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همکاران این شماره:

زهـــرا رحیمـــی خامنـــه ،ســـارا رضایـــی ،فرزانـــه قبـــادی ،زهـــرا کهـــرام،
محمدعل ــی آزادپ ــور ،رض ــا ش ــفاخواه ،رض ــا مش ــتاقی ،رقی ــه حس ــینی،
پ ــگاه امی ــری ،میث ــم واح ــدی ،ایلی ــار راب ــط ،روزب ــه اس ــماعیلی ،محم ــد
طالقانــی ،ملیحــه میرجعفــری ،رویــا منوچهــری ،کتایــون افــرازه ،حبیــب
فاتــح ،مریــم عنبرســتانی ،فریبا کربالیــی ،محمدامین عابدینــی ،علیرضا
خادمباشــی ،محیــا واحــدی ،طــراوت مظفریــان ،مریــم افرافــراز ،راحلــه
ت قدمگاه ــی ،به ــار کرمان ــی،
پرنی ــان ،اس ــما روانخ ــواه ،نرگ ــس س ــادا 
نعیمــه نیــازی ،حميــده احمدســيماب ،زهــرا بلــوچ ،محمــد روســتازاده،
مین ــو غالم ــی ،عطی ــه ت ــوکل نی ــا ،امی ــد همای ــی ،س ــارا سرس ــیل ،نیم ــا
اســـماعیلی ،فتانـــه اصغـــری ،زهـــرا اکبـــری صفـــا ،سوســـن مازیارفـــر

صفحه آرایی و گرافیک :بهزاد حاجیبیکلو
طرح روی جلد :نگین احتسابیان
طرح پشت جلد :الله آشوری
تصاویــر جلــد و طرح هایی که در داخل نشــریه اســتفاده شــده انــد و نام صاحبان
ـی
آث ــار در کنارش ــان ذک ــر ش ــده  ،برگرفت ــه از سلس ــله آث ــار نمایش ــگاه دیجیتال ـ ِ
«خانــه بخــت کجاســت؟»  ،پیرامــون ازدواج کــودک اســت کــه توســط انجمــن
تصویرســازان کشــور در همیــاری بــا جمعیــت امــام علــی(ع) برگــزار گردیــد.

تصویرگر :مریم تاروردی
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بیایید از سرمایههای ملی

رسمقاله

محافظتکنیم

ای نوازنده

عالم

برخـــورد منطقـــی و مطلـــوب افـــراد بـــا ســـرمایه هایشـــان چیســـت؟ما بـــا
ســـرمایه هـــای مـــادی خـــود چـــه برخـــوردی مـــی کنیـــم؟ قطعـــا ســـعی
مـــی کنیـــم کمابیـــش بـــرای محفـــوظ ماندنشـــان ،ارتقـــاء میزانشـــان،
تبدیلش ــان ب ــه احس ــن ،انتخ ــاب بهتری ــن راه نگه ــداری و افزای ــش ،مص ــون
ماندنشـــان از انـــواع ریســـک هـــا و تهدیـــدات تـــاش کنیـــم .روحیـــات
متفاوت ــی در اف ــراد مختل ــف نس ــبت ب ــه س ــرمایه و پ ــول وج ــود دارد ،ام ــا
وارســـته تریـــن افـــراد نیـــز هرگـــز پـــول و دارایـــی خـــود را در جـــوب
خیابـــان نمـــی ریزنـــد .توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع حتـــی بدانجـــا مـــی
رس ــد ک ــه دولته ــا معم ــوالً برنام ــه ه ــا و بودج ــه ه ــای زی ــادی را ص ــرف
جـــذب ســـرمایه هـــای ســـرگردان ،ســـر و ســـامان دادن بـــه امـــوال بـــدون
صاح ــب و  ...م ــی نماین ــد .حت ــی ب ــه ای ــن فک ــر م ــی کنن ــد ک ــه چگون ــه
مـــی تـــوان از ســـرمایه گـــذاری هـــا و دارایـــی هایـــی کـــه اصلشـــان در
داخل کشور نیست ،ایجاد درآمد برای کشور نمود.

! ...

الهی! روزگاری تو را میجستم وخود را مییافتم ،اکنون خود را میجویم و تو را مییابم.
الهی! ای مهربان فریادرس! عزیز آنکسی که او با تو یک نفس ،نفسی که آ ن را حجاب ناید از پس.
الهی َگهی به خود نگرم ،گویم ازمن زارتر کیست؟ َگهی به تو نگرم ،گویم از من بزرگوارترکیست؟
الهی! ای سزای َک َرم ،ای نوازنده عالم ،نه با وصل تو اندوه است و نه با یاد تو غم.
الهی! ادای شکر تو را هیچ زبان نیست و دریای فضل تو را هیچ کران نیست و س ِّر حقیقت تو بر هیچکس عیان
نیست ،هدایت کن بر ما رهی که بهتر از آن نیست...
خواجه عبداهلل انصاری

24

زهرا رحیمی خامنه

صبوت(کودک) بدان سبب ،تازگی می آورد
.

که جهان را نو می بیند

موالنا  ،فیه ما فیه

مطمئنــاً اگ ــر ق ــرار باش ــد ف ــردی در س ــمتی ب ــرای ک ــودکان ی ــا درب ــاره آن ه ــا س ــخنرانی
کن ــد ،از واژه ه ــای س ــرمایه ه ــای آین ــده ی ــا آین ــده س ــازان اس ــتفاده خواه ــد ک ــرد و
مطمئنــاً ش ــنوندگان نی ــز خواهن ــد دانس ــت ک ــه ای ــن واژه ه ــا تعارف ــی کلیش ــه ای بی ــش
نیســـتند .چـــرا کـــه شـــواهد و قرائنـــی دال بـــر ایـــن نـــگاه در بطـــن مناســـبات اجتماعـــی
بـــه چشـــم نمـــی خـــورد .مـــا ســـرمایه هـــای مادیمـــان را محافظـــت مـــی کنیـــم و فکـــر
م ــی کنی ــم پ ــول و ثروت ــی ک ــه ب ــه چش ــم دی ــده م ــی ش ــود ،در آین ــده ب ــرای خان ــواده
م ــا و مملک ــت م ــا نج ــات بخ ــش خواه ــد ب ــود ،ام ــا ای ــن را در نظ ــر نم ــی گیری ــم ک ــه
ثــروت و ســرمایه اصلــی یــک کشــور -در مفهــوم واقعــی و دور از تعارفــات در چــه شــرایطی
نگه ــداری م ــی ش ــوند و نش ــو و نم ــا م ــی کنن ــد .آی ــا ش ــما س ــرمایه هایت ــان را در می ــان
زبال ــه ه ــا م ــی ریزی ــد؟ ام ــا ک ــودکان بس ــیاری زندگ ــی خ ــود را در می ــان س ــطل ه ــای
زبالـــه و بـــا زبالـــه گـــردی ســـپری مـــی کننـــد و گاه همچـــون احـــد و صمـــد ،در میـــان
ش ــعله ه ــای آت ــش دون همت ــی ه ــا م ــی س ــوزند و پرپ ــر م ــی ش ــوند  ...آی ــا م ــا اگ ــر
در معاملـــه ای بـــه جـــای ریـــال ،دالر دریافـــت کنیـــم ،پریشـــان شـــده و دالرهـــا را جمـــع
م ــی کنی ــم و از مرزه ــا رد م ــی کنی ــم؟ خی ــر  ...ام ــا بس ــیاری از ک ــودکان ک ــه حت ــی از
حق ــوق اولی ــه خ ــود برخ ــوردار نیس ــتند و در ای ــن وانفس ــای کاه ــش جمعی ــت ،حضورش ــان
در ای ــن کش ــور م ــی توان ــد فرص ــت تلق ــی ش ــود ،در قال ــب ط ــرح های ــی جم ــع آوری
مـــی شـــوند و تصمیـــم گرفتـــه مـــی شـــود کـــه بـــدون خانـــواده خـــود بـــه آن ســـوی
مرزه ــا منتق ــل گردن ــد .ان ــگار ک ــه م ــا مناب ــع و مخ ــازن ذی قیمت ــی را بیابی ــم و بالفاصل ــه
ب ــه ص ــورت رای ــگان ،ب ــه خ ــارج از کش ــور منتقلش ــان کنی ــم (ای ــن مطل ــب مغای ــرت ب ــا
سیاســـتمند کـــردن رفتـــار بـــا مهاجـــران نـــدارد ،تأکیـــد روی بازگردانـــدن کـــودک تنهـــا
به کشوری است که برای آن کودک کام ً
ال غریب و ناشناخته است).

از مصادیـــق کـــه بگذریـــم ،قوانیـــن بـــه عنـــوان چهارچـــوب تعییـــن نحـــوه رفتـــار بـــا کـــودکان رخ مـــی نماینـــد .قوانینـــی کـــه حتـــی بـــی پنـــاه
تریـــن کـــودکان را در مقابـــل دمِ دســـت تریـــن تهدیدهـــا حمایـــت نمـــی کننـــد .انـــگار شـــما بـــرای محافظـــت از ثروتتـــان هیـــچ چهارچـــوب و نقطـــه
اتکایـــی نداریـــد و اگـــر فـــردا روزی دزد و آتـــش ســـوزی و  ...ثروتتـــان را تهدیـــد نماینـــد ،دســـت روی دســـت مـــی گذاریـــد و تماشـــا مـــی کنیـــد.
علیرغـــم ایـــن کـــه چـــه در دیـــن مبیـــن اســـام کـــه دیـــن رســـمی کشـــور اســـت و چـــه در فرهنـــگ قدیـــم ایرانـــی بـــه لحـــاظ عملـــی و توصیـــه
ای ،کـــودکان دارای جایـــگاه ویـــژه ای بـــوده انـــد ،مـــا هـــم اکنـــون بـــا ادعـــای زیســـت در کشـــوری کـــه بـــه ایـــن دو عقبـــه خـــود مـــی بالـــد،
کمتری ــن ح ــد حمای ــت از ک ــودکان را داری ــم .ای ــن ام ــر اگ ــر چ ــه ممک ــن اس ــت حت ــی در ظاه ــر قوانی ــن نی ــز مش ــهود باش ــد ،ام ــا در عم ــل اس ــت
ک ــه خ ــود را ب ــه ص ــورت تم ــام ب ــه رخ م ــی کش ــد و م ــا در م ــوارد متع ــدد ش ــاهد ب ــوده ای ــم ک ــه در براب ــر بدتری ــن آزاره ــا و صدم ــات جس ــمی
و روحـــی بـــه کـــودکان ،بـــا اتـــکا بـــه قوانیـــن و ضمانـــت اجرایـــی آنهـــا ،کمتریـــن دســـتاوردها را بـــا توجـــه بـــه پیشـــینه فرهنگـــی ،دســـتورات
اکی ــد دین ــی در مقایس ــه ب ــا وضعی ــت بس ــیاری کش ــورهای جه ــان ،دارا هس ــتیم .الیح ــه ای ک ــه ب ــرای بهب ــود ای ــن وضعی ــت ب ــه مجل ــس داده ش ــده
است ،هم اکنون شاهد عمر دو مجلس است و شاید دوره های مجلس دیگری را هم بدون طرح این الیحه شاهد باشیم.
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این قصه ،حکایتی است از اندکی از آن چه بر کودکان حاشیه نشین رفته است و می رود.
رشوع قصه اپوریق
« ابغبون» رضا مشتایق :و امیدواریم کاری کنیم که نگویند« :خواهد رفت».
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در برخ ــورد ب ــا ای ــن الیح ــه ،ه ــراس های ــی از بازگردان ــدن
حـــق کـــودکان بـــه آنهـــا در میـــان تصمیـــم گیـــران بـــه
چش ــم م ــی خ ــورد ک ــه ب ــا الفاظ ــی چ ــون ایج ــاد توق ــع
زیـــاد در کـــودکان و نظایـــر آن یـــاد شـــده کـــه حاکـــی
از عـــدم ارزش گـــذاری درخـــور بـــه مفهـــوم کودکـــی در
کش ــور اس ــت ،در همی ــن راس ــتا بای ــد خاط ــر نش ــان ک ــرد
مفهـــوم کـــودک و کودکـــی آنقـــدر پیـــش پاافتـــاده و غیـــر
مهـــم تلقـــی مـــی شـــود کـــه در قوانیـــن مختلـــف تعریـــف
واحـــدی از آن لحـــاظ نگردیـــده اســـت و در بســـیاری از
مواقـــع اختیـــارات و وظایفـــی کـــه بـــر دوش یـــک کـــودک
نه ــاده م ــی ش ــود ،در ای ــن ع ــدم هماهنگ ــی قوانی ــن دچ ــار
تعـــارض مـــی شـــود .بـــرای مثـــال یـــک دختـــر در ســـیزده
ســـالگی مـــی توانـــد ازدواج کنـــد ،امـــا اختیـــار تملـــک
امـــوال خـــود را تـــا زیـــر هجـــده ســـال نـــدارد و گرچـــه
مـــی توانـــد ازدواج کنـــد و بـــرای سرنوشـــت خـــود (در
بهتریـــن حالـــت در مـــوارد ازدواج هـــای غیـــر اجبـــاری)
تصمی ــم بگی ــرد ،ام ــا ح ــق ش ــرکت در انتخاب ــات و مش ــارکت پایــان نــگاه بــه چهارچــوب هایــی کــه بــر سرنوشــت کودکانمــان حاکــم
مــی کنیــم را بــه کالم حضــرت علــی(ع) مزیــن کنیــم کــه فرمودنــد:
در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود را ندارد.
ای ــن ک ــه ک ــودکان ب ــی پن ــاه تری ــن ،ب ــی گن ــاه تری ــن و
زیباتری ــن موج ــودات ای ــن جه ــان هس ــتند و لبخندش ــان ،از
مع ــدود حادث ــه ه ــای زیب ــای جه ــان ماس ــت و ممانع ــت از
آس ــیب دی ــدن آنه ــا و صیان ــت از کودک ــی ه ــا در اولوی ــت
اس ــت ج ــای بح ــث و اس ــتدالل ن ــدارد ،ام ــا همانط ــور ک ــه
ش ــاهدیم واقعی ــت ه ــای جامع ــه م ــا از جن ــس ای ــن ن ــگاه
نیســـت و تـــاراج کودکـــی هـــا کـــه اعضـــاء جمعیـــت هـــر
روز بـــی پناهانـــه شـــاهد آن هســـتند ،از وضعیـــت مناســـبی
حکایـــت نمـــی کننـــد و از آنجـــا کـــه امـــروز همـــه
مناســـبات و تصمیـــم گیـــری هـــا رنـــگ و بـــوی مـــادی
ب ــه خ ــود گرفت ــه اس ــت ای ــن گفت ــار از ای ــن منظ ــر مط ــرح
م ــی ش ــود ک ــه واژه س ــرمایه حساس ــیت برانگی ــز ش ــود و
در می ــان مناس ــبات کاس ــبکارانه اذه ــان دو دو ت ــا چهارتای ــی
نیـــز بتـــوان جایـــی و ضرورتـــی بـــرای احقـــاق و صیانـــت
از حقـــوق کـــودکان جامعـــه یافـــت و اولویتـــی را بـــه آن
اختص ــاص داد .ش ــاید بت ــوان ب ــه ج ــای آن ک ــه ک ــودکان را
در زم ــره داش ــته ه ــای پدرانش ــان ش ــمرد ،ب ــه عن ــوان س ــرمایه
ه ــای مل ــی نی ــز ب ــه آنه ــا ن ــگاه ک ــرد (در تکمی ــل ف ــرض
قبــل) و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اگــر کودکــی در کنــج
ی ــک مرک ــز بازیاف ــت در غن ــی آب ــاد س ــوخت ،ع ــاوه ب ــر
ایـــن کـــه دو فرزنـــد از خانـــواده ای کـــم شـــدند ،ســـرمایه
اجتماعـــی ،معنـــوی و حتـــی مـــادی جامعـــه مـــان هـــم بـــه
بـــاد رفتـــه اســـت .مطمئنـــاً در ایـــن صـــورت همـــان نـــگاه
ه ــای کاس ــبکار ،ب ــا محاس ــباتی اندک ــی بلن ــد م ــدت ت ــر
بـــه نتایـــج جدیـــدی در زمینـــه هـــای مختلـــف خواهنـــد
رس ــید و کلم ــه می ــراث تم ــام نس ــل ه ــا را در برخ ــورد ب ــا
ذخایـــر ملـــی و منابـــع طبیعـــی کـــه متعلـــق بـــه کـــودکان
نیز هست به رسمیت خواهند شناخت.
در آن صـــورت بـــرای تـــک تـــک موضوعاتـــی کـــه بـــه
کـــودکان مربـــوط اســـت بیشـــتر فکـــر خواهـــد شـــد و در
س ــرمایه گ ــذاری ه ــای م ــادی و بودج ــه بن ــدی ه ــا ب ــرای
آتیـــه کشـــور ،کـــودکان بیشـــتر دیـــده خواهنـــد شـــد،
حســـاب کـــودکان از والدینشـــان ،بـــا هـــر تفکـــر و ملیـــت
و  ...جـــدا خواهـــد شـــد و بـــرای آن کـــه هیـــچ کودکـــی
در هیـــچ کجـــای ایـــن آب و خـــاک از نداشـــتن حقـــوق
اولیـــه و حمایـــت زجـــر نکشـــد ،تـــک تـــک شـــهروندان
احساس وظیفه و مسئولیت خواهند نمود.
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آداب خود را بر کودکانتان تحمیل نکنید،
زیرا آن ها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.
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راوی این داستان ،امید داشته است که با حضور در خانههای علم واقع در حاشیهها چنین کند.
و امروز به یقین رسیده است که بدون گفتن آن چه به چشم دیده است به نادیدگان ،این اتفاق نخواهد افتاد.
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یک پرسش در آستانه سال نو

وقتی هنوز می توان غرق شد،
چرا نا امید شویم؟
aurore

مرتضیکیمنش

6

ســـال نـــو بـــه چـــه درد میخـــورد؟
کاش همیشـــه در همیـــن ســـال
میماندیـــم .رنجهـــای همیـــن یـــک
ســـال بـــرای هفـــت پُشـــتمان بـــس
اســـت .هضـــم کـــرد ِن یکـــی از ایـــن
اتفاقـــات شـــوم ،همـــه عمـــر آدم را
ه ــم ببلع ــد ،میس ــر نمیش ــود .ش ــنیدن
خبـــ ِر ســـوزاندن چادرهـــای آوارگان
بیابـــان هـــای شـــهریار ،آدم را اگـــر
آدم باشـــد ،پیـــر میکنـــد .مـــرگ
رویـــای شـــش ماهـــه در اثـــر اعتیـــاد
ب ــه همچنی ــن .ای ــن آخره ــای س ــال
هـــم دو کـــودک کـــه زیباییشـــان بـــه
آفتـــاب طعنـــه میزنـــد ،در آتـــش
میســـوزند و خاکســـتر میشـــوند.
تریلــ ِی اخب ــارِ س ــیاه ،خیل ــی س ــنگین
اس ــت و نمیش ــود در ای ــن ی ــک صفح ــه
مطل ــب ،ب ــارش را پی ــاده ک ــرد .پی ــاده
هـــم کـــه کنیـــم چـــه فایـــده دارد؟
ق ــرار اس ــت اش ــک ب ــه گوش ــه چش ــممان
بنشــیند؟ قــرار اســت ســه ســاعت حالمــان
بــد شــود و در خودمــان فــرو رویــم تــا
ســـرگرم ِی بعدیمـــان از راه برســـد و
دوبـــاره غـــرق روزمرگیمـــان شـــویم؟
قــرار اســت ورق بزنیــم و بگذریــم؟ زیــر
لب آهی بکشیم و تمام؟!
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در ذهنم شهری ساختهام از مردمانی که آه میکشند ،آن هم درست وقتی که باید سرتاپا آتش شوند و تیرگی را بسوزانند .آن قدر آتش نمیشوند تا
آتش به پالسکویِ خیابان جمهوریشان افتد .آن قدر آتش نمیشوند که آب همه چیزشان را بروبد و ببرد ،از جمله آبرو ...شه ِر من به بیآبرویی ها
عادت کرده است .وقتی کودکی در زجر و ظلم میمیرد ،وقتی زنی تن به صاحبخانه یا رهگذری عیاش میسپارد تا سقفی باالی سرش و نانی در سفرهاش
و جانی در جسم فرزندان کوچکش بماند ،وقتی دست لطیف کودکانش در میان زبالهها و در دوخت و دوزِ کیف و کفش در کارگاه ها ،ضخام ِت دست
پیرمردان را به ارث میبرد ،وقتی نوزادی به صد هزار تومان برای تکدیگری در باقی عمر به فروش میرسد  ...شه ِر من بی آبرو میشود و حواسش
نیست؛ یا دیگر برایش مهم نیست.
آبروی ما امسال هم رفت و آیا سال جدید میآید تا دوباره چون کودکی مطهر و طاهر به آستانه زندگی درآییم و از نو تکرار کنیم نبودن خود را؟
این چه حکمتی است که در گذر ایام ،گریبا ِن وجود ما را میگیرد؟ کاش تقویم از این سال عبور نمیکرد .اما عبور خواهد کرد و چاره ای نیست .مگر
به شهر خیالی خود پناه ببرم .اینجاست که دستور میدهم تقویم سال  96منتشر نشود .ساعتها به عقب بازگردند .ذره ذره همه چیز به لحظه و لحظه های
قبل بازگردد .زمان را مخیر خواهم ساخت که میان توقف و بازگشت ،یکی را برگزیند و دیگر ما را به پیشگاه لحظات تلخ و جانکاه جدید نبرد .شهری که
در ذهن دارم فرصتی میخواهد برای داغداری .برای عزا گرفتن .برای سالها و سالها ماتم .دستورِ مرور میدهم .مرور همه آن چه که در این دیار بر
کودکان و زنان رفته است .قصه های ناگفته باید از زبان رنج دیدگان بازگو شود .بس است! دیگر بس است پیش رفتن در زمان...
در شهر من ،مردمان به مرور خود نشسته اند .تانک ها ایستاده اند ،هواپیماهای بمب افکن فرود آمده اند .جنگها به سرنوشت آتش بس دچار آمدهاند.
شهرها کمی نفس میگیرند .کمی آرام میشوند .اما اندکی نمیگذرد که صدای شیون برمیخیزد .شیونی جنون آمیز و غریب؛ و این بار نه از گلویِ
داغدیدگان و جنگزدگان و گرسنگان ...صدایِ انسان است که بر انسانی ِت تمام شدهاش در تمام این قرون سیاه میگرید .وقتی تقویم تمام میشود ،وقتی
درنگ جایز میشود ،وقتی آدمی رخصت تماشای روح و روحانی ِت درونش را به دست میآورد ،ابرهای دلش میبارند .مهم نیست که زمان عقب میرود و
احد و صمد زنده میشوند ،رویا زنده میشود و به بطن مادرش باز میگردد و هزاران هزار انسان دیگر  ،از دردهایشان دور میشوند ...مهم این است که
شهروندان شهر من ،پی میبرند که انسانیتشان سوخته است و تمام شده .تمام این سالها فرصتی پیش نیامده بود تا پیشانی و تقدیر خود را نگاهی اندازند و
پایا ِن انسان را درخویش نظاره کنند .ما دیگر فقط حیوانات ناطقیم .حیوانات سخنگوییم .حیواناتِ کارمندیم .حیواناتِ خندانیم .حیواناتِ سرگرمیسازیم.
مردمان شهر من ،می دانند جایی گم شدهاند .نمیدانند کجا .فقط بازگشت زمان یا توقفش به آنها یادآور شده است که جایی از قافله جا ماندهاند .قافله
انسان بودن.
فارغ از شهری که من در خیال میسازم اما ،سال جدید در راه است و بازگشتن زمان به عقب ناممکن است و آدمی را برای ادامه راه ،امیدی الزم است.
امیدی که اگر دریغ شود ،درد فزونی خواهد گرفت و تیرگی انبوهتر خواهد شد .پس چارهای نمیماند و تصمیم روشن است و ما نا امیدان این خاک،
نخواهیم بود .به سرودی بلند ،به فریادی رسا و به تکرار داستان آدمیت ،قلب خود را برکف دستانمان میگیریم و با کودکان دردمند دیارمان تقسیمش
میکنیم .میخواهیم سمیع باشیم و بصیر .البالی همه این نشدن ها و غم های خوردکننده ،هنوز جایی هست که بخواهیم و بتوانیم در آن ،به انسانیت
خود سالم کنیم و تجربه کنیم بودنی حقیقی را ؛ به دور از خودپرستی ،به دور از شناعت و دنائت طبع ،به دور از غلتیدن در ورطه فساد و تباهی.
راستی وقتی هنوز میتوانیم غرق شویم ،چرا نا امیدی؟!
چرا یأس را به سال جدیدمان راه دهیم وقتی هنوز جایی هست که خود را در آن غرق کنیم و از ساح ِل بی دردی و بی تفاوتی بگریزیم...؟
آری!
میان همه شهرهای دودگرفته و بی رحم ،میان همه شهرهایی که از نور خدا و شرافت بشر خالی شده اند ...جایی هست ،شهری هست که کنار هم جمع
شویم ،جایی که خود و همه ترسها و منفعتطلبیها و حقارتهایش را در عش ِق ناب کودکان خاکسفید و دروازه غار و لب خط و مولوی و فرحزاد
و پاکدشت و احمد آباد و شهرری و قرچک و قلعه ساختمان و طبرسی و جعفرآباد و نقلیه و شهرک صنعتی و سعدی و ترک محله و نوبنیاد و زینبیه و
کلهری و بهبهانی و قلعه خندان و ملک آباد و سرآسیاب ...غرق کنیم و از خود بزداییم ...این شه ِر ماست.
من شما را به این شه ِر واقعی دعوت می کنم .شهری که «خانه های ایرانی»  ،پایتختش و کودکان ،ستاره های درخشان آن هستند.
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اسامی و مکانهای این قصه واقعی نیستند اما ماجراهای آن ،حقای ِق دیده و تجربه شدهی داوطلبین جمعیت امام علی (ع) اند.
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وقیت که ما خواب بودیم

به بهانه سوختن دو کودک زبالهگرد

این آتش سالهاست

زبانه میکشد
فرزانه قبادی

هنوز بچهها داشتند فریاد میزدند و
من صدایشان را میشنیدم .تنشان
داشت میسوخت اما شعلههای
ش آنقدر زیاد بود که من نتوانستم
آت 
کار زیادی بکنم و در همین حال
بود که خودم هم سوختم .مردم
برای کمک آمدند اما کار از کار
گذشته بود.
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ش آنقـــدر زیـــاد بـــود
«هنـــوز بچههـــا داشـــتند فریـــاد میزدنـــد و مـــن صدایشـــان را میشـــنیدم .تنشـــان داشـــت میســـوخت امـــا شـــعلههای آتـــ 
ک ــه م ــن نتوانس ــتم کار زی ــادی بکن ــم و در همی ــن ح ــال ب ــود ک ــه خ ــودم ه ــم س ــوختم .م ــردم ب ــرای کم ــک آمدن ــد ام ــا کار از کار گذش ــته ب ــود ».اینه ــا
روای ــت نج ــم الدی ــن از روز حادث ــه اس ــت .پ ــدر دو کودک ــی ک ــه زن ــده زن ــده در آت ــش س ــوختند .اح ــد و صم ــد دو ب ــرادر  7و  8س ــاله ک ــه شغلش ــان
جم ــع آوری ضایع ــات ب ــود .قص ــه را هم ــه میدانن ــد .دو ب ــرادر .مدت ــی ف ــال ف ــروش چهارراهه ــای پایتخ ــت بودن ــد .بهزیس ــتی دستگیرش ــان میکن ــد.
منتق ــل میش ــوند ب ــه مراک ــز نگه ــداری از ک ــودکان بدسرپرس ــت .ام ــا بع ــد از چن ــد روز ب ــا تحوی ــل بچهه ــا ب ــه پ ــدری ک ــه ت ــا چن ــدی پی ــش درگی ــر
اعتی ــاد ب ــوده و هن ــوز ش ــرایط پذیرفت ــن حضان ــت بچهه ــا را ن ــدارد ،موافق ــت میش ــود .پ ــدر ب ــه تازگ ــی از اعتی ــاد ره ــا ش ــده .م ــادر در ح ــال ت ــرک
اعتی ــادش در کم ــپ اس ــت .جمــعآوری ضایع ــات و کار در مح ــل تفکی ــک زبال ــه میش ــود ش ــغل جدی ــد دو ب ــرادر .دو ب ــرادری ک ــه اوراق هوی ــت ندارن ــد.
گاراژ مأمن ــی اس ــت برایش ــان ت ــا از دس ــت بهزیس ــتی ف ــرار کنن ــد .پ ــدر خ ــوب میدانس ــت ک ــه س ــازمانهای متول ــی فق ــط در پ ــی پاکس ــازی هس ــتند ن ــه
حـــل مســـئله .آنهـــا در پروژههایشـــان بـــه گاراژهـــا و کارگاههـــای دور افتـــاده و مخوفـــی کـــه کودکیهـــا را بـــه آتـــش میکشـــد ســـر نمـــی زننـــد.
ام ــا ه ــر روز س ــر چهارراهه ــا پی ــش چش ــم م ــردم ش ــهر مان ــور جمــعآوری دارن ــد؛ خب ــر اج ــرای طرحه ــای جمــعآوری ک ــودکان کار ،جمــعآوری
معتـــادان متجاهـــر ،جمـــعآوری متکدیـــان ،جمـــعآوری ...هـــر روز در رســـانهها خودنمایـــی میکننـــد ،امـــا خبـــری از جمـــعآوری پیمانـــکارا ِن همـــکارِ
ش ــهرداری ک ــه ک ــودکان را ب ــه کار میگی ــرد نیس ــت .خب ــر از جمــعآوری کارگاههای ــی ک ــه در ش ــرایط س ــخت ک ــودکان را اس ــتثمار میکنن ــد ،نیس ــت.
بســـیاری از شـــرکتهایی کـــه خدمـــات شـــهری ارائـــه میکننـــد ،بـــه راحتـــی و بـــدون هیـــچ نظارتـــی کـــودکان را بـــه کار میگیرنـــد .ایـــن شـــرکتها
بـــا نقـــض کنوانســـیون حقـــوق کـــودک نـــه مـــورد ســـوال ســـازمانهای متولـــی قـــرار میگیرنـــد و نـــه پاســـخگوی ســـازمانهای مـــردم نهـــاد هســـتند.

خبر اجرای طرح های جمع
آوری کودکان کار ،جمع
آوری معتادان ،جمع آوری
متکدیان ،جمع آوری و ...
هر روز در رسانه ها خودنمایی
میکنند ،اما خبری از جمع
آوری
پیمانکاران همکارِ
ِ
شهرداری که کودکان را به
کار می گیرند نیست .خبر
از جمع آوری کارگاه هایی که
در شرایط سخت کودکان را
استثمار می کنند ،نیست.

قصـــه را همـــه میداننـــد ،روز حادثـــه ،یـــک روز ســـرد دیمـــاه اســـت.
بچهه ــا برگش ــتهاند .ام ــا ن ــه از مدرس ــه ،از پ ــای س ــطلهای س ــیاه مکانی ــزه.
زبالههایـــی کـــه شـــاید بـــه انـــدازه یـــک کـــوه هســـتند ،گوشـــه گاراژ
میگذارنـــد و بـــه کنـــار بخـــاری میرونـــد تـــا ذرهای از ســـرمای جانشـــان
ره ــا ش ــوند .گرم ــای بخ ــاری ک ــم ج ــان اس ــت .ش ــعله را زی ــاد میکنن ــد.
کپســـول گاز گـــرم میشـــود .کپســـول گاز منفجـــر میشـــود .بچههـــا در
اتـــاق محبـــوس شـــدهاند .شـــعلهها بیرحـــم زبانـــه میکشـــند .التمـــاس
بچههـــا شـــعله را آرام نمیکنـــد .در بســـته اســـت .از اتـــاق فقـــط زبانـــه
آتـــش بیـــرون میآیـــد و فریـــاد بچههـــا .پـــدر مـــیدود بـــرای نجـــات.
دســـتش بـــه جایـــی بنـــد نیســـت .او هـــم میســـوزد .او هـــم قربانـــی
اســـت .آتـــش زبانـــه میکشـــد .هـــر شـــعله از گوشـــهای برخاســـته.
بچـــه هـــا مـــرور میکننـــد ،آرزوهایشـــان را ،یکـــی یکـــی آرزوهـــا را
بـــه آتـــش میدهنـــد ،شـــاید آرام گیـــرد .امـــا آتـــش ســـیر نمیشـــود.
بچههـــا آرزوی بـــازی کردنشـــان را تـــوی آتـــش میاندازنـــد .آتـــش
زبانـــه میکشـــد .آرزوی مدرســـه رفتـــن .آتـــش الـــو میگیـــرد .آرزوی
کودکـــی کـــردن .شـــعله ای از پنجـــره ســـر بـــه بیابانهـــای غنیآبـــاد
میگـــذارد .بچههـــا اشکهایشـــان را روی تـــن آتـــش میریزنـــد .آتـــش
بـــه احترامشـــان میایســـتد و قـــد میکشـــد .بچههـــا خســـتهاند.
پـــدر هـــم از تـــاش بینتیجـــه خســـته اســـت .بچههـــا یکدیگـــر را در
آغـــوش میگیرنـــد .آخریـــن آرزویشـــان را در تـــن آتـــش میاندازنـــد و
میخوابنـــد ،بـــرای همیشـــه .بیمارســـتان گفـــت تـــن بچههـــا در آتـــش
ســـوخته .بیمارســـتان اشـــتباه میگفـــت .بچههـــا خیلـــی پیشـــتر از آن
ک ــه آت ــش ب ــه ج ــان گاراژ بیفت ــد س ــوخته بودن ــد .آت ــش نش ــانی گف ــت
دلیـــل آتشســـوزی بایـــد بررســـی شـــود .آتشنشـــانی خوشبیـــن
اســـت و شـــاید نمیدانـــد دلیـــل ایـــن آتشســـوزیها کـــه قربانـــی جـــز
کـــودکان ندارنـــد ،سالهاســـت بررســـی میشـــود امـــا بعـــد از بررســـیها
هیـــچ آتشـــی خامـــوش نمیشـــود .بچههـــا خوابیدهانـــد .چـــه اهمیتـــی
دارد جسمشـــان کجـــا و بـــه چـــه شـــکل آرام گیـــرد .آنهـــا حـــاال آرامنـــد.
همـــه قصـــه احـــد و صمـــد را میدانیـــم .امـــا هنـــوز هـــم غافلیـــم
از کودکانـــی کـــه بـــا شـــرایط مشـــابه ایـــن دو بـــرادر در شـــهر تـــردد
میکننـــد .هـــر روز از کنـــار ســـطلهای بـــزرگ زبالـــه عبـــور میکنیـــم
و در بیشـــتر مواقـــع مـــردان نامرئـــی شـــهر را کـــه تـــا کمـــر در ســـطل
فـــرو رفتهانـــد نمیبینیـــم .کیســـههای بـــزرگ زبالـــه کـــه پـــا در
آوردهانـــد و در کوچههـــا راه میرونـــد را شـــاید ببینیـــم و بـــا فاصلـــه
از کنارشـــان بگذریـــم .امـــا قـــد خمیـــده جـــوان و نوجـــوان و کودکـــی
کـــه زیـــر ایـــن بـــار خُـــرد شـــده نمیبینیـــم .آنهـــا بـــرای مـــا تبدیـــل
بـــه پدیـــدهای عـــادی شـــدهاند .پدیـــدهای کـــه هســـت و نمیدانیـــم از
کـــی و از کجـــا خزیـــده زیـــر پوستشـــهر .نمیدانیـــم زبالهگـــردی در چـــه
تاریخـــی بـــه شـــهر شـــلوغ مـــا پیوســـت .شـــاید از روزی کـــه ســـطلهای
س ــیاه مکانی ــزه س ــر خیابانه ــا س ــبز ش ــد ،زبال ــه گرده ــا راه ــی کوچهه ــا
و خیابانهـــا شـــدند .امـــا پیـــش از آن هـــم ایـــن پدیـــده در محـــل تخلیـــه
زبالههـــای خـــارج شـــهر وجـــود داشـــت .کودکیهـــا هـــم سالهاســـت
ک ــه قربانیان ــد .قربان ــی آت ــش اس ــتثمارهایی ک ــه گوی ــی تمام ــی ن ــدارد.
شماره 15
اسفند 1395

شماره 15
اسفند 1395
قصه اپوریق« ابغبون» :

 خاله این پیرمرده به ما حرف بد میزنه ...میگه بیاید این پو ل رو بگیرید ،بریم کار بد کنیم ...
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پیگیری مطالبات در انتظار پاسخ مسئولین

سالهاســـت کـــه اعضـــاء جمعیـــت امـــام علـــی(ع) اقدامـــات مســـتمری را در خصـــوص مطالبـــات مربـــوط بـــه کـــودکان کار و قوانینـــی کـــه در
ایـــن زمینـــه وجـــود دارد امـــا ضمانـــت اجرایـــی ندارنـــد ،بـــه انجـــام مـــی رســـانند و ایـــن مطالبـــات را پیگیـــری میکننـــد .امـــا پـــس از
فاجعـــهای کـــه در گاراژ زبالههـــا در غنیآبـــاد اتفـــاق افتـــاد ،پیگیـــری حقـــوق مربـــوط بـــه کـــودکان زبالـــه گـــرد و تدویـــن گزارشـــی
مســـتند و مســـتدل در مـــورد شـــرایط زندگـــی ایـــن کـــودکان در سراســـر کشـــور در دســـتور کار جمعیـــت گرفـــت .رویـــا منوچهـــری یکـــی
از فعـــاالن جمعیـــت امـــام علـــی(ع) در ایـــن مـــورد میگویـــد :بعـــد از اتفـــاق کارگروهـــی در جمعیـــت بـــرای مطالعـــه قوانیـــن و بررســـی
شـــرایط زبالهگردهـــا تشـــکیل شـــد .در نمایندگیهـــای جمعیـــت در شـــهرهای دیگـــر ،اعضـــا در حـــال جمـــع آوری اطالعـــات هســـتند
تـــا گزارشـــی تهیـــه کنیـــم در مـــورد اینکـــه چـــه تعـــداد کـــودک زبالهگـــرد در ایـــن شـــهرها هســـتند و چـــه قـــدر درآمـــد دارنـــد،
ضمـــن اینکـــه از بعـــد حقوقـــی هـــم پیگیـــر وضعیـــت کـــودکان کاری کـــه زبالـــه گـــردی میکننـــد هســـتیم .بـــا شناســـایی و تحقیـــق
میدانـــی کـــه تـــا بـــه حـــال انجـــام شـــده یـــک مجموعـــه اطالعاتـــی تهیـــه شـــده اســـت .نکتـــهای کـــه در مـــورد زبالهگردهـــا وجـــود
دارد ایـــن اســـت کـــه زبالهگردهـــا شـــرایط مشـــابه ندارنـــد ،و در عیـــن حـــال ایـــن شـــغل اشـــکال مختلفـــی دارد .هســـتند کســـانی کـــه از
زبالهگـــردی روزانـــه کمتـــر از  5هـــزار تومـــان در آمـــد دارنـــد و در عیـــن حـــال کســـانی هـــم هســـتند کـــه در مـــاه تـــا دو میلیـــون تومـــان
هـــم در آمـــد دارنـــد .بیشـــتر زبالهگردهـــا شـــبها در مرکـــز بازیافـــت میخوابنـــد .منوچهـــری ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه تحقیقـــات میدانـــی
جمعیـــت همچنـــان در ســـطح کشـــور ادامـــه دارد میگویـــد « :عـــاوه بـــر بیانیـــهای کـــه جمعیـــت در روزهـــای بعـــد از حادثـــه منتشـــر کـــرد،
هنـــوز هـــم از مســـئولین مربوطـــه پیگیـــر هســـتیم و مکاتباتـــی انجـــام دادهایـــم تـــا مســـتنداتمان را در خصـــوص وضعیـــت ایـــن بچههـــا در
اختیارشـــان قـــرار دهیـــم و مطالباتمـــان را در ایـــن حـــوزه مطـــرح کنیـــم .در حـــال حاضـــر نامـــه ای بـــه شـــهردار تهـــران و یـــک نامـــه بـــه
دفتـــر ریاســـت جمهـــوری و وزارت کار و رفـــاه اجتماعـــی ارســـال کـــرده ایـــم و در انتظـــار پاســـخ مســـئولین در ایـــن رابطـــه هســـتیم» .

زباله _گردی _حق _کودکان _ نیست

کاربـــران شـــبکههای اجتماعـــی هـــم بـــه شـــیوه خودشـــان بـــا
موضـــوع قربانـــی شـــدن کـــودکان در گاراژ غنیآبـــاد همراهـــی
کردنـــد .پـــس از انتشـــار خبـــر ســـوختن دو کـــودک کار در محـــل
تفکیـــک زبالههـــا در شـــرق تهـــران ،جمعیـــت امـــام علـــی (ع)
ش ــعاری را مط ــرح ک ــرد ک ــه ای ــن ش ــعار تبدی ــل ب ــه ی ــک حرک ــت
نمادی ــن جمع ــی ش ــد و هش ــتگی ش ــکل گرف ــت و بازت ــاب بس ــیاری
در شـــبکههای اجتماعـــی بـــه خصـــوص توییتـــر و اینســـتاگرام
داشـــت .زبال ــه گ ــردی ح ــق ک ــودکان نیس ــت هشـــتگی بـــود کـــه
پ ــا را فرات ــر از دنی ــای مج ــازی گذاش ــت و بس ــیاری از ش ــهروندان
بـــا نصـــب برگههایـــی روی ســـطل هـــای زبالـــه اعتـــراض خـــود
را نســـبت بـــه گســـترش ایـــن پدیـــده کـــه حاصـــل زیادهخواهـــی
شــرکتهای تابعــه شــهرداری و اســتخدام کــودکان معصــوم بــا حقــوق
پایی ــن ب ــرای جمــعآوری و تفکی ــک زبال ــه اس ــت ،اع ــام کردن ــد.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

ابعاد قانونی کار کودکان
مجامـــع جهانـــی ،کـــودک را فـــردی میداننـــد کـــه کمتـــر از  18ســـال داشـــته
باشـــد .قوانیـــن هـــم همیـــن تعریـــف را از کـــودک دارنـــد .کار کـــودک از نظـــر
ســـازمان بینالمللـــی کار ،بـــه آن دســـته از فعالیتهـــای اقتصـــادی کـــودکان گفتـــه
میشـــود کـــه باعـــث آســـیب رســـیدن بـــه ســـامت جســـمی ،روانـــی ،اخالقـــی
یـــا اجتماعـــی کـــودکان میشـــود یـــا آمـــوزش آنـــان را دچـــار مشـــکل میکنـــد.
مهمتری ــن خ ــاءی ک ــه در زمین ــه نظ ــارت ب ــر وضعی ــت کار ک ــودکان وج ــود دارد
عدمنظـــارت بـــر كارگاههـــای زیـــر  10نفـــر اســـت و اغلـــب تخلفـــات در زمینـــه
حقـــوق کـــودکان هـــم در کارگاههایـــی بـــا ایـــن شـــرایط صـــورت میگیـــرد.
ب ــر اس ــاس قان ــون کار ،س ــن قانون ــی کار  15س ــال تم ــام اس ــت و ب ــه کارگی ــری
افـــراد کمتـــر از ایـــن ســـن تحـــت عنـــوان کار کـــودک تعریـــف شـــده و منـــع
قانونـــی دارد .از ســـویی قانـــون اســـتخدام کشـــوری ســـن قانونـــی کار را  18ســـال
تم ــام اع ــام ک ــرده اس ــت .در قان ــون کار کش ــور ب ــه س ــاعات کار روزان ــه کارگ ــر
نوجـــوان نیـــز اشـــاره شـــده و آن را نیـــم ســـاعت کمتـــر از ســـاعات کار معمولـــی
کارگـــران بزرگســـال مشـــخص کـــرده اســـت .ترتیـــب اســـتفاده از ایـــن امتیـــاز بـــا
توافـــق کارگـــر و کارفرمـــا تعییـــن میشـــود .طبـــق ایـــن قانـــون ارجـــاع هـــر
ن ــوع کار اضاف ــی و انج ــام کار در ش ــب و نی ــز ارج ــاع کاره ــای س ــخت و زی ــانآور
و خطرنـــاک و حمـــل بـــار بـــا دســـت ،بیـــش از حـــد مجـــاز و بـــدون اســـتفاده از
وس ــایل مکانیک ــی ب ــرای کارگ ــر نوج ــوان ممن ــوع اس ــت .در نهای ــت در مش ــاغل و
کارهای ــی ک ــه ب ــه عل ــت ماهی ــت آن ی ــا ش ــرایطی ک ــه کار در آن انج ــام میش ــود
بـــرای ســـامتی یـــا اخـــاق کارآمـــوزان و نوجـــوان زیـــانآور اســـت ،حداقـــل
ســـن کار  ۱۸ســـال تمـــام خواهـــد بـــود کـــه تشـــخیص ایـــن امـــر بـــا وزارت کار
و ام ــور اجتماع ــی اس ــت .اینه ــا قوانین ــی اس ــت ک ــه وج ــود دارد ،ام ــا مش ــاهدات
میدانـــی در اجتمـــاع نشـــان از نبـــود ضمانـــت اجرایـــی ایـــن قوانیـــن دارنـــد.

روایت سوم شخص حارض
شخص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
شخص ظالم ،دوم ِ
اول ِ
اگر غایب باشیم ،ظلمت فزونی میگیرد!

به شوق بچههایش

مولودفراهانی دختر و پسرش بچههای خان ه ایرانی بودند .نسرین پیش
ما کالس اول را میخواند و امین دوشنبهها میآمد
برای بازی درمانی .نسرین عضو تیم ژیمناستیکمان هم
بود.
جشن پایان نیمسال اول ،آمده بود و یک گوشه ایستاده
بود و نگاه میکرد .مربیها میگفتند« :نسرین که
جایزه گرفت ،زد زیر گریه» .امین هم بعد از جایزه
گرفتن رفت و بغلش کرد.
به مربیها گفته بود« :من  20ساله زندگیم رو به هم
ریختم برای این که بچههام خوب باشن ،برای این که
به یه جایی برسن .خودم از زندگیم هیچ خیری ندیدم.
نمی خوام بچههام حقشون ضایع بشه.
حق ژیمناستیکشون نباید ضایع بشه ،حتما باید
کالسهای ژیمناستیکشون رو برن.
حق درس خوندنشون نباید از بین بره  ...یه کاری
کنید از سال دیگه اسم نسرین رو مدرسه بنویسیم »...
میدانستیم خودش حال و روز خوشی ندارد .روزگار
به نفس نفس انداخته بودش .ولی به شوق بچههایش
نفسمیکشید.

شماره 15
اسفند 1395

به بچهها یاد داده بودیم اگر کسی اذیتشان کرد به ما بگویند.

شماره 15
اسفند 1395

قصه اپوریق« ابغبون»  :توی این محلههای حاشیهنشین ،نمیشود فقط به درس دادنها و کارهای داخل خانهی علم اکتفا کرد.
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 1مـــرد :1جـــور در نمیـــاد ،از هـــر طـــرف نیـــگاش کنـــی ،آره از تـــوش در
نمیـــاد .بابـــا ســـوگلیمه بدمـــش بـــره لنـــگ میمونیـــم کـــی میخـــواد
زی ــر م ــا رو ج ــارو کن ــه؟! ای ــن چه ــار ت ــا بچ ــه ق ــد و نی ــم ق ــدو ک ــی
میخـــواد جمـــع و جـــور کنـــه؟! کـــی کمـــک خرجـــی میـــاره تـــو ایـــن
خونـــه؟ مـــن کـــه بـــا ایـــن ُکمِیـــتِ ل َن َگـــم ازم بـــر نمیـــاد ،ننشـــم کـــه
تنها بره خونه مردم ،چیزی کف دستش نمیذارن.

هرناجمتاعی

م ــرد :2عم ــو َک ــرم ،س ــخت میگی ــری باب ــا!! آق ــا رض ــا ب ــا نی ــت خی ــر
اوم ــده جل ــو ی ــه کاری نکن ــن بپ ــره .از ای ــن کفت ــرا س ــر ب ــوم ه ــر کس ــی
نمیشـــینهها ،جـــای اینکـــه َجلـــدش کنـــی داری پـــرش میـــدی .یـــه
نیـــگا بـــه اوضـــاع احـــوال خـــودت بکـــن .بـــه اون کربالیـــی کـــه رفتـــم
اون دختـــرم داره زجـــر میکشـــه تـــو ایـــن خونـــه .ســـوگلیت تـــو باغچـــه
آق ــا رض ــا باش ــه ،بهت ــره ت ــا ت ــو گل ــدون وصل ــه پینــهای ت ــو .یک ــم ش ــل
بیای هم واسه خودت خوبه هم واسه دخترت.
عمـــو کـــرم :تـــو مثـــل اینکـــه گوشـــت پیـــش مـــن نیســـت
صـــادق .ایـــن همـــه روضـــه شـــام غریبـــون واســـت خونـــدم
بـــاز حـــرف خودتـــو میزنـــی! ایـــن رضـــا دختـــر رو بـــر
بزنـــه ببـــره دیگـــه رفتـــه پشـــت سرشـــم نیـــگاه نمیکنـــه ،بعـــد
من میمونم این منقل و یه سفره خالی!
ص ــادق :مگ ــه ق ــراره مف ــت بب ــره!؟ نت ــرس !آق ــا رض ــا اینق ــدر تن ــورش
داغ هست که هم زغالتو سرخ نگه داره هم نونتو گرم.

عابر

عمـــو کـــرم :همچیـــن میگـــی اینـــگار دختـــر رو از ســـر راه آوردم! 2
ســـیزده تـــا بهـــار و زمســـتون آب پـــاش ریختـــم تـــا شـــده ایـــن
ســـوگلی کـــه داری میبینـــی .حـــاال وقـــت بـــار دادنشـــه مفـــت بـــارش
کنـــم بـــره؟! بـــه ســـیزدهش نیـــگا نکـــن از آب و گل دراومدســـت،
از ایـــن جینگیلیـــا نیســـت کـــه ســـرش تـــو دفتـــر کتـــاب باشـــه.
مـــال زندگیـــه ،از جمـــع کـــردن بچـــه و آب و جـــارو و رفـــت و
روب بگیر تا اجاق و دیگ و زودپز همهرو حریفه.
صـــادق :ماشـــاهلل .خـــب منـــم حرفـــم همینـــه دیگـــه .ایـــن دختـــر جـــاش
ت ــو ای ــن خون ــه نیس ــت .ت ــازه ب ــه ه ــر ک ــی دیگ ــه بخ ــوای ب ــدی بای ــد
ی ــه بندی ــل جاه ــازم باه ــاش بفرس ــتی .داری؟!! دِ ن ــداری دیگ ــه .ب ــزار بگ ــم
رضا بیاد تمومش کن بره دیگه اینقدر دلدل نکن.
عمـــو کـــرم :معلومـــه رضـــا لقمـــه چـــرب و چیلـــی گذاشـــته کنـــار
واســـت کـــه داری اینجـــوری زورشـــو میزنـــی .ولـــی اگـــه
میخـــواد از گلـــدون مـــا ســـوگولیمونو بچینـــه اول بایـــد دم
باغبونـــو ببینـــه .ایـــن گل بیاجـــازه باغبونـــش جایـــی نمیـــره
چـــپ پ ُ ِرشـــو بیـــاره.
حـــاال اگـــه میخـــواد بیـــاد جلـــو  ،بایـــد
ِ

نمایشنامهکوتاه

روزبهاسماعیلی

عابـــر :یـــه شـــب از بیخوابـــی َکلّـــم داشـــت پیـــچ میخـــورد،
گفت ــم راه بیفت ــم ت ــو کوچ ــه خیاب ــون ت ــا خ ــواب از راه برس ــه .راه
افتـــادم تـــو کوچههـــای زیـــر نـــاف شـــهر تـــا چنتـــا قصـــه
بش ــنوم کف ــه چش ــمام س ــنگین بش ــه و ب ــرم ت ــو خ ــواب .ای ــن راه
ج ــواب می ــده .قب ـ ً
ـا امتح ــان ک ــردم .قصهه ــای زی ــر ناف ــی همیش ــه
خ ــواب آدم ــو س ــنگین میکن ــه .بی ــخ ی ــه دی ــوار روب ــروی ی ــه در
دی ــدم دو نف ــر ایس ــتادن دارن پچپ ــچ میکن ــن .الی درم ی ــه جف ــت
چش ــم ب ــود ک ــه ت ــو تاریک ــی داش ــت سوس ــو مــیزد .ف ــک کن ــم
مثـــل مـــن بیخـــواب شـــده بـــود ،دنبـــال قصـــه میگشـــت .رفتـــم
پشت دیوار گوشامو فرستادم یه تفألی به قصه بزنم.
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گاهی یک نفر ،بیرون خانه و توی محله ،کاری میکند که هر چه کاشتهای بر باد میرود.

همچیــن میگــی اینــگار دختــر رو از ســر راه آوردم! ســیزده تــا بهــار و زمســتون آب
پــاش ریختــم تــا شــده ایــن ســوگلی کــه داری میبینــی .حــاال وقــت بــار دادنشــه
مفــت بــارش کنــم بره؟! به ســیزدهش نیــگا نکــن از آب و گل دراومدســت ،از این
جینگیلیــا نیســت کــه ســرش تــو دفتــر کتاب باشــه .مــال زندگیــه ،از جمــع کردن
بچــه و آب و جــارو و رفــت و روب بگیــر تــا اجــاق و دیــگ و زودپــز همـهرو حریفــه.
 3صـــادق :اوالً کـــه عمـــو کـــرم مـــن چنـــد ســـاله بـــرای آقـــا رضـــا کار عم ــو ک ــرم :مبارکی ــش مون ــده ب ــه جی ــب مب ــارک آق ــا رض ــا ،ت ــا ببینی ــم4 ...
میکنـــم ،امینشـــم .بعدشـــم دیـــده بـــا تـــو بـــرو بیـــا دارم گفـــت بیـــام
پیش ــت ببین ــم م ــزه دهن ــت چی ــه! دومــاً م ــن واس ــه خوش ــبختی دخترت ــه عاب ــر :م ــن ک ــه دیگ ــه دارم می ــرم ت ــو هپ ــروت .بای ــد ب ــرم بقیهش ــو ت ــو
کـــه االن اینجـــام ،مـــن هـــر چـــی زور میزنـــم واســـه اینـــه کـــه کفتـــر خ ــواب ببین ــم ،الم ّص ــب قص ــه ،درم ــو ِن بیخوابی ــه َه َمهس ــت .اونی ــم ک ــه
بخـــت رو از رو بـــوم دختـــرت نپرونـــی .خـــدا شـــاهده کـــه عیـــن دختـــر چش ــماش پش ــت در ب ــود دیگ ــه نیس ــت ،ف ــک کن ــم اون ــم چش ــماش س ــنگین
خـــودم دوســـتش دارم ،نمیخـــوام ســـیاه بخـــت بشـــه ،آخـــرش کـــه شـــد رفـــت بقیهشـــو تـــو خـــواب ببینـــه ،همـــه خوابـــن بایـــد پاورچیـــن
چ ــی؟! امس ــال ن ــه س ــال دیگ ــه بای ــد بدی ــش ب ــره .پ ــس چ ــه بهت ــر ک ــه بـــرم کســـی بیـــدار نشـــه ،شـــبتون خـــوش ،خوابـــای خـــوب ببینیـــن...
بدیـــش بـــه یـــه آدمـــی کـــه ســـرد و گـــرم دیـــده و میدونـــی بـــیآب و
دون نمیزارتـــش .االنـــم کـــه کســـی دور و بـــرش نیســـت ،بچههـــاش کـــه
رفت ــن پ ــی خودش ــون یک ــی رو میخ ــواد هم ــدم خلوت ــش بش ــه هواش ــو
داشته باشه .حاال خود دانی میخوای بهش بگم نه!
عم ــو ک ــرم :دِ نش ــد دیگ ــه! ت ــو اص ـ ً
ـا ت ــو ی ــه ب ــاغ دیگ ــه س ــیر میکن ــی.
ُرک و پوســت کنــده بهــت بگــم بایــد خــودش پاشــه بیــاد منــو راضــی کنــه.
صـــادق :حـــرف آخـــر رو اول بـــزن عمـــو کـــرم ،جـــای ایـــن
همـــه پاورقـــی رفتـــن ،آقـــا رضایـــی کـــه مـــن میشناســـم
یـــه عـــددی واســـت رو میکنـــه ،نتونـــی نـــه روش بیـــاری.
فـــردا بهـــش میگـــم یـــه تـــک پـــا بیـــاد مبارکـــش کنیـــم بـــره.
باید حواست به هم ه جا باشد.
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مصطفی جوان حدودا سیوپنج سالهای است که مغازه خرید و فروش پسته دارد .مغازه کوچکی متشکل از یک میز
و چند صندلی و دو خط تلفن .تمام خرید و فروشها را با تماس تلفنی انجام میدهد .در بین تماس های متعددش ،پرسشها را
پاسخ داد:
 .1قبل از هر چیزی اجازه چنین ازدواجی رو ندن و در مرحله بعد زمانی که مشکالت دخترشون رو دیدن ،سعی کنن پیش
خودشون نگهش دارن.
 .2کمک مالی به این خانواده.
 .3انجیاو ها وظیفه اصلی رو دارن .باید کمک این مردم باشن و حمایتشون کنند ،چون من اگر بخوام کاری هم انجام بدم
ممکنه بدبین بشن یا بد بدونند این کمک ها رو.
 .4دولت نباید اجازه بده که اینطور ازدواجها رخ دهد .باید قانونی گذاشته بشه تا جلوی این اتقاقات گرفته بشه.
 .5هر کسی اطرافیان خودش رو حمایت کنه.

کفخیاابن

پاسخها

کودکانی که به زور به خانه بخت میروند!
ما  ،شما و ایشان چه باید کنیم؟!

عبـــارت  Public Opinionعمومـــاً بـــه اشـــتباه «افـــکار عمومـــی» ترجمـــه میشـــود ،در حالـــی کـــه
معنـــای آن دقیقـــاً «نظـــر عمومـــی» اســـت .نظـــر عمومـــی پدیـــدهای صرفـــاً ذهنـــی نیســـت ،بلکـــه شـــکلدهنده
واقعیـــت موجـــود یـــا حفـــظ کننـــده وضعیـــت موجـــود نیـــز هســـت .قـــدرت میلیونهـــا ذهـــن امـــروزه بـــه
وســـیل ه رســـانهها ،مـــدارس و البتـــه چـــون گذشـــته بـــه دســـت عُـــرف اجتمـــاع و خانـــواده بـــه هـــم میپیونـــدد
و موضـــع تقریبـــاً واحـــدی را دربـــاره مســـائل مختلـــف اجتمـــاع اتخـــاذ میکنـــد .موضعـــی کـــه در عمـــل،
رفتـــار شـــهروندان را شـــکل میدهـــد« .کـــف خیابـــان» ،بـــه همیـــن قـــدرت مرمـــوز میپـــردازد .قدرتـــی
کـــه از آن غافلیـــم و شـــاید ندانیـــم تمـــام مصائـــب و تمـــام پیشـــرفتهای یـــک ملـــت از آن نشـــئت میگیـــرد.
زیـــرا نظـــر عمومـــی اســـت کـــه همـــگان را ـ از زن خانـــهدار یـــا یـــک کارمنـــد عـــادی گرفتـــه تـــا هنرمنـــدان
شهیر و ورزشکاران بنام و نیز باالترین مقامات کشور ـ تا حد زیادی هدایت میکند.

داستان دو شهر

«کـــف خیابـــان» ایـــن بـــار بـــه موضـــوع ازدواج کـــودکان میپـــردازد .وضعیـــت واقعـــی یـــک
کـــودک در مشـــهد بـــرای چنـــد تـــن از شـــهروندان ایـــن شـــهر و وضعیـــت یـــک کـــودک در کرمـــان
برای تنی چند از مردمانش روایت میشود و پرسشهای زیر مطرح میگردد:
 .1وظیف ه خانواده این کودک چیست؟
 .2وظیف ه ما به عنوان شهروند چیست؟
 .3وظیفه انجیاو ها چیست؟
 .4وظیفه دولت چیست؟
 .5کل مردم دنیا وظیفهشان چیست؟
گفتگوهـــای بـــا اقشـــار مختلـــف و توســـط چنـــد تـــن از داوطلبـــان جمعیـــت صـــورت گرفتـــه اســـت.
ابتدا داستان یک زندگی مطرح و پاسخها به سواالت فوق ،در ادام ه میآید.

داستا ِن اول دختری از کرمان

جهان در یک فروشگاه مواد غذایی کار میکند .خودش چهار سال
درگیر اعتیاد بوده و اکنون پاک است .تا کنون به پنج نفر جهت ترک
اعتیاد کمک کرده است .بعد از انجام خریدم با او همکالم شدم .با توجه
به شلوغی مغازه و وقت کم ،جوابهایش مختصر بود:
 .1باید برای حفظ آبروی دخترشان از انجام چنین کاری خودداری
میکردند.
 .2حل مشکل اعتیاد.
 .3آموزش به مردم .مهمترین چیزی که باید آموزش داد « مهارتِ نه
گفتن» است .خیلی از مشکالت برای این بهوجود می آید که بلد نیستیم
نهبگوییم.
 .4مهمترین چیز همان حل مشکل اعتیاد است .چون منشاء و دلیل این
اتفاق اعتیاد بوده.
 .5همان آموزش و حل مشکل اعتیاد .تأسیس مکانهایی برای نگهداری
این افراد.

امیر سرپرست فروش یک شرکت پخش لوازم آرایشی و بهداشتی است .به خاطر یک مسئله کاری
با او به یکی از شهرستانهای اطراف کرمان سفر یک روزه ای داشتم .در راه بازگشت ،زمان مناسبی برای
مطرح کردن موضوع پیش آمد:
 .1خانواده این بچه وظیفهای نداشتند .چون ذهن و فکرشان از اعتیاد مسموم بوده و ارادهای از
خودشان نداشتند جهت تصمیم گیری .متاسفانه اگر کسی به مواد مخدر اعتیاد پیدا کند ،فقط مواد مخدر
است که برای او تصمیم گیری میکند.
 .2راهنمایی و مشاوره دادن به این خانواده ها .آگاه کردنشان از پیش آمدهای بعدی این اتفاق.
 .3مهمترین بخش راهنمایی به عهده انجیاوهاست.کسانی که قدرت بیشتری در شناسایی این خانواده
ها دارند و می توانند فرهنگ جدیدی را بین مردم ایجاد کنند .باید شرایط کار برای او مهیا کنند.
ممکن است این فرد مثال در خیاطی استعداد داشته باشد .سعی کنند استعدادیابیاش کنند تا بتواند با
انجام کاری که در آن عالقه و توانایی دارد ،به شکل سالمی به اجتماع بازگردد.
 .4دولت وظیفه وضع قانون برای جلوگیری از این بحران را دارد .منتهی با توجه به تداخل پیدا کردن
قانون و شرع کمی کار سخت شده.
گ سازی مهمترین قسمت است .اینکه من تغییر کنم و سعی کنم دیدگاه یک نفر دیگر
 .5همان فرهن 
در کنار خودم را نیز درباره موضوع ازدواج کودکان تغییر دهم .همه مردم باید بخواهند تا ازدواج
اجباری کودکان پایان یابد.

حقیقت ــش ای ــن اس ــت ک ــه حت ــی م ــا ش ــهروندان ه ــم نمیدانی ــم وظیف ــه م ــا در
مقابــل ایــن بچههــا چیســت .در ذهنمــان کمتــر بــه چنیــن چیــزی فکــر کردهایــم.
در همسایگیمان یک آموزگار بازنشسته زندگی میکند .ظهر وقتی
که به سمت منزل میرفتم او را دیدم و موقعیت را جهت طرح پرسشها
مناسب دیدم .عکس العملش عادی بود ،گویا نظیر چنین ماجرای تلخی را
بارها شنیده باشد:
 .1باید از بچه حمایت کنند .چه مادرش وچه اقوام نزدیکش برای
جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید همکاری کنند.
 .2شناسایی چنین خانواده هایی و معرفی آنها به موسسات خیریه.
 .3اینکه بتوانند خودشان را به صورت سالم به مردم معرفی کنند و از این
طریق بتوانند از هر قشر و صنفی از مردم نیرو جذب کنند تا بتوانند در
کنار یکدیگر به چنین خانواده هایی کمک کنند.
 .4دولت باید جلوی چنین ازدواجهایی را بگیرد .برای این کار باید
قانون محکمی وضع کند و الزم است یک نظارت قوی و ضمانت اجرایی
پشت این قانون باشد.
 .5باید این خانواده ها را بشناسند و با کمک موسسات خیریه برای کمک
به آنها اقدام کنند.

فریده زنی سیوپنج ساله است .او که خود قربانی ازدواج اجباری است ،اکنون در یک داروخانه به
عنوان فروشنده قسمت آرایشی مشغول به کار پاره وقت است .چند سالی است از شوهرش جدا شده
و همراه با دختر شش ساله خود زندگی میکند .کمی پیش از تعطیلی داروخانه ،سواالت خود را از او
پرسیدم:
 .1خانواده اش در زمان انجام این کار آنقدر محتاج و درگیر اعتیاد بودن که بدون شک از روی فکر
عمل نکردن .در آن زمان مهمترین مسئله برای مادر این بچه تامین مواد مخدرش بوده.
 .2اگر منظورت همین حاالست که توقع میره کسایی که دستشون به دهنشون میرسه بهش کمک مالی
بکنن .اون زمان هم اگر به مادرش کمک مالی میشد شاید حاضر نمیشد دخترش رو به زور شوهر بده.
 .3باید کمکشون کنن .خیلی وقتا اگه از نظر مالی یه نفر رو حمایت کنن ،عمده مشکالت اون فرد
برطرف میشه.
 .4دولت؟ مگه دولتها کال وظیفه ای انجام میدن؟ حتی مطمئنم چون شناسنامه نداره یارانه هم بهش
نمیدن!
 .5نباید همدیگرو تنها بذارن .اگه کسی رو دیدن که همچین مشکلی داره ،دست به دست هم بدن و
کمکشکنن.

زه ــره اکن ــون چه ــار فرزن ــد و  27س ــال س ــن دارد .م ــادرش اعتی ــاد داش ــته و وقت ــی او را ب ــاردار ب ــوده ،پ ــدرش
متوجـــه موضـــوع شـــده و ترکشـــان میکنـــد .در  12ســـالگی بـــرای تأمیـــن مـــواد مصرفـــی مـــادرش ،مجبـــور بـــه
ازدواج ب ــا موادفروش ــی در همسایگیش ــان میش ــود .بهان ــه م ــادر ای ــن اس ــت ک ــه چ ــون زه ــره شناس ــنامه ن ــدارد،
نمیتوان ــد ب ــا ف ــردِ دیگ ــری ازدواج کن ــد .م ــرد از او چندی ــن س ــال بزرگت ــر اس ــت و زه ــره ت ــن ب ــه ای ــن ازدواج
نمیده ــد .ت ــا آنک ــه ب ــه زور ش ــکنجه ه ــای م ــادر و م ــرد ،ب ــا او همبس ــتر میش ــود و از روز بع ــد ب ــه اب ــزاری ب ــرای
حمــل ســاح و مــواد شــوهرش تبدیــل میشــود .مــردی کــه در دو ســال آخــر زندگــی مشترکشــان بــه شیشــه معتــاد
میشـــود و شـــکنجه هایـــش شـــدت میگیـــرد .تـــا اینکـــه چنـــد مـــاه پیـــش بـــه جـــرم فـــروش و قاچـــاق مـــواد
مخدر اعدام میشود .او این روزها با کار کردن در خانهها به سختی امرار معاش میکند.
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ارسالن کارمند مرکز بهداشت جنوب کرمان است .در جهت معرفی مناطق محروم و رساندن
مشکالتشان به گوش مسئولین ،بسیار فعال است .او یکی از اشخاصی بود که در برگزاری آیین
کوچهگردان عاشق در سال  ( 95از قدیمیترین طرح های جمعیت امام علی(ع) ) در جنوب کرمان
همکاری بسیاری خوبی داشت و اکنون در جهت اهداف جمعیت در جنوب کرمان فعالیت مداوم
میکند .با توجه به بعد مسافت با ارسالن و در دسترس نبودن ایشان از طریق تلگرام سواالت خود را
برایش مطرح کردم:
 .1با توجه به اینکه خانواده این دختر یک خانواده آسیب پذیر و فقیر بوده اند ،لذا عمال توانایی کمک
برای بهبود وضعیت این کودک نداشتند ،برای همین حتی اگر میخواستند هم باز هم مانعی بر سر راه
بهبود شرایط کودکشان بوده اند.
 .2اوال ما شهروندان نباید برچسب بزنیم و نگاه کلیشهای توام با ترحم به این عزیزان داشته باشیم .دوم
آنکه میتوانیم یک بسیج عمومی از همیاری مردمی برای اشتغال و توانمندسازی این زن داشته باشیم،
به فرزندانش همچون فرزندان یک خالفکار ننگریم با همیاری مردم نگزاریم فرزندانش جا پای پدرشان
بگذارند و حداقل اگر مرهم نیستیم زخمی بر روان زخم خورده اش نباشیم.
 .3سازمان های مردمی میتوانند واسط بین این خانواده ها و نهادهای حمایتی باشند.
 .4با توجه به اینکه نهادهایی همچون بهزیستی وکمیته امداد زیر نظر دولت در حال فعالیت هستند لذا
دولت میتواند از طریق این دو ارگان مشکالت بسیاری را کاهش دهد.
 .5ما به مردم ِی مشارکتجو ،همیار و آگاه نیاز داریم؛ در این صورت است که کودکان دیگری
سرنوشتی مشابه سرنوشت زهره نخواهند داشت.

نگار  25سال دارد و پرستار بخش آی سی

دولـــت بایـــد جلـــوی چنیـــن
ازدواجهایـــی را بگیـــرد .بـــرای
ای ــن کار بای ــد قان ــون محکم ــی
وضـــع کنـــد و الزم اســـت یـــک
نظــارت قــوی و ضمانــت اجرایــی
پشـــت ایـــن قانـــون باشـــد.

یو بیمارستان است .ظهر وقتی برای مالقات یکی
از دوستانم که بستری شده بود به بیمارستان رفته
بودم ،با نگار صحبت کردم:
 .1اینکه ازش حمایت کنند .االن باید کاری کنند
تا اعتماد به نفسش زیاد شود .امید به آینده و امید
به زندگی را در وجودش افزایش دهند.
 .2اینکه این افراد را از خودمان بدانیم .بچه هایشان
را مثل بچه های خودمان ببینیم .نگذاریم احساس
تنهایی کنند و از اجتماع فراری شوند .به چشم بد
و زن خراب نگاهشان نکنیم و حتی برخورد ترحم
آمیز نداشته باشیم.
 .3باید از این نوع افراد حمایت کنند .شیوه های
درست زندگی کردن را به آنها آموزش دهند.
رفتاری توام با عشق و محبت در برابر آنها داشته
باشند و از این افراد سوء استفاده نکنند.
 .4با در اختیار گذاشتن امکانات در اختیار این
افراد از بروز چنین مشکالتی جلوگیری کند.
اشتغال زایی مهمترین کاری است که دولت توان و
وظیفه انجام آن را دارد.
 .5کل مردم دنیا باید این قبیل افراد و خانواده هارا
به چشم انسان ببینند نه چیز دیگر.

میالد بازاریاب است .او را زمانی که در مغازه دوستم مشغول گفتگو بودم ،دیدم .برای معرفی
محصوالت شرکتشان آمده بود .از او خواهش کردم در صورت امکان چند دقیقهای از وقتش را در
اختیارم قرار بدهد تا سواالتم را از او بپرسم و او با کمال میل قبول کرد:
 .1این بوده که اجازه ازدواج تا سنی که واقعا درکی از ازدواج نداره رو نده ،باید حق انتخاب
میداد و وقتی که خود کودک راضی نبود مجبورش نمیکرد.
 .2در حال حاضر کمک مالی به اون و بچه هاش وظیفه ماست.
 .3این موارد رو شناسایی کنن و تحت پوشش بگیرن .چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی .سعی
کنن با نشان دادن این نمونه ها از ازدواج های اجباری جلوگیری کنن.
 .4مبارزه جدی با مواد مخدر و اینکه اینجور خانواده ها رو شناسایی کنه تا بتونه حمایتشون کنه.
 .5اعتیاد رو بشناسن و عاقبتش رو بدونن .به خواسته های هم احترام بذارن؛ مخصوصا در مقوله
ازدواج ،اجبار به خرج ندن.

معضـــل ازدواج زود هنـــگام
صرفـــ ًا يـــک معضـــل فـــردي
و خانوادگـــي نيســـت ،بلکـــه
ب ــه دلي ــل پيامده ــاي زيانب ــار
اجتماعـــي ،مربـــوط بـــه کل
جامعـــه تلقـــي ميگـــردد و راه
ح ــل اجتماع ــي ني ــز ميطلب ــد

اطــاع دقیقــی نــدارم کــه
انجـیاو هــا چــه وظایفــی
دارنــد یــا در مقابــل ایــن
کـــودکان چـــه وظایفـــی
را دنبـــال میکننـــد

نادر مغازه پوشاک دارد .نزدیک به پنجاه سال سن دارد و مدت زیادی است که در صنف پوشاک
مشغول به فعالیت است .در ساعتی که نسبتا مغازه اش خلوتتر بود به سراغش رفتم و با او به گفتگو
نشستم:
 .1بزرگترین اشتباه رو پدر خانواده کرد .خیلی راحت پشت زنش رو خالی کرد و به پاش صبر
نکرد .با این کارش هم زنش رو قربانی کرد و هم دخترش رو.
 .2ما اکنون در مقابل بچه هاش مسئولیم .باید حمایتشون کنیم ،چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی.
سعی کنیم فقر مادی و معنوی باعث نشه که بچه هاش هم به سرنوشت خودش دچار بشن و اینکه به
انجیاو ها کمک کنیم .چون انجیاو ها محبوبیت و مقبولیت بیشتری بین مردم دارن .دلیلش هم
اینه که از دل مردم بلند شدن.
 .3رسیدگی به بچه ها و اینجور خانواده ها .سعی کنن جواب اعتماد مردم رو با فعالیت های
خوبشون بدن.
 .4به دولتها اعتمادی نیست .چون اغلب صادق نیستن .اصال دولت نباید توی همچین مواردی وارد
بشه .خودش دور باشه و فقط انجیاو ها رو حمایت کنه کافیه.
 .5حمایت مادی و معنوی از خانواده های اینچنینی.

همـــه مـــردم بایـــد بخواهنـــد تـــا ازدواج اجبـــاری کـــودکان پایـــان یابـــد.
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معلوم شد یک نفر از اراذل محل برش میدارد و میبرد س ِر کار و آخر شب هزار تومان یا یک بادکنک و شکالت میدهد و ولش
میکند.
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داستا ِن دوم :دختری از مشهد

ســمانه دختــر بــزرگ خانــواده اســت و وظیفــه او در مواقعــی کــه مــادر جهــت تکدیگــری خانــه را تــرک میکنــد ،نگهــداری از بچههــای کوچکتــر
اس ــت .او در  ۱۳س ــالگی و ب ــر طب ــق رس ــوم و اص ــرار خان ــواده و ب ــه دلی ــل نب ــود ام ــکان تحصیل(ب ــه دلی ـ ِلنداش ــتن م ــدارک هویت ـ ی ِمعتب ــر) ت ــن ب ــه ازدواج
میده ــد .در س ــن  ۱۵س ــالگی پ ــس از تحم ــل دو ب ــار س ــقط جنی ــن و ض ــرب وش ــتمهای ش ــدید همس ــرش ،از او ج ــدا م ــی ش ــود و ب ــه خان ــه م ــادرش
بازمیگ ــردد .خواه ــر س ــه ماه ــه س ــمانه براث ــر ع ــوارض تنفس ــی ناش ــی از استنش ــاق مک ــرر دود م ــواد ف ــوت میکن ــد .پ ــس از اط ــاع بهزیس ــتی از ش ــرایط
ای ــن ک ــودکان ،م ــددکاران ای ــن س ــازمان ب ــه مح ــل زندگ ــی آن ــان س ــر میزنن ــد و اق ــدام ب ــه بررس ــی خان ــه و وضعی ــت آن ــان مینماین ــد .م ــادر ک ــه
احس ــاس خط ــر میکن ــد ،ب ــا کم ــک یک ــی از آش ــنایان ب ــه س ــرعت ب ــه ته ــران س ــفر ک ــرده و در یک ــی از مح ــات حاش ــیه ته ــران خان ـهای اج ــاره میکن ــد.

پاسخها

ثریا ،دانشجوی افغان که برای تحصیل در رشته ی اقتصاد به ایران آمده است ،طوری
جواب سوالهای مرا می دهد که معلوم است مدتها دغدغه ذهنیاش بوده است:
 .1نباید دختران را در سنین کم مجبور کنند تا با مردانی ازدواج نمایند که از لحاظ سن از
آنها بزرگتر هستند .به نظ ِر این دختران در خانواده هایشان توجه کنند .به جای فکر کردن
به ازدواج آنها به تحصیل آنها فکر کنند و برای ادامه تحصیل از نهادهای تعاونی و دولتی
درخواست کمک کنند.
 .2معضل ازدواج زود هنگام صرفاً يک معضل فردي و خانوادگي نيست ،بلکه به دليل پيامدهاي
زيانبار اجتماعي ،مربوط به کل جامعه تلقي ميگردد و راه حل اجتماعي نيز ميطلبد :آگاه کردن
مردم از پیامد های منفی ازدواج در سنین پایین مانند موانع تحصیل ،عقب ماندگی جامعه و...
همچنین معرفی این نوع افراد به نهاد های خیریه .
 .3چون بیشتر عامل تکمیل کننده ازدواج کودکان را می توان فقر اقتصادی ،فرهنگی و
عدم باورمندی خواند ،همه موارد دست به هم داده تا ما اطفال متأهل داشته باشیم .انجیاو ها
میتوانند اینجور خانواده ها را بررسی کرده و هزینه تحصیل ،خوراک و لباس آنها را به عهده
گرفته و با همکاری هم ،از این نوع ازدواج ها جلوگیری کنند.
 .4برای محو این مشکالت باید به توسعه اقتصادی ،رفع بیکاری و اشتغالزایی توجه جدی
صورت بگیرد .دولت باید تمام افرادی که در این قضایا دخالت دارند را تحت پیگرد قانونی
قرار دهد.
 .5در کل دنیا ازدواجهای در سنین پایین را نقض حقوق بشری دختران میخوانند و میگویند
برای جلوگیری از این عمل باید تمام اقدامات الزم انجام شود.

سمیر  20ساله اهل سیستان و بلوچستان و دانشجوی دانشگاهی در مشهد است .با کمبود امکانات اولیه زندگی کامال آشناست ولی با
شنیدن داستان به فکر فرو می رود و آهی عمیق میکشد و جواب سواالت مرا می دهد:
 .1مسلما بايد محل زندگی خود را تغییر دهند.
 .2شهروندان باید رفتار خود را در مواجهه با این افراد اصالح کنند تا آنها مجبور به دوري از جامعه نباشند .كمك به نهادهايي كه
فرآیند شناسايي خانوادههای محروم را انجام ًمي دهند نیز یکی دیگر از وظایف هر شهروند است.
 .3شناسايي و اقدام به درمان و حمايت از آنها تا به حال قبلي بازگردند و البته فرهنگ سازي.
 .4دولت باید تا حد امکان سازمان هاي حمايتي به وجود بياورد و از آن ها پشتيباني كند.
 .5هر كسي با هر توانی كه دارد با نهادهای مردمی و دولت همكاري كند.

مجید 24 ،ساله ،کارشناس مهندسی برق که در حال حاضر کارپرداز یک
شرکت مهندسی مشاور است .با طمأنینه و بسیار شمرده سخن میگوید:

 .1خانواده می تواند از نهادهای حمایت کننده مانند کمیته امداد یا بهزیستی
کمکبگیرد.
 .2به نظر من شاید نتوانیم برای این خانوادهها کاری انجام دهیم؛ اما میتوانیم در
صورتی که سرپرستی بچهها از خانواده سلب شده باشد ،سرپرستی آنها را قبول
کنیم.
 .3اطالع دقیقی ندارم که انجیاو ها چه وظایفی دارند یا در مقابل این کودکان
چه وظایفی را دنبال میکنند.
 .4دولت فکری به حال این قبیل از مسائل نمیکند.
 .5در این مورد هم نمی دانم ،اینکه وظیفه ی مردم در دنیا چیست ،نمی توانم
پاسخ دقیقی بده.

