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بیایید از سرمایه های ملی 
محافظت کنیم

رسمقا له

رشوع   قصه اپوریق
» ابغبون« رضا مشتایق:

زهرا رحیمی خامنه

الهی! روزگاری تو را می جستم وخود را می یافتم، اکنون خود را می جویم و تو را می یابم.
الهی! ای مهربان فریادرس! عزیز آن کسی که او با تو یک نفس، نفسی که آن  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 َکَرم، 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 سرِّ حقیقت تو بر هیچ  کس عیان 

نیست، هدایت کن بر ما رهی که بهتر از آن نیست...

ـــا  ـــت؟ما ب ـــان چیس ـــرمایه هایش ـــا س ـــراد ب ـــوب اف ـــی و مطل ـــورد منطق برخ
ـــعی  ـــا س ـــم؟ قطع ـــی کنی ـــوردی م ـــه برخ ـــود چ ـــادی خ ـــای م ـــرمایه ه س
مـــی کنیـــم کمابیـــش بـــرای محفـــوظ ماندنشـــان، ارتقـــاء میزانشـــان، 
ـــون  ـــش، مص ـــداری و افزای ـــن راه نگه ـــاب بهتری ـــن، انتخ ـــه احس ـــان ب تبدیلش
ـــات  ـــم. روحی ـــاش کنی ـــدات ت ـــا و تهدی ـــک ه ـــواع ریس ـــان از ان ماندنش
ـــا  ـــود دارد، ام ـــول وج ـــرمایه و پ ـــه س ـــبت ب ـــف نس ـــراد مختل ـــی در اف متفاوت
ـــوب  ـــود را در ج ـــی خ ـــول و دارای ـــز پ ـــز هرگ ـــراد نی ـــن اف ـــته تری وارس
ـــی  ـــا م ـــی بدانج ـــوع حت ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــد. توج ـــی ریزن ـــان نم خیاب
ـــرف  ـــادی را ص ـــای زی ـــه ه ـــا و بودج ـــه ه ـــوالً برنام ـــا معم ـــه دولته ـــد ک رس
ـــدون  ـــوال ب ـــه ام ـــامان دادن ب ـــر و س ـــرگردان، س ـــای س ـــرمایه ه ـــذب س ج
ـــه  ـــه چگون ـــد ک ـــی کنن ـــر م ـــن فک ـــه ای ـــی ب ـــد. حت ـــی نماین ـــب و ... م صاح
ـــان در  ـــه اصلش ـــی ک ـــی های ـــا و دارای ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــوان از س ـــی ت م

داخل کشور نیست، ایجاد درآمد برای کشور نمود.   

ـــخنرانی  ـــا س ـــاره آن ه ـــا درب ـــودکان ی ـــرای ک ـــمتی ب ـــردی در س ـــد ف ـــرار باش ـــر ق ـــاً اگ مطمئن
ـــرد و  ـــد ک ـــتفاده خواه ـــازان  اس ـــده س ـــا  آین ـــده ی ـــای آین ـــرمایه ه ـــای س ـــد، از واژه ه کن
ـــش  ـــه ای بی ـــی کلیش ـــا تعارف ـــن واژه ه ـــه ای ـــت ک ـــد دانس ـــز خواهن ـــنوندگان نی ـــاً ش مطمئن
ـــی  ـــبات اجتماع ـــن مناس ـــگاه در بط ـــن ن ـــر ای ـــی دال ب ـــواهد و قرائن ـــه ش ـــرا ک ـــتند. چ نیس
ـــر  ـــم و فک ـــی کنی ـــت م ـــان را محافظ ـــای  مادیم ـــرمایه ه ـــا س ـــورد. م ـــی خ ـــم نم ـــه چش ب
ـــواده  ـــرای خان ـــده ب ـــود، در آین ـــی ش ـــده م ـــم دی ـــه چش ـــه ب ـــی ک ـــول و ثروت ـــم پ ـــی کنی م
ـــه  ـــم ک ـــی گیری ـــر نم ـــن را در نظ ـــا ای ـــود، ام ـــد ب ـــش خواه ـــات بخ ـــا نج ـــت م ـــا و مملک م
ثـــروت و ســـرمایه اصلـــی یـــک کشـــور- در مفهـــوم واقعـــی و دور از تعارفـــات  در چـــه شـــرایطی 
ـــان  ـــان را در می ـــرمایه هایت ـــما س ـــا ش ـــد. آی ـــی کنن ـــا م ـــو و نم ـــوند و نش ـــی ش ـــداری م نگه
ـــای  ـــطل ه ـــان س ـــود را در می ـــی خ ـــیاری زندگ ـــودکان بس ـــا ک ـــد؟ ام ـــی ریزی ـــا م ـــه ه زبال
ـــان  ـــد، در می ـــد و صم ـــون اح ـــد و گاه همچ ـــی کنن ـــپری م ـــردی س ـــه گ ـــا زبال ـــه و ب زبال
ـــر  ـــا اگ ـــا م ـــوند ... آی ـــی ش ـــر م ـــوزند و پرپ ـــی س ـــا م ـــی ه ـــش دون همت ـــای آت ـــعله ه ش
ـــع  ـــا را جم ـــده و دالره ـــان ش ـــم، پریش ـــت کنی ـــال، دالر دریاف ـــای ری ـــه ج ـــه ای ب در معامل
ـــی از  ـــه حت ـــودکان ک ـــیاری از ک ـــا بس ـــر ... ام ـــم؟ خی ـــی کنی ـــا رد م ـــم و از مرزه ـــی کنی م
ـــان  ـــت، حضورش ـــش جمعی ـــای کاه ـــن وانفس ـــتند و در ای ـــوردار نیس ـــود برخ ـــه خ ـــوق اولی حق
ـــع آوری  ـــی جم ـــرح های ـــب ط ـــود، در قال ـــی ش ـــت تلق ـــد فرص ـــی توان ـــور م ـــن کش در ای
ـــوی  ـــه آن س ـــود ب ـــواده خ ـــدون خان ـــه ب ـــود ک ـــی ش ـــه م ـــم گرفت ـــوند و تصمی ـــی ش م
ـــه  ـــم و بافاصل ـــی را بیابی ـــازن ذی قیمت ـــع و مخ ـــا مناب ـــه م ـــگار ک ـــد. ان ـــل گردن ـــا منتق مرزه
ـــا  ـــرت ب ـــب مغای ـــن مطل ـــم )ای ـــان کنی ـــور منتقلش ـــارج از کش ـــه خ ـــگان، ب ـــورت رای ـــه ص ب
ـــا  ـــودک تنه ـــدن ک ـــد روی بازگردان ـــدارد، تأکی ـــران ن ـــا مهاج ـــار ب ـــردن رفت ـــتمند ک سیاس

به کشوری است که برای آن کودک کاماً غریب و ناشناخته است.( 

ـــاه  ـــی پن ـــی ب ـــه حت ـــی ک ـــد. قوانین ـــی نماین ـــودکان رخ م ـــا ک ـــار ب ـــوه رفت ـــن نح ـــوب تعیی ـــوان چهارچ ـــه عن ـــن ب ـــم، قوانی ـــه بگذری ـــق ک از مصادی
ـــه  ـــوب و نقط ـــچ چهارچ ـــان هی ـــت از ثروتت ـــرای محافظ ـــما ب ـــگار ش ـــد. ان ـــی کنن ـــت نم ـــا حمای ـــن تهدیده ـــت تری ـــل دمِ دس ـــودکان را در مقاب ـــن ک تری
ـــد.  ـــی کنی ـــا م ـــد و تماش ـــی گذاری ـــت م ـــت روی دس ـــد، دس ـــد نماین ـــان را تهدی ـــوزی و ... ثروتت ـــش س ـــردا روزی دزد و آت ـــر ف ـــد و اگ ـــی نداری اتکای
ـــه  ـــی و توصی ـــاظ عمل ـــه لح ـــی ب ـــم ایران ـــگ قدی ـــه در فرهن ـــت و چ ـــور اس ـــمی کش ـــن رس ـــه دی ـــام ک ـــن اس ـــن مبی ـــه در دی ـــه چ ـــن ک ـــم ای علیرغ
ـــد،  ـــی بال ـــود م ـــه خ ـــن دو عقب ـــه ای ـــه ب ـــوری ک ـــت در کش ـــای زیس ـــا ادع ـــون ب ـــم اکن ـــا ه ـــد، م ـــوده ان ـــژه ای ب ـــگاه وی ـــودکان دارای جای ای، ک
ـــت  ـــل اس ـــا در عم ـــد، ام ـــهود باش ـــز مش ـــن نی ـــر قوانی ـــی در ظاه ـــت حت ـــن اس ـــه ممک ـــر چ ـــر اگ ـــن ام ـــم. ای ـــودکان را داری ـــت از ک ـــد حمای ـــن ح کمتری
ـــمی  ـــات جس ـــا و صدم ـــن آزاره ـــر بدتری ـــه در براب ـــم ک ـــوده ای ـــاهد ب ـــدد ش ـــوارد متع ـــا در م ـــد و م ـــی کش ـــه رخ م ـــام ب ـــورت تم ـــه ص ـــود را ب ـــه خ ک
ـــتورات  ـــی، دس ـــینه فرهنگ ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ـــتاوردها را ب ـــن دس ـــا، کمتری ـــی آنه ـــت اجرای ـــن و ضمان ـــه قوانی ـــکا ب ـــا ات ـــودکان، ب ـــه ک ـــی ب و روح
ـــده  ـــس داده ش ـــه مجل ـــت ب ـــن وضعی ـــود ای ـــرای بهب ـــه ب ـــه ای ک ـــتیم. الیح ـــان، دارا هس ـــورهای جه ـــیاری کش ـــت بس ـــا وضعی ـــه ب ـــی در مقایس ـــد دین اکی

است، هم اکنون شاهد عمر دو مجلس است و شاید دوره های مجلس دیگری را هم بدون طرح این الیحه شاهد باشیم.  

این قصه، حکایتی است از اندکی از آن چه بر کودکان حاشیه نشین رفته است و می رود.
 و امیدواریم کاری کنیم که نگویند: »خواهد رفت«. 

صبوت)کودک( بدان سبب، تازگی می آورد 
که جهان را نو می بیند.   
  موالنا ، فیه ما فیه 

خواجه عبداهلل انصاری

ای نوازندهعالم ... !
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ـــدن  ـــی از بازگردان ـــراس های ـــه، ه ـــن الیح ـــا ای ـــورد ب در برخ
ـــه  ـــران ب ـــم گی ـــان تصمی ـــا در می ـــه آنه ـــودکان ب ـــق ک ح
ـــع  ـــاد توق ـــون ایج ـــی چ ـــا الفاظ ـــه  ب ـــورد ک ـــی خ ـــم م چش
ـــی  ـــه حاک ـــده ک ـــاد ش ـــر آن ی ـــودکان و نظای ـــاد در ک زی
ـــی در  ـــوم کودک ـــه مفه ـــور ب ـــذاری درخ ـــدم ارزش گ از ع
ـــرد  ـــان ک ـــر نش ـــد خاط ـــتا بای ـــن راس ـــت، در همی ـــور اس کش
ـــر  ـــاده و غی ـــش پاافت ـــدر پی ـــی آنق ـــودک و کودک ـــوم ک مفه
ـــف  ـــف تعری ـــن مختل ـــه در قوانی ـــود ک ـــی ش ـــی م ـــم تلق مه
واحـــدی از آن لحـــاظ نگردیـــده اســـت و در بســـیاری از 
ـــودک  ـــک ک ـــر دوش ی ـــه ب ـــی ک ـــارات و وظایف ـــع اختی مواق
ـــار  ـــن دچ ـــی قوانی ـــدم هماهنگ ـــن ع ـــود، در ای ـــی ش ـــاده م نه
ـــیزده  ـــر در س ـــک دخت ـــال ی ـــرای مث ـــود. ب ـــی ش ـــارض م تع
ـــک  ـــار تمل ـــا اختی ـــد، ام ـــد ازدواج کن ـــی توان ـــالگی م س
ـــه  ـــدارد و گرچ ـــال ن ـــده س ـــر هج ـــا زی ـــود را ت ـــوال خ ام
مـــی توانـــد ازدواج کنـــد و بـــرای سرنوشـــت خـــود )در 
ـــاری(  ـــر اجب ـــای غی ـــوارد ازدواج ه ـــت در م ـــن حال بهتری
ـــات و مشـــارکت  ـــا حـــق شـــرکت در انتخاب ـــرد، ام ـــم بگی تصمی

در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود را ندارد.  
پایـــان نـــگاه بـــه چهارچـــوب هایـــی کـــه بـــر سرنوشـــت کودکانمـــان حاکـــم 
مـــی کنیـــم را بـــه کالم حضـــرت علـــی)ع( مزیـــن کنیـــم کـــه فرمودنـــد:  

 آداب خود را بر کودکانتان تحمیل نکنید،

 زیرا آن ها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.

ـــن و  ـــاه تری ـــی گن ـــن، ب ـــاه تری ـــی پن ـــودکان ب ـــه ک ـــن ک ای
ـــان، از  ـــتند و لبخندش ـــان هس ـــن جه ـــودات ای ـــن موج زیباتری
ـــت از  ـــت و ممانع ـــان ماس ـــای جه ـــای زیب ـــه ه ـــدود حادث مع
ـــت  ـــا در اولوی ـــی ه ـــت از کودک ـــا و صیان ـــدن آنه ـــیب دی آس
ـــه  ـــور ک ـــا همانط ـــدارد، ام ـــتدالل ن ـــث و اس ـــای بح ـــت ج اس
ـــگاه  ـــن ن ـــس ای ـــا از جن ـــه م ـــای جامع ـــت ه ـــاهدیم واقعی ش
ـــر  ـــت ه ـــاء جمعی ـــه اعض ـــا ک ـــی ه ـــاراج کودک ـــت و ت نیس
ـــبی  ـــت مناس ـــتند، از وضعی ـــاهد آن هس ـــه ش ـــی پناهان روز ب
حکایـــت نمـــی کننـــد و  از آنجـــا کـــه امـــروز همـــه 
ـــادی  ـــوی م ـــگ و ب ـــا رن ـــری ه ـــم گی ـــبات و تصمی مناس
ـــرح  ـــر مط ـــن منظ ـــار از ای ـــن گفت ـــت ای ـــه اس ـــود گرفت ـــه خ ب
ـــود و  ـــز ش ـــیت برانگی ـــرمایه   حساس ـــه واژه  س ـــود ک ـــی ش م
ـــی  ـــا چهارتای ـــان دو دو ت ـــبکارانه اذه ـــبات کاس ـــان مناس در می
ـــت  ـــاق و صیان ـــرای احق ـــی ب ـــی و ضرورت ـــوان جای ـــز بت نی
ـــه آن  ـــی را ب ـــت و اولویت ـــه یاف ـــودکان جامع ـــوق ک از حق
ـــودکان را  ـــه ک ـــای آن ک ـــه ج ـــوان ب ـــاید بت ـــاص داد. ش اختص
ـــوان ســـرمایه  ـــه عن ـــره داشـــته هـــای پدرانشـــان شـــمرد، ب در زم
ـــرض  ـــل ف ـــرد )در تکمی ـــگاه ک ـــا ن ـــه آنه ـــز ب ـــی نی ـــای مل ه
قبـــل( و بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه اگـــر کودکـــی  در کنـــج 
ـــر  ـــاوه ب ـــوخت، ع ـــاد س ـــی آب ـــت در غن ـــز بازیاف ـــک مرک ی
ـــرمایه  ـــدند، س ـــم ش ـــواده ای ک ـــد از خان ـــه دو فرزن ـــن ک ای
ـــه  ـــم ب ـــان ه ـــه م ـــادی جامع ـــی م ـــوی و حت ـــی، معن اجتماع
ـــگاه  ـــان ن ـــورت هم ـــن ص ـــاً در ای ـــت. مطمئن ـــه اس ـــاد رفت ب
ـــر  ـــدت ت ـــد م ـــی بلن ـــباتی اندک ـــا محاس ـــبکار، ب ـــای کاس ه
ـــد  ـــف خواهن ـــای مختل ـــه ه ـــدی در زمین ـــج جدی ـــه نتای ب
ـــا  ـــورد ب ـــا  را در برخ ـــل ه ـــام نس ـــراث تم ـــه  می ـــید و کلم رس
ـــودکان  ـــه ک ـــق ب ـــه متعل ـــی ک ـــع طبیع ـــی و مناب ـــر مل ذخای

نیز هست به رسمیت خواهند شناخت.  
در آن صـــورت بـــرای تـــک تـــک موضوعاتـــی کـــه بـــه 
ـــد و در  ـــد ش ـــر خواه ـــتر فک ـــت بیش ـــوط اس ـــودکان مرب ک
ـــرای  ـــا ب ـــدی ه ـــه بن ـــادی و بودج ـــای م ـــذاری ه ـــرمایه گ س
آتیـــه کشـــور، کـــودکان بیشـــتر دیـــده خواهنـــد شـــد، 
ـــت  ـــر و ملی ـــر تفک ـــا ه ـــان، ب ـــودکان از والدینش ـــاب ک حس
ـــی  ـــچ کودک ـــه هی ـــرای آن ک ـــد و ب ـــد ش ـــدا خواه و ... ج
در هیـــچ کجـــای ایـــن آب و خـــاک از نداشـــتن حقـــوق 
اولیـــه و حمایـــت زجـــر نکشـــد، تـــک تـــک شـــهروندان 

احساس وظیفه و مسئولیت خواهند نمود.  

راوی این داستان، امید داشته است که با حضور در خانه  های علم واقع در حاشیه ها چنین کند.
و امروز به یقین رسیده است که بدون گفتن آن چه به چشم دیده است به نادیدگان، این اتفاق نخواهد افتاد. قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ســـال نـــو بـــه چـــه درد می خـــورد؟ 
ســـال  همیـــن  در  همیشـــه  کاش 
ــک  ــن یـ ــای همیـ ــم. رنج هـ می ماندیـ
ــس  ــتمان بـ ــت پُشـ ــرای هفـ ــال بـ سـ
اســـت. هضـــم کـــردِن یکـــی از ایـــن 
ــر آدم را  ــه عمـ ــوم، همـ ــات شـ اتفاقـ
ـــنیدن  ـــود. ش ـــر نمی ش ـــد، میس ـــم ببلع ه
خبـــرِ ســـوزاندن چادرهـــای آوارگان 
بیابـــان هـــای شـــهریار، آدم را اگـــر 
ــرگ  ــد. مـ ــر می کنـ ــد، پیـ آدم باشـ
ـــاد  ـــر اعتی ـــه در اث ـــش ماه ـــای ش روی
ـــال  ـــای س ـــن آخره ـــن. ای ـــه هم چنی ب
هـــم دو کـــودک کـــه زیبایی شـــان بـــه 
ــش  ــد، در آتـ ــه می زنـ ــاب طعنـ آفتـ
می شـــوند.  خاکســـتر  و  می ســـوزند 
ـــنگین  ـــی س ـــیاه، خیل ـــارِ س ـــِی اخب تریل
ـــه  ـــک صفح ـــن ی ـــود در ای ـــت و نمی ش اس
ـــاده  ـــرد. پی ـــاده ک ـــارش را پی ـــب، ب مطل
هـــم کـــه کنیـــم چـــه فایـــده دارد؟ 
ـــممان  ـــه چش ـــه گوش ـــک ب ـــت اش ـــرار اس ق
بنشـــیند؟ قـــرار اســـت ســـه ســـاعت حالمـــان 
بـــد شـــود و در خودمـــان فـــرو رویـــم تـــا 
ــد و  ــان از راه برسـ ــرگرمِی بعدی مـ سـ
ـــویم؟  ـــان ش ـــرق روزمرگی م ـــاره غ دوب
قـــرار اســـت ورق بزنیـــم و بگذریـــم؟ زیـــر 

لب آهی بکشیم و تمام؟! 

aurore
یک پرسش در آستانه سال نو

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

مرتضی کی منش

در ذهنم شهری ساخته ام از مردمانی که آه می کشند، آن هم درست وقتی که باید سرتاپا آتش شوند و تیرگی را بسوزانند. آن قدر آتش نمی شوند تا 
آتش به پالسکوِی خیابان جمهوری شان افتد. آن قدر آتش نمی شوند که آب همه چیزشان را بروبد و ببرد، از جمله آبرو... شهرِ من به بی آبرویی ها 

عادت کرده است. وقتی کودکی در زجر و ظلم می میرد، وقتی زنی تن به صاحبخانه یا رهگذری عیاش می سپارد تا سقفی باالی سرش و نانی در سفره اش 
و جانی در جسم فرزندان کوچکش بماند، وقتی دست لطیف کودکانش در میان زباله ها و در دوخت و دوزِ کیف و کفش در کارگاه ها، ضخامِت دست 
پیرمردان را به ارث می برد، وقتی نوزادی به صد هزار تومان برای تکدی گری در باقی عمر به فروش می رسد ... شهرِ من بی آبرو می شود و حواسش 

نیست؛ یا دیگر برایش مهم نیست.
آبروی ما امسال هم رفت و آیا سال جدید می آید 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، گریباِن وجود ما را می گیرد؟ کاش تقویم از این سال عبور نمی کرد. اما عبور خواهد کرد و چاره ای نیست. مگر 
به شهر خیالی خود پناه ببرم. اینجاست که دستور می دهم تقویم سال 96 منتشر نشود. ساعت ها 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 می خواهد برای داغداری. برای عزا گرفتن. برای سالها و سالها ماتم. دستورِ مرور می دهم. 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. جنگ ها به سرنوشت آتش بس دچار آمده اند. 

شهرها کمی نفس می گیرند. کمی آرام می شوند. اما اندکی نمی گذرد که صدای شیون برمی خیزد. شیونی جنون آمیز و غریب؛ و این بار نه از گلوِی 
داغدیدگان و جنگ زدگان و گرسنگان... صداِی انسان است که بر انسانیِت تمام شده اش در تمام این قرون سیاه می گرید. وقتی تقویم تمام می شود، وقتی 

درنگ جایز می شود، وقتی آدمی رخصت تماشای روح و روحانیِت درونش را به دست می آورد، ابرهای دلش می بارند. مهم نیست که زمان عقب می رود و 
احد و صمد زنده می شوند، رویا زنده می شود و به بطن مادرش باز می گردد و هزاران هزار انسان دیگر ، از دردهایشان دور می شوند... مهم این است که 
شهروندان شهر من، پی می برند که انسانیت شان سوخته است و تمام شده. تمام این سالها فرصتی پیش نیامده بود تا پیشانی و تقدیر خود را نگاهی اندازند و 

پایاِن انسان را درخویش نظاره کنند. ما دیگر فقط حیوانات ناطقیم. حیوانات سخن گوییم. حیواناِت کارمندیم. حیواناِت خندانیم. حیواناِت سرگرمی سازیم. 
مردمان شهر من، می دانند جایی گم شده اند. نمی دانند کجا. فقط بازگشت زمان یا توقفش به آنها یادآور شده است که جایی از قافله جا مانده اند. قافله 

انسان بودن.
فارغ از شهری که من در خیال می سازم 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 انبوه تر خواهد شد. پس چاره ای نمی ماند 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 می گیریم و با کودکان دردمند دیارمان تقسیمش 
می کنیم. می خواهیم 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 می توانیم 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 ساحِل 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 ترس ها و منفعت طلبی ها و حقارت هایش را در عشِق 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 شهرِ ماست.
من شما را به این شهرِ واقعی دعوت می کنم. شهری که »خانه های ایرانی« ، پایتختش و کودکان، ستاره های درخشان آن هستند.

