه 

نام مستعار:  امید 
سن:  9 ساله

شهر محل زندگی: ساری
رنج: اعتیاد شدید والدین. نا امنی محل و تعرض افراد محل به خانواده.

گزارش شده توسط : 
مریم علیمحمدی، مسئول نمایندگی جمعیت در شهرستان ساری

اتفاق در جریان:چند سال پیش برای ساماندهی معتادان اقدامی شد؛ 
بدین صورت که خانه ی خیلی کوچک و سقف باالی سرشان را خراب کردند! 
از آن موقع آن ها کارتن خواب شدند. والدین معتاِد امید و بهاره وسط خرابه های 
خانه شان نایلون زدند و همان زیر به زندگی شان ادامه دادند. اذیت و آزار افراد 
محل هر روز بیشتر از قبل می شد. از پارسال سعی کردیم برایشان خانه بگیریم 
که هیچ کدام از مردم محل راضی به اجاره دادن خانه به آن ها نمی شدند. مدتی 
از این خانه خرابه به خانه ای دیگر می رفتند. بارها در این مدت مادر بچه ها یا 
خود امید و شکوفه مورد تعرض افراد محل قرار گرفتند. مثال یک بار که با 
مادرشان حرف می زدم، می گفت: »دیشب که امید از کالس خانه ی ایرانی 
برمی گشت دو تا پسر نوجوان ِخفتش کردن و بردن ته محل و بسَتنِش به یه 
درختـ  اطراف محل زمین های خالی یا زمین های کشاورزی دارد و خالی از 
سکنه استـ  بعد از این که کلی زدنش، بهش تجاوز کردن«. می گفت حاال 
امید خیلی حالش بد است. همین طور که داشتیم می رفتیم یکی از آن پسرهایی 
که این کار را با امید کرده بود را دیدیم. مادر شروع کرد بلند بلند دعوا کردن 

که چرا این کار را با بچه ی من کردی؟ و جالب اینجا بود که آن پسر به او پوزخند می زد و می خندید. هیچکس در محل از این خانواده حمایت نمی کند. 
یکی از دلیل های اصلی این قضیه هم این است که غالب افراد این محله »جوکی« هستند، در صورتی که این خانواده از معدود خانواده های »گودار« محله 
هست و جایگاه اجتماعی گودارها نسبت به جوکی ها بسیار پایین تر است. فقر مالی شدید و اعتیاد هم باعث شده است هر بالیی سر این خانواده بیاورند و 

آن ها دست شان به هیچ جایی بند نباشد. 
یک مثال دیگر از این قضیه این است که یک مدت که پدر خانواده به خواست خودش به کمپ رفته بود تا ترک کند، مادر و دو فرزندش تنها بودند. در این 
مدت یک مردی که متأهل هم بوده به امید تجاوز می کند. مادرش می گفت قباًل همین مرد به من هم تجاوز کرده است. این بار مادرش خیلی پریشان 
می شود. مردم محل و حتی مسئولین تهدیدش می کنند که اگر قضیه را پیگیری کند یا با جمعیت در میان بگذارد، بالهای بدتری سرش می آورند. با این 
اوصاف مادرش به دفتر جمعیت آمد. بچه را بردیم پزشکی قانونی. متأسفانه در این قبیل ارگان ها هم با دیدن وضع مادر و بچه و بی پناهی شان به حرف هایشان 
اهمیتی نمی دهند و در گزارش می نویسند نشانه ای از تجاوز به صورت »خشن و شدید« وجود ندارد! کم کم مادرش هم تحت فشارهای شدید ساکنین محله، 

از ادامه دادن فرآیند شکایت منصرف می شود.
در حال پیگیری: حدود 6 ماهی هست که با کمک خیرین جمعیت خانه مناسب تری با امکانات اولیه زندگی برای آن ها تهیه شده است تا اندکی از مشکالت 

آن ها کاسته شود.

                                                                                                              نتیجه: اوضاع شان تا حدی بهتر شده است
                                                                                                                                               ولی هنوز امنیتشان در خطر است.

  سال 91 خانه امید قبل از تخریب 
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واکنــش پســران و دختــران نســبت بــه تعــرض و 
آزارجنســی چــه تفاوتــی بــا هــم دارد؟

 دختران حس می کنند اگر حرفی بزنند سرزنش میشوند و دیگران آن ها را متهم می کنند که 
خودشان در این حادثه مقصر بوده اند و از سوی دیگر نگرانند که مبادا دیگر کسی با آن ها ازدواج 
نکند. از سوی دیگر پسران حس می کنند هویت جنسی و مردانگی شان از بین رفته است. در 
حقیقت خیال می کنند دیگر مرد واقعی و با قدرت به حساب نمی آیند. اما علی رغم تفاوت در نوع 
نگاه دختران و پسران به این رخداد شوم، آسیب مشترکی در هر دو جنس پدید می آید و آن هم 
تخریب روانی و اضطرابی است که در خود حس می کنند. همچنین در هر دو حالت، شاید علت 
برداشت های قربانیان بر ضّد خود، نکته ی عجیبی باشد که در ُعرف اجتماع ما به وضوح به چشم 
می خورد و آن مورد اتهام قرار گرفتن و نگاه تحقیرآمیز عوام به فرد قربانی تجاوز است که به نظر 
می رسد باید با کار فرهنگی گسترده نسبت به تغییر آن اقدام شود تا دل و جرئت قربانیان برای 

بیان ظلمی که بر آن ها روا داشته شده بیشتر گردد.

2

 در پاسخ به این سؤال می توان گفت که تجربه جنسی برای کودکان در سنین پایین امری مبهم است. چون آن ها به تناسب 
سن شان از کیفیت و ماهیت این عمل اطالعی ندارند و حتی اگر هم داشته باشند، بسیار نامشخص و مغشوش است. تحقیقات 
به عمل آمده نشان می دهد که تحرکات و واکنش هایی که در این اعمال صورت می گیرد، به کودک حس سردرگمی زیادی القا 

می کند؛ در واقع کودک نسبت به این قضیه مبهوت می ماند.
هر چند که با گذر زمان و افزایش سن، کودک نسبت به ماهیت مسئله جنسی اطالعاتی به دست می آورد، ولی به دلیل ترس و 
ابهامی که از گذشته در ذهنش باقی مانده است، از گفتن آن ممانعت می نماید. این در حالی است که تهدید و یا تطمیع از طرف 
فردی که کودک را به فعالیت جنسی واداشته، میل به پنهان کاری نسبت به بیاِن قرار گرفتن در معرض سوءاستفاده جنسی را بیشتر 
و بیشتر می کند. به عبارت دیگر، کودک به ماهیت نادرست این عمل پی برده، اما به دلیل احساس گناه و ترسی که همیشه همراه 

خود دارد، پرهیز از مطرح کردن موضوع با خانواده را مناسب ترین راه حل می داند.
نتایج یکی دیگر از پژوهش ها نشان می دهد که کودک نمی داند این اتفاق را دقیقاً با چه کسی باید در میان بگذارد و چگونه آن را 

شرح دهد. طبیعتاً در مواردی که کودک آزاری در محیط خانواده و بستگان نزدیک روی می دهد، این ماجرا بغرنج تر می شود.
حتی اگر قضیه فاش شود، اثبات حقوقی آن بسیار دشوار است و قوانین محکم و ویژه ای نیز در حمایت از حقوق کودکان به عنوان 
آسیب پذیرترین قشر جامعه وجود ندارد. نحوه ی برخورد با کودک آزاران در جوامع مختلف بسیار با هم متفاوت است. در ایران شهادت 
خوِد کودک و تأیید گروه روانشناس درباره راستگویی اش، کافی نیست و برای روشن شدن حقیقت باید اسناد و مدارک بیشتری ارائه 

شود و در بسیاری از موارد مجازات و برخورد با کودک آزارها نسبی و سلیقه ای است.
به نظر می رسد صحبت از کودک آزاری جنسی هنوز در جامعه ما یک تابوست. قربانیان ماجرا به دلیل ترس از والدین و دالیل 
پیش گفته از گزارش آن خودداری می کنند و حتی اگر والدین هم باخبر شوند، به دلیل ترس از بد نام شدن فرزندشان سکوت 
می کنند. آن ها در این شرایط به دلیل اضطراب و تشویشی که بابت آبروی فرزند خود دارند، به نجات کودکان بعدی که قربانی این 

ماجرا می شوند فکر نمی کنند. 

طبـق یک تعریـف، کودک آزارِی جنسـی یعنی بـه  کارگیری، 
اسـتفاده و واداشـتن کودک به درگیر شـدن با هرگونه رفتار 
روشـن جنسـی یا نمایش رفتارهای جنسـی، تجاوز، تماس 
جنسـی، فحشـاء و هرگونه بهره بردارِی جنسـی از کودکان 

جهت کسـب لذایذ و ارضای میل جنسـی می باشـد.
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وقوع این اتفاق در دوران کودکی، بر آینده فرد تا چه اندازه اثر می گذارد؟  

پس از رسـانه ای شـدن موضوع پرونده آزار کودک 9 سـاله به نام»ندا« توسـط معلم مدرسـه ای واقع در روسـتایی 
از توابـع زنجـان، ماننـد همیشـه موجی احساسـی خصوصاً در فضـای مجازی ایجاد شـد که ضمن هـم دردی با 
نـدا و خانـواده اش خواسـتار مجـازات هـر چه شـدیدتر برای معلم خاطـی بود. آتـش معرکه را رها بـودن معلم به 
قیـد وثیقـه و تهدیدهای مکرر او نسـبت به خانواده ی شـاکی شـعله ورتر می سـاخت و البته پـس از مدتی کوتاهـ  
شـاید کم تـر از دو یـا سـه هفتهـ  باز هم مانند همیشـه جریان احساسـات عمومـی فروکش کرد. آن چـه همواره 
در جنجال هـا مغفـول می مانـد، نـگاه کارشناسـانه به مسـئله  بغرنجی اسـت کـه پیش آمده اسـت. دربـاره ی آزار 
جنسـی کـودکان، تبعات آن، تأثیراتش بر آینده ی کودک و عالئم تشـخیص قربانیان چه  انـدازه اطالعات داریم؟

الزم بـه ذکـر اسـت جمعیـت امام علی)ع( در زنجـان بالفاصله پس از خبردار شـدن از موضوع، تیمـی از اعضای 
خـود در زنجـان را بـرای شناسـایی و حمایـت از خانـواده ی ندا روانه ی روسـتای محل سـکونت ایشـان نمود. در 
حـال حاضـر وکالـت پرونـده ندا بر عهـده تیم حقوقـی جمعیت بـوده و پیگیری هـای درمانی و آمـوزش وی نیز 

بر عهـده جمعیت می باشـد.
اختالل استرس پس از حادثه، اضطراب، افسردگی و انزواطلبی نیز از اختالالت شایعی هستند که در کودکان قربانی کودک آزاری جنسی 
دیده می شود. پس از این که کودکی مورد آزار قرار می گیرد، نسبت به افراد هم جنِس فرِد سوءاستفاده کننده نگرش منفی پیدا می کند 

و در برقراری ارتباط با آن ها مشکل خواهد داشت.
سوءاستفاده ی جنسی باعث می شود کودکان به مقدار زیادی توانایی و میل خود را برای درس خواندن از دست بدهند و دچار افت 
تحصیلی شوند. اگر سوءاستفاده توسط معلم یا مربیان مدرسه انجام شده باشد ممکن است باعث فرار کودک از مدرسه و ترک تحصیل 
او شود.کودکانی که مورد سوءاستفاده ی جنسی قرار گرفته اند، از ترس این که مبادا در این باره صحبت کنند و این موضوع فاش شود، 

خیلی منزوی و گوشه گیر می شوند. این کودکان خود را متفاوت و حقیرتر از دیگران می بینند.
مورد تجاوز قرار گرفتن باعث می شود کودکان یک شبه از دنیای کودکی وارد دنیای بزرگسالی شوند. آن ها دیگر نمی توانند مانند باقی 
کودکان با سرخوشی و شادی بازی کنند. دنیای شان کاماًل با دنیای بچه های دیگر فرق می کند. در نتیجه نمی توانند با دیگران ارتباط 

مناسبی برقرار کنند و گاه تا آخر عمر منزوی باقی می مانند.
اضطراب و ترس و اندوه آزار دیدن در دوران کودکی در فرد باقی می ماند و به شکل اختالالت دیگر خودش را نشان می دهد. حتی گاهی 
ممکن است آن ها در دوران بزرگسالی در برقراری ارتباط جنسی با همسر خود مشکل پیدا کنند. برخی هم دچار اختالالت شخصیتی 

خطرناک مانند اختالل شخصیت ضد اجتماعی می شوند.
چنان که پیش تر گفته شد این کودکان در ایجاد ارتباط با افراد هم جنس فرد متجاوز، مشکل دارند. حتی بهتر است درمانگر، از جنس 

مخالف فرد متجاوز باشد. یعنی اگر یک مرد به کودک تجاوز کرده، بهتر است یک زن کودک را درمان کند.
خشم ناشی از سوءاستفاده ی جنسی، هیجانات منفی و آسیب زایی را در کودک ایجاد می کند که می تواند باعث بروز رفتارهای نامناسبی 
گردد. به عنوان مثال این کودکان ممکن است مکرراً در معرض دیِد دیگران دست به خودارضایی بزنند یا عورت خود را به نمایش 
دوستان و هم ساالن خود بگذارند، هر فرد غریبه ای را در آغوش بگیرند و ببوسند، یا با کودکان دیگر و اسباب بازی های خود بازی های 

جنسی کنند.
برخی از این کودکان به دلیل اضطرابی که پس از این حادثه تجربه می کنند، دچار اختالل در غذا خوردن  می شوند و مشکل کاهش یا 

افزایش وزن پیدا می کنند.
نمی توان به قطعیت گفت همه کودکان آزار دیده، کودک  آزارهای آینده میشوند، اما تأکید بر این است که بسیاری از افراد کودک  آزار در 
دوران کودکی آزار دیده اند. پژوهش هایی که در سالیان اخیر انجام شده نشان می دهد حدود 30 درصد زنان بی خانمان و ساکن در خیابان، 
در کودکی، آزار جنسی را تجربه کرده اند. در پسران نیز گاه هویت جنسی از بین می رود و در برخی موارد ممکن است احساس گرایش 

به هم جنس نیز در بزرگسالی در فرد به وجود آید. 
در اینجا ذکر دو نکته بسیار مهم است. نخست این که هر چه سن کمتر باشد، آسیب روانی بیشتر خواهد بود و دوم این که هر قدر 
فردی که کودک را آزار داده باشد به او نزدیک تر و مورد اعتمادتر بوده باشد، سطح آسیب دیدگی روانی وسیع تر و عمیق تر خواهد بود. 

چهار پرسـش مهم درباره کودک آزاری جنسـی

1

3
 به نظر می رسد صحبت از کودک آزاری جنسی هنوز در جامعه ما یک تابوست. گردآوری: عرفان معجونی  

نمی تـوان به قطعیـت گفت همه کـودکان آزار دیـده، کودک  آزارهای 
آینـده میشـوند، امـا تأکیـد بـر ایـن اسـت کـه بسـیاری از افـراد 

کـودک  آزار در دوران کودکـی آزار دیده انـد.

ساعت تفکر
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برخی نشانه  ها ممکن است در پیش بینی این موضوع، کمک کننده باشند. مثال موقع کشیدن نقاشی، اگر از کودک بخواهیم آدم بکشد، 
مشاهده می شود که بر خالف کودکان عادی، ممکن است آلت تناسلی آن آدم را هم نقاشی کند یا ممکن است در نقاشی هایش 

اشیای نوک تیز بکشد.
نشانه دیگر، انجام اعمال جنسی در بازی هاست. به عنوان مثال لباس زیر عروسک شان را در می آورند، یا ممکن است دائماً با انگشت 
نواحی خاصی از بدن عروسک را لمس کنند. یعنی همان کارهایی را که با خودشان شده، با عروسک انجام می دهند. البته این نوع 
بازی ها همیشه نشانگر سوءاستفاده ی جنسی از کودک نیستند و کودک ممکن است از روی کنجکاوی یا در اثر دیدن فیلم های 
پورنوگرافی این اعمال را انجام بدهد. به همین دلیل اثبات کردن سوءاستفاده ی جنسی از کودک، مخصوصاً اگر دخول انجام نشده 

باشد، بسیار مشکل است.
عالمت دیگر، خودارضایی مکرر است. کودکان آسیب دیده از آزار جنسی، حتی گاهی به صورت وسواس گونه این کار را انجام می دهند. 

البته این هم دلیلی قطعی برای پی بردن به سوءاستفاده ی جنسی از کودک نیست، بلکه می تواند دالیل دیگری هم داشته باشد. 

طبق مادۀ 19 پیمان نامه ی حقوق کودک، دولت های عضو پیمان نامه ملزم هستند همه ی 
اقدامات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشِی الزم را به عمل آورند تا از کودک در برابر همۀ 
شکل های خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا سوءاستفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، 

بدرفتاری یا بهره  کشی توسط والدین یا سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری که عهده  دار مراقبت از کودک است، محافظت کنند.
بر این اساس و به عنوان مثال آموزش و پرورش که از جمله اصلی ترین متولیان حوزه ی کودک در کشور ماست، باید در درجه ی اول با 
مجرمانی که در فضای آموزشی تخلفی شنیع مانند مورد پرونده ی ندای 9 ساله انجام می دهد، برخورد قاطع نمایند و آنان را از محیط مدرسه 
و تماس با کودکان دور نگه دارد و در سطح دیگر، ضروری و بدیهی است که باید سیستم نظارتی و بازرسی در مدارس تقویت گردد. در 
مرحله ی بعد، الزم است نظام آموزش و پرورش کشور برای باال بردن آگاهی دانش آموزان نسبت به خطر مورِد سوءاستفاده قرارگرفتن و نحوه ی 
محافظت از خود برنامه های آموزشی ویژه ای اجرا نماید و البته باید در نظر داشت که آموزش در این زمینه زمانی ممکن می شود که بپذیریم در 
جامعه ی ما نیز این پدیده رخ می دهد. تا زمانی که جریان های قوی و افراد تأثیرگذاری هستند که به دالیلی از پذیرفتن این واقعیتِ  تلخ سرباز 

می زنند، سیستم آموزشی به این مسئله نخواهد پرداخت و تبعات این آسیب روز به روز پیچیده تر می شود.
سخن آخر این که کودک آسیب دیده را نباید به حال خود رها کرد. او یک قربانی است و نباید مورد سرزنش قرار گیرد. باید به کودک قربانی 
نشان داد که رخ دادن این اتفاق حتی ذره ای از محبت و احترام دیگران به او نکاسته است و اصواًل این موضوع ربطی به او ندارد و از بیماری 
یک فرد دیگر ناشی شده است. اگر کودک آزار دیده راـ  خصوصاً در محیط خانوادگی و مدرسهـ  حمایت کنیم و او را بی قید و شرط بپذیریم، 

در بیشتر موارد، می تواند با کمترین آسیب دیدگی از حادثه و اثرات ناشی از آن، به زندگی عادی بازگردد.

چه عالئمی برای تشخیص کودکانی که مورد 
آزارجنسی قرار گرفته اند وجود دارد؟

نقش آمـوزش و پـرورش در 
حمایـت از کودکان

4

آمــوزش و پــرورش کــه از جملــه 
ــودک  ــوزه ی ک ــان ح ــن متولی اصلی تری
ــه ی  ــد در درج ــت، بای ــور ماس در کش
اول بــا مجرمانــی کــه در فضــای 
آموزشــی تخلفــی شــنیع ماننــد مــورد 
انجــام  پرونــده ی نــدای 9 ســاله 
می دهــد، برخــورد قاطــع نماینــد و 
ــاس  ــه و تم ــط مدرس ــان را از محی آن
ــودکان دور نگــه دارد و در ســطح  ــا ک ب
دیگــر، ضــروری و بدیهــی اســت کــه 
ــی در  ــی و بازرس ــتم نظارت ــد سیس بای

ــردد. ــت گ ــدارس تقوی م

بچه های پیش دبستانی را عادت دادیم به شنیدن قصه ها و بازی کردن 
آن ها. هر روز بعد از کالس چشمان پرذوق شان را می دوزند به دهانم 
و دست های بی قرارشان را در هم فرو می کنند تا قصه را از سر گیرم. 
یکی از این روزها، قصه ی »کدو قلقله زن« را برای شان تعریف کردم. 

عاشقش شدند.
یک روز در خانه ی ایرانی داشتم فهرست تئاترهای کودِک در حال اجرا را 
در یک روزنامه باال و پایین می کردم که چشمم افتاد به اسمش. نمایش 
»کدو قلقله زن«. در اولین فرصت به بچه ها می گویم. غوغا می شود در 
چشم هایشان. روز اردو صورت های خندان شان از ساعت ها زودتر صف 

شدند پشت در. همه هستند جز یک نفر... فاطمه!
دنبالش می روم. درب خانه را پدرش باز می کند. آشفته  مو، بی رمق و 
بی قید. چشم هایش به ُتندی گالیه می کند که چرا سر صبح از بساط 
شیشه اش جدایش کردم. می گوید: »فاطمه نمی تونه بیاد. امروز تا شب 
باید کار کنه. صابخونه تا فردا کرایه شو می خواد«. در با شدت به هم 
می خورد و من از دنیای قصه های صورت های خندان پرت می شوم پیش 
فاطمه که میان خیابان، زیر تیغ آفتاِب داغ با دست های خسته، دسته های 
گل را پشت شیشه ی ماشین ها می گیرد. از خودم می پرسم آیا جایی هم 
هست که قصه ی فاطمه را نمایش دهد؟ فقط برای آدم بزرگ ها... هر 

چند، آدم بزرگ ها هم طاقت دیدن این قصه را ندارند.

روایت سوم شخِص حاضر 

قصه ی کرایه خانه
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فصل خاموشِی"رویا"
مریم مقدسی

ایــن یــک مرثیــه نیســت. مــرور حقیقتــی اســت کــه شــنیدنش گــوش را زخمــی مــی کنــد. حــول و حــوش روزمرگــی هــای مــن و تــو، هــر روز 
صــدای نــازک و کــم جــان نــوزادی گوشــه ای از خرابــه بــه خــواب رفتــه را پــر مــی کنــد، کافــی اســت در میــان کپرهــای اطــراف تهــران مــدرن 
خودمــان قــدم بزنــی، گوشــه گوشــه اش پــر اســت از مادرانــی کــه نــه از زمــان بــارداری شــان آگاهنــد و نــه از زمــان زایمانشــان، مراقبتهــای الزم 
در دوران حســاس بــارداری هــم برایشــان یــک شــوخی خنــده دار اســت. مادرانــی کــه بــی هیــچ آگاهــی و تحــت تاثیــر مصــرف مــواد محــرک 
صنعتــی، تــن بــه روابطــی لجــام گســیخته مــی دهنــد و در ایــن بیــن نــوزادی بــی گنــاه را بــه دنیــای سیاهشــان دعــوت مــی کننــد، نــوزادی 
کــه قــرار نیســت در مــرداب حاشــیه شــهر ببالــد و قــد بکشــد، نــوزادی کــه ســهمی از نــوازش و مهــر و محبــت نــدارد. رویــا هــم یکــی از همیــن 
نــوزادان بــود، گفتنــد چهــار ماهــه اســت، نامــی از او نمــی دانســتند، همیــن بــود کــه نــام رویــا را برایــش انتخــاب کردنــد، رویایــی کــه گریــه 
هایــش بــی جــان بــود و خنــده را هنــوز نیاموختــه بــود و چهــار مــاه بعــد از تولــد چشــمهایش را بــرای همیشــه بســت. رویــا قربانــی یــک معادله 
اســت، معادلــه هایــی کــه یــک ســویش آمارهایــی اســت کــه خبــر از افزایــش چهاربرابری اعتیــاد زنــان دارد و یک ســویش تعلــل و مباحثــه برای 

اجــرای برنامــه هــای پیشــگیری از بــاردارِی زنــان بــی خانمــان و معتــاد. رویــا نتیجــه ایــن معادلــه و یکــی از قربانیــان آن اســت. 
ماجــرا از ایــن قــرار اســت، نگهبــان بیمارســتانی در ورامیــن صــدای کــم جــان گریــه ای را مــی شــنود. رد صــدا او را مــی رســاند بــه جســم کــم 
جــان و کوچکــی کــه الی پتــوی چرکــی پیچیــده شــده و یــک نفــس گریــه می کند. شــرایط جســمی نــوزاد طبیعــی نیســت. او را به بیمارســتان 
لقمــان در تهــران منتقــل مــی کننــد. آزمایش هــا خبــر از وجــود مخــدر در خونــش مــی دهــد. نــوزاد چهــار ماهــه اعتیــاد دارد، و در طول چهــار ماه 
زندگــی اش بــا دود و مــواد مخــدر تغذیــه کــرده اســت. حالــش وخیــم مــی شــود. نشــانه هــای اوردوز ناشــی از مصــرف مواد مخــدر بروز پیــدا می 
کنــد، ســوء تغذیــه پیشــرفته و اوردوز ناشــی از مصــرف مــواد، ایــن ســهم جســم کــم جانــی بــود که حــاال روی تخــت بیمارســتان لقمان بــی تاب 
و پــر از درد، گریــه مــی کنــد. نامــی کــه پرســتاران بیمارســتان بــرای ایــن نــوزاد مجهــول الهویــه انتخــاب مــی کننــد،  رویاســت. اعضــا جمعیــت 
امــام علــی )ع( کــه از ماجــرا خبــردار مــی شــوند، تمــام توانشــان را مــی گذارنــد تــا رویــا را بــه زندگــی برگرداننــد. داوطلبان عضــو جمعیــت کار را 
تقســیم مــی کننــد و ســه شــیفت در شــبانه روز کنــار او مــی ماننــد و مــی کوشــند جــای خالــی تمــام کــم مهــری هــا را برایــش پــر کننــد. رویــا 
هــم پاســخ محبتشــان را مــی دهــد، طــی چنــد روز حالــش انــدک انــدک رو بــه بهبــود مــی رود و قــرار بــر ایــن می شــود کــه بــه زودی ترخیص 
شــده و راهــی بهزیســتی شــود. امــا بهزیســتی مقصــد رویــا نبــود، او قبــل از آن کــه زمــان تحویلــش بــه بهزیســتی فــرا برســد، برای همیشــه می 
خوابــد. بــی آنکــه کســی مجــال الالیــی خوانــدن را در گوشــش پیــدا کنــد. دقیقــا دو ســال پیــش، عرشــیا هــم همیــن سرنوشــت را داشــت، 4 
ماهــه بــود و اوردوز ناشــی از مصــرف مــواد چشــمهایش را بــرای همیشــه بســت، هــزاران کــودک دیگــر هم همیــن سرنوشــت را داشــتند و دارند، 
نوزادانــی کــه بــا اعتیــاد متولــد مــی شــوند و هنــوز زندگــی را مزمــزه نکــرده، جــام مــرگ را ســر مــی کشــند. رویــا یــک پیــام اســت، یــک تلنگر، 

یــک نشــانه، یــک نتیجــه، نتیجــه تمــام کوتاهــی هــا و نبــودن ها. 

»کـودک  آزاری« و »آزار و اذیت کـودکان و نوجوانان« 
در مـاده 5 و 2 ایـن الیحه مورد توجه قرار گرفته اسـت. 
مـواردی مانند هر گونـه صدمه و اذیـت و آزار کودکان، 
شـكنجه جسـمی و روحـی کـودکان، نادیـده گرفتن 
عمدی سـالمت و بهداشـت روانی و جسـمی کـودکان، 
ممانعـت از تحصیـل کـودکان، هرگونه خریـد و فروش 
کـودکان، بهره  کشـی از کـودکان، اسـتفاده از کودکان 
بـه منظـور ارتـكاب اعمـال خـالف و مـوارد دیگری 
مـورد توجه قرار گرفته اسـت، کارشناسـان مـی گویند 
در صـورت تصویـب این الیحـه و اجرای درسـت قوانین 
مربـوط بـه آن بخـش قابـل توجهـی از آسـیب های 
اجتماعـی کـه متوجه کودکان اسـت برطرف می شـود.

ـــر ـــاعت تفک رویاهایمان را دریابیمس
ــوده  ــه هــای دود زده و کپرهــای آل ــه در خان ــی ک ــم؟ رویاهای ــر داری ــدر از رویاهــای شــهر خب چق
حاشــیه شــهر چشــم بــاز نکــرده، بایــد دنیــا را تــرک کننــد. رویــا نماینــده قشــری از نــوزادان اســت 
کــه هــر روز بــر تعدادشــان افــزوده مــی شــود. نماینــده پدیــده ای کــه مــا در دنیایمــان خلــق کــرده 
ایــم، پدیــده ای بــه نــام نــوزادان معتــاد! نوزادانــی کــه هنــوز اولیــن گریــه زندگی شــان را ســرنداده 
انــد، امــا سلولهایشــان افیــون را خــوب مــی شناســد. نوزادانــی کــه هیــچ کجــای قوانیــن نوشــته و    
نانوشــته مــان جایــی ندارنــد. مــا مــی ترســیم از رســیدن بــه رشــد منفــی جمعیت و تــاوان ترســمان 
را نوزدانــی مــی دهنــد کــه حتــی فرصــت بالیــدن و وارد شــدن بــه جامعــه را ندارنــد. زنــان معتــاد و 
بــی خانمــان کــه تحــت تاثیــر مــواد مخــدر صنعتــی روابــط جنســی کنتــرل نشــده دارنــد، در حالــی 
مــادر شــدن را تجربــه مــی کننــد کــه مهر مادریشــان را بــه دود ســپرده انــد و نوزادشــان را با هــزاران 
مشــکل و بیمــاری و درد بــه دنیــا مــی آورنــد. ذره ای تدبیــر و ســازوکاری درســت بــرای کنتــرل 
جمعیــت در میــان حاشــیه نشــین هــا و زنــان بــی خانمــان و درگیــر اعتیــاد مــی توانــد از بســیاری 
از هزینــه هــا پیشــگیری کنــد. هزینــه ای کــه یــک نــوزاد بــا جانــش مــی پــردازد. نــوزادی کــه نــه 
مــا را مــی شناســد و نــه سیاســتهای کالن و نــه قوانیــن و لوایحــی را کــه ســالها در نوبــت تصویــب 

خــاک مــی خورنــد.
جای خالی قانون

اردیبهشــت 88 بــود کــه قــوه قضائیــه الیحــه ای بــا عنــوان حمایــت از کــودکان و نوجوانــان را در 
قالــب 54 مــاده تقدیــم دولــت کــرد. الیحــه ای کــه قــرار بــود تحولــی جــدی در قوانیــن مربــوط بــه 
حقــوق کــودک ایجــاد کنــد. الیحــه دو ســال در دولــت مانــد و بعــد مــواد آن  بــه 49 مــاده کاهــش 
پیــدا کــرد و باالخــره مــرداد 1390 در کمیســیون لوایــح دولــت دهــم بــه تصویــب رســید و آبــان 
همــان ســال، بــه مجلــس ارســال شــد. دو ســال طول کشــید تــا الیحــه حمایــت از حقوق کــودکان 
و نوجوانــان بــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس ارســال شــود و کمیســیون ایــن الیحــه را به 
کمیتــه حقــوق خصوصــی ارجــاع داد تــا در ایــن کمیتــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد. الیحــه 
حمایــت از حقــوق کــودک و نوجــوان  4 فصــل دارد کــه شــامل تعریــف کلیــات، تشــکیالت و جرایم 
و مجازات هــا تــا تحقیــق، رســیدگی و تدابیــر حمایتــی اســت. ایــن الیحــه تعریــف دقیقــی از کودک 
ارائــه مــی کنــد، در حقــوق کیفــری ایــران ایــن تعریف بســیار مهــم اســت. در ایــن قانون در راســتای 
حمایــت از اطفــال ایــن ســن بــا دقــت تعریــف شــده اســت و مــرز میــان کودکــی بــا بزرگســالی بــه 

شــکل شــفافی تعیین شــده اســت.
»کــودک  آزاری« و »آزار و اذیــت کــودکان و نوجوانــان« در مــاده 5 و 2 ایــن الیحــه مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. مــواردی ماننــد هــر گونــه صدمــه و اذیــت و آزار کــودکان، شــکنجه جســمی و 
روحــی کــودکان، نادیــده گرفتــن عمدی ســالمت و بهداشــت روانــی و جســمی کــودکان، ممانعت از 
تحصیــل کــودکان، هرگونــه خریــد و فــروش کــودکان، بهره  کشــی از کــودکان، اســتفاده از کــودکان 
بــه منظــور ارتــکاب اعمــال خــالف و مــوارد دیگــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، کارشناســان 
مــی گوینــد در صــورت تصویــب ایــن الیحــه و اجــرای درســت قوانیــن مربــوط بــه آن بخــش قابل 

توجهــی از آســیب هــای اجتماعــی کــه متوجــه کــودکان اســت برطــرف می شــود.
الیحــه حمایــت از حقــوق کــودکان حــاال امیــد بــه نمایندگانــی بســته اســت کــه فعالیتشــان را در 
مجلــس جدیــد آغــاز کــرده انــد. امیــد بــه اینکــه باالخــره پــس از چندیــن ســال کــودکان هــم در 
اولویتهــای رســیدگی بهارســتان نشــینان قــرار گیرنــد و مجلســی هــا نگاهــی بــه وضعیت این قشــر 

کــه شرایطشــان هــر روز هــم وخیــم تــر مــی شــود بیاندازنــد. 
علیرغــم اینکه »محمدعلی اســفنانی« ســخنگوی کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلــس در روزهای 
پایانــی مجلــس گفتــه بــود : بخــش قابــل توجهــی از ایــن الیحــه در کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجلــس بــه تصویــب رســیده اســت. مــواد اندکــی از ایــن الیحــه باقــی مانــده کــه بررســی آن در 
چنــد جلســه بــه اتمــام می رســد.  امــا تصویــب ایــن الیحــه ســهم مجلــس نهــم نبــود و بایــد دیــد 
همــت نماینــدگان دور دهــم باالخــره پــس از ســالها خبــر تصویــب ایــن الیحــه را به گــوش فعاالن 

ایــن حــوزه مــی رســانند یــا بــاز هــم بایــد شــاهد قربانــی شــدن رویاهایمان باشــیم. 
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کــودک آزاری واژه ای اســت کــه شــاید بــرای هــر فــرد مفهــوم خاصــی داشــته باشــد، امــا بــا مــا همــراه 
باشــید تــا کمــی بــه مفهــوم ایــن واژه عمــق دهیــم. کــودک آزاری گســتره فراوانــی دارد، بــر دو نــوع 
آزار جســمی و روحــی تقســیم  مــی گــردد و هــر نــوع زیرمجموعــه هــای فراوانــی دارد. از تنبیــه بدنــی 
شــدید، بیــگاری کشــیدن، محــروم کــردن از غــذا، حبــس کــردن و تضعیــف روحیــه گرفتــه تــا آزار یــا 
ــروز عوارضــی می گــردد کــه در  ــد کــه موجــب ب ــی اشــاره می کنن ــه فعل بردگــی جنســی. همگــی ب
کــودک نهادینــه می شــود و بــا او تــا بزرگســالی همــراه می گــردد. از جملــه مهمتریــن شــرایطی کــه بــه 
تشــدید چنیــن رفتارهایــی کمــک می کننــد مــی تــوان بــه فقــر فرهنگــی و باورهــای نادرســت مــردم 
یــک کشــور و اوضــاع بــد اقتصــادی یــک کشــور اشــاره کــرد. همچنیــن کــودک آزاری مــی توانــد در 

محیــط خانــه و یــا خــارج از خانــه در گــروه هــای اجتماعــی بــزرگ تــر رخ دهــد.
فرهنــگ هیــپ هــاپ از زمــان پیدایــش تــا بــه امــروز، یکــی از آرمــان هایــش مقابلــه بــا هرنــوع آزار و 
اذیــت و تبعیــض بــوده و هســت. هیــپ هــاپ عقیــده ایســت کــه بوســیله ادغــام بــا هنــر، بــا افزایــش 
ســطح فرهنــگ مــردم، ســعی در مبــارزه بــا نابرابــری هــا و ظلــم دارد. در واقــع نیــل بــه چنیــن هدفــی 

جــز در راه مبــارزه بــا پدیــده فقــر فرهنگــی امــکان پذیــر نیســت.
ــار در  ــتین ب ــاپ؛ نخس ــپ ه ــِگ هی ــای فرهن ــا و زیرمجموعه ه ــان ه ــی از الم ــیقی "رپ" یک موس
محله هــای زاغه  نشــین آمریــکا توســط ســیاه  پوســتانی کــه از تبعیــض نــژادی، مشــکالت معیشــتی، 
فقــر و بیــکاری بــه تنــگ آمــده بودنــد و بــرای اعتــراض بــه آنچــه بی عدالتــی و نابرابــری می دانســتند، 
شــکل گرفــت. ایــن موســیقی در دهه هــای بعــد بــا آهنگ هــای پرمفهــوم هنرمندانــی نظیــر »توپــاک 
شــکور« بــه اوج رســید و بیــش از پیــش بــه دنیــا معرفــی شــد. در ادامــه مختصــر اشــاره ای بــه زندگــی 

ســخت دوران کودکــی دو تــن از هنرمنــدان ایــن ســبک موســیقی مــی شــود.

)توپاک شکور(

توپــاک آمــارو )َعمــرو( شــکور، یکــی از بزرگ تریــن رپرهــای زیرزمینــی 
ــادر  ــد. م ــد ش ــالدی متول ــال 1971 می ــه در س ــد ک ــان می باش جه
توپاک،»آِفنــی شــکور« یکــی از اعضــای بلنــد مرتبــه گــروه »پلنگ های 
ــت  ــکا فعالی ــژادی در آمری ــه تبعیــض ن ــود. گروهــی کــه علی ســیاه« ب
می کــرد. بــه دلیــل همیــن فعالیت هــا، آفنــی شــکور بــه زنــدان افتــاد و 
جنیــن توپــاک در زنــدان رشــد کــرد و یــک  مــاه پــس از آزادی مــادرش 
بــه دنیــا آمــد. دوران کودکــی توپــاک در شــرایط ســختی ســپری شــد. 
توپــاک و خواهرکوچک تــرش بــه همراه مادرشــان در مناطق فقیرنشــین، 
بــدون پــدر و در فقــر شــدید زندگــی می کردنــد. پدرخوانــده ی وی یــک 
گانگســتر و کاله بــردار خیابانــی بــود و بــه اینکــه مــادر توپــاک فرزنــدی 
داشــت هیــچ اهمیتــی نمــی داد. وی دربــاره دوران کودکــی اش می گویــد: 
»مــن در محلــه فقیرنشــین زندگــی می کــردم. مــا نــور و بــرق نداشــتیم. 
اوضاعمــان خیلــی بــد بــود و خــارج از محــدوده بودیــم. فکــر می کــردم 
نبایــد اینطــور یادمــان بدهنــد کــه بــه ســاز دنیــا برقصیــم. پولدارهــا هــم 
بایــد مثــل فقــرا زندگــی کننــد و فقیرهــا هم بایــد مثــل پولدارهــا زندگی 
کننــد. آنهــا بایــد هــر هفتــه تغییــر کننــد. در طــول زندگــی، مــن عاشــق 
ــی  ــالب زندگ ــا در فاض ــودم. م ــر ب ــر متنف ــا از فق ــودم ام ــی ام ب کودک
می کردیــم، در جهنــم، در مناطــق جنگــی! مجبــور بودیــم 80 نفــری در 
یــک ســاختمان فشــرده شــویم. وقتــی از خانــه بیــرون می آمدیــم بایــد 
مراقــب خودمــان می بودیــم. زمانــی کــه همــه دنبــال قانــون بودنــد، مــا 

مجبــور بودیــم همســایه یــک قاتــل باشــیم«.

جمله معروفی از توپاک است که می گوید:
ــود  ــه را ناب ــود هم ــده می ش ــک خوران ــودکان کوچ ــه ک ــه ب ــی ک نفرت

می کنــد.
عبارت فوق، ترجمه فارسی این جمله است:

The Hate You(U) Give Little infants f*** Every body
حــال اگــر حــروف ابتــدای کلمــات جملــه انگلیســی بــاال را در کنــار هــم 

بگذاریــد، عبــارت  زیــر بدســت مــی آیــد:
T H U G L I F E = Thug life 
ــی  ــاظ ذهن ــه از لح ــی ک ــه کودکان ــود ک ــاد ب ــن اعتق ــر ای ــاک ب توپ
ــد  ــدن را بیاموزن ــرت ورزی ــد نف و فرهنگــی در حــال رشــد هســتند نبای
ــا آنهــا باقــی  ــا انتهــای عمــر ب کــه اگــر اینطــور باشــد، ایــن نفــرت ت
خواهــد مانــد و بســیاری از اطرافیــان آن فــرد را در آتــش خواهــد ســوزاند. 
حــال توجــه کنیــد کــه اگــر کودکــی کــه در بچگــی نفــرت ورزیــدن و 
خشــونت را آموختــه باشــد؛ اگــر در ســنین بزرگســالی بــه مقامــی برســد 
کــه قــدرت داشــته باشــد قطعــاً تبعــات آن هولنــاک خواهــد بــود. چــه 
بســا می توانــد بــه اتفاقــات تاریــخ در ایــن زمینــه اشــاره کــرد کــه چــه 
فجایــع وحشــتناکی توســط مقتــدران آن زمــان هــا اتفــاق افتاده اســت و 

چــه کشــتار هایــی صــورت گرفتــه اســت.
فــردی کــه »ثــاگ الیــف« )ســبک زندگــی کــه توپــاک بــه دنبــال آن 
بــود( را ســرلوحه و چــراغ راه خــود در زندگــی قــرار داده اســت بــه هیــچ 
وجــه فــرد خالفــکار و یــا خشــونت طلبــی نیســت و برعکــس فــردی 
ــی مــی ایســتد و از حــق  ــوی هــر ناهنجــاری و زورگوی اســت کــه جل
خــود دفــاع می کنــد و در هــر شــرایطی بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود 

تــالش و برنامــه ریــزی کــرده و ایــن یــک بــاور اســت.
ایــن عقیــده توپــاک شــکور بــه نوعــی یــک انتقــاد بــر دولتمــردان جهان 
بخصــوص آمریــکا و شــیوه سیاســتگذاری و اداره مملکــت توســط آنهــا 
نیــز بــود. زیــرا بنیــان هــای خشــم و نفــرت در شــهروندان بخصــوص 
کــودکان بــه راحتــی بــا سیاســت گــذاری هــای نادرســت قابــل ردیابــی 

اســت.
ــد: «مــن آس  ــز می گوی ــی خــود نی ــاره دوران نوجوان همچنیــن وی درب
و پــاس بــودم. جایــی را نداشــتم کــه زندگــی کنــم. علــف می کشــیدم 
و بــا مــواد فروش هــا نشســت و برخاســت داشــتم و همــراه خالفکارهــا 
ــت  ــن اهمی ــه م ــه ب ــد ک ــا کســانی بودن ــا تنه ــودم. آنه ــا ب و عوضی ه
می دادنــد. مــن بــه نصیحــت یــک پــدر احتیــاج داشــتم. شــما وقتــی بــا 
ــا  ــن چطــور دارم در خیابان ه ــد م ــد می فهمیدی ــت می کردی ــن صحب م
ــزی  ــنوید چی ــن می ش ــه از م ــی ک ــون حرف های ــم. چ ــی می کن زندگ
نیســت کــه از پــدر یــا مــادرم شــنیده باشــم. اینهــا بــرای مــن یــک جور 
الگــوی رفتــاری بودنــد. در آن دوران مــادر مــن معتــاد بــه کــراک بــود و 

ایــن بــرای مــن خیلــی ســخت بــود، چــون او قهرمــان مــن بــود.«
توپــاک در ســنین نوجوانــی عالقــه بــه خوانــدن رپ پیــدا کــرد و همیــن 

شــروع بزرگتریــن تغییــرات زندگــی وی بــود کــه خــود می گویــد:
» ایــن داســتان زندگــی یــک سیاه پوســت اســت. همــه  آهنگ هــای مــن 
ریشــه در دردی دارد کــه در کودکــی حــس کــرده ام. ایــن چیــزی اســت 
ــی  ــم. بعض ــد بکن ــه بای ــد ک ــام کاری می کن ــه انج ــن را وادار ب ــه م ک
وقت هــا فقــط قصه هــای تمثیلــی یــا حکایت هــای اخالقــی مــی آورم، 
یــا در مــورد زمینــه ای خــاص مثــل زندگــی فقیرنشــین ها. مــن همــه ی 
اینهــا را دیــده ام. نوزادهــای کراکــی را دیــده ام. در راهــی کــه مــا طــی 
کردیــم، همــه چیــز را از دســت دادیــم، فقیر شــدیم و شکســت خوردیم.«
در ادامــه ترجمــه ی بخشــی از متــن آهنــگ »عشــق مطلــق« اثــر ایــن 

ــم: ــد را می خوانی هنرمن
» بیا به تفکرات و احساسات حقیقی من گوش بده

وقتی همه هم سن هام مواد فروشی می کردند
چندتا تابوت می توانیم شاهد بگیریم؟

قبلــش ببینیــم زندگــی کــردن بــدون خــدا ســخت اســت، پــس بایــد 
ــم آمــرزش بخواهی

از مادرم بپرس چرا من اینقدر مشتاق مرگم
اشک های چشمانم قبل از جواب دادنم شهادت می دهند

به هر حال ما بدون پول بادآورده زاده شدیم
تلویزیون درب و داغونم در اتاقم کارتون نشان می دهد

امیدوارم یک روز درستش کنیم و یک بازیگر در این بازی شویم
ــا وقتــی کــه تــالش می کنیــم شــاید اوضــاع  ــه نکــن ... ت مــادرم گری

کند تغییر

کودک آزاری واژه ای است 
که شاید برای هر فرد مفهوم 
خاصی داشته باشد، اما با ما 

همراه باشید تا کمی به مفهوم 
این واژه عمق دهیم. کودک 

آزاری گستره فراوانی دارد، بر 
دو نوع آزار جسمی و روحی 

تقسیم بندی می گردد که هر 
نوع زیرمجموعه های فراوانی 

دارد. از تنبیه بدنی شدید، 
بیگاری کشیدن، محروم 

کردن از غذا، حبس کردن و 
تضعیف روحیه گرفته تا آزار یا 

بردگی جنسی.

ـــتمدیدگان ـــر س هن
ایمان قاسمیان

هنِر اجتماعی

ــه  ــتم ک ــی را نداش ــودم. جای ــاس ب ــن آس و پ م
زندگــی کنــم. علــف می کشــیدم و بــا مــواد 
فروش هــا نشســت و برخاســت داشــتم و همــراه 
خالفکارهــا و عوضی هــا بــودم. آنهــا تنهــا کســانی 

ــد. ــت می دادن ــن اهمی ــه م ــه ب ــد ک بودن
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شاید این یک خیال باشد
زندگی ای که در آن به کمک های خیریه نیاز نداریم
و کل خانواده  مان را در کارهایمان سهیم می کنیم

شاید من دلیل تمامی این جنگ و صدمه ام
در اتاقم گریه می کنم چون نمی خواهم بارش را بر دوش بگیرم

ببین! مادرم دستانش را باز کرده تا بغلم کند
من هم نگران نیستم که با این وضعیت لعنتی مقابله کنم

با یک عشق مطلق«
توپاک همچنین انتقادهای زیادی به سیاستمداران بی مسئولیت آمریکا داشت:

»آخـر چطـور ممکـن اسـت وقتـی »ریـگان« )رئیـس جمهـور وقـت امریـکا( در کاخ 
سـفیدش بـا آن همـه اتـاق نشسـته، درد بی خانمان هـا را بفهمـد و از کمـک کـردن 
صحبـت کنـد؟ چـرا او )اگـر ادعـای کمک بـه فقـرا دارد( مـردم بیچـاره را از خیابان ها 
جمـع نمی کنـد و به کاخ سـفیدش نمی بـرد؟ آنها که همیشـه بی خانمـان نبوده اند؛ آنها 
هـم در ایـن اجتمـاع کارهایی کرده اند. اما کاخ سـفید، روسـیاه اسـت چـون نمی خواهد 

خـودش را درگیـر این چیزهـا بکند«
سـرانجام در سـال 1996 م. توپـاک شـکور در سـن 25 سـالگی، 2 مـاه قبل از انتشـار 
آلبـوم " کیلومیناتـی "مـورد هجـوم افراد مسـلح قرار گرفـت و با ضـرب چندین گلوله 

کشـته شد.

)ِکنی آغكانا(
آغکانـا در 20 دسـامبر 1982 در یـک خانواده فقیر آرژانتینی درفرانسـه متولد شـد. او در 
دوران نوجوانـی از خانه هـای نگهـداری کودکان بی سرپرسـت رانده شـد و بخش قابل 
توجهی از دوران نوجوانی خود را در فرار به سـر برد. ِکنی از 12 سـالگی شـروع به شـعر 

گفتـن کـرد. وی در آهنگ »زندگـی هنرمند« می گوید:
«یادت می آید؟ در یک نوجوانی پر خشونت رشد کردم

این دخترک همیشه در حال فرار است
عاشق آزادی است

من از تبلیغات خوشم نمی آید
من هنرمند هیچ کس نیستم

برای دل خودم خودکار به دست می گیرم
وقتی کف خیابان ها زندگی می کردم چه کسی پیشم بود؟

هیچ کس!
زندگِی سگی!

من دیگر به آن سگدانی برنمی گردم»
آثـار ِکنـی آغکانـا بـه وضوح خشـم و خشـونتی کـه در کودکـی و نوجوانی دیـده را بروز 
می دهـد. وی در سـال 2004 در شهر»مارسـی« فرانسـه گـروه »مـردم خشـمگین« را 
تأسـیس کـرد که درجنبـش »دگـر جهانی سـازی« فعالیت می کنـد. این گـروه موضعی 

روشـن در برابر نژادپرسـتی و سـرمایه داری دارد.

بـه روشـنی از مطالب باال می توان برداشـت کرد که شـرایط ناگواری کـه بر یک کودک 
تحمیـل مـی شـود اگر بـر او تأثیر مخربی داشـته باشـد به گونـه ای که تا آخـر عمر این 
تأثیـرات بـا او همـراه باشـند، می تواند زندگـی او و بسـیاری از اطرافیـان او را تحت تأثیر 
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم قرار دهد. هیـپ هاپ با کمک عناصـری از قبیـل: رپ خوانی، 
دیوارنـگاری و غیـره سـعی در مبـارزه با پدیـده کـودک آزاری دارد زیرا بـه خوبی با پیامد 
های آن آشناسـت، آشـنا اسـت زیرا خود در میان همین ناعدالتی ها متولد گشـته اسـت.

می گویند زیبا شده ام...
عمــه و مادربزرگــم دورم مــی چرخنــد و دامــن لبــاس را برایــم مرتــب می کننــد.

کلــی هــم برایــم عروســک قشــنگ خریدنــد. می گوینــد آن آقــا بــزرگ عروســکها 
را برایــم خریــده اســت. آقــا بــزرگ کمــی ترســناک اســت. یــک چیــز گنده ســرخ 
روی بینــی اش دارد و دنــدان هایــش ســیاهند. دهنــش هــم بــوی بــدی مــی دهــد. 
خانمــش هــم مثــل آقاهــا ســبیل هــای ســفید دارد. چنــد بــاری نیشــگون هــم بــه 
مــن گرفتــه. امــا عروســک هــا قشــنگ انــد. بابــا گفتــه اســت بایــد از این بــه بعد 
بــا آقــا بــزرگ زندگــی کنــم و هــر کاری هــم خواســت انجــام بدهــم تــا خوشــحال 
ــاال  ــا احتم ــدم. ام ــی فهمی ــه نم ــت ک ــی می گف ــای عجیب ــز ه ــادرم چی ــود. م ش
حرفهــای مهمــی نبودنــد. مهــم تــر از عروســکم هیــچ چیــز نیســت. نمــی دانــم 
چــرا مــادرم مثــل همــه خوشــحال نیســت. بــه بابــا بــا گریــه می گفــت آخــر فقــط 

8 ســال دارد!
مــن کــه خیلــی خوشــحالم. آقــا بــزرگ قــول داده اســت بــاز هــم برایــم عروســک 
بگیــرد. همیشــه دلــم می خواســت عــروس بشــوم. عــروس بــودن چقــدر کیــف 

دارد. عروســکهای زیبــا... لبــاس رنگــی...

عروســک فاجعــه 

مهر آال  وجدانی

روایت سوم شخِص حاضر 
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خشونت در خانواده 

اســتفاده از خشــونت در برابــر فــرد دیگــر براســاس قانــون در نــروژ ممنــوع اســت. تحقیقــات نشــان داده اســت که کــودکان بــه هنگام درگیــری های 
فیزیکــی خشــونت بار، شــدیدا در معــرض آســیب قــرار می گیرنــد. از ایــن رو ممنوعیــت ضرب وشــتم کــودکان بــه عنــوان بخشــی از نظــام تربیتــی 

نــروژ، اصلــی پایــه ای محســوب می گــردد.
تحقیقــات همچنیــن نشــان مــی دهــد کودکانــی کــه شــاهد خشــونت علیــه مــادر، پــدر، خواهــر و بــرادر خــود یــا دیگــر اعضــای خانــواده هســتند، از 
مشــکالت یادگیــری رنــج می برند.بــه عنــوان شــهروند، بایــد در اســرع وقــت هــر گونــه تجربــه یــا مشــاهده هــر گونــه خشــونت در یــک خانــواده را 

بــه پلیــس یــا خدمــات رفــاه کــودکان ،خدمــات مشــاوره خانــواده و پناهــگاه زنــان گــزارش دهیــد.  

خدمات مشاور خانواده

هــدف از فعالیــت دفاتــر "خدمــات مشــاوره خانواده"کمــک بــه کســانی اســت کــه نیاز بــه کمــک مشــاوره ای در مورد مســائل دشــوار پیــش رو دارند. 
در ایــن مراکــز همــگان در صــورت نیــاز، بــه مترجــم دسترســی دارنــد. خدمــات یادشــده بــه شــکل رایــگان ارائه می شــود.