ما اکنون در مقابل
بچه هاش مسئولیم.
بایدحمایتشون
کنیم ،چه از نظر
مادی و چه از نظر
معنوی .سعی کنیم
فقر مادی و معنوی
باعث نشه که
بچه هاش هم به
سرنوشت خودش
دچار بشن و اینکه
به انجیاو ها کمک
کنیم .چون انجیاو
ها محبوبیت و
مقبولیتبیشتری
بین مردم دارن.
دلیلش هم اینه که از
دل مردم
بلند شدن.

عماد که در زمينه آسيب شناسي اجتماعي فعاليت ميكند ،بعد از شنیدن داستان طوری به فکر فرو رفت که انگار در فکرش کتابها را ورق میزند تا ریشه های این
مشکالت را پیدا کند.
 .1تغيير محل زندگي.
 .2اجراي دستورات ديني در جهت همسايهداري و كمك كردن ،اجراي وظايف انساني و اجتماعي.
 .3پيدا كردن خانواده ها و افراد آسيبديده و كمك به آنها ،آموزش خانوادهها به خصوص در زمینه آشنایی با تبعات مصرف مواد مخدر و تأثيرات آن روي فرزندان.
 .4تقويت سازمان هاي مرتبط با حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست.
 .5تشكيل كميته مخصوص مبارزه با اعتیاد در سازمان ملل و افزایش همكاري كشورهاي مختلف در اين زمينه.
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ایمان 34 ،ساله ،فوق لیسانس گردشگری ،مترجم و مولف کتاب است .شاید به همین خاطر ،جواب سواالت را با شرح و بسط کامل بیان میکند:
 .1به نظر شما خانواده ای که در منجالب اعتیاد غوطه ور شده است ،میداند وظیفه چیست؟ یا می داند مسئولیت در قبال فرزندی که به دنیا آورده است
یعنی چه؟ شاید بهترین راه برای این خانواده ها جلوگیری از بارداری و در نهایت جلوگیری از بازتولید فقر باشد.
 .2حقیقتش این است که حتی ما شهروندان هم نمیدانیم وظیفه ما در مقابل این بچهها چیست .در ذهنمان کمتر به چنین چیزی فکر کردهایم .
 .3سازمان های عام المنفعه حتما کارهایی را انجام داده اند .اما این فعالیت ها آنقدر ساکت و بیخبر دنبال شده است که عموم مردم دقیقا نمی دانند چطور
یک سازمان مردمنهاد کمک میکند .آیا کمک مالی میشود؟ از خانواده ها چطور حمایت میشود؟ من به عنوان یک شهروند با سازوکارهای دقیق فعالیت
انجیاو ها آشنایی کاملی ندارم.
 .4دولت باید نهاد قانون گذار باشد .مدتهاست که بحث کودکان بدسرپرست یا فاقد هویت به عنوان یک معضل دیده میشود .اما همچنان خالء ِ قانون در
این زمینه دیده میشود.
 .5صحبت کردن در ارتباط با وظیفه مردم دنیا ،یک جور آرمانگرایی ست .اگر بخواهیم در موردش حرف بزنیم کامال انتزاعی می شود.

احسان در دانشگاه طراحی شهری تدریس می
کند و تحصیالت تکمیلی خود را در خارج از
کشور گذرانده است .او چند سال در اطراف شهر

میترا مترجم زبان روسی است و با توجه به عالقه اش به ادبیات و نویسندگی،

اوقات بیکاری خود را اغلب می نویسد .در تماسی که با او داشتم ،جواب سواالت را
این طور داد.
 .1خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد تربیت کودکان و تعیین سرنوشت آنان قطعا دارای
نقشی کلیدی است و قاعدتا مسئولیت تربیت ،آموزش و ابراز مهر و محبت و تامین مسائل
مالی کودکان را بر عهده دارد .و طبیعتا حمایت از کودکان نیز چه از لحاظ مادی و چه
معنوی امری ساده و مشخص است.
 .2انجیاو ها به عنوان نهادی یاری رساننده به این افراد میتوانند این افراد را شناسایی
کرده و جمع آوری کنند و با ارائه مشاوره و نیز کمکهای مالی هدفمند ،در ساختن آینده
ای بهتر برای این افراد شریک شوند.
 .3به نظر بنده وظیفه ما به عنوان شهروند شناسایی این افراد و معرفی آنان به انجیاو ها و
موسسات خیریه و یا در حد توان کمک های مالی هدفمند و تامین هزینه های تحصیل یا
مداوای بیماری این افراد میتواند باشد.
 .4وظیفه دولت حمایت از انجیاو ها و موسسات خیریه ای که به این امر اختصاص دارند
و همچنین قرار دادن بخشی از بودجه برای شناسایی و جمع آوری و کمک به تأمین هزینه
های بیماری این افراد و ایجاد مدارسی مخصوص برای آنهاست .همچنین آگاه ساختن
خانواده های آنها و به طور کلی تالش برای از بین بردن فقر در جامعه است .
 .5همان وظیفه شهروندان.
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فعالیت کرده و به خوبی با مناطق حاشیه آشنایی
دارد.
 .1این خانواده اگر میتوانستند مسیئولیتشان را
درست انجام میدادند و اجازه نمیدادند کار به اینجا
برسد .شرایط خاص این خانواده ها ،آنها مجبور
میکند که تصمیمات اینچنینی بگیرند.
 .2ما نمیتوانیم دخالت مستقیم در زندگی خصوصی
این افراد داشته باشیم .تنها کاری که میتوانیم انجام
دهیم معرفی این خانوادهها و تخلفاتی که میکنند به
سازمانهای مربوطه است.
 .3اولین وظیفه ،شناسایی این اقشار است و معرفی
به سازمانها و ادارات حمایتکننده تا خانواده تحت
پوشش قرار گیرد و یا سازمانهای حمایتی خصوصی
که بودجههای مخصوصی برای این موارد دارند که
آنها از کودکان در مقابل خانوادههایشان حمایت
کنند و حتی بچههایشان را از آنها بگیرند.
 .4حمایت از انجیاو های مردمی که در این زمینه
کار میکنند ،حمایتهای مادی و معنوی و همچنین
دادن اختیارات قانونی به آنها که این انجیاو ها
بتوانند با آن اختیارات از این فرزندان حمایت
کنند.
 .5یکی از کارها حمایت از انجیاو های داخلیای
است که دارند با همکاری با سازمان ملل کمک می
کنند و در اختیار گذاشتن بودجه ها و خدمات و
امکانات.
شماره 15
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یک پسر جوان دیگر بود که میرفت و پول بچههایی که سر چهار راه کار میکردند را به زور میگرفت.

یا بچهها میآمدند و میگفتند «یه پسره ما رو توی پارک میزنه »...
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رویای
ناتمام

روزی آمد که همه چیز رنگ باخت .دخترکمان رویایش شکست و فرو
ریخت .به ناگاه ،خود را بر سر سفره و لباسي سفيد بر تن دید؛
عروس خطابش کردند.

روایت سوم شخص حاضر

شخص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
شخص ظالم ،دوم ِ
اول ِ
اگر غایب باشیم ،ظلمت فزونی میگیرد!

ساعت تفکر

محیا واحدی

تصویرگر :آنیتا هاشمی مقدم
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ک ب ه دست
نوعروسان عروس 
نگاهی نزدیکتر به وضعیت ازدواج در پنج شهر مشهد  ،تبریز،کرمانشاه ،ساری و قم

مبتنی بر پژوهش های صورت گرفته در سمینار « ازدواج کودک در سکونتگاه های فقیرنشین »

در خانـــواده هـــاي بلـــوچ ،خانـــواده پســـر از خانـــواده دختـــر اجـــازه میگیرنـــد .بـــا اقـــوام و بســـتگان میرونـــد و بـــا
تعیی ــن مهری ــه و س ــکه ه ــا عق ــد میکنن ــد .مراس ــم عروس ــی بل ــوچ ه ــا در ای ــن مناط ــق تح ــت تاثی ــر فارس ــها ق ــرار
گرفت ــه اس ــت .اینه ــا در ش ــرایط معمول ــی خان ــواده اس ــت و ب ــه میزان ــی ک ــه معض ــات خان ــواده بیش ــتر میش ــود ،پایبن ــدی
بـــه ایـــن مراســـم نيـــز کمتـــر میشـــود .ازدواج زودهنـــگام بـــراي بلوچهـــا امـــری بســـیار عـــادی تلقـــی میشـــود.
در فـــارس هـــا از دالیـــل ازدواج کـــودک اول از هـــر چیـــز بـــه مشـــکالت اقتصـــادی خانـــواده میتـــوان اشـــاره
کـــرد کـــه بـــا ازدواج زود هنـــگام فرزنـــدان ،بـــه ظاهـــر بـــار مالـــی خانـــواده را کـــم میکننـــد .اعتیـــاد خانـــواده
نیـــز از دالیـــل پـــر رنـــگ اســـت .ازدواج در فارســـها در ایـــن محـــات بـــا شـــیوه خواســـتگاری ســـنتی انجـــام
میشـــود .مهریـــه را دامـــاد تعییـــن میکنـــد .تهيـــه مســـکن و چنـــد تکـــه وســـیله ســـنگین بـــا خانـــواده دامـــاد و
جهیزیـــه بـــا خانـــواده عـــروس میباشـــد .کـــه در ایـــن خانوادههـــا اغلـــب دختـــر ،بـــرای تهیـــه جهیزیـــه ،مجبـــور
بـــه کار میشـــود .فارســـهای ایـــن منطقـــه حساســـیت بیشـــتری بـــرای ازدواج نکـــردن کـــودکان خیلـــی کوچـــک
نشـــان میدهنـــد؛ امـــا ايـــن حساســـيت نيـــز در خانوادههایـــی کـــه معضـــات زیـــادی دارد مطـــرح نیســـت.
در خانوادههـــای افغانســـتاني ایـــن منطقـــه معمـــوالً مهریـــه در ابتـــدا پرداخـــت میشـــود .مهریـــه
میتوانـــد از مبلـــغ کـــم تـــا  20يـــا  30میلیـــون تومـــان باشـــد و گاهـــی دامـــاد مجبـــور میشـــود
قـــرض کنـــد و ایـــن مبلـــغ را بپـــردازد تـــا خانـــواده عـــروس اجـــازه ازدواج بدهنـــد؛ ولـــی ایـــن
موضـــوع هـــم در خانوادههایـــی کـــه درگیـــر معضـــات و آســـیبهای اجتماعـــی هســـتند ،متفـــاوت اســـت.
كـــودكان بـــدون اوراق هويتـــي متولـــد ميشـــوند و ازدواج آنهـــا در ســـن پاييـــن نيـــز ثبـــت نميشـــود؛ كودكـــي
كـــه بـــه دنيـــا ميآورنـــد نيـــز بـــدون اوراق هويتـــي متولـــد ميشـــود و ايـــن چرخـــه مـــدام تكـــرار ميشـــود.

مشهد

زیبا ،دختری بود که از  ۱۲سالگی با او آشنا شدیم .در حالی به خانه علم آمد که مدرسه نمی رفت
و از همه گریزان بود .تلخی آدم ها و روزگار به جانش نشسته بود .روزها ،ماهها و سالها گذشت
تا به خودش و دیگری اعتماد کرد و باور و امید در او زنده شد .به مدرسه رفت و در هنر ،ورزش
و درس خوش درخشید .چشمانش به روشنایی مسیری که در آن پرتوان قدم نهاده بود ،پرفروغ
گشت .چهارده سال بیشتر نداشت ،ممتاز در خانه علم و مدرسه و شبیه یک مددکار کنار کودکان
دیگر .اما روزی آمد که همه چیز رنگ باخت.
دخترکمان رویایش شکست و فرو ریخت .به ناگه خود را بر سر سفرهای دید با قبایی سپید ،بر تن و
عروس خطابش کردند .زیبا که قبای درس ،مدرسه ،هنر ،کاپیتانی تیم والیبال را خوش به قامتش
دیده بود ،حال به یکباره تنها به خاطر آنکه در ازای عروس شدنش به پدرش زن می دادند محکوم
به ازدواج با مردی شد که عدد سنش در کنار سن زیبا بدقواره بود .همه چیز این داستان برای
زیبا بدقواره و غیر قابل فهم بود ،از این روی مقاومت پیشه کرد .به واسطه اصرار به مقاومت در
برابر این ازدواج ،کتک خورد و زخم های تنش ،تحقیر شدنش ،له شدن و نادیده گرفته شدنش
او را به فرار وا داشت .تنها برای فرار از اجبار ،کتک و حقارت با تنی زخمی و چشمی گریان ،با
پسری که دو سال به زحمت از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد .پذیرفت که باید همه ی آنهایی
که دوست می داشت را به رویایی در خواب بسپارد و هر آنچه را که خوشحالش می کرد را به خاک
بسپرد .خاطره ی مدرسه رفتنش ،خانه علم و دوستانش ،بازی کردن و کودکی اش ،خواهر و
برادرش ،همه را پشت سر گذاشت .سنت ،قانون خانه و خانواده اش او را به این منزل رساند و از
داغ رفتنش ،بر چشمان ما که خواب زده و پریشان به دنبال رویای آمدن زیبا با لباس مدرسه به
خانه علم با چشمانی پر از شوق بودیم ،جز نگاهی خشکیده به در باقی نماند.

قصه اپوریق« ابغبون» :

می رفتیم و شده با صحبت و اگر نه با داد و بیداد و تهدید و به پلیس زنگ زدن و  ...سعی میکردیم خطر را از
بچههایمان دور کنیم.
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روستاي يايچي؛ واقع در عجب شير

تبريز

روستاي تازه كند آخوند مرند

گســـتره ســـن ازدواج متغيـــر اســـت :از  12ســـالگی تـــا  25ســـالگی .در مـــوارد محـــدودی ازدواج  9ســـال و بـــاالی 25
س ــال ه ــم وج ــود دارد .دختران ــی ک ــه در س ــن  12ت ــا  15س ــالگی ازدواج م ــی كنن ــد ،هی ــچ گون ــه اطالع ــی درب ــاره
زندگ ــی مش ــترک ،تش ــکیل خان ــواده و رواب ــط زناش ــویی ندارن ــد .تنه ــا دلی ــل ازدواج آنه ــا تجرب ــه ي ــك اتف ــاق جدی ــد
و در پـــارهاي از مـــوارد برطـــرف کـــردن کمبـــود هـــای عاطفـــی اســـت کـــه در خانـــواده دارنـــد .مهمتریـــن عامـــل،
ایجـــاد یـــک تنـــوع و هیجـــان در زندگیشـــان اســـت « :میخواســـتم عـــروس بشـــم ،فکـــر مـــی کـــردم فقـــط همینـــه».
در زنانـــي كـــه در ســـنين پاييـــن ازدواج كردهانـــد و در حـــال حاضـــر بـــاالي  30ســـال هســـتند ،طـــاق
عاطفـــي بســـيار ديـــده ميشـــود .کودکانـــي كـــه بـــه اختیـــار در زیـــر ســـن  15ســـال ازدواج مـــی کننـــد ،در
سال اول زندگی ،آسیب های روحی را كه ناشی از روابط جنسی است تجربه مي كنند.

روستاي االمق

در  11ســـالگي عقـــد جـــاري ميشـــود و دختـــر و پســـر در  17ســـالگي زندگـــي خـــود
را آغـــاز ميكننـــد .بـــا اینکـــه بـــا تمایـــل خـــود در ســـن کـــم ازدواج میکننـــد،
بعد از گذر  3تا  4سال ،از ازدواج زودهنگام خود پشیمان میشوند.

روستاي پير باال

فرهنـــگ حاکـــم ،مشـــوق ازدواج در ســـن  12ســـالگی اســـت و معمـــوال دوران
عقد طوالنی مدتی ندارند و حدود یک سال بعد وارد زندگی مشترک میشوند.

كرمانشاه قــــم

درنواحـــی حاشـــیه نشـــین شـــهر کرمانشـــاه گـــروه هایـــی از قـــوم لـــک و ُکـــرد بـــه دلیـــل
فقـــر مالـــی و فرهنگـــی ،ســـنت هـــا و باورهایـــی در خصـــوص ازدواج در ســـن پاییـــن
دارنـــد کـــه اغلـــب دختـــران از ســـن 14ســـالگی و پســـران 19ســـالگی ازدواج میکننـــد.
اکثـــر ازدواج هـــا در ایـــن مناطـــق بـــه دالیـــل فقـــر مالـــی ،اعتیـــاد خانـــواده ،عـــدم قـــدرت تصمیمگیـــری
دختـــران میباشـــد .دختـــر بـــرای رهایـــی از شـــرایط و اوضـــاع نامناســـب خانـــواده پـــدری و
بـــه امیـــد بهبـــود زندگـــی ،تـــن بـــه ازدواج میدهـــد .اکثـــر ازدواج هـــا در ایـــن فرهنـــگ،
به دلیل تعصبات قومی و بدون شناخت قبلی دختر و پسر از یکدیگر صورت میگیرد .

بررســـی ازدواج کـــودکان در حاشـــیه شـــهر قـــم در واقـــع بررســـی ازدواج کـــودکان در کشـــور
اســـت؛ چـــرا کـــه از مهاجـــران ُکـــرد ،لـــر ،تـــرک ،افغانســـتاني و دیگـــر اقـــوام در حاشـــیه شـــهر
قم جمع شده اند و در این حاشیهها چندان خبری از اهالی بومی قم نیست.
بررســـیهای صـــورت گرفتـــه نشـــان میدهـــد کـــه اقـــوام لـــر  ،ازدواج دختـــران را در ســـنین بســـیار
پاییـــن اصـــل میداننـــد و از دختـــری کـــه بـــه ســـن  18ســـال رســـیده و ازدواج نکـــرده اســـت بـــا
عنـــوان «ترشـــیده» یـــاد میکننـــد .ازدواج در ســـنین  11و  12ســـال در بیـــن اقـــوام لـــر بســـیار طبیعـــی
است و انتخاب نیز از سوی خانواده صورت میگیرد و دختر باید تبعیت کند.
در مـــورد مهاجـــران افغانســـتاني رســـوم متفاوتـــی وجـــود دارد؛ تعـــدادی از خانـــواده هایـــی
کـــه بـــه رســـوم قدیمـــی پایبنـــد هســـتند ،دختـــران خـــود را در ســـنین پاییـــن در ازای
پول میفروشند که اختالف سنی های بسيار زیاد در این موارد وجود دارد.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

در میـــان مناطقـــی کـــه در ســـاری مـــورد مطالعـــه قـــرار گرفـــت بیشـــترین جامعـــه آمـــاری متعلـــق بـــه
منطقـــه غربـــت نشـــین نوبنیـــاد و غفـــاری اســـت .در محلـــه غفـــاری ،ســـن متـــداول ازدواج دختـــران و پســـران
 11تا  15سال است .ازدواج کودک را میتوان از یک جنبه به دو دسته کلی تقسیم کرد:
ازدواج اجباری :بدون در نظر گرفتن خواست و عالقه فرزندان و صرفا بر اساس تصمیم سرپرست
ازدواج خودخواسته :تن دادن کودک به ازدواج با خواست و عالقه خود
ب ــا اینک ــه واژه ی خودخواس ــته در ظاه ــر نش ــانگر تصمی ــم و اراده خ ــود ف ــرد در انج ــام عم ــل هس ــت؛ ول ــی در واق ــع ای ــن
خواست ظاهری برخاسته از فرهنگی است که فرد را به سوی ازدواج زودهنگام سوق میدهد.
شماری از دالیل تمایل به ازدواج در سنین کودکی در این محالت به شرح زیر است:
بلـــوغ زودرس :رویارویـــی فـــرد از دوران کودکـــی بـــا مســـائل جنســـی ،ســـبب
بلـــوغ زودرس کـــودک میشـــود .عمومـــا دختـــران و پســـران در ایـــن محلـــه هـــا
از سنین  9 -8سالگی به یکدیگر عالقه مند شده و نسبت به هم نگاهی جنسی دارند.
عالقـــه بـــه مســـتقل شـــدن و دور شـــدن از شـــرایط بـــد خانـــواده :بـــا وجـــود مســـائلی چـــون
فقـــر مالـــی ،اعتیـــاد ،خشـــونت و ...در فضـــای خانـــه ،کـــودکان تمایـــل دارنـــد هـــر چـــه
زودتر از خانه دور شوند و سریع ترین و در دسترس ترین راه برايشان ازدواج است.
ســـنت هـــا و باورهـــای اجتماعـــی :فرهنـــگ غربـــت ،نمیپذیـــرد کـــه دختـــری بـــه ســـن  18ســـالگی برســـد و ازدواج
نکـــرده باشـــد .گویـــی زنـــان در ایـــن جوامـــع تنهـــا بـــا ازدواج و فرزنـــدآوری اســـت کـــه هویـــت میگیرنـــد
و عمومـــاً نقشـــی جـــز ایـــن بـــرای زن متصـــور نمیشـــوند .چنانچـــه بارهـــا در طـــول تحقیـــق و مصاحبههـــای
مرتبـــط بـــا ســـمینار جمعیـــت امـــام علـــی(ع) پیرامـــون ازدواج کـــودک ،زنـــان مختلفـــی ایـــن موضـــوع را
مطرح کردند که اگر ازدواج نکنیم چه کار کنیم؟ کار دیگری از دستمان بر نمیآيد...
ســـواد آمـــوزی و ادامـــه تحصیـــل :ایـــن موضـــوع کـــه میتوانـــد عاملـــی بازدارنـــده بـــرای ازدواج
زودهنـــگام کـــودک باشـــد ،در فرهنـــگ غربـــت مســـئله حائـــز اهمیتـــی بـــه شـــمار نمیآیـــد .عواملـــی
چـــون اعتیـــاد ،فقـــر مالـــی خانـــواده ،نیـــاز بـــه کار کـــودک ،ناتوانـــی در تأمیـــن مخـــارج تحصیـــل ،دور
بـــودن محـــل تحصیـــل از محـــل زندگـــی ،عالقـــه نداشـــتن کـــودک بـــه درس و ...ســـبب عـــدم ورود بـــه
مدرسه یا ترک تحصیل میشود و بنابراین مانعی بر سر راه ازدواج به حساب نمیآید.
در فرهنـــگ غربـــت فاصلـــه چندانـــی میـــان کودکـــی و ازدواج وجـــود نـــدارد .بـــه همیـــن دلیـــل فـــرد زمـــان
بســـیار کمـــی بـــرای کســـب آمادگـــی جهـــت ایفـــای نقـــش همســـری و بـــه تبـــع آن نقـــش مـــادری و پـــدری دارد.
از آنجـــا کـــه دختـــران از همـــان ابتـــدای کودکـــی در ایـــن محـــات وظایفـــی نظیـــر رســـیدگی بـــه امـــور
منـــزل ،نگهـــداری از فرزنـــدان کوچکتـــر خانـــواده ،نظافـــت و طبـــخ غـــذا را بـــه عهـــده دارنـــد ،تـــا حـــدی بـــا
ً
کامـــا
وظایـــف همســـری تعریـــف شـــده در ایـــن فرهنـــگ آشـــنا میشـــوند؛ ولـــی وضـــع در مـــورد پســـران
متفـــاوت اســـت و قبـــل از ازدواج مســـئولیت خاصـــی بـــه عهـــده ندارنـــد و یـــک مرتبـــه وارد زندگـــی بزرگســـالی
مـــی شـــوند .بـــه همیـــن دلیـــل تـــا ســـالیان بعـــد از ازدواج ،مـــرد ممکـــن اســـت شـــغلی نداشـــته باشـــد و
همچنـــان بـــه همـــراه خانـــواده خـــود در منـــزل پـــدری ســـکونت داشـــته باشـــد .در ایـــن صـــورت اســـتقاللی
که دختر و پسر به امید دستیابی به آن زندگی خود را شروع کردند ،تحقق نمی یابد.
بـــه دلیـــل وجـــود مســـائلی چـــون فقـــر مالـــی و فرهنگـــی ،عـــدم آگاهـــی ،بـــی ســـوادی و ...هـــر رابطـــه جنســـی
ممکـــن اســـت بـــه بـــارداری منجـــر شـــود و بهتـــر اســـت بگوییـــم در ایـــن مناطـــق ،هیـــچ اقدامـــی بـــرای کنتـــرل
تعـــداد فرزنـــدان صـــورت نمـــی گیـــرد .بنابرایـــن کودکانـــی زاده میشـــوند کـــه والدینشـــان ،خـــود هنـــوز
کودک بوده و توانایی تصمیم گیری درست و منطقی را در مورد مسائل فرزندانشان ندارند.
نکتـــه مـــورد توجـــه دیگـــر اینکـــه درگیـــری والدیـــن بـــا اعتیـــاد و فقـــر موجـــب میشـــود والدیـــن بـــه راحتـــی
فرزن ــد خ ــود را ره ــا كنن ــد و مس ــائلی چ ــون امنی ــت ،آرام ــش ،تحصی ــل و آین ــده ک ــودک مباح ــث بیاهمیت ــی تلق ــی
ش ــود و ک ــودک در خان ــه اق ــوام و آش ــنایان زندگ ــی کن ــد .در ای ــن ص ــورت خان ــواده ،ب ــه ج ــای آنک ــه محیط ــی ام ــن
برای رشد و شکوفایی فرزندان باشد ،خود اولین دلیل نا امنی و سرگردانی کودک میشود.
در میـــان غربتـــی هـــا اگـــر زنـــی در ســـال هـــای اول ازدواجـــش فرزنـــدی بـــه دنیـــا نیـــاورد ،عیـــب آن زن بـــه
حســـاب میآیـــد .تصـــور کنیـــد دختـــری کـــه در ســـن  13ســـالگی ازدواج کـــرده و فرزنـــد اولـــش را در ســـنین
 14یـــا  15ســـالگی بـــه دنیـــا آورده اســـت ،چـــه آســـیب هـــای جســـمی و روحـــی عمیقـــی را متحمـــل مـــی شـــود.
حـــال آنکـــه مســـئله بـــه همیـــن جـــا ختـــم نمیشـــود و معمـــوال یـــک یـــا دو ســـال بعـــد ،فرزنـــد دومِ ایـــن
مـــادر کوچـــک نیـــز بـــه دنیـــا خواهـــد آمـــد! یعنـــی ایـــن کـــودک تـــا قبـــل از رســـیدن بـــه ســـن  18ســـالگی
و کســـب توانایـــی جســـمی الزم ،دو بـــارداری و زایمـــان و احتمـــاال چنـــد ســـقط جنیـــن را تجربـــه کـــرده اســـت.
بهطـــور کلـــی مـــی تـــوان گفـــت بیشـــترین آســـیب ازدواج کـــودک متوجـــه زنـــان و فرزندانـــی اســـت
کـــه حاصـــل از ایـــن ازدواج هســـتند .زنانـــی کـــه دوران کودکـــی را ســـپری نکـــرده و مـــادر شـــدهاند
و بالطبـــع اصـــول مـــادری را نیاموختـــه انـــد .کودکانـــی کـــه بـــه دلیـــل نداشـــتن سرپرســـتی مناســـب بـــه
حال خود رها شده و هیچ تصویر روشنی از زندگی پیش رو نخواهند داشت.

ســـا ری

دخت ــر در ي ــازده س ــالگي و پس ــر در پان ــزده س ــالگي ناچ ــار ب ــه تش ــكيل زندگ ــي مش ــترك ميش ــود .اگ ــر ب ــراي ي ــك
دخت ــر ت ــا پان ــزده س ــالگي خواس ــتگاري نياي ــد ،ديگ ــر «خواه ــان» ن ــدارد؛ ام ــا دختران ــي ك ــه از قض ــا خواه ــان داش ــته
ان ــد ،از ازدواج در س ــن ک ــم بس ــيار ناراضيان ــد .ب ــه ادام ــه تحصی ــل در مدرس ــه و دانش ــگاه عالق ــه دارن ــد و ب ــه ازدواج
از  25س ــالگي ب ــه ب ــاال متمايلن ــد؛ ول ــی ه ــم امکان ــات کاف ــی ب ــرای ادام ــه تحصی ــل در مقط ــع راهنمای ــی ب ــه بع ــد را
ندارند(بـــرای ادامـــه تحصیـــل بایـــد بـــه مدرســـه شـــبانه در شـــهر عجـــب شـــیر برونـــد) و هـــم خانـــواده هـــا معتقدنـــد
دخت ــران بای ــد ابت ــدا عق ــد کنن ــد و ش ــخصی را ب ــه همس ــري خ ــود بپذيرن ــد و س ــپس ب ــه بل ــوغ جنس ــی برس ــند .ب ــه
اصطالح خودشان دختر مي بايست پيش از اینکه «چشم و گوشش باز شود ازدواج کند».
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به بچهها هم توصیه میکردیم جاهایی که خطرناک است نروند و اگر این آدمها را دیدند فرار کنند ،یا از یک
نفر قابل اطمینان کمک بخواهند و . ...
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ساعت تفکر

همـــه مـــردم بایـــد
بخواهند تــا ازدواج اجباری
کـــودکان پایـــان یابـــد.
از ســـال  1392ســـمینارهای تخصصـــی جمعیـــت امـــام علـــی (ع) در زمینههـــای مختلفـــی همچـــون کـــودکان کار و
خیابـــان ،اعتیـــاد کـــودک و  ...برگـــزار شـــده و امـــروز یکـــی دیگـــر از مســـائلی کـــه مـــا در اجتماعمـــان هـــر روز بـــا آن
درگیر هستیم و نباید در مقابل آن سکوت کنیم مسئله ی نگران کننده «ازدواج کودکان» در کشور است.
متاســـفانه مـــا هـــر روزه در خانـــه هـــای ایرانـــی جمعیـــت امـــام علـــی (ع) بـــا پرســـش هایـــی مواجـــه هســـتیم
کـــه جوابـــی برایشـــان نداریـــم .هنگامـــی کـــه فرزندانمـــان از داغ گذاشـــتن والدیـــن و کار اجبـــاری و تعـــرض
هـــای هـــر روزه بـــه مـــا مـــی گوینـــد بـــا زبـــان قاصـــر خـــود در مـــی مانیـــم ،چـــه برســـد بـــه روزی کـــه
نازنیـــن ســـر کالس نیامـــد و فهمیدیـــم دختـــرک پنـــج ســـاله ی مـــا نامـــزد کـــرده اســـت .روزی کـــه مهـــدی
ســـیزده ســـاله بـــر خـــاف میلـــش بـــه ازدواج درآمـــد و در حالـــی کـــه هنـــوز کـــودک بـــود بـــار خانـــواده ای را
بر دوش گرفت و لیالی یازده ساله ای به نام ازدواج در ازای پول رهن خانه به مردی فروخته شد.
ایـــن مســـائل کـــه هـــر روز بـــه دالیـــل مختلـــف و بـــا نـــام ازدواج بـــا آن رو بـــه رو مـــی شـــویم مـــا را بـــر آن
داشـــت تـــا بررســـی تخصصـــی از ایـــن مســـئله بـــه عمـــل بیاوریـــم .بـــه همیـــن منظـــور ســـمیناری تخصصـــی بـــا
عنـــوان « بررســـی عوامـــل و پیامدهـــای ازدواج کـــودکان در ســـکونت گاه هـــای فقیـــر نشـــین کشـــور» در آذر مـــاه
 1395در دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید ،که گزارش این سمینار در این شماره آمده است .
طبــق آمــار رســمی ســازمان بهزیســتی کل کشــور  17درصــد ازدواج دختــران در ایــران پیــش از رســیدن بــه  18ســالگی بــوده
و طب ــق تازهتری ــن آم ــار ثب ــت ش ــده در س ــازمان ثب ــت اح ــوال کش ــور ک ــه ب ــر اس ــاس آم ــار  9ماه ــه ی اول س ــازمان ثب ــت
اح ــوال ای ــران در س ــال  94اس ــت بی ــش از  5درص ــد زنان ــی ک ــه در ای ــن م ــدت ازدواج کردهان ــد کمت ــر از  15س ــال س ــن
داش ــته یعن ــی  28ه ــزار و  242نف ــر قب ــل از رس ــیدن ب ــه  15س ــالگی ازدواج کردهان ــد و بی ــش از  204ه ــزار ازدواج دخت ــران در
س ــنین  15ت ــا  19س ــال در ای ــن دوره از س ــال ثب ــت ش ــده اس ــت .ای ــن در حالیس ــت ک ــه ای ــن آم ــار تنه ــا آم ــار ازدواجه ــای
ثبــت شــده در دوران کودکــی اســت و بســیاری از ایــن ازدواج هــا بــه صــورت غیــر رســمی بــوده و بــه ثبــت نمــی رســند.

نگاهی به پژوهش جمعیت امام علی(ع) پیرامون ازدواج کودک

جغرافیای کودکهمسری در پهنه ایران

زهرا کهرام

دبیر سمینار « بررسی عوامل و پیامدهای ازدواج کودکان در سکونت گاه های فقیر نشین کشور»

تصویرگر :فریده نصیب

کــودکان بــی شناســنامه ،نتیجــه ازدواج هــای ثبــت نشــده کــودکان
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قصه اپوریق« ابغبون» :

مطالعـــات و شـــواهد موجـــود نشـــان
میدهـــد کـــه ریشـــه بســـیاری از
معضـــات زنـــان بـــه ازدواج آنهـــا در
ســـنین کودکـــی بـــاز میگـــردد از
جملـــه ایـــن معضـــات میتـــوان بـــه
رشـــد بـــی رویـــه ی جمعیـــت بـــدون
اوراق هویتـــی در مناطـــق حاشـــیه،
محرومیـــت از تحصیـــل ،ثبـــت نشـــدن
ازدواجهـــا و شـــیوع پدیـــده ی کـــودک
بیوه و  ...اشاره کرد.
ازدواج در ســـنین کودکـــی در کشـــور
مـــا علـــل گوناگونـــی دارد کـــه از جملـــه
آنه ــا م ــی ت ــوان ب ــه ارزشه ــای س ــنتی
و مذهبـــی در راســـتای حفـــظ آبـــرو
و شـــرف خانوادگـــی ،آســـیبهای
اجتماعـــی خانـــواده از جملـــه فقـــر،
محرومیـــت از تحصیـــل ،اعتیـــاد و
مهاجـــرت و در راســـتای کاهـــش بـــار
اقتصـــادی و تامیـــن هزینههـــای ناشـــی
از اعتیاد خانواده اشاره کرد.

همچنیــن ازدواج کــودک مــی توانــد پیامدهــای ســنگینی بــه
بــار بیــاورد .در نگاهــی اجتماعــی ازدواج کــودک مــی توانــد
منجـــر بـــه ثبـــت نشـــدن ازدواجهـــا و در نتیجـــه نداشـــتن
اوراق هویتـــی ،ظهـــور پدیـــده کـــودک بیـــوه ،خشـــونت
خانگـــی و همســـرآزاری ،رشـــد بـــی رویـــه جمعیـــت
پنه ــان در مناط ــق حاش ــیه ،ت ــن فروش ــی ،ف ــرار از خان ــه،
محرومیـــت تحصیلـــی ،فاصلـــه ســـنی زیـــاد بـــا همســـر،
نداشـــتن مهـــارت بـــرای ورود بـــه بـــازار کار ،نداشـــتن
مهـــارت فرزندپـــروری ،بازتولیـــد چرخـــه فقـــر و چرخـــه
کار کودک و چرخه ازدواج کودک و ...شود .
همچنیـــن مطالعـــات نشـــان داده کـــه ازدواج در ســـنین
کودک ــی م ــی توان ــد پیامده ــای جس ــمی نامناس ــبی چ ــون
افزای ــش س ــقط ،زایم ــان زودرس ،افزای ــش تول ــد ن ــوزادان
کــم وزن در ســنین نوجوانــی ،فشــار زیــاد بــرای بــارداری،
حاملگـــی و ســـایر بیماریهـــای مرتبـــط بـــا  HIVمثبـــت،
افزایـــش آســـیب پذیـــری در برابـــر انـــزوای اجتماعـــی،
بلـــوغ زودرس ،ســـوء تغذیـــه ،شـــاخص و تـــوده ی بدنـــی
پاییـــن ،قـــد کوتـــاه ،لگـــن باریـــک ،زایمـــان طوالنـــی،
خونری ــزی ش ــدید ،ع ــدم آگاه ــی از بهداش ــت ب ــاروری و
تنظیم خانواده و  ...نیز برای فرد داشته باشد.

شماره 15
اسفند 1395

مینو توی حیاط جلوی مریم  -که زانو زده -ایستاده و اینها را میگوید.

از پیامدهـــای روانـــی ازدواج کـــودک
میت ــوان ش ــیوع اخت ــاالت خلق ــی از جمل ــه
افســـردگی ،اختـــاالت اضطرابـــی ،وســـواس
و اختـــاالت پانیـــک ،فقـــدان رســـیدن بـــه
اس ــتقالل ش ــخصی و بل ــوغ فک ــری ،جدای ــی
از خانــواده و دوســتان ،از دســت دادن حمایــت
آنهــا و همچنیــن از دســت دادن آزادی تعامــل
بـــا همســـاالن و مشـــارکت در فعالیتهـــای
اجتماعـــی ،تضعیـــف فرصتهـــای رشـــد
و توســـعه و طـــی کـــردن ناقـــص مراحـــل
رشد روانی اجتماعی را نام برد.
شماره 15
اسفند 1395

دختر  8-7سالهی شیطون و شیرین زبان خانهی علم.
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جمعیـــت امـــداد دانشـــجویی امـــام علـــی (ع) پژوهشـــی را در خصـــوص
عوام ــل و پیامده ــای ازدواج ک ــودکان در س ــکونتگاه ه ــای فقی ــر نش ــین
کش ــور در می ــان اق ــوام مختل ــف انج ــام داده اس ــت .نب ــود آم ــار دقی ــق از
ج و طالقه ــای ثب ــت نش ــده در کش ــور ،ع ــدم توج ــه ب ــه جمعی ــت
ازدوا 
پنهـــان در سیاســـتگذاریهای کشـــور ،فقـــدان بررســـیها و اقدامـــات
الزم در خصـــوص آســـیبهای اجتماعـــی حاصـــل از ازدواج کـــودکان،
رشـــد منفـــی جمعیـــت در مرکـــز شـــهرها و رشـــد مثبـــت جمعیـــت در
حاشـــیه ی شـــهرها و همچنیـــن کاهـــش شـــاخص توســـعه انســـانی در کل
کش ــور ،هم ــه ای ــن عوام ــل باع ــث ش ــدهاند ک ــه ب ــه اهمی ــت بررس ــی
مســـئله ی ازدواج کـــودک در ایـــران واقـــف شـــویم و ایـــن موضـــوع را
در دســـتور کار خـــود قـــرار دهیـــم زیـــرا در حـــال حاضـــر لـــزوم ارائـــه
راهکارهایـــی بـــه منظـــور بـــه حداقـــل رســـاندن آســـیبهای ناشـــی از
ازدواج کودک به ضرورت در جامعه احساس میشود.
پژوهــش جمعیــت امــام علــی (ع) بــا عنــوان بررســی عوامــل و پیامدهــای
ازدواج کـــودکان در ســـکونتگاه هـــای فقیـــر نشـــین کشـــور ،پژوهشـــی
پیمایش ــی از ن ــوع ترکیب ــی کم ــی و کیف ــی ب ــوده و ب ــا ه ــدف بررس ــی
عوام ــل و پیام ــد ه ــای ای ــن گون ــه از ازدواج و همچنی ــن بررس ــی م ــدل
هـــای ازدواج کـــودکان در میـــان قومیـــت هـــای مختلـــف در تابســـتان و
پاییــز  95در  17اســتان کشــور بــا کمــک بیــش از 590نفــراز افــرادی کــه
تجربه ازدواج در سنین پایین داشتهاند انجام شده است.
ایـــن پژوهـــش در اســـتانهای قـــم ،خوزســـتان ،سیســـتان و بلوچســـتان،
تهــران ،بوشــهر ،خراســان رضــوی ،آذربایجــان شــرقی ،گلســتان ،مازنــدران،
ای ــام ،اصفه ــان ،هرم ــزگان ،الب ــرز ،کرمانش ــاه ،کرم ــان ،زنج ــان و هم ــدان
انج ــام ش ــده اس ــت و م ــوارد م ــورد مطالع ــه در آن زن ــان و م ــردان کمت ــر
از  35سالی که قبل از  18سالگی ازدواج کردهاند ،بودند.
تعری ــف ک ــودک در ای ــن پژوه ــش مطاب ــق ب ــا م ــاده ی ی ــک کنوانس ــیون
حق ــوق ک ــودک ،ه ــر ف ــرد زی ــر هج ــده س ــال ک ــودک اس ــت و مطاب ــق ب ــا
همیــن کنوانســیون هــر رفتــاری کــه بــه اراده ی کــودک یــا اراده ی شــخص
دیگری به رشد طبیعی وی خلل وارد کند ممنوع است.
تعـــداد زیـــادی از ازدواجهایـــی کـــه در ســـنین کودکـــی رخ میدهنـــد،
بـــه هیـــچ عنـــوان ثبـــت نمیشـــوند و بـــه همیـــن دلیـــل کـــودکان
حاصـــل از ایـــن ازدواجهـــا فاقـــد شناســـنامه بـــوده و در نهایـــت بـــه
جمعیـــت پنهـــان کشـــور میافزاینـــد ،ایـــن در حالیســـت کـــه هـــر
چنـــد در حاشـــیه ی شـــهرها ازدواج در ســـن پاییـــن رواج دارد امـــا
از طرفـــی در متـــن شـــهر و بـــه ویـــژه در مناطـــق مرفهنشـــین ســـن
ازدواج رو به افزایش بوده و باالتر میرود.

خـــوب و البتـــه الزم اســـت خالصـــه ای از نتایـــج پژوهـــش مذکـــور را بـــه
ص ــورت آم ــاری بخوانی ــم .ای ــن پژوه ــش در واق ــع دقیق ــا ص ــدای مردم ــی
اســـت کـــه بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده انـــد و در اینجـــا بـــه زبانـــی علمـــی
و قابل استناد در دسترس قرار گرفته شده است.
این نتایج خود گویای روی سخن افرادی که درگیر این نوع ازدواج بوده اندهست:
پراکندگـــی قومیتـــی ازدواج کـــودک در ایـــن پژوهـــش  15 :درصـــد
در میـــان اقـــوام تـــرک 4.5 ،درصـــد در اقـــوام کـــرد 3.8 ،درصـــد
در اقـــوام لـــر 15 ،درصـــد فـــارس 4.5 ،درصـــد لـــک 8.5 ،درصـــد
بلـــوچ 8 ،درصـــد عـــرب 2.5 ،درصـــد سیســـتانی 4.7 ،درصـــد هـــزاره،
 8درصـــد پشـــتو 10 ،درصـــد تاجیـــک 12 ،درصـــد مازنـــی 2.5 ،درصـــد
ازبـــک 0.5 ،درصـــد گیلـــک و  0.5درصـــد در میـــان ســـایر اقـــوام.

یکی از پیامدهای ازدواج کودکان ظهور
پدیده کودک بیوه است.

فراوانـــی ازدواج کـــودک در ایـــن پژوهـــش  35درصـــد در میـــان مـــردان
و  65درصـــد در میـــان زنـــان اســـت و از نظـــر میـــزان ســـواد نیـــز
 37.5درصـــد آنهـــا بـــی ســـواد 37.5 ،درصـــد کمتـــر از ســـیکل22 ،
درصد کمتر از دیپلم و  3درصد باالتر از دیپلم هستند.
میـــزان درآمـــد پاســـخ گویـــان 69.5 :درصـــد آنهـــا میـــزان
درآمـــد ماهیانهشـــان در صـــورت شـــاغل بـــودن کمتـــر از
 500هـــزار تومـــان 27 ،درصـــد بیـــن  500تـــا یـــک میلیـــون
تومان ،و  3.5درصد بیش از یک میلیون تومان است.
وضعیـــت تاهـــل 82 :درصـــد ایـــن افـــراد همچنـــان متاهـــل 5 ،درصـــد
مطلق ــه 5 ،درص ــد دارای همس ــر ف ــوت ش ــده 4 ،درص ــد همس ــر ره ــا ک ــرده،
 2درصـــد همســـر از کار افتـــاده و  2درصـــد همســـران زندانـــی هســـتند.
ســـن ازدواج در ایـــن افـــراد 25.5 :درصـــد بیـــن  11تـــا  13ســـال،
 55درصـــد بیـــن  14تـــا  16ســـال 18 ،درصـــد بیـــن  17تـــا 18
سال و  2درصد کمتر از  10سالگی ازدواج کردهاند.
وضعیـــت اعتیـــاد 78 :درصـــد ایـــن افـــراد دارای پـــدر معتـــاد16 ،
درصـــد دارای مـــادر معتـــاد و  6درصـــد دارای والدیـــن معتـــاد بودهانـــد.
دالیـــل ازدواج ایـــن افـــراد 68 :درصـــد ایـــن افـــراد بـــه علـــت
ســـنتهای قومـــی 2 ،درصـــد بـــه علـــت اعتیـــاد 9 ،درصـــد بـــه دلیـــل
فقـــر 17 ،درصـــد بـــه دلیـــل داشـــتن عالقـــه و  11درصـــد بنـــا بـــه
سایر علل مجبور به ازدواج در کودکی شدهاند.
در خص ــوص رضای ــت پاس ــخ گوی ــان از س ــن ازدواجش ــان  40 :درص ــد ای ــن
اف ــراد اص ــا از س ــن ازدواج خ ــود راض ــی نبودن ــد 11 ،درص ــد خیل ــی ک ــم،
 12درصـــد کـــم 13 ،درصـــد تـــا حـــدودی 17 ،درصـــد زیـــاد و  7درصـــد
خیلی زیاد از ازدواجشان در سن کودکی راضی هستند.
ازدواج آنها در سنین کودکی باز میگردد در خصـــوص زمـــان ازدواج پاســـخ گویـــان 11 :درصـــد از ایـــن افـــراد
ازدواج قبـــل از بلـــوغ داشـــته 74 ،درصـــد ازدواج بعـــد از بلـــوغ
بـــر اســـاس آمـــار رســـمی ثبـــت شـــده بیشـــترین آمـــار ازدواج و  15درصـــد ازدواج همزمـــان بـــا بلـــوغ را تجربـــه کردهانـــد.
و طـــاق کـــودکان در اســـتانهای سیســـتان و بلوچســـتان ،میـــزان تجربـــه خشـــونتهای خانگـــی 47 :درصـــد ایـــن افـــراد دارای تجربـــه
خوزســـتان ،خراســـان رضـــوی ،آذربایجـــان شـــرقی و غربـــی ،فـــارس ،کوفتگـــی 21 ،درصـــد جراحـــت 53 ،درصـــد شکســـتگی و  3درصـــد نقـــص
عض ــو ش ــدند؛ ای ــن در حالیس ــت ک ــه  5درص ــد از آنه ــا اخت ــاف س ــنی 15
زنجان ،تهران ،همدان و مازندران است		.
تـــا  40ســـال 10 ،درصـــد اختـــاف ســـنی  10تـــا  15ســـال و  85درصـــد
اختالف سنی کمتر از  10سال را تجربه کردهاند.

بچه های آمسان

از خیابانهای این شهر می گویند

امن؟

بعد کالس به مریم گفتم :
«ناتاشا اینا میخوان برگردن افغانستان .نمیدونم
خوشحال باشم یا ناراحت .افغانستان هنوز امن نیست »...
مریم نگاهم کرد ،بعد رو برگرداند .گفت :
«س ِر چارراهامون مگه برای بچهها امن بود؟»

ریشه بسیاری از معضالت زنان به
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«کار بد» قطعا ابتکار خودش است و عبارت جایگزینش به جای حرفی که از پیرمرد شنیده و دوست ندارد به «خاله مریم»اش بگوید.
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زیر کوه یخ

روایتهای ــی از آغ ــاز زندگ ــی
مشـــترک پنـــج کـــودک

گردآوری و نگارش :محمدامین عابدینی

سیاهترینسفید

یک حادثه گنگ ،یک لبخند تهوع آور!
دلـــت میلـــرزد و همـــه میخندنـــد .بایـــد
بخنـــدد ولـــی بغـــض تمـــام جانـــش را
باز بچگیاش ُگل میکند.
گرفته!
البـــهالی اشـــکهایش در دلـــش میگویـــد:
کاش دهـــن زمیـــن همینجـــا بـــود و همیـــن
حـــاال قورتـــم مـــیداد! چشـــمهای پـــدرش
برای پاره شدن آرزوهایش کافیست!
مـــادرش میگویـــد حـــاال بگـــو! نفســـش را
قورت میدهد و میگوید :بله !
بلـــه! تمـــام شـــد! تبـــاه شـــد! شـــومترین
شـــوم اتفـــاق افتـــاد  -هـــر چقـــدر
بـــا قلمـــم کلنجـــار رفتـــم نتوانســـتم
بنـــگارم مبارکتریـــن شـــوم را!  -آری!
باید عزا گرفت این پیوند را!
شـــک نکیـــد کـــه ایـــن ،تنهـــا و فقـــط یـــک
مقدمـــه از زیباتریـــن حالـــت ایـــن جنایـــت
بـــود! در اعمـــاق ایـــن نحســـی رســـوخ
خواهیـــم کـــرد و در ادامـــه میخوانیـــم از
روزه ــای تاری ــک کودکان ــی ک ــه جب ــر و درد
ازدواج زودرس را بـــا تمـــام روح و جسمشـــان
بلعیـــده انـــد! ایـــن گزارشهـــا بـــدون کمـــک
رس ــانهها تهی ــه ش ــدهاند و ش ــنوندگان و ثب ــت
کنندگان ــش ،داوطلب ــان عض ــو جمعی ــت ام ــام
علـــی (ع) بودهانـــد تـــا شـــاید چشـــمها
قبل از خیس شدن ،ببینند!		

کودکش را به کولیها فروخت و پولش را همراه مهرش خرج اعتیاد کرد!

روایت اول  .بابا شوهر داد!

شهر :اهواز
راوی :محسن خطیبی
در ســـیزده ســـالگیش راهـــی خانـــه شـــوهرش شـــد! پـــدرش فـــوق دیپلـــم داشـــت و متدیّـــن بـــود!
پدری که هشت ازدواج کرده بود ،الهه سیزده ساله را به خان ه شوهرش فرستاد!
اله ــه وقت ــی هم ــراه ش ــوهر معت ــادش ب ــه ته ــران آم ــد ادام ــه تحصی ــل داد و فارس ــی را خ ــوب ی ــاد گرف ــت ول ــی ماج ــرای اله ــه و اعتی ــاد ش ــوهرش
ت ــازه ش ــروع ش ــده ب ــود .دخترک ــی ک ــه ج ــای عش ــق در خان ــه ش ــوهرش ،م ــواد میدی ــد ،راه ــی نمیدی ــد ج ــز دود ک ــردن زندگی ــش! آنق ــدر
کش ــید ،آنق ــدر از خ ــود بیخ ــود ش ــد ت ــا ش ــوهر معت ــادش ه ــم تحمل ــش را نداش ــت و طالق ــش داد! ب ــا مه ــر ناچی ــزش و ت ــک فرزن ــدش راه ــی
خرابهه ــای ش ــهر پدری ــش ش ــد! کودک ــش را ب ــه کولیه ــا فروخ ــت و پول ــش را هم ــراه مه ــرش خ ــرج اعتی ــاد ک ــرد! در هم ــان خرابهه ــا ب ــود
کــه اســد بــه دنیــا آمــد ،اســد ســه چهــار ســاله و بــدون شناســنامه حاصــل رابط ـ ه دوســتی مــادرش بــا مردیســت کــه هی ـچگاه مــا او را ندیدیــم...
مـــا الهـــه را زمانـــی دیدیـــم کـــه بـــرای بـــار ســـوم و ایـــن بـــار از مـــرد دیگـــری کـــه در همـــان خرابههـــا بـــا او
دوســـت شـــده بـــود ،بـــاردار بـــود ،همـــ ه تالشـــمان را کردیـــم کـــه او در بیمارســـتان زایمـــان کنـــد و زایمـــان هـــم
کـــرد! زایمانـــی کـــه حاصلـــش بچـــهای بـــود کـــه تنگـــی نفـــس داشـــت و نـــارس بـــود ،فقـــط و فقـــط بـــه خاطـــر
اعتیاد! با پیگیریهایی که انجام دادیم او راهی بهزیستی شد و االن زیر سای ه پدر و مادر خوبی نفس میکشد!
الهـــ ه ســـیزده ســـاله کـــه باالتریـــن ســـواد را در منطقـــ ه خـــودش دارد حـــاال ســـی ســـالش شـــده و در گرمـــای شـــصت درجـــ ه اهـــواز
زیـــر چـــادری کـــه گرمـــا را نفـــس گیرتـــر میکـــرد دیگـــر نمیتوانـــد در کنـــار مردهایـــی کـــه هـــر شـــب کنارشـــان غـــرق
در اعتیـــاد میشـــد زندگـــی کنـــد! ...ایـــن روزهـــا الهـــه بـــه خاطـــر دزدیهایـــش دارد فـــرار میکنـــد ...الهـــه هـــر روز فـــرار
میکند! الهه را پدرش فراری داد ،شوهرش فراری داد ،اعتیاد فراری داد ...اله ه تنها ،فرار نمیکند ،فراریش دادند!
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مریم میگوید« :خاله نرید پیششها» ...

رویا در کنار عروسکهایش تنهاتر از همیشه مورد تجاوز ناپدری هفتاد سالهاش قرار گرفت!

روایت دوم .گمشده

شهر:بوشهر
راوی :علی برزگر
زمان ــی ک ــه روی ــا ب ــه عق ــد ش ــوهر چه ــل و ی ــک س ــالهاش در آم ــد ،تنه ــا پان ــزده س ــال عم ــر ک ــرده ب ــود! ام ــا ه ــر روز ای ــن
پان ــزده س ــالش ان ــدازه ی ــک عم ــر تنه ــا ب ــود ،ان ــدازه ی ــک عم ــر ب ــا دی ــد ،درد کش ــید ،رن ــج زندگ ــی ب ــدون پ ــدر را لم ــس
کـــرد! در همـــان بهمـــن مـــاه  78کـــه بـــه دنیـــا آمـــد روی دســـت فقـــر بـــزرگ شـــد و بغـــض کـــرد! رویـــا و پنـــج بـــرادر و
خواه ــر بزرگت ــرش هیــچگاه در بالدش ــان ت ــوان س ــر بلن ــد ک ــردن نداش ــتند؛ چ ــرا ک ــه مادرش ــان در پنج ــه س ــالها فق ــر و گرس ــنگی
و نـــداری ،بـــه تنفروختـــن روی آورده بـــود و از کـــوی و بـــرزن بـــر او دشـــنام میباریـــد .تـــا اینکـــه وقتـــی رویـــا  12ســـاله
بود ،مادرش با مردی که هفتاد سال سن داشت ازدواج میکند تا حرفها و تهمتها تمام شود.
امـــا حرفهـــا تمـــام نشـــد و دردی هـــم بـــر دردهـــا افـــزوده شـــد .رویـــا در کنـــار عروســـکهایش تنهاتـــر از همیشـــه مـــورد
تجـــاوز ناپـــدری هفتـــاد ســـالهاش قـــرار گرفـــت! رویـــا بغـــض کـــرد و ســـاکتتر از همیشـــه شـــد تـــا مبـــادا تهدیـــد پیرمـــرد
هفتـــاد ســـاله بیچـــارهاش کنـــد! خالـــه و مـــادر رویـــا فقـــط دیدنـــد کـــه او بدنـــش تغییـــر کـــرده -کاش کســـی روحـــش را هـــم
میدیـــد  -وقتـــی همـــراه خالـــهاش پیـــش دکتـــر رفتنـــد فهمیدنـــد بـــاردار اســـت و رویـــا در دوازده ســـالگی بچـــهای بـــه دنیـــا
آورد کـــه حتـــی یـــک بـــار هـــم نگاهـــش نکـــرد و هـــر دو تحویـــل بهزیســـتی داده شـــدند! رویـــا را شـــاید بازپـــروری کردنـــد و
کـــودک را در آنجـــا نگـــه داشـــتند! رویـــا بـــه جامعـــه برگشـــت در کنـــار خالـــهای کـــه او را بـــه مـــرد شیشـــهای چهـــل و یـــک
ســـالهای شـــوهر داد تـــا شـــاید بتوانـــد او را از ســـرش بـــاز کنـــد! رویـــا در کنـــار مـــادر شـــوهرش بایـــد زندگـــی میکـــرد،
در خانـــ ه تیمـــیای کـــه شـــده بـــود مرکـــز تکثیـــر تمـــام آســـیب هـــای اجتماعـــی! رویـــا درس خوانـــد امـــا ایـــن روشـــنایی
دوامـــی نداشـــت ،رویـــای هفـــده ســـال ه متولـــد هفتـــاد و هشـــت آنقـــدر بـــا شـــوهرش بـــه خاطـــر بـــی قیـــدی هایـــش جـــدل
داشـــت ،آنقـــدر پســـرها آزارش میدادنـــد ،آنقـــدر از اعتیـــاد شـــوهرش خســـته بـــود ،آنقـــدر خانـــ ه مـــادر شـــوهرش
تنـــگ شـــده بـــود برایـــش ،آنقـــدر خاطـــرات گذشـــته روحـــش را لـــه میکـــرد ،آنقـــدر اتفاقاتـــی کـــه برایـــش نبایـــد
میافتاد ،افتاد که امروز متولد سردترین ماه سال در هفده سالگیاش تبدیل شده به یک گمشده!

خودش میگوید االن خیلی بهتر است ،شاید با چاقو به سمت بچههایش حمله کند ،شاید
روزی بیست قرص بخورد ولی باز بهتر از روزهاییست که در تیمارستان بود و هیچکس
حتی نمیپرسید که تو کی هستی یا حالت چطور است!؟
شهر :هرات (افغانستان)
راوی :روژین کیانی
آنقـــدر آن روزهـــا برایـــش تلـــخ هســـت کـــه وقتـــی روایتشـــان میکنـــد ســـردی تنـــش و لـــرزش دســـتانش میخواهنـــد خفـــهات
یاقــوت را قبــل رســیدن بــه بلــوغ ،بــه پیرمــرد شــصت ســالهای دادنــد کــه مهمتریــن دلیــل زندگیــش هــوس بــود! خانــواده یاقــوت
کنند!
نه فرهنگی داشتند و نه پولی! حتماً برای همین بود که دختر بچ ه تازه به بلوغ رسیدهشان باید بچهداری میکرد!
یاقـــوت کمکـــم بـــه عظمـــت رنجـــش بـــا گذشـــت زمـــان بیشـــتر واقـــف میشـــد تـــا اینکـــه همـــراه چهـــار فرزنـــدش فـــرار کـــرد! شـــاید
هن ــوز آین ــده را رنگ ــی میدی ــد ک ــه توانس ــت طالق ــش را بگی ــرد و ب ــا م ــردی ازدواج کن ــد ک ــه دوس ــتش دارد ،ت ــا ب ــا ه ــم راه ــی ای ــران ش ــوند!
کاش میش ــد همینج ــا داس ــتان یاق ــوت را تم ــام ک ــرد!  -ام ــا ای ــن ش ــروع ماج ــرا ب ــود ،وقت ــی ب ــه ای ــران آمدن ــد دو پس ــرش را نی ــاورد ول ــیدو دخترش را آورد .خودش میگفت اگر رهایشان میکردم پیش پدر و مادرم سرنوشتشان مثل خودم میشد!
با افسوس میگوید یکی از بچههای شوهر اولم در تصادف مُرد و بعد بغض میکند!
یاق ــوت هن ــوز پ ــر از عش ــق اس ــت ،حت ــی ح ــاال ک ــه ش ــوهرش ب ــه خاط ــر ناراحت ــی اعصاب ــش رهای ــش ک ــرده  -البت ــه خ ــودش میگوی ــد در
دعواه ــای قبیل ـهای ف ــوت ک ــرده  -حت ــی ح ــاال ک ــه ب ــا چاق ــو ب ــه دنب ــال بچههای ــش میافت ــد و بع ــد از اینک ــه ب ــه خ ــودش میآی ــد آنچن ــان
در آغوش میگیردشان و نوازششان میکند که تو گویی چیزی ورای انسانیت در وجود ارزشمند یاقوت است!
خودش میگوید االن خیلی بهتر است ،شاید با چاقو به سمت بچههایش حمله کند ،شاید روزی بیست قرص بخورد ولی باز بهتر از روزهاییست که در تیمارستان بود
و هیچکس حتی نمیپرسید که تو کی هستی یا حالت چطور است!؟
یاق ــوت دارد میس ــوزد از زخمهای ــی ک ــه خ ــورده ،از شــبهایی ک ــه ب ــا زور بای ــد ه ــم خ ــواب پیرم ــرد ش ــصت س ــاله میش ــد ،از اجباره ــای
اختی ــاری ،از خیان ــت ش ــوهری ک ــه هن ــوز دوس ــتش دارد و نمیخواه ــد قب ــول کن ــد ک ــه ب ــه کش ــورش برگش ــته و ازدواج ک ــرده! یاق ــوت فری ــاد
یک فقر است ،یاقوت عربده یک بیفرهنگی است! یاقوت مهربان دارد میسوزد ،دارد آب میشود در خودش!

روایت سوم  .زخمی که میسوزد

بر بــاد رفتــه

 « -نه خاله ما فرار کردیم »...
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اگر مادر در ُنه سالگی به آن پیرمرد شیشهای شوهرش نمیداد ،پدر باالخره روزی در
قماربازی ،او را میفروخت! خودش که این را می گوید!

روایت چهارم  .گل یا پوچ؟ پوچه بابا! پوچ!

شهر:کرمانشاه
راوی :سمیه بیگلری
گالره فقـــط هفـــده ســـالش هســـت! اعتیـــاد ،تـــرک اعتیـــاد ،قتـــل ،حبـــس ،روابـــط نامشـــروع و جدایـــی و ...اینهـــا را تنهـــا و تنهـــا در هفـــده
ســـال اولیـــ ه زندگیـــش تجربـــه کـــرده! پـــدرش یـــک قماربـــاز و مـــادرش همیشـــه یـــک بیچـــاره بـــوده! شـــاید اگـــر مـــادر در نُـــه ســـالگی بـــه
آن پیرمـــرد شیشـــهای شـــوهرش نمـــیداد ،پـــدر باالخـــره روزی در قماربـــازی ،او را میفروخـــت! خـــودش کـــه ایـــن را مـــی گویـــد! گالره
همـــراه شـــوهرش ،معتـــاد شیشـــه شـــد امـــا از او فاصلـــه گرفـــت ،جـــدا شـــد حتـــی بـــا کمـــک جمعیـــت امـــام علـــی (ع) تـــرک کـــرد ،ولـــی
دوس ــتیاش ب ــا آن م ــرد ،ی ــک دور برگ ــردان ب ــه ابت ــدا ب ــود! هم ــه چی ــز ب ــرای گالره آنق ــدر بــیارزش ش ــده ب ــود ک ــه دوب ــاره ب ــه س ــر خ ــط
برگشـــت ،بـــه اعتیـــاد! اینبـــار بـــا تمایـــات جنســـیای کـــه تـــازه داشـــت بـــه اوج میرســـید! مـــادرش اصــ ً
ـا برایـــش مهـــم نبـــود و مـــرگ
پـــدرش هـــم اهمیتـــی نداشـــت! گالره خیلـــی شـــبها دیگـــر بـــه خانـــه برنمیگشـــت و مـــادر بیچـــارهای کـــه راهـــی جـــز گریـــه نداشـــت
اصراره ــای گالره را قب ــول ک ــرد! گالره دوب ــاره و ای ــن ب ــار ب ــا خواس ــت خ ــودش همس ــر پس ــر شیشــهای ش ــد و بع ــد از ی ــک س ــال توهم ــات
شیشـــه ،دســـت در دســـت گالره ،جنایتـــی را رقـــم زدنـــد کـــه تاریـــخ میتوانـــد بگریـــد بـــرای آن! گالره نـــوزادش را ســـر بریـــد و یـــک ســـال
بـــه حبـــس افتـــاد و پـــس از یـــک ســـال بـــا رضایـــت خانـــواده شـــوهرش آزاد شـــد درحالیکـــه همســـر معتـــادش از او طـــاق گرفتـــه بـــود!
ایـــن روزهـــا دختـــرک هفـــده ســـاله بـــرای خـــود خانـــ ه جداگانـــهای دارد و میگوینـــد ســـرگرم بـــی
بنـــد و باریهـــا و اعتیـــادش هســـت! گالره را بـــد نبینیـــد ،معضـــل نبینیـــد ،بدبختـــی نبینیـــد! گالرههـــا
چیزی جز اینها را یاد نگرفتهاند! یادشان بدهید! از همان ابتدا یادشان بدهید!

آن روزی که یکی از همان معتادها میخواست پروان ه قص ه ما را دائم َا مال خود کند!
همان روزی که پروانه خود را آتش زد که از دست همه راحت بشود ،همان روزی که
پروانه در روز خواستگاریش آنقدر در آتش رقصید که جانی برایش نماند!

روایت پنجم  .شمع ،گل ،پروانه

شهر:بوشهر
راوی :علی برزگر
چ کج ــا ت ــا قب ــل از معت ــاد ش ــدن پ ــدرش ،فک ــرش را نمیک ــرد ک ــه او در روز خواس ــتگاریاش خ ــودش را بس ــوزاند!
چ وق ــت هیچک ــس در هی ـ 
هی ـ 
چ وق ــت فک ــر ای ــن را نمیک ــرد
هم ــه چی ــز خ ــوب ب ــود هم ــه چی ــز عال ــی ب ــود ت ــا زمان ــی ک ــه پ ــدرش معت ــاد ش ــد! ش ــاید پ ــدرش هیــ 
کـــه همســـرش و پســـرش هـــم پشـــت ســـر او جـــا پایـــش بگذارنـــد و در ایـــن لجـــنزار وارد شـــوند! بـــه همیـــن خاطـــر بـــود کـــه وقتـــی در
هنـــگام مصـــرف دیدشـــان آنقـــدر دیوانـــه شـــد کـــه خودکشـــی کـــرد! پروانـــه امـــا تـــا کجـــا بایـــد میپریـــد؟! هرکجـــا میخواســـت بـــرود
دســـت بـــرادر و مـــادرش بـــه او میرســـید! در هفـــده ســـالگی بـــه عقـــد دائمـــی فروشـــنده مـــوادی درآمـــد کـــه بیچـــارهاش کـــرده بـــود و
شـــب روز برایـــش نگذاشـــته بـــود .بعـــد از طالقـــش بـــرادر و مـــادرش بـــه اجبـــار بـــه عقـــد موقـــت مردهـــای مختلفـــی کـــه اعتیـــاد تمـــام
جانشـــان را گرفتـــه بـــود ،مجبـــورش میکردنـــد تـــا اینکـــه روز چهاردهـــم فروردیـــن و روز خواســـتگاریش فـــرا رســـید! آن روزی کـــه یکـــی
از هم ــان معتاده ــا میخواس ــت پروانــ ه قصــ ه م ــا را دائمــاً م ــال خ ــود کن ــد! هم ــان روزی ک ــه پروان ــه خ ــود را آت ــش زد ک ــه از دس ــت هم ــه
راح ــت بش ــود ،هم ــان روزی ک ــه پروان ــه در روز خواس ــتگاریش آنق ــدر در آت ــش رقصی ــد ک ــه جان ــی برای ــش نمان ــد! پروانــ ه مظل ــوم و بیس ــت
و دو ساله فردای همان روز ،بر اثر سوختگی بیش از حد جان داد تا دیگر هیچکس نتواند اذیتش کند!
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قصه اپوریق« ابغبون» :

خانه ای روی آب

طعمغربت

رقیهحسینی

زمانی که انسانی به خودش اجازه میدهد حق زندگی را از انسان دیگری بگیرد ،وقتی کودکان در میدان جنگ
خونریزی یاد میگیرند و مرگ دوستان خود را میبینند .دیگر برایشان فرقی نمیکند که باشند یا نباشند.
وقت ــی ت ــازه خوان ــدن را ی ــاد گرفت ــه بودی ــم .در پای ــان ه ــر فیل ــم دنب ــال نامه ــای خ ــود ،در می ــان بازیگ ــران میگش ــتیم .ه ــر ک ــدام ک ــه نامه ــای بیش ــتری
پیــدا مــی کردیــم ،آدم بزرگتــری بــه شــمار مــی رفتیــم .همیشــه هــم بــه یکدیگــر قــول مــی دادیــم روزی نــام خــود را در تلویزیــون ببینیــم .بــرادرم همیشــه
بیشترین نامهای مشابه به اسم خودش را پیدا میکرد .همیشه هم آدم بزرگتری بود .شاید چون پسر بود .نمی دانم!
از آن روزهـــا ســـال هـــای زیـــادی نمـــی گـــذرد .بـــرادرم بـــه قولـــش عمـــل کـــرد .در تلویزیـــون نامـــش را دیـــدم .بارهـــا شـــنیدم .امـــا او فیلـــم بـــازی
نمیک ــرد .ن ــه مج ــری ب ــود ن ــه مهم ــان .فق ــط نام ــش ب ــود و دردش را فری ــاد میک ــرد .ب ــرادرم ی ــک مهاج ــر ب ــود .ای ــن تنه ــا ،ن ــام ب ــرادر م ــن نیس ــت.
نـــام هـــزاران انســـان دیگـــر هـــم هســـت .نامـــی کـــه از روی بـــی زبانـــی بـــر همـــه انســـانهای مظلـــوم گذاشـــته شـــده اســـت .همـــه آدمهـــای بزرگـــی
هســـتیم .نـــه بـــه خاطـــر رفتـــن ناممـــان بـــه تلویزیـــون؛ بلکـــه بـــه خاطـــر دردهـــا و رنـــج هایـــی کـــه کشـــیده ایـــم .دردهایـــی کـــه نـــه حقمـــان
اســـت نـــه مســـئولیتمان .چـــه کســـی بـــرای نجـــات کودکانـــش از جنـــگ و خونریـــزی ،مـــرگ را انتخـــاب میکنـــد؟ قطعـــا هیـــچ کـــس؛ امـــا
وقتـــی تنهـــا راه نجـــات ،یـــک مهاجـــرت نامعلـــوم باشـــد ،دیگـــر بـــه درصـــد پاییـــن بـــرای موفقیـــت فکـــر نمـــی کنیـــم .دیگـــر دریـــا و خطراتـــش
بـــه چشـــم نمیآیـــد .زمانـــی کـــه انســـانی بـــه خـــودش اجـــازه مـــی دهـــد حـــق زندگـــی را از انســـان دیگـــری بگیـــرد ،وقتـــی کـــودکان در میـــدان
جنگ ،خونریزی یاد می گیرند و مرگ دوستان خود را میبینند دیگر برایشان فرقی نمیکند که باشند یا نباشند.
بـــه کجـــا مـــی رویـــم؟ بـــرای چـــه مـــی رویـــم؟ مقصـــد کجاســـت؟ چـــه کســـی تضمیـــن میکنـــد  3ســـاعت در دریـــا گیـــر نمـــی کنیـــم؟
راه چگونـــه اســـت؟ آیـــا بـــه مقصـــد مـــی رســـیم؟ پایـــان ایـــن ســـفر چیســـت؟ مـــرگ یـــا تنهایـــی مخـــرب؟ امـــا بـــرای چـــه میرویـــم؟
ســـزای چـــه اشـــتباهی را پـــس مـــی دهیـــم؟ چگونـــه زندگـــیام را رهـــا کنـــم و وارد ســـفری نامعلـــوم بشـــوم؟ پاســـخ ایـــن ســـوال چیســـت؟
چـــه کســـی پاســـخ گـــو اســـت؟ کســـی مـــی توانـــد جـــواب ایـــن ســـوالها را بدهـــد؟ شـــاید آنهایـــی کـــه باعـــث ایـــن مهاجـــرت
هســـتند هـــم پاســـخی نداشـــته باشـــند .شـــاید حتـــی نمـــی داننـــد چـــرا خـــون مـــی ریزنـــد! شـــاید هـــم بـــه انســـان بـــودن یکدیگـــر شـــک
دارنـــد .و یـــا اصـــا نمـــی داننـــد بـــرای چـــه زندگـــی مـــی کننـــد؟! امـــا پاســـخ ایـــن ســـواالت اهمیتـــی نـــدارد .حداقـــل بـــرای مهاجـــری
که جز بی عدالتی چیزی ندارد بیاهمیت است .نباید هم مهم باشد .مهاجر است .چه با پاسخ چه بیپاسخ!
بعضـــی میمیرنـــد ،بعضـــی تنهـــا مـــی شـــوند و بعضـــی هـــم دیوانـــه یـــا شـــاید هـــم عاقـــل .امـــا مـــن نـــه مُـــردم و نـــه تنهـــا شـــدم .هـــر چنـــد
کـــه برادرانـــم کیلومترهـــا آن ســـوتراند ولـــی میدانـــم کـــه هســـتند .برخـــاف تمـــام تصوراتـــم در انتهـــا بـــه کشـــوری فرســـتاده شـــدم کـــه
تنهـــا کابوســـم بـــود .کشـــور مـــادریام ،کشـــور جنـــگ و خونریـــزی .در افغانســـتان تجربههایـــی بـــه دســـت آوردم کـــه ســـالها بـــه زندگـــیام
افـــزود .در نـــه مـــاه ،هـــر ثانیـــه عذابهایـــی کشـــیدم کـــه در مقابلـــش مـــرگ شـــیرینتر بـــود .امـــا بـــه ایـــن امیـــد کـــه روزی دوبـــاره بـــه
زندگـــی قبلـــی بـــاز خواهـــم گشـــت زنـــده مانـــدم .هـــر روز و هـــر لحظـــه بـــه خـــود گوشـــزد میکـــردم مـــن بایـــد همـــه را آگاه کنـــم .آگاه از
اینکه انسانهایی هستند که برای زنده ماندن تالش می کنند .کودکانی هستند که حقوقشان نادیده گرفته شده است.
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انس ــانهایی خس ــته از جن ــگ ،ک ــه ب ــه دوس ــتی و محب ــت نیازمندن ــد.
انســـانهایی کـــه خشـــم و خشـــونت بـــر آنـــان ســـوار اســـت .مـــن
ه ــم ی ــک انس ــان هس ــتم .پ ــس فرق ــی ب ــا م ــن نم ــی کنن ــد .ح ــاال
ب ــا ه ــر دی ــن و مذهب ــی ک ــه دارن ــد .ب ــا ه ــر اندیش ــه و اعتق ــادی
کـــه زندگـــی مـــی کننـــد .بـــاز هـــم انســـان هســـتند .نَـــه مـــن
کس دیگر.
می توانم منکر این بشوم نَه هیچ ِ
چندیـــن مـــاه تاریکـــی ،چندیـــن مـــاه درد ،چندیـــن مـــاه عـــذاب
کشـــیدن و عـــذاب دیـــدن .شـــاید اگـــر بـــه ایـــن ســـفر نمـــی
رفتـــم ،هرگـــز متوجـــه دنیایـــم نمـــی شـــدم .دنیایـــی کـــه پـــدران
بـــرای زنـــده مانـــدن خانوادهشـــان ،وارد مهاجرتـــی مرگبـــار
مـــی شـــوند .غربـــت را تحمـــل مـــی کننـــد و کار مـــی کننـــد.
هـــر روز از تـــرس دســـتگیر شـــدن و تحقیـــر شـــدن قدمـــی پیـــش
نمـــی گذارنـــد .در کشـــوری غریـــب و در دنیایـــی بـــی رحـــم
ماننـــد یـــک زندانـــی محکـــوم بـــه کار کـــردن اســـت .دنیایـــی
کـــه در آن کـــودکان جـــز درد و کار هیـــچ نمـــی داننـــد ،هیـــچ
نمـــی فهمنـــد و هیـــچ یـــاد نمیگیرنـــد .حتـــی کودکـــی کـــردن
هـــم دشـــوار اســـت .دنیایـــی کـــه تمامـــش فســـاد و گرفتـــن حـــق
دیگ ــری اس ــت و در آخ ــر ه ــم دنیای ــی پ ــر از مهاج ــرت نامعل ــوم.
زندگــی ســخت تــر از چیــزی اســت کــه فکــرش را میکــردم .حــاال
میفهمـــم کـــه دریـــا بیرحـــم نیســـت .او فقـــط انســـانها را از
دنیای ــی ک ــه تمام ــش جن ــگ و مهاج ــرت اس ــت ،نج ــات م ــی ده ــد؛
اما ،چرا جنگ؟ چرا مهاجرت؟ چرا مرگ کودک؟
چـــه کســـی پاســـخگوی ایـــن ســـواالت اســـت؟ ســـختی بایـــد در
زندگ ــی باش ــد ت ــا انس ــان را آگاه و محک ــم کن ــد .ام ــا زندگــیای
ک ــه دی ــدم و ح ــس ک ــردم س ــخت نب ــود ،غیرممک ــن ب ــود .س ــختی
ه ــم ح ــدی دارد .ان ــدازهای دارد .چ ــه ک ــودک ،چ ــه زن و چ ــه م ــرد
زیـــر بـــار قـــدرت و خشـــم لـــه مـــی شـــوند .و فـــردا هـــم همـــان
ک ــودک ،هم ــان زن و هم ــان م ــرد ،دیگ ــری را ل ــه م ــی کن ــد .م ــردم
مهاجـــر ،بـــا جنـــگ و آوارگـــی زندگـــی مـــی کننـــد .زندگـــیای
کـــه نـــه حقشـــان اســـت نـــه مسئولیتشـــان .زندگـــیای کـــه
ه ــر روز ب ــا ت ــرس ذره ذره انس ــان را تخری ــب میکن ــد .نم ــی دان ــم
چـــرا هـــر روز هـــزاران انســـان بدســـت انســـانهایی دیگـــر کشـــته
مـــی شـــوند .امـــا کـــودکان چـــه گناهـــی کردهانـــد؟ چـــرا بایـــد
ب ــه ج ــای صل ــح ،خش ــونت بیاموزن ــد؟ در ای ــن دنی ــا چ ــه خب ــر
اس ــت؟ م ــادرم فق ــط  14س ــال س ــن داش ــت ک ــه هم ــراه پ ــدرم ب ــه
ای ــران آم ــد .ب ــاز ه ــم مهاج ــرت ،بازه ــم غرب ــت و آوارگ ــی .فق ــط
ی ــک ک ــودک ب ــود ک ــه تم ــام ب ــارِ زندگ ــی روی ش ــانههایش انب ــار
شـــده بودنـــد .ازدواج در ایـــن ســـن یعنـــی شـــروع بیعدالتـــی،
زورگوی ــی ،درد و اس ــتثمار؛ یعن ــی ل ــه ش ــدن زی ــر دس ــت م ــردی
عصب ــی و رنجدی ــده .م ــردی ک ــه س ــن بس ــیار باالت ــری دارد و ب ــاز
ه ــم مهاج ــرت؛ مهاجرت ــی ک ــه ف ــراری اس ــت از م ــرگ .و بع ــد از
همـــه ی اینهـــا تبدیـــل شـــدند بـــه آدمهایـــی غریـــب و بدبخـــت.
م ــادری بیس ــواد و عصب ــی ،پ ــدری بــیدرک و خش ــن .و در آخ ــر
هـــم هیوالیـــی بـــرای فرزندانشـــان .درســـت همـــان غولهـــای
خش ــنی ک ــه قب ــا پ ــدر و مادرهایش ــان بودن ــد .ام ــا ای ــن زنجی ــره
تـــا بـــه کـــی بایـــد ادامـــه داشـــته باشـــد .چندیـــن کـــودک دیگـــر
باید قربانی جنگ بشوند؟ در این دنیا چه خبر است؟
انتظـــار روزی را مـــی کشـــم کـــه دیگـــر مهاجـــرت یـــادآور
مـــرگ عزیزانمـــان نباشـــد .روزی کـــه هیـــچ پـــدر و مـــادری
کـــودکان خـــود را لبریـــز از دردهایشـــان نکننـــد .روزی کـــه
بـــرادری از بـــرادرش فـــرار نکنـــد .روزی کـــه کود ک ُکشـــی
ریشـــهکن شـــود .روزی کـــه دوبـــاره «انســـانیت» ایـــن
ویژگی اصلی تمام ادیان را پیدا کنیم.
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اسفند 1395

 «-آفرین  ...حاال برو سر کالست  .معلمت خیلی وقته اومده .منتظرته »...