اسامی و مکان های این قصه واقعی نیستند اما ماجراهای آن، حقایِق دیده و تجربه شده ی داوطلبین جمعیت امام علی )ع( اند.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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وقیت که ما خواب بودیم 

این آتش سالهاست 
زبانه می کشد
به بهانه سوختن دو کودک زباله گرد

خبر اجرای طرح های جمع 
آوری کودکان کار، جمع 
آوری معتادان، جمع آوری 
متکدیان، جمع آوری  و ... 
هر روز در رسانه ها خودنمایی 
می کنند، اما خبری از جمع 
آوری پیمانکاراِن همکاِر 
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. هنوز بچه ها داشتند فریاد می زدند و 

من صدایشان را می شنیدم. تنشان 
داشت می سوخت اما شعله های 

آتش  آنقدر زیاد بود که من نتوانستم 
کار زیادی بکنم و در همین حال 
بود که خودم هم سوختم. مردم 
برای کمک آمدند اما کار از کار 

گذشته بود.

فرزانه قبادی

ـــود  ـــاد ب ـــدر زی ـــش  آنق ـــعله های آت ـــا ش ـــوخت ام ـــت می س ـــان داش ـــنیدم. تنش ـــان را می ش ـــن صدایش ـــد و م ـــاد می زدن ـــتند فری ـــا داش ـــوز بچه ه »هن
ـــا  ـــود.« اینه ـــته ب ـــا کار از کار گذش ـــد ام ـــرای کمـــک آمدن ـــردم ب ـــم ســـوختم. م ـــه خـــودم ه ـــود ک ـــن حـــال ب ـــم و در همی ـــادی بکن ـــتم کار زی ـــن نتوانس ـــه م ک
ـــان  ـــه شغلش ـــاله ک ـــرادر 7 و 8 س ـــد  دو ب ـــوختند. احـــد  و  صم ـــش س ـــده در آت ـــده زن ـــه زن ـــی ک ـــدر دو کودک ـــت. پ ـــه اس ـــن از روز حادث ـــم الدی ـــت نج روای
ـــد.  ـــان می کن ـــتی دستگیرش ـــد. بهزیس ـــت بودن ـــای پایتخ ـــروش چهار راه ه ـــال ف ـــی ف ـــرادر. مدت ـــد. دو ب ـــه می دانن ـــه را هم ـــود. قص ـــات ب ـــع آوری ضایع جم
ـــر  ـــش درگی ـــدی پی ـــا چن ـــه ت ـــدری ک ـــه پ ـــا ب ـــل بچه ه ـــا تحوی ـــد روز ب ـــد از چن ـــا بع ـــت. ام ـــودکان بدسرپرس ـــداری از ک ـــز نگه ـــه مراک ـــوند ب ـــل می ش منتق
ـــرک  ـــال ت ـــادر در ح ـــده. م ـــا ش ـــاد ره ـــی از اعتی ـــه تازگ ـــدر ب ـــود. پ ـــت می ش ـــدارد، موافق ـــا را ن ـــت بچه ه ـــن حضان ـــرایط پذیرفت ـــوز ش ـــوده و هن ـــاد ب اعتی
ـــد.  ـــت ندارن ـــه اوراق هوی ـــرادری ک ـــرادر. دو ب ـــد دو ب ـــغل جدی ـــود ش ـــه می ش ـــک زبال ـــل تفکی ـــات و کار در مح ـــع آوری ضایع ـــت. جم ـــپ اس ـــادش در کم اعتی
ـــه  ـــتند ن ـــازی هس ـــی پاکس ـــط در پ ـــی فق ـــازمانهای متول ـــه س ـــت ک ـــوب میدانس ـــدر خ ـــد. پ ـــرار کنن ـــتی ف ـــت بهزیس ـــا از دس ـــان ت ـــت برایش ـــی اس گاراژ مأمن
ـــد.  ـــی زنن ـــر نم ـــد س ـــش می کش ـــه آت ـــا را ب ـــه کودکی ه ـــی ک ـــاده و مخوف ـــای دور افت ـــا و کارگاه ه ـــه گاراژه ـــان ب ـــا در پروژه هایش ـــئله. آنه ـــل مس ح
ـــع آوری  ـــودکان کار، جم ـــع آوری ک ـــای جم ـــرای طرح ه ـــر اج ـــد؛ خب ـــع آوری دارن ـــور جم ـــهر مان ـــردم ش ـــم م ـــش چش ـــا پی ـــر چهارراه ه ـــر روز س ـــا ه ام
ـــکارِ  ـــکاراِن هم ـــع آوری پیمان ـــری از جم ـــا خب ـــد، ام ـــی می کنن ـــانه ها خودنمای ـــر روز در رس ـــع آوری... ه ـــان، جم ـــع آوری متکدی ـــر، جم ـــادان متجاه معت
ـــت.  ـــد، نیس ـــتثمار می کنن ـــودکان را اس ـــخت ک ـــرایط س ـــه در ش ـــی ک ـــع آوری کارگاههای ـــر از جم ـــت. خب ـــرد نیس ـــه کار می گی ـــودکان را ب ـــه ک ـــهرداری ک ش
ـــرکتها  ـــن ش ـــد. ای ـــه کار می گیرن ـــودکان را ب ـــی ک ـــچ نظارت ـــدون هی ـــی و ب ـــه راحت ـــد، ب ـــه می کنن ـــهری ارائ ـــات ش ـــه خدم ـــرکتهایی ک ـــیاری از ش بس
ـــتند.  ـــاد هس ـــردم نه ـــازمانهای م ـــخگوی س ـــه پاس ـــد و ن ـــرار می گیرن ـــی ق ـــازمانهای متول ـــوال س ـــورد س ـــه م ـــودک ن ـــوق ک ـــیون حق ـــض کنوانس ـــا نق ب

قصـــه را همـــه می داننـــد، روز حادثـــه، یـــک روز ســـرد دی مـــاه اســـت. 
ـــزه.  ـــیاه مکانی ـــطلهای س ـــای س ـــه، از پ ـــه از مدرس ـــا ن ـــته اند. ام ـــا برگش بچه ه
زباله هایـــی کـــه شـــاید بـــه انـــدازه یـــک کـــوه هســـتند، گوشـــه گاراژ 
ـــان  ـــرمای جانش ـــا ذره ای از س ـــد ت ـــاری می رون ـــار بخ ـــه کن ـــد و ب می گذارن
ـــد.  ـــاد می کنن ـــعله را زی ـــت. ش ـــان اس ـــم ج ـــاری ک ـــای بخ ـــوند. گرم ـــا ش ره
کپســـول گاز گـــرم می شـــود. کپســـول گاز منفجـــر می شـــود. بچه هـــا در 
اتـــاق محبـــوس شـــده اند. شـــعله ها بیرحـــم زبانـــه می کشـــند. التمـــاس 
بچه هـــا شـــعله را آرام نمی کنـــد. در بســـته اســـت. از اتـــاق فقـــط زبانـــه 
ـــات.  ـــرای نج ـــی دود ب ـــدر م ـــا. پ ـــاد بچه ه ـــد و فری ـــرون می آی ـــش بی آت
دســـتش بـــه جایـــی بنـــد نیســـت. او هـــم می ســـوزد. او هـــم قربانـــی 
ــته.  ــه ای بر خاسـ ــعله از گوشـ ــر شـ ــد. هـ ــه می کشـ ــش زبانـ ــت. آتـ اسـ
بچـــه هـــا مـــرور می کننـــد، آرزوهایشـــان را، یکـــی یکـــی آرزوهـــا را 
ـــود.  ـــیر نمی ش ـــش س ـــا آت ـــرد. ام ـــاید آرام گی ـــد، ش ـــش می دهن ـــه آت ب
بچه هـــا آرزوی بـــازی کردنشـــان را تـــوی آتـــش می اندازنـــد. آتـــش 
زبانـــه می کشـــد. آرزوی مدرســـه رفتـــن. آتـــش الـــو می گیـــرد. آرزوی 
کودکـــی کـــردن. شـــعله ای از پنجـــره ســـر بـــه بیابانهـــای غنی آبـــاد 
می گـــذارد. بچه هـــا اشکهایشـــان را روی تـــن آتـــش می ریزنـــد. آتـــش 
بـــه احترامشـــان می ایســـتد و قـــد می کشـــد. بچه هـــا خســـته اند. 
پـــدر هـــم از تـــاش بی نتیجـــه خســـته اســـت. بچه هـــا یکدیگـــر را در 
ـــد و  ـــش می اندازن ـــن آت ـــان را در ت ـــن آرزویش ـــد. آخری ـــوش می گیرن آغ
می خوابنـــد، بـــرای همیشـــه. بیمارســـتان گفـــت تـــن بچه هـــا در آتـــش 
ــتر از آن  ــا خیلـــی پیشـ ــتباه می گفـــت. بچه هـ ــتان اشـ ســـوخته. بیمارسـ
ـــت  ـــانی گف ـــش نش ـــد. آت ـــوخته بودن ـــد س ـــان گاراژ بیفت ـــه ج ـــش ب ـــه آت ک
ــن  ــانی خوش بیـ ــود. آتش نشـ ــی شـ ــد بررسـ ــوزی بایـ ــل آتش سـ دلیـ
اســـت و شـــاید نمیدانـــد دلیـــل ایـــن آتش ســـوزیها کـــه قربانـــی جـــز 
کـــودکان ندارنـــد، سالهاســـت بررســـی می شـــود امـــا بعـــد از بررســـی ها 
هیـــچ آتشـــی خامـــوش نمی شـــود. بچه هـــا خوابیده انـــد. چـــه اهمیتـــی 
ـــد.  ـــاال آرامن ـــا ح ـــرد. آنه ـــکل آرام گی ـــه ش ـــه چ ـــا و ب ـــان کج دارد جسمش

همـــه قصـــه احـــد و صمـــد را می دانیـــم. امـــا هنـــوز هـــم غافلیـــم 
از کودکانـــی کـــه بـــا شـــرایط مشـــابه ایـــن دو بـــرادر در شـــهر تـــردد 
ـــم  ـــور می کنی ـــه عب ـــزرگ زبال ـــطل های ب ـــار س ـــر روز از کن ـــد. ه می کنن
و در بیشـــتر مواقـــع مـــردان نامرئـــی شـــهر را کـــه تـــا کمـــر در ســـطل 
ــا در  ــه پـ ــه کـ ــزرگ زبالـ ــه های بـ ــم. کیسـ ــد نمی بینیـ ــرو رفته انـ فـ
آورده انـــد و در کوچه هـــا راه می رونـــد را شـــاید ببینیـــم و بـــا فاصلـــه 
ـــی  ـــوان و کودک ـــوان و نوج ـــده ج ـــد خمی ـــا ق ـــم. ام ـــان بگذری از کنارش
ـــل  ـــا تبدی ـــرای م ـــا ب ـــم. آنه ـــده نمی بینی ـــرد ش ـــار ُخ ـــن ب ـــر ای ـــه زی ک
بـــه پدیـــده ای عـــادی شـــده اند. پدیـــده ای کـــه هســـت و نمی دانیـــم از 
ـــه  ـــردی در چ ـــم زباله گ ـــهر. نمیدانی ـــر پوست ش ـــده زی ـــا خزی ـــی و از کج ک
ـــطل های  ـــه س ـــاید از روزی ک ـــت. ش ـــا پیوس ـــلوغ م ـــهر ش ـــه ش ـــی ب تاریخ
ـــا  ـــی کوچه ه ـــا راه ـــه گرده ـــد، زبال ـــبز ش ـــا س ـــر خیابانه ـــزه س ـــیاه مکانی س
ـــه  ـــل تخلی ـــده در مح ـــن پدی ـــم ای ـــش از آن ه ـــا پی ـــدند. ام ـــا ش و خیابانه
زباله هـــای خـــارج شـــهر وجـــود داشـــت. کودکی هـــا هـــم سالهاســـت 
ـــدارد.  ـــی ن ـــی تمام ـــه گوی ـــتثمارهایی ک ـــش اس ـــی آت ـــد. قربان ـــه قربانی ان ک

- خاله این پیرمرده به ما حرف بد می زنه ... 
می گه بیاید این پول  رو بگیرید، بریم کار بد کنیم ...
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کاربـــران شـــبکه های اجتماعـــی هـــم بـــه شـــیوه خودشـــان بـــا 
موضـــوع قربانـــی شـــدن کـــودکان در گاراژ غنی آبـــاد همراهـــی 
ـــل  ـــودک کار در مح ـــوختن دو ک ـــر س ـــار خب ـــس از انتش ـــد. پ کردن
تفکیـــک زباله هـــا در شـــرق تهـــران، جمعیـــت امـــام علـــی )ع( 
ـــت  ـــک حرک ـــه ی ـــل ب ـــعار تبدی ـــن ش ـــه ای ـــرد ک ـــرح ک ـــعاری را مط ش
ـــیاری  ـــاب بس ـــت و بازت ـــکل گرف ـــتگی ش ـــد و هش ـــی ش ـــن جمع نمادی
در شـــبکه های اجتماعـــی بـــه خصـــوص توییتـــر و اینســـتاگرام 
ـــه  ـــود ک ـــتگی ب ـــت  هش ـــودکان نیس ـــق ک ـــردی ح ـــه گ ـــت.     زبال داش
ـــهروندان  ـــیاری از ش ـــت و بس ـــازی گذاش ـــای مج ـــر از دنی ـــا را فرات پ
ـــود  ـــراض خ ـــه اعت ـــای زبال ـــطل ه ـــی روی س ـــب برگه های ـــا نص ب
ـــی  ـــل زیاده خواه ـــه حاص ـــده ک ـــن پدی ـــترش ای ـــه گس ـــبت ب را نس
شـــرکتهای تابعـــه شـــهرداری و اســـتخدام کـــودکان معصـــوم بـــا حقـــوق 
ـــد.  ـــام کردن ـــت، اع ـــه اس ـــک زبال ـــع آوری و تفکی ـــرای جم ـــن ب پایی

مجامـــع جهانـــی، کـــودک را فـــردی می داننـــد کـــه کمتـــر از 18 ســـال داشـــته 
ـــر  ـــودک از نظ ـــد. کار ک ـــودک دارن ـــف را از ک ـــن تعری ـــم همی ـــن ه ـــد. قوانی باش
ـــه  ـــودکان گفت ـــادی ک ـــای اقتص ـــته از فعالیته ـــه آن دس ـــی کار، ب ـــازمان بین الملل س
ـــی  ـــی، اخالق ـــمی، روان ـــالمت جس ـــه س ـــیدن ب ـــیب رس ـــث آس ـــه باع ـــود ک میش
ـــد.  ـــکل میکن ـــار مش ـــان را دچ ـــوزش آن ـــا آم ـــود ی ـــودکان میش ـــی ک ـــا اجتماع ی
ـــود دارد  ـــودکان وج ـــت کار ک ـــر وضعی ـــارت ب ـــه نظ ـــه در زمین ـــالءی ک ـــن خ مهمتری
ـــه  ـــات در زمین ـــب تخلف ـــت و اغل ـــر اس ـــر 10 نف ـــای زی ـــر کارگاه ه ـــارت ب عدم نظ
حقـــوق کـــودکان هـــم در کارگاه هایـــی بـــا ایـــن شـــرایط صـــورت می گیـــرد. 
ـــری  ـــه کارگی ـــت و ب ـــام اس ـــال تم ـــی کار 15 س ـــن قانون ـــون کار، س ـــاس قان ـــر اس ب
ـــع  ـــده و من ـــف ش ـــودک تعری ـــوان کار ک ـــت عن ـــن تح ـــن س ـــر از ای ـــراد کمت اف
ـــال  ـــی کار را 18 س ـــن قانون ـــوری س ـــتخدام کش ـــون اس ـــویی قان ـــی دارد. از س قانون
ـــر  ـــه کارگ ـــاعات کار روزان ـــه س ـــور ب ـــون کار کش ـــت. در قان ـــرده اس ـــالم ک ـــام  اع تم
ـــی  ـــاعات کار معمول ـــر از س ـــاعت کمت ـــم س ـــده و آن را نی ـــاره ش ـــز اش ـــوان نی نوج
ـــا  ـــاز ب ـــن امتی ـــتفاده از ای ـــب اس ـــت. ترتی ـــرده اس ـــخص ک ـــال مش ـــران بزرگس کارگ
ـــر  ـــاع ه ـــون ارج ـــن قان ـــق ای ـــود. طب ـــن می ش ـــا تعیی ـــر و کارفرم ـــق کارگ تواف
ـــان آور  ـــای ســـخت و زی ـــز ارجـــاع کاره ـــی و انجـــام کار در شـــب و نی ـــوع کار اضاف ن
ـــتفاده از  ـــدون اس ـــاز و ب ـــد مج ـــش از ح ـــت، بی ـــا دس ـــار ب ـــل ب ـــاک و حم و خطرن
ـــاغل و  ـــت در مش ـــت. در نهای ـــوع اس ـــوان ممن ـــر نوج ـــرای کارگ ـــی ب ـــایل مکانیک وس
ـــود  ـــام می ش ـــه کار در آن انج ـــرایطی ک ـــا ش ـــت آن ی ـــت ماهی ـــه عل ـــه ب ـــی ک کارهای
ـــل  ـــت، حداق ـــان آور اس ـــوان زی ـــوزان و نوج ـــالق کارآم ـــا اخ ـــالمتی ی ـــرای س ب
ـــا وزارت کار  ـــر ب ـــن ام ـــخیص ای ـــه تش ـــود ک ـــد ب ـــام خواه ـــال تم ـــن کار 18 س س
ـــاهدات  ـــا مش ـــود دارد، ام ـــه وج ـــت ک ـــی اس ـــا قوانین ـــت. اینه ـــی اس ـــور اجتماع و ام
میدانـــی در اجتمـــاع نشـــان از نبـــود ضمانـــت اجرایـــی ایـــن قوانیـــن دارنـــد. 

ـــه در  ـــی ک ـــودکان کار و قوانین ـــه ک ـــوط ب ـــات مرب ـــوص مطالب ـــتمری را در خص ـــات مس ـــی)ع( اقدام ـــام عل ـــت ام ـــاء جمعی ـــه اعض ـــت ک سالهاس
ـــس از  ـــا پ ـــد. ام ـــری می کنن ـــات را پیگی ـــن مطالب ـــانند و ای ـــی رس ـــام م ـــه انج ـــد، ب ـــی ندارن ـــت اجرای ـــا ضمان ـــود دارد ام ـــه وج ـــن زمین ای
ـــی  ـــن گزارش ـــرد و تدوی ـــه گ ـــودکان زبال ـــه ک ـــوط ب ـــوق مرب ـــری حق ـــاد، پی گی ـــاق افت ـــاد اتف ـــا در غنی آب ـــه در گاراژ زباله ه ـــه ای ک فاجع
ـــی  ـــری یک ـــا منوچه ـــت. روی ـــت گرف ـــتور کار جمعی ـــور در دس ـــر کش ـــودکان در سراس ـــن ک ـــی ای ـــرایط زندگ ـــورد ش ـــتدل در م ـــتند و مس مس
ـــی  ـــن و بررس ـــه قوانی ـــرای مطالع ـــت ب ـــی در جمعی ـــاق کارگروه ـــد از اتف ـــد:  بع ـــورد می گوی ـــن م ـــی)ع( در ای ـــام عل ـــت ام ـــاالن جمعی از فع
شـــرایط زباله گردهـــا تشـــکیل شـــد. در نمایندگی هـــای جمعیـــت در شـــهرهای دیگـــر، اعضـــا در حـــال جمـــع آوری اطاعـــات هســـتند 
تـــا گزارشـــی تهیـــه کنیـــم در مـــورد اینکـــه چـــه تعـــداد کـــودک زباله گـــرد در ایـــن شـــهرها هســـتند و چـــه قـــدر درآمـــد دارنـــد، 
ضمـــن اینکـــه از بعـــد حقوقـــی هـــم پیگیـــر وضعیـــت کـــودکان کاری کـــه زبالـــه گـــردی می کننـــد هســـتیم. بـــا شناســـایی و تحقیـــق 
ـــود  ـــا وج ـــورد زباله گرده ـــه در م ـــه ای ک ـــت. نکت ـــده اس ـــه ش ـــی تهی ـــه اطاعات ـــک مجموع ـــده ی ـــام ش ـــال انج ـــه ح ـــا ب ـــه ت ـــی ک میدان
ـــه از  ـــانی ک ـــتند کس ـــی دارد. هس ـــکال مختلف ـــغل اش ـــن ش ـــال ای ـــن ح ـــد، و در عی ـــابه ندارن ـــرایط مش ـــا ش ـــه زباله گرده ـــت ک ـــن اس دارد ای
ـــان  ـــون توم ـــا دو میلی ـــاه ت ـــه در م ـــتند ک ـــم هس ـــانی ه ـــال کس ـــن ح ـــد و در عی ـــد دارن ـــان در آم ـــزار توم ـــر از 5 ه ـــه کمت ـــردی روزان زباله گ
ـــی  ـــات میدان ـــه تحقیق ـــه اینک ـــاره ب ـــن اش ـــری ضم ـــد.  منوچه ـــت می خوابن ـــز بازیاف ـــبها در مرک ـــا ش ـــتر زباله گرده ـــد. بیش ـــد دارن ـــم در آم ه
ـــرد،  ـــر ک ـــه منتش ـــد از حادث ـــای بع ـــت در روزه ـــه جمعی ـــه ای ک ـــر بیانی ـــاوه ب ـــد: » ع ـــه دارد می گوی ـــور ادام ـــطح کش ـــان در س ـــت همچن جمعی
ـــا در  ـــن بچه ه ـــت ای ـــوص وضعی ـــتنداتمان را در خص ـــا مس ـــم ت ـــام داده  ای ـــی انج ـــتیم و مکاتبات ـــر هس ـــه پیگی ـــئولین مربوط ـــم از مس ـــوز ه هن
ـــه  ـــه ب ـــک نام ـــران و ی ـــهردار ته ـــه ش ـــه ای ب ـــر نام ـــال حاض ـــم. در ح ـــرح کنی ـــوزه مط ـــن ح ـــان را در ای ـــم و مطالباتم ـــرار دهی ـــان ق اختیارش
دفتـــر ریاســـت جمهـــوری و وزارت کار و رفـــاه اجتماعـــی ارســـال کـــرده ایـــم و در انتظـــار پاســـخ مســـئولین در ایـــن رابطـــه هســـتیم. «

اول شخِص ظالم، دوم شخِص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
اگر غایب باشیم، ظلمت فزونی می گیرد!