پناهگاه زنان

در کشــور نــروژ اگــر شــما از قربانیــان خشــونت باشــید یــا کســانی را  بشناســید کــه در معــرض خشــونت هســتند، بــا "پناهــگاه زنــان" در محــل خود 
تمــاس بگیریــد. ایــن مرکــز، مشــاوره و راهنمایــی بــه قربانیــان خشــونت، ســوء اســتفاده، تهدیــد، ازدواج اجبــاری، قاچــاق انســان و... را بــه  شــما و 
فرزندانتــان ارائــه مــی دهــد. پناهگاه هــای زنــان در تمــام شــهرها وجــود دارد و  در تمــام طــول شــبانه روز فعــال اســت. وظیفــه "پناهــگاه زنــان" 

حمایــت و پشــتیبانی بــه صــورت گمنــام - بــرای حفــظ امنیــت قربانیــان - مــی باشــد.

سازمان خدمات رفاه کودکان 

وظیفــه ســازمان "خدمــات رفــاه کــودکان" در نــروژ، کمــک رســانی  بــه پــدر و مــادر در فراهــم کــردن بهتریــن شــکل تربیــت و امکانــات  بــرای 
کــودکان خــود مــی باشــد. خدمــات رفاهــی حمایــت از کــودکان و کمــک بــه کــودکان و خانــواده شــیوه های مختلفــی دارد. بــه عنــوان مثــال آنها به 
پــدر و مــادر در مــورد چگونگــی مراقبــت از کــودک مشــاوره داده و بــا بازدیــد از خانــه از نزدیــک میــزان رفــاه کــودک را مــورد بررســی قــرار می دهند.

همچنیــن از وظایــف ایــن  ســازمان کمــک بــه کــودکان در شــرایط دشــوار اســت. شــرایطی ماننــد بیماریهــای ســخت کــه هــر مــورد بــه صــورت 
جداگانــه از خدمــات بهــره منــد مــی شــوند. براســاس قانــون نــروژ خدمــات رفاهــی کــودک یــک حــق جهانــی بــوده و تمامی کــودکان مشــکوک به 
آزار در منــزل بایــد شناســایی شــوند و از کمکهــای الزم بهــره منــد گردنــد. . اولویــت اول ارائــه خدمــات بــه خانــواده هــا و نظــارت بــر کیفیــت زندگی 
کــودک در خانــه و نــزد خانــواده می باشــد. امــا اگــر ایــن ســازمان تشــخیص دهــد کــه کــودک خــارج از خانــه خــود شــرایط بهتــری خواهــد داشــت، 
حتــی بــدون اجــازه والدیــن، شــورای اســتان بــرای امــور اجتماعــی، سرپرســتِی کــودکان را بــه  عهــده مــی گیــرد و معمــوال پــس از طــی فرآینــدی 

معیــن، امــر سرپرســتی را بــه خانواده هایــی بــا شــرایط مناســب انتقــال می دهــد.

بــه طــور کلــی در نــروژ، هیئــت مدیــره شــهرداری هــر یــک از شــهرها، دولــت، شــورای شــهر و اســتان همــه در جنبــه هــای حفاظــت از کــودکان 
دخالــت دارنــد، امــا مســئولیت اصلــی بــرای حفاظــت از کــودکان در ســطح وظایــف عمــده و اساســی دولت اســت. حفاظــت از کودکان شــامل کمک 

شــهرداری در مراقبــت از کــودکان، بهــره بــرداری از موسســات، خدمــات مراقبــت و مداخــالت مبتنــی بــر خانواده اســت.       

ماننــد اغلــب کشــورهای توســعه یافتــه، در نــروژ نیــز ســازمانهای دولتــی مشــخصی وجــود دارنــد که 
کارمندانشــان بــه صــورت مســتمر تــالش مــی کننــد تــا مطمئــن شــوند کــودکان و نوجوانــان قــادر به 
رشــد درمحیطــی امــن هســتند.  قوانیــن بســیار ســختی بــرای جلوگیــری از آزار و اذیــت در مدرســه 
وجــود دارد، و تمــام مــدارس بایــد یــک برنامــه ضــد خشــونت و تمســخر  بــرای معلمــان و دانــش 
ــام کمیســر کــودکان  ــه ن ــروژ دارای ســخنگوی رســمی ب ــد. کــودکان در ن ــه اجــرا بگذارن ــوزان ب آم
هســتند کــه ناظــر منافــع و حفاظــت کــودکان اســت. در ســال 1981 ، نــروژ اولیــن  کشــوری بــود کــه 

چنیــن شــغلی ایجــاد کــرد.
کمیســاریا کــودکان، ماننــد یــک ســخنگو عمــل مــی کنــد. اگــر یــک مــورد خــاص نیــاز دارد تــا بــا 
مقامــات و رســانه هــا مــورد بحــث  قــرار گیــرد، ایــن وظیفه ســخنگوی کــودکان اســت. کمیســاریای، 
همچنیــن بــه عنــوان مشــاور کــودکان و والدیــن کار مــی کنــد تــا مطمئــن شــود نیازهــای کــودکان در 
درجــه نخســت قــرار داده میشــود. هرگونــه تنبیــه بدنــی، چــه در خانــه، در مدرســه، یــا هــر جــای 

دیگــری، تحــت قانــون نــروژی  اکیــدا ممنــوع اســت.

نگاهـــی بـــه سیســـتم  
حفاظـــت از کـــودکان در نـــروژ
ترجمه از نروژی: فاطمه حایر

ساعت    تفکر
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خداوندا ! این زندگی  است که مرا به سمت تو می کشاند یا سرنوشت...؟ هر چه که هست، به سوی تو آمدن 
را دوست می دارم.

یار مرا فراموش مکن تا زندگی ام فراموشم نشود!
مرا فراموش مکن تا برگ های خزان آرام آرام بر زمین بریزند

مرا فراموش مکن تا در خاطرم جاودان باشی
مرا فراموش مکن تا در قلبم زنده باشی

زندگی مثل ماهی ای است که نورش را از خورشید می گیرد
زندگی زمستانی است که وقتی بهار می رسد، به شکوفه های زیبا آراسته می شود

زندگی این گونه آغاز می شود: با عشق، محبت، شادی و لبخند... آیا زندگی زیبا نیست ای زیبا پسند؟

دنیایی به این عظمت، به جنگ و دشمنی و فقر نیاز ندارد،
 آن چه می خواهد، صلح و دوستی است

گاهی یک لبخند کافی است که کودکی را نجات دهد، پس هیچ وقت از لبخند زدن دست بر ندار!

یک اتفاق خوب می تواند زندگی را زیبا کند
 اما یک حرف زشت می تواند زندگی را از هم بپاشد
زندگی یعنی همین: زندگی را نمی توان با پول خرید!

خداوندا ! من نمی دانم چرا می گویند زندگی مثل شبی تاریک است،
 در حالی که آسماِن آن شِب تاریک ُپر از ستاره های درخشان است!

زندگی، نور، لبخند

ریحانه هاشمی

لیال هاشمی

آثار ادبی فرزندان خانه های ایرانی

ویترین

من در این دنیای ُپر از ظلمت و تاریکی در پی روشنایی هستم 
آری! در این دنیایی که در آن دیگر هیچ روشنایی ای وجود ندارد، من هنوز هم به دنبال روشنایی هستم
عاقبت نیز آن روشنایی را نیافتم و باز دچار بن بست روشنایی دیگری شدم...
اما اگر هزار بار دیگر زندگی کنم، باز به دنبال نور خواهم بود.
این طبیعت من است!

سالم بر بارانی که این قدر دلنشین است! 
سالم بر بادی که به نرمی گل می وزد. 

سالم بر آسمانی که این قدر بزرگ و صاف است
 و سالم بر بهاری که در آن شکوفه های زیبا می رویند 

و سالم بر تابستانی که در آن خورشیدی پر نور می درخشد 
و سالم بر پاییزی که در آن غم های جهان مانند برگ ها فرو می ریزند

و سالم بر زمستانی که در آن برف های فراوانی می بارد، برف هایی که در آن گلی مانند گل الله می روید 
و سالم بر دنیایی که در آن هرچه بخواهی وجود دارد، مانند خوشی های کوچک و بزرگ

و سالم بر کسی که تمام این جهان را آفریده است، جهانی که در آن نوری مانند نور الهی می درخشد
و سالم بر شیرمرد جهان دیده ای که غم های زندگی تمام مردمان را بر دوش می کشد.

زندگی مثل بادی مالیم می وزد و مثل کهکشان های آسمان می درخشد و مثل موج های دریا حرکت می کند 
و مثل برگ درختان زیر پای رهگذران می ریزد و تمام می شود.

با لبخند به دنیا نگاه کن، 
دنیا فقط با لبخند روشنایی می گیرد

فقط لبخند است که سبب می شود خورشید، جهان را روشن کند و ُگل  ها برویند
و برای عشق ورزیدن به کودکان این دنیا فقط الزم است لبخند زدن را یاد گرفته باشی
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یکـی بـود، یکـی نبـود. پیـرزن و پیرمـردی بودند که دو پسـر و یک دخترشـان در جوانـی مرده بودند. آن ها بسـیار ناراحت و دل شکسـته بودنـد. پیرزن 
خیلـی بچه هـا را دوسـت داشـت. وقتـی دوسـت هایش را می دیـد کـه بچه و نـوه دارند در دلـش می گفـت ای کاش بچه های مـن هم زنـده بودند و با 

نوه هایـم بـازی می کـردم. یـک روز پیـرزن همین طـور ناراحت در خانه اش نشسـته بـود و گریه می کرد کـه خواهـرزاده اش آمد و از او پرسـید:
ـ خاله جان چرا این قدر ناراحت هستی؟

ـ عزیزم من از این ناراحتم که بچه ندارم. من هم دلم می خواهد مثل همه با نوه هایم بازی کنم.
خواهـرزاده اش بـا شـنیدن ایـن حرف در فکر فرو رفت و خیلی ناراحت شـد و اشـک از چشـمانش جاری شـد. وقتـی پیرزن دلیل ناراحتی اش را پرسـید، 

داد: جواب 
ـ خاله ام در این حال است و من خبر ندارم. خاله جان ناراحت نباش.

آن زن بچه های زیادی داشت و دختر یک ماهه ای هم در بغلش بود. او به خاله اش گفت:
ـ خاله جان! این دخترم را به شما می دهم. اگر ُمرد مال زمین و اگر ماند مال شما!

پیـرزن خیلـی خوشـحال شـد و دختـرک را گرفت. خواهرزاده اش رفت و دیگر برنگشـت که بـرای آخرین بار دختـرش را ببیند. پیـرزن و پیرمرد با تمام 
عشـق ایـن دختـر را بـزرگ کردنـد و نـام او را مریـم گذاشـتند. مریم چهـار ماهه بود کـه پیرمرد و پیرزن بـه زاهدان آمدنـد. مریم خیلی کوچـک بود و 
پیـرزن هـم شـیر نداشـت کـه بـه او بدهد. مریم از گرسـنگی گریه می کـرد و پیرزن از گریـه  او. با هـزاران عذاب مریـم را بزرگ می کردند. یک شـبانه 

روز مریـم از گرسـنگی نخوابیـد. بعـد یواش یواش به بیسـکوئیت مادر و شـیر گاو عادت کرد.
مریـم کـه چهـار سـاله شـد توانسـت حـرف بزنـد. اولین حرفـش به پیـرزن این بـود: مامـان! او با پیـرزن همه جـا می رفت و هر وقت خسـته می شـد 
می گفـت: مامـان بغـل! مامانـش هـم بغلش می کرد و خیلی دوسـتش داشـت. مریم که بزرگتر شـد با پیـرزن و پیرمرد به افغانسـتان رفتنـد. آنجا مریم 
پـدر و مـادر واقعـی اش را شـناخت و فهمیـد کـه مـادرش او را بـه خالـه اش داده اسـت. او خیلی ناراحت شـد و دلش شکسـت. مریم فکـر می کرد هیچ 
خواهـر یـا بـرادری نـدارد امـا او دو خواهـر و چهار برادر داشـت. مریم بـرادر بزرگ و پدرش را خیلی دوسـت داشـت. وقتی به خانه می رفـت، اگر پدرش 

در خانـه بـود، مـادرش بـه او چیـزی نمی گفـت؛ اما اگر پـدرش نبـود او را مـی زد. خواهر بزرگش بـه او می گفت:
ـ برو خونه ی  خودتون! تو خواهر من نیستی. مادر من مادر تو نیست. تو دختر اونهایی.

مریم هم که کوچولو بود و زورش به خواهرش نمی رسید به مادرش می گفت. مادرش هم می گفت:
ـ راست میگه. تو دختر من نیستی. دختر خاله ی من هستی. من تو رو ُمرده حساب کردم. تو برای ما ُمردی. اآلنم برو خونه ی خودتون.

مریم با چشم گریان از آنجا رفت و روز دیگر دوباره آمد و دید که پدر عزیزش در خانه است. مریم لبخند زد و رفت پدرش را بغل کرد و گفت:
ـ پدر خیلی دوستتون دارم.

 پدرش هم گفت:
ـ دختر گلم من هم دوستت دارم.

خالصـه روزهـا و سـال ها گذشـت و وقتی مریم 9 سـاله شـد، از پیـش پدر و مادرش به شـهر »ُقندوز« رفـت و از آن جا به زاهدان. مریـم آن وقت  خیلی 
گریـه می کـرد و در دلش می گفت:

ـ پدر جان! خداحافظ. شاید دیگر همدیگه رو نبینیم.
پیرزن در ایران فامیل زیادی داشـت و مریم با بچه های آنها دوسـت شـد. مخصوصاً با دوقلوها. اسـم آن ها حسـن و حسـین بود. با هم خیلی دوسـت 
شـدند و مثل خواهر و برادر همدیگر را دوسـت داشـتند. چند وقت بعد همه به تهران آمدند و در منطقه ای فقیرنشـین خانه گرفتند. مریم چهارده سـاله 
شـد. خیلـی وقـت بـود کـه پـدرش را ندیده بود و دلتنـگ اش بود. مریـم از مادرش کینه به دل داشـت. قلبش شکسـته بـود. در ظاهر می خندیـد اما در 
باطن اشـک می ریخت. داشـت ذره ذره می سـوخت اما به کسـی نشـان نمی داد. پیرمرد و پیرزن فکر می کردند مریم خوشـحال اسـت اما نمی دانسـتند 
در قلب او طوفانی اسـت که هیچ وقت تمام نمی شـود. پیرمرد و پیرزن دوسـت داشـتند مریم را به مدرسـه بفرسـتند، اما بسـیار فقیر بودند و نمی توانستند 
خـرج مدرسـه را بدهنـد. پیرمـرد خـرج خانه را هم بـه زور درمی آورد. آن ها از این وضع ناراحت بودند. مریم دوسـت داشـت درس بخواند و دکتر بشـود...

این داستان شبیه داستان حسرت بار زندگی میلیون ها کودک بازمانده از تحصیل و ساکن در مناطق محروم می شد اگر نبودند 
کسانی که مسئوالنه و پیگیر، خانه ای ایرانی از جنس عشق در محله زندگی این دختر با استعداد برپا کنند. امروز سهم او دفتر 

و قلم و کتاب و ساعات زیبایی است که به یادگرفتن می گذراند. 
بی گمان آموزش و شادی حق همه ی کودکان است، اما اگر همه ی ما به آفرینش آن ها برای کودکان دنیای مان تعهد نداشته 

باشیم، این جمله، چیزی جز شعار نیست و تکراِر هزارباره ی آن نیز از دردهای هیچ کودکی نخواهد کاست.

ویتریـــن
ــد ــا بمانـ ــم جـ ــو هـ ــاید دل تـ شـ

در گنـــدم زار موهـــای دختـــر بچـــه ای...

ــن ــارج از متـ خـ

مریم.الف

ــت.  ــه ای آرام نمی گرفـ ــا لحظـ ــادی بچه هـ ــاد شـ ــود و فریـ ــدا بـ ــن یلـ جشـ
ــان  ــی از شب هایشـ ــگار رؤیایـ ــم. انـ ــان هـ ــرار لرزان شـ ــی قـ ــای بـ مردمک هـ
تعبیـــر شـــده باشـــد و دلهـــره ی پایـــاِن زود هنگامـــش در دل شـــان باشـــد. لحظـــه ای را 
ـــت  ـــا بُه ـــا، ب ـــری تنه ـــا دخت ـــو ام ـــن هیاه ـــد. در ای ـــت نمی دادن ـــادی از دس ـــرای ش ب
همـــه را نـــگاه می کـــرد. پَـــِک جشـــن را کـــه بـــه  دســـتش دادم خـــم شـــدم و 
ـــم:  ـــمانم ریخت ـــه چش ـــود را ب ـــده ب ـــدم ش ـــا عای ـــادِی بچه ه ـــه از ش ـــی ک ـــام ذوق تم
ـــمان ذوق زده ام  ـــا چش ـــگار ب ـــرد. ان ـــم ک ـــط نگاه ـــم!«. فق ـــز دل ـــدی عزی ـــوش اوم »خ
ـــن  ـــرار م ـــه اص ـــالن. ب ـــا در س ـــادی بچه ه ـــای ش ـــا فریاده ـــا ب ـــد ی ـــه باش بیگان
بـــا خجالـــت لیـــوان شـــربتی برداشـــت. نگاهـــم بی اختیـــار دنبالـــش می کـــرد. 
ـــم  ـــوی چش ـــاد ت ـــیقی و فری ـــف و موس ـــت و ک ـــه دس ـــان آن هم ـــکوتش در می س
ـــم و  ـــت گرفت ـــه  دس ـــت هایش را ب ـــراغش. دس ـــم س ـــاوردم و رفت ـــت نی ـــی زد. طاق م
ـــردارد،  ـــرک ب ـــکوتش ت ـــازک س ـــی ن ـــه چین ـــاید ک ـــدم، ش ـــد خندی ـــم زدم و بلن ـــه ه ب
ـــدادش  ـــه امت ـــود ک ـــه ب ـــه و نیم ـــد نصف ـــک لبخن ـــم ی ـــا نصیب ـــت. تنه ـــا برنداش ام
از پشـــت لب هـــا فراتـــر نمی رفـــت. موگندمـــِی مـــن، انـــگار کودکـــی از یـــادش 
رفتـــه بـــود. ذوق  کردن هـــای بی بهانـــه هـــم. دل مـــن جـــا مانـــد. در گنـــدم زار 

ـــود... ـــه ب ـــر رفت ـــی اش از خاط ـــه کودک ـــه ای ک ـــر بچ ـــای دخت موه

روایت سوم شخِص حاضر 
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: ماندال  نلسون 
هستم مبارزه  حال  در  که  بودم  برده  پی 
دهم! انجام  دیگری  کار  توانم  نمی  این  جز  و 

مســـیر تغییـــر

. در زندگی ام کم کم به این نکته پی بردم که برای پیشرفت الزم نیست 
به حمایت خانواده یا نسبتی که با رئیس قبیله و شاه داشتم متکی باشم و 
با مردمی رابطه برقرار کردم که یا از ارتباط من با خاندان سلطنتی تمبو 
بی اطالع بودند و یا در صورت اطالع نیز اهمیتی به آن نمی دادند. من دارای 
خانه ای هرچند کوچک بودم و اعتماد بنفس و پشتکاری که برای روی پای 

خود ایستادن ضروری بود، داشتم.
. من ناآگاهانه به تقسیمات و جداسازی قومی که دولت سفید پوست مشوق 
آن بود تن داده بودم و زبان قوم و خویشان خود را نمی دانستم. بدون آشنایی 
با زبان نمی توان با مردم حرف زد و منظور آنها را درک کرد. نمی توان در 
امید ها و آرمانهای آنها شریک بود. تاریخ آنها را فهمید شعرشان را ستود و 
یا از آرزوهایشان لذت برد. بار دیگر پی بردم که ما اقوامی متفاوت با زبانهای 
جداگانه نیستیم، بلکه یک قومیم. دانشگاه» ویتز «دنیای تازه ای را به روی 
من گشود. دنیای ایده ها و عقاید سیاسی و بحث های پرشور، دنیایی که 
در آن مردم شیفته سیاستند. من آنجا در میان متفکران سفید پوست و 
هندی هم نسل خود بودم. در میان مردان جوانی که جلودار مهمترین جنبش 
سیاسی سالهای آتی بودند. من برای اولین بار افرادی هم سن و سال خود را 
کشف کردم که با مبارزات آزادیخواهی ارتباط محکمی داشتند؛ افرادی که 
با وجود امتیازات نسبی خود حاضر بودند جانشان را در راه آرمان مظلومان 

نثار کنند.
 برای من لحظه مشخصی برای کشف حقیقت وجود نداشته و هیچ چیز 
به خصوصی ناگهان الهام بخش من نشده است. فقط مجموعه ای منظم از 

هزاران مورد بی حرمتی، هزاران مورد ُخرد شدن شخصیت و هزاران مورد 
لحظه های از یاد رفته مرا به خشم می آورد و شورشی می کرد و این خواسته 
را در من تقویت می کرد که با سیستمی که مردم مرا اسیر خود کرده مبارزه 
کنم. هیچ روز به خصوصی وجود نداشته که در آن روز گفته باشم از امروز به 
بعد زندگی خود را وقف آزادی مردم می کنم؛ بلکه فقط پی برده بودم که در 

حال مبارزه هستم و جز این نمی توانم کار دیگری انجام دهم.
. ناسیونالیسم آفریقایی شعار جنگی زمان بود و آنچه که اصول اعتقادات 
ما را تشکیل می داد عبارت بود از خلق یک ملت واحد از طریق ترکیب 
قبایل مختلف و پایان دادن به سلطه سفید پوست ها و تشکیل نوعی دولت 

دموکراتیک واقعی.
ها  آفریقایی  خود  دست  به  فقط  ها  آفریقایی  ملی  آزادی  معتقدیم  ما   .
ممکن خواهد بود. لیگ جوانان کنگره باید نیروگاه و مغز متفکر برای حس 

ناسیونالیسم آفریقایی باشد.
. ما از ایدئولوژی خارجی استفاده می کنیم، اما وارد کردن یک ایدئولوژی 

کامل به آفریقا را رد می کنیم.
.  در یکی ازبزرگترین عملیات هماهنگ در تاریخ آفریقای جنوبی معدنچیان 
به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در جریان آن همبستگی خود را حفظ 
رهبران  بود.  رحمانه  بی  عملیاتی  دولت،  جویانه  تالفی  عملیات  نمودند. 
اعتصاب دستگیر شدند مورد تفتیش قرار گرفتند و من حمایت خود را از 

آنها اعالم کردم.

.   مبارزه در راه آزادی فقط مسأله ایراد سخنرانی، برگزاری جلسات و میتینگ 
تصویب قطعنامه و اعزام هیاتهای نمایندگی نیست، بلکه به سازماندهی دقیق 
فعالیت و مبارزه ی توده ها و از همه باالتر نترسیدن از رنج و مرارت و تمایل 

به فداکاری نیاز دارد.
.  هرچند وقت زیادی برای زندگی خانوادگی نداشتم. اما از آن لذت می بردم. 
بازی کردن با فرزندم، حمام بُردن و غذا دادن به او و خواباندنش با قصه ای 
کوتاه برای من دلپذیر بود. در واقع من عاشق بازی کردن و حرف زدن با 

بچه ها هستم.
.  درسیاست اهمیتی ندارد که شما چقدر و چگونه برنامه ریزی می کنید؛ چون 

اغلب اتفاقات و شرایط هستند که سیر وقایع را مشخص می کنند.
. من به این حقیقت پی بردم که مبارزه به معنی اختصاص دادن همه چیِز 
خود به هدف است. مردی که درگیر مبارزه می شد، مردی بدون زندگی 

خانوادگی بود.
.  اغب اوقات وظیفه من حل اختالفات در مناطقی بود که قرار بود عملیات 
در آنها شروع شود و یا آنکه اخیرا عملیات را شروع کرده بودند. در آن روزها 
که وسایل ارتباط جمعی برای آفریقایی ها محدود بود یا اصال وجود خارجی 
نداشت، سیاست موضوعی ناشناخته و محدود بود و ما مجبور بودیم با مراجعه 

با تک تک افراد آنها را به سیاست جلب کنیم.
. بسیاری از سیاهان در آفریقای جنوبی معتقد بودند که هر گونه تالش از 
سوی سیاهان برای مخالفت با سفیدپوست ها احمقانه و بی فایده است و 
شکست خواهد خورد؛ زیرا سفید پوست ها خیلی زرنگ و قوی هستند. از نظر 
این جاسوس ها ما تهدیدی علیه منافع سیاهان بودیم، نه علیه ساختار سفید 
پوست ها ! زیرا سفیدپوست ها از آن پس به دلیل اقدامات چند سیاهپوست 

آشوب طلب با مردم سیاهپوست بدرفتاری می کنند.
.  ما بشدت به خود می بالیم که در طول شش ماه عملیات ما حتی یک مورد 
خشونت و بی نظمی از طرف ما مشاهده نشده بود.نظم و انضباط نیروهای 

مقاومت نمونه بود.
. یکی از نخستین مسائلی که باید  برای من حل می شد، این بود که من شب 
اول آزادی را کجا باید سپری کنم؟! خودم دوست داشتم شب را در  کیپ 
فلتز شهرک شلوغ و پر سروصدای مخصوص سیاهان ورنگین پوستان سر 
کنم تا همبستگی خود را نسبت به مردم نشان دهم؛ اما هم قطاران من و 
بعد از آنها همسرم گفتند به علل امنیتی باید شب را با اسقف  دزموند توتو  در 
اقامتگاه اسقف که  ساختمانی  با شکوه دریک محله ی سفید پوست نشین 
بود بگذرانم. ساعت دقیق برای آزاد شدن من سه بعد از ظهر تعیین شده بود. 

. دوستان و هموطنان من! به نام صلح، دموکراسی و آزادی برای همگان 
به شما سالم می کنم! من در اینجا نه به عنوان یک پیامبر بلکه به عنوان 
قهرمانانه  های  فداکاری  ام.  ایستاده  مقابلتان  در  شما  کوچک  خدمتکار 
و خستگی ناپذیر شما بوده که امکان داده من امروز اینجا باشم. بنابراین 

سالهای باقیمانده عمرم را در اختیار شما خواهم بود.
. هر مرد در زندگی خود دو تعهد دارد؛ یکی تعهد در قبال خانواده، یعنی 
والدین، همسر و فرزندانش و یکی دیگر در برابر مردم جامعه و کشورش. 
در یک جامعه مدنی و انسانی هر مرد می تواند براساس تمایالت و توانایی 
های خود این دو تعهد را به جا آورد. اما در کشوری مثل آفریقای جنوبی 
برای مردی سیاه پوست اجرای هر دو تعهد تقریبا ناممکن بود. به این ترتیب 
تعهد من در برابر مردم و میلیون ها تن از اتباع افریقای جنوبی که هیچگاه 
آنها را نمی شناختم، به بهای از دست دادن افرادی تمام شد که به خوبی می 
شناختم و به آنها عشق می ورزیدم. این موقعیت به سادگی و در عین حال 
به پیچیدگی لحظه ای است که کودکی از پدرش می پرسد: چرا نمی توانی 
پیش ما باشی ؟  و پدر باید این کلمات دشوار را بر زبان آورد: » بچه های 
کوچک دیگری مثل تو وجود دارند. بچه های بسیار زیادی مثل تو هستند...« 

و بعد صدایش خاموش می شود.
. وقتی از زندان آزاد شدم مسئولیتم این بود که هم ظالم و هم مظلوم را آزاد 
کنم. برخی می گویند که این ماموریت اکنون انجام شده است. اما من می دانم 
که این طور نیست. واقعیت این است که ما هنوز آزاد نیستیم؛ فقط این آزادی 
را بدست آورده ایم که آزاد باشیم و این حق را به ما داده اند که زیر بار ستم 
نباشیم. ما هنوز قدم نهایی را در این سفر برنداشته ایم. چون آزاد بودن فقط 
دور انداختن زنجیرها نیست، بلکه زندگی کردن به شیوه ای است که آزادی 
دیگران را نیز محترم شمارد و ترویج بخشد. آزمون واقعی اخالص ما نسبت 
به آزادی تازه شروع شده است. من آن راه دشوار و طوالنی به سوی آزادی را 
پیموده ام. سعی کرده ام در این راه متزلزل نشوم. البته در این راه اشتباهاتی 
مرتکب شده ام اما به این راز پی برده ام که بعد از باال رفتن ازهر تپه ای در 
می یابید که تپه های بسیاری برای باال رفتن از آنها در پیش دارید. من گاهی 
برای چشم انداز زیبای اطراف خود و مسافتی که پیموده ام لحظه ای توقف 
کرده ام، اما فقط برای یک لحظه می توانم توقف و استراحت کنم، چون 
همراه با آزادی، مسئولیت هایی نیز وارد زندگی می شوند و من نمی توانم 

درنگ کنم، چون هنوز این راه دشوار و طوالنی من به پایان نرسیده است.

برگرفته از کتاب  راه دشوار آزادی   اثر نلسون ماندال)ترجمه مهوش غالمی( 
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وقتی داشتم از پنجره ی ماشین برای آخرین بار به کوچه ها و خیابان هایی که 
سال ها اونجا بودم، نگاه می کردم، اشک تو چشمام جمع شد. توی این فکر 
بودم که آیا دوباره می تونم از کنار این محله و اتفاقاتش بگذرم؟ یا محله ی 
دیگه ای می تونه جای خالیش رو پر کنه؟ یا اصاًل سفر ما به چه خیابون و 
محله ای ختم میشه؟ آیا اونجا بچه هایی هستن که تو کوچه هر روز مشغول 
بازی باشن؟ از این که از دوستام جدا می شدم، ناراحت بودم و احساس 
می کردم تنهایی کم کم داره میشه یارم ... خاطراتی که کنار دوستام داشتم، 
مثل یه فیلم از جلو چشمام رد می شدن. وقتی به این جدایی که زمانش 
حتی می تونست ابدی بشه فکر می کردم دیگه دوست نداشتم حتی یک 
قدم به جلو بردارم ... چرا باید این اتفاق ها رخ بده؟ چرا باید 14 سال زندگی 
رو که با تالش زیادی گذشته کنار بذارم و دوباره از اول یه زندگی متفاوت 
رو شروع کنم؟ احساس می کنم این حادثه تکراریه و یا بار دیگه هم برام 

اتفاق افتاده. اما من تو اون زمان نبودم ... زمانی 
که پدر و مادرم از تمام نزدیکانشون جدا شدن 
و به کشور دیگری رفتن. من هم این فرصت 
رو دیگه پیدا نکردم که نزدیکام رو ببینم ... پدر 
و مادرم خانوادههاشون رو رها کردن و تا به 
امروز که سال ها گذشته، هیچ کدوم از اون ها 
را ندیدن. شاید من اون احساسی روکه پدر و 
نمی کردم.  درک  زمان  اون  در  داشتن  مادرم 
چون هیچ وقت پدربزرگم، مادربزرگم، عموهام، 
خاله هام و ... رو ندیده بودم که احساسی نسبت 
به اونا داشته باشم ... ولی امروز کاماًل اون حس 

رو درک می کنم، چون از عزیزترین کسانم جدا می شم و پایان این جدایی 
شاید مرگ باشه ... چرا مردمم هر روز باید این اتفاق رو تحمل کنن؟ چرا  
این فرصت رو ندارن که لطف پدر و مادرشون رو حداقل کمی جبران 
کنن؟ چرا باید غریب باشن؟ چرا باید تنها و بی َکس زندگی کنن؟ چرا باید 
زندگی سردرگم داشته باشن؟ سوال و سوال و سوال و هزاران سوال دیگه 
از خیابونهای مغزم عبور کرد و دنبال جواب بود. اما حتی برای یکی از اون ها 
پاسخی پیدا نشد ... من تالش می کنم پاسخ این سوال ها رو پیدا کنم تا 
شاید کمی زندگی رو درک کنم ... چه کسی پاسخگوی این سوال هاست... 
آیا اصال کسی هست؟ یا هست و پیگیری نمیکنه؟ یا شاید اون هم  تنها 

و بی َکسه؟ و باز هم سوالهای بی پاسخ...

بوده اند، مهاجرتی که  درگیر مهاجرت  زیادی  مردم  اخیر  در چند سال 
عاقبتش را نمی دانند. حتی از این که خواهند رسید یا نه هم خبر ندارند ... اما 
خب برای فرار از جنگ و خونریزی کار دیگری هم از دستشان بر نمی آید 
... اما چرا جنگ و خونریزی؟! خیلی از این مردم از کشور افغانستان اند که 
سال هاست درگیر جنگ هستند. مردم زیادی از شهرها و والیات متفاوت 
راهی این سفر احتمالی شدند. این مهاجرت به نفع هیچکس نبود. کشور 
افغانستان کودکان، نوجوانان و جوانان بسیاری را از دست داد. جوانانی که 
آینده یک کشور هستند و این یعنی کشور افغانستان آینده خوبی در پیش 
نخواهد داشت ... مادرانی که از غم فرزندشان ادامه زندگی را با نفرین خود 
می گذرانند و ناراحتند که چرا در ازای یک زندگی خوب کودکان جان خود را 
از دست داده اند .... خواهرانی که سال ها از برادرانشان دور می مانند و شاید 
هرگز آنان را نبینند.  برادرانی که در برابر چشمانشان مرگ خواهرانشان را 
دیدهاند و این صحنه سال هاست آزارشان 
می دهد. دوستانی که بعد از سال ها، شاید 
برای همیشه از یکدیگر دور می شوند ... 
هر چند که امکان دارد به آسایشی ابدی 
برسند؛ اما زندگی بی آرامش بی معنی است 
و البته همه شانس رسیدن به این آسایش 
بی معنی را ندارند. بعضی می میرند،  بعضی 
و   می  شوند  آواره  بعضی  می شوند،   گم 
بعضی بدبخت تر از قبل به همان جنگ و 
خونریزی بر می گردند. زمان کوتاهی بود؛ 
اما مردم زیادی زندگی های خود را از دست 
دادند. حتی در کشور خود هم حیران و بی تکلیف شدند . از دگرگونی رنج 
می برند. اما چرا باید این گونه شود؟ چرا باید جنگ برای کشور و خون را به 
جنگ برای آسایش ترجیح داد؟ چه کسی پاسخ این سوال ها را می دهد؟ 

آیا کسی هست؟ 

* رقیه از فرزندان جمعیت امام علی)ع( است که خانواده اش پیش از تولد 
او به ایران مهاجرت کرده بودند. چندی پیش رقیه به همراه خانواده به قصد 
مهاجرت به سرزمینی دیگر، از ایران رفتند. مهاجرتی که بی مخاطره هم 
نبود. رقیه نوجوانی بسیار با مطالعه است که  عالقه   وافری به   نوشتن   و   

روزنامه نگاری دارد و در ایران دوره خبرنویسی را گذرانده بود.  

کودکان را به آب بیندازید،
زنده به گورشان نمایید!

بگذارید هیچ گوِش معصومانه ی کودکانه ای
تحّجِر جنگ آباِد مدرنیسم را نشنود.

بگذارید دریا آرامگه پاک کودکان باشد،
و زمین جوالنگاه حرص ما ستیزجویان...

بگذارید از هزاران فاجعه یکی را عکس بگیریم و
گوش حقوق بشر را برای چند ساعت نه برای چند روز به 

کرنای ترّحم کر کنیم.
و بعد باز هم بجنگیم تا عکس ژورنالیستی بعدی...

و این بار سالخی روح کودکان را به چرتکه ی عقل اندود 
آدمیان بیندازیم،

تا ببینیم چند کودک زیر آوار آب های خونین جان داده اند،
و چند کودک جان خواهند داد؟

و ما همچنان گلستان جهان را مملو کنیم از شاخه گل های 
جنگ و ویرانی

و خون به پای کوِد َددخویی آدمی بپاشیم...

دریا شرمش آمد حجم وارسته و بی گناِه او را ببلعد، به 
ساحلش باز پس داد،

شرم باد آدمی و حاصلش را...

آیــالن  بــرای 
 ، ت جــر مها
ــرس آوارگی ــی و ت درِد جدای

و هــزاران هــزار کــودِک مهاجــِر قربانــِی جنــگ
مهران بخشی پور

رقیه حسینی *

طـعم    غربتطـعم    غربت

در ایــن چنــد ســال اخیــر مــردم زیــادی 
ــی  ــد، مهاجرت ــرت بوده ان ــر مهاج درگی
کــه عاقبتــش را نمی داننــد. حتــی از 
ــز  ــه نی ــا ن ــید ی ــد رس ــه خواهن ــن ک ای
ــرار  ــرای ف ــا خــوب ب ــد ... ام ــر ندارن خب
ــم  ــری ه ــزی کار دیگ ــگ و خونری از جن
ــرا  ــا چ ــد ... ام ــر نمی آی ــان ب از دستش

ــزی؟! ــگ و خونری جن
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طـعم    غربت

عدالت آموزشی برای مهاجران 
حدود یک سال است که این سه برادر را می شناسم: مهرداد، حسین و 
محمد. به وضوح بسیار آرامتر و مودب تر از کودکان هم سن و سال خود در 
این محله ی حاشیه نشین هستند. مهرداد دوازده، حسین ده و محمد هشت 
سال دارد. هر سه در مترو، حوالی پارک ملت و خیابان میرداماد دستفروشی 
می کنند تا خرج خانواده و بار پدر بیمار خود را به دوش کشند. زمانی از 
افغانستان به ایران آمدند و در بندرعباس ساکن شدند. مهرداد و حسین در 
آنجا به مدرسه  می رفتند. پس از مدتی به کشور خود بازگشتند؛ اما جنگ و 
ناآرامی فرصتی برای ماندن به آنها نداد. این بار به صورت غیرقانونی وارد 
ایران شدند. برای ورود قانونی باید مبلغی به ودیعه نزد دولت افغانستان می 
گذاشتند که فقر این امکان را از آنها گرفت. به تهران آمدند. اما دیگر امکانی 
برای تحصیل نداشتند و تنها کالسهای درس جمعیت امام علی )ع( بود که 
تا اندازه ای آنها را در فضای مدرسه و آموزش نگه می داشت. حاال حکم 
جدید رهبر روزنه ای از امید را برای ادامه ی تحصیل آنها باز کرد تا آنها که در 
کودکی بزرگی می کنند و کودکی کردن را فراموش کرده اند از حق ابتدایی 

آموزش برخوردار شوند اما ...
اواسط سال 1394 بود که طرح فرمان  )حکم رهبری برای آموزش همه 
ی کودکان افغان( صادر شد. وقتی به متن حکم می نگریم تفاوتهای بسیار 
آشکار آن با آنچه در عمل برای ثبت نام آنها به مرحله اجرا درآمد توجه را 
به خود جلب می کند. متن حکم اینگونه بود:  هیچ کودک افغانستانی، حتی 
مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند، نباید از 

تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند .
آنچه از طرح فرمان برداشت می شود عدم تبعیض در فرآیند ثبت نام بین 
دانش آموزان ایرانی و افغان است. این عدم تفاوت باید در کل فرآیند شامل 
مهلت ثبت نام، نوع مدارسی که این کودکان قادر به ثبت نام در آن می باشند 
و حتی نحوه ی برخورد با کودکان دیده شود. اما در عمل رفتارها به گونه ای 

دیگر بود.
در زیر به برخی از تبعیض های آشکار که در مرحله ی اجرا رخ داد اشاره می 
شود تا به روشنی شاهد باشیم که روح این طرح نه تنها مورد توجه قرار 
نگرفت که به بهانه های مختلف نقض شد تا سرپوشی باشد بر بسیاری 
از معضالت دیگر از جمله مشکالت فرهنگی، نارسایی سیستم اداری و 

برخوردهای سلیقه ای در اجرای دستورالعمل های قانونی.
1-مهلت ثبت نام برای دانش آموزان ایرانی اوایل تیرماه بود؛ در حالیکه 
دستورالعمل ثبت نام بچه های افغان که فاقد مدارک هویت می باشند در 
مرداد ماه اعالم شد؛ آن هم تنها با یک فرصت یک هفته ای! همین فرصت 
یک هفته ای که به صورت ناگهانی اعالم شد بیانگر این است که نظام 
آموزش و پرورش ما تمایل چندانی به ثبت نام این کودکان نداشت و اولین 
نقض آشکار حکم در همین جا صورت پذیرفت. فرصت کوتاهی که باعث 
شد بسیاری از خانواده ها که به علت فقر مالی حتی در خانه تلویزیون هم 
ندارند از موضوع بی خبر مانده و موفق به ثبت نام نشوند. بسیاری از آنها نیز 
که موفق به طی مراحل اولیه شدند، در انتها در مدارس با این پاسخ مواجه 

شدند که  مهلت ثبت نام تمام شده و یا اینکه ظرفیت ندارند!    اما این تنها 
صدای اولین پتک هایی بود که بر پیکره ی امید شکل گرفته در دل این 

کودکان وارد می آمد.
2-فرآیندی برای ثبت نام توسط آموزش و پرورش اعالم شد اما در هیچ 
جای این فرآیند چیزی در مورد اخذ شهریه برای ثبت نام این کودکان قید 
نشده بود. طی این فرآیند اداری خود مستلزم صرف هزینه هایی از سوی 
این خانواده ها بود. آنها این هزینه ها را تقبل کردند اما وقتی به ایستگاه آخر 
که ثبت نام نهایی بود رسیدند با ارقامی مانند 200 و 300 هزار تومان برای 
شهریه مواجه شدند که طبعا توانایی پرداختش را نداشتند و از ثبت نام انصراف 
دادند. جالب آنکه این اعداد شهر به شهر و مدرسه به مدرسه تغییر  می کرد. 
در یکی از مدارس شیراز حتی عدد 900 هزار تومان هم طلب شده بود! در 
حالیکه آموزش و پرورش می توانست این مبلغ را به صورت شفاف اعالم 
کند تا این خانواده ها از ابتدا تکلیف خود را بدانند. عدم شفافیتی که نتیجه ای 
جز این نداشت: انصراف از ثبت نام به خاطر فقر! گویی این پدیده  شوم باید 
در همه جا بر پیکره این جماعت چنگ بیندازد، زور بازوی خود را به رخشان 

بکشد و در آخرین گام دست ناامیدی را به محکمی بر سینه شان بکوبد.
3-سلیقه ای رفتار کردن و عدم استفاده از بندهای قانونی برای پیشبرد این 
کار مساله دیگری بود که در این موضوع رخ نمود؛ که حکایت از نارسایی 
سیستم اداری و دولتی ما دارد. در حالیکه مسئولین آموزش و پروش مناطق 
در هر شهر بنا به اختیارات قانونی می توانستند از دانش آموزان آزمون تعیین 
سطح بگیرند، بسیاری از این کار اجتناب کردند تا خود سنگی بزرگتر در این 
راه انداخته باشند؛  و برای مثال کودکی که تا پنجم دبستان را پیشتر گذرانده، 
مجبور باشد از اول دبستان سر کالس بنشیند که هم محدودیت های قانونی 
دارد و هم باعث سرخوردگی آن کودک می شود. همکاری برخی مسئولین 

دلسوز و نوع دوست در مراکز آموزش و پرورش، از جمله در گرگان، نشان داد 
که این کار به راحتی قابل انجام است اما در بسیاری جاهای دیگر از انجام 
این آزمون خودداری می شد. در برخی نقاط مانند قرچک هزینه ای برای 
آزمون گرفته شد و آزمونی برگزار نگردید. در ضمن در بعضی مناطق، زمان 
آزمون 25 شهریور اعالم شد که در صورت رد شدن در آزمون زمانی برای 
بازبینی و اعتراض به نتیجه وجود نداشت. با توجه به سلیقه ای رفتار کردن و 
بی میلی که در ثبت نام این کودکان در سیستم آموزش و پروش دیده شد 
به احتمال زیاد برگزاری و اعالم نتایج این آزمون نیز شاهد سلیقه ای رفتار 

کردن و سنگ اندازی هایی بوده است.
4-در شهری مانند کرمان مسئولین مربوطه به صورت کامل منکر دریافت 
چنین دستورالعملی شده اند! گویی این شهر برای خود قوانین جداگانه دارد. 
برخوردی که در کرمان با سازمانهای مردم نهاد که برای ثبت نام این کودکان 
تالش می کنند صورت گرفته این است که ما می خواهیم اینها را از ایران 
بیرون کنیم! آن وقت شما می خواهید آنها را در مدرسه ثبت نام کنید؟ شگفتا 
که خود را حق می پندارند و آنکه برای این کودکان، که تجسم زیبایی و 
معصومیت هستند، خود را به آب و آتش می زند را مصداق ناحق می پندارند!
5-  یکی دیگر از مسائل تبعیض آمیز، اعالم برخی مدارس محدود بود که 
ثبت نام بچه های افغان در آنها صورت گیرد. این مدارس نیز دو روش را 
در پیش گرفتند. در روش اول نوبت صبح برای کودکان ایرانی و نوبت ظهر 
برای افغانها در نظر گرفته شد. در اصفهان و احمدآباد مستوفی )در تهران( 
این چنین عمل کردند. اولین مرحله جداسازی کودکان در همین جا رقم 
می خورد. به عالوه آنکه کیفیت آموزش در نوبت ظهر این مدارس بسیار 

پایین تر از نوبت صبح همان مدارس است. اما این پایان کار نیست. 
در حالیکه تعداد این مدارس انگشت شمار است )برای مثال در یزد تنها دو 
مدرسه برای ثبت نام این کودکان در نظر گرفته شد: مدرسه پسرانه کرباسی و 
مدرسه دخترانه حجاب( مشکل دوری از مدرسه و رفت و آمد باعث می شود 
تا بسیاری از خانواده ها از ثبت نام کودکاِن خود خودداری کنند. در روش دوم 
در این اندک مدارس معرفی شده، بچه های ایرانی و افغان همگی قرار است 
در کنار هم درس بخوانند اما شگفت آنکه برخی از همین مدارس نیز به بهانه 
اینکه فرصت ثبت نام تمام شده و ظرفیت ندارند از ثبت نام کودکان افغان 

خودداری می کنند و اینگونه بذر ناامیدی را در دلهای پاک آنها می ریزند.
6-صحبت با یکی از مدیران مناطق آموزش و پرورش در تهران پرده از 
اتفاقات حیرت انگیز دیگر برداشت. به گفته این مقام مسئول که خواست 
نامش فاش نشود در این منطقه از تهران برخی مدارس را از رده خارج یا 
تخریب کرده اند. این کار به این دلیل انجام شده است تا کودکان محله های 
معضل خیز که افغانها هم عده ای در آن مناطق ساکنند در این منطقه آموزش 
و پروش قرار نگیرند و به مدارس منطقه دیگر بروند. ضمناً در منطقه یاد شده 
برخی مدارس از ثبت نام کودکان بدسرپرست اجتناب می کنند و  از ثبت 
نام بچه های افغان نیز؛ چون تصور می کنند که این مساله باعث بدنامی آن 

منطقه می شود! 
7- اما به نظر می رسد مشکل اصلی که شاید برخی از موارد باال نیز از آن 
منشأ بگیرد بحث فرهنگی باشد. این مساله بعد از سالها حضور افغانها در 
ایران همچنان به قوت خود باقیست و تالشی هم برای بهبود آن در قالب 
یک برنامه مشخص و مدون صورت  نمی پذیرد. مشکلی که در رابطه با 
همین دستور اخیر در مراکز کفالت، ادارات آموزش و پرورش، مراکز بهداشت، 
مدارس و حتی والدین دانش آموزان ایرانی خود را نشان داد که باید با تأسف 
آن را نمودی کامل از مسأله نژادپرستی دانست. این مساله تا بدانجا عمیق 
شده است که برخی مدارس عنوان کرده اند که والدین دانش آموزان ایرانی 
گفته اند که اگر افغانها را ثبت نام کنید ما بچه مان را به این مدرسه نمی 
آوریم! این نوع بیان نشان از یک کم کاری مستمر در تمام سالهای حضور 
افغانها در ایران دارد که هیچ برنامه ای برای سازگاری جامعه ایران با این 
مهاجرین که بنا به اجبار جنگ های طوالنی مدت مجبور به ترک خانه 
و کاشانه ی خود شدند وجود نداشته است. عدم وجود برنامه و عدم این 
پذیرش، هیچ کمکی به جامعه ی ایران ننمود که شکاف را نیز بین این 
مهاجرین و جامعه ایران بیشتر کرد که خود تبعات منفی اجتماعی را به دنبال 

داشته است. 
حال پس از صدور این فرمان بهتر است که یک بار برای همیشه یک برنامه 
مدون فرهنگی در نظام آموزشی ما به اجرا درآید تا کودکان ما نیز نوعی از 
همزیستی مسالمت آمیز و توام با احترام را با سایر اقوام و ملل بیاموزند. این 
مساله به مرور زمان در باال بردن سطح اخالقی و فرهنگی جامعه ایران 

کمک شایان خواهد نمود.
هدف از این نوشته آن بود تا گامی هر چند کوچک در راه هموارسازی 
تحصیل کودکان افغان بردارد. چرا که کودکان روح پاک و بی آالیش این 
جهانند؛ فارغ از رنگ پوست و قومیت و نژاد. تالش برای آنها و تعالی آنها 
تالش برای گسترش روح زیبایی در این جهان است؛ بخصوص آنکه این 
تجسم زیبایی در چنگال فقر و سختی اسیر شده باشد؛ آنچنان که بسیاری 
از کودکان افغان امروز در ایران با این شرایط دست و پنجه نرم می کنند. 
وقتی امکانی ایجاد شده تا آنها همانند هر کودک دیگر طعم شیرین حضور 
در مدرسه و تحصیل را تجربه کنند، باید یاریگر آنها باشیم تا سهمی کوچک 
در نشاندن طعم شیرین شادی در دلشان داشته باشیم. شادی که بسیار اندک 
در پهن دشت دل این کودکان وزیدن می گیرد. ما خود عین شادی باشیم و 

بر دل و جان این معصومیت های مجسم بوزیم.
پ.ن. : اطالعات مربوط به این مقاله از خانه های ایرانی جمعیت امام علی 

)ع( در شهرهای مختلف کشور جمع آوری شده است.

محمد منجم

ــتفاده  ــدم اس ــردن و ع ــار ک ــلیقه ای رفت س
ــن کار  ــبرد ای ــرای پیش ــی ب ــای قانون از بنده
مســاله دیگــری بــود کــه در ایــن موضــوع رخ 
نمود؛ کــه حكایــت از نارســایی سیســتم اداری 
ــئولین  ــه مس ــا دارد. در حالیك ــی م و دولت
آمــوزش و پــروش مناطــق در هــر شــهر بنــا 
بــه اختیــارات قانونــی می توانســتند از دانــش 
ــد،  ــطح بگیرن ــن س ــون تعیی ــوزان آزم آم
بســیاری از ایــن کار اجتنــاب کردنــد تــا خــود 
ــند  ــه باش ــن راه انداخت ــر در ای ــنگی بزرگت س

برخــی مــدارس را از رده خــارج یــا تخریــب 
کــرده انــد. ایــن کار بــه ایــن دلیــل انجــام 
ــای  ــه ه ــودکان محل ــا ک ــت ت ــده اس ش
ــده ای در آن  ــم ع ــا ه ــه افغانه ــز ک معضل خی
ــوزش و  ــه آم ــن منطق ــاکنند در ای ــق س مناط
پــروش قــرار نگیرنــد و بــه مــدارس منطقــه 
ــده  ــاد ش ــه ی ــًا در منطق ــد. ضمن ــر برون دیگ
ــودکان  ــام ک ــت ن ــدارس از ثب ــی م برخ
ــت  ــد و  از ثب ــی کنن ــاب م ــت اجتن بدسرپرس
ــور  ــون تص ــز؛ چ ــان نی ــای افغ ــه ه ــام بچ ن
مــی کننــد کــه ایــن مســاله باعــث بدنامــی 
ــود ــی ش ــه م آن منطق
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یـه دختـر هفـت سـاله هـر روز صبـح  تا سـاعت 12 شـب جلـوی سـینما آزادی گل 
می فروشـه و فقـط روزهـای جمعه دو سـاعت میاد خونه علم. همیشـه هم هراسـونه 

داره. و عجله 
پنجـاه تومـن همراهـش میاره و میـره برای باباش شیشـه می خره. وقتی بـرای درس 
خونـدن نـداره. دیگه عالقـه ای هم نداره. راسـته اوراقچیا پـره از این سـتاره های زیبا، 
کـه هم از کار اجباری خسـته هسـتن، هم از فضای بهزیسـتی بیـزارن و ما هم جایی 

نداریم. براشون 

تمـام فکـر مـن مشـغوِل بچه هایی هسـت کـه در طرح طفـالن مسـلم )ع( آزاد می کنیم. کاش بتونیم براشـون یـه منبع درآمد درسـت کنیم. 
یـه کاری باشـه کـه ایـن بچـه ها همه باهـم کار کنن. که هم بشـه از بعد مالی بهره بـرداری کنیم و هـم در زمینه مـددکاری کاری کنیم. البته 

قدم هایی برداشـته شـده؛ اما خیلی کافی نیسـت.
در مـورد طفـالن، یـک تیـم داره فعالیـت میکنه. اما آدم های جایگزینی وجـود نداره؛ یعنی اگر این تیم به هـر دلیلی نتونه فعالیت کنه، هیچکس 
نیسـت کـه جـای اونهـا رو بگیـره. سـئوال ذهنی مـن اینه که  چـرا اینقدر رفـت و آمد می شـه، ولی همچنان قانـون قتل زیر 18 سـال تغییری 

نمی کنـه؟ این کم کاری از  کجاسـت؟ این همیشـه ذهنـم رو درگیر کرده. 

بـا اعضـای فعـال جمعیـت امـام علـی، در مـورد 
مسـائلی که ایـن روزهـا دغدغه ذهنی آنهاسـت؛ 
به گفت و گو نشسـت هایم. مروری بر مهمترین 
دلمشـغولی هـای داوطلبان عرصـه فعالیت های 
اجتماعی، خالی از لطف نیسـت و میتواند بخشـی 
از زوایـای کمتـر دیده شـده این قبیـل فعالیت ها 

را آشـکار سازد.
پرسـش: ایـن روزها بیشـترین دغدغه 

ذهنیتان چیسـت؟

مـن... روزهـای  ایـن 
نگاهـی بـه برخـی از دغدغـه هـای تنـی چنـد از اعضـای فعـال جمعیـت

دغدغه    اعضا

همیشه از دبیرستان دوست داشتم آدم مفیدي براي جامعه باشم،  تا اینکه باالخره با جمعیت امام علی )ع( آشنا شدیم 
و قصه برایم شروع شد. االن از دغدغه هاي اصلي که ذهنم همیشه مشغولش هست، معضالت مهاجران است. 
از مسائل آموزشی تا درمانی و رفاهی. قبل از ورود به جمعیت، مهاجران مسئله من نبودند. چندان  نگاه برابرانه  و  
برادرانه ای نداشتم. اما وقتی در برخورد مستقیم با این آدمها قرار گرفتم، وقتی پایم به خونه ها و محله هاشون رسید 

و معلِم خانه علم شدم، دیدگاهم به کل تغییر کرد.
متأسفانه، در نقطه نقطه این کره خاکي کساني هستند که با تمام وجود سعي مي کنند بذر جنگ و نفاق و جدایي و 
خونریزي رو در  اون بپاشند و همین موضوع وظیفه ما رو به عنوان یک انسان و به خصوص به عنوان یک فعال 

اجتماعي سنگین تر مي کنه.
اینکه هر کدوم از ما به عنوان یک انسان بر روي این کره خاکي چقدر براي دوستي و صلح و آرامش انسان هاي دیگر 

تالش مي کنیم و چقدر در این راه ثابت قدم و استوار هستیم، از دغدغه های دیگه من هست.