به دیگری گفتم « :قصهی امروزت را بنویس! بگو از صبح چه کردهای؟ کمی فکر کن
و بنویس!»
و او گفت «خاله! ما فکر نمیکنیم ،هر کاری بگن ،همونو انجام میدیم!»
و این جملهاش تا مغز استخوانم را سوزاند .امروز خودِ او شعر مینویسد! به سبک
پگاه امیری
کالسیک  ،و بیآنکه بداند ،وزن و قافیه میدهد به واژهها و نثر مسجع خلق میکند
برای بیان کودکانگیهایش !
روایت سوم شخص حارض
ببینید چه کودکانه و شاعرانه میرقصد روی کاغذ :یک ستاره  /پیش ماه  /خواهر او
شخص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
شخص ظالم ،دوم ِ
اول ِ
اگر غایب باشیم ،ظلمت فزونی میگیرد!
بودنـــد «صحبـــت خوبـــان» و مـــن اندیشـــه کنـــان توی راه  /انگار که اون دیر کرده  /پشت ابرها گیر کرده !/
اســـم کالس را گذاشـــته
غ ــر ِق پن ــداری مبه ــم ب ــه خان ــه هن ــر وارد ش ــدم ،نمیدانس ــتم بای ــد چ ــه ترانـــهای را زیـــر لـــب جذبهای عمیق مرا
کنـــم ،برنامـــهای در غبارهـــای ذهنـــم پنهـــان بـــود ،بایـــد میرفتـــم،
بچــــزـه میخوانیـــم ،برخـــی زیـــر پیش راند و به
هـــا را میشـــناختم و بعـــد راه را برمیگزیـــدم ،تنهـــا بابـــت یـــک چیـ
مطمئ ــن ب ــودم ک ــه اینج ــا نبای ــد ی ــک کالس نویس ــندگی ِص ــرف باش ــد ،آن لـــب و بـــه اکـــراه ،برخـــی سرزمینی کشاند از
هـــم بـــرای کودکانـــی کـــه نیازمنـــد ملزوماتـــی اساســـیتر هســـتند .مــ
مردمان
ـن ب ــا ُلپه ــای گل انداخت ــه غنیترین
ِ
بای ــد نگاهش ــان را کم ــی ،فق ــط کم ــی تغیی ــر مــیدادم .ای ــن گام اول ب ــود.
هـــر چـــه بیشـــتر میشناختمشـــان ،حیـــرت اندوهگینـــی بیوقفـــه و مـــن بلندتـــر از آنهـــا قانع که زخم
بـــر وجـــودم چنـــگ میانداخـــت .برایـــم بـــاور کردنـــی نبـــود،
ایـــن میخوانـــم بـــا صدایـــی بیتفاوتی جامعه ،بر
هســـتند بچـــه هایـــی در همیـــن تهـــران خودمـــان کـــه تـــا
حـــد از تحصیـــل بازمانـــده انـــد ،تـــا ایـــن حـــد فرامـــوش شـــده فالـــش تـــا جســـارت را قلبفرزندانشان
انـــد ،تـــا ایـــن حـــد بـــا
اســـتعدادند ،بـــا روحیـــهای حســـاس کـــه بـــه کودکانـــم بیامـــوزم سیلی میزند
از زیر آوار تلخی هنوز کودکانه نفس م یکِشند.
میگذشـــتم ،در خیابـــان از کنارشـــان بـــا نگاهـــی میگذشـــتم؛ امـــا بـــه
دالیـــل فقرشـــان بیتوجـــه بـــودم .همیشـــه فکـــر میکـــردم فعالهـــای در محیـــط بســـته ذهنشـــان محصـــور بودنـــد ،در دنیـــای ســـاختگی
پـــس پســـتوخانه
اجتماعـــی از زور بـــیدردی ،حـــس انساندوستیشـــان فـــوران میکنـــد ،پیرامـــون خـــود .مـــن بـــه هـــزار شـــیوه ،کالم از
ِ
بـــرای همیـــن بیخیـــال کار و زندگیشـــان میشـــوند و میرونـــد ســـراغ ذهنهاشـــان بیـــرون مـــی کشـــیدم  ...کلمـــه کلمـــه و جملـــه جملـــه .گفتـــم
نجـــات بشـــریت .فکـــر میکـــردم مـــن اگـــر خیلـــی آدم زرنگـــی هســـتم خجالـــت را بگذاریـــد پشـــت در ایـــن کالس و بیاییـــد داخـــل یـــا برویـــد
زندگ ــی خ ــودم را نج ــات ده ــم .ام ــا قصــ ه باورهای ــم ای ــن گون ــه نمان ــد! ســـراغ زندگیتـــان  .در ایـــن کالس فکـــر حرمـــت دارد .بنویســـید و
آمدنـــم هـــم اتفاقـــی بـــود و هـــم اتفاقـــی نبـــود .نمیتوانـــم حوصلـــه بخوانی ــد و بیندیش ــید ک ــه زی ــن پ ــس ِس ــاح نوش ــتن ب ــرای ش ــما اب ــزار
مهربانانـــه برگـــزار کننـــده کالس را نادیـــده بگیـــرم ،او بـــود کـــه بـــذر زیس ــتن خواه ــد ب ــود .س ــعی ک ــردم ب ــه آنه ــا بگوی ــم ،نوش ــتن ،پ ــرورش
عشـــق ایـــن بچـــه هـــا را بـــر قلبـــم پاشـــید ،آنوقـــت انـــرژی بیکـــران ایـــده اســـت در اجـــرا و تمریـــن گفتـــ ِن بهتریـــن جملـــه از میـــان جملـــه
ایـــن بچههـــا چـــون آهنربایـــی مـــرا جـــذب کـــرد .نمیتوانـــم بگویـــم هـــا .نوشـــتن مقدمـــهای شـــود بـــرای عمیقتـــر دیـــدن .صحبـــت خوبـــان
اتفاق ــی ب ــود ،جذبــهای عمی ــق م ــرا پی ــش ران ــد و ب ــه س ــرزمینی کش ــاند بـــرای همگـــی مـــا تبدیـــل شـــد بـــه ،کالس زندگـــی و مهارتهایـــش.
از غنیتریـــن مردمـــا ِن قانـــع کـــه زخـــم بیتفاوتـــی جامعـــه ،بـــر و ایـــن چنیـــن دردهـــا روی کاغـــذ آمدنـــد ،تـــرس هـــا و آرزوهـــا
قلـــب فرزندانشـــان ســـیلی مـــی زنـــد .بـــی تفاوتـــی مـــن و منهـــا بـــه  ...بغضهـــا شکســـته شـــد و مـــا همگـــی بـــه بغضهـــا خندیدیـــم.
سرنوشـــت کســـانی کـــه از بـــد روزگار بـــه حاشـــیه رانـــده شـــدهاند  .تـــا حداقـــل در دنیـــای نوشـــتن فاتـــح ایـــن میـــدان نابرابـــر باشـــیم.
(صحبـــت خوبـــان) بـــا شـــروع ِمهرمـــاه بـــا توجـــه بـــه نویســـندگی و آنوقـــت بـــود کـــه محتواهـــا جانگرفـــت ،و زاویـــه ی دیدهـــا
پـــرورش اســـتعداد نوشـــتن بچههـــا آغـــاز شـــد .برخـــی خیلـــی مســـتعد گســـترده شـــد .نوشـــتهها رنـــگ و بـــوی دیگـــری یافـــت .قصههـــا
بودنـــد و برخـــی بـــا قلـــم و نوشـــتن بیگانـــه! بایـــد هـــر کـــدام بـــه قـــد کشـــید و شـــعرها زاده شـــد ،الگوهـــای اخالقـــی در بچههـــا
انـــدازه خودشـــان بـــا قلـــم آشـــتی میکردنـــد .بایـــد مینوشـــتند ،شـــکل گرفـــت و صحبـــت خوبـــان آنچـــه شـــد کـــه بایـــد میشـــد.
هـــر کـــس بـــه شـــیوه غمگســـارانه خویـــش  ...ایـــن بـــود رســـالتِ مـــن! هـــر بـــار کـــه بچههـــا بـــه دلیلـــی نیامدهانـــد ،دلـــم گرفتـــه اســـت ،چـــون
قدمهـــا کمکـــم برداشـــته و ســـپس بـــه گامهایـــی بزرگتـــر بـــدل شـــدند .فرصت ــی از م ــن س ــتانده ش ــده و مجال ــی از دس ــت رفت ــه .ه ــر ب ــار کالس ب ــه
از میـــان نوشتههایشـــان بایـــد واژه یـــا مفهومـــی را بیـــرون میکشـــیدیم ،کیفی ــت همیش ــه برگ ــزار نش ــده م ــن صده ــا ه ــزار ب ــار افس ــوس خ ــوردهام
چیـــزی کـــه قابلیـــت دیـــده شـــدن داشـــت و تشویقشـــان میکردیـــم و چه اندوهناک شدهام برای ثانیههای به گِل نشسته.
تـــا چـــون قطرههـــای نخســـتین شـــیر آغـــوز ،بـــه کودکانمـــان پای ــان کالس اس ــت ،ترانــهای را زی ــر ل ــب میخوانی ــم ،برخ ــی زی ــر ل ــب
ِ
ِ
قصـــه اینگونـــه ادامـــه یافـــت .و بـــه اکـــراه ،برخـــی بـــا لُپهـــای گل انداختـــه و مـــن بلندتـــر از آنهـــا
شـــهامت ایســـتادن را بدهـــد  ...و
امـــروز مـــن حریصانـــه چشـــم بـــه راه پنجشـــنبههایم ،تـــا بـــه جســـتجوی میخوانـــم بـــا صدایـــی فالـــش تـــا جســـارت را بـــه کودکانـــم بیامـــوزم.
زندگـــی بیایـــم و دســـت نیـــازم را مســـتقیم ،بیهیـــچ خجالتـــی در مقابـــل و چ ــه خرس ــندم اگ ــر س ــالیان بع ــد جای ــی ناگه ــان ،ج ــوان فردای ــم ای ــن
ایــن کــودکان دراز کنــم و از آنهــا بیامــوزم معنــای واقعــی زیســتن را .اینــان ملودیهـــا را بشـــنود و بـــه یـــاد بیـــاورد ایـــن لحظـــه را  ...شـــاید شـــاید
معنـــای زندگـــی را از میـــان ســـیاهیها و رنجهایـــی کـــه احاطهشـــان آن گاه تعلّلـــی ،مکثـــی و درنگـــی نجاتبخـــش روزگارش باشـــد .شـــاید
کـــرده یافتهانـــد ،راز لبخنـــد را بیهیـــچ شـــعاری از دل سرنوشـــت بایس ــتد ب ــرای ش ــنیدن تران ــه ،بغ ــض کن ــد و هم ــراه نش ــود ب ــا جریان ــی
بیـــرون کشـــانده انـــد و اســـطوره وار ماندهانـــد پـــای ایـــن زندگـــی ،کـــه که جامعه ،فقر و ناچاری علت ساز آن شده است.
در خیابان نگاهم به کنجها میرود ،به سمت کودکانی که ب رای ندیده شدن متولد
شلختگی و پلشتی و ناموزونی به آن آویزان شده است.
کالس بـــا دو نفـــر شـــروع شـــد و مـــن امیدوارانـــه بـــه آمـــدن ادامـــه شدهاند ،فالی میفروشند ،وزنی اندازه میگیرند و چوب حراج میزنند به انسانیتِ به
دادم ،راســـتش شـــور مـــن ،شـــور دو روزهای بـــرای تهاجـــم بیحاصـــل یغمارفته .میایستم ،توقف میکنم .بغضی چنگ میاندازد به درونم .و شعر کودکانه
بـــه زندگـــی ایـــن کـــودکان نبـــود ،مـــن آمـــده بـــودم تـــا بمانـــم و یکیشان چرخ میخورد در ذهن پرمشغلهام ...
تأثیـــری بگـــذارم در پـــس زمینـــه کودکـــی کـــه جامعـــه بـــه جـــرم تو چشات نگاه کرد و رفت/
نداشـــتن شناســـنامه او را از تحصیـــل رانـــده اســـت .کســـی کـــه پوســـت دو چشاتو سیاه کرد و رفت
تیـــره و لهجـــه انســـانی و نگـــون بختـــی ذهنهـــای حقیـــر جامعـــه ،پا که بر زمین گذاشت/،
او را بـــه پســـتوی خانـــه کشـــانده .یکیشـــان برایـــم نوشـــت :سرش رو فدا کرد و رفت
در  7س ــالگی ،م ــن ه ــم ش ــادمان ب ــودم ک ــه ب ــه مدرس ــه خواه ــم رف ــت ،اون می دونست تو دوسش داری /
امـــا نداشـــتن ســـه جلـــد کاغـــذی ،ســـبب شـــد ســـه جلـــد انســـانیام را واسه همین سرشو فدا کرد و رفت
گلی به دست و لبش خندون /
نادیده بگیرند .پس چهار سال دیر به مدرسه رفتم.
سرشو فدا کرد و رفت !
شماره 15

حدیث صحبت خوبان

من باید همه را آگاه کنم .آگاه از اینکه
انسانهایی هستند که برای زنده
ماندن تالش میکنند .کودکانی هستند
که حقوقشان نادیده گرفته شده است.

اسفند 1395
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دغدغه اعضا

مسیرتغییر

هر مسیری به تغییر منجر نمیشود

رابـــرت آوون بنیانگـــذار دیـــدگاه تعاونـــی در جهـــان
اس ــت .وی در س ــن  30س ــالگی توانس ــت ب ــا ت ــاش
و مدیریـــت خـــود صاحـــب یکـــی از کارخانهجـــات
بـــزرگ بـــا بیـــش از  2000کارگـــر در اســـکاتلند
در کارخان ــه نیوالن ــارک ،وی س ــازوکارهایی در مدیری ــت
کارخانـــه خـــود ایجـــاد کـــرد کـــه ملهـــم از اندیشـــه
ه ــای تأمی ــن اجتماع ــی او ب ــرای رف ــاه کارکن ــان ب ــود.
گرچـــه وی مـــورد تهدیـــد کارخانـــ ه داران وقـــت
اســـکاتلند قـــرار گرفـــت ،امـــا بـــرای اندیشـــه هـــای
بشردوســـتانه خـــود کوشـــید و بـــا اتخـــاذ تدابیـــر
انســـانی و رفتارهـــای محبـــت آمیـــز پدرانـــه ،نســـبت
بـــه کارگـــران کارخانـــهاش ،آن را بـــه صـــورت یـــک
واح ــد صنعت ــی نمون ــه درآورد .اه ــم اقدام ــات او ب ــرای
بهب ــود ش ــرایط کار و زندگ ــی کارگ ــران عب ــارت اس ــت
از :افزای ــش دس ــتمزدها ک ــه ب ــه زی ــان مناف ــع صاح ــب
کارخانــه بــود و خشــم و نفــرت ســایر کارخانــه داران
را ب ــر م ــی انگیخ ــت ،تقلی ــل س ــاعت کار از  17س ــاعت
ب ــه  10س ــاعت ،جلوگی ــری از کار ک ــودکان ب ــه عن ــوان
یک ــی از عواق ــب انق ــاب صنعت ــی ب ــه دلی ــل ارزان ــی
دس ــتمزد ،ایج ــاد دوره-ه ــای آموزش ــی ضم ــن خدم ــات
بـــرای کار کارگـــران جهـــت افزایـــش مهـــارت ،لغـــو
جریم ــه ه ــای ب ــی م ــورد و ظالمان ــه کارگ ــران ،ایج ــاد
جلســـات بحـــث و گفتگـــو بیـــن کارگـــران و کارفرمـــا
بـــرای رفـــع مشـــکالت مـــادی کارگـــران ،نصـــب
مکع ــب رنگی ــن ب ــاالی س ــر کارگ ــران در کارخان ــه ک ــه
نش ــانه رتب ــه آن ه ــا در به ــره وری و تاثی ــر بخش ــی در
تولی ــد ب ــوده و ب ــا ن ــگاه مثب ــت ارزیاب ــی م ــی ش ــد،
اختص ــاص ی ــک خان ــه دو اتاق ــه در مح ــل کار کارگ ــران
ب ــرای ایش ــان و خان ــواده ش ــان ک ــه ب ــا س ــرمایه ش ــخصی
آوون س ــاخته ش ــده ب ــود ،ایج ــاد فض ــای س ــبز و نش ــاط
انگی ــز ب ــرای کارگ ــران ،ایج ــاد م ــدارس وی ــژه ب ــرای
فرزنـــدان کارگـــران کـــه عـــاوه بـــر آمـــوزش هـــای
رس ــمی ،هنره ــا و ورزش ه ــای مرس ــوم آن زم ــان نی ــز
در آن تدری ــس م ــی ش ــد ،تأس ــیس فروش ــگاه تعاون ــی
مص ــرف در ک ــوی کارگ ــران و در اختی ــار گذاش ــتن ارزان
کااله ــا ،ایج ــاد صن ــدوق پسان ــداز ب ــرای کارگ ــران و
پرداخــت مبالغــی از طــرف کارخانــه بــه ازای پــس انــداز
آن ها برای تشویق به پس انداز.

افزایش دستمزدها که به زیان منافع صاحب
کارخانه بود و خشم و نفرت سایر کارخانه
داران را بر می انگیخت ،تقلیل ساعت کار
از  17ساعت به  10ساعت و جلوگیری از کار
کودکان به عنوان یکی از عواقب انقالب
صنعتی از اقدامات آوون بود.
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گفتاری درباره بنیانگذار دیدگاه تعاونی

رابرت آوون کیست؟

آوون که تمام هستی خود را برای
ایجاد جهانی نو با تامین اجتماعی
کافی به کار گرفته بود ،در اولین
تجربه تحقق آرمانهایش 80درصد
از دارایی خود را از دست داد.
آوون ایـــن اقدامـــات را در دورانـــی انجـــام
داد کـــه بـــا انقـــاب صنعتـــی ،کارخانـــهداران
بـــرای بهـــره کشـــی هرچـــه بیشـــتر از
کارگـــران بـــرای ســـود بیشـــتر کمـــر همـــت
بســـته بودنـــد و هیـــچ قانونـــی نیـــز دســـت
آنها را در این راستا نمی بست.
در فاصلـــه  1815تـــا  1825بیـــش از  20هـــزار
نفـــر از کشـــورهای گوناگـــون از کارخانـــه و
کـــوی آوون دیـــدن کـــرده و آن را مـــورد
تحســـین قـــرار دادنـــد .در میـــان ایـــن افـــراد
کســـانی چـــون نیـــکالی اول تـــزار روســـیه
و پرنـــس ماکســـی میلیـــان نیـــز بودنـــد
کـــه در صـــدد بـــه کارگیـــری بخشـــی از
اقدامات آوون در کشور خود برآمدند.
از جملـــه اقدامـــات وی ،تاســـیس شـــیرخوارگاه
در کنـــار کارخانـــه بـــود کـــه اولیـــن تجربـــه
تامیـــن اجتماعـــی فرزنـــدان کـــودک کارگـــران
ب ــود .وی م ــی کوش ــید ت ــا ب ــا آوردن معلمی ــن
متخصـــص در تعلیـــم و تربیـــت در مراکـــز
آموزشـــی کـــودکان را افـــرادی صالـــح و
مفید برای اجتماع تربیت کند.
آوون ســـپس طـــرح خـــود را تعمیـــم داد و
دهک ــده ه ــای تعاون ــی را ب ــرای ام ــور کش ــور
طراحـــی نمـــود کـــه عـــاوه بـــر مـــواردی
کـــه در کـــوی کارگـــران خـــود تأســـیس
کـــرده بـــود ،شـــامل محلـــی بـــرای نگهـــداری
س ــالخوردگان و اف ــراد نات ــوان اجتماع ــی ب ــود
و مدیریـــت آن هـــا مشـــارکتی بـــا همـــکاری
اعضای دهکده تحقق می یافت.

رابـــرت آوون بـــرای تحقـــق آرمانهایـــش
کـــه هســـته مرکـــزی آن را بشـــر دوســـتی
و ایجـــاد زمینـــه اجتماعـــی انســـانها
تشـــکیل مـــی داد ،تـــاش گســـترده ای
بـــرای گســـترش ایـــن دهکـــده هـــا آغـــاز
نم ــود .وی ب ــه دلی ــل مش ــکالت موج ــود در
انگلی ــس ناچ ــار ب ــه مهاج ــرت ب ــه آمری ــکا
شـــد و در  1924بـــا خریـــد  30هکتـــار
زمیـــن از ایندیانـــا ،دهکـــده تعاونـــی بـــه
نـــام نیوهارمونـــی تشـــکیل داد .امـــا بـــه
دلی ــل اینک ــه س ــاکنان ای ــن دهک ــده ،فاق ــد
ویژگـــی هـــای الزم بـــرای پذیـــرش چنیـــن
تجرب ــه بزرگ ــی بودن ــد ،ب ــا ایج ــاد ش ــورش
و نافرمانـــی موجبـــات شکســـت برنامـــه
های نیوهارمونی را فراهم ساختند.
آوون کـــه تمـــام هســـتی خـــود را بـــرای
ایجـــاد جهانـــی نـــو بـــا تأمیـــن اجتماعـــی
کافـــی بـــه کار گرفتـــه بـــود ،در اولیـــن
تجربـــه تحقـــق آرمانهـــای تأمیـــن و رفـــاه
اجتماعــی 80،از دارایــی خــود را از دســت داد
امـــا بـــا ایـــن حـــال دســـت از آرمانهـــای
خـــود برنداشـــت و بـــرای ادامـــه تـــاش
خـــود بـــه مکزیـــک رفـــت .از دالیـــل
شکســـت دهکـــده تعاونـــی ،مـــی تـــوان
بـــه عـــدم حمایـــت دولـــت ،جبهـــه گیـــری
س ــخت و خش ــن صاحب ــان س ــرمایه ،گماش ــتن
گـــروه هـــای مـــزدور بـــرای تخریـــب
دســـتگاه هـــا و امکانـــات ،آمـــاده نبـــودن
شـــرایط فرهنگـــی جامعـــه بـــرای پذیـــرش و
تبلیغـــات ســـوء در میـــان اعضـــای دهکـــده
توسط سایر کارخانهداران اشاره کرد.
اقدامــات آوون امــا اندیشــه تامیــن اجتماعــی
و عدالـــت اجتماعـــی را در بســـتر اجتماعـــی،
بـــارور ســـاخت و افقهـــای روشـــنتر
و بهتـــری را فـــراروی انســـان تحقیـــر شـــده
توس ــط انق ــاب صنعت ــی گش ــود .ب ــا اندیش ــه
ه ــای آوون ،راه ب ــرای بهین ــه س ــازی محی ــط
های کار و قوانین کار فراهم شد.
منبع :کتاب تامین اجتماعی
نویسنده:غالمرضاعلیزاده

کارآفرینی

در خانه های ایرانی
کارآفرینی در جمعیت آغازی است از
باور توانمندی وآفرینش به دست زنانی
که پیش از هر چیز مادرند.

یه روز که داشتم فکر میکردم عامل این همه معضل تو حاشیهها چیه ،خیلی چیزا به ذهنم رسید.
فقر ،اعتیاد ،بیسوادی و ...اما وقتی دقت کردم ،پشت پرده همه این فجایع ،یک چیز خیلی
پررنگ تر بود :بیکاری!
بیکاری تو همه معضالت نقش داره! بعدشم دولت تو ایجاد اشتغال ناتوان بوده ،ثروتمندان
خودخواه شدن ،متفکرا سرگرم فعالیتای اغلب انتزاعی و کارای دیگه هستن ،خیلی از مردمم
بیخیال بقیه شدن و سفت کاله خودشونو چسبیدن! ای کاش همه دست به دست هم بدن برای
ریشهکنی بیکاری؛ تا بیکاری باشه قطعاً معضل هم هست! باید یه کاری بکنیم...

هدف کارفرما نباید صرف ًا تولید و سود
اقتصادی باشد ،بلکه هر شخصی باید به
منزله فردی دیده شود که در جریان کار
از لحاظ اجتماعی و فردی نیز رشد کند.
کارآفرین ــی ،حلق ــه مفق ــوده بس ــیاری از فعالیته ــای
امدادرســـانی در کشـــور ماســـت .گفتـــن نـــدارد
خانـــوادهای کـــه سرپرســـت آن شـــغلی دارد ،از
بســـیاری از گزندهـــا و آســـیبهای اجتماعـــی در
امـــان خواهـــد بـــود .از همیـــن رو جمعیـــت امـــام
علـــی(ع) طـــی ســـالهای اخیـــر ایـــن موضـــوع
را در کانـــون توجـــه خـــود قـــرار داده اســـت و
بس ــته ب ــه امکان ــات و ش ــرایط موج ــود ،س ــعی در
اشـــتغالآفرینی خصوصـــاً بـــرای زنـــان و مـــادران
سرپرســـت خانـــوار دارد .راهانـــدازی و توســـعه
خانـــه هـــای ایرانـــ ِی اشـــتغال ،همیـــن مقصـــود را
پـــی میگیـــرد .در ایـــن بخـــش دغدغههـــای
تنـــی چنـــد از اعضـــای جمعیـــت را در زمینـــه ی
کارآفرینی از نظر میگذرانیم.

آیدا پورمصطفی ،مسئول فروشگاه محصوالت کارآفرینی جمعیت
(در خانه ایران ِی هنر)

دلم ميخواد براى پسرا و دختراى نوجوان و جوانمان که نياز به درآمد دارن ،بتونيم تو
جمعيت كار خوب و پردرآمد داشته باشيم .همينطور براى جوانان آزاد شده از زندان در طرح
«طفالن مسلم» ،دوست دارم اعضا جدىتر تو اين بخش فعاليت كنن و آينده شغلى بچهها و
مادراى تحت حمايت بيشتر مورد توجه اعضا باشه .اينكه همه در كنار هم تالش كنيم تا تعداد
زيادى خانواده زندگيشون بهتر بچرخه و از اون طرف از لحاظ روحى و ذهنى هم تو محيط
كار جمعيت پشتيبانى بشن ،بهترين راه حله تا مشكالت خانواده تو اين محالت حل بشه .در
عمل اشتغالزايى براى مادرا ميتونه بهترين راه حذف كار كودك باشه .به نظرم تو همه محلهها
بايد كارآفرينى بياد تو اولويت.

سعیده حسینی ،مسئول کارآفرین ِی خانه ایرانی قرچک

کارآفرینی در جمعیت آغازی است از باور توان مندی و آفرینش به دست
زنانی که پیش از هر چیز مادرند .مجالی است برای نوجوانان مستعدی
که بسیاری شان کودکان کاری هستند که بارها از کنارشان گذشته ایم و
بسیاری شان را هم ندیده ایم ،چرا که کمتر کسی به کارگاه های زیرزمینی و
انبار ضایعات در حاشیه شهرها سر می زند .میتوانی این جا بایستی ،سهمی از
مهارت و زمانت را با آنها در میان بگذاری و شاهد جوانه زدن امید در دل
هایشانباشی.

لیال مهدی نژاد.مسئول کار آفرینی خانه ایرانی دروازه غار

یکی از دغدغه های من ازدواج نابهنگامِ توست ای کودک پاک و معصوم ! اینکه در
ابتدای ورود من به جمعیت تو کودکی کوچک بودی .خیلی زود بزرگ شدی،
ازدواج کردی و مادر شدی .اینکه تو اینقدر قوی هستی ،مشکالتت را پشت در این
خانه می گذاری ،در کالس چاپ ،همزمان با کودکت بازی می کنی و می خندی و
با دستان هنرمندت روی پارچهها نقش می زنی ، ...همواره مرا به تحسین وامیدارد.
همیشه با خودم میگویم تو چطور می توانی طی اندک زمانی که میشناسمت ،این همه را
تجربه کنی و چطور می توانی اینقدر بزرگ باشی ...کمی که با خودم فکر می کنم،
می بینم تو در ازای تمام نداشتههایت در زندگی ،قلب و روحی بسیار بزرگ داری و
از خودم می پرسم این منم که به تو کمک می کنم یا این تویی که آمدهای دستِ مرا
بگیری؟!

سامان خواجه زاده ،عضو تیم کار آفرینی خانه ایرانی دروازه غار

کارآفرینی در جمعیت امام علی(ع) همیشه چند بُعد و هدف را همزمان مدنظر دارد .به طور مثال در فعالیتهای مربوط به تولید کیسههای دوستدار محیط زیست خانه ایرانی
دروازه غار ،کیسهها با هدف حمایت از کودکان ،مادران سرپرست خانوار و حمایت از محیط زیست تولید میشوند و در حین این فرآیند به نمونههای جالبی برمیخوریم از
اینکه این کارآفرینی چه تأثیراتی به ویژه در بعد اجتماعی گذاشته است .به عنوان یک نمونه میتوان به یکی از زنان سرپرست خانوار اشاره کرد که پس از چند سال فعالیت،
اکنون خود به یکی از مربیان خانه اشتغال دروازه غار تبدیل شده است .یا می توان به دخترانی اشاره کرد که طی این چند سال ،از چرخه کار اجباری خارج شدهاند .این نوع
نگاه به امر کارآفرینی و نتایجی که در جمعیت به دنبال داشته است ،شاید بتواند الگویی برای اشتغالزایی در جامعه باشد .به این معنا که هدف کارفرما نباید صرفاً تولید و
سود اقتصادی باشد ،بلکه هر شخصی باید به منزله فردی دیده شود که در جریان کار از لحاظ اجتماعی و فردی نیز رشد کند.

شماره 15
اسفند 1395

قصه اپوریق« ابغبون»  :مریم ایستاد و مینو که رفت تو ،گفت « :این چهارمین نفر بود  ...باغبون پارک رو میگن»

سعید الماسی ،مسئول کارآفرین ِی خانه ایرانی کرمانشاه

شماره 15
اسفند 1395

« -باغبون پارک ؟! همین پیرمرده ؟!»
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مـیــدان

گزارشی از برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین ،بخش نخست

نانآوران کوچک،

لیگ خود را به
کودکان قربانی جنگ تقدیم کردند
میثم واحدی

لي ــگ فوتب ــال پرش ــين عرصــهاي اس ــت
بـــراي بـــروز اســـتعدادها و تواناييهـــاي
بچههايـــي كـــه از حقـــوق اوليـــه كودكـــي
خـــود محـــروم هســـتند ،بچههايـــي از
قوميتهـــا و فرهنگهـــاي مختلـــف
ك ــه از طري ــق لي ــگ فوتب ــال و ب ــه ط ــور
كلـــي ورزش ،اميـــد و انگيـــزهاي دوبـــاره
بـــراي درخشـــش ،رشـــد و تعالـــي در
عرصههـــاي اجتماعـــي را يافتهانـــد.

اگرچـــه امـــروز شـــاهد آن هســـتيم كـــه ورزش از نقـــش
ســـازنده خـــود در اجتمـــاع فاصلـــه گرفتـــه و وســـيلهاي
بـــراي ثـــروت انـــدوزي و زيـــاده خواهـــي ســـرمايهداران
و بنگاههـــاي تجـــاري شـــده اســـت ،امـــا اينجـــا در
ليـــگ پرشـــين ،ورزش بهانـــهاي اســـت بـــراي گـــرد هـــم
آمـــدن كـــودكان و نوجوانانـــي از محـــات حاشـــيه كـــه
اينبـــار در دوميـــن دوره مســـابقات ليـــگ ،پيـــا م آوران
صل ــح و دوس ــتي ب ــراي جامع ــه پ ــر از خش ــونت و جن ــگ
طلبـــي امـــروز شـــدهاند .كودكانـــي كـــه هـــر روزه در
محيـــط زندگيشـــان تحـــت تأثيـــر خشـــونت ،محروميـــت
و ديگ ــر معض ــات پيچي ــده اجتماع ــي ق ــرار ميگيرن ــد و
زندگيشـــان بـــا ســـختي و مـــرارت بســـيار عجيـــن شـــده
اســـت ،امـــروز در ليـــگ فوتبـــال پرشـــين ،آمدهانـــد تـــا
صـــرف نظـــر از تفاوتهـــاي فرهنگـــي ،قوميتـــي و فراتـــر
از هـــر رنـــگ ،نـــژاد و باورهـــاي دينـــي و مذهبـــي ،بـــا
حض ــوري جوانمردان ــه و سرش ــار از دوس ــتي و محب ــت ب ــه
ديگ ــري ،در كن ــار ه ــم الگوي ــي شايس ــته از صل ــح ،آش ــتي
و همگرايـــي را بـــه مـــردم هديـــه كننـــد .بچههايـــي كـــه
متأســـفانه بـــه رغـــم تمامـــي تواناييهـــا و اســـتعداد
بينظيـــر در عرصـــه ورزش و هنـــر ،بـــه جبـــر موقعيـــت
جغرافيايــي و اجتماعــي خــود ،انتخابــي جــز خشــونت ،بــزه
و محرومي ــت در پي ــش روي خ ــود نميبينن ــد ،اكن ــون در
مي ــدان لي ــگ فوتب ــال فرصت ــي يافتهان ــد ت ــا ب ــا كس ــب
يـــك هويـــت تـــازه و ســـازنده از طريـــق ورزش ،بـــه
نمايش توانمنديها و استعدادهاي خود بپردازند.
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امســـال در دوميـــن دوره ايـــن مســـابقات ،شـــاهد حضـــور كـــودكان و نوجوانـــان بـــا
اســـتعدادي از مناطـــق محـــروم و دور افتـــاده مـــرزي در قالـــب تيمهـــاي پرشـــين از
استانهاي كردستان (شهر سقز) و سيستان و بلوچستان (منطقه سرباز) بوديم.
بچههای ــي پ ــر از ان ــرژي و تواناي ــي ك ــه در كن ــار مربي ــان دلس ــوز ،صب ــور و عاش ــق
خـــود كـــه داوطلبانـــه در كنارشـــان حضـــور دارنـــد ،بـــا كمتريـــن امكانـــات ،بـــدون
داشـــتن حتـــي زمينـــي بـــراي تمريـــن فوتبـــال ،خـــود را مهيـــاي رقابـــت در ايـــن
مســـابقات كـــرده بودنـــد و بـــا كســـب عناويـــن قهرمانـــي ،نشـــان دادنـــد كـــه چـــه
پتانســـيلهای بـــاال و منحصـــر بـــه فـــردي در ايـــن مناطـــق حاضـــر هســـتند و جـــاي
بســي تأســف و ســؤال كــه چــرا عليرغــم تأثيــر بســيار زيــاد ورزش بــر روي نوجوانــان
و جوان ــان ،ب ــه خص ــوص در مح ــات حاش ــيه در جه ــت جلوگي ــري از ورود آن ــان ب ــه
فضاهــاي آســيب و همچنيــن ايجــاد اميــد و انگيــزه در ايــن آيندهســازان جامعــه بــراي
ســاختن فردايــي بهتــر ،شــاهد آن هســتيم كــه نهادهــاي مراقبتــي و حمايتــي و نهادهايــي
ك ــه در زمين ــه توس ــعه و تروي ــج ورزش در كش ــورمان صاح ــب مس ــئوليت هس ــتند ،در
اي ــن فضاه ــا ن ــه تنه ــا غاي ــب هس ــتند بلك ــه از اي ــن مس ــابقات در اي ــن س ــطح هي ــچ
حمايتـــي نميكننـــد ،در حالـــيكـــه شـــاهد آن هســـتيم هزينههايـــي گـــزاف و
اعمالـــی بیفایـــده بـــراي جمـــعآوري كـــودكان كار و تأديـــب و رســـيدگي بچههـــاي
معارض قانون در كشور توسط اين نهادها صورت ميگيرد.
بـــاري ،ليـــگ فوتبـــال پرشـــين عرصـــهاي اســـت بـــراي بـــروز اســـتعدادها و
تواناييهـــاي بچههايـــي كـــه از حقـــوق اوليـــه كودكـــي خـــود محـــروم هســـتند،
بچههايـــي از قوميتهـــا و فرهنگهـــاي مختلـــف كـــه از طريـــق ليـــگ فوتبـــال و
ب ــه ط ــور كل ــي ورزش ،امي ــد و انگي ــزهاي دوب ــاره ب ــراي درخش ــش ،رش ــد و تعال ــي در
عرصههـــاي اجتماعـــي يافتهانـــد .در كنـــار ايـــن اســـتعداديابيها و الگوســـازيهاي
ســـازنده ،ليـــگ پرشـــين فضايیســـت بـــراي نمايـــش همگرايـــي ،نزديكـــي ،صلـــح و
دوســـتي بيـــن اقـــوام و فرهنگهـــاي مختلـــف و از ايـــن حيـــث توانســـته اســـت بـــا
تشـــكيل تيمهايـــي كـــه در آن كـــودكان بـــا قوميتهـــاي مختلـــف در كنـــار هـــم
صميمانـــه و دوســـتانه تمريـــن ميكننـــد و بـــه رقابـــت ميپردازنـــد ،الگويـــي شايســـته
و ن ــاب را در اختي ــار جامع ــه و جه ــان بزرگس ــال پرتن ــش و تفرقهگ ــراي ام ــروز ق ــرار
ده ــد .ش ــايان ذك ــر اس ــت ك ــه امس ــال لي ــگ فوتب ــال پرش ــين ب ــا تم ــام زيباييه ــاي
فنـــي و اخالقـــي و صحنههـــاي نـــاب ورزشـــي ،از طـــرف كـــودكان دردمنـــد و
رنجدي ــده از مناط ــق حاش ــيه سراس ــر كش ــور ،حاض ــر در مس ــابقات ،تقدي ــم ش ــد ب ــه
همه كودكان آسيبديده از جنگ و خشونت در سراسر جهان.
شماره 15
اسفند 1395

شماره 15
اسفند 1395
قصه اپوریق« ابغبون» :

 « -هیس! آروم  ...آره همین پیرمرده .بچهها میگن بهشون پیشنهاد پول میده ،میزندشون.
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بیانیه ویژه برنامه صلح جمعیت امام علی در دومین لیگ فوتبال پرشین
برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین
جمعیت امام علی (ع)
پـــس از برگـــزاری موفـــق اولیـــن دوره
لیـــگ فوتبـــال پرشـــین جمعیـــت امـــام
علـــی و مشـــاهده نتایـــج تأثیرگـــذار در
ک ــودکان مح ــات حاش ــیه ش ــرکت کنن ــده
در مســـابقات ،امســـال نیـــز دومیـــن دوره
«لیـــگ فوتبـــال پرشـــین» ،در تاریـــخ ١٠
الـــی  ١٩شـــهريور ( 1395ســـاعت  16الـــی
 )23در زميـــن چمـــن طبيعـــي مجموعـــه
شـــماره  ٣آكادمـــي فوتبـــال دانشـــگاه
تهـــران واقـــع در خيابـــان اميرآبـــاد شـــمالي
نرســـيده بـــه بزرگـــراه حكيـــم ،جنـــب
مؤسسه ژئوفيزيك ،برگزار گردید.
مســـابقات امســـال بـــا حضـــور  34تیـــم از
محـــات حاشـــیه سراســـر کشـــور در ســـه
رده ســـنی نونهـــاالن ،نوجوانـــان و جوانـــان
و بـــا حضـــور بیـــش از  700کـــودک از
محالت حاشیه کشور برگزار شد.
تیمهایـــی از اســـتانهای مـــرزی،
جنوبـــی و محـــروم کشـــور ماننـــد سیســـتان
و بلوچســـتان ،کردســـتان ،بوشـــهر ،فـــارس و
 ...نیـــز در ایـــن مســـابقات حضـــور داشـــتند
تـــا پیـــامآور صلـــح ،دوســـتی و انســـانیت
در میـــان اقشـــار مختلـــف جامعـــه باشـــند.
از اهـــداف برگـــزاری ایـــن لیـــگ فوتبـــال،
دادن هویـــت بیشـــتر بـــه کـــودکان و
نوجوانـــان تیـــم از طریـــق بـــازی کـــردن
در یـــک لیـــگ حرفـــهای در جهـــت یافتـــن
یـــک الگـــوی مناســـب در زندگـــی و
انگیـــزهای کـــه از معضـــات محلههـــای
خـــود بـــه دور باشـــند و همچنیـــن ایجـــاد
انگیـــزه ،امیـــد و خودبـــاوری در کـــودکان
میباشـــد .رســـانهای شـــدن ایـــن
موضـــوع و امـــکان اســـتفاده از چهرههـــای
شـــاخص در فوتبـــال ،میتوانـــد بـــه
افـــکار عمومـــی نســـبت بـــه معضـــات
اجتماعی ،آگاهی بیشتری بدهد.
همچنیـــن بـــه نمایـــش درآمـــدن پتانســـیل
بـــاال و کشـــف اســـتعدادهای نـــاب
فوتبـــال در کـــودکان ســـاکن در محـــات
محـــروم کشـــور ،ایجـــاد یـــک هویـــت
مثبـــت و ســـازنده توســـط فوتبـــال بـــرای
کودکانـــی کـــه در معـــرض آســـیبهای
اجتماعـــی قـــرار دارنـــد و از همـــه مهمتـــر
یـــادآوری مســـئولیت اجتماعـــی عمـــوم
ش ــهروندان ( خصوصــاً ورزش ــکاران ش ــناخته
شـــده کشـــور ) در قبـــال سرنوشـــت
هموطنانـــی کـــه در شـــرایط ســـخت
زندگـــی میکننـــد ،از اهـــداف اصلـــی
این مسابقات فوتبال میباشد.

مـــا هفتصـــد بازیکـــن باشـــگاه فوتبـــال
پرشــین ،بــه نمایندگــی از تمــام کــودکان و
نوجوانانــی کــه در ایــران زندگــی میکننــد،
زاده افغانســـتان باشـــیم یـــا ایـــرانُ ،کـــرد
باشــیم یــا تــرک ،فــارس باشــیم یــا بلــوچ،
ع ــرب باش ــیم ی ــا ُل ــر ،ش ــیعه باش ــیم ی ــا
ُســـنّی ،ســـاکن کردســـتان باشـــیم یـــا
مش ــهد ی ــا ش ــیراز ی ــا گ ــرگان ،ی ــا ته ــران،
یـــا سیســـتان و بلوچســـتان ،یـــا ورامیـــن
ی ــا س ــاری ی ــا ک ــرج ی ــا بوش ــهر ی ــا آم ــل
ی ــا زنج ــان ی ــا ه ــر نقط ــه دیگ ــری در ای ــن
ســرزمین ،اعــام میکنیــم کــه از خونریــزی
و کشــتار و مــرگ بیزاریــم و قربانــی شــدن
منافـــع سیاســـتمداران
پـــای
کـــودکان در
ِ
ِ
جنگطلـــب دنیـــا را تحمـــل نمیکنیـــم.

مــا هفتصــد بازیکــن باشــگاه فوتبــال پرشــین ،بــه نمایندگــی از تمــام کــودکان و نوجوانانــی
ک ــه در ای ــران زندگ ــی میکنن ــد ،زاده افغانس ــتان باش ــیم ی ــا ای ــرانُ ،ک ــرد باش ــیم ی ــا ت ــرک،
ف ــارس باش ــیم ی ــا بل ــوچ ،ع ــرب باش ــیم ی ــا ل ُــر ،ش ــیعه باش ــیم ی ــا ُس ـنّی ،س ــاکن کردس ــتان
باشــیم یــا مشــهد یــا شــیراز یــا گــرگان ،یــا تهــران ،یــا سیســتان و بلوچســتان ،یــا ورامیــن
ی ــا س ــاری ی ــا ک ــرج ی ــا بوش ــهر ی ــا آم ــل ی ــا زنج ــان ی ــا ه ــر نقط ــه دیگ ــری در ای ــن
س ــرزمین ،اع ــام میکنی ــم ک ــه از خونری ــزی و کش ــتار و م ــرگ بیزاری ــم و قربان ــی ش ــدن
منافع سیاستمداران جنگطلب دنیا را تحمل نمیکنیم.
کودکان در پایِ
ِ
در دورانـــی کـــه تمـــدن بشـــری خـــود را صاحـــب آبـــرو و افتخـــار میدانـــد
و بـــه پیشـــرفتهایش میبالـــد ،جـــان انســـان ســـادهتر از هـــر زمانـــه
دیگـــری بازیچـــه قدرتطلبـــان شـــده اســـت و حقـــوق اولیـــه میلیونهـــا
میلیون کودک زیر پای آنان لگدمال میشود.
انســـانیت ســـقوط میکنـــد و بـــه لطـــفِ خیانـــت و حماقـــت و طمـــعورزیِ
جنونآمیـــزی کـــه ســـیاره مـــا را آلـــوده اســـت ،سالهاســـت داشـــت ِن یـــک ســـقف
و یـــک چهاردیـــواری ،یـــک لقمـــه نـــان ،یـــک دســـت لبـــاس تمیـــز ،یـــک روزِ آرام
و امـــن و بـــدون مـــرگ و یـــک ذره آبـــرو و احتـــرام ،بـــه آرزوی دســـت نیافتنـــ ِی
میلیونها میلیون کودک و نوجوا ِن دنیای ما مبدل شده است.
ظاهــرا ً همــه مــا بــا هــم متفاوتیــم ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه دنیــای مــا تنهــا از دو کشــور
تشکیل شده :کشور ستمگرا ِن خونریز و کشور مظلومان و بیگناهان.
امـــروز میخواهیـــم صـــدایِ همـــه کودکانـــی باشـــیم کـــه در کشـــور مظلومـــان
و بیگناهـــان بـــه خـــاک و خـــون کشـــیده میشـــوند و میخواهیـــم بـــه
صـــدای بلنـــد تنهـــا ملیّـــت و یگانـــه هویـــت خـــود را فریـــاد بزنیـــم :مـــا همـــه
انســـانیم و بـــا هـــم بـــرادر و خواهـــر و همخـــون و هموطـــن و همســـان و
یگانهایم .همه ما قربانیا ِن رفتار وحشیانه کشور ستمگرانیم.
اینـــک امـــا دســـتِ یکدیگـــر را بـــه مهـــر میگیریـــم و صلحـــی را کـــه ایـــن
دنیا به ما ارزانی نکرد ،با دستا ِن خود خواهیم ساخت.
بـــه حرمـــت اشـــکهای بیپایـــان چشـــمان کـــودکان زمیـــن و بـــه احتـــرام
رنجهـــایِ مـــادرا ِن داغدیـــده و پـــدرا ِن در هـــم شکســـته و در خـــون خـــود غلتیـــده،
خواهیم ایستاد و رؤیایِ خود را با جهان به اشتراک میگذاریم:
فردایی بدون جنگ
و تنها و تنها یک کشور  ...کشور یگانگی و اتحادِ نوع بشر!

تقدیم مسابقات به کودکان جنگزده

یک ــی از رخداده ــای اثرگ ــذارِ ش ــهریور م ــاه فوتب ــال کش ــورمان ک ــه در حاش ــیه همی ــن مس ــابقات
رقـــم خـــورد و بیگمـــان از زیباتریـــن حرکتهـــای حامـــی صلـــح جهانـــی در میهنمـــان اســـت،
برگـــزاری پرفورمنســـی بـــزرگ بـــا حضـــور  700بازیکـــن لیـــگ پرشـــین (از ملیتهـــا و اقـــوام
مختلـــف میهنمـــان) در یادبـــودِ کـــودکان قربانـــی جنـــگ بـــود کـــه در زمیـــن شـــماره  3آکادمـــی
فوتب ــال دانش ــگاه ته ــران ب ــه اج ــرا درآم ــد .روش ــن ک ــردن ش ــمع ب ــرای ک ــودکان قربان ــی جن ــگ،
حملـــه نمادیـــن بـــا تـــوپ فوتبـــال بـــه تصاویـــری از توپهـــای آتشـــبار و ســـایر ادوات جنگـــی،
و در نهای ــت قرائ ــت بیانی ــه ک ــودکان و نوجوان ــان حاض ــر در لی ــگ (ک ــه بس ــیاری از آن ــان خ ــود
از مهاجـــران قربانـــی جنـــگ در افغانســـتان بودنـــد) ،بخشـــی از ایـــن برنامـــه بـــزرگ بـــود کـــه بـــا
حضور چشمگیر شهروندان ،ورزشکاران و هنرمندان کشورمان برگزار گردید.
پس از این برنامه ،مسابقه فوتبالی میان تیم منتخب ستارگان باشگاه پرشین جمعیت امام علی از سراسر کشور و تیم هنرمندان برگزار شد که با نتیجه  2بر  2به پایان رسید.
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مربیها دیدن که دنبال بچهها میکرده .بچهها همه ازش میترسن.

شماره 15
اسفند 1395

اون روز قبل این که کالسها تعطیل شن به محمد گفتم بره توی پارک یه چرخ بزنه ،چند دقیقه بشینه ،شاید طرف حساب ببره مزاحم بچهها نشه »...
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ساعتتفکر

بلوچستانمن
ِ

نگاهی به تاثیر نابرابری در تشدید آسیب های اجتماعی

زندگی آنها
زندگی ما و
ِ
ِ
ایلیار رابط

گزارشی از جدیدترین طرح جمعیت امام علی(ع) در محرومترین استان کشور

 20طرح  20نخل؛ تقدیم به تن
تفتیده سیستان و بلوچستانم

محمدطالقانی

سیســـتان و بلوچســـتان ،پـــاره ای از تـــن ایـــران ماســـت کـــه
سالهاســـت از نامهربانـــی هـــای طبیعـــت و انســـان ،تنـــش زخـــم
برداشـــته اســـت و خشکســـالی و عـــدم توجـــه و برنامهریـــزی
صحیـــح بســـیاری از مـــردم مهربـــان ،نجیـــب و مهماننـــواز ایـــن
استان را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
« 20طـــرح  20نخـــل» سلســـله طرحهایـــی اســـت همچـــون مُ َســـکِن بـــر
درد برخـــی روســـتاهای ایـــن اســـتان .هـــدف از تعریـــف ایـــن طرحهـــا در
آس ــتانه ن ــوروز ،ب ــرای ای ــن اس ــتان ،زن ــده ک ــردن روح س ــرزندگی و امی ــد
و ایجـــاد فرصـــت مناســـب بـــرای شـــناخت هرچـــه بهتـــر فرصتهـــای
اســـتان اســـت .همچنیـــن ،جلـــب هـــر چـــه بیشـــت ِر توجـــه عمومـــی بـــه
ـاب انجـــام هـــر چـــه ســـریعتر
محرومیتهـــایِ موجـــود و تذکـــری در بــ ِ
اقدامـــات اصالحـــی اساســـی ،از دیگـــر مقاصـــد ایـــن طـــرح میباشـــد.
در انتهـــای انجـــام هـــر طـــرح ،نخلـــی بـــه نشـــانه دوســـتی و امیـــد بـــه
فردای بهتر در محل اجرای طرح غرس میگردد.

کدام کشورها در جهان توانستهاند آسیبهای اجتماعی را کاهش بدهند؟

شـــاید فکـــر کنیـــد کشـــورهای ثروتمندتـــر در جهـــان کمتـــر دچـــار
آســـیبهای اجتماعـــی میشـــوند .یـــک اقتصـــاددان انگلیســـی بـــه
ب اجتماعـــی را انتخـــاب کـــرد و
نـــام ریچـــارد ویلکینســـون  10آســـی 
وضعیـــت کشـــورها در ایـــن آســـيبها را بـــر اســـاس معیـــار درآمـــد
ســـرانه در نمـــودار قـــرار داد .نتایـــج کمـــی عجیـــب بـــود .طبـــق نمـــودار
زیـــر وی نتوانســـت هیـــچ ارتبـــاط آمـــاری بیـــن ایـــن دو معیـــار پیـــدا
کنـــد .کشـــورهایی مثـــل آمریـــکا و انگلیـــس کـــه بیشـــترین درآمـــد
ســـرانه در جهـــان را دارنـــد دچـــار آســـیبهای اجتماعـــی زیـــادی
هســـتند؛ امـــا کشـــورهایی چـــون ســـوئد ،بـــا درآمدهـــای ســـران ه بســـیار
کمتر ،آسیبهای اجتماعی خیلی کمتری دارند.

در شـــرایط رشـــد غیرفراگیـــر ،حتـــی در صورتـــی کـــه
کشـــورها بـــه رشـــد اقتصـــادی بـــاال برســـند ،ایـــن
رشـــد باعـــث افزایـــش فاصلـــ ه طبقاتـــی و حتـــی
افزایـــش آســـیبهای اجتماعـــی خواهـــد شـــد.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

امـــا پـــس از بررســـی معیارهـــای آســـیبهای اجتماعـــی بـــا ضریـــب
جینـــی ،کـــه میـــزان نابرابریهـــای اجتماعـــی در جوامـــع را نشـــان
میدهـــد ،ویلکینســـون بـــه خوبـــی توانســـت ارتبـــاط بیـــن  10آســـیب
اجتماعـــی مهـــم و نابرابـــری را بـــه شـــكل شـــفافی مشـــخص کنـــد.
یکی از این  10آسیب میزان بارداری کودکان است.

اهالـــی ،عمومـــا از شناســـنامه و بیمـــة روســـتایی
بهرهمنـــد بودنـــد؛ امـــا دسترســـی آنهـــا بـــه
مرکـــز بهداشـــت ،پزشـــک و داروخانـــه بســـیار
مشـــکل بـــود بـــه طوریکـــه میبایســـت
کیلومترهـــا مســـیر خاکـــی ناهمـــوار را طـــی کننـــد.
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روســـتاییاني کـــه شـــغل نداشـــتند و در محرومیـــت
زیـــاد بـــه ســـر میبردنـــد ،بـــه امیـــد زندگـــی
بهتـــر بـــه شـــهرهایی چـــون چابهـــار میآمدنـــد؛
امـــا وضعیـــت آنهـــا در ایـــن شـــهرها پیچیدهتـــر و
بدتـــر از پيـــش میشـــد و متأســـفانه بســـیاری از
ایـــن اهالـــی بـــه گدایـــی و اعتیـــاد روی میآوردنـــد.

فاز اول

در ای ــن ط ــرح ی ــک س ــاله ق ــرار اس ــت  20پ ــروژه
در زمینههـــای مختلـــف زیرســـاختی ،آموزشـــی،
درمانـــی ،ورزشـــی و اشـــتغالزایی اجـــرا شـــود.
در فـــاز اول اجـــرای ایـــن طـــرح 3 ،پـــروژه بـــه
این شرح تعریف و اجرا شد:
 .1توزی ــع اس ــباببازی و  ۱۲۰۰ع ــدد شیرخش ــک
درمناطق قصرقند ،تلنگ،کاجه و خاش
 .2تجهی ــز هش ــت مدرس ــه و توزی ــع لوازمالتحری ــر
در مناطق ساربوک ،قصرقند و سرباز
 .3اعـــزام تیـــم پزشـــکی بـــه منطقـــه تلنـــگ و
قصرقنـــد بـــراي غربالگـــری ،معاینـــات ،ویزیـــت
پزشـــکی افـــراد محلـــی و توزیـــع داروهـــا
و مکملهای غذایی ضروری
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 « -محمد برا چی بره تو پارک چرخ بزنه ؟! مگه کانکس نیرو انتظامی اون جا نیست ؟»

 « -چرا بابا .ولی یه سرباز وظیفه توشه که نشسته تو و هیچ وقت بیرون نمیآد.
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 .وضعیت بهداشت و درمان
حــدود نیمــی از ایــن روســتاها حمــام و دستشــویی نداشــتند.
اهالـــی عمومـــا از شناســـنامه و بیمـــة روســـتایی بهرهمنـــد
بودن ــد؛ ام ــا دسترس ــی آنه ــا ب ــه مرک ــز بهداش ــت ،پزش ــک
و داروخانـــه بســـیار مشـــکل بـــود بـــه طوریکـــه
میبایســـت کیلومترهـــا مســـیر خاکـــی ناهمـــوار را طـــی
کننـــد .مرکـــز بهداشـــت تلنـــگ بـــا امکانـــات محـــدود
تنهـــا دو پزشـــک (کـــه طـــرح خـــود را در ایـــن منطقـــه
میگذراننـــد) داشـــت کـــه ایـــن دو پزشـــک بـــدون هیـــچ
پرســـتار یـــا کادر دیگـــری میبایســـت بـــه  16000نفـــر از
اهال ــی بوم ــی خدم ــات دهن ــد ک ــه عم ــا ای ــن کار ممک ــن
نب ــود؛ در نتیج ــه ای ــن مرک ــز بهداش ــت ن ــه تنه ــا توانای ــی
خدمـــات بـــه اهالـــی تلنـــگ را نداشـــت ،بلکـــه ابـــدا
امکان بازدید از روستاهای اطراف را نداشت.
در ویزیـــت پزشـــکی کـــه در  3روز اول انجـــام گرفـــت،
مشـــکالت اهالـــی طبقهبنـــدی شـــد کـــه گـــزارش آن در
ادام ــه ای ــن مکت ــوب ارائ ــه خواه ــد ش ــد .بیش ــترین مش ــکل
گزارش اجرای فاز اول طرح
دو هفتـــه قبـــل از اجـــرای ایـــن طرحهـــا ،جمعیـــت امـــام علـــی(ع) بـــا شـــرح وضعیـــت بهداشـــتی شـــایع در منطقـــه ،کمخونـــی و ســـوءتغذیه بـــود.
مح ــروم اس ــتان سیس ــتان و بلوچس ــتان و تأكي ــد ب ــر وج ــود ظرفيته ــای متن ــوع در ای ــن ب ــا وج ــود اینک ــه اهال ــی کمب ــود مص ــرف م ــرغ و گوش ــت
اســـتان ،برنامـــه « 20طـــرح  20نخـــل» را در رســـانهها و نیـــز در فضاهـــای مجـــازی خـــود و کمبـــود ویتامینهـــا را داشـــتند ،امـــا مهماننـــوازی
آنها از اعضای جمعیت بینظیر بود.
معرفی و اطالعرسانی كرد و برای سه پروژة اول تأمین مالی کرد.
ســـپس اقالمـــي كـــه خيريـــن خريـــداري و اهـــدا كـــرده بودنـــد بـــه اســـتان سیســـتان و  .وضعیت مدارس
بلوچســـتان فرســـتاده شـــد و یـــک تیـــم پنـــج نفـــره بـــه مـــدت پنـــج روز بـــرای اجـــرای  4روســـتای بازدیـــد شـــده مدرســـه نداشـــتند .ســـایر
ایـــن ســـه پـــروژه بـــه سیســـتان و بلوچســـتان اعـــزام شـــدند .ایـــن تیـــم کار خـــود را روس ــتاها نی ــز تنه ــا مدرس ــه دبس ــتان داش ــتند ک ــه عموم ــا
در شهرســـتان قصرقنـــد شـــروع کـــرد .شهرســـتان قصرقنـــد از نظـــر جغرافیایـــی در میانـــة همـــه پایههـــا ســـر یـــک کالس مینشســـتند .معلـــم ،کـــه
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان قـــرار دارد (از جنـــوب حـــدود  270کیلومتـــر از بنـــدر حقـــوق ماهیانـــهاش حـــدود  300الـــی  400هـــزار تومـــان
چابهـــار و از شـــمال حـــدود  580کیلومتـــر از زاهـــدان فاصلـــه دارد) و از مناطـــق محـــروم بـــود ،هـــر روز از فاصلـــه چنـــد کیلومتـــری بـــا موتـــور
بـــه مدرســـه میآمـــد و برمیگشـــت؛ بـــه همیـــن دلیـــل
این استان است که اهالی آن از قوم بلوچ و عمدتا اهل سنت هستند.
در  3روز نخســـت تیـــم اعزامـــی ،بـــه همـــراه  3نفـــر از اهالـــی محلـــی 10 ،برخـــی اهالـــی از تحصیـــل محـــروم بودنـــد و در ســـایر
روســـتای اطـــراف شهرســـتانهای قصرقنـــد و تلنـــگ را بازدیـــد کردنـــد .در روســـتاها تحصیـــل تنهـــا تـــا کالس ششـــم ابتدایـــی ممکـــن
مجمـــوع  330نفـــر از اهالـــی ایـــن روســـتاها ویزیـــت پزشـــکی شـــدند و داروهـــا بـــود .در روســـتاهایی کـــه اهالـــی از تحصیـــل محـــروم
و مکملهـــای غذایـــی مـــورد نیـــاز بـــه آنهـــا داده شـــد .همچنیـــن شیرخشـــک ،بودنـــد عمومـــا هیچکـــس زبـــان فارســـی را نمیفهمیـــد
و نمیتوانســـت صحبـــت کنـــد و تنهـــا بـــا زبـــان
اسباببازی و پوشاک میان اهالی این روستاها توزیع گردید.
تيـــم اعزامـــي در روز پنجشـــنبه  21بهمـــن  ،1395از  5روســـتای کلهگـــوک ،بلوچی امکان برقراری ارتباط وجود داشت.
چراغآبـــاد بـــاال ،چراغآبـــاد پاییـــن ،مچـــی و دنســـر بازدیـــد كردنـــد .در بعـــد در شـــهرهای قصرقنـــد و ســـاربوک ،کـــه در روز چهـــارم
از ظهـــر همیـــن روز ،کالس آموزشـــی بـــرای بهـــورزان و ســـامتیاران شهرســـتان  8مدرســـه آنهـــا تجهیـــز شـــدند ،کمبـــود امکانـــات
تلنـــگ -اهالـــی بومـــی منطقـــه کـــه توســـط وزارت بهداشـــت اســـتخدام شـــدهاند آموزشـــی و کمـــک آموزشـــی مشـــاهده میشـــد .معلمیـــن و
تـــا در محـــل زندگـــی خـــود بـــه همسایگانشـــان در بهداشـــت و مـــوارد اولیـــة درمانـــی دانشآمـــوزان بـــه کتابهـــای کمکآموزشـــی دسترســـی
کمـــک کننـــد -برگـــزار شـــد .در انتهـــای ایـــن کالس نیـــز پزشـــک متخصـــص نداش ــتند و ب ــه ط ــور مث ــال تجهی ــزات آزمایش ــگاهی عل ــوم
در اختیـــار آنهـــا نبـــود .بـــه علـــت کمبـــود مـــدارس،
داوطلب جمعیت امام علی به پرسشهای بهورزان پاسخ داد.
در روز جمعـــه  22بهمـــن  4روســـتای کنهـــازه ،کـــدرم ،زنـــار و کتیـــوان و چنـــد کالس بـــا هـــم برگـــزار میشـــد و برخـــی نیـــز
دو شـــیفته بودنـــد کـــه یـــک شـــیفت پســـرها و شـــیفت
در روز شنبه  23بهمن روستای جموک بازدید شدند.
در روز چهـــارم ،یکشـــنبه  24بهمـــن ،هشـــت مدرســـه از منطقـــه قصرقنـــد تـــا ســـاربوک دیگر دخترها در مدرسه حاضر میشدند.
تجهیـــز شـــدند .در ایـــن مـــدارس کتابهـــای کمـــک آموزشـــی بـــرای اســـتفاده معلمیـــن  .وضعیت شغل
و دانشآمـــوزان ،لـــوازم التحریـــر ،وســـایل آزمایشـــگاهی علوم،کامپیوتـــر و  ...توزیـــع بـــه طـــور کلـــی شـــغل در منطقـــه وجـــود نداشـــت .اهالـــی
گردیـــد .در بعـــد از ظهـــر همیـــن روز،تیـــم اعزامـــی از جمعیـــت بـــه شهرســـتان ســـرباز ایـــن مناطـــق عمومـــا بـــه کار کشـــاورزی مشـــغول بودنـــد
کـــه بـــه علـــت خشکســـالیهای اخیـــر ،همـــه بـــیکار
مراجعه کردند تا لوازمالتحریر تهیه شده برای این منطقه را تحویل دهند.
در روز پنجـــم ،دوشـــنبه  25بهمـــن ،دیـــداری بـــا مربیـــان و اعضـــای تیـــم پرشـــین شـــده بودنـــد .اهالـــی عمدتـــا بـــا یارانـــه گـــذران زندگـــی
ســـرباز صـــورت گرفـــت .از اهالـــی شـــنیده شـــد کـــه بعـــد از حضـــور و نایـــب قهرمانـــی میکردنـــد؛ ماهـــی یکبـــار بـــه شـــهر میرفتنـــد،
تیـــم پرشـــین ســـرباز در دومیـــن لیـــگ فوتبـــال پرشـــین جمعیـــت در تهـــران ،انگیـــزه و یارانـــه خـــود را میگرفتنـــد ،اقـــام خوراکـــی محـــدود
خریـــداری میکردنـــد و بـــه روســـتای خـــود بـــاز
شوق اهالی روستا برای روی آوردن به ورزش و فوتبال فزونی گرفته است .
میگشـــتند .برخـــی اهالـــی بـــه طـــور محـــدود دام
داشـــتند ،بـــه طـــور مثـــال خانوادههایـــی بودنـــد کـــه
تحلیل وضعیت منطقه در پی اجرای فاز اول طرح
دو یـــا ســـه بـــز داشـــتند ،امـــا خشکســـالی بـــه حـــدی
 .وضعیت زیرساختی
همـهی راههــای میــان روســتاهای اطــراف قصرقنــد و تلنــگ کــه در  3روز اول بازدیــد شــدند ،بـــود کـــه حتـــی مجبـــور بودنـــد شـــیر بچهبزهـــا را از
خاک ــی بودن ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه برخ ــی از ای ــن روس ــتاها ح ــدود  80کیلومت ــر ب ــا شهر خریداری کنند و به آنها بدهند.
ی ــک شهرس ــتان فاصل ــه داش ــتند .همچنی ــن چن ــد روس ــتا بودن ــد ک ــه ب ــرق ش ــهری نداش ــتند.
آب لولهکشـــی بـــرای اکثـــر ایـــن روســـتاها وجـــود نداشـــت و اهالـــی از چشـــمهها یـــا
رودهای اطراف آب میآوردند و آب آشامیدنی نیز با تانکر آورده میشد.
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در روز پنجـــم ،تیـــم اعزامـــی از حاشـــی ه و حلبیآبـــاد
بـــزرگ اطـــراف چابهـــار بازدیـــد کـــرد .روســـتاییاني کـــه
شـــغل نداشـــتند و در محرومیـــت زیـــاد بـــه ســـر میبردنـــد،
بـــه امیـــد زندگـــی بهتـــر بـــه شـــهرهایی چـــون چابهـــار
میآمدنـــد؛ امـــا وضعیـــت آنهـــا در ایـــن شـــهرها پیچیدهتـــر
و بدتـــر از پيـــش میشـــد و متأســـفانه بســـیاری از ایـــن
اهالی به گدایی و اعتیاد روی میآوردند.

آمار ویزیت پزشکی

همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد 330 ،نفـــر در  10روســـتای اطـــراف
شهرســـتانهای قصرقنـــد و تلنـــگ توســـط تیـــم پزشـــکی
داوطل ــب جمعی ــت ام ــام عل ــی ویزی ــت پزش ــکی ش ــدند .آم ــار
مربـــوط بـــه ایـــن ویزیتهـــا در ادامـــه ارائـــه میشـــود.

برنامههای آتی طرح

جمعی ــت ام ــام عل ــی قص ــد دارد در به ــار س ــال  96دفت ــر
خــود را در شهرســتان قصرقنــد اســتان سیســتان و بلوچســتان
تجهی ــز كن ــد و ب ــا فع ــال ك ــردن اف ــراد محل ــی ای ــن دفت ــر
را تبدی ــل ب ــه مرک ــزی ب ــرای فعالیته ــای مس ــتمر خ ــود
در آین ــده نمای ــد .همچنی ــن پ ــروژة « 20ط ــرح  20نخ ــل»
را پیگیـــری كنـــد .برخـــی از ایـــن پروژههـــا عبارتنـــد از:
تجهی ــز چن ــد مدرس ــه ش ــهر قصرقن ــد ب ــه قص ــد ام ــکان
آمـــوزش از راه دور (بـــه دلیـــل اینکـــه روســـتاها هنـــوز
اینترن ــت ندارن ــد ،فع ــا ام ــکان راهان ــدازی ای ــن سیس ــتم
در روســـتاها وجـــود نـــدارد) ،تأســـیس کارگاههـــای
اشـــتغال بســـتهبندی خرمـــا ،ســـوزندوزی و حصیربافـــی
در روســـتاهای شهرســـتان ســـرباز و قصرقنـــد ،ســـاخت
زمین چمن فوتبال در شهرستان سرباز و ...
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برا همین کسی ازش حساب نمیبره.

توضیحاتنمودارها:
 .1اگر مشکالت و بیماریهای یک فرد مربوط به بیش از دو دسته بوده ،در هر دو دسته در نظرگرفته
است.
 .2اگـــر کســـی در معاینـــه مشـــکلی نداشـــته اســـت و خـــود نیـــز شـــکایتی
نداشته است ،در این آمار در نظر گرفته نشده است.
 .3این آمار براساس شکایاتی که افراد مراجعه کننده داشتهاند و یا معایناتی که در رابطه با شکایات
افراد انجام شده است ،تنظیم شده است .به عنوان مثال اینطور نیست که فقط  14نفر از مراجعهکنندگان
از مشکالت دندانی رنج ببرند ،بلکه در معاینه و یا شرح حال  14نفر از مراجعه کنندگان ،مشکالت
دندانی ذکر شده است.
 .4توضیحات انواع بیماری و مشکل ذکر شده به شرح زیر است:
 .زنان :سابقه سقط ،منوراژی ،آمنوره و عفونتهای لگنی
 .سوتغذیه :عمدتا کمبود آهن ،روی ،کلسیم ،انواع ویتامینها و به خصوص ویتامین ب و د و
همچنین کمبود دریافت پروتئین و کالری
 .قلبی :تپش قلب
 .گوارشی :گاستریت ،اسهال ،یبوست و ریفالکس
 .انگلی :کرمک و شپش
 .عصبی :تشنج ،فلج مغزی ،سردرد و عدم تمرکز
 .تنفسی :سرفه ،تنگی نفس ،آسم ،عفونت تنفسی و برونشیت
 .چشم :افتادگی پلک ،کمبینایی و سوزش چشم
 .مفصلی و استخوانی :درد مفاصل ،فتق دیسک ،تخریب زانو ،آرتروز گردن ،تروما و شکستگی
 .گوش و حلق و بینی :کمشنوایی ،عفونتها و تورم لوزه
 .دندان :پوسیدگی ،عفونت ،آبسه و مشکالت آرایش دندانها
 .کلیوی و ادراری :سنگ کلیه ،عفونتها و سوزش ادرار
 .پوست و مخاط دهان :آکنه ،ضایعات قارچی ،اگزما و برفک دهانی
 .جراحی :بیضه نزول نیافته ،مقعد باز نشده و هایپوسپادیاس
 .غدد :کمکاری تیروئید و دیابت
 .کانسر :سرطان خون
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دیروز جلوی خونه دعوا شد .با قمه افتادن به جون هم  ...انگار نه انگار ...
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بلوچستانمن
ِ

ازدواج کودکان در بلوچستان

سارا رضایی

کمبود زیرساخت های آموزشی-رفاهی بزرگترین عامل ازدواج کودکان در سیستان و بلوچستان

پـــس از حـــدود  200کیلومتـــر رانندگـــی در جـــاده ســـنگالخی ،بـــه همـــراه پزشـــک داوطلـــب وارد
روســـتای چـــراغ آبـــاد بـــاال و پاییـــن مـــی شـــویم .چـــراغ آبـــاد ،روســـتایی دارای چندیـــن کپـــر
اس ــت .س ــاکنین ای ــن روس ــتا در محرومی ــت مطل ــق زندگ ــی م ــی کنن ــد .ب ــه دلی ــل نب ــود دستش ــویی و
حم ــام ،ک ــودکان م ــاه ب ــه م ــاه ب ــه حم ــام نم ــی رون ــد .مدرس ــه کپ ــری فاصل ــه زی ــادی ب ــا روس ــتا دارد
و کودکان برای رسیدن به مدرسه ،هر روز باید مسافت زیادی را طی کنند.
ب ــرای معاین ــه ک ــودکان و م ــادران ،ب ــه داخ ــل کپ ــر مری ــم ،دخت ــر مهرب ــان و خوشروی ــی ک ــه چه ــارده
ســـال دارد مـــی رویـــم .یـــک ســـال از ازدواج مریـــم مـــی گـــذرد .او هماکنـــون  7ماهـــه بـــاردار اســـت.
بـــرای ادامـــه درســـش مـــی بایســـت بـــه شـــهر قصرقنـــد مـــی رفـــت ،امـــا بـــه دلیـــل بعـــد مســـافت،
تـــرک تحصیـــل نمـــوده و ازدواج کـــرده اســـت؛ مریـــم دربـــاره روش هـــای پیشـــگیری از بـــارداری
هیچ اطالعی نداشت ،که خانم دکتر در این خصوص توضیحاتی به او ارائه داد.
بعـــد از معاینـــه و اهـــدای داروهـــای مکمـــل ،راهـــی روســـتاهای مچـــی و کـــدرم شـــدیم .برخـــی از
روس ــتاها مدرس ــه نداش ــتند و نزدی ــک تری ــن مرک ــز بهداش ــت ب ــه آن ه ــا کیلومتره ــا در ج ــاده س ــنگالخی
فاصل ــه داش ــت .ازدواج ک ــودکان و ب ــارداری ه ــای پیاپ ــی ،ک ــه ب ــه دنب ــال آن س ــوء تغذی ــه و فقرآه ــن
شدید در کودکان و مادران را به دنبال داشت ،در این روستاها بسیار شایع بود.
در طـــی ســـه روز معاینـــه  330کـــودک و پـــدر و مـــادر در روســـتاهای دور افتـــاده شهرســـتان
قصرقنـــد ،مردمـــان عشـــایر و برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی بـــرای بهـــورزان در مرکـــز
بهداشـــت ،شـــاهد بودیـــم کـــه عمدتـــا ازدواج کـــودکان نشـــأت گرفتـــه از نبـــود زیرســـاخت هـــای
آموزشـــی و رفاهـــی نظیـــر مـــدارس و مراکـــز درمانـــی اســـت .متاســـفانه در دانشـــگاه هـــای شـــهرهای
نزدیـــک ،رشـــتههای تحصیلـــی مربوطـــه ،ماننـــد مامایـــی ،پرســـتاری و پزشـــکی وجـــود
ندارد ،که این مسئله افزایش میزان نیاز به نیروهای غیربومی را دامن می زند.
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شاهدعیین

شاهد عینی با شما از مردمان و مناط ِق فراموششده میگوید

وقتی طالبان
دخترانت را میدزدند!

روایت سوم شخص حارض

شخص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
شخص ظالم ،دوم ِ
اول ِ
اگر غایب باشیم ،ظلمت فزونی میگیرد!