پی گیری مطالبات در انتظار پاسخ مسئولین

    زباله  گردی   حق   کودکان    نیست

   ابعاد قانونی کار کودکان

_         _    _       _            

روایت سوم شخص حارض

به شوق بچه هایش
مولود فراهانی

قصه اپوریق» ابغبون« :  توی این محله های حاشیه نشین، نمی شود فقط به درس دادن ها و کارهای داخل خانه   ی علم اکتفا کرد.به بچه ها یاد داده بودیم اگر کسی اذیت شان کرد به ما بگویند. 

دختر و پسرش بچه های خانه  ایرانی بودند. نسرین پیش 
ما  کالس اول را می خواند و امین دوشنبه ها می آمد 

برای بازی درمانی. نسرین عضو تیم ژیمناستیک مان هم 
بود.

جشن پایان نیم سال اول، آمده بود و یک گوشه ایستاده 
بود و نگاه می کرد. مربی ها می گفتند: »نسرین که 

جایزه گرفت، زد زیر گریه«. امین هم بعد از جایزه 
گرفتن رفت و بغلش کرد. 

به مربی ها گفته بود: »من 20 ساله زندگیم رو به هم 
ریختم برای این که بچه هام خوب باشن، برای این که 
به یه جایی برسن. خودم از زندگیم هیچ خیری ندیدم. 

نمی خوام بچه هام حق شون ضایع بشه. 
حق ژیمناستیک شون نباید ضایع بشه، حتما باید 

کالس های ژیمناستیک شون رو برن. 
حق درس خوندن شون نباید از بین بره ... یه کاری 
کنید از سال دیگه اسم نسرین رو مدرسه بنویسیم ...«

می دانستیم خودش حال و روز خوشی ندارد. روزگار 
به نفس نفس انداخته بودش. ولی به شوق بچه هایش 

نفس می کشید.

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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هرن اجمتاعی

نمایشنامه کوتاهعابر

روزبه اسماعیلی

عابـــر: یـــه شـــب از بی خوابـــی َکلّـــم داشـــت پیـــچ می خـــورد، 
ـــه. راه  ـــواب از راه برس ـــا خ ـــون ت ـــه خیاب ـــو کوچ ـــم ت ـــم راه بیفت گفت
افتـــادم تـــو کوچه هـــای زیـــر نـــاف شـــهر تـــا چن تـــا قصـــه 
ـــن راه  ـــواب. ای ـــو خ ـــرم ت ـــه و ب ـــنگین بش ـــمام س ـــه چش ـــنوم کف بش
ـــه  ـــی همیش ـــر ناف ـــای زی ـــردم. قصه ه ـــان ک ـــًا امتح ـــده. قب ـــواب می ج
ـــه در  ـــروی ی ـــوار روب ـــه دی ـــخ ی ـــه. بی ـــنگین می کن ـــو س ـــواب آدم خ
ـــت  ـــه جف ـــن. الی درم ی ـــچ می کن ـــتادن دارن پچ پ ـــر ایس ـــدم دو نف دی
ـــم  ـــک کن ـــی زد. ف ـــو م ـــت سوس ـــی داش ـــو تاریک ـــه ت ـــود ک ـــم ب چش
ـــم  ـــت. رفت ـــه می گش ـــال قص ـــود، دنب ـــده  ب ـــواب ش ـــن بی خ ـــل م مث

پشت دیوار گوشامو فرستادم یه تفألی به قصه بزنم.  

ـــوش در  ـــی، آره از ت ـــگاش کن ـــرف نی ـــر ط ـــاد، از ه ـــور در نمی ـــرد1: ج م
نمیـــاد. بابـــا ســـوگلیمه بدمـــش بـــره لنـــگ می مونیـــم کـــی می خـــواد 
ـــی  ـــدو ک ـــم ق ـــد و نی ـــه ق ـــا بچ ـــار ت ـــن چه ـــه؟! ای ـــارو کن ـــا رو ج ـــر م زی
ـــن  ـــو ای ـــاره ت ـــی می ـــک خرج ـــی کم ـــه؟! ک ـــور کن ـــع و ج ـــواد جم می خ
ـــه  ـــم ک ـــاد، ننش ـــر نمی ـــم ازم ب ـــِت لَنَگ ـــن ُکمِی ـــا ای ـــه ب ـــن ک ـــه؟ م خون

تنها بره خونه مردم، چیزی کف دستش نمی ذارن. 

1

2
ـــر  ـــت خی ـــا نی ـــا ب ـــا رض ـــا!! آق ـــری باب ـــخت می گی ـــرم، س ـــو َک ـــرد2: عم م
ـــی  ـــر کس ـــوم ه ـــر ب ـــرا س ـــن کفت ـــره. از ای ـــن بپ ـــه کاری نکن ـــو ی ـــده جل اوم
نمی شـــینه ها، جـــای این کـــه َجلـــدش کنـــی داری پـــرش میـــدی. یـــه 
ـــم  ـــه رفت ـــی ک ـــه اون کربای ـــن. ب ـــودت بک ـــوال خ ـــاع اح ـــه اوض ـــگا ب نی
ـــه  ـــو باغچ ـــوگلیت ت ـــه. س ـــن خون ـــو ای ـــه ت ـــر می کش ـــرم داره زج اون دخت
ـــل  ـــم ش ـــو. یک ـــه ای ت ـــه پین ـــدون وصل ـــو گل ـــا ت ـــره ت ـــه، بهت ـــا باش ـــا رض آق

بیای هم واسه خودت خوبه هم واسه دخترت. 

ــت  ــن نیسـ ــش مـ ــت پیـ ــه گوشـ ــل این کـ ــو مثـ ــرم: تـ ــو کـ عمـ
صـــادق. ایـــن همـــه روضـــه شـــام غریبـــون واســـت خونـــدم 
بـــاز حـــرف خودتـــو می زنـــی! ایـــن رضـــا دختـــر رو بـــر 
ــد  ــه، بعـ ــگاه نمی کنـ ــم نیـ ــت سرشـ ــه پشـ ــه رفتـ ــره دیگـ ــه ببـ بزنـ

من می مونم این منقل و یه سفره خالی! 

ـــورش  ـــدر تن ـــا این ق ـــا رض ـــرس !آق ـــره!؟ نت ـــت بب ـــراره مف ـــه ق ـــادق: مگ ص
داغ هست که هم زغالتو سرخ نگه داره هم نونتو گرم. 

ــر راه آوردم!  ــر رو از سـ ــگار دختـ ــی اینـ ــن میگـ ــرم: همچیـ ــو کـ عمـ
ــا بهـــار و زمســـتون آب پـــاش ریختـــم تـــا شـــده ایـــن  ســـیزده تـ
ـــارش  ـــت ب ـــه مف ـــار دادنش ـــت ب ـــاال وق ـــی. ح ـــه داری می بین ـــوگلی ک س
ــت،  ــن از آب و گل دراومدسـ ــگا نکـ ــیزدهش نیـ ــه سـ ــره؟! بـ ــم بـ کنـ
ــه.  ــه ســـرش تـــو دفتـــر کتـــاب باشـ ــا نیســـت کـ از ایـــن جینگیلیـ
ــت و  ــارو و رفـ ــه و آب و جـ ــردن بچـ ــع کـ ــه، از جمـ ــال زندگیـ مـ

روب بگیر تا اجاق و دیگ و زودپز همه رو حریفه. 
ـــاش  ـــر ج ـــن دخت ـــه. ای ـــه دیگ ـــم همین ـــم حرف ـــب من ـــاهلل. خ ـــادق: ماش ص
ـــد  ـــدی بای ـــوای ب ـــه بخ ـــی دیگ ـــر ک ـــه ه ـــازه ب ـــت. ت ـــه نیس ـــن خون ـــو ای ت
ـــم  ـــزار بگ ـــه. ب ـــداری دیگ ـــتی. داری؟!! دِ ن ـــاش بفرس ـــازم باه ـــل جاه ـــه بندی ی

رضا بیاد تمومش کن بره دیگه این قدر دل دل نکن. 
عمـــو کـــرم: معلومـــه رضـــا لقمـــه چـــرب و چیلـــی گذاشـــته کنـــار 
واســـت کـــه داری این جـــوری زورشـــو می زنـــی. ولـــی اگـــه 
می خـــواد از گلـــدون مـــا ســـوگولیمونو بچینـــه اول بایـــد دم 
باغبونـــو ببینـــه. ایـــن گل بی اجـــازه باغبونـــش جایـــی نمیـــره 
ــاره. ــو بیـ ــِپ پُرِشـ ــد چـ ــو ، بایـ ــاد جلـ ــواد بیـ ــه می خـ ــاال اگـ حـ

ـــا کار  ـــا رض ـــرای آق ـــاله ب ـــد س ـــن چن ـــرم م ـــو ک ـــه عم ـــادق: اوالً ک ص
ـــام  ـــت بی ـــا دارم گف ـــرو بی ـــو ب ـــا ت ـــده ب ـــم دی ـــم. بعدش ـــم، امینش می کن
ـــه  ـــبختی دخترت ـــه خوش ـــن واس ـــاً م ـــه! دوم ـــت چی ـــزه دهن ـــم م ـــت ببین پیش
ـــر  ـــه کفت ـــه ک ـــه این ـــم واس ـــی زور می زن ـــر چ ـــن ه ـــام، م ـــه االن اینج ک
ـــر  ـــن دخت ـــه عی ـــاهده ک ـــدا ش ـــی. خ ـــرت نپرون ـــوم دخت ـــت رو از رو ب بخ
خـــودم دوســـتش دارم، نمی خـــوام ســـیاه بخـــت بشـــه، آخـــرش کـــه 
ـــه  ـــر ک ـــه بهت ـــس چ ـــره. پ ـــش ب ـــد بدی ـــه بای ـــال دیگ ـــه س ـــال ن ـــی؟! امس چ
ـــی آب و  ـــی ب ـــده و می دون ـــرم دی ـــرد و گ ـــه س ـــی ک ـــه آدم ـــه ی ـــش ب بدی
ـــه  ـــاش ک ـــت، بچه ه ـــرش نیس ـــی دور و ب ـــه کس ـــم ک ـــش. االن دون نمی زارت
ـــو  ـــه هواش ـــش بش ـــدم خلوت ـــواد هم ـــی رو می خ ـــون یک ـــی خودش ـــن پ رفت

داشته باشه. حاال خود دانی می خوای بهش بگم نه! 

ـــی.  ـــیر می کن ـــه س ـــاغ دیگ ـــه ب ـــو ی ـــًا ت ـــو اص ـــه! ت ـــد دیگ ـــرم: دِ نش ـــو ک عم
ُرک و پوســـت کنـــده بهـــت بگـــم بایـــد خـــودش پاشـــه بیـــاد منـــو راضـــی کنـــه.

ــن  ــای ایـ ــرم، جـ ــو کـ ــزن عمـ ــر رو اول بـ ــرف آخـ ــادق: حـ صـ
همـــه پاورقـــی رفتـــن، آقـــا رضایـــی کـــه مـــن می شناســـم 
یـــه عـــددی واســـت رو می کنـــه، نتونـــی نـــه روش بیـــاری. 
ــره. ــم بـ ــش کنیـ ــاد مبارکـ ــا بیـ ــک پـ ــه تـ ــم یـ ــش میگـ ــردا بهـ فـ

ـــم... ـــا ببینی ـــا رضـــا، ت ـــارک آق ـــب مب ـــه جی ـــده ب ـــش مون ـــرم: مبارکی ـــو ک عم

ـــو  ـــو ت ـــرم بقیه ش ـــد ب ـــروت. بای ـــو هپ ـــرم ت ـــه دارم می ـــه دیگ ـــن ک ـــر: م عاب
ـــه  ـــم ک ـــت. اونی ـــه َهَمه س ـــوِن بی خوابی ـــه، درم ـــب قص ـــم، المّص ـــواب ببین خ
ـــنگین  ـــماش س ـــم چش ـــم اون ـــک کن ـــه نیســـت، ف ـــود دیگ ـــماش پشـــت در ب چش
ـــن  ـــد پاورچی ـــن بای ـــه خواب ـــه، هم ـــواب ببین ـــو خ ـــو ت ـــت بقیه ش ـــد رف ش
ـــن... ـــوب ببینی ـــای خ ـــوش، خواب ـــبتون خ ـــه، ش ـــدار نش ـــی بی ـــرم کس ب

همچیـــن میگـــی اینـــگار دختـــر رو از ســـر راه آوردم! ســـیزده تـــا بهـــار و زمســـتون آب 
پـــاش ریختـــم تـــا شـــده ایـــن ســـوگلی کـــه داری می بینـــی. حـــاال وقـــت بـــار دادنشـــه 
مفـــت بـــارش کنـــم بره؟! به ســـیزدهش نیـــگا نکـــن از آب و گل دراومدســـت، از این 
جینگیلیـــا نیســـت کـــه ســـرش تـــو دفتـــر کتاب باشـــه. مـــال زندگیـــه، از جمـــع کردن 
بچـــه و آب و جـــارو و رفـــت و روب بگیـــر تـــا اجـــاق و دیـــگ و زودپـــز همـــه رو حریفـــه.

باید حواست به همه  جا باشد.  گاهی یک نفر، بیرون خانه و توی محله، کاری می کند که هر چه کاشته ای بر باد می رود. 
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کودکانی که به زور به خانه بخت می روند!
ما ، شما و ایشان چه باید کنیم؟!

کف خیاابن

ــه  ــی کـ ــود، در حالـ ــه می شـ ــی« ترجمـ ــکار عمومـ ــتباه »افـ ــه اشـ ــاً بـ ــارت                                عمومـ عبـ
ـــکل دهنده   ـــه ش ـــت، بلک ـــی نیس ـــاً ذهن ـــده ای صرف ـــی پدی ـــر عموم ـــت. نظ ـــی« اس ـــر عموم ـــاً »نظ ـــای آن دقیق معن
ـــه  ـــروزه ب ـــن ام ـــا ذه ـــدرت میلیون ه ـــت. ق ـــز هس ـــود نی ـــت موج ـــده  وضعی ـــظ کنن ـــا حف ـــود ی ـــت موج واقعی
ـــدد  ـــم می پیون ـــه ه ـــواده ب ـــاع و خان ـــرف اجتم ـــت ُع ـــه دس ـــته ب ـــون گذش ـــه چ ـــدارس و البت ـــانه ها، م ـــیله  رس وس
و موضـــع تقریبـــاً واحـــدی را دربـــاره  مســـائل مختلـــف اجتمـــاع اتخـــاذ می کنـــد. موضعـــی کـــه در عمـــل، 
رفتـــار شـــهروندان را شـــکل می دهـــد. »کـــف خیابـــان«، بـــه همیـــن قـــدرت مرمـــوز می پـــردازد. قدرتـــی 
ـــرد.  ـــئت می گی ـــت از آن نش ـــک مل ـــرفت های ی ـــام پیش ـــب و تم ـــام مصائ ـــم تم ـــاید ندانی ـــم و ش ـــه از آن غافلی ک
ـــدان  ـــا هنرمن ـــه ت ـــادی گرفت ـــد ع ـــک کارمن ـــا ی ـــه دار ی ـــگان را ـ از زن خان ـــه هم ـــت ک ـــی اس ـــر عموم ـــرا نظ زی

شهیر و ورزشکاران بنام و نیز باالترین مقامات کشورـ  تا حد زیادی هدایت می کند. 

مصطفی جوان حدودا سی وپنج ساله ای 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 می دهد. در بین تماس های متعددش، پرسشها را 

پاسخ داد:
1. قبل از هر چیزی اجازه چنین ازدواجی رو ندن و در مرحله بعد زمانی که مشکات دخترشون رو دیدن، سعی کنن پیش 

خودشون نگهش دارن.
2. کمک مالی به این خانواده.

3. ان جی او 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.

4. دولت نباید اجازه بده که این طور ازدواج ها رخ دهد. باید قانونی گذاشته بشه تا جلوی این اتقاقات گرفته بشه.
5. هر کسی اطرافیان خودش رو حمایت کنه.

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:
1. خانواده این بچه وظیفه ای نداشتند. چون ذهن و فکرشان از اعتیاد مسموم بوده و اراده ای از 

خودشان نداشتند جهت تصمیم گیری. متاسفانه اگر کسی به مواد مخدر اعتیاد پیدا کند، فقط مواد مخدر 
است که برای او تصمیم گیری می کند.

2. راهنمایی و مشاوره دادن به این خانواده ها. آگاه کردنشان از پیش آمدهای بعدی این اتفاق.
3. مهمترین بخش راهنمایی به عهده ان جی اوهاست.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 مثا در خیاطی استعداد داشته باشد. سعی کنند استعدادیابی اش کنند تا بتواند با 

انجام کاری که در آن عاقه و توانایی دارد، به شکل سالمی به اجتماع بازگردد.
4. دولت وظیفه وضع قانون برای جلوگیری از این بحران را دارد. منتهی با توجه به تداخل پیدا کردن 

قانون و شرع کمی کار سخت شده.
5. همان فرهنگ  سازی مهمترین قسمت است. این که من تغییر کنم و سعی کنم دیدگاه یک نفر دیگر 
در کنار خودم را نیز درباره موضوع ازدواج کودکان تغییر دهم. همه مردم باید بخواهند تا ازدواج 

اجباری کودکان پایان یابد.

فریده زنی سی وپنج 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 می کند. کمی پیش از تعطیلی داروخانه، سواالت خود را از او 
پرسیدم:

1. خانواده اش در زمان انجام این کار آن قدر محتاج و درگیر اعتیاد بودن که بدون شک از روی فکر 
عمل نکردن. در آن زمان مهم ترین مسئله برای مادر این بچه تامین مواد مخدرش بوده.

2. اگر منظورت همین حاالست که توقع میره کسایی که دستشون به دهنشون می رسه بهش کمک مالی 
بکنن. اون زمان هم اگر به مادرش کمک مالی می شد شاید حاضر نمی شد دخترش رو به زور شوهر بده.

3. باید کمکشون کنن. خیلی وقتا اگه از نظر مالی یه نفر رو حمایت کنن، عمده مشکات اون فرد 
برطرف می شه.

4. دولت؟ مگه دولتها کا وظیفه ای انجام می دن؟ حتی مطمئنم چون شناسنامه نداره یارانه هم بهش 
نمی دن!

5. نباید همدیگرو تنها بذارن. اگه کسی رو دیدن که هم چین مشکلی داره، دست به دست هم بدن و 
کمکش کنن.

جهان در یک فروشگاه مواد غذایی کار می کند. 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 هم کام شدم. با توجه 
به شلوغی مغازه و وقت کم، جوابهایش مختصر بود:

1. باید برای حفظ آبروی دخترشان از انجام چنین کاری خودداری 
می کردند.

2. حل مشکل اعتیاد.
3. آموزش به مردم. مهمترین چیزی که باید آموزش داد » مهارِت نه 

گفتن« است. خیلی از مشکات برای این به وجود می آید که بلد نیستیم 
نه بگوییم.

4. مهم ترین چیز همان حل مشکل اعتیاد است. چون منشاء و دلیل این 
اتفاق اعتیاد بوده.

5. همان آموزش و حل مشکل اعتیاد. تأسیس مکانهایی برای نگهداری 
این افراد.

در همسایگی مان یک آموزگار بازنشسته زندگی می کند. ظهر وقتی 
که به سمت منزل می رفتم او را دیدم و موقعیت را جهت طرح پرسشها 

مناسب دیدم. عکس العملش عادی بود، گویا نظیر چنین ماجرای تلخی را 
بارها شنیده باشد:

1. باید از بچه حمایت کنند. چه مادرش وچه اقوام نزدیکش برای 
جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید همکاری کنند.

2. شناسایی چنین خانواده هایی و معرفی آنها به موسسات خیریه.
3. این که 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.

4. دولت باید جلوی چنین ازدواج هایی را بگیرد. برای این کار باید 
قانون محکمی وضع کند و الزم است یک نظارت قوی و ضمانت اجرایی 

پشت این قانون باشد.
5. باید این خانواده ها را بشناسند و با کمک موسسات خیریه برای کمک 

به آنها اقدام کنند.

»کـــف خیابـــان« ایـــن بـــار بـــه موضـــوع ازدواج کـــودکان می پـــردازد. وضعیـــت واقعـــی یـــک 
ــان  ــودک در کرمـ ــک کـ ــت یـ ــهر و وضعیـ ــن شـ ــهروندان ایـ ــن از شـ ــد تـ ــرای چنـ ــهد بـ ــودک در مشـ کـ

برای تنی چند از مردمانش روایت می شود و پرسش های زیر مطرح می گردد: 
1. وظیفه  خانواده این کودک چیست؟
2. وظیفه  ما به عنوان شهروند چیست؟

3. وظیفه ان جی او ها چیست؟
4. وظیفه دولت چیست؟

5. کل مردم دنیا وظیفه شان چیست؟
ــه اســـت.  ــار مختلـــف و توســـط چنـــد تـــن از داوطلبـــان جمعیـــت صـــورت گرفتـ ــا اقشـ گفتگوهـــای بـ

ابتدا داستان یک زندگی مطرح و پاسخ ها به سواالت فوق، در ادامه  می آید. 

ـــدرش  ـــوده، پ ـــاردار ب ـــی او را ب ـــته و وقت ـــاد داش ـــادرش اعتی ـــن دارد. م ـــال س ـــد و 27 س ـــار فرزن ـــون چه ـــره اکن زه
ـــه  ـــور ب ـــادرش، مجب ـــی م ـــواد مصرف ـــن م ـــرای تأمی ـــالگی ب ـــد. در 12 س ـــان می کن ـــده و ترکش ـــوع ش ـــه موض متوج
ـــدارد،  ـــنامه ن ـــره شناس ـــون زه ـــه چ ـــت ک ـــن اس ـــادر ای ـــه م ـــود. بهان ـــان می ش ـــی در همسایگی ش ـــا موادفروش ازدواج ب
ـــن ازدواج  ـــه ای ـــن ب ـــره ت ـــت و زه ـــر اس ـــال بزرگ ت ـــن س ـــرد از او چندی ـــد. م ـــری ازدواج کن ـــردِ دیگ ـــا ف ـــد ب نمی توان
ـــرای  ـــزاری ب ـــه اب ـــد ب ـــتر می شـــود و از روز بع ـــا او همبس ـــرد، ب ـــادر و م ـــای م ـــه زور شـــکنجه ه ـــه ب ـــا آن ک ـــد. ت نمی ده
حمـــل ســـاح و مـــواد شـــوهرش تبدیـــل می شـــود. مـــردی کـــه در دو ســـال آخـــر زندگـــی مشترکشـــان بـــه شیشـــه معتـــاد 
ـــواد  ـــاق م ـــروش و قاچ ـــرم ف ـــه ج ـــش ب ـــاه پی ـــد م ـــه چن ـــا اینک ـــرد. ت ـــدت می گی ـــش ش ـــکنجه های ـــود و ش می ش

مخدر اعدام می شود. او این روزها با کار کردن در خانه ها به سختی امرار معاش می کند. 

Public Opinion 

داستان دو شهر

پاسخ ها

داستاِن اول دختری از کرمان

ـــا در  ـــه م ـــم وظیف ـــم نمی دانی ـــهروندان ه ـــا ش ـــی م ـــه حت ـــت ک ـــن اس ـــش ای حقیقت
مقابـــل ایـــن بچه هـــا چیســـت. در ذهنمـــان کمتـــر بـــه چنیـــن چیـــزی فکـــر کرده ایـــم.