اگر چه بیشتر تمرکز جمعیت امام علی، بر کودکان کار و معضالتی 
است که این بچه ها با اونا دست به گریبانند. اما وضعیت طوری 
های  دردکشیده  همه  برای  مأمنی  به  جمعیت  انگار  که  شده 
جامعه، تبدیل شده. بعضی اوقات صدایی برای  کودکان محروم 
از تحصیل می شه، گاهی به رسم موال علی)ع( کوچه گردی 
عاشقانه و یتیم نوازی می کنه و در عین حال وضعیت فقر رو رصد 
می کنه، یلدا و نوروز را بهانه می کنه تا خنده ای به لب این بچه ها 
بیاره.گاه کعبه ای می شه که جاییه برای شنیدن و گفتن خواسته 
ها و آرزوهای بچه های مناطق حاشیه نشین. انگار در این میان، 
به ما فرصتی داده شده که هستی رو نگاه داریم، فرصتی برای 
صلح، فرصتی برای مهر. من صلح رو دوست دارم و برای رسیدن 
به اون، تالش میکنم. که قرآن میفرماید: »هرکس جان یک نفر 
را نجات دهد به مانند آن است که جان تمام مردم را نجات داده 

است.« آیه 32/سوره مائده

باید سعی خودم را بکنم تا صد در 
صد تأثیرات خوبی روی بچه ها 
بذارم. به خاطر اینکه خانه ایرانِی ما 
خیلی از زمان افتتاحش نمی گذره 
و هنوز اون نظمی که باید، وجود 
نیروی  و  کار هست  اوایل  نداره. 
اوقات  بیشتر  و  کمه  اجراییمون 
کار روی دوش دو سه  سنگینی 

نفر هست.

خیلی  رو  ذهنم  که  چیزی  مدت  این 
درگیر کرده، مردیه که با حدودا50 سال 
سن تا االن چهار تا دختربچه از خانواده 
های فقیر رو به بهانه کار کردن یا دیدن 
کارتون برده به کارگاهش و مورد تعرض 
قراره داده. ازش شکایت کردیم و االن 
سه ماهه داریم رفت و آمد می کنیم به 
دادگاه؛ ولی هنوز هیچ نتیجه ای نگرفتیم 
و این آدم هنوز آزاده و هنوز مشغوله به آزار 

و اذیت بچه ها...

من رو مراسم دعای جمعیت امام علی )ع( جذب کرد. اولین شبی که اومدم، مراسم دعای شب نوزدهم بود. خیلی برام عجیب بود 
کسانی که گریه می کردند و دعا می کردند، از ته دل دعاشون برای خودشون نبود. اول فکر کردم برای خواهر و یا کسی از  خودشون 

اینطور اشک می ریزند، اما بعد دیدم نه. اوج دگر خواهی بودند این آدم ها.
دومین چیزی که باعث جذبم شد، شب بیست و یک ماه رمضان بود که برای پخش کیسه های مواد غذایی در شب کوچه گردان 
رفتیم. بچه هایی بودند که اتاقشون خراب بود و محبور بودند تو حیاط بخوابند. اعضای جمعیت  رفتند خونشون رو درست کردند.

دگرخواهی آدمها اینجا جذابترین چیز بود در دوران خودخواهی ها.
دیدن بچه ای داخل کانون اصالح و تربیت که کار خاصی نکرده بود جز شیطنت بچگانه، همه پولشون جور شد و این موند، فقط 
سه میلیون بود پولی که نیاز داشت. خب البته هفت سال پیش سه میلیون پول زیادی بود. نگاهش به مردم بود و با تمام غمی که 
داشت از ِسن می اومد پایین. برنامه تموم شده بود که یهو یکی گفت سه میلیون برای ... .گریه شوق این بچه  جوری بود که همه 

به گریه افتادن و منم پشت دوربین اشک می ریختم.

موسیقی غذای روحه برای بچه هایی که حتی غذای جسم 
بهشون نمیرسه. موسیقی زبان دله، زبان دل تمام مردم 
دنیا... و دغدغه من آموزش موسیقی به بچه های جمعیت 
برای ایجاد حس شادی و نشاط درونی، درمان و تخلیه 
انرژی های منفی و تبدیل اونا به حس و انرژی مثبت و 
حس ساز و هنر به عنوان یک همدم و مونس برای بچه 

هاست.

 بیشتر تمرکز من رو تئاتر بچه هاست. نه حاال فقط آموزش؛ 
بلکه به شکل گسترده تر اینکه چقدر در هویت بخشی و 
سازندگیشون تأثیر داره و این می تونه سه هدف رو در پی 
داشته باشه؛ هویت بخشی بچه ها و معرفی بهتر جمعیت 
و  اینکه یه جریان فکری راه بندازیم و در نهایت همون 

مفهوم کاتارسیس در هنر رو به درستی نشون بدیم.
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مسعود بابایی
)خانه ایرانی پاکدشت(

مریم عنبرستانی

عاطفه صحرایی)خانه ایرانی لب خط(

روزبه اسماعیلی)مسئول انبار جمعیت( : 

مریم محجوبیان)مربی نقاشی(

نغمه حبشی زاده)معلم موسیقی(

جیران باریکانی )مربی تئاتر(



شماره 14 
شهریور 1395

شماره 14 
شهریور 1395 5253

نیازمندی ها

نیازهای جدی نیازهای جدی

نیازمندی ها

آگهی ها

تقدیـــر و تشـــکر

تسلیت

بـه یـک عـدد رفیق مسـلح به سـبیل 
و مجهـز بـه سیسـتم تمـام اتوماتیِک 
عضویـت  جهـت  ضدکاپیتالیسـتی، 
فاقـد  از ngo هـای  ای  در شـبکه 
آگاهی طبقاتـی، نیازمندیـم. واجدان 
و  خـود  سـبیل  از  عکسـی  شـرایط، 
ترجیحـا یـک فایـل صوتـی تولیدِی 
زیـر 5 مگابایـت )حـاوی دعـوت از 
خلـق بـرای به پاخیـزی بـا عنـواِن 
"کارگـران جهان متحد شـوید" ( در 
تلگـرام ارسـال نماینـد. برگزیدگان 
نهایی توسط اسـتاد فرامرزیان)پاس*( 
 addدر شـبکه هـای آبیـاری و غیره

شـد. خواهند 

* پاس: پدر ایرادیابی سمن

فعال  ارزشی  خواهران  و  برادران  از 
آرشیو  تهیه  جهت  که  زحمتکشی  و 
صوتی و تصویری از تمام مسائل داخلی 
و جلسات خصوصی یک ngo  تالشگر 
در عرصه اجتماعی، شبانه روزی به انجام 
عملیات های مخفی اعم از جوانمردانه و 

ناجوانمردانه  مشغولند، سپاسگزاریم.
 خواهشـمند اسـت از آرشـیو کامـل 

خـود مـا را بـی بهـره نگذاریـد.

به تعـدادی وسـیله نقلیـه جهت حمل 
بار )وانت، نیسـان و خـاور( نیازمندیم. 

بـه تجهیزات آشـپزخانه صنعتی جهت 
آماده سـازی خانه اشتغال و کارآفرینی 
برای زنان سرپرسـت خانوار نیازمندیم.

دو  آزار  و  تعـرض  رخـدادِ  از  پـس 
دانش آمـوز یـک دبسـتان در زنجـان 
اجـرای  و  مجـرم  معلـم  آزادِی  و 
مانـور قـدرت و تهدیـد توسـط وی 
علیـه خانـواده شـاکیان، و سـکوت 
متعاقـِب آن از سـوی مراجع ذی ربط، 
و  وجـدان  مـرگ  بدین وسـیله 
خاموشـی ُشـعله ی انسـانیت را تسلیت 

می نماییـم.  عـرض 

بـه تعـدادی سـمن کـه در اوقـات 
فراغت مابین دعوا و مرافعات سـازنده 
خـود با دیگر سـمن ها، اندکـی هم به 
وضعیت نابسـامان اجتماعی رسـیدگی 
نماینـد، جهـت خالـی نبـودن عریضه 
اعتـالی  اعتـراض شـما،  نیازمندیـم. 
ماسـت، گرچه حکایـت هم چنان باقی 

. ست ا

جهت حمایت از کودکان کار سـاکن 
در سـواحل نیلگـون خلیـج همیشـه 
فـارس، بـه یارانـی همیشـه همراه تـر 
از ایـن نیازمندیـم. حتـی خـودِ شـما 

عزیز... دوسـِت 

بـه یک مسـئول شـورایاری با شـرف 
بـه کسـب روزی حـالل،  معتقـد  و 
جهـت پرهیـز از درآمدزایـی از راهِ 
فروش نـوزادان نیازمندیـم. متقاضیان 
بـا در دسـت داشـتن یک عکـس 3 در 
4 پرسـنلی، سعی کنند سـالی یک بار 
بـه وضعیـت رقت بـارِ اخـالق رو بـه 

انحطـاط بشـر فکـر نمایند.

ـــتکار،  ـــاری باپش ـــدادی بخ ـــه تع ب
و  توقـــع  بـــدون  و  ایمـــن 
و  وزرا  بـــرای  حاشیه ســـازی 
ــب  ــت نصـ ــرم، جهـ وکالی محتـ
در کالس هـــای مـــدارس مناطـــق 
محـــروم کشـــور نیازمندیـــم. بدیهـــی 
ـــده  ـــر عه ـــب ب ـــه ی نص ـــت هزین اس
شـــما بخـــاری عزیـــز می باشـــد.

پنکـه سـقفِی آگاه،  بـه یـک عـدد 
و  مسـتحکم  دلسـوز،  چرخـان، 
وقت شـناس و فاقـد خطـر سـقوط بر 
فـرق سـر معلـم و شـاگردان، جهت 
خنـک سـازی یـک کالس درس در 
دمای 50 درجه سیسـتان و بلوچسـتان 

نیازمندیـم. 

به مرد یا زنی که از خویش برون آید و کاری 
بکند، ولی آن کار، دزدی ایده و عمل و عضو 
از ngo ای نباشد که در آن بالیده و رشد 
کرده و قدگرفته و آموخته ، جهت التیام زخم 

خنجرهای بسیار از پشت نیازمندیم.

" عدالت آموزشی" جهت تحقق    به یک عدد 
نیازمندیم.  همایش  و  گفتگو  ها  سال  از  پس 

به یک انجام دهنده کارها در دقیقه 89 
نیازمندیم.

مسئولیت پذیر  و  محکم  دیوارهایی  به 
فداکار  معلمان  سر  بر  آوارنشدن  جهت 
نیازمندیم.  گناه  بی  آموزان  دانش  و 

شهر کتاب رازی، جشن شب یلدای جمعیت

ـــد !  ـــی کن ـــاور نم ـــس ب هیچك
روایت سوم شخِص حاضر 

از میـان سـر و صـدای بچه هـا صدایـم 
می زنـد.

ـ خاله! یه لحظه میای؟
می روم به سمتش.

ـ خاله بریم اونور کسی نباشه؟
دسـتان کوچکـش را به دسـت می گیرم و 
بـه  دنبالـش از میـان صورت هـای خندان 
بچه هـا می گـذرم. تکیه ی بـدن کوچکش 
را از ایـن پـا به دیگری می دهد و بسـته ی 
نشـانم  را  دسـتش  تـوی  پالسـتیکِی 

می دهـد.
ـ خالـه مـن همیشـه آرزو داشـتم َدنِـت 
بخـورم. فقط تـوی تلویزیون دیـده بودم. 
اون دفعـه کـه تـوی خونه ایرانی یـه دونه 
خـوردم، فـرداش تـو مدرسـه هیشـکی 
حرفمـو باور نکرد. می گفتـن دروغ میگی... 
حاال میشـه ایـن دنتو با خـودم ببرم خونه 
تـا فردا به بچه های مدرسـه نشـون بدم؟
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محبوبه ی عزیز حالت چطوره؟
- خوبم فقط یکم استرس دارم,آسون بپرسید لطفا! )می خندد(

تــا ببینــم! دختــر فعالــی هســتی؟ بــه جــز درس خواندن ،چــه فعالیــت هایی 
داری؟

در گــروه موســیقی جمعیــت امــام علــی کار می کنم.گاهــی اوقــات در خانــه علــم احمــد آبــاد 
مســتوفی موســیقی آمــوزش می دهــم و در خانــه ایرانــی مولــوی در قســمت آمــوزش کمــک 

می کنــم. البتــه هــر وقــت کــه بتوانــم.
مددجویی یا مددکار؟

گاهــی اوقــات در جمعیــت مددجــو هســتم، گاهــی مــددکار. ولــی بیشــتر دوســت دارم به چشــم 
یــک مــددکار  بــه مــن نــگاه کنند.

یعنــی اگــر بــه چشــم یــک مددجــو بــه تــو نــگاه مــی شــود ناراحــت مــی 
شــوی؟

نــه اصــال. خــب ایــن یــک واقعیــت اســت. مــن یــک زمانــی نیــاز بــه کمــک داشــتم و اگــر 
ــوم.خیلی  ــددکار بش ــودم م ــه خ ــم ک ــی برس ــه جای ــتم االن ب ــد نمی توانس ــی ش ــک نم کم
خوشــحالم از شــرایطم و دوســت دارم بچــه هــای دیگــر هــم بــه چنیــن جایی برســند. دوســت 
دارم یــک روز بــا تمــام بچــه هایــی کــه مثــل خــود مــن هســتند،خانه  علــم بــر پــا کنیــم و بــه 

عنــوان یــک مــددکار بــه بچــه هــا کمــک کنیــم.
چه سازی میزنی؟

ــم و در  ــر هــم هســتم. آمــوزش می بین ــازه شــروع کــردم. در گــروه تات ــو. تنبــک هــم ت پیان
تمریــن هــا هــم شــرکت می کنم)کمــی فکــر می کنــد(... کار دیگــری فکــر نمی کنــم انجــام 

بدهــم.
چه سالی وارد جمعیت امام علی شدی؟

من...ســالش را دقیــق بــه یــاد نمــی آورم. اما 9ســاله بــودم، کالس ســوم ابتدایی. یعنــی االن 10 
ســالی مــی شــود کــه در  جمعیت هســتم.

پــس تــو یک عضــو قدیمــی جمعیــت محســوب مــی شــوی. و یــک نوازنده 
ــت  ــل از جمعی ــاد! قب ــاق افت ــت اتف ــا در جمعی ــه اینه ــی! هم ــد عال وهنرمن

زندگیــت چطــور بــود؟
 قبــل از جمعیــت خــب شــرایط زندگــی مــن خیلــی فــرق می کــرد. اصــال در شــرایط خوبــی 
نبــودم و هدفــی نداشــتم کــه بدانــم قــرار اســت چــه کاری انجــام دهــم و حتــی فکــر نمی کردم 
کــه یــک روزی خــودم ســاز داشــته باشــم! دیدگاهــی کــه مــن قبــال بــا آن وارد جمعیــت شــدم 
ــا اکنــون مــن، خیلــی متفــاوت اســت . نمی دانــم اگــر وارد جمعیــت نمــی شــدم،واقعا چــه  ب

سرنوشــتی داشــتم و چــه آینــده ای برایــم رقــم می خــورد.

شرایط خانوادگیت و زندگیت قبل از ورود به جمعیت به چه شکلی بود؟
چیــزی بــه نــام دلخوشــی، چیــزی بــه نــام آرامــش، در زندگیــم واقعــا نداشــتم. هرکــس در زندگــی شــاید یــک یــا چندیــن  آرزو داشــته باشــد. مثــال 
خیلــی از بچــه هــا در ســن 8-9 ســالگی، آرزوهــای زیــاد و کودکانــه ای دارنــد. مثــال اینکــه دوســت دارنــد یــک اســکیت و یا دوچرخه داشــته باشــند. 
ولــی آرزوهــای مــن اصــال بــه ایــن جــور چیزهــا ختــم نمــی شــد. اصــال مــادی نــگاه نمــی کــردم. بــه یــاد مــی آورم یــک بــار در  آییــن کعبــه 
کریمــان از مــن خواســته بودنــد کــه آرزویــم را بنویســم و در کعبــه بینــدازم، چیزهایــی کــه نوشــته بــودم، قابــل خریــدن نبــود. بعــدا بــه مــن گفتنــد 
یــک چیزهایــی بنویــس کــه بتواننــد برایــت بخرنــد؛ ایــن هایــی کــه تــو می خواهــی ، چیزهایــی نیســت کــه بشــود بــه آن دســت پیــدا کــرد. مثــال 
مــن نوشــته بــودم کــه» تــو خونــه دیگــه دعــوا نباشــه« )بغــض می کنــد(... یــا دوســت دارم یــک شــب بــا هم ســر یک ســفره بنشــینیم و بخندیــم... 

همــه اینهــا شــده بــود برایــم یــک آرزو. بــه ایــن فکــر نمیکــردم کــه االن دلــم میخواهــد یــک عروســک  داشــته باشــم مثــال.

جمعیت به چه علت به سراغت آمد؟ شرایطتت که آنقدرها هم بد نبود؟ 
مــا اصــال شــرایط مالــی خوبــی نداشــتیم. اولیــن دیــدار مــا بــا جمعیــت در مدرســه بــود. معلــم پرورشــی مــان مــرا بــا چنــد نفــر دیگــر صــدا زد. مــن 
بــه همــراه دیگــر بچــه هــا ســوار یــک وانــت شــدیم که پشــتش پــر از کیســه هــای آذوقــه بــود. مســئولین جمعیــت آدرس خانــه را از من پرســیدند. 
رســیدیم و کیســه را گذاشــتند جلــوی درب خانه مــان. مــادرم گیــج شــده بــود کــه ایــن افــراد ناشــناس چــه کســانی هســتند. من هــم گفتــم از طرف 
مدرســه هســتند و مــن نمــی شناختمشــان. یــک هفتــه بعــد از ایــن ماجــرا، دو تــا خانــم بــا یــک آقــا، کــه خانــم اســماعیلی و خانــم رضایــی بودنــد، 
آمدنــد خانــه مــا و بــا مــادرم دربــاره شــرایط زندگیمــان صحبــت کردنــد. پرونــده ای نوشــتند و مــا فعالیتمــان در جمعیــت شــروع شــد. از ابتــدا کمــک 

آذوقــه ای و مالــی کردنــد. همچنیــن  مــن را بــه کالس هــای آموزشــی بردنــد تــا از لحــاظ تحصیلــی بــه مــن کمــک کنند.

در واقع شما از قبل شناسایی شده بودید و برای شناسایی تکمیلی پیش شما آمدند ؟
بله. فکر کنم از طریق مدرسه برای کیسه آذوقه تا حدودی شناسایی شده بودیم.

در جهت رفع مشکالت خانوادگی یا ایجاد آرامش تو خانواده هم بهتون کمک شد؟
طــوری بــه مــا انگیــزه دادنــد کــه مــا کلــی انــرژی گرفتیــم و مــادرم توانســت کل زندگــی را جمــع کنــد. اصــال قابــل قیــاس نبــود وضعیــت خانه ای 
کــه مــا قبــال در آن زندگــی می کردیــم )چنــد بــار بــا خــودکار بــه میــز میکوبــد تــا کلمــه هــا یــادش بیایــد( بــا خانــه ای کــه االن در آن زندگــی 
می کنیــم. همتــی کــه مــادرم کــرد، بــه جایــی رســید کــه حتــی خــود جمعیــت هــم بــاورش نمــی شــد. تــا حــدی کــه مــادر مــن االن خــودش 
بــه عنــوان یــک خیــر  کار میکنــد. کســی کــه قبــال خــودش نیــاز بــه کمــک داشــت؛ اکنــون بــه چندیــن خانــواده دیگــر کمــک می کنــد. مشــکل 

خانوادگــی مــا مشــکل پــدرم و بیمــاری خــود مــادرم بــود. مــادر مــن  مشــکل بینایــی دارد و عمــال نابینــا بــود.
 االن هــم می توانــد بنشــیند ســرجایش و بگویــد مــن هیــچ کاری نمی توانــم بکنــم. امــا دارد کار می کنــد. اگــر قبــال کار نمیکــرد بــه خاطــر اذیــت 

هــای پــدرم بــود کــه خیلــی بــر روحیــه مــا تاثیــر می گذاشــت.      

 خدا پدرت رو بیامرزه ، پدرت جانباز بوده؟ 
بله

چنددرصد؟
 25درصد شیمیایی و اعصاب و روان.

خب؟
قبال پدر من اعتیاد داشت. بیشترین موضوعی که جمعیت روی آن مانور می داد، اعتیاد پدرم بود .

شغل پدرت چی بود؟
پـدرم زمانـی کـه بـرادرم سـنش خیلی کم بود در شـرکت واحـد کار میکرد. بعد اسـتعفا داد. مدتی بـا اتوبوس دوسـتانش کار میکرد. اما کال زیـاد از این 
شـاخه بـه آن شـاخه می شـد. مدتی کفاشـی کرد. شـغل پـدری بود. مدتـی طوالنی هم  بخاطر بیمـاری اعصاب و روان در بیمارسـتان تحـت درمان و 

بسـتری بـود. تـا اینکه حالش خوب شـد و به خانه برگشـت.  

علت فوت پدرت چه بود؟ 
پــدرم ســکته قلبــی کــرد. مدتــی در کمــا بــود بعــد فــوت کــرد. داروهایــی کــه مصــرف میکــرد و حــرف نــزدن بــا کســی کــه عمــال باعــث میشــد 

همــه حرفهایــش و غصــه هایــش را در خــودش بریــزد، همــه در یــک جایــی تاثیــر خــودش را گذاشــت و قلبــش یــک جایــی باالخــره ایســتاد.              

حرفهای  که  جوانی  دختر  نشینیم.  می  علی)ع(  امام  جمعیت  فرزندان  از  یکی  صحبت  پای 
حال  در  محبوبه  است.  جمعیت  هواداران  باشگاه  مصاحبه  مان،  محل  دارد.  ما  برای  زیادی 
تجربه ها  که  هنرمند،  دختری  است.  بهشتی  شهید  دانشگاه  میکروبیولوژی  دانشجوی  حاضر 
می گذارد. اشتراک  به  ما  با  را  خود  امروز  بزرِگ  های  آرمان  و  دیروز  شیریِن  و  تلخ  اتفاقات  و 

حاال من یک مددکار شده ام
 شنیدن کلمه »خاله« مسئولیت سنگینی است

گفتگو از : مریم عنبرستانی

محبوبه، فرزند دیروز جمعیت و عضو فعال امروز:

فصِل چیدن

یـک بچه هیـچ وقت دوسـت 
ندارد ببیند جلوی چشـم اش 
میخورد.  کتـک  دارد  مادرش 
هیـچ وقـت دوسـت نـدارد 
ببیند  خوردشـدن پـدرش را 
حتـی اگـر آن پـدر مریض 
یـا معتـاد باشـد. پـدر بیمار 
اسـت و بچـه اش را میزنـد و 
شـاید واقعا نخواهـد اما این 
اتفاق هـر بـار می افتـد. از 
میپرسـی  وقتی  کـودک  یک 
میگوید  چیسـت،  آرزویت  که 
پدرم  این اسـت کـه  آرزویم 
دیگـر مـادرم را کتـک نزند. 
اسـت  دردناک  خیلـی  ایـن 
بـرای یـک کـودک... یعنی 
این بچـه واقعا اذیت شـده . 
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جمعیــت در ایــن مدتــی کــه پــدرت در بیمارســتان بــود 
کمکــت کردنــد؟

خیلــی خیلــی زیــاد. اون روزهــا مــن اصــال حــال روحــی خوبــی نداشــتم. 
ــار کــه خواســتیم  ــود. مخصوصــا چندب ــه آنهــا گــرم ب ــی پشــتم ب خیل
ــی  ــز خیل ــه عزی ــارمین و نغم ــا ش ــم، باب ــوض کنی ــتانش را ع بیمارس
کمــک کردنــد. دنبــال بیمارســتان خصوصــی گشــتند. ولــی متاســفانه 
ــدی  ــی ب ــدرم در شــرایط خیل ــت. چــون پ ــچ بیمارســتانی نمیپذیرف هی
بــود. اگــر کاری داشــتیم کــم نمیگذاشــتند. ولــی مــن اینجــا بگویــم کــه 
خیلــی از ایــن ناراحــت بــودم کــه اصــال بــه خواســته هــای یــک جانبــاز 
توجــه نمی شــد. آخریــن خواســته پــدرم ایــن بــود کــه بــه بیمارســتان 
خاتــم االنبیــا انتقالــش بدهیــم. ولــی وقتــی بــه بیمارســتان گفتیــم هیچ 

توجهــی نکردنــد.

چندتا خواهر برادر هستید؟
دو تا. یک برادر دارم وخودم.

با اقوام نزدیکتان رابطه تان چطوراست؟
یــک خالــه و دوتــا دایــی دارم و دوتــا عمــه و ســه تــا عمــو. بــا فامیــل 
پــدرم رابطــه زیــاد خوبــی نداشــتیم تــا قبل فــوت پــدرم. یعنی خودشــان 
نمیخواســتند رابطه ای داشــته باشــند. بــه خاطر شــرایط پــدرم، مادربزرگم 
ــواده  ــا خان ــی ب ــد و نمی آید.ول ــا خوشــش نمی آم ــواده ی م اصــال از خان

مادریــم خــوب هســتیم. همیشــه حمایتــم کردند.

زمانــی کــه وارد جمعیــت شــدی، اولیــن کســی کــه بــا او 
دوســت شــدی  چــه کســی بــود؟

 اولیــن کســی کــه در جمعیــت دیــدم ،آقــای رضایــی بــود . مــن درســم 
ــود. در ســن 9 ســالگی وقتــی آقــای رضایــی را  از همــان اول خــوب ب
دیــدم و حرفهایــی کــه می گفــت را پذیرفتــم، بخاطــر انگیــزه ای کــه 
گرفتــه بــودم، کاری کــردم کــه هرســال معدلــم خیلــی بهتــر از ســال 

قبلــش مــی شــد.

اولین کاری که در جمعیت انجام دادی چه بود؟
یــک مــاه بعــد از شناســایی مــا وارد جمعیــت شــدیم. اولیــن کالســی که 
مــن ثبــت نــام کــردم، کالس زبــان بــود بــا خالــه معــراج. کجــا میرفتم؟ 
خــب آن موقــع خانــه علــم شــهرری نبــود. بایــد میرفتــم مولــوی. چــون 
ســنم کــم بــود مــادرم میترســید مــن را تنهــا بفرســتد. من بــا مــادرم هر 
هفتــه پنــج شــنبه هــا میرفتــم کالس زبــان. آنجــا بــا  بچــه هــا آشــنا 

شدم.کســانی کــه االن در جمعیت نیســتند.
 بــه خاطــر اینکــه زیــاد آن فضــا را نمــی شــناختم، مدتــی رفتــم ودوبــاره 
برگشــتم. در اولیــن دیــدارم خیلی معذب بــودم چون آنها را نمی شــناختم. 
مــن تــا بــه حــال در عمــرم ایــن همــه آدم مهربــان ندیــده بــودم و برایم 
ــه  ــی ب ــد ول ــن همــه مهربانن ــا ای ــن ه جــای تعجــب داشــت  چــرا ای
ــازه ام عــادت کــردم. بعــد کالس  ــه شــرایط ت ــود ب هــر شــکلی کــه ب
ســفالگری،کالس نقاشــی رفتــم و کالس هــای ســرودمان شــروع شــد 
کــه بــا خالــه نغمــه کار میکردیــم. و آنجــا فهمیــدم کــه چقــدر موســیقی 
دوســت دارم. وقتــی آهنگــی نواختــه می شــد، دســتم را روی یک وســیله 

کــه شــباهت بــه کیبــورد داشــت میگذاشــتم والکــی انگشــتان دســتم  را 
تــکان میــدادم کــه مثــال دارم ســاز می زنــم. مــن تــا آن لحظــه کیبــورد 

یــا هــر ســاز دیگــری را ندیــده بــودم.
وقتی موسیقی کار میکنی چقدر حالت را خوب میکند؟

موســیقی آرامــش بخــش اســت امــا نــه بــرای همــه. چــون خیلــی هــا 
دوســت ندارنــد.  بیشــترین لذتــش بــرای مــن، وقتــی اســت کــه ناراحتم، 
آن لحظــه کــه حالــم خــوب نیســت خــودم آن آهنگــی را کــه دوســت 

دارم بنــوازم. ایــن حــس آرامــش مــن را چنــد برابــر میکنــد...

بیشــترین کســی را کــه در خانــواده دوســتش داری چــه 
کســی اســت؟

 مــادرم و پــدرم. هــر دو را خیلــی دوســت دارم. هرکدامشــان را بخاطــر 
یــک چیــز. امــا درکل دخترهــا بابایــی هســتند )بــا بغــض می گویــد( من 
هــم خــب مثــل همــه دخترهــا بابایــی هســتم. حتــی ان موقــع هــا کــه 
پــدرم اذیــت میکــرد و بقیــه پشــت اش چیــزی میگفتنــد. یــا دعوایــش 
مــی شــد، تنهــا کســی کــه اذیــت میشــد مــن بــودم. پــدرم را خیلــی 
دوســت داشــتم و دارم. بــا اینکــه االن نیســت. مــادرم را خیلــی دوســت 
دارم، چــون خیلــی ســختی هــا کشــید، خیلــی دردهــا را بــه جــان خریــد 
و واقعــا جوانیــش را پــای مــا گذاشــت. چــه مــن چــه بــرادرم چــه پــدرم. 

باالخــره پــدرم جانبــاز و مریــض بــود و خیلــی از اتفاقاتــی کــه مــی افتــاد 
دســت خــودش نبــود و نمیشــد از یــک بیمــار اعصــاب روان انتظــاری 

بیــش از ایــن داشــت .
مــادرم بــه جــای اینکــه دو تــا بچــه داشــته باشــد، ســه تــا داشــت و همه 
مــا را  حمایــت میکــرد. خانــه ای کــه مــا در آن زندگــی میکردیــم، قبــال 
آجــری بــود. حــاال بــا همــت مــادرم، همــه ســنگ شــده.کلی زحمــت 
ــی  ــک زندگ ــا ی ــرات .وجــودش را گذاشــت ت ــن تغیی ــرای ای کشــیده ب

خــوب بــرای مــا بســازد.

رفیق ترین آدم زندگیت کیست؟
ــم... بخاطــر  ــه او بگوی ــم را ب ــم همــه راز هــای دل ــا نمیتوان ــادرم... ام م
ــه کنــم مخصوصــا جلــوی  ــواده گری ــدارم در خان اینکــه مــن دوســت ن
مــادرم. دوســت نــدارم گریــه او را  ببینــم. تــا بــه حاال نشــده کــه مقابلش 
بنشــینم وگریــه کنــم. معمــوال اگــر چیــزی داشــته باشــم کــه راز باشــد و 

نتوانــم بــه کســی بگویــم، بــه خــدا می گویــم.

رابطه ا ت با خداچطوراست؟ 
مــن احســاس میکنــم مــا آدم هــا لحظــه هــای خوشــی زیــاد بــه یــاد 
خــدا نیســتیم، تاوقتــی کــه یــک درد بــه ســراغمان مــی آیــد آن لحظــه 

دیگــر همــه چیزمــان خــدا میشــود..تنها کســی کــه میتوانیــم دســت بــه 
دامــن اش شــویم خداســت. 

ولــی ســوالی کــه از خــدا دارم و همیشــه بــا فکــر کــردن بــه آن احســاس 
میکنــم دارم کفــر میگویــم، ایــن اســت کــه یــک جاهایــی عــدل خــدا 
برایــم زیــر ســوال میرود..شــاید جــواب اش را بدانــم شــاید هــم ندانــم. 
ــت  ــا دق ــم را خــوب ب ــای اطراف ــن زندگــی... آدم ــه همی ــال راجــع ب مث
میبینــم. دوتــا بچــه را باهــم مقایســه میکنــم آرزوی ایــن دوتــا بچــه بــا 
ــرق دارد. دردآور اســت وقتــی می شــنوم کــه  ــا آســمان ف ــن ت هــم زمی
آرزوی یــک بچــه ایــن اســت کــه  بســتنی بخــورد. در صورتیکه بســتنی 
ــی باشــد.  ــد یــک کار معمول ــرای یــک بچــه در آن ســن بای خــوردن ب
نمونــه هــای ایــن چنینــی عــدل خــدا را برایم زیــر ســوال میبــرد. خدایی 
کــه ایــن همــه حــرف از عدالــت میزنــد و مهربــان اســت. فکــر می کنــم 
عدالــت خــدا فقــط بــا دســتان انســان محقــق می شــود. شــاید هــم برای 

همیــن قــرآن انســان را »خلیفــه اهلل« نامیــده اســت.

آیــا تــو بقیــه را هــم در درد کشــیدن ایــن آدم هــا ســهیم 
نی؟ میدا

ــن  ــرش ای ــم چــرا یکــی تقدی ــا میخواهــم بدان ــم. ام ــه ســهیم میدان بل
میشــود؟ یکــی در نــاز و نعمــت بــزرگ میشــود. میدانــم آن فــردی هــم 
کــه در نــاز و نعمــت بــزرگ میشــود، دردهایــی بــرای خــودش دارد. ولــی 
اصــال نمیفهمــم چــرا ایــن همــه فــرق بیــن آدمهاســت. ضرب المثلــی 
هســت کــه مــی گوید: تــا کســی آبجــوش نخــورده باشــد، لذت خــوردن 
آب یــخ را نمیفهمــد. کســی کــه درد نداشــته باشــد، آن خوشــی هــم بــه 

ــد. ــمش نمی آی چش

خب ماچه نقش مثبتی میتوانیم داشته باشیم؟
در یــک جایــی شــبیه بــه جمعیــت. قبــول دارم کــه مــا آدم هــا مقصریــم 
اگــر چنیــن چیــزی در جامعــه هســت. امــا دلیلــش ایــن اســت کــه خیلی 
از مــا بــی تفــاوت از کنارشــان رد میشــویم و برایمــان مهــم نیســت. ولــی 
اگــر بــرای همــه ی ایــن آدم هــا ایــن موضــوع اهمیــت داشــته باشــد؛ و 
نخواهنــد درد کشــیدن یــک بچــه را ببیننــد، مطمئنــا تمام ایــن معضالت 
و دردهــا تمــام خواهــد شــد. مشــکل اینجاســت کــه همــه نمیخواهنــد 

ــاق بیفتد.  ــن اتف ای

چقدر راجع به معضالت اجتماعی میدانی؟
میدانم. خیلی...

مثال چقدر راجع به کودک آزاری میدانی؟
وقتــی کلمــه کــودک را میشــنوم، یــاد بازی،خنــده، خوشــحالی و 
ــس  ــه و  ح ــاد گری ــنوم، ی ــی آزار را میش ــا وقت ــم. ام ــباب بازی میافت اس
بــد ناامنــی میافتــم. حتــی نســبت بــه عزیزتریــن آدمــی کــه در زندگیــم 

ــت... اس
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وقتی میفهمی یه کودکی مورد آزار قرار گرفته، چه واکنشی داری؟
ایــن یعنــی تمــام حقــوق ایــن بچــه پایمــال شــده. آزار تمــام آن کودکــی را از بیــن میبــرد. ایــن حــق هرکودکــی اســت کــه کودکــی کنــد، بخنــدد و 

بــازی کنــد. هــر کودکــی چیزهایــی دوســت دارد کــه داشــته باشــد.  حــق هــر کودکــی اســت کــه مهــر و محبــت مــادری را بچشــد. ولــی...
یــک بچــه هیــچ وقــت دوســت نــدارد جلــوی چشــمش مــادرش کتــک بخــورد. هیــچ وقــت دوســت نــدارد ُخــرد شــدن پــدرش را ببینــد؛ حتــی اگــر 
آن پــدر مریــض یــا معتــاد باشــد. پــدر بیمــار اســت کــه بچــه اش را میزنــد. شــاید ایــن خواســته واقعــی او نباشــد.از یــک کــودک وقتــی میپرســی 
کــه آرزویــت چیســت؟ میگویــد آرزویــم ایــن اســت کــه پــدرم دیگــر مــادرم را کتــک نزنــد... ایــن خیلــی دردنــاک اســت )دچــار هیجــان شــده و  بــا 

صــدای لــرزان حــرف میزنــد( یعنــی ایــن بچــه واقعــا اذیــت شــده. خــب ایــن آرزو اســت بــه نظــر تــو؟
جمعیت چه تاثیری برای جلوگیری از کودک آزاری داشته؟ 

مــن اول خــودم را در نظــر میگیــرم. مــن نوعــی وقتــی میرفتــم در جمعیــت وارد خانــه ایرانــی میشــدم، واقعا احســاس میکــردم، تمــام دردهایــم  ازمن 
شده. دور 

 تــا وقتــی کــه ســنم کمتــر بــود، بــازی هــای خــودم را انجــام میــدادم. ولــی وقتــی بــزرگ شــدم و بــه جایــی رســیدم کــه لبخنــد بچــه هــاو بــازی 
آنهــا را دیــدم؛ وقتــی میدیــدم کــه یــک بچــه از تــه دل می خندنــد، بســیار خوشــحال می شــدم. باعــث شــد نگاهــم بــه خیلــی چیزهــا عــوض شــود.

جمعیــت از ایــن لحــاظ کــه شــرایطی را فراهــم کنــد کــه کــودکان بــرای چند ســاعت هــم شــده از آن محیطــی کــه زندگی میکننــد فاصلــه بگیرند، 
بــه آن شــرایط بــد فکــر نکننــد و بــرای هفتــه ای یــک بــار هــم کــه شــده، یــک وعــده غــذای گــرم بخورنــد، بســیار موفق اســت.

از اطرافیانت کسی مورد آزار قرار گرفته؟ 
برادرم...خیلــی باهــوش بــود امــا نتوانســت بــه خیلــی از خواســته هایــش برسد.کســی نبــود کــه حمایتــش کنــد. چــون نتوانســته بــود، االن میخواهد 

کودکــی کنــد .مســافرت هــای طوالنــی مــدت بــرود و زیــاد در قیدوبنــد خانــواده نباشــد. از خانــواده زده شــده.
برادرت اعتیاد ندارد؟

 نه فقط قلیان میکشد.
درس نخوانده؟

چرا دانشگاه هم رفت.
 اما در میانه راه، ترک تحصیل کرد.

سرکار میرود؟
بله. در یک شرکت کار می کند.

باهم صمیمی نیستید؟
 من را زیاد جدی نمی گیرد. 

من شاید با او حرف بزنم، اما او نه. تیکه کالم او این است: فرار کن بابا...
قشنگترین خاطراتت  را در جمعیت بگو؟

 مــن از بچگــی، در همــه خانــه هــا مــی شــنیدم کــه بــه تمــام دخترهــا بگوییــم خالــه و بــه تمــام پســرها بگوییــم عمــو. بهتریــن لحظــه زندگیــم 
وقتــی بــود کــه یکــی از بچــه هــای خانــه ایرانــی بــه مــن گفــت خالــه و مــن احســاس کــردم بــه جایــی رســیده ام کــه از ایــن بــه بعــد در قبــال این 
همــه آدم کــه دســت مــن را گرفتنــد تــا مــن بــه جــای خوبــی برســم، مســئولم. حــاال نوبــت مــن اســت کــه دســت بــه کار بشــوم. آن کلمــه خالــه 

ــود... ــک تلنگر ب ی
اگر بخواهی  موضوعی را در جمعیت نقد کنی یا پیشنهادی بدهی چه چیزی در ذهن داری؟

قبــال برنامــه هــای جمعیــت طــوری بــود کــه بیشــتر بــرای تفریــح بچــه هــا وقــت میگذاشــتند. االن خیلــی کمرنــگ تــر شــده. بــا برنامــه هــای 
تابســتانی کــه بخاطــر کســب معــدل بــاال بــود، بچه هــا آنقــدر انگیــزه پیــدا میکردنــد و درس میخواندنــد کــه خــدا می دانــد. بــرای همــان ســفر 

داخــل یــا خــارج شــهری کــه در پیــش داشــتند.
 پیشــنهادی هــم دارم بــرای کارآفرینــی خانــم هــا و دخترهــای جــوان. چــه خــوب بــود در خانــه هــای ایرانــی بــه آنهــا آرایشــگری، ســفره آرایــی و 
چیزهایــی از ایــن دســت یــاد می دادیــم. مهارت هایــی کــه هــم در روحیه شــان تاثیــر  دارد و هــم بعــدا میتواننــد از آن اســتفاده کننــد و درآمــد داشــته 

باشند.
به نظرت نقش هنرمند در جامعه چیست؟

یکــی فیلــم بــازی میکنــد فقــط بــرای شــهرت خــودش. البتــه نمــی گویــم مــا نیــاز بــه فیلــم نداریــم امــا چــه فیلمــی؟ بــه نظــرم اولیــن رســالت 
هنرمنــد ایــن اســت کــه جامعــه خــوب بســازد.خودم دوســت دارم در تئاتــر بــه جایــی برســم کــه درد جامعــه ام را بــه بقیــه نشــان بدهــم. تــا دیگــران 

را بــرای بهتــر کــردن شــرایط دعــوت کنــم. 
هنرمندترین کسی که تو زندگیت دیدی چه کسی بود؟

شــارمین میمنــدی نــژاد. چــون خــودش نویســنده و کارگــردان بــوده و بــه نظــر مــن از معــدود کســانی بــوده کــه بــا هنــرش درد جامعــه را نشــان 
میدهــد. او بــرای همــه بچــه هــای جمعیــت پــدری کــرده.

بزرگترین آرزوت چیست؟
 آرزویــم ایــن اســت کــه دکتــرای رشــته ام و مهــر نظــام پزشــکی ام را بگیــرم. )باصــدای بلند میخندیــم(و اینکــه وقتی دکتــرا گرفتم یک آزمایشــگاه 

بزنــم و در اختیــار جمعیــت بگذارم.
بیشترین تاثیری که جمعیت در زندگیت داشته را بگو؟

پــر از اتفاقهــای خوب...روابــط اجتماعــی مــن بــا حضــور در جمعیــت خیلــی خــوب شــد. حتــی بــه نســبت دختــرای هم ســن خــودم... اعتمــاد بنفس 
مــن را خیلــی  بــاال بــرد و باعــث افزایــش توانمنــدی مــن شــد. مســیر زندگــی ام را بــه کل عــوض کــرد.

اگــر بــه تــو یــک برگــه بدهنــد و بگوینــد کــه یــک نقاشــی بکــش؛ ایــن تنهــا اثــری اســت کــه ازتــو بــه جــا میمانــد 
ــی؟  ــزی میکش چه چی

یک خانه و تعداد زیادی بچه که  بازی میکنند، میخندند، غذا میخورند و  درس میخوانند...
من  چندتا اسم میگویم و تو کلمه و یا جمله ای که بالفاصله به ذهنت میرسد، بگو :

جمعیت امام علی: یک نهاد مستقل )بلند میخندیم(... جایی پر از عشق، امید، آرزو و  فرشته.
شارمین میمندی نژاد: زیباترین آدمی که تا به حال دیدم.

زهرا رحیمی: نجابت و مهربانی.
آقای رضایی: جرقه زندگیم یا نقطه عطف زندگی. 

نغمه حبشی: موسیقی زندگی و جمعیت.
پدر: اذیت میکنیدا...)می خندیم(

مادر: تکیه گاه و کوه زندگیم..
برادر: عشق خواهر

 مـن از بچگی وقتیكه دانشـجوهای جمعیـت را میدیدم یک چیزی کـه در همه جای 
جمعیـت در همـه خانه هـا می شـنیدم و میدیـدم آن هم این اسـت که مـا به تمام 
دخترهـا میگوییـم خاله و بـه تمام پسـرها میگوییم عمـو. بهترین لحظـه زندگی ام 
وقتـی بود که یكـی از بچه هـای خانه ایرانـی به من گفـت خاله... و من احسـاس 
کـردم بـه جایی رسـیدم که مـن از این به بعـد مسـئولم در قبال این همـه آدم که 
دسـت مـن را گرفتنـد کـه من بـه جای خوبـی برسـم و حـاال نوبت من اسـت که 

دسـت به کار بشـوم. در واقع آن کلمـه خاله یک تلنگـر بود...
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مدرسه جمعیت

طرح درس و نتایج حاصل از هنر درمانی)نقاشی( 
در خانه ایرانی پاکدشت

 مریم محجوبیان )مربی  نقاشی با رویكرد هنر درمانی(

هنردرماني، تکنیک هاي روان درماني را با فرایندهاي خالقانه در هم 
مي آمیزد تا سالمت رواني و بهزیستي را بهبود بخشد. انجمن هنردرماني 
آمریکا، این تکنیک را چنین تعریف مي کند: »یک حرفه مربوط به سالمت 
رواني که از فرآیندهاي خالقانه هنري استفاده مي کند تا سالمت و بهزیستي 
جسمي، رواني و هیجاني افراد را در همه رده های سني، بهبود و ارتقاء بخشد. 
هنردرماني بر پایه این اعتقاد قرار دارد که فرآیند خالقانه در خود بیانگري 
هنري، به مردم در حل تعارضات و مشکالت، تقویت مهارت هاي ارتباطي، 
تنظیم رفتار، کاهش استرس، افزایش حرمت نفس و خودآگاهي و به دست 

آوردن بینش بهتر و بیشتر کمک مي کند.«
هدف اصلی در کالسهای هنری که در جمعیت امام )ع( برگزار می شود، 
بهبود وضعیت روحی و رفع مشکالت کودکان است. یکی از بخش های این 
کالس تلفیق بازی درمانی و قصه گویی با نقاشی می باشد و به این واسطه 
روانشناسی موثری برای کودک انجام می گیرد. همچنین پرورش خالقیت 
و آموزش درست هنر نیز از اهداف دیگر این کالس ها می باشد. می توان 
گفت که این کالسها در بهبود وضعیت اکثر کودکانی که به علت مشکالت 
شدید خانواده )اعتیاد پدر ، کودک آزاری و...( از نظر روحی شرایط بسیار بدی 

داشته اند،تاثیر به سزایی داشته است.

تکنیک های به کار رفته در کالس های  نقاشی درمانی با تلفیق بازی درمانی، 
نمایش درمانی و  قصه گویی متناسب با این کودکان می باشد که روشی 

خالقانه و جدید است.
چند نمونه از موارد کار شده به شرح زیر می باشد:

یادگیری کنترل خشم با تکنیک کیسه پاره 
در این تکنیک از کودک خواسته می شود آدمکی را روی کیسه ای بکشد و 
بعد کیسه را از وسایل پر کند، مربی برایش توضیح می دهد که هر انسانی که 
از خشم لبریز شود مانند کیسه پر، هر لحظه امکان انفجار دارد. به این ترتیب 
اثرات خشم برایش روشن می شود و مهارت های کنترل خشم را می آموزد.
نکته جالب این است که بچه ها اکثراً تمرین کنترل خشم را در طول هفته 
انجام داده بودند. ر.ا گفت:  »با دوستم دعوام شد یاد حرفهای شما افتادم 
و تمام چیزهایی که گفتید را انجام دادم .حواسم پرت شد و آروم شدم  بعد 

دیگه کتکش نزدم و ...«
ر.ق گفت: »با دوستم دعوام شد یاد معلم نقاشی مون افتادم و حرفهایی که 
گفته بود... و من آروم شدم.« میزان رفتارهای پرخاشگرانه شاگردان کالس 

نقاشی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

ــرای  ــی ب ــد. تمرین ــی می رس ــاعِت کتاب خوان س
ــم. زل زده  ــیا می ده ــه اش ــی ب ــوِر جان بخش تص
اســت در چشــمانم و می خواهــد تصــور کنــد 
ــودکار  ــف و خ ــت، کی ــواب اس ــی خ ــب ها وقت ش
ــچ  ــچ پ ــی پ ــم چ ــوش ه ــش در گ ــر و کتاب و دفت
ــخن در  ــه س ــر ب ــرق در فک ــاره غ ــد؟ یکب می کنن

می آیــد:
-کیــف: »آه! خســته شــدم... اینقــده صاحبــم منــو 
پــرت کــرد یــه گوشــه، وقتــی می خــورم تــو دیــوار 

خیلــی درد داره«
-خــودکار: »اینقــدر ســرم جویــده شــده داره از درد 

می ترکــه«
مــداِد تــوی دســتش را روی میــز می گــذارد و 
چشــم از نگاهــم می گیــرد. بــاز ســر بلنــد می کنــد. 
می گویــد: »خانــوم اینــا فقــط بــرای کیــف و 
کاغــذ و خــودکارا نیســت؛ آدمــا هــم وقتــی کتــک 
ــِت  ــی دوس ــن. وقت ــی درد می کش ــورن خیل می خ
ــی  ــود خیل ــو دعــوا دســتش زخــم شــده ب مــن ت
ــد  ــوم؟ همیشــه بای ــي خان اذیــت شــد.آخه مي دون
ــه؛  ــه آدم باش ــش ب ــه حواس ــه ک ــی باش ــه کس ی
مراقــب باشــه کثیف نشــه؛کتک نخــوره...! کاشــکی 
کتــاب دفتــرا هــم خونــه علــم داشــتن، حتمــاً اونجا 

ــت. ــوش می گذش ــون خ ــی بهش خیل

روایت سوم شخِص حاضر 

ــتن ــم داش ــه عل خون
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یادگیری مشارکت گروهی  باتکنیک صندلی بازی 
در این تکنیک تعدادی صندلی گذاشته می شود که از تعداد بچه ها کم 
تر باشد. با شنیدن موسیقی همه باید دور صندلی ها بچرخند. بعد از قطع 
موسیقی همه باید روی صندلی ها نشسته باشند. گروهی برنده است که 
افرادش بیرون صندلی نماند. در این تکنیک کودکان یاد  از  هیچکدام 
میگیرند برنده شدن به تنهایی مفید نیست و باید با هم مشارکت کنند. این 
تمرین برای تغییر روحیه خودخواهی به دگر خواهی موثر است. در انتهای 

این تمرین ها از بچه ها در مورد اثرات این تمرین ها پرسیده می شود.
تحقیقات نشان داده است که وقتی افراد در فعالیت هایی شرکت می کنند 
که از آن لذت می برند، فاکتورهای فیزیولوژیک آنها مانند فشار خون، ضربان 
قلب و تنفس آهسته تر می شود. بنابراین به وسیله فعالیت ها و ارتباطات 
هنری می توان کنش هایی را در فیزیولوژی فرد فعال کرد، که آن کنش 
ها توان مقابله فرد در برابر بیماری ها را باال برده و روی سیستم ایمنی او 
تاثیر می گذارد. همچنین روی هورمون هایی که موجب استرس می شوند 

نیز تاثیر گذاشته و موجب کاهش آن می گردد.
وقتی موسیقی و نقاشی در هم آمیخته می شود، عالوه بر فوائد ذکر شده 
تمام هیجانات منفی و مثبت کودک را برون ریزی می کند. یکی از تکنیک 
های به کار رفته بر همین اساس بوده؛ که در آن از بچه ها خواسته شد، 

قلم موی خود را با ریتم موسیقی به رقص در بیاورند.

به مورد زیر توجه کنید؛
زهرا.ب لحظه ای آرام و قرار نداشت،  نقاشی هایش تمام آشفته و بی نظم 
بود که نشان دهنده ذهن درهم و بیقرار او بود. دائم تمام بچه ها را کتک 
میزد. زهرا نقش یک حامی را در زندگی کم داشت و باید یک الگوی 
مناسب برایش جایگزین می شد. یاد نگرفته بود احساسات خود را به روش 
مثبت نشان بدهد. بنابراین در کالسها تمرکز مربی برای او در جهت این 
هدف بود. در کالسها مرتب با بیان داستانهای مختلف، در خصوص این 
مطلب که باید به عواقب رفتارهای خود قبل از انجام آن فکر شود ،حرف 
زده شد. اکنون نقاشی های زهرا.ب بسیار مرتب و تمیز است. بعد از جلساتی 
که در آنها از عاقبت اندیشی در کارها صحبت شد،  تغییر در او مشاهده شد. 
خودش  می گفت من عوض شدم، چون یاد گرفتم که قبل از رفتارم به آن 

فکر کنم.

تمرین شناخت احساسات
بچه ها صورتک هایی به صورت خنده، خشم، تعجب و غم را کشیدند. 
سپس برای آنها داستانی خوانده شد از دو حیوان که در جنگل بودند. یکی 
از آنها بیمار شده بود و دیگری به کمکش رفته بود ) در این داستان همدلی 
و رسیدگی به دوست و مهربانی گنجانده شده است(. بچه ها در طول قصه، 
به کلمات مختلف خنده، عصبانیت، تعجب و غم که می رسیدند، به محض 
شنیدن آنها باید دست خود را بر روی کلمات مربوطه می گذاشتند. آشنایی 
بچه ها با احساسات خودشان به کنترل آنها و ابراز آن در آینده کمک فراوانی 

می کند.

تمرین بروز احساسات در رنگ و داستان
در داستانی انواع احساسات برای بچه ها توضیح داده شد. بعد 
از آنها سوال شد که مثاًل به نظر تو خوشحالی چه رنگی دارد 

و یا غم چه رنگی است و ... ؟
بعد از این از آنها خواسته شد تا داستانی بسازند و  آن را نقاشی 
کنند. سپس به تمام حس هایشان رنگ بدهند. به نمونه های 

زیر توجه کنید:
زهرا کودکی که همه چیز را سیاه می دانست: زهرا پدری 
معتاد دارد که به شدت آزارشان میداد. دهان زهرا به صورت 
مادرزادی کج بود و همیشه زهرا از این بابت خجالت می 
کشید. همیشه دستش جلوی دهانش بود و نمی خندید. بچه 
ها مسخره اش می کردند. روزی که زهرا از این بابت گالیه 
کرد، مربی با استفاده از شیوه ای خاص توجه او را از نکته 
منفی به هویت مثبت زیبای وجودش برد. در این امر سایر 
بچه ها را نیز شریک کرد. زهرا شاهد این بود که دوستانی 
که تا دیروز او را مسخره می کردند امروز از او تعریف می کنند 
و زیبایی های دیگر او را می بینند. سپس مربی قصه ای 

برایشان تعریف کرد که در داستانش آنچه اهمیت داشت درون 
انسانها بود و نه ظاهر آنها.