چیزی شبیه زندگــی
رویامنوچهری

نگاهی به زندگی مهاجران پاکستانی حاشیهنشین

ملیحهمیرجعفری

زنی نحیف و ريزجثه در حالی که دست دختربچه پنج ساله را گرفته بود ،وارد دفتر شد .گفت ببخشید به من گفتن اینجا
کمک میکنند به بی سرپرستها ؛ درسته؟
سرم را از روی کاغذها بلند کردم و چشمم به صورت معصوم و مظلومی افتاد که تمامیت درد را فریاد میزد .پرسیدم:
مشکلتونچیه؟
اشک در چشمانش حلقه زد و بر پهنای چهرهاش فرو ریخت .دفتر مراجعهکنندگان را باز کردم و شروع کردم به پرسش
درباره خودش و فرزندش.
 32ســال داشــت ،ولــی بــه نظــر نیــم قرن از عمــرش داشــت .درد  ،چیــزی از جوانــی و شــادابی در او باقی نگذاشــته
بــود :هفــت مــاه پیش طالبان شــوهرمو کشــتن ،چهــار ماه پیش هــم دو دختــر  8و  9ســالهام رو بــه زور ازم گرفتن.
فهمیه را هم میخواستن بگیرن که فرار کردم .میشه حداقل فهمیه بیاد اینجا درس بخونه؟
خـــودکار در دســـتانم بیحرکـــت مانـــده بـــود .تـــوان نوشـــتن نداشـــتم .بـــه خانهشـــان رفتیـــم .وضعیـــت
بغرنجتـــر از حـــد تصـــور بـــود .روزگار بزرگتریـــن امیدهـــای ایـــن زن را یکجـــا از او گرفتـــه بـــود.
بع ــد از کش ــته ش ــدن ش ــوهرش ،خان ــواده همس ــر  ،خ ــود را صاح ــب ح ــق نس ــبت ب ــه او دیدن ــد و باب ــت ه ــر
آنقـــدر کـــه بـــه خاطـــر کتـــک
موضوعی زینب را به شدت مورد آزار و اذیت قرار میدادند.
خوردن از برادر شوهرها پرده گوش چپش هم پاره شده و هنوز مدام عفونت میکرد.
بعــد از اینکــه طالبــان بــه زور دخترانــش را از او گرفتنــد ،زینــب از تــرس از دســت دادن فهمیــه دختر  6ســالهاش،
بــا یــک ســاک کوچــک و بــدون هیــچ مدرکــي فــرار کــرد و خــودش را بــه ایــران و بعــد بــه ملکآبــادِ کــرج
رســاند .در ملکآبــاد هــم یــک خانــواده در زیرزمیــن خانــه کوچــک خــود بــه او پنــاه دادنــد .یــک زیرزمیــن
خانـــوادهای کـــه بـــه زینـــب پنـــاه
 9متری با دیوارهای گلی و سقف کوتاه بدون هیچ امکاناتی.
دادن ــد ،خ ــود درگی ــر فقرن ــد؛ ب ــا پ ــدری نابین ــا و بچ ــه های ــی ک ــه ب ــرای گ ــذران مع ــاش ،س ــرکار میرون ــد.
تصــور یــک لحظــه جــای زینــب زندگــی کــردن ،در تــوان هیچکــس نیســت .بــا همــه اینهــا ،امــروز در خانــه
ایرانــ ِی ملکآب ــاد ،ای ــن زن ب ــرای هم ــه تبدی ــل ب ــه الگ ــوي صب ــر و ت ــاش ش ــده اس ــت .روزی ک ــه زین ــب را
دیدیــم ســراپا درد بــود و امــروز ســراپا امیــد اســت .زنــی کــه همســر ،فرزنــدان ،خانــه ،وطــن و همــه زندگـیاش
را یکجــا از دســت داده بــود و حــاال بــا همــه تــوان بــه آینــده خــود و تنهــا فرزنــدش امیــد بســته اســت .هــر
روز بــا توانــی بیشــتر و بــا حمایــت طــرح مادرانــه جمعیــت امــام علــی(ع) بــه خانــه اشــتغال پــا میگــذارد
و ب ــا جدیت ــی وص ــف ناپذی ــر س ــوادآموزی و خیاط ــی را همزم ــان پیگی ــری میکن ــد .زن ــی ک ــه ب ــا تم ــام
سختیها و دردها ،کم ِر همت بسته تا فردایی روشن برای خود و یگانه دخترش بسازد.
پینوشت :زینب مدتهاست براي پیدا کردن دخترانش و پس گرفتن آنها تالش میکند و به سازمانهای مختلفی مراجعه
نموده که متاسفانه تا به امروز نتیجه ای نگرفته است .به گفته خودش ،در واقع فردی و ارگانی جرأت دخالت در این
امور را ندارد.
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آنهـــا گاهـــی ماههـــا اســـتحمام نمیکننـــد و در شـــرایط بســـیار ناســـالم از نظـــر
بهداشـــتی ،قضـــای حاجـــت میکننـــد کـــه ایـــن خـــود شـــروع ماجراســـت و انتقـــال
انـــواع بیماریهـــای واگیـــردار مثـــل بیماریهـــای انگلـــی و عفونتـــی و ...را در پـــی دارد
در دنیـــای امـــروز بـــا ظهـــور بحرانهـــای منطقـــهای و جهانـــی،
بـــه ویـــژه شـــرایط بحرانـــی سیاســـی-اقتصادی حاکـــم بـــر منطقـــه
خاورمیانـــه ماننـــد جنـــگ ،فرقهگرایـــی ،اختالفـــات شـــدید قومـــی
و مذهب ــی ،خشکس ــالی ،بالی ــای طبیع ــی و ...ش ــاهد رش ــد روز اف ــزون
پدیـــده مهاجـــرت بـــه عنـــوان اولیـــن و آخریـــن راهحـــل پیـــش
روی مهاجرین برای فرار از شرایط موجود میباشیم.
کشـــور ایـــران نیـــز بـــه دلیـــل برخـــورداری از موقعیـــت خـــاص
جغرافیایـــی و همجـــواری بـــا کشـــورهای بحـــران زدهای همچـــون
پاکســـتان و افغانســـتان از دیربـــاز مقصـــد بســـیاری از مهاجریـــن ایـــن
کشـــورها بـــوده اســـت .در ایـــن میـــان حضـــور مهاجریـــن پاکســـتانی ،زمانــی کــه نــوزاد دختــری در میــان ایــن خانوادههــا
علیالخصـــوص زنـــان و کـــودکان و اســـکان غیررســـمی آنهـــا در متولـــد میشـــود ،بالفاصلـــه پـــس از تولـــد مـــورد
حواشـــی شـــهرهای بـــزرگ ایـــران و متعاقـــب آن بـــروز معضـــات و
آســـیبهای اجتماعـــی متعـــدد ،لـــزوم بررســـیهای دقیـــق و ارائـــه ختن ــه و ی ــا ناقصس ــازی جنس ــی ق ــرار میگی ــرد
راهکارهای مناسب را بیش از پیش آشکار نموده است.
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شرایط محل زندگی این مهاجرین در ایران
بـــا مشـــاهده محـــل زندگـــی مهاجریـــن پاکســـتانی در حاشـــیه شـــهرهای بـــزرگ
بـــه ویـــژه شـــهر تهـــران و حومـــه آن بـــه ســـرعت در مییابیـــم کـــه شـــرایط
موجود در محل به هیچ وجه برای زندگی مناسب نیست.
مســـیر دسترســـی بـــه محـــل اســـکان ایـــن مهاجریـــن شـــامل جادههـــای ناهمـــوار
و خاک ــی اس ــت ک ــه هم ــواره مح ــل تجم ــع زبال ــه و نخال ــه ب ــوده و ک ــودکان ب ــه
دلیـــل حضـــور در ایـــن فضـــا و عـــدم برخـــورداری از پوشـــش مناســـب از جملـــه
کف ــش ،ه ــر لحظ ــه در مع ــرض ان ــواع آس ــیبهای جس ــمانی ق ــرار دارن ــد .پ ــس
از ایج ــاد ای ــن آس ــیبهای فیزیک ــی نی ــز هی ــچ امکان ــی ب ــرای درم ــان وج ــود
نـــدارد ،بنابرایـــن خـــود ایـــن زخمهـــا و آســـیبها در آینـــده باعـــث بـــروز
شدیدتر بیماریها همچون بیماریهای عفونی میگردند.
آب آشـــامیدنی موجـــود در محـــل حتـــی از نظـــر ظاهـــری هـــم هیـــچ شـــباهتی
بـــه آب آشـــامیدنی نداشـــته و خانوادههـــای مهاجـــر بـــه ناچـــار از ایـــن آب
اســـتفاده میکننـــد و همانطـــور کـــه میدانیـــم نوشـــیدن آب آلـــوده
عواقـــب ناگـــواری بـــر ســـامت ،خصوصـــاً ســـامت کـــودکان ،خواهـــد داشـــت.
فقـــدان مســـکن مناســـب بـــرای ایـــن مهاجریـــن ،آنهـــا را بـــه آلونکســـازی،
زاغهنشـــینی و زندگـــی در کپرهـــا در حاشـــیه شـــهرها ســـوق داده اســـت؛ بـــه
نح ــوی ک ــه ای ــن مح ــات فاق ــد ه ــر گون ــه امکان ــات اولی ــه همچ ــون سیس ــتمهای
برقرس ــانی اس ــت .از همی ــنرو فعالی ــت و ت ــاش روزان ــه آنه ــا تنه ــا من ــوط ب ــه
روش ــنایی روز ب ــوده و پ ــس از س ــاعات تاریک ــی نمیتوانن ــد هی ــچ فعالیت ــی انج ــام
دهن ــد .فق ــدان ب ــرق مش ــکالت دیگ ــری را نی ــز متوج ــه ای ــن مهاجری ــن میس ــازد.
آنهـــا بـــرای جلوگیـــری از فســـاد مـــواد غذایـــی نمیتواننـــد از یخچـــال اســـتفاده
کنن ــد .بنابرای ــن ای ــن خانوادهه ــا ذخی ــره غذای ــی نخواهن ــد داش ــت و ی ــا مجبورن ــد
از غذاهای ــی اس ــتفاده کنن ــد ک ــه ام ــکان فس ــاد در آنه ــا پایی ــن اس ــت .ای ــن مس ــاله
تن ــوع غذای ــی را ب ــه ش ــدت کاه ــش میده ــد ک ــه موج ــب میش ــود ،خصوصــاً
معرض سوء تغذیه شدید قرار میدهد.
زنان و کودکان ،در ِ
قرارگیـــری محـــل زندگـــی مهاجریـــن پاکســـتانی در حواشـــی شـــهرها و
آلونکهـــا و عـــدم وجـــود بافـــت شـــهری یـــا حتـــی روســـتایی باعـــث عـــدم
برخـــورداری ایـــن اماکـــن از امکانـــات اولیـــه بهداشـــتی همچـــون ســـرویس
بهداشـــت ی (دستشـــویی و حمـــام) شـــده اســـت ،در نتیجـــه ایـــن خانوادههـــا از
ســـرویسهای بهداشـــتی محـــروم میباشـــند .آنهـــا گاهـــی ماههـــا اســـتحمام
نمیکننـــد و در شـــرایط بســـیار ناســـالم از نظـــر بهداشـــتی ،قضـــای حاجـــت
میکننـــد کـــه ایـــن خـــود شـــروع ماجراســـت و انتقـــال انـــواع بیماریهـــای
واگیردار مثل بیماریهای انگلی ،عفونتی و  ...را در پی دارد.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

دالیل مهاجرت به ایران
بـــر اســـاس تحقیقـــات صـــورت گرفتـــه بزرگتریـــن دلیـــل
مهاج ــرت اق ــوام بل ــوچ پاکس ــتان ،نب ــود امکان ــات حداقل ــی
بـــرای زندگـــی در شـــهر و کاشـــانه خـــود و همینطـــور
فقـــدان شـــغل و بیـــکاری شـــدید اســـت .بـــه طـــوری
کـــه ایـــن افـــراد بـــه علـــت قـــرار گرفتـــن در تنگنـــای
شـــدید جهـــت امـــرار معـــاش راهـــی جـــز مهاجـــرت بـــه
کشـــورهای همســـایه خـــود ماننـــد ایـــران نداشـــته و بـــه
دلیـــل فقـــر شـــدید ســـاکن حاشـــیه شـــهرها میشـــوند.
ایـــن مهاجریـــن اغلـــب بـــه علـــت پذیرفتـــه نشـــدن از
ســـوی جامعـــ ه مقصـــد و نداشـــتن اوراق هویتـــی بـــه
مشـــاغل کاذب نظیـــر جمـــعآوری ضایعـــات ،تکدیگـــری
و دستفروشـــی کـــه اکثـــرا ً متوجـــه کـــودکان و زنـــان
ایـــن اقـــوام میباشـــد رو میآورنـــد .البتـــه گاهـــی نیـــز
بـــه علـــت مهـــارت و تجربـــهای کـــه در امـــر کشـــاورزی
دارنـــد بـــا دســـتمزدهای حداقلـــی در مناطقـــی دور افتـــاده
بـــه صـــورت روزمـــزد بـــر روی زمینهـــای کشـــاورزی
مشـــغول بـــه کار میگردنـــد .گفتنـــی اســـت بـــه دلیـــل
عـــدم امـــکان جـــذب مـــردان ایـــن اقـــوام در بـــازار کار
ایـــران ،زنـــان و کـــودکان ایـــن خانوادههـــا بیشـــترین
سهم را در تأمین معاش ایفا مینمایند.

بزرگتریـــن دلیـــل مهاجـــرت اقـــوام بلـــوچ
پاکســـتان ،نبـــود امکانـــات حداقلـــی بـــرای
زندگــی در شــهر و کاشــانه خــود و همینطــور
فقـــدان شـــغل و بیـــکاری شـــدید اســـت.

بررســـی وضعیـــت دختـــران و زنـــان  .وضعیت دختران از  5تا  10سالگی
در تمـــام ایـــن دوره ســـنی ،کـــودکان دختـــر بـــه کار در خیابانهـــا ،چهارراههـــا و اماکـــن
مهاجر پاکستانی در ایران
عمومـــی شـــهر مشـــغول میباشـــند .ایـــن کـــودکان بـــه دلیـــل عـــدم تســـلط بـــه زبـــان
فارس ــی و همچنی ــن س ــرکوب و تحقی ــر همیش ــگی در خان ــواده ،اعتم ــاد ب ــه نف ــس ب ــه ش ــدت
 .وضعیت دختران مهاجر در هنگام تولد
قبـــل از ورود بـــه ایـــن بحـــث بایـــد خاطـــر نشـــان کـــرد پایینـــی دارنـــد .ایـــن مســـئله از عوامـــل مهـــم زمینهســـاز در انـــواع ســـوء اســـتفادهها از
کـــه اساســـاً تولـــد نـــوزاد دختـــر در میـــان خانوادههـــای قبیـــل ســـوء اســـتفادههای جنســـی و روانـــی از ایـــن دختـــران در خیابـــان میباشـــد.
مهاجـــر پاکســـتانی حاضـــر در ایـــران موجـــب خشـــنودی
و رضایـــت خاطـــر آنهـــا نیســـت .زمانـــی کـــه نـــوزاد  .وضعیت دختران از  10سالگی تا  15سالگی
دختـــری در میـــان ایـــن خانوادههـــا متولـــد میشـــود ،اصـــوالً بـــر اســـاس آداب و رســـوم اقـــوام بلـــوچ پاکســـتانی در ایـــن ســـنین،
بالفاصل ــه پ ــس از تول ــد م ــورد ختن ــه و ی ــا ناقصس ــازی دخترانمـــی بایســـت حتمـــاً ازدواج کننـــد و طبـــق مشـــاهدات بـــه عمـــل آمـــده هیـــچ
جنســـی قـــرار میگیـــرد .همانطـــور کـــه میدانیـــم اســـتثنایی در ایـــن خصـــوص وجـــود نـــدارد .ازدواج دختـــران ،اشـــکال متنوعـــی دارد:
بـــر اســـاس تقســـیمبندیهای ســـازمان بهداشـــت  .1دخترانـــی کـــه در کودکـــی تجربـــه حنابنـــدان داشـــتهاند و در طـــی ایـــن
جهانـــی ،ختنـــه کـــردن زنـــان بـــه  4نـــوع مختلـــف مـــدت نامـــزدی آنهـــا بـــه هـــم نخـــورده ،بایـــد بـــه عقـــد همـــان پســـر درآینـــد.
انجـــام میشـــود کـــه هـــر کـــدام نتایـــج مخـــرب  .2دخترانـــی کـــه در کودکـــی توســـط هیـــچ یـــک از اقـــوام خواســـته نشـــدهاند
بســـیاری را بـــه بـــار مـــیآورد .همچنیـــن ســـازمان ملـــل (کـــه ایـــن را یـــک بـــد اقبالـــی بـــرای دختـــر میداننـــد) پـــس از خواســـتگاری
متحـــد بریـــدن آلـــت جنســـی زنـــان تحـــت عنـــوان یکـــی از اقـــوام ،بـــدون هیچگونـــه توجهـــی بـــه رضایـــت و یـــا عـــدم
(ســـنت و آییـــن) را مـــردود و عمـــل ناقصســـازی رضایت دختر ،وی را مجبور به ازدواج با همان فرد میکنند.
جنسی را از مصادیق بارز شکنجه میداند.
 .3چنـــد همســـری امـــری شـــایع در میـــان ایـــن اقـــوام میباشـــد.
بنابرایـــن ازدواج دختـــران نوجـــوان بعضـــاً بـــه عنـــوان همســـر دوم
 .وضعیت دختران از  3تا  5سالگی
در ایـــن ســـنین طبـــق آداب و رســـوم ایـــن قـــوم ،دختـــر و یا سوم امری مورد قبول محسوب میگردد.
طـــی یـــک مراســـم حنابنـــدان بـــه نـــام یـــک پســـر دیگـــر  .4طبـــق فرهنـــگ مردســـاالری رایـــج میـــان ایـــن اقـــوام یـــک دختـــر
از همـــان قـــوم خوانـــده شـــده و در واقـــع ایـــن عمـــل ممکـــن اســـت بـــدون در نظـــر گرفتـــن مصالحـــش بـــه عقـــد مـــردی چندیـــن
بـــه معنـــای نامـــزد شـــدن دختـــر و پســـر بـــا یکدیگـــر سال بزرگتر که حکم پدر و یا پدربزرگ او را دارد در بیاید.
میباشـــد .در ایـــن مراســـم یـــک روســـری از طـــرف  .5بـــا توجـــه بـــه شـــیوع اعتیـــاد شـــدید در میـــان مـــردان ایـــن خانوادههـــا ،ممکـــن
خانـــواده پســـر بـــه عنـــوان هدیـــه و نشـــان نامـــزدی بـــه اســـت دختـــران بـــه بهـــای ناچیـــزی در قبـــال پـــول و یـــا مـــواد مخـــدر بـــه فـــروش
دخت ــر داده ش ــده و حنای ــی ب ــه دس ــت و س ــر ک ــودک زده رسیده و به عقد مردی با شرایط مشابه (اعتیاد به مواد) در بیایند.
میشـــود کـــه همـــراه بـــا جشـــنی از ســـوی دو خانـــواده
میباشـــد .ایـــن کـــودکان بـــه هیـــچ عنـــوان درک درســـتی  .وضعیت دختران بعد از ازدواج و نحوه مجازات قبیلهای
از شـــرایط پیـــش روی خـــود نداشـــته و بـــدون هیـــچ بعـــد از ازدواج دختـــران بالفاصلـــه بـــاردار شـــده و در مـــدت بـــارداری و حتـــی تـــا
انتخابـــی محکـــوم بـــه تحمـــل سرنوشـــت از پیـــش رقـــم ماههـــای آخـــر وضـــع حمـــل ،مجبـــور بـــه ادامـــه همـــان مشـــاغل دوران قبـــل
از ازدواج خـــود میباشـــند .اغلـــب زایمانهـــا توســـط قابلـــه در منـــزل آنهـــا
خورده خود توسط والدین میگردند.
بـــر اســـاس تجربیـــات تیـــم مـــددکاری جمعیـــت امـــام صـــورت میگیـــرد و در دوران بـــارداری هیچگونـــه مراجعـــهای از ســـمت مـــادر
علـــی (ع) کـــه در ایـــن منطقـــه فعالیـــت دارد ،ایـــن امـــر جهـــت اطـــاع از وضعیـــت ســـامت جنیـــن بـــه پزشـــک انجـــام نمیپذیـــرد .طفـــل
تأثیـــر روانـــی شـــدیدی بـــر روی کـــودکان گذاشـــته تـــا تـــازه بـــه دنیـــا آمـــده نیـــز خـــود ابـــزار جدیـــدی جهـــت کســـب درآمـــد بیشـــتر
حـــدی کـــه بارهـــا شـــاهد بودهایـــم کـــودکان دختـــر برای خانواده تلقی شده و این چرخه باطل مرتباً تکرار میگردد.
تـــا مدتهـــا در بهـــت و نابـــاوری بـــه دنیـــای اطـــراف ب ــه ط ــور خالص ــه بای ــد گف ــت س ــبک زندگ ــی ای ــن اف ــراد ب ــه ش ــیوه قبیلــهای اس ــت و
خ ــود نگریس ــته و حت ــی از برق ــراری ارتب ــاط کالم ــی ب ــا رفت ــار اجتماع ــی آنه ــا علیرغ ــم زندگ ــی در ش ــهر هن ــوز ب ــه رفت ــار اجتماع ــی شهرنش ــینی
دیگـــران نیـــز خـــودداری میکننـــد .کـــودکان پســـر نیـــز نزدیـــک نشـــده و کامــ ً
ـا تابـــع رســـم و رســـومات قبیلـــهای میباشـــد .ایـــن افـــراد از
تـــا مدتهـــا پـــس از تحمیـــل چنیـــن تصمیمـــی دچـــار قوانیـــن قبیلـــهای خـــود پیـــروی میکننـــد و در مواجهـــه بـــا اختالفـــات و ناهنجاریهـــا
بحرانهـــای روانـــی متعـــدد شـــده و بعضـــاً مبـــادرت بـــه خـــود مبـــادرت بـــه برخـــورد بـــر طبـــق قوانیـــن طایفـــه خـــود مینماینـــد .کوچکتریـــن
رفتـــار متضـــاد بـــا قوانیـــن قبیلـــه ،بـــه عنـــوان هنجارشـــکنی تلقـــی شـــده و ســـریعاً بـــه
فرار از خانه و دوری از خانواده مینمایند.
مضافـــاً اینکـــه بـــه دلیـــل فرهنـــگ شـــایع مردســـاالری مجازات فرد خاطی میانجامد .مجازاتی که در برخی موارد ،مرگ است.
در میـــان اقـــوام بلـــوچ پاکســـتانی ،مـــردان بـــه لحـــاظ در اینگونـــه مـــوارد افـــراد خانـــواده خـــود مجـــازات را تعییـــن و اجـــرا میکننـــد.
شـــأن و منزلـــت انســـانی از مقـــام باالتـــری برخـــوردار بـــه طـــور مثـــال ،زنـــی کـــه در حـــال گفتوگویـــی ســـاده یـــا تعامـــل اجتماعـــی
بـــوده و متأســـفانه زنـــان بـــه نوعـــی کنیـــز و خدمتـــکار بـــا مـــردی غریبـــه خـــارج از چهارچـــوب قوانیـــن قبیلـــه دیـــده شـــود ،مـــورد اتهـــام
و کارگـــران مـــردان محســـوب میشـــوند .ایـــن رابطـــه نامشـــروع قـــرار گرفتـــه و مجـــازات مـــرگ را برایـــش بـــه دنبـــال دارد .طبـــق
دیـــدگاه ســـبب میشـــود دختـــران از ســـنین پاییـــن از مشـــاهدات بـــه عمـــل آمـــده در مـــدت ســـه ســـال و ضمـــ ِن ایجـــاد ارتبـــاط نزدیـــک
بـــا ایـــن قـــوم و آگاهـــی از مســـائل زندگـــی آنهـــا ،شـــاهد دســـت کـــم ســـه مـــورد
تحصیل محروم شده و به اشتغال بپردازند.
ای ــن دخت ــران در س ــنین بس ــیار پایی ــن ب ــه تنهای ــی و ی ــا از ایـــن وقایـــع بودهایـــم بـــه صورتـــی کـــه حتـــی در مـــوردی کـــه امـــکان مجـــازات
بـــه همـــراه یکـــی از اعضـــای خانـــواده بـــه تکدیگـــری در ایـــران فراهـــم نبـــوده ،فـــرد خاطـــی (زن) را بـــه پاکســـتان فرســـتاده و توســـط افـــراد
در خیابـــان مشـــغول میگردنـــد کـــه ایـــن امـــر دیگر قبیله در آنجا مورد مجازات قرار گرفته و به قتل رسیده است.
آسیبهای متعددی را متوجه آنان میسازد.

شماره 15
اسفند 1395

چند تا از بچهها تا حاال به ما از این طرف شکایت کردن.

شماره 15
اسفند 1395

چند تا از بچههامون چیزی نگفتن و چند نفر از بچههای دیگهی محل که پیش ما نمیآن رو اذیت میکنه خدا عالمه» ...

49

طرحهای روشن

در یک شهر
روزانه حداقل چند درگیری بین نوجوانانی که با هم رابطه دوستی دارند
رخ میدهد؟
چند درگیری ممکن است بین بزرگساالن اتفاق بیفتد؟
چند درگیری بر سر یک کالم یا یک نگاه رخ میدهد؟
چند درصد از مردم در هنگام شروع مشاجره یا درگیری توانایی کنترل
خشم و احساساتشان را دارند؟
چند درصد از کودکان به هنگام رفت و آمد در محله امنیت کامل دارند؟
علــی کســی را کشــته اســت و حــاال بایــد تــاوان آن را پس
دهــد .امــا در واقعیـ ِ
ـت تلــخ موجــود ،علــی و خانــوادهاش
نیــز خــود قربانیانــد .قربانــی فقــر و خشــونت و اعتیــادی
ـیه شــهر احاطــه دارد.
کــه بــر محلــه کوچکشــان در حاشـ 
شـــاید ایـــن پرســـشها تنهـــا مربـــوط بـــه خانوادههایـــی نباشـــد
کـــه بـــه علـــت درگیـــری و خشـــونت ،عزیزشـــان را از دســـت دادهانـــد
و یـــا قـــرار اســـت از دســـت بدهنـــد .چـــرا کـــه دور نیســـت زمانـــی
کـــه ايـــن اتفـــاق بـــرای هریـــک از افـــراد جامعـــه رخ دهـــد .حتـــی
اگـــر اینگونـــه نباشـــد نیـــز ســـهم هـــر عضـــو از جامعـــه در چگونگـــی
آغاز و پایان یافتن ماجرای درگیری غیرقاب ل ِانکار است.
هریـــک از مـــا احتمـــاال در طـــول روز یـــا هفتـــه ،میشـــنویم و یـــا
از نزدیـــک میبینیـــم کـــه کســـانی ،آشـــنا یـــا غریبـــه ،بـــا یکدیگـــر
بـــر ســـر موضوعـــی ،گاهـــی ناچیـــز و کـــم اهمیـــت بـــا خشـــونت
برخـــورد میکننـــد؛ خشـــونتی کـــه گاهـــی در حـــد کالم اســـت و
گاهی تا سرحد مرگ آنها را هدایت میکند.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

ُ
ردرگم
َس َ
کتایون افرازه

از بیرون اومدم دیدم همه نگران نشستن و میگن مهدی بیمارستانه...
نمی دونم چه اتفاقی افتاد .تو حال خودم نبودم .متوجه نشدم...
زنگ زدن بهم گفتن پاشو بیا بهشت سکینه.
از یه لحظهای به بعدشو دیگه یادم نمیاد.
وقتی دیدم داداشم خونی افتاده روی زمین از خود بیخود شدم...
بعدش دیگه نفهمیدم چی شد؟
تمام روزهای گذشته یک آن از جلوی چشمم گذشت.
آنقدر خون روی چادرم ریخته بود که مثل چوب خشک شده بود.

اتفـــاق اســـت ...ممکـــن اســـت در هـــر مـــکان و زمانـــی رخ دهـــد .اتفاقـــی کـــه
شـــايد جزئیـــات آن نامعلـــوم باشـــد؛ امـــا نتایـــج احتمالـــی قابـــل پیشبینـــی دارد.
اینکـــه در هـــر زمـــان عکسالعمـــل افـــراد درگیـــر در داســـتان چگونـــه باشـــد
بـــه عوامـــل مختلفـــی بســـتگی دارد کـــه شـــاید برخـــی از ایـــن عوامـــل قابـــل
تغییـــر باشـــند .داشـــتن مهارتهـــای رفتـــاری الزم یکـــی از مـــواردی اســـت کـــه
مـــی توانـــد از آســـیبهای احتمالـــی طرفیـــن درگیـــری بـــه یکدیگـــر بکاهـــد.
عوامـــل محیطـــی دیگـــر ،ماننـــد تماشـــاچیان دعـــوا ،مـــی تواننـــد در کاهـــش و
افزایـــش صدمـــات ایجـــاد شـــده موثـــر باشـــند .پـــس از تمـــام اینهـــا در ادامـــه
بـــا مســـائلی ماننـــد زنـــدان و احکامـــی همچـــون قصـــاص کـــه نتیجـــه خشـــم و
خش ــونت بی ــن اف ــراد اس ــت روب ــرو هس ــتیم .ح ــال بس ــتگان و آش ــنایان و همس ــایه
هـــا نیـــز وارد داســـتان شـــده و هـــر یـــک نقـــش خـــود را در افزايـــش یـــا کاهـــش
میزان خشم و یا ایجاد صلح بین دو خانواده ایفا میکنند.
از یـــک نـــگاه بیرونـــی همـــه چیـــز خیلـــی ســـاده بـــه نظـــر میرســـد .خـــوب داد
نمــیزدی ،دش ــنام نمــیدادی ،دنی ــا ک ــه ب ــه آخ ــر نمیرس ــید نش ــنیده میگرفت ــی،
ســـکوت مـــی کـــردی ...امـــا واقعیـــت در عمـــل بـــه ایـــن ســـادگیها هـــم نیســـت.
روابـــط انســـانی بســـیار پیچیدهتـــر از ایـــن حرفهـــا اســـت .در جامعـــه امروزمـــان،
درحالیکـــه بـــه قـــول برخـــی ،دیگـــر اعصابـــی بـــرای کســـی نمانـــده اســـت،
اینکـــه در یـــک درگیـــری هـــر فـــرد چگونـــه ظاهـــر شـــود و خشـــمها و هیجانـــات
فروخ ــوردهاش را چگون ــه آش ــکار س ــازد خ ــود معمای ــی ح ــل ناش ــده اس ــت .تم ــام
اینهـــا بـــا پیـــش فـــرض رخـــدادِ درگیـــری در یـــک محلـــه عـــادی و آســـیب
ندی ــده ش ــهر اس ــت .در مح ــات حاش ــیه ،داس ــتان کام ــا تغیی ــر میکن ــد .قوانی ــن
و برخورده ــا کام ــا تغیی ــر میکنن ــد .چ ــرا ک ــه ب ــه دلی ــل ع ــدم احس ــاس امنی ــت
کافـــی ،هـــر فـــرد از ســـنین کودکـــی و نوجوانـــی میآمـــوزد کـــه جهـــان اطـــراف
سرشـــار از تهدیـــد اســـت و هرکـــس بایـــد در هـــر لحظـــه بـــرای دفـــاع از خویـــش
آمـــاده باشـــد؛ حـــال چـــه بـــا نگاههـــای پرخاشـــگر ،کلمـــات و جمالتـــی درنـــده
و چـــه بـــا ســـاح ســـرد؛ چاقـــو ،همراهـــی همیشـــگی در جیـــب .درحالیکـــه در
ای ــن س ــن هیچگون ــه مه ــارت چگونگ ــی اس ــتفاده از ای ــن وس ــیله ی ــا درك عواق ــب
آن را نـــدارد .از ســـویی دیگـــر ســـالهای نوجوانـــی بـــرای هـــر فـــرد سرشـــار از
بحرانهایـــی چـــون بلـــوغ و هویـــت اســـت و اگـــر از امکانـــات ،آموزشهـــا و
حمایتهـــای الزم برخـــوردار نباشـــد و ارزش گذاریهـــای رفتـــاری بـــه درســـتی
بـــرای وی صـــورت نگیـــرد چـــه بســـا هویـــت و ارزش خویـــش را در برخوردهـــای
خش ــن و قلدرمآبان ــه نس ــبت ب ــه اطرافی ــان ببین ــد و ب ــرای گرفت ــن توج ــه و دی ــده
شدن در گروه دوستان و ...هربار به خشونت بیشتری دست بزند.
وجـــود رســـانهها و وســـایل ارتباطـــی جدیـــد کـــه قادرنـــد الگوهـــای
ظاهـــری و رفتـــاری غریـــب را از ســـرزمینی دوردســـت بـــه مـــا منتقـــل
کنن ــد ،ممک ــن اس ــت جال ــب ی ــا مفی ــد باش ــد ،ام ــا گاه ــی خ ــود باع ــث
اختاللهـــای رفتـــاری بســـیاری اســـت کـــه امـــروز شـــاهد آن هســـتیم.
پـــر رنـــگ شـــدن شـــاخصه پرخاشـــگری در یـــک نوجـــوان در چنیـــن موقعیتـــی
میان دوستان خود الگویی برای سایرین و كوچكترها است.
همهمیآموزند:
« اگـــر نزنـــی میخـــوری ،دشـــنام میشـــنوی و مـــورد تعـــرض قـــرار
میگیـــری .اینجـــا همـــه بچههـــا چاقـــو دارنـــد .اگـــر تنهـــا باشـــی چگونـــه
بایـــد از خـــود دفـــاع کنـــی؟ ایـــن محلـــه همینجـــوری اســـت اگـــر محلهمـــان
عوض میشد ما نیز جور دیگری رفتار میکردیم.» ...
گویـــا بـــه روز شـــدن تکنولـــوژی پیـــش از تطبیـــق آن بـــا فرهنـــگ منطقه،خـــود
عاملـــی اســـت کـــه بـــه تمـــام ایـــن ماجراهـــا دامـــن میزنـــد .وجـــود
رســـانهها و وســـایل ارتباطـــی جدیـــد کـــه قادرنـــد الگوهـــای ظاهـــری و
رفتـــاری غریـــب را از ســـرزمینی دوردســـت بـــه مـــا منتقـــل کننـــد ممکـــن
اســـت جالـــب یـــا مفیـــد باشـــد امـــا گاهـــی خـــود باعـــث اختاللهـــای
رفتاری بسیاری است که امروز شاهد آن هستیم.
داس ــتان فرض ــی م ــا الگوی ــی اس ــت پرتک ــرار از درگی ــری بی ــن دو دوس ــت نوج ــوان
ک ــه ش ــاید همس ــایه ی ــا همکالس ـ ِی یکدیگ ــر باش ــند .احتم ــاال ب ــر س ــر ی ــک ش ــوخی
ی ــا جمل ــه ک ــه یک ــی گفت ــه و ب ــه م ــذاق دیگ ــری خ ــوش نیام ــده اس ــت و دوس ــتان
دیگـــری کـــه در اطـــراف نشســـته و بـــه تشـــویق و تحریـــک آنهـــا مشـــغولند،
درگیـــری بـــاال میگیـــرد و همـــه بـــه میـــدان میآینـــد .کمتـــر کســـی در ایـــن
میان میترسد و میگریزد .همه شجاع به نظر میرسند.
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احتمـــاال خیلـــی زود حداقـــل یکـــی دو نفـــر بـــه اســـتفاده از
تیـــزی نیـــاز پیـــدا میکنـــد و ســـرانجام وقتـــی یـــک نفـــر
زخمـــی شـــد ،تماشـــاچیان صحنـــه را تـــرک میکننـــد و
علـــی میمانـــد و حوضـــش .تـــا رســـیدن هرگونـــه امکانـــات
پزش ــکی ب ــه وی ،او ف ــوت میکن ــد و دو خان ــواده در ش ــرایطی
بســـیار ناگـــوار و عـــذاب آور گرفتـــار میشـــوند .تماشـــاچیان
بعـــدی وارد صحنـــه میشـــوند و بـــه انجـــام وظیفـــه خطیـــر
خویـــش در راســـتای ارائـــه انـــواع نظـــرات و قضاوتهـــا
میپردازنـــد .ناآگاهانـــه و شـــاید گاهـــی بیرحمانـــه آتـــش
خشـــم خانوادههـــا را شـــعلهورتر میکننـــد ،بـــر حســـب
حـــس و حـــال خویـــش در هـــر لحظـــه توصیـــهای جدیـــد
دیگـــر
حـــاال
کرده و نسخهای نو میپیچند.
دادگاه حک ــم نهای ــی را ص ــادر ک ــرده و خان ــواده نوجوان ــی ک ــه
ج ــرم ک ــرده ب ــرای نج ــات ج ــان فرزندش ــان ب ــه ه ــر ب ــزرگ
و ریـــش ســـفیدی متوســـل شـــده و هـــر راهـــی را امتحـــان
میکننـــد .راههایـــی کـــه شـــاید گاهـــی باعـــث بیشـــتر شـــدن
خشـــم خانـــواده مقتـــول شـــده و آنهـــا را بـــه مقابلهبهمثـــل
تشـــویق کنـــد .افـــراد و گروههـــای مختلفـــی بـــرای ایجـــاد
صلـــح بیـــن دو خانـــواده وارد عمـــل میشـــوند و هریـــک
بس ــته ب ــه می ــزان درک ــی ک ــه از ماج ــرا و اح ــوال دو خان ــواده
دارنـــد قدمهایـــی گاه مثبـــت و گاه منفـــی برمیدارنـــد .حـــاال
نزدی ــک ب ــه ده س ــال اس ــت ک ــه عل ــی در زن ــدان اس ــت .ه ــر
چـــه بیشتـــر از حادثـــه میگـــذرد بـــا آن غریبهتـــر شـــده
و شـــاید حتـــی گمـــان میکنـــد ایـــن او نبـــوده اســـت کـــه
چنی ــن جرم ــی را مرتک ــب ش ــده اس ــت .کاش ای ــن صحنهه ــا
را در ذهـــن دیـــده بـــود ،نشـــنیده گرفتـــه بـــود ،ســـکوت
کرده بود؛ دنیا که به آخر نمیرسید...
آنچ ــه دی ــده میش ــود ای ــن اس ــت ک ــه عل ــی کس ــی را کش ــته
اس ــت و ح ــاال بای ــد ت ــاوان آن را پ ــس ده ــد .ام ــا در واقعی ــت
تلخ موجود،علی و خانوادهاش نیز خود قربانیاند.
قربانـــی فقـــر و خشـــونت و اعتیـــادی کـــه بـــر محلـــه
کوچکش ــان در حاش ــیه ش ــهر احاط ــه دارد .پ ــدر و م ــادر س ــواد
کافـــی بـــرای پیگیریهـــای قانونـــی وی را ندارنـــد البتـــه
اگ ــر پ ــدر و م ــادری باش ــند ت ــا پیگی ــر وضعی ــت او باش ــند.
علـــی رضـــا را کشـــته اســـت و حـــاال علـــی نیـــز بایـــد
کشـــته شـــود .دو نوجـــوان قربانـــی شـــدهاند .قربانـــی
شـــرایطی موجـــود در جامعـــه ،شـــرایطی کـــه بـــرای تغییـــرش
توانایی ،فرصت یا آگاهی الزم را نداشتهاند.
قتـــل یـــک انســـان بـــه دســـت انســـانی دیگـــر  ،خـــود
بـــه تنهایـــی امـــری پیچیـــده و بغرنـــج اســـت؛ قتـــل یـــک
انســـان بـــه دســـت یـــک کـــودک یـــا نوجـــوان امـــری بســـیار
پیچیدهتـــر و بغرنجتـــر اســـت .وقتـــی ایـــن فاجعـــه دو،
س ــه ی ــا چه ــار ب ــار در چه ــار گوش ــه ای ــن س ــرزمین اتف ــاق
میافتـــد ماجـــرا ابعـــاد ویژهتـــری بـــه خـــود میگیـــرد و
هنگام ــی ک ــه ش ــمارهاش از دس ــت در مــیرود و جمعی ــت ام ــام
عل ــی(ع) در طرح(طف ــان مس ــلم) ب ــه تنهای ــی ب ــا  50پرون ــده
از ای ــن دس ــت فق ــط در ی ــک س ــال روبروس ــت ،بای ــد بگویی ــم
ب ــا ت ــودهای عظی ــم و متراک ــم از کالفه ــای دره ــم تنی ــده و
ســردرگم مواجهیــم. ...ســردرگم؛ چــون حــال و روز و سرنوشــت
جوانان ــی ک ــه کودک ــی و نوجوانیش ــان در انتظ ــار م ــرگ ی ــا
آزادی س ــپری میش ــود ...س ــردرگم؛ مانن ــد همی ــن نوش ــته ک ــه
در پایـــان خـــود پاســـخ هیـــچ یـــک از پرســـشهای ابتدایـــی
خـــود را نیافتـــه اســـت و شـــاید تنهـــا اشـــارتی باشـــد بـــرای
حرکت در جهت یافتن پاسخ مهمترین پرسش:

سهم ما در این میانه چیست؟
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سرم رو میاندازم پایین و زل میزنم به کفشهام  .مریم هم ساکت شده.

زیپ کاپشنم را میکشم پایین و راه میافتم که برم توی ساختمان که میگوید:
«فکر میکنیم به پروین تجاوز کرده ...

51

تن اجتماع
زخمی جبرانناپذیر بر ِ
حبیبفاتح

طرحهایروشن

کودکانـــی کـــه ناخواســـته مرتکـــب بـــزه
ش ــده و پرش ــورترین س ــال ه ــای عمرش ــان
را پشـــت میلههـــای زنـــدان یـــا شـــاید
بایـــد گفـــت پشـــت میلـــه هـــای جهـــل و
بـــی تفاوتـــی اجتمـــاع طـــی میکننـــد.

 1 1ســـال برگـــزاری آییـــن طفـــان مســـلم
ســـبب آزادی  30نوجـــوان محکـــوم بـــه
قص ــاص و آزادی آن ــان از زن ــدان ش ــده اس ــت.
شـــما میبینیـــد پیمانهـــای الهـــی درهـــم شکســـته میشـــود ،ولـــی هیـــچ دم نمیزنیـــد؛ و بـــه هـــراس نمیافتیـــد .بـــرای درهـــم شکســـتن بعضـــی از
پیمانهـــای پدرانتـــان نالـــه ســـر میدهیـــد ،لیکـــن شکســـتن تعهـــدات و پیمـــان هـــای رســـول خـــدا را نادیـــده میگیرید.کورهـــا ،اللهـــا و فلجهـــا
در ش ــهرها بیسرپرس ــت ماندهان ــد و ش ــما ن ــه رحم ــی ب ــر آن ــان میکنی ــد و ن ــه عمل ــی را ک ــه در خ ــورِ ش ــأن خودت ــان باش ــد ،در م ــورد آن ــان انج ــام
میدهید؛ و یا قصد انجام آن را دارید .فقط با چاپلوسی و تملق ،پیش ستمگران رفاه و آسایش خویش را میجوئید.
 ...و بدانید خداوند ما را کفایت خواهد کرد و اتکای ما بر اوست و در مسیر او گام برخواهیم داشت؛ و به سوی او باز خواهیم گشت.
خطبه امام حسین(ع) یک سال پیش از واقعه کربال در جمع علمای مدینه(منبع :کتاب تحفالعقول)
ی خواهانـــه امـــام حســـین (ع) ،فریـــاد معترضانـــه و حقطلبانـــ ه انسانیســـت در برابـــر ظلـــم و ســـتمی کـــه بـــه مظلومـــان
اندیشـــه هـــای آزاد 
زمانـــهاش روا داشـــته مـــی شـــود .فریـــادی کـــه امـــروز مـــا را بـــه رحـــم بـــر طبقـــات محـــروم و امنیـــت بخشـــیدن بـــه ســـتمدیدگان فـــرا
میخوانـــد .اکنـــون در کنـــار مـــا کودکانـــی روز را بـــه شـــب مـــی رســـانند کـــه کودکـــی شـــان قربانـــی شـــرایط ســـخت زندگیشـــان و نابرابـــری
هـــای اجتماعـــی شـــده اســـت .کودکانـــی از ایـــن مـــرز و بـــوم کـــه بـــه علـــت فقـــدان کامـــ ِل آمـــوزش مهـــارت هـــای زندگـــی و مهمتـــر از آن ،بـــه
ســـبب معضالتـــی چـــون فقـــر ،اعتیـــاد و رفتـــار ناهنجـــار خانـــواده و محیـــط پیرامونشـــان ناخواســـته مرتکـــب بـــزه شـــده و پرشـــورترین ســـال هـــای
عمرشـــان را پشـــت میلههـــای زنـــدان یـــا شـــاید بایـــد گفـــت پشـــت میلـــه هـــای جهـــل و بـــی تفاوتـــی اجتمـــاع  -طـــی میکننـــد .کودکانـــی
کـــه بـــه خاطـــر ســـکوت و بیاعتنایـــی جامعـــه بـــه مشکالتشـــان ،روزگار زیبـــای کودکـــی را بـــه تلخـــی گذراندهانـــد و ایـــن تلخـــی ،در پایـــان
زهـــری شـــده کـــه بـــه کامشـــان فـــرو رفتـــه و آنـــان را گرفتـــار بـــزه و ســـپس روانـــ ه زنـــدان کـــرده و آینـــدهای تاریـــک برایشـــان رقـــم زده اســـت.
در همیـــن راســـتا آییـــن طفـــان مســـلم ،در ســـال  ،1385بـــا هـــدف بهبـــود رســـیدگی بـــه پروندههـــای بـــزه کـــودکان از نظـــر قضایـــی و
احـــکام صـــادره ،تـــاش در جهـــت ایجـــاد توجـــه جامعـــه بـــه مســـأله بـــزه کاری کـــودکان ،ترویـــج پیـــام صلـــح و بخشـــش بـــا ایـــن عقیـــده
کـــه «هـــر بخشـــش ســـبب کاهـــش خشـــونت در کل جامعـــه میشـــود» ،حمایـــت و مـــددکاری خانوادههـــای آســـیبدیده ،کســـب بخشـــش
و پیگیـــری حمایتهـــای پـــس از خـــروج بـــرای نوجوانـــان آســـیب دیـــده از بـــزه و تـــاش بـــرای ارتقـــا و بهبـــود قوانیـــن مرتبـــط بـــا بـــزه
نوجوانـــان و پیگیـــری شـــرایط موجـــود در جامعـــه ،طراحـــی شـــده اســـت .تالشـــی بـــرای کاهـــش خشـــونت ،زخمـــی جبـــران ناپذیـــر بـــر تـــ ِن
اجتمـــاع ،کـــه هـــر روز همچـــون غـــده ســـرطانی بدخیـــم رشـــد پیـــدا کـــرده و کـــودکان و نوجوانـــان و جوانـــان مـــا را گرفتـــار خـــود میکنـــد.
تالشی که در  11سال برگزاری این آیین سبب آزادی  30نوجوان محکوم به قصاص و آزادی آنان از زندان شده است.
امســـال ( )1395در یازدهمیـــن آییـــن طفـــان مســـلم بـــا همیـــاری بیـــش از  9000نفـــر از مـــردم عزیزمـــان در داخـــل و خـــارج از کشـــور
در مجموع  613میلیون تومان برای آزادی نوجوانان محکوم به قصاص ،در  6پروندهی مورد بررسی ،جمعآوری گردید.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

طرحهایروشن

مینویسم بر آب

نامه (رضا)از زندان خطاب به اولیای دمِ خود ،

روز آخـــری کـــه نشـــریه آمـــاده ســـپردن بـــه طـــراح
میشـــد ،امضـــای اولیـــای دمِ بزرگـــوار رضـــا ،در مشـــهد،
پ ــای برگ ــه رضای ــت نشس ــت .رض ــا از جمل ــه اف ــرادی ب ــود
ک ــه در یازدهمی ــن س ــال اج ــرای آیی ــن (طف ــان مس ــلم) ب ــا
همـــت و همیـــاری هـــزاران هـــزار ایرانـــی مهربـــان و مشـــفق،
بـــرای نجاتـــش تـــاش شـــد .ماجـــرای منجـــر بـــه مـــرگ
دردنـــا ِک محمـــد ،خیلـــی ســـاده و پیشپـــا افتـــاده اتفـــاق
افتـــاد .ســـادهتر از آن کـــه حتـــی بتـــوان بـــاور کـــرد.
یـــک درگیـــری کوچـــک لفظـــی میـــان دو نوجـــوان  15و 16
ســـاله در محـــل کارشـــان در یـــک خیاطـــی ،منجـــر بـــه زد و
خـــورد میشـــود؛ زد و خـــوردی کـــه البتـــه اگـــر آمـــوزش
مهـــارتِ کنتـــرل خشـــم در رســـانههای جمعـــی و مدارســـمان
داشـــتیم ،چـــه بســـا اصـــا رخ نمـــیداد .البتـــه اگـــر هـــم
مدرســـه آموزشـــی مـــیداد ،پیشتـــر ،فقـــر ،رضـــا را از
رفت ــن ب ــه مدرس ــه بازداش ــته ب ــود .ی ــک قیچ ــی ک ــه اب ــزار
کارگاه خیاطـــی اســـت ،در یـــک طغیـــان خشـــم ،بـــه دســـت
رضـــا میآیـــد ،یـــک ضربـــه ناگهانـــی بـــر پیکـــر محمـــد
مینشـــیند ...و در میـــا ِن بُهـــتِ کودکانـــه رضـــا  ،شـــعله
زندگ ِی دوستش محمد خاموشی میگیرد.
امـــا حـــاال پـــس از ده ســـال ،مـــادر بزرگـــوار آن مرحـــوم
تصمیـــم بـــه بخشـــش میگیـــرد .فرزندانـــش همراهـــیاش
میکننـــد و اینـــک کـــه شـــما ایـــن نشـــریه را میخوانیـــد،
چنـــد روزی اســـت کـــه زندگـــی دیگـــری نجـــات
یافتـــه و صلحـــی کوچـــک اینبـــار در خراســـا ِن بـــزرگ
درخشـــیدن گرفتـــه اســـت .تـــا انجـــام مراحـــل اداری و
قضایـــی و صـــدور فرمـــان آزادی و بازگشـــت رضـــا بـــه
زندگی ،زمان زیادی باقی نمانده است.
ایـــن نامـــه را رضـــا بـــرای اولیـــای دم پرونـــدهاش ،کـــه
بیگم ــان قهرمان ــان واقع ــی ای ــن س ــرزمین هس ــتند ،نگاش ــته
اس ــت .نامــهای ک ــه در اج ــرای اح ــکام ،روز اع ــام رضای ــت،
بـــرادر محمـــد هنـــوز چنـــد خـــط اولـــش را نخوانـــده ،بـــه
گریه میافتد و بعد  ،آرامِ آرام میشود.


مـــن میدانـــم کـــه در ایـــن  1 0ســـال مـــادر
مرحــوم محمــد و برادرشــان و دیگــر اعضــای
خانــواده  5 0ســال پیرتــر شــدند؛ چــون مــادر
و پ ــدر خ ــودم ه ــم موه ــای سرش ــان س ــپید
ش ــده اس ــت و چ ــه میکش ــد م ــادر محم ــد!
خبر تکمیلی :رضا  19اسفندماه  95از زندان آزاد شد.
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بچهها دیدنش که توی اتاقک باغبونه بوده.

مردک وقتی بچهها رو دیده هول شده و گفته «این اومده این جا کفشش رو برداره».

بـــا عـــرض ســـام ،نامـــهای کـــه مینویســـم
خطاب به خانواده مرحوم محمد است.
دوســـتی کـــه مثـــل بـــرادرم دوســـتش داشـــتم و االن
یـــک ســـال اســـت کـــه هـــر لحظـــه بـــه یـــادش هســـتم
و نبـــودش را حـــس میکنـــم و هـــر لحظـــه بـــه خـــودم
لعنـــت میفرســـتم کـــه چـــرا ســـ ِر یـــک ندانـــم کاری و
عصبانیــت او را از خــودت و مهمتــر از همــه ،از خانــوادش
گرفت ــی؟ ش ــاید االن ک ــه م ــادر محم ــد و دیگ ــر اعض ــای
خانـــواده ،بـــرادر و خواهـــران گرامیشـــان ایـــن نامـــه را
میخواننـــد ،فکـــر کننـــد دارم دروغ میگویـــم یـــا
نقـــش بـــازی میکنـــم ولـــی خـــدا کـــه میدانـــد
دروغ نمیگویـــم .مـــن بـــا ایـــن اتفاقـــی کـــه افتـــاد
خـــودم هیـــچ ،یـــک خانـــواده را داغـــدار کـــردم .مـــن
میدانـــم کـــه در ایـــن  10ســـال مـــادر مرحـــوم محمـــد
و برادرش ــان و دیگ ــر اعض ــای خان ــواده  50س ــال پیرت ــر
شــدند؛ چــون مــادر و پــدر خــودم هــم موهــای سرشــان
سپید شده است و چه میکشد مادر محمد!
میدانـــم کـــه هـــر لحظـــه مـــادر محمـــد مـــرا
نفریـــن میکنـــد ،ولـــی دلـــش نمیآیـــد خانـــواده
دیگـــری را داغـــدار کنـــد و مـــن از همیـــن جـــا
دســـت مـــادر محمـــد را میبوســـم کـــه مثـــل مـــادر
خـــودم دوســـتش دارم .دســـتش را میبوســـم کـــه بـــه
لطـــف خداونـــد و گذشـــت آنهـــا زندگـــی دوبـــارهای
بـــه مـــن عطـــا کردیـــد .دســـت بـــرادر محمـــد را
میبوســـم کـــه مثـــل بـــرادر بزرگـــم دوســـتش دارم و
دلداریهایـــی کـــه شـــما بـــه مادرتـــان میدادیـــد
را ســـتایش میکنـــم و دســـت خواهـــران محمـــد را
میبوسم که از برادر کوچکتان گذشتید.
مـــن میدانـــم کـــه دوری از بـــرادر چقـــدر ســـخت
اســـت ،دیـــدهام خواهرانـــم را ،مـــادرم را ،بـــرادرم را،
پـــدرم را کـــه از ســـالن مالقـــات بـــا چشـــمانی گریـــان
خداحافظـــی میکننـــد ،چـــون نمیداننـــد شـــاید هـــم
دیدار آخرشان باشد که مرا میبینند.
حضـــرت علـــی(ع) میفرمایـــد (ا ِر َحـــم ت ُر َحـــم)،
رحم کنید تا خدا به شما رحم کند.
ســـپاسگزارم کـــه از مـــن گذشـــتید و عمـــر دوبـــارهای
بـــه لطـــف خداونـــد بـــه مـــن عطـــا کردیـــد و مـــن از
همینجـــا نثـــار میکنـــم فاتحـــه ای بـــه روح محمـــد.
کلمـــه ای نـــدارم کـــه در وصفتـــان بگویـــم ،فقـــط
می توانم بگویم سپاسگزارم.
زمستان  95زندان وکیل آباد مشهد
شماره 15
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گزارشی از برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین ،بخش دوم

مـیــدان

پرشین سربازِ بلوچستان،
پدیده بیبدیل لیگ

بزرگتریـــن رخـــداد ورزشـــی
مخت ــص حاش ــیه نش ــینان کش ــور،
در حاشــیه توجه و حمایت مسئولین

بـــا توجـــه بـــه تأثیـــ ِر بســـیار قابـــل توجهـــی کـــه فوتبـــال و بـــه طـــور
کلـــی ورزش بـــر حفاظـــت از افـــراد در برابـــر گرایـــش بـــه انـــواع
آســـیبهای اجتماعـــی دارد ،هیـــچ یـــک از ارگانهـــا از ایـــن مســـابقات
حمای ــت نکردن ــد ک ــه بس ــیار ج ــای س ــؤال و البت ــه تأس ــف دارد .اعض ــای
جمعیـــت امـــام علـــی(ع) بـــرای امکانـــات ســـختافزاری ایـــن بازیهـــا
مانن ــد زمی ــن ،اقامت ــگاه ،تغذی ــه ،وس ــایل ورزش ــی ض ــروری و  ...باره ــا و
باره ــا ب ــه وزارت ورزش و جوان ــان ،بهزیس ــتی ،ش ــهرداری و س ــایر ارگانه ــا
مراجعاتِ مکرری داشتند که هیچیک به نتیجه نرسید.
موضـــوع وقتـــی غمانگیزتـــر میشـــود کـــه بدانیـــم هزینـــه برگـــزاری
ایـــن دوره از مســـابقات حـــدود  400میلیـــون تومـــان بـــود و تنهـــا بـــا
بخشـــی از یکـــی از تخلفـــات مالـــی هـــزاران میلیـــاردی ،میتـــوان
بـــدون اغـــراق ،هـــزاران لیـــگ چـــون لیـــگ پرشـــین ویـــژه مناطـــق
حاشیهنشـــین کشـــور برگـــزار و آینـــده میلیونهـــا کـــودک و
نوجوان را در این مناطق دگرگون کرد.

میثم واحدی

لیگ پرشین ،تجلیگاه اخالق پهلوانی
و استعداد حیرتانگیز فوتبالیستهای سیستان و بلوچستان
آنچ ــه امس ــال نی ــز مانن ــد دوره نخس ــت ای ــن مس ــابقات بس ــیار جل ــب توج ــه
میکـــرد ،اســـتاندارد بـــاالی اخالقـــی لیـــگ پرشـــین بـــود .عـــاوه بـــر
تع ــداد بس ــیار ان ــدک کارته ــای قرم ــز و زرد ،رفتاره ــای سرش ــار از احت ــرام
بــه داور و منــش پهلوانانــه و محبــت آمیــز  700بازیکــن حاضــر در ایــن دوره
نس ــبت ب ــه یکدیگ ــر ،توج ــه برخ ــی کارشناس ــان خب ــره فوتب ــال ،بازیکن ــان
و پیشکســوتان سرشــناس کشــورمان و تحســین همگانــی را برانگیخــت .تقریب ـاً
در تمامـــی بازیهـــای انجـــام شـــده ،تیمـــی کـــه برنـــده رقابـــت میشـــد،
بـــرای دلجویـــی و روحیهبخشـــی بـــه ســـوی تیمـــی میرفـــت کـــه
نتیجـــه را واگـــذار کـــرده بـــود و بـــرای تمامـــ ِی تیمهـــا رعایـــت آییـــن
فتوت و جوانمردی در درجه اول اهمیت قرار داشت.
نکتـــه دیگـــری کـــه نبایـــد از آن غافـــل شـــد ،اســـتعداد حیرتانگیـــز
کـــودکان و نوجوانـــان و جوانـــان فوتبالیســـت اســـتانهایی چـــون سیســـتان
و بلوچســـتان و کردســـتان اســـت کـــه بـــه نظـــر میرســـد فوتبـــال ایـــران از
پتانســـیل باالیشـــان کامـــاَ بیاطـــاع اســـت و یـــا خـــود را بـــه بیخبـــری
زده اســـت .در تیمهـــای لیـــگ برتـــری و نیـــز در تیـــم ملـــی کشـــورمان،
جـــای خالـــی بازیکنـــان توانمنـــد ایـــن اســـتانها خصوصـــاً سیســـتان و
بلوچســـتان کامــ ً
ـا محســـوس اســـت .از ایـــن جهـــت ،دومیـــن دوره لیـــگ
پرشـــین ،یـــادآور توانمندیهـــای همـــواره مغفـــول مانـــده دومیـــن اســـتان
پهنـــاور کشـــورمان بـــود .تقریبـــا تمامـــی مربیـــان و کارشناســـان حاضـــر،
پیرامـــون تکنیـــک بـــاال  ،کار تیمـــی خـــوب و قـــدرت بدنـــی فوقالعـــاده
بازیکنـــان تیـــم پرشـــین ســـرباز بلوچســـتان اتفـــاق نظـــر داشـــتند.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

روندمسابقات
در  8روز نخس ــت بازیه ــای گروه ــی انج ــام ش ــد و در  ۲روز بع ــد
مس ــابقات پایان ــی انج ــام گردی ــد .ه ــر ب ــازی در رده نونه ــاالن در
دو وق ــت  ۱۲دقیقــهای (مجموعــاً  ۲۴دقیق ــه) و در رده نوجوان ــان در
دو وق ــت  ۱۵دقیق ـهای (مجموع ـاً  ۳۰دقیق ــه) و در رده جوان ــان در دو
وق ــت  22دقیق ــهای (مجموع ــا  44دقیق ــه) برگ ــزار ش ــد .بی ــن دو
نیم ــه ه ــر مس ــابقه  ۱۰دقیق ــه زم ــان اس ــتراحت در نظ ــر گرفت ــه ش ــد.
روز  10شـــهریور  1395روز افتتاحیـــه بازیهـــا بـــود و در ایـــن
روز همـــه تیمهـــا در کنـــار تشـــویق تماشـــاچیها رژه رفتنـــد.
گروهبنـــدی تیمهـــای حاضـــر در ایـــن مســـابقات
به صورت باال انجام گرفت:

نتایج نهایی دومین دوره لیگ پرشی ِن جمعیت امام علی (ع):
رده نونهاالن
مقام اول :پرشین ساری ،مقام دوم :پرشین کوره محمودآباد ،مقام
سوم :پرشین فرحزاد
آقای گل رده نونهاالن :ابوالفضل آهنگری (از ساری) با  6گل
کاپ اخالق :پرشین بوشهر
رده نوجوانان
مقام اول :پرشین لب خط (شوش) ،مقام دوم :پرشین سرباز سیستان
و بلوچستان ،مقام سوم :پرشین دروازه غار
آقای گل رده نوجوانان  :علی دُرزاده (از سیستان و بلوچستان) و
جواد آهنگر (از دروازه غار) هر کدام با  4گل
کاپ اخالق :پرشین مشهد
رده جوانان
مقام اول :فرحزاد ،مقام دوم :کوره محمودآباد ،مقام سوم :سربازِ
سیستان و بلوچستان
آقای گل رده جوانان :احسان پُشتیافته (از سیستان و بلوچستان)
با  4گل
کاپ اخالق :پرشین سرباز سیستان و بلوچستان
شماره 15
اسفند 1395

شماره 15
اسفند 1395

بچهها میگن پروین تو یه حا ِل به هم ریختهای بوده.
طرف هم داشته زیپش رو میکشیده باال.

خانم رحمانی هم میگه چند وقته رفتارهای عجیب و غریبی نشون میده.
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مصاحبه با خانم دکتر فریبا صیقلی ،از اعضای تیم اعزامی جمعیت به بلوچستان در بهمن ماه 95

سوءتغذیه،

کم خونی و فقر آهن،

بلوچستانمن
ِ

میتوانیـــم چنـــد
ســـطح بهداشـــت و
درمـــان را برایشـــان
تعریـــف کنیـــم.
ســـطح اولیـــه ،ثانویـــه
و قســـمتی کـــه بایـــد
ارجـــاع بشـــوند.
ســاکنین ایــن منطقــه
کال محـــروم هســـتند.
در قســـمت اولیـــه
هـــم مشـــکل دارنـــد.

در تمام مردم دیده میشد!
گفتگو از :مریم عنبرستانی

پزشـــکی یکـــی دیگـــر از آن راههایـــی اســـت کـــه میتوانـــد انســـان
را بـــه مـــردم و دردشـــان نزدیـــک کنـــد .یکـــی دیگـــر از آن راههایـــی
کـــه انســـان در مســـیر آن عشـــق و ایثـــار را تجربـــه میکنـــد .یـــک
پزشـــک شـــاید زمـــان و مـــکان برایـــش مفهـــوم خاصـــی نداشـــته باشـــد،
زیـــرا هرجـــا درد و بیمـــاری هســـت ،او بـــر خـــود وظیفـــه میدانـــد
کـــه حضـــور یابـــد .پزشـــک عـــاوه بـــر برطـــرف کـــردن درد جســـمی
خیلـــی وقتهـــا مرهمـــی میشـــود بـــر روح بیمـــار انســـانی کـــه
هـــزاران زخـــم بـــر آن نقـــش بســـته و او بـــا بخشـــید ِن آرامـــش بـــه
ذهن و روح آن انسان ،التیامی میشود بر آالمش.
گفتگـــوی دلچســـبی داریـــم بـــا خانـــم دکتـــر فریبـــا صیقلـــی عزیـــز و
تجربـــه همکاریشـــان بـــا جمعیـــت امـــام علـــی (ع) ،بـــه ویـــژه ســـفر
اخیرشـــان بـــه اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان ،در پـــروژه جدیـــد
جمعیت امام علی(ع)  ،به نام « ٢٠طرح ٢٠ ،نخل » .

متاســـفانه میتوانـــم بگویـــم نزدیـــک بـــه 90
درصـــد افـــراد ،شـــپش و ضایعـــات پوســـتی قارچـــی
داش ــتند .ش ــاید ماهه ــا ب ــود ک ــه حم ــام نرفت ــه بودن ــد
و همیـــن باعـــث بیماریهـــای مختلـــف شـــده بـــود.

خانم دکتر عزیز میشه خودتون رو معرفی کنید؟

بل ــه حتم ــا .م ــن فریب ــا صیقل ــی هس ــتم ف ــوق تخص ــص گ ــوارش ک ــودکان.
در چه خانواده ای به دنیا آمدید؟
در یـــک خانـــواده خیلـــی معمولـــی بـــه دنیـــا
آمدم ،پدرم کارمند و مادرم خانهدار بودند.
چطور پزشکی را انتخاب کردید؟
ش ــروعش مث ــل هم ــه بچ ــه ه ــا ک ــه دوس ــت دارن ــد پزش ــک بش ــوند ب ــود.
ولـــی کمکـــم هـــدفدار شـــد .زمانـــی کـــه مـــا کنکـــور میدادیـــم
میتوانس ــتیم  12رش ــته انتخ ــاب کنی ــم و م ــن ه ــر دوازده رش ــته را پزش ــکی
انتخـــاب کـــردم و بـــه نظـــرم میآمـــد کـــه جـــز ایـــن در زندگـــی مـــن
مفهـــوم دیگـــری وجـــود نخواهـــد داشـــت .ســـال  61وارد دانشـــگاه شـــدم
سال  68پزشکی عمومی وسال  71تخصص خود را گرفتم.

چند سال است که پزشک هستید؟

از ســـال  71شـــروع بـــه کار کـــردم 8 ،ســـال نخســـت فعالیتـــم صاحـــب دو
فرزن ــد ش ــدم ،س ــال  79آزم ــون ف ــوق تخص ــص پذیرفت ــه ش ــدم و س ــال 81
فارغالتحصیـــل شـــدم و شـــروع بـــه طبابـــت و تدریـــس کـــردم .در واقـــع
بع ــد از پای ــان دوره تخص ــص ب ــه هم ــراه خان ــواده ب ــه خ ــرم آب ــاد رفت ــم
و ب ــه عن ــوان پزش ــک و عض ــو هیئ ــت علم ــی ش ــروع ب ــه کار ک ــردم ،پ ــس
از ی ــک س ــال و هف ــت م ــاه خدم ــت در خ ــرم آب ــاد ب ــه اه ــواز رفت ــم و دو
س ــال ه ــم ب ــا هم ــان عناوی ــن در آنج ــا خدم ــت ک ــردم .س ــپس ب ــه م ــدت
 4س ــال ب ــه کرمانش ــاه رفت ــم و بع ــد از آن ب ــرای دوره ف ــوق تخص ــص ب ــه
تهـــران آمـــدم و بـــرای انجـــام تعهـــدات بعـــد از آن در تهـــران مانـــدم .در
ح ــال حاض ــر عض ــو هیئ ــت علم ــی پژوهش ــی هس ــتم و کاره ــای پژوهش ــی
مختلفی را در زمینه های مورد عالقهام انجام میدهم.

دفت ــر مراجع ــه و ب ــا خان ــم زرن ــدی گفتگ ــو ک ــردم ک ــه خیل ــی برخ ــورد
و رفت ــار ایش ــان برای ــم ج ــذاب ب ــود و از ایش ــان درخواس ــت ک ــردم ب ــه
مـــن در خصـــوص خدماتـــی کـــه میتوانـــم ارائـــه دهـــم اطـــاع
بدهنـــد .ایشـــان مـــن را در کانـــال تلگرامـــی پزشـــکان عضـــو کردنـــد
و از آنجـــا مطلـــع شـــدم فعالیتهایـــی بـــرای شهرســـتانها انجـــام
میشـــود .در حقیقـــت مـــن همیشـــه میخواســـتم در مناطـــق محـــروم
فعالیـــت کنـــم و تـــا بـــه حـــال فقـــط بـــه شـــهرها و مراکـــز اســـتانها
رفتـــه بـــودم کـــه آنقـــدر هـــم محـــروم نبودنـــد .آن زمـــان بـــه دلیـــل
ســـن فرزندانـــم شـــرایط خدمـــت در مناطـــق محـــروم را نداشـــتم ،امـــا
حـــاال بـــا آرامـــش بیشـــتری میتوانـــم ســـفر کنـــم و کارهایـــی را
انجام دهم که آرامش بیشتری به من میدهند.

چطور شدکه به سیستان و بلوچستان رفتید؟

ایـــن ســـفر برایـــم خیلـــی جالـــب بـــود .درســـت در زمانیکـــه مســـئول
کمیتـــه درمـــان جمعیـــت در کانـــال تلگرامـــی مطـــرح کردنـــد کـــه
میخواهنـــد بـــه سیســـتان و بلوچســـتان برونـــد ،مـــن در ایـــن فکـــر
بـــودم کـــه بـــه جـــای محرومـــی بـــروم و کاری کـــه بـــه خـــودم و بـــه
آرامشـــم کمـــک میکنـــد ،انجـــام دهـــم و خیلـــی جالـــب بـــود کـــه
چن ــد س ــال قب ــل دخت ــرم ب ــا گ ــروه کوهن ــوردی دانش ــگاه ش ــریف ب ــه
تفت ــان و قصرقن ــد رفت ــه ب ــود .ب ــا وج ــود اینک ــه آنه ــا ی ــک روز قصرقن ــد
بودند ،ولی روزها از آنجا برایم صحبت میکرد.
از مـــردم آنجـــا و محرومیتشـــان ،از محبتهـــای زیـــادی کـــه بـــه
بچههـــای کوهنـــورد داشـــتند صحبـــت میکـــرد و خیلـــی برایـــش
چطور با جمعیت امام علی(ع) آشنا شدید؟
بـــا جمعیـــت امـــام علـــی(ع) از طریـــق دانشـــگاه شـــریف کـــه فرزندانـــم جالـــب بـــود .زمانیکـــه مـــن بـــه او گفتـــم قـــرار اســـت بـــرای
در آن تحصیـــل کردهانـــد آشـــنا شـــدم و یـــک بـــار هـــم حضـــوری بـــه بلوچســـتان کاری کنـــم ،گفـــت مامـــان خواهـــش میکنـــم بـــه قصرقنـــد
ب ــرو و جال ــب اینج ــا ب ــود ک ــه مح ــل رفت ــن م ــا مش ــخص ش ــد و معل ــوم
م ــردم ب ــه عل ــت نداش ــتن دستش ــویی ،از بیماریه ــای شـــد کـــه مـــا بـــه قصرقنـــد و از آنجـــا بـــه روســـتاها میرویـــم و ایـــن
عفونـــی روده و بیماریهـــای اســـهالی رنـــج میبردنـــد .ب ــرای م ــن انگی ــزهای خیل ــی خیل ــی ق ــوی ب ــود ک ــه آنج ــا را ببین ــم و
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نشونههایی از کودک مورد تعرض قرار گرفته درش هست.

به خانم رحمانی گفته کابوس دیده که یکی دنبالش میکنه و هر چی میدوه نمیتونه فرار کنه ...
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واقعـــا درســـت بـــود ،محبتشـــان مثـــل گفتههـــای دختـــرم بـــود،
واقعـــا آدمهـــای دلپـــاک و بـــا محبـــت و قدرشناســـی هســـتند و نیـــاز
بـــه کمـــک دارنـــد و ایـــن مـــورد را مـــن بـــا تأکیـــد میگویـــم
کـــه نیـــاز بـــه کمـــک دارنـــد و خیلـــی خوشـــحال شـــدم کـــه بـــه
آنجـــا رفتـــم و ایـــن اولیـــن تجربـــه مـــن همـــراه بـــا جمعیـــت امـــام
علـــی(ع) بـــود و فکـــر میکنـــم کـــه بهتریـــن تجربـــهام باشـــد.
امیدوارم که تجربههای بعدی هم خوب باشند.

نحوه معاینه کردن و درمان افراد آنجا به چه شکلی بود؟

خیلـــی خوشـــحال شـــدم کـــه اعضـــای جمعیـــت بـــا خودشـــان دارو آورده
بودن ــد .چ ــون واقعی ــت ای ــن ب ــود ک ــه معاین ــه م ــن ب ــه تنهای ــی س ــودی
نداش ــت و س ــاکنین آنج ــا ب ــه ق ــدری مح ــروم بودن ــد ک ــه نمیتوانس ــتند
بـــرای تهیـــه دارو بـــه شـــهر برونـــد و بازگردنـــد .آنجـــا خیلـــی افســـوس
خـــوردم کـــه چـــرا شـــرایط را پیشبینـــی نکـــردم .البتـــه االن کـــه فکـــر
میکنـــم پیـــش بینـــی ایـــن شـــرایط حقیقتـــا غیرممکـــن بـــود .تـــا بـــه
آنجـــا نرویـــد نمیتوانیـــد محرومیـــت و نیـــاز ســـاکنین آنجـــا را درک
کنیـــد ،ولـــی االن میتوانـــم بگویـــم کـــه بـــرای دفعـــه بعـــد دوســـتان
چه چیزهای دیگری را نیز به همراه داشه باشند.
خـــب خیلـــی خـــوب بـــود ،بعـــد از معاینـــه توانســـتیم بـــه خیلیهـــا دارو
بدهیـــم .میتوانیـــم چنـــد ســـطح بهداشـــت و درمـــان را برایشـــان تعریـــف
کنیـــم .ســـطح  primaryیـــا اولیـــه secondary ،یـــا
ثانویـــه و قســـمت referralکـــه بایـــد ارجـــاع بشـــوند .ســـاکنین ایـــن
منطق ــه کال مح ــروم هس ــتند در قس ــمت اولی ــه ه ــم مش ــکل دارن ــد .نکت ــه
اساســـی ایـــن اســـت کـــه بســـیاری از ایـــن مـــردم حتـــی نمیداننـــد
بایـــد چـــه نـــکات بهداشـــتی را رعایـــت کننـــد و حتـــی بـــا مســـواک
آشـــنایی ندارنـــد ،چـــه برســـد بـــه اهمیـــت مســـواک زدن و بـــه همیـــن
علـــت از کـــودک تـــا کهنســـال ،دندانهـــای فوقالعـــاده خـــراب و فاســـد
داش ــتند و ای ــن مس ــئله نق ــش خیل ــی اساس ــی در مشکالتش ــان دارد .ب ــرای
اینکـــه وقتـــی فـــردی دنـــدان ســـالم نـــدارد ،نمیتوانـــد درســـت غـــذا
بخـــورد .ضمنـــاً عفونتهـــای دهـــان و دنـــدان میتوانـــد آســـیبهای
خیلـــی جـــدی بـــه بـــدن برســـاند .بـــاال بـــردن ســـطح آگاهـــی افـــرادی
کـــه در مناطـــق محـــروم زندگـــی میکننـــد و همچنیـــن آموزشـــهای
تغذیهای و بهداشتی خیلی مهمتر از معاینه و درمان هست.

بیشترین مشکلی که به چشم میخورد چه بود؟

بـــی تردیـــد ســـوءتغذیه ،کـــم خونـــی و فقـــر آهـــن یکـــی از نکاتـــی
بـــود کـــه واقعـــا بـــه طـــرز چشـــمگیری در تمـــام مـــردم دیـــده
میشـــد .متاســـفانه میتوانـــم بگویـــم نزدیـــک بـــه  90درصـــد افـــراد،
شـــپش و ضایعـــات پوســـتی قارچـــی داشـــتند .شـــاید ماههـــا بـــود کـــه
حمـــام نرفتـــه بودنـــد و همیـــن باعـــث بیماریهـــای مختلـــف شـــده بـــود.
متاســـفانه ابتداییتریـــن امکانـــات بهداشـــتی مثـــل حمـــام و دستشـــویی
را نداشـــتند و مـــن امیـــدوار هســـتم کـــه جمعیـــت امـــام علـــی (ع)
بتوانـــد کمـــک کنـــد تـــا هـــر روســـتا حمـــام و دستشـــویی و یـــک
منبـــع آب داشـــته باشـــد کـــه حداقـــل بتواننـــد هفتـــهای یـــک بـــار
حمـــام کننـــد .مـــردم بـــه علـــت نداشـــتن دستشـــویی ،از بیماریهـــای
عفونی روده و بیماریهای اسهالی رنج میبردند.

سیستان و بلوچستان تا چه اندازه نیاز به پزشک و خدمات داوطلبانه دارد؟

نی ــاز ب ــه پزش ــک و خدم ــات داوطلبان ــه بس ــیار مب ــرم اس ــت .ه ــر چن ــد
وقـــت یکبـــار الزم اســـت یـــک تیـــم ســـیار بـــرای معاینـــه بـــه ایـــن
روســـتاها برونـــد .کمبـــود آهنـــی کـــه قبــ ً
ـا گفتـــم اینقـــدر روی ذهـــن
و تمرکزشـــان تاثیـــر دارد کـــه میتوانـــد سرنوشتشـــان را واقعـــا تغییـــر
بدهـــد و متاســـفانه تعـــداد زیـــاد فرزنـــد و بارداریهـــای پشـــت ســـر
هـــم مشـــکل را بیشـــتر میکنـــد .مـــن مـــادری را دیـــدم کـــه بچـــه
شـــیر مـــیداد و وقتـــی او را معاینـــه میکـــردم متوجـــه شـــدم مـــادر
خـــودش ســـوءتغذیه وحشـــتناک دارد و بـــه کودکـــی شـــیر میدهـــد
کـــه بـــه خاطـــر ایـــن شـــرایط دچـــار ســـوءتغذی ه شـــدید شـــده اســـت.
در عیـــن حـــال وقتـــی معاینهشـــان میکـــردم متوجـــه میشـــدم
کـــه واقعـــا ســـینه مـــادر خالـــی اســـت ،ولـــی بـــاردار اســـت .اینهـــا
در حقیقـــت بهخاطـــر اطـــاع نداشـــتن از یـــک ســـری مســـائل بهداشـــتی
اســـت مثـــا اینکـــه بتواننـــد فاصلـــه بیـــن بارداریهایشـــان را حداقـــل
بـــرای حفـــظ ســـامت خـــود و فرزندانشـــان حفـــظ کننـــد و ایـــن عـــدم
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آگاهـــی باعـــث میشـــود کـــه مشکالتشـــان بیشـــتر شـــود و شـــاید حتـــی
بعــد از چنــد بــارداری مــادر از دســت بــرود و خانــواده دچــار یــک بحــران
شـــدید بشـــود ،بـــه طـــوری کـــه تعـــداد زیـــادی کـــودک بایـــد بـــدون
مادر زندگی کنند که این آسیب خیلی بزرگی است.

دولت چه کمکی میتواند انجام دهد؟

واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه اص ـ ً
ـا الزم نیس ــت کس ــی ب ــه دول ــت و وزارت
بهداشـــت برنامـــه بدهـــد .زیـــرا آنهـــا برنامههـــای بهداشـــتی درمانـــی
بـــرای ایـــن مناطـــق تعریـــف کردهانـــد و مـــن تعجـــب میکنـــم
از اظهـــار بیاطالعـــی از اوضـــاع ایـــن مناطـــق ،بازرســـیهای
دورهای از همـــهی اســـتانها در برنامـــه وزارتخانـــه وجـــود دارد و
خـــود وزارتخانـــه ،خانههـــای بهداشـــت را در روســـتاها بنـــا کـــرده و
بهورزهـــای بومـــی کـــه بـــه وضعیـــت منطقـــه آشـــنا هســـتند را مســـئول
آنجـــا کـــرده و معاونـــت درمـــان وزارت بهداشـــت و معاونـــت بهداشـــتی
مرتبـــا از ایـــن خانههـــای بهداشـــت گزارشگیـــری میکنـــد .حـــاال
گزارشدهـــی خـــوب صـــورت نمیگیـــرد یـــا ایـــن گزارشهـــا
مـــورد بررســـی قـــرار نمیگیرنـــد ،برایـــم مشـــخص نیســـت .اگـــر نـــه
بـــرای تمـــام ایـــن مســـائل پروتکلهایـــی وجـــود دارد کـــه خـــود وزارت
بهداشت کام ً
ال بر وجود پروتکلها اشراف دارد.

چه میزان فقر در سیستان و بلوچستان به چشم میخورد؟

در مـــورد فقـــر در اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان همانطـــور کـــه
ً
قبـــا گفتـــم مـــن حداقـــل در ســـه اســـتان دیگـــر زندگـــی کـــردم.
حـــدود دو تـــا چهـــار ســـال در هـــر اســـتان ،البتـــه در مراکـــز
اســـتان بـــودم و فقـــط بعضـــی شـــهرها را میدیـــدم .بـــا ایـــن حـــال
فکـــر میکنـــم روســـتاهای اســـتان سیســـتان بلوچســـتان از نظـــر
فقر بهداشتی و شاید مالی در صدر قرار میگیرند.

به عنوان نماینده ای از جامعه پزشکی از پزشکان در راستای بهبود وضعیت
درمان مردم مناطق محروم چه انتظاری میرود؟

نمیش ــود گف ــت ک ــه م ــن ب ــه ش ــخصه انتظ ــاری دارم ،ای ــن انتظاریس ــت
ک ــه ه ــر پزش ــکی بای ــد از خ ــودش داش ــته باش ــد .م ــن از خ ــودم انتظ ــارم
ایـــن اســـت کـــه بتوانـــم هـــر چنـــد وقـــت یـــک بـــار یـــک فعالیتـــی را
انج ــام بده ــم ب ــرای اینک ــه احس ــاس رضای ــت ب ــرای خ ــودم ایج ــاد ش ــود،
نـــه اینکـــه کســـی از مـــن انتظـــار داشـــته باشـــد .مـــن هـــم نمیتوانـــم از
کســـی انتظـــاری داشـــته باشـــم .در انجـــام فعالیتهایـــی بـــه ایـــن شـــکل
یـــک حـــس رضایتمنـــدی بـــه آدم دســـت میدهـــد کـــه بـــا هیـــچ
دس ــتمزدی و ی ــا ب ــا هی ــچ مق ــدار پ ــول قاب ــل مقایس ــه نیس ــت .ای ــن فق ــط
حس ــی اس ــت ک ــه در وج ــود خ ــود آدم ب ــه وج ــود میآی ــد و امی ــدوارم
خیلـــی از همـــکاران مـــن حداقـــل یـــک بـــار ایـــن حـــس رضایتمنـــدی
را تجرب ــه کنن ــد .ای ــن ب ــا رویاه ــای کودک ــی انس ــان خیل ــی همخوان ــی
دارد .بـــه دلیـــل اینکـــه وقتـــی از خیلـــی از ماهـــا میپرســـیدند چـــرا
میخواهـــی پزشـــک بشـــوی ،میگفتیـــم بـــرای اینکـــه میخواهـــم
مریضهـــا را خـــوب کنـــم و یـــا بـــه مـــردم خدمـــت کنـــم و ایـــن یـــک
آرزو ی ــا روی ــای کودک ــی ب ــوده اس ــت .م ــن خ ــودم بع ــد از ای ــن هم ــه
س ــال آم ــدم و ای ــن کار را انج ــام دادم .ش ــاید ب ــه دلی ــل نس ــیان و فراموش ــی
ناخ ــودآگاه ی ــا خودخواس ــته ک ــه همیش ــه ی ــک توجیه ــی برای ــش داش ــتم،
دالیلـــی مثـــل بچههایـــم کوچـــک هســـتند ،یـــا کارم زیـــاد اســـت.
بـــه هـــر حـــال میشـــود گفـــت کـــه قابـــل اجـــرا و امـــکان پذیـــر
است و میتوان همه این بهانهها را کنار گذاشت.
اگـــر هرکـــدام از مـــا هرچنـــد ماهـــی یکبـــار بتوانیـــم کاری انجـــام
دهیـــم و بعـــد منعکـــس کنیـــم ،احتمالـــش هســـت کـــه یـــک حـــرکات
کوچکـــی بـــرای ایـــن محرومیتهـــا انجـــام شـــود .امـــا واقعیـــت
ایـــن اســـت کـــه بـــا ایـــن حرکتهـــا تحـــول خیلـــی خاصـــی
صـــورت نمیگیـــرد؛ یـــا مثـــا نبایـــد فکـــر کنیـــم کـــه ایـــن آدم
هـــا از محرومیـــت در میآینـــد ،واقعـــا ایـــن طـــور نیســـت .یـــک
کارهای زیربنایی و ساختاری باید صورت بگیرد.

شما در سیستان و بلوچستان چند نفر را معاینه کردید ؟
در طول دو و نیم روز تقریبا  330نفر را معاینه کردم.

سپاس بیاندازه از شما .سخن آخر ؟

گاهـــی فکـــر میکنـــم نعمـــت بزرگیســـت کـــه آدمهایـــی کـــه
در شـــرایطی بـــه ایـــن ســـختی زندگـــی میکننـــد ،اعتقـــاد داشـــته
باشـــند کـــه زندگـــی فقـــط همیـــن اســـت کـــه آنهـــا دارنـــد.

راجا

روایت سوم شخص حارض

شخص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
شخص ظالم ،دوم ِ
اول ِ
اگر غایب باشیم ،ظلمت فزونی میگیرد!