مثا چند وقت می دیدیم خبری از یکی از پسرهای کوچک  6-7 ساله مان نیست.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ارسالن کارمند مرکز بهداشت جنوب کرمان است. در جهت معرفی مناطق محروم و رساندن 
مشکاتشان به گوش مسئولین، بسیار فعال است. او یکی از اشخاصی بود که در برگزاری آیین 

کوچه گردان عاشق در سال 95 ) از قدیمی ترین 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 ارسان و در دسترس نبودن ایشان از طریق تلگرام سواالت خود را 
برایش مطرح کردم:

1. با توجه به اینکه خانواده این دختر یک خانواده آسیب پذیر و فقیر بوده اند، لذا عما توانایی کمک 
برای بهبود وضعیت این کودک نداشتند، برای همین حتی اگر می خواستند هم باز هم مانعی بر سر راه 

بهبود شرایط کودکشان بوده اند.
2. اوال ما شهروندان نباید برچسب بزنیم و نگاه کلیشه ای توام با ترحم به این عزیزان داشته باشیم. دوم 

آن که می توانیم یک بسیج عمومی از همیاری مردمی برای اشتغال و توانمندسازی این زن داشته باشیم،  
به فرزندانش همچون فرزندان یک خافکار ننگریم با همیاری مردم نگزاریم فرزندانش جا پای پدرشان 

بگذارند و حداقل اگر مرهم نیستیم زخمی بر روان زخم خورده اش نباشیم.
3. سازمان های مردمی  میتوانند واسط بین این خانواده ها و نهادهای حمایتی باشند.

4. با توجه به اینکه نهادهایی همچون بهزیستی وکمیته امداد زیر نظر دولت در حال فعالیت هستند لذا 
دولت می تواند از طریق این دو ارگان مشکات بسیاری را کاهش دهد.

5. ما به مردمِی مشارکت جو، همیار و آگاه نیاز داریم؛ در این صورت است که کودکان دیگری 
سرنوشتی مشابه سرنوشت زهره نخواهند داشت.

نگار 25 سال دارد و پرستار بخش آی سی 
یو بیمارستان است. ظهر وقتی برای ماقات یکی 

از دوستانم که بستری شده بود به بیمارستان رفته 
بودم، با نگار صحبت کردم:

1. اینکه 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.
2. اینکه 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.
3. باید 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.
4. با در اختیار گذاشتن امکانات در اختیار این 

افراد از بروز چنین مشکاتی جلوگیری کند. 
اشتغال زایی مهمترین کاری است که دولت توان و 

وظیفه انجام آن را دارد.
5. کل 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 دقیقه ای از وقتش را در 

اختیارم قرار بدهد تا سواالتم را از او بپرسم و او با کمال میل قبول کرد:
1. این بوده که اجازه ازدواج تا سنی که واقعا درکی از ازدواج نداره رو  نده، باید حق انتخاب 

می داد و وقتی که خود کودک راضی نبود مجبورش نمی کرد.

2. در حال حاضر کمک مالی به اون و بچه هاش وظیفه ماست.
3. این 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.
4. مبارزه جدی با مواد مخدر و اینکه این جور خانواده ها رو شناسایی کنه تا بتونه حمایتشون کنه.

5. اعتیاد رو بشناسن و عاقبتش رو بدونن. به خواسته های هم احترام بذارن؛ مخصوصا در مقوله 
ازدواج، اجبار به خرج ندن.

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 خلوت تر بود به سراغش رفتم و با او به گفتگو 

نشستم:
1. بزرگترین 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.
2. ما 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 
ان جی او ها کمک کنیم. چون ان جی او ها محبوبیت و مقبولیت بیشتری بین مردم دارن. دلیلش هم 

اینه که از دل مردم بلند شدن.
3. رسیدگی به بچه ها و این جور خانواده ها. سعی کنن جواب اعتماد مردم رو با فعالیت های 

خوبشون بدن. 
4. به دولتها اعتمادی نیست. چون اغلب صادق نیستن. اصا دولت نباید توی همچین مواردی وارد 

بشه. خودش دور باشه و فقط ان جی او ها رو حمایت کنه کافیه.
5. حمایت مادی و معنوی از خانواده های این چنینی.

دولـــت بایـــد جلـــوی چنیـــن 
ازدواج هایـــی را بگیـــرد. بـــرای 
ـــی  ـــون محکم ـــد قان ـــن کار بای ای
وضـــع کنـــد و الزم اســـت یـــک 
نظـــارت قـــوی و ضمانـــت اجرایـــی 
پشـــت ایـــن قانـــون باشـــد.

همـــه مـــردم بایـــد بخواهنـــد تـــا ازدواج اجبـــاری کـــودکان پایـــان یابـــد.

اطـــالع دقیقـــی نـــدارم کـــه 
ان جـــی او هـــا چـــه وظایفـــی 
دارنـــد یـــا در مقابـــل ایـــن 
ــی  ــه وظایفـ ــودکان چـ کـ
می کننـــد دنبـــال  را 

معضـــل ازدواج زود هنـــگام 
صرفـــاً یـــک معضـــل فـــردي 
ــه  ــت، بلکـ ــي نیسـ و خانوادگـ
ـــار  ـــاي زیانب ـــل پیامده ـــه دلی ب
اجتماعـــي، مربـــوط بـــه کل 
جامعـــه تلقـــي مي گـــردد و راه 
ـــد ـــز مي طلب ـــي نی ـــل اجتماع ح

معلوم شد یک نفر از اراذل محل برش می دارد و می برد سرِ کار و آخر شب هزار تومان یا یک بادکنک و شکات می دهد و ولش 
می کند. 

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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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 ذهنی اش بوده است:

1. نباید دختران را در سنین کم مجبور کنند تا با مردانی ازدواج نمایند که از لحاظ سن از 
آنها بزرگتر هستند. به نظرِ این دختران در خانواده های شان 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.
2. معضل ازدواج زود هنگام صرفاً یک معضل فردي و خانوادگي نیست، بلکه به دلیل پیامدهاي 
زیانبار اجتماعي، مربوط به کل جامعه تلقي مي گردد و راه حل اجتماعي نیز مي طلبد: 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 .
 3. چون 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. ان جی او ها 
می توانند این جور 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.
4. برای محو این مشکات باید به توسعه اقتصادی، رفع بیکاری و اشتغال زایی توجه جدی 
صورت بگیرد. دولت باید تمام افرادی که در این قضایا دخالت دارند را تحت پیگرد قانونی 

قرار دهد. 
5. در کل دنیا ازدواج های در سنین پایین را نقض حقوق بشری دختران می خوانند و می گویند 

برای جلوگیری از این عمل باید تمام اقدامات الزم انجام شود.

سمیر 20 ساله اهل سیستان و بلوچستان و دانشجوی دانشگاهی در مشهد است. با کمبود امکانات اولیه  زندگی کاما آشناست ولی با 
شنیدن داستان به فکر فرو می رود و آهی عمیق می کشد و جواب سواالت مرا می دهد:

1. مسلما باید محل زندگی خود را تغییر دهند.
2. شهروندان باید رفتار خود را در مواجهه با این افراد اصاح کنند تا آنها مجبور به دوري از جامعه نباشند. کمک به نهادهایي که 

فرآیند شناسایي خانواده های محروم را انجام ًمي دهند نیز یکی دیگر از وظایف هر شهروند است.
3. شناسایي و اقدام به درمان و حمایت از آنها تا به حال قبلي بازگردند و البته فرهنگ سازي.

4. دولت باید تا حد امکان سازمان هاي حمایتي به وجود بیاورد و از آن ها پشتیباني کند.
5. هر کسي با هر توانی که دارد با نهادهای مردمی و دولت همکاري کند.

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

1. خانواده می تواند از نهادهای حمایت کننده مانند کمیته امداد یا بهزیستی 
کمک بگیرد.

2. به نظر من شاید نتوانیم برای این خانواده ها کاری انجام دهیم؛ اما می توانیم در 
صورتی که سرپرستی بچه ها از خانواده سلب شده باشد، سرپرستی آنها را قبول 

کنیم.
3. اطاع دقیقی ندارم که ان جی او ها چه وظایفی دارند یا در مقابل این کودکان 

چه وظایفی را دنبال می کنند.
4. دولت فکری به حال این قبیل از مسائل نمی کند. 

5. در این مورد هم نمی دانم، اینکه وظیفه ی مردم در دنیا چیست، نمی توانم 
پاسخ دقیقی بده. 

عماد که در زمینه آسیب شناسي اجتماعي فعالیت مي کند، بعد از شنیدن داستان طوری به فکر فرو رفت که انگار در فکرش کتابها را ورق می زند تا ریشه های این 
مشکات را پیدا کند.

 1. تغییر محل زندگي. 
 2. اجراي دستورات دیني در جهت همسایه داري و کمک کردن، اجراي وظایف انساني و اجتماعي. 

 3. پیدا کردن خانواده ها و افراد آسیب دیده و کمک به آنها، آموزش خانواده ها به خصوص در زمینه آشنایی با تبعات مصرف مواد مخدر و تأثیرات آن روي فرزندان.
4. تقویت سازمان هاي مرتبط با حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست.

5. تشکیل کمیته مخصوص مبارزه با اعتیاد در سازمان ملل و افزایش همکاري کشورهاي مختلف در این زمینه.

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. 
1. خانواده 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.
2. ان جی او ها به عنوان نهادی یاری رساننده به این افراد می توانند 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.

3. به نظر بنده وظیفه ما به عنوان شهروند شناسایی این افراد و معرفی آنان به ان جی او ها و 
موسسات خیریه و یا در حد توان کمک های مالی هدفمند و تامین هزینه های تحصیل یا 

مداوای بیماری این افراد می تواند باشد.
4. وظیفه دولت حمایت از ان جی او 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 تاش برای از بین بردن فقر در جامعه است .

5. همان وظیفه شهروندان.

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 

فعالیت کرده و به خوبی با مناطق حاشیه آشنایی 
دارد. 

1. این خانواده اگر می توانستند مسیئولیتشان را 
درست انجام می دادند و اجازه نمی دادند کار به اینجا 

برسد. شرایط خاص این خانواده ها، آنها مجبور 
می کند که تصمیمات این چنینی بگیرند.

2. ما نمی توانیم دخالت مستقیم در زندگی خصوصی 
این افراد داشته باشیم. تنها کاری که می توانیم انجام 
دهیم معرفی این خانواده ها و تخلفاتی که می کنند به 

سازمانهای مربوطه است.
3. اولین وظیفه، شناسایی این اقشار است و معرفی 

به سازمانها و ادارات حمایت کننده تا خانواده تحت 
پوشش قرار گیرد و یا سازمانهای حمایتی خصوصی 
که بودجه های مخصوصی برای این موارد دارند که 

آنها از کودکان در مقابل خانواده هایشان حمایت 
کنند  و حتی بچه هایشان را از آنها بگیرند.

4. حمایت از ان جی او های مردمی که در این زمینه 
کار می کنند، حمایتهای مادی و معنوی و همچنین 

دادن اختیارات قانونی به آنها که این ان جی او ها 
بتوانند با آن اختیارات از این فرزندان حمایت 

کنند.
5. یکی از کارها حمایت از ان جی او های داخلی ای 

است که دارند با همکاری با سازمان ملل کمک می 
کنند و در اختیار گذاشتن بودجه ها و خدمات و 

امکانات.

ســـمانه دختـــر بـــزرگ خانـــواده اســـت و وظیفـــه او در مواقعـــی کـــه مـــادر جهـــت تکدی گـــری خانـــه را تـــرک می کنـــد، نگهـــداری از بچه هـــای کوچک تـــر 
ـــه ازدواج  ـــِل  نداشـــتن مـــدارک هویتـــی ِ معتبـــر( تـــن ب ـــه دلی ـــه دلیـــل نبـــود امـــکان تحصیل)ب ـــواده و ب ـــر طبـــق رســـوم و اصـــرار خان اســـت. او در 13 ســـالگی و ب
ـــادرش  ـــه م ـــه خان ـــود و ب ـــی ش ـــدا م ـــرش، از او ج ـــدید همس ـــتم های ش ـــرب و  ش ـــن و ض ـــقط جنی ـــار س ـــل دو ب ـــس از تحم ـــالگی پ ـــن 15 س ـــد. در س می ده
ـــرایط  ـــتی از ش ـــاع بهزیس ـــس از اط ـــد. پ ـــوت می کن ـــواد ف ـــرر دود م ـــاق مک ـــی از استنش ـــی ناش ـــوارض تنفس ـــر ع ـــمانه براث ـــه س ـــه ماه ـــر س ـــردد. خواه بازمی گ
ـــه  ـــادر ک ـــد. م ـــان می نماین ـــت آن ـــه و وضعی ـــی خان ـــه بررس ـــدام ب ـــد و اق ـــر می زنن ـــان س ـــی آن ـــل زندگ ـــه مح ـــازمان ب ـــن س ـــددکاران ای ـــودکان، م ـــن ک ای
ـــد. ـــاره می کن ـــه ای اج ـــران خان ـــیه ته ـــرده و در یکـــی از محـــات حاش ـــفر ک ـــران س ـــه ته ـــرعت ب ـــه س ـــنایان ب ـــک یکـــی از آش ـــا کم ـــد، ب ـــر می کن ـــاس خط احس

داستاِن دوم: دختری از مشهد 

پاسخ ها

ایمان، 34 ساله، فوق لیسانس گردشگری، مترجم و مولف کتاب است. شاید به همین خاطر، جواب سواالت را با شرح و بسط کامل بیان می کند: 
1. به نظر شما خانواده ای که در منجاب اعتیاد غوطه ور شده است، می داند 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.
2. حقیقتش این است که حتی ما شهروندان هم نمی دانیم وظیفه ما در مقابل این بچه ها چیست. در ذهنمان کمتر به چنین چیزی فکر کرده ایم .

3. سازمان های عام المنفعه حتما کارهایی را انجام داده اند. اما این فعالیت ها آنقدر ساکت و بی خبر دنبال شده است که عموم مردم دقیقا نمی دانند چطور 
یک سازمان مردم نهاد کمک می کند. آیا کمک مالی می شود؟ از خانواده ها چطور حمایت می شود؟ من به عنوان یک شهروند با سازوکارهای دقیق فعالیت 

ان جی او ها آشنایی کاملی ندارم.
4. دولت باید نهاد قانون گذار باشد. مدتهاست که بحث کودکان بدسرپرست یا فاقد هویت به عنوان یک معضل دیده می شود. اما هم چنان خاءِ قانون در 

این زمینه دیده می شود.
5. صحبت کردن در ارتباط با وظیفه مردم دنیا، یک جور آرمانگرایی ست. اگر بخواهیم در موردش حرف بزنیم کاما انتزاعی می شود.

ما 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 ان جی او ها کمک 
کنیم. چون ان جی او 
ها محبوبیت و 
مقبولیت بیشتری 
بین مردم دارن. 
دلیلش هم اینه که از 
دل مردم
 بلند شدن.

یا بچه ها می آمدند و می گفتند »یه پسره ما رو توی پارک می زنه ...« یک پسر جوان دیگر بود که می رفت و پول بچه هایی که سر چهار راه کار می کردند را به زور می گرفت.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ساعت تفکر

اول شخِص ظالم، دوم شخِص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
اگر غایب باشیم، ظلمت فزونی می گیرد!

رویای 
ناتمام

نوعروسان عروسک  به  دست

هد
مش

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

 عروس خطابش کردند.

نگاهی نزدیکتر به وضعیت ازدواج در پنج شهر مشهد ، تبریز،کرمانشاه، ساری و قم

زیبا، دختری بود که از ۱2 سالگی 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، ماه ها و سال ها 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 سفره ای 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.

محیا واحدی

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

ـــا  ـــد و ب ـــتگان می رون ـــوام و بس ـــا اق ـــد. ب ـــازه می گیرن ـــر اج ـــواده دخت ـــر از خان ـــواده پس ـــوچ، خان ـــاي بل ـــواده ه در خان
ـــرار  ـــها ق ـــر فارس ـــت تاثی ـــق تح ـــن مناط ـــا در ای ـــوچ ه ـــی بل ـــم عروس ـــد. مراس ـــد می کنن ـــا عق ـــکه ه ـــه و س ـــن مهری تعیی
ـــواده بیشـــتر می شـــود، پایبنـــدی  ـــی کـــه معضـــات خان ـــه میزان ـــواده اســـت و ب ـــی خان ـــا در شـــرایط معمول ـــه اســـت. اینه گرفت
ـــود. ـــی می ش ـــادی تلق ـــیار ع ـــری بس ـــا ام ـــراي بلوچ ه ـــگام ب ـــود. ازدواج زود هن ـــر می ش ـــز کمت ـــم نی ـــن مراس ـــه ای ب
در فـــارس هـــا از دالیـــل ازدواج کـــودک اول از هـــر چیـــز بـــه مشـــکات اقتصـــادی خانـــواده می تـــوان اشـــاره 
ـــواده  ـــاد خان ـــد. اعتی ـــم می کنن ـــواده را ک ـــی خان ـــار مال ـــر ب ـــه ظاه ـــدان، ب ـــگام فرزن ـــا ازدواج زود هن ـــه ب ـــرد ک ک
نیـــز از دالیـــل پـــر رنـــگ اســـت. ازدواج در فارســـها در ایـــن محـــات بـــا شـــیوه خواســـتگاری ســـنتی انجـــام 
ـــاد و  ـــواده دام ـــا خان ـــنگین ب ـــیله س ـــه وس ـــد تک ـــکن و چن ـــه مس ـــد. تهی ـــن می کن ـــاد تعیی ـــه را دام ـــود. مهری می ش
ـــور  ـــه، مجب ـــه جهیزی ـــرای تهی ـــر، ب ـــب دخت ـــا اغل ـــن خانواده ه ـــه در ای ـــد. ک ـــروس می باش ـــواده ع ـــا خان ـــه ب جهیزی
بـــه کار می شـــود. فارســـهای ایـــن منطقـــه حساســـیت بیشـــتری بـــرای ازدواج نکـــردن کـــودکان خیلـــی کوچـــک 
ــت. ــرح نیسـ ــادی دارد مطـ ــات زیـ ــه معضـ ــی کـ ــز در خانواده هایـ ــیت نیـ ــن حساسـ ــا ایـ ــد؛ امـ ــان می دهنـ نشـ
مهریـــه  پرداخـــت می شـــود.  ابتـــدا  مهریـــه در  معمـــوالً  منطقـــه  ایـــن  افغانســـتاني  در خانواده هـــای 
می توانـــد از مبلـــغ کـــم تـــا 20 یـــا 30 میلیـــون تومـــان باشـــد و گاهـــی دامـــاد مجبـــور می شـــود 
قـــرض کنـــد و ایـــن مبلـــغ را بپـــردازد تـــا خانـــواده عـــروس اجـــازه ازدواج بدهنـــد؛ ولـــی ایـــن 
ــت. ــاوت اسـ ــتند، متفـ ــی هسـ ــیبهای اجتماعـ ــات و آسـ ــر معضـ ــه درگیـ ــی کـ ــم در خانواده هایـ ــوع هـ موضـ
ـــي  ـــود؛ کودک ـــت نمي ش ـــز ثب ـــن نی ـــن پایی ـــا در س ـــوند و ازدواج آنه ـــد مي  ش ـــي متول ـــدون اوراق هویت ـــودکان ب ک
کـــه بـــه دنیـــا مي آورنـــد نیـــز بـــدون اوراق هویتـــي متولـــد مي شـــود و ایـــن چرخـــه مـــدام تکـــرار مي شـــود.

می رفتیم و شده با صحبت و اگر نه با داد و بی داد و تهدید و به پلیس زنگ زدن و ... سعی می کردیم خطر را از 
بچه های مان دور کنیم. 

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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روستاي یایچي؛ واقع در عجب شیر 
ـــک  ـــراي ی ـــر ب ـــود. اگ ـــترک مي ش ـــي مش ـــکیل زندگ ـــه تش ـــار ب ـــالگي ناچ ـــزده س ـــر در پان ـــالگي و پس ـــازده س ـــر در ی دخت
ـــته  ـــان داش ـــا خواه ـــه از قض ـــي ک ـــا دختران ـــدارد؛ ام ـــان« ن ـــر »خواه ـــد، دیگ ـــتگاري نیای ـــالگي خواس ـــزده س ـــا پان ـــر ت دخت
ـــه ازدواج  ـــد و ب ـــه دارن ـــگاه عاق ـــه و دانش ـــل در مدرس ـــه تحصی ـــه ادام ـــد. ب ـــیار ناراضي ان ـــم بس ـــن ک ـــد، از ازدواج در س ان
ـــد را  ـــه بع ـــی ب ـــع راهنمای ـــل در مقط ـــه تحصی ـــرای ادام ـــی ب ـــات کاف ـــم امکان ـــی ه ـــد؛ ول ـــاال متمایلن ـــه ب ـــالگي ب از 25 س
ـــد  ـــا معتقدن ـــواده ه ـــم خان ـــد( و ه ـــیر برون ـــب ش ـــهر عج ـــبانه در ش ـــه ش ـــه مدرس ـــد ب ـــل بای ـــه تحصی ـــرای ادام ندارند)ب
ـــه  ـــند. ب ـــی برس ـــوغ جنس ـــه بل ـــپس ب ـــد و س ـــود بپذیرن ـــري خ ـــه همس ـــخصی را ب ـــد و ش ـــد کنن ـــدا عق ـــد ابت ـــران بای دخت

اصطاح خودشان دختر مي بایست پیش از اینکه »چشم و گوشش باز شود ازدواج کند«. 

روستاي تازه کند آخوند مرند 
ـــاالی 25  ـــال و ب ـــدودی ازدواج 9 س ـــوارد مح ـــالگی. در م ـــا 25 س ـــالگی ت ـــت: از 12 س ـــر اس ـــن ازدواج متغی ـــتره س گس
ـــاره  ـــی درب ـــه اطاع ـــچ گون ـــد، هی ـــی کنن ـــالگی ازدواج م ـــا 15 س ـــن 12 ت ـــه در س ـــی ک ـــود دارد.  دختران ـــم وج ـــال ه س
ـــد  ـــاق جدی ـــک اتف ـــه ی ـــا تجرب ـــل ازدواج آنه ـــا دلی ـــد. تنه ـــویی ندارن ـــط زناش ـــواده و رواب ـــکیل خان ـــترک، تش ـــی مش زندگ
ـــل،  ـــن عام ـــد. مهمتری ـــواده دارن ـــه در خان ـــت ک ـــی اس ـــای عاطف ـــود ه ـــردن کمب ـــرف ک ـــوارد برط ـــاره اي از م و در پ
ـــه«. ـــط همین ـــردم فق ـــی ک ـــر م ـــم، فک ـــروس بش ـــتم ع ـــت: » می خواس ـــان اس ـــان در زندگی ش ـــوع و هیج ـــک تن ـــاد ی ایج

ــاق  ــتند، طـ ــال هسـ ــاالي 30 سـ ــر بـ ــال حاضـ ــد و در حـ ــن ازدواج کرده انـ ــنین پاییـ ــه در سـ ــي کـ در زنانـ
عاطفـــي بســـیار دیـــده مي شـــود. کودکانـــي کـــه بـــه اختیـــار در زیـــر ســـن 15 ســـال ازدواج مـــی کننـــد، در 

سال اول زندگی، آسیب های روحی را که ناشی از روابط جنسی است تجربه مي کنند. 