از زهرا خواسته شد تا احساسش را بکشد و زهرا خورشیدی با 
دهان کج کشید. )این روش تخلیه احساس منفی است( 

... و امروز زهرا اولین شخصی است که در اجراء نقش ها 
داوطلب می شود و بچه ها مسخره اش نمی کنند. در تمام 
مدت با روشهای مختلف با زهرا کار شد. امروز نقاشی هایش 
سیاه نیست. زهرا تمام دوستان خود را در کالس کتک می زد و 
به هیچکس هیچ چیزی نمی داد. ولی امروز بعد از کالس تمام 
میزها را داوطلبانه تمیز می کند. حتی در کالس به تنهایی به 

کودکان کوچکتر آموزش نقاشی می دهد.
**  داستان این نقاشی این است که درختی که دوستانش را 
اذیت می کرد و با بقیه هم قهر کرده بود و تنها مانده بود، سیاه 
شده است ولی درخت دیگری که مهربان بوده و به همه خوبی 

کرده است  سبز مانده و میوه داده است.

خانواده خیالی
یکی از تکنیک ها ی نقاشی درمانی، تکنیک نقاشی خانواده خیالی است. در 
این تکنیک با استفاده از تضادهای موجود به واقعیت های زندگی کودک 

پی برده می شود.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود، کودک چیزهایی را بیشتر 

نقاشی کرده است که در زندگی واقعی از آنها اغلب محروم است.
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تصویر بد زندگی ات را بکش و بعد آن را به تصویر خوب تبدیل کن 

این روش با الهام از شیوه هایی خاص و همچنین متد 
تمام  مشکالت  روش  این  در  است.  شده  کار  ان ال پی 
کودکانی که درد و دل نمی کردند، مشخص شد. هر کدام 
برای مربی از مشکالت خود حرف زدند و قفل سکوتشان 
شکست. سپس از آنها خواسته شد خاطرات بدشان را به 
اتفاق خوب تبدیل کرده و آنها را بکشند.  این تمرین اثر 
زیادی در یادگیری بچه ها برای رهایی از خاطرات کهنه 

و پر از رنجشان دارد.

نقاشی سمت راست زمانی است که مادر فوت کرده و 
نقاشی سمت چپ تصویری خیالی از زنده بودن مادر و 
رفتن وی به مشهد است. )دختری که تا آن روز مشکل 
وی مشخص نبود، زمان تعریف نقاشیش داستان اش 
را با گریه بیان کرد که وقتی چهار سال بیشتر نداشته 
است، مادرش جلوی چشمان او خودش را آتش می زند 

و می میرد(

تصویر سمت چپ پدری را نشان میدهد که معتاد است 
و شیشه کشیده و دارد زن خود را میزند، بچه ها بیرون از 
خانه نشسته اند و قباًل کتک خورده اند. پدر آنها را از خواب 
بیدار می کند در حالی که در دستش چاقو دارد. در تصویر 
سمت راست پدر شیشه را ترک کرده و مهربان شده و بچه 
ها را به پارک برده است، به همسر خود گل می دهد. این 
تصویر گل دادن در اکثر نقاشی های زهرا.ب وجود دارد 
که نشان دهنده آرزوی اوست. )تصویر سمت چپ زندگی 

واقعی زهرا.ب هست(

نقاشیهای پایین سمت چپ خانواده ایی را نشان میدهد که 
همه شیشه مصرف کرده اند و به همین خاطر همه جا به 
رنگ قرمز و خونی شده است. اما در نقاشی سمت راست 
پدر خانواده رفته است و همه چیز خوب شده است. )طبق 
تعریف خود کودک؛ پدر این بچه درگیر اعتیاد به شیشه 

است و به روشهای مختلف آنها را آزار می دهد(

گودیناف 
)تست تصویر آدمک و تحلیل آن( 

برای هر بچه با توجه به مشکالت خانواده و مشکالت رفتاری برنامه ای 
هدفمند طراحی می شود و طبق همان برنامه با او کار می شود .دسته ای 
متدها گروهی و عمومی است و دسته ای دیگر فردی و مختص یک 
کودک می باشد. در اکثر  نقاشی های کشیده شده فقدان پدر به چشم 

می خورد )پدر اکثر این بچه ها درگیر اعتیاد هستند(
آموزش مراقبت جنسی از خود و مهارت های زندگی  به 

واسطه نقاشی و اجرای نقش
به دختری که در سمت چپ نقاشی هست تجاوز شده است و یا به زبان 
خوِد کودک کار بد کرده است، بعد از کار بد به شدت کتک خورده و چون 
آبروی او از بین رفته خونی شده که به رنگ قرمز است. همچنین دو  
بچه نتیجه کار بد او هستند که باالی صفحه کشیده  شده اند. بعد دیواری 
را در وسط کشیده و مردی در سمت راست چون آبروی مرد نرفته با دیوار 
جدا شده است. تمام آسمان رنگی رنگی شده که نشان دهنده رنگهای 
زندگی است. این تفسیر خود کودک از نقاشی اش است. )پدر به خواهر 

بزرگ تر در زندگی واقعی  تجاوز کرده است(
در این آموزش به بچه ها احساسات مختلف در موقع ترس )شناخت 
درمانی( و همچنین راه های کنترل آنها و مهارت های زندگی از قبیل نه 

گفتن،  آموزش داده می شوند.

آموزش پیشگیری از ایدز نوجوانان
دختری که در روز اول دیدم  بسیار پرخاشگر بود، دلش می خواست همه 
را آزار بدهد. همه دنیا از او شکایت می کردند و او باور کرده بود که نقش 
آدم بد را باید بازی کند. آن روز که با دوستانش دعوایش شده بود و همه 
می گفتند تو مقصر هستی؛ وقتی برایم از دعوایی که کرده بود تعریف 
کرد، دیدم دعوا سر یک موضوع کودکانه است که هر دو طرف مقصر 
هستند. به یاد این صحبت افتادم که باید دید بچه ها چه چیزی را کم دارند و از همان طریق وارد زندگیشان شد. زهرا در زندگی خود هرگز حامی 
نداشته است. فقط اندکی این نقش برایش ایفا شد و همین حرکت باعث شد او مرا به زندگی خصوصیش راه بدهد و امروز  از مشکالتش بگوید. از 
اینکه می خواهد فرار کند و از این همه رنج خسته شده است؛ مربی در مقابل از فرار و عواقبش می گوید. کودک که هیچ شناختی از آنچه در انتظارش 
بود را نداشت، به فکر فرو می رود و در اخر میگوید: »صحبت کن هر روز بیام اینجا تا از دست پدر و آزار هاش در امان باشم.« زمانی که جواب شنید 
که ظرفیت محدود خانه علم شاید اجازه ندهد می گوید: »در حیاط ارام می نشینم« و اکنون قرار شده زهرا هر روز بیاید و مسولیتی برایش تعریف شود. 

وقتی از زبان من شنید که:» من به تو افتخار می کنم«، برق امید و شادی در چشمانش دیده شد.
ه.ن: دختری آرام و درونگرا را دیدم که برای جلب توجه خودش را به مریضی می زد، قهر می کرد و گریه می کرد. روش اولی که برای او به کار برده شد 

این بود که به او فهمانده شد که به وسیله رفتار منفی نمیتواند توجه کسب کند و باید در عوض از  روش تقویت رفتار مثبت استفاده کند.
 در تمرینی تحت عنوان  »دوست دارم و دوست ندارم« در تئاتر مشخص شد که خانواده ه.ن مرتب بر او سرکوفت میزنند که »تو هیچی نیستی، تو 

شلخته ایی، تو کثیفی و ...: . مربی دقیقاً برخالف این روش عمل کرد که بسیار هم موفق بود. ه.ن به استفالل عمل رسید.

تمرین جابه جایی نقش 
تکنیک صندلی خالی یکی از تکنیک های تئاتر درمانی می باشد.

ساناز دختری بود که پدر و مادرش هر دو شیشه می کشیدند. زندگی ش پر از سیاهی بود. وقتی از او خواسته شد تا با موضوع اعتیاد نقاشی بکشد، در 
نقاشی ساناز تماماً آسمانش سیاه بود. او می گفت دنیا جز سیاهی رنگی ندارد. بعد از انجام این تمرین ساناز اعتراف کرد که سبک شده است.

بازی از ضروریات زندگی کودکانه است.  آنها از این طریق افکارشان را بازگو می کنند ، توانایی حل مشکالت خود را پیدا می کنند و به وسیله آن 
میتوانند اعتماد به نفس و روحیه استقالل طلبی را در خود پرورش بدهند و احساساتی چون ترس، اندوه، شادی و عصبانیت خود را از این طریق بیان 

کنند. به این ترتیب احساس امنیت و ارزشمند بودن را به دست بیاورند.
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ترست را نقاشی بکش
از  این روش به بچه ها گفته می شود  در 
بکش.  نقاشی  ترسی  می  که  چیزی  هر 
بعد از کشیدن مربی داستانی را می سازد 
را  کودک  نقاشی  ترسناک  شخصیت  و 
به کاراکتر طنز تبدیل می کند. این روش 
کمک می کند تا کودک از ترس های خیالی 

خود دور شود.

تکنیک بازی بادکنک خشم
از  گرفته  کار  به  های  تکنیک  از  یکی 
بادکنک خشم است.  بازی،  بازی درمانی 
که  آموزد  می  کودک  بازی  این  طی  در 
وجود خشم چه اثرات مخربی در او خواهد 
داشت. کودکانی که نتوانند خشم خود را 
به شیوه مناسب ابراز کنند و آن را درون 
خود سرکوب کنند، خطری جدی بهداشت 

روانی آنها را تهدید می کند.

تمریِن» اگه قرار بود تو چیزی رو خلق کنی «
از بچه ها خواسته می شود که چیزی را در ذهن خود خلق کنند و آن را ترسیم نمایند. این تمرین برای پرورش خالقیت بچه ها بسیار موثر است. نکته 

جالب این تمرین این بود که اکثر بچه ها آدمهایی را به شکل زیر خلق کرده بودند :
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AAVSO درباره 

انجمن رصدگران ستاره گان متغیر آمریکا )AAVSO( سازمانی 
جهانی، غیرانتفاعی، علمی و آموزشی است متشکل از منجمان 
آماتور و حرفه ای که به ستاره گان متغیر عالقه مندند. این سازمان 

در سال 1991 توسط مدیر رصدخانه ی دانشگاه هاروارد تأسیس 
شد. AAVSO بخشی از رصدخانه ی دانشگاه هاروارد بود تا اینکه 
در 1954 تبدیل به سازمان تحقیقاتی مستقل و خصوصی شد. این 
انجمن در سال 2013، با داشتن بیش از 1100 عضو از 42 کشور 

جهان، بزرگ ترین انجمن رصدگران ستارگان متغیر در دنیا است.

قادری رعنا  در جستجوی یک سیاره ی شخصی

درباره ی مسابقه
ــذاری  ــور نام گ ــی ن ــال جهان ــال 2015، س س
ــکار  ــک ابت ــور ی ــی ن ــال جهان ــود. س ــده ب ش
عمــل جهانــی بــود کــه بــرای ســاکنین جهان 
اهمیــت نــور وتکنولــوژی هــای اپتیکــی را در 
ــرفت  ــان و در پیش ــان  در آینده ش ــی ش زندگ
ــر  جامعــه، نشــان دهــد. ایــن فرصتــی بی نظی
ــاط در  ــرای الهــام بخشــیدن، آمــوزش و ارتب ب

AAVSO ــازمان ــود. س ــی ب ــاس جهان مقی
 نیــز بــرای احقــاق ایــن اهــداف مســابقه ای در 
نظــر گرفــت کــه گــروه اول آن، فعالیتــی بــرای 
ــای  ــد و چیزه ــامل رص ــود و ش ــان ب نوجوان
مرتبــط بــا آن، مقالــه و انشــا و آثــار هنــری بود 
کــه همگــی بایــد براســاس »نــور کیهانــی: از 
منظومــه ی شمســی تــا ســتاره ی مــورد نظــر« 
ــاالنه ی  ــت س ــار در نشس ــن آث ــد. ای می بودن
بــه  ماساچوســت  ووبــورِن  در   AAVSO
ــه  ــا توج ــار ب ــته می شــدند و آث ــش گذاش نمای
بــه مقطــع تحصیلــی افــراد از مهــد کــودک تــا 

کالس دوازدهــم دســته بندی می شــدند.

چطـــور شـــد کـــه بچـــه هـــای 
خانـــه ایرانـــی شـــیراز پـــا بـــه 

میـــدان گذاشـــتند؟
فرزنـــدان جمعیـــت امـــام علـــی)ع( می توانســـتند 
عضـــو گـــروه اول پـــروژه باشـــند؛ ولـــی مشـــکل 
آن جـــا بـــود کـــه اکثـــر ایـــن بچه هـــا 
مدرســـه نمی رفتنـــد و نمی توانســـتند بـــر 
ــوند و  ــیم شـ ــی تقسـ ــاس کالس درسـ اسـ
ــه  ــه مدرسـ ــا کـ ــدادی از بچه هـ ــی تعـ حتـ
می رفتنـــد، سن شـــان متناســـب بـــا پایـــه ی 
ـــی  ـــت های ـــی صحب ـــود. ط ـــان نب تحصیلی ش
کـــه بـــا ســـازمان AAVSO شـــد، آن هـــا بـــرای 
ـــه  ـــاد عالق ـــا و ایج ـــن بچه ه ـــرکت دادن ای ش
در آن هـــا حاضـــر شـــدند بنـــدی بـــه ایـــن 
ـــد  ـــراد می توانن ـــه اف ـــد ک ـــه کنن ـــروه اضاف گ
ـــا  ـــوند و از آن ج ـــیم ش ـــن تقس ـــاس س ـــر اس ب
بـــود کـــه کالس هـــای نجـــوم و هنرهـــای 
ـــد در  ـــاز ش ـــا آغ ـــن بچه ه ـــرای ای ـــمی ب تجس
ـــه ی  ـــیارات، منظوم ـــاره ی س کالس نجـــوم درب
شمســـی و تمـــام اجـــزای آن، ســـتارگان، صـــور 

فلکـــی و پیدایـــش منظومـــه ی شمســـی و 
جهـــان چیزهایـــی آموختنـــد و در کالس 
را  آموخته هایشـــان  تجســـمی  هنرهـــای 
ــد  ــازی کردنـ ــاختند و شبیه سـ ــیدند، سـ کشـ
ـــم و  ـــروه فیل ـــک گ ـــه کم ـــه ب ـــی ک ـــا جای ت
نمایـــش جمعیـــت تصمیـــم بـــه ســـفر گرفتنـــد. 
ــرار  ــه ورای زمیـــن. قـ ــاوت بـ ــفری متفـ سـ
ـــد و  ـــواب برون ـــه خ ـــگ ب ـــک بان ـــا ی ـــد ب ش
بـــا یـــک نـــور بیـــدار شـــوند و سفرشـــان را 
ـــاوت،  ـــی متف ـــه جای ـــار ب ـــن ب ـــد. ای ـــاز کنن آغ
ـــام  ـــا از تم ـــیاره ی شـــخصی. آن ه ـــک س ـــه ی ب
ـــام  ـــد تم ـــتند و بای ـــیاره را داش ـــن س ـــا همی دنی
رؤیاهای شـــان را آن جـــا محقـــق می کردنـــد.

ــس  ــتند از پـ ــوب توانسـ ــی خـ ــا خیلـ آن هـ
ـــخصی  ـــیارات ش ـــان س ـــد و چن ـــن کار برآین ای
ـــان  ـــه توانســـت در می ـــاختند ک ـــود س ـــرای خ ب
ـــب  ـــام اول را کس ـــرکت کنندگان مق ـــام ش تم
ـــا را  ـــز کار آنه ـــی AAVSO   نی ـــد و حت کن

خارق العـــاده توصیـــف کـــرد.

لذت مسابقه و کشف و شهود در کهکشان ها همراه با بچه ها
پنـج سـاله باشـی یا چهل و پنج سـاله، مسـابقه همیشـه هیجـان دارد! تماشـای آن هایی 
کـه در مسـابقه شـرکت کرده انـد آدم را پـر از هیجـان می کنـد. حـاال فـرض کـن کـه 
شـرکت کننده ی آن مسـابقه باشـی. لذت شرکت در مسابقه همیشگی اسـت. اما  ما دلمان 
می خواسـت نـه فقـط به خاطر مسـابقه بلکه به خاطر این کـه فرزندان خانـه ایرانی بینش 
گسـترده تری نسـبت به هسـتی و جهان اطرافشـان کسـب کنند، در این مسـابقه حاضر 
شـوند. دلمـان می خواسـت بـرای آنکـه لـذت باهم بـودن را بفهمنـد، با هم تجربـه کنند. 
پـس همـه دسـت بـه کار شـدیم و با هّمـت معلم هـای خانـه ی ایرانی طرحی برای شـان 

ریختیـم و کالس هـای نجـوم و نقاشـی هر هفتـه به مدت ده جلسـه برگزار شـد. 
در ابتـدای کار، بینـش بچه هـا از علـم نجـوم بسـیار جالـب بـود. یکـی ابرهـا و کوه هـا را 
بـاالی کـره ی زمین و سـیاره های دیگر نقاشـی می کرد، یکی کـره زمین را در دسـت آدم 
فضایی هـا می کشـید، یکـی سـتاره ها را در سرنوشـت آدم هـا مؤثـر می دانسـت و دیگری 
معتقد بود که هرکس یک سـتاره دارد، تولد هر سـتاره را نشـانه ی تولد هر انسـان و مرگ 

هـر انسـان را همـراه با مرگ یک سـتاره می دانسـت.
در کالس نجـوم بـه آن هـا یـاد داده شـد که سـیارات چه هسـتند و چه فرقی با سـتارگان 
دارنـد. منظومـه ی شمسـی و اجـزای آن بـا چه  نظمی کنـار هم قـرار گرفته اند. سـتاره ی 
دنبالـه دار چیسـت و کجاسـت؟ شهاب سـنگ ها  از کجـا می آیند؟ کهکشـان و منظومه ی 
شمسـی مـا کجاسـت و دربـاره این سـؤال که جهـان از کجا آمده اسـت بـا بچه ها گفتگو 
شـد. در کنـار این هـا ، بچه هـا بـا صورت هـای فلکـی و جهت هـای جغرافیایـی هم آشـنا 

شدند.
در اواخـر شـهریور قصه مـان کـه پخته تـر شـد در یـک کارگاه دو روزه ی فراموش نشـدنی 
در خانـه ی ایرانـی، بچه هـا بـا مربیان متخصـص دیگری که بـه پروژه اضافه شـدند چهار 
تابلـو نقاشـی )در قطـع 140*50 سـانتیمتر( خلـق کردند. خودمـان هم باورمان نمی شـد. 
آنهـا بـه شـدت زیبـا بودند. بایـد گفت باشـکوه بودند. قصه ی سـیاره ی شـخصی پیدایش 

شـد. بچه هـا آن را خلـق کردند و از آن انیمیشـن کوتاهی سـاخته شـد.

پایاِن ماجرا، آغاز ماجراجویی جدید!
از اینجــا بــه بعــدش مهــم نیســت، مهم نیســت که مــا نقاشــی ها را برایشــان فرســتادیم. 
مهــم نیســت کــه آن هــا هــم بــا دیــدن نقاشــی ها هیجــان زده شــدند. مهــم نیســت کــه 
آنهــا باورشــان نمی شــد کــه تعــدادی بچــه ی کوچــک و بــزرگ بــا دانایــِی محــدود امــا 
ــار را، از ایــن ســوی دنیــا برایشــان فرســتاده اند. مهــم نیســت کــه  زیبای شــان ایــن آث
پــروژه ی ســیاره شــخصی جایــزه اول مســابقه در بخــش نقاشــی را گرفــت. مهم نیســت 
ــوب،  ــراهلل، محمدیعق ــعود، ام ــی، مس ــم مرتض ــه اس ــی ب ــان تقدیرنامه های ــه برای م ک
ســلیمان، عتیــق اهلل، فــرزاد، بصیــر، شــمس اهلل، ناصــر، امیــن، حســن، فرهــاد، حمیــد، 

رحمــان، محمــد، حســین، بســم اهلل، اســالم الدین، نصیــر و علــی فرســتادند. 

و مهم نیست که...
مهــم ایــن اســت که مــا دوبــاره هیجــان زده شــدیم تا ســیاره ی شــخصی را ادامــه بدهیم 
و حــاال دوبــاره طرحــی ریختیــم و می خواهیــم  بــا کمــک بچه هــا ســیاره ی کوچکــی را 

کــه پیــدا کردیــم آبــاد کنیم. 
ــد . نقاشــی ها،  ــر بروی ــه آدرس زی ــد ب ــروژه ی ســیاره شــخصی می توانی ــدن پ ــرای دی ب
ویدیویــی از مراحــل کار و انیمیشــن ســیاره ی شــخصی را می توانیــد در ســایت موسســه 

AAVSO در ایــن آدرس پیــدا کنیــد.

https://www.aavso.org/personal-planet

ویترین



شماره 14 
شهریور 1395

شماره 14 
شهریور 1395 7071

»چاندنی« سردبیر 18 ساله ی تنها روزنامه ی منتشر شده توسط کودکان خیابانی در هند با عنوان »باالکناما« )به معناِی صدای کودکان(، می گوید: »ما تحت 
فشار قرار گرفتیم و با ما مانند زباله رفتار شد؛ چرا که هیچ کس نیست از ما دفاع کند«. 

مانند تمام سردبیران، بزرگترین چالش چاندنی این است که تصمیم بگیرد که کدام مطلب در صفحه اول چاپ شود و البته باید اعتماد به نفس و غرور کسانی 
که داستان شان در صفحه ی اول چاپ نمی شود را نیز مدیریت 
کند. چاندنی می گوید: »به عنوان یک سردبیر، من می خواهم 
بر مطالبی تأکید کنم که تأثیرگذارتر هستند«. او ادامه می دهد: 
»اما بسیاری از خبرنگاران هنگامی که به ماجراهای آن ها توجه 
نمی شود ناراحت می شوند. بنابراین من مجبورم که با دقت گام 

بردارم«.
این ماهنامه ی منحصربه فرد یک تیم شامل 60 خبرنگار بین 
12 تا 20 ساله دارد و در دهلی و استان های همسایه »هاریانا«، 

»مادهیا پرادش« و »اوتار پرادش« مستقر است. بسیاری از این گزارشگران کودک و نوجوان از مراکز آموزشی ای که توسط برخی سازمان های  غیردولتی 
اداره می شوند انتخاب و استخدام شده اند و باالکناما را در سال 2003 پایه گذاری کرده اند.  

زمان زیادی صرف نوشتن مطالب می شود. چاندنی می گوید: »بسیاری از خبرنگاران ما پس از پیوستن به روزنامه شروع به مدرسه رفتن کردند، به گونه ای 
نوشتن برای آن ها نوعی مبارزه است«. او ادامه می دهد: »روزنامه ابتدا به زبان هندی نوشته می شود و سپس به انگلیسی ترجمه می شود«.

هر نسخه 2 روپیه قیمت دارد و ماهانه بیش از 8000 نسخه منتشر می شود که بیشتر به زبان هندی است. بسیاری از آن ها به صورت رایگان در ایستگاه های 
 NGO  پلیس و سازمان های غیر دولتی که در حوزه ی حقوق کودک فعالیت دارند، توزیع می شود. این روزنامه هیچ سود مادی ندارد و کاماًل به صورت یک

اداره می شود.
»شامبهو«ی 20 ساله و خبرنگار ارشد می گوید: »ما یک گزارش داشتیم در مورد اینکه چگونه پلیس کودکان ساکن در ایستگاه های راه آهن را مجبور کرد 
اجساد افرادی که بر روی ریل کشته شده بودند را بازیابی کنند«. وی ادامه می دهد: »تصورکنید که یک کودک مجبور به پایین آمدن از ریل های 

خطرناک و جمع آوری دست و پای خونین و پاره پاره اجساد شود!«
رسانه های  خبری جریان اصلی، گزارش باالکناما را پخش کردند و به یک خشم بزرگ منجر شد. در نهایت، کمیته ی ملی حمایت از حقوق کودک وارد ماجرا 

شد و علیه این رفتار پلیس اقدامات الزم را انجام داد.
آن طور که برآورد می شود، 51000 کودک در خیابان های دهلی زندگی می کنند. برخی از آن ها فقط پنج سال دارند. آن ها با گدایی و جمع آوری ضایعات 
گذران زندگی می کنند و در معرض تحقیر و توهین و سوء استفاده ی جسمی و جنسی هستند. بسیاری از آن ها توسط خانواده های خود رها شده و یا از خانه 
فرار کرده اند. »رستم« دوازده ساله از لحاظ خانوادگی یکی از خوش شانس ها است. او با پدر و مادر خود که کارگر ساختمانی هستند زندگی می کند؛ اما مانند 
سه برادر و خواهرش، برای تأمین معاش خانواده ترک تحصیل کرده است. او سال گذشته شروع به تأمین مطالب خبرنگاران باالکناما کرد و وقتی که یک 
خبرنگار ارشد را از ازدواج یک کودک در ژوئن 2015 آگاه کرد، یک تیتر صفحه ی اولی بدست آورد. او از آن چه به دنبال آن اتفاق افتاد، جا خورد. در حالی 
که چشمانش می درخشند می گوید: »فعاالن محلی تظاهرات کردند و پلیس مجبور به مداخله شد و از انجام ازدواج جلوگیری کرد. من در محله مان معروف 

شدم و پدر و مادرم به من افتخار می کردند.«

را  خیابان  در  شده  گم  اقالم  که  بچه هایی  مورد  در  مثبت  گزارش های 
بازگردانده اند و یا در برگرداندن اشیای دزدیده شده کمک کرده اند، 
در اولویت چاپ قرار می گیرد. »سانو« 20 ساله، سردبیر سابق باالکناما، 
کسی که اکنون تیم را راهنمایی می کند، می گوید: »اغلب کودکان شاغل 
در خیابان احساس بی ارزشی و مورد تنفر بودن از سوی جهان اطراف را 

دارند و ما در حال تالش برای تغییر آن هستیم.«

ترجمه از انگلیسی : فرنوش فرج پور

تجربیات خاص
در  کار  به  مشغول  کودکان  با  »دیداری 
خیابان های هند که روزنامه ای به قلم خود 

منتشر می کنند«.
روزنامه ای که توسط افرادجوان بی خانمان 
در دهلی منتشر می شود و مسائلی مانند 
به  صحبت  حق  دادن  و  کودکان  ازدواج 
را  شده اند  رانده  حاشیه  به  که  جوانانی 

مورد تأکید قرار می دهد.

نوشـتن بـرای آنهـا مبارزه اسـت
روزنامه ای برای کودکان خیابان های هند

از حدود یک سال پیش تاکنون، رستم گدایی را کنار گذاشته و در یک مرکز آموزشی مشغول به تحصیل است. او برای هر سرمقاله ای که می نویسد، 
حق التحریر مختصری دریافت می کند. این احساس توانمندی چیزی است که باالکناما می خواهد آن را در میان بچه های مشغول به کار در خیابان های هند 

پرورش دهد و این کار را نه تنها با با برجسته کردن مشکالت آن ها، بلکه با منعکس کردن داستان هایی از امیدواری آن ها انجام می دهد.
باالکناما نگاهی هم به مسائل بزرگ تر در سطح سیاست گذاری دارد. روزنامه کمپینی برای صدور کارت ملی تحت عنوان »آدهر« )Aadhar( برای کودکان 

شاغل در خیابان های دهلی برگزار کرد، که مدرک اقامت آن ها و در صورت در دسترس بودن، نشان دهنده ی تاریخ تولد آن ها باشد.
این روزنامه به تازگی بر لزوم تغییر در قانون دادرسی نوجوانان که اجازه می دهد کودکان بین سنین 16 تا 18 سال به عنوان بزرگسال برای جرایمی مانند 

تجاوز و قتل محاکمه شوند، تمرکز کرده و موضع قدرتمندی در این زمینه ابراز داشته است.
چاندنی می گوید: »بسیاری از کودکان شاغل در خیابان، خانواده ای ندارند.« او ادامه می دهد: »آن ها حتی تاریخ تولد خود را نمی دانند و به همین دلیل بسیار 
آسیب پذیرند. یک نوجوان 15 ساله می تواند با یک جوان 19 ساله اشتباه گرفته شود.« او معتقد است برای نشان دادن وضعیت حدود 400،000 کودک هندی 

که در خیابان کار می کنند به شهروندانی که به این مسئله اهمیت می دهند، چه راه درازی در پیش است.
»هنگامی که مقامات و مسئولین درباره ی حقوق کودکان صحبت می کنند، تنها کودکانی را می بینند که به مدرسه می روند و خانه و خانواده دارند. هیچ کس 
به کودکی که در خیابان زندگی می کند، یا در منازل و هتل ها کارگری می کند، نگاه نمی کند. انگار آن ها اصاًل وجود ندارند.« باالکناما مصمم است که این 

نگرش را از طریق قادر ساختن کودکان به روایت واقعیت ها و حکایت رنج های شان به زبان خود آن ها تغییر دهد.
کودکان کار و کودکانی که در خیابان ها زندگی خود را سپری می کنند، نه  فقط در هند که در تمام جوامع نادیده گرفته می شوند و در فقدان خانواده و والدینی 
که به آن ها توجه کنند، جامعه نیز نسبت به آن ها بی مهر است. آن ها شهروندانی نامرئی اند که رنج ها و تلخی های زندگی شان جایی بازتاب داده نمی شود. 
شنیده شدن این کودکان را توانمند می سازد و فرصت هایی برای تغییر فراهم می کند تا جامعه آن ها را به چشم شهروندانی واقعی ببیند و به رسمیت بشناسد.

منبع : گاردین
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چکیده 
برنامـه اورژانـس اجتماعـی که بر اسـاس بنـد ب تبصره 15 قانـون بودجه 
سـال 86 کل کشـور شـکل گرفتـه، تلفیقـي از مداخلـه در بحـران فردي، 
خانوادگـي و اجتماعـی، خـط تلفـن اورژانس اجتماعـي ) 123 (، تیم سـیار 
اورژانـس اجتماعـي و پایـگاه اورژانـس اجتماعي اسـت کـه در مرحله اول 
بـا هـدف توانمندسـازي اجتماع محـور در سـکونت گاه هـای غیـر رسـمي 
تدویـن شـده بـود. گرچه هدف ایـن برنامه این اسـت که مداخـالت رواني 
- اجتماعـي را قبـل از مداخـالت قضایي، انتظامی و حتـي در کنار این نوع 
مداخـالت جایگزیـن کند و زمینـه را براي توانمندسـازي افـراد در معرض 
آسـیب و آسـیب دیده اجتماعي و بازگشت آنها به زندگي سـالم فراهم آورد، 
امـا متأسـفانه به دلیل حجم انبـوه معضالت اجتماعی خصوصـاً در مناطق 
حاشیه نشـین و سـکونت گاه های غیررسـمی، عدم توجه سیاسـت گذاران به 
آسـیب های اجتماعی و کمبـود منابع مالی و همچنین خألهـای موجود در 
قوانیـن در حـوزه مداخله در آسـیب های اجتماعی، عملکرد بسـیار ضعیف 
ایـن برنامـه خصوصاً در کالن شـهرهایی ماننـد تهران به وضوح مشـاهده 
مـی گـردد. در ایـن مقالـه به ارزیابـی برنامـه اورژانس اجتماعی بـا رویکرد 
سیسـتمی پرداخته می شـود. رویکرد سیسـتمی یـک برنامـه را مانند یک 
سیسـتم درنظر می گیرد که اجزاي مختلفی دارد، ازجمله: زمینـه، درون داد، 
فرآینـد، بـرون داد، نتیجه. بـراي ارزیابـی برنامه اورژانس اجتماعی سـازمان 
بهزیسـتی از مشـاهدات و تجربیـات اعضای داوطلب سـازمان مـردم نهاد 
جمعیـت امـام علـی )ع(، اسـناد موجـود در وبسـایت سـازمان بهزیسـتی، 

مقاالت و اخبار اسـتفاده شـده اسـت.

زمینه
در ارزیابـی زمینـه دو بعـد در نظرگرفتـه می شـود: 1- ارزیابـی نیـاز به 

برنامـه 2-  ارزیابـی نیـاز ذینفعان.
با توجه به گسـترش آسـیب های اجتماعی به ویژه در کالن شـهرها و 
با توجه به وظایف سـازمان بهزیسـتی کشـور در خصوص لزوم حمایت 
از افـراد در معـرض آسـیب اجتماعـی از قبیـل: کـودک آزاری، همسـر 
آزاری، دختـران فـراری، کـودکان خیابانـی، خانـواده هـای در معـرض 
طـالق، خودکشـی و ... راه انـدازی خـط سـه رقمـی تلفـن اورژانـس 
اجتماعـی به منظور دسـتیابی سـریع و آسـان بـرای گروه هـای هدف 
ایجـاد شـد. ذی نفعان ایـن برنامه شـامل کـودکان آزاردیده، همسـران 
آزاردیـده، افـرادی کـه قصـد خودکشـی دارنـد، کـودکان کار و خیابان، 
دختـران و پسـران فـراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسـیب یا 
آسـیب دیده اجتماعـی، افـراد دارای اختالفات خانوادگی حـاد، مبتالیان 
بـه اختالل هویت جنسـی و سـایر افرادی کـه در شـرایط بحرانی قرار 

دارند، می باشـند.
زنـان در صـدر تمـاس های ایـن خط قرار دارند که بیشـتر مشـکالت 
آن هـا دربـاره اختالفات خانوادگـی، اعتیاد، کـودک آزاری و برخوردهای 
ناشایسـت با سـالمندان اسـت. )معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 

در گفتگو بـا خبرآنالین(

درونداد
درونداد شامل منابع مادي، منابع انسانی و منابع مالی و غیره می باشد. 
منابع مالی مورد نیاز این برنامه از اعتبارات دولتی )ملی و استانی( و 

همچنین جلب مشارکت مردمی و سازمان های غیردولتی می باشد. 
تعداد کارشناسان برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر، در شیفت صبح 
4 نفر و در شیفت های عصر و شب 3 نفر، برای شهرهای 500 هزار تا 
یک میلیون در شیفت صبح 3 نفر و در شیفت های عصر و شب هر کدام 
2 نفر، برای شهرهای زیر 500 هزار نفر در شیفت صبح 2 نفر و در شیفت 
های عصر و شب هر کدام 1 نفر است. به وضوح مشاهده می شود که 
این تعداد خصوصاً برای کالن شهرهایی مانند تهران بسیار ناکافی است؛ 
عالوه بر این میزان نیروی انسانی متناسب با میزان آسیب های اجتماعی 
هر شهر باید در نظر گرفته شود. )دستورالعمل اجرایی اورژانس اجتماعی(

اورژانس  تیم های  اعضای  اساساً  که  است  این  اساسی  مشکل  یک 
اجتماعی مددکار اجتماعی نیستند. درصد پایینی از آن ها تحصیالت و 
تخصص در زمینه مددکاری اجتماعی دارند و حتی در مواردی کارمندان 
سازمان بهزیستی برای اینکه بیکار نمانند به اورژانس اجتماعی منتقل 
شده اند. هنوز وقتی با 123 تماس گرفته می شود در مواردی این سامانه 

پاسخگو نیست.
مداخالت در اورژانس اجتماعی به سه دسته آنی، فوری و با فوریت کمتر 
تقسیم شده است. در اولی تیم مداخله کننده باید در کمتر از نیم ساعت 
در محل حاضر شود. در دومی باید سه تا چهار ساعت طول بکشد و در 
سومی زمان بیشتری در اختیار اورژانس هست. این در حالی است که به 
گفته رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی هنوز پروتکل چگونگی 
مداخالت تدوین یا حداقل نهایی نشده است. ) گفتگو با دکتر اقلیما از 

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(
بسیار مشاهده شده است که نحوه تعامل با مددجو در زمان مداخله در بحران 

بسیار نامطلوب بوده است.
به دلیل گستردگی معضالت اجتماعی و کمبودهای منابع مالی و انسانی 
امکان استقرار مأموران اورژانس اجتماعی در تمامی مناطق وجود ندارد و 
این امر در بسیاری از موارد باعث عدم رسیدگی به موارد اورژانسی می شود. 
متأسفانه در محالت معضل خیز که به دلیل آمار باالی خانواده های درگیر 
اعتیاد، میزان آمار همسرآزاری و کودک آزاری بسیار باال می باشد، اورژانس 
اجتماعی عماًل به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی توانایی پاسخگویی و 
رسیدگی به بسیاری از این موارد را ندارد. تخصیص بودجه گذاری اندک برای 
این موضوع خود نشان از عدم اهمیت سیاست گذاران در حوزه رسیدگی به 

آسیب های اجتماعی می باشد.
الزم است به شرایط فرهنگی و رویکرد منطقه ای و بومی توجه شود، البته 
این اصل به معنی عدم بهره گیری از دانش و تجارب جهانی نیست بلکه 
منظور این است که برنامه ها باید به گونه ای تدوین شوند که در جامعه ما 

قابلیت اجرا داشته باشند.
نکته  شایان توجه این است که در فرآیند جذب نیروی انسانی برای این 
بخش، عالوه بر متخصص بودن، باید به دغدغه مند بودن افراد در مورد 

آسیب های اجتماعی، صبور بودن و مطالبه گر بودن آن ها توجه شود.

فرآیند
فرآینـد بـا اجـرا در ارتبـاط اسـت و شـامل اسـتفاده از خدمات، نحـوه ارائه 
خدمـات، تنـوع و تفـاوت در ارائـه خدمـات و سـاختار و سـازماندهی ارائـه 
خدمـات مـی شـود. نحـوه پذیـرش بـه صـورت تمـاس مراجـع، اعضای 
خانـواده، همسـایه، مدارس، مراکـز درمانی، نیروی انتظامـی، 115، 125 و 
... مـی باشـد. اورژانـس اجتماعی در عملکرد خود دارای اشـکاالتی اسـت. 
عـالوه بـر ایـن بهزیسـتی در ارائه الیحه پیشـگیری و مداخلـه در کودک 
آزاری کوتاهـی مـی نمایـد. تـا زمانیکـه بهزیسـتی اقدامی نکنـد نمیتوان 
طرحـی را در مجلـس تصویب نمود. )جواد زمانی، سـخنگوی کمیسـیون 

اجتماعـی مجلس شـورای اسـالمی، 1390(
پایین بودن سـطح آگاهی مردم مناطق حاشـیه نشـین در سکونتگاه های 
غیررسـمی باعث محروم ماندن این قشـر از امکان اسـتفاده از این برنامه 
مـی شـود؛ یکـی از دالیـل این امر نبـودن برنامه هـای اطالع رسـانی در 
ایـن زمینه بوده اسـت. عـالوه بر این در نظـر نگرفتن مالحظات فرهنگی 
و خـرده فرهنـگ ها، خصوصاً در سـکونت گاه های غیررسـمی از عوامل 
موثـر عـدم کارایی مناسـب ایـن برنامه برای ایـن افراد در معرض آسـیب 
اسـت. در حـال حاضـر اورژانـس اجتماعـی توانایی رسـیدگی به بسـیاری 
از تمـاس هـا را نـدارد. عـالوه بـر ایـن چرخـه معیوبـی کـه در سیسـتم 
قانونگـذاری وجـود دارد، مبنـی بر اینکـه هنگامی که کارشناسـان نظر به 
سـلب حضانت کودک از والدین می کنند، اما در سیسـتم قضایی والدینی 
کـه عدم صالحیـت نگهداری کودک را دارند به سـادگی کـودک را برمی 

گردانند.

برونداد
شـامل دریافـت تماسـهای تلفنـی، ارائـه راهنمایی بـه تمـاس گیرندگان، 
ارجـاع بـه خدمـات سـیار اورژانس اجتماعـی، ارجاع بـه مراکـز مداخله در 
بحـران، ارجـاع بـه دفاتر حـوزه معاونـت امور اجتماعی شـامل دفتـر امور 
شـبِه خانـواده، دفتـر امور کـودکان و نوجوانان، دفتـر امور زنـان و خانواده، 
ارجـاع بـه مراکز مشـاوره اجتماعـی، ارجاع بـه مراکز حوزه امـور فرهنگی 
و پیشـگیری، ارجـاع بـه مراکـز حـوزه امـور توانبخشـی، ارجاع بـه مراکز 

درمانی و سـایر منابع اجتماعی میباشـد. )وبسـایت سـازمان بهزیسـتی(

نتیجه گیری
بـه دلیـل عدم اجرای سیاسـت گـذاری هـا و بودجه گـذاری های صحیح 
در زمینـه پیشـگیری از معضـالت و آسـیب هـای اجتماعی، ماننـد ایجاد 
زیرسـاخت هـای الزم بـرای برنامـه هـای رفاهی و ورزشـی خصوصـاً در 
مناطـق محـروم و سـکونتگاه هـای غیررسـمی، عـدم وجود مشـاغل در 
روسـتاها و شهرسـتان ها و ایجاد پدیده مهاجرت و شـکل گیری حاشـیه 
نشـینی و سـکونت گاه هـای غیررسـمی، آسـیب هـای اجتماعـی در این 
مناطـق روز بـه روز بـه صـورت فزاینده ای در حال رشـد اسـت، از طرفی 
ظرفیـت های موجـود اورژانس اجتماعی برای رسـیدگی بـه تمامی موارد 
وجـود نـدارد؛ و از طرفـی دیگـر، تـا زمانـی که پیشـگیری و رسـیدگی به 
آسـیب هـای اجتماعی در اولویـت برنامه های سیاسـت گـذاران و بودجه 
گـذاران قـرار نگیرد، تغییر اساسـی در راسـتای کاهش معضالت و آسـیب 

هـای اجتماعـی انجام نخواهد شـد.
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عملكــرد  بــه  نگاهــی 
ــس اجتماعی  ــه اورژان برنام
ســازمان بهزیســتی بــا 

رویكــرد سیســتمی

سارا رضایی

پایین بودن سطح آگاهی مردم مناطق حاشیه نشین در 
سکونتگاه های غیررسمی باعث محروم ماندن این قشر 
از امکان استفاده از این برنامه می شود؛ یکی از دالیل 
این امر نبودن برنامه های اطالع رسانی در این زمینه بوده 
است. عالوه بر این در نظر نگرفتن مالحظات فرهنگی و 
خرده فرهنگ ها، خصوصاً در سکونت گاه های غیررسمی 
از عوامل موثر عدم کارایی مناسب این برنامه برای این 

افراد در معرض آسیب است. 

ساعت     تفکر
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نه خیال کنی از خریدن این خانه خرسندیم ...
نــه خیــال کنــی خاطرمــان آســوده از ســقفی ســاده که 

بــر ســر فرزنــدان پهلــوان ایــن دیار گســترده ایــم...
نــه خیــال کنــی کارمــان تمــام مــی شــود بــه تقدیری 
ناچیــز از مــردی کــه جانــش را در ایــن روزگار 
خودپرســتی، بیــرق دگرخواهــی کــرد و چــون نســیمی 
خنــک در ایــن جهنــم داِغ منیــت هــای فاســد بــر جان 

مــا وزیــد و رفــت...
نه !

ایــن چهاردیــواری ســاده، حتی کلمــاِت آغازیــِن خطابه 
ــردرد مــا نبــود. مــا تــازه نفــس گرفتــه ایــم، تــا  ی پُ
چیــزی بگوییــم... چیــزی کــه قلبهامــان را از درد در هم 
می فشــارد، چیــزی بــه تلخــی و ســیاهِی»محرومیت « 
؛ کلمــه ای کوچــک کــه تنهــا از هفــت حــرف الفبــای 
فارســی تشــکیل شــده و تمامیــت پهنــاوِر سیســتان و 
بلوچســتان مــا را در پنجــه ی خــود بــه ســختی مــی 

فشــارد...
سالم بر سیستان و بلوچستان!

ــر و  ــاِن فق ــی پای ــای ب ــب ه ــدوه ش ــر ان ــالم ب س
گرســنگی و خشکســالی و آرزوهــای خشــک شــده بــر 

ــرده... ــای افس ــتان دل ه آس
ســالم بــر خانــه هــای کوچــک ِگلــی و کپرهایــی کــه 
آن قــدر بــزرگ نیســت کــه عنــوان و مقــام و صندلــی 
ــک  ــدر کوچ ــد و آن ق ــزرگان در آن بُگنج ــت ب ریاس
ــت و شــجاعت و شــرافت و میهــن  ــه محب نیســت ک

ــد...  ــتی در آن نُگنج دوس
از خانــه هایــی و مردمانــی خواهیــم گفــت کــه 
ــد، امــا در بزنگاه هــای  دهه هاســت فرامــوش شــده ان
تاریــخ   هــر گاه مختصر رخصتــی پیش آید- انســانیت 
را در چهــره زنــان و مــردان غیــوری چــون زنــده یــاد 
حمیدرضــا گنگوزهــی بــه یادمان مــی آورد... بــه یادمان 
مــی آورد کــه پیــش و بیش از آن که گوشــت و پوســت 
ــل  ــی و  تجم ــه اجتماع ــروت و طبق ــتخوان و ث و اس
باشــیم ، روحــی هســتیم یگانــه بــا تمامیــت هســتی ...

دوستان!
برخیزید!

فصل بلوچستان و سیستان از راه رسیده است!

ایــن اســتان در جنــوب شــرقی کشــورمان واقــع شــده اســت و بــه دلیــل  موقعیــت جغرافیایــی،  از ایــن جهت کــه همــواره در طــول تاریــخ گذرگاهی 
میــان شــرق و غــرب بــوده و همجــواری بــا کشــورهای افغانســتان و پاکســتان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت. ظرفیــت هــا و توانمنــدی 
هــای ایــن اســتان بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود و دسترســی بــه آبهــای آزاد بیــن المللــی، اقلیــم مناســب کشــت محصــوالت ســودآور صادراتــی 
همچــون )خرمــا، مرکبــات، مــوز، انبــه ( ، وجــود منابــع غنــی دریایــی، وجــود معــادن متنــوع ) مــس، منگنــز، ســرب، روی ( از دیگــر توانمنــدی هــای 

ایــن منطقه اســت . 
از ویژگــی هــای قابــل توجــه دیگــر ایــن اســتان مــکان هــای دیدنــی و تاریخــی آن اســت،  بــاغ هــای مرکبــات ایرانشــهر، پــارک تفتــان، پــارک 
جنگلــی بمپــور، پناهــگاه حیــات وحــش، جنــگل هــای نخــل، انــواع چشــمه هــای آب گــرم، رودخانــه ســرباز و تمســاح هــای آن، غارتیــس، غارکــوه 
پیــرک، کــوه تفتــان، گردشــگاه هــای کشــمان، گردشــگاه مالیــه   گوربنــد، منطقــه حفاظــت شــده بزمــان و گل فشــان هــای طبیعــی اســتان از مهم 
تریــن جاذبــه هــای طبیعــی سیســتان و بلوچســتان اســت. آتشــکده کرکــوی، بنــای امــام زاده هــای متعــدد، تپه های باســتانی و بــا ارزش، شــهرهای 
تاریخــی، قلعــه هــای باســتانی، مســجدهایی بــا ارزش معمــاری بــاال بــه همــراه جاذبــه هــای دیگرچــون: صنایــع دســتی جــذاب، موســیقی جالــب 

و شــنیدنی، مردمانــی بــا فرهنــگ هــا و قومیــت هــای مختلــف از مهــم تریــن و جــذاب تریــن دیدنــی هــای اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت.

نگاهی کوتاه به سیستان و بلوچستان فصل سیستان و بلوچستان از راه رسیده
سرزمین پهلوانان اسطوره ای ایران؛ زال، رستم، سهراب و ...

ایـــران مـــن
بلوچســـتان

مرتضی کی منش

سـالم بر خانـه هـای کوچک 
ِگلـی و کپرهایی کـه آن قدر 
بزرگ نیسـت که عنوان و مقام 
و صندلی ریاسـت بـزرگان در 
آن بُگنجـد و آن قـدر کوچک 
نیسـت که محبت و شـجاعت و 
شـرافت و میهن دوستی در آن 

نُگنجد... 
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در حالــی کــه شــش روز از حادثــه دلخــراش جــان باختــن معلم فــداکار 
بلــوچ مــی گذشــت، شــنبه 21 فروردیــن 1395، نماینــدگان جمعیــت 
امــام علــی بــه شهرســتان خــاش رفتند تــا مراتــب هــم دردی و عرض 
تســلیت هــزاران عضــو جمعیــت را از سراســر کشــور بــه خانــواده ایــن 
عزیــز بزرگــوار ابــراز نماینــد. همچنیــن در ایــن ســفر از وضعیــت دو 
فرزنــد عزیــز حمیدرضــا گنگوزهــی اطــالع حاصــل شــد و در فقــدان 
پــدر، وضعیــت تامیــن آتیــه فرزندانــش بررســی گردید. روســتای محل 
ــم  ــدود نی ــه ح ــا در فاصل ــوم حمیدرض ــدری مرح ــواده پ ــی خان زندگ
ســاعت از شــهر خــاش قــرار دارد. یــک روســتای ســاده بــا کمتریــن 

امکانات.
جمعیــت امــام علــی)ع( در نهایــت تصمیــم گرفــت بــه پــاس قدردانــی 
از ایــن معلــم فــداکار اقــدام بــه تأمیــن مســکن بــرای خانــواده ایشــان 
نمایــد، اگــر چــه اقــدام جســورانه و ایثارگرانــه معلــم جــوان کشــورمان 
بــه هیــچ وجــه حتــی اندکــی قابل جبــران نیســت و هــر ستایشــی، در 

کنــار عمــل بــزرگ او بــی رنــگ و بــی مقــدار اســت.
ــری  ــا پیگی ــاه ب ــن م ــنبه 22 فروردی ــور روز یکش ــن منظ ــه همی ب
ــت  ــن آن در شهرســتان خــاش و صحب ــت و رابطی ــدگان جمعی نماین
ــرادر حمیدرضــا صــورت گرفــت، هماهنگــی هــای  ــا ب ــی کــه ب های
اولیــه بــرای عقــد قــرارداد یــک بــاب منــزل مســکونی در شــهر خاش 
انجــام شــد. بــا دعــوت جمعیــت امــام علــی )ع( از مــردم قدرشــناس 
ــم فــداکار سیســتان و بلوچســتان در نجــات  ــِن  معل ــه کمپی ــران ب ای
فرزنــدان ایــران زمیــن تردیــد نکــرد، در قدردانــی از فرزندانــش تردیــد 
نکنیــم  ، مبلــغ الزم بــرای خریــد ایــن هدیــه ناقابــل در کمتــر از دو 
هفتــه تأمیــن شــد. ســرانجام در روز یکشــنبه 5 اردیبهشــت 1395 بــا 
حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی شــهر خــاش و بــا پرداخــت 
مبلــغ جمــع آوری شــده، همزمــان بــا میــالد مــوال علــی )ع(، خانــه 
مــورد نظــر بــه قیمــت 148 میلیــون تومــان بــه نــام خانــواده معلــم 
ــوف  ــی از »عبدالرئ ــه رســم قدردان ــد. همچنیــن ب فــداکار ثبــت گردی
شــهنوازی« دیگــر معلــم فــداکار بخــش خــاش کــه در حادثــه مذکــور 

ــود، هدیــه ای تقدیــِم وی گردیــد. دچــار جراحــت شــده ب
امــا تقدیــر از بزرگمــردی چــون حمیدرضــا گنگوزهــی، نافِی کــم کاری 
هایی نیســت کــه حاصلش مــدارس غیراســتاندارد اســت. مدارســی که 
هــر بــار یــا جــان دانــش آمــوزان یــا جــان معلمــان یــا جــان هــر دو را 
تهدیــد مــی کننــد. همــان گونــه کــه با صــدای بلنــد از حرکت انســانی 
عظیــم معلــم بلــوچ میهنمــان ســتایش مــی کنیــم، بــا همــان صــدا و 
بلکــه رســاتر، بایــد علــل برقــرار مانــدن محرومیــت هــای سیســتان و 

بلوچســتان خصوصــا در حــوزه آمــوزش را بــه پرســش بگیریــم. 

ایــن خطــه از مــرز و بــوم ســایه افکنــده اســت. بعضــی از ایــن معلمان 
جــوان، دانشــجوی مقطــع کارشناســی ارشــد هــم بودنــد و همزمــان با 

تدریــس در مدرســه، تحصیــالت تکمیلــی خــود را ادامــه مــی دادند. 
عبدالحســین یکــی از معلــم هایــی اســت که شــب هــا در مدرســه می 
خوابــد. او بــرای مــا از زندگــی خــود، زن و فرزنــد و شــغلش و مدرســه 
ای مــی گویــد کــه حــدود 2 ســال اســت در آن مشــغول بــه تدریس در 
مقطــع ابتدایــی شــده اســت. در مــورد طرح هــای خریــد خدمــت معلــم 
هــا صحبــت بــه میــان مــی آورد و از شــرایط قراردادهایشــان صحبــت 
مــی کنــد. قراردادهایــی کــه نادرســت تنظیــم شــده انــد ولــی اطالعی 
از آن ندارنــد و یــا اینکــه آنهــا را مطلــع نکــرده انــد! عــالوه بــر  حقــوق 
بســیار انــدک ایــن معلمــان، تقریبــاً مــدت زمــان زیــادی اســت کــه 
همیــن مختصــر حقــوق را نیــز دریافــت نکرده انــد، ولــی همچنــان بــه 
منظــور خدمــت بــه کــودکان ســرزمین خــود، مشــغول بــه تدریــس و 

خدمــت در ایــن مناطق هســتند. 
بــه گفتــه معلمــان، کمبــود وســایل تدریــس از جملــه کتــاب و لــوازم 
ــود  ــوزان، نب ــرای دانش آم ــن ب ــر آفری ــرایط خط ــود ش ــر، وج التحری
امکانــات ورزشــی، نبــود امکانــات بهداشــتی و آب آشــامیدنی ســالم و 
... از جملــه مشــکالت و محرومیــت هــای آموزشــی در ایــن مناطــق 
ــی  ــا، کــودکان ب ــی ادع ــن معلمــان ب ــی ای مــی باشــد. دغدغــه اصل
شــمار ســاکن در مناطــق دورافتــاده روســتایی بودنــد کــه به دلیــل نبود 
مــدارس کافــی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی، فاصلــه زیــاد روســتاها 
ــکان  ــاک، ام ــب و خطرن ــای نامناس ــاده ه ــن ج ــهرها و همچنی و ش

ــد. ــر را از دســت مــی دادن تحصیــل در مقاطــع باالت
بــا وجــود تمــام مشــکالت و محرومیــت هــای موجــود، همیــن معلــم 
هــا و انســان هــای فداکارنــد کــه چــراغ دانــش و مهــر و معرفــت را 
علیرغــم ســختی هایــی کــه شــاید حتی تصــورش بــرای شهرنشــینان 
ناممکــن باشــد، زنــده نگــه داشــته انــد. آن چــه در ایــن مناطــق بــه 
وفــور بــه چشــم می خــورد، چهــره هــای معصــوم و باهــوِش کودکانی 
اســت کــه اگــر شــرایط مســاعد و حقــوق بدیهی شــان تأمیــن گــردد، 
ــیار  ــروزش بس ــدوِه ام ــی و ان ــتان از تیرگ ــتان و بلوچس ــردای سیس ف

متفــاوت خواهــد شــد. 