سرنوشت یک دختر زیبا از حاشیه شهر

دوان دوان به دنبال دخترک می رفتم .او با سرعتی عجیب به دویدن ادامه می داد .باران شدیدی شروع به
باریدن کرده بود .نمیدانم چه احساسی داشتم در آن لحظه ،فقط می دانم بُغضی مص ّرانه گلویم را چسبیده بود و
افکار منفی به سرم هجوم آورده بود که در آن مغازه چه می گذشت.
تمام انرژیام را در دویدن به خرج داده بودم ،دخترک را میدیدم با آن مانتوی بلند و گشاد و مندرس با دمپایی
های پاره که همچنان به سرعت باد می دود.
کم َک َمک صدای لخ لخ دمپای هایش را شنیدم .به خودم آمدم دیدم دخترک را در آغوش گرفته و هر دو بر
زمین افتاده ایم .صدای هق هق های دخترک گوشم را خراش می داد ،فریاد می کشید و گریه می کرد .سعی
کردم خودم را جمع و جور کنم و دست از گریه کردن بردارم تا بتوانم دختر را آرام کنم .بلندش کردم و در
زیر شیروانی خانه ای در کوچه ای خلوت نشستیم.
حاال دخترک سرش را روی شانه من گذاشته بود و هیچ صدایی از او در نمی آمد .نوازشش می کردم و
دستانش را محکم گرفته بودم.
قلبم هر لحظه بیشتر فشرده می شد .محبت و عشقی غیرقاب ِل وصف از دخترک در وجودم شکل گرفته بود.
دستانش را که گرفته بودم انگار آتش درونم زبانه می کشید؛ همه بدنم داغ شده بود.
چشمانش را مستقیم به من دوخت  ...چه چشمانی  ...مانند تیغه آفتاب بود که چشمانت توانایی نگاه کردن به
آن را ندارد.
خنده ای بر لبانش نشست و شروع به صحبت کرد:
 خاله اسم تو چیه ؟ خاله تو چقد مهربونی ! خاله ببخشید فرار کردم از دستت ...محو تماشای صورت زیبایش بودم ،نمی توانستم لحظه ای از او چشم بردارم  ...چه خلقت زیبایی ...
 اسم من راجا است خاله چقد اسمت قشنگه دخترم ...راجا ...
راجا ...
راجا ...
 چند سالته دخترم؟ نمیدونم خاله عیب نداره دخترم درس میخونی عزیزم؟ درس چیه خاله؟؟ درس  ...درس یعنی اینکه سواد داشته باشی ،مث ًال اسم خودتو بتونی بنویسی.
 نه خاله ما هیچکدوم مدرسه نمی ریم.مگه چند نفر هستید دخترم؟
 ما خیلی زیادیم خاله ،هیچکدوممون مدرسه نمی ریم. مامانم میگه دخترا نباید مدرسه برن. خونتون کجاس عزیزم؟ همین پشت کدوم پشت؟ -پشت این خیابون بزرگا که زمین سبزی کاری هست ،پشت زمینا

شماره 15
اسفند 1395

میگفت اون روز یه دفعه ساکت شده و رفته تو خودش و بعد خودش رو خیس کرده.

شماره 15
اسفند 1395

دو روز پیش هم که آژانس غذا آورده بود ،تو حیاط پیش من بود .در که زدن رفت پشت من و قایم شد ...
».
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 آدرس خونتونو میدی بیام با مامانت صحبت کنم بیای پیش ما درس بخونی؟ خاله گفتم دیگه همون پشته  ...آدرس نداره ... می خوای بیای مدرسه مارو ببینی؟ آره خاله ،آخ جون  ...همین نزدیکاس؟ آره عزیزم پاشو بریمدستم را محکم گرفت و با هم همراه شدیم .از سوپر مارکت دو تا بستنی گرفتیم و با
خنده و شادی بستنی می خوردیم.
به خانه ایرانی رسیدیم ،در را باز کردیم و وارد شدیم .راجا مات و مبهوت به دور و بر
خودش نگاه می کرد .بچه ها به سراغمان می آمدند  ...سالم خاله  ...سالم خاله
یکی یکی کالس ها را نشانش می دهم .راجا هر لحظه دستم را محکم تر فشار می دهد،
گویی هیچ وقت چنین جایی را ندیده و کام ً
ال گیج و ناآشنا و حتی ترسیده است.
از پله ها باال می رویم راجا دستش را به دیوارها می کشد ،پنجره داخل پاگرد را باز
می کند و سرش را بیرون می کند .به طبقه دوم که رسیدیم همه بچه ها سر کالسهایشان
مشغول درس خواندن بودند .راجا محو معلمی می شود که مشغول درس دادن است.
دست من را محکم تر فشار می دهد و می گوید :چه مهربونه این خاله ...
 خاله اینجا اسمش مدرسس؟؟ آره دخترم ،اما ما بهش می گیم خونه ایرانی اینجا اسمش خونه ایرانیه؟ آره عزیز دلم. دوست داری تو هم بیای اینجا؟بوی اسفند دخترک تمام خانه را پر کرده و کودکان دیگر با تعجب به ظاهر او می
نگرند.
دفتر و مداد رنگی به دستش می دهم و می گویم بیا نقاشی بکش.
 نقاشی چیه خاله؟ ببین عزیزم اینا مداد رنگین با اینا میتونی رو کاغذ هر چی دلت خواست بکشی.مداد را مانند یک چوب در دستش می گیرد و شروع به خط خطی کردن می کند.
 دخترم سر مداد را به این شکل بگیر ،حاال دستش را به شکل مداد در دستان خودمحالت دادم و با هم شروع به کشیدن کردیم.
دخترک انگار کشف جدید کرده باشد دستش را از دستم جدا می کند و خودش شروع
به کشیدن با رنگ های مختلف روی کاغذ مشغول می شود.
تنهایش می گذارم ،هر از چندگاهی که سرک می کشم می بینم هنوز غرق در کشف
رنگ ها ،کاغذ و مداد رنگی هایش است.
حیرت کرده ام از این همه زیبایی  ...راجا از کدام جهان آمده است؟؟  ...یقیناً به
دنیای ما تعلق ندارد.
تلفیق زیبایی و معصومیت بیش از حد راجا این دختر را آسمانی کرده است و بی شک
او اهل زمین نیست ...
کم کمک هوا رو به تاریکی گذاشته است .بچه های دیگر هم تعطیل شده اند و رفته
اند .ناگهان راجا با عجله به سمتم می آید و می پرسد :خاله ساعت چنده؟
 ساعت شیشه دخترم. وای خاله بابام االن می زنه ،باید برماز جیب مانتویش پولهایش را در می آورد و شروع به شمردن می کند.
 وای خاله  40تومنم نشده پوالم دخترم مگه چقد باید کار کنی؟  60تومن خاله  60که خیلی زیاده ... مامانم می زنه کمتر ببرم ،بابامم اگه شب شده باشه برم خونه می زنه ... نگران نباش دخترم بیا با هم بریم یعنی میای با من بریم خونمون؟ آره عزیزم ،معلومه که میام پاشو بریمبا هم راهی خیابان شدیم،
 خب راجا تو بگو از کجا بریم ،من بلد نیستم خاله به تاکسیا بگو جاده نظامی،سوار تاکسی شدیم در جاده جلوی پمپ بنزینی ،دخترک گفت :همینجا پیاده شیم.
حساب کردیم و پیاده شدیم.
کنار پمپ بنزین جاده خاکی و تاریکی بود که باید از آن می گذشتیم ...
 -بیا خاله از اینجا باید بریم.
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با خنده پرسید :خاله می ترسی؟
 نترس خاله هیچی نمی شه ،شبا که تاریکه باید بدو بدو بریم .من همیشه اینجوریمی رم.
 دستمو بگیر با هم بدوییم.ترس عجیبی به سراغم آمده بود اما دستان راجا قوت قلب و دلگرمیم بود ،مرا به دنبال
خودش می کشید.
تقریباً  20دقیقه دویدیم .نفسم بند آمده بود .راه سیاه ،جاده خاکی تمامی نداشت .هیچ
چیزی از روبرو مشخص نبود فقط سیاهی بود و سیاهی ...
لحظه ای شک کردم  ...گفتم نکند دخترک بازیش گرفته است ...
اما کم کم نور کمی از دور نمایان شد و زمینهای کشاورزی اطراف را می توانستیم
ببینیم .از کنار زمینها گذشتیم ،صدای واق واق سگ ها بلند شده بود.
نزدیک شده بودیم .راجا با دستش خانه شان را نشانم می داد .خانه که چه عرض کنم ...
آلونکی ساخته شده با چوب و پالستیک و نخاله های ضایعاتی.
کودکان قد و نیم قد با پاهای برهنه و بعضی بدنهای برهنه جلوی آلونک ها در خاک
و خل بازی می کردند .راجا هنوز دستان من را گرفته بود.
اینبار من دستان او را محکم فشار می دادم تا او مرا با دنیای خود آشنا کند.
راجا پرده ای را کنار زد ،وارد اتاقکی نمور و بدبو شدیم ،کف اتاق موشها رژه می
رفتند .راجا با یک زبان دیگر شروع به حرف زدن کرده بود .بعد از چند دقیقه دیدم
تعداد زیادی زن و مرد و بچه دورمان جمع شده بودند و احوالپرسی می کردند .یکی
سریع چای آورد ،دیگری پتویی انداخت و بالشتی را روی آن گذاشت و مرا وادار
به نشستن کرد .راجا همچنان دستان مرا گرفته بود و کنارم زانو زده بود.
قدرت رها کردن دستاکش را نداشتم ...
شروع به صحبت کردم.
 اهل کجا هستید؟چند ساله مهاجرت کردیم اومدیم ایران
 چند ساله آمدید اینجا؟گفتند  40سال بیشتر می باشد و مدام به زبان خودشان با هم حرف می زدند و می
خندیدند؛ انگار خیلی خوشحال بودند از حضور غریبه ای در جمعشان.
کم کم دختران دیگر خجالتشان را کنار گذاشته و نزدیکم آمدند .همه دخترها زیبا
بودند .لباس هایشان نظر آدم را جلب می کرد ،پر از طرح و نقش های زیبا با رنگ
های شاد.
گفتم :من معلم هستم  ...به بچه ها درس می دم  ...راجا رو میخوام ببرم مدرسه ...
واسه همین اومدم اینجا.
همه زنها و مردها با خنده به هم نگاه می کردند و با زبان خودشان با هم حرف می
زدند .میان حرف هایشان می گفتند خانم معلم  ...خانم معلم ...
ناگهان دیدم پسرها هم نزدیکم شدند و همه با هم می گفتند :خاله مارو هم می بری
مدرسه؟ ما می خوایم درس بخونیم.
راجا مانند فرشته ای به درون اتاقک ها می رفت و بچه های دیگر را صدا می زد ،بیش
از  40یا  50کودک دور و برم را گرفته بودند ...
با مادرها و پدرها شروع به صحبت کردم ،می گفتند :ما رسم نداریم دختر را به مدرسه
بفرستیم ،زشت است ،برایمان حرف در می آورند .اما پسرها را ببر ...
اکنون یکسال از آن روز گذشته است.
پنجاه دختر و پسر  4روز در هفته به خانه ایرانی می آیند .حروف الفبا را یاد گرفتند
 ...بازی می کنند  ...نقاشی می کشند  ...اردو می روند ...
اما راجای من ...
در تمام مدت این یک سال کشمکش عجیبی با پدر و مادر او داشتم  ...دخترم عذاب
می کشید از کار کردن در خیابان و اسفند گردانی در مغازه ها ...
با خانواده اش صحبت کردم مبلغی را بگیرند و اجازه دهند راجا هم به خانه ایرانی
بیاید .اما این اجازه گاهی صادر می شد و گاهی هم هفته ها جایِ خالی راجا در خانه
ایرانی قلبم را به آتش می کشید.
هزینه مواد پدر راجا بیش از این حرف ها بود ،روزی  50یا  60هزار تومان شیشه و
هروئین مصرف می کرد.
راجا فقط و فقط برای مواد پدر باید کار می کرد.
روزی متوجه شدم راجا شب به خانه نرفته است .مادرش به خانه ایرانی آمد و گفت
دیشب راجا به خانه نیامده است.

شماره 15
اسفند 1395

پروین از آسیب دیدهترین بچههایی بود که میآمد پیش ما.

هیچ وقت آن لحظه و آن روزها را فراموش نخواهم کرد .فریاد عجیبی بر سر مادرش
کشیدم ،گویی عقده تمام این یکسال التماس هایم را برای آوردن راجا به اینجا را می
خواستم سرش خالی کنم .مادرش گریه اش گرفت .طاقت نیاوردم  ...در آغوشش
کشیدم  ...آخر او مادر راجای من بود  ...راجای زیبا و کوچکم ...
راجا دیشب را کجا گذرانده؟؟جنونی که در آن لحظه بر من وارد شده بود تکرار نشدنیست ...
زمین و زمان را به هم می دوختم ...
بهزیستی...
کالنتری ...
بیمارستان...
پزشکی قانونی ...
مغازه به مغازه محله را گشتم .سراغ دخترم را می گرفتم .هر کدام از آن آدمهایی که
به دخترم دست درازی کرده بودند نشانی از او به من می دادند که آتش در دلم زبانه
می کشید:
پیرمردی می گفت همان که قدش به کمر من هم نمی رسید؟
آن یکی می گفت همان دختری که بدنش بوی اسفند می داد؟
همان دختری که موهای زیبایی داشت؟
رسیدم به یک مغازه دیگر ،گویی شوکی بر من وارد شد ...
آری  ...این همان مغازه است و او همان مرد ...
درست یکسال پیش از همین مغازه به دنبال راجا دویدم ...

بی درنگ وارد شدم و گفتم دخترم کجاست؟
مطمئن بودم کار خودش است .هنوز نگاه آن روزش به راجا را فراموش نکرده بودم و
شب این یک سا ِل من.
این بود کابوس هر ِ
با یکی از مربی های مرد که به آنجا رفته بودیم ،فریاد کشیدیم راجا کجاست؟
مرد جوان که حسابی ترسیده بود با التماس ناله می کرد :آبرویم را نبرید ،ما سال هاست
در این مغازه کار می کنیم ،پدرم قبل از مرگش هم در این مغازه کار می کرد .مردم به
اعتبار و آبروی ما فقط از این مغازه چادر می خرند.
آقای مربی که همراهم بود ضربه محکمی صورت او زد و او را وادار کرد تا دوربین
های مغازه اش را نشان دهد.
مرد مجبور شد در مغازه اش را ببندد و دوربین ها را از روزی که راجا گم شده است به
ما نشان دهد.
دقیقاً تاریخ همان روز گم شدن راجا دیدیم که راجا وارد مغازه شده است ،مرد به سرعت
دست او را کشیده و به پشت دخل برده است .دوربین پشت دخل را نشان نمی داد اما
حرکت های مرد کام ً
ال گویای عمل زشتش بود.
دیگر دست خودمان نبود ،تا جایی که می شد کتکش زدیم .از مغازه که بیرون آمدیم،
من بی حال و بی جان گوشه خیابان افتاده بودم.
روز چهارم از پزشکی قانونی تماسی داشتیم .سراسیمه به آنجا رفتیم .عکس دختری
را نشانمان داد که دیروز در پارک مرده بود .عکس شبیه به مشخصات راجا بود اما راجا
نبود.
دیوانه و سردرگم در خیابان ها می گشتم .شب ها پارک ها را می گشتیم .اما نبود که
نبود .در خانه ایرانی را باز گذاشته بودیم تا اگر هر زمانی از شبانه روز برگشت اینجا
باشیم.
روز هشتم؛ صبح زود گوشی زنگ خورد ،از بهزیستی تماس می گرفتند ...می گفت:
مژدگانی بده که راجا ی تو پیدا شده و در بهزیستی مشهد است.
به سرعت با پدرش راهی مشهد شدیم ،به بهزیستی رسیدیم ،راجا با سری تراشیده خودش
را در آغوشم انداخت .زار زار با هم گریستیم.
اما داستان راجا به اینجا ختم نشد...
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دومین دختر از سه دخت ِر یک پدر که هر یک ،از یک مادر متفاوت بودند و هر
سه هم میآمدند خانهی علم.
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ویرتین

ویرتین

بیرون رفتن محال است!

قلم کودکان و
«ویترین» شما را با ِ
نوجوانان خانههای ایرانی آشنا میسازد

نامه ای برای
همهکس و
هیچکس

وقتــی بــه مدرســه میرســیم بایــد از یــک زمیــن خاکــی بزرگتــر بگذریم،کــه در آنجــا هــم افــراد معتــاد
دی ــده میش ــوند! ازخ ــودم میپرس ــم چ ــرا هیچک ــس اقدام ــی ب ــرای جم ـعآوری ای ــن اف ــراد نمیکن ــد؟
امید 15 ،ساله ،خانه ایرانی سرآسیاب(مالرد)
ف صبحانـــه ،وســـایلخـــود
ازخـــواب کـــه بیـــدار میشـــوم ،بعـــد از صـــر 
را برمـــیدار م و راه میافتـــم .اولیـــن چیـــزی کـــه بـــه چشـــمم میرســـد،
خیابانه ــای ش ــهر اس ــت ،چ ــون ه ــر دویس ــت مت ــر ی ــک خیاب ــانوج ــود
داردکـــه خیابـــان هـــای اصلـــی را بـــه یکدیگـــر متصـــ ل میکنـــد.
کمـــیبعـــد محلههایـــی را مشـــاهده میکنیـــد کـــه در هـــر کـــدام یـــک
قـــومخـــاص زندگـــ ی میکننـــد .البتـــه ایـــن نـــوع محلههـــا فقـــط
چندتـــا هســـت،که بـــا وجـــود کمبـــودن ،بســـیار معـــروفهســـتند وکمتـــر
کســـی هســـت کـــه ایـــن محلههـــا را نشناســـد!
در ادامـــه مســـیر معتـــادی را میبینیـــد کـــه در زمینهـــای خاکـــی،
مشـــغو ِل ...
و از آن بدت ــر ک ــودکان ،ک ــه ب ــه دلی ــل نب ــودن فضاه ــای مناس ــب در هم ــان
زمینهـــا مشـــغول بـــازی کـــردنهســـتند،که بـــرای ســـامتی آنهـــا بســـیار
خطرن ــاک اس ــت.
وقتـــی بـــه مدرســـه میرســـیم بایـــد از یـــک زمیـــن خاکـــی بزرگتـــر
بگذریـــم ،کـــه درآنجـــا هـــم افـــراد معتـــاد دیـــده میشـــوند! از خـــودم
میپرســـم چـــرا هیچکـــس اقدامـــی بـــرای جمـــع آوری ایـــن افـــراد
نمیکنـــد؟
بگذارید یک خاطره واقعی برایتان تعریف کنم:
ک روز وقتـــی بـــا دوســـتانم از مدرســـه بـــاز میگشـــتم ،ســـربازی را
یـــ 
دیـــدم کـــه پشـــت موتـــوری را گرفتـــه بـــود و باعـــث شـــد موتـــور بـــه
زمیـــن بیفتـــد ،مـــردی کـــه سرنشـــین موتـــور بـــود ،بعـــد از اینکـــه از
زمیـــن بلنـــد شـــد ،پـــا بـــه فـــرار گذاشـــتو ســـرباز همچنیـــن بـــر روی
زمیـــن افتـــاده بـــود .تمـــام اینهـــا را فرمانـــده همـــان ســـرباز دیـــد ،امـــا
اقدام ــی ب ــرای کم ــک ب ــه آن س ــرباز نک ــرد! س ــرباز بع ــد از بلن ــد ش ــدن رو
بـــه مـــا گفـــت :اینجـــوری بایـــد مـــواد فـــروش بگیـــری!
مـــن و دوســـتانم همچنیـــن در تعجـــب اینکـــه چـــرا آن فرمانـــده فقـــط در
نق ــش ی ــک تماش ــاگر ب ــود!؟
در کنـــار تمـــام ایـــن بدیهـــا ،کســـانی هســـتند کـــه دوســـت دارنـــد ایـــن
ش ــهر را بهت ــر کنن ــد.
نـــه اینکـــه محلـــهمـــا بـــد اســـت! نـــه ،فقـــطمیخواهـــم بگویـــم کـــه
متضـــاد اینهـــا هـــم درایـــن محلـــه پیـــدا میشـــود! راســـتی چنـــد
ســـال اســـت کـــه در محلـــهمـــا خانههایـــی دائـــر شـــده اســـت کـــه
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دوســـت دارنـــد مـــا کـــودکان ،خودمـــان شـــهرمان را بســـازیم و کمـــک
میکننـــد کـــه مـــا اســـتعدادهای خـــود را شـــکوفا کنیـــم!
شـــاید از خـــود بپرســـید کـــه در ایـــن خانههـــا چـــه چیزهایـــی اتفـــاق
جـــوابشـــما بایـــد بگویـــمکـــه :در ایـــن فضاهـــا آداب
میافتـــد؟ در
ِ
معاش ــرت ،فرهن ــگمناس ــب ب ــرای نگه ــداری از ش ــهرمان ،مس ــئولیتپذیری
و ...آمـــوزش داده میشـــود .جـــدا از اینهـــا مهمتریـــن فعالیـــت ایـــن
خانههـــا از نظـــر مـــن خالصـــه میشـــود در اینکـــه ایـــنافـــراد بـــه
ت و محـــروم ازتحصیـــل درس میدهنـــد تـــا
کـــودکان کار ،بـــد سرپرســـ 
آنهـــا بیســـواد نماننـــد و در ســـالهای بعـــد بـــهآ ن کودکانکمـــک
میکننـــد کـــه در مدرســـههای دولتـــی ثبتنـــامکننـــد! نـــامایـــن
خانههـــا ،خانـــه ایرانـــی اســـت،که مـــا کـــودکان آن محلـــه بیشـــتر وقـــت
خـــود را در آن میگذرانیـــم.

امید از معلم هایش درباره خانه ایرانی سوال کرده است.
پاسخ معلمها :
 .مـــن عاشـــق بچههـــام و وقتـــی دیـــدم یـــه آدمهایـــی هســـتند کـــه
خالصان ــه و پ ــاک کن ــار بچهه ــا هس ــتند ،من ــم گفت ــم بس ــم اهلل و وارد ش ــدم.
 .تمـــوم خوشـــبختی دنیـــا کنـــار بچههـــا بهـــم رســـیده فقـــط بـــا
لبخندشـــو ن .
 .وقتـــی کنـــار بچههـــام یـــه آرامـــش و حـــس قشـــنگتری بـــه زندگـــی
دارم ،انـــگار تمـــام زیباییهـــای دنیـــا یـــک جـــا کنارمـــه.
 .حت ــی وقتای ــی ک ــه حال ــم ب ــده و می ــام کن ــار بچ ــه ه ــا؛ ی ــه ن ــگاه ،ی ــه
کلمـــه باعـــث میشـــه حـــال خـــودم خـــوب بشـــه و تـــاش کنـــم مفیدتـــر
باش ــم.

اینجـــا کجاســـت؟ اینجـــا جایـــی اســـت کـــه دود و اعتیـــاد،
خـــودش را در خـــودش میزایـــد و پـــرورش میدهـــد
ســـام بـــه همـــه آنانـــی کـــه میشناســـم و نمیشناســـم ،ســـام بـــه
همهکـــس و بـــه هیچکـــس ،نمیدانـــم از کجـــا شـــروع کنـــم چـــون
کـــه اینجـــا پـــر از درد و رنجـــی اســـت کـــه نـــه ســـر و نـــه تـــه دارد.
گوشـــه کنـــارش پـــر از دود و فقـــر یـــا شـــاید پـــر از آنانـــی اســـت کـــه
باعـــث ایجـــاد ایـــن دود شـــدهاند .بـــا گذشـــتن روزهـــا بـــه تعـــداد
اف ــرادی ک ــه اعتی ــاد دارن ــد اضاف ــه میش ــود حت ــی تع ــداد کس ــانی ک ــه
فروشنده مواد هستند هم ،در اینجا افزایش مییابد.
اینجـــا کجاســـت؟ اینجـــا جایـــی اســـت کـــه دود و اعتیـــاد ،خـــودش را
در خـــودش میزایـــد و پـــرورش میدهـــد .شـــاید ایـــن فقـــر بســـیار
ســـهمگین اینجـــا باعثآلـــوده شـــدن نفسهـــای گـــرم کـــودکان شـــود
یـــا شـــاید ایـــن دود باعـــث از همپاشـــیدن یـــک خانـــواده شـــود یـــا
باعـــث دوری یـــک کـــودک از پـــدر و مـــادرش و نداشـــتن محبـــت آنهـــا
گ ــردد ،ی ــا اینک ــه ای ــن دود باع ــث فروخت ــه ش ــدن ک ــودک ،توس ــط پ ــدر
و مادرش شود.
شـــاید ایـــن دود ،زندگـــی یـــک کـــودک ،یـــک کشـــور و یـــک جامعـــه را
جـــور دیگـــری رقـــم بزنـــد.
بـــرای مثـــال ممکـــن اســـت یـــه کـــودک بـــا دوری از خانـــواده خـــود در
کوچههـــا و خیابانهـــا آواره شـــود ،ممکـــن اســـت زندگـــی ســـخت او،
او را وادار به هر کاری کند.
متاس ــفانه در اینج ــا کودکان ــی هس ــتند ک ــه اس ــیر ای ــن دود و فق ــر ش ــده
انـــد.
وقتی از کنار کوچه و خیابانهای اینجا می گذری مردی جوان را میبینی که دارد با
آمپول موادی را به بدن تزریق میکند.
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پرستو  13 ،ساله ،از خانه ایرانی خاکسفید

یعنـــی چـــه؟ یعنـــی اینکـــه او چـــاره درد خـــود را ایـــن میدانـــد کـــه
حاضـــر اســـت بـــه خاطـــرش بـــدن خـــود را هـــر روز بـــا دســـت خـــود
ســـوراخ کنـــد.
وقتـــی از پارکهـــای اینجـــا میگـــذری کســـی را میبینـــی کـــه پیـــپ
و فنـــدک بـــه دســـت ،دارد مـــوادی را میکشـــد ،چـــرا؟ چـــون کـــه او
هـــم داروی ایـــن رنـــج را همیـــن میدانـــد.
وقتـــی از چهـــارراه اینجـــا عبـــور میکنـــی کودکـــی بـــا لباسهـــای
پـــاره و کثیـــف و پاهـــای برهنـــه میبینـــی کـــه اســـپند بـــه دســـت بـــا
دســـتان کوچکـــش گوشـــه کنـــار هـــر ماشـــینی را میگیـــرد و از آنهـــا
کمـــک میخواهـــد .کمـــک بـــرای چـــه؟ بـــرای ایـــن کـــه او از آنهـــا
مقـــداری پـــول بگیـــرد کـــه هنـــگام بازگشـــت بـــه خانـــه بـــه خاطـــر در
نیـــاوردن پـــول کتـــک نخـــورد.
دلیـــل کتـــک خوردنـــش چیســـت؟ ایـــن اســـت کـــه پـــدر و مـــادرش
اعتی ــاد دارن ــد و پول ــی را ک ــه او مــیآورد را ب ــرای خری ــد م ــواد نی ــاز
دارنـــد ...
اینجاکجاست؟!
نامشچیست؟؟؟
اینجا خاک سفید است ،جایی که سرشار از فقر و دود است ...

شماره 15
اسفند 1395

مادر پروین هم اوضاع عادی و روبهراهی نداشت و همهی اینها باعث شده بود پروین تبدیل شود به کتکخور خانواده و کود ِک مطرود و مغضوب پدر.

خانم رحمانی روانشناس خانهی علم بود و اختصاصی با پروی ِن  7ساله کار میکرد.
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دستان
کوچک
من

ویترین

یک ساعتی که پسر
را سالها بزرگ کرد

وقتــی بــه مدرســه میرســیم بایــد از یــک زمیــن خاکــی بزرگتــر بگذریم،کــه در آنجــا هــم افــراد معتــاد
دی ــده میش ــوند! ازخ ــودم میپرس ــم چ ــرا هیچک ــس اقدام ــی ب ــرای جمــعآوری ای ــن اف ــراد نمیکن ــد؟
مرتضی  13 ،ساله ،از خانه ایرانی شهرری

وقتـــی مـــادرم میخواســـت از خانـــه بیـــرون بـــره ،از همـــهی اعضـــای خانـــواده خداحافظـــی کـــرد ،بـــرادرم ،امیـــر ،نمیخواســـت بـــا مـــادرم بیـــرون
ب ــره ،ام ــا م ــادرم به ــش گف ــت:
« پسرم باید بریم پیش دکتر تا منو معاینه کنه .بعدش برات یه عالمه خوراکی خوشمزه میخرم».
امیـــر قبـــول کـــرد تـــا بـــا مـــادرم بـــره .اونـــا رفتنـــد .چنـــد ســـاعت از رفتـــن شـــون میگذشـــت و داشـــت شـــب میشـــد .پـــدرم نگـــران بـــود و
همـــش میگفـــت چـــرا مـــادر و بـــرادرت نیومـــدن.
همین موقع بود که زنگ زدن ،یک نفر گفت:
« یک ماشین به یک خانم و پسر بچه زد و فرار کرد»...
من شوکه شده بودم .پدرم که حال منو دید ازم پرسید چی شده ،اما من نمی تونستم جوابشو بدم .دوباره پرسید،گفتم:
«یک ماشین به مامان و امیر زده و فرار کرده!»
پاهام از ترس میلرزید ،نمیتونستم باور کنم این اتفاق چطور افتاده!
پدرم اول با شنیدن این خبر از هوش رفت و بعد رفت ببینه اونها زنده هستند یا نه .رفت تا اونها رو ببره بیمارستان.
یک ساعت گذشت ،پدرم زنگ زد و گفت مادر و امیر از دنیا رفته اند.
ما اون ها رو به خاک سپردیم.
باالخ ــره پلی ــس رانن ــده رو دس ــتگیر ک ــرد .پ ــدرم صب ــح و ش ــب گری ــه م ــی ک ــرد و ای ــن ج ــوری ب ــود ک ــه مری ــض ش ــد .م ــدام خلطهاش ــو مــیداد
آزمایـــش و مـــن میدیـــدم کـــه تـــوی خلطهـــاش خـــون هســـت .امـــا اون ایـــن موضـــوع رو قایـــم میکـــرد و مـــا یـــک ســـال بـــا ایـــن درد زندگـــی
کردی ــم.
هر وقت یاد پدر و مادرم می افتم گریهام میگیره .مادرم مثل گلی بود که از ریشه کنده شد.
این درد برای همیشه در دل ما میمونه.
«گلم از دستم افتاد زیر پاهای مردم؛
برگهایش از هم جدا شدند ،ولی او درد را نمیفهمید.
اما من درد را احساس میکردم .هزار نفر روی برگهایش پا گذاشتند و گلم له و له تر و درد من بیشتر شد.
گلم را از دست دادم و درد در من ماندگار شد.
ای کاش قدرش را بیشتر میدانستم».
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قصه اپوریق« ابغبون» :

فاطمه 10 ،ساله  ،از خانه ایرانی خاکسفید
دســـتانم را جلـــوی مـــردی
میبـــرم و وقتـــی میبینـــم
دســـتانم را برمیگردانـــد،
احســـاس میکنـــم کـــه
دیگـــر دســـتی نـــدارم

کودکـــی هســـتم زخـــم خـــورده کـــه از ســـرو بالـــم خـــون میریـــزد و اشـــکانم المـــاس شـــوری اســـت کـــه بـــرای گریـــه کـــردن خیلـــی زود هســـتند
و دســـتانم بـــرای گدایـــی کوچـــک .و هـــر روز افســـوس نـــان داغـــی را میکشـــم کـــه در دســـت پـــدرم نیســـت .او کـــه هـــر روز از جلـــوی مـــن
میگـــذرد و جـــوری مـــرا نـــگاه میکنـــد کـــه انـــگار از مـــن نفـــرت دارد .آه ایـــن زندگـــی خیلـــی زیباســـت و نفـــرت آمیـــز!
دســـتانم را جلـــوی مـــردی میبـــرم و وقتـــی میبینـــم دســـتانم را برمیگردانـــد ،احســـاس میکنـــم کـــه دیگـــر دســـتی نـــدارم .پـــدرم رفـــت ،ولـــی
مـــادری دارم کـــه از مـــن مواظبـــت میکنـــد .در خیابانهـــا مـــیدوم پابرهنـــه ،و در پاهایـــم شیشـــه مـــیرود ،ولـــی آهـــی نمیکشـــم؟ چـــرا؟؟؟
برای این که دردی که پدرم کشید بدتر از درد من است!

خداحافظی
رقیه 14 ،ساله ،از خانه ایرانی مولوی

ی ــک)

مـــن هســـتم کـــه تصمیـــم میگیـــرم کـــه چگونـــه زندگـــی کنـــم.
انتخابهایـــم از همیـــن حـــاال شـــروع میشـــود .یـــه زندگـــی بـــدون
غــم ،بــدون درد ،بــدون دشــمن ،بــدون شکســت و بــدون شــما ...

امـــا مـــن نمیخواهـــم ایـــن کار را انجـــام بدهـــم .چـــرا مجبـــورم میکنیـــد .نکنـــد از دســـتم
خســـته شـــدهاید؟ مـــن حـــق انتخـــاب نـــدارم؟ میدانیـــد مـــن چنـــد ســـاله هســـتم؟ دیگـــر ،میتوانـــم
تصمیـــم درســـت را بگیـــرم .میدانـــم زندگـــی مـــن کجـــا بایـــد درســـت شـــود .شـــما فقـــط یـــک دوســـت
هســـتید تـــا بـــه همیـــن جـــا هـــم کـــه بـــه جـــای مـــن در زندگـــیام انتخـــاب کردهایـــد کافیســـت.
نمیدانـــم چـــرا آنقـــدر بـــه شـــما اعتمـــاد دارم .نمیدانـــم چـــرا متوجـــه نشـــدهام کـــه تـــا بـــه امـــروز مـــرا
ماننـــد قلمـــی هـــر جـــای کاغـــذ کـــه خواســـتهاید کشـــیدید .زندگـــیام خطخطـــی ســـت .بـــدون آن کـــه
حت ــی قلم ــی در دس ــت بگی ــرم .از همی ــن ج ــا و همی ــن ح ــاال تمام ــش میکن ــم .دیگ ــر روی دنی ــای م ــن
هیـــچ تأثیـــری نخواهیـــد داشـــت .کاش حداقـــل میتوانســـتم ببینمتـــان .کاش میتوانســـتم لمســـتان کنـــم.
امـــا فقـــط میدانـــم کـــه بودیـــد .چـــون احساســـتان میکـــردم .میدانـــم کـــه درد و دلهایـــم را گـــوش
میدادیـــد و همیشـــه کنـــارم بودیـــد .مـــن هیـــچکاری را بـــدون شـــما انجـــام نمـــی دادم .هیـــچ تصمیمـــی
ب ــدون ش ــما نم ــی گرفت ــم .هی ــچ وق ــت ناراحت ــم نمیکردید.کن ــار ه ــم ش ــاد بودی ــم .همیش ــه بهتری ــن راه
را پیـــش پاهایـــم میگذاشـــتید .امـــا چـــرا امـــروز آنقـــدر مـــرا تحـــت فشـــار میگذاریـــد؟ چـــه چیـــزی
عـــوض شـــده ؟ نگوییـــد کـــه عـــوض شـــدهام .چـــون میدانـــم کـــه همـــان کـــه بـــودم هســـتم .مـــن بـــودم
ک ــه ش ــما را در زندگ ــی انتخ ــاب ک ــردم .م ــن خواس ــتم ب ــرای م ــن انتخ ــاب کنی ــد و دس ــتم را روی قل ــم
هدایـــت کنیـــد .امـــا شـــما فقـــط دوســـت هســـتید .ولـــی نمیدانـــم واقعـــی هســـتید یـــا نـــه .امـــا مـــن
امـــروز بـــا انتخـــاب زندگـــی آزادانـــه ،شـــما را از زندگـــیام حـــذف میکنـــم .میدانیـــد ،حتـــی تاکنـــون
از بودنتـــان هـــم اطمینانـــی نداشـــتم .شـــاید خیالـــی بیـــش نباشـــید .در هـــر صـــورت دیگـــر نمیخواهـــم در
هیـــچ مســـائلی دخالـــت کنیـــد .تمـــام شـــد ،دیگـــر نیســـتید ،برویـــد .از ذهنـــم برویـــد و دیگـــر هـــم بـــاز
نگردی ــد .ن ــه ،م ــن ب ــدون ش ــما تنه ــا نمیش ــوم .ش ــاید تاکن ــون تنه ــا ب ــودم و دیگ ــر نیس ــتم .م ــن هس ــتم
کـــه تصمیـــم میگیـــرم کـــه چگونـــه زندگـــی کنـــم .انتخابهایـــم از همیـــن حـــاال شـــروع میشـــود .
یـــک زندگـــی بـــدون غـــم ،بـــدون درد ،بـــدون دشـــمن ،بـــدون شکســـت و بـــدون شـــما  ...چقـــدر خـــوب
اس ــت ک ــه دیگ ــر زندگــیام را ص ــرف کس ــانی ک ــه اص ــا وج ــود ندارن ــد نمیکن ــم .چق ــدر خ ــوب اس ــت
کـــه دیگـــر ذهنـــم خالـــی شـــده از افـــکار پـــوچ و بیهـــوده .چقـــدر نبودنتـــان خـــوب اســـت .هـــر چنـــد
انتخ ــاب بودنت ــان ه ــم ب ــا م ــن ب ــود .ام ــا از انتخ ــاب ام ــروزم راض ــی هس ــتم.
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خوب هم نتیجه گرفته بودیم.

دختری که چند ماه پیش ،ورودش به خانهی علم مساوی بود با استیصال ناظم و مربی و صغیر و کبیر ،حاال خیلی خوب شده بود.
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ِ
سیاه خانه ما
درِ

ویرتین

خانـــه ایرانـــی دنیایـــی
زیبـــا بـــا مفهـــوم اصیـــل
اســـت.
انســـانیت
رقیه 14 ،ساله ،از خانه ایرانی مولوی

دو)

در س ــیاه خان ــه م ــا م ــرزی بی ــن دو دنی ــای متف ــاوت اس ــت.
ه ــر ب ــار ک ــه از ای ــن م ــرز عب ــور میک ــردم خالــهای ب ــا آغ ــوش
ب ــاز منتظ ــرم ب ــود ت ــا در کن ــارش تم ــام غ ــم و غصهه ــا را فرام ــوش
کنـــم و دور بریـــزم .بعـــد از ایـــن مـــرز ،دیگـــر مـــن یـــک دختـــر
افغانســـتانی متفـــاوت نیســـتم .دیگـــر مهـــم نیســـت کـــه بـــا لهجـــه
بلوچـــی حـــرف میزنـــم یـــا پاکســـتانی .فرقـــی نمیکنـــد کـــه چـــه
لباسهایـــی بـــه تـــن دارم .کســـی از جســـم مـــن ایـــراد نمیگیـــرد.
کســـی نمیگویـــد کـــه چـــرا پوســـتت ســـیاه اســـت یـــا چـــرا
دماغ ــت ک ــج و کول ــه اس ــت و ی ــا  ...در ای ــن خان ــه م ــن ه ــم ی ــک
انس ــان ب ــا اس ــتعداد مانن ــد هم ــه هس ــتم .دوس ــتی را فهمی ــدهام؛ ی ــک
پارچگ ــی دی ــدهام ،عش ــق را احس ــاس ک ــرده ام .ی ــاد گرفت ــن و ی ــاد
دادن را آموختــهام؛ ی ــک روز مث ــل همیش ــه از ای ــن م ــرز ب ــا لبخن ــد
عبـــور میکـــردم ،کـــه ناگهـــان پســـر بچـــهای بـــا شـــوق پریـــد
بغل ــم و گف ــت :س ــام خال ــه رقی ــه چق ــدر دی ــر اوم ــدی .بی ــا بری ــم
ب ــا ه ــم درس بخوانی ــم .نشس ــتم بغل ــش ک ــردم و گفت ــم  :چش ــم! دل ــم
میخواســـت از خوشـــحالی گریـــه کنـــم .ایـــن اتفـــاق بـــزرگ تریـــن
لحظ ــه ی زندگ ــی ام ب ــود .فهمی ــدم ک ــه ب ــه آرزوی ــم رس ــیده ام .من ــم
ت ــا ح ــدودی خال ــه ای ش ــده ام ک ــه میتوان ــم ب ــا بودن ــم کودک ــی
را خوش ــحال کن ــم .ول ــی خیل ــی زودت ــر از وقت ــی ب ــود ک ــه انتظ ــار
داش ــتم .در ای ــن خان ــه ناخ ــودآگاه عش ــق ورزی ــدن ،دوس ــت داش ــتن،
کنارهـــم بـــودن ،خـــوب دیـــدن و شـــاد کـــردن را یـــاد میگیریـــم.
خان ــه ایران ــی دنیای ــی زیب ــا ب ــا مفه ــوم اصی ــل انس ــانیت اس ــت ،ک ــه
پای ــه های ــش ب ــر اس ــاس دوس ــتی و محب ــت س ــاخته ش ــده اس ــت.
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بای ــد نگاه ــش م ــی ک ــرد .ان ــگار قلب ــش در چش ــمانش مــیزد وقت ــی فهمی ــد میتوان ــد ب ــه
چیزهای ــی ک ــه ت ــا ب ــه ح ــال فق ــط ت ــوی تلویزی ــون و روی دوش آدمهای ــی ک ــه ت ــو مت ــرو
و خیابانهـــا دیـــده بـــود دســـت بزنـــد و حتـــی خـــودش یـــاد بگیـــرد کـــه چطـــور بایـــد
یـــک صـــدای خـــوب از آن در بیـــاورد .بابـــت یـــاد گرفتنـــش هـــم پـــول و هزینـــهای جـــز
ت ــاش و حف ــظ عش ــقش ب ــه آن وس ــیله ج ــذاب و گ ــوش ک ــردن ب ــه ح ــرف آدم های ــی ک ــه
س ــاز زدنش ــون ای ــن بچ ــه را ب ــه ذوق آورده و ب ــا ج ــان و دل و هم ــه وجودش ــان ب ــی هی ــچ
چشـــم داشـــتی میآینـــد و یـــادش میدهنـــد؛ نبایـــد پرداخـــت کنـــد.
فهمی ــد ک ــه ش ــاید ی ــک روز وقت ــی ی ــاد گرف ــت آهن ــگ بزن ــد ب ــه ج ــای ب ــه زور فروخت ــن
ـش س ــر و آدام ــس آن ه ــم ب ــا کل ــی التم ــاس و ب ــا کل ــی ت ــاش
دس ــتمال کاغ ــذی و ک ـ ِ
تـــا بـــا آن جثـــه کوچـــک صدایـــش بـــه همـــه برســـد میتوانـــد ،ســـازی کـــه خـــودش
روزی میخـــرد را در دســـتان کوچکـــش بگیـــرد و شـــروع بـــه نواختـــن کنـــد و لبخندهایـــي
ک ــه از روی تحس ــین اس ــت را ن ــگاه کن ــد و پ ــول دربی ــاورد.
چطـــور بچـــهای شـــش هفـــت ســـاله میتوانـــد اینقـــدر اقتصـــادی باشـــد .ایـــن از آنجایـــی
شـــروع میشـــود کـــه بچـــه بـــه جـــای بـــازی کـــردن بـــا اســـباب بازیهایـــی کـــه پـــدر
و مـــادرش برایـــش خریدنـــد بایـــد بـــرود کار کنـــد و پـــول دربیـــاورد .آن هـــم نـــه بـــه
انـــدازه تـــوان جثـــه کوچکـــش بلکـــه بـــه قـــدری کـــه بـــه او گفتـــه میشـــود .او مجبـــور
اســـت دنیـــا را در ذهـــن کوچـــک و قلـــب بزرگـــش بـــا پـــول بســـنجد نـــه بـــا توجـــه بـــه
حرفهایـــی کـــه مـــردم بابـــت کارش بـــه او میزننـــد و نـــه بـــا لبخنـــد ترحـــم آمیـــزی
کـــه بعضـــی آدمهـــا بـــه او دارنـــد.
ای ــن بچ ــه بای ــد محب ــت واقع ــی را ب ــا چش ــمانش ببین ــد و ب ــا قلب ــش ح ــس کن ــد .وقت ــی
مرب ــی موس ــیقی ی ــا ب ــه ق ــول خودش ــان عم ــو ي ــا خال ــه م ــی آی ــد و کن ــارش مینش ــیند و
دســـتهای کوچـــک و ســـیاهش را میگـــذارد روی ســـاز و بهـــش میگویـــد کـــه چطـــور
بایـــد بزنـــد .دســـتهایی کـــه خیلیهـــا حتـــی حاضـــر نیســـتند بـــرای چنـــد لحظـــه
لمس ــش کنن ــد.

ذوقـــش وقتـــی واقعـــی میشـــود کـــه مربـــی موســـیقی
بـــه او میگویـــد بـــرود ببینـــد بیـــن اینهـــا کدامشـــان
را دوســـت داری بـــرو ســـمتش و بـــازی کـــن ببینـــم
کدامتـــان صـــدای بامزهتـــر درمـــی آوری تـــو یـــا
دوســـتهایت.
او میفهمـــد کـــه عمـــو يـــا خالـــه بـــه او اجـــازه داده
ک ــه خ ــودش چی ــزی را ک ــه دوس ــت دارد انتخ ــاب کن ــد.
اول ــش میترس ــد ک ــه خراب ــش کن ــد ول ــی ب ــا ذوق ب ــه
س ــمت س ــاز دوس ــت داش ــتنیش رفت ــه و ب ــا آن کلنج ــار
مـــیرود .یـــک رقابـــت دوســـت داشـــتنی بـــا صداهـــای
وحشـــتناک بـــا صـــدای بلنـــد خندههـــای بچههـــا.
و ای ــن صداه ــا ن ــه تنه ــا مرب ــی را آزار نمیده ــد ،بلک ــه
ب ــا عش ــق و ذوق بیش ــتر ب ــه ش ــاگردها ن ــگاه میکن ــد.
ایـــن بچههـــا همـــان بچههایـــی هســـتند کـــه معلمشـــان
بـــه آن هـــا بـــه چشـــم کســـانی نـــگاه میکننـــد کـــه
قـــرار اســـت هنرمنـــد کشورشـــان بشـــود ،نـــه تصویـــری
کـــه او از آینـــده خـــودش و ســـاز زدن در خیابـــان دارد.
ک ــودک م ــا اولی ــن ت ــرس و اس ــترس موس ــیقی رو کن ــار
دوســتها و عموه ــای دوس ــت داش ــتنیاش در ده س ــالگی
تجربـــه میکنـــد.

ســــــــــازیکه

برای همیشه کوک شد

ای ــن بچهه ــا هم ــان بچههای ــی هس ــتند ک ــه
معلمشـــان بـــه آن هـــا بـــه چشـــم کســـانی
نـــگاه میکننـــد کـــه قـــرار اســـت هنرمنـــد
زهرا  17 ،ساله ،از اعضای اتاق موسیقی

شماره 15
اسفند 1395

شماره 15
اسفند 1395

نقاشی میکشید برای مربیهایش .کالسها را مرتب میآمد و مینشست سر کالس.

حرف مرب ی را گوش میکرد و کافی بود بگوییم « پروین خانم! این کار که االن داری میکنی درسته ؟» تا اگر اشتباهی هم میکرد ،دست بکشد.
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گفتگو

یــک کــودک چطــور میتوانــد مــادر شــود
و یـــک کـــودک دیگـــر را تربیـــت کنـــد؟

آیا شما این مسأله را به مثابه یک آسیب اجتماعی میبینید؟
شـــوند .ولـــی ازدواج نـــه ازدواج و نـــه طـــاق آســـیب محســـوب نمـــی
نـــه ازدواج و نـــه طـــاق آســـیب محســـوب نمی
نادرســـت و طـــاق نادرســـت ،میتوانـــد بســـتری بـــرای آســـیب هـــای شـــوند .ولـــی ازدواج نادرســـت و طـــاق نادرســـت مـــی
اجتماعـــی باشـــند؛ حتـــی ازدواج کـــودکان اگـــر بـــر مبنـــای قانـــون توانـــد بســـتری بـــرای آســـیب هـــای اجتماعـــی باشـــند.

گفتگو با سید حسن موسوی چلک ،رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در زمینه ازدواج کودک

باشـــد ،بـــه خـــودی خـــود آســـیبزننده نیســـت.

گفتگو از :سارا رضایی

در مناطـــق حاشـــیهای بـــه دلیـــل عامـــل هایـــی از قبیـــل اعتیـــاد
ش ــدید خان ــواده خصوص ـاً ب ــه مخدره ــای صنعت ــی ،ازدواج بس ــیاری از
ک ــودکان مهاج ــر و نی ــز ایران ــی ب ــه منزل ــه ف ــروش ک ــودک محس ــوب
م ــی ش ــود .ب ــه نظ ــر ش ــما نق ــش م ــددکاران اجتماع ــی ب ــه عن ــوان
اف ــرادی ک ــه بای ــد در ای ــن قضی ــه میانجیگ ــری و مداخل ــه کنن ــد
و ب ــه نوع ــی در سیاســتگذاری ای ــن ح ــوزه جری ــان س ــازی کنن ــد و
بس ــتر تغیی ــر قوانی ــن را فراه ــم کنن ــد ،چیس ــت؟

چنانچـــه کودکـــی را ســـن زیـــر  18ســـال تعریـــف
نماییـــم مـــی تـــوان گفـــت در ایـــران بـــا واقعیـــتِ
ازدواج کـــودکان مواجـــه هســـتیم .در قانـــون حداقـــل
ســـن ازدواج بـــرای دختـــران  13ســـال و بـــرای پســـران
 15ســـال تعییـــن شـــده اســـت ولـــی در همـــان قانـــون
س ــه اس ــتثناء ب ــه منظ ــور ایج ــاد ام ــکان ثب ــت ازدواج در
ســـنین پایینتـــر نیـــز وجـــود دارد.
در حـــال حاضـــر آمـــار ایـــن گونـــه ازدواجهـــا در
ایـــران ســـاالنه بیـــن  40تـــا  50هـــزار نفـــر اســـت کـــه
در ایـــن میـــان ســـهم دختـــران بیشـــتر از پســـران اســـت.
ای ــن آم ــار محرمان ــه نیس ــت و در س ــالنامه آم ــاری ثب ــت
اح ــوال و در س ــایت س ــازمان ثب ــت اح ــوال ه ــم موج ــود
اســـت.
مـــا بایـــد از چنـــد زاویـــه بـــه ایـــن موضـــوع نـــگاه
کنیـــم :یکـــی اینکـــه آیـــا ایـــن مســـأله بـــا قانـــون
مغایـــرت دارد؟ اگـــر مـــا قانـــون کشـــور خودمـــان را در
نظـــر بگیریـــم ،ازدواج دختـــران زیـــر  13ســـال و پســـران
زیـــر  15ســـال بـــا قانـــون مغایـــرت دارد .امـــا اگـــر از
دایـــره محدودیتهـــای قانونـــی بیـــرون بیاییـــم ،آیـــا
عـــرف جامعـــه میپذیـــرد فـــرد 13ســـاله مـــادر شـــود؟
آیـــا یـــک فـــرد 13ســـاله میتوانـــد یـــک خانـــواده را
و روابـــط اجتماعـــی بـــا خانـــواده شـــریک زندگـــیاش را
مدیریـــت کنـــد؟ و در شـــرایط بحرانـــی رفتـــار منطقـــی
داشـــته باشـــد؟
اگ ــر بخواهی ــم ی ــک تحلی ــل کل ــی در ای ــن ح ــوزه داش ــته
باش ــیم بای ــد ای ــن گون ــه بی ــان کنی ــم ک ــه حت ــی اگ ــر
از نظـــر فیزیکـــی و جســـمی هـــم ازدواج بـــرای ایـــن
اف ــراد مش ــکلی ایج ــاد نکن ــد ،بل ــوغ روان ــی و اجتماع ــی
کـــه طبیعتـــاً یـــک مســـأله مهـــم در ازدواج اســـت تأمیـــن
نمیشـــود .یـــک کـــودک چطـــور میتوانـــد مـــادر
ش ــود و ی ــک ک ــودک دیگ ــر را تربی ــت کن ــد؟ ب ــه همی ــن
دلیـــل در بحثهـــای کارشناســـی انجـــام شـــده در حیـــن
اصـــاح قانـــون ازدواج و بـــه منظـــور افزایـــش ســـن
ازدواج دختـــر از  9ســـال بـــه  13ســـال تحلیلهـــای
زی ــادی در ای ــن ارتب ــاط وج ــود داش ــت .ب ــا ای ــن ح ــال
ب ــا وج ــود س ــه اس ــتثنائی ک ــه در قان ــون تعری ــف ش ــد،
میتـــوان طبـــق قانـــون ،همـــان مرزهـــای ســـنتی را هـــم
نادیـــده گرفـــت.
زاوی ــه دیگ ــر ای ــن موض ــوع آن اس ــت ک ــه وقت ــی ای ــن
اف ــراد نتوانن ــد ش ــریک زندگ ــی خوب ــی باش ــند ،ممک ــن
اســـت در همیـــن ســـنین طـــاق بگیرنـــد .در کشـــور،
ط ــاق زی ــر 18س ــال داری ــم؛ ف ــرد 14-13س ــاله ای ک ــه
دوران بلـــوغ را میگذرانـــد و کودکـــی نکـــرده ،ناگهـــان
زن ی ــا م ــرد ش ــده اس ــت .ای ــن ف ــرد ب ــا مش ــکالت عمی ــق
و فراوان ــی درگی ــر خواه ــد ش ــد و بعض ــی اوق ــات ای ــن
مشـــکالت بـــه قـــدری اســـت کـــه بـــا ســـختی زیـــادی
مجبـــور بـــه طـــاق میشـــود .جامعـــه مـــا بـــه ایـــن
ف ــرد ت ــا پای ــان عم ــر برچس ــب ط ــاق میزن ــد و ای ــن
برچســـب بـــر روی او باقـــی خواهـــد مانـــد.
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تصویرگر  -سعیده رضایی بدر

بــه طــور کلــی ازدواج کــودکان را از بعــد فرهنگــی-
اجتماع ــی چط ــور ارزیاب ــی میکنی ــد؟

متأســـفانه در دیـــدگاه معیـــوب جامعـــه مـــا ،فـــرد طالقگرفتـــه مثـــل ماشـــین چکـــش
خـــورده اســـت و واقعیـــتِ ایـــن جدایـــی ،در آینـــده تبعـــات و فشـــار روانـــی زیـــادی
بـــرای او خواهـــد داشـــت .اگـــر ایـــن فـــرد پشـــتوانه خانوادگـــی هـــم نداشـــته باشـــد بـــه
مرات ــب مش ــکالتش بیش ــتر میش ــود .چ ــه بس ــا ی ــک ط ــاق نادرس ــت در چنی ــن ش ــرایطی
حتـــی میتوانـــد زمینـــه گرایـــش بـــه آســـیبهای اجتماعـــی دیگـــر را نیـــز فراهـــم
کن ــد .بح ــث بع ــدی هزینــهای اس ــت ک ــه جامع ــه پرداخ ــت خواه ــد ک ــرد .ف ــردی ک ــه
میتوانســـت ادامـــه تحصیـــل دهـــد ،یـــک زندگـــی خوبـــی را در آینـــده شـــروع کنـــد و
ب ــه عن ــوان بخش ــی از چرخ ــه نی ــروی انس ــانی کش ــور محس ــوب ش ــود ،در هم ــان مرحل ــه
چنـــان زمینگیـــر میشـــود و عمــ ً
ـا در اکثـــر مواقـــع تـــوان دوبـــاره ایســـتادن و حرکـــت
ک ــردن را ن ــدارد .ع ــاوه ب ــر آن تبع ــات دیگ ــری ه ــم ب ــرای جامع ــه دارد :ب ــه عن ــوان مث ــال
چنانچـــه نیـــاز بـــه حمایـــت دولـــت داشـــته باشـــد ،دولـــت مجبـــور بـــه ارائـــه حمایـــت
ه ــای اجتماع ــی ب ــه ای ــن ف ــرد م ــی ش ــود ک ــه ای ــن موض ــوع خ ــود هزین ــه ی زی ــادی
را ب ــه دول ــت تحمی ــل م ــی نمای ــد .چنانچ ــه در اث ــر ای ــن ازدواج فرزن ــدی متول ــد ش ــده
باشـــد ،عـــوارض ایـــن ازدواج نادرســـت و طـــاق ناشـــی از آن ،زندگـــی ایـــن فرزنـــد را
نیـــز تحـــت تاثیـــر قـــرار خواهـــد داد .لـــذا از هـــر طـــرف نـــگاه کنیـــم در ایـــن مســـاله
س ــودی نیس ــت؛ چ ــه از لح ــاظ خ ــودش چ ــه از لح ــاظ خان ــواده ،بچ ــه ،همس ــر و جامع ــه.
بع ــد از ط ــاق مش ــکالت دیگ ــری ه ــم ع ــارض خواه ــد ش ــد؛ ای ــن مش ــکالت میتوان ــد
فش ــارهایی را ب ــه ف ــرد وارد کن ــد و باع ــث ب ــروز رفتارهای ــی ش ــود ک ــه ب ــه هی ــچ ش ــکلی
نت ــوان آن را مدیری ــت و کنت ــرل ک ــرد مث ــل خودکش ــی ،همسرکش ــی و ...

مـــددکاران در چنـــد بخـــش میتواننـــد ایفـــای نقـــش داشـــته باشـــند:
یکـــی از ایـــن بخـــش هـــا برنامهریـــزی بـــرای اطالعرســـانی و
آگاهس ــازی اس ــت .در ای ــن ارتب ــاط بای ــد متناس ــب ب ــا نی ــاز م ــردم در ه ــر
منطقــهای اولویته ــای آموزش ــی را تعیی ــن کنن ــد؛ در منطق ــه ای مح ــور،
فق ــر اس ــت؛ در منطق ــه ای خش ــونت والدی ــن اس ــت؛ در منطق ــه ای ف ــروش
کـــودک اســـت؛ در منطقـــه دیگـــر دیگـــر محـــور ،ناپـــدری یـــا نامـــادری
اس ــت؛ بس ــتگی ب ــه ش ــرایط ه ــر منطق ــه دارد .بع ــد از انج ــام نی ــاز س ــنجی
بایســـتی برنامهریـــزی آموزشـــی در راســـتای ارائـــه اطالعـــات درســـت
انجـــام گیـــرد؛ هـــم بـــه کـــودکان هـــم بـــه والدیـــن و هـــم بـــه ســـایر
کس ــانی ک ــه در ای ــن ح ــوزه در ح ــال کار هس ــتند ،مث ـ ً
ـا مس ــئول ثب ــت
ازدواج و طـــاق .حـــوزه دیگـــری کـــه مـــددکاران میتواننـــد حضـــور
فعـــال داشـــته باشـــند محیطهایـــی اســـت کـــه بچههـــا حضـــور دارنـــد
مثـــل :مدرســـه ،مســـجد ،تشـــکلهای غیردولتـــی و هیأتهـــای مذهبـــی.
در بخـــش دیگـــر ،نقـــش مـــددکاران مداخلـــه اســـت .آنجـــا کـــه افـــراد
بـــه هـــر دلیلـــی دچـــار مشـــکالتی میشـــوند .مداخلـــه در مـــددکاری
بای ــد س ــه ویژگ ــی داش ــته باش ــد :تخصص ــی باش ــد؛ ب ــه موق ــع باش ــد؛ در
دس ــترس باش ــد .ب ــه موق ــع اف ــراد شناس ــایی ش ــوند ،ب ــه موق ــع خدم ــات
را دریاف ــت نماین ــد ،خدمات ــی ک ــه تخصص ــی باش ــد و ب ــه راحت ــی بتوانن ــد
بـــه آن خدمـــات دسترســـی داشـــته باشـــند .مـــددکاران در ایـــن حـــوزه
میتواننـــد ایفـــای نقـــش داشـــته باشـــند؛ چـــه در بخـــش دولتـــی و چـــه
در بخ ــش غی ــر دولت ــی.
بخ ــش س ــوم مرب ــوط ب ــه اف ــرادی اس ــت ک ــه ازدواج ناموفق ــی داش ــته ی ــا
در ازدواج بـــه هـــر دلیـــل دچـــار اختالفاتـــی شـــدهاند .ایـــن افـــراد بعـــد
از مداخل ــه بای ــد بتوانن ــد ب ــا آرام ــش ب ــه زندگ ــی بازگردن ــد .ب ــه ای ــن
بخ ــش توانمندس ــازی و پیش ــگیری س ــطح س ــه گفت ــه م ــی ش ــود .طبیعتــاً
مـــددکاران هـــم در ایـــن بخـــش و هـــم در پیشـــگیری ســـطح یـــک و دو
میتواننـــد نقـــش داشـــته باشـــند.
نق ــش دیگ ــر م ــددکاران در نیازس ــنجی اس ــت؛ پژوهشهای ــی ک ــه انج ــام
میدهنـــد و اولویتهـــا را اســـتخراج میکننـــد .بـــا اینکـــه ممکـــن
اس ــت پ ــس از آن در تدوی ــن برنام ــه حض ــوری نداش ــته باش ــند؛ کارش ــان
بســـیار تأثیرگـــذار اســـت .بعضـــی مواقـــع مـــددکار نقـــش محـــوری دارد
یعنـــی خـــودش بیشـــترین نقـــش را در ارائـــه خدمـــات ایفـــا مـــی کنـــد؛
ام ــا در بعض ــی مواق ــع دیگ ــر او عضوی ــی از ی ــک تی ــم اس ــت؛ ب ــه عن ــوان
مث ــال در بخ ــش ب ــارداری ،م ــددکاری ک ــه خ ــودش نمیتوان ــد آم ــوزش
ده ــد ام ــا میتوان ــد واس ــطهای باش ــد می ــان کس ــی ک ــه تخص ــص ای ــن
موض ــوع را دارد و مددجوی ــان ب ــاردار ،ت ــا ای ــن خدم ــات آموزش ــی ب ــه
آن ــان ارائ ــه ش ــود.
نقـــش دیگـــر مـــددکار اجتماعـــی کـــه محـــدود بـــه منطقـــه جغرافیایـــی
خاص ــی نمیش ــود ،تحلی ــل وضعی ــت ازدواج و ط ــاق ک ــودکان و ع ــوارض،
پیامدهـــا و عوامـــل آن در کشـــور اســـت .ســـپس ایـــن تحلیلهـــا را بایـــد
بـــه سیاســـتگذاران و مســـؤوالن مربـــوط انعـــکاس دهـــد.
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بخـــش دیگـــر فعالیـــت مـــددکاری مربـــوط بـــه مـــاده  66قانـــون آییـــن
دادرســـی کیفـــری جدیـــد بـــا ایـــن مضمـــون کـــه تشـــکلها هـــم
میتواننـــد طـــرح دعـــوا نماینـــد ،مـــی شـــود .ایـــن یـــک اتفـــاق بـــزرگ در
دنی ــا اس ــت .م ــن زمان ــی در دانم ــارک مط ــرح ک ــردم ک ــه م ــا ای ــن قان ــون
را داریـــم ولـــی بـــاور نمیکردنـــد؛ همـــان جـــا بـــه فارســـی در اینترنـــت
جســـتجو کردیـــم و ایـــن قانـــون پیـــدا شـــد .آنهـــا تعجـــب کـــرده بودنـــد.
ایـــن نقـــش یـــک مطالبهگـــری اجتماعـــی اســـت .مـــددکاران بایـــد بـــه ســـه
دلیـــل در ایـــن حـــوزه درگیـــر باشـــند1 :ـ بـــه عنـــوان یـــک شـــهروند کـــه
بایـــد نســـبت بـــه حقـــوق شهروندیشـــان حســـاس باشـــند2 .ـ بـــه عنـــوان
ی را بـــه کســـانی کـــه بـــا آنهـــا
یـــک متخصـــص بایـــد حقـــوق شـــهروند 
ســـروکار دارنـــد ،آمـــوزش دهنـــد3 .ـ بـــه عنـــوان ســـازمانها و موسســـات
اع ــم از دولت ــی و غی ــر دولت ــی ،ب ــه منظ ــور توانمن ــد س ــازی آنه ــا در ایف ــای
نقـــش مطالبـــه گـــری در ایـــن حـــوزه .بخـــش دیگـــر را بـــا عنـــوان عـــامِ
«حساسســـازی» نـــام میگـــذارم .بـــه طـــرق مختلـــف :برگـــزاری جلســـه،
بازدیـــد ،خبـــر ،گـــزارش ،رســـانه و بـــه هـــر طریقـــی کـــه بتواننـــد ایـــن
حساس ــیت را در جامع ــه افزای ــش بدهن ــد .همی ــن کاری ک ــه ش ــما قص ــد انج ــام
آن را داریـــد.
نق ــش ه ــای دیگ ــر م ــددکاران ،معرف ــی مناب ــع اجتماع ــی ب ــه کس ــانی اس ــت
ک ــه مرتب ــط ب ــا ای ــن موض ــوع هس ــتند و حت ــی زمینهس ــازی ب ــرای معرف ــی
قوانی ــن ب ــه کس ــانی ک ــه در ارتب ــاط ب ــا ک ــودکان هس ــتند .در کش ــور هن ــد
موسســهای وج ــود داش ــت ک ــه تنه ــا وظیف ــه ی آن ارج ــاع قوانی ــن تصوی ــب
ش ــده ب ــه س ــازمان ه ــا و موسس ــات مرتب ــط ب ــود.
در کل مـــددکاران نقشهـــای مختلفـــی را در ایـــن زمینـــه میتواننـــد داشـــته
باش ــند.

شماره 15
اسفند 1395

«او» آخرش را میکشید.

69

حتـــی اگـــر از نظـــر فیزیکـــی و
جســـمی هـــم ازدواج بـــرای ایـــن
اف ــراد مش ــکلی ایج ــاد نکن ــد ول ــی
طبیعت ـ ًا بل ــوغ روان ــی و اجتماع ــی
یـــک مســـأله مهـــم در ازدواج
اســـت کـــه تأمیـــن نمیشـــود.

ت ــا االن در ای ــن ح ــوزه ،م ــددکاران ب ــه چ ــه می ــزان تاثیرگ ــذار ب ــوده
ان ــد؟

اصــ ً
ـا امـــکان نـــدارد کار بـــا کـــودک مدنظـــر باشـــد و نـــام مـــددکاران
اجتماعـــی مطـــرح نشـــود .میـــزان تاثیرگـــذاری بـــه نـــوع نـــگاه مـــا
بـــه حـــوزه مـــددکاران اجتماعـــی بســـتگی دارد .یـــک نـــگاه ســـنت ِی
مشـــکلمحور و یـــک نـــگاه نویـــن آیندهنگـــر و ســـامتنگر داریـــم.
اینهـــا کامــ ً
ـا متفـــاوت بـــا هـــم هســـتند.

پیش بینی شما از آینده این مساله چیست و چه تصویری در آینده از این
شما فکر میکنید مسئولیت این پدیدۀ (ازدواج کودکان) بیشتر بر عهده کدام نهاد پدیده ترسیم میکنید؟
اجتماعی یا دولتی است؟
پیشبینـــی ایـــن اســـت کـــه کمتـــر خواهـــد شـــد .جامعـــه نســـبت بـــه

ب ــر عه ــده هم ــه هس ــت :خان ــواده ،نهاده ــای اجتماع ــی ،رس ــانه ،نهاده ــای
فرهنگـــی و مذهبـــی .در بخـــش پیشـــگیری و اطالعرســـانی بـــه معنـــای
عـــام ،همـــه ظرفیتهـــا مـــی تواننـــد مـــورد اســـتفاده قـــرار گیرنـــد .بـــه
هیـــچ وجـــه ظرفیتهـــا را نبایـــد اولویتبنـــدی کـــرد .بـــه عنـــوان
مث ــال آم ــوزش پ ــرورش ،بهزیس ــتی ،تش ــکلهای غیردولت ــی ،وزارت ورزش
و جوانـــان (اگـــر بـــرای افـــراد زیـــر 15ســـال هـــم تعریـــف شـــده باشـــد)
همگـــی در ایـــن مســـأله نقـــش دارنـــد.

یعن ــی میفرمایی ــد نمیت ــوان ب ــرای ای ــن ام ــر متول ــی خاص ــی را در
نظ ــر گرف ــت؟

خی ــر؛ چ ــون ای ــن مس ــأله از جنس ــی نیس ــت ک ــه متول ــی خاص ــی داش ــته
باش ــد .ماهی ــت ای ــن کار ،بی ــن رش ــتهای و بی ــن بخش ــی اس ــت.
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ایـــن موضـــوع حســـاستر شـــده اســـت .اگـــر آمارهـــای ده ســـال اخیـــر
بررســـی شـــود ،مشـــاهده مـــی شـــود کـــه حداقـــل در ازدواجهـــای ثبـــت
شـــده ،آمارهـــا رونـــد رو بـــه رشـــد نداشـــته اســـت .جامعـــه نســـبت بـــه
ای ــن ن ــوع موضوع ــات آگاهت ــر خواه ــد ش ــد و کمت ــر دچ ــار مش ــکالتی از
ایـــن دســـت میشـــویم .ولـــی شـــک نکنیـــد کـــه همیشـــه آن را خواهیـــم
داشـــت و نبایـــد نســـبت بـــه آن بیتفـــاوت شـــد .در حـــال حاضـــر ازدواج
زی ــر 13س ــال را کمت ــر از قب ــل داری ــم ،ه ــر چ ــه زم ــان بگ ــذرد ،کمت ــر
میشـــود؛ دفترخانههـــا ایـــن ازدواج هـــا را ثبـــت نمیکننـــد؛ مگـــر
برخـــی مـــوارد مثـــل افغانهایـــی کـــه بـــا بچههـــای ایرانـــی ازدواج
میکننـــد و آن را ثبـــت نمیکننـــد .در کل حساســـیت بـــه انـــدازه کافـــی
ایجـــاد شـــده اســـت و دفاتـــ ِر ثبـــت کمتـــر بـــه ایـــن ســـمت میرونـــد.

نباید اینطوری میشد،

ولی شد

روایت سوم شخص حارض

مسعود بابایی

شخص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
شخص ظالم ،دوم ِ
اول ِ
اگر غایب باشیم ،ظلمت فزونی میگیرد!

راحلـــه را تـــوی دروازه غـــار ،درون یـــک زیرزمیـــن پیـــدا
کردی ــم .ب ــا م ــادری ک ــه ش ــدیدا ً اعتی ــاد داش ــت و خان ـهای ک ــه
رس ــماً پات ــوق معت ــادان ب ــود .معل ــوم نب ــود پ ــدر راحل ــه کیس ــت
و کجاســـت .هـــر بـــار ســـر میزدیـــم بـــه راحلـــه ،میدیدیـــم
کل خانـــه را دود مـــواد گرفتـــه اســـت و راحلـــه نـــای بیـــدار
ش ــدن ن ــدارد .م ــادرش ه ــم ب ــا م ــا س ــر س ــازگاری نداش ــت و
راحل ــه را هرب ــار ب ــا ی ــک مصیبت ــی میآوردی ــم خانــ ه عل ــم.
میگذش ــت ،ت ــا اینک ــه خوردی ــم ب ــه تعطی ــات عی ــد ن ــوروز
و بع ــد از عی ــد ک ــه رفتی ــم س ــراغ راحل ــه ،دیدی ــم در خانهش ــان
سوج ــو کردی ــم و فهمیدی ــم
را قف ــل زدهان ــد و کس ــی نیس ــت .پر 
مــادرش از هــر همســایه چیــزی دزدیــده و خانــه را هــم خالــی
کــرده و رفتــه و راحلــه را هــم بــا خــودش بــرده .بــه هــر جــا
س ــر زدی ــم ،نش ــانی از راحل ــه نب ــود .بهزیس ــتی ،کالنتریه ــا،
بیمارســـتانها و  . ...حتـــی ســـراغ موادفروشهـــای پـــارک
رفتی ــم ش ــاید خب ــری از راحل ــه و م ــادرش داش ــته باش ــند .دو
س ــه م ــاه کار م ــا ش ــده ب ــود گش ــتن دنب ــال راحل ــه و ناامیدت ــر
شـــدن .حتـــی احتمـــال میدادیـــم کـــه مـــادرش راحلـــه را
فروخت ــه باش ــد .فک ــر میکردی ــم تم ــام ش ــد و رف ــت .راحل ــه
ناب ــود ش ــد .خودم ــان را میخوردی ــم .آخ ــرش ه ــم پذیرفتی ــم
ک ــه نبای ــد ای ــن ط ــوری میش ــد ،ول ــی ش ــد.
بعـــد از ســـه چهـــار مـــاه از خانـــ ه علـــم زنـــگ زدنـــد کـــه:
«مـــادرش ،راحلـــه رو آورده خانـــ ه علـــم و میگـــه میخـــوام
بیـــاد اینجـــا » ...
ش ــاخ درآورده بودی ــم .بچــهای ک ــه فک ــر میکردی ــم از دس ــت
رفتـــه را مـــادری کـــه میدانســـتیم هیـــچ دلخوشـــی از مـــا
نـــدارد بـــا دســـتهای خـــودش آورده بـــود و گذاشـــته بـــود
خانــ ه عل ــم.

رفتیـــم خانـــ ه علـــم و دیدیـــم راحلـــه هســـت و
مـــادرش نـــه .دیگـــر هـــم هیچوقـــت پیـــداش
نشـــد .فقـــط آدرس خانـــهای را داده بـــود بـــه
بچههـــا .رفتیـــم ســـراغ آن آدرس و پیگیـــری
کردیـــم و فهمیدیـــم پـــدر خانـــوادهی ســـاکن آن
خان ــه -ک ــه اخی ــرا ً ف ــوت ک ــرده -س ــابقاً همس ــر
صیغـــهای مـــادر راحلـــه بـــوده اســـت و راحلـــه
فرزنـــد او اســـت .در وصیتنامـــهاش هـــم نوشـــته
کـــه مـــن چنیـــن دختـــری دارم و یـــک دنـــگ
از خانـــه متعلـــق بـــه اوســـت .ماجـــرای راحلـــه را
ک ــه ب ــرای خان ــوادهاش گفتی ــم و راحل ــه را ک ــه
دیدنـــد ،راحلـــه را پذیرفتنـــد ،بـــا خوشـــحالی و
اس ــتقبال زی ــاد .راحل ــه رف ــت پی ــش خان ــوادهاش.
بعدهـــا کـــه پیگیـــرش بودیـــم ،فهمیدیـــم مدرســـه
خوب ــی م ـیرود و اوض ــاع بس ــیار خ ــوب و مناس ــبی
دارد.
دخت ــری ک ــه فک ــر میکردی ــم تم ــام ش ــده اس ــت
و ناگه ــان ان ــگار تم ــام دنی ــا دس ــت ب ــه دس ــت ه ــم
دادن ــد ت ــا امی ــد را در م ــا زن ــده کنن ــد.

 «حسین .برا چی میخوای؟»هیچی نگفت و دوید و رفت.
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یکشنبه  ۱ ۱مهر نشست «نقش فداکاری درافزایش سرمایههای اجتماعی» به
ِ
نشان فداکار
مناسبت سالگردِ شهادت امید عباسی ،آتش ِ

نشستها

گزارش نشستهای برگزار شده در
باشگاه هوادارا ِن جمعیت امام علی(ع)

اگر جامعهای اخالق مدار باشد،
خیلی نیاز به نیروهای بازدارنده قوی ندارد
سخنرانان :زهرا رحیمی ،مدیر عامل جمعیت امام علی(ع) شهناز دوستی ،همسر
امیدعباسی

گردآوری :فریبا کربالیی

دوشنبه  ۲۹شهریور

رحیمی :اگر جامعهای اخالق مدار باشد ،خیلی نیاز به نیروهای بازدارنده قوی ندارد همچنین
در مورد اعتماد ،اگر ما به همدیگر اعتماد داشته باشیم خیلی از مسائل می تواند به روشهای
ساده تری حل شود .سرمایه های اقتصادی سبب امنیت می شود اما ایجاد خوشبختی و شادی
نمی کند .ما باید در توسعه  ،انسان محور باشیم  .هدف توسعه افزایش درآمد مالی نیست بلکه
هدف توسعه افزایش خوشبختی مردم است .لذا برای این منظور باید سرمایه های اجتماعی را
افزایش دهیم اما االن با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم.
دوستی :چیزی که بیشتر از همه دلم را می سوزاند این است که دو ماه قبل از حادثه ،این
ساختمان توسط شهید امید عباسی بازدید شده بود و به دلیل خالی بودن کپسولهای آتش
نشانی  ،ایشان تاییدیه آن را امضا نکرده بود؛ اما در نهایت مسئولین گفته بودند که ساختمان
مربوط به ارگان مهمی است که ما نمی توانیم با آنها مخالفت کنیم! نکته ناراحت کننده دیگر،
اینکه مادر ریحانه(دختری که امید نجاتش داد) تالش کرده بود که از کپسولها استفاده کند،
ولی متاسفانه کپسولها خالی بوده اند.

نشست «مفهوم کودکی در توسعهی صلح جهانی»

دنیای ما از راههای مختلف ،مفهوم جنگ را به کودکان میآموزد
سخنران :شارمین میمندینژاد ،موسس جمعیت امام علی(ع)

به مناسبت روز جهانی صلح نشستی با عنوان « مفهوم کودکی و توسعه صلح جهانی» توسط
جمعیت امام علی(ع) برگزار شد که در این نشست شارمین میمندی نژاد ابعاد مختلف جنگ
و اثرات آن بر روی کودکان را بررسی کرد .موسس جمعیت در این نشست اظهار داشت:
در جنگها آسیبزدن به کودکان و زنان یکی از استرات ژیهای پیروزی است ،این عمل
برای تضعیف روحیه طرفین درگیر در جنگ انجام میگیرد از طرف دیگر در سیستم تربیتی
کودکان،نسل به نسل تعلیمات جنگی انتقال داده میشود .در حقیقت ،دنیای ما از راههای
مختلف ،مفهوم جنگ را به کودکان میآموزد .که این تعالیم از طریق مفاهیم مذهبی ،ملی و
تمدنی صورت میگیرد.
در ادامه ،این نشست با تبین ابعاد مختلف جنگ و اثرات آن بر روی کودکان پایان یافت.

پنجشنبه  1 5مهر

سخنرانان :دکتر جاناهلل کریمی مطهر ،استاد زبان و ادبیات روسی در دانشگاه
تهران  .دکتر میترا پازوکیزاده ،وکیل دادگستری و استاد جزا و جرمشناسی در
دانشگاه آزاد واحد دماوند؛ مرتض ی کیمنش ،فعال اجتماعی

جمعیت دانشجویی امام علی(ع) به مناسبت روز جهانی کودک ،نشست کودکان بزهکار در
حیطه ادبیات روسیه را با نگاهی به کتاب پداگوژیکی اثر « ماکارنکو» در باشگاه هواداران
جمعیت برگزار کرد.
در بخش اول مرتضی کیمنش با بازخوانی قسمتهایی از پداگوژیکی ،به ذکر نکاتی درباره
خشونت و راهکارهای برطرف شدن این معضل اجتماعی پرداخت.
در ادامه دکتر جاناهلل کریمی مطهر درباره پرداختن ادبیات روسیه به معضالت در مسائل
اجتماعی به سخنرانی پرداختند .او با بیان اینکه ادبیات روسیه اقیانوس بیکران و پرفراز
و نشیبی است که حتی کمونیستها قادر به زدن مُهر سکوت به دهان آنها نشدند ،افزود:
نویسندگان آثار روسی همچون ستارههایی تابناک در آسمان ادبیات میدرخشند و آثارشان
عالوه بر داشتن جنبههای ادبی دارای جنبههای اجتماعی است که دردهای جامعه را بازتاب
دادهاند .بسیاری از آثار روسی بر پایه بیان بیعدالتیهای اجتماعی استوار است و در آنها
به تغییراتی که رفتار بزرگساالن بر روحیات کودکان میگذارد ،اشاره شده است.
پس از آن دکتر پازوکی زاده  ،وکیل دادگستری در مورد بزهکاری اطفال گفت :جامعه
عاری از جرم محال است و باید از ازدیاد جرم جلوگیری کنیم .او خالصهای از تاریخچه
جرم و بزه و خشونت اجتماعی ارائه داد و افزود :با پیشرفت تمدن در جامعه بشری رویکردها
در برابر ارتکاب جرم کودکان تغییر کرد و قوانین جدیدی تصویب شد .امروز در زندانها
و کانونهای اصالح و تربیت به جای اصالح ،فرد جرمهای جدیدی یاد میگیرد و فرضا
جاعلی حرفهای میشود .در شرایط فعلی مجرمین  10پله جلوتر از ضابطین قانون هستند و
مجرمین مدام روشهای جدیدی یاد میگیرند اما قوانین تغییر نمیکند.
پازوکی زاده علت ریشهای جرمهای کودک را عدم کفایت محبتی دانست که کودک باید در
خانوادهببیند.
او در پایان پیشنهاداتی برای جلوگیری از ارتکاب جرم و بزه در کودکان ارائه داد که به این
شرح بود:
 آموزش به والدین که باید نحوه برقراری ارتباط با یکدیگر و ارتباط با اطفال را بیاموزند. آموزش به اطفال برای یادگیری فرهنگ درست. تخصصی کردن دادگاه اطفال. سالمت وسایل ارتباط جمعی. ایجاد و تجهیز کانون اصالح تربیت و استخدام افراد دلسوز. برچسب نزدن به افراد (وی در این مورد توضیح داد زمانی که یک بار به فردی لقبینسبت داده شود ،فرد این لقب را باور میکند چه این لقب دزد باشد چه باهوش)

جمعه۹مهر
نشست«ردپای دردهای اجتماعی در آثار اکبر رادی»
در زادروز این نمایشنامهنویس معاصر (همراه با خوانش نمایشنامه مرگ در پاییز توسط کودکان خانه ایرانی)

به واسطه زنده بودن رادی است که آثارش زنده هستند ،نه برعکس!