روستاي االمق 
خـــود  زندگـــي  ســـالگي   17 در  پســـر  و  دختـــر  و  مي شـــود  جـــاري  عقـــد  ســـالگي   11 در 
می کننـــد،  ازدواج  کـــم  ســـن  در  خـــود  تمایـــل  بـــا  اینکـــه  بـــا  مي کننـــد.  آغـــاز  را 

بعد از گذر 3 تا 4 سال، از ازدواج زودهنگام خود پشیمان می شوند. 

روستاي پیر باال 
دوران  معمـــوال  و  اســـت  ســـالگی   12 ســـن  در  ازدواج  مشـــوق  حاکـــم،  فرهنـــگ 

عقد طوالنی مدتی ندارند و حدود یک سال بعد وارد زندگی مشترک می شوند. 

ــه  ــق بـ ــاری متعلـ ــه آمـ ــترین جامعـ ــت بیشـ ــرار گرفـ ــه قـ ــورد مطالعـ ــاری مـ ــه در سـ ــی کـ ــان مناطقـ در میـ
منطقـــه غربـــت نشـــین نوبنیـــاد و غفـــاری اســـت. در محلـــه غفـــاری، ســـن متـــداول ازدواج دختـــران و پســـران 

11 تا 15 سال است. ازدواج کودک را می توان از یک جنبه به دو دسته کلی تقسیم کرد: 
ازدواج اجباری:  بدون در نظر گرفتن خواست و عاقه فرزندان و صرفا بر اساس تصمیم سرپرست  

 ازدواج خودخواسته: تن دادن کودک به ازدواج با خواست و عاقه خود  
ـــن  ـــع ای ـــی در واق ـــرد در انجـــام عمـــل هســـت؛ ول ـــم و اراده خـــود ف ـــر نشـــانگر تصمی ـــته در ظاه ـــا اینکـــه واژه ی خودخواس ب

خواست ظاهری برخاسته از فرهنگی است که فرد را به سوی ازدواج زودهنگام سوق می دهد.  
شماری از دالیل تمایل به ازدواج در سنین کودکی در این محات به شرح زیر است: 

ســـبب  جنســـی،  مســـائل  بـــا  کودکـــی  دوران  از  فـــرد  رویارویـــی  زودرس:  بلـــوغ 
هـــا  محلـــه  ایـــن  در  پســـران  و  دختـــران  عمومـــا  می شـــود.  کـــودک  زودرس  بلـــوغ 

از سنین 8- 9 سالگی به یکدیگر عاقه مند شده و  نسبت به هم نگاهی جنسی دارند. 
چـــون  مســـائلی  وجـــود  بـــا  خانـــواده:  بـــد  شـــرایط  از  شـــدن  دور  و  شـــدن  مســـتقل  بـــه  عالقـــه   
چـــه  هـــر  دارنـــد  تمایـــل  کـــودکان  خانـــه،  فضـــای  در  و...  خشـــونت  اعتیـــاد،  مالـــی،  فقـــر 

زودتر از خانه دور شوند و سریع ترین و در دسترس ترین راه برایشان ازدواج است. 
ـــد و ازدواج  ـــالگی برس ـــن 18 س ـــه س ـــری ب ـــه دخت ـــرد ک ـــت، نمی پذی ـــگ غرب ـــی: فرهن ـــای اجتماع ـــا و باوره ـــنت ه  س
نکـــرده باشـــد. گویـــی زنـــان در ایـــن جوامـــع تنهـــا بـــا ازدواج و فرزنـــدآوری اســـت کـــه هویـــت می گیرنـــد 
و عمومـــاً نقشـــی جـــز ایـــن بـــرای زن متصـــور نمی شـــوند. چنان چـــه بارهـــا در طـــول تحقیـــق و مصاحبه هـــای 
ــوع را  ــن موضـ ــی ایـ ــان مختلفـ ــودک، زنـ ــون ازدواج کـ ــی)ع( پیرامـ ــام علـ ــت امـ ــمینار جمعیـ ــا سـ ــط بـ مرتبـ

مطرح کردند که اگر ازدواج نکنیم چه کار کنیم؟ کار دیگری از دستمان بر نمی آید... 
ســـواد آمـــوزی و ادامـــه تحصیـــل: ایـــن موضـــوع کـــه می توانـــد عاملـــی بازدارنـــده بـــرای ازدواج 
ــی  ــد. عواملـ ــمار نمی آیـ ــه شـ ــی بـ ــز اهمیتـ ــئله حائـ ــت مسـ ــگ غربـ ــد، در فرهنـ ــودک باشـ ــگام کـ زودهنـ
ــل، دور  ــارج تحصیـ ــن مخـ ــی در تأمیـ ــودک، ناتوانـ ــه کار کـ ــاز بـ ــواده، نیـ ــی خانـ ــر مالـ ــاد، فقـ ــون اعتیـ چـ
ــه  ــدم ورود بـ ــبب عـ ــه درس و... سـ ــودک بـ ــتن کـ ــه نداشـ ــی، عاقـ ــل زندگـ ــل از محـ ــل تحصیـ ــودن محـ بـ

مدرسه یا ترک تحصیل می شود و بنابراین مانعی بر سر راه ازدواج به حساب نمی آید. 
در فرهنـــگ غربـــت فاصلـــه چندانـــی میـــان کودکـــی و ازدواج وجـــود نـــدارد. بـــه همیـــن دلیـــل فـــرد زمـــان 
ـــدری دارد. ـــادری و پ ـــش م ـــع آن نق ـــه تب ـــری و ب ـــش همس ـــای نق ـــت ایف ـــی جه ـــب آمادگ ـــرای کس ـــی ب ـــیار کم بس
از آنجـــا کـــه دختـــران از همـــان ابتـــدای کودکـــی در ایـــن محـــات وظایفـــی نظیـــر رســـیدگی بـــه امـــور 
ـــا  ـــدی ب ـــا ح ـــد، ت ـــده دارن ـــه عه ـــذا را ب ـــخ غ ـــت و طب ـــواده، نظاف ـــر خان ـــدان کوچکت ـــداری از فرزن ـــزل، نگه من
وظایـــف همســـری تعریـــف شـــده در ایـــن فرهنـــگ آشـــنا می شـــوند؛ ولـــی وضـــع در مـــورد پســـران کامـــًا 
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 اســـتقالی 

که دختر و پسر به امید دستیابی به آن زندگی خود را شروع کردند، تحقق نمی یابد. 
ـــی  ـــه جنس ـــر رابط ـــوادی و... ه ـــی س ـــی، ب ـــدم آگاه ـــی، ع ـــی و فرهنگ ـــر مال ـــون فق ـــائلی چ ـــود مس ـــل وج ـــه دلی  ب
ـــرل  ـــرای کنت ـــی ب ـــچ اقدام ـــق، هی ـــن مناط ـــم در ای ـــت بگویی ـــر اس ـــود و بهت ـــر ش ـــارداری منج ـــه ب ـــت ب ـــن اس ممک
تعـــداد فرزنـــدان صـــورت نمـــی گیـــرد. بنابرایـــن کودکانـــی زاده می شـــوند کـــه والدینشـــان، خـــود هنـــوز 

کودک بوده و توانایی تصمیم گیری درست و منطقی را در مورد مسائل فرزندانشان ندارند.  
ـــی  ـــه راحت ـــن ب ـــود والدی ـــب می ش ـــر موج ـــاد و فق ـــا اعتی ـــن ب ـــری والدی ـــه درگی ـــر اینک ـــه دیگ ـــورد توج ـــه م نکت
ـــی  ـــی تلق ـــث بی اهمیت ـــودک مباح ـــده ک ـــل و آین ـــش، تحصی ـــت، آرام ـــون امنی ـــائلی چ ـــد و مس ـــا کنن ـــود را ره ـــد خ فرزن
ـــن  ـــی ام ـــه محیط ـــای آن ک ـــه ج ـــواده، ب ـــورت خان ـــن ص ـــد. در ای ـــی کن ـــنایان زندگ ـــوام و آش ـــه اق ـــودک در خان ـــود و ک ش

برای رشد و شکوفایی فرزندان باشد، خود اولین دلیل نا امنی و سرگردانی کودک می شود. 
 در میـــان غربتـــی هـــا اگـــر زنـــی در ســـال هـــای اول ازدواجـــش فرزنـــدی بـــه دنیـــا نیـــاورد، عیـــب آن زن بـــه 
حســـاب می آیـــد. تصـــور کنیـــد دختـــری کـــه در ســـن 13 ســـالگی ازدواج کـــرده و فرزنـــد اولـــش را در ســـنین 
ـــود.  ـــی ش ـــل م ـــی را متحم ـــی عمیق ـــمی و روح ـــای جس ـــیب ه ـــه آس ـــت، چ ـــا آورده اس ـــه دنی ـــالگی ب ـــا 15 س 14 ی
حـــال آن کـــه مســـئله بـــه همیـــن جـــا ختـــم نمی شـــود و معمـــوال یـــک یـــا دو ســـال بعـــد، فرزنـــد دومِ ایـــن 
ـــالگی  ـــن 18 س ـــه س ـــیدن ب ـــل از رس ـــا قب ـــودک ت ـــن ک ـــی ای ـــد! یعن ـــد آم ـــا خواه ـــه دنی ـــز ب ـــک نی ـــادر کوچ م
و کســـب توانایـــی جســـمی الزم، دو بـــارداری و زایمـــان و احتمـــاال چنـــد ســـقط جنیـــن را تجربـــه کـــرده اســـت.
ــت  ــی اسـ ــان و فرزندانـ ــه زنـ ــودک متوجـ ــیب ازدواج کـ ــترین آسـ ــت بیشـ ــوان گفـ ــی تـ ــی مـ ــور کلـ به طـ
ــده اند  ــادر شـ ــرده و مـ ــپری نکـ ــی را سـ ــه دوران کودکـ ــی کـ ــتند. زنانـ ــن ازدواج هسـ ــل از ایـ ــه حاصـ کـ
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. 

درنواحـــی حاشـــیه نشـــین شـــهر کرمانشـــاه گـــروه هایـــی از قـــوم لـــک و ُکـــرد بـــه دلیـــل 
پاییـــن  ســـن  در  ازدواج  خصـــوص  در  باورهایـــی  و  هـــا  ســـنت  فرهنگـــی،  و  مالـــی  فقـــر 
می کننـــد. ازدواج  19ســـالگی  پســـران  و  14ســـالگی  ســـن  از  دختـــران  اغلـــب  کـــه  دارنـــد 

اکثـــر ازدواج هـــا در ایـــن مناطـــق بـــه دالیـــل فقـــر مالـــی، اعتیـــاد خانـــواده، عـــدم قـــدرت تصمیم گیـــری 
و  پـــدری  خانـــواده  نامناســـب  اوضـــاع  و  شـــرایط  از  رهایـــی  بـــرای  دختـــر  می باشـــد.  دختـــران 
ایـــن فرهنـــگ،  بهبـــود زندگـــی، تـــن بـــه ازدواج می دهـــد. اکثـــر ازدواج هـــا در  امیـــد  بـــه 

. به دلیل تعصبات قومی و بدون شناخت قبلی دختر و پسر از یکدیگر صورت می گیرد 

کشـــور  در  کـــودکان  ازدواج  بررســـی  واقـــع  در  قـــم  شـــهر  حاشـــیه  در  کـــودکان  ازدواج  بررســـی 
اســـت؛ چـــرا کـــه از مهاجـــران ُکـــرد، لـــر، تـــرک، افغانســـتاني و دیگـــر اقـــوام در حاشـــیه شـــهر 

قم جمع شده اند و در این حاشیه ها چندان خبری از اهالی بومی قم نیست. 
بررســـی های صـــورت گرفتـــه نشـــان می دهـــد کـــه اقـــوام لـــر ، ازدواج دختـــران را در ســـنین بســـیار 
پاییـــن اصـــل می داننـــد و از دختـــری کـــه بـــه ســـن 18 ســـال رســـیده و ازدواج نکـــرده اســـت بـــا 
ــی  ــیار طبیعـ ــر بسـ ــوام لـ ــن اقـ ــال در بیـ ــنین 11 و 12 سـ ــد. ازدواج در سـ ــاد می کننـ ــیده« یـ ــوان »ترشـ عنـ

است و انتخاب نیز از سوی خانواده صورت می گیرد و دختر باید تبعیت کند. 
هایـــی  خانـــواده  از  تعـــدادی  دارد؛  وجـــود  متفاوتـــی  رســـوم  افغانســـتاني  مهاجـــران  مـــورد  در 
ازای  در  پاییـــن  ســـنین  در  را  خـــود  دختـــران  هســـتند،  پایبنـــد  قدیمـــی  رســـوم  بـــه  کـــه 

پول می فروشند که اختاف سنی های بسیار زیاد در این موارد وجود دارد. 

به بچه ها هم توصیه می کردیم جاهایی که خطرناک است نروند و اگر این آدم ها را دیدند فرار کنند، یا از یک 
نفر قابل اطمینان کمک بخواهند و ... . 

- خاله این پیرمرده به ما حرف بد می زنه ... می گه بیاید این پول رو بگیرید بریم کار بد کنیم ... قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ساعت تفکر

ب
تصویرگر: فریده نصی

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

جغرافیای کودک همسری در پهنه ایران
زهرا کهرام
 دبیر سمینار » بررسی عوامل و پیامدهای ازدواج کودکان در سکونت گاه های فقیر نشین کشور«

ــان  ــود نشـ ــواهد موجـ ــات و شـ مطالعـ
می دهـــد کـــه ریشـــه  بســـیاری از 
ــا در  ــه ازدواج آنهـ ــان بـ ــات زنـ معضـ
ســـنین کودکـــی بـــاز می گـــردد از 
جملـــه ایـــن معضـــات می تـــوان بـــه 
رشـــد بـــی رویـــه ی جمعیـــت بـــدون 
اوراق هویتـــی در مناطـــق حاشـــیه، 
محرومیـــت از تحصیـــل، ثبـــت نشـــدن 
ـــودک   ـــده ی ک ـــیوع پدی ـــا و ش ازدواج ه

بیوه و ... اشاره کرد. 
ــور  ــی در کشـ ــنین کودکـ ازدواج در سـ
ـــه  ـــه از جمل ـــی دارد ک ـــل گوناگون ـــا عل م
ـــنتی  ـــای س ـــه ارزش ه ـــوان ب ـــی ت ـــا م آنه
ــرو  ــظ آبـ ــتای حفـ ــی در راسـ و مذهبـ
و شـــرف خانوادگـــی، آســـیب های 
ــر،  ــه فقـ ــواده از جملـ ــی خانـ اجتماعـ
اعتیـــاد و  از تحصیـــل،  محرومیـــت 
مهاجـــرت و در راســـتای کاهـــش بـــار 
اقتصـــادی و تامیـــن هزینه هـــای ناشـــی 

از اعتیاد خانواده اشاره کرد. 

همچنیـــن ازدواج کـــودک مـــی توانـــد پیامدهـــای ســـنگینی بـــه 
بـــار بیـــاورد. در نگاهـــی اجتماعـــی ازدواج کـــودک مـــی توانـــد 
ـــتن  ـــه نداش ـــا و در نتیج ـــدن ازدواج ه ـــت نش ـــه ثب ـــر ب منج
ـــونت  ـــوه، خش ـــودک بی ـــده ک ـــور پدی ـــی، ظه اوراق هویت
خانگـــی و همســـرآزاری، رشـــد بـــی رویـــه جمعیـــت 
ـــه،  ـــرار از خان ـــی، ف ـــن فروش ـــیه، ت ـــق حاش ـــان در مناط پنه
ـــر،  ـــا همس ـــاد ب ـــنی زی ـــه س ـــی، فاصل ـــت تحصیل محرومی
نداشـــتن مهـــارت بـــرای ورود بـــه بـــازار کار، نداشـــتن 
ـــه  ـــر و چرخ ـــه فق ـــد چرخ ـــروری، بازتولی ـــارت فرزندپ مه

کار کودک و چرخه ازدواج کودک و... شود . 
ــنین  ــه ازدواج در سـ ــان داده کـ همچنیـــن مطالعـــات نشـ
ـــون  ـــبی چ ـــمی نامناس ـــای جس ـــد پیامده ـــی توان ـــی م کودک
ـــوزادان  ـــد ن ـــش تول ـــان زودرس، افزای ـــقط، زایم ـــش س افزای
ـــارداری،  کـــم وزن در ســـنین نوجوانـــی، فشـــار زیـــاد بـــرای ب
ـــت،  ـــا         مثب ـــط ب ـــای مرتب ـــایر بیماری ه ـــی و س حاملگ
ـــی،  ـــزوای اجتماع ـــر ان ـــری در براب ـــیب پذی ـــش آس افزای
ـــی  ـــوده ی بدن ـــاخص و ت ـــه، ش ـــوء تغذی ـــوغ زودرس، س بل
ـــی،  ـــان طوالن ـــک، زایم ـــن باری ـــاه، لگ ـــد کوت ـــن، ق پایی
ـــاروری و  ـــت ب ـــی از بهداش ـــدم آگاه ـــدید، ع ـــزی ش خونری

تنظیم خانواده و ... نیز برای فرد داشته باشد. 

ازدواج کـــودک  پیامدهـــای روانـــی  از 
ـــه  ـــی از جمل ـــاالت خلق ـــیوع اخت ـــوان ش میت
ـــواس  ـــی، وس ـــاالت اضطراب ـــردگی، اخت افس
ـــه  ـــیدن ب ـــدان رس ـــک، فق ـــاالت پانی و اخت
ـــی  ـــری، جدای ـــوغ فک ـــخصی و بل ـــتقال ش اس
از خانـــواده و دوســـتان، از دســـت دادن حمایـــت 
آنهـــا و همچنیـــن از دســـت دادن آزادی تعامـــل 
بـــا همســـاالن و مشـــارکت در فعالیت هـــای 
ــد  ــای رشـ ــف فرصت هـ ــی، تضعیـ اجتماعـ
و توســـعه و طـــی کـــردن ناقـــص مراحـــل 

رشد روانی اجتماعی را نام برد. 

از ســـال 1392 ســـمینارهای تخصصـــی جمعیـــت امـــام علـــی )ع( در  زمینه هـــای مختلفـــی همچـــون کـــودکان کار و 
ـــا آن  ـــر روز ب ـــان ه ـــا در اجتماعم ـــه م ـــائلی ک ـــر از مس ـــی دیگ ـــروز یک ـــده و ام ـــزار ش ـــودک و ... برگ ـــاد ک ـــان، اعتی خیاب

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 
ــرض  ــاری و تعـ ــن و کار اجبـ ــتن والدیـ ــان از داغ گذاشـ ــه فرزندانمـ ــی کـ ــم. هنگامـ ــان نداریـ ــی برایشـ ــه جوابـ کـ
هـــای هـــر روزه بـــه مـــا مـــی گوینـــد بـــا زبـــان قاصـــر خـــود در مـــی مانیـــم، چـــه برســـد بـــه روزی کـــه 
ــه مهـــدی  ــا نامـــزد کـــرده اســـت. روزی کـ ــاله ی مـ نازنیـــن ســـر کاس نیامـــد و فهمیدیـــم دختـــرک پنـــج سـ
ســـیزده ســـاله بـــر خـــاف میلـــش بـــه ازدواج درآمـــد و در حالـــی کـــه هنـــوز کـــودک بـــود بـــار خانـــواده ای را 

بر دوش گرفت و لیای 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 

1395 در دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید، که گزارش این سمینار در این شماره آمده است . 
طبـــق آمـــار رســـمی ســـازمان بهزیســـتی کل کشـــور 17 درصـــد ازدواج دختـــران در ایـــران پیـــش از رســـیدن بـــه 18 ســـالگی بـــوده 
ـــت  ـــازمان ثب ـــه ی اول س ـــار 9 ماه ـــاس آم ـــر اس ـــه ب ـــور ک ـــت احـــوال کش ـــازمان ثب ـــده در س ـــت ش ـــار ثب ـــن آم ـــق تازه تری و طب
ـــن  ـــال س ـــر از 15 س ـــد کمت ـــدت ازدواج کرده ان ـــن م ـــه در ای ـــی ک ـــد زنان ـــش از 5 درص ـــت بی ـــال 94 اس ـــران در س ـــوال ای اح
ـــد و بیـــش از 204 هـــزار ازدواج دختـــران در  ـــه 15 ســـالگی ازدواج کرده ان ـــر قبـــل از رســـیدن ب داشـــته یعنـــی 28 هـــزار و 242 نف
ـــار ازدواج هـــای  ـــار تنهـــا آم ـــن آم ـــن در حالیســـت کـــه ای ـــا 19 ســـال در ایـــن دوره از ســـال ثبـــت شـــده اســـت. ای ســـنین 15 ت
ثبـــت شـــده در دوران کودکـــی اســـت و بســـیاری از ایـــن ازدواج هـــا بـــه صـــورت غیـــر رســـمی بـــوده و بـــه ثبـــت نمـــی رســـند.

HIV

بایـــد  مـــردم  همـــه 
بخواهند تـــا ازدواج اجباری 
کـــودکان پایـــان یابـــد.