ــی دارد و  ــیار نامطلوب ــرایط بس ــی ش ــر ایمن ــدارس از نظ ــت م وضعی
نماینــدگان جمعیــت در بازدیدهــای خــود از اماکــن آموزشــی اســتان، بــا 
مدارســی مواجــه شــدند کــه آبســتن تکــرار حادثــه تلخی هســتند کــه در 
مدرســه روســتای نوکجــو از توابــع روتــک رخ داد و بــه مــرگ دردنــاک 
ــیم در  ــان بپرس ــد از خودم ــد. بای ــی انجامی ــوم حمیدرضــا گنگوزه مرح
حالــی کــه انســان هــای ارزشــمندی چــون حمیدرضــا گنگوزهی بــا این 
درجــه از غیــرت و از خودگذشــتگی مــی تواننــد چنــد دهــه در جایــگاه 
هــای حســاس و اثرگــذار، منشــاء خدمــات و تحــوالت عمیق و ریشــه دار 
در آمــوزش و پــرورش کشــور گردنــد، چــرا بایــد در اثــر غفلت مســئوالن 

در تأمیــن امنیــت مــدارس، جانشــان هزینــه شــود؟!
امــا مشــکل ایمنــی مــدارس، تنهــا مشــکل سیســتم آمــوزش و پــرورش 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان نیســت. عــالوه بــر فقــدان شــدید در 
بحــث امکانــات آموزشــی و کمــک آموزشــی، یکــی دیگــر از بزرگتریــن 
مســائل مغفــول مانــده در ایــن زمینــه، تأمیــن نشــدن رفــاه حداقلــی و 
حقــوق معلمــان ایــن مناطــق اســت. اعضــای جمعیــت در روســتاها و 
مناطــق محــروم و مــرزی ایــن اســتان، شــاهد معلمانــی بودنــد که شــب 
هــا  و روزهــا را بــا کمتریــن امکانــات ممکــن در مدرســه محــل خدمــت 
خــود ســپری مــی کننــد! معلمانــی کــه بــرای تدریــس هــر هفتــه 400 
کیلومتــر ســفر مــی کردنــد. معلمان روســتای مــرزی روتک، حــرف های 
زیــادی در دل دارنــد. یکــی از ایــن معلمــان مــی گفــت:  روز اول هفته هر 
مــاه بــه روســتا مــی آییــم، و تــا چهارشــنبه در مدرســه کار می کنیــم، اما 
بــه دلیــل مســافت زیــاد و هزینــه حمــل و نقــل، دو هفتــه یــک بــار بــه 

خــاش برمــی گردیــم و ســری بــه خانــواده  خــود مــی زنیــم . 
ــد مسافرکشــی  ــد برون ــازه بای ــد، ت ــه شــهر مــی رون وقتــی هــم کــه ب
ــد. کــم  ــن کنن ــا هزینه هــای زندگــی خــود را تأمی ــا کاری دیگــر ت و ی
نبودنــد معلمانــی کــه می گفتنــد مثــل مرحــوم گنگوزهــی 7 مــاه اســت 
کــه حقوقــی دریافــت نکــرده انــد، حقوقــی کــه حتــی کفــاف رفــت و 
ــه روســتا را هــم نمــی دهــد. امــا درخــت مهــر  آمــد یــک ماهشــان ب
ــوزان ــر دانش آم ــر س ــی، ب ــاور نکردن ــقی ب ــا عش ــان، ب ــت آن و عطوف

و نقدی بزرگ بر کم کاری متولیان آموزش کشورتقدیری کوچک از معلمی بزرگ

ایـــران مـــن
بلوچســـتان

حبیب فاتح

 کـم نبودنـد معلمانـی کـه می گفتند 
مثل مرحـوم گنگوزهی 7 ماه اسـت که 
حقوقـی دریافت نكـرده انـد، حقوقی 
کـه حتـی کفـاف رفـت و آمـد یـک 
ماهشـان بـه روسـتا را هم نمـی دهد.

همـان گونـه که با صـدای بلنـد از حرکت انسـانی عظیـم معلم 
بلـوچ میهنمان سـتایش می کنیـم، با همـان صدا و بلكه رسـاتر، 
باید علـل برقرار مانـدن محرومیت های سیسـتان و بلوچسـتان 

خصوصـا در حـوزه آمـوزش را به پرسـش بگیریم. 
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در پنجه محرومیت

نگاهی به برخی زخم های عمیِق دومین استان پهناور کشور

ایـــران مـــن
بلوچســـتان

و  فرهنگـی  مشـكالت 
همچنیـن نبـوِد امكان 
ادامـه تحصیل، از جمله 
ازدواج  علـل  مهمترین 
دختـران  زودهنـگام 

اسـت. بلوچ 

یــک( گزیــده ای از گــزارش تیــم اعزامــِی طــرِح  مادرانــه  جمعیــت امــام علــی 
)ع(. ایــن تیــم جهــت غربالگــری ســالمت مــادران و نــوزادان بــا کمــک گرفتــن 
از پزشــکان و مامایــان بومــی منطقــه در تعــدادی از محــروم تریــن روســتاهای 

اســتان سیســتان و بلوچســتان حضــور یافــت.
.   در غربالگــری ســالمت صــورت گرفتــه در میــان مــادران در ایــن مناطــق مســئله بســیار مهمــی که 
خــود مشکل ســاز اســت، نبــود امکانــات اولیــه بهداشــتی و زیــر ســاختهای الزم )ســرویس بهداشــتی، 

حمــام، آب شــرب و ...( می باشــد.
.    ســوتغذیه نــوزادان، مشــکالت و عارضــه هــای مــادرزادی کــه بعضــاً بــا پیگیریهــای اولیــه قابــل 
پیشــگیری انــد و همچنیــن بیمارهــای زنــان، بــارداری هــای پرخطــر و زایمــان در کپرها از مشــکالت 
رایــج در میــان زنــان روســتایی بلــوچ مــی باشــد کــه گاه بــی ســوادی و نبــود آگاهــی الزم مشــکالت 

را دوچنــدان نمــوده اســت.
.     همچنیــن بــه علــت فاصلــه زیــاد روســتاها تــا واحدهــای ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی از یــک 
ســو، و کمبــود پرســنل پزشــکی، هــم شــیوع بیماریهــا تســریع شــده و هــم رفــع مشــکالت در ایــن 

مناطــق بــه تعویــق مــی افتــد. 
.     بــه گفتــه یکــی از پزشــکان حاضــر در منطقــه،  الزم اســت در هــر مرکــز درمانــِی موجــود، بیش از 
شــش پزشــک حاضــر باشــند، امــا در حــال حاضــر مثــال در یکــی از مراکــز تنهــا ســه پزشــک حضور 
دارنــد و ایــن تعــداد انــدک، تنهــا فرصــت خدمــات دهــی بــه بیمارانــی را دارنــد کــه توانایــی و امــکان 
مراجعــه حضــوری داشــته باشــند. معمــوال ایــن ســه پزشــک اگــر تمــام وقــت هــم کار کننــد، در یک 
روز بیــش از دویســت بیمــار را نمــی تواننــد معاینــه کننــد و در نتیجــه سرکشــی و معاینــات ســیار دوره 

ای از روســتاهای اطــراف امــکان پذیــر نیســت.

ســه( گزیــده ای از گــزارش تیــم اجرایــی اعزامــی بــه 
ــتان در  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــتاهای اس ــی روس برخ
آییــن کعبــه کریمان)آیینــی بــرای جمــع آوری و بــرآورده 
ســاختن آرزوهــای کــودکان مناطــق محروم به مناســبت 

میــالد مــوال علــی(

موقعیــت روســتاهایی کــه مــورد بازدیــد قــرار گرفــت، بــه شــرح زیــر 
اســت: 

. منطقــه  کاجــو  واقــع در شــمال شهرســتان قصــر قنــد: روســتاهای 
اینجیرکــی، کالتیــن دپ، دهیــرک، دیــواری، میرآبــاد و ســیاه تــکان

. منطقــه تالنــگ  واقــع در جنــوب شهرســتان قصــر قنــد: کهیرشــیب، 
کلیرشــیب، گواجویــی، کــدرم، مچــی، چــراغ آبــاد و چــاه تــک

ــا همــه تنگدســتی و  ــوازی مردمــان بلــوچ ب خونگرمــی و میهمــان ن
ــی  ــزرگ و ب ــری از روح ب ــانه دیگ ــان، نش ــفره هایش ــان س ــی ن کم

ــود. ــان ب ــن هموطنانم ــش ای آالی
یکــی از مســائل عمــده ای کــه در ایــن روســتاها بــه چشــم مــی آمــد، 

ازدواج در ســن پاییــن بــود:
. ازدواج زودهنــگام در واقــع مســئله پیــش روی اغلــب دختــران بلــوچ 
اســت. آنهــا بــه دالیــل فرهنگــی و همچنیــن بــه علــت نبــوِد امــکان 
ادامــه تحصیــل )فقــدان زیرســاخت مــدارس، کمبــود نیــروی مــدرس 
ــتند و  ــن هس ــیار پایی ــنین بس ــه ازدواج در س ــوم ب ــم و...( محک خان
ــه خطــر افتــادن  ــارداری هــای متعــددی اســت کــه ب ماحصــل آن ب

ــی دارد. ســالمت جســمی را در پ
. عــالوه بــر ایــن، ازدواج دختــران کــم ســن و ســال، صدمــات روحی-

روانــی جبــران ناپذیــری بــه همــراه دارد که گاه تــا آخر عمــر گریبانگیر 
فــرد مــی گــردد. چنــان کــه در همیــن بازدیدهــا، مشــکالتی نظیــر 
افســردگی، بیمــاری هــای اعصــاب و در کل پیــری زودرس و کاهــش 
امیــد بــه زندگــی در زنانــی کــه ســن ازدواج اکثــر آنــان بیــن 11- 15 

بــود، امــری مشــهود بــود.

دو( گزیــده ای از گــزارش تیــم اعزامــِی از ســوی گــروه 
آمــوزش جمعیــت دربــاره وضعیــت تحصیلی کــودکان در 

ــتان و بلوچستان. ــتاهای سیس روس

ــه روســتاها، یکــی از  ــای ســنگالخی و دسترســی دشــوار ب .    راه ه
دالیــل محــروم مانــدن ایــن منطقــه از امکانــات رفاهــی اولیــه و فقــر 
امکانــات آموزشــی اســت کــه از لحــاظ زیرســاختی عامــل بســیاری از 

مشــکالت در بحــث توســعه و ســالمت اســت.
.     ایــن درحالــی اســت کــه کــودکان اغلــب بســیار مســتعد بــوده و 
خانــواده هایشــان نیــز مشــتاق تحصیــل، هنرآمــوزی و فعالیت ورزشــی 
فرزندانشــان هســتند و در صــورت فراهــم آمــدِن امکانــات الزم بــرای 
تحقــق ایــن حقــوق اولیــه آموزشــِی کــودکان، بســیاری از مشــکالت 

ایــن منطقــه مرتفــع خواهــد شــد.
.      در حــال حاضــر خیــل عظیمــی از کــودکان تنهــا بــه خاطــر فقدان 
مــدارس در پایــه هــای باالتــر در نزدیــک محــل زندگــی  شــان و نیــز 
کمبــود مــدرس، ناگزیــر بــه تــرک تحصیــل مــی شــوند کــه ایــن امــر 
بــرای دانــش آمــوزان دختــر بیشــتر رخ می دهــد و بیشــترین خواســته 

آنــان فراهــم آمــدن امــکان تحصیــل اســت.

حبیب فاتح
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رفت تا یادمان نرود...

معلمی که الفباِی عشق را تدریس کرد 

در تجلیـل از حمیدرضـا گنگوزهـی، معلـم روسـتای نوکجـو شهرسـتان 
خـاش کـه در حادثـه  نجات دانـش آموزانـش در زیر آوار جان سـپرد.

ایـــران مـــن
بلوچســـتان

دکتر ابراهیم سلیمی کوچی 

از میـان می روی تا نشـان بدهـی بزرگتر از هیاهوهـاِی ختم به 
هیـِچ آدم هایی مثل من هسـتی که مدت هاسـت یادشـان رفته 

بـرای چه پا بـه دنیا گذاشـته اند

ــه  ــی ک ــان روزهای ــت در هم ــو، درس ــال ن ــایی س ــای بازگش ــتین روزه در نخس
خیلــی هــا هنــوز خســتگی و رخــوت ســفرهای پرهیاهــوی نــوروزی را از تــن بــه 
در نکــرده انــد، در همــان روزهایــی کــه خیلی هــا همچنــان خمیــازه می کشــند و 
گالیــه دارنــد کــه تعطیــالت نــه چنــدان کوتاه ســال نــو زود تمــام شــد و مجبورند 
ــو  ــد، ت ــان برگردن ــق اداراتش ــای بی رم ــه ه ــه دخم ــی ب ــراه و بی حوصلگ ــا اک ب
همچــون همیشــه بــا اشــتیاق و شــیدایی در مدرســه حاضــر شــده ای و از اینکــه 
فرشــتگان محــروم و غریــب ســرزمین مــادری ات را بازیافتــه ای، در پوســت خود 
ــق  ــه در عم ــادمانی را ک ــد ش ــس نمی توان ــچ ک ــحالی و هی ــی. خوش نمی گنج
ــر  ــرد. ب ــه ات بگی ــودکان مدرس ــو و ک ــد، از ت ــی ات می درخش ــمهای بیابان چش
خــود روا نمــی داری کــه حتــی لحظــه ای کــودکان کــم توقــع و ســربلند روســتای 
دورافتــاده ات در ناکجاآبــاد سیســتان و بلوچســتان را بــه حــال خودشــان واگذاری. 
بــرای تــو زنــگ تفریــح و غیرتفریــح نــدارد، جمعــه و شــنبه و صبــح و بعدازظهــر 
نــدارد. زنــگ تفریــح تــو، ســالمت و ســعادت کودکانــی اســت کــه بــا تــو همــراه 
شــده انــد کــه دیگــر فریــب غــول جهالــت را نخورنــد و بــا نامردمــی و یــأس و 

ــند. ــفر نباش ــری هم س بی هن
ــن  ــتانه فروریخت ــواری در آس ــه ات، دی ــودکان مدرس ــح ک ــگ تفری ــه زن  در میان
ــای  ــج ه ــن گن ــق ای ــردن در ح ــگ ک ــی. درن ــتاب می کن ــرد. ش ــرار می گی ق
ناشــناخته، ایــن فرشــتگان امیــدواری و انســانیت عــادت تــو نیســت، خصلــت 
ــوار  ــان دی ــه دام ــود را ب ــی و خ ــتاب می کن ــد. ش ــد باش ــت و نمی توان ــو نیس ت
ــاه مدرســه ات را از  ــی پن ــه می آویــزی و ســه دانــش آمــوز نحیــف و ب فروریخت
آوار بیــرون می کشــی. خــودت امــا غریــب و بــی دادرس زیــر خروارهــا خشــت و 
خــاک می مانــی. روح بزرگــت را هــزاران هــزار فرشــته بــه آســمان پــاک و تفتیده 

ــد.  ــهرت می برن ش

خــود از میــان مــی روی تــا نشــان بدهــی بزرگتــر از هیاهوهــاِی ختــم بــه 
هیــِچ آدم هایــی مثــل مــن هســتی کــه مدت هاســت یادشــان رفتــه بــرای 
چــه پــا بــه دنیــا گذاشــته انــد. خــود از میــان مــی روی تــا یــادم بمانــد 
روز نخســت بــرای چــه پــا بــه وادی معلمــی گذاشــته بــودم؟ تــا یــادم 
بمانــد کار معلمــی هم چنــان و هنــوز کار دل اســت. تــا یــادم بمانــد مــن 
هــم می توانــم از تبــار هم چــون تویــی باشــم، کــه مــن هــم می توانــم از 
آن طایفــه ای باشــم کــه بــرای هــم دردی بــا دانــش آمــوز سرطانی شــان 
قلنــدروار ســر تراشــیدند و لبخنــد هــم دردی و انســانیت بــر لبــان همــگان 
ــم  ــن ه ــه م ــود ک ــم نش ــا فراموش ــی روی ت ــان م ــود از می ــد. خ آوردن
می توانــم هم چــون آن معلــم دیگــر باشــم کــه بــرای نجــات خردســاالن 
ــاری  ــم بخ ــش بی رح ــای آت ــعله ه ــان ش ــه می ــود را ب ــه اش خ مدرس

فرســوده و نابســامان کالســش انداخــت.
ــی و  ــت طلب ــن روزهــای عافی ــد کــه در یکــی از همی ــان می مان در خاطرم
ــود و  ــأس آل ــای ی ــی ه ــای جاه طلب ــن روزه ــی، در یکــی از همی ــی خیال ب
ــن روزهــای سرخوشــی های ســخیف  ــدام، در یکــی از همی غفلت هــای م
خودخواهانــه، آوار نابســامانی و محرومیــت بــر ســر تــو خــراب شــد که بی 
ســر و ســامانی کــودکان مدرســه هایــی هم چــون مدرســه تــو از یادمــان 
نــرود. ســخت مشــتاقم کــه روزی بــه دیــدار مدرســه تــو بیایــم و هــر جــا 

نشــانی از قدم هــای تــو دارد، گل ســرخی بگــذارم.
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طرح طفالن مسلم از سال 1385 از سوی جمعیت امام علی )ع( آغاز شد. 
ظاهر طرح این گونه است که در فاصله ی بین روز تاسوعا و اربعین تالش 
می شود تا برای افرادی که در سنین نوجوانانی مرتکب قتل شده اند رضایت 
اولیای دم جلب شود و فردی که از پس شرایط نامناسب خانوادگی )هم چون 
اعتیاد پدر و مادر یا فقر اقتصادی(، وضعیت بد فرهنگی در محالت حاشیه، 
کم کاری نهادهای دولتی و مردمی و نظام معیوب آموزش و پرورش مرتکب 
اشتباهی برگشت ناپذیر شده است به زندگی بازگردد. این اشتباه چون در 
سنین بلوغ که اوج غلیان هیجانات روحی است، رخ داده و عوامل بیرونی 
آن چنان که ذکر شد، در بروز آن نقش داشته، منطقی تر و انسانی تر آن است 
که به چشم یک اشتباه در آن نگریسته شود و از این رو برای کسب رضایت 
اولیای دم تالش گردد. با تکیه بر این نگاه، مردم نیز به این حرکت اجتماعی 
اعتماد کرده و کمک های خود را برای تأمین هزینه های پرداخت دیه به 
سوی این طرح روان می کنند. اما به واقع چرا مردم به چنین طرحی اعتماد 

کرده اند؟ یا در این طرح به دنبال کدام گمشده ی خود می گردند؟
در مورد ظاهر طرح صحبت شد. اما آن چه در باطن به چشم می خورد چیزی 
به مراتب فراتر است که اینگونه پای اقشار مختلف را به این وادی کشانده 
است. اول آن که به عنوان یکی از دالیل وقوع چنین اشتباهاتی در سنین 
کم بی شک بی توجهی بخش های دولتی، نهادهای مسئول و اقشار جامعه 
یکی از علل است؛ چه آنکه اگر در سنین کمتر برای مسایل مربوط به اقشار 
آسیب پذیر چاره اندیشِی مناسبی شود کار به آن جا نمی رسد که قتلی توسط 
یک نوجوان صورت گیرد. این حضور گسترده در این راه شاید یکی از عللش 

جبران کم کاری های خودمان باشد.
از دیگر اهداف طرح طفالن مسلم باید به گسترش فرهنگ بخشش و 
کاهش خشونت در جامعه نیز اشاره کرد. همزمان که عده ی کثیری برای 
کسب رضایت از اولیای دم تالش می کنند و آرزو می کنند که فردی با 
کمک های آن ها از مرگ نجات یابد مطمئناً با خود خواهند اندیشید که وقتی 
آن ها از خانواده ای انتظار دارند که در چنین مسأله ی بزرگی از خود بخشش 

نشان دهد بخشش در مسائل روزمره تر و کوچک تر که دامنه ی وسیع تری 
در جامعه دارد و طیف بیشتری از افراد و مسائل را در برمی گیرد امری ساده تر 
و شدنی تر به نظر خواهد آمد. مسائلی کوچک که گاه عدم مدیریت صحیح 
رفتار در مواجهه با آن ها منجر به بروز اشتباهاتی مهلک می شود. همزمان 
که بخشش بیشتر می شود، خشونت ها کاهش می یابد و ارزش های اخالقی 
در جامعه نهادینه می گردد. با گسترش اخالق در جامعه همگان از زندگی در 

بستری از آرامش، لذت بیشتری خواهند برد.

پای صحبت فعاالن اجتماعی
»صبحگاه یک روز زمستانی بود. همه مقابل زندان رجایی شهر جمع شده 
بودیم تا مگر در آخرین لحظات بتوانیم رضایت اولیای دم را جلب کنیم. 
آن ها از دری دیگر وارد زندان شدند تا فردی را که در سنین نوجوانی بر اثر 
یک اشتباه بچگانه دستش به خون آلوده شده بود قصاص کنند. هنگام ورود 
آن ها مادرش ضجه می زد، خود را به در و دیوار می کوبید و از همه ی عالم 
مدد می جست اما فایده ای نداشت. صحنه هایی که یک مادر فریاد برمی آورد 
که جان مرا بگیرید ولی جان فرزندم را نه و با همه ی عشقش به فرزندش 

همه ی عالم را به یاری می طلبید اما ...«
این ها بخشی از صحبت های کتایون افرازه از اعضای جمعیت امام علی )ع( 
در باب یکی از تجربیاتش در این طرح است. با او تلفنی صحبت می کنم اما 
حسش به آن لحظه چنان سرشار از درد است که مرا نیز با خود به لحظه ی 
تجمع در مقابل زندان و صحنه های یاری خواستن آن مادر می برد. این فعال 
اجتماعی این روزها بر روی پرونده ی پیچیده ی دیگری کار می کند. نوجوانی 
در سن پانزده سالگی توسط دوست هم سن و سالش با ضربه ی چاقو کشته 
می شود. اتفاق در یکی از محالت حاشیه نشین رشت رخ می دهد. محله ای 
که همراه داشتن چاقو امری عادی است، مواد مخدر در آن به راحتی در 
دسترس است و همه ی اِلمان های محیط، یک نوجوان را به سمت کار 

خالف سوق می دهد. 
بخشش گرفتن از خانواده ی داغدیده در چنین مواردی گاه با مسایل دیگر 
نیز گره می خورد. برای مثال در حالی که گاه اولیای دم به واسطه ی آشنایی 
با خانواده و خود فرد ضارب قصد بخشش دارند اما تحریکات همسایه ها و 
اهالی محل تنور روحیه انتقام را گرم تر می کند؛ تا آن جا که می گویند اگر 
شما ببخشید ما خود او را خواهیم کشت! چیزی که در این پرونده اتفاق افتاده 
است. چنین مسایلی باعث سلب آرامش از هر دو خانواده می شود؛ خانواده ی 
ضارب که فرزندش قرار است به خاطر یک اشتباه ناخواسته در سن نوجوانی 
و پیشتر نامالیمات فرهنگی و اجتماعی قصاص شود و خانواده ی صدمه دیده 
که قلبش به گرفتن جان یک انسان رضا نمی دهد اما اطرافیان بر آتش انتقام 
می دمند و آرامش را )که الزمه ی تصمیم گیری با در نظر گرفتن همه ی 
جوانب امر است( از آن ها می گیرند. به گفته ی کتایون افرازه تالش ها برای 

جلب رضایت این خانواده هم چنان ادامه دارد.
فرزاد حسینی از دیگر اعضای فعال جمعیت امام علی در طرح طفالن مسلم 
است. به گفته ی او در طرح امسال تا کنون رضایت برای شش پرونده به 
طور کامل گرفته شده است و بر روی پرونده های دیگری نیز کار می شود. او 
می گوید: »از ابتدای طرح طفالن مسلم تا کنون رضایت برای بیست و پنج 
نفر گرفته شده است و به غیر از موردهای امسال حدود سی پرونده ی دیگر 
هم در حال کار شدن هستند.« این فعال اجتماعی ادامه می دهد: »برنامه ی 
طفالن مسلم در طول سال پیگیری می شود اما در ایام محرم کمک های 
مردمی به طور متمرکزتر برای تأمین دیه صورت می پذیرد.« به گفته ی او 
اولین پرونده ای که امسال موفق به کسب رضایت شده اند مربوط به مرحوم 
»ارستو ترووه« بوده است. در این پرونده که از نظر رضایت در نوع خود 
بی نظیر بوده است خانواده ی مرحوم که هشت نفر می باشند با بزرگواری تمام 
همگی به بخشش رضایت دادند. امضای رضایت نامه توسط این تعداد نفر در 
نوع خود کم نظیر بوده است؛ در حالی که تنها عدم رضایت یک نفر از آن ها 

منجر به باطل شدن رضایت سایرین برای بخشش می شده است.

در فیلـــم »چنـــد متـــر مکعـــب عشـــق« کـــه حکایـــت عشـــق 
ـــر  ـــک دخت ـــه ی ـــی ب ـــوان ایران ـــک ج ـــش ی ـــاک و بی آالی پ
افغـــان اســـت، در سکانســـی از فیلـــم خانـــواده ای افغـــان کـــه 
از کشـــور خـــود آمده انـــد، بـــه خانـــه ی یکـــی از اقـــوام 
کـــه در حاشـــیه ی شـــهر تهـــران ســـاکن اند مهمـــان 
ـــآمد  ـــا خوش ـــه آن ه ـــه ب ـــان در درگاه خان ـــوند. میزب می ش
ـــت  ـــد دس ـــا می رس ـــودکان آن ه ـــه ک ـــی ب ـــد و وقت می گوی
ــام  ــد: »نـ ــد و می گویـ ــودک اول می کشـ ــر کـ ــر سـ بـ
ـــوازش  ـــاب و ن ـــه خط ـــز این گون ـــودک دوم را نی ـــدا« و ک خ
ــز  ــاری نیـ ــوم بختیـ ــان قـ ــران و در میـ ــد. در ایـ می کنـ
ـــارت  ـــن عب ـــاً همی ـــودکان عین ـــدن ک ـــاز خوان ـــه ن ـــرای ب ب
و تنهـــا بـــا کمـــی تغییـــر لهجـــه اســـتفاده می شـــود: 
ـــم  ـــودک تجس ـــر ک ـــی ه ـــدا«. گوی ـــوم خ ـــدا، نُ ـــوم خ »نُ
ـــودک  ـــر ک ـــی ه ـــت. گوی ـــد اس ـــای خداون ـــی از نام ه نام
ــت. ــروردگار اسـ ــای پـ ــِی بی انتهـ ــمی از زیبایـ تجسـ
امـــا چـــه می شـــود کـــه ایـــن نام هـــای خـــدا از ســـن 

ـــت  ـــد آن معصومی ـــه می گیرن ـــه فاصل ـــی ک ـــال کودک و س
ــازد و در  ــگ می بـ ــود، گاه رنـ ــگ می شـ ــا کمرنـ بی انتهـ
ـــتم های  ـــرب و ش ـــرقت و ض ـــون س ـــی چ ـــواردی اعمال م
شـــدید )کـــه گاه خواســـته یـــا ناخواســـته منجـــر بـــه 
ــنین  ــود.( در سـ ــان می شـ ــک انسـ ــدن یـ ــته شـ کشـ
ــی  ــد؟ اعمالـ ــر می زنـ ــا سـ ــاال از آن هـ ــدان بـ ــه چنـ نـ
کـــه تناســـبی بـــا آن تجســـم زیبـــا نـــدارد. بـــه نظـــر 
ـــی  ـــبات اجتماع ـــی نامناس ـــد در برخ ـــه را بای ـــد ریش می رس
ـــای  ـــیاری از کم کاری ه ـــه در بس ـــت و البت ـــی جس و فرهنگ
در ایـــن دو حـــوزه کـــه هنـــوز چاره اندیشـــِی مناســـبی 
ــه  ــه بـ ــن وادی اگرچـ ــت. در ایـ ــده اسـ ــرای آن نشـ بـ
علت هـــای مختلـــف، فعالیـــت کمـــی صـــورت می گیـــرد 
ـــی  ـــته اند. یک ـــم ننشس ـــکار ه ـــی، بی ـــای مردم ـــا نهاده ام
ـــه  ـــت ک ـــلم« اس ـــالن مس ـــرح »طف ـــا ط ـــن فعالیت ه از ای
ـــجویی ـ  ـــداد دانش ـــت ام ـــوی جمعی ـــال 1385 از س از س
مردمـــی امـــام علـــی)ع( پیـــش گرفتـــه شـــده اســـت. 

همه نام های خدا

طرح  طفالن مسلم؛ 
تجربه ای از

هستی بخشیدن
به کالبد جامعه

محمد منجم

در حالیكـه گاه اولیای دم به واسـطه آشـنایی 
بـا خانـواده و خود فـرد ضارب قصد بخشـش 
دارند اما تحریكات همسـایه هـا و اهالی محل 
تنـور روحیه انتقـام را گرمتر می کنـد؛ تا آنجا 
کـه مـی گویند اگر شـما ببخشـید ما خـود او 
را خواهیم کشـت! چنین مسـایلی باعث سـلب 

آرامـش از هـر دو خانواده می شـود.

طرح های روشـن
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در پرونده ای دیگر و پس از هشت سال، فردی که در سن شانزده سالگی 
با چاقوی میوه خوری به پای دوست خود زده و این ضربه منجر به مرگ 
وی شده بود بخشیده شد. بخشی از هزینه ی دیه توسط خانواده و بخشی 
دیگر در طرح طفالن مسلم تأمین شد. اما در پرونده ی سوم )که در بخش 
بعد بیشتر در مورد آن صحبت می شود( باز هم رضایت برای نوجوانی گرفته 
شد که قربانی رفتارهای اشتباه بزرگترهای خود شد. او نیز در یک نزاع و به 
ضرب چاقو باعث مرگ پسرعمه خود شده بود. مرگی که به شدت باعث 
سلب آرامش از هر دو خانواده شد و سرانجام با تصمیم به بخشش، هر دو 

خانواده طعم آرامش را چشیدند.
به گفته فرزاد حسینی امسال سه پرونده ی دیگر نیز با کسب رضایت اولیای 
دم همراه بود. در یکی از آن ها نوجوانی هفده ساله به نام محسن در یک 
درگیری در مینی بوس پدرش، ناخواسته مرتکب قتل می شود. این اتفاق 
در شهرستان ایذه در استان خوزستان رخ می دهد. خانواده ی اولیای دم از 
همان آغاز رفتاری توأم با احترام را پیش می گیرند که نشان از بزرگ منشی 
آن ها دارد. آن ها پیش از بخشش به دیدار محسن در زندان می روند و او را 

می بوسند. پدر مقتول می گوید که ما نمی توانیم جان یک انسان را بگیریم.
بخشش  برای  میلیارد  یک  بر  بالغ  امسال  می دهد:  ادامه  حسینی  فرزاد 
جمع آوری شده است و پرونده هایی از سراسر کشور به جمعیت امام علی )ع( 
از سوی خانواده ها ارجاع داده می شود تا برای کسب رضایت بر روی آن ها کار 
کنیم. این فعال اجتماعی می گوید: تصویب ماده 91 قانون مجازات اسالمی 
در سال 1392 در کسب رضایت برای نوجوانانی که پیش از رسیدن به سن 
18 سالگی مرتکب قتل شده اند کمک شایانی کرد. طبق این قانون بنا به 
صالحدید قاضی برای چنین فردی می توان مجازات اعدام در نظر نگرفت 
چون در زمان وقوع جرم، فرد ممکن است شرایط رشد و کمال عقل را نداشته 
باشد. حسینی می افزاید: البته این قانون نیز ضمانت کاملی برای جلوگیری 
از صدور حکم قصاص برای افراد زیر هجده سال نیست زیرا آن را منوط به 
تشخیص قاضی کرده اند و در صورتی که قید تشخیص قاضی و تشخیص 

رشد و کمال عقل توسط پزشکی 
قانونی حذف شود می توان صدور 
حکم قصاص برای این نوجوانان 
را به طور کامل متوقف کرد که 
امیدواریم در آینده ی نزدیک این 
اتفاق بیفتد؛ چه آنکه به واقع چنین 
فردی در سن فوق هم چنان تحت 
تأثیر هیجانات روحی که مختص 
این سن است قرار دارد و چه بسا 
دست به عملی بزند که نسبت به 

عواقبش به هیچ وجه آگاه نیست.
به گفته ی او جمعیت امام علی )ع( 
در سی و یکمین کنفرانس حقوق 
بشر سازمان ملل، که 10 اسفند تا 
5 فروردین در شهر ژنو برگزار شد، 
نیز مواضع خود را در این زمینه به 
نمود.  بیان  شفاف  کاماًل  صورت 
این  در  که  جمعیت  بیانیه ی  در 

کنفرانس قرائت گردید گفته شد که این سازمان مردم نهاد با صدور حکم 
قصاص برای افراد زیر هجده سال مخالف است و ماده 91 را ضمانتی برای 
جلوگیری از صدور این حکم نمی داند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: »یکی از راهکارهای موفق این سازمان مردم نهاد، با توجه به قوانین 
موجود، به تعویق انداختن اجرای احکام قصاص با کمک مراجع قضایی است 
تا زمان بیشتری برای گرفتن بخشش از خانواده قربانیان وجود داشته باشد. 
در این فرآیند همراهی و حمایت هزاران نفر از مردم بسیار راهگشا بوده 
است.  هم چنین هم زمان تالش می شود تا قوانین به سمتی برود تا در حکم 
این افراد تخقیف داده شود؛ با تأکید بر این مسئله که سن قانونی در همه 
جای دنیا 18 سال است و برای آن ها که پیش از این سن مرتکب اشتباهی 

می شوند باید قوانین مالیم تری وضع شود.« 
پای صحبت بخشندگان و بخشیده شدگان

با شماره ای که از او به دست آورده ام تماس می گیرم. مادرش گوشی را 
برمی دارد و می گوید همراه پدرش است. از من می خواهد که نیم ساعت 
دیگر تماس بگیرم. در زمان آن اتفاق شوم تنها 16 سال داشته و کالس اول 
دبیرستان بوده. بعداً به من گفت که آن موقع معدلش باالی هفده بوده است 

و انضباطش بیست. 
بعد از نیم ساعت تماس می گیرم. گوشی را برمی دارد و بعد از سالم و 
احوال پرسی شروع می کنم: »میشه از اتفاقی که افتاد برام بگی؟« جواب 
می دهد: »االن باید بگم؟« می گویم: »آره، اگه میشه اآلن بگو.« مادرش را 
صدا می کند. مادرش گوشی را می گیرد و می گوید: سعید وقتی می خواد از 
اون اتفاق حرف بزنه بغض می کنه و نمی تونه صحبت کنه.« مادرش کمی از 
چند و چون ماجرا می گوید و ادامه می دهد: »سعید انگار وارد دنیای جدیدی 
شده. بعضی وقتا از خواب بیدار میشه و میگه »اومدن آمار بگیرن« یا »می 
خوان بندها رو جدا کنن.« از او می خواهم که گوشی را به خود سعید بدهد. 
حاال سعید کمی آرام تر است. صدایش و نوع صحبت کردنش سادگی خاص 
خودش را دارد. می گوید: »تازه پنج روز است که به خانه آمده ام و هنوز خودم 
را پیدا نکرده ام.« امید در صدایش موج 
می زند. می گوید: می خواهم درسم را 
ادامه دهم و به دانشگاه بروم. خدمت 
هم معاف هستم. با او شوخی می کنم 
که از خدمت خوب شانس آوردی و 
می خندد. در هنرستان فنی و حرفه ای 
داده  ادامه  را  درسش  زندان  در  بوده. 
و دیپلم گرفته. از شنیدن این حرف 
یک  اینکه  می شوم.  خوشحال  واقعاً 
نوجوان 16 ساله چنین اتفاق ناگواری 
قصاص  به  کند،  تجربه  ناخواسته  را 
اتفاقات  این  دل  در  و  شود  محکوم 
و  این سن  در  تحملش  واقع  به  که 
سال سخت است، امیدوارانه در زندان 
خودش  نوع  در  بخواند  را  درسش 
بسیار جالب است. با سعید خداحافظی 
می کنم تا با مردی تماس بگیرم که 
بزرگ منشی را تمام قد معنا کرده است.

در رستوران کار می کند. نامش رستگار است و به زبان کردی او را رزگار 
می نامند. نامش چه زیبا معرف کردارش است! با او که تماس می گیرم 
قرارمان برای ساعت یک ربع به دوازده شب می شود که از کار آزاد شده 
علوم  لیسانس  فوق  که  برادری  شنیده ام.  پیشتر  را  برادرش  شرح  است. 
اجتماعی از دانشگاه عالمه بوده است و در یک نزاع خانوادگی قربانی جهل 
بزرگان فامیل می شود. وسیله ی این جهل یک نوجوان هفده ساله است که 
از قضا پسردایی اوست. رزگار پیشینه ی ماجرا را تعریف می کند. از اینکه بعد 
از این اتفاق تلخ، پدرش و کل خانواده ی او کوچک ترین توهینی به خانواده ی 
ضارب نمی کنند تا اگر چه داغی بزرگ دیده اند اما قصد ندارند با از دست 
دادن پسرشان، آرامش شان را نیز برای همیشه از دست بدهند. تصمیمی که 

با سرزنش بعضی اهل فامیل هم مواجه می شود!
در ابتدا همه ی اعضای خانواده به رضایت فکر می کنند اما بعد از گذشت 
یک سال و نیم بی مباالتی هایی از سوی مقابل صورت می گیرد که همگی 
)پدر، مادر، دو خواهر و یک برادر( به جز رزگار پی قصاص می گردند. رزگار 
می گوید: خیلی با پدرم و بقیه اعضای خانواده صحبت کردم. اما هیچ کدام 
راضی نمی شدند. باألخره بعد از صحبت های زیاد و در ماه رمضان توانستم 
رضایت آن ها را جلب کنم. رزگار ادامه می دهد: »ما در این ماجرا هم از فامیل 
مادرم بدی دیدیم و هم فامیل پدر. فامیل مادر که با اشتباهات زیاد باعث شد 
تا برادرم را از دست بدهیم. فامیل پدری هم بعد از اینکه رضایت دادیم خیلی 
ما را اذیت کردند. مثاًل یک بار آمدند و همه ی شیشه های ما را شکستند که 
چرا رضایت داده اید؟«. می گوید: »عده ای به ما می گویند که کار خوبی کردید 
و عده ای می گویند اشتباه کردید که بخشیدید. اما همین حاال حاضرم برای 
پسردایی ام که او را بخشیدیم در تهران کار پیدا کنم تا مشغول به کار شود.« 
با او می گویم آیه ای در قرآن است که محتوایش این است که اگر کسی با 
عمل خود خشم شما را برانگیخت خشم خود را فرو برید، او را ببخشید و در 

حق او نیکی کنید )آل عمرانـ  آیه ی 134(. 
در جامعه ای که عده ای در همان مرحله ی اول که کنترل خشم است مانده اند، 

تو مصداق زنده ی این آیه ی قرآنی رزگار.

سخن آخر
است.  در حال خشن تر شدن  روز  به  روز  ما  است جامعه ی  آنچه مسلّم 
آموزشی  نظام  می شود.  بزرگ  درگیری های  به  منجر  ساده  برخوردهای 
برنامه ی  احساسات  و  آموزش کنترل خشم  زمینه ی  در  ما  و رسانه های 
مشخصی ندارند و این مسئله در حال قربانی گرفتن در جامعه است. قربانیانی 
که اکثراً از محالت حاشیه سر برمی آورند و فقر فرهنگی و اقتصادی آن ها 
را به سوی بزه سوق می دهد. چه بسا اگر جامعه در سنین پایین تر، کودکان 
و نوجوانان این محالت را دریابد فردایی بهتر، هم برای آن ها رقم خورد و 
هم زیبایی اخالق و آرامش بر محیط اجتماع سایه افکند. متأسفانه هنوز 
برنامه ی کالنی که به صورت فعال در این محالت معضل خیز ورود کند 

دیده نمی شود.
البته جمعیت امام علی )ع( با جلب مشارکت اجتماعی در میان اقشار مختلف، 
الگویی را ارائه داده است. تأسیس خانه های ایرانی در محالت معضل خیز و 
آموزش های رفتاری، درسی، هنری و ورزشی در این خانه ها در سنین پایین، 
مسیر مناسبی جهت رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان این محالت فراهم 
کرده است و آن ها را از فردایی پرخطر دور و دورتر می کند. کلیدواژه ی 
این الگو »مشارکت اجتماعی و حضور اقشار جامعه در این محالت« است. 
مسئله ای که گاهی تصور می شود با تأمین مالی یا در نظر گرفتن برخی 
امکانات سخت افزاری مانند اختصاص فضای سبز و امثالهم می توان آن را 
حل کرد. این اقدامات اگرچه خالی از تأثیر نیست اما آن چه انسان را می سازد 

نه پول است و نه امکانات. انسان است که با حضورش انسان می سازد.

مـا در ایـن ماجرا هـم از فامیـل مادرم 
بـدی دیدیـم و هم فامیـل پـدر. فامیل 
مادر کـه با اشـتباهات زیاد باعث شـد تا 
برادرم را از دسـت بدهیـم. فامیل پدری 
هم بعـد از اینكـه رضایت دادیـم خیلی 
مـا را اذیت کردنـد. مثال یک بـار آمدند 
و    همـه ی شیشـه های ما را شكسـتند که 
چـرا رضایت داده اید؟ عـده ای به ما می 
گویندکـه کار خوبـی کردیـد و عده ای 
می گویند اشـتباه کردید که بخشـیدید. 
امـا همین حـاال حاضرم برای پسـردایی 
ام که او را بخشـیدیم در تهـران کار پیدا 

کنـم تا مشـغول به کار شـود.
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نشست   ها

برگزیده نشست های باشگاه هواداران جمعیت
باشگاه هواداران جمعیت امام علی)ع( مرکزی است برای توسعه فرآیندهای 
مددکاری جامعه ای و نشر اندیشه دگرخواهانه و در این مسیر ، از پتانسیل 
های هنری ، ادبی و علمی جامعه متخصص دانشگاهی و اقشار فرهیخته 
بهره می گیرد. در این مرکز که از تابستان 94  آغاز به کار کرده است، نشست 
های هفتگی برای تحلیل و بررسی موضوعات روز جامعه برگزار می شود و 
محلی برای آمد و شد شهروندانی است که نگران مسائل جامعه امروز ایران 

هستند.
های  از صحبت  هایی  بخش  بر  است  مروری  می آید،  ادامه  در  چه  آن 

کارشناسانی که در این نشست ها حضور یافته اند:

نشست بررسی اعتیاد کودکان و رویکرد خدمات و درمان آن 
. دکتر علیرضا نوروزی )رییس اداره پیشگیری،درمان وکاهش آسیب 

اعتیاد وزارت بهداشت( 
. دکتر محبوبه فیروزکوهی مقدم )فوق تخصص روانشناسی کودک و 

نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(
. مریم کیانی )فعال اجتماعی  مدیر خانه ایرانی فرحزاد جمعیت امام علی 

)ع((
دکتر علیرضا نوروزی: رویکرد صحیح برای تاثیرگذاری در این جامعه هدف 
باید به صورت »جامعه محور« باشد، یعنی از خود کودک یا نوجوان مصرف 
کننده بپرسیم که دوست داری چه اقداماتی برایت انجام شود و یا چه خدماتی 

را دریافت کنی؟ 
 سم زدایی  تا 40 برابر خطر مرگ را افزایش می دهد پس مهم آن است که 
در ابتدا شرایط زندگی فرد ایمن باشد .نمی توان انتظار داشت که فرد معتاد 

تنها با سم زدایی بهبود یابد بلکه اعتیاد یک یادگیری غلط است.
دکتر محبوبه فیروزکوهی مقدم:

درصد کمی از این کودکان به طور اختیاری توسط والدین به مرکز آورده 
می شوند. این در حالیست که اکثریت آنها به طور اجباری توسط نیروی 
انتظامی دستگیر شده و با حکم قاضی به بهزیستی ارجاع و سپس به 
بیمارستان فرستاده شده و مراحل ترک را طی می کنند.وظیفه ما کمک 
به تامین نیازهای حیاتی است و مهم این است که ما خسته نشویم و مسیر 

درست را ادامه دهیم.
مریم کیانی:  میانگین سن اعتیاد این کودکان هفت سال و از بارزترین علل 
اعتیاد آنها معتاد بودن پدر و مادر و یا تولد با اعتیاد بوده است .همچنین 
با وجود موفقیت در درمان، در حال حاضر محدودیت ها و عدم همکاری 
مسئولین در بخش مددکاری ، موجب بازگشت مجدد برخی از این کودکان 

به اعتیاد شده است.

نشست حقوق مهاجرین )بررسی وضعیت مهاجران به لحاظ 
اجتماعی و حقوقی(

.دکتر علی کاظمی )مدیر کل فنی قوه قضاییه(      
.ایلیار رابط )فعال اجتماعی - عضو جمعیت امام علی)ع((

.مصطفی رضایی )از دانشجویان مهاجر در ایران(
دکتر علی کاظمی:

در قوانین جهاني آمده است که آموزش براي همگان رایگان است ،  آموزش 
ابتدایي اجباري است و آموزش حرفه اي باید عمومیت پیدا کند و آموزش 
عالي باید با شرایط تساوي کامل به روي همه باز باشد تا همگان فرا گیرند. 
در قانون اساسي و در  اصل 3 بند 3 و اصل 30 این قانون ،آموزش را  حق 
تمام افراد  مي داند و بر آموزش ابتدایي و رایگان بودن آن براي همه  اشاره 

مي کند .
به  دلیل مشکالت دیني  به  افغان ها  از سال 1355   : مصطفی رضایی 
کشورهاي مجاور مهاجرت کردند واز سال 1375 بدلیل جنگ و از 1385 
بدلیل مشکالت اقتصادي مقیم کشورهاي مجاور شدند. با توجه به حضور 

پررنگ افغان ها در اقتصاد و تولید ، حقوق افغان ها رعایت نمي شود.
ایلیار رابط : آنچه که در آسیب هاي اجتماعي بروز و ظهور دارد و از همه 
مهتر است فقر نیست بلکه بي عدالتي است.. کشور ما از نظر حق آموزش 
شهروندي پایین ترین سطح در جهان را دارد .در ضریب جیني  هر چقدر آمار 

نزدیک به 1 باشد فقر و بي عدالتي  زیاد تر است.
 

نشست نقش ورزش در کاهش خشونت و بررسی مسئولیت 
اجتماعی

. دکتر محمد هادی هادی زاده )روان شناس و دکتری مشاوره - دبیر 
کمیته ی روان شناسی ورزشی کمیته ی ملی المپیک(

.  دکتر محمد خبیری )عضو هیات علمی دانشگاه تهران،مدیریت و روان 
شناسی ورزش(

.  میثم واحدی کمال)فعال اجتماعی - عضو جمعیت امام علی )ع((
دکتر محمدهادی هادی زاده : پرخاشگری ممکن است فیزیکی یا روانی 
باشد. حال تصور کنید یک کودک کار در طول روز چندین بار نادیده گرفته 
می شود و این یعنی خشونت. دو دیدگاه در مورد پرخاشگری وجود دارد: اول 
پرخاشگری ذاتی که فروید می گوید  پرخاشگری ذاتی ولی مخرب است. 
نظریه دیگر نظریه ی لورنز است که می گوید : خشم ذاتی  ولی خوب است 

و ارزش بقا دارد.
دکتر محمد خبیری : ورزش می تواند کارکردهای اجتماعی و پیشگیرانه 
در تقلیل خشونت داشته باشد. در کشورهای پیشرفته هدف صرفاً پرورش 

قهرمان نیست بلکه از دروازه ی ورزش به تربیت افراد می پردازند.
میثم واحدی : زمانی که فضای محله ای، نیازهای ابتدایی را برای کودکان 
فراهم نکند و فضای معضالت بیشتر باشد متاسفانه راه های هنجار هم 
برای  تخلیه ی انرژی کودکانه ایجاد نخواهد شد ودرنتیجه انتخابی جز بزه 
وآسیب وجود ندارد. این کودکان هنگامی که در فضای رقابتی مناسبی قرار 
می گیرند، می خواهند تمامی احساسات نهفته در درونشان را بیرون بریزند. 

کارگاه کارآفرینی ) به مناسبت روز جهانی زن (
.   فیروزه صابر )مدیر عامل بنیاد توسعه ی کارآفرینی زنان و جوانان مدیر 

عامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری وخیریه(
فیرزوه صابر : ویژگی های کارآفرینان موفق، صفاتی همچون خودباوری، 
ریسک پذیری)خطر کردن(، میل به حصول نتیجه، خالقیت، هدایت و 
رهبری و نیز آینده نگری می باشد که از ملزومات جداناپذیر کارآفرینی 
است. شاخه ای از کارآفرینی که دربرگیرنده ی کسب و کارهای عام المنفعه 
و دارای عوایدی اجتماعی ست را کارآفرینی اجتماعی می گویند.  عوامل 
سیاسی، اقتصادی  و فرهنگی از مهمترین المان های تأثیر گذار در ایجاد 
فرصت های شغلی است و شناخت توانایی ها و فرصت ها در منطقه ی 
جغرافیایی و فرهنگی خاص، به منظور انتخاب حوزه ی کارآفرینی بسیار حائز 

اهمیت می باشد.

نشست صلح سخن مشترک ادیان
. دکتر فریدون جنیدی )ایران شناس، اسطوره شناس، شاهنامه پژوه، 

نویسنده و مدرس دانشگاه(
.  وارطان داوودیان )نویسنده و رزنامه نگار ارمنی(

.  شارمین میمندی نژاد )موسس جمعیت امام علی )ع((
دکتر فریدون جنیدی : اگر در جهان نیاز ها برآورده نشود ،انسان آزمند می 
شود و در نتیجه آز به رشک، کین، و خشم فراوان می رسد و در نهایت خشم  
به جنگ می پردازد و برای برگشت به مهر و صلح و آرامش جهان باید به 
دوران مادرساالری برگشت و گمان نمی کنم این اتفاق در جامعه بشری 

دوباره تکرار شود.
وارطان داوودیان : کسانی می توانند در مورد ادیان دیگر نظر بدهند که با 

آنان زندگی کرده باشند و از نزدیک آن ها را حس کرده اند؛ عدالت، امنیت و 
صلح به عنوان پایه های اساسی دین مسیحیت می باشد.

شارمین میمندی نژاد : تمامی ادیان از جمله اسالم، مسیحیت، یهود و 
زرتشت یکی هستند و دلیل آمدن پیامبران بخشیدن آرامش به جهان در 
شرایط متفاوت آن جامعه می باشد. تنها راه رسیدن به صلح در جهان به جای 
مرد ساالری و زن ساالری، کودک ساالری است. همانگونه که در قرآن می 
فرماید به کدامین گناه کشته شدید؟، کودکان ما را به زودی قضاوت خواهند 
کرد و از ما خواهند پرسید به کدامین گناه کشته شدیم؟  همانگونه که مسیح 
کودکان را ملکوت آسمان و زمین می دانست، علی )ع( عاشق و محکوم 

خواسته های کودکان جهان بود.

نشست روز جهانی پیشگیری از سرطان
.  ندا یارایی )روانشناس و فعال اجتماعی(
.   امیرمازیار نیایی )روانشناس سالمت(

.  مریم حاجی زاده )فعال اجتماعی - عضو جمعیت امام علی)ع((
ندا یارایی : شاید باورها غلط باشند؛ ولی باید بدانیم که 40 درصد  از سرطانها 
قابل پیشگیری هستند. رفتارهای سالم باید ایجاد شود که به عنوان نمونه می 
توان به عدم استفاده از دخانیات و داشتن فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی سالم 
و پرهیز از الکل، اشاره کرد. درباره ی مسایل روان شناختی در پیشگیری از 
سرطان نیز باید سبک زندگی را خودمان تغییر دهیم ! امیدواری و شاد بودن 

سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
امیرمازیار نیایی : در حال حاضرنقش عوامل روانی در ایجاد بیماری ها یک 
عامل تثبیت شده است. عوامل محیطی و رفتاری موثر بر شیوع سرطان، 
مانند استرس، سرسختی و اضطراب شدید می باشد .خلق پایین و افسردگی 
واضطراب شدید از اثرات سرطان است که باید حتما حمایت اجتماعی شامل 

آن ها شود. 
مریم حاجی زاده : از جمله پیامدههای ابتال به سرطان می توان به پیامدهای 
اجتماعی و مالی اشاره کرد که بخش حمایت مادی از این بیماری بسیار 
سنگین می باشد. متاسفانه نقش مددکاری بیمارستان ها از ماهیت مددکاری 
تبدیل به ماهیت ترخیص شده است که این فرآیند از نقطه ضعف های 

بیمارستان می باشد

مریم افرافراز
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نشست نظریه های توانمند سازی و تجربه های عملی در 
مناطق حاشیه

.سمیه فریدونی )عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی(

.  طراوت مظفریان )فعال اجتماعی   عضو جمعیت امام علی )ع((
سمیه فریدونی : در فرایند توانمند سازی زنان ،فرهنگ و هنجارهای آنان نیز 
باید بررسی شود و ما نباید برخالف هنجارهای آنها پیش برویم ،و اگر این 
اتفاق بیفتد نتیجه عکس می شود. توانا شدن ، مثل مفاهیم دیگر ، ریشه در 
بافت دارد نقش زن، در توانا شدن بسیار مهم است و سازمان ها فقط نقش 
فرایند سازی دارند و تا خود فرد  نخواهد سازمان ها برای آنها نمی تواند کاری 
انجام دهد.  برای تقویت اعتماد به نفس زنان ، باید روحیه خواستن را در آنها 
تقویت کرد. توانمند شدن فرایندی است که نقطه ی پایانی ندارد  و خروجی 

آن ،آغازی دیگر است برای توانمند شدن دیگری
طراوت مظفریان :  با شروع طرح مادرانه در محله لب خط بسیاری از مادران، 
با بافتن لباس ، دیگر دستفروشی نمی کنند و مادرانی که به خاطر مشکالت 
زندگی به دارو های آرام بخش روی آورده بودند ، اکنون از نظر روحی شرایط 

بسیار بهتری دارند.