سخنرانان :حمیده بانوعنقا ،همسر مرحوم اکبر رادی دکتر عطاءاهلل کوپال ،مدرس،
محقق و منتقد تئاتر بهزاد صدیقی ،نمایشنامهنویس شارمین میمندینژاد

در این مراسم حمیده بانو عنقا ،همسرمرحوم اکبر رادی؛ دکتر عطاءاهلل کوپال ،مدرس،
محقق و منتقد تئاتر؛ بهزاد صدیقی نمایشنامهنویس ،پژوهشگر ،منتقد و کارگردان؛ شارمین
میمندینژاد نویسنده ،کارگردان و موسس جمعیت امام علی(ع)؛ مرتضی کیمنش فعال
اجتماعی و از اعضای این تشکل و جمعی از عالقمندان به ادبیات در سالن استاد اکبر رادی
واقع در خانه هنر جمعیت امام علی(ع) حضور بهم رساندند .در این نشست ابتدا دکتر عطا
اهلل کوپال به سخنرانی پرداخت ،کوپال گفت :آثار رادی سرشار از دردهای جامعه است .اما
این طور نیست که به تاریخنگاری پرداخته باشد ،بلکه او با هنر خود رخدادهای تاریخی
پرعیب مطلق ندارد .حتی
عیب مطلق و ضدقهرمان
ِ
را بازتاب داده است .آثار او قهرمان بی ِ
اگر ضدقهرمان کار پلیدی انجام میدهد ،در آن لحظه صرفا یک انسان است که مقابل قهرمان
ایستاده است و همه ما ممکن است خطا کنیم .رادی بیانیه صادر نمیکند ،بلکه با ظرافتی
هنرمندانه نقصهای جامعه خود را تصویر میکند.
در ادامه بهزاد صدیقی بیانیه بنیاد اکبر رادی به مناسبت هفتاد و هفتمین سالروز تولد این
نمایشنامه نویس را خواند که در بخشی از این بیانیه آمده بود :وقتی به آثار رادی مینگریم
میتوانیم خود را و یا بخشی از وجود خود را در میان شخصیتهای نمایشنامههای او پیدا
کنیم .میتوانیم رنگ گمشدهای از منشور رنگارنگ هویت ایرانی خود را در درخشش
چشمهای قهرمانان آثار اکبر رادی بیابیم.
در ادامه شارمین میمندی نژاد گفت :استاد رادی خود یک اث ِر زنده سترگ و ماندگار است؛
اما به واسطه زنده بودن رادی است که آثارش زنده هستند ،نه برعکس!
او گفت :رادی فردی اخالقگرا ،با روحی پاک و حساس به رنج های دیگران بود .در آخرین
دیدار خود با استاد ،برایشان از جمعیت امام علی (ع) و خدمات داوطلبانهای گفتم که برای
کمک به حاشیه نشینان و دردمندان اجتماع انجام میدهد و استاد تحت تأثیر قرار گرفته و
گریستند؛ این اشکهای عزیز برای من اتمام حجتی بود به جهت ادامه دادن این راه.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

شماره 15
اسفند 1395

فردایش دیدم روی وایت بُرد دفتر ،یک نقاشی چسباندهاند که رویش اسم مربیها است.

نشست «کودکان معارض با قانون در آینه ادبیات روسیه»

بسیاری از آثار روسی بر پایه بیان بیعدالتیهای اجتماعی استوار است

شماره 15
اسفند 1395

زیرش نوشته بود « من همهی شما را دوست دارم».
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دوشنبه  ۲۶مهر

پیام دین اسالم ،فقرزدایی و نبود اختالف طبقاتی است
سخنرانان :دکتر سارا شریعتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  .شارمین
میمندینژاد

شنبه  1 7مهر نشست«بررسی تغییرات قانون مجازات اسالمی نوجوانان محکوم به قصاص»

ِ
حمایت قانون
محکومان به اعدام زیر ۱۸سال ،چشم بهراه

سخنرانان :دکتر علی کاظمی ،مديرکل فني قوه قضائيه .خانم حاجی محمدعلی ،وکیل دادگستری .
ثریا عزیزپناه ،رئيس هيأتمديره انجمن حمايت از حقوق کودکان
گزارشهاي جمعيت امامعلي(ع) نشان ميدهد با وجود تغيير قوانين و اعالم اعاده دادرسي
براي پروندههايي که به پيش از سال  92برميگردد ،هنوز تعداد زيادي از آنها بالتکليف هستند
و به مرحله اعاده دادرسي نرسيدهاند .در اين ميان ،سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق
کودکان ،که به روشهای مختلف ،اقدام به جمعآوري اطالعات مربوط به کودکان در معرض
اعدام میکنند هم با مشکالت عديدهاي مواج ه هستند.
این در حالیاست که به عقیده بسیاری از فعاالن حقوق کودک ،اگر الیحه حمایت از کودکان و
نوجوانان که سالهاست در نوبت تصویب است به صحن مجلس برود میتواند تا حدود زیادی به
رفع بسیاری از مشکالت مربوط به جرمانگاری بزهکاریهای کودکان کمک کند زیرا بسیاری از
موارد از جمله تعریف سن کودکی(ماده یک الیحه) در آن به وضوح مشخص شده است.
در اين نشست ،دکتر علي کاظمي ،مديرکل فني قوه قضائيه؛ خانم حاجي عليمحمدي ،وکيل
ت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان و اعضای
دادگستري؛ خانم ثريا عزيزپناه ،رئيس هيأ 
فعال جمعیت امام علی(ع) ،در این زمینه به واکاوي زواياي مختلف تأثير قانون بر جلوگيري از
قصاص کودکان زير  18سال پرداختند.
حاجي عليمحمدي ،يکي از وکالي دادگستري که سالهاست در زمينه جلوگيري از قصاص
کودکان فعاليتهايي را انجام داده در ادامه اين نشست گفت :هم آيين دادرسي کيفري و هم
قانون مجازات اسالمي درباره اطفال و نوجوانان در اين سالها تغيير کر دهاند .در آيين دادرسي
کيفري ،عمدهترين تغييري که صورت گرفته و مثبت است ،اين است که ما دادگاه کيفري ويژه
اطفال داريم .در قانون مجازات ماده « »206را داشتيم که در آن هيچ فرقي بين بزرگسال و کودک
وجود نداشت ،اما بعد از آن با آمدن ماده « »91اوضاع از نظر قانوني بهتر شد .با اين همه ،در
اجرا با مشکالتي مواجه شد که نيازمند بررسي است .ما درحالحاضر «پرونده شخصيتي» داريم که
تا حدود زيادي جاي خالي خالءهاي موجود در گزارشهاي اصالح و تربيت را پر کرده است.
پرونده شخصيتي که در آيين دادرسي کيفري فعلي به آن اشاره شده ،بسيار مثبت است اما با توجه
به اينکه ابزارهای اجرائي آن چندان مشخص نبود در اجرا با مشکالتي مواجه شد.
ثريا عزيزپناه ،رئيس هيأتمديره انجمن حمايت از حقوق کودکان نيز در ادامه اين نشست با
تأکيد بر تعهد ايران به قوانين بينالمللي که به آن پيوسته است ،درباره تأثير تغيير قوانين بر
جلوگيري از صدور حکم قصاص کودکان گفت :موضوع بسيار تلخي بوده اما مطرح کردن آن
ضروري است .يکي از مواردي که در مدت بيست سال جزء فعاليتهاي اصلي انجمن حمايت از
حقوق کودکان بوده و اساس انجمن روي اين اصول بنا شده ،تأکيد بر اجرائي شدن ماده «»37
پيماننامه حقوق کودک است که تأکيد دارد در هيچ شرايطي ،کودکان را در وضعیت مخاطرهآميز
قرار ندهند .دولت جمهوري اسالمي و برخي ديگر از کشورهاي اسالمي با حق شرط (به علت
تعارض برخي مواد کنوانسيون با قوانين داخلي) به اين پيماننامه پيوستهاند؛ با اين حال ما در
کميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق کودک به مواردي برخورد کردیم که نيازمند بررسي است.
کودکاني که مرتکب جرم ميشوند ،بهطور عمده درباره شرايط و پيامدهاي قانوني آن آگاهي
ندارند.
عزیزپناه تأکید کرد تغيير قوانين همواره با سختيهايي روبهرو است .ماده « »91نسبت به قوانين
پيش از خود ،پيشرفته است .ماده « »66هم به نهادهاي مدني به صورت نيمبند اجازه ورود به
ک کننده است و بايد نهادهاي مدني دراينزمينه اقدام کنند ،چون
قضيه را ميدهد .اينها کم 
بخش پيشروی قوه قضائيه هم کمک خواهد کرد.
شنبه  ۲۴مهر

شـــارمین میمندینـــژاد  :در ایـــن نشســـت ســـارا شـــریعتی بـــا بیـــان مقدمـــهای
دربـــاره تحقیقـــات مختلـــف جهانـــی در موضـــوع ارتبـــاط یـــا عـــدم ارتبـــاط
فقـــر بـــا دیـــن بیـــان کـــرد :در موضـــوع فقـــر و دیـــن تحقیقـــات متعـــددی
صـــورت گرفتـــه اســـت کـــه در آنهـــا بیـــان شـــده اســـت کشـــورهای مســـلمان
و کاتولیـــک فقیرتـــر از ســـایر کشـــورها میباشـــند و ایـــن را دلیلـــی بـــر
ارتبـــاط مســـتقیم دیـــن بـــا فقـــر دانســـتهاند ،در حالـــی کـــه نمیتـــوان
نتیج ــه گرف ــت ک ــه فق ــر و دی ــن نس ــبت مس ــتقیم دارن ــد چ ــرا ک ــه ح ــدود 68
درصـــد از مـــرد جهـــان دینـــدار هســـتند و تنهـــا  13درصـــد آنـــان بیدیـــن
و ملحدنـــد ،پـــس اگـــر بـــه ارتبـــاط مســـتقیم دیـــن و فقـــر معتقـــد باشـــیم،
بایـــد نتیجـــه گرفـــت کـــه اکثریـــت مـــردم جهـــان فقیرنـــد ،در صورتـــی کـــه
اینگون ــه نیس ــت .همچنی ــن ن ــام کش ــورهای مذهب ــی و ثروتمن ــد بس ــیاری را نی ــز
به عنوان مثال نقض این موضوع میتوان مطرح کرد.
در ادام ــه ش ــارمین میمن ــدی ن ــژاد موس ــس جمعی ــت ام ــام عل ــی (ع) ب ــا بررس ــی
اقســـام برداشـــتهای دینـــی و تفـــاوت میـــان دیـــن نجاتبخـــش بـــا دیـــن
تخدیـــری افـــزود :اگـــر دیـــن را رهـــاوردِ بشـــر دوســـتی و رســـتاخیزی انســـان
بدانیـــم و یـــا دیـــن را افیـــون تودههـــا کـــه تـــوان رســـتگار کـــردن ندارنـــد
بدانیـــم ،بـــا واقعیـــت دیـــن ســـروکار نداریـــم و هـــر دو دیـــدگاه افـــراط و
تفریـــط میباشـــد .دیـــن ابـــزار ازلـــی و ابـــدی دارد و هیـــچ کـــس نمـــی
توانـــد بگویـــد مـــن دیـــن نـــدارم ،دیـــن زمانـــی نمایـــان میشـــود کـــه بـــه
لحظـــات عمـــر هویـــت و تمایـــز میدهـــد .در طـــول تاریـــخ جوامعـــی ســـعی
کردنـــد آئیـــن را کنـــار بگذارنـــد ،امـــا تجربـــه ایـــن جوامـــع نشـــان داده
اســـت کـــه بیدیـــن شـــدن باعـــث بـــی هویـــت شـــدن میشـــود .پیـــام
دی ــن اس ــام ،فقرزدای ــی و نب ــود اخت ــاف طبقات ــی اس ــت .ایدئول ــوژی اصل ــی
اســـام مخالـــف فقـــر اســـت .آنچـــه بـــه عنـــوان فرهنـــگ فقرســـاز بـــه نـــام
دیـــن مطـــرح گردیـــده اســـت از حقیقـــت دیـــن جداســـت و بایـــد بـــا توجـــه
به این نکته به فرهنگ سازی صحیح دینی توجه نمود.
شنبه  ۸آبان

قصه اپوریق« ابغبون» :

ک آزاری ناشی از اعتیاد والدین»
نشست «بررسی کود 

جزای تعیین شده در قانون برای کودک آزاری به علت عدم
تناسب جرم با مجازات ،توان بازدارندگی کافی را ندارد
سخنرانان :زهرا رحیمی  .سارا رضایی ،مسئول کمیته درمان جمعیت امام علی(ع)

در ای ــن نشس ــت س ــارا رضای ــی فع ــال اجتماع ــی و عض ــو جمعی ــت ام ــام عل ــی
(ع) ب ــا ارائ ــه مقدمــهای در رابط ــه ب ــا حمای ــت از ک ــودکان در مع ــرض آس ــیب
بی ــان ک ــرد :س ــازمان بهداش ــت جهان ــی س ــه س ــطح از اقدام ــات ب ــرای حمای ــت
از کـــودکان تعریـــف نمـــوده اســـت کـــه اقدامـــات فـــردی ،اقدامـــات مربـــوط
بـــه خانـــواده و امـــور اجتماعـــی را در برمیگیـــرد .در ســـطح اجتمـــاع
بـــا توجـــه بـــه ارتبـــاط مســـتقیم موضـــوع خشـــونت خانگـــی بـــا مشـــکالت
روحـــی والدیـــن (ناشـــی از فقـــر مالـــی ،فقـــر فرهنگـــی ،اعتیـــاد ،افســـرگی
شـــدید و  )...توجـــه بـــه حـــل ریشـــهای ایـــن مـــوارد همـــراه بـــا تدویـــن
قوانین حفاظت کننده از کودک مد نظر قرار گرفته است.
در ادامـــه زهـــرا رحیمـــی مدیـــر عامـــل جمعیـــت امـــام علـــی (ع) اظهـــار
داشـــت :شـــیوع کـــودکآزاری ناشـــی از عـــدم کفایـــت سیســـتمهای بازدارنـــده
از ایـــن جـــرم اســـت .جـــزای تعییـــن شـــده در قانـــون بـــرای کـــودک آزاری
بـــه علـــت عـــدم تناســـب جـــرم بـــا مجـــازات ،تـــوان بازدارندگـــی کافـــی را
نـــدارد .همچنیـــن طبـــق مـــاده  1179قانـــون مدنـــی والدیـــن حـــق تأدیـــب و
تنبیـــه کـــودک را دارنـــد .در حالیکـــه در ایـــن بنـــد از قانـــون مـــرز میـــان
آسیبرســـاندن بـــه کـــودک و تادیـــب مشـــخص نشـــده اســـت .همچنیـــن
بررســـی پروندههـــای آزار کـــودکان توســـط دادگاه عمومـــی باعـــث میشـــود
نـــگاه ویـــژه بـــه کـــودک و حساســـیت کافـــی در اعمـــال مجـــازات لحـــاظ
نگ ــردد .مش ــکالت دیگ ــری مانن ــد ،ع ــدم مداخل ــه در بح ــران از س ــمت واح ــد
اورژانـــس اجتماعـــی بهزیســـتی ،خـــاء قوانیـــن تســـهیل کننـــده بـــرای ورود
ســـریع بـــه محـــل آزار کـــودک و نامطمئـــن بـــودن شـــرایط نگهـــداری کـــودک
پـــس از جـــدا ســـازی از خانـــواده و انتقـــال بـــه مراکـــز بهزیســـتی باعـــث
کاهـــش کارکـــرد اجرایـــی ایـــن ســـازمان شـــده اســـت .پیشـــنهاد میشـــود
بـــا توجـــه بـــه ســـه نشـــانگر «اعتیـــاد والدیـــن»« ،حضـــور ناپـــدری یـــا
نامـــادری در خانـــواده» و «ســـکونت در مناطـــق حاشـــیه شـــهر» خانوادههـــای در
معرض آسیب ،شناسایی و تحت نظارت قرار بگیرند.

نشست «جغرافیای فقر» ،بهمناسبت «روز جهانی فقر

سوءتغذیه مانند ترمزی در فرآیند توسعه عمل میکند

سخنرانان :خانم دکتر محمدی نصرآبادی ،پژوهشگر و عضو هیات علمی انستیتو تحقيقات تغذيه و
صنايع غذايي  .کتایون افرازه ،فعال اجتماعی
امنترین و ناامنترین مناطق غذایی کشور
کتایون افرازه . :برخورداری از فرصت های برابر و امکانات رفاهی اساسی ،خدمات اجتماعی
از حقوق مسلم هر انسانی است ،اما فقر که جغرافیایش به اندازه تمام جهان گسترده است این حقوق
مسلم را از بسیاری میرباید.
 .ناامنی غذایی و سوءتغذیه در  1000روز اول زندگی ،یعنی از دوره جنینی تا دو سالگی
صدمات جبران ناپذیری برای کودکان به ارمغان میآورد که از آن جمله میتوان به اختالالت
رشد ،کوتاهی قد ،کم وزنی و عملکرد شناختی اشاره کرد.
محمدی نصرآبادی :سوءتغذیه ،توانایی و بازدهی فرد را چه در کودکی و چه در بزرگسالی
کاهش میدهد ،هزینهای سنگین روی دست جامعه میگذارد و مانند ترمزی در فرآیند توسعه
عمل میکند .سوءتغذیه در دوران کودکی در سال های بعد زندگی نیز اثر گذار بوده و بزرگسالی
را هم دربرمیگیرد و در قالب ناامنی غذایی مزمن تا دوره کهنسالی هم میتواند ادامه یابد.
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نشست «فقر و دین»
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از خطش معلوم بود اسمها را به یکی از مربیها گفته و برایش نوشتهاند.
وسط اسمها یک «عمو حسین» هم بود.

حاال مریم میگفت « :فکر میکنیم به پروین تجاوز شده »...
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نشستها

چهارشنبه  ٣آذر

نشستها

نشست «کاوشی پیرامون روند رو بهرشد پدیده همسرکشی»
بهمناسبت روزجهانی منع خشونت علیه زنان

زن قربانی خشونت ها باقی میماند
سه راه را پیش پای ِ
سخنرانان :مطهره ناظری ،وکیل دادگستری  .طراوت مظفریان ،فعال اجتماعی

در ایـــن نشســـت مســـئله خشـــونت هـــای خانگـــی در محلـــه هـــای حاشـــیه
نشـــین بـــا تأکیـــد بـــر تأثیـــراتِ اعتیـــاد شـــوهران بـــه مـــواد مخـــدر و
خصوصـــا محـــرک ،مطـــرح شـــد .مظفریـــان گفـــت « :ســـه راه را پیـــش پـــای
ز ِن قربانـــی خشـــونت هـــا باقـــی میمانـــد؛ روی آوردن بـــه اعتیـــاد بـــرای
فرامـــوش کـــردن دردهـــا ،فـــرار از خانـــه و ســـقوط بـــه ورطـــه آســـیب
هـــای بیشـــتر و در نهایـــت ،همسرکشـــی» .ســـپس ایـــن عضـــو جمعیـــت،
مورد آخر را با ذکر نمونه هایی موردی بررسی قرار داد.
همچنیـــن خانـــم مطهـــره ناظـــری ،وکیـــل دادگســـتری بـــه بررســـی
قوانیـــن مربـــوط بـــه ایـــن حـــوزه پرداخـــت و بـــه الیحـــه تأمیـــن
امنیـــت زنـــان در برابـــر خشـــونت کـــه ســـال هاســـت در دســـت
اصالح است و هنوز فرجامی نیافته است ،اشاره نمود.

نشست «خشکسالی و دروغ»

سهشنبه  ۲۵آبان

واکاوی علل و تبعات فروپاشی اخالق اجتماعی در ایران
سخنران :شارمین میمندینژاد ،موسس جمعیت امام علی(ع)

در ایـــن نشســـت شـــارمین میمنـــدی نـــژاد در مـــورد معنویتـــی کـــه
تحـــت تاثیـــر دروغ در جامعـــه خشـــک مـــی شـــود صحبـــت نمـــوده و
تاثیـــر دروغـــی را کـــه در جامعـــه نهادینـــه شـــده باشـــد و تفـــاوت آن
با دروغ به عنوان یک رذیلت اخالقی را برشمرد.

سهشنبه  ۲آذر
نشست«قصه یک شهر»
سخنران :دکتر محسن حبیبی (استاد دانشگاه تهران)

پنجشنبه  ۱ ۱آذر

سخنرانان :دکتر حسین راغفر؛ اقتصاددان و شارمین میمندینژاد

دکت ــر محس ــن حبیب ــی :قصهه ــا ب ــا عب ــارت «یک ــی ب ــود یک ــی نب ــود» آغ ــاز
میشـــوند ،یعنـــی جایـــی کـــه اســـطوره از آن آغـــاز گردیـــده اســـت .قصـــه
جایـــی پـــر از اســـرار و رمزورازهـــای نهـــان و مملـــو از معماســـت؛ بـــه همیـــن
علـــت مـــا را در زمـــان حـــال نگـــه مـــیدارد .شـــهرها بـــرای اینکـــه بتواننـــد
زن ــده بمانن ــد ،ب ــه قص ــه نی ــاز دارن ــد و ش ــرط بق ــای ی ــک ش ــهر حض ــور قص ــه
در آن اســـت؛ کـــه ایـــن خـــود عامـــل اصلـــی در ایجـــاد وحـــدت و هویـــت
شـــهری اســـت .شـــهر را میتـــوان بـــه قصـــه تشـــبیه کـــرد ،بدیـــن ســـبب کـــه
هـــر دو نتیجـــه بازتولیـــد آرمانهـــا و بینـــش مردمـــی اســـت کـــه ریشـــه در
گذشته دارند ،در حال زندگی میکنند و به آینده مینگرند.
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قصه اپوریق« ابغبون» :

نشست «تحلیلی بر بردهداری مدرن» بهمناسبت
روزجهانی حذف بردهداری

در ایـــن نشســـت دکترحســـین راغفـــر ،بـــردهداری مـــدرن را پدیـــدهای توصیـــف
کـــرد کـــه در آن نیـــروی کار وادار میشـــود کاری را بـــدون دســـتمزد و
یـــا بـــا دســـتمزد بســـیار نـــازل انجـــام دهـــد .وی اظهـــار کـــرد بـــر اســـاس
تخمیـــن ســـازمان ملـــل امـــروزه حـــدود  ۴۰میلیـــون نفـــر در دنیـــا و بهویـــژه در
کشـــورهای جنـــوب شـــرق آســـیا ماننـــد هنـــد و ازبکســـتان تحـــت عنـــوان
«بـــردهداری مـــدرن» بـــه کار مشـــغولاند و اشـــکال دیگـــر ایـــن نـــوع
بـــردهداری عبارتانـــد ازکار اجبـــاری ،قاچـــاق نیـــروی انســـانی ،تنفروشـــی و
فروش اعضای بدن که عمدتاً ریشه در فقر مالی افراد دارد.
در ادامـــه نشســـت ،شـــارمین میمندینـــژاد بـــا ابـــراز تأســـف از آمارهایـــی
کـــه امـــروزه دربـــاره انـــواع بـــردهداری شـــنیده میشـــود تأکیـــد کـــرد:
«ســـازمانهای جهانـــی کـــه از وجـــود  ۴۸میلیـــون بـــرده در اشـــکال مختلـــف
صحبـــت میکننـــد ،ســـاختارهایی هســـتند کـــه بـــرده را بـــا زنجیرهـــای دوران
باســـتان تعریـــف کردهانـــد و نـــه بـــا شـــیوههای مـــدرن .مثــ ً
ـا میبینیـــم کـــه
وضعیـــت داعـــش و فـــروش زنـــان ایـــزدی بهصـــورت مقطعـــی در رســـانهها همـــه
توجهه ــا را ب ــه خ ــود معط ــوف میکن ــد ام ــا در آماره ــا ب ــه ح ــدود  ۱۵میلی ــارد
دالر درآمـــدی کـــه از بهکارگیـــری زنـــان در صنعـــت پورنوگرافـــی بـــه دســـت
میآیـــد هیـــچ اشـــارهای نمیشـــود .درحالـــی کـــه طبـــق آمارهـــای غیررســـمی
حدود  ۲۰۰میلیون زن در جهان اسیر فحشا و بردگی جنسی هستند».
میمندینـــژاد تصریـــح کـــرد کـــه متأســـفانه مـــا هنـــوز بـــا تئوریهـــای فکـــری
و اخالقــی ســرگرم هســتیم ،درحالــی کــه نظــام لیبرالیســتی ســرمایه خــودش را روی
امره ــای عین ــی و ملم ــوس بش ــری گذاش ــت و توانس ــت در مقاب ــل نظامهای ــی ک ــه
هنـــوز در دوران ایدهآلیســـتی ســـیر میکردنـــد بـــه قـــدرت برســـد .وی از برخـــی
بازیهـــای مجـــازی و پرطرفـــدار نـــام بـــرد و ادامـــه داد« :مـــا هیچوقـــت بـــرای
مفاهیمـــی ماننـــد جمـــال و کمـــال تعریـــف عینـــی ارائـــه نکردهایـــم ،درحالـــی
کـــه جریانهـــای هنـــری غربـــی بـــا تولیـــد هنـــر در شـــکل رســـانه توانســـتهاند
عم ً
ال دنیا را تسخیر کنند و نوعی بردگی مجازی را پدید آورند».
شماره 15
اسفند 1395

شماره 15
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دمِ غروب خانهی علم تقریبا خالی شده بود .بچهها رفته بودند و از مربیها هم چهار نفر مانده بودیم.
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نشستها

شنبه  1 3آذر
نشست«آسیبشناسی ازدواج کودک»
بسیاری از موارد ازدواج کودک ،در واقع فروش کودک محسوب می شود

سخنرانان :ثریا عزیزپناه ،رئيس هيأتمديره انجمن حمايت از حقوق کودکان
زهرا کهرام ،فعال اجتماعی و دبیر سمینار ملی ازدواج کودک
سارا رضایی ،فعال اجتماعی و عضو هیات علمی سمینار ملی ازدواج کودک

در این نشست ازدواج کودک از سه منظر بررسی شد:
در حوزه اجتماعی ،ثریا عزیز پناه به بررسی چالش های رو به روی دختران و پسرانی که
درگیر ازدواج می شوند پرداخته و نمونه های آن را برشمرد .در عرصه جهانی ،سارا رضایی
به ارائه مطالعات جهانی پیرامون ازدواج کودکان و آمار آن پرداخت و در زمینه حقوقی،
زهرا کهرام تاریخچه حقوقی ازدواج کودکان در کشورمان را توضیح داده و بحثی روی
چرایی تغییر قوانین مطرح شد.
عزیزپناه :بسیاری از موارد ازدواج کودک ،در واقع فروش کودک محسوب می شود.
جامعهی ایران با دوران کودکی آشنا نیست .فرد ارادهای در ازدواج ندارد .آنچه دولت
یازدهم و نهادهای مدنی باید مطالبه کنند این است که به اراده و تصمیمات شخصی احترام
بگذارد.
کهرام :ازدواج کودک در سکونتگاه های فقیرنشین ایران ،عامل بازتولید خودش ،چرخه فقر،
کار کودک و سوء تغذیه است.
یکشنبه  ۲۸آذر

نشست «تحلیلی بر وضعیت مهاجران سوری در
کردستان عراق» به مناسبت روز جهانی مهاجران

در کردستان عراق ،جمع زیادی از آوارگان ،خارج از کمپ و در

سخنرانان :حمیده بانوعنقا ،همسر مرحوم اکبر رادی دکتر عطاءاهلل کوپال ،مدرس،
محقق و منتقد تئاتر بهزاد صدیقی ،نمایشنامهنویس شارمین میمندینژاد

میثم واحدی از امدادگران اعزامی جمعیت امام علی (ع) به کمپهای آوارگان جنگی در
نشست «تحلیلی بر وضعیت مهاجرین سوری در کردستان عراق » که به مناسبت روز جهانی
مهاجران در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد؛ با برشمردن دالیل عمده مهاجرت،
عمدهترین این دالیل را جنگ دانست و گفت :در خاورمیانه این علت بیشتر از مناطق دیگر
دنیا به چشم میخورد .ما در کردستان عراق متوجه شدیم جمع زیادی از آوارگان خارج از
کمپ و در حاشیه جادهها و شهرها چادر زدهاند ،که غالبا مهاجران سوری بودند؛ از اینجا نقطه
عطفی در برنامه ریزیهای جمعیت شکل گرفت؛ بدین صورت که تمرکز خود را به شناسایی
این خانوادهها گذاشتیم .در این تحقیق میدانی  150خانواده مورد شناسایی قرار گرفتند که
بیشتر آنها از شهر حلب به عراق مهاجرت کرده بودند و علت اصلی ساکننشدن آنها در کمپ
ازدحام و اختالطی بود که در کمپها وجود داشت .بیشتر مهاجرین سطح سواد پایین داشته و به
علت فقر فرهنگی والدین ،حدود  76درصد کودکان آنها از تحصیل محروم هستند.
بیشتر مهاجرین را کودکان تشکیل داده و اکثر سرپرستان خانوار کمتر از  25سال سن دارند و
بیشتر ازدواجها در طول دوران آوارگی شکل گرفته است .یکسوم دخترها و یکششم پسرها در
کودکی ازدواج کردهاند.
رویا منوچهری فعال اجتماعی در ادامه این نشست اظهار کرد :طبق آمار سازمان ملل حدود
سهمیلیون و دویستهزار نفر از مردم عراق آواره هستند و  250هزار پناهنده کرد سوری در
عراق حضور دارند که حدود 40درصد در کمپها ساکن هستند .منوچهری سپس به بحث
مهاجران غیرقانونی در ایران پرداخت و گفت :عالوه بر افغانستانیها تعداد زیادی از اهالی
پاکستان نیز به ایران مهاجرت کردهاند که عمدتا از ایالت بلوچستان پاکستان هستند .اکثرا
کشاورز بوده و به دلیل شرایط نامناسب جوی و اقتصادی به ایران مهاجرت کردهاند در حالی
که در ایران نیز به مشاغل کاذب همچون جمعآوری ضایعات روی آوردهاند .این عضو جمعیت
امام علی در ادامه از شناسایی  400خانواده از مهاجرین پاکستانی در حاشیه تهران توسط جمعیت
سخن به میان آورد و گفت :جمعیت حدود دو سال است در خانههای ایرانی خود انواع خدمات
علمی ،فرهنگی و آموزشی را به این مهاجرین ارائه می دهد و این در حالی است که هر روز بر
تعداد مهاجران افزوده می شود.
رقیه حسینی ،نویسنده و بازیگر نوجوان اهل افغانستان نیز در ادامه این نشست در خصوص
سختیهای مهاجرت گفت :مهاجرت سخت است به خصوص اگر ندانی به کجا میروید و قرار
است با چه چیزی روبرو شوید.کسی که در حال مهاجرت است احساس بیارزشی و بیهویتی
میکند.
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نشست «بررسی حقوقی ازدواج کودک»

ما اذن ولی را زیر سوال نبردیم ،اما میگوییم سن ازدواج
از 1 3یا  1 5سال به باال باشد و همراه اجازه سرپرست و ولی
سخنران :زهرا رحیمی
مدیرعامـــل جمعیـــت امـــام علـــی (ع) بـــا بیـــان اینکـــه مخالـــف
والیـــت و اذن پـــدر در ازدواج فرزنـــدان نیســـتیم ،گفـــت :تناقضهـــا
در موضوع سن قانونی در کشور باید حل شود.
زه ــرا رحیم ــی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری س ــمینار «بررس ــی ازدواج ک ــودکان
در ســـکونتگاههای فقیرنشـــین کشـــور» در  ۲۰آذرمـــاه  ۹۵گفـــت :متاســـفانه
کج فهمیهایی راجع به اهداف سمینار ایجاد شد.
وی ادامـــه داد :مطـــرح کردهانـــد کـــه چـــرا بـــه بـــاال رفتـــن ســـن
ازدواج در میـــان جوانـــان پرداختـــه نشـــده اســـت .بایـــد بگویـــم بـــرای
اینکـــه ایـــن مســـاله در اساســـنامه مـــا دیـــده نشـــده ،دوســـتانی هســـتند
کـــه کارشـــان مربـــوط بـــه ازدواج اســـت بـــه ایـــن مســـائل بپردازنـــد،
امـــا کار مـــا مربـــوط بـــه حاشیهنشـــین هاســـت و بـــاال رفتـــن ســـن
ازدواج در آن نمـــی گنجـــد .مـــا مشـــکلمان ســـن ازدواج پاییـــن نیســـت.
بلکـــه مشـــکل مـــا تبعـــات ازدواج در ســـنین پاییـــن بـــرای جامعـــه و
بـــرای خـــود کـــودکان هســـت .مباحثـــی مطـــرح شـــده کـــه در نشســـت
خبری به صورت عمیق نمیتوان به آن پرداخت.
رحیمـــی در مـــورد شـــائبه فمنیستیشـــدن قضیـــه هـــم گفـــت :مـــا فقـــط
درم ــورد ازدواج دخت ــران صحب ــت نکردی ــم بلک ــه درم ــورد ازدواج ک ــودکان
چـــه دختـــر و چـــه پســـر صحبـــت کردهایـــم و آســـیب ازدواج کـــودکان
در پســـران هـــم باالســـت .مثـــا در خانوادههـــای کولـــی دختـــر و پســـر در
س ــن  ۱۳ ،۱۲س ــالگی ب ــا ه ــم ف ــرار و ازدواج م ــی کنن ــد و باع ــث تک ــرار
چرخـــهی کار کـــودک و ازدواج کـــودک میشـــوند .مســـئوالن اخیـــرا در
آمـــاری اعـــام کردنـــد کـــه  ۱۱میلیـــون از جمعیـــت کشـــور حاشیهنشـــین
هســـتند کـــه رقـــم پایینـــی نیســـت .معضـــل ازدواج کـــودک را بیشـــتر در
حاشـــیه شـــاهدیم و در باالشـــهر کمتـــر اســـت .ریختشناســـی ازدواج
کودک به صورت معاوضه دختران با مبلغی پول است.
مدیرعامـــل جمعیـــت امـــام علـــی (ع) ادامـــه داد :متاســـفانه مطـــرح شـــده
اســـت کـــه مـــا بـــا والیـــت پـــدر مخالفیـــم .ســـوال شـــده کـــه آیـــا
یـــک مـــددکار از یـــک پـــدر میتوانـــد دلســـوزتر باشـــد؟ آیـــا علمـــش
از قاضـــی و پـــدر بیشـــتر اســـت؟ در پاســـخ بایـــد بگویـــم مـــا مشـــکلی
بـــا والیـــت پـــدر و ولـــی قهـــری نداریـــم .مـــا قصـــد چالـــش بـــا
مســـالهای نداریـــم .مـــا هـــم معتقدیـــم ازدواج امـــری شـــخصی اســـت.
شـــما در  ۲۰ســـالگی قـــدرت انتخـــاب داریـــد .خصوصـــا وقتـــی بـــه
طبقـــه متوســـط تعلـــق داشـــته باشـــید .امـــا آیـــا قانونگـــذار بایـــد
فقـــط ایـــن قشـــر را ببینـــد؟ متاســـفانه افـــراد حاشیهنشـــین هیچوقـــت
دیـــده نشـــدند و هیـــچ قانونـــی بـــرای افـــراد حاشیهنشـــین نیســـت و ایـــن
پرســـش همـــواره مطـــرح شـــده و بیجـــواب مانـــده اســـت کـــه چـــه
کس ــی بای ــد در براب ــر هج ــوم معض ــات اجتماع ــی از فرزن ــدان خان ــوادهی
فقرا حمایت کند؟ آیا قانون نباید حمایت کند؟
وی اضافـــه کـــرد :ازدواج امـــری شـــخصی اســـت تـــا جایـــی کـــه نظـــم
عموم ــی و مناس ــبات اجتماع ــی را ب ــر ه ــم نزن ــد .ازدواج ک ــودک مناس ــبات
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اجتماعـــی را تحتالشـــعاع قـــرار میدهـــد .اکثـــر ایـــن بچههایـــی کـــه
در سن کم ازدواج میکنند ،سرپرست و ولی معتاد دارند.
ایـــن دختـــر کـــه در  ۷ســـالگی ازدواج میکنـــد و  ۱۲ســـالگی بچـــهدار
میشـــوند تـــا ســـی ســـالگی  ۸ ،۷فرزنـــد بـــه دنیـــا مـــیآورد .ایـــن
کودکـــی کـــه خـــودش در دوران کودکـــی کار میکـــرده اســـت حـــاال
بعـــد از ازدواج بچههـــای کوچکـــش را بـــه جـــای خـــود بـــه گدایـــی
میفرستد .این به طور مداوم در حال تکرار است.
رحیمـــی گفـــت :دختـــری کـــه در ســـن پاییـــن ازدواج کـــرده ،جامعـــه
مهارتـــی بـــرای تشـــکیل خانـــواده بـــه او آمـــوزش نـــداده اســـت .اگـــر
ق ــرار اس ــت دخت ــران و پس ــرانمان در  ۱۳س ــالگی ازدواج کنن ــد بای ــد سیس ــتم
آمــوزش و پــرورش و جامعــه تغییــر کنــد ،مــراودات اجتماعــی بایــد تغییــر
کنـــد .لبـــه تیـــغ ســـنت و مدرنیســـم هســـتیم ،اگـــه مدرنیســـت را قبـــول
کردهایـــم پـــس بایـــد قوانینمـــان مطابـــق بـــا آن باشـــد اگـــر قـــرار
است به سنت برگردیم المانها هم باید به سنت بازگردد.
بچـــه در مدرســـه تـــا ســـوم درس جغرافـــی و تاریـــخ میخوانـــد ،بعـــد
در  ۹ســـالگی میخواهـــد ازدواج کنـــد ،مهـــارت فرزنـــد پـــروری و
مهارته ــای زندگ ــی و دان ــش و بینش ــی را ک ــه ب ــرای زندگ ــی نی ــاز دارد
ب ــه او داده نش ــده اس ــت .بع ــد از تع ــداد ب ــاالی تول ــد ب ــه ف ــروش ک ــودک
در خانوادههـــا مـــی رســـیم و بـــا اعتیـــاد پـــدر بـــه تنفروشـــی زن
خانـــواده بـــرای تامیـــن هزینههـــا میرســـیم و همـــه ی ایـــن مســـائل بـــا
ه ــم در ارتباطن ــد .ای ــن مس ــائل ب ــا تش ــکیل ی ــک س ــلول جدی ــد تش ــدید
میشود ،یعنی سلول مخرب را تکثیر میکنیم.
وی ب ــا ط ــرح ای ــن پرس ــش ک ــه م ــاک آمادگ ــی ازدواج چیس ــت ،اف ــزود:
در دیـــن مبیـــن اســـام روی تقـــدس خانـــواده تاکیـــد شـــده و خانـــواده
را مأمنـــی بـــرای ایجـــاد آرامـــش میدانـــد .چـــرا مـــاک آمادگـــی
بـــرای ازدواج را میخواهیـــم فقـــط از بعـــد جنســـی و ارضـــای غریـــزهی
جنســـی ببینیـــم؟ آیـــا بلـــوغ تنهـــا نشـــانهاش غریـــزهی جنســـی اســـت
و تنهـــا راه بـــرآورده کـــردن ایـــن غریـــزه ازدواج در کودکـــی بـــدون
قب ــول مس ــئولیت جامع ــه اس ــت؟ چ ــرا جوان ــان در  ۳۰س ــالگی ه ــم ازدواج
نمیکنند؟ برای اینکه از نظر اقتصادی امنیت ندارند.
رحیمـــی گفـــت :خروجـــی ازدواج بایـــد خوشـــبختی از ازدواج و خانـــواده
باشـــد .امـــا از لحـــاظ پزشـــکی ثابـــت شـــده بـــارداری زیـــر  ۱۸ســـال
تهدیـــد جـــدی بـــرای زن اســـت .از لحـــاظ روحیروانـــی مـــا زنانـــی را
دیدی ــم ک ــه ب ــه خاط ــر ازدواج اجب ــاری در کودک ــی افس ــردگی گرفتهان ــد
و ایـــن تـــا نســـلها ادامـــه دارد .از لحـــاظ اجتماعـــی آثـــارش افزایـــش کار
ک ــودک ،باف ــت جمعیت ــی تغیی ــر یافت ــه ،ف ــروش ک ــودکان و اعتی ــاد زن ــان
هم ــه ب ــا ای ــن موض ــوع ارتب ــاط پی ــدا میکن ــد .ازدواج ک ــودک خ ــودش
معلولـــی از شـــرایط اســـت ولیکـــن نمیتوانیـــم چـــون معلـــول اســـت از
قوانیـــن چشمپوشـــی کنیـــم .علتالعلـــل فقـــر اســـت و خانـــواده بـــه
هر قیمتی میخواهد یک نانخور کم کند.
وی ادامـــه داد :اگـــر ازدواج بـــه تنهایـــی راه حـــل آســـیبهای اجتماعـــی
بود ،خیلی از کشورهای دنیا این الگو را به کار میبستند.
چرا در کل دنیا سن قانونی ازدواج در حال باال رفتن است؟
آی ــا دش ــمن مردمش ــان هس ــتند؟ چ ــرا در  ۱۰۱کش ــور جه ــان ازدواج زی ــر
 ۱۶ســـال نداریـــم؟ خیلـــی از اینهـــا مســـلمان هســـتند .مـــا صرفـــا داریـــم
براس ــاس بل ــوغ جنس ــی ک ــه البت ــه بل ــوغ جنس ــی ه ــم مح ــرز نیس ــت در
سن ممیزی اتفاق بیفتد قضاوت یک طرفه میکنیم.
مدیرعامـــل جمعیـــت امـــام علـــی در خصـــوص تناقضـــات ســـن قانونـــی
در کشـــور گفـــت :تناقضاتـــی در ایـــن مســـاله هســـت کـــه پاســـخگویی
نداریـــم .اگـــر دختـــر  ۱۳ســـال بـــه بلـــوغ میرســـد پـــس چـــرا حـــق
رأی و ح ــق ادع ــا در دادگاه و ب ــاز ک ــردن حس ــاب را ن ــدارد؟ اگ ــر عقل ــش
ناق ــص اس ــت ،پ ــس چ ــرا اج ــازه ازدواج دارد؟ ای ــن تناق ــض وج ــود دارد.
مـــا اذن ولـــی را زیـــر ســـوال نبردیـــم ،امـــا میگوییـــم ســـن ازدواج از
 ۱۳ی ــا  ۱۵س ــال ب ــه ب ــاال باش ــد و هم ــراه اج ــازه سرپرس ــت و ول ــی .م ــا
بیـــن شـــرع و عـــرف و قانـــون تعارضـــی نمـــی بینیـــم .شـــرع نبایدهـــا را
صری ــح بی ــان ک ــرده اس ــت ام ــا م ــا س ــوالمان روی بایدهاس ــت .وضعی ــت
مطلـــوب و آنچـــه بایـــد باشـــد .شـــرع کـــف را مشـــخص میکنـــد یعنـــی
زیـــر ســـنی کـــه شـــرع میگویـــد دیگـــر مطلقـــا نمیتـــوان ازدواج
کـــرد امـــا باالتـــر از آن را بـــا توجـــه بـــه مســـائل اجتماعـــی ،آســـیبها
و نظـــم عمومـــی بایـــد درنظـــر گرفـــت .متاســـفانه در حـــال حاضـــر
برای ازدواج کف سن ازدواج مشخص نشده است.
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جمعه  ۱۷دی

نشستها

شنبه  ۱۶بهمن

نشست «نگاهی به فرهنگ فتوت در ورزش ایران»،
به مناسبت سالروز درگذشت غالمرضا تختی

مبتال به بیماریهای مزمن)

تختی جوانمردی را تا حدی پیش برد که همه
چیز را برای مردم میخواست

درمانی بیماران مبتال به
باید ساختارهای بوروکراتیک را در مراحل
ِ
سرطان ،کاهش دهیم

سخنرانان:دکتر علی قنبری مطلق ،رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت
دکتر محمد نصیری ،مدیرکل خیرین و موسسات خیریه سالمت معاونت اجتماعی
وزارت بهداشت  .سرکار خانم اعالیی ،مسئول مددکاری اجتماعی بیمارستان مرکز طبی
کودکان .سارا رضایی ،مسئول کمیته درمان جمعیت امام علی(ع)

سخنرانان :منصور برزگر ،پیشکسوت کشتی و دارنده طالی جهانی و نقره المپیک
میثم واحدی ،مسئول کمیته ورزش جمعیت امام علی(ع)

منصور برزگر  :تختی به این دلیل جاودانه شد که خودش را به حکومت وقت و پول
نفروخت .او جوانمردی را تا حدی پیش برد که همه چیز را برای مردم میخواست و با
دستگیری از آنها ،بهخصوص در زلزلهزدگان بوئینزهرا ،برای همیشه در تاریخ جاودانه
شد .متأسفانه در ورزش امروز ایران ،بهویژه فوتبال ،به دلیل مبالغ میلیاردی که در آن هزینه
میشود ،ورزشکاران با تبلیغات ،بیشتر به دنبال سودآوری و پر کردن جیب خود هستند .بر
همین اساس فوتبال از روحیه فتوت و جوانمردی دور شده است .اشخاصی که از نواحی و
محلههای فرودست جامعه ،قلههای محبوبیت را فتح میکنند هرگز نباید اصل خود را
فراموش کنند و به یاری کودکان تهیدست همان نواحی بپردازند.
میثم واحدی  :در برگزاری لیگ پرشین همان گونه که از معرفت و مرام این کودکان
دردآشنای وطن انتظار می رفت ،استانداردهای اخالقی از سطح فوتبال حرفهای کشور بسیار
باالتر و واالتر بود .در کنار میزان بسیار اندک خطاهای خشن و ناچیز بودن درگیریها و
اعتراضات معمول در مسابقات فوتبال ،تقریبا بدون استثنا در تمام بازیها ،تیم پیروز بعد از
برد خود به سمت تیم بازنده میرفت و از آنها دلجویی میکرد .شاید چون این کودکان در
زندگی خود به معنای واقعی واژه درد را تجربه کردهاند و نمیخواهند کام کسی از شکست
تلخ شود .این کودکان بدون کوچکترین چشمداشتی شادیهایشان را با دیگران تقسیم
میکنند و این نکته نخستین اصل از آیین پهلوانی است؛ گذشتن از جاه و مقام خود به نفع
دیگران همانند جهان پهلوان تختی که شاید خیلی از مردم جامعه ندانند که این بزرگمرد چند
مدال و یا رتبه دارد ،اما همه از خیرخواهی و بزرگواری و کرامتش خاطره ها شنیدهاند.
چهارشنبه۲۹دی نشست«بررسی وضعیت کودکان آسیبدیده حین کار»
با نگاهی به اثر الیحه اصالح قانون کار برمعضل کار کودک

چرخ گوشتي كه دستم را در آن از دست دادم ،حتي يك محافظ
نداشت كه اين اتفاق نيفتد!
سخنرانان:ایلیار رابط  ،فعال اجتماعی
محمدامین فقیری ،نوجوانی که حین کار دست خود را از دست داد

ایلیار رابط :ما پسری داشتيم در منطقه فرحزاد كه در تعقيب و گريز با مأمورين سد معبر،
پايش آسیب دید و در نهایت در بیمارستان قطع شد .اين كودك به دفعات اقدام به خودكشي
كرد كه خوشبختانه موفق نشد .خانواده اين كودك او را  ،در موج مهاجرتي كه ايجاد شد،
به آلمان فرستادند و آنجا حق تحصيل و حق كار به دست آورد و باعث شد كه مسائل
روانيش حل شود و كاهش يابد ...دولت اليحهاي را به مجلس فرستاده است .اليحه اصالح
قانون كار .كارگاههاي رسمي قبال اجازه نداشتند كودك زير  15سال را استخدام بكنند و به
كار بگمارند .اما طبق اين اليحه ( البته اين اليحه ايرادات ديگري دارد كه جامعه كارگري
به آن معترض است؛ ما به عنوان يه نهاد مردمی مدافع حقوق كودك ،در آن قسمتي كه به
كودكان كار مربوط است ،مطالبهمان را بيان ميكنيم) اگر تصويب بشود ،حداقل سن براي
هر كارآموز براي كار در كارگاهها حذف ميشود؛ يعني هر كودكي با هر سني ميتوانند
به عنوان كارآموز استخدام شوند .اتفاقا اكثر كارآموزها در كارگاهها كودك هستند ،براي
اينكه حداقل دستمزد تعريف شده را كه  800هزار تومان است نگيرند .اين بخش اتفاقا باعث
افزايش و رسمي شدن كار كودك ميشود؛ در حاليكه بايد ما تشكيل اتحاديههاي كارگري
را ترويج ميكرديم و كارگاه هاي زير  10نفر را مورد بازرسي قرار مي داديم .مطالبه ما اين
بود .قانون به سمت بر عكس حركت كرد!
محمدامین فقیری :چرخ گوشتي كه دستم را در آن از دست دادم ،حتي يك محافظ نداشت
كه اين اتفاق نيفتد! من امروز آمدهام که از بقیه کودکان کار و حقوقشان صحبت کنم و
سوالم این است که چرا بچهها باید اینقدر زجر بکشند؟! از بین نهادها فقط آموزش و پرورش
به ما کمک کرد و برایمان وکیل گرفت و ما از کارفرما شکایت کردیم .اما وزارت کار به ما
گفت طبق قانون دیهای به شما تعلق نمیگیرد!
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قصه اپوریق« ابغبون» :

نشست «بررسی خالءهای اجتماعی پیش روی بیماران و
خانوادههای مبتال به سرطان» ( به همراه گالری نقاشی کودکان

عناوین نشست های برگزارشده از
شهریور تا بهمن :۱۳۹۵

در این نشست ابتدا سارا رضایی به معرفی کوتاهی از بخش درمان جمعیت امام علی(ع)
پرداخت .او بیان کرد :جمعیت امام علی (ع) از ابتدای فعالیت خود در بیمارستانهای کودکان
علیاصغر ،مفید ،مرکز طبی و بهرامی بهمنظور حمایتهای روانی ،اجتماعی و مددکارانه از
کودکان و خانوادههای مبتال به بیماریهای مزمن از جمله سرطان حضوری فعال داشته است.
در کنار حمایتهای اجتماعی و مالی از کودکان و بزرگساالن ،در مدت فعالیتهای چندین
ساله خود هزینه پیوند مغز استخوان بیش از  ۱۱کودک نیازمند به پیوند سلولهای بنیادین که
نمونههای آنان در خارج از کشور ازجمله آلمان با مبالغی بالغبر صد میلیون تومان بود را تأمین
نموده است .در حوزه پیشگیری از سرطان کارگاههایی برای مادران مناطق محروم و حاشیهنشین
با عنوان کارگاه سالمت توسط پزشکان داوطلب جمعیت طراحی و اجرا شده است.
در ادامه سرکار خانم اعالیی ،خواستار کاهش ساختارهای بوروکراتیک در مراحل درمانی
بیماران مبتال به سرطان شد و همچنین به لزوم وجود واحدهای روانشناسی در بخشهای مربوط
به مبتالیان به سرطان اشاره کرد .به دلیل ارتباط بسیار باالی این بیماری با حاالت روحی و
روانی فرد ،ضرورت وجود بخش روانشناسی در بیمارستانهای دولتی دوچندان میشود .وی
همچنین از خدمات موسسه خیریه محک در حمایت از کودکان مبتال به سرطان تقدیر کرد.
دکتر مطلق به این نکته اشاره کرد که در حوزه پیشگیری از سرطان ،توجه به رفاه اجتماعی اقشار
جامعه بسیار مهم است .از جمله برنامههای آتی وزارت بهداشت ،ترویج و برنامهریزی برای
احداث  ۱۳۰مرکز خدمات غربالگری حوزه سرطان در شهرهای گوناگون ،افزایش دسترسی
شهرها به خدمات درمانی در حوزه سرطان و خدمات رایگان سطح یک و خدمات با فرانشیز بیمه
سطح دو است.
دکتر نصیری از اقدامات معاونت اجتماعی وزارت بهداشت سخن گفت .وی با اشاره به این
موضوع که دولت توانایی پرداخت تمامی هزینهها در حوزه درمان را ندارد ،به تأثیر مثبت
موسسات خیریه در حمایت از مبتالیان به سرطان اشاره کرد :در حال حاضر  ۶۴موسسه خیریه
بهصورت تخصصی در حوزه بیماران مبتال به سرطان در کشور فعالیت میکنند .این معاونت
در حال ایجاد شبکهای برای ارتباط با تمامی موسسات خیریه و مردمنهاد در حوزه سالمت و
استفاده از پتانسیلهای آنان است.
سختیهای مهاجرت گفت :مهاجرت سخت است به خصوص اگر ندانی به کجا میروید و قرار
است با چه چیزی روبرو شوید.کسی که در حال مهاجرت است احساس بیارزشی و بیهویتی
میکند.

 29شهریور  :نشست «مفهوم کودکی در توسعه صلح جهانی»
 9مهر  :نشست «ردپای دردهای اجتماعی در آثار رادی» ،یادمان زادروز اکبر رادی
11مهر  :نشست «نقش فداکاری درافزایش سرمایههای اجتماعی»
15مهر  :نشست «کودکان معارض با قانون در آینه ادبیات روسیه»
17مهر  :نشست «بررسی تغییرات قانون مجازات اسالمی نوجوانان محکوم به قصاص»
 24مهر  :نشست «جغرافیای فقر» ،بهمناسبت روز جهانی فقر غذایی
 26مهر  :نشست «فقر و دین»
 8آبان  :نشست «بررسی کودکآزاری ناشی از اعتیاد والدین»
 25آبان  :نشست «خشکسالی و دروغ» ؛ واکاوی علل و تبعات فروپاشی اخالق اجتماعی در ایران
 2آذر  :نشست «قصه یک شهر»
 3آذر  :نشست «کاوشی پیرامون روند روبهرشد پدیده همسرکشی»
 11آذر  :نشست «تحلیلی بر بردهداری مدرن» بهمناسبت روزجهانی حذف بردهداری
 13آذر  :نشست «آسیبشناسی ازدواج کودک»
 28آذر  :نشست «تحلیلی بر وضعیت مهاجران سوری در کردستان عراق» به مناسبت روز جهانی مهاجران
 6دی :نشست «بررسی حقوقی ازدواج کودک»
17دی :نشست «نگاهی به فرهنگ فتوت در ورزش ایران» بمناسبت سالروز درگذشت غالمرضا تختی
29دی :نشست «بررسی خألهای اجتماعی پیشروی بیماران و خانوادههای مبتال به سرطان»
 ۱۶بهمن  :نشست «بررسی خالءهای اجتماعی پیش روی بیماران و خانوادههای مبتال به سرطان»
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 نه .پدر و مادر بچهها باید برن. -پدر و مادرشون خبر ندارن ؟

 -نه  ...به ما اعتماد کردن و گفتن .مگه جرئت میکنن به اونا بگن؟
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در میـــان معایناتـــی کـــه در روســـتاهای منطقـــه قصرقنـــد بلوچســـتان انجـــام شـــد ،نکتـــهای
نظـــرم را جلـــب میکنـــد؛ بـــه جـــز تعـــداد معـــدودی مـــرد و پیرمـــرد کـــه معاینـــه
شـــدند ،ســـایر معاینـــات مربـــوط بـــه کـــودکان و مـــادران میشـــد .متأســـفانه مـــوارد
بلوچستانمن خیلـــی نـــادری را بـــه یـــاد دارم کـــه دختـــری را معاینـــه کـــرده باشـــیم کـــه نـــه کـــودک
ِ
باشد و نه مادر .این یعنی فاصلهای میان کودکی و مادر شدن وجود ندارد.
نبـــود زیرســـاختهای آموزشـــی کافـــی و کارآمـــد عـــاوه براینکـــه یکـــی از عوامـــل ایجادکننـــده
ایـــن معضـــل اســـت ،بـــه وخیمتـــر شـــدن وضعیـــت و تکـــرار آن نیـــز دامـــن میزنـــد.
دخترکــی را دیدیــم کــه  ۴کالس درس خوانــده و ســپس مجبــور بــه تــرک تحصیــل شــده بــود و در ۱۵ســالگی
ازدواج کـــرده و اکنـــون در  ۱۷ســـالگی بـــاردار بـــود .دانســـتههای ایـــن مـــادر از بـــارداری ،پیشـــگیری
و مراقبتهـــای حیـــن بـــارداری بـــه شـــنیدههای او از اطرافیانـــش در روستایشـــان محـــدود میشـــود.
روس ــتایی ک ــه متش ــکل از چن ــد کپ ــر اس ــت و راه ــش آنق ــدر صع ــب العب ــور اس ــت ک ــه وقت ــی میرس ــی
ب ــه روس ــتا ،هن ــوز س ــرت از تکانه ــای ط ــول مس ــیر گی ــج مــیرود .روس ــتایی ک ــه ن ــه آب دارد ،ن ــه
برق ،نه حمام و نه دستشویی .مدرسه روستا نیز یک کپر است و دیگر هیچ.
نادانســـتهها و محرومیتهـــای مـــادر مذکـــور (کـــه یکـــی از هـــزاران دختریســـت
کـــه در ایـــن وضعیـــت هســـتند) منجـــر بـــه تولـــد نوزادانـــی میشـــود کـــه بـــا
مشـــکالتی نظیـــر ســـوءتغذیه ،عقـــب ماندگـــی رشـــدی و  ...دســـت بـــه گریبـــان هســـتند.
گذش ــته از رس ــوم و ع ــرف منطق ــه ،کودک ــی ک ــه ب ــه س ــن نوجوان ــی میرس ــد (اع ــم از دخت ــر و پس ــر)،
ب ــا توج ــه ب ــه نب ــود م ــدارس باالت ــر از رده دبس ــتان در ای ــن روس ــتا ،عم ــا ب ــه آم ــوزش دسترس ــی ن ــدارد
و ب ــه ج ــز تحصی ــل در مدرس ــه هی ــچ برنام ــه آموزش ــی دیگ ــری نی ــز تعری ــف نش ــده اس ــت .در نهای ــت
تنها گزینهای که روبروی این نوجوان قرار میگیرد ،تن دادن به ازدواج است.
مرکـــز بهداشـــت منطقـــه نیـــز متأســـفانه از کمبـــود بهـــت آور نیـــرو و امکانـــات رنـــج میبـــرد و عمـــا
امکان ــی ب ــرای مطالب ــه خدم ــات بیش ــتر از ای ــن مرک ــز باق ــی نمیمان ــد .ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه در ه ــر
روس ــتا نوجوان ــان و ک ــودکان سرش ــار از اس ــتعدادی را میبینی ــم ک ــه اگ ــر ام ــکان ادام ــه تحصی ــل داش ــته
باشند ،خود میتوانند به نیرویی کارآمد و بومی برای ارائه خدمات تبدیل شوند.
درکمـــال تأثـــر ،شـــبکه درهـــم پیچیـــدهای از علتهـــا و معلولهـــا را شـــاهد هســـتیم
کـــه وضـــع موجـــود را دائمـــا و بیرحمانـــه بازتولیـــد و تشـــدید میکننـــد و
عزم راسخی برای مقابله و شکستن این چرخه وجود ندارد.
وقتـــی از ســـفر بـــاز میگشـــتیم ،دائمـــا از خـــودم میپرســـیدم آیـــا سیســـتان و بلوچســـتان تکـــهای از
میهـــن ماســـت؟ صرفـــا در یـــک کلمـــه« ،آری گفتـــن» ،وقتـــی دردهـــای مردمانـــش را نادیـــده میگیریـــم
و غبـــار غفلـــت هـــر روز بیـــش از پیـــش بـــر چهـــره ایـــن خطـــه از ســـرزمینمان مینشـــیند ،منصفانـــه
نیس ــت .پاس ــخ مثب ــت ب ــه ای ــن س ــوال ،تنه ــا ب ــا کلم ــات ممک ــن نیس ــت ...بای ــد ملت ــی از م ــردم گرفت ــه
تا مسئولین  -همت و غیرت کنند و با اعمالشان به این سوال پاسخ دهند.

مادر کوچکم!
علیرضاخادمباشی

دخترکـــی را دیدیـــم کـــه  ۴کالس درس خوانـــده و ســـپس مجبـــور بـــه تـــرک تحصیـــل شـــده بـــود و در
۱۵ســـالگی ازدواج کـــرده و اکنـــون در  ۱۷ســـالگی بـــاردار بـــود .دانســـتههای ایـــن مـــادر از بـــارداری ،پیشـــگیری
و مراقبتهـــای حیـــن بـــارداری بـــه شـــنیدههای او از اطرافیانـــش در روستایشـــان محـــدود میشـــود.
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«ازدواج کودکان درسکونتگاه های فقیرنشین »

کودکان ازدواج نمیکنند  ،معامله میشوند!
«درحالحاضـــر  ۴۳هـــزار ازدواج دختربچههـــای  ۱۰تـــا ۱۵ســـاله
در کشـــور داریـــم کـــه از ایـــن تعـــداد دوهـــزار دختربچـــه و
پســـربچه از همســـر خـــود جـــدا شـــده یـــا بیـــوه شـــدهاند»
ایـــن جمـــات تنهـــا بخشـــی از گـــزارش ارائهشـــده در نخســـتین ســـمینار
ازدواج کــودکان ،بررســی عوامــل و پیامدهــای آن در محــات حاشیهنشــین
کش ــور ب ــود ک ــه ب ــه هم ــت جمعی ــت دانش ــجویی ام ــام عل ــی(ع) در س ــالن
آمفیتئاتـــر دانشـــگاه علموصنعـــت برگـــزار شـــد؛ ســـمیناری هفـــت
ســـاعته کـــه بـــا حضـــور چهرههـــای علمـــی ،دانشـــگاهی و مســـئوالن
اجتماعی کشور پرده از آمارهای ازدواج کودکان برداشت.

زهـــرا رحیمـــی ،مدیرعامـــل جمعیـــت امـــام
علـــی(ع) :تصـــور کنیـــد کـــه چقـــدر میتوانـــد
بـــرای یـــک دختـــر ١٢ســـاله دشـــوار باشـــد کـــه
یکمرتبـــه وارد زندگـــی مـــردی ٣٠ســـاله شـــود
در ابت ــدای ای ــن جلس ــه ،زه ــرا رحیم ــی ،مدیرعام ــل جمعی ــت ام ــام عل ــی،
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ازدواج کـــودکان نمیتـــوان از واژه ازدواج
اســـتفاده کـــرد ،گفـــت« :در بیشـــتر ایـــن ازدواجهـــا درواقـــع خانـــواده،
دختـــر خـــود را در ازای خانـــه مـــورد معاملـــه قـــرار میدهـــد .تصـــور
کنیـــد کـــه چقـــدر میتوانـــد بـــرای یـــک دختـــر ١٢ســـاله دشـــوار
باشـــد کـــه یکمرتبـــه وارد زندگـــی مـــردی ٣٠ســـاله شـــود» .وی افـــزود:
« در خبرهایـــی کـــه بـــه دســـت مـــا رســـیده ،آمـــده اســـت کـــه دختـــر
١٠ســـاله ،همســـر چهـــارم مـــردی ٦٠ســـاله در سیستانوبلوچســـتان شـــده
اس ــت .در ای ــن ازدواج دخت ــر اص ــا توق ــع مه ــر و محب ــت ن ــدارد؛ بلک ــه
میخواهـــد مـــرد فقـــط پولـــی بـــه او بدهـــد کـــه ایـــن همـــان معاملـــه
محســـوب میشـــود .در خانوادههـــای حاشیهنشـــین ،وقتـــی کـــودکان
کار وارد زندگـــی مشـــترک میشـــوند و فرزنـــدآوری میکننـــد ،هدفشـــان
از تولیـــد مثـــل ایـــن اســـت کـــه کـــودک را بـــرای کارکـــردن آمـــاده
کنن ــد .ش ــاید همی ــن مس ــئله دلیل ــی ب ــر ای ــن باش ــد ک ــه فرزن ــدآوری
در محالت حاشیهنشین بیشتر از دیگر مناطق است.

دکتـــر شـــهال اعـــزازی ،جامعهشـــناس و عضـــو هیـــأت
علمـــی دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی :اگـــر دولـــت
مس ــئولیت ک ــودکان را برعه ــده دارد ،چ ــرا ای ــن ک ــودک
اس ــت ک ــه بای ــد قربان ــی بیمس ــئولیتی جامع ــه ش ــود؟
کودکـــی کـــه هنـــوز کـــودک اســـت و بهاجبـــار مـــادر
میشـــود ،کودکـــی کـــه خـــود نیـــاز بـــه تربیـــت دارد،
چگونــه میتــوان از او انتظــار داشــت کــه مــادری کنــد؟
در ادام ــه ای ــن نشس ــت تخصص ــی ،دکت ــر ش ــهال اع ــزازی ،جامعهش ــناس و
عض ــو هی ــأت علم ــی دانش ــگاه عالم ــه طباطبای ــی بی ــان ک ــرد« :ب ــا ش ــروع
مدرنیت ــه تف ــاوت بس ــیار زی ــاد می ــان ک ــودکان و بزرگس ــاالن مش ــخص و
ب ــه دنب ــال آن قوانی ــن اجب ــاری ب ــرای دف ــاع از حق ــوق ک ــودکان ازجمل ــه
من ــع کار ک ــودکان ،تحصی ــل ب ــرای آنه ــا و ...نی ــز وض ــع ش ــد .پی ــش از
دوران مدرنیتـــه بهدنیـــا آمـــدن کـــودکان پیامـــد خواســـته یـــا ناخواســـته
رابط ــه جنس ــی پ ــدر و م ــادر ب ــود و اگ ــر ب ــه خاط ــر مس ــائل بهداش ــتی
از بیـــن نمیرفـــت؛ تـــا بـــزرگ میشـــد بهمثابـــه بـــرده از او اســـتفاده
میشد؛ اما با پیدایش مدرنیته این مسئله تغییر کرد».
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اولین کسی که مقصر به حساب بیاد خود بچههان.
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چرا رفتی تو پارک؟ چرا این قدر ولگردی میکنی ؟ چرا حرف گوش نمیدی؟
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وی ب ــا اش ــاره ب ــه وضعی ــت ک ــودکان در ای ــران اف ــزود « :در ای ــران م ــا
ب ــرای تربی ــت ک ــودکان خ ــود آموزشوپ ــرورش داری ــم ،ب ــرای مس ــائل
ســـامتی آنهـــا وزارت بهداشـــت وارد عمـــل میشـــود؛ چراکـــه کـــودکان
در جامعــهای ک ــه ب ــه ص ــورت م ــداوم در ح ــال تغیی ــر فرهنگ ــی اس ــت،
زندگـــی میکننـــد و همیـــن باعـــث میشـــود کـــه دولتهـــا مســـئول
رش ــد ک ــودکان باش ــند و حت ــی در بعض ــی کش ــورها دولته ــا ب ــه خان ـهای
کـــه کـــودک در آن بـــزرگ میشـــود ،نظـــارت میکننـــد و خانوادههـــا را
بـــرای کـــودکآوری بیشـــتر یـــا کمتـــر نیـــز تشـــویق میکننـــد .مطابـــق
دادههـــای روانشناســـی کـــودک تـــا ۱۵ســـالگی در حـــال رشـــد بدنـــی و
تغیی ــرات هورمون ــی اس ــت؛ ح ــاال م ــا در چنی ــن ش ــرایطی ک ــودک را وادار
میکنی ــم ک ــه جنین ــی را در ش ــکم خ ــود ب ــزرگ کن ــد و نق ــش همس ــری
و مـــادری را ایفـــا کنـــد .درحالحاضـــر ۴۳هـــزار ازدواج دختربچههـــای
 ۱۰ت ــا  ۱۵س ــاله در کش ــور داری ــم ک ــه از ای ــن تع ــداد دوه ــزار دختربچ ــه
و پســـربچه از همســـر خـــود جـــدا شـــده یـــا بیـــوه شـــدهاند» .اعـــزازی
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بســـیاری از ازدواجهـــای زیـــر ســـن قانونـــی بـــه
دلیـــل فقـــر صـــورت میگیـــرد ،افـــزود« :بـــرای ایـــن مســـئله بایـــد
مقابل ــه ب ــا فق ــر ص ــورت بگی ــرد؛ چراک ــه ک ــودک وس ــیله اب ــزاری نیس ــت.
اگـــر دولـــت مســـئولیت کـــودکان را برعهـــده دارد ،چـــرا ایـــن کـــودک
اســـت کـــه بایـــد قربانـــی بیمســـئولیتی جامعـــه شـــود؟ کودکـــی کـــه
هنـــوز کـــودک اســـت و بهاجبـــار مـــادر میشـــود ،کودکـــی کـــه
خـــود نیـــاز بـــه تربیـــت دارد ،چگونـــه میتـــوان از او انتظـــار داشـــت
کـــه مـــادری کنـــد» .ایـــن اســـتاد دانشـــگاه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یـــک
کـــودک نمیتوانـــد یاریدهنـــده همســـر و کمککننـــده بقـــای
نســـل وی باشـــد ،افـــزود« :وی نهتنهـــا یاریدهنـــده نیســـت؛ بلکـــه
آســـیبزننده اســـت .در چنیـــن شـــرایطی بایـــد بگوییـــم کـــه کـــودکان
قربانـــی بیتوجهـــی جامعـــه ،مســـئوالن و خانـــواده میشـــوند» .اعـــزازی
همچنیـــن از افزایـــش آمـــار ازدواج کـــودکان خبـــر داده و گفـــت« :در
س ــال  ۹۴نس ــبت ب ــه س ــال  ۹۳تع ــداد ازدواج ک ــودکان  ۱۰ه ــزار م ــورد
افزایش داشت و طالق آنها هم روند افزایشی دارد».

ذوالقـــدر افـــزود« :مطابـــق قانـــون مدنـــی عقـــد دختـــر قبـــل از  ١٣ســـال و
عق ــد پس ــر قب ــل از  ١٥س ــال نی ــاز ب ــه تش ــخیص دادگاه و اج ــازه سرپرس ــت
دارد .بـــرای همیـــن در صـــورت تأییـــد ایـــن دو منبـــع کـــودکان در
ششســـالگی بـــدون منـــع قانونـــی میتواننـــد ازدواج کننـــد .مجلـــس
بایـــد اصـــاح ایـــن قانـــون را در اولویـــت قـــرار دهـــد تـــا دیگـــر شـــاهد
ایـــن اتفاقهـــا نباشـــیم .همچنیـــن دربـــاره ایـــن مســـئله بایـــد بـــا مراجـــع
نیـــز صحبـــت شـــود؛ چراکـــه سوءاســـتفادههای زیـــادی از ایـــن قانـــون
میشـــود» .وی بـــا اشـــاره بـــه آمـــار رســـمی بـــیکاری در کشـــور
گفـــت :ایـــن آمـــار در برخـــی شهرســـتانها و اســـتانهای محـــروم
بـــه بـــاالی  ۳۰تـــا  ۴۰درصـــد میرســـد .ذوالقـــدر افـــزود :مجلـــس،
اصـــاح ایـــن قانـــون را در اولویـــت قـــرار میدهـــد تـــا بـــا یـــک
طرح مناسب ،مانع انجام اینگونه ازدواجها شویم.

شـــیرین احمدنیـــا ،معـــاون پیشـــگیری از آســـیبهای
ســـازمان بهزیســـتی :کســـب منافـــع مـــادری و
تحـــرک اجتماعـــی از دالیـــل ازدواج کـــودکان اســـت؛
یعنـــی خانوادههـــا از طریـــق ازدواج کـــودکان ســـعی
دارنـــد طبقـــه اجتماعـــی خـــود را ارتقـــا دهنـــد.
فاطمـــه ذوالقـــدر ،نماینـــده مجلـــس شـــورای بـــه ایـــن دالیـــل بایـــد فقـــر را هـــم اضافـــه کـــرد.
اســـامی :مـــا در اســـتانهای مـــرزی مثـــل
شـــیرین احمدنیـــا ،عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی و
معـــاون پیشـــگیری از آســـیبهای ســـازمان بهزیســـتی ،ســـخنران دیگـــر
سیستانوبلوچســـتان و هرمـــزگان سیســـتم
ایـــن مراســـم بـــود و بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه هـــر فـــرد زیـــر  ١٨ســـال
آموزشـــیمان محـــدود اســـت و کـــودکان در ســـنین
کـــودک تلقـــی میشـــود ،گفـــت« :فرهنـــگ مـــا هرچنـــد ســـنتی اســـت،
پایی ــن ازدواج میکنن ــد؛ ب ــرای همی ــن بای ــد دول ــت ب ــه
ام ــا تعری ــف ک ــودک در کنوانس ــیون حق ــوق ک ــودک ب ــه اف ــراد زی ــر ١٨
وضعی ــت ای ــن مناط ــق توج ــه وی ــژهای داش ــته باش ــد.
س ــال اط ــاق ش ــده اس ــت» .وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در جه ــان

پ ــس از صحبته ــای ش ــهال اع ــزازی ،فاطم ــه ذوالق ــدر ،نماین ــده مجل ــس
شـــورای اســـامی ،بـــه توضیـــح دربـــاره ازدواج کـــودکان در ایـــران
پرداختـــه و گفـــت« :یکـــی از مشـــکالت مـــا ازدواج کـــودکان در ســـنین
پاییـــن اســـت .در برخـــی از مناطـــق کـــودکان خیلـــی زود وارد چرخـــه
کار میشـــوند و کودکـــی خـــود را بـــه کار در کارگاههـــا میگذراننـــد
و ســـپس مجبورنـــد در همـــان شـــرایط ازدواج کننـــد و ایـــن ازدواج در
شـــرایطی رخ میدهـــد کـــه آنهـــا از نظـــر روحـــی بههیچعنـــوان
آمـــاده نیســـتند .بـــرای ترمیـــم ایـــن اتفـــاق آموزشوپـــرورش و
صداوســـیما بایـــد در آمـــوزش خانوادههـــا تـــاش بیشـــتری داشـــته
باشـــند؛ چـــون عـــادات و رســـوم مـــردم مناطـــق مختلـــف یکشـــبه بـــه
وج ــود نیام ــده ک ــه بتوانی ــم آن را یکش ــبه ه ــم تغیی ــر دهی ــم» .فاطم ــه
ذوالق ــدر ،نماین ــده مجل ــس ش ــورای اس ــامی« :م ــا در اس ــتانهای م ــرزی
مثـــل سیستانوبلوچســـتان و هرمـــزگان سیســـتم آموزشـــیمان محـــدود
اســـت و کـــودکان در ســـنین پاییـــن ازدواج میکننـــد؛ بـــرای همیـــن
بای ــد دول ــت ب ــه وضعی ــت ای ــن مناط ــق توج ــه وی ــژهای داش ــته باش ــد».

بالـــغ بـــر ٧٠٠میلیـــون زن در ســـنین کودکـــی ازدواج کردهانـــد ،گفـــت:
«کســـب منافـــع مـــادری و تحـــرک اجتماعـــی از دالیـــل ازدواج کـــودکان
اســـت؛ یعنـــی خانوادههـــا از طریـــق ازدواج کـــودکان ســـعی دارنـــد
طبق ــه اجتماع ــی خ ــود را ارتق ــا دهن ــد .از طرف ــی ه ــم بح ــث حفاظ ــت از
کـــودکان و جلوگیـــری از تعـــرض جنســـی بـــه آنهـــا از دالیـــل ازدواج در
مناط ــق حاش ــی ه اس ــت و ب ــه ای ــن دالی ــل بای ــد فق ــر را ه ــم اضاف ــه ک ــرد».
احمدنی ــا ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ن ــگاه اب ــزاری ب ــه ک ــودکان مس ــئله کم ــی
نیس ــت بی ــان ک ــرد« :اص ــاح قوانی ــن در ای ــن زمین ــه بس ــیار مه ــم اس ــت
زیـــرا بایـــد قوانیـــن بهجـــای تســـهیل ازدواج ،ایـــن شـــرایط را دشـــوار
کنـــد .همچنیـــن رویههـــای فرهنگـــی در همســـرگزینی بایـــد عـــوض
شـــود و مصالـــح فـــرد باالتـــر از مصالـــح خانـــواده مـــورد توجـــه قـــرار
گیـــرد» .وی افـــزود« :ازدواج در ســـن کـــم ،بـــارداری زودرس را موجـــب
میشـــود کـــه ایـــن اتفـــاق فرصـــت رشـــد را کـــم میکنـــد» .مطابـــق
آمـــار ارائهشـــده از ســـوی دکتـــر احمدنیـــا ،در ســـال  ٢٠١٥کشـــور
نیجـــر بـــا  ٧٦درصـــد باالتریـــن آمـــار ازدواج کـــودکان را داشـــته اســـت
و کشـــورهای چـــاد ،هنـــد و مالـــی در رتبههـــای بعـــدی هســـتند .بـــه
گفتـــه احمدنیـــا ،آمـــار  ١٧درصـــدی ازدواج کـــودکان زیـــر  ١٨ســـال در
ایران ،کشور ما را در وضعیت نسبتا بدی قرار داده است.

ثریــا عزیزپنــاه ،عضــو هیأتمدیــره انجمــن حمایــت از حقــوق کــودک :وجــود  ۱۰میلیــون بیســواد مطلــق در کشــور
و همچنیــن  ۱۰میلیــون کمســواد ،آمــار خطرناکــی اســت و ایــن آمــار ارتبــاط مســتقیمی بــا میــزان ازدواج کــودکان
دارد .از طرف ــی طبقاتیش ــدن جامع ــه یک ــی از مس ــائلی اس ــت ک ــه باع ــث تش ــدید ازدواج ک ــودکان میش ــود.
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در ادامـــه ایـــن همایـــش ثریـــا عزیزپنـــاه ،عضـــو هیأتمدیـــره انجمـــن
حمای ــت از حق ــوق ک ــودک بی ــان ک ــرد« :ام ــروز روز جهان ــی حق ــوقبش ــر
اســـت و امیـــدوارم بـــرای حقـــوق فـــردی همیـــن امـــروز تـــاش کنیـــم».
وی افـــزود« :مـــا بـــا مســـئله وارونگـــی هـــرم جمعیتـــی روبـــهرو هســـتیم،
 ١١میلیـــون حاشیهنشـــین اســـت و
بـــه گفتـــه وزیـــر کشـــور ایـــران دارای 
بایـــد بگویـــم مـــا حتـــی در متـــن شـــهر هـــم حاشیهنشـــین داریـــم .مـــن
از افـــرادی صحبـــت میکنـــم کـــه بـــه آب ســـالم دسترســـی ندارنـــد و از
۱۰
داش ــتن شناس ــنامه نی ــز مح ــروم هس ــتند» .وی تصری ــح ک ــرد« :وج ــود 
میلیـــون بیســـواد مطلـــق در کشـــور و همچنیـــن  ۱۰میلیـــون کمســـواد،
آم ــار خطرناک ــی اس ــت و ای ــن آم ــار ارتب ــاط مس ــتقیمی ب ــا می ــزان ازدواج
کـــودکان دارد .از طرفـــی طبقاتیشـــدن جامعـــه یکـــی از مســـائلی اســـت
کـــه باعـــث تشـــدید ازدواج کـــودکان میشـــود .مطابـــق مـــاده ١٠٤١
قان ــون مدن ــی ،مص ــوب س ــال  ،١٣١٣س ــن ازدواج ب ــرای دخت ــران ١٥س ــال
و بـــرای پســـران  ١٨ســـال اســـت .از طرفـــی بررســـی مجـــدد قانـــون در
ســـالهای  ٤٦و  ٥٣بـــا توجـــه بـــه زیانهـــای ذهنـــی و روانـــی و جنســـی
ازدواج ک ــودکان باع ــث ش ــد قان ــون حمای ــت از خان ــواده اص ــاح ش ــود
و ســـن ازدواج در دختـــران  ١٨ســـال و در پســـران  ٢٠ســـال تعییـــن شـــد.
امـــا ایـــن قانـــون در ســـال  ٧٩اصالحیـــه خـــورد و ســـن ازدواج دختـــر
ب ــه  ١٣و پس ــر ب ــه  ١٥س ــال کاه ــش پی ــدا ک ــرد» .وی خاطرنش ــان ک ــرد:
«کش ــور ای ــران در س ــال  ٧٢ب ــه کنوانس ــیون حق ــوق ک ــودک پیوس ــت ،ام ــا
مســـئله اینجاســـت کـــه وقتـــی بحـــث مـــواد قانونـــی پیـــش میآیـــد،
قـــدرت پیگیـــری وجـــود نـــدارد و مســـئله پیگیریهـــا بـــه مداخلـــه
تعبیـــر میشـــود .از طرفـــی الیحـــه حمایـــت از حقـــوق کـــودک نیـــز
هفـــت ســـال اســـت ســـرگردان مانـــده اســـت و مهمتریـــن مســـئله مـــا
تعریـــف ســـن کودکـــی اســـت کـــه در ایـــن الیحـــه پیشبینـــی شـــده و
امیدواریم هرچهسریعتر در مجلس به تصویب برسد».