کـــودکان بـــی شناســـنامه، نتیجـــه ازدواج هـــای ثبـــت نشـــده کـــودکان
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ـــوص  ـــی را در خص ـــی )ع( پژوهش ـــام عل ـــجویی ام ـــداد دانش ـــت ام جمعی
ـــین  ـــر نش ـــای فقی ـــکونتگاه ه ـــودکان در س ـــای ازدواج ک ـــل و پیامده عوام
ـــق از  ـــار دقی ـــود آم ـــت. نب ـــام داده اس ـــف انج ـــوام مختل ـــان اق ـــور در می کش
ـــت  ـــه جمعی ـــه ب ـــدم توج ـــور، ع ـــده در کش ـــت نش ـــای ثب ازدواج  و طاق ه
پنهـــان در سیاســـتگذاری های کشـــور، فقـــدان بررســـی ها و اقدامـــات 
الزم در خصـــوص آســـیب های اجتماعـــی حاصـــل از ازدواج کـــودکان، 
ـــت در  ـــت جمعی ـــد مثب ـــهرها و رش ـــز ش ـــت در مرک ـــی جمعی ـــد منف رش
ـــانی در کل  ـــعه انس ـــاخص توس ـــش ش ـــن کاه ـــهرها و همچنی ـــیه ی ش حاش
ـــی  ـــت بررس ـــه اهمی ـــه ب ـــده اند ک ـــث ش ـــل باع ـــن عوام ـــه ای ـــور،  هم کش
ـــوع را  ـــن موض ـــویم و ای ـــف ش ـــران واق ـــودک در ای ـــئله ی ازدواج ک مس
ـــه  ـــزوم ارائ ـــر ل ـــال حاض ـــرا در ح ـــم زی ـــرار دهی ـــود ق ـــتور کار خ در دس
ـــی از  ـــیب های ناش ـــاندن آس ـــل رس ـــه حداق ـــور ب ـــه منظ ـــی ب راهکارهای

ازدواج کودک به ضرورت در جامعه احساس می شود. 
پژوهـــش جمعیـــت امـــام علـــی )ع( بـــا عنـــوان بررســـی عوامـــل و پیامدهـــای 
ـــی  ـــور، پژوهش ـــین کش ـــر نش ـــای فقی ـــکونتگاه ه ـــودکان در س ازدواج ک
ـــی  ـــدف بررس ـــا ه ـــوده و ب ـــی ب ـــی و کیف ـــی کم ـــوع ترکیب ـــی از ن پیمایش
ـــدل  ـــی م ـــن بررس ـــه از ازدواج و همچنی ـــن گون ـــای ای ـــد ه ـــل و پیام عوام
ـــتان و  ـــف در تابس ـــای مختل ـــت ه ـــان قومی ـــودکان در می ـــای ازدواج ک ه
پاییـــز 95 در 17 اســـتان کشـــور بـــا کمـــک بیـــش از590   نفـــراز افـــرادی کـــه 

تجربه  ازدواج در سنین پایین داشته اند انجام شده است. 
ـــتان،  ـــتان و بلوچس ـــتان، سیس ـــم، خوزس ـــتان های ق ـــش در اس ـــن پژوه ای
تهـــران، بوشـــهر، خراســـان رضـــوی، آذربایجـــان شـــرقی، گلســـتان، مازنـــدران، 
ـــدان  ـــان و هم ـــان، زنج ـــاه، کرم ـــرز، کرمانش ـــزگان، الب ـــان، هرم ـــام، اصفه ای
ـــر  ـــردان کمت ـــان و م ـــه در آن زن ـــورد مطالع ـــوارد م ـــت و م ـــده اس ـــام ش انج

از 35 سالی که قبل از 18 سالگی ازدواج کرده اند، بودند. 
ـــیون  ـــک کنوانس ـــاده ی ی ـــا م ـــق ب ـــش مطاب ـــن پژوه ـــودک در ای ـــف ک تعری
ـــا  ـــق ب ـــودک اســـت و مطاب ـــال ک ـــر هجـــده س ـــرد زی ـــر ف ـــودک، ه ـــوق ک حق
همیـــن کنوانســـیون هـــر رفتـــاری کـــه بـــه اراده ی کـــودک یـــا اراده ی شـــخص 

دیگری به رشد طبیعی وی خلل وارد کند ممنوع است. 
ـــد،  ـــی رخ می دهن ـــنین کودک ـــه در س ـــی ک ـــادی از ازدواج های ـــداد زی تع
بـــه هیـــچ عنـــوان ثبـــت نمی شـــوند و بـــه همیـــن دلیـــل کـــودکان 
ـــه  ـــت ب ـــوده و در نهای ـــنامه ب ـــد شناس ـــا فاق ـــن ازدواج ه ـــل از ای حاص
جمعیـــت پنهـــان کشـــور می افزاینـــد، 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 مرفه نشـــین ســـن 

ازدواج رو به افزایش بوده و باالتر می رود. 

 
ــار ازدواج  ــترین آمـ ــار رســـمی ثبـــت شـــده بیشـ ــر اســـاس آمـ بـ
بلوچســـتان،  و  سیســـتان  اســـتان های  در  کـــودکان  طـــاق  و 
ـــارس،  ـــی، ف ـــرقی و غرب ـــان ش ـــوی، آذربایج ـــان رض ـــتان، خراس خوزس

زنجان، تهران، همدان و مازندران است.  

ـــه  ـــور را ب ـــش مذک ـــج پژوه ـــه ای از نتای ـــت خاص ـــه الزم اس ـــوب و البت خ
ـــی  ـــدای مردم ـــا ص ـــع دقیق ـــش در واق ـــن پژوه ـــم. ای ـــاری بخوانی ـــورت آم ص
ـــی  ـــی علم ـــه زبان ـــا ب ـــد و در اینج ـــده ان ـــده ش ـــیه ران ـــه حاش ـــه ب ـــت ک اس

و قابل استناد در دسترس قرار گرفته شده است. 
این نتایج خود گویای روی سخن افرادی که درگیر این نوع ازدواج بوده اند 

ــد  ــش : 15 درصـ ــن پژوهـ ــودک در ایـ ــی ازدواج کـ ــی قومیتـ پراکندگـ
ــد  ــرد، 3.8 درصـ ــوام کـ ــد در اقـ ــرک، 4.5 درصـ ــوام تـ ــان اقـ در میـ
ــد  ــک، 8.5 درصـ ــد لـ ــارس، 4.5 درصـ ــد فـ ــر، 15 درصـ ــوام لـ در اقـ
بلـــوچ، 8 درصـــد عـــرب، 2.5 درصـــد سیســـتانی، 4.7 درصـــد هـــزاره، 
8 درصـــد پشـــتو، 10 درصـــد تاجیـــک،  12 درصـــد مازنـــی، 2.5 درصـــد 
ــوام. ــایر اقـ ــان سـ ــد در میـ ــک و 0.5 درصـ ــد گیلـ ــک، 0.5 درصـ ازبـ

 
فراوانـــی ازدواج کـــودک در ایـــن پژوهـــش 35 درصـــد در میـــان مـــردان 
ــز   ــواد نیـ ــزان سـ ــر میـ ــت و از نظـ ــان اسـ ــان زنـ ــد در میـ و 65 درصـ
ــیکل، 22  ــر از سـ ــد کمتـ ــواد، 37.5 درصـ ــی سـ ــا بـ ــد آنهـ 37.5 درصـ

درصد کمتر از دیپلم و 3 درصد باالتر از دیپلم هستند. 
میـــزان درآمـــد پاســـخ گویـــان: 69.5 درصـــد آنهـــا میـــزان 
از  کمتـــر  بـــودن  شـــاغل  صـــورت  در  ماهیانه شـــان  درآمـــد 
500 هـــزار تومـــان، 27 درصـــد بیـــن 500 تـــا یـــک میلیـــون 

تومان، و 3.5 درصد بیش از یک میلیون تومان است. 
وضعیـــت تاهـــل: 82 درصـــد ایـــن افـــراد همچنـــان متاهـــل، 5 درصـــد 
ـــرده،  ـــا ک ـــر ره ـــد همس ـــده، 4 درص ـــوت ش ـــر ف ـــد دارای همس ـــه، 5 درص مطلق
2 درصـــد همســـر از کار افتـــاده و 2 درصـــد همســـران زندانـــی هســـتند.
ــال،  ــا 13 سـ ــن 11 تـ ــد بیـ ــراد: 25.5 درصـ ــن افـ ــن ازدواج در ایـ سـ
55 درصـــد بیـــن 14 تـــا 16 ســـال، 18 درصـــد بیـــن 17 تـــا 18 

سال و 2 درصد کمتر از 10 سالگی ازدواج کرده اند. 
ــاد، 16  ــدر معتـ ــراد دارای پـ ــن افـ ــد ایـ ــاد: 78 درصـ ــت اعتیـ وضعیـ
درصـــد دارای مـــادر معتـــاد و 6 درصـــد دارای والدیـــن معتـــاد بوده انـــد.
ــت  ــه علـ ــراد بـ ــن افـ ــد ایـ ــراد: 68 درصـ ــن افـ ــل ازدواج ایـ دالیـ
ســـنت های قومـــی، 2 درصـــد بـــه علـــت اعتیـــاد، 9 درصـــد بـــه دلیـــل 
فقـــر، 17 درصـــد  بـــه دلیـــل داشـــتن عاقـــه و 11 درصـــد بنـــا بـــه 

سایر علل مجبور به ازدواج در کودکی شده اند. 
ـــن  ـــد ای ـــان : 40 درص ـــن ازدواجش ـــان از س ـــخ گوی ـــت پاس ـــوص رضای در خص
ـــم،  ـــی ک ـــد خیل ـــد، 11 درص ـــی نبودن ـــود راض ـــن ازدواج خ ـــا از س ـــراد اص اف
ـــد  ـــاد و 7 درص ـــد زی ـــدودی، 17 درص ـــا ح ـــد ت ـــم، 13 درص ـــد ک 12 درص

خیلی زیاد از ازدواجشان در سن کودکی راضی هستند. 
در خصـــوص زمـــان ازدواج پاســـخ گویـــان: 11 درصـــد از ایـــن افـــراد 
ازدواج قبـــل از بلـــوغ داشـــته، 74 درصـــد ازدواج بعـــد از بلـــوغ 
بلـــوغ را تجربـــه کرده انـــد. ازدواج همزمـــان بـــا  و 15 درصـــد 

ـــه  ـــراد دارای تجرب ـــن اف ـــد ای ـــی: 47 درص ـــونت های خانگ ـــه خش ـــزان تجرب می
ـــص  ـــد نق ـــتگی و 3 درص ـــد شکس ـــت، 53 درص ـــد جراح ـــی، 21 درص کوفتگ
ـــنی 15  ـــاف س ـــا اخت ـــد از آنه ـــه 5 درص ـــت ک ـــن در حالیس ـــدند؛ ای ـــو ش عض
ـــد  ـــال و 85 درص ـــا 15 س ـــنی 10 ت ـــاف س ـــد اخت ـــال، 10 درص ـــا 40 س ت

اختاف سنی کمتر از 10 سال را تجربه کرده اند. 

ریشه  بسیاری از معضالت زنان به 
ازدواج آنها در سنین کودکی باز می گردد

هست:
امن؟بچه های آمسان

بعد کالس به مریم گفتم : 
»ناتاشا اینا می خوان برگردن افغانستان. نمی دونم 

خوشحال باشم یا ناراحت. افغانستان هنوز امن نیست ...«
مریم نگاهم کرد، بعد رو برگرداند. گفت :

»سرِ چارراهامون مگه برای بچه ها امن بود؟«

»کار بد« قطعا ابتکار خودش است و عبارت جایگزینش به جای حرفی که از پیرمرد شنیده و دوست ندارد به »خاله مریم«اش بگوید.  قصه اپوریق» ابغبون« :  

یکی از پیامدهای ازدواج کودکان ظهور 
پدیده کودک بیوه است.

از خیابانهای این شهر می گویند
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زیر کوه یخ

بر بــاد رفتــه
روایت هایـــی از آغـــاز زندگـــی 
کـــودک پنـــج  مشـــترک 

گردآوری و نگارش: محمدامین عابدینی
سیاهترین سفید 

یک حادثه  گنگ، یک لبخند تهوع آور! 
ــد  ــد. بایـ ــه میخندنـ ــرزد و همـ ــت میلـ دلـ
ــش را  ــام جانـ ــض تمـ ــی بغـ ــدد ولـ بخنـ

باز بچگی اش ُگل می کند.   گرفته!  
البـــه الی اشـــک هایش در دلـــش می گویـــد: 
ـــن  ـــود و همی ـــا ب ـــن همین ج ـــن زمی کاش ده
حـــاال قورتـــم مـــی داد! چشـــم های پـــدرش 

برای پاره شدن آرزوهایش کافیست!  
مـــادرش می گویـــد حـــاال بگـــو! نفســـش را 

قورت می دهد و می گوید: بله ! 
بلـــه! تمـــام شـــد! تبـــاه شـــد! شـــوم ترین 
شـــوم اتفـــاق افتـــاد - هـــر چقـــدر 
بـــا قلمـــم کلنجـــار رفتـــم نتوانســـتم 
بنـــگارم مبارک تریـــن شـــوم را! - آری! 

باید عزا گرفت این پیوند را! 
ـــک  ـــط ی ـــا و فق ـــن، تنه ـــه ای ـــد ک ـــک نکی ش
ـــت  ـــن جنای ـــت ای ـــن حال ـــه از زیباتری مقدم
ــوخ  ــی رسـ ــن نحسـ ــاق ایـ ــود! در اعمـ بـ
ــم از  ــه می خوانیـ ــرد و در ادامـ ــم کـ خواهیـ
ـــر و درد  ـــه جب ـــی ک ـــک کودکان ـــای تاری روزه
ـــان  ـــام روح و جسم ش ـــا تم ازدواج زودرس را ب
ـــک  ـــدون کم ـــا ب ـــن گزارش ه ـــد! ای ـــده ان بلعی
ـــت  ـــنوندگان و ثب ـــده اند و ش ـــه ش ـــانه ها تهی رس
ـــام  ـــت ام ـــو جمعی ـــان عض ـــش، داوطلب کنندگان
ــم ها  ــاید چشـ ــا شـ ــد تـ ــی )ع( بوده انـ علـ

قبل از خیس شدن، ببینند!  

روایت اول  . بابا شوهر داد!

روایت دوم  .گم شده

شهر: اهواز 
راوی: محسن خطیبی 

بـــود!  متدیّـــن  و  داشـــت  دیپلـــم  فـــوق  پـــدرش  شـــد!  شـــوهرش  خانـــه  راهـــی  ســـالگیش  ســـیزده  در 
پدری که هشت ازدواج کرده بود، الهه سیزده ساله را به خانه  شوهرش فرستاد! 

ـــاد شـــوهرش  ـــه و اعتی ـــی ماجـــرای اله ـــت ول ـــاد گرف ـــل داد و فارســـی را خـــوب ی ـــه تحصی ـــد ادام ـــران آم ـــه ته ـــادش ب ـــراه شـــوهر معت ـــی هم ـــه وقت اله
ـــدر  ـــش! آنق ـــردن زندگی ـــز دود ک ـــد ج ـــی نمی دی ـــد، راه ـــواد می دی ـــوهرش، م ـــه ش ـــق در خان ـــای عش ـــه ج ـــی ک ـــود. دخترک ـــده ب ـــروع ش ـــازه ش ت
ـــی  ـــدش راه ـــک فرزن ـــزش و ت ـــر ناچی ـــا مه ـــش داد! ب ـــت و طاق ـــش را نداش ـــم تحمل ـــادش ه ـــوهر معت ـــا ش ـــد ت ـــود ش ـــود بی خ ـــدر از خ ـــید، آنق کش
ـــود  ـــا ب ـــان خرابه ه ـــرد! در هم ـــاد ک ـــرج اعتی ـــرش خ ـــراه مه ـــش را هم ـــت و پول ـــا فروخ ـــه کولی ه ـــش را ب ـــد! کودک ـــش ش ـــهر پدری ـــای ش خرابه ه
کـــه اســـد بـــه دنیـــا آمـــد، اســـد ســـه چهـــار ســـاله و بـــدون شناســـنامه حاصـــل رابطـــه  دوســـتی مـــادرش بـــا مردیســـت کـــه هیـــچ گاه مـــا او را ندیدیـــم...

مـــا الهـــه را زمانـــی دیدیـــم کـــه بـــرای بـــار ســـوم و ایـــن بـــار از مـــرد دیگـــری کـــه در همـــان خرابه هـــا بـــا او 
دوســـت شـــده بـــود، بـــاردار بـــود، همـــه  تاشـــمان را کردیـــم کـــه او در بیمارســـتان زایمـــان کنـــد و زایمـــان هـــم 
کـــرد! زایمانـــی کـــه حاصلـــش بچـــه ای بـــود کـــه تنگـــی نفـــس داشـــت و نـــارس بـــود، فقـــط و فقـــط بـــه خاطـــر 

با پیگیری هایی که انجام دادیم او راهی بهزیستی شد و االن زیر سایه  پدر و مادر خوبی نفس می کشد!  اعتیاد!  
الهـــه  ســـیزده ســـاله کـــه باالتریـــن ســـواد را در منطقـــه  خـــودش دارد حـــاال ســـی ســـالش شـــده و در گرمـــای شـــصت درجـــه  اهـــواز 
ــرق  ــان غـ ــب کنارشـ ــر شـ ــه هـ ــی کـ ــار مردهایـ ــد در کنـ ــر نمی توانـ ــرد دیگـ ــر می کـ ــس گیرتـ ــا را نفـ ــه گرمـ ــادری کـ ــر چـ زیـ
ــرار  ــر روز فـ ــه هـ ــد... الهـ ــرار می کنـ ــش دارد فـ ــر دزدی هایـ ــه خاطـ ــه بـ ــا الهـ ــن روزهـ ــد!... ایـ ــی کنـ ــد زندگـ ــاد می شـ در اعتیـ

می کند! الهه را پدرش فراری داد، شوهرش فراری داد، اعتیاد فراری داد... الهه  تنها، فرار نمی کند، فراریش دادند! 

شهر: بوشهر 
راوی: علی برزگر 

ـــن  ـــر روز ای ـــا ه ـــود! ام ـــرده ب ـــر ک ـــال عم ـــزده س ـــا پان ـــد، تنه ـــاله اش در آم ـــک س ـــل و ی ـــوهر چه ـــد ش ـــه عق ـــا ب ـــه روی ـــی ک زمان
ـــس  ـــدر را لم ـــدون پ ـــی ب ـــج زندگ ـــید، رن ـــد، درد کش ـــا دی ـــر ب ـــک عم ـــدازه ی ـــود، ان ـــا ب ـــر تنه ـــک عم ـــدازه  ی ـــالش ان ـــزده س پان
ـــرادر و  ـــج ب ـــا و پن ـــرد! روی ـــض ک ـــد و بغ ـــزرگ ش ـــر ب ـــت فق ـــد روی دس ـــا آم ـــه دنی ـــه ب ـــاه 78 ک ـــن م ـــان بهم ـــرد! در هم ک
ـــنگی  ـــر و گرس ـــالها فق ـــه س ـــان در پنج ـــه مادرش ـــرا ک ـــتند؛ چ ـــردن نداش ـــد ک ـــر بلن ـــوان س ـــان ت ـــچ گاه در بادش ـــرش هی ـــر بزرگت خواه
ـــاله  ـــا 12 س ـــی روی ـــه وقت ـــا اینک ـــد. ت ـــنام می باری ـــر او دش ـــرزن ب ـــوی و ب ـــود و از ک ـــن روی آورده ب ـــه تن فروخت ـــداری، ب و ن

بود، مادرش با مردی که هفتاد سال سن داشت ازدواج می کند تا حرفها و تهمتها تمام شود.  
ـــورد  ـــه م ـــر از همیش ـــک هایش تنهات ـــار عروس ـــا در کن ـــد. روی ـــزوده ش ـــا اف ـــر درده ـــم ب ـــد و دردی ه ـــام نش ـــا تم ـــا حرفه ام
ـــرد  ـــد پیرم ـــادا تهدی ـــا مب ـــد ت ـــه ش ـــاکت تر از همیش ـــرد و س ـــض ک ـــا بغ ـــت! روی ـــرار گرف ـــاله اش ق ـــاد س ـــدری هفت ـــاوز ناپ تج
ـــم  ـــش را ه ـــی روح ـــرده -کاش کس ـــر ک ـــش تغیی ـــه او بدن ـــد ک ـــط دیدن ـــا فق ـــادر روی ـــه و م ـــد! خال ـــاره اش کن ـــاله بیچ ـــاد س هفت
ـــا   ـــه دنی ـــه ای ب ـــالگی بچ ـــا در دوازده س ـــت و روی ـــاردار اس ـــد ب ـــد فهمیدن ـــر رفتن ـــش دکت ـــه اش پی ـــراه خال ـــی هم ـــد - وقت میدی
ـــد و  ـــروری کردن ـــاید بازپ ـــا را ش ـــدند! روی ـــتی داده ش ـــل بهزیس ـــر دو تحوی ـــرد و ه ـــش نک ـــم نگاه ـــار ه ـــک ب ـــی ی ـــه حت آورد ک
ـــک  ـــل و ی ـــه ای چه ـــرد شیش ـــه م ـــه او را ب ـــه ای ک ـــار خال ـــت در کن ـــه برگش ـــه جامع ـــا ب ـــتند! روی ـــه داش ـــا نگ ـــودک را در آنج ک
ـــرد،  ـــی می ک ـــد زندگ ـــوهرش بای ـــادر ش ـــار م ـــا در کن ـــد! روی ـــاز کن ـــرش ب ـــد او را از س ـــاید بتوان ـــا ش ـــوهر داد ت ـــاله ای ش س
ـــنایی  ـــن روش ـــا ای ـــد ام ـــا درس خوان ـــی! روی ـــای اجتماع ـــیب ه ـــام آس ـــر تم ـــز تکثی ـــود مرک ـــده ب ـــه ش ـــی ای ک ـــه  تیم در خان
ـــدل  ـــش ج ـــدی های ـــی قی ـــر ب ـــه خاط ـــوهرش ب ـــا ش ـــدر ب ـــت آنق ـــاد و هش ـــد هفت ـــاله  متول ـــده س ـــای هف ـــت، روی ـــی نداش دوام
ــادر شـــوهرش  ــه  مـ ــته بـــود، آنقـــدر خانـ ــاد شـــوهرش خسـ داشـــت، آنقـــدر پســـرها آزارش می دادنـــد، آنقـــدر از اعتیـ
تنـــگ شـــده بـــود برایـــش، آنقـــدر خاطـــرات گذشـــته روحـــش را لـــه می کـــرد، آنقـــدر اتفاقاتـــی کـــه برایـــش نبایـــد 

می افتاد، افتاد که امروز متولد سردترین ماه سال در هفده سالگی اش تبدیل شده به یک گمشده! 

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

رویا در کنار عروسک هایش تنهاتر از همیشه مورد تجاوز ناپدری هفتاد ساله اش قرار گرفت!

روایت سوم . زخمی که می سوزد

شهر: هرات )افغانستان( 
راوی: روژین کیانی 

آنقـــدر آن روزهـــا برایـــش تلـــخ هســـت کـــه وقتـــی روایت شـــان می کنـــد ســـردی تنـــش و لـــرزش دســـتانش می خواهنـــد خفـــه ات 
یاقـــوت را قبـــل رســـیدن بـــه بلـــوغ، بـــه پیرمـــرد شـــصت ســـاله ای دادنـــد کـــه مهم تریـــن دلیـــل زندگیـــش هـــوس بـــود! خانـــواده  یاقـــوت  کنند!  

نه فرهنگی داشتند و نه پولی! حتماً برای همین بود که دختر بچه  تازه به بلوغ رسیده شان باید بچه داری می کرد!  
ـــاید  ـــرد! ش ـــرار ک ـــدش ف ـــار فرزن ـــراه چه ـــه هم ـــا این ک ـــد ت ـــف می ش ـــتر واق ـــان بیش ـــت زم ـــا گذش ـــش ب ـــت رنج ـــه عظم ـــم ب ـــوت کم ک یاق
ـــران شـــوند!  ـــا هـــم راهـــی ای ـــا ب ـــا مـــردی ازدواج کنـــد کـــه دوســـتش دارد، ت هنـــوز آینـــده را رنگـــی می دیـــد کـــه توانســـت طاقـــش را بگیـــرد و ب
ـــی  ـــاورد ول ـــرش را نی ـــد دو پس ـــران آمدن ـــه ای ـــی ب ـــود، وقت ـــرا ب ـــروع ماج ـــن ش ـــا ای ـــرد! - ام ـــام ک ـــوت را تم ـــتان یاق ـــا داس ـــد همین ج -کاش می ش

دو دخترش را آورد. خودش می گفت اگر رهایشان می کردم پیش پدر و مادرم سرنوشت شان مثل خودم می شد! 
با افسوس می گوید یکی از بچه های شوهر اولم در تصادف مُرد و بعد بغض می کند! 