نشست تخصصی کودک
.  سیدحسن موسوی چلک )رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران(

.  محیا واحدی کمال )مدیر خانه ایرانی دروازه غار جمعیت امام علی )ع((
معضالت  به  نسبت  امنیتی  نگاه  متاسفانه   : چلک  موسوی  سید حسن 
اجتماعی، خصوصا در حوزه کودکان و زنان، وجود دارد اما با این حال بستر 
فعالیت اجتماعی وجود دارد. با توجه به قوانین موجود در رابطه با حمایت از 
کودکان آسیب دیده، خوشبختانه امروز رسیدگی به هرگونه کودک ازاری 
محدود به نظر دادستانی و شکایت مدعی العموم نیست، بلکه سازمان های 

مردم نهاد که در اساسنامه ی خود فعالیت برای کودکان را ذکر کرده باشند، 
امکان طرح دعوی نبست به کودک آزاری هستند.

محیا واحدی کمال : از جمله فعالیت های اولیه جمعیت دانشجویی امام علی 
،حضور در کانون اصالح و تربیت بود، در آن فضا اعضای داوطلب جمعیت 
مشاهده کردند که بسیاری از این کودکان  بزرگ شده ی محالت محروم 
و حاشیه  هستند این سازمان مردم نهاد در کنار فعالیت در کانون اصالح 
و تربیت، اقدام به انجام فعالیت هایی به منظور پیگشیری از ورود کودکان 
به فضاهای خشونت و بزه کرد که با حضور در محالت حاشیه  و تاسیس 
مراکزی در دل این محله ها، با نام خانه های ایرانی و تیم های ورزشی که با 
فعالیت مستمر و کادر آکادمیک برای کودکان شکل گرفت. در این فضاهای 
ورزشی کودکان دیگر از فضاهای خشونت  به اختیار خودشان فاصله گرفته 

اند.
به گزارش جدید وزرات راه، محل سکونت 18 میلیون نفر در ایران به گونه 
ای است که حداقل ها را ندارد. خانواده و خود فرد هم بی تاثیر نیست، حدود 
90  از کودکان کانون اصالح وتربیت از بچه های طالق هستند .کودک 

معارض با قانون خودش هم قربانی است.

نشست آسیب شناسی مددکاری اجتماعی اعتیاد
. لیال ارشد )مددکار و موسس خانه خورشید(

. مریم کیانی )مدیر خانه ایرانی فرحزاد جمعیت امام علی )ع((

لیال ارشد : برخی شیوه های فعلی مددکاری در حوزه اعتیاد، باعث شده 
متاسفانه کارتن خواب ها حس  کنند در حال دریافت پاداش هستند و در 
نتیجه دیگر به انگیزه بخشی های مددکارانه برای قدم گذاشتن در پروسه 
بهبود، پاسخ نمی دهند و توقعی بی جا برای دریافت خدمات رفاهی، با حفظ 
وضعیت اعتیاد و بزه خود پیدا کرده اند. تشویق ها و تنبیه های بی دریغی که 

به طور ضربتی در دوره های مختلف برای این افراد در نظر گرفته می شود، 
از منظر جامعه شناسان، روانشناسان و مددکاران قابل نقد است و باید این 

نقدها بیان شود.
مریم کیانی : برنامه های سازمانهایی مثل شهرداری، ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، بهزیستی، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش که در رسانه ها اعالم 
می شود، در اجرا با چالش های جدی رو به رو است. اقداماتی همچون راه 
اندازی گرمخانه ها که افراد بی خانمان )معتاد و غیرمعتاد( پذیرش می شوند، 
گرچه اقدامی مثبت است اما فاقد اقدامات مددکاری بوده و به عنوان جای 

خواب، به محل دورهمی معتادان تبدیل شده است.

نشست راهکار سوم  
. دکتر حسین راغفر )اقتصاددان -  عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(

حسین راغفر : مادامی که نئولیبرالیسم به عنوان پروژه ی اقتصادی بر جهان 
امروز حاکم است، امیدی به توسعه نیست و این سلطه ی مالی ، جامعه را به 

سوی تباهی ، نا امنی و فقر بیشتر هدایت می کند.
راهکار سوم حذف سلطه مالی از کشور و احترام به کار است و کار به عنوان 
سرمایه ای که تمام انسان ها از آن بهره مند هستند، اصلی ترین شکل 
کرامت انسانی خوانده می شود. اقتصاد ایران از سه مشکل ، سلطه ی سرمایه 
ی مالی ، فقدان انباشت سرمایه در ایران و مصرف گرایی رنج می برد و راه 

رهایی از آن مشکل، رفتن به سمت سرمایه و اقتصاد صنعتی است. 
)اقتصاد ایران با توجه به  دارا بودن منابع و نهاد های الزم ، ظرفیت های 
الزم برای تبدیل شدن به اقتصاد صنعتی را دارد اما دلیل آنکه هنوز نتوانسته 
به کشوری صنعتی تبدیل شود، این است که یک فلسفه ی منسجم سیاسی  

اجتماعی را ندارد(

نشست ازدواج در سنین پایین
. دکتر شیرین احمدنیا )جامعه شناس(

. طراوت مظفریان )فعال اجتماعی  عضو جمعیت امام علی )ع((
از  با ازدواج کودکان باید به فراتر  دکتر شیرین احمدنیا : موضوع مقابله 
خانواده ها منتقل شود زیرا این یک مسأله اجتماعی مانند خشونت خانگی 
است و یک مسئله خصوصی نیست. در ایران تقریبا حدود 17 درصد دختران 
پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. طبق آمار یونیسف سه 
درصد از دختران هم پیش از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج می کنند. 
گروهی از پدر و مادرها نیز با عنوان حفاظت از دخترانشان و جلوگیری از 
درگیری آنها با موضوعات جنسی، دختران خود را در سنین پایین شوهر 
می دهند. وقتی ازدواج در سن پایین صورت می گیرد به تبع آن و با توجه 
به فشارهای فرهنگی بر این کودکان، بارداری زودرس نیز اتفاق می افتد؛ 
در حالی که بدن مادر نوجوان هنوز کامال رشد نکرده ، به بلوغ نرسیده است 
و در شرایط بارداری، زایمان و شیردهی، بقاء و سالمت مادرو کودک هردو 

به خطر می افتد.
طراوت مظفریان : ما در میان افراد تحت پوشش جمعیت امام علی)ع(، با 
دخترانی روبرو هستیم که بعضا در سن 12 سالگی ازدواج کردند و در سن 
13 یا 14  سالگی نیز طالق گرفته اند و اکنون با انواع مشکالت روحی روبرو 
هستند. ما با کودکانی روبرو هستیم که بر اثر فشار خانواده هایشان و بر اساس 
اجبار مجبور به کار در خیابانها هستند؛ مادران آن ها کسانی هستند که در سن 
پایین ازدواج کرده اند، کودک کار بوده اند در سن کم مادر شده اند و کودک 
آن ها برای فرار از خشونت خانه و قرار نگرفتن در چرخه تکراری مورد اشاره 
بعضا به همراه پسری فرار می کنند، در حالیکه نسبت به انواع خشونتهای 

دیگری که با آن روبرو خواهند بود، اطالعی ندارند.
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نشست کودک آزاری در مناطق حاشیه )به بهانه قتل ستایش 
قریشی و آزار اعظم و دخترانش(

. دکتر امیرمحمود حریرچی )جامعه شناس(
. لیال ارشد )مددکار و موسس خانه خورشید(

.  مسعود بابایی )فعال اجتماعی   عضو جمعیت امام علی )ع((

دکتر امیر محمود حریرچی : قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال هاست 
که در مجلس در حال خاک خوردن است؛زیرا در آن کودک آزاری جرم تلقی 
شده و این در حالی است که برخی از نمایندگان معتقدند این مساله مغایر 
حقوق پدری است! عامل قتل ستایش کودکی 17 ساله استکه خود نیز 
قربانی است ، زیرا افراد زیر 18 سال حتی اگر به لحاظ جسمی به بلوغ 
رسیده باشند، به لحاظ عقالنی کودک بوده و نیازمند قوانین و توجهات 

خاص هستند. 
لیال ارشد : در حال حاضر هیچ بانک اطالعاتی در خصوص کودک آزاری در 
کشور وجود ندارد این در حالیست که مسئوالن معتقدند این بانک اطالعاتی 
در کشور وجود دارد اما امکان ندارد چنین مرکز و نهادی در کشور باشد و 

فعاالن حوزه اجتماعی از آن بی اطالع باشند.
مسعود بابایی : در حال حاضر در پاکدشت دو خانواده قربانی جنایتهای بیجه 
را تحت حمایت داریم که بعد از گذشت بیش از یک دهه همچنان آسیب 
در میان آنها غوغا می کند.  یکی از این خانواده ها دارای سه کودک بودند که 
یکی از فرزندان آنها قربانی بیجه شد و هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه 
دو فرزند دیگر این خانواده که در حال حاضر 19 ساله و 15 ساله هستند به 
خاطر ترس از آن جنایت جرأت بیرون آمدن از خانه را ندارند و زمانی که با 
تالش بسیار زیاد وارد خانه آنها شدیم با حجم زیادی از زباله ها رو به رو شدیم 

که در تمام این سال ها از خانه خارج نشده بود.

نقش استعمار و سرمایه داری در پدیده اعتیاد
.  دکتر حسین راغفر )اقتصاددان(

.  شارمین میمندی نژاد )موسس جمعیت امام علی )ع((

با  ما  است که می گویم جامعه  به 10 سال  قریب   : راغفر  دکتر حسین 
رویکردهایی که در آن وجود دارد به سوی  سائوپولو شدن  می رود؛  سائوپولو  
جامعه ایست که گروه خیلی ثروتمندی در آن وجود داشته که در مناطق 
خصوصی با امکانات فراوان زندگی می کنند و بقیه جامعه هم دوزخیان زمین 
هستند و به حال خود رها شده اند. دکتر راغفر در مرور نقش استعمار و 
سرمایه داری به نابرابری ها اشاره کرد  و گفت: امروزه، نابرابری به یکی از 
ویژگی های بارز جامعه ما تبدیل شده است و این امر زمانی بهتر مشخص 
می شود که ارزش های مسلط جامعه در دهه 60 را با امروز مقایسه می کنیم 
و تفاوت های زیادی را می بینیم. در چنین شرایطی باید بررسی کرد که این 

تفاوت   ها از کجا می آیند؟
شارمین میمندی نژاد :  کشور استعمارگر، زمانی که به کشوری دیگر وارد 
می شود و همه منابع آن را غارت می کند، گویی اخالق و فلسفه آن را هم 
غارت و فساد را جایگزین آن می کند. برای آنکه آن جامعه را در همین وضع 
نگه  دارد، با نشئه گی و خماری، آن را به یک جامعه طبقاتی تبدیل کرده؛ 
طوری که اگر انقالب هم اتفاق بیفتد، باز هم چیزی تغییر نمی کند و باز 
همین روند بازتولید می شود. بنابراین دولت های فاسد، پکیج »مواد مخدر« 
و »جنگ« را روی میز خود می آورند.  مواد مخدر به صورت استعماری در 
کشور فعال شده است. ابتدا این مواد وارد کشور می شوند و شروع به جذب 
افراد به خرید مواد مخدر می کنند. بعد از مدتی کار به جایی می رسد که 
ملت خودشان تقاضای مواد مخدر می کنند. این نقطه جایی است که ما را 
مستعمره مواد می سازد؛ درحال حاضر کار به جایی رسیده که حتی توجیه 
ژنتیکی هم برای آن ساخته اند و مدعی آن می شوند که گرایش به مواد 

مخدر ژنتیکی است و نمی توان برای آن کاری کرد.

نشست از سیل خوزستان تا دستفروشی در خیابان ...
. حمیده چگونیان )فعال اجتماعی و عضو انجمن دیده بان مدنی(
.  نیما مختاریان )مدیر خانه ایرانی خاکسفید جمعیت امام علی )ع(

حمیده چگونیان : ابتدا باید پرسید تعریف دستفروشی چیست و چگونه به 
وجود آمده است؟  هنگامی که شهرها گسترش می یابند مردم به سمت 
اقتصاد غیررسمی سوق پیدا می کنند. چرا که با ماشینی شدن کارها، اُفت 
فعالیت های کشاورزی و به طور کلّی تغییر وضعیت اقتصادی، نرخ بیکاری 
افزایش می یابد.بر خالف نظر برخی از مسئوالن که معتقدند افراد با انگیزه 
دستفروشی و کسب درآمد بیشتر به تهران می آیند، بخش عمده ای از 
دستفروشان حاضر در پژوهشی که در خصوص دستفروشی انجام شده است 

نیما مختاریان:  از 10 سال قبل ساکن تهران بوده و از سر ناچاری به این 
شغل روی آورده اند. فعالیت های امدادی، فقط بخشی از برنامه های جمعیت 
است و هدف مهم تر تمامی سازمان های مردم نهاد، نقش مشورتی و 
نظارتی آن ها است.  با وجود آن که بحران سیل در استان خوزستان در حدود 
10 روز ادامه داشت، جای سؤال است که چرا خبررسانی درستی در این زمینه 
انجام نشد«. به گفتۀ این فعال اجتماعی، در حالی که فرماندار استان از تحت 
کنترل بودن اوضاع خبر می داد، تیم اعزامی جمعیت امام علی در برخی از 
روستاهای شهرستان های شوشتر و دزفول شاهد آب گرفتگی وسیع معابر، 
خرابی شدید خانه ها و تأسیسات برقی، نابودی دامها و مزارع و آلودگی های 

زیست محیطی ناشی از آن بود.

برخی از برنامه های باشگاه هواداران جمعیت امام علی )ع(
==============================================

    نشست تخصصی نقش استعمار و سرمایه داری در پدیده اعتیاد
    نشست تخصصی وضعیت کودکان در جنگ همراه با اکران فیلم   آیالن 

کودک صلح و دریا
    جشنواره موسیقی، تئاتر و نقاشی ققنوس هنر )خانه ایرانی خاکسفید(

    نشست صلح سخن مشترک ادیان
    جشنواره کودکانه های کوچ )خانه ایرانی شهرری(

    نشست کودکان و آلودگی هوای تهران
     بررسی وضعیت مهاجران به لحاظ اجتماعی و حقوقی

     نشست تخریب محیط زیست، بستر آسیب های اجتماعی
     نشست نظریه های توانمندسازی و تجربه های عملی در مناطق حاشیه

     نشست روز جهانی پیشگیری از سرطان
     نقش ورزش در کاهش خشونت و بررسی مسئولیت اجتماعی
     نشست بررسی اعتیاد کودکان و رویکرد خدمات و درمان آن

     جشنواره کوچ جهانی )خانه ایرانی فرحزاد(
     نشست آسیب شناسی مددکاری اجتماعی اعتیاد

     نشست تئاتر بازی زندگی
     نشست بررسی علل پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ، روز جهانی کتاب

     نشست بررسی علل خودکشی دانش آموزان
     سلسله نشستهای فلسفه غربت

    جشنواره کودکان خورشید )خانه ایرانی ملک آباد کرج(
     بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه )به بهانه قتل ستایش قریشی و 

آزار اعظم و دخترانش(
     جشنواره ستاره های زندگی )خانه ایرانی لب خط شوش(

     ارائه پژوهش دستفروشان بساط گستر، وضعیت خوزستان پس از سیل
     نشست ازدواج در سنین پایین
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نشست بررسی وضعیت نوزادان مبتال به اعتیاد  ) به بهانه ی 
درگذشت  رویا نوزاد قربانی اعتیاد(

با حضور زهرا رحیمی )مدیر عامل جمعیت( و مریم کیانی )مسئول خانه 
ایرانی( فرحزاد  البته  این  نشست در  حالی  برگزار  شد  که  پرویز افشار 
) معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر( علی اصغر محکی 
)دبیر ستاد و مسول دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
اعتیاد ( و روزبه کردونی ) مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی ( از غایبین این جلسه بودند .
در این نشست هشداری نسبت به تولد 300 هزار کودک معتاد در آینده ی 
نزدیک داده شد .اگر زنان معتاد را حدود 200 هزار نفر در نظر بگیریم حتی 
اگر کمتر از یک چهارم آنها به کارتن خوابی  و روابط پر خطر متعدد دچار 
شوند و هر کدام سه کودک به دنیا بیاورند در آینده نزدیک قابل پیش بینی 
است که با حدود 300 هزار کودک معتاد مواجه شویم ؛ این در حالیست که 
نه تنها زیر ساخت های الزم برای احیای این کودکان در کشور وجود ندارد 

بلکه  عزمی برای شناسایی این موارد نیز در کشور دیده نمیشود 
در حال حاضر در برخی بیمارستان ها رفتار های بسیار بدی را شاهد هستیم 
حتی در بسیاری از موارد شاهد آن بوده ایم که در داخل بیمارستان ها کودک 

معامله شده و فروخته میشوند . 
فلسفه ی تاسیس اورژانس اجتماعی )123( آن بود که در محالت حضور 
مستمر داشته باشد و در جهت کنترل آسیب های اجتماعی عمل کند ؛اما در 
حال حاضر 2700 محله معضلخیز وجود دارد در کشور و در بسیاری از این 

DIC محالت نه بهزیستی نه خانه بهداشت نه وزارت بهداشت و نه
وجود ندارد . 

نشست شادمان قربانی کار اجباری کودکان 
این نشست با نگاهی ویژه به وضعیت نا به سامان معیشتی در جوانرود 

با حضور زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی 
خسرو صالحی کارشناس دادگستری و مدیر عامل موسسه تاک سرزمین 

من 
عثمان عزیزی پسرعموی شادمان 

در این نشست زهرا رحیمی با اشاره به اینکه مسولیت این رخداد متوجه همه 
جامعه به خصوص مسوالن ذیربط است گفت : تجربه ی یکساله ی حضور 
جمعیت در منطقه ی اورامانات نشان میدهد که بزرگترین مشکل ساکنان 
این منطقه نبود کار و منبع درآمد است در اوارامانات تعداد زیادی کودک 

هستند که شرایط زندگیشان مشابه شادمان است 
خسرو صالحی : مواردی مشابه شادمان در ایران بسیار زیاد است . در سال 
150 هزار مورد حوادث ناشی از کار داریم که تعدادی قربانی هاکودکان 

هستند . 
در قانون کار شش ماده به کودکان باالی 15 سال اختصاص داده شده است 
به طوری که کودکان زیر 15 سال اجازه کار ندارند و باالی این سن تحت 

شرایطی مجاز به کارند 
عثمان عزیزی: 

متاسفانه هیج مرجعی نبودکه به آن مراجعه کنیم تا این خانواده تحت پوشش 
و حمایت کافی قرار بگیرند و بیشتر درآمد ساکنین این منطقه از راه قاچاق و 
کولبری است و بسیاری از کولبران این منطقه کودکان 10 ساله و 12 ساله 

هستند که خطرات بسیاری جانشان را تهدید میکند 
پسر عموی شادمان گفت : اگرچه شادمان دیگر رفته است ولی منطقه 
جوانرود پر است از کودکانی که هرکدام میتواند یک شادمان باشد؛ این 

کودکان را دریابیم .

نشست علی  )ع( در آینه تفکر شریعتی 
با سخنرانی دکتر احسان شریعتی 

شریعتی با بیان اینکه اسالم در ایران با کشورهای اسالمی دیگر فرق دارد 
یاداور شد: ما سعی کردیم اسالم را با فرهنگ خودمان تطبیق بدهیم در حالی 

که در کشورهای اسالمی دیگر این گونه نیست 
این مدرس فلسفه با بیان اینکه امام علی )ع( در جامعه ما تبدیل به ارزش شد 
و این موضوع هم دالیلی  دارد گفت : ما از قدیم شیعه بودیم و تشیع یعنی 
پیروان امام علی )ع( . بنابراین شیعه به معنای پیرو است و از قدیم هم سلسله 
ها و نحله های زیادی علیه شیعیان بودند و امروز هم جنبش های تکفیری 

حمالت زیادی را علیه شیعیان انجام میدهند .
وی در ادامه گفت « امام علی از دیدگاه شریعتی انسان مافوق بود نه مافوق 
انسان افزود : شریعتی در کتاب امت و امامت که اصوال انسان شناسی 
شریعتی است مدلی ارائه میدهد و با استفاده از امام علی یک انسان کامل 

میسازد .
به گفته ی وی سه بعد عرفان , برابری,و آزادی همواره با هم هستند و از 
دیدگاه شریعتی اگر این ها از هم جدا شوند ؛ انحراف بوجود می آید . او گفت 
دکتر شریعتی معتقد بود که تا وقتی ما اصالح دینی نکنیم نمی توانیم مانع 

فرهنگی را برای تغییرات اجتماعی از بین ببریم .
شریعتی تاکید کرد : ما باید در فعالیت های اجتماعی حضور داشته باشیم و 
برای رفع آن مشارکت کنیم و اگر جمعیت هایی مانند امام علی )ع( رشد کند 

میتواند ثمرات زیادی برای ما داشته باشد .
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ــران  ــن دخت ــه ای ــتناکی ک ــی وحش ــیب روان ــه آس ــه ب ــک لحظ ی
کوچــک هــر روز از ســر می گذراننــد فکــر کنیــد. بیشــتر دخترهــا 
ــراض  ــر ام ــدز و دیگ ــه اچ آی وی و ای ــی ب ــوند. حت ــه می ش حامل
مقاربتــی مبتــال می گردنــد. عاقبــت خواهــر کوچکــم نیــز حاملگــی 
بــود. االن بــا 16 ســال ســن، 3 فرزنــد دارد! ازدواج اولــش ناموفــق 

ــش. ــور ازدواج دوم ــود و همین ط ب
ســوی دیگــر ایــن داســتان، منــم. وقتــی 13 ســالم بــود، بــه مــن 
گفتنــد بــزرگ شــده ای و بــه ســن الزم رســیده ای، وقتــش رســیده 
بــه کمــپ آمادگــی بــروی. در جــواب گفتــم : »چــی؟! مــن هرگــز 
ــه  ــن چ ــه م ــا ب ــد زن ه ــی روم.« می دانی ــی نم ــپ آمادگ ــه کم ب
ــه ســنت های  ــی هســتی! ب ــر کودن ــو دخت ــه شــق! ت ــد؟ »کلَ گفتن
ــه   ــاره  ن ــاره و دوب ــن دوب ــا م ــذاری.« ام ــرام نمی گ ــان احت جامعه م
ــتم در  ــروم. می دانس ــود ب ــرار ب ــا ق ــتم کج ــون می دانس ــم، چ گفت
زندگــی چــه می خواهــم. بــه عنــوان یــک دختــر کــم ســن کلــی 
رویــا داشــتم. می خواســتم خــوب تحصیــل کنــم و شــغل مناســبی 
در آینــده پیــدا کنــم. خــودم را بــه عنــوان وکیلــی تصــور می کــردم 
کــه بــر صندلــی بزرگــی نشســته اســت. آنهــا تصوراتــی بــود که هر 
روز در ســرم می گذشــت و می دانســتم کــه یــک روز کار کوچکــی 
ــرای جامعــه ام انجــام خواهــم داد. امــا هــر روز بعــد از مخالفتــم،  ب
زن هــا بــه مــن می گفتنــد : »بــه خــودت نــگاه کــن! بــزرگ شــدی. 
خواهــر کوچولویــت بچــه دارد. تــو چــی؟!« ایــن موســیقی ای بــود 
کــه هــر روز می شــنیدم و همیــن موســیقی اســت کــه دخترهــا هــر 
روز می شــنوند، زمانــی کــه نمی خواهنــد کاری را انجــام دهنــد کــه 

جامعــه آنهــا را ملــزم بــه انجامــش می دانــد.  
وقتــی داســتان خــودم و خواهرم را مقایســه کــردم، گفتم چــرا کاری 
نکنــم؟ چــرا نتوانــم چیــزی را  که بــرای مــدت طوالنــی در جامعه ام 
رخ داده تغییــر دهــم؟ آن وقــت بــود کــه بــا دخترهــای دیگــر تماس 
گرفتــم. کســانی کــه مثــل خواهــر خــودم بچه داشــتند. کســانی که 
مدرســه رفتــه بودنــد، امــا خوانــدن و نوشــتن از یادشــان رفتــه بــود. 
گفتــم بیاییــد! مــا می توانیــم خوانــدن و نوشــتن را دوبــاره بــه یــاد 
یکدیگــر آوریــم. نحــوه نگه داشــتن مــداد، نحــوه روخوانــی و نگــه 
داشــتن کتــاب را. اوقــات بســیار خوبــی بــا آنهــا داشــتم. حــاال آن ها 
ــد. آنچــه  ــان را بگوین ــتان های شخصی ش ــم داس ــد برای ــادر بودن ق
هــر روز بــه عنــوان مــادران جــوان بــا آن روبــرو می شــدند. آن وقــت 
بــود کــه حــس کــردم چــرا مــا نمی توانیــم همــه ایــن اتفاقاتــی را 
کــه برایمــان در حــال اتفــاق افتــادن اســت نــزد مادرهــا و رهبــران 
ســنتی مان بُــرده و بازگــو کنیــم؟ امــا نــزد آنــان بیــان کــردن ایــن 
ــط هســتند، دل و جــرأت  ــا غل موضــوع کــه برخــی ســنت های م
زیــادی مــی خواســت. زیــرا ایــن رهبــران ســنتی بــه چیزهایــی خــو 
کرده انــد کــه قرن هاســت بــدون یــک لحظــه تفکــر تــداوم داشــته 
اســت. حرکــت در مســیر مقابلــه بــا رســم ازدواج زودهنــگام دختران 
کار بســیار دشــوار، امــا چالشــی ضــروری بــرای مــا بود. پــس تالش 
کردیــم. خیلــی ســخت بــود، امــا عقــب ننشســتیم و حاال مــن اینجا 
ایســتاده ام تــا بگویــم جامعــه مــن، از نخســتین جوامــع ســنتی عصر 
حاضــر بــود کــه رهبــران و ریــش ســفیدان خــود را متقاعــد کــرد تــا 

ازدواج دختــران را پیــش از 18 ســالگی ممنــوع اعــالم کننــد.
ــی و در  ــه طــور محل ــران ب ــت از دخت ــررات در حمای نخســتین مق
حــوزه ای کوچــک تصویــب شــد. امــا مــا در آنجــا متوقف نشــدیم و 
پیشــروی کردیــم. مصمــم بودیــم به مبــارزه بــرای دختــران نه فقط 
در جامعــه خودمــان بلکــه حتــی در ســایر جوامــع. مدتــی بعــد وقتی 
الیحــه ممنوعیــت ازدواج کــودکان در فوریــه داشــت مطرح می شــد، 
مــا در پارلمــان حضور داشــتیم. هــر روز وقتــی اعضای پارلمــان وارد 
مجلــس می شــدند، بــه آنهــا می گفتیــم : »ممکــن اســت لطفــا از 
الیحــه حمایــت کنیــد؟«. راســتش مــا خیلــی صاحــب تکنولــوژی 
نیســتیم، ولــی خــب تلفن هــای کوچکمــان را داریــم! پــس گفتیــم 
چــرا شــماره های نماینــدگان پارلمــان را بدســت نیاوریــم و جهــت 
جلــب حمایتشــان از طــرح، برایشــان پیــام نفرســتیم؟ پــس ایــن کار 
را کردیــم. حرکــت خوبــی بــود. وقتــی قانــون تصویــب شــد، دوبــاره 
برایشــان پیغــام دادیــم: »از پشــتیبانی شــما از الیحه متشــکریم.« و 
در نهایــت نیــز الیحــه از ســوی رئیــس جمهــور امضــا و تبدیــل بــه 
قانــون گردیــد. اکنــون در مــاالوی، 18 ســالگی ســن قانونــی ازدواج 
اســت. خــوب اســت کــه بدانیــم ایــن قانــون تصویــب شــده، ولــی 
ــی از  کشــورهایی کــه 18 ســالگی ســن  ــم در خیل ــد بگوی بگذاری
ــان  ــه زن ــوز هــم شــاهد فریادهــای روزان ــی ازدواج اســت، هن قانون
و دختــران کــم ســن و ســالی هســتیم کــه بــه اجبــار وارد زندگــی 
زناشــویی مــی شــوند. هــر روزه زندگــی دختــران بی شــماری تلــف 
می شــود. وقــت آن رســیده کــه مســئوالن و رهبــران ملــل مختلــف 
ــون  ــران را در کان ــد و مســائل دخت ــود را ارج نهن ــدات خ ــا تعه دنی
توجه شــان قــرار دهنــد. مــا بایــد بدانیــم فقــط زن نیســتیم، فقــط 
دختــر نیســتیم، مــا خــارق العاده ایــم و از پــس کارهایــی بیــش از 

ــم. ــز برمی آیی ــن نی ای
ــد  ــورها بای ــر کش ــاالوی و دیگ ــاره م ــه درب ــری ک ــه ی دیگ نکت
اشــاره کنــم ایــن اســت: همــه مــی دانیــم قانــون تــا زمانــی کــه 
ــب شــده  ــراً تصوی ــه اخی ــی ک ــون نیســت. قانون ــرا  نشــود، قان اج
ــی  ــد در ســطح بوم ــه در ســایر کشــورها هســت بای ــی ک و قوانین
عمومــی گــردد، یعنــی در ســطح قبایــل و محــالت حاشــیه ؛ جایــی 
کــه مشــکالت دختــران بســیار شــدید اســت. اگــر دختــران جــوان 
در ایــن مناطــق بداننــد کــه قوانینــی در حمایــت از آنهــا وجــود دارد، 
قــادر بــه ایســتادگی و دفــاع از خــود خواهــد بــود. نکتــه دیگــر ایــن 
ــا مــا همــکاری کننــد.  کــه مــردان نیــز بایــد وارد گــود شــوند و ب
ایــن یــک کار جمعــی اســت. آنچــه نیــاز داریــم چیــزی اســت کــه 
دختــران در همــه جــای دنیــا بــه آن نیــاز دارنــد: تحصیــالت خــوب 

و از همــه مهمتــر ازدواج نکــردن در ســن 11 ســالگی ! 
مــا در کنــار یکدیگر قــادر به تغییــر چارچوب های حقوقــی، فرهنگی 
و اجتماعــی ای هســتیم کــه حقــوق دختــران را منکــر می شــود. من 
امــروز اینجــا ایســتاده ام و اعــالم می کنــم کــه می توانیــم بــه ازدواج 
کــودکان در یــک نســل خاتمــه دهیــم. ایــن لحظــه ای اســت کــه 
در آنجــا یــک دختــر و اصــال میلیونهــا دختــر در سرتاســر دنیــا قــادر 

باشــند بگوینــد : »وقتــی بخواهــم ازدواج می کنــم.«

ــروده  ــعری س ــا ش ــخنم را ب ــروز س ام
ــن  ــام »ایلی ــا ن ــاالوی ب ــتم از م دوس
ــم. ایلیــن فقــط  پیــری« شــروع می کن
13 ســال دارد. امــا اشــعارش واقعــا 
تأثیرگــذار اســت، شــاید چــون از دردی 
ــرد.                                                          ــق و ملمــوس ریشــه مــی گی عمی

وقتی بخواهم ازدواج می کنم
مادرم نمی تواند مرا وادار به ازدواج کند.

پدرم نمی تواند مرا وادار به ازدواج کند.

عمویم، عمه ام، برادر یا خواهرم
نمی توانند مرا وادار به ازدواج کنند.

هیچ کس در دنیا نمی تواند
مرا به ازدواج وادار کند.

وقتی ازدواج می کنم که بخواهم.
حتی اگر مرا کتک بزنی، 

حتی اگر دنبالم کنی.
حتی اگر بال سرم بیاوری.

وقتی ازدواج می کنم که بخواهم.
اما نه پیش از آنکه خوب تحصیل کنم.

و نه پیش از آنکه خوب بزرگ شوم.

وقتی ازدواج می کنم که بخواهم.

شــاید شــعر عجیبــی بــه نظــر برســد؛ اینکــه دختــر 13 ســاله ای 
آن را نوشــته اســت. امــا جایــی کــه مــن و ایلیــن از آن می آییــم، 
ایــن شــعری کــه برایتــان خوانــدم، اعتــراض یک جنگجوســت.

ــن  ــی از فقیرتری ــاالوی یک ــتم. م ــاالوی هس ــل م ــن اه م
کشورهاســت. خیلــی فقیــر! جایــی کــه برابــری جنســی 
ــتم  ــور، نتوانس ــدن در آن کش ــزرگ ش ــع ب ــدارد. موق ــود ن وج
ــی  ــم. حت ــته باش ــی ام داش ــرای زندگ ــودم را ب ــای خ انتخاب ه
ــودم.  ــی نب ــردی در زندگ ــای ف ــی فرصت ه ــه بررس ــادر ب ق
برایتــان داســتانی خواهــم گفــت از دو دختــر متفــاوت. دو دختــر 
ــزرگ شــدند، یــک  ــر یــک ســقف ب ــا. ایــن دخترک هــا زی زیب
غــذا می خوردنــد، گاهــی لباس هــای هــم را می پوشــیدند 
و حتــی کفش هــا ! امــا عاقبــت زندگی شــان فــرق کــرد. 
ــر  ــری خواه ــم و دیگ ــا من ــی از آن دختره ــاوت. یک دو راه متف
ــود  کوچــک مــن اســت. خواهــر کوچکــم فقــط 11 ســالش ب
ــاک  ــه تنهــا دردن ــاک اســت. ن ــاً دردن ــه شــد. واقع ــی حامل وقت
بــرای او، بلکــه حتــی بــرای مــن. مــن هــم روزهــای ســختی را 
گذرانــدم. چــون در فرهنــگ مــن وقتــی بــه بلــوغ برســی، بایــد 
بــه کمپ هــای آمادگــی بــروی و در ایــن کمپ هــای آمادگــی، 
ــک روز  ــوزی! ی ــا را می آم ــی مرده ــازی جنس ــوه خشنودس نح
ــود. در  ــده می ش ــژه« نامی ــه »روز بســیار وی خاصــی هســت ک
ایــن روز مــردی کــه از طــرف جامعــه اســتخدام شــده، بــه کمپ 

ــود! ــی ش ــتر م ــک هم بس ــران کوچ ــا دخت ــد و ب می آی

بخواهـــم کـــه  می کنـــم  ازدواج  وقتـــی 
بانـــدا« »ممـــوری  ســـخنرانی 

  TED  Talks     مدافـــع حقوق کودکان در برنامـــه 

ن ا یگـــر د

»مموری باندا« که هنوز دهه 
دوم عمر خود را به پایان 

نرسانده، مدافع خستگی ناپذیر 
حقوق کودکان است. او از 

طریق کار با کمپیِن»بگذارید 
دختران رهبری کنند« و 

برنامه »شبکه توانمندسازی 
ماالوی«، مبارزه  ای سخت را 

در ماالوی برای پایان دادن به 
ازدواج کودکان هدایت می کند. 
مموری یک کمپین ملی موفق 
را پشتیبانی می کند که نقطه 
عطفی در غیرقانونی اعالم 

کردن ازدواج کودکان به شمار 
می رود. مموری تالش می کند 
با برقراری تعامالت سازنده با 
ریش سفیدان و کدخداهای 
روستاها، ازدواج کودکان را 

ممنوع کند و شرایطی را فراهم 
آورد که دختران بتوانند دوران 
تحصیل خود را بدون مواجهه 
با خشونت و تعصبات رایج به 
پایان برسانند.مموری پس از 

اینکه خواهر کوچکترش در سن 
11 سالگی مجبور به ازدواج 
شد، فعالیت خود را در زمینه 
حقوق کودک آغاز کرد. او در 

حال حاضر دانشجوی کالجی در 
ماالوی است.
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تیمی که بازی را واگذار کرده کنار زمین نشسته و 
هیچ کس  و حرف  نیست  مستقیم  هیچ صراطی  به 
نمی تواند بازیکنان را از ناراحتی بعد از باخت بیرون 
بیاورد، یکی از بچه ها سرش را پایین انداخته و در حال 
خروج از در ورزشگاه است، مربی به دنبالش می دود 
و سعی می کند آرامش کند، بغض نوجوان مشهدی 
در آغوش مربی اش می ترکد، مربی آرام در گوشه ای 
از مستطیل سبز در گوش بازیکنی که با مشت به 
سینه اش می کوبد تا ناراحتی اش را تخلیه کند، چیزی 
می گوید، اما پسر هنوز اشک هایش تمام نشده. فضا 
هنوز غمگین است و تیم برنده به احترام تیم مغلوب 
کمتر شادی می کند و سریع به رختکن می رود. در 
نیمکت تماشاچی ها  همین حال و هوا همهمه کنار 
فضا را به کلی تغییر می دهد. »وحید طالب لو« همان 
کسی است که ناراحتی شکست را از ذهن بازیکنان 
»پرشین مشهد« بیرون می برد و عکس یادگاری با 
بازیکن محبوب بچه ها جای ناراحتی باخت را می گیرد. 

مســتطیل ســبز اخالق
گزارشی از لیگ فوتبال محالت حاشیه نشین کشور

فرزانه قبادي

ورزشــگاه فــدک در روزهــای پایانــی تابســتان محــل برگــزاری نخســتین لیــگ فوتبــال »پرشــین« بــود، جمعیــت 
امــام علــی )ع( بــرای اولیــن بــار لیــگ فوتبــال محــالت حاشیه نشــین کشــور را برگــزار کــرد، لیگــی کــه نــام تمــام 
18 تیمــش »پرشــین« بــود. لیگــی کــه ســتاره هایش در آســمان محــالت محــروم ســو ســو می زننــد. محالتــی 
ــل، زنجــان و...  ــل ســاری، مشــهد، آم ــار و حاشــیه شــهرهایی مث ــوی، دروازه غ ــه، شــوش، مول ــل: کوره پزخان مث
ســتاره هایی را در دل خــود دارنــد کــه تنهــا نــگاه دقیقــی می طلبنــد و کمــی صــرف وقــت و انــرژی و عشــق تــا 

بتواننــد استعدادهایشــان را بشناســند و مجــال بــروز آن هــا را پیــدا کننــد. 
همــان مســتطیل ســبز، همــان چارچوب هــای بلنــد و تــوردار دو طــرف زمیــن، همــان نیمکت هــای ذخیــره و همان 
تــوپ گــرد و ســفیدی کــه بــا غلطیدنــش روی زمیــن ســبز، هیجــان را بــه جــان یــک جهــان کــه فوتبــال را جــزو 
عالقه مندی هایشــان قــرار داده انــد، تزریــق می کنــد. امــا در مســتطیل ســبز خیابــان فــدک بــا تمــام شــباهت ها، 
یــک تفــاوت بــزرگ وجــود دارد. در مســابقات لیــگ پرشــین قبــل از گل زدن و دریبــل زدن و تــکل کــردن، رعایــت 
اصــول اخــالق بــه بازیکنــان گوشــزد می شــود. البتــه نــه اخــالق شــعاری کــه در عالــم ورزش حرفــه ای همیشــه 

حرفــش هســت و از خــودش خبــری نیســت. 
مربــی یکــی از تیــم هــا مــی گویــد: »دیشــب وقتــی بــه محــل اســکان بچه هــا برگشــتیم، بازیکنــان تیمــی کــه 
بــازی را باختــه بــود بــه اتاقشــان رفتنــد و در ســکوت شــام خوردنــد، امــا تیــم برنــده بــا کمــک مربی شــان بــه تعداد 
بازیکنــان تیــم مقابــل گل خریدنــد و بــرای بچه هــا بردنــد و آنقــدر تــالش کردنــد تــا توانســتند ناراحتــی را از دل هم 

ســن و سال هایشــان بیــرون کننــد و شــادی همــه بچــه هــا اســتراحتگاه را پــر کنــد«
همــه ی آن هایــی کــه پشــت فنس هــای دور زمیــن ایســتاده اند و مســابقه نوجوانــان پــر انــرژی پرشــین را دنبــال 
می کننــد، ایــن ســوال در ذهن شــان می چرخــد کــه: »این هــا کــی هســتند؟«، »تماشــاچی های خانــم اینجــا چــه 
کار مــی کننــد؟« بنــر بــزرگ کنــار در ورودی هــم جــواب نــگاه پرسشــگر عابــران را نمی دهــد. مــرد میانســالی کــه 
کنــار فنس هــا ایســتاده و مشــخص اســت کــه بــازی را از ابتــدا دنبــال کــرده می گویــد: »از ایــن خانم هــا پرســیدم، 
گفتــن ایــن بچه هــا از جنــوب شــهر آمــدن اینجــا بــرای مســابقه، امــا خیلــی خــوب و تکنیکــی بــازی می کننــد، 

میـــد ا ن

ــان  ــی از بازیكن یك
در تمــام بازی هــا 
ــت ذخیره  روی نیمك
ــار  ــا انتظ ــود، م ب
داشــتیم اعتــراض 
بخواهــد  و  کنــد 
ــا  ــد، ام ــازی کن ب
ــابقات  ــام مس در تم
کنــار زمیــن ایســتاد 
هــای  بچــه  و 
تیم هــا را تشــویق 
کــرد، بــدون اینكــه 
ــه ذخیره  ــد ب بخواه
تیــم  در  بودنــش 

ــد. ــی کن اعتراض

مــن ایــن دو روز موقــع برگشــت از محــل کارم می ایســتم مسابقات شــون رو تماشــا می کنــم.« 
فضــای ورزشــگاه فــدک پــر از هیجــان اســت، دختــران و پســران جــوان بــا تمــام تــوان در حــال تشــویق بچه هایــی هســتند کــه در زمیــن فوتبــال 
بــازی می کننــد، جوانانــی کــه در جایــی دیگــر معلــم ایــن بچه هــا هســتند، حــاال مشــوقانی هســتند کــه از کنــار زمیــن بــه بازیکنــان هیجــان زده 
ــد، هــر چنــد دقیقــه تیــم مــورد تشویق شــان  ــا تمــام تماشــاچی های ورزشــی فــرق دارن ــد. ایــن تماشــاچی ها ب ــرژی و انگیــزه می دهن تیم هــا ان
تغییــر می کنــد. چنــد دقیقــه بــا تمــام تــوان تیــم فرحــزاد را تشــویق می کننــد و وقتــی می بیننــد تیــم ســاری نیاز بــه روحیــه دارد، شــروع به تشــویق 

بچه هــای ســاری می کننــد. بــرای بــازی بعــدی همانقــدر انــرژی صــرف تشــویق تیم هایــی می کننــد کــه بــا هــم مســابقه می دهنــد. 
محیــا واحــدی مدیــر اجرایــی لیــگ پرشــین در مــورد برگــزاری لیــگ پرشــین می گویــد: »ایــن شــعار نیســت کــه در ایــن لیــگ بچه هــا معلــم 
مربی هایشــان بودنــد. وقتــی مســابقه تمــام می شــود رفتــاری کــه تیــم برنــده بــا تیــم بازنــده دارد واقعــاً حیرت انگیــز اســت. فکــر می کنیــم بــه 
لحــاظ اخالقــی ایــن لیــگ می توانــد یــک اســتاندارد باشــد بــرای لیگ هــای دیگــری کــه برگــزار می شــود. چــون مــا بــه عینــه دیدیــم کــه در رقابت 
ورزشــی ایــن بچه هــا اخــالق و جوانمــردی گــم نشــده بــود. هــدف مــا از برگــزاری ایــن دوره از مســابقات ایــن بــود کــه بــا قــدرت ایــن را اعــالم 

کنیــم کــه کــودکان محــالت محــروم قهرمان هــای کشــور هســتند، نبایــد بــه ایــن بچه هــا نــگاه از بــاال داشــته باشــیم.«

  بازیکنان پرشین و تجربه اولین لیگ 

شــایان 13ســاله اســت، و دروازه بــان تیــم آمــل، در حــال شــیطنت اســت، بــا یــک شــلوار کردی مشــکی در 
محوطــه اردوگاه باهنــر کــه محــل اســکان تیم  هــای شهرســتان اســت بــا یــک چــوب در دســتش مــدام از 
مربی هــا تذکــر می گیــرد، امــا در طــول مصاحبــه ســرش را پاییــن انداختــه و آرام صحبــت می کنــد، وقتــی 
قــرار مــی شــود ســؤالی را در مــورد وقت گذارنی شــان در خوابــگاه جــواب بدهــد، چشــمانش بــرق می زنــد 
و می گویــد: »مــن شــب ها خواننــده ام، بچه هــا بــا دبــه ســاز می زننــد، منــم تــو خوابــگاه ترانــه محلــی 
می خونــم« و زیــر لــب جــوری کــه هیچ کــس نشــنود یــک ترانــه ی محلــی را می خوانــد و بعــد هــم از زیر 
بــار ترجمــه اش شــانه خالــی می کنــد و فقــط می خنــدد. بعــد هــم تعریــف می کنــد کــه خواهــرش چنــد 
روز پیــش بــه دنیــا آمــده و او هــم تمــام خوابــگاه را شــیرینی داده، قصه شــیرینی دادنش را آنقــدر معصومانه 
می گویــد کــه شــعار لیــگ را بــرای شــنونده تداعــی می کنــد: »قهرمانــان بــزرگ، نــان آوران کوچــک« 
شــایان می گویــد: »مــن از همــه خواهــر بــرادرام بزرگتــرم، داداشــم ســه سالشــه، خواهــرم چنــد روز پیــش 
دنیــا اومــد، زیــاد پــول نداشــتم، 6 تومــن داشــتم، گفتــم بریــد بــرای همــه بچه ها بســتنی بخریــد، خاله لعیا 
هــم 5 تومــن گذاشــت رفــت بــرای همــه بســتنی خرید، اســم خواهــرم دنیاســت« و بازویــش را نشــان می 
دهــد کــه بــا خــودکار رویــش نوشــته : »دنیای مــن« و توضیــح می دهد کــه: »رفتم حمام نوشــته ی دســتم 
کمرنــگ شــده« و بــا خجالــت می خنــدد. شــایان وقتــی از باخــت دیشــب حــرف می زنــد، می گویــد: »خــدا 

نخواســت ببریــم، ولــی ســال بعــد جبــران می کنیم.« 
اســماعیل 16 ســاله اســت و کاپیتــان تیــم پرشــین ســاری اســت، می گویــد آرزو دارد فوتبالیســت شــود و در 
تیــم پرســپولیس تهــران بــازی کنــد: »من چــون خــودم دفــاع آخرم، ســیدجالل حســینی را خیلی دوســت 
دارم، یــک بــار هــم کــه رفتــه بــودم اســتادیوم، یــک عکــس بــا ســید جــالل گرفتــم.« اســماعیل در مــورد 
تجربــه ی بــازی اش می گویــد و اینکــه همیشــه دوســت داشــت فوتبــال را بــه شــکل حرفــه ای ادامــه دهد، 
امــا بــه دلیــل اینکــه پدرش فــوت کــرده و وضــع مالــی خانــواده اش خوب نبوده، نتوانســته شــهریه باشــگاه 

فوتبــال را بپــردازد، امــا حــاال کــه مدتــی اســت در تیــم پرشــین بــازی می کنــد و از اینکه مربــی خوبــی دارد، 
ــحال است.  خوش

مجیــد اولیــن نکتــه مثبــت خوابــگاه را غــذا و جــای خــواب خوبــش می دانــد و می گویــد: » اینجــا خیلــی خوبــه، همــه چــی عالیــه« آرزوی مجیــد این اســت 
کــه در کنــار آرش برهانــی کــه بازیکــن مــورد عالقــه اش اســت بــازی کنــد و بــا خنــده اضافــه می کنــد: »اگــر هــم نشــد بــازی کنیــم، حداقــل روی پیراهنم 
رو امضــا کنــه« وقتــی مجیــد بــه ســؤاالت پاســخ می دهــد، بچه هــا حلقــه می زننــد دورش و هــر کــدام شــروع می کننــد بــه نظــر دادن و جــواب دادن بــه 
ســؤاالت، همــه ی کســانی کــه دورمــان جمــع شــده اند می خواهنــد فوتبالیســت شــوند، شــهرام کــه از بازیکنــان تیــم زنجــان اســت در جــواب اینکــه  »مگه 
فوتبــال چــی داره؟« می گویــد »فوتبــال بــازی کنــی پــول خوب میــدن، بعد هم معــروف میشــی، اآلن مســی و رونالــدو رو از رئیس جمهورهای همه کشــورها 

ــتر می شناسند«   بیش
امیــر در جــواب ایــن ســؤال کــه برنامه شــان بــرای آینــده چیســت می گویــد: »تــو تیــم مــا همــه بچه هــا کار می کننــد، بنایــی، گــچ کاری، ســنگ کاری، 

مکانیکــی، مــن خــودم شــاگرد گــچ کارم، وقــت نــدارم درس بخوانــم. برنامــه ام همینــه.«

ــا  ــه ه ــن بچ ــیاری از ای بس
محــروم از تحصیــل انــد، 
در  هــا  بچــه  از  بعضــی 
مشــاغل ســخت در کارخانــه 
یــا  کننــد،  مــی  کار  هــا 
مشــکالت تحصیلــی شــدید 
ــرایط  ــه ش ــه نتیج ــد ک دارن
خانــواده هایشــان اســت. اما 
در ایــن چنــد روز مــن و تمام 
ــراه  ــه هم ــی ک ــی های مرب
ــه  ــد، از بچ ــا بودن ــه ه بچ
هــا یــاد مــی گرفتیــم، بــدون 
ــی  ــک چیزهای ــا ی ــه م اینک
را بــه بچــه هــا بگوییــم، 
ــه صــورت خــود  خودشــان ب
ــان  ــوای دوستانش ــوش ه ج
در تیمهــای دیگر را داشــتند، 
رفتارشــان در اســتراحتگاه 
ــا  ــب م ــث تعج ــی باع گاه
ــل  ــن دلی ــه ای ــد، ب ــی ش م
کــه همیشــه آنهــا را در حــال 
شــیطنت و بازیگوشــی دیــده 

ــم. بودی
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رضــا دفــاع چــپ تیــم پرشــین مشــهد اســت، زخم هــای صــورت و گردنــش در اولیــن برخــورد توجــه را جلــب می کنــد، طــوری کــه ایــن تصــور ایجــاد 
می شــود کــه اهــل شــیطنت و خشــونت باشــد، امــا چنــد دقیقــه صحبــت کــردن بــا رضــا مشــخص می کنــد کــه تمــام زخم هایــش یــادگار محیــط زندگی 
خشــنی اســت کــه در آن رشــد می کنــد. در مــورد چنــد روزی کــه بــرای لیــگ بــه تهــران آمــده می گویــد و تمــام 14 ســالگی اش را در همیــن یــک جملــه 
ســاده و معصومانــه کــه نشــان می دهــد چــه زندگــی ســختی دارد خالصــه می کنــد: »اینجــا خیلــی خوبــه، بــازی می کنیــم، بــا مــا خــوب رفتــار می کننــد.« 
می گویــد بــا تمــام بچه هــای تیم هــای دیگــر دوســت شــده و بچه هــا هــم جــوری دورش جمــع شــده اند کــه می شــود نتیجــه گرفــت کــه رضــا در خوابــگاه 

شــخصیت محبــوب و آرامــی دارد. در جــواب اینکــه برنامــه اش بــرای آینــده چیســت می گویــد: »می خواهــم تــو تیــم پرشــین بــازی کنم« 

 ستاره ها و حضور در پرشین
 محمــد علــی پنجعلــی، بازیکــن ســابق تیــم پرســپولیس تحــت تأثیــر فضــای ورزشــگاه قــرار گرفتــه و بغضــش را کنتــرل می کنــد و می گوید: 
»نیــم ســاعت از بــازی را دیــدم، هیجــان ایــن بــازی از بازی هــای لیــگ برتــر هــم بیشــتر بــود. مــن اظهــار شــرمندگی می کنــم کــه مســئولین 
فدراســیون و هیئــت فوتبــال اینجــا نیســتند و متأســفانه هیــچ کمکــی هــم بــه ایــن تیم هــا و بازیکنان شــان نمی شــود. امــا ایــن حرکــت خیلــی 
حرکــت پســندیده و بزرگــی اســت. مســئولین اگــر بخواهنــد وارد میــدان شــوند کار ســختی نیســت، از ایــن مبالغــی کــه در ورزش جابجــا می شــود، 
مقــداری را بــه ایــن بچه هــا اختصــاص دهنــد، کارهــای بزرگــی می شــود بــرای ایــن بچه هــا کــرد. چــون در ایــن مــوارد می شــود روی حضــور 
مــردم هــم حســاب کــرد. از نظــر فنــی هــم ایــن بچه هــا در ســطح خوبــی هســتند، چنــد نفــر از بازیکنــان تیمــی کــه مــن بازی شــان را دیــدم واقعــًا 

بــا اســتعداد هســتند، می شــود بــه ایــن بچه هــا کمــک کــرد و ســتاره هایی از همیــن زمیــن بــه فوتبــال کشــور معرفــی کــرد.«
محمــد مهــدی مــروی، مجــری صــدا و ســیما اســت و در تمــام طــول مســابقات بــا انــرژی و عشــق کنــار زمیــن بــا یــک میکروفــون دســتی و 
ایســتاده تمــام بــازی را گــزارش می کنــد، در مــورد لیــگ پرشــین می گویــد: »بــه مــن گفتنــد لیگــی قــرار اســت بــرای کــودکان نــان آور خانــواده 
برگــزار شــود، قــرار بــود مــن فقــط مراســم افتتاحیــه و اختتامیــه را اجــرا کنــم، امــا وقتــی فضــای مســابقات را دیــدم لــذت بــردم و آن قدر حالــم خوب 
شــد کــه بــا کمــال میــل حاضــر شــدم تمــام مســابقات را بــرای بچه هــا گــزارش کنــم. تجربــه ایــن کار را هــم نداشــتم، امــا در حــد بضاعــت خــودم 
ایــن کار را انجــام دادم. بازخــوردی کــه از بچــه هــا می گرفتــم، انــرژی مضاعفــی بــه مــن مــی داد، بچــه هــا بعــد از بــازی از اینکه اسمشــان را بــرده ام 
یــا از بازی شــان در گــزارش تعریــف کــرده ام خوشــحال بودنــد و تشــکر می کردنــد. اتفــاق جالبــی کــه در ایــن چنــد روز افتــاد ایــن بــود کــه مــن 
هیچ وقــت فکــر نمی کــردم از بیــن ایــن بچه هــا بتوانــم دوســت پیــدا کنــم، امــا بــا پیمــان کــه یکــی از بازیکنــان تیــم دروازه غــار اســت طــی یــک 
اتفــاق کــه در زمیــن افتــاد دوســت شــدم. قبــاًل پیــش نیامــده بــود کــه بــه انــدازه ی ایــن چنــد روز بــه ایــن بچه هــا نزدیــک شــوم، بــه طــرز عجیبی 