عزی ــز پن ــاه ش ــکاف درآم ــدی در ای ــران را یک ــی دیگ ــر از دالی ــل ازدواج
ک ــودکان در س ــنین پایی ــن دانس ــت و گف ــت« :درحالیک ــه حداق ــل حق ــوق
کارگ ــران ح ــدود  ۸۰۰ه ــزار توم ــان در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت ،حداق ــل
نیـــاز یـــک خانـــواده در مـــاه ســـه تـــا چهـــار برابـــر ایـــن رقـــم اســـت».
در ادامـــه ایـــن همایـــش ،دکترعلـــی کاظمـــی ،مدیـــرکل حقوقـــی و
قضائـــی قـــوه قضائیـــه ،اظهـــار کـــرد :بهطورکلـــی بایـــد دربـــاره ازدواج
کـــودکان فرهنگهـــای مختلـــف را دیـــد .ســـؤال ایـــن اســـت کـــه آیـــا
ازدواج کـــودکان خـــوب اســـت یـــا بـــد .در ایـــن مـــورد بایـــد فرهنـــگ
کشـــورهای مختلـــف را در نظـــر گرفـــت .برخـــی خردهفرهنگهـــا
هســـتند کـــه ازدواج کـــودکان را مطلـــوب میداننـــد .کاظمـــی بـــا طـــرح
ایـــن ســـؤال کـــه هـــدف از ازدواج چیســـت ،بیـــان کـــرد« :آیـــا بـــا
ازدواج کـــودکان بـــه هدفهـــای اصلـــی ازدواج میرســـیم؟ اگـــر نـــگاه
کارک ــردی ب ــه بح ــث ازدواج داری ــم ،درواق ــع تولیدمث ــل نی ــز از اه ــداف
ازدواج اس ــت ،اگ ــر دول ــت بخواه ــد تولیدمث ــل را زی ــاد کن ــد ،فرهن ــگ
ازدواج زودرس را افزایـــش میدهـــد» .وی بیـــان کـــرد« :مـــا پنـــج نـــوع
ازدواج ک ــودکان داری ــم؛ ازدواج موق ــت ،غیررس ــمی ،دائ ــم رس ــمی ،دائ ــم
غیررســمی ،و نامــزدی کــودکان .امــا در ایــن همایــش مــا دربــاره ضمانــت
اجرائـــی کســـانی صحبـــت میکنیـــم کـــه در چارچـــوب قانـــون ازدواج
نمیکنند .ایـــن قانـــون در حالـــی وجـــود دارد کـــه ازدواج در
ای ــن س ــن ب ــا تواناییه ــای دخت ــران و پس ــران ام ــروزی مطابق ــت ن ــدارد و
همچنی ــن ب ــا اس ــناد بینالملل ــی نی ــز مغای ــرت دارد .کمیت ــه حق ــوق ک ــودک
س ــن حداق ــل  ١٨س ــال را ب ــرای ازدواج تعیی ــن ک ــرده اس ــت» .وی اف ــزود:

«مطابـــق اصـــل ١٠قانـــون ساســـی ،نـــکاح یکـــی از احـــکام اســـامی
اســـت کـــه ســـنگ بنـــای جامعـــه را تشـــکیل میدهـــد و همـــه بایـــد
در تکریـــم و تقدیـــس آن بکوشـــیم .نـــکاح بـــه نظـــم عمومـــی مربـــوط
میش ــود و بای ــد آن را م ــورد تکری ــم ق ــرار داد .در قان ــون فعل ــی حداق ــل
ســـنی کـــه کـــودک میتوانـــد بـــا اذن ولـــی ازدواج کنـــد ،نداریـــم و
این توافق در قانون حمایت از خانواده آمده است.
در ادامـــه ایـــن نشســـت ،کتایـــون افـــرازه ،از اعضـــای جمعیـــت امـــام
عل ــی ب ــه هم ــراه یک ــی از مادران ــی ک ــه در س ــنین پایی ــن ازدواج ک ــرده
بودنـــد ،بـــا یکدیگـــر گفتوگـــو کردنـــد .خانـــم علیزهـــی ،مـــادر
پنـــج فرزنـــد اســـت کـــه در ١٤ســـالگی ازدواج کـــرده اســـت .دختـــرش
هـــم در کالس پنجـــم ابتدایـــی عقـــد کـــرده و نامـــزدش بـــه وی اجـــازه
ادامـــه تحصیـــل نـــداده اســـت .مـــادری کـــه در ١٣ســـالگی ازدواج کـــرده
و حـــاال همســـرش اعتیـــاد دارد .بـــرادر او هـــم در ١٤ســـالگی ازدواج
کـــرده بـــود و حـــاال یـــک دختـــر چهارســـاله دارد .وی گفـــت« :قبـــل
از ازدواج خوشـــحال بـــودم ،امـــا وقتـــی وارد زندگـــی شـــدم ،شـــوهرم
نگذاشـــت تـــا چهـــار ســـال مـــادرم را ببینـــم تـــازه فهمیـــدم چـــه بالیـــی
بـــر ســـرم آمـــده اســـت ،امـــا دیگـــر کار از کار گذشـــته بـــود» .او بـــا
اشـــاره بـــه اینکـــه دخترانـــی بودنـــد کـــه در سنوســـال او در برابـــر
ازدواج مقاومـــت میکردنـــد ،افـــزود« :بعضـــی دخترهـــا زرنـــگ بودنـــد
و در برابـــر ایـــن موضـــوع مقاومـــت میکردنـــد ،امـــا بزرگترهـــا
برخـــاف میـــل دختـــر او را بـــه زور شـــوهر میدادنـــد؛ امـــا االن مثـــل
گذش ــته نیس ــت ،دخت ــر ٩س ــاله م ــن« ،فرزان ــه» اص ــا نمیخواه ــد ازدواج
کنـــد و میخواهـــد درس بخوانـــد و معلـــم شـــود .تـــا وقتـــی بـــه ســـن
قانون ــی نرس ــی و نتوان ــی از پ ــس زندگ ــی بربیای ــی ،ازدواج چی ــز خوب ــی
نیســـت؛ مـــن  ٣٧ســـال اســـت ازدواج کـــردم ،امـــا اصـــا خوشـــبخت
نبودهام ،شبها گریه میکنم و خیالبافی میکنم».

طـــراوات مظفریـــان ،در ارائـــه تجربیـــات جهانـــی١٦ :
اکتبـــر بـــهعنـــوان روز بینالمللـــی کـــودکان دختـــر
نامگـــذاری شـــده اســـت .هرســـاله  ١٠میلیـــون ازدواج
کـــودک در کشـــورها رخ میدهـــد کـــه از عـــوارض آن
میتـــوان بـــه حاملگـــی زودرس ،ابتـــا بـــه اچآیوی،
قرارگیـــری در معـــرض خشـــونت ،تـــرک تحصیـــل
و ...اشـــاره کـــرد .همچنیـــن در خاورمیانـــه و آفریقـــای
ش ــمالی ،دخت ــران مجب ــور ب ــه ازدواج فصل ــی ب ــا اف ــرادی
هس ــتند ک ــه ب ــه عن ــوان توریس ــت آمدهان ــد و بع ــد از
تمامشـــدن ســـفر مجبـــور بـــه جدایـــی میشـــوند.
ط ــراوت مظفری ــان ،عض ــو دیگ ــر جمعی ــت دانش ــجویی ام ــام عل ــی نی ــز در
ای ــن س ــمینار مطالع ــات جهان ــی ازدواج ک ــودکان را ارائ ــه داد« :در آس ــیا و
آفریق ــای جنوب ــی بیش ــترین تع ــداد ازدواج زودهن ــگام ثب ــت ش ــده اس ــت.
مب ــارزه ب ــا ای ــن مس ــئله ه ــم نیازمن ــد هم ــکاری نهاده ــای مختلف ــی اس ــت».
وی افـــزود ١٦« :اکتبـــر بـــهعنـــوان روز بینالمللـــی کـــودکان دختـــر
نامگـــذاری شـــده و هرســـاله  ١٠میلیـــون ازدواج کـــودک در کشـــورها رخ
میدهـــد کـــه از عـــوارض آن میشـــود بـــه حاملگـــی زودرس ،ابتـــا بـــه
اچآیوی ،قرارگیــری در معــرض خشــونت ،تــرک تحصیــل و ...اشــاره کــرد.
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همچنی ــن در خاورمیان ــه و آفریق ــای ش ــمالی ،دخت ــران مجب ــور ب ــه ازدواج
فصلـــی بـــا افـــرادی هســـتند کـــه بـــه عنـــوان توریســـت آمدهانـــد
و بعـــد از تمامشـــدن ســـفر مجبـــور بـــه جدایـــی میشـــوند».
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد« :ازدواج زودهنـــگام در پاکســـتان
راهـــکاری بـــرای مقابلـــه بـــا فقـــر خانـــواده اســـت .در بنـــگالدش
هـــم فقـــر در ازدواج کـــودکان مؤثـــر بـــوده اســـت .در ایـــران نیـــز
شرایط اقتصادی مهمترین عامل ازدواج کودکان است».

زهـــرا کهـــرام ،دبیـــر ســـمینار :بـــر اســـاس تحقیـــق
میدانــی جمعیــت امــام علــی (ع) در  17اســتان کشــور،
آمــار بســیار باالیــی از افــرادی کــه در ســن کودکــی ازدواج
ک ــرده از تحصی ــل مح ــروم هس ــتند .در ح ــدود 20درص ــد
از م ــادران ،س ــابقه س ــقط جنی ــن داش ــته ان ــد ،و ح ــدود
نیمــی از مــادران خشــونت خانگــی تجربــه کــرده بودنــد
ک ــه منج ــر ب ــه شکس ــتگی اعض ــای ب ــدن ش ــده ب ــود.
تقریب ــا تمام ــی اف ــراد راض ــی نبودن ــد ک ــه فرزندانش ــان
ماننـــد آن هـــا در ســـنین کودکـــی ازدواج کنـــد.

آن سوی مرز

نه انسانیت مرز میشناسد ،نه درد...

ازدواج کودکان در سکونت گاه های غیررسمی اربیل عراق
بررســـیها در بیـــن  150خانـــواده از آوارگان و پناهجویـــان ســـوری ســـاکن در مناطـــق حاشـــیه و ســـکونتگاههای غیـــر رســـمی شـــهر اربیـــل واقـــع در
اقلیـــم کردســـتان عـــراق نشـــان میدهـــد کـــه  32درصـــد دختـــران و  18درصـــد پســـران بـــه دالیـــل قومـــی ،مذهبـــی و فرهنگـــی در زیـــر ســـن هجـــده
ســـال ازدواج کردهانـــد کـــه از آن میتـــوان بـــه عنـــوان «ازدواج کـــودک» یـــاد کـــرد .تحقیقـــات نشـــان میدهـــد ایـــن ازدواجهـــا مشـــکالت و
بحرانهـــای زیـــادی را در بیـــن ایـــن کـــودکان ایجـــاد کـــرده اســـت کـــه شـــرایط آوارگـــی نیـــز آن را تشـــدید كـــرده اســـت .همانطـــوری
کـــه در نمـــودار زیـــر هـــم نشـــان داده شـــده اســـت ،نســـبت ازدواج کـــودک در بیـــن دختـــران تقریبـــاً  2برابـــر ازدواج در بیـــن پســـران میباشـــد.

زه ــرا که ــرام ،دبی ــر س ــمینار ب ــه ارائ ــه تحقی ــق میدان ــی جمعی ــت ام ــام
علـــی در حـــوزه ازدواج کـــودکان در ســـکونتگاه هـــای فقیرنشـــین ایـــران
پرداخـــت .بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن آمارهـــا در تابســـتان و پاییـــز امســـال
جمـــعآوری شـــده و تعـــداد  594پرســـشنامه در  17اســـتان تدویـــن
شـــده ،بـــه تشـــریح آنهـــا پرداخت«:طبـــق آمـــار معاونـــت پیشـــگیری
ســـازمان بهزیســـتی 17درصـــد ازدواج در زنـــان ایرانـــی زیـــر 18ســـالگی
رخ میدهـــد کـــه ایـــن موضـــوع در مناطـــق حاشـــیهای مشـــهودتر
اســـت» .آمـــار بســـیار باالیـــی از افـــرادی کـــه در ســـن کودکـــی
ازدواج کـــرده از تحصیـــل محـــروم هســـتند .در حـــدود 20درصـــد از
مـــادران ،ســـابقه ســـقط جنیـــن داشـــته انـــد ،و حـــدود نیمـــی از مـــادران
خشـــونت خانگـــی تجربـــه کـــرده بودنـــد کـــه منجـــر بـــه شکســـتگی
اعضـــای بـــدن شـــده بـــود .تقریبـــا تمامـــی افـــراد راضـــی نبودنـــد کـــه
فرزندانشان مانند آن ها در سنین کودکی ازدواج کند.
ســـپس،رایحه مظفریـــان نویســـندهی کتـــاب «حلقـــه»
به معرفی اثر خود پرداخت.
در این کتاب پنج ارتباط مطرح میشود:
)1کودک-همس ــر )2کودک-مطلق ــه )3کودک-بی ــوه )4کودک-سرپرس ــت(مثال
اگـــر فـــرد بـــه زنـــدان بیفتـــد)5 ).کـــودک والدی(کـــه هـــم بـــرای
پسرها و هم برای دخترها میتوان در نظر گرفت)
او آمـــاری هـــم در مـــورد وضعیـــت ازدواج و طـــاق
کـــودکان ارائـــه داد و همچنیـــن گفـــت کـــه عـــدم
توجـــه بـــه وضعیـــت کـــودکان و تـــداوم فقـــر فرهنگـــی و
مالی باعث بروز پدیدهی ازدواج کودکان میشود.
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مصر
آن سوی مرز

نه انسانیت مرز میشناسد ،نه درد...

گزارشی از ازدواج کودک در  1 2کشور جهان

ازدواج کودک و سیاره زمین

گردآوری :سارا رضایی

مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل در ســـال  2011روز  11اکتبـــر را بـــه عنـــوان
اولیـــن روز بینالمللـــی کـــودکان دختـــر تعییـــن کـــرد و پایـــان ازدواج کـــودکان
را بـــه عنـــوان موضـــوع آن روز انتخـــاب کـــرد .ازدواج کـــودکان نقـــض یکـــی از
حقـــوق اساســـی بشـــر اســـت کـــه ایشـــان را در معـــرض خشـــونت قـــرار میدهـــد.
ازدواج کـــودکان بـــه معنـــی ازدواج رســـمی و غیررســـمی دختـــران و پســـران
قبـــل از  18ســـالگی اســـت .تقریبـــا از هـــر  3دختـــر در جهـــان یـــک نفـــر
قبـــل از  18ســـالگی ،و از هـــر  7دختـــر یـــک دختـــر قبـــل از  15ســـالگی ازدواج
میکنـــد .بـــه طـــور تخمینـــی هـــر ســـال  10میلیـــون ازدواج کـــودک رخ
میدهد که این مسئله استمرار چرخه بی سوادی و فقر است.
عواقـــب و عـــوارض ایـــن ازدواج هـــا از لحـــاظ جســـمانی،
روانـــی و اجتماعـــی گســـترده اســـت کـــه چنـــد
نمونه از این عواقب و عوارض به شرح زیر است:
محرومی ــت از دوران کودک ــی ،ت ــرک تحصی ــل ،از دس ــت دادن فرص ــت مهارتآم ــوزی،
اشتغال ،حاملگی زود هنگام ،خطر مرگ و ابتال به اچ آی وی.
فقــر بــا تعــداد ازدواج کــودکان ارتبــاط مســتقیم دارد .خانــواده هــای فقیــر امکانــات
الزم ب ــرای تحصی ــل دخت ــران و ی ــا حت ــی خ ــوراک و پوش ــاک را ندارن ــد .ب ــه دلی ــل
هنجارهـــای جنســـیتی آنهـــا امکانـــات محـــدود خـــود را صـــرف پســـران میکننـــد
و ازدواج را وســـیلهای بـــرای کاهـــش مشـــکالت اقتصـــادی میداننـــد .بـــه تاخیـــر
انداختن سن ازدواج نیازمند کار با جوامع و تغییر هنجارها است.
ســـن ازدواج مـــادران بـــر میـــزان تحصیـــل و ســـرمایههای فرزنـــدان
بســـیار موثـــر اســـت .بـــرای کاهـــش خشـــونت علیـــه مـــادران و افزایـــش
ســـرمایههای انســـانی مـــادران و فرزنـــدان ،بایـــد قوانیـــن محـــدود
کننده حداقل سن ازدواج برای دختران وضع شود.

بیثباتی سیاسی و اجتماعی در مصر این کشور را به صورت یک بازار بینالمللی تجارت عروسان خردسال در
آورده است .مدیر عامل مبارزه با قاچاق کودکان در شورای ملی کودکان و مادران در مصر گزارش داده که
بعضی از دختران تا سن  18سال باالی  60مرتبه ازدواج کرده اند و هر ازدواج فقط چند روز یا چند هفته
به طول میانجامد .تجار ثروتمند سعودی برای خرید عروسان مصری به مبلغ اندک  500دالر ،به صورت
متناوب ،به مصر سفر میکنند.
 30درصد کودکان قربانی خشونت شوهران شده و  41درصد هم هنگام بارداری کتک میخورند .مصر تنها
کشور آفریقایی است که به منع ازدواج کودکان در منشور حقوق و رفاه کودکان ،کامال متعهد نشده است.
این منشور در سال  2008ازدواج کودکان دختر و پسر را به  18سال محدود کرد ولی پارلمان مصر در سال
 ،2012سن ازدواج کودکان را تا  14سال پایین آورد که موجبات سواستفاده های قانونی از کودکان را
فراهممیکند.

تقریبـــا از هـــر  3دختـــر در
جهـــان یـــک نفـــر قبـــل از 18
س ــالگی ،و از ه ــر  7دخت ــر ی ــک
دختــر قبــل از  15ســالگی ازدواج
میکنـــد .بـــه طـــور تخمینـــی
هـــر ســـال  10میلیـــون ازدواج
کـــودک رخ میدهـــد کـــه
ای ــن مس ــئله اس ــتمرار چرخ ــه
بـــی ســـوادی و فقـــر اســـت.

کنوانسیون حداقل سن ازدواج
كنوانســـيون رضايـــت از ازدواج ،حداقـــل ســـن ازدواج و ثبـــت ازدواجهـــا در ســـال  1962در مجمـــع اتیوپی

عمومـــي ســـازمان ملـــل متحـــد طـــرح شـــد .دولتهـــاي طـــرف قـــرارداد در حمایـــت از حقـــوق بشـــر ازدواج کودکان در جنوب آفریقا و آسیا رایج
و آزاديهـــاي بنيـــادي بـــراي همـــه انســـانها ،فـــارغ از نـــژاد ،جنســـيت ،زبـــان يـــا ديـــن ،ملـــزم است .در سال  2005نیمی از زنان  20-24ساله
به رعایت مفاد آن هستند که به طور خالصه نکات زیر از آن بر می آید:
با میانگین سن  15سال و  2ماه در هنگام کودکی
 .1مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج ِ بدون اجبار در سن قانونی هستند؛
ازدواج کرده بودند .در این گروه منطقه امهرای
 .2همه ازدواجها باید به ثبت برسد اما ثبت ازدواج کمتر از سن قانونی به هیچ وجه نباید پذیرفته شود؛
اتیوپی بیشترین نرخ ازدواج کودک را دارد.
 .3ازدواج فقط باید آزادانه و با رضايت كامل زوجها ثبت شود؛
 .4کشورها باید اقدامات الزم را برای لغو رسومی که منع آزادی انتخاب همسر و یا ازدواج دختران پیش از بلوغ را در
یمن
پی دارد انجام دهند ،و در صورت نیاز برای آن مجازات تعیین کنند.
یمن رتبه چهارم در زمینه ازدواج کودک را در
در ادامه به بررسی خالصه وضعیت ازدواج کودکان در چند کشور میپردازیم که حاصل بررسی  40مقاله توسط تیم
جهان دارد .یمن فقیرترین کشور خاورمیانه و
تحقیق و پژوهش سمینار برگزار شده با همین عنوان توسط جمعیت امام علی(ع) در آذرماه سال جاری است.
درگیر ناآرامیهای شدید داخلی است .دارای
جامعه ای بسیار محافظهکار و مردساالر ،با
افغانستان
باالترین درصد بیسوادی (خصوصا میان زنان)
با وجود ممنوعیت رسمی ،بیش از  50درصد ازدواج ها در افغانستان در کودکی و 80
در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است
درصد با اجبار و به طور سنتی انجام میشود .درصد باالی ازدواج اجباری کودکان و زنان،
و تبعیضهای شدیدی علیه زنان و دختران در
بیسوادی زنان و آمار باالی مرگ در هنگام زایمان ،موجب شده ساالنه باالی  2000زن
قانون مدنی این کشور وجود دارد.
و دختر به خاطر رهایی از ازدواج اجباری یا زودهنگام و خشونت ،اقدام به خودسوزی
کنند .کودکان به خاطر رفتار وحشیانه از خانه همسر خود فرار میکنند که در مقابل از طرف
خانواده به آنها تهمت زنا زده شده و دستگیر میشوند .قضات ،وکالی مدافع و پلیس نیز
نیجریه
رفتار بدی با آنها دارند زیرا قانون اساسی افغانستان به آن نپرداخته است.
تحقیقی که در نیجریه در ارتباط با توانمندسازی زنان انجام شده است،
نشان میدهد ،احتمال توانمند شدن زنانی که در  20تا  24سالگی ازدواج
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پاکستان

ازدواج کودک در طی بالیای طبیعی ،تغییر مکان و جنگها به دلیل
افزایش فقر و ناامنی و شبک ه اجتماعی ضعیفتر افزایش مییابد .ازدواج
کودکان به معنی نوعی محافظت در برابر خشونت و راهی برای مقابله با
فقر است .علل دیگر رواج ازدواج کودکان در پاکستان عبارتند از :حفظ
شرافت کودک و خانواده و آیینهای سنتی .در پاکستان فعالیتهای
فرهنگی با هنجارهای اجتماعی درآمیخته و نگرش زنان و دختران به
رو
ازدواج کودکان مدنظر نیست به همین دلیل مداخالت با دشواری 
بهرو شده است.

نرخ فقر در ماداگاسکار  68درصد است .تنها هندوستان محل زندگی  33از  720میلیون
 56درصد از دختران تحصیالت ابتدایی دارند زن در جهان است که قبل از هجده سالگی
ازدواج کرده اند .یکی از دالیل ریشهای
که کمی کمتر از میانگین کشورهای جنوب
مرگ و میر باالی مادران و نوزادان
صحرای آفریقاست .ماداگاسکار همانند سایر
کشورهای توسعه نیافته ،با مسال ه ازدواج کودک هندی ،ازدواج و بارداری زودهنگام است.
برای جلوگیری از ازدواج کودک مدارس
درگیر است.
و معلمان نقش کلیدی دارند .آموزش،
بارداری را به تاخیر انداخته و باعث تثبیت
بنگالدش
جمعیت میشود .مادران آموزش دیده
استفاده از ابزار قانون برای مقابله
بیشتر از کودکان خود محافظت کرده و
با ازدواج زودهنگام کافی نیست،
راجع به تغذیه و فاصله بین موالید بیشتر
اما سیاست کنفرانس بین المللی
مراقبهستند.
جمعیت ( )1994و ثبت ازدواج
و مرگ ( )2004اندکی تاثیرگذار نپال
اکثر جمعیت ( ) 86در مناطق روستایی نپال به زیرساختهای اساسی یا
بوده است .سایر راهکارها برای
خدمات زندگی دسترسی خوبی ندارند .ساختار خانواده پدرساالر است و
مقابله با ازدواج کودکان عبارتند
زنان کمتر نقشی در مورد زمان ازدواج ،یا بارداری دارند .پسران و دختران
از :بهسازی قانون و مکاتبه با
به طور سنتی قبل از سن  18سالگی ازدواج میکنند .دختران در مناطق
رهبران دینی ،ارتقا وضعیت
روستایی مدت کوتاهی بعد از بلوغ یا حتی قبل از بلوغ ازدواج میکنند.
اقتصادی ،تحصیلی و شغلی زنان
ازدواج در نپال براساس طبقه ،مذهب ،قومیت ،وضعیت اقتصادی و روابط
و اطمینان از دسترسی همگانی به
بین خانوادهها تنظیم میشود .مشاوره و آموزش مسائل جنسی در آموزش و
اطالعات در روستاها.
پرورش مدارس یک تابو است.

اسفند 1395

ترس رد مرز شدن جرئت نمیکنن .هر چی گفتم و گفتم که
از ِ

صربستان

به طور متوسط افراد روما (کولیها -غربت نشینها) در
صربستان از وضعیت تحصیلی پایینتر و امکانات سالمتی
کمتری نسبت به سایر جمعیت برخوردارند .سن قانونی
ازدواج در صربستان  18سال است ،اما پنجاه درصد از
زنان رومای  20تا  24ساله در سال  ،2010قبل از 18
سالگی ازدواج کردند .در خانوادههای روما فامیل داماد
به فامیل عروس بابت گرفتن دختر پول میدهد .باکره
بودن ،ظاهر ،شهرت خانوادگی ،وضعیت دارایی و ثروت
خانواده عروس و داماد و سطح آشنایی دو خانواده بر
این قیمت تاثیرگذار است.

«خطرناکه .فردا بچهها رو ببره یه بالیی سرشون بیاره چی کار میخوای بکنی؟

مراکش

در دهه گذشته ،چارچوب قانونی و اجتماعی برای
سالمت جنسی و تولید مثل تغییر زیادی کرده است.
قبال ،زن موظف به اطاعت از شوهر بود و حق طالق
نیز فقط با شوهر بود ،ولی در قانون جدید حقوق و
وظایف مرد و زن در خانواده برابر تعریف شده است.
به زنان حق طالق داده شده و دیگر برای ازدواج
دختران نیازی به رضایت ولی و سرپرست آنها نیست.
امکان چانهزنی برای زنان در قرارداد ازدواج فراهم
آمده و حداقل سن قانونی ازدواج دختران از  15به
 18سال رسیده است.
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لحظات

گویند:
آنان که در آستان مرگ خفتهاند
دلها را همچون نغمهای دلکش به خود
جذب میکنند
و خود را در خاطرها مینشانند.
وقتی جز کلماتی اندک برای گفتن نمانده
است،
هیچ کلمهای بیهوده صرف نمیشود.
آنها که از سرِ درد سخن میگویند حقیقت
را بر زبان میآورند.
آن کس که قرار است دیگر سخن نگوید،
هرچه گوید به گوش جان میشنوند؛
بسی بیش از آن کس که رفاه و جوانی
به وی آموخته است که سخنان مهمل و
بیهوده بر لب آورد.
پایان زندگی انسانها بیش از بخش
پیشین آن جاذبه دارد،
چنانکه خورشید در هنگام غروب
محبوبتر جلوه میکند
و موسیقی در لحظههای پایان جذابتر
مینماید
و طعام شیرین در آخرین لقمه در کام
ینماید،
آدمی خوشتر م 
گویی این لحظههای آخرین بیش از
لحظههای پیشین به خاطر آدمی نقش
میپذیرد و دوام میکند.
ویلیام شکسپیر  .ریچارد دوم 2 ، 1
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قصه اپوریق« ابغبون» :

ساعتتفکر

گزیدهای از سخنان شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت در« سلسله نشستهای فلسفه غربت»

انسان بیمهر ،خشکیده ایست ماتم زده
واقعیت و حقیقت

در دوره ای افالطــون یــک اصــل خــاص را طراحــی مــی کنــد
ک ــه در فص ــل  6کتاب ــش ب ــه ن ــام «جمه ــور» م ــی نویس ــد:
م ــا ی ــک جه ــان ای ــده و ی ــک جه ــان معن ــوی داری ــم و ای ــن
جه ــان معن ــوی الیتغی ــر اس ــت؛ ای ــن جه ــان معن ــوی تغیی ــر
نم ــی کن ــد و ثب ــات دارد ول ــی جه ــان دیگ ــری ه ــم داری ــم
که متغیر و بهم ریخته و عجیب و غریب است.
اول ــی جه ــان معن ــا م ــی ش ــود و ای ــن جه ــا ِن آش ــفته م ــی
شـــود جهـــان مـــاده .بـــه نوعـــی ،هـــر فاجعـــهای را کـــه
در جهـــان داریـــم ،بـــه عنـــوان تغییـــر جهـــان پذیرفتیـــم.
در جهـــان صـــورت ،بچـــه ای مـــی توانـــد گرســـنه باشـــد،
چ ــون اصالت ــش از جه ــان معن ــا جداس ــت .ب ــرای پیداک ــردن
جهـــان ایـــده ،پیشـــنهاد مـــی دهـــد کـــه عـــده ای بـــاالی
شـــهر نشـــین را وارد آکادمـــی کنند(همـــان حیـــاط بـــاغ و
خان ــه افالط ــون) .وی اولی ــن آکادم ــی را از اف ــراد ثروتمن ــد
و باالنشـــین گـــرد هـــم مـــی آورد و مـــی گویـــد بایـــد
آدمهایـــی را بســـازیم کـــه بتواننـــد دربـــاره ی جهـــان ایـــده
فکـــر کننـــد ،یعنـــی بـــه نوعـــی ایـــده از جهـــان واقعیـــت
جدا می شود و وارد واژه ی رئالیته می شود.
واقعیـــت یعنـــی بچـــه ای مـــی توانـــد گرســـنه باشـــد.
ولـــی حقیقـــت ،گرســـنگی حتـــی یـــک بچـــه را قبـــول
نـــدارد .بـــرای رســـیدن بـــه حقیقـــت بایـــد اقداماتـــی
فیلســـوفانه ومدبرانـــه کنیـــم ،در عیـــن حـــال مـــی دانیـــم
کـــه حقیقـــت هیـــچ وقـــت آســـیب نمـــی بینـــد و ایـــن
یک گام فلسفی است که افالطون برداشت.
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هیچکس بنده هیچکس نیست

در هیـــچ جـــای قـــرآن و در هیـــچ تفکـــر قرآنـــی نداریـــم کـــه رســـول اهلل مـــا را بـــه
یـــک جهـــان انتزاعـــی و یـــک خـــدای انتزاعـــی مـــی رســـاند .مثـــا میگوینـــد خـــدا
یکـــی اســـت و بعـــد انســـان را آفریـــده اســـت .آیـــا خـــدا انســـان را از راه تکثیـــر
آفریـــده اســـت؟ آیـــا از راه توحیـــد آفریـــده اســـت؟ از چـــه راهـــی مـــی توانـــد
آفریـــده باشـــد؟ باالخـــره ایـــن ســـاختار چگونـــه وصـــل شـــده اســـت و ابهامـــات
زیـــادی بـــه وجـــود میآیـــد .رســـول اهلل اصـــا وارد ایـــن واژههـــا و ایـــن فرهنـــگ
نشـــده اســـت و یـــک رفتـــار پراگماتیســـم و عملگـــرا دارد و مـــی گویـــد روح جامعـــه
بایـــد بـــه اجمـــاع و وحـــدت یکســـانی و یگانگـــی برســـد .خداونـــد یگانـــه و یکســـان
و واحـــد بـــودن .مـــا همـــه فرزنـــدان آدم و حـــوا هســـتیم؛ همـــه بـــرادر و خواهـــر
هســـتیم؛ همـــه یگانـــه و یکســـان هســـتیم و هیچکـــس بنـــده ی هیچکـــس نیســـت.
نـــه اینکـــه شـــما بنـــده ی خـــدا را بســـازی تـــا انســـانی دیگـــر را بـــه شـــکلی بنـــده
ی خدای زیر دست خودت کنی .همگان فقط بنده ی خدا هستند.

یک م ِهر داریم و آن م ِهر  ،خداست

روح واح ــد ،روح یکس ــان س ــازی ش ــده ی اجتم ــاع ،روح پ ــر مه ــر اجتم ــاع ،اگ ــر ق ــرار
باشـــد مهـــر جایـــی متجلـــی شـــود ،کجاســـت بـــه جـــز اجتمـــاع؟! اگـــر قـــرار اســـت از
اجتم ــاع خ ــارج ش ــود ،خدای ــان بودن ــد! درس ــت هم ــان کاری ک ــه در بتخان ــه ه ــا انج ــام
ش ــده ب ــود .ای ــن من ــزوی ک ــردن خ ــدا و من ــزوی ک ــردن مه ــر ،حاصل ــی ج ــز از بی ــن
ب ــردن ی ــک جامع ــه ی یگان ــه نخواه ــد داش ــت .مه ــر نی ــاز اس ــت ت ــا جامع ــه یگان ــه ش ــود،
ت ــا آدمه ــا همدیگ ــر را ب ــا محب ــت در آغ ــوش بگیرن ــد .اگ ــر مه ــر در جامع ــه نباش ــد و
جامع ــه من ــزوی ش ــود ،جامع ــه ب ــه ش ــدت پریش ــان و به ــم ریخت ــه خواه ــد ش ــد .م ــا ی ــک
م ِهــر داریــم و آن م ِهــر ،خداســت؛ یکدســت و یکســان .در ســایه ی مهــر ،همــه ی فرزنــدان
مس ــیح ،ب ــه دنی ــا آم ــده از م ــادر هس ــتند و هی ــچ زن ــی نیس ــت ک ــه ش ــوهر و پ ــدرش
م ــورد س ــوال ق ــرار بگی ــرد .ش ــما مس ــئولید ت ــا از ظلم ــات ب ــه ن ــور ببری ــد .ن ــور ن ــه ب ــه
معنای منزوی شدن از جامعه!!! بلکه نور عینی؛ نور باید به وجود آید.
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این نازنین  7سالشه کال .مثل برگ گل میمونه.

تا دیروقت میذاریش سر چار راه کار کنه ،خسته میشه.
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کودکان ساکن در کمپ پناهندگان جنیگ

واقعیـــت یعنـــی بچـــه ای مـــی توانـــد هر روزی که آن بچه ها میسوزند ،ما خشک تر و بیمهرتر میشویم
گرســـنه باشـــد .ولـــی حقیقـــت ،گرســـنگی سهم خشکیدگی و درد و زخم این جامعه اگر کودکش در آتش بسوزد چیست؟
حضـــرت ابراهیـــم رســـالتی بـــر دوش داشـــته و بـــه شـــدت از بتهـــا بـــیزار و
حتـــی یـــک بچـــه را قبـــول نـــدارد .منکرشـــان بـــوده اســـت و از هـــر راه ممکـــن ایـــن بتهـــا را میشکســـتند و در

ما خداوند را پنهان کردیم!

اگـــر در مـــا عدالـــت برقـــرار و بـــر فعـــل باشـــد ،آیـــا بـــرای
دیـــدن خداونـــد عـــذاب و رنجـــی خواهیـــم داشـــت؟ اگـــر
محبـــت برقـــرار باشـــد ،آیـــا بـــرای دیـــدن محبـــت خـــدا عـــذاب
خواهیـــم کشـــید؟ جامعـــهای مهجـــور از خداونـــد میشـــود
کـــه از محبـــت مهجـــور شـــده باشـــد و وقتـــی از محبـــت مهجـــور
میشـــود ،درســـت مثـــل گلدانـــی میشـــود کـــه بـــه آن آب و
نـــوری نمیرســـانیم و تنهـــا در گوشـــهای رهایـــش کـــرده ایـــم و
هـــر روز تنهـــا از کنـــار آن میگذریـــم .مـــا خداونـــد را پنهـــان
کردیـــم ،امـــا خداونـــد حاضـــر اســـت و ایـــن را خـــوب میدانیـــم.
پن ــدار ،عش ــق م ــن اس ــت ،مه ــر م ــن اس ــت .پن ــدار ،فک ــر نیس ــت،
بلک ــه هن ــر فکریس ــت ک ــه خ ــودش را از انت ــزاع ب ــه رس ــالت ی ــک
جامع ــه و ی ــک آگاه ــی و ی ــک مس ــئولیت در اجتم ــاع رس ــانده باش ــد.
کـــردار یعنـــی ســـاختمان هـــای فیزیکـــی کـــه االن روی زمیـــن
آمـــده اســـت؛ از پنـــدار تـــا کـــردار یعنـــی اینکـــه در همـــه
جـــا مـــا بـــه یگانگـــی خـــدا برســـیم و همـــه نیکـــی باشـــد .نـــام
خدا نام نیکی است و نیکی نام دیگر خداست.

پرسش

فرشتگان کیستند؟ نکیر و منکر کیستند؟
رسول اهلل می فرماید از فرشتگان ،وحی می گیرد ،از جبرئیل وحی می گیرد.
در مـــورد جبرئیـــل و میکائیـــل ســـندهای متعـــددی وجـــود دارد؛
ولـــی در مـــورد نکیـــر و منکـــر ســـندی در قـــرآن نداریـــم .کســـی
در قیامـــت از مـــا ســـوال خواهـــد کـــرد؛ نکیـــر و منکـــر ،احـــد و
صمـــد* .بـــا وضـــو برائـــت بگیریـــد از خونـــی کـــه ریختـــه مـــی
شـــود یـــا از جامعـــه ی طبقاتـــی کـــه بـــه وجـــود میآیـــد،
یـــا از انســـانی کـــه بـــر انســـان دیگـــری ســـجده نمـــی کنـــد،
انســـانی کـــه قـــدر انســـان دیگـــری را نمیدانـــد .تـــداوم داشـــته
باشـــید ،قیـــام کنیـــد بـــه فرمـــان خـــدا ،باشـــید بـــر وضـــو ،تـــا
مهر باشد و خویِ خونریزی از جهان رخت بربندد.

مـــورد ایـــن بتهـــا یـــک جملـــه داشـــتند و میفرمودنـــد ایـــن هـــا ناتـــوان در
کمک کردن هستند؛ یعنی استمداد را نمیفهمند ،مدد نمیکنند.
مـــن بتـــی را مـــی شـــکنم؛ ایـــن بـــت یـــا ســـنگ اســـت یـــا چـــوب؛
هرچـــه کـــه هســـت ،چیـــزی بـــاش کـــه اگـــر یـــک نفـــر بـــر تـــو صـــدا زد،
ســـمیع باشـــی و بشـــنوی و مـــدد کنـــی و تـــوان مددرســـانی داشـــته باشـــی.
اگـــر اینگونـــه نباشـــی از تـــو ظلـــم زاده میشـــود و در خانـــهای ،دو فرشـــته
ی نکیـــر و منکـــر میســـوزند و تـــو ســـهمی داری در ایـــن ســـوختنها .آنهـــا
زبالـــه گـــرد بودنـــد ،زبالـــه هـــای شـــهری جمـــع میشـــد و اینهـــا هـــر روز
در خیابـــان بـــر ســـ ِر صـــراط تـــو میآمدنـــد؛ ســـر پـــل رفتنهـــای تـــو
میآمدنـــد ،ســـر گـــذر تـــو میآمدنـــد و آنهـــا بـــه شـــکل ارســـطویی،
مثـــل خداونـــد بیتحـــرک ایســـتاده بودنـــد و تـــو هـــر روز تغییـــر میکـــردی،
خوشبختتر میشدی و آنها هر روز زخمیتر و سوختهتر.
او خـــدای ســـرزمین تـــو بـــود ،ای ارســـطوی ایـــن ســـرزمین ،افالطـــون ایـــن
ســـرزمین زیبـــا  ،تـــو کجـــا بـــودی کـــه رنـــج ایـــن کـــودکان را نمیدیـــدی؟
تعـــداد دســـتهای ســـوخته کـــودکان را جمـــع کنیـــد ،تعـــداد تنهـــای
سوختهشـــان را جمـــع کنیـــد ،تعـــداد کودکانـــی کـــه دارنـــد در جنـــوب
شـــهر کنـــار بســـاط منقـــل پـــدر و مادرشـــان دود میخورنـــد را جمـــع
کنیـــد ،تعـــداد کودکانـــی کـــه دارنـــد از زبالـــه هایـــی کـــه میســـوزند،
جنـــس و الســـتیک در مـــی آورنـــد را جمـــع کنیـــد ،تعـــداد کودکانـــی کـــه
پدرشـــان داغشـــان میکنـــد را جمـــع کنیـــد ،تعـــداد کـــودکان جگـــر
ســـوخته ای کـــه دارنـــد گریـــه میکننـــد را جمـــع کنیـــد و آنگاه بنگریـــد
کـــه چقـــدر تـــن مـــا بـــه آتـــش میســـوزد .ابراهیـــم بـــرای چـــه قیـــام
کـــرده اســـت کـــه تنـــش نمیســـوزد؟ دعـــای چـــه کســـی پشـــت ســـرش
بوده است که تنش نمیسوزد و آتش گلستان می شود؟
فرشته کیست؟ فرشته چیست؟ جهنم کجاست؟
َگهنَّم یا َگهینوم ،همان حاشیه شهر است .محله های آتش زده شدهای که بچه ها داخلش
میسوزند و این چیزی است که که به ما بر میگردد.
هر روزی که آن بچه ها میسوزند ،ما خشک تر و بیمهرتر میشویم.
چیزی که من باید داشته باشم روح است ،مهر است.
انسان بیمهر ،خشکیده ایست ماتم زده ،رنج کشیدهای که با زلزلهای فرو میریزد و
روزگارش غریب خواهد بود.
قسم به تین و زیتون؛ بهترینی ،ولی بدترین خواهی بود اگر مهر پیشه نکنی .طراوت و
شادابی وجود من در تکثیر مهر خداوند است.
سد نشوم بر آبی که جاریست ،او جاریست؛ سد نشوم بر نوری که جاریست ،او
جاریست.

روایت سوم شخص حارض
شخص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
شخص ظالم ،دوم ِ
اول ِ
اگر غایب باشیم ،ظلمت فزونی میگیرد!

قانوننانوشته
زندگي دختران غریب در حاشیه شهر
این قانون نانوشته
ِ
است که اعتیاد و فقر کودکیهایشان را به سخره میگیرد.
محیا واحدی

گیتـــی ،از دیـــار غربـــت  -جایـــی کـــه کودکـــی معنـــی نمیشـــد -بـــی نـــام و نشـــان و شناســـنامه ،بـــه خانـــه علـــم آمـــد .کودکیـــش
قربانـــی افیـــون پـــدر شـــده بـــود .هـــر روز بـــازی داغ اســـفند دودکنـــی در خیابـــان بـــر تـــن و روحـــش زخـــم مـــی زد و بـــا صورتـــی
رنگ ذغال گرفته در نقش حاجی فیروز به رقص چهارراه ها در می آمد تا فراموش کند لطافت دخترانه اش را ...
گیتـــی بـــه خانـــه علـــم آمـــد ،بـــا ایـــن بـــاور کـــه ،تـــو دختـــر غربـــت ،توانـــی نـــداری ،هنـــری نـــداری جـــز اینکـــه بـــه
رقـــص خیابـــان هـــا درآیـــی ،میـــان آدم هایـــی کـــه فاصلـــه شـــان بـــا تـــو بـــه آســـمان هـــم مـــی رســـد .مالقـــات گیتـــی
برایمـــان مالقـــات مفهـــوم خلـــوص کودکـــی در دل رنـــج بـــود ،قـــد معصومیـــت و هنـــر خلـــق گیتـــی تـــا عـــرش بـــود.
دس ــتانش ب ــه ه ــر هن ــری م ــی رف ــت ،حی ــرت زده م ــان م ــی ک ــرد .عکس ــی ک ــه م ــی گرف ــت ،رنگ ــی ک ــه ب ــر کاغ ــذ م ــی زد ،نقش ــی ک ــه ب ــر صحن ــه م ــی
آفری ــد هم ــه و هم ــه زیبای ــی و معج ــزه ب ــود .صاح ــب شناس ــنامه و هوی ــت ش ــد .ب ــه مدرس ــه رف ــت و وقت ــی لب ــاس مدرس ــه ب ــه تن ــش نشس ــت چش ــمانش
م ــی رقصی ــد از ش ــوق .هی ــچ زم ــان آن ش ــب ک ــه ت ــا دی ــر هن ــگام در خان ــه عل ــم ب ــا اص ــرار مان ــده ب ــود ک ــه ی ــک وق ــت مش ــق ش ــبش ناق ــص نش ــود از
یادم ــان نم ــی رود! ب ــا چ ــه وس ــواس و حوصل ــه ای مش ــق کودک ــی م ــی ک ــرد ،ب ــا تم ــام وج ــودش درس را نف ــس م ــی کش ــید؛ چ ــون ماه ــی دور افت ــاده از
آب که دوباره به آب راه یافته بود .حیات را نفس می کشید ،کودکی را می خواند و می نوشت ،بلند و رسا چون معلم.
امـــا ایـــن ســـرود کودکـــی بـــه مـــذاق خمـــاری و نئشـــگی و افیـــون خـــوش نمـــی آمـــد و جـــان پـــدری کـــه بـــه مـــواد زهرآگیـــن شـــده،
کودکـــش را بـــی جـــان می-خواســـت .دوبـــاره بـــر ســـر راه گیتـــی قـــد کشـــید و او را فرمـــان داد بـــاز ایســـتد از رفتـــن بـــه مدرســـه و هنـــر.
و او را در  ۱۲ســـالگی فرمـــان ازدواج داد تـــا دنیـــای گیتـــی دوبـــاره همچـــو اســـفند داغ ســـوزان شـــود و ســـیاه چـــون صورتـــک حاجـــی
فیروز .این رسم ،قانون نانوشته دختران غریب حاشیه است که اعتیاد و فقر کودکی هایشان را به سخره می گیرد.

* احد و صمد ،نام دو کودک زباله گرد که در آتش سوختند.
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نمی تونه از خودش مراقبت کنه،
یکی برش داره ببردش چیکار میخوای بکنی؟»
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بچههایآمسان

از خود و از لیگ فوتبالشان میگویند

متحد و دوست بودن بچهها،
مهمترین ویژگی تیممونه
بهزاد  13ساله از پرشین نوجوانان فرحزاد

متحد و دوست بودن بچهها ،مهمترین ویژگی تیممونه .من تا پارسال درس میخوندم
ولی امسال نمیتونم برم مدرسه؛ چون پاسپورت رو دادیم برای تمدید و هنوز نیومده و
باید تا سال آینده صبر کنم .خیلی درس رو دوست دارم .درس ذهن آدم رو باز میکنه
و آینده رو روشن میکنه.
پدر و مادرم خیلی سال قبل اومدن ایران .من خودم هم توی فرحزاد به دنیا اومدم.
فرحزاد رو دوست دارم ولی به خاطر رودخون ه معتاد زیاده و شبها هم دزدی میکنن
و موتور و وسایلش رو میبرن.
آرزو دارم درس بخونم و پیشرفت کنم ،شناسنام ه ایرانی داشته باشم و برم خدمت
سربازی .آخه اگر قراره کاری کنم باید کارت پایان خدمت داشته باشم دیگه ...

محلمون رو دوست ندارم
امیرحسین 18 ،ساله ،پرشین جوانان لب خط

توی تیم پرشین لبخط بازی میکنم ولی از خون ه علم استفاده نمیکنم .به خاطر
مشکالت پدرم فقط اول ابتدایی رو خوندم؛ از اون به بعد کار میکنم .گچکاری و
نجاری بلدم ولی درآمدش کمه .برا همین دستفروشی میکنم .قبل از عید عقد کردم و
االن خانمم ساریه .قراره بیاد تهران و با هم زندگی کنیم 5 .سال بود مادرم فوت کرده
بود و احساس تنهایی میکردم ،برای همین ازدواج کردم.
صاحبخونهمون اذیت میکنه یه کم .محلهمون رو دوست ندارم؛ اعتیاد زیاده و
آدمهای بدچشم داره که متلک میاندازن .اطرافمو ن معتا د زیاد داشتم و از اعتیاد بدم
میآد .آرزو دارم هیچوقت بیپولی و بدبختی و دربهدری نکشم و خوش باشم ،یه روز
پدرم از این وضعیت بیاد بیرون و خانمم هیچوقت اذیت نشه و سربلند باشه.

آرزو دارم شناسنامه داشته باشم
همایون 16 ،ساله ،پرشین نوجوانان فرحزاد

برادرم هم توی تیم ما بازی میکنه و اومدیم برای قهرمانی .تا کالس
پنجم درس خوندم ولی به خاطر بیپولی ترک تحصیل کردم .اگر مشکل
مالی نداشتم ادامه میدادم ،درس خیلی خوبه .ولی االن توی یه بوتیک کار
میکنم و ماهی  500هزار تومن درآمد دارم.
پارسال رفتم توی یه تیم باشگاهی افعانستان بازی کردم ولی این قدر
شرایط تیم بد بود که برگشتم تا پیشرفت کنم .ما چون افغانستانی هستیم،
هر  6ماه باید پاسپورت عوض کنیم و هربار  400هزار تومن بدیم .االن
هم نمیدن بهمون و اذیتمون میکنن.
آخرین بار که رفتم ورزشگاه ،بازی امیدهای ایران و افغانستان بود .همون
که افغانستان  0-6باخت.
آرزو دارم تو فوتبال ایران پیشرفت کنم ،شناسنامه داشته باشم و شرایط
مالی سختمون درست بشه.

آرزو دارم همه خوشبخت بشن
اهللبخش 12 ،ساله ،پرشین نونهاالن مولوی

امسال اولین سالیه که تویِ لیگ پرشین بازی میکنم .پارسال چون رفتارم
خوب نبود توی تیم نبودم .دعوا میکردم و فحش میدادم .امسال ولی
خوب شدم.
حدود  2ماهه تمرین میکنیم و فکر میکنم اول بشیم .آرزو دارم همه
خوشبخت بشن ،برای مادرم خونه بگیرم مهمترین آرزومه -دوچرخه داشته
باشم ،یه گوشی اپل داشته باشم ،برادرهام هم دوچرخه داشتهباشن و خودم
هم موتور چارچرخ داشتهباشم؛ بعد از این سالمتی مادرم از همه مهمتره.

فکر میکنم کار کردن از
درس خوندن بهتره
حسن  15ساله ،پرشین نوجوانان قرچک

تیممون خیلی خوبه؛ مخصوصا تو پاسکاری .من از خون ه علم محلهمون
هم استفاده میکنم وکالس زبان و موسیقی میرم .امسال اگر تو امتحانات
قبول شم میرم کالس هشتم .پدرم چاهکنه و کل سال من کمکش میرم.
فکر میکنم کار کردن از درس خوندن بهتره .تا حاال افغانستان نرفتم .برای
معلمهایی که به ما درس میدن هم آرزوی سالمتی دارم.

آرزو دارم معتاد نشم

حرف آخرم اینه  :ملیت فرقی نمیکنه
فرهاد 16 ،ساله ،پرشین نوجوانان ملک آباد کرج

پارسال از گروهی باال نیومدیم ولی امسال تیممون از نظر روحی آماده است و حداقل
نایب قهرمانی رو میخوایم .یک ماه بعد فیناله .پارسال تمرینهامون رو شروع کردیم و
هفتهای یک روز تمرینمیکنیم.
بعد از لیگ پارسال ،احساس کردم تغییر کردم؛ ولی این تغییرات کافی نبود .دوست
دارم بهترین بازیکن دنیا بشم و وقتی بزرگ شدم ،لیگ پرشین رو گسترش بدم و
تبدیلش کنم به جامجهانی پرشین.
حرف آخرم اینه که « :ملیت فرقی نمیکنه ...مردم همه جای دنیا باید همدیگرو حمایت
کنن »...

فرزاد 14 ،ساله ،پرشین نوجوانان لب خط

تو پست مهاجم بازی میکنم .پارسال هم توی لیگ پرشین بودم و دو تا
گل زدم .چون کار میکنم ،چند سالیه که نمیتونم برم مدرسه و االن توی
خونه علم درس میخونم .کارم خیاطیه و پیرهن میدوزم .از  8صبح تا 8

شب کار میکنم و  1ساعت وقت نهار دارم اون وسط .ماهی  600تومن
حقوق میگیرم .محلهمون رو دوست ندارم .از صبح تا شب تو محل معتاد
میبینیم .از اعتیاد بدم میآد چون میبینم هر کسی به این راه رفته به جایی
نرسیده ولی اونایی که درس میخونن به یه جایی میرسن.
امسال وضع تیممون خیلی از پارسال بهتر شده .پارسال فقط یه توپ داشتیم.
زمین هم اصال نداشتیم و توی پارک تمرین میکردیم .امسال ولی  17تا
توپ داریم و تو زمین چمن تمرین میکنیم.
آرزو دارم معتاد نشم ،فوتبالیست خوبی بشم ،راهی که میرم درست باشه و
معتادهای محلهمون خوب بشن . ...
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میگفت « :ای خدا! چیکار کنم ...نمیبرنش خانم ،میرم بهش سر میزنم سر چارراه .نمیبرنش »...

بعضیهاشون هم که اعتیاد دارن و ده تا آسیب دیگه.
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گزارش همایش مددکاری

 18و  19آذرماه 1395

حبیب فاتح و سارا رضایی

ساعتتفکر

نگرش جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) در بحث مددکاری بدین صورت است که نمیتوان
زنجیرهای یک معضل را از هم جدا کرد و نگاه جزءنگر و ابزاری به موضوع داشت.
اولین گردهمایی مددکاری جمعیت امام علی (ع) برای همافزایی ِ
دانش مددکاری ،مددکاریچیست؟

نگاهی به ابعاد حقوقی ازدواج
کودکان در ایران

قانونی

یا غیر قانونی؟

تصویرگر-شادی جمشیدی

انتقال تجربیات ،استانداردسازی مسائل مربوط به مددکاری در محالت مختلف نگرش جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) در بحث مددکاری بدین صورت
حاشیه 18 ،و  19آذر  1395در تهران برگزار گردید .این همایش با شرکت
است که نمیتوان زنجیرهای یک معضل را از هم جدا کرد و نگاه جزءنگر و ابزاری به
نمایندگان تیم مددکاری خانههای ایرانی از سراسر کشور از شهرهای مشهد ،شیراز ،موضوع داشت .به عنوان مثال نمیتوان معضل کار اجباری کودک را بدون در نظر گرفتن
اصفهان ،بوشهر ،سمنان ،کرج ،گرگان ،آمل ،کرمانشاه و خانههای ایرانی داخل مسائل پیرامونی آن مانند فقر ،اعتیاد والدین و  ...بررسی کرد و راه حل برای آن ارائه
تهران مانند خانه ایرانی خاکسفید ،لب خط ،قرچک ،شهرری ،فرحزاد و  ...برگزار داد .حتی در برنامهریزیهای کالن نیز نباید جزئی نگاه داشت .در حالی که می بایست در
گردید.
مددکاریِ کودک موضوع را از دریچه نگاه خودِ کودک دید؛ به این منظور که به ریشه ها و
در این همایش عناوین مختلف تئوریک و عملی در زمینه مددکاری در قالب
علل دست یافته شود ،درک متقابل صورت گیرد و حتی به تغییر مثبت دو سویه ختم شود ،در
کارگاهها و ارائههای مختلف مطرح گردید .در روز اول این همایش کارگاه «حاشیه غیر این صورت تصمیمات ما واقعگرایانه نخواهد بود .به نوعی باید از پرداختن به موضوع
کجاست؟» برای بیان خصوصیات منطقه حاشیه و ساختار آن ،کارگاه «مددکاری از نقطه نظرات شخصی خویش دوری شود.
چیست؟» برای بیان اصول مددکاری و قواعد آن از نظر علمی و بررسی موارد طبق موارد مورد بررسی و مطرح شده در این همایش مهمترین مسئلهای که در مددکاری
واقعی و کارگاه «مددکار کیست؟» با هدف برشمردن خصوصیات مددکار ،تعهدات میتوان مشاهده کرد ،بحث تصمیمگیری میباشد .مددکار در یک سطح همچون یک رهبر
و احراز شرایط ایفای شایسته این مسئولیت به افراد برگزار گردید.
تصمیمگیری است و تصمیمسازیها را به عنوان مثال در چارچوب کنوانسیونهای حقوق
در روز دوم این همایش کارگاه های عملی بر روی موارد واقعی مطرح شد ،کارگاه کودک هدایت میکند و تنها توجه خویش را به مسائل روز و جزئی همچون سرکشی به
بازیهایِ روانی که در محالت حاشیه رخ می دهد و عکس العمل مددکار نسبت خانواده و تأمین معاش و  ...معطوف نمیکند.
به این بازیها ،کارگاهی برای تحلیل دینامیک مسائل اجتماعی و کارگاه تئوری مددکارکیست؟
بازیها برای تحلیل مسائل اجتماعی برگزار گردید.
یک مددکار اجتماعی در برخورد با آسیب و رنج یک فرد (کودک  ،یا یک ز ِن آسیبدیده)
حاشیهکجاست؟
فقط به آسیب فردی آن و بررسی آن موضوع به صورت مشکل یک نفر نباید بپردازد،
مطرح کردن خصوصیات منطقه حاشیه و ساختار آن ،تعریف حاشیه و خصوصیات بلکه به عنوان مثال در برخورد با یک کودک بدون شناسنامه در یک محله به طرح این مسئله
آن ،چه المانهایی در این محالت مهم است و گروه هدف در محالت حاشیه چه به صورت کلی در سطوح مختلف میپردازد و امر مطالبهگری خویش را به سوی اجتماع
کسانیهستند.
دنبال میکند ،حتی در برخی معضالت ممکن است در سطح مددکاری فردی برای معضلی
مانند اعتیاد کودکان راه ِ حلی موجود نباشد؛ چون این مسئله در اجتماع مطرح نگشته است
و به دنبال آن راه حلی وجود ندارد .بنابراین میبایست مددکاران اجتماعی در این موارد
به پرسش از اجتماع خویش در زمینه خاص بپردازند تا پرداختی همه جانبه و صحیح در
حوزههای مختلف قوانین و مقررات ،ساختارهای اجتماعی و  ...صورت گیرد و در سطوح
مختلف مددکاری ،مددکاری فردی  ،اجتماعی و جامعهای را مد نظر قرار دهد.
الزم به ذکر است که در انتهای همایش مددکاری ،کارگاه آشنایی با نظریه «بازی ها» ی
اریک برن و تفکر سیستمی برگزار شد.

رضا شفاخواه و ایلیار رابط

خانواده پناهگاه انسان اجتماعی است؛ مأمنی که به دلخواه برگزیده میشود تا جایی برای سکون و
آرامش باشد .عادات ،رسوم اجتماعی و اخالق سرپناه و محافظ این مکان مقدس است و راه نفوذ
قوانین دولتی را میبندد .با وجود این ،حکومت از هر فرصت استفاده میکند تا چتر حمایت بر فراز
آن بگسترد و بدین بهانه از دیوارهای سنتی بگذرد .روزی این نفوذ به نام تجدد و حمایت از حقوق
زنان و کودکان انجام میگیرد و روز دیگر برای زدودن آثار نامبارک آن تحول و استقرار سنتها .در
هر حال سیاست و مصلحت این چهره زندگی را نیز آرام نمیگذارد و می کوشد تا حرکت خانواده را
در استخدام داشته باشد( .کاتوزیان .1394،جلد)7:1
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نقش بنیادی خانواده را در حقوق اعالم میکند«:از آنجا
که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در
حقوق
جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه
بهطورکلـــی بااينكـــه در فقـــه ســـنتی ازدواج کـــودکان بـــا
معین
خانواده
و اخالق اسالمی باشد» .این اصل نه تنها تکلیف دو قوه قانونگذاری و اجرایی را درباره
رعایـــت شـــرایطی از جملـــه اذن ولـــی و رعایـــت مصلحـــت
هدف
و
است
میکند بلكه در بیان نظر قانونگذار به هنگام تفسیر قوانین و ایجاد رویه قضایی نیز موثر
تجویـــز شـــده اســـت؛ لیکـــن بـــا محدودیتهایـــی
نظام حقوقی را درباره خانواده روشن میسازد.
جدیمواجـــه بـــوده اســـت؛ بهطـــور مثـــال فقههـــاي اماميـــه،
بااینحال ،با نگاهی به آمار ازدواج کودکان در سالهای اخیر در ایران و افزایش نگرانکننده آن
بـــه رغـــم جايـــز دانســـتن تزويـــج طفـــل از ســـوي ولـــي
حتی در شهرهای بزرگی چون تهران ،مشهد ،بوشهر و ...به نظر میرسد این «واحد بنیادی جامعه» و قه ــري ،نزديك ــي ب ــا چني ــن دخت ــري را ت ــا پي ــش از رس ــيدن
سرنوشت کودکانی که بدون اختیار تن به ازدواج زودهنگام میدهند با خطر جدی روبرو بوده است؛ بـــه ســـن بلـــوغ ممنـــوع دانســـتهاند؛ بعضـــي نقـــض آن
به طوریکه رشد چنین پدیدهای میتواند تبعات و خسارات جبرانناپذیری را متوجه ارکان جامعه را موجـــب مســـئوليت مدنـــي شـــخص تلقـــي کردهانـــد و
سازد .از عوامل این گونه ازدواجها میتوان به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان بعضی از اقوام ب ــروز هرگون ــه عي ــب را موج ــب حرم ــت اب ــدي ميدانن ــد.
و مقبولیت چنین ازدواجهایی در برخی از خرده فرهنگها ،اشاره نمود .عالوه بر این پایین بودن
حداقل سن نکاح و تجویز ازدواج کودکان با رعایت مصلحت و اذن ولی توسط قانونگذار لزوم اصالح
و بازنگری در قوانین را بیش از پیش مطرح ساخته است.
شماره 15

نگاه ــی ب ــه آم ــار ازدواج ک ــودکان در س ــالهای
اخیــر در ایــران و افزایــش نگرانکننــده آن حتــی
در شـــهرهای بزرگـــی چـــون تهـــران ،مشـــهد،
بوشـــهر و ...بـــه نظـــر میرســـد خانـــواده ،ایـــن
«واحــد بنیــادی جامعــه» و سرنوشــت کودکانــی
کـــه بـــدون اختیـــار تـــن بـــه ازدواج زودهنـــگام
میدهن ــد ،ب ــا خط ــر ج ــدی روب ــرو ب ــوده اس ــت.
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شماره 15
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اسفند 1395

با پلیس جن و بسماهلل اند .خودشون با پای خودشون پا نمیشن برن کالنتری.

فقط بچهها این وسط شدن گوشت قربونی.» ...
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بررسی تحوالت قانوني سن ازدواج در قانون ایران

نظـــام حقوقـــي ايـــران ،از ابتـــدا تاکنـــون ،بـــدون پرداختـــن بـــه
عالئـــم و نشـــانه هـــاي طبيعـــي ســـن بلـــوغ ،در مراحـــل مختلـــف
قانونگـــذاري ،رســـيدن بـــه ســـن خاصـــي را بـــه عنـــوان مـــاک اهليـــت
شـــخص بـــراي نـــکاح تعييـــن نمـــوده؛ بـــه گونـــه اي کـــه گاهـــي
ســـن مزبـــور فراتـــر از ســـن بلـــوغ طبيعـــي تعييـــن شـــده و گاهـــي،
بلوغ نکاح همان بلوغ طبيعي دانسته شده است.
بـــراي نخســـتينبار در نظـــام حقوقـــي ايـــران ،در مـــاده  1041قانـــون
مدنـــی مصـــوب 1313آمـــده بود«:نـــكاح انـــاث قبـــل از رســـيدن بـــه
س ــن  15س ــال تم ــام و ن ــكاح ذك ــور قب ــل از رس ــيدن ب ــه س ــن  18س ــال
تم ــام ممن ــوع اس ــت .معذل ــك در م ــواردي ك ــه مصالح ــي اقتض ــا كن ــد
بـــا پيشـــنهاد مدعيالعمـــوم و تصويـــب محكمـــه ،ممكـــن اســـت اســـتثناء
معافي ــت از ش ــرط س ــن اعط ــا ش ــود .ول ــي در ه ــر ح ــال اي ــن معافي ــت
نميتوانـــد بـــه اناثـــي داده شـــود كـــه كمتـــر از  13ســـال تمـــام و بـــه
ذكوري شامل گردد كه كمتر از  15سال تمام دارند».
مصلحتـــی کـــه قانـــون بـــه آن اشـــاره میکـــرد اعـــم از مصلحـــت
جســـمی ،مالـــی و معنـــوی بـــود؛ بـــرای مثـــال اگـــر بـــرای درمـــان
بیم ــاری ی ــا رهای ــی از فس ــاد اخالق ــی ی ــا محی ــط نامناس ــب خانوادگ ــی
یـــا فقـــر مالـــی ازدواج صغیـــر الزم بـــود دادســـتان شهرســـتان مـــی
توانســـت بـــا کســـب نظـــر پزشـــک قانونـــی ایـــن معافیـــت را از رئیـــس
دادگاه شهرســـتان تقاضـــا کنـــد .ولـــی ازآنجاكـــه نـــکاح دختـــر کمتـــر
از  15ســـال در عـــادات و رســـوم و مذهـــب مـــا مجـــاز شـــناخته شـــده
بـــود ،رویـــه قضایـــی بـــر ایـــن روال بـــود کـــه هـــر گاه صغیـــر از نظـــر
اســـتعداد جســـمی مانعـــی بـــرای نـــکاح نداشـــت ،مقامـــات قانونـــی از
معـــاف کـــردن او دریـــغ نمیکردنـــد و بـــه مصالـــح دیگـــر توجـــه
نداشـــتند .دنبـــال کـــردن ایـــن رویـــه ســـبب شـــدهبـــود کـــه ازدواج
بیـــن دختـــران و پســـران جـــوان و نابالـــغ فزونـــی یابـــد( .همـــان)70 :
تعييـــن حداقـــل ســـن قانونـــي بـــراي ازدواج و پيشبينـــي امـــكان
ع ــدول از آن در عم ــل موجب ــات افزاي ــش ازدواجهاي ــی در س ــنين کمت ــر
از حداق ــل س ــن قانون ــي را فراه ــمآورد ،تبع ــات و آث ــار س ــوء ناش ــي از
اي ــن قان ــون ،از جمل ــه افزاي ــش آم ــار ط ــاق در مي ــان چني ــن زوجين ــي،
موجب شد قانونگذار در مقام چارهجويي برآيد.
نتيج ــه اي ــن ام ــر تصوي ــب م ــاده  23قان ــون حماي ــت خان ــواده مص ــوب
 1353بـــود؛ بـــه موجـــب ايـــن مـــاده« :ازدواج زن قبـــل از رســـيدن بـــه
ســـن  18ســـال تمـــام و مـــرد قبـــل از رســـيدن بـــه ســـن  20ســـال تمـــام
ممنـــوع اســـت .معذلـــك ،در مـــواردي كـــه مصالحـــي اقتضـــا كنـــد،
اس ــتثنائا در م ــورد زن ــي ك ــه س ــن او از  15س ــال تم ــام کمت ــر نباش ــد و
ب ــراي زندگ ــي زناش ــويي اس ــتعداد جس ــمي و روان ــي داش ــته باش ــد ،ب ــه
پيش ــنهاد دادس ــتان و تصوي ــب دادگاه شهرس ــتان ،ممك ــن اس ــت معافي ــت از
شـــرط ســـن اعطـــا شـــود .زن يـــا مـــردي كـــه برخـــاف مقـــررات ايـــن
مـــاده بـــا كســـي كـــه هنـــوز بـــه ســـن قانونـــي بـــراي ازدواج نرســـيده
اس ــت مزاوج ــت كن ــد حس ــب م ــورد ب ــه مجازاته ــاي مق ــرر در م ــاده 3
قانون راجع به ازدواج مصوب  1316محكوم خواهد شد».
در ماده  3اصالحي مصوب  1316نيز آمده بود«:هر كس بر خالف
مقررات ماده  1041ق.م .با كسي كه هنوز به سن قانوني براي
ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه تا دو سال حبس
تأديبي محكوم خواهد شد .در صورتي كه دختر به سن  13سال
تمام نرسيده باشد ،الاقل به دو تا سه سال حبس تأديبي محكوم
ميشود و در هر مورد ممكن است عالوه بر مجازات حبس به
جزاي نقدي از دوهزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم گردد و
اگر در اثر ازدواج برخالف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي
از اعضاء يا مرض دائم زن گردد ،مجازات زوج از پنج تا ده سال
حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود ،مجازات
زوج حبس دائم با اعمال شاقه است .عاقد و خواستگار و ساير
اشخاص كه شركت در جرم داشتهاند نيز به همان مجازات يا
مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است ،محكوم ميشوند.»...
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در مـــاده  3اصالحـــي مصـــوب  1316نيـــز آمـــده بود«:هـــر كـــس بـــر
خـــاف مقـــررات مـــاده  1041ق.م .بـــا كســـي كـــه هنـــوز بـــه ســـن
قانونـــي بـــراي ازدواج نرســـيده اســـت مزاوجـــت كنـــد بـــه شـــش مـــاه
تـــا دو ســـال حبـــس تأديبـــي محكـــوم خواهـــد شـــد .در صورتـــي كـــه
دخت ــر ب ــه س ــن  13س ــال تم ــام نرس ــيده باش ــد ،الاق ــل ب ــه دو ت ــا س ــه
س ــال حب ــس تأديب ــي محك ــوم ميش ــود و در ه ــر م ــورد ممك ــن اس ــت
عـــاوه بـــر مجـــازات حبـــس بـــه جـــزاي نقـــدي از دوهـــزار ريـــال تـــا
بيســـت هـــزار ريـــال محكـــوم گـــردد و اگـــر در اثـــر ازدواج برخـــاف
مقـــررات فـــوق مواقعـــه منتهـــي بـــه نقـــص يكـــي از اعضـــاء يـــا مـــرض
دائ ــم زن گ ــردد ،مج ــازات زوج از پن ــج ت ــا ده س ــال حب ــس ب ــا اعم ــال
ش ــاقه اس ــت و اگ ــر منته ــي ب ــه ف ــوت زن ش ــود ،مج ــازات زوج حب ــس
دائ ــم ب ــا اعم ــال ش ــاقه اس ــت .عاق ــد و خواس ــتگار و س ــاير اش ــخاص ك ــه
شـــركت در جـــرم داشـــتهاند نيـــز بـــه همـــان مجـــازات يـــا مجازاتـــي
كه براي معاون جرم مقرر است ،محكوم ميشوند.»...
بـــه ایـــن ترتیـــب ســـن قانونـــی ازدواج بـــرای دختـــر همـــان ســـن
رشـــد و بـــرای پســـر دو ســـال بیشـــتر معیـــن شـــد ،کاری کـــه ماننـــد
آن در هیـــچ نظـــام حقوقـــی دیگـــر نمیتـــوان دیـــد .در انتقـــاد از ایـــن
اف ــراط در نوگرای ــی گفت ــه ش ــد ک ــه «هی ــچ ک ــس ای ــن حقیق ــت را ان ــکار
نمیکنـــد کـــه زن و مـــرد هـــر چـــه عاقلتـــر و باتجربهتـــر باشـــند
خانـــواده بهتـــر اداره میشـــود و کـــودکان متولـــ د شـــده در چنیـــن
خانـــوادهای محیـــط مســـاعدتری مییابنـــد؛ ولـــی ایـــن نکتـــه را نبایـــد
از نظ ــر دور داش ــت ک ــه مس ــائل اجتماع ــی چن ــان ب ــه ه ــم ارتب ــاط دارد
کـــه هیـــچ دارویـــی را نبایـــد بـــدون توجـــه بـــه تمـــام آثـــار فرعـــی و
دور و نزدیـــک آن ،بـــرای درمـــان دردی تجویـــز کـــرد .اصـــاح مـــاده
 1041قان ــون مدن ــی بی ــش و ک ــم در رف ــع معای ــب زواجه ــای ناپخت ــه و
نس ــنجیده موث ــر اس ــت .ول ــی جامع ــه را ب ــا دش ــواری بزرگت ــری روبــهرو
میسازد که به مراتب خطرناکتر از اولی است.
تدويـــن مـــاده  23قانـــون حمايـــت خانـــواده باوجودآنكـــه در رفـــع
تبعـــات ناشـــي از ازدواجهـــاي زود هنـــگام مؤثـــر بـــود امـــا ايـــن
ايـــراد اساســـي را داشـــت كـــه بـــراي مهـــار نيازهـــاي جســـمي و
روانـــي دختـــران و پســـران جوانـــي كـــه در فاصلـــه ميـــان ســـن بلـــوغ
و سن ازدواج بودند تدبيري انديشيده نشده بود.
(صفايي و امامي ،مختصر حقوق خانواده.)71-72 :1380
پـــس از پيـــروزي انقـــاب اســـامي ،انتقادهـــاي بســـياري مبنـــي بـــر
مغايـــرت مـــاده  1041قانـــون مدنـــی بـــا موازيـــن شـــرع مطـــرح شـــد؛
از هميـــن رو در نخســـتين دوره مجلـــس شـــوراي اســـامي در ســـال ،1361
بـــه موجـــب پيشنويس«اليحـــه راجـــع بـــه اصـــاح بعضـــي از مـــواد
قانـــون مدنـــي» پيشـــنهاد اصـــاح مـــاده يـــاد شـــده تقديـــم مجلـــس
گردي ــد و م ــاده  1041قان ــون مدن ــی بدي ــن ش ــرح اص ــاح ش ــد«:نكاح
قب ــل از بل ــوغ ممن ــوع اس ــت .تبص ــره :عق ــد ن ــكاح قب ــل از بل ــوغ ب ــا
اج ــازه ول ــي صحي ــح اس ــت؛ ب ــه ش ــرط رعاي ــت مصلح ــت مول ــي علي ــه».
ایــن حکــم از نظــر مشــهور در فقــه امامیــه پیــروی کــرده بــود چــرا کــه در
فقه اسالم نسبت به سن بلوغ اتفاق نظر وجود ندارد.
ای ــن م ــاده بعدت ــر ب ــا اص ــاح نگارش ــي تبص ــره آن در تاري ــخ  14آب ــان
 1370بدي ــن ش ــرح تغيي ــر يافت«:عق ــد ن ــكاح قب ــل از بل ــوغ ب ــا اج ــازه
ولـــي بـــه شـــرط رعايـــت مصلحـــت مولـــي عليـــه صحيـــح مـــي باشـــد».
طـــرح اصـــاح مـــاده  1041قانـــون مدنـــی در ســـال  1381تقديـــم
مجلـــس شـــد .در مقدمـــه طـــرح ارائـــه شـــده چنيـــن آمـــده بـــود...«:
ايـــن مـــاده باعـــث بـــروز ناهنجاريهايـــي در امـــر ازدواج دخــــتران و
پـــسران خصوصــا از جنبههــاي سالمـــت جســمي و متـــاشي شــدن كانــون
خانوادگـــي بعـــد از رســـيدن بـــه ســـن بلـــوغ گرديـــده اســـت و اثـــرات
نامطلوبـــي در تشـــكيل زندگـــي خانوادگـــي باقـــي گـــذارده اســـت .ايـــن
قانـــون نـــه تنهـــا در محافـــل بينالمللـــي موجـــب ايجـــاد مشـــكالت
عديـــده بـــراي نظـــام جمهـــوري اســـامي شـــده؛ بلكـــه موجـــب
سوءاســـتفاده افـــراد غيـــر صالـــح گشـــته و در واقـــع اصـــل اختيـــار را
كـــه در عقـــد نـــكاح از شـــروط اساســـي اســـت مخـــدوش مينمايـــد و
خـــارج از اختيـــار و اراده دختـــران و پســـران جـــوان آثـــار زوجيـــت را
بـــر آنـــان تحميـــل مينمايـــد كـــه اثـــرات ســـوء آن پـــس از رشـــد بـــر
جســـم و روان آنـــان باقـــي ميمانـــد( »...نائينـــي)1074-1075 :1386 ،
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قصه اپوریق« ابغبون» :

 -تازه این باغبونه حادّترین مورده  ...وگرنه از گوشه و کنار یه چیزای دیگه هم به گوش میرسه.

برخي از آثار و پيامدهاي نامطلوب ناشي از ازدواج در سنين پايين عبارتند از:

.1عدم احراز رشد هريک از زوجين و ناتواني در استيفاي حقوق مالي
ايـــن پيامـــد در نظـــام هايـــي بـــه وقـــوع مـــي پيونـــدد کـــه
ميـــان حداقـــل ســـن ازدواج و ســـن رشـــد ،تناســـب الزم وجـــود
نـــدارد؛ نظـــام حقوقـــي ايـــران از زمـــره ايـــن نظـــام هـــا محســـوب
مـــي شـــود .مضافـــا اینکـــه بســـیاری از دخترانـــی کـــه در ســـنین
پاییـــن ازدواج میکننـــد در صـــورت طـــاق بـــا مشـــکالت
بسیاری در استیفای حقوق خود مواجه می گردند.
.2مشكالت ناشي از فشارهاي نهادهاي بينالمللي و افكار عمومي جهاني
در گزارشه ــاي مختلف ــي ك ــه از س ــوي كميت ــه حق ــوق ك ــودك س ــازمان
ملـــل متحـــد و گزارشهـــاي ادواري جمهـــوري اســـامي ايـــران كـــه
براس ــاس م ــاده  44كنوانس ــيون حق ــوق ك ــودك ارائ ــه و منتش ــر ميش ــود
مرات ــب نگران ــي كميت ــه ي ــاد ش ــده از س ــطح پايي ــن حداق ــل س ــن ازدواج
در ايـــران اعـــام و اصـــاح قوانيـــن مربـــوط و پيشبينـــي داشـــتن
حداقـــل  18ســـال ســـن بـــراي ازدواج خواســـته ميشـــود .در واقـــع
پيگيـــري و خواســـت نهادهـــاي بينالمللـــي حقـــوق بشـــري نســـبت بـــه
اص ــاح قواني ــن اي ــران درخص ــوص س ــن ازدواج و ام ــكان تزوي ــج طف ــل
از ســـوي ولـــي ازآنجهـــت اســـت كـــه در اســـناد بينالمللـــي حقـــوق
بشـــر تصريحـــا يـــا تلويحـــا بـــه ايـــن موضـــوع و لـــزوم حمايـــت از
كودكان و اصالح قوانين کشورها پرداخته شده است.