ـــد در  ـــودش می گوی ـــه خ ـــرده - البت ـــش ک ـــش رهای ـــی اعصاب ـــر ناراحت ـــه خاط ـــوهرش ب ـــه ش ـــاال ک ـــی ح ـــت، حت ـــق اس ـــر از عش ـــوز پ ـــوت هن یاق
ـــان  ـــد آن چن ـــه خـــودش می آی ـــه ب ـــد از این ک ـــد و بع ـــش می افت ـــال بچه های ـــه دنب ـــو ب ـــا چاق ـــه ب ـــی حـــاال ک ـــرده - حت ـــوت ک ـــه ای ف ـــای قبیل دعواه

در آغوش می گیردشان و نوازش شان می کند که تو گویی چیزی ورای انسانیت در وجود ارزشمند یاقوت است! 
خودش می گوید االن خیلی بهتر است، شاید با چاقو به سمت بچه هایش حمله کند، شاید روزی بیست قرص بخورد ولی باز بهتر از روزهایی ست که در تیمارستان بود 

و هیچ کس حتی نمی پرسید که تو کی هستی یا حالت چطور است!؟ 
ـــای  ـــد، از اجباره ـــاله می ش ـــصت س ـــرد ش ـــواب پیرم ـــم خ ـــد ه ـــا زور بای ـــه ب ـــب هایی ک ـــورده، از ش ـــه خ ـــی ک ـــوزد از زخم های ـــوت دارد می س یاق
ـــاد  ـــوت فری ـــرده! یاق ـــته و ازدواج ک ـــه کشـــورش برگش ـــه ب ـــد ک ـــول کن ـــد قب ـــتش دارد و نمی خواه ـــوز دوس ـــه هن ـــوهری ک ـــت ش ـــاری، از خیان اختی

یک فقر است، یاقوت عربده  یک بی فرهنگی است! یاقوت مهربان دارد می سوزد، دارد آب می شود در خودش! 

خودش می گوید االن خیلی بهتر است، شاید با چاقو به سمت بچه هایش حمله کند، شاید 
روزی بیست قرص بخورد ولی باز بهتر از روزهایی ست که در تیمارستان بود و هیچ کس 

حتی نمی پرسید که تو کی هستی یا حالت چطور است!؟

- » نه خاله ما فرار کردیم ...« مریم می گوید: »خاله نرید پیشش ها... « قصه اپوریق» ابغبون« :  
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روایت چهارم . گل یا پوچ؟ پوچه بابا! پوچ!

روایت پنجم . شمع، گل، پروانه

شهر: کرمانشاه 
راوی: سمیه بیگلری 

ـــده  ـــا در هف ـــا و تنه ـــا را تنه ـــی و... این ه ـــروع و جدای ـــط نامش ـــس، رواب ـــل، حب ـــاد، قت ـــرک اعتی ـــاد، ت ـــت! اعتی ـــالش هس ـــده س ـــط هف گاره فق
ـــه  ـــالگی ب ـــه س ُ ـــادر در ن ـــر م ـــاید اگ ـــوده! ش ـــاره ب ـــک بیچ ـــه ی ـــادرش همیش ـــاز و م ـــک قمارب ـــدرش ی ـــرده! پ ـــه ک ـــش تجرب ـــه  زندگی ـــال اولی س
ـــد! گاره  ـــی گوی ـــن را م ـــه ای ـــودش ک ـــت! خ ـــازی، او را می فروخ ـــره روزی در قمارب ـــدر باالخ ـــی داد، پ ـــوهرش نم ـــه ای ش ـــرد شیش آن پیرم
ـــی  ـــرد، ول ـــرک ک ـــی )ع( ت ـــام عل ـــت ام ـــک جمعی ـــا کم ـــی ب ـــد حت ـــدا ش ـــت، ج ـــه گرف ـــا از او فاصل ـــد ام ـــه ش ـــاد شیش ـــوهرش، معت ـــراه ش هم
ـــط  ـــر خ ـــه س ـــاره ب ـــه دوب ـــود ک ـــده ب ـــی ارزش ش ـــدر ب ـــرای گاره آنق ـــز ب ـــه چی ـــود! هم ـــدا ب ـــه ابت ـــردان ب ـــک دور برگ ـــرد، ی ـــا آن م ـــتی اش ب دوس
ـــرگ  ـــود و م ـــم نب ـــش مه ـــًا برای ـــادرش اص ـــید! م ـــه اوج می رس ـــت ب ـــازه داش ـــه ت ـــی ای ک ـــات جنس ـــا تمای ـــار ب ـــاد! این ب ـــه اعتی ـــت، ب برگش
ـــت  ـــه نداش ـــز گری ـــی ج ـــه راه ـــاره ای ک ـــادر بیچ ـــت و م ـــه برنمی گش ـــه خان ـــر ب ـــب ها دیگ ـــی ش ـــت! گاره خیل ـــی نداش ـــم اهمیت ـــدرش ه پ
ـــات  ـــال توهم ـــک س ـــد از ی ـــد و بع ـــه ای ش ـــر شیش ـــر پس ـــودش همس ـــت خ ـــا خواس ـــار ب ـــن ب ـــاره و ای ـــرد! گاره دوب ـــول ک ـــای گاره را قب اصراره
ـــال  ـــک س ـــد و ی ـــر بری ـــوزادش را س ـــرای آن! گاره ن ـــد ب ـــد بگری ـــخ می توان ـــه تاری ـــد ک ـــم زدن ـــی را رق ـــت گاره، جنایت ـــت در دس ـــه، دس شیش
ـــود! ـــه ب ـــاق گرفت ـــادش از او ط ـــر معت ـــه همس ـــد درحالی ک ـــوهرش آزاد ش ـــواده ش ـــت خان ـــا رضای ـــال ب ـــک س ـــس از ی ـــاد و پ ـــس افت ـــه حب ب

بـــی  ســـرگرم  می گوینـــد  و  دارد  جداگانـــه ای  خانـــه   خـــود  بـــرای  ســـاله  هفـــده  دختـــرک  روزهـــا  ایـــن 
گاره هـــا  نبینیـــد!  بدبختـــی  نبینیـــد،  معضـــل  نبینیـــد،  بـــد  را  گاره  هســـت!  اعتیـــادش  و  باری هـــا  و  بنـــد 

چیزی جز این ها را یاد نگرفته اند! یادشان بدهید! از همان ابتدا یادشان بدهید! 

شهر: بوشهر 
راوی: علی برزگر 

ـــدرش، فکـــرش را نمی کـــرد کـــه او در روز خواســـتگاری اش خـــودش را بســـوزاند! ـــاد شـــدن پ ـــل از معت ـــا قب ـــچ  کجـــا ت ـــت هیچ کـــس در هی ـــچ  وق هی
ـــرد  ـــن را نمی ک ـــر ای ـــت فک ـــچ  وق ـــدرش هی ـــاید پ ـــد! ش ـــاد ش ـــدرش معت ـــه پ ـــی ک ـــا زمان ـــود ت ـــی ب ـــز عال ـــه چی ـــود هم ـــوب ب ـــز خ ـــه چی هم
ـــی در  ـــه وقت ـــود ک ـــر ب ـــن خاط ـــه همی ـــوند! ب ـــن زار وارد ش ـــن لج ـــد و در ای ـــش بگذارن ـــا پای ـــر او ج ـــت س ـــم پش ـــرش ه ـــرش و پس ـــه همس ک
ـــرود  ـــت ب ـــا می خواس ـــد؟! هرکج ـــد می پری ـــا بای ـــا کج ـــا ت ـــه ام ـــرد! پروان ـــی ک ـــه خودکش ـــد ک ـــه ش ـــدر دیوان ـــان آنق ـــرف دیدش ـــگام مص هن
ـــود و  ـــرده ب ـــاره اش ک ـــه بیچ ـــد ک ـــوادی درآم ـــنده  م ـــی فروش ـــد دائم ـــه عق ـــالگی ب ـــده س ـــید! در هف ـــه او می رس ـــادرش ب ـــرادر و م ـــت ب دس
ـــام  ـــاد تم ـــه اعتی ـــی ک ـــای مختلف ـــت مرده ـــد موق ـــه عق ـــار ب ـــه اجب ـــادرش ب ـــرادر و م ـــش ب ـــد از طاق ـــود. بع ـــته ب ـــش نگذاش ـــب روز برای ش
ـــی  ـــه یک ـــید! آن روزی ک ـــرا رس ـــتگاریش ف ـــن و روز خواس ـــم فروردی ـــه روز چهارده ـــا اینک ـــد ت ـــورش می کردن ـــود، مجب ـــه ب ـــان را گرفت جان ش
ـــه  ـــت هم ـــه از دس ـــش زد ک ـــود را آت ـــه خ ـــه پروان ـــان روزی ک ـــد! هم ـــود کن ـــال خ ـــاً م ـــا را دائم ـــه  م ـــه  قص ـــت پروان ـــا می خواس ـــان معتاده از هم
ـــت  ـــوم و بیس ـــه  مظل ـــد! پروان ـــش نمان ـــی برای ـــه جان ـــد ک ـــش رقصی ـــدر در آت ـــتگاریش آنق ـــه در روز خواس ـــه پروان ـــان روزی ک ـــود، هم ـــت بش راح

و دو ساله فردای همان روز، بر اثر سوختگی بیش از حد جان داد تا دیگر هیچ کس نتواند اذیتش کند! 

ـــای بیشـــتری  ـــه نام ه ـــدام ک ـــر ک ـــتیم. ه ـــان بازیگـــران می گش ـــای خـــود، در می ـــال نام ه ـــم دنب ـــر فیل ـــان ه ـــم. در پای ـــه بودی ـــاد گرفت ـــدن را ی ـــازه خوان ـــی ت وقت
پیـــدا مـــی کردیـــم، آدم بزرگتـــری بـــه شـــمار مـــی رفتیـــم. همیشـــه هـــم بـــه یکدیگـــر قـــول مـــی دادیـــم روزی نـــام خـــود را در تلویزیـــون ببینیـــم. بـــرادرم همیشـــه 

بیشترین نام های مشابه به اسم خودش را پیدا میکرد. همیشه هم آدم بزرگتری بود. شاید چون پسر بود. نمی دانم!  
ـــازی  ـــم ب ـــا او فیل ـــنیدم. ام ـــا ش ـــدم. باره ـــش را دی ـــون نام ـــرد. در تلویزی ـــل ک ـــش عم ـــه قول ـــرادرم ب ـــذرد. ب ـــی گ ـــادی نم ـــای زی ـــال ه ـــا س از آن روزه
ـــت.  ـــن نیس ـــرادر م ـــام ب ـــا، ن ـــن تنه ـــود. ای ـــر ب ـــک مهاج ـــرادرم ی ـــرد. ب ـــاد میک ـــود و دردش را فری ـــش ب ـــط نام ـــان. فق ـــه مهم ـــود ن ـــری ب ـــه مج ـــرد. ن نمی ک
ـــی  ـــای بزرگ ـــه آدم ه ـــت. هم ـــده اس ـــته ش ـــوم گذاش ـــان های مظل ـــه انس ـــر هم ـــی ب ـــی زبان ـــه از روی ب ـــی ک ـــت. نام ـــم هس ـــر ه ـــان دیگ ـــزاران انس ـــام ه ن
ـــان  ـــه حق م ـــه ن ـــی ک ـــم. دردهای ـــیده ای ـــه کش ـــی ک ـــج های ـــا و رن ـــر درده ـــه خاط ـــه ب ـــون؛ بلک ـــه تلویزی ـــان ب ـــن نامم ـــر رفت ـــه خاط ـــه ب ـــتیم. ن هس
ـــا  ـــس؛ ام ـــچ ک ـــا هی ـــد؟ قطع ـــاب میکن ـــرگ را انتخ ـــزی، م ـــگ و خونری ـــش از جن ـــات کودکان ـــرای نج ـــی ب ـــه کس ـــئولیت مان. چ ـــه مس ـــت ن اس
ـــش  ـــا و خطرات ـــر دری ـــم. دیگ ـــی کنی ـــر نم ـــت فک ـــرای موفقی ـــن ب ـــد پایی ـــه درص ـــر ب ـــد، دیگ ـــوم باش ـــرت نامعل ـــک مهاج ـــات، ی ـــا راه نج ـــی تنه وقت
ـــدان  ـــودکان در می ـــی ک ـــرد، وقت ـــری بگی ـــان دیگ ـــی را از انس ـــق زندگ ـــد ح ـــی ده ـــازه م ـــودش اج ـــه خ ـــانی ب ـــه انس ـــی ک ـــد. زمان ـــم نمی آی ـــه چش ب

جنگ، خون ریزی یاد می گیرند و مرگ دوستان خود را می بینند دیگر برایشان فرقی نمی کند که باشند یا نباشند. 
بـــه کجـــا مـــی رویـــم؟ بـــرای چـــه مـــی رویـــم؟ مقصـــد کجاســـت؟ چـــه کســـی تضمیـــن میکنـــد 3 ســـاعت در دریـــا گیـــر نمـــی کنیـــم؟ 
راه چگونـــه اســـت؟ آیـــا بـــه مقصـــد مـــی رســـیم؟ پایـــان ایـــن ســـفر چیســـت؟ مـــرگ یـــا تنهایـــی مخـــرب؟ امـــا بـــرای چـــه می رویـــم؟ 
ســـزای چـــه اشـــتباهی را پـــس مـــی دهیـــم؟ چگونـــه زندگـــی ام را رهـــا کنـــم و وارد ســـفری نامعلـــوم بشـــوم؟ پاســـخ ایـــن ســـوال چیســـت؟ 
چـــه کســـی پاســـخ گـــو اســـت؟ کســـی مـــی توانـــد جـــواب ایـــن ســـوال ها را بدهـــد؟ شـــاید آن هایـــی کـــه باعـــث ایـــن مهاجـــرت 
هســـتند هـــم پاســـخی نداشـــته باشـــند. شـــاید حتـــی نمـــی داننـــد چـــرا خـــون مـــی ریزنـــد! شـــاید هـــم بـــه انســـان بـــودن یک دیگـــر 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 بی اهمیت است. نباید هم مهم باشد. مهاجر است. چه با پاسخ چه بی پاسخ! 
ـــد  ـــر چن ـــدم. ه ـــا ش ـــه تنه ـــردم و ن ـــه مُ ـــن ن ـــا م ـــل.  ام ـــم عاق ـــاید ه ـــا ش ـــه ی ـــم دیوان ـــی ه ـــوند و بعض ـــی ش ـــا م ـــی تنه ـــد، بعض ـــی می میرن بعض
کـــه برادرانـــم کیلومتر هـــا آن ســـوتراند ولـــی می دانـــم کـــه هســـتند. برخـــاف تمـــام تصوراتـــم در انتهـــا بـــه کشـــوری فرســـتاده شـــدم کـــه 
تنهـــا کابوســـم بـــود. کشـــور مـــادری ام، کشـــور جنـــگ و خونریـــزی. در افغانســـتان تجربه هایـــی بـــه دســـت آوردم کـــه ســـال ها بـــه زندگـــی ام 
افـــزود. در نـــه مـــاه، هـــر ثانیـــه عذاب هایـــی کشـــیدم کـــه در مقابلـــش مـــرگ شـــیرین تر بـــود. امـــا بـــه ایـــن امیـــد کـــه روزی دوبـــاره بـــه 
ـــم. آگاه از  ـــه را آگاه کن ـــد هم ـــن بای ـــردم م ـــزد می ک ـــود گوش ـــه خ ـــه ب ـــر لحظ ـــر روز و ه ـــدم. ه ـــده مان ـــت زن ـــم گش ـــاز خواه ـــی ب ـــی قبل زندگ

اینکه انسان هایی هستند که برای زنده ماندن تاش می کنند. کودکانی هستند که حقوقشان نادیده گرفته شده است. 

اگر مادر در ُنه سالگی به آن پیرمرد شیشه ای شوهرش نمی داد، پدر باالخره روزی در 
قماربازی، او را می فروخت! خودش که این را می گوید!

آن روزی که یکی از همان معتادها می خواست پروانه  قصه  ما را دائماَ 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!

طعم غربت

خانه ای روی آب
رقیه حسینی

زمانی که انسانی به خودش اجازه می دهد حق زندگی را از انسان دیگری بگیرد، وقتی کودکان در میدان جنگ 
خون ریزی یاد می گیرند و مرگ دوستان خود را می بینند. دیگر برایشان فرقی نمی کند که باشند یا نباشند.

- »باشه خاله ... «- »آفرین خاله ... همیشه فرار کنید. بعد بیاید به ما بگید، ما پدرشون رو در می آریم. باشه ؟« قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ـــد.  ـــه دوســـتی و محبـــت نیازمندن انســـان هایی خســـته از جنـــگ، کـــه ب
ـــن  ـــت. م ـــوار اس ـــان س ـــر آن ـــونت ب ـــم و خش ـــه خش ـــان هایی ک انس
ـــاال  ـــد. ح ـــی کنن ـــن نم ـــا م ـــی ب ـــس فرق ـــتم. پ ـــان هس ـــک انس ـــم ی ه
ـــادی  ـــه و اعتق ـــر اندیش ـــا ه ـــد. ب ـــه دارن ـــی ک ـــن و مذهب ـــر دی ـــا ه ب
ـــن  ـــه م َ ـــتند. ن ـــان هس ـــم انس ـــاز ه ـــد. ب ـــی کنن ـــی م ـــه زندگ ک

می توانم منکر این بشوم نَه هیچ کِس دیگر.  
ـــذاب  ـــاه ع ـــن م ـــاه درد، چندی ـــن م ـــی، چندی ـــاه تاریک ـــن م چندی
کشـــیدن و عـــذاب دیـــدن. شـــاید اگـــر بـــه ایـــن ســـفر نمـــی 
ـــدران  ـــه پ ـــی ک ـــدم. دنیای ـــی ش ـــم نم ـــه دنیای ـــز متوج ـــم، هرگ رفت
ــار  ــی مرگبـ ــان، وارد مهاجرتـ ــدن خانواده شـ ــده مانـ ــرای زنـ بـ
ـــد.  ـــی کنن ـــد و کار م ـــی کنن ـــل م ـــت را تحم ـــوند. غرب ـــی ش م
ـــش  ـــی پی ـــدن قدم ـــر ش ـــدن و تحقی ـــتگیر ش ـــرس دس ـــر روز از ت ه
نمـــی گذارنـــد. در کشـــوری غریـــب و در دنیایـــی بـــی رحـــم 
ماننـــد یـــک زندانـــی محکـــوم بـــه کار کـــردن اســـت. دنیایـــی 
ـــچ  ـــد، هی ـــی دانن ـــچ نم ـــز درد و کار هی ـــودکان ج ـــه در آن ک ک
ـــردن  ـــی ک ـــی کودک ـــد. حت ـــاد نمی گیرن ـــچ ی ـــد و هی ـــی فهمن نم
ـــق  ـــن ح ـــاد و گرفت ـــش فس ـــه تمام ـــی ک ـــت. دنیای ـــوار اس ـــم دش ه
ـــوم. ـــرت نامعل ـــر از مهاج ـــی پ ـــم دنیای ـــر ه ـــت و در آخ ـــری اس دیگ

زندگـــی ســـخت تـــر از چیـــزی اســـت کـــه فکـــرش را میکـــردم. حـــاال 
می فهمـــم کـــه دریـــا بی رحـــم نیســـت. او فقـــط انســـان ها را از 
دنیایـــی کـــه تمامـــش جنـــگ و مهاجـــرت اســـت، نجـــات مـــی دهـــد؛ 

اما، چرا جنگ؟ چرا مهاجرت؟ چرا مرگ کودک؟ 
ـــد در  ـــختی بای ـــت؟ س ـــواالت اس ـــن س ـــخ گوی ای ـــی پاس ـــه کس چ
ـــی ای  ـــا زندگ ـــد. ام ـــم کن ـــان را آگاه و محک ـــا انس ـــد ت ـــی باش زندگ
ـــختی  ـــود. س ـــن ب ـــود، غیر ممک ـــخت نب ـــردم س ـــس ک ـــدم و ح ـــه دی ک
ـــرد  ـــه م ـــه زن و چ ـــودک، چ ـــه ک ـــدازه ای دارد. چ ـــدی دارد. ان ـــم ح ه
ـــان  ـــم هم ـــردا ه ـــوند. و ف ـــی ش ـــه م ـــم ل ـــدرت و خش ـــار ق ـــر ب زی
ـــردم  ـــد. م ـــی کن ـــه م ـــری را ل ـــرد، دیگ ـــان م ـــان زن و هم ـــودک، هم ک
ـــی ای  ـــد. زندگ ـــی کنن ـــی م ـــی زندگ ـــگ و آوارگ ـــا جن ـــر، ب مهاج
کـــه نـــه حق شـــان اســـت نـــه مسئولیت شـــان. زندگـــی ای کـــه 
ـــم  ـــی دان ـــد. نم ـــب می کن ـــان را تخری ـــرس ذره ذره انس ـــا ت ـــر روز ب ه
ـــته  ـــر کش ـــان هایی دیگ ـــت انس ـــان بدس ـــزاران انس ـــر روز ه ـــرا ه چ
ـــد  ـــرا بای ـــد؟ چ ـــی کرده ان ـــه گناه ـــودکان چ ـــا ک ـــوند. ام ـــی ش م
ـــر  ـــه خب ـــا چ ـــن دنی ـــد؟ در ای ـــونت بیاموزن ـــح، خش ـــای صل ـــه ج ب
ـــه  ـــدرم ب ـــراه پ ـــه هم ـــت ک ـــن داش ـــال س ـــط 14 س ـــادرم فق ـــت؟ م اس
ـــط  ـــی. فق ـــت و آوارگ ـــم غرب ـــرت، بازه ـــم مهاج ـــاز ه ـــد. ب ـــران آم ای
ـــار  ـــانه هایش انب ـــی روی ش ـــارِ زندگ ـــام ب ـــه تم ـــود ک ـــودک ب ـــک ک ی
شـــده بودنـــد. ازدواج در ایـــن ســـن یعنـــی شـــروع بی عدالتـــی، 
ـــردی  ـــت م ـــر دس ـــدن زی ـــه ش ـــی ل ـــتثمار؛ یعن ـــی، درد و اس زورگوی
ـــاز  ـــری دارد و ب ـــیار باالت ـــن بس ـــه س ـــردی ک ـــده. م ـــی و رنج دی عصب
ـــد از  ـــرگ. و بع ـــت از م ـــراری اس ـــه ف ـــی ک ـــرت؛ مهاجرت ـــم مهاج ه
ـــت.  ـــب و بدبخ ـــی غری ـــه آدم های ـــدند ب ـــل ش ـــا تبدی ـــه ی این ه هم
ـــر  ـــن. و در آخ ـــی درک و خش ـــدری ب ـــی،  پ ـــواد و عصب ـــادری بی س م
هـــم هیوالیـــی بـــرای فرزندانشـــان. درســـت همـــان غول هـــای 
ـــره  ـــن زنجی ـــا ای ـــد. ام ـــان بودن ـــدر و مادرهایش ـــا پ ـــه قب ـــنی ک خش
ـــر  ـــودک دیگ ـــن ک ـــد. چندی ـــته باش ـــه داش ـــد ادام ـــی بای ـــه ک ـــا ب ت

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 
ــه  ــد. روزی کـ ــان نکننـ ــز از درد  هایشـ ــود را لبریـ ــودکان خـ کـ
ــی  ــه کودک ُکشـ ــد. روزی کـ ــرار نکنـ ــرادرش فـ ــرادری از بـ بـ
ریشـــه کن شـــود. روزی کـــه دوبـــاره »انســـانیت« ایـــن 

ویژگی اصلی تمام ادیان را پیدا کنیم. 