صداقــت ایــن بچه هــا و مــرام و معرفت شــان مــرا جــذب کــرده. امیــدوارم ایــن اتفــاق تــداوم داشــته باشــد و بــه همیــن یــک دوره ختــم نشــود.«
ــود، می شــد در  ــد: »انگیــزه ی ایــن بچه هــا نکتــه جالبــی ب ســید امیــن منوچهــری بازیکــن تیــم راه آهــن در مــورد لیــگ پرشــین می گوی
بازی شــان هــم ایــن انگیــزه را دیــد. بایــد از برگزارکننــدگان برنامــه تشــکر کنیــم کــه چنیــن فضایــی را در اختیارشــان گذاشــتند تــا استعدادهایشــان 

ــد. حضــور ورزشــکاران شــناخته شــده در  ــروز دهن را ب
ــد  ــا می توان ــن بچه ه ــار ای ــی و کن ــن برنامه های چنی
ــه آن هــا بدهــد و روحیه بخــش  ــزه ی مضاعفــی ب انگی
ــا حضورشــان  ــدوارم دوســتان دیگــر هــم ب باشــد، امی
ــه ی بچه هــا  ــر را در روحی ــن تأثی ــن تیم هــا ای ــار ای کن

داشــته باشــند.«
وحیــد طالــب لــو یــک هفتــه قبــل از شــروع لیــگ 
پرشــین، وقتــی مهمــان برنامــه خندوانــه شــد، بازیکنان 
ــه اســتودیوی  ــوی را همــراه خــود ب ــم پرشــین مول تی
ضبــط برنامــه بــرد و در برنامــه در مــورد فعالیت هــای 
جمعیــت امــام علــی )ع( صحبــت کــرد، در روز پایانــی 
مســابقات هــم بــا حضــورش در ورزشــگاه همــراه لیگ 
ــزاری  ــورد برگ ــو در م ــود. طالب ل ــین ب ــال پرش فوتب
لیــگ می گویــد: »کمابیــش بــا ایــن گــروه همــکاری 
ــتم،  ــان هس ــی از فعالیت هایش ــان بخش دارم و در جری
ایــن فســتیوال اتفــاق خوبــی اســت کــه در ایــن ســطح 
ــی خــوب  برگــزار شــده اســت، تماشــاچی ها هــم خیل
ــوب و  ــرژی خ ــن ان ــدوارم ای ــد، امی ــت می کنن حمای

ــد برســند.« ــه اهدافــی کــه دارن ــن بچه هــا ب ــا ای ــداوم داشــته باشــد ت کمک هــا ت
وحیــد صالحــی،داور ملــی فوتبــال اســت بــه همــراه 42 نفــر از دوســتانش در کمیتــه داوران تهــران، داوطلبانــه داوری مســابقات را در روزهــای 
برگــزاری لیــگ بــر عهــده داشــتند، صالحــی مســابقه افتتاحیــه لیــگ را ســوت زده اســت و می گویــد: »مــن در ایــن چنــد روز در بیــن ایــن بچه هــا 
اســتعدادهایی را دیــدم کــه فکــر می کنــم مربیــان تیم هــای مختلــف اگــر از نزدیــک بازی هــا را ببیننــد مطمئنــاً می تواننــد اســتعدادهای خوبــی را 

در بیــن ایــن بازیکنــان کشــف کننــد. 
مربی ها از پرشین می گویند

محســن سرپرســت تیــم پرشــین آمــل اســت، می گویــد: »یــک ســال و نیــم اســت بچه هــا را مــی شناســم، در محلــه دباغه چــال آمــل کار کــردن 
بــا بچه هــا را شــروع کردیــم، بــرای اینکــه بتوانیــم بــا بچه هــا ارتبــاط برقــرار کنیــم، وقتــی در حــال بــازی در کوچــه بودنــد می رفتیــم و کنارشــان 
فوتبــال بــازی می کردیــم. فوتبــال راه خوبــی اســت بــرای مــددکاری ایــن بچه هــا، می توانیــم از فوتبــال بــه عنــوان یــک ابــزار اســتفاده کنیــم بــرای 
کمــک کــردن بــه بچه هایــی کــه در محــالت آســیب دیده زندگــی می کننــد. ابــزاری کــه در آن بچه هــا در یــک تیــم قــرار می گیرنــد، نظــم تیمــی 
پیــدا می کننــد، کار تیمــی را یــاد می گیرنــد. مــا حتــی اگــر یــک گام کوچــک هــم بــرای بچه هــا برداریــم اتفــاق خوبــی اســت. قــرار نیســت تحولــی 

عظیــم در رفتــار بچه هــا اتفــاق بیفتــد.«
محمــد ســرمربی تیــم پرشــین مشــهد اســت، در مــورد شــرایطی کــه بازیکنــان تیــم دارنــد می گویــد: »تیــم مــا یکــی از پــر معضل ترین تیم هاســت، 

از 14 نفــر بازیکنــی کــه در تیــم مــا هســتند، 11 نفــر کامــاًل بی ســوادند، بچه هایــی کــه در ســنین 11 تــا 15 ســال هســتند، امــا بــه دالیــل مختلــف 
مثــل بی توجهــی خانواده شــان، یــا شناســنامه ندارنــد، یــا بــه دلیــل شــرایط خانواده شــان اصــاًل مدرســه نرفته انــد. یکــی از بازیکنــان مــا درآمــد 
خانــواده اش را از طریــق فــروش پایــپ تأمیــن می کــرد، بیشــتر بازیکنــان مــا بــا معضــل اعتیــاد درگیرنــد. در طــول مدتــی کــه تهــران بودیــم، 
خانواده هــای ایــن بچه هــا حتــی ســراغی از آن هــا نگرفتنــد کــه ببیننــد حــال پسرشــان چطــور اســت. مــا بــه نوعــی داریــم روی بچه هــا فوتبــال 
درمانــی انجــام می دهیــم، هســتند بچه هایــی کــه بــرای اینکــه درس بخواننــد و در تحصیــل موفــق شــوند چنــد ســال برای شــان وقــت و انــرژی 
گذاشــتیم و موفــق نشــدیم انگیــزه کافــی برایشــان ایجــاد کنیــم، امــا وقتــی وارد تیــم فوتبــال شــدند، بــه بهانــه اینکــه روزنامــه و مجلــه ورزشــی 
بخواننــد انگیــزه پیــدا کرده انــد بــا جدیــت درس بخواننــد. بچه هــا بــرای اینکــه بتواننــد در مســابقات مختلــف شــرکت کنند الزم اســت که شناســنامه 
داشــته باشــند، تــا بــه حــال ضــرورت داشــتن شناســنامه را حــس نکــرده بودنــد، امــا وقتــی در جــام »شــهر آرا« شــرکت کردیــم و بازیکنان مــان را 

بــه دلیــل نداشــتن شناســنامه حــذف کردنــد، بچــه هــا پیگیــر شناسنامه هایشــان شــده اند«
عرفــان مربــی تیــم پرشــین زنجــان اســت، تیمــی کــه قهرمــان ایــن دوره از مســابقات شــد، در مــورد تأثیــر فوتبــال روی بچه هــای زنجــان می گوید: 
»ارتبــاط برقــرار کــردن بــا ایــن بچه هــا اصــاًل کار آســانی نیســت، ایــن بچه هــا را از دل معضــل آورده ایــم و عضــو تیــم فوتبــال کرده ایــم، بســیاری 
از ایــن بچه هــا محــروم از تحصیل انــد، بعضــی از بچه هــا در مشــاغل ســخت در کارخانه هــا کار می کننــد، یــا مشــکالت تحصیلــی شــدید دارنــد 
کــه نتیجــه شــرایط خانواده هایشــان اســت. امــا در ایــن چنــد روز مــن و تمــام مربی هایــی کــه همــراه بچه هــا بودنــد، از بچه هــا یــاد می گرفتیــم، 
بــدون اینکــه مــا یــک چیزهایــی را بــه بچه هــا بگوییــم، خودشــان بــه صــورت خودجــوش هــوای دوستان شــان در تیم هــای دیگــر را داشــتند، 

رفتارشــان در اســتراحتگاه گاهــی باعــث تعجــب مــا می شــد، بــه ایــن دلیــل کــه همیشــه آن هــا را در حــال شــیطنت و بازیگوشــی دیــده بودیــم.« 
محســن حــرف عرفــان را تکمیــل می کنــد و از حــال و هــوای بعــد از بــازی می گویــد: »دیــروز تیــم آمــل بــازی را بــه زنجــان واگــذار کــرد، مــا 
نگــران بودیــم کــه ایــن دو تیــم کــه قــرار اســت بــا یــک اتوبــوس بــه خوابــگاه برگردنــد، نکنــد در طــول مســیر بــا هــم درگیــر شــوند یــا مشــکلی 
ایجــاد کننــد، امــا همــه تعجــب کردیــم وقتــی دیــدم تیــم زنجــان شــروع کــرد بــه تشــویق کــردن تیــم آمــل و بچه هــا اصــاًل رفتارهایــی کــه مــا 
نگرانــش بودیــم را نداشــتند. ایــن فضــا کمــک می کــرد بچه هــا شکســت را بپذیرنــد و بــه ایــن فکــر کننــد کــه بــرای بازی هــای بعــدی چــه نقــاط 

ــی دارند.«  ضعف
محســن معتقــد اســت: »ورزش بهتریــن راه تأثیرگــذاری روی بچه هــای محــالت آســیب دیده و حاشیه نشــین اســت، چــرا کــه ممکــن اســت یــک 
بچــه ای تمایلــی بــرای درس خوانــدن و کارهــای فرهنگــی نداشــته باشــد، امــا هیچ کــس نیســت کــه از ورزش و مخصوصــاً فوتبــال فــراری باشــد، 
می شــود در فوتبــال فضایــی ایجــاد کــرد کــه بــه بچه هــا مهارت هــای زندگــی را آمــوزش بدهیــم، نــه بــه صــورت آکادمیــک و کالســه بندی شــده، 

بلکــه از طریــق زندگــی کــردِن آن مهارت هــا در شــرایط مختلــف.«

محسن از اخالق بچه ها می گوید که در طول مسابقات با بعضی از کارهای شان به معلمهای شان درس می دادند و می گوید 
این بچه ها می توانند الگوی خوبی برای بزرگ ترها باشند: »یکی از بازیکنان در تمام بازی ها روی نیمکت ذخیره بود، ما انتظار 
داشتیم اعتراض کند و بخواهد بازی کند، اما در تمام مسابقات کنار زمین ایستاد و بچه های تیم ها را تشویق کرد، بدون اینکه 

بخواهد به ذخیره بودنش در تیم اعتراضی کند.«
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میـــد ا ن

کــودکان ســاکن در مناطــق حاشیه نشــین شــهرهای مختلــف کشــور از جملــه تهــران خــود را از  مدت هــا قبــل بــرای حضــور در رقابتــی تمــام عیــار 
آمــاده کــرده بودنــد. همگــی آمــده بودنــد تــا هــر آنچــه را در تــوان دارنــد بــه نمایــش بگذارنــد. حضــور ورزشــکارانی چــون وحیــد طالبلــو و امیــن 
منوچهــری و نیــز تعــدادی از داوران شــناخته شــده و بیــن المللــي کشــور از جملــه علیرضــا فغانــی هیجــان و روحیــه بازیکنــان را بــرای ایــن بازی هــا 

دو چنــدان کــرده بــود. 
رقابــت هــای » لیــگ پرشــین « در شــهریورماه 94 برگــزار شــد. تیــم هــای پرشــین جمعیــت از محلــه هــای لــب خــط، خــاک ســفید، مولوی، شــهر 
ری، دروازه غــار و فرحــزاِد تهــران، و نیــز تیــم هــای پرشــیِن کــوره محمــود آبــاد، ملــک آبــاِد کــرج، ســاری، گرگان، مشــهد، آمــل و زنجــان، حاضران 

در ایــن رقابــت هــا بودنــد کــه در دو رده ســنی نونهــاالن و نوجوانــان مجموعــاً در قالــب 18 تیــم بــا هــم بــه رقابــت پرداختند.
در پایــان در رده ســنی نوجوانــان تیــم هــای دروازه غــار، فرحــزاد و لــب خــط شــوش بــه ترتیــب مقــام هــای اول تــا ســوم را ازآن خــود کردنــد. در رده 
نونهــاالن نیــز تیم هــای پرشــیِن زنجــان، کــوره محمودآبــاد و مشــهد در جایــگاه اول تــا ســوم ایســتادند. در میــان همــه تیم هــا، تیــم آمــل موفــق 

بــه بــاال بــردن کاپ اخــالق شــد.  
حســن حســنی از تیــم کــوره محمــود آبــاد در رده نونهــاالن بــا هفــت گل زده و جــواد آهنگــر از تیــم دروازه غــار در رده نوجوانــان بــا شــش گل زده 

عنــوان آقــای گل در ایــن رقابــت هــا را از آن خــود کردنــد. 
یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه در نخســتین دوره لیــگ پرشــین بــه چشــم آمــد، حاکــم بــودن روحیــه دگرخواهــی و دوســتی میــان بازیکنــان تمــام 
تیم هــا بــود. خبرنــگاران، پیش کســوتان و کارشناســان ورزشــی کــه شــاهد ایــن مســابقات بودنــد اذعــان داشــتند کــه میــزان ادب، صمیمیــت و 
رعایــت اخــالق پهلوانــی در میــان بازیکنــان حاضــر در ایــن لیــگ، بســیار فراتــر از ســطح اول فوتبــال کشــور اســت. لیگــی کــه در آن تیــم برنــده 
بــا شــاخه گل بــه اســتقبال تیــم بازنــده مــی رفــت و بــرد و باخــت بــه هــر بهایــی ارزشــمند شــمرده  نمی شــد و پیــش و بیــش از هــر چیــزی، 

دوســتی های حقیقــی پــاس داشــته شــد.

ــان ــالق پهلوان ــودکان، اخ ــال ک فوتب
برگزاری نخستین لیگ سراسری پرشین

ساجده آخوندی

اغلب       فوتبال  تب  روزها  این 
را  جمعیت  ایرانی  های  خانه 
می  اینجا  در  است.  فراگرفته 
خواهیم به صورت مختصر به دو 
مورد از مهمترین تورنومنت های 
فوتبالی بپردازیم که در سال 94 
مسابقات فوتبال همبستگیتوسط جمعیت برگزار شده است. 

در روز جمعــه ششــم اســفند مــاه 94 مســابقات فوتبــال همبســتگی بــا حضور پنج تیم پرشــین شهرســتاِن ســرباز از اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
پرشــین کــوره محمــود آبــاد، پرشــین محلــه لــب خــط، پرشــین محلــه فرحــزاد و پرشــین محلــه دروازه غــار تهــران آغــاز شــد. ایــن بــازی هــا که 

در مجموعــه فرهنگــی ورزشــی کارگــران شــهید معتمــدی و زمیــن چمــن فرحــزاد برگــزار شــد، تا هشــتم اســفندماه ادامه داشــت.
تیــم پرشــین شهرســتان ســرباز علیرغــم محرومیت هایــی کــه بــه خاطــر ضعــف در ســطوح مدیریتــی و مســئولیت اجتماعــی سال هاســت گریبان 
اســتان سیســتان و بلوچســتان را گرفتــه، بــا ارائــه بــازی ســطح بــاال خیره کننــده توانســت بــا ســه پیــروزی و یــک تســاوی ایــن بازی هــا را بــا 
موفقیــت پشــت ســر بگــذارد. ایــن تیــم در بــازی مقابــل پرشــین فرحــزاد، پرشــین کــوره محمــود آبــاد و پرشــین دروازه غــار بــه پیــروزی رســید و 
در بــازی بــا پرشــین لــب خــط بــه تســاوی رضایــت داد. در انتهــای هــر بــازی نیــز بازیکنــان برتــر اخالقــی و فنــی انتخــاب شــده و مــورد تقدیــر 

ــرار گرفتند. ق
یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن مســابقات، مطــرح کــردن اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان مســئله روز بــوده اســت؛ اســتانی اســت کــه از 
امکانــات بهداشــتی، آموزشــی و خدماتــی کافــی برخــوردار نیســت. امــا در درون خــود اســتعدادها و قابلیــت هــای فراوانــی دارد که زمینه شــکوفایی 
و بــه نمایــش گذاشــتن آن تــا کنــون فراهــم نشــده و بــه نوعــی از دیــد همــگان دور مانــده اســت. اضافــه شــدن تیــم پرشــین ســرباز بــه جمــع 
تیم هــای پرشــین و حضورشــان در ایــن مســابقات از جملــه گام هایــی اســت کــه از ســوی جمعیــت در جهــت تحقــق اهــداف بــاال و شناســایی و 

معرفــی اســتعدادهای فوتبالــی این اســتان برداشــته شــده اســت. 
از دســتاوردهای ایــن  رقابت هــا می تــوان بــه رشــد حــس نــوع دوســتی در میــان بچه هــا، شــناخت و درک متقابــل آن هــا از شــرایط یکدیگــر، 
ایجــاد حــس همبســتگی و کنــار گذاشــتن نگاه هــای قوم گرایانــه اشــاره کــرد. بچــه هایــي ماننــد بچــه هــای تیــم ســرباز در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان کــم نیســتند. نادیــده گرفتــن توانایــی هــای آن هــا، تبعــات ناگــواري چــون اعتیــاد و رشــد بزهــکاری در ایــن منطقــه بــه دنبــال دارد و 

حــق داشــتن آینــده ای روشــن را از آن هــا ســلب می کنــد.
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ــا دو بازیکــن -  در نخســتین دوره لیــگ پرشــین، بعــد از هــر بــازی ب
ــان  ــاره حس ش ــده - درب ــم بازن ــری از تی ــده و دیگ ــم برن ــی از تی یک
ــم.  ــی کردی ــه م ــان مصاحب ــین و آرزوهایش ــگ پرش ــور در لی از حض
می خواســتیم کمــی از دریچــه چشــم بچــه هــا بــه زندگی شــان و نیــز 

بــه ایــن مســابقات و آثــار و نتایجــش نــگاه کنیــم. 

محمد ولی 9 ساله از پرشین ملک آباد کرج: 
2 ســال اســت کــه بــازی میکنــم .کالس ســوم هســتم و االن حــس 
خیلــی خوبــی دارم. دوســت دارم بــزرگ شــدم فوتبالیســت بشــم خیلــی 
ــا  ــتم. آرزو دارم ب ــت نیس ــت از باخ ــام و ناراح ــه اینج ــحالم ک خوش
کریســتین رونالــدو ســر میــز ناهــار بشــینم.می خوام بــه همــه ی آدمــا 
بگــم :امیــدوارم و آرزو دارم همــه ی بچــه هایــی کــه مثــل مــن غــم 
دیــدن بــه یــه جایــی برســن.من کــودکان کار را خیلــی دوســت دارم. اما 
کارکــردن بچــه هــارو دوســت نــدارم. دوســت دارم بچــه هــا به مدرســه 
بــرن و کاش همــه ی بچــه هــا االن اینجــا بــودن ، ملــک ابــاد پــارک 
ــرای مــن  ــال ب ــو فوتب ــارک مــی ســازن، ت ــراش پ ــازه دارن ب ــداره ت ن
اخــالق مهــم تــر از بــردن هســت و آرزوم اینــه کــه بــزرگ شــدم مثــل 
همــه ی فوتبالیســت هــا بــرای کشــورم مفیــد باشــم و محبــوب بشــم. 

علی 14 ساله از پرشین لب خط تهران:
ــازی  ــو کوچه هــا فوتبــال ب کالس دوم هســتم،قبل از شــروع جــدی ت
ــاور  ــم ،تونســتم ب ــازی می کن ــم ب ــه عل می کــردم2. ســاله کــه در خان
کنــم کــه قهرمانم،کــه روزی جلــوی تماشــاچیا بــازی کنــم و گل بزنــم 
.لحظــه ای کــه گل زدم خیلی خوشــحال شــدم ،حــس خوبــی دارم،آرزو 
دارم لــب خــط رو  قهرمــان کنــم پرچمــش همیشــه بــاال باشــه چــون 
خیلــی لــب خــط رو دوســت دارم. تــو بــازی اخــالق بــرام از بــرد مهــم 

 . ه تر

مهدی 1٦ ساله از پرشین فرحزاد تهران:
ــازی می کنــم  اول دبیرســتان هســتم و 6، 7 مــاه هســتش کــه دارم ب
،حــس خیلــی خوبــی دارم کــه کنــار بچــه هــا بــازی می کنــم و مربــی 
هــا از هــر لحــاظ مراقبمــون هســتن ، مــن تــو شــهر بــازی کار می کنم، 
امــا االن کــه اینجــام بعــد از بــازی حــس میکنــم یــه قهرمانــم . مــن 
ــرای همــه  ــن و آرزوی ســالمتی ب دوســت دارم بچــه هــا درس بخون
شــون دارم .آرزو می کنــم همــه ی آدمایــی کــه بــی ســرپناه هســتن و 
مدرســه نمیــرن اوضاعشــون بهتــر بشــه و خونــه دار بشــن و بچــه هــا 

مدرســه بــرن .تــو ورزش  بــرام اخــالق مهــم تــر از بــردن هســت. 

جبار 12  ساله از پرشین گرگان:
کالس اول راهنمایــی هســتم و بــه طــور جــدی 1ســال و نیــم هســت 
ــم .االن کــه اینجــا هســتم خیلــی  ــازی می کن ــی ب ــه ایران کــه در خان
ــا االن  ــم ام ــان بش ــردم قهرم ــر نمی ک ــال فک ــی دارم. قب ــس خوب ح
ــی دارم . آرزوم اینــه کــه فوتبالیســت معروفــی بشــم.من  حــس قهرمان
آرزو دارم کــه خــودم و همــه ی بچه هــا بــه جــای کار کــردن فوتبــال 
بــازی کنیــم و پیشــرفت کنیــم ؛ مــن دوســت دارم همــه بدونــن گرگان 

قهرمــان میشــه ؛ در بــازی اخــالق خیلــی مهمــه.

یوسف 13 ساله از پرشین ملک آباد کرج:
3مــاه هســتش کــه دارم بــازی میکنــم ؛از اینکــه ســعی و تــالش خیلی 
خوبــی داشــتیم حــس خوبــی دارم، مــا هرچــی توان داشــتیم گذاشــتیم، 
بــرام نتیجــه مهــم تــر بود امــا ســعی خودمــون رو انجــام دادیم. تــو خانه 
ایرانــی مــن کالس چهارم هســتم و خونه ایرانــی رو خیلی دوســت دارم، 
مــن کارت هویــت نداشــتم اما با ســعی خالــه هــا االن کارت دارم و درس 
میخونــم و خالــه هــا کمــک کــردن بــه اینجــا رســیدم. تــو مســابقات 

اخــالق اولویــت داره تــا بــرد.

محمود 13 ساله از پرشین زنجان: 
ــدم و  ــحال ش ــا خوش ــازی ه ــن ب ــا ای ــن ب ــتم. م ــتم هس کالس هش
احســاس قهرمانــی کــردم یــک ســال هســت تمریــن می کنــم. مــن 
فوتبــال رو بیشــتر از کارکــردن دوســت دارم و دوســت دارم جــای اینکــه 
کار کنــم فوتبــال بــازی کنــم. بــردن مهــم نیســت اخالقــه کــه خیلــی 
مهمــه! مــن آرزو دارم همــه ی مریــض هــا شــفا پیــدا کنــن و روزی من 

بهتریــن بازیکــن زمیــن بشــم.  

رضا 14 ساله از پرشین لب خط تهران:
حــس عجیبــی دارم بــرام مهمــه کــدوم تیم میبــره .پــر از هیجانــم البته 
بــرام بیشــتر اخــالق مهمه.اگــه بــه داور یــا بــه بازیکنــی بــی احترامــی 
بشــه خودمــو نمیبخشــم! آرزوم اینــه کــه همــه موفق بشــن. تــو فوتبال 
تــو درس تــو همــه چــی .هیــچ کســی زمیــن نخــوره! مــن میخــوام از 
همــه ی جمعیــت امــام علــی تشــکر کنــم آخــه واقعــا مونــدم ایــن ادما 
از کجــا اومــدن ، هیــچ کســی نیســت کــه بــه مــا کمــک کنــه، آنقــدر 
بــرام عجیــب بــود کــه از خالــه پرســیدم :»بــرای مــا ایــن کارارو میکنین 
بــه خاطــر ثوابشــه!؟« امــا جــواب شــنیدم کــه : »نــه مــا دنبــال ثــواب 
نیســتیم مــا خالــه عموهایــی کــه اینجــا هســتیم وقتــی می بینیــم بچــه 
هــا تــو خیابونــا دارن کار میکنــن و اذیــت میشــن دیگه طاقــت نیاوردیم 
و نمیاریــم و اومدیــم تــا کاری کنیــم« مــن خیلــی بــرام عجیبــه و واقعــا 
ــن  کارا رو انجــام  ــن  آدم هــا  هســتن و  دارن ای ــم از اینکــه ای ممنون

میدن!
مهدی 12 ساله از زنجان: 

ــل  ــه قب ــم االن چــون اســترس  دارم نســبت ب ــازی می کن ــه ب 3 ماه
بدتــر بــازی می کنــم. روز افتتاحیــه خیلــی خــوش گذشــت. مــن حیوونــا 
ــه طوطــی هــم  ــور نیشــم زد ی ــه زنب ــی دوســت دارم اینجــا ی رو خیل

دیــدم. مــا قهرمانیــم و مــن آرزو دارم جــای رونالــدو رو بگیــرم و میخوام 
ــزی  ــه چی ــن ی ــازی کن ــن ب ــه نمیتون ــی ک ــه بچه های ــرف هم از ط

بگم،کمکشــون کنیــن!

صمد 12 ساله از پرشین محمود آباد: 
1 ســال تمریــن داشــتم ،خوشــحالم داریــم میریــم نیمــه نهایــی. اخالق 
از بــرد و باخــت مهــم تــره. امــا اگــه میباختیــم ناراحــت می شــدم. آرزوم 
ــم  ــی افغانســتان .کشــورم رو دوســت دارم .دل ــم مل ــرم تی ــه ب ــه ک این
میخــواد بــزرگ شــدم برگــردم. البتهایــران و ایرانــی هــا رو هــم دوســت 
ــدت  ــن م ــو ای ــه قهرمانن.ت ــه قهرمانه.هم ــین همیش ــم پرش دارم .تی

ــم. ــزرگ شــدم و قهرمان ــم ب احســاس می کن

خالد 13 ساله از شهرری تهران:
ــازی کــردم .هــم حــس خوبــی دارم و هــم حــس  ــو لیــگ ب 3 مــاه ت
بــدی دارم چــون باختیــم امــا خوبه باز چــون اولیــن بارمون بــود. کالس 
ــال رو بیشــتر از کارکــردن دوســت دارم. پنجــم هســتم و درس و فوتب
ــا اخــالق باختیــم و خیلــی ناراحــت نیســتم .آرزوم اینــه کــه تــو  مــا ب
افغانســتان بهتریــن فوتبالیســت بشــم .آرزوم اینــه کــه هرکــی وارد تیــم 
میشــه قهرمــان بشــه. مــن از تیــم شــهرری بــه همــه میخــوام بگــم: با 
اخــالق بــازی کــردن خیلــی مهمــه حتــی اگــه باختــی امــا بــا اخــالق! 

امیر محمد 1٦ ساله از گرگان:
ــو ایــن چنــد ســال  ــم، چــون ت ــه علــم درســمو بخون ــرم خون قــراره ب
تــوی مدرســه خــوب درس یــاد نــدادن بهــم و یــاد نگرفتــم. بــازی ای 
کــه داشــتیم خــوب بــود امــا دوســت داشــتم می بردیــم.3 ماهــه بــازی 
کــردم. آرزوهــام اینــان کــه بــرم درس و خونــدن نوشــتن یــاد بگیــرم و 

اینکــه تیــم پبشــرفت کنــه.

امیررضا 1٦ ساله از لب خط تهران:
وضعیــت زندگــی نمیــذاره مدرســه بــرم .بایــد بــرم  ســر کار ولــی خیلی 
دوســت دارم مدرســه بــرم .کیــه کــه بــدش بیــاد اما خــب نمیشــه.تقریبا 
6 ماهــه فوتبــال بــازی می کنــم,از طــرف خانــه ایرانی مــارو میبــردن تو 
ســالن بــزرگ بــازی می کردیــم خیلــی خوشــحال می شــدم می گفتــم 
بعــد از عمــری یــه تیمــی داریم ماهــم .هر جمعــه می رفتیم تمریــن.آرزو 
دارم تیــم پیشــرفت کنــه بتونیــم بــه بــازی هــای اســتقالل پرســپولیس 
برســیم  و دیگــه از کار کــردن و از کوچــه هــا جمــع بشــیم چــون کوچه 
هــا وضعشــون خرابــه .ممکنــه ماهــم خــراب بشــیم! دوســت دارم آینده 
ی تضمین شــده داشــته باشــیم.آینده ی ســالمی داشــته باشــیم امیدوارم 

یــه کاره ای بشــیم تــو ایــن مملکت.

تـو بازی، اخـالق برام از بُـرد مهم تره

میـــد ا ن
مصاحبه با بازیكنان لیگ پرشین که استاندارد فوتبال کشور را تغییر دادند

مریم افرافراز
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محمد 14 ساله از دروازه غار:
2 ســال و 8 ماهــه بــازی می کنــم و حــس عالــی ای دارم. مــن عاشــق 
فوتبالــم همــه جــا بــازی می کــردم تــو مدرســه، محلــه ، باشــگاه... از 
تیــم راضــی هســتم آرزو دارم. گلــر تیــم ملــی بشــم. بچــه هــای دروازه 
غــار واقعــا فوتبالشــون عالیــه چــون کســی از اونــا حمایــت نمی کنــه 
مجبــورن تــو محــالت بــازی کنــن االن کــه از مــا حمایــت شــده امــا 
هنــوز خیلــی هــا مونــدن االن اونــا فــوق ســتاره ن کــه فرصــت بــازی 

کــردن نــدارن پــس مجبــورن تــو خونــه بمونــن یــا ســرکار بــرن...

علی 13 ساله از پرشین قلعه ساختمان مشهد :
ــازی کــردن رو خیلــی  ــه علــم میرم.فوتبــال ب مــن مدرســه نمیرم.خان
دوســت دارم. تــو تیــم 2 ســاله بــازی می کنم؛اگــه ببازیــم امــا بازیمــون 
اخالقــی باشــه ناراحــت نمیشــم .وقتــی گل زدم خوشــحال شــدم کــه 
تیــم قهرمــان و ســوم میشــه .بــرای خــودم هیــچ آرزویــی ندارم دوســت 
دارم بقیــه بــا مــن بــازی کنن.مــن همــه ی بچــه هــارو دوســت دارم 

مثــل بــرادرم.
علی 15 ساله از پرشین لب خط تهران:

ــم  ــازی کن ــرم ســرکار ب ــا دوســت دارم جــای اینکــه ب ــم ام کار میکن
ــن  ــو ای ــم. ت ــازی می کن ــه ب ــرم . 3 ماه ــم ب .دوســت دارم مدرســه ه
چنــد مــاه تمریــن حــس می کنــم بازیــم بهتــر شــده.آرزو دارم بــزرگ 
شــدم فوتبالیســت ماهــری بشــم و بــرای همــه آرزوی صعــود رو دارم و 
ســرفراز تیــم ملــی ایران بشــیم و مثل اســتقالل و پرســپولیس مســابقه 
بدیــم .دوســت دارم فوتبالیســت ماهــری بشــم تــا بــرای آینــده مفیــد 

باشــم. االن خــودم رو یــه فوتبالیســت واقعــی میبینــم! 

حبیب 15 ساله از پرشین گرگان:
کالس ششــم هســتم یــک ســاله تمریــن مــی کنــم  .تــو ایــن مــدت 
تمریــن کردیــم و ســخت گرفتیــم و تــالش کردیــم .آرزومــه در آینــده 
یــه فوتبالیســت ماهــر بشــم و معــروف بشــم.تو اردو همــه باهــم رفیــق 

شــدیم و هــوای همــو داشــتیم.حس می کنــم قهرمانــم!
ارسالن 15 ساله از پرشین فرحزاد تهران: 

کالس نهــم هســتم و یــک ســاله کــه تــو ایــن تیــم بــازی می کنــم 
.احســاس می کنــم میبریــم و قهرمانیــم .آرزو دارم همــه بــه آرزوهاشــون 
برســن. از طــرف بچــه هــای فرحــزاد  می خــوام بگــم همــه دوســت 
دارن بــرن مدرســه و دوســت دارن باهاشــون خــوش اخــالق رفتار بشــه 

و مــن امیــدوارم بــرم مدرســه و درس بخونــم. 
حامد 15 ساله از پرشین دروازه غار تهران: 

ــازی  ــال ب ــردن فوتب ــای کار ک ــت دارم ج ــتم دوس ــم هس کالس شش
کنــم. 5 ماهــه تــو لیگــم وخیلــی از نظــر تکنیکــی پیشــرفت کــردم و 
چیــزای جدیــد یــاد گرفتــم .حتــی یــاد گرفتــم بــا اخــالق باشــم .آرزو 
دارم یــه آدم خوبــی باشــم و آرزو دارم بقیــه بــه هرچــی میخــوان برســن 
ــران رو بیشــتر از افغانســتان دوســت دارم  ــودم و ای ــران ب از بچگــی ای

.فوتبــال تونســته اخــالق  بچــه هــای دروازه غــارو  بهتــر کنــه. 
سامان 12 ساله از پرشین آمل:

کالس ششــم هســتم . یــک ســاله تمریــن می کنــم. اوایــل ضعیــف تــر 
کار می کــردم ولــی االن روبــه پیشــرفتم و از پیشــرفتم راضیم.ایــن ســفر 
خیلــی خــوش گذشــت  بــا همــه دوســت شــدیم .مــن آرزو دارم خــوش 
اخــالق بشــم،با همــه خــوب باشــم و بــا کســی دعــوا نکنــم .مــن میگم 
فوتبــال حــق همــه ی بچه هاســت .بزرگتریــن آرزوم اینــه کــه خلبــان 

. بشم

احسان 13 ساله از پرشین زنجان:
کالس هفتمــم و 6 ماهــه بــازی می کنــم. خوشــحالم و آرزوم اینــه کــه 
قهرمــان بشــیم .االن بــا مشــهدی هــا بــازی دارم و درســت و اخالقــی 

بــازی کــردن بــرام مهــم تــره.

امیرحسین 13 ساله از پرشین قلعه ساختمان مشهد:
ــه  ــه ک ــم میش ــال و نی ــم و 1 س ــه درس بخون ــم ک ــه عل ــرم خون می
فوتبــال بــازی می کنــم .میخــوام فوتبالیســت بشــم و آرزو دارم رفیقامــم 
فوتبالیســت بشــن .همــه ی روزهایــی کــه اینجــا بــودم خاطــره بود.بچه 

هــا و مســابقات رو دوســت داشــتم.

رضا 14 ساله از پرشین قلعه ساختمان مشهد:
ــازی  ــال ب ــاله فوتب ــتم. 2 س ــم هس ــرم .کالس شش ــم می ــه عل خون
می کنــم. االن پیشــرفت کــردم و احســاس می کنــم بــزرگ شــدم .مــن 
ــه  ــه ب ــای اینک ــت دارم ج ــم و دوس ــال کار می کن ــه ی زغ ــو کارخون ت
ــرکار  ــرروز س ــب ه ــا 10 ش ــح ت ــوق  از 8 صب ــن حق ــر 400 توم خاط
بــرم فوتبــال بــازی کنــم. انقــدر اینجــا و آدماشــو دوســت دارم کــه دلــم 

میخــواد ایــن ثانیــه هــا نگــذره اگــه هفتــه بعــد برســه بــاز بایــد بــرم 
ســر کار. مــادر مــن نمیذاشــت بیــام. اصــال بــاور نمی کــردم کــه مربیــا 
بیــان و مــادرم رو راضــی کنــن و مــن رو ببــرن. از اینکــه اومــدم خیلــی 
خوشــحال شــدم تــا همیــن ســه چهــار روز هــم بــاورم نمی شــد کــه 
ــد  ــم بای ــا می گ ــه ه ــه بچ ــن ب ــذره م ــاعت ها میگ ــن س ــام. ای اینج
هــوای همــو داشــته باشــیم باهــم خــوب باشــیم چــون دلمــون بعــدا 
تنــگ میشــه وقتــی بــه گذشــته فــک میکنــی قلبــت یــه جوری میشــه 
.آرزوم اینــه کــه انســان خوبــی باشــم و مریــض نشــم. آرزو دارم همه ی 
آدمــا بــه آرزوشــون برســن. مــن خــودم حاضــرم بــرم بــه بچــه هایــی 
کــه نمیتونــن فوتبــال بــازی کنــن و یــاد بگیــرن یــاد بــدم. امیــدوارم 
ایــن خوبــی و دوســتی تــا ابــد بمونــه. آرزو دارم هفتــه ی بعــد نرســه و یه 
هفتــه اینجــا بیشــتر بودیــم تــا مــن کار نمیکــردم. به دســتام نــگاه کن! 
ســیاه شــده! مزخــرف تریــن کار دنیاســت، کار تــو کارخونــه ی زغــال! 
]مربــی اش مــی گویــد: بــا همــه ی ایــن دردهــاش شــادترین بچه اســت 
همــه ی مــارو میخندونــه و بــی نهایــت اســتعداد داره، تــو ورزش، تــو 

تئاتــر، ســینما و... [

اسماعیل 1٦ ساله از پرشین ساری:
مــن کارم رو دوســت نــدارم. ســر کار دو بــار دســتم رو بریــدم. فوتبــال 
خیلــی خوبــه. دوســت داشــتم تیمــم قهرمــان بشــه کــه نشــد. اینجــا 
خیلــی خــوش گذشــت. دوســت دارم همــه تــو فوتبــال بــه یــه جایــی 
برســن و مــن در آینــده یــه بازیکــن بــا اخــالق باشــم. مثــال اگــه یکــی 
از بازیکنــا خواســت درگیــر بشــه ســریع آرومــش کنــم و صلــح برقــرار 
کنــم. اولیــن بــاره کاپیتــان شــدم. چــون دفــاع آخــر منــم و بزرگتــرم. 

دوســت دارم کاپیتــان بمونــم. 
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ـ می دونی امشب شب یلداس؟
ـ یلدا؟! یلدا که اسم خواهرمه که سر چهارراه فال می فروشه!

ـ می دونی لحظه ی سال تحویل چه لحظه ای هست؟
ـ آره وقتــی کــه مــن ســر چهــارراه حاجــی فیــروز مــی شــم امــا دلــم نمــی خــواد جلــو 

مــردم ادا در بیــارم تــا اونــا شــاد باشــن و مــن پــول بگیــرم.
در کوچه هایــی کــه بــوی غربــت مــی داد، قــدم گذاشــتیم تــا بچه هــا را بــه یــک جشــن 
دعــوت کنیــم، اولیــن جشــنی کــه تــا بــه حــال در محلــه ی دروازه غــار گرفتــه مــی شــد! 

بچه هــا حتــی بــا نــام جشــن هــم بیگانــه بودنــد.
مــرد میانســالی مــی گفــت مــا فرامــوش شــده های شــهر هســتیم، یلــدا را یادمــان رفتــه 
بــود، بــه هندوانــه قرمــز لبخنــدی زد و گفــت شــما نــور را بــه ایــن محلــه آوردیــد. بعــد از 

مدت هــا حــس کردیــم کســی بــه یادمــان هســت.
ــدا در کوچه هــای فقــر را برگــزار کنــد.  ســال 1386 جمعیــت تصمیــم گرفــت آییــن یل
جشــنی کــه قــرار بــود آیینــی شــود بــرای تقســیم شــادی بــه منظــور ترویــج دگرخواهی؛ 
ــود برکتــی شــود بــرای تشــکیل خانه هــای ایرانــی؛ قــرار بــود در طوالنی تریــن  قــرار ب
شــب ســال نــور بــه جنــگ ســیاهی و ظلمــت بــرود و در آغــاز زمســتان سالم شــان را بــه 

گرمــی پاســخ بدهیــم تــا ســرمای زندگی شــان ســخت ســوزان نباشــد.
»بیقرار پشت در بودند پر از شور کودکانه، وارد شدند و فضا را پر کردند از عشق.«

ــد و  ــار همــه را در مشــمای خــود می ریختن ــی، آجیــل، شــیرینی، ان ــو، باقال ــه، لب هندوان
در جــواب مــا کــه همین جــا بخوریــد، مــی گفتنــد: »بایــد ببریــم خونــه تــا بقیــه هــم 
بخورنــد« و تــو مــی مانــدی ایــن همــه مهــر، حتــی در قبــال پــدری کــه هــر روز در دود 
مــواد، کودکــی او را بــه یغمــا مــی برد.یلــدا هــر ســال برگــزار شــد و هــر ســال بزرگتــر و 
بزرگتــر، تــا جایــی کــه در ســال 1394 در بیشــتر شــهرها و اســتان هایی مثــل اصفهــان، 
آمــل، البــرز، ســاری، گــرگان، زنجــان، بوشــهر، کرمانشــاه، خراســان رضــوی، شــیراز، قــم، 

سیســتان بلوچســتان، کردســتان، ایــالم و... برگــزار گردیــد.

بــه بهــار 1387نزدیــک مــی شــدیم، بهــاری که بــا »حــّول حالنا« شــروع 
مــی شــود و همــه مــی خواهنــد در بهتریــن و مقدس تریــن جاهــا و کنــار 

بهتریــن عزیزان شــان باشــند. 
آن ســال جمعیــت مــی خواســت در لحظــه ســال تحویــل کنــار کودکانی 

کــه حتــی از داشــتن یــک خانــواده ســالم هــم محــروم بودنــد، باشــد.
کنــار کــودکان نشســتیم و گفتیــم: اربــاب خــودم بــز بــز قنــدی، اربــاب 

خــودم چــرا نمــی خنــدی؟!
ــی در یــک ســال گذشــته  بیــن خنده های شــان روزهــای ســخِت تنهای
را شــمردیم ؛ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و ســال عــوض شــد. دســت هایمان 
ــه بهتریــن حــال  ــه دست هایشــان دادیــم و دعــا کردیــم؛ حــال او ب را ب
ــه  ــا ب ــا و روزمّرگی ه ــم از خودخواهی ه ــا ه ــال م ــود و ح ــل ش تبدی

بهتریــن حالــت تبدیــل شــود.
واقعــاً ســخت بــود کــه خانواده های مــان قبــول کننــد در ایــن لحظــات 
کنــار ســفره ی هفــت ســین نباشــیم، یــا آن هــا کنــار ســفره هفت ســین 
ــن،  ــهیل، سوس ــمیرا، س ــارا، س ــی س ــه زیبای ــینی ب ــند، هفت س ــا باش م
ســیاوش، ســعید و ســینا کــه تــا بــه حــال ســفره ی هفت ســینی ندیــده 
بودنــد و حاضــر بودنــد عیــدی و شــام نگیرنــد امــا یکــی از ظرف هــای 

هفــت ســین را بــه خانــه ببرنــد.
در آخریــن روز ســال 1394 آییــن هفت ســین بــا تمــام خانواده هایــی کــه 
ثبت نــام مــی کردنــد تــا در ایــن لحظــه ی خــاص کنــار بچه هــا باشــند 

ــزار گردید.  برگ
بــه مــن گفتــه بودنــد متــن احساســی ننویســم امــا نمــی شــد، یلــدا کــه 
یلــدا بــود و ســال نــو کــه هــر ســال تکــرار مــی شــد، امــا ایــن تغییــر، 
بــه وجــود آمــدن آییــن مهــر بــود و دگرخواهــی و برکــت، پــر از احســاس 
ــودک  ــحالی 2500 ک ــعت خوش ــه وس ــی ب ــودن، برکت ــان ب ــای انس زیب
ــدازه دویســت تومانــی کــه  ــه ان در کل ایــران در ســال 1395، برکتــی ب
خانمــی در ســال 86 داد و کل دارایــی اش بــود و امســال نیــز در آمــل بــا 

دویســت تومــان ایــن قصــه تکــرار مــی شــد.

ــه ی  ــدازه ی تشــکیل خان ــه ان ــی داشــت ب ــدا برکت های ــین و یل هفت س
ایرانــی ســاری، اصفهــان و دروازه غــار و ثبــت خاطراتــی زیبا؛ مــردی هفتاد 
ســاله کــه امســال بــا اشــکی در چشــم مــی گفــت: »بهتریــن لحظــه ی 
ــان کســانی  ــود« و ایــن قصــه هــر ســال از زب ســال تحویل زندگــی ام ب

شــنیده مــی شــد.
یلــدا و هفت ســین مثــل تمامــی طرح هــای جمعیــت بــه وســعت بیــداری 
و آگاهــی بــود تــا اعضایــی که آمدنــد، بمانند و ســعی کننــد رنــج فرزندان 

سرزمین شــان کــم تــر و کــم تــر شــود.

س اول
ســـکان

مریم محجوبیان

2500 کودک

ـــده! ـــوش ش ـــداِی فرام ـــین و یل ـــت س هف

س دوم
ــکان

سـ

ی
س پایان

سکان

طرح های روشن
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.   اگر پرده های غفلت از جلوی چشمانمان برداشته شود می بینیم که برازنده 
جهان ما نیست که کودکی در آن آسیب ببیند. هنگامی که به کودکان، این 
معصوم ترین موجودات جهان تجاوز شود، چگونه ما می توانیم از این جهان 

رستگار و پاک هجرت کنیم؟!
.   ما در جمعیت می خواهیم زبان عشق را یاد بگیریم و این زبان را کودکان 
تعلیم می دهند. کودکان چراغی دارند که بر روی وجود ما می اندازند. من 
تنها می توانم مسیِر بودن در کنار این معلمان بزرگ را نشانتان دهم. هدفی 
هم جز این ندارم. در مسیر خدمت به این کودکان شما به عجز خواهید رسید 

و در آن زمان است که حمایت خداوند را احساس خواهید کرد.
. کمترین تأثیر ما این است که فردا از این کودکانی که سال ها کنارشان بوده 
ایم، پدران و مادرانی آزارگر و بیمار به وجود نیاید که به فرزندانشان تعرض 
کنند، دختران کوچکشان را وحشیانه ختنه کنند یا دیکتاتورهایی از آنان به 

وجود نیاید که پدر ساالری را بیش از پیش بر جامعه تحمیل کنند. 
. اگر وجدان داشته باشیم، خدا با ما حرف می زند. در حقیقت مفهوم دین، 
مفهوم وجدان آگاه ماست. تا وجدان ما آگاه نشود، ما از نظر دین باوری به 
خداوند نمی رسیم. وجدان آگاه همان  خود  نیست، چون  خود   سرآمد همه 

خودخواهي هاست. خودخواهي عین شیطان است. تجلی خداوند در انسان 
باعث می شود در خانه آدم های آسیب دیده موثر و بابرکت باشیم و قادر 

باشیم برای کودکانی بی پناه پدری کنیم. 
. من وقتي به عراق رفتم، وقتی بر سر گور دسته جمعی 850 بچه ُکرد 
نشسته بودم، با خودم گفتم خدایا چطور از سر گور این بچه ها بلند شوم؟! 

. روزگاری خواهد رسید که اگر درست خداوند خودم را یافته باشم، دختری 
در جهان به فحشا نمی رود. این راهی است که شما انتخاب می کنید. زنده 
بودن، به داشتِن ذهنی زیباست. مثل خورشید بی توقع. در حال تقسیم ثروت 
هایش. اینکه روزی بیدار شوی و بگویی من می خواهم زندگی ام را در راه 
حقیقت بگذارم. خداوند به موسی می گوید قیام کن! موسی به خدا می گوید 
من آدم کشتم! خدا می گوید به تنهایی یا با جمع قیام کن! مسئولیت رفع 
گرسنگی در این جهان بر دوش من است و منیت من به کنار خواهد بود. 
دائم باید بگوییم خدایا ! توان مرا در این راه زیاد کن.  باید حرکت کنی و 
بروی جلو. وقتی تمام رویایم هدفی مشترک شد، من و تو یکی هستیم. 
کائنات این گونه آدم ها را به هم می رساند و هر چه بیشتر شویم، خدا را 

بیشتر در آغوش می گیریم.

. وقتی ما در خانه های ایرانی بر روی بچه ها کار می کنیم، به نوعی به 
طور همزمان روی خودمان هم داریم کار می کنیم. وقتی با این بچه ها کار 
می کنیم، در مسیر برکت گام بر می داریم و در این مسیر برای هر چه بهتر 
کمک کردن به این بچه ها باید چیزهایی که نداریم را کسب کنیم. بعضی 
ها این تفکر غلط را دارند که مثال با کار در خانه های ایرانِی جمعیت، از درس 
و زندگی خودشان می افتند. در حالی که وقتی شما یک کار ُپربرکت برای 
یک کودک انجام می دهید، نظم زندگی و شخصیت خودتان تحت تأثیر این 
انرژی قرار می  گیرد. به همان میزانی که انرژی منفی در جهان وجود دارد، 
وقتی در مسیر برکت زایی حرکت می کنید، به همان میزان انرژی مثبت 
دریافت می کنید و تأثیر آن را زندگی به صورت عینی مشاهده می کنید. 
وقتی شما از داشتن ده ها کودک استقبال می کنید، هر آنچه در شما زشت 
بود، تبدیل به زیبایی می شود. تمام انرژی هایتان که صرف ذهنیات منفی 
می شد، از هنگامی که این کار را آغاز می کنید، تبدیل به انرژی مثبت می 

شود؛ به شرطی که شما در طول این مسیر حرکت کنید.
.  من به کودکی که در خیابان است، ظلم نمی کنم. نخستین ظلم ما در حق 
این کودکان، فراموش کردن آنان در روزمرگی است. نمی شود در این راه، 
سست  و بی احساس قدم برداشت. شاید فکر کنیم خیلی سخت است مثل 
کسی چون مادر ترزا زندگی کنیم. اما این روزمره بودن و روزمرگی کردن، 
کار سخت تری است. دستانتان را خالی کنید و پرواز کنید. اولین تصمیم این 
است که کنار فقرا باشم. فقط در راه خدا باشم. فی سبیل اهلل با سبیل اهلل 
فرق دارد. کسی می خواهد راه خدا باشد. بخواهید که راِه خدا باشید و با 
خود بگویید من باید به عنوان درخشان ترین مسیر به سوی حقیقت باشم. 
راه خدا بودن روش دارد. برای تبدیل شده به راه خدا، امروز و فردا نکنید. 
استقامت، مقاومت، یاری و کوشش، صبر در این راه مهم است. کسی که در 
راه خداست، ممکن است از این راه هم بیرون بیاید. راِه خدا شدن، خواسته و 

خواهش خیلی باالیی است.

. از یک دیدگاه، کودکان مناطق فقیرنشین برگزیده کائنات اند و اگر شما با 
یک عمل درست و مستمر در کنارشان باشید، آن ها تبدیل به گوهرهایی 
می شوند که می توانند جامعه شان را تغییر دهند. این بچه ها در درونشان 
به نوعی خیر و شر مطلق دارند و اگر به سمت شر بروند، آن را آن قدر قوی 
پیاده می کنند که حرف ندارد و وقتی هم به سمت خیر می روند به قدری 
زیبا آن را پیاده می کنند که تو حیرت می کنی. توانایی باالیی دارند. اتفاقی 

که برای این کودکان می افتد، باید عینی باشد نه ذهنی.
.      همه جا دارم بیم و بشارت می دهم. بیم می دهم که اگر نباشیم 
کنار این بچه ها زندگی مان چقدر تاریک خواهد بود. اگر یک کودک رنجی 
بزرگ ببیند و برای ما سیگنالی منفی بفرستد، عاقبت همه ماست که تاریک 
می شود. نوزادی را فرض کنید که به دنیا می آید و پدرش دود مواد به صورت 
او فوت می کند، در همان لحظه، قیمت و ارزش انسان و انسانیت سقوط 

می کند.
. زمانی که فعالیت جمعیت را شروع کردیم، نوزادی به نام رویا جانش را از 
دست داد، حاال پس از دو دهه از آن زمان، همان اتفاق تکرار شد. ما همچنان 
تنها هستیم. به گفته مسووالن متاسفانه روزانه در تهران سه تا چهار کودک 
با اعتیاد به دنیا می آیند. تعداد بی شماری از کودکان کار نیز در معرض آلوده 
شدن به اعتیاد قرار دارند، در چنین شرایطی کج دار و مریض رفتار کردن در 
مقوله اعتیاد، شرم آوراست.رویا نوزادی بود که از شدت سوء تغذیه و مصرف 
مواد در طول ده روز باقیمانده زندگی اش حتی نای گریه کردن هم نداشت 
و فقط ناله می کرد و بعد از گذشت چهار ماه زندگی سخت در بیمارستان 
مرد، چون هیچ کس در این اجتماع، مسئولیت این کودک را از ابتدا به عهده 
نگرفت. متاسفانه هیچ سازمان و ارگانی در خصوص مسئولیت حل معضل 
اعتیاد نوزادان و کودکان فکری نمی کند و ما همیشه شاهد به دنیا آمدن 
کودکان معتاد از مادران معتاد و همچنین شاهد فروش و مرگشان هستیم 

و خواهیم بود.