دالیل فقهی در ممنوعیت ازدواج کودکان:

بهطورکلـــی بااينكـــه در فقـــه ســـنتی ازدواج کـــودکان بـــا
رعایـــت شـــرایطی از جملـــه اذن ولـــی و رعایـــت مصلحـــت تجویـــز
شـــده اســـت؛ لیکـــن بـــا محدودیتهـــای جـــدیای مواجـــه بـــوده
اســـت؛ بهطـــور مثـــال فقههـــاي اماميـــه ،بـــه رغـــم جايـــز دانســـتن
تزويـــج طفـــل از ســـوي ولـــي قهـــري ،نزديكـــي بـــا چنيـــن دختـــري
را تـــا پيـــش از رســـيدن بـــه ســـن بلـــوغ ممنـــوع دانســـتهاند؛ بعضـــي
نقـــض آن را موجـــب مســـئوليت مدنـــي شـــخص تلقـــي کردهانـــد و
بروز هرگونه عيب را موجب حرمت ابدي ميدانند.
ديـــدگاه فقههـــاي اماميـــه نســـبت بـــه ضامـــن بـــودن شـــخص در
نتيجـــه ورود عيـــب ،بيانگـــر امـــكان عقاليـــي معيـــوب شـــدن در كمتـــر
از ســـن بلـــوغ اســـت .از ايـــن اســـتفاده ميشـــود كـــه مـــاك واقعـــي
ســـن ازدواج قابليـــت جســـماني بـــراي چنيـــن تمكينـــي اســـت و
كســـب ايـــن قابليـــت بـــه لحـــاظ شـــرايط اقليمـــي ،زمانـــي و جســـمي
دختـــران متفـــاوت ميباشـــد و ايـــن مســـأله منجـــر بـــه تفـــاوت
هاي سني براي دارا بودن چنين قابليتي ميشود.
از ســـوی دیگـــر برخـــی فقهـــا مـــاک احـــراز رشـــد را بلـــوغ اشـــد
برشـــمردهاند؛ از جملـــه عالمـــه طباطبايـــي بـــر ايـــن عقيـــده اســـت
کـــه بلـــوغ اشـــد هنگامـــي اســـت کـــه قـــواي بدنـــي اســـتحکام يابـــد،
صبـــاوت از ميـــان بـــرود و ايـــن همـــان بلـــوغ و رشـــدي اســـت کـــه در
آي ــه شش ــم س ــوره نس ــاء ذک ــر ش ــده اس ــت .زم ــان ش ــروع اي ــن حال ــت
غالباً هجده سالگي است(طباطبايي1391 ،ق :ج ،11ص .)118
بااینحـــال در ســـالهای اخیـــر ،نظریـــات فقهـــی مهمـــی در خصـــوص
ممنوعی ــت ازدواج ک ــودکان از س ــوی فقه ــا و عالم ــان دین ــی مط ــرح ش ــده
اســـت .از جملـــه ایـــن نظـــرات میتـــوان بـــه نظـــرات دکتـــر رحیـــم
نوبه ــار ،فقی ــه و حقوق ــدان ،در ممنوعی ــت ازدواج ک ــودکان ب ــا توج ــه ب ــه
تحوالت دنیای امروز و لزوم تناسب فقه اشاره نمود:
نخس ــت از آن روی ک ــه ازدواج نه ــادی اجتماع ــی و می ــان انس ــانی اس ــت.
بـــرای اینکـــه نهـــادی منشـــا آثـــار حقوقـــی شـــود بایـــد برخـــوردار از
اعتبـــار عقالیـــی باشـــد .امـــروزه عقـــای عالـــم رابطـــه ازدواج میـــان دو
طفـــل یـــا یـــک طفـــل و یـــک بالـــغ را دارای اعتبـــار نمیداننـــد .ایـــن
داوری عقالیـــی بهویـــژه در مـــورد اطفـــال غیرممیـــز آشـــکار اســـت.
نمیتـــوان بـــه شـــرع اقـــدس نســـبت داد کـــه بـــا نهـــادی ســـر آشـــتی
دارد کـــه عُقـــا آن را بـــه رســـمیت نمیشناســـند .اعتبـــار زوجیـــت
همچـــون دیگـــر مقـــوالت اعتبـــاری آســـان اســـت؛ امـــا اعتبـــار بایـــد
عقالیـــی و منشـــا اثـــر باشـــد .بهویـــژه ایـــن کـــه تزویـــج کـــودکان
از احـــکام ابداعـــی و تاسیســـی اســـام نیســـت؛ بلکـــه در شـــماری از
جوامـــع ابتدایـــی پیشـــین رایـــج بـــوده اســـت .از یـــاد نبریـــم کـــه
اســـام بـــه شـــماری از رویههـــای رایـــج آن زمـــان از ســـر اضطـــرار و
عدم امکان تحول دفعی و ناگهانی تن در داده است.
کمتـــر مناقشـــه برانگیـــز آن بـــردهداری اســـت .ایـــن گونـــه تاییدهـــا را
نمـــی تـــوان نشـــان رضایـــت اســـام بـــه آن رویههـــا قلمـــداد کـــرد.
دوم بـــه دلیـــل اینکـــه تزویـــج صغیـــر مســـتلزم نفـــی کرامـــت انســـانی

طفـــل و نوعـــی بیاحترامـــی و وهـــن اوســـت هیـــچ کودکـــی پـــس از
بل ــوغ ب ــا ش ــنیدن خب ــر ازدواج ــش توس ــط ول ــی او خرس ــند نمیش ــود.
بلکـــه ایـــن خبـــر را ناگـــوار و نوعـــی بیاحترامـــی بـــه خـــود و
نفـــی کرامـــت و اســـتقالل انســـانی خویـــش تلقـــی مینمایـــد .لـــزوم
رعایـــت کرامـــت انســـانی یـــک قاعـــده و اصـــل خدشـــهناپذیر اســـت و
نمیتـــوان حکمـــی را بـــه شـــرع مقـــدس نســـبت داد کـــه کرامتســـتیز
باش ــد .ه ــر انس ــانی ناخرس ــند میش ــود اگ ــر پ ــس از بل ــوغ دریاب ــد ک ــه
همچ ــون اب ــزاری ب ــرای ایج ــاد محرمی ــت می ــان او و کس ــان دیگ ــری ق ــرار
گرفت ــه اس ــت و ب ــا او معامل ــه ش ــیء و اب ــزار ش ــده اس ــت .حت ــی تزوی ــج
قبـــل از بلـــوغ میتوانـــد مصـــداق ایـــذاء و اذیـــت باشـــد کـــه ادلـــه
استواری بر حرمت آن در متون دینی موجود است.
ســـوم تزویـــج صغـــار ،از چشـــماندازی دیگـــر ،کـــودک را در معـــرض
ک ــودکآزاری و تع ــرض جنس ــی ق ــرار میده ــد .پیش ــگیری از مفس ــده ب ــه
حک ــم عق ــل الزم اس ــت .ش ــرع ه ــم ای ــن دریاف ــت عقالن ــی را میپذی ــرد
و ب ــه پیش ــگیری از آن فرم ــان میده ــد .ای ــن ک ــه بس ــتن راهه ــای منته ــی
بـــه شـــر و ضـــرر در همـــه مـــوارد واجـــب نیســـت ،مانـــع از آن نیســـت
کـــه گاه ســـ ّد بـــاب شـــر و بـــدی الزم باشـــد .نبایـــد نهـــادی را تجویـــز
کنیـــم کـــه بـــه پدیدههایـــی ماننـــد افضـــاض و افتضـــاض و آســـیب
جســـمی بـــه طفـــل بینجامـــد و ســـپس در پـــی جبـــران خســـارتهای
وارد بـــر طفـــل برآییـــم .جبـــران خســـارتی کـــه معمـــوال کافـــی هـــم
نیس ــت .ب ــه نظ ــر روانشناس ــان و حت ــی پزش ــکان تزوی ــج طف ــل نابال ــغ
بـــه پدیدههایـــی ماننـــد بلـــوغ زودرس میانجامـــد کـــه زیانهـــای
آنگاه جبرانناپذیـــر اســـت و در مقیاسهـــای مـــادی نمیگنجـــد.
از ســـوی دیگـــر ایشـــان در خصـــوص رعایـــت و تشـــخیص مصلحـــت
در ایـــن گونـــه ازدواج هـــا بیـــان مـــی کننـــد« :قانونگـــذار
مـــی بایـــد «مصلحـــت نوعـــی» را مبنـــای تشـــخص قـــرار داده و
بـــا فـــرض اینکـــه ایـــن قبیـــل ازدواجهـــا در حـــال حاضـــر
اصوال مضر و مفسده برانگیز است آن را ممنوع نماید.
نمون ــه کمت ــر مناقش ــه برانگی ــز آن ب ــردهداری اس ــت .ای ــن گون ــه تاییده ــا
را نمـــی تـــوان نشـــان رضایـــت اســـام بـــه آن رویههـــا قلمـــداد کـــرد.
دوم ب ــه دلی ــل اینک ــه تزوی ــج صغی ــر مس ــتلزم نف ــی کرام ــت انس ــانی طف ــل
و نوعـــی بیاحترامـــی و وهـــن اوســـت هیـــچ کودکـــی پـــس از بلـــوغ
بـــا شـــنیدن خبـــر ازدواجـــش توســـط ولـــی او خرســـند نمیشـــود.
بلکـــه ایـــن خبـــر را ناگـــوار و نوعـــی بیاحترامـــی بـــه خـــود و نفـــی
کرامـــت و اســـتقالل انســـانی خویـــش تلقـــی مینمایـــد .لـــزوم رعایـــت
کرامـــت انســـانی یـــک قاعـــده و اصـــل خدشـــهناپذیر اســـت و نمیتـــوان
حکمـــی را بـــه شـــرع مقـــدس نســـبت داد کـــه کرامتســـتیز باشـــد .هـــر
انســـانی ناخرســـند میشـــود اگـــر پـــس از بلـــوغ دریابـــد کـــه همچـــون
اب ــزاری ب ــرای ایج ــاد محرمی ــت می ــان او و کس ــان دیگ ــری ق ــرار گرفت ــه
اســـت و بـــا او معاملـــه شـــیء و ابـــزار شـــده اســـت .حتـــی تزویـــج
قبـــل از بلـــوغ میتوانـــد مصـــداق ایـــذاء و اذیـــت باشـــد کـــه ادلـــه
استواری بر حرمت آن در متون دینی موجود است.
ســـوم تزویـــج صغـــار ،از چشـــماندازی دیگـــر ،کـــودک را در معـــرض
ک ــودکآزاری و تع ــرض جنس ــی ق ــرار میده ــد .پیش ــگیری از مفس ــده ب ــه
حک ــم عق ــل الزم اس ــت .ش ــرع ه ــم ای ــن دریاف ــت عقالن ــی را میپذی ــرد
و ب ــه پیش ــگیری از آن فرم ــان میده ــد .ای ــن ک ــه بس ــتن راهه ــای منته ــی
بـــه شـــر و ضـــرر در همـــه مـــوارد واجـــب نیســـت ،مانـــع از آن نیســـت
کـــه گاه ســـ ّد بـــاب شـــر و بـــدی الزم باشـــد .نبایـــد نهـــادی را تجویـــز
کنیـــم کـــه بـــه پدیدههایـــی ماننـــد افضـــاض و افتضـــاض و آســـیب
جس ــمی ب ــه طف ــل بینجام ــد و س ــپس در پ ــی جب ــران خس ــارتهای وارد
ب ــر طف ــل برآیی ــم .جب ــران خس ــارتی ک ــه معم ــوال کاف ــی ه ــم نیس ــت.
بـــه نظـــر روانشناســـان و حتـــی پزشـــکان تزویـــج طفـــل نابالـــغ بـــه
پدیدههایـــی ماننـــد بلـــوغ زودرس میانجامـــد کـــه زیانهـــای آنگاه
جبرانناپذیر است و در مقیاسهای مادی نمیگنجد.
از ســـوی دیگـــر ایشـــان در خصـــوص رعایـــت و تشـــخیص مصلحـــت
در ایـــن گونـــه ازدواج هـــا بیـــان مـــی کننـــد« :قانونگـــذار
مـــی بایـــد « مصلحـــت نـــوع » را مبنـــای تشـــخص قـــرار داده
و بـــا فـــرض اینکـــه ایـــن قبیـــل ازدواجهـــا در حـــال حاضـــر
اصوال مضر و مفسده برانگیز است آن را ممنوع نماید.
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لزوم تعيين حداقل سن ازدواج:

در حـــال حاضـــر بســـياري از نظامهـــاي حقوقـــي جهـــان ،بـــا توجـــه بـــه
پيامده ــاي نامطل ــوب ناش ــي از ازدواج در س ــنين پايي ــن ،داش ــتن حداقل ــي
از س ــن را ب ــراي اق ــدام ب ــه ازدواج مق ــرر نم ــوده ان ــد .در واق ــع گراي ــش
اصلـــي بســـياري از ايـــن کشـــورها بـــه افزايـــش حداقـــل ســـن ازدواج
اســـت؛ از همیـــن رو مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل متحـــد براســـاس
قطعنام ــه  1763م ــورخ  7نوامب ــر « 1962کنوانس ــیون مرب ــوط ب ــه رضاي ــت
بـــا ازدواج ،حداقـــل ســـن بـــراي ازدواج و ثبـــت ازدواجهـــا »را مـــورد
تصوی ــب ق ــرار داده اس ــت ک ــه تاکن ــون ای ــران ب ــه آن نپیوس ــته اس ــت .در
این کنوانسیون حداقل سن ازدواج  18سال تعیین شده است.
همچنی ــن س ــازمان مل ــل متح ــد ،در روز 21نوامب ــر  ،2014در قطعنامــهای
از همـــ ه کشـــورهای عضـــو خواســـت تـــا ازدواج کـــودکان زیـــر ۱8ســـال
و «ازدواج اجبـــاری» را ممنـــوع اعـــام کـــرده ،شـــرایط و قوانیـــن الزم را
ب ــرای پیش ــگیری از آن تصوی ــب و اج ــرا کنن ــد و ب ــا متخلف ــان برخ ــورد
نماین ــد .ب ــر اس ــاس ای ــن قطعنام ــه کمیت ــهحق ــوقبش ــر مجم ــع عموم ــی
س ــازمان مل ــل از کش ــورهای عض ــو خواس ــت ت ــا ب ــرای متوق ــف ک ــردن
ازدواج زودهنـــگام و اجبـــاری کـــودکان قدمهـــای جـــدی بردارنـــد و
دلیل ــی وج ــود ن ــدارد ک ــه هی ــچ ک ــودک زی ــر  ۱۸س ــالی در هی ــچ کج ــای
دنی ــا ب ــه ن ــام «فرهن ــگ و ع ــرف» ازدواج کند.گفتن ـ ی اس ــت ای ــن قطعنام ــه
توســـط تمـــام کشـــورهای عضـــو بهجـــز ایـــران و ســـومالی امضـــا شـــد.
درحـــال حاضـــر گروههایـــی اســـتدال ل میکننـــد کـــه اگـــر
ازدواج زیـــر ســـن بلـــوغ ممنـــوع شـــود ازدواجهـــای غیـــر رســـمی
افزایـــش پیـــدا میکنـــد؛ لـــذا نبایـــد ازدواج زیـــر ســـن بلـــوغ
ممنـــوع شـــود .ایـــن گروههـــا ادعـــا میکننـــد بـــدون نیـــاز بـــه
ممنوعیـــت قانونـــی ازدواج کـــودکان صرفـــا بایـــد بـــا فعالیتهـــای
فرهنگـــی و حمایتهـــای اقتصـــادی از اینگونـــه ازدواجهـــا
جلوگیری کرد .این استدالل چند ايراد اساسي دارد.
ب ــر اس ــاس نظ ــر بس ــیاری از حقوقدان ــان ازدواج ک ــودکان در ح ــال حاض ــر
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اجتماعـــی و فرهنگـــی ایـــران از مصادیـــق بـــارز
ک ــودک آزاری محس ــوب ش ــده و اتفاق ــا از همیــنرو ب ــوده اس ــت ک ــه در
قوانیــن کشــورهایی کــه بــه لحــاظ فرهنگــی و اجتماعــی بــا ایــران قرابــت
دارنـــد مـــورد جـــرم انـــگاری قـــرار گرفتـــه اســـت .از طرفـــی همانطـــور
ک ــه میدانی ــم پاس ــخ اصلـــی بـــه ی ــک رفتـــار مجرمان ــه در کن ــار انج ــام
فعالیتهـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی و حمایتهـــای اقتصـــادی مبتنـــی بـــر
نظری ــات ج ــرم شناس ــی ،ج ــرم ان ــگاری و ممنوعی ــت میباش ــد .چ ــرا ک ــه
در اغلــب مــوارد تبعــات زیــان بــار حاصــل از ایــن جــرم تــا حــدی اســت
ک ــه ل ــزوم پی ــش بین ــی و اعم ــال مج ــازات جه ــت جلوگی ــری از تک ــرار
و شـــدت آن بیـــش از هـــر چیـــز احســـاس میگـــردد .بنابرایـــن چنیـــن
اســـتداللی صحیـــح نیســـت .بـــرای اینکـــه پاســـخ نظـــام قضایـــی بتوانـــد
ب ــاز دارن ــده باش ــد ای ــن پاس ــخ م ــی بای ــد طب ــق نظری ــات جرمشناس ــی
و متوازن با آسیبهای ناشی از آن امر تعریف شود.
ام ــروزه ب ــه روش ــنی ثاب ــت ش ــده اس ــت ک ــه ازدواج ک ــودکان ب ــه وی ــژه
قبـــل از ســـن بلـــوغ آســـیبهای بســـیارخطرناکی در پیداشـــته و در
ه ــر ش ــرایطی ای ــن ازدواجه ــا درجامعــ ه کنون ــی م ــا ب ــه مفس ــده منت ــج
میگردنـــد .ایـــن موضـــوع در مطالعـــات اجتماعـــی مختلـــف از جملـــه در
س ــمینار امس ــال جمعی ــت ام ــام عل ــی (ع) ب ــا موض ــوع ازدواج ک ــودکان
در دانشگاه علم و صنعت مورد بررسی قرارگرفته است.
منابع:
دکتر امیر ناصر کاتوزیان ،دوره حقوق مدنی خانواده ،جلد اول ،انتشارات شرکت
سهامی انتشار ،چاپ چهارم1394
دکتر اسداله لطفی ،حقوق خانواده جلد اول ،انتشارات خرسندی ،چاپ دوم 1392
دکتر عبدالحسین شیروی ،حقوق خانواده ،انتشارات سمت ،چاپ اول1395
دکتر عبدالرسول دیانی ،حقوق خانواده ،انتشارت میزان ،چاپ اول1387
دکتر علی عباس حیاتی ،حقوق خانواده ،انتشارات میزان ،چاپ اول1393
محمد زارعيان ،مالحظات نهايي كميته حقوق كودك درخصوص دومين گزارش
ادواري جمهوري اسالمي ايران ،ترجمه غيررسمي وزارت امور خارجه
مقاله بررسي حقوقي سن ازدواج و رشد دختران نویسنده فريده شكري.
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ساعتتفکر

نام محفوظ ،از نویسندگان رادیو

تزویـــج صغـــار ،از چشـــماندازی دیگـــر،
کـــودک را در معـــرض کـــودکآزاری
و تعـــرض جنســـی قـــرار میدهـــد.
پیشـــگیری از مفســـده بـــه حکـــم عقـــل
الزم اســـت .شـــرع هـــم ایـــن دریافـــت
عقالن ــی را میپذی ــرد و ب ــه پیش ــگیری از آن
فرم ــان میده ــد .ای ــن ک ــه بس ــتن راهه ــای
منتهـــی بـــه شـــر و ضـــرر در همـــه مـــوارد
واجـــب نیســـت ،مانـــع از آن نیســـت کـــه
ســـد بـــاب شـــر و بـــدی الزم باشـــد.
گاه
ّ
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قصه اپوریق« ابغبون» :

غیرقابلپخش!
رسانه ملی و غفلت از اجتماع

یکـــی از اهـــداف رســـانه ،شفافســـازی و آگاهیبخشـــی اســـت .بـــه خاطـــر
همیـــن رســـالت هـــم ،روزانـــه هـــزاران خبـــر در رســـانهها ســـاخته و پوشـــش داده
میشـــود .قـــرار اســـت ایـــن خبرهـــا بـــه مخاطبـــان آگاهـــی دهنـــد ،بـــر کیفیـــت
زندگیشان بیفزایند و با ایجاد پرسش و حساسیت ،اثرگذار باشند.
همـــ ه ایـــن هدفهـــا بـــه کنـــار ،وقتـــی رســـانهای ملـــی میشـــود ،بـــارِ ایـــن
مســـئولیتها هـــم بـــاال و باالتـــر مـــیرود .مـــردم آن جامعـــه دلشـــان میخواهـــد
رس ــانه ،زب ــان گویایش ــان ش ــود ،در بزن ــگاه ح ــوادث اجتماع ــی ج ــای آنه ــا واکن ــش
نشان دهد و از خیلیها ،بابت خیلی موضوعات توضیح بخواهد.
ایـــن حساســـیت در مـــورد موضوعـــات اجتماعـــی چنـــد برابـــر
میشـــود ،امـــا وای بـــه زمانـــی کـــه رســـانه ملـــی ،خـــود سانســـورگر
اساســـیترین انتقـــادات اجتماعـــی باشـــد و بشـــود متهـــم ردیـــف اول
در نگفتن و حذف خیلی مسائل ،آن هم موضوعات اجتماعی.
اوضـــاع وقتـــی دردناکتـــر میشـــود کـــه رادیـــو و تلویزیـــون بخواهـــد زهـــر
اتفاقهـــای اجتماعـــی را بگیـــرد و بـــا تزئینـــات رســـانهای ،آنهـــا را قابـــل
تحملتـــر نمایـــد .آن هـــم درســـت وقتـــی کـــه خبرهـــا بایـــد دردنـــاک باشـــند،
وجدان عمومی را به درد بیاورند و در حافظ ه ملی ثبت شوند.
اینجاس ــت ک ــه حت ــی اگ ــر برنامهس ــاز درد گفت ــن ای ــن مس ــائل را ه ــم داش ــته باش ــد،
موان ــع یک ــی یک ــی س ــر راه ــش س ــبز میش ــوند ،فیلتره ــای نظارت ــی یک ــی پ ــس از
دیگــری از راه میرســند و در انتهــا حرفــی زده میشــود کــه بــا حــرف اول کیلومترهــا
فاصل ــه دارد .بعض ــی برنامهس ــازهای س ــمج ک ــه درد معض ــات اجتماع ــی را دارن ــد ب ــاز
هـــم میـــدان را خالـــی نمیکننـــد و بـــا چرخانـــدن هـــزار بـــاره لقمـــه دور سرشـــان،
حرفی را میزنند که گزندگی و تلخی اولیه را نداشته باشد.
ایـــن جـــور مواقـــع همـــه چیـــز غیـــر قابـــل پخـــش اســـت ،اگـــر قـــرار
اســـت از فقـــر در بشـــاگرد یـــا کپرنشـــینی در بلوچســـتان حـــرف زده
شود ،باید از خوبیهای من درآوردی هم در کنارش حرف زد!
اگـــر احـــد و صمـــد در آتـــش ســـوختهاند یـــا کودکـــی اُوِردوز کـــرده اســـت،
نبایـــد افـــکار عمومـــی را بـــه درد آورد! اگـــر کپرهـــای اطـــراف تهـــران بـــه
آتـــش کشـــیده میشـــود نبایـــد موضـــوع را رســـانهای کـــرد چـــون همـــه
اینهـــا غیـــر قابـــل پخـــش اســـت و میتوانـــد دســـتآویزی شـــود بـــرای
تســـویه حســـابهای سیاســـی در داخـــل و خـــارج کشـــور .در حالیکـــه
اتفاقـــاً ایـــن رخدادهـــای اجتماعـــی نبایـــد غیـــر قابـــل پخـــش باشـــد! بایـــد
صریـــح و بیرفوگـــری بـــه آنهـــا پرداخـــت تـــا سِنســـورهای جامعـــه بـــه
درد بیاید و مطالبات قانونی ،خألهای موجود را رفع نماید.
پس چنین مصلحتاندیشی همهجانبهای است که زندگیها نابود میشود ،کودکیها میسوزد و
در ِ
طبیعیترین حقوق انسانی از یاد میرود.
کـــمکاری رادیـــو و تلویزیـــون در معضـــات اجتماعـــی تنهـــا نگفتـــن
بخشـــی از حقیقـــت نیســـت ،کـــه در ایـــن شـــرایط ســـکوت بـــه ناآگاهـــی
میلیونـــی مخاطبانـــی منجـــر میشـــود کـــه رادیـــو و تلویزیـــون
را قابـــل اعتمـــاد دانســـتهاند و در تالطـــم روزمرگیهـــا بـــه
آگاهیبخشی این رسانهها چشم امید بستهاند.
فراموش ــی معض ــل اجتماع ــی ام ــروز میتوان ــد ب ــه نادی ــده گرفت ــن ک ــودک کار ام ــروز و
ناهنجاریهــای جــوان فــردا منجــر شــود و آســیبهایی را بــه بدن ـ ه جامعــه وارد کنــد
که برای پاک کردن آن چه بسیار وقت و هزینه الزم خواهد بود.
امیـــد کـــه جامعـــ ه مـــا از مواجهـــه بـــا خبرهـــای تلـــخ اجتماعـــی فـــرار نکنـــد و
رادی ــو و تلویزی ــون مل ــی روی آنه ــا س ــرپوش نگ ــذارد .امی ــد ک ــه مطالب ــات قانون ــی
کـــودکان بدسرپرســـت و بیسرپرســـت حاشیهنشـــین ،روزی مطالبـــات تمـــام جامعـــه
باشـــد .امیـــد کـــه غیـــر قابـــل پخشهایـــی قابـــل پخـــش شـــوند کـــه راهگشـــا
میتوانند باشند ...امید که امیدها اجرا شوند ...امید که....

اوضـــاع وقتـــی دردناکتـــر
میشـــود کـــه رادیـــو و تلویزیـــون
بخواه ــد زه ــر اتفاقه ــای اجتماع ــی
را بگی ــرد و ب ــا تزئین ــات رس ــانهای،
آنهـــا را قابـــل تحملتـــر نمایـــد.
آن ه ــم درس ــت وقت ــی ک ــه خبره ــا
بایـــد دردنـــاک باشـــند ،وجـــدان
عمومـــی را بـــه درد بیاورنـــد و
در حافظـــ ه ملـــی ثبـــت شـــوند

یعنی این هم غیر قابل پخش است ؟؟؟
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برگزاری یازدهمین آیین طفالن مسلم در ماه محرم

اخبار فعالیتهای جمعیت از مرداد ات هبمن1395

تعداد « »٢٢۱٩دانش آموز در سراسر کشور ،سال تحصیلی را با لوازم نو آغاز کردند.
مایحتاج یک سال تحصیلی (شامل لباس مدرسه ،کفش ،کیف و لوازم تحریر)  ۱٣٣۱دانش
آموز نیازمند ،محروم و نان آور خانواده در شهرهای ایالم ،اصفهان ،همدان ،مشهد ،یزد،
کرمان ،آمل ،شیراز ،کرمانشاه ،ملک آباد کرج ،شهریار ،سرآسیاب و تهران توزیع شد.
همچنین تعداد  ٨٨٨دانش آموز (منطقهی اورامانات استان کرمانشاه ،روستاهای محروم
استان ایالم و شهرستان سقز) لوازمالتحریر دریافت نمودند .در مجموع اقالم اهدایی جمعیت
امام علی در سال تحصیلی  ٩۶ - ٩۵جهت استفاده « »٢٢۱٩دانش آموز بوده است .همچنین
برای ثبت نام  ٣٩۴دانش آموز محروم از تحصیل اقدام گردید و شهریه تحصیلی آنان
پرداخت شد

اخبار امدادی

ساخت حمام و سرویس بهداشتی در منطقه حاشیه ای

برگزاری اولین سمینار تخصصی ازدواج کودک

در آذر ماه با کمک خیرین و اعضای داوطلب خانه ایرانی شهرری و همکاری ساکنین
منطقه اعضای داوطلب خانه ایرانی شهرری پس از پنج سال حضور و ارایه خدمات آموزش
درسی ،هنری ،ورزشی ،سالمت ،پزشکی ،تغذیه ،مددکاری ،و  ...به کودکان محروم
مناطق مختلف شهرری ،اقدام به ساخت یک دستگاه حمام و سرویس بهداشتی در محل
سکونت خانوادههای بلوچ در منطقه جاده ورامین شهرری کردند.با کمک خیرین برای تهیه
مصالح اولیه ،کار ساخت و ساز شروع شد .مصالح ساختمانی و آبگرمکن توسط خیرین
اهدا شد و کار ساخت و ساز را اعضای داوطلب خانه ایرانی شهرری با همکاری ساکنان
منطقه انجام دادند .متاسفانه بعد از گذشت یک هفته ،در تاریخ سی ام آذر ماه ،مامورین
شهرداری ناحیه ۶منطقه  ۲۰اقدام به تخریب این سرویس بهداشتی نمودند.

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) با برگزاری اولین سمینار تخصصی ازدواج
کودکان  20آذر ماه ،به بررسی عوامل و پیامدهای آن در سکونت گاه های فقیر نشین
پرداخت .این سمینار با محورهای فقهی  -حقوقی پزشکی و فرهنگی-اجتماعی در
تاریخ بیستم آذر ماه سال جاری در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد .متخصصین و اساتید
دانشگاهی و نیز فعاالن اجتماعی طی سه پنل و پنج سخنرانی به ارائه ی دانسته ها و نگرانی
های خود پرداخته و همچنین نمایندگانی از سه قوا در این سمینار به پرسش هایی پیرامون
این موضوع پاسخ دادند.
جمعیت امام علی (ع) با برگزاری این سمینار به طرح مسئله ازدواج کودکان پرداخت و در
نظر دارد با پیگیری مطالبات خود به راهکارهایی اجرایی دست یابد.

امداد رسانی درکمپ آوارگان سوری در اربیل عراق

طرح «یلدا در کوچههای فقر»

جمعیت امداد مردمی دانشجویی امام علی پنجمین فعالیت امدادی خود را در طی چهار روز
در بهمن ماه  ۹۵انجام داد  .این فعالیت های امدادی بر اساس اطالعات حاصله از بررسی
های قبلی این سازمان در ژوئن  2016از وضعیت آوارگان جنگی و پناهجویان انجام شده
است .این پروژه با هدف رسیدگی به وضع کودکان محروم که در اطراف شهر اربیل به
همراه خانواده هایشان زندگی میکنند انجام گردیده است .این خانواده ها عمدتا در نتیجه
جنگ سوریه از شهرهای حلب و کوبانی به این مناطق پناه آورده اند .در این ماموریت
این سازمان مردمی تعداد  200شال و کاله را بین کودکان حدود  50خانوار توزیع کرده،
همچنین آنها با دریافت دفتر های نقاشی و مداد رنگی آرزو های خود را به وسیله ی آن
نقاشیکردند.

طرح «یلدا در کوچههای فقر» از سال  1388با هدف نشاندن لبخندی هرچند کوتاه در
بلندای شبی سرد و زمستانی بر لبان کودکان در چرخه کار و ساکنان محالت حاشیه و
محروم کشور هر سال برگزار میشود.این طرح در سال  95نیز در استان تهران مطابق
سالهای گذشته ،برای تمام کودکان خانههای ایرانی در محالتی چون لب خط ،مولوی،
دروازه غار ،خاکسفید ،فرحزاد ،شهرری ،پاکدشت ،قرچک و ...با برنامههای فرهنگی و
تفریحی متنوع برگزار شد.گفتنی است عالوه بر پایتخت ،شهرهای مشهد ،شیراز ،اصفهان،
کرمانشاه ،کرمان ،ساری ،گرگان ،بوشهر ،کرج ،قم ،همدان ،زنجان ،آمل ،یزد ،سمنان،
کاشان ،تبریز و ایالم شهرهایی بودند که اغلب به طور همزمان جشنهای خود را برای
صدها کودک در شهر خود برپا داشتند.امسال حدود  1500شال گردن و کاله دستباف زنان
سرپرست خانوار شاغل در مراکز کارآفرینی جمعیت امام علی(ع) میان کودکان برخی
مناطق فقیرنشین استان کردستان توزیع شد.
چهارشنبه  ٢٧بهمن ماه  ،٩۵نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛ قاتل یا قربانی؟»
با همکاری مشترک نمایندگی جمعیت امام علی در شیراز و کانون های هالل احمر و آفتاب
دانشگاه شیراز برگزار شد .در این نشست سخنرانان به بحث درباره ی عوامل و شرایط
هدایت کننده ی نوجوانان به رفتار معارض با قانون پرداختند .آن ها پیرامون مسائل
اقتصادی و فقر مادی و معنوی ،رابطه ی بین فقر ،نابرابری و ناامنی ،توسعه ی زیر ساخت
های شهری و مناطق حاشیه و بازآفرینی شهری در گودال های آسیب بحث کردند.
اساتید بر این نکته تاکید داشتند که ساختار مدیریت کشور باید به سمت مشخص کردن
الگوهای توسعه و هم چنین فعال شدن مضاعف سمن ها برود .توانمند سازی و ایجاد
خودباوری در نوجوانان ،در نظر گرفتن سهم سایر عوامل موثر در ایجاد بزهکاری برای
تعیین مجازات نوجوان ،نقش جامعه ی مدنی در بهبود شرایط و لزوم ترویج فرهنگ
بخشش از موضوعاتی بودند که در بحث مداخله به آن ها پرداخته شد.

آیین ها ،طرح ها و سمینارها

نهمین آیین صفای سعی برگزار شد:
این طرح که با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار هرساله در ایام حج انجام میشود ،بر
آن است ،با معرفی زنان سرپرست خانوار به عنوان هاجرهای زمانه که به دنبال تامین معاش
فرزندانشان شبانه روز در تالش هستند ،عالوه بر حمایت نمادین از تعدادی از آنها ،به طرح
مسائل و مشکالت این زنان بپردازد.
درطرح امسال همانند سالهای قبل ،هفت زن سرپرست خانوار از هفت استان مختلف کشور
(به نشانههفت بار هروله هاجر برای سیراب کردن اسماعیل از استانهای زنجان ،مازندران،
سیستان و بلوچستان ،کردستان ،گلستان ،ایالم و تهران) معرفی شدند و تا پایان ماه ذی
الحجه کلیه مبالغ مالی مورد نیاز برای این زنان تامین گردید .مبلغ جمع آوری شده بالغ
بر  420.000.000ريال بوده است که بر اساس نیازسنجی های قبلی به هر یک از زنان
اختصاص داده شد
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قصه اپوریق« ابغبون» :

علی سرش پایین بود .همون طور که داشت به موکت نگاه میکرد گفت:

آیین ها ،طرح ها و سمینارها

نخستین همایش طرح ،مصادف با تاسوعا در تاریخ  20مهرماه برگزار گردید.امسال بیش از
 9000تن از مردم ایران در داخل و خارج از کشور مبلغ  613میلیون تومان وجهالمصالحه
الزم برای آزاد سازی شش نوجوان محکوم به قصاص را تامین کردند .همچنین در همایش
پایانی ا ین مراسم در تاریخ  27آبان ماه مصادف با اربعین حسینی از خانوادههای بخشنده
با حضور شادمهر و مراد دو تن از افرادی که در طرح طفالن مسلم آزاد شده بودند ،تجلیل
و قدردانی شد.همچنین با تالش های اعضای جمعیت در کرمانشاه ،رضایت اولیتی دم در
بخشش یک مددجو که در زمان اقدام به جرم ،نوجوان بوده است جلب گردیده و اقدام به
جمع آوری کمک برای وی در اسفند  95آغاز گردید.
الزم به ذکر است عالوه بر جمعآوری این مبلغ از طریق فضای مجازی و همایشهای یاد
شده ،امسال برای نخستین بار حرکتی جدید با نام چالش تخته سیاه نیزدر استانهای مختلف
به این صورت برگزار شد .از عموم مردم خصوصا اقشار دانشگاهی دعوت شد تا مهارت،
تخصص و هنر خود را آموزش داده و هزینه کالس خود را به حساب این طرح واریز
نمایند که ده ها تن از اساتید عالقه مند از رشته های گوناگون دانشگاهی و غیردانشگاهی
در چالش تخته سیاه شرکت کردند .از این میان میتوان از رضا ساکی و منصور ضابطیان
نام برد.

شماره 15
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« من اگر جای یکی از این بچهها بودم ،میاومدم به خودمون میگفتم:
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افتتاحیه فروشگاه محصوالت خانه هنر

کارآ فر ینی

جشن تولد دو سالگی خیاط خانه فرشته

در روز بیست و هشتم بهمن ماه جشن تولد دو سالگی خیاط خانه فرشته در خانه هنر جمعیت امام علی(ع)برگزار گردید که در
آن از محصوالت جدید و کیف های فرشته که هنر دست مادران سرپرست خانوار بود رونمایی شد.

کارگاه توانمند سازی

روز یکشنبه  14آذر ،کارگاه توانمندسازی زنان و تاثیر آن بر کاهش فقر توسط دکتر سمیه
فریدونی ،عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در خانه هنر ایرانی
برگزار شد .شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد بود.

روز جمعه  5شهریور ،دختران کاراتهکای خانه ی ایرانی احمدآباد مستوفی در مسابقات
قهرمانی کشور بانوان در رشتهی کیوکوشین ماتسوشیما که در همدان برگزار شد یک مدال
طال ،دو نقره و دو برنز کسب کردند.

برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین
بزرگترین رخداد ورزشی این دوره ،دومین دوره لیگ پرشین،از تاریخ دهم تا نوزدهم
شهریور ماه با حضور  ۳۵تیم فوتبال در سه رده نونهاالن ،نوجوانان و جوانان برگزار شد.
بر اساس برآوردهای انجام شده ،هزینه برگزاری این رویداد ورزشی بیش از  ۳۰۰میلیون
تومان بود که این مبلغ از محل کمک های مردمی و بلیط فروشی تامین شد .تیم های حاضر
در این مسابقات از محالت تحت حمایتجمعیت امام علی در تهران و شهرستانها بودند .نکته
حایز اهمیت در این دوره از مسابقات حضور تیمهای پرشین کردستان و بلوچستان بود
مساابقات کاراته قم
در تاریخ  26آذر مسابقات کاراته بانوان ،رشته ی کاتا با حضور  130شرکت کننده در
محل خانه کاراته قم برگزار گردید .فرزانه،عاطفه و آرزو از خانه ایرانی قم در رده های
جوانان و نونهاالن موفق به کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز شدند.
کسب مقام سوم دو و میدانی
در تاریخ  1بهمن ،علیرضا یکی از نوجوانان خانه ایرانی پاکدشت ،در مسابقات تشویقی دو
و میدانی استان تهران ،در ماده ی دو  800متر نوجوانان مقام سوم را کسب کرد

مسابقات هیات کاراته ی شمال شرق استان تهران در بهمن ماه

تیم هشت نفرهدختران کاراتهکار خانه ایرانی خاکسفید درمسابقات هیات کاراته شمال شرق
استان تهران سه مدال طال ،چهار نقره و یک برنز کسب کردند.این تیم همچنین نایب قهرمانی
کاتای تیمی باشگاههای کشور را در پانزدهم بهمن ماه امسال ،به خود اختصاص داد.

اخبار موفقیت های ورزشی فرزندانمان

در تاریخ  30دی و  1بهمن ماه زنان سرپرست خانوار و نوجوانان تحت پوشش جمعیت
امام علی(ع) محصوالت خود را عرضه کردند.در افتتاحیه این فروشگاه برندهای مختلفی
حضور داشتند؛ از جمله محصوالت دستی بلوچستان«،سبزین دست» که نام برند کیسه
ای پارچه ای دوستدار محیط زیست است ،کارگاه خیاطی فرشته،کارگاه تیدا(دختران
خورشید) که در عرصه خیاطی و چرمدوزی و کارگاه مادرانه فعالیت میکند و «نعنا» که
با رنگ و لعاب غذای آماده ،نیمه آماده ،شور ،ترشی ،مربا و ...رشده کرد است؛ به همراه
برند «چارقد آبی» که در مشهد با نقاشی روی پارچه فعالیت خود را آغار کرده بود و هم
اکنون دارای کارگاه خیاطی است و فعالیت های فصلی مختفلی نیز دارد .همهی این برندها
در کنار هم جمع شده بودند تا فعالیت های خود را عرضه کنند و به فروش برسانند .در
پایان تمام عواید این فروشگاه در خدمت همین عزیزان قرار گرفت.

مسابقات قهرمانی کشور بانوان در رشتهی کیوکوشین ماتسوشیما

خبر ویژه:موفقیت یکی از فرزندان جمعیت امام علی(ع)

کتاب تصویرگری سیتا و فرشته

«خانه بخت کجاست؟»

روز جمعه  29بهمن از کتاب تصویرگری سیتا و فرشته در خانه هنر ایرانی رونمایی شد.
سیتا و فرشته از نوجوانان هنرمند خانه ایرانی دروازه غار با نوشتن داستانهایی به نامهای «
مورنگی چشم آبی» و «دستهای جادویی» به تصویرگری این داستانها پرداختند .خانه
ایرانی دروازه غار طی یک دوره ی آموزشی سه ماهه نقاشی و تصویرگری به استعدادیابی
کودکان و نوجوانان تحت پوشش خود اقدام کرد و ماحصل این دوره آموزشی کتاب
تصویری سیتا و فرشته بود .همچنین در کنار رونمایی از این کتاب ،نمایشگاه نقاشی
کودکان دروازه غار نیز برپا شد.

جشنواره ی چهارراههای رنگی در  22تا  25بهمن

کسب مقام سوم مسابقات «بالک آس»
با توجه به شرايط كودكان كار ،تحت پوشش جمعيت امام علي و عدم پرورش استعدادهاي اين
كودكان ،تيم آموزش خانه ايراني سعدي با تشكيل كارگروه استعداديابي ،اقدام به برگزاري يك
دوره  ٣ماه كالس بازيهاي فكري نمود تا به ارزيابي مهارتهاي اين كودكان بپردازد.
در پايان نخستين دوره اين كالسها ،كودكان ما در دومين المپياد رويش (مسابقات بازي هاي
فكري) كه توسط سازمان دانش آموزي اداره آموزش و پرورش استان فارس در دو رده سني
ابتدايي و متوسطه برگزار گرديد ،شركت كردند.
كسب مقام سوم مسابقات «بالك اس» و كسب دو سهميه شركت در مسابقات كشوري توسط
كودكان خانه ايراني سعدي شيراز ،بيانگر استعدادهاي نهفته اين كودكان و نماد تالش جمعي
تيم آموزش جمعيت امام علي(ع) در شیراز است كه اين موفقيت را به اين عزيزان تبريك مي
گوييم.
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شماره 15
اسفند 1395
قصه اپوریق« ابغبون» :

انجمن تصویرگران ایران با همکاری جمعیت امام علی (ع) در بهمن ماه  95اقدام به
برگزاری نمایشگاه تصویرگری «خانهی بخت کجاست؟» کرد .این همکاری به منظور
مشارکت هنرمندان در آگاهی و حساسسازی جامعه نسبت به ازدواج کودکان و پیامدهای
بعدی آن صورت گرفت.
جشنواره«چهارراههای رنگی» توسط نمایندگی جمعیت امام علی در بوشهر برگزار شد .در
این جشنواره آثار فرهنگی-هنری کودکان و مادران سرپرست خانوار به نمایش گذاشته
شد .نقاشی های به نمایش در آمده در این نمایشگاه حاصل دو سال کالس نقاشی برای
کودکان بود .کودکان در این کالس ها با اصول مقدماتی نقاشی آشنا شدند و سپس کالس
های پیشرفته را گذراندند .هرکدام از بچهها برای نقاشی خود داستانی نوشته بودندکه
مراجعه کنندگان می توانستند آنها را در کنار نقاشی ها ببینند و بخوانند .ده قطعه از عکس
هایی که ماحصل کالس عکاسی کودکان و نوجوانان بود ،در جشنواره ی چهار راههای
رنگی به نمایش درآمد و آثار هنری مثل سوزن دوزی و بافتنی مادران سرپرست خانوار
نیز در معرض دید حضار قرار گرفت.

 20کتاب در  120دقیقه

روز  29آذر برنامهای با عنوان «20در »120در کافه کوخ خانه هنر ایرانی برگزار شد .در
این برنامه هر شرکت کننده شش دقیقه زمان داشت تا کتاب تاثیر گذار زندگی خود را به
دیگران معرفی کند .در این برنامه  20کتاب در حوزههای مختلف معرفی شدند .عالقمندان
ارایه کتاب در این برنامه می توانستند با ارسال نام و نامخانوادگی و همچنین کتاب مورد
عالقه خود در این برنامه حضور پیدا کنند.

شماره 15
اسفند 1395

«تو هیچ کاری نکردی برای من؟! یه داد که میتونستی بری بزنی ،نمی تونستی؟»

برنامه های فرهنگی هنری

اخبار موفقیت های علمی-فرهنگی فرزندانمان

«امام» ،یکی از فرزندان خان ه ایرانی فرحزاد،سال گذشته در لیگ پرشین بازی میکرد.
او هماکنون در آلمان توپ می زند و موفق به کسب جوایزی در مسابقات ردهی سنی
نونهاالن در مسابقات باشگاهی محل زندگی خود شد.
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در سه شنبه هر هفته با حضور همایون امامی ،مستند ساز و منتقد ،برخی اهالی سینما و هواداران و اعضای
جمعیت امام علی ،فیلم های مستند اکران و مفاهیم طرح شده به لحاظ اجتماعی و هنری مورد نقد و
بررسی قرار گرفت و از جمله فیلمهای اکران شده می توان از مستند «کودک و استثمار» تولید سال
 1359به کارگردانی محمدرضا اصالنی ،فیلم مستند «کوره پزخانه» تولید سال  1359به کارگردانی زنده
یاد محمدرضا مقدسیان با موضوع کار کودکان و نوجوانان در کوره پزخانه ها فیلم مستند «یک آن»
تولید سال  1389به کارگردانی رایا نصیری با موضوع خشونت در اجتماع ،فیلم مستند «نانی از گل» به
کارگردانی فریده شفایی فیلم مستند «مای سا و ماسان» تولید سال  1374به کارگردانی زنده یاد محمدرضا
مقدسیان با موضوع ازدواج کودکان در ایران ،فیلم مستند «خون بازی» تولید سال  1394به کارگردانی
مصطفی شیری با موضوع آمار شیوع و ابتال به ایدز در مشهد ،نام برد.

شب شعر «جنگ ،صلح و کودکان»
این شب شعر به مناسبت روز جهانی صلح و در باشگاه هواداران جمعیت برگزار شد .صاحبان آثار برگزیده
از میان آثار ارسال شده برای این شب شعر ،کودکانی از خانه های ایرانی و تنی چند از شعرا و غزل سرایان
ایرانی و افغان بودند که در این مراسم شرکت کردند .خوانش شعر توسط شعرا و کودکان از برنامه های این
شب شعر بود .همچنین کوکان در رابطه با بیزاری از جنگ و بی تفاوتی انسانها نسبت به یکدیگر با حضار به
گفتگو پرداختند.در این برنامه شاعرانی چون محمد علی بهمنی ،اسماعیل اراضی و.. .حضور داشتند.

جامعه در آیینه شعر نیما
روز چهارشنبه  19آبان ماه شب شعری به مناسبت زادروز نیما یوشیج در باشگاه دانشجویان واقع در خیابان
شانزده آذر با حضور جمعی از شعرا و همچنین شعرخوانی کودکان خانه های ایرانی برگزار شد.

نمایش نقالی غریب خوانی
نمایش«غریب خوانی» با استفاده از فرم نقالی به بحث اعتیاد پرداخته و با نگاه به فرهنگ عاشورا یعنی مبارزه
با یزید زمان ،اعتیاد را هدف قرار داده است .پرده به کار رفته در این نقالی همان پرده ،پرده خوانی مشهور
است؛ با این تفاوت که در این پرده از عناصر مختلف برای نشان دادن اعتیاد استفاده شده است .نقال و بچه
نقال داستان فروپاشی خانواده ی سالمی را به وسیله ی اعتیاد حکایت می کنند .خانواده ای که در نهایت
با مرگ پدر در خیابان ،به طور کامل از بین می رود .در این نمایش امیر حسین ،از نوجوانان خانه ایرانی
مولوی به همراه یکی از معلمان ایفای نقش کردند« .غریب خوانی» دهه اول محرم سالهای  94و  95در خانه
هنر ایرانی اجراشد .از دیگر اجراهای این نمایش می توان به یک اجرا در زنجان ،دو اجرا در مازندران ،یک
اجرا در قم ،یک اجرا در یکی از تاالرهای شهر اصفهان و یک اجرا در دانشگاه اصفهان اشاره کرد .همچنین
این نمایش در آیین شام عیاران سال  95در قلعه علیمون شهر ری اجرا شد.

حضور در نمایشگاه مطبوعات

نمایش رویاهای دم صبح به همراه نشست تخصصی کودکان معارض با قانون در دانشگاه تهران
معرفی طرح کعبه کریمان در دانشگاه های تهران و شهرستان
بازدید دانشجویان صنعتی شریف از خانه ایرانی دروازه غار
برگزاری همایش تدریس عشق در دانشگاه های علوم و تحقیقات ،الزهرا ،زنجان
اجرای نقالی غریب خوانی در دانشگاه زنجان
جشنواره غذای زنان سرپرست خانوار در دانشگاه تهران
شب شعر با موضوع نیما و مسائل اجتماعی در دانشگاه تهران
مصاحبه دانشجویان دانشگاه های تهران ،قم ،زنجان ،گرگان ،ساری پیرامون اعتیاد کودکان و آیین شام عیاران
اکران فیلم شهرزیبا ،در دانشگاه شریف و تهران به همراه نشست بررسی وضعیت کودکان معارض با قانون
بازارچه محصوالت کارآفرینی مادران سرپرست خانوار در دانشگاه شریف
برگزاری نشست معرفی طرح طفالن مسلم در دانشگاه خواجه نصیر
بازدید دانشجویان تربیت دبیر شهیدرجایی از خانه ایرانی خاکسفید
نمایشگاه آثار برگزید فراخوان عکاسی دانشگاه تهران با محوریت مسائل اجتماعی
معرفی طرح یلدا در کوچه های فقر در برنامه شب یلدا دانشگاه آزاد تهران مرکز
حضور در نشست تخصصی کار کودکان در دانشگاه مفید قم به عنوان سخنران
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جشنواره خانه ایرانی دروازه غار

جشنواره هنری «از غار بخوان» با رويكرد صلح و دوستی و ايجاد اتحاد بين اقوام و اتباع مختلف
 24تا  26آذر در باشگاه هواداران جمعیت امام علی برگزار شد .در این نمایشگاه شاهد گالری
نقاشی و عکس کودکان و همچنین اجرای گروه آواز خانه علم دروازه غار بودیم .همچنین فروش
آثار هنری مادران ،چاپ طرح دلخواه بر روی کیسه های دوستدار محیط زیست سبزین دست،
جشنوارهغذا ،پخش مستند «از غار بخوان»و اجرای تیاتر از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

افتتاح چهارمین خانه اشتغال جمعیت در اواخر مرداد ماه

چهارمین خان ه اشتغال جمعیت امام علی (ع) که مختص به زنان سرپرست خانوار است در محلهی
مولوی آغاز به کار کرد.
در این مرکز زنان سرپرست خانوار با تولید و فروش محصوالتشان با نام «نعنا» که شامل غذاهای
آماده ،نیمه آماده ،شور ،ترشی ،مربا و ...است به همراه محصوالت کارگاه فرشته که فعالیت
گسترده ای در زمینهی خیاطی دارد ،هزینه های امرار معاش خود و فرزندانشان را تامین میکنند.

جشنوارهی خانه ایرانی شهر ری

جشنواره ی کوکانه های کوچ از  24تا  26شهریور در باغ موزه نگارستان برگزار شد .از
برنامه های اجرا شده در این جشنواره می توان به پخش مستندی در رابطه با شرایط زندگی
کودکان مهاجر به نام «رویاهای بدون مرز» ،اجرای سرود سرزمین من توسط کودکان ،نمایشنامه
خوانی بچه های خاکستر و خواب سیاه ،اجرای موسیقی زنده ،نمایشگاه عکس و نقاشی،
عرضه ی محصوالت نورا ،صنایع محلی و رباتیک اشاره کرد .همچنین در پایان این جشنواره
بازدیدکنندگان بیانیه ای را در حمایت از کودکان مهاجر و پناهنده امضا کردند.

جشنواره ی خانه ایرانی مولوی

جشنواره ی خانه ایرانی مولوی طی روزهای  12تا  14آبان ماه در باشگاه هواداران جمعیت
امام علی برگزار شد .برنامه ی روز اول این جشنواره معرفی خانه ایرانی مولوی بود .دیگر
برنامه ی این روز رونمایی از محصول جدید کارگاه خیاطی فرشته بود .در این کارگاه برای
مادران سرپرست خانوار کارآفرینی صورت می گیرد .در روز دوم ،نشست توانمندسازی مادران
سرپرست خانوار برگزار شد .در این نشست پیرامون خانه اشتغال مولوی به عنوان یک تجربه موفق
صحبت گردید .در روز سوم ،نشست ازدواج کودک به عنوان مقدمه ای برای سمینار ازدواج
کودک جمعیت امام علی توسط رقیه حسینی برگزار شد .همچنین در هر سه روز این جشنواره
اجرای برنامه هنری کودکان تحت پوشش ،گالری نقاشی و فروش محصوالت خانه اشتغال از
برنامه های ثابت بود.

سومین گردهمایی سالیانه نمایندگیهای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)
سومین گردهمایی سالیانه جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) با هدف همافزایی دانش
اجتماعی در زمین ه آسیبهای اجتماعی ،به اشتراک گذاشتن تجربیات ،ارائه شهرهای مختلف برای
اخذ نمایندگی و انتقال دانش و تجربیات به منظور آموزش مباحث مورد نیاز ،در تاریخ  8 ،7و
 9مرداد  1395در شهر ساری برگزار گردید.
این گردهمایی در سه بخش برگزاری کارگاههای آموزشی (با موضوعات روانشناسی کودکان،
کارآفرینی،مدیریت دانش و رهیافتی به درون) ،ارائه شهرهای همدان ،آمل ،تبریز و یزد برای
اخذ نمایندگی و ارائه تجربیات موفق در زمینه اشتغال و کارآفرینی زنان ،شناسایی و مددکاری
و تئاتردرمانی برگزار گردید .همچنین گزارش فعالیتهای امدادی جمعیت امام علی در عراق
ودر مناطق اورامانات و جوانرود در این گردهمایی ارائه شد.

گردهمایی باز آموزی مددکاران جمعیت
این گردهمایی در  18و  19آذرماه در تهران برگزار شد.

شماره 15
اسفند 1395

قصه اپوریق« ابغبون»  :راه قانونی هم اگه نداره ،بریم صحبت کنیم ،نامه بنویسیم ،داد بزنیم یه کاری بکنیم.

سایر اخبار

اخباردانشگاهی

نمایندگان جمعیت امام علی آبان ماه امسال با حضور در غرفه های «پایگاه خبری گلونی» و «روزنامه
شهروند» در نمایشگاه مطبوعات حاضر بودند.

به گزارش بخش درمان و بهداشت جمعیت امام علی(ع) در فصل پاییز حدود  150مادر و کودک
تحت مداوا و معالجه قرار گرفتند.حدود  100تن از این افراد که با معضل دهان و دندان مواجه
بودند در اتاق دندانپزشکی زیر نظر متخصصین مجرب معالجه شدند.بخش درمان و بهداشت
همچنین حدود  50تن از کودکان و مادران را که با مشکالت و امراض مختلف دیگری مواجه
بودند ،به پزشکان داوطلب جمعیت امام علی(ع) معرفی کرد ،که همگی مداوا شده و بهبود
یافت هاند.

اخبار خانه هایی ایرانی

برنامه های فرهنگی هنری

سه شنبه های مستند

معالجه و درمان حدود  150کودک و مادر تحت حمایت در خانه درمان

شماره 15
اسفند 1395

بریم کالنتری بگیم بیان این بابا رو بگیرن ،تو این محله فعالتر بشن ،اون کانکس رو راه بندازن ،مامورشون بیاد تو پارک گشت بزنه،
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و ناگهان همهچی
آرومه ...
ِ
معجزت ظهور یک دوربین
اندر

فرهنگیبفرهنیگ
ِ

نگاهی به دروغ ،دغل ،دو رویی ،فساد و همه سایههایی
که خورشید را از ما گرفتهاند

صبـــح دل انگیـــز یـــک روز پنجشـــنبه ناگهـــان بـــا یـــک بنـــر ســـبز رنـــگ
زیبــا ابتــدای خیابــان ورودی شــهرک روبــرو شــدم ،بنــری همــراه بــا تیتــری
درش ــت ب ــه ای ــن مضم ــون « پیادهس ــازی محلــ ه س ــامت در ش ــهرک صنعت ــی»
هن ــوز ب ــا بن ــر فاصل ــه دارم و تنه ــا تیت ــر قاب ــل خوان ــدن اس ــت ،ام ــا ت ــا ب ــه
فاصل ــه قاب ــل خوان ــدن برس ــم اف ــکاری اسلوموشــنوار از ذهن ــم میگذرن ــد.
ســـوال اصلـــی افـــکار ذهـــن مـــن ایـــن اســـت  :فاصلـــه
شـــهرک صنعتـــی بـــا محلـــه ســـامت شـــدن چقـــدر اســـت؟
پیــش از اینکــه خطکــش بــردارم و ایــن فاصلــه را انــدازه بگیــرم ابتــدا بایــد
میفهمیدم این تبلیغ چه نوع سالمتی را مد نظر دارد.
س ــامت رفاه ــی؟ چن ــد کوچ ــه اول ب ــه لط ــف کارگاهه ــای صنعت ــی آس ــفالت
هســـتند .خیابـــان کـــه خاکـــی میشـــود کمکـــم امکانـــات حـــذف
میشـــود ،اول گاز ،دو کوچـــه باالتـــر آب ،دو کوچـــه باالتـــر بـــرق و در
نهایـــت از جایـــی کـــه کورههـــای آهکپـــزی شـــروع میشـــوند رفاهـــی
وجود ندارد که بشود راجع به سالمتش بحث کرد.
ســـامت اجتماعـــی؟ فکـــر کـــردن بـــه حضـــور قاچاقچیـــان
عمـــده مـــواد مخـــدر ،خانههـــای تیمـــی ،خانههـــای فســـاد و
انبارهـــای مـــواد مخـــدر در دل شـــهرک منجـــر میشـــود کـــه
خیلی سریع از این گزینه صرفنظر کنم.
س ــامت فرهنگ ــی؟ نزدیکتری ــن مدرس ــه ت ــا ش ــهرک ب ــا پ ــای پی ــاده بیش ــتر
از یــک ســاعت فاصلــه دارد و وقتــی اداره نوســازی میخواهــد مدرســه بــرای
شـــهرک صنعتـــی بســـازد شـــهرداری کارشـــکنی میکنـــد .حـــال کلنـــگ
ســـاخت مدرســـه دو ســـال اســـت بیـــن زمیـــن و هـــوا مانـــده .بـــا وجـــود
ای ــن ،س ــامت فرهنگ ــی ش ــهرک هم ــراه ب ــا س ــامت فرهنگ ــی قس ــمتی دیگ ــر
زیر سوال میرود ،پس سراغ گزینه آخر میرویم.
تنها گزینه باقی مانده سالمت جسم است.
هـــم زمـــان بـــا رســـیدن ذهنـــم بـــه ایـــن گزینـــه جســـمم
بـــه کنـــار بنـــر میرســـد و بـــا یـــک نـــگاه همـــان گزینـــه

محمدعلیآزادپور

.
آخر تایید میشود
زیر تیتر چک لیست بلندباالیی است که هدف محله سالمت است.
گزینـــه اول راه انـــدازی خانـــه بهداشـــت اســـت کـــه در
مربـــع کنـــارش تیـــک قرمـــز بزرگـــی زده شـــده اســـت.
هرچـــه در ذهنـــم واکاوی میکنـــم کـــه خانـــه بهداشـــت شـــهرک
کجاســـت حافظـــهام یـــاری نمیدهـــد ،بنـــر را واکاوی میکنـــم
تا آدرس را بیابم اما اثری از آدرس نیست.
همان گزینه اول نیاز خواندن مابقی بنر را از بین میبرد.
ب ــه س ــمت خان ــه ایران ــی راه ــم را ادام ــه میده ــم ک ــه ب ــا صحن ــه عجیب ــی
روبـــرو میشـــوم .چنـــد متـــر جلوتـــر همـــان بنـــر نصـــب شـــده اســـت،
و چنـــد متـــر جلوتـــر و بـــاز چنـــد متـــر جلوتـــر و بـــاز کمـــی جلوتـــر
گروه ــی در ح ــال س ــوار ک ــردن داربس ــت ب ــرای نص ــب هم ــان بن ــر هس ــتند!
ناگهـــان در خاطـــرم گذشـــت کـــه در کنـــار بنـــر اول دو لـــودر
در حال تمیزکاری زمین خرابه ورودی شهرک بودند.
هرچه هست امروز باید روز خاصی باشد.
و خـــاص بودنـــش زمانـــی تأییـــد شـــد کـــه درســـت در مـــرز
مشـــترک خیابـــان آســـفالت و خاکـــی کـــت و شلوارپوشـــانی
را در حـــال قـــدم زدن کنـــار اتومبیلهایشـــان دیـــدم.
اینجـــا چـــه میکننـــد را نمیدانـــم؛ تنهـــا چیـــزی کـــه میدانـــم
ایـــن اســـت کـــه نزدیـــک انتخابـــات نیســـت ،تـــازه اگـــر نزدیـــک بـــه
انتخابـــات هـــم باشـــیم تمامـــی کاندیداهـــا بـــه ســـمت شـــهرک پـــدر
هجـــوم میآورنـــد ،شـــهرک صنعتـــی بـــار تبلیغاتـــی چندانـــی نـــدارد.
حـــال نوعـــی حـــس خوشـــحالی همـــراه بـــا فضولـــی را بـــه جهـــت
بـــه چشـــم آمـــدن شـــهرک تجربـــه میکنـــم و ایـــن حـــس تـــا
بعـــد از ظهـــر کـــه از خانـــه ایرانـــی برمیگـــردم بـــا مـــن اســـت.
چنـــد ســـاعت بعـــد وقتـــی کـــه بازمیگـــردم ،دو نفـــر بـــه
جمـــع کـــت و شلوارپوشـــان اضافـــه شـــده اســـت؛ بـــا ایـــن
تفـــاوت کـــه حـــاال مـــردم دورشـــان را شـــلوغ کردهانـــد و
یک دوربین فیلمبرداری ،فیلم میگیرد.
ح ــس خوش ــحالیام از بی ــن رف ــت ،ام ــا تهمان ــده ح ــس فضولی ــم کش ــف
کـــرد کـــه در آن روز دوربیـــن یکـــی از برنامههـــای شـــبکه یـــک ســـیما
ب ــه ش ــهرک آم ــده ب ــود جه ــت ضب ــط مس ــتند ،و در آن روز هم ــه چی ــز آرام
بود ،ما چقدر خوشحال بودیم و محلهمان چقدر سالم...
دو مـــاه گذشـــته و از بنرهـــای نصـــب شـــده فقـــط داربســـت فلـــ زیاش
مانده است و فرسنگها فاصله تا محله سالمت...

س ــامت اجتماع ــی؟ فک ــر ک ــردن ب ــه حض ــور
قاچاقچیـــان عمـــده مـــواد مخـــدر ،خانههـــای
تیمـــی ،خانههـــای فســـاد و انبارهـــای مـــواد
مخـــدر در دل شـــهرک منجـــر میشـــود کـــه
خیل ــی س ــریع از ای ــن گزین ــه صرفنظ ــر کن ــم.
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رخدادهایویژه

نمایشگاه تصویرسازی «خانه بخت کجاست؟»

خانه بخت کجاست؟ نمایشگاهی مجازی است که با همکاری انجمن تصویرگران ایران و جمعیت امام علی (ع) به منظور مشارکت
هنرمندان تصویرگر در آگاهسازی و حساسسازی جامعه نسبت به آسیب اجتماعی و پیامدهای بعدی ازدواج کودکان برگزار شده و در
سایت انجمن تصویرگران به نمایش در آمده است.
هئیت داوران این نمایشگاه شامل میترا عبدالهی ،مهکامه شعبانی و ماهنی تذهیبی پس از بررسی آثار ارسال شده به دبیرخانه ،آثار 40
تصویرگر را شامل الله آشوری ،پرناز آقایی ،نگین احتسابیان ،سارا اسماعیلی ،مریم انداز ،سلیمه باباخان ،لیال بدرعظیمی ،نیلوفر برومند،
مریم بکاء ،زهره پرهیزکاری ،مریم تاروردی ،شادی جمشیدی ،هدیه جوانیجم ،عسل حاذقی ،تهمینه حدادی ،نرگس حالجیان ،فاطمه
حیدریان (با دو اثر) ،راضیه درزی ،معظمه دهقانی ،زهرا رسولی ،سعیده رضایی بدر (با دو اثر) ،مژگان زمانیزاده ،حکیمه شریفی ،مژده
شکری ،سمانه صلواتی ،مریم طهماسبی ،الهام عسگریابیانه ،آرام عالیی اردبیلی(با دو اثر) ،حنانه علیوحدتی ،زهرا گنجی ،نرگس محمدی،
فاطمه مسئله ،دنیا مقصودلو ،سمیرا مکاریان ،مریم ملکیان ،فرناز منصوری ،عطیه مهرابی ،فریده نصیب ،آنیتا هاشمیمقدم و زهرا هوشیار
را برای حضور در نمایشگاه انتخاب کردند.
تالش خواهد شد نمایشگاهی از منتخبان آثار راهیافته به نمایشگاه مجازی ،در یکی از گالریهای تهران برگزار شود و کاتالوگی نیز از این
آثار منتشر شود.
دبیر این نمایشگاه مهدی عبدالهزاده و شورای سیاستگذاری آن شامل محسن حسنپور ،کمال طباطبائی ،علی هاشمیشهرکی ،علی
بوذری و عاطفه شفیعیراد است.

پینوشت :در این شماره نشریه گلیخ که به صورت ویژه به بررسی پدیده ازدواج کودک در ایران اختصاص دارد ،از شماری از آثار این
نمایشگاه استفاده شده است.
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نــیــازمــــنــــدی هـــا
شـــرکت پَســـا (پیشـــگامانِ ســـوء اســـتفاده)
بـــرای نخســـتین بـــار در ایـــران ،محصـــول تـــازه بـــه
ثبـــت رســـیده خـــود را بـــه ارگانهـــا و ســـازمانهای
مســـئول در حـــوزه آســـیبهای اجتماعـــی ،بـــرای
(محـــو ســـریع
فـــروش عرضـــه مـــیدارد .محلـــول
ِ
قـــدرت محـــو کـــودکان کار و آســـیبهای
آســـیبها)
ِ
اجتماعـــی تـــوی چشـــم را دارد و بدیـــن لحـــاظ در
ایـــام خـــاص ســـال میتوانـــد در برطـــرف نمـــودنِ
معضـــات اجتماعـــی نقشـــی تعییـــن کننـــده ایفـــا نمایـــد.
نکات مهم:
 .تأثیر محلول  13روز میباشد
و به همین جهت عالوه بر
بازههای زمانی اجرای طرحهای
ساماندهی کودکان کار ،به
اغلب مدیران ،استفاده از آن
در ایام عید نیز اکیدا سفارش
میشود.
 .از ریختن این محلول بر روی
خود جدا پرهیز نمایید.
بیاحتیاطی شما ،ممکن است
ِ
باعث محوتان شود.
با توجه با باال
بودن تقاضا ،اولویت با ارگانهای
دلسوزی است که سریعتر اقدام
کنند.

ِ
پزشـــکی پـــادار و دارای
بـــه تعـــدادی تجیهـــزات
احســـاس مســـئولیت و دگرخواهـــی ،جهـــت روانـــه
شـــدن بـــه ســـوی روســـتایی در بلوچســـتان نیازمندیـــم.

آژانس «وقاحت
»برگزار می کند

به یک روزنامه پُربرگ،
دارای سابقه نشر طوالنی،
دروغپرداز و دارای
قدرت جذب باال برای پاک
کردن شیشه ها در شب
عیدنیازمندیم.

تورهـــای تحصیلـــی
در بهتریـــن کپرهـــای
اســـتانهای جنـــوب کشـــور.
فـــول امکانـــات ،سیســـتم
تهویـــه طبیعـــی ،ویـــو
کویـــری ،تغذیـــه طبیعـــی
گـــراز (جهـــت کمـــک بـــه
دانـــش آمـــوزان دارای
اضافـــه وزن) .آقازادههـــا
در اولویـــت ثبـــت نـــام.
اصل خبر
رئیس سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس
کشور :کالس کپری را از
نظر معماری پذیرفته و به
حذف آن اعتقادی ندارم،
چرا که کالسهای درس
کپری متناسب با فرهنگ آن
مجموعه و معماری بومی
آن منطقه است ...مدارس
کپری را باید مجهز کرد و
یکی از اشکاالت ما در ساخت
مدارس بیتوجهی به اقلیم
مناطق است ،در حالی که
فضاهای کپری متناسب با
هنجارها و اقلیم آن منطقه
ساخته شدهاند حتی هماکنون
شاهد ایجاد هتلهای کپری
هستیم.

بیزبـــان بودیـــم ،امـــا وقتـــی دســـتان کوچـــک کـــودکان
را در میانـــه ســـطلها دیدیـــم ،وقتـــی زخـــم بـــر پوســـت
و آلودگـــی و بیمـــاری بـــر تـــن لطیفشـــان نشـــاندیم،
وقتـــی همســـفر ه تعفــ ِ
ـن مـــا شـــدند ،بـــه زبـــان آمدیـــم :

پیش از این
آخرین سروده قنبرگدا
دخترم فالفروشی میکرد
ِ
رویایی من
مرد
ِ
خطِ خوبی هم داشت
گَر به مکتب میرفت
اهل تریاکم
حال دیگر نتواند بدهد خرج ِی من
روزگارم مگسی است
مصرفم افزون است
ذره جانی دارمُ ،خرده قرضی ،س ِر سوزن ،نام این دخترکم« افسون » است
گَردی
خواستگاریباید
دختری دارم بهتر از برگ درخت
پ َ ِر شالَش پ ُ ِر جنس
یازده ساله ُگلی نش ُکفته
مملو از دود و مواد
دوستانی ناباب ،فارغ از بُع ِد زمان
من خمارم امروز
و خدایی که نه در نزدیکی است
درب این خانه تاریکِ مرا
ساقی آورد برایم جنسی
چه کسی خواهد کوفت؟
الی آن شببوها ،پایِ آن کاج بلند
مردِ رویایی من
روی بیپول ِی من ،روی قانو ِن بقا
شوه ِر افسون است...
جیبهایم خالی است
این شعر در آخرین طرح جام ِع « ساماندهی کارتنخوابها» ،
دختری دارم بهتر از برگ درخت
حین فرار از جی ِب قنبرگدا افتاده است
من گدایی هستم دربهدر در پ ِی جنس

اطالعیه :شرکت« اعضا
آنالین » یک شرکت
مشاورهمدیریتی
نمیباشد .بلکه به دنبال
تاکید نماینده محترم
مجلس مبنی بر این که
فروش اعضای بدن از
جمله «کلیه» ،یک روش
شرعی برای تأمین
مایحتاج یک خانواده
است ،با توجه به میزان
باالی تقاضا جهت فروش
اعضا ،برای اعضای بدن
شما مشتری مناسب
پیدا خواهد کرد .قیمتها
توافقی و کمیسیون بیست
درصد مبلغ مورد توافق
خواهد بود.
بویمـــان بـــد اســـت و روی
مانـــدن در هیـــچ جایـــی
را نداریـــم و اگـــر پایـــی
داشـــتیم ،بـــه دورتریـــن
جـــا میگریختیـــم تـــا
ِ
دســـت هیـــچ کودکـــی بـــه
م ــا نرس ــد و هی ــچ انس ــانی
مجب ــور نباش ــد ب ــرای ی ــک
لقم ــه ن ــان« ،کودکــیاش»را
در کنـــار مـــا تبـــاه کنـــد...
آری! ِ
پای رفتنمان نیست ...اما
ِ
گوش شنیدنتان بود،
اگر شما
میشنیدید که ما زبالههایِ
بهستوه آمده  -یکصدا
فریاد میزنیم:

اصل خبر نماینده مجلس:
چه اشکالی دارد وقتی فرد
در فقر است ،کلیه خود را
بفروشد؟

زبالهگردی حق کودکان
نیست!
جمعی از زبالههای مقیم
کالنشهرهایکشور
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به کی بگم خد ا
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حامیان اصلی خانه های ایرانی
ایران کتان
آذرسیماب
حامیان هر ماه خانه ها
شرکت سازه کاو
آدرس خانه های ایرانی جمعیت امام علی (ع)
تولیدی صنعتی تکمیل بافت(مهندس سیدان)
شرکت مهندسی سازه کاو
خانه ايراني مولوي :تهران ،خيابان مولوي  ،نرسيده به چهارراه شاپور  ،روبروي خيابان تختي ،کوچه قفلسازان ،نبش بن بست مهر علي ،پالک 3
خانه ايراني اشتغال :تهران ،خيابان مولوي ،چهارراه وحدت اسالمي ،جنب بانک صادرات ،کوچه رشيدي ،بن بست اول غربي ،پالک 1
شرکت سیناژن -سرکار خانم حامدی فر
خانه ايراني خاکسفيد :تهران ،فلکه دوم تهرانپارس  ،خيابان جشنواره ،خيابان زهدي 20 ،متري وليعصر ،پالک 2
مجتمع آموزشی منظومه خرد
خانه ايراني اشتغال :تهران ،فلکه دوم تهرانپارس ،خيابان زهدي شمالي ،کوچه مبين علي ،پالک  ، 8زنگ 3
مجتمع آموزشی مهدوی
خانه ايراني دروازه غار :تهران ،ميدان محمديه ،کوچه شهيد داوود عظيم زادگان ،کوچه شهيد حميدرضا مال حسين چاووشي  ،پالک10
همکاران راهپویان همتا
خانه ایرانی اشتغال :تهران ،میدان قیام ،به سمت چهارراه مولوی ،کوچه ظروفچیان ،پالک ۱۰
شرکت تهویه آرسام (کرج)
21
پالك
امامي)،
12
کوچه
انتهاي
(
خانه ايراني شوش لب خط :تهران ،ميدان شوش ،نرسيده به چهارراه لب خط ،کوچه توکلي
شرکت استام صنعت(کرج)
خانه ایران ِی مادران :تهران ،شوش لب خط ،خیابان یزدی (شهرزاد شمالی) .خیابان حدادعادل ،کوچه خدادوست ،پالک 19
حامیان کمک در طرح کوچه گردان عاشق
خانه ايراني فرحزاد :تهران ،فرحزاد  ،باالتر از اتوبان يادگار امام ،خيابان ايثارگران شمالي ،خيابان امامزاده داوود  ،کوچه جهاني  ،پالک 4
نقشینه
خانه ايراني اشتغال :تهران ،فرحزاد  ،باالتر از اتوبان يادگار امام ،خيابان ايثارگران شمالي ،خيابان امامزاده داوود  ،کوچه جهاني  ،پالک 5
شرکت صنعتی و بازرگانی صحت
خانه ايراني شهر ري :تهران ،شهرک عالئين ،خيابان مصطفي خميني ،کوچه وليعصر ،کوچه هرمز ،پالک 5
چایبلدرچین
خانه ايراني احمد آباد مستوفي :تهران ،آزادگان جنوب ،احمدآباد مستوفي ،خيابان بسيج ،خيابان وليعصر شمالي ،پالک 161
تک ماکارون
خانه ايراني سرآسياب مالرد :تهران ،سرآسياب مالرد ،خيابان حافظ  ،ده متري احدثي ،بن بست سوم ،پالک 347
خانه ايران ِي درمان :تهران ،خيابان طوس بعد از تقاطع قصرالدشت ،نرسيده به خيابان خوش ،كوچه تابران ،بن بست شفيع پور ،پالک 2
حبوباتبرتر
خانه ايراني داوو د آباد :قرچک ،باقرآباد ،روستاي داوود آباد ،بلوار امام خميني ،خيابان شهيد بهشتي(کمربندي) ،خيابان  12متري شهدا ،پالک 1
صنایعگلها
خانه ايراني پاکدشت :پاکدشت ،ميدان قوهه ،کوچه نيلوفر پنج ،پالک 73
صنایعغذایی
حامیان کمک در طرح لیگ فوتبال
خانه ايراني جعفرآباد :کرمانشاه ،جعفرآباد ،خيابان ابوذر ،کوچه آزادي
گروه صنعتی پلیمر بوشهر
خانه ايراني نقليه :کرمانشاه ،خيابان صابوني ،کوچه 15متري احمدواليتي ،پالک122
حامیان فعالیتهای فرهنگی
خانه ايراني اشتغال :کرمانشاه ،جعفرآباد ،خيابان ابوذر ،کوچه صيادي ،پالک7
وبسایت آپارات
خانه ايرانى ملک آباد :کرج ،جاده قزل حصار ،ملک آباد ،خيابان قره حسنلو ،پالك 12
وبسایتتیوال
پارس آنالین
هیئت امنای دبیرستان تاریخی سعادت (بوشهر)
خانه ايراني طبرسي :مشهد ،طبرسیشمالی  ،17خداشناس  ، 4پالک 171
شرکت دیجی کاال
خانه ایرانی اشتغال :مشهد ،طبرسیشمالی  ،28خالقی  ، 4پالک 7
انجمن تصویرگران ایران
خانه ايراني قلعه ساختمان :مشهد ،ابتداي جاده سرخس ،شهرک شهيد رجايي(قلعه ساختمان) ،حر  ، 13.14پالک 145
حامیاندرمانی
رادیولوژی سپید پرتو
گلستان خانه ايراني قلعه خندان :گرگان ،فلکه مازندران ،خيابان ايرانمهر ،انتهاي کوچه ابوذر يکم ،درب آبي کوچک ،پالک 10
بیمارستان ابن سینا
مازندران خانه ايرانى ساری(حامی کودکان ترکمحله و نوبنیاد) :ساری ،بلوار کشاورز ،کوچه کشاورز ششم ،کوچه احسان ،جنب پارکينگ درمانگاه انصار ،پالك  4600داروخانه آقای دکتر طوسی
اصفهان بوهشر قم فارس

خراسان
رضوی

الربز

کرمانشاه

تــــهر ا ن

و حکایت همچنان ابقیست ...

خانه ايراني سعدي :شيراز ،بلوار بلوار هفت تنان ،نرسيده به زيرگذر دلگشا ،ابتداي خيابان نيستان ،کوچه شهيد هاشم پور ،پالک 100
خانه ايراني کلهري(حامي کودکان اسماعيل آباد و شهر قائم) :قم  ،خيابان کلهري ،کوچه  ،24مدرسه شهيد ولي
خانه ايراني بهبهاني :بوشهر ،باالتر از سه راه ششم بهمن ،به سمت گمرک ،روبروي پارک باسيدون ،کوچه نسيم  ،23جنب مسجد
خانه ايراني زينبيه :اصفهان ،خيابان زينبيه ،خيابان آيت اهلل غفاري ،کوي آزادي 16،متري سهراب سپهري ،بن بست اول

دفتر دانشگاهی  :تهران  ،خیابان آزادی  ،دانشگاه صنعتی شریف ،ساختمان شهید رضایی ،دفتر جمعیت امام علی (ع)
خانه ایران ِى هنر و باشگاه هواداران جمعیت  :میدان انقالب ،خیابان کارگرجنوبى ،کوچه مهدیزاده ،پالک  24تلفن 09385200370 :
دفتر مرکزى  :خیابان کریم خان ،خیابان استاد نجات الهى(ویال) ،کوچه هشتم ،پالك . 6
روابط عمومی  021 88930816 :تماس شنبه تا چهارشنبه  10تا . 16
پیش از مراجعه به خانههای ایرانی واقع در شهر خود ،ابتدا از روابط عمومی ،روزها و ساعات فعالیت هر مرکز را جویا شوید.
شماره حساب اصلی  577468 /94 :بانک ملت حساب جام  ،شعبه هجرت ،به نام جمعیت امام علی (ع)
شماره کارت16رقمی حساب اصلی جمعیت امام علی(ع) حساب جاری جام بانک ملت 6104 3377 7003 1308

رادیولوژی و سونوگرافی آقای دکتر وهاب آقایی

مرکز تصویر برداری کوثر شهریار
کلینیک و سونوگرافی باران

و سپاس از تمامی پزشکان و دندانپزشکان داوطلب عزیز

با تشکر از تیم کشوری دندانپزشکان حامی
کودکان نیازمند که در بسیاری از شهرهای کشور
از جمله تهران ،شیراز ،زنجان ،کرمانشاه ،یزد و
اصفهان پذیرای درمان دندان کودکان تحت
پوشش جمعیت امام علی (ع) بودند و سپاس
ویژه از آقای دکتر خلیلی مدیریت این گروه
کارکنان شرکت حمل و نقل ماروس
مشاوره و راهنمایی و حمایت معنوی:
دانشکدهمدیریتواقتصاددانشگاهصنعتیشریف
امورفرهنگی-اجتماعیدانشگاهشیراز
با تشکر ویژه از چاپ آریا  ،جناب آقای نعیمی
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