من باید همه را آگاه کنم. آگاه از اینکه 
انسان هایی هستند که برای زنده 

ماندن تالش می کنند. کودکانی هستند 
که حقوقشان نادیده گرفته شده است.

اول شخِص ظالم، دوم شخِص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
اگر غایب باشیم، ظلمت فزونی می گیرد!

روایت سوم شخص حارض

حدیث صحبت خوبان
پگاه امیری

ـــان  ـــه کن ـــن اندیش ـــان« و م ـــت خوب ـــد »صحب ـــته بودن ـــم کاس را گذاش اس
ـــه  ـــد چ ـــتم بای ـــدم، نمی دانس ـــر وارد ش ـــه هن ـــه خان ـــم ب ـــداری مبه ـــرِق پن غ
ـــه  ـــم، بچ ـــد می رفت ـــود، بای ـــان ب ـــم پنه ـــای ذهن ـــه ای در غبار ه ـــم، برنام کن
هـــا را می شـــناختم و بعـــد راه را برمی گزیـــدم، تنهـــا بابـــت یـــک چیـــز 
ـــد، آن  ـــرف باش ـــندگی ِص ـــک کاس نویس ـــد ی ـــا نبای ـــه اینج ـــودم ک ـــن ب مطمئ
ـــن  ـــتند. م ـــی تر هس ـــی اساس ـــد ملزومات ـــه نیازمن ـــی ک ـــرای کودکان ـــم ب ه
ـــود. ـــن گام اول ب ـــی دادم. ای ـــر م ـــی تغیی ـــط کم ـــی، فق ـــان را کم ـــد نگاهش بای

ــه  ــی بی وقفـ ــرت اندوهگینـ ــان، حیـ ــتر می شناختمشـ ــه بیشـ ــر چـ هـ
ــود،  ــی نبـ ــاور کردنـ ــم بـ ــت. برایـ ــگ می انداخـ ــودم چنـ ــر وجـ بـ
ــن  ــا ایـ ــه تـ ــان کـ ــران خودمـ ــن تهـ ــی در همیـ ــه هایـ ــتند بچـ هسـ
ــا ایـــن حـــد فرامـــوش شـــده  حـــد از تحصیـــل بازمانـــده انـــد، تـ
انـــد، تـــا ایـــن حـــد بـــا اســـتعدادند، بـــا روحیـــه ای حســـاس کـــه 

از زیر آوار تلخی هنوز کودکانه نفس می ِکشند. 
می گذشـــتم، در خیابـــان از کنارشـــان بـــا نگاهـــی می گذشـــتم؛ امـــا بـــه 
دالیـــل فقرشـــان بی توجـــه بـــودم. همیشـــه فکـــر می کـــردم فعال هـــای 
اجتماعـــی از زور بـــی دردی، حـــس انسان دوستی شـــان فـــوران می کنـــد، 
ـــراغ  ـــد س ـــوند و می رون ـــان می ش ـــال کار و زندگی ش ـــن بی خی ـــرای همی ب
ـــتم  ـــی هس ـــی آدم زرنگ ـــر خیل ـــن اگ ـــردم م ـــر می ک ـــریت. فک ـــات بش نج
ـــد! ـــه نمان ـــن گون ـــم ای ـــه  باورهای ـــا قص ـــم. ام ـــات ده ـــودم را نج ـــی خ زندگ
آمدنـــم هـــم اتفاقـــی بـــود و هـــم اتفاقـــی نبـــود. نمی توانـــم حوصلـــه 
ـــذر  ـــه ب ـــود ک ـــرم، او ب ـــده بگی ـــده کاس را نادی ـــزار کنن ـــه  برگ مهربانان
ـــران  ـــرژی بی ک ـــت ان ـــید، آن وق ـــم پاش ـــر قلب ـــا را ب ـــه ه ـــن بچ ـــق ای عش
ـــم  ـــم بگوی ـــرد. نمی توان ـــذب ک ـــرا ج ـــی م ـــون آهنربای ـــا چ ـــن بچه ه ای
ـــاند  ـــرزمینی کش ـــه س ـــد و ب ـــش ران ـــرا پی ـــق م ـــه ای عمی ـــود، جذب ـــی ب اتفاق
ــر  ــه، بـ ــی جامعـ ــم بی تفاوتـ ــه زخـ ــع کـ ــاِن  قانـ ــن مردمـ از غنی تریـ
ـــه  ـــا ب ـــن و من ه ـــی م ـــی تفاوت ـــد. ب ـــی زن ـــیلی م ـــان س ـــب فرزندانش قل
سرنوشـــت کســـانی کـــه از بـــِد روزگار بـــه حاشـــیه رانـــده شـــده اند .
)صحبـــت خوبـــان( بـــا شـــروع مهر مـــاه بـــا توجـــه بـــه نویســـندگی و 
ـــتعد  ـــی مس ـــی خیل ـــد. برخ ـــاز ش ـــا آغ ـــتن بچه ه ـــتعداد نوش ـــرورش اس پ
بودنـــد و برخـــی بـــا قلـــم و نوشـــتن بیگانـــه! بایـــد هـــر کـــدام بـــه 
ــتند،  ــد می نوشـ ــد. بایـ ــتی می کردنـ ــم آشـ ــا قلـ ــان بـ ــدازه خودشـ انـ
ـــن!  ـــالِت م ـــود رس ـــن ب ـــش ... ای ـــارانه خوی ـــیوه غمگس ـــه ش ـــس ب ـــر ک ه
ـــدند.  ـــدل ش ـــر ب ـــی بزرگت ـــه گام های ـــپس ب ـــته و س ـــم برداش ـــا کم ک قدم ه
از میـــان نوشته هایشـــان بایـــد واژه یـــا مفهومـــی را بیـــرون می کشـــیدیم، 
چیـــزی کـــه قابلیـــت دیـــده شـــدن داشـــت و تشویقشـــان می کردیـــم 
ــان  ــه کودکانمـ ــوز، بـ ــیرِ آغـ ــتیِن شـ ــای نخسـ ــون قطره هـ ــا چـ تـ
ــت. ــه یافـ ــه ادامـ ــه این گونـ ــد ... و قصـ ــتادن را بدهـ ــهامت ایسـ شـ
ـــتجوی  ـــه جس ـــا ب ـــنبه هایم، ت ـــه راه پنج ش ـــم ب ـــه چش ـــن حریصان ـــروز م ام
ـــل  ـــی در مقاب ـــچ خجالت ـــتقیم، بی هی ـــازم را مس ـــت نی ـــم و دس ـــی بیای زندگ
ایـــن کـــودکان دراز کنـــم و از آنهـــا بیامـــوزم معنـــای واقعـــی زیســـتن را. اینـــان 
معنـــای زندگـــی را از میـــان ســـیاهی ها و رنج هایـــی کـــه احاطه شـــان 
ــت  ــعاری از دل سرنوشـ ــچ شـ ــد را بی هیـ ــد، راز لبخنـ ــرده یافته انـ کـ
ـــه  ـــی، ک ـــن زندگ ـــای ای ـــد پ ـــطوره وار مانده ان ـــد و اس ـــانده ان ـــرون کش بی

شلختگی و پلشتی و ناموزونی به آن آویزان شده است. 
کاس بـــا دو نفـــر شـــروع شـــد و مـــن امیدوارانـــه بـــه آمـــدن ادامـــه 
دادم، راســـتش شـــور مـــن، شـــور دو روزه ای بـــرای تهاجـــم بی حاصـــل 
بـــه زندگـــی ایـــن کـــودکان نبـــود، مـــن آمـــده بـــودم تـــا بمانـــم و 
تأثیـــری بگـــذارم در پـــس زمینـــه کودکـــی کـــه جامعـــه بـــه جـــرم 
ـــت  ـــه پوس ـــی ک ـــت. کس ـــده اس ـــل ران ـــنامه او را از تحصی ـــتن شناس نداش
تیـــره و لهجـــه انســـانی و نگـــون بختـــی ذهن هـــای حقیـــر جامعـــه، 
او را بـــه پســـتوی خانـــه کشـــانده. یکی شـــان برایـــم نوشـــت:
ـــت،  ـــم رف ـــه خواه ـــه مدرس ـــه ب ـــودم ک ـــادمان ب ـــم ش ـــن ه ـــالگی، م در 7 س
ـــانی ام را  ـــد انس ـــه جل ـــد س ـــبب ش ـــذی، س ـــد کاغ ـــه جل ـــتن س ـــا نداش ام

نادیده بگیرند. پس چهار سال دیر به مدرسه رفتم. 

جذبه ای عمیق مرا 
پیش راند و به 

سرزمینی کشاند از 
غنی ترین مردماِن  

قانع که زخم 
بی تفاوتی جامعه، بر 

قلب فرزندانشان 
سیلی می زند

لـــب  زیـــر  را  ترانـــه ای 
ــر  ــم، برخـــی زیـ می خوانیـ
لـــب و بـــه اکـــراه، برخـــی 
ـــه  ـــای گل انداخت ـــا ُلپ ه ب
و مـــن بلندتـــر از آنهـــا 
می خوانـــم بـــا صدایـــی 
فالـــش تـــا جســـارت را 
بـــه کودکانـــم بیامـــوزم

-» آفرین ... حاال برو سر کاست . معلمت خیلی وقته اومده. منتظرته ...« قصه اپوریق» ابغبون« :  

به دیگری گفتم : »قصه ی امروزت را بنویس! بگو از صبح چه کرده ای؟ کمی فکر کن 
و بنویس!«

و او گفت »خاله! ما فکر نمی کنیم، هر کاری بگن، همونو انجام می دیم!«
و این جمله اش تا مغز استخوانم را سوزاند. امروز خودِ او شعر می نویسد! به سبک 

کاسیک ، و بی آنکه بداند، وزن و قافیه می دهد به   واژه ها و نثر مسجع خلق می کند  
برای   بیان کودکانگی هایش !

ببینید چه کودکانه و شاعرانه می رقصد روی کاغذ: یک ستاره / پیش ماه / خواهر او 
توی راه / انگار که اون دیر کرده / پشت ابرها گیر کرده !/

 

 

ــاختگی  ــای سـ ــد، در دنیـ ــور بودنـ ــان محصـ ــته ذهن شـ ــط بسـ در محیـ
ــتوخانه  ــِس پسـ ــیوه، کام از پـ ــزار شـ ــه هـ ــن بـ ــود. مـ ــون خـ پیرامـ
ـــم  ـــه. گفت ـــه جمل ـــه و جمل ـــه کلم ـــیدم ... کلم ـــی کش ـــرون م ـــان بی ذهن هاش
ـــد  ـــا بروی ـــل ی ـــد داخ ـــن کاس و بیایی ـــت در ای ـــد پش ـــت را بگذاری خجال
ــید و  ــت دارد. بنویسـ ــر حرمـ ــن  کاس فکـ ــان .  در ایـ ــراغ زندگی تـ سـ
ـــزار   ـــما اب ـــرای ش ـــتن ب ـــاح نوش ـــس ِس ـــن پ ـــه  زی ـــید ک ـــد و بیندیش بخوانی
ـــرورش  ـــتن، پ ـــم، نوش ـــا بگوی ـــه آنه ـــردم ب ـــعی ک ـــود. س ـــد ب ـــتن خواه زیس
ـــه  ـــان جمل ـــه از می ـــن جمل ـــِن بهتری ـــن گفت ـــرا و تمری ـــت در اج ـــده اس ای
ـــان  ـــت خوب ـــدن. صحب ـــر دی ـــرای عمیق ت ـــود ب ـــه ای ش ـــتن مقدم ـــا. نوش ه
بـــرای همگـــی مـــا تبدیـــل شـــد بـــه، کاس زندگـــی و مهارت هایـــش. 
و ایـــن چنیـــن دردهـــا روی کاغـــذ آمدنـــد، تـــرس هـــا و آرزوهـــا 
ــم.  ــا خندیدیـ ــه بغض هـ ــی بـ ــا همگـ ــد و مـ ــته شـ ــا شکسـ ... بغض هـ
تـــا حداقـــل در دنیـــای نوشـــتن فاتـــح ایـــن میـــدان نابرابـــر باشـــیم.
ــا  ــه ی دیدهـ ــت، و زاویـ ــا جان گرفـ ــه محتواهـ ــود کـ ــت بـ آن وقـ
ــا  ــته ها رنـــگ و بـــوی دیگـــری یافـــت. قصه هـ گســـترده شـــد. نوشـ
ــا  ــی در بچه هـ ــای اخاقـ ــد، الگوهـ ــعرها زاده شـ ــید و شـ ــد کشـ قـ
شـــکل گرفـــت و صحبـــت خوبـــان آنچـــه شـــد کـــه بایـــد می شـــد.
ـــون  ـــت، چ ـــه اس ـــم گرفت ـــد، دل ـــی نیامده ان ـــه دلیل ـــا ب ـــه بچه ه ـــار ک ـــر ب ه
ـــه  ـــار کاس ب ـــر ب ـــه. ه ـــی از دســـت رفت ـــتانده شـــده و مجال ـــن س ـــی از م فرصت
ـــورده ام  ـــوس خ ـــار افس ـــزار ب ـــا ه ـــن صده ـــده م ـــزار نش ـــه برگ ـــت همیش کیفی

و چه اندوهناک شده ام برای ثانیه های به ِگل نشسته. 
ـــب  ـــر ل ـــی زی ـــم، برخ ـــب می خوانی ـــر ل ـــه ای را زی ـــت، تران ـــان کاس اس  پای
ـــا  ـــر از آنه ـــن بلندت ـــه و م ـــای گل انداخت ـــا لُپ ه ـــی ب ـــراه، برخ ـــه اک و ب
ـــوزم.  ـــم بیام ـــه کودکان ـــارت را ب ـــا جس ـــش ت ـــی فال ـــا صدای ـــم ب می خوان
ـــن  ـــم ای ـــوان فردای ـــان، ج ـــی ناگه ـــد جای ـــالیان بع ـــر س ـــندم اگ ـــه خرس و چ
ـــاید  ـــاید ش ـــه را ... ش ـــن لحظ ـــاورد ای ـــاد بی ـــه ی ـــنود و ب ـــا را بش ملودی ه
آن گاه تعلّلـــی، مکثـــی و درنگـــی نجات بخـــش روزگارش باشـــد. شـــاید 
ـــی  ـــا جریان ـــود ب ـــراه نش ـــد و هم ـــض کن ـــه، بغ ـــنیدن تران ـــرای ش ـــتد ب بایس

که جامعه، فقر و ناچاری علت ساز آن شده است.  
در خیابان نگاهم به کنج ها می رود، به سمت کودکانی که ب  رای ندیده شدن    متولد 

شده اند، فالی می فروشند، وزنی اندازه می گیرند و چوب حراج می زنند به انسانیِت به 
می ایستم، توقف می کنم. بغضی چنگ می اندازد به درونم. و شعر کودکانه  یغما رفته.  

یکی شان چرخ می خورد در ذهن پر مشغله ام ... 
تو چشات نگاه کرد و رفت/
 دو چشاتو سیاه کرد و رفت

پا که بر زمین گذاشت،/
 سرش رو فدا کرد و رفت

اون می دونست تو دوسش داری /
 واسه همین سرشو فدا کرد و رفت

گلی به دست و لبش خندون /
سرشو فدا کرد و رفت ! 
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گفتاری درباره بنیان گذار دیدگاه تعاونی

رابرت آوون کیست؟

کارآفرینی
 در خانه های ایرانی

دغدغه اعضا مسیر تغییر
هر مسیری به تغییر منجر نمی شود

ـــان  ـــی در جه ـــدگاه تعاون ـــذار دی ـــرت آوون بنیانگ راب
ـــاش  ـــا ت ـــت    ب ـــالگی توانس ـــن 30 س ـــت. وی در س اس
و مدیریـــت خـــود صاحـــب یکـــی از کارخانه جـــات 
ــکاتلند  ــر در اسـ ــش از 2000 کارگـ ــا بیـ ــزرگ بـ بـ
ـــت  ـــازوکارهایی در مدیری ـــارک، وی س ـــه نیوالن در کارخان
ـــه  ـــم از اندیش ـــه مله ـــرد ک ـــاد ک ـــود ایج ـــه خ کارخان
ـــود.  ـــان ب ـــاه کارکن ـــرای رف ـــی او ب ـــن اجتماع ـــای تأمی ه
ــت  ــه  داران وقـ ــد کارخانـ ــورد تهدیـ ــه وی مـ گرچـ
ـــای  ـــه ه ـــرای اندیش ـــا ب ـــت، ام ـــرار گرف ـــکاتلند ق اس
بشردوســـتانه خـــود کوشـــید و بـــا اتخـــاذ تدابیـــر 
ـــبت  ـــه، نس ـــز پدران ـــت آمی ـــای محب ـــانی و رفتاره انس
ـــک  ـــورت ی ـــه ص ـــه اش، آن را ب ـــران کارخان ـــه کارگ ب
ـــرای  ـــات او ب ـــم اقدام ـــه درآورد. اه ـــی نمون ـــد صنعت واح
ـــت  ـــارت اس ـــران عب ـــی کارگ ـــرایط کار و زندگ ـــود ش بهب
ـــب  ـــع صاح ـــان مناف ـــه زی ـــه ب ـــتمزدها ک ـــش دس از: افزای
کارخانـــه بـــود و   خشـــم  و  نفـــرت  ســـایر  کارخانـــه داران 
ـــاعت  ـــاعت کار از 17 س ـــل س ـــت، تقلی ـــی انگیخ ـــر م را ب
ـــوان  ـــه عن ـــودکان ب ـــری از کار ک ـــاعت، جلوگی ـــه 10 س ب
ـــی  ـــل ارزان ـــه دلی ـــی ب ـــاب صنعت ـــب انق ـــی از عواق یک
ـــات  دســـتمزد، ایجـــاد دوره-هـــای آموزشـــی ضمـــن خدم
ـــو  ـــارت، لغ ـــش مه ـــت افزای ـــران جه ـــرای کار کارگ ب
ـــاد  ـــران، ایج ـــه کارگ ـــورد و ظالمان ـــی م ـــای ب ـــه ه جریم
ـــا  ـــران و کارفرم ـــن کارگ ـــو بی ـــث و گفتگ ـــات بح جلس
بـــرای رفـــع مشـــکات مـــادی کارگـــران، نصـــب 
ـــه  ـــه ک ـــران در کارخان ـــر کارگ ـــاالی س ـــن ب ـــب رنگی مکع
ـــی در  ـــر بخش ـــره وری و تاثی ـــا در به ـــه آن ه ـــانه رتب نش
ـــد،  ـــی ش ـــی م ـــت ارزیاب ـــگاه مثب ـــا ن ـــوده و ب ـــد ب تولی
ـــران  ـــل کار کارگ ـــه در مح ـــه دو اتاق ـــک خان ـــاص ی اختص
ـــا ســـرمایه شـــخصی  ـــواده شـــان کـــه ب ـــرای ایشـــان و خان ب
ـــاط  ـــبز و نش ـــای س ـــاد فض ـــود، ایج ـــده ب ـــاخته ش آوون س
ـــرای  ـــژه ب ـــدارس وی ـــاد م ـــران، ایج ـــرای کارگ ـــز ب انگی
ـــای  ـــوزش ه ـــر آم ـــاوه ب ـــه ع ـــران ک ـــدان کارگ فرزن
ـــز  ـــان نی ـــوم آن زم ـــای مرس ـــا و ورزش ه ـــمی، هنره رس
ـــی  ـــگاه تعاون ـــیس فروش ـــد، تأس ـــی ش ـــس م در آن تدری
ـــار گذاشـــتن ارزان  مصـــرف در کـــوی کارگـــران و در اختی
ـــران و  ـــرای کارگ ـــداز ب ـــدوق پس ان ـــاد صن ـــا، ایج کااله
پرداخـــت مبالغـــی از طـــرف کارخانـــه بـــه ازای پـــس انـــداز 

آن ها برای تشویق به پس انداز. 

آوون ایـــن اقدامـــات را در دورانـــی انجـــام 
ـــه داران  ـــی، کارخان ـــاب صنعت ـــا انق ـــه ب داد ک
بـــرای بهـــره کشـــی هرچـــه بیشـــتر از 
ـــت  ـــر هم ـــتر کم ـــود بیش ـــرای س ـــران ب کارگ
ـــت  ـــز دس ـــی نی ـــچ قانون ـــد و هی ـــته بودن بس

آنها را در این راستا نمی بست. 
ـــزار  ـــش از 20 ه ـــا 1825 بی ـــه 1815 ت در فاصل
نفـــر از کشـــورهای گوناگـــون از کارخانـــه و 
ــورد  ــرده و آن را مـ ــدن کـ ــوی آوون دیـ کـ
ـــراد  ـــن اف ـــان ای ـــد. در می ـــرار دادن ـــین ق تحس
کســـانی چـــون نیـــکای اول تـــزار روســـیه 
ــد  ــز بودنـ ــان نیـ ــی میلیـ ــس ماکسـ و پرنـ
ــی از  ــری بخشـ ــه کارگیـ ــدد بـ ــه در صـ کـ

اقدامات آوون در کشور خود برآمدند. 
ـــیرخوارگاه  ـــیس ش ـــات وی، تاس ـــه اقدام از جمل
ـــه  ـــن تجرب ـــه اولی ـــود ک ـــه ب ـــار کارخان در کن
ـــران  ـــودک کارگ ـــدان ک ـــی فرزن ـــن اجتماع تامی
ـــن  ـــا آوردن معلمی ـــا ب ـــید ت ـــی کوش ـــود. وی م ب
ــز  ــت در مراکـ ــم و تربیـ ــص در تعلیـ متخصـ
ــح و  ــرادی صالـ ــودکان را افـ ــی کـ آموزشـ

مفید برای اجتماع تربیت کند.  
ــم داد و  ــود را تعمیـ ــرح خـ ــپس طـ آوون سـ
ـــور  ـــور کش ـــرای ام ـــی را ب ـــای تعاون ـــده ه دهک
طراحـــی نمـــود کـــه عـــاوه بـــر مـــواردی 
ــیس  ــود تأسـ ــران خـ ــوی کارگـ ــه در کـ کـ
ـــداری  ـــرای نگه ـــی ب ـــامل محل ـــود، ش ـــرده ب ک
ـــود  ـــی ب ـــوان اجتماع ـــراد نات ـــالخوردگان و اف س
ـــکاری  ـــا هم ـــارکتی ب ـــا مش ـــت آن ه و