زباِن عشق را کودکان تعلیم می دهند
گزیده ای از سخنان شارمین میمندی نژاد )موسس جمعیت( درباره کودکان

ـــر   ـــاعت تفک س
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مروری بر فعالیت های کمیته زنان و مادران جمعیت امام علی)ع(

1.  اشتغال زایی برای حدود 300 نفر از زنان 
مناطق حاشیه نشین در قالب خانه های ایرانی 
و خانه های اشتغال )آشپزی، بافندگی، خیاطی، 
در  تهران  در  و...(  گری  سفال  دوزی،  سوزن  
مناطق خاکسفید، لب خط، مولوی، فرحزاد و در 
ملک آباد کرج و نیز در شهرهای مشهد و ساری.
مستمری  آموزشی  های  برگزاری کالس    .2
چون سوادآموزی و هنرآموزی برای ده ها نفر از 

زنان مناطق تحت پوشش. 
3.  برگزاری طرح صفای سعی در موسم حج : 
این طرح در حمایت از زنان سرپرست خانوار و با 
جلب حمایت و مشارکت حجاج و کاروان ها، هر 
سال برای خودکفایی هفت نفر از زنان یادشده 
اشتغال زایی  مسکن،  تأمین  می شود.  برگزار 
و حل  پیگیری  و  فرزندان  از  حمایت  مناسب، 
مشکالت درمانی خانواده های این زنان، به شیوه 
ای که توان خودگردانی و استقالل از کمک های 
غیر، حاصل گردد و خانواده از فهرست مددجویان 

تحت پوشش خارج شود.
4.  برگزاری کارگاه های مرتبط با روانشناسی 
و مشاوره، پزشکی و مامایی، بهداشتی و تغذیه، 
ورزش و هنر برای صدها نفر از زنان روستاها 
و حاشیه های فقیرنشیِن شهرها در طول سال 
توسط تیم های سیار و یا با کمک تیم های 

مستقر در خانه های ایرانی. 
از  با هدف حمایت  مادرانه  برگزاری طرح    .5
مادران باردار و نوزادان آسیب دیده و یا در معرض 
و  )س(  فاطمه  والدت حضرت  ایام  در  آسیب 
مناطق  در  سال  در طول  زن  ها  ده  مادر.  روز 
مختلف شهرها با خدمات درمانی و حمایتی و گاه 
اورژانسی این طرح،  از خطر مرگ نجات یافته و 
یا از بیماری های ناشی از سوءتغذیه  و مشکالت 
دیگر در جنین پیشگیری شده است. مادران باردار 
زیر 15 سال، مادران افغان، مادران درگیر اعتیاد 
و کارتن خواب از جمله زنانی هستند که تحت 

پوشش این طرح قرار می گیرند. 
6.  برگزاری اولین  سمینار اجتماعی بارداری و 
اعتیاد در پائیز 1393 : متاسفانه اعضای داوطلب 

جمعیت امام علی در مواجهه با مسائل حاد زنان 
مناطق حاشیه، با فقدان زیرساخت های درمانی 
پایدار، حقوقی، حمایت اجتماعی و فرهنگی از 
مادران باردار درگیر اعتیاد روبه رو شدند و تالش 
کردند با برگزاری این سمینار به طرح مسئله در 
میان مسئوالن و  فعاالن جامعه مدنی و اقشار 
دانشگاهی بپردازند. آسیب های عدم رسیدگی به 
این مادران، مواردی چون فروش نوزاد، تولد نوزاد 
معتاد، زایمان در خیابان و نوزاد دزدی است که 
پیش از این طبق روال معمول، در ابتدا به عنوان 
سیاه-نمایی و اغراق رد و مورد بازخواست قرار 
می گرفت، اما امروز که موارد قابل توجهی از این 
دست دائما در رسانه ها مطرح می شود، جای 
انکاری باقی نمانده است و متاسفانه باید گفت 
آمار آسیب ها و خطرات یادشده، به دلیل افزایش 

اعتیاد در میان زنان رو به فزونی است. 
و  کودکان  "اعتیاد  سمینار  در  این  بر  عالوه 
نوجوانان در محالت معضل خیز" )بهمن 93( که 
توسط جمعیت برگزار شد، به صورت مبسوط به 
رابطه مستقیم  اعتیاد کودکان با تولد از مادر معتاد 

و اعتیاد مادر پرداخته شد.
7.برگزاری جشن ساالنه مادرانه در تمام نمایندگی 
های جمعیت در سراسر کشور برای صدها نفر از 
زنان. این مادران هرساله از این جشن به عنوان 
زنان  می کنند.  یاد  زندگی شان  روز  بهترین 
همسران معتاد، زنان دستفروش چهارراه ها، زنان 
آسیب دیده و زنان نجات یافته از اعتیاد از جمله 

مادران شرکت کننده در این جشن هستند.
8.  ارائه خدمات درمانی به صدها نفر از زنانی که 
به دلیل بی پولی، بی سوادی و تعصب نابجای 
مردان، از ساده ترین بیماری ها در بلند مدت 
آسیب فراوانی می بینند. ارائه این خدمات پزشکی 
و دندانپزشکی با همیاری پزشکان داوطلب  و 
آزمایشگاهی و درمانی خیریه  همچنین مراکز 
صورت می پذیرد. تا کنون جراحی و بیماری های 
چشم، عفونت های زنانه و مشکالت دندانپزشکی 
از جمله شایع ترین مشکالت مراجعان بوده است

گزارشی از جلسه مجمع زنان 
اردیبهشت ماه 95

موضوع: ازدواج زود هنگام دختران در اقوام مختلف
در ابتدای جلسه مادران و زنان تحت پوشش که از خانه های مختلف جمعیت 
در جلسه شرکت کرده بودند خود را معرفی و شرح مختصری از زندگی خود را 
بیان داشتند و در ادامه در مورد مشکالتی که به تبع ازدواج زود هنگام خود و 

دخترانشان به وجود آمده بود به صحبت پرداختند.
.  عللی که از سوی زنان برای ازدواج زودهنگامشان بیان می شد عموما در یک 

یا چند مورد زیر خالصه می گردید:
- فرهنگ و سنن اقوام

- نگرانی از آبروی خانواده بابت دیر ازدواج کردن دختر
- اعتیاد پدر

- مشکالت اقتصادی

. مشکالتی که زنان در ازدواج زودهنگامشان تجربه کرده بودند، عمدتا شامل 
موارد زیر بود: 

- ازدواج در سن کم و ضعیف بودن جسم دختران، به سقط مکرر منجر می گردد 
و این موضوع به نوبه خود می تواند ناباروری زن را موجب شود.

- اختالف سنی زیاد بین دختر و پسر که به تََبِع آن، مرد همسر دیگری اختیار 
می کند

- فقدان آگاهی در مورد نگهداری از کودک و مشکالتی که تربیت ناصحیح 
ایجاد می کند

- عدم شناخت از مسائل زندگی و نحوه برقراری ارتباط درست با همسر که خود 
منشاء اختالفات بسیاری می گردد

- ازدواج های مکرر و ناموفق
-گاهی به دلیل سن کم باردار نمی شوند و مرد همسر دیگری اختیار می کند

- بارداری های مکرر و به تََبِع آن پدید آمدِن مشکالت بیشتر برای همه افراد 
و حتی کودکان 

- عدم آگاهی به مسائل زندگی متأهلی و بی طاقت شدن در مورد مسائل که 
می تواند گاهی منجر به خودکشی شود

در پایان مادرانی که از محالت مختلف در این برنامه حضور یافته بودند، راه حل 
هایی را مطرح کردند:

-اختالف سنی زن و مرد زیاد نباشد
-نقش تربیت خانواده در مورد دختران و پسران )الگوبرداری( پررنگ تر شود

-والدین به خاطر حرف مردم فرزندانشان را زود وارد مرحله تشکیل خانواده نکنند
 در پایان مادران و زنان از تجربیات و اتفاقات زندگی خود و اطرافیانشان در مورد 
موضوع جلسه سخن گفتند و این که به  خاطر تجربه ای که کسب کرده بودند، 
حاضر نبودند همان رفتار را با دختران خود داشته باشند و  در سن کم آنان را 

مجبور به ازدواج کنند، حتی اگر اطرافیان ناراضی باشند.

ـــن ـــای روش ـــرح ه ط
طراوت مظفریان
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شانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق 
شب  در  سال 94  تیرماه  در  گذشته  سالهای  همچون 
شهادت موال علی )ع( آیین کوچه گردان عاشق برگزار 
گردید. در آیین کوچه گردان 1394 تعداد 7355 کیسه 
حاوی مایحتاج مورد نیاز یک ماهه خانواده های محروم 
در شب های قدر توسط دانشجویان و مردم ، تهیه و 
به درِ خانه های این عزیزان که از قبل شناسایی شده 
بودند، برده شد. همچنین در آیین امسال با تمرکز بر استان 
های محروم کشور 800 کیسه مایحتاج غذایی در استان 

سیستان و بلوچستان توزیع گردید. 

شروع به کار باشگاه هواداران جمعیت امام علی )ع(  
تابستان  از  امام علی )ع( که  باشگاه هواداران جمعیت 
1394 راه اندازی شده است، مرکزی است برای توسعه 
فرآیندهای مددکاری جامعه ای و نشر اندیشه دگرخواهانه 
و در این مسیر ، از پتانسیل های هنری ، ادبی و علمی 
جامعه متخصص دانشگاهی و اقشار  فرهیخته بهره می 
گیرد.در این باشگاه نشست های هفتگی و تخصصی 
برای تحلیل و بررسی موضوعات روز جامعه برگزار می 
شود و محلی برای آمد و شد دانشجویان و فرهیختگانی 
است که نگران مسائل جامعه امروًز ایران هستند. گفتنی 
است خانه هنر جمعیت نیز در این همین مرکز قرار دارد. 

آیین صفای سعی 
هرساله در ایام حج با برگزاری آیین صفای سعی تالش 
بر آن است که با معرفی زنان سرپرست خانوار به حجاج 
معاش  تأمین  دنبال  به  که  زمانه  هاجرهای  عنوان  به 
فرزندانشان شبانه روز در تالش و هروله هستند بخشی 
از معضالت این گروه از اجتماع کاهش یابد .این آیین 
در سال 1394 نیز در ایام حج برگزار شد و با شناسایی 
و معرفی این زنان، حاجیان پس از بازگشت از سفر حج 
هزینه هایی مثل دادن ولیمه و غیره را جهت بهبود شرایط 
این زنان پرداخت کردند. برخی از ایشان نیز آن را هدیه 
ای به روح همسفرانشان که در حادثه منی جان باختند، 

دانستند. 

پیروزی بازیکنان تیم دارت خانه ایرانی احمدآباد مستوفی 
در آخرین مرحله جشنواره ورزشی دارت تهران در سال 

1394
به گزارش روابط عمومی انجمن دارت جمهوری اسالمی ایران، سومین 
و آخرین مرحله جشنواره ورزشی دارت تهران بیست و ششم شهریور 
ماه پیگیری شد. در این دوره از مسابقات بازیکنان تیم دارت خانه ایرانی 

احمدآباد مستوفی توانستند هر سه مقام برتر را از آن خود کنند

جشن کارنامه
پنجشنبه 12 ام شهریورماه سال 1394 طبق آیین هرساله مراسم جشن 
کارنامه کودکان جمعیت دانشجویی مردمی امام علی )ع( درسالن آمفی 

تیاتر روباز بوستان جوانمردان تهران برگزار گردید.
برنامه ای که در آن برای بچه هایی که علی رغم سختی و مشقت 
به خوبی درس خواندند و همت کردند و نمرات درخشانی در طی یک 
سال تحصیلی گذشته گرفته اند به بهانه این جشن دست مریزاد گفته 

شد.

برگزاری نخستین لیگ فوتبال پرشین 
با توجه به اهمیت ورزش میان جوانان و به خصوص در محالت 
حاشیه که معضالت مختلفی از جمله اعتیاد، فقر، بزه و .... گریبان گیر 
کودکان و نوجوانان محله است، تیم های ورزشی با هدف ایجاد انگیزه 
میان کودکان و دادن هویت به کودکان از طریق توجهی که به آن ها 
در فوتبال حرفه ای می شود و ایجاد الگوهای سالم به جای الگوهای 
مخرب در اینگونه محله  ها تشکیل شده است. بر این اساس جمعیت 
امام علی )ع( پس از چندین سال فعالیت تیم های فوتبال پرشین در 
نقاط مختلف کشور، اقدام به برگزاری یک لیگ بین تیم های پرشین از 
نقاط مختلف کشور نمود. لیگ پرشین در آخرین روزهای تابستان 94 
و ابتدای پاییز با حضور 18 تیم از محالت مختلف حاشیه نشین سراسر 

کشور در دو رده نونهاالن و نوجوانان برگزار گردید.

      

اخبار

94 مـــرداد 

ــهریور 94 شـ

ــهریور 94 شـ

94 تیـــر 

ــت ــای جمعیـ ــار فعالیتهـ اخبـ
ـــاه  1395 ـــرداد م ـــا م ـــاه 1394 ت  از تیرم
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اجرای پرفورمنس آیالن کودک صلح 
و دریا به مناسبت روز جهانی کودک

»آیالن،  پرفورمنس  کودک،  جهانی  روز  در 
دریای  ساحل  در  دریا«  و  صلح  کودک 
یادبوِد  به  برنامه   این  آمد.  در  اجرا  به  خزر 
کودکان  تمام  و  سوری(  آیالن)کودک 
دیگر  بار  و  داشت  اختصاص  جنگ  قربانی 
بر تأسف بارترین جنبه جنگ که کشته شدن 
غیرنظامیان و بی گناهان است، تأکید نمود. 
از  متشکل  هنری  گروه  را  پرفورمنس  این 
حدود 20 تن هنرمنداِن کودک و نوجوانی که 
از فرزندان جمعیت در محالت خاک سفید، 
لب خط تهران و شهرستان پاکدشت هستند و 
در "خانه های ایرانی" آموزش تئاتر دیده اند، 
اجرا کردند. عالوه بر این برای یادآوری لزوم 
تقویت صلح در منطقه ی ملتهب خاورمیانه با 
تکیه بر توانایی کودکان در پذیرش و دوستی 
پرفورمنس  برگزاری  محل  در  یکدیگر،  با 
امام  جمعیت  توسط  بزرگی  جشن  یادشده، 
علی)ع( با حضور 350 کودک از اقوام مختلف 
از محالت محروم شهرهای مختلف کشور 
معلول  کودکان  از  تعدادی  حضور  با  نیز  و 

جسمی- حرکتی برگزار گردید.

پوشش  تحت  کودکان  آثار  حضور 
مسابقات  در  شیراز  ایرانی  خانه 

جهانی نجوم آمریکا
مسابقه سال جهانی نور که 15 اکتبر در آمریکا 
با شرکت آثار کودکان خانه ایرانی شیراز )که 
گذاشته  سر  پشت  را  نقاشی  و  نجوم  دوره 
اند( برگزار شد. این آثار در قالب تابلو و یک 
انیمیشن که شخصیت ها و فضاهای آن را 

خود کودکان طراحی کرده اند، بوده است.  

94 آیین طفالن مسلم مهـــر 
آیین طفالن مسلم که از سال 1385 با رویکرد ترویج نگرشی عمیق به حرکت 
رهایی بخش امام حسین)ع( و انطباق آن با نیازهای روز جامعه، در ایام ماه محرم 
برگزار می گردد در سال 1394 نیز با برگزاری همایش در عصر روز تاسوعا در 
محل فرهنگسرای اندیشه آغاز شده و تا اربعین حسینی ادامه پیدا کرد. در طرح 
طفالن مسلم امسال 7 نوجوان محکوم به قصاص با تامین مبلغ وجه المصالحه 

از محل کمکهای مردمی و کسب رضایت از اولیای دم ، آزاد شدند .   
هدف این طرح، نجات کودکان و نوجوانانی است که اغلب به علت شرایط بسیار 
بد و ناهنجار محیطی و خانوادگی و عمدتا طی دعواهای بچگانه مرتکب قتل شده 
و به قصاص محکوم شده اند. در این طرح تالش می شود ضمن کسب رضایت 
برای گذشِت بزرگوارانه خانواده های داغدیده مقتولین از قصاص و جمع آوری 
مبلغ وجه المصالحه با کمک مردم نیکوکار، از یک سو بر لزوم تعدیل و تغییر در 
برخی قوانین کیفری در حوزه کودکان تأکید گردد و از سوی دیگر بر ضرورت 
اجرای برنامه های پیشگیری از خشونت در محالت معضل خیز و حاشیه نشین. 

آیین شام عیاران
در سال 1394 آیین شام عیاران برای هفتمین سال پیاپی در شامگاه عاشورا با 
هدف اعتراض به اعتیاد فراگیر جامعه و  با شعار "ما از اعتیاد کودکان بیزاریم" ، 
در محله خاکسفید تهران و در میان کودکان خانه خاکسفید، خانواده های  آن ها، 
دانشجویان و سایر اهالی برگزار گردید. سپس، همه افراد حاضر  - اعم از کودکان، 
دانشجویان، خانواده ها و اهالی محله - به یکی از ُپرمعضل ترین پارک های محله 
خاکسفید رفتند. پارکی که گزارش های زیادی از آسیب های اجتماعی موجود در 
آن منتشر شده است. هدف آن بود که افراد با حضور در این پارک، انزجار خود را 
از اعتیاد اعالم کنند و به نشانه ی میل به فردایی روشن و بدون اعتیاد، »شمعی 
در تاریکی« برافروزند. عالوه بر این، با همت اعضای جمعیت امام علی، در پارک 
یاد شده برنامه ی »پرده خوانی« ویژه ای به اجرا درآمد که با تأکید بر ضرورِت 
داشتن عزم و غیرتی حسینی برای ریشه کنی اعتیاد، مطالبی عبرت آموز پیرامون 
وضعیت نگران کننده این معضل در کشور در قالب داستانی تأثیرگذار برای حضار 

روایت گردید.

94 آبـــان 
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از آسیب های اجتماعی زنان به  نمایشگاه عکس 
مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان نمایشگاه عکسی 
توسط کانون عکاسی باشگاه هواداران جمعیت امام علی )ع( در 

محل خانه هنر برگزار گردید.

برگزاری کارگاه کتابخوانی
در هفته کتاب و کتاب خوانی کارگاه کتاب خوانی با حضور نوش 
آفرین انصاری رییس شورای کتاب کودک و40 کودک از خانه 
های ایرانی به همراه مربیان کتابخوانی آنان، در باشگاه هواداران 
جمعیت امام علی برگزار شد و در حاشیه این کارگاه نمایشگاهی 
از نقاشی های کودکان تحت پوشش جمعیت با موضوع کتاب و 

کتابخوانی برپا شد.

گردهمایی کانون های دانشگاهی به مناسبت روز 
جهانی داوطلب

های  کانون  گردهمایی  داوطلب  جهانی  روز  مناسبت  به 
دانشگاهی با موضوع موانع فرهنگی - اجتماعی فعالیت های 
داوطلبانه دانشجویی در محل باشگاه هواداران برگزار گردید. در 
این گردهمایی که با حضور سرکار خانم فیروزه صابر موسس و 
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و سرکار خانم زهرا 
رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی)ع( برگزار گردید. تعدادی از 
دانشجویان مشکالت خود را در زمینه فعالیتهای داوطلبانه مطرح 

کردند که در مورد آنها به بحث و بررسی پرداخته شد.

9 4 ر ذ 9آ 4 ر ذ آ نخستین جشنواره موسیقی، تئاتر و نقاشی  )ققنوس هنر (
نخستین جشنواره موسیقی، تئاتر و نقاشی با عنوان "ققنوس هنر" با 
هنرمندی کودکان خانه ایرانی خاک سفید در روزهای 25و26و27  
آذرماه در محل خانه هنر برگزار شد. دراین جشنواره گروه موسیقی 
ایرانی آموزش دیده  کودکان خانه ایرانی خاک سفید که در خانه 
بودند به اجرای قطعاتی پرداختند. گروه تئاتر از دختران خانه ایرانی 
خاک سفید نیز که به مدت یک سال آموزش دیده بودند تئاتر زیبای 
"سیمرغ " که برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری بود، را به نمایش 
درآوردند. در روز پایانی جشنواره هنرمند محبوب کشورمان جناب آقای 
بهروز بقایی در جشنواره حضور یافتند که اجرای تئاتر سیمرغ مورد 

توجه و تحسین ایشان قرار گرفت.

روز جهانی مهاجران
18 دسامبر بعنوان روز جهانی مهاجران در تقویم نامگذاری شده است. 
به همین بهانه کودکان کار و محروم تحت حمایت جمعیت امام علی 
در هرمزگان که تعدادی از آن ها هم از مهاجران هستند به کناره 
خلیج فارس رفتند و با درست کردن قایق های کاغذی رنگی، به 
نشانه همدردی با کودکان مهاجری که چه بسا همزمان در دریاها 
سرگرانند، آن ها را به آب انداختند تا ضمن اعالم بیزاری دوباره خود 
از جنگ و پیامد های آن، امنیتی کوچک را روانه آب ها کنند: امنیتی 

هر چند کاغذی اما رنگی!
این قایق ها حامل دعا ها و آرزوهایی ناب بودند که بر آب های خلیج 

فارس به حرکت در آمدند.

   
قیروزه صابر
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طرح یلدا در کوچه های فقر
در این طرح در شب یلدا برای کودکان کار و کودکان محله حاشیه جشن گرفته 
شده و هدیه یلدا )غذا، میوه، آجیل، شال و کاله( بین آنها توزیع میگردد. این 
طرح امسال در نمایندگی های جمعیت امام علی در سراسر کشور و به عالوه 

همزمان در کردستان، سیستان و بلوچستان و ایالم برگزار گردید. 

امداد رسانی به آوارگان آسیب دیده از جنگ ساکن در منطقه 
کردستان عراق

همزمان با آغاز سال نو میالدی تیمی هفت نفره از اعضای  جمعیت  امام  
علی )ع( جهت امداد رسانی به آوارگان آسیب دیده از جنگ با اعتبار 25 میلیون 

تومانی به منطقه کردستان عراق اعزام شدند .
این تیم با هدف ارزیابی وضعیت کمپهای آوارگان جنگ در جهت تأمین 
نیازهای اولیه آنان اعزام شدند که از دو کمپ عربت و باریکه در شهر سلیمانیه 
و دو کمپ در شهر اربیل و همچنین چادرها و کمپهای پراکنده ای که در شهر 
اربیل وجود داشت بازدید کردند. کیسه های حاوی اقالم غذایی و شوینده در 
اختیار ساکنین این کمپها قرار داده شد. کمپهای پراکنده ای که در شهر اربیل 
بودند وضعیت ناگوارتری داشتند که برای آنان بخاری ، پتو ، زیرانداز لباس گرم 
و... تهیه شد . و برای کودکان نیز شیرخشک، اسباب بازی و مداد رنگی و دفتر 
نقاشی تهیه شده و برنامه های فرهنگی اجرا گردید. همچنین برای مسیحیان 
ساکن در کمپ مراسم سال نو با حضور بابانوئل برگزار شد که سبب شادی 

کودکان گردید.
طی این سفر حدود 100 خانواده شناسایی شدند که در کمپهای پراکنده حضور 

داشتند و اطالعات آنها برای امداد رسانی در مراحل بعدی استخراج شد.

9 4 ی د
جشنواره کودکانه های کوچ

جشنواره موسیقی، عکس و نقاشی از کودکان خانه ایرانی شهر ری، 
با عنوان "کودکانه های کوچ" در تاریخ 23و24و25 دی ماه به همت 
اعضای داوطلب خانه ایرانی شهرری و با همکاری مستقیم تعدادی 
از خانواده های پاکستانی و افغانستانی در محل خانه هنر برپا شد . در 
این جشنواره نمایشگاهی از هنر دستی سوزن دوزی و غذاهای محلی 
و همچنین نقاشی با حنا بر روی دست توسط مادران و دختران خانه 
شهر ری نیز برگزار شد. در روز اول جشنواره فیلم چند مترمکعب 
عشق به نمایش درآمد. همچنین اجرای سرود "سرزمین من" با لهجه 

افغانی توسط کودکان افغانستانی از برنامه های دیگر جشنواره بود. 

9 4 ی د



شماره 14 
شهریور 1395

شماره 14 
شهریور 1395 120121

اعزام نمایندگان جمعیت امام علی )ع( به سازمان ملل متحد
نمایندگان جمعیت امام علی )ع( امسال در دو کنفرانس حقوق بشر در مقر 
اروپایی سازمان ملل در ژنو و نیز کنفرانس زنان در مقر نیویورک شرکت 
کردند. در این برنامه ها نمایندگان جمعیت در دو همایش به ترتیب به 
موضوع های وضعیت کودکان پناهجوی سوری در اقلیم کردستان عراق 

و توانمندسازی مادران محله های حاشیه در ایران پرداختند. 
همچنین بیانیه های این جمعیت در خصوص مطالب مرتبط با این کنفرانس 

ها قرائت شد.
ششمین جشنواره غذا و بازارچه خیریه بوی عیدی

بازارچه بوی عیدی هرساله با رویکرد حمایت از کودکان کار و محروم و 
حمایت از زنان سرپرست خانواده برگزار می شود، برای ششمین سال متوالی 
در تاریخ 12، 13 و 14 اسفند 1394 در مجتمع فرهنگی - ورزشی  تالش 

برگزار شد.
در بازارچه امسال نیز  همچون سالهای پیشین مراکز جمعیت از سراسر 
کشور )سیستان و بلوچستان، فارس، یزد، کرمان، بوشهر، خراسان رضوی و 
اصفهان( با برگزاری جشنواره غذا، عرضه صنایع دستی، پوشاک و زیور آالت 
و همچنین ارائه برنامه های متنوع فرهنگی همچون اجرای سرود و تئاتر 

پذیرای عالقمندان بودند. 
از جذابیت های جشنواره بوی عیدی امسال حضور صداپیشه محبوب و 
عروسک گردان جناب خان، محمد بحرانی و حامد ذبیحی و همچنین حضور 
هنرمندان و نویسندگان گرامی از جمله یاسر بختیاری، بهنوش بختیاری، 

بهاره رهنما، رامبد خانلری، الله صبوری و ... بود.
آیین هفت سین برکت

از سال 89 با طراحی طرح "هفت سین برکت"، مراسم تحویل سال نو 
از آیین های مهم کشور است را در کنار کودکان آسیب دیده،  که یکی 
کودکان کار، محروم و بازمانده از تحصیل و... برگزار می شود. امسال نیز 
این مراسم در تاریخ 29 اسفندماه در تهران با حضور 800 کودک تحت 
پوشش مراکز جمعیت و همزمان در شهر های اصفهان، شیراز، بندرعباس، 
کرمان، کرمانشاه، ایالم، آمل، زنجان، گرگان، قم، مشهد، کرج، تبریز و ... 
و در مجموع برای 2000 کودک برگزار گردید. همچنین در روزهای پایانی 
سال توسط تیم تارا)تیم بهداشت و درمان جمعیت امام علی)ع( فعال در 
بیمارستانهای کودکان( مراسم شاد با حضور حاجی فیروز و عمو نوروز در 
محل بیمارستانهای کودکان برگزار شد تا فضایی شاد و مهیج برای کودکانی 

که تعطیالت را در فضای سرد بیمارستان سپری می کنند ، ایجاد شود . 
پخش   عید    در   بلوچستان    - جنوب قصرقند منطقه تالنگ

100 کیسه مایحتاج غذایی یک ماهه خانوار شامل برنج، حبوبات، روغن، 
رب، قند، چایی و ... توسط جمعیت امام علی در این منطقه توزیع گردید. 

چهار طال و یک نقره حاصل کار تیم پنج نفره دختران خانه 
ایرانی احمدآباد مستوفی در مسابقات قهرمانی استان تهران 

در رشته کاراته
تیم کاراته دختران پرشین احمدآباد در اولین حضور خود در مسابقه ای رسمی، 

تمامی مدال های ممکن را از آن خود کرد.
این تیِم متعلق به جمعیت امام علی)ع( است که مدت زیادی از تشکیل 
آن نمی گذرد، با پنج کاراته کا، 30 بهمن در مسابقات کیوکوشین کاراته 
ماتسوشیما استان تهران شرکت کرد که حاصل آن چهار مدال طال و یک 

نقره بود.

جشن بزرگ مادران محالت معضل خیز و حاشیه ای به مناسبت 
بزرگداشت مقام زن

در این جشن حدود 500 مادر از مناطق حاشیه نشین تهران و البرز از خانه های 
ایرانی مولوی، دروازه غار، فرحزاد، خاک سفید، شهرری، لب خط شوش، قرچک، 
پاکدشت، ملک آباد، احمدآباد مستوفی، سرآسیاب و کوره پزخانه محمودآباد که 

تحت پوشش طرح مادرانه جمعیت امام علی )ع( هستند شرکت داشتند..
همچنین ده ها زن از مناطق تحت پوشش در هریک از استان های قم، ساری، 
گرگان، زنجان، بوشهر و کرمانشاه نیز در شهر خود در قالب کارگاه های مادران، 

جشن و یا برنامه ویزیت پزشکی روز خوشی را گذرانند.
تشکیل رویداد )ایونت( با عنوان : "می خواهم در پایان دادن به 
فقر مادران باردار و نوزادان سرزمینم سهیم باشم"  و برگزاری 

همایش مادرانه  با موضوع فقر و بارداری مادران بلوچ
در سال نو، روز مادر )11 فروردین( تا روز جهانی ماما )15 اردیبهشت( را "ماه 
مادرانه" در نظر گرفتیم تا هریک سهمی در کنار مادران دردمند سرزمینمان 

داشته باشیم.
"مادرانه"   طرحی از جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی )ع( است که در 
حمایت از مادران باردار و نوزادان آسیب دیده و در معرض آسیب برگزار میشود 

و سالروز آئینی آن همزمان با روز مادر و والدت حضرت فاطمه)س( است .
امسال با تامین شیرخشک برای نوزادان و مکمل برای مادران باردار بلوچ و 
مادران باردار درگیر فقر سعی شد تا گامی در جهت بهبود وضعیت سالمت این 

مادران رنجدیده و نوزادان و نسل آینده ی سزرمینمان برداشته شود. 
همچنین غربالگری سالمت توسط تیم مادرانه جمعیت امام علی )ع( که به 
استان سیستان و بلوچستان اعزام شده بودند با کمک چندی از زنان توانمند 
بومی انجام شدکه سوتغذیه نوزادان، مشکالت و عارضه های مادرزادی که 
بعضاً با پیگیریهای اولیه قابل پیشگیری اند و همچنین بیمارهای زنان، بارداری 
های پرخطر و زایمان در کپرها از مشکالت رایج در میان زنان روستایی بلوچ 

تشخیص داده شد.
در همین راستا سومین همایش مادرانه؛ با محوریت فقر و بارداری مادران بلوچ، 
دوازدهم اردیبهشت با حضور زهرا رحیمی؛ مدیر عامل جمعیت امام علی )ع( ، 
محمداسماعیل مطلق؛ مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت، حسین زاده؛ متخصص تغذیه و مهرناز نارویی نژاد؛ متخصص ژنتیک، 

در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
خرید یک باب منزل مسکونی برای خانواده معلم فداکار

معلم فداکار مدرسه روتک در شهرستان خاش با نهایت از خودگذشتگی برای 
نجات دانش آموزانش خود را سپر بالی آنها کرد و جمعیت امداد دانشجویی 
مردمی امام علی )ع( از مردم ایران دعوت کرد تا در تامین هزینه خرید منزل 
مسکونی به عنوان هدیه ای برای قدردانی از خانواده معلم فداکار، حمیدرضا 
گنگوزهی، همراه شوند. که عالوه بر ارج نهادن به این اقدام انسان دوستانه این 
معلم فداکار ، این اقدام حرکتی باشد به امید رستاخیِز وجدان ها ، به امید قیام 
دگرخواهی در دل آدمیان... به امید سرزمینی مهربان تر که آز و طمع را وامی نهد 

و ثروت و محبت خویش را میان هموطنانش تقسیم می کند.
با کمکهای مردمی در آستانه میالد حضرت علی)ع( و روز پدر مبلغ مورد نیاز 
برای خرید منزل مسکونی به میزان 148 میلیون تومان در شهر خاش برای 
فرزندان و همسر این عزیز، به عنوان هدیه ای از طرف مردم ایران، تامین 

گردید. 

94 اســـفند
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امداد رسانی به مناطق سیل زده خوزستان
در پی وقوع سیل در استان خوزستان و درخواستهایی برای امدادرسانی به 
مناطق سیل زده، اولین گروه بررسی وضعیت مناطق سیل زده جمعیت امام 
علی، صبح روز اول اردیبهشت وارد شهر دزفول گردیدند. گزارش های واصله 
از تیم شناسایی و بررسی کننده حکایت از آن داشت که رسیدگی مناسبی به 
هموطنان آسیب دیده از سیل،به ویژه در روستاها انجام نشده است و بسیاری 
از هموطنان در شرایط دشوار و بحرانی به سر می بردند.لذا کمیته ویژه بالیای 
طبیعی این سازمان مردم نهاد در پنجشبنه 95/2/2 جلسه اضطراری تشکیل 
داد. و برنامه امدادرسانی خود را برای یاری رسانی به آسیب دیدگان سیل در 
مناطق جنوب کشور با تمرکز بر مناطق شوش، شوشتر و دزفول با تشکیل 
تیم های امداد و نجات آغاز نمود. تیم های امدادرسانی از طرف جمعیت از 
جمعه با حضور بیشتر در منطقه به فعالیت گسترده تر پرداختند. وضعیت 
بهداشت و توزیع آب آشامیدنی در این مناطق بسیار  نا مناسب گزارش شد. 
همچنین ستاد دریافت کمک های غیرنقدی این جمعیت فعال شد. ستاد 
مرکزی در تهران مستقر بوده و همچنین نمایندگی های جمعیت نیز کمک 
های غیرنقدی را در سایر شهرها جمع آوری نمودند. این کمک ها طبق 
برنامه منظم و با هماهنگی تیم های فعال در منطقه در میان خانواده های 

آسیب دیده از سیل توزیع گردید. 

"کعبه کریمان" آیین برآورده کردن آرزوی کودکان محروم و 
نیازمند سراسر کشور

آیین کعبه کریمان هر ساله همزمان با میالد مولود کعبه موال علی )ع( برگزار 
می گردد . امسال )سال 1395( نیز در آیین کعبه کریمان آرزوهای کودکان 
محروم از سراسر کشور به صورت نوشته و نقاشی کودکان در داخل کعبه ها 
قرار داده شد و در طی سه روز مراسم اعتکاف ماه رجب در مساجد، آرزوهای 
کودکان در بین معتکفین تقسیم گردید تا در برآورده کردن آرزوهای کودکان 

شریک شوند. 
در آیین کعبه کریمان امسال یک تیم جهت شناسایی مناطق محروم و جمع 
آوری آرزوها به استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند . کودکانی که در این 
مناطق به دلیل محرومیت زیاد  آرزویشان فقط درس خواندن بود و یا حتی 

داشتن چند عدد مداد رنگی....

جشنواره کودکان خورشید
جشنواره تئاتر، سرود، عکس و آثار هنری کودکان و مادران خانه ایرانی ملک 
آباد کرج با عنوان جشنواره کودکان خورشید  در روزهای 8 الی 10 اردیبهشت 

ماه در محل خانه هنر برگزار گردید. 

اردیبهشـــت 95
مراسم بزرگداشت از دندانپزشکان داوطلب جمعیت امام علی)ع(

به مناسبت روز دندانپزشک، مراسم بزرگداشت از دندانپزشکان داوطلب جمعیت 
امام علی در خانه ایرانی هنر برگزار شد. بخش دندانپزشکی خانه ایرانی درمان 
از سال 1393 مشغول به فعالیت است، و با همت اعضای داوطلب دندانپزشک، 
کمک دندانپزشک و مربیان کودکان تاکنون درمان رایگان 700 کودک از 
مناطق محروم و حاشیه نشین تهران و اطراف آن )که جمعیت امام علی مشغول 

به فعالیت است( صورت گرفته است. 

نمایشگاه نقاشی کودکان جمعیت امام علی در دانشگاه میشیگان 
آمریکا

نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان جمعیت امام علی)ع( در تاریخ 5 الی 21 می 
در دانشگاه میشیگان آمریکا برگزار شد.

ارائه مقاله با عنوان"تجربه جمعیت امداد دانشجویی -مردمی 
امام علی )ع( در فقر زدایی با راه اندازی خانه های ایرانی در 
المللی  بین  همایش  اولین  در  رسمی"  غیر  سکونتگاههای 

سکونتگاه های فقیرنشین شهری
اولین همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری در دانشگاه کردستان 
در تاریخ 15 و 16 اردیبهشت ماه با حضور اساتید و دانشجویان این حوزه برگزار 
گردید . در این همایش و در محور آموزه های موفق بازآفرینی و بهسازی شهری 
روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه، جمعیت امام علی )ع( به ارائه مقاله خویش با 
عنوان "تجربه جمعیت امداد دانشجویی -مردمی امام علی )ع( در فقر زدایی با 
راه اندازی خانه های ایرانی در سکونتگاههای غیر رسمی"پرداخت که در ادامه 
توسط اساتید حاضر در پنل، بعنوان موضوعی دارای نوآوری و خالقیت برشمرده 

شد که نیاز امروز شهرسازی کشور است.

جشنواره ستاره های زندگی
جشنواره ستاره های زندگی در تاریخ 28، 29 و 30 اردیبهشت ماه 1395 در 3 
روز با اجرای رقص محلی گروه رقص کویر و پخش کلیپ »سیاه، سفید اما 

رنگی«  برگزار گردید.

اردیبهشـــت 95
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گزارشی کوتاه ازهفدهمین آئین کوچه گردان عاشق 
ما هر روز از پل صراط کودکان کار رد می شویم

همایش کوچه گردان عاشق در هفدهمین سال پیاپی در تاریخ 6 تیرماه 95  برگزار شد. در ابتدای این سخنرانی زهرا رحیمی 
مدیر عامل، مرتضی کی منش و محیا واحدی کمال، از اعضای هیئت مدیره این سازمان مردم نهاد گزارشی از امور مالی و 

فعالیت های مختلف و اهداف جمعیت امام علی )ع( توضیح دادند.
رحیمی گفت: 35 مرکز در کل ایران نماینده های جمعیت هستند که در کل، کمترین فعالیت ما خیریه ای و حمایتی است 
و از خیریه بودن سعی داریم به NGO، جنبش اجتماعی و در آخر به یک تغییر اجتماعی برسیم. او ادامه داد: ما به عنوان 
یک NGO وارد حاشیه های شهر شدیم، حاشیه یعنی نتیجه ی فراموشی ما و یعنی جایی که فراموش شده، که متاسفانه 
در ساختار خارج از حاشیه، سرمایه های انسانی دچار ضعف شده و مسایل و معضالت اجتماع را از خود جدا میدانند و فکر 
میکنند که اگر کودکی عذاب میکشد، به ما ربطی ندارد و مسئولین باید کمک کنند ولی این فرهنگ و این باور حقیقت تلخ 

جامعه ما شده است و خود، رشد دهنده ی این معضالت و فجایع جامعه است.
این فعال اجتماعی در رابطه با فعالیت جمعیت در محالت گفت که هدف تنها تغییر رفتار یک کودک نیست بلکه حتی اگر 
در خانواده و محله ی او تغییری ایجاد نکنیم باز هم معضل همراه اوست. در نتیجه با ایجاد خانه ایرانی اشتغال برای مادران 
این کودکان است که به مسایل مادران آنها هم رسیدگی شود، حتی دختران و زنانی که نیاز به اشتغال دارند در این خانه ها 
طی فرآیند توانمند سازی، برایشان اشتغالی سالم ایجاد میشود. رحیمی سخن خود را با یادآوری مرگ نوزاد چهارماهه )رویا( 
تمام کرد و گفت: همه ی ما به عنوان شهروند مسئولیم. متاسفانه در جریان مطالبه ی ما برای رسیدگی به مادران معتاد و 

نوزادانشان، مردم انفعال خود را تا حدی نشان دادند و متاسفانه جامعه ی ما دچار یک انفعال شده. 
محیا واحدی مسئول خانه ایرانی دروازه غار، سخنرانی را با موضوع جغرافیای فقر ایران ادامه داد: در محله های حاشیه نشین، 
حتی مصالح خانه ها هم فرق دارد، به طور مثال در منطقه ی هفت جوی همه چادر نشین هستند و طرد شدگی باعث 
شده خیلی مسایل بیشتری در خانه و خانواده ها ایجاد شود. خانه ایرانی در این محالت ساخته شد تا تغییری دو طرفه ایجاد 
کند هم در اعضا و دانشجویان و هم در محالت و خانواده های دچار معضل. خانه ی ایرانی رفتن اجتماع به حاشیه است و 
خانه هنر جمعیت، آمدن حاشیه به اجتماع. این فعال اجتماعی گفت در نامه ی اعتراضی )پتیشن( رویا تمام مسائل الزم را 
خواستیم و برایمان سوال است چرا مردم واکنش الزم را ندارند؟ چرا مردم ما مطالبه نمی کنند؟ متاسفانه گاهی چالش های 

حمایتی-قانونی از زنان و کودکان به شدت دردسر ساز میشود. 
در ادامه مرتضی کی منش گفت: اگر موضوع فقر را در نظر بگیریم وقتی در خانواده و جامعه ای ادامه دار میشود صدمات 
زیادی را به بار می آورد و به نوعی شروع کننده ی چرخه ی جدیدی است و حتی گاهی نتیجه ی آن اعتیاد و بزه است. و 
فقر مادی نسل به نسل به فقر فرهنگی منجر میشود. وی ادامه داد نیاز است که کودک و خانواده و جامعه و حاکمیت در 

راستای هم مورد حمایت قرار گیرند. 

95 در بخش آخر این همایش شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت دانشجویی امام علی )ع( سخن خود را با این موضوع که تیـــر 
سعی دارد حق بیم و بشارتی باشد برای آنهایی که در این راه می مانند، او از پوریا، پسر بچه ای که 9 سال پیش هنگامی که 
در خیابان گذر میکرده دیده است یاد کرد، پوریا از او درخواست کمک میکند؛ میمندی نژاد با پوریا همراه میشود و به خانه ی 
او در دروازه غار میرود او از معنای گود میگوید که جایی است برای نتیجه ی فراموشی های ما گویی سطل آشغالی شده از 
غفلت ها و بی تفاوتی های ما؛ پس از چند روز پیگیری برای تهیه ی خانه ای برای مادر پوریا که زنی معصوم بوده مراجعت 
میکنند که متوجه می شوند متاسفانه پوریا که معتاد به کراک بوده مرده است. میمندی نژاد ادامه داد: ما چطور میتوانیم جواب 
خون پوریاها را بدهیم؟ ما دو راه داریم یا چون موسی شویم که در مقابل فرعون ایستادگی کرد و یا در طاغوت جهل خود 
بمانیم، او گفت طاغوت حیات ماست که گاهی همه چیزش طاغوتی است. آیا برای نجات فرزندانمان قیام کردیم؟ او گفت 
حیات طیبه ی ما کجاست وقتی کودکی چون پوریا به من نگاه میکند و میگوید دنیایی را که برایم یک کتانی نمیدهد 
نمیخواهم! به نظر این فعال اجتماعی کارمندان دولتی ما بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر است، پس نمیتوانیم دولت را 
تنها مقصر بدانیم! او گفت ما هر روز از پل صراط کودکان کار رد می شویم و وای که چقدر آنها از ما متنفرند. میمندی نژاد، 
از مینا زمانیان که سازنده ی تمام خانه های علم است و آغازگر طرح کودکان بی کتاب میخواهد که به روی صحنه برود؛ او 
دختری است که کودکیش را درخاک سفیدی که پر از درد و افیون اعتیاد است گذرانده و در حال حاضر خود مددکار است و 
مسئول خانه ی ایرانی قوچان. زمانیان از دردهایی که در جانش النه کرده بود گفت، او گفت که کودکی 2 ساله را دیده که 
به جای شیشه ی شیر، پایپ به دست میگرفت یا نوزادی که به فروش میرفت یا از درِد زن هایی گفت که در کوچه ها و 
خیابان ها تنها مانده اند. در آخر این همایش، کودکان خانه علم خاک سفید پس از اجرای پرفورمنس خود، اعضا را به لبیک 

گویی و بستن پیمانی عاشقانه، فراخواندند.
 الزم به ذکر است در این مراسم تئاتری به اسم زندگی رویا توسط چند تن از اعضای جمعیت و جوانان تحت پوشش جمعیت 
اجرا شد که در این تئاتر حال و روز زنان و نوزادانی چون رویا در خیابان به تصویر کشیده شد.پس از این همایش  صدها 
کیسه ی موادغذایی به مناطق محروم و محالت حاشیه ی تهران ارسال شد مناطقی چون: اسالمشهر،شهرری، ابراهیم آباد، 

پاکدشت، قرچک و سایر مناطق،  با حضور خیرین و اعضا و رابطین آن محالت  به دست ایتام و فقرا رسید.

95 تیـــر 



شماره 14 
شهریور 1395

شماره 14 
شهریور 1395 126127

95 مـــرداد  
جشن کارنامه سال 95

این بار کودکان "داد شدند"
در تاریخ 22 مرداد ماه به همت جمعیت امام علی )ع( جشن کارنامه ای برای بیش از 300 کودک خانه های ایرانی واقع 
در محالت حاشیه و معضلخیزی چون : خاک سفید ، لب خط شوش ، فرحزاد، قرچک، احمد آباد مستوفی، مولوی، دروازه 
غار،شهر ری ؛و...  برگزار شد. این جشن به هدف ایجاد انگیزه تحصیلی برای کودکان  و تقدیر از تالش و پیشرفت انها 
هر سال برگزار میشود.قابل ذکر است اکثر فرزندان این سازمان مردم نهاد به شور و هیجان این جشن سال را هرچند به 
سختی ولی با تالش سپری میکنند نکته ی قابل توجه جشن امسال مطالبه گری توسط خود کودکان بود آنها از همه 
ی آحاد جامعه و  از هرکسی که دستش میرسد خواستند تا شرایطی ساخته شود که همه ی کودکان درس بخوانند در 
مدارس خوب تا با آموزش بتوانند روزی لبخند و صلح و آرامش را به دنیا برگردانند . این بیانیه به قلم دختری از فرزندان 
خانه ی علم دروازه غار نوشته شده و در جشن گویی که سالهاست با درد کپر نشینی آشناست این بیانیه را خواند و هر 
گروه کودکان تعدادی به نمایندگی از سایر دوستان خود این مطالبه را امضا و یکصدا با یکدیگر داد شدند از دردهای مردم 
و کودکان سیستان و  بلوچستان که پس از شناسایی های مکرر جمعیت امام علی در بعضی مناطق این شهر ؛شاهد عدم 
حضور پررنگی از حمایت های آموزشی تحصیلی و بهداشتی برای کودکان بودیم اکنون دیدیم که فرزندان ما خود با درد 

آشنا تر و با هموطنان خود بهتر از ما همصدا شده ند متن این بیانیه به شرح زیر است : 
دنیا باید خیلی زیبا باشد، خیلی زیبا . دنیا باید پر از مهربانی باشد مخصوصا برای بچه ها اما نمیدانیم چرا دیگر آن مهربانی 
،  خوشی و زیبایی را ندارد. هر روز در گوشه ای جنگی هست و ظلمی . در این میان کودکان بیشتر از همه آسیب میبینند 
و اذیت میشوند . همه این را میدانیم و میخواهیم دنیا را بهتر کنیم .آیا کسی میداند چطوری ؟ ما بچه ها میخواهیم بیشتر 
بخوانیم و بیشتر بدانیم تا بفهمیم که چطور میشود همه چیز را عوض کرد . باید مدرسه ، کتاب و شرایط مناسبی باشد تا 

یاد بگیریم چگونه این جامعه و آدم هایش را مهربانتر کنیم . 
دوستانمان در سیستان و بلوچستان با سختی های فراوان، در هوای گرم و سوزان زندگی راحتی ندارند. یا در کپر های 

گرم درس میخوانند و یا از حق و توان تحصیل محروم اند. 
ما کودکان خانه های ایرانی جمعیت امام علی )ع( از همه میخواهیم تا کاری کنند که دوستان  سیستانی و بلوچ ما بتوانند 
به راحتی درس بخوانند؛ نه در کپرهای کوچک و گرم یا مدرسه های قدیمی و ویرانه؛ بلکه در کالس های مستحکم و 

آرام . جایی که در آن بنویسند؛ بخوانند و یاد بگیرند که چگونه دنیای ما و دنیای خودشان را زیباتر کنند.

حامیان خانه ایرانی 

ایران کتان
آذرسیماب

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف 

مجتمع آموزشی منظومه خرد
شرکت مهندسی سازه کاو

شرکت تبلیغاتی نقشینه
شرکت طراحی مثبت منفی

شرکت صنعتی و بازرگانی صحت
شرکت پارس آنالین 

وبسایت آپارات
وبسایت تیوال

 شرکت تبلیغاتی نت برگ
دیجی کاال 

صنایع غذایی پرپروک 
باغ پرندگان

فروشگاه رفاه )اختصاص یک غرفه برای 
فروش محصوالت کارآفرینی جمعیت (

شرکت  تهویه آرسام )کرج(
شرکت  استام  صنعت )کرج(

مجموعه ورزشی چمن مصنوعی 
ایران زمین )ساری(

مجتمع فرهنگی-آموزشی احسان)شیراز( 
چاپخانه حافظ )شیراز(

کمیته درمان : 
ضمن تشکر ویژه از تمام پزشکان و 
دندانپزشکان خانه درمان جمعیت که 
به صورت داوطلبانه به درمان کودکان 

اهتمام دارند، از مراکز زیر به طور 
خاص تقدیر و تشکر داریم:

تهران :
سپید پرتو

وایت
ابن سینا

داروخانه دکتر طوسي

کرج :
بیمارستان شهید مدنی دکتر عماد

مرکز چشم پزشکی نوردیدگان

با تشکر ویژه از چاپ آریاجناب آقای نعیمی

آدرس خانه های ایرانی جمعیت امام علی )ع( 

خانه ایرانی مولوی : تهران ،خیابان مولوی ، نرسیده به چهارراه شاپور ، روبروی خیابان تختی، کوچه قفلسازان، نبش بن بست مهر علی، پالک 3
خانه ایرانی اشتغال: خیابان مولوی، چهارراه وحدت اسالمی، جنب بانک صادرات، کوچه رشیدی، بن بست اول غربی، پالک 1

خانه ایرانی خاک سفید : تهران،  فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره، خیابان زهدی، 20 متری ولیعصر، پالک 2
خانه ایرانی اشتغال : فلکه دوم تهرانپارس، خیابان زهدی شمالی، کوچه مبین علی، پالک 8 ، زنگ 3

خانه ایرانی دروازه غار : تهران ،میدان محمدیه، کوچه شهید داود عظیم زادگان، کوچه شهید حمیدرضا مال حسین چاووشی ، پالک10
خانه ایرانی شوش لب خط: میدان شوش، نرسیده به چهارراه لب خط، کوچه توکلی ) انتهای کوچه 12 امامی(، پالک 21

خانه ایرانی فرحزاد : تهران ،فرحزاد ، باالتر از اتوبان یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی، خیابان امامزاده داود، کوچه جهانی ، پالک 4
خانه ایرانی اشتغال : تهران ،فرحزاد ، باالتر از اتوبان یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی، خیابان امامزاده داود، کوچه جهانی ، پالک 5

خانه ایرانی شهر ری : تهران،خیابان فدائیان اسالم، شهرک جوادالئمه ، کوچه بنی هاشم ، پالک 21
خانه ایرانی احمد آباد مستوفی : تهران، آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، خیابان بسیج، خیابان ولیعصر شمالی، پالک 161

خانه ایرانی سرآسیاب مالرد: تهران، سرآسیاب مالرد، خیابان حافظ ، ده متری احدثی، بن بست سوم، پالک 347
خانه ایرانِی درمان: تهران، خیابان طوس بعد از تقاطع قصرالدشت، نرسیده به خیابان خوش، کوچه تابران، بن بست شفیع پور، پالک 2

خانه ایرانی داوود آباد : قرچک،  روستای داود آباد، روبروی کالنتری، پالک 157
خانه ایرانی پاکدشت: پاکدشت، میدان قوهه، کوچه نیلوفر پنج، پالک 73

خانه ایرانی جعفرآباد:کرمانشاه، جعفرآباد، خیابان ابوذر، کوچه آزادی
خانه ایرانی نقلیه: کرمانشاه، خیابان صابونی، کوچه 15متری احمدوالیتی، پالک122

خانه ایرانی اشتغال : کرمانشاه، جعفرآباد، خیابان ابوذر، کوچه صیادی، پالک7

خانه ایرانی ملک آباد : کرج، جاده قزل حصار، ملک آباد، خیابان قره حسنلو، پالک 12

خانه ایرانی طبرسی : مشهد، طبرسی شمالی24، انتهای رجب زاده سه، سمت راست، اولین خانه.
خانه ایرانی قلعه ساختمان : مشهد ،ابتدای جاده سرخس، شهرک شهید رجایی)قلعه ساختمان(، حر 13,14 پالک 145

خانه ایرانی قلعه خندان: گرگان، فلکه مازندران، خیابان ایرانمهر، انتهای کوچه ابوذر یکم، درب آبی کوچک، پالک 10

خانه ایرانی ترک محله : ساری ، بلوار امیر مازندرانی ، خیابان نوری ، کوچه نوری 3 ، کوچه اول
خانه ایرانی اشتغال: ساری، بلوار کشاورز، کوچه کشاورز ششم، کوچه احسان، جنب پارکینگ درمانگاه انصار، پالک 4600

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

خانه ایرانی کلهری)حامی کودکان اسماعیل آباد و شهر قائم( : قم ، خیابان کلهری، کوچه 24، مدرسه شهید ولی

خانه ایرانی بهبهانی: بوشهر، باالتر از سه راه ششم بهمن، به سمت گمرک، روبروی پارک باسیدون، کوچه نسیم 23، جنب مسجد

خانه ایرانی زینبیه : اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان آیت اهلل غفاری، کوی آزادی،16 متری سهراب سپهری، بن بست اول

دفتر دانشگاهی : تهران ، خیابان آزادی ، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان شهید رضایی، دفتر جمعیت امام علی )ع(   
خانه ایرانِی هنر و باشگاه هواداران جمعیت : میدان انقالب، خیابان کارگرجنوبی، کوچه مهدیزاده، پالک 24 تلفن : 09385200370

دفتر مرکزی : خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی)ویال(، کوچه هشتم، پالک 6 .
 روابط عمومی :  88930816 021   تماس شنبه تا چهارشنبه 10 تا 16 .

پیش از مراجعه به خانه های ایرانی واقع در شهر خود، ابتدا از روابط عمومی، روزها و ساعات فعالیت هر مرکز را جویا شوید.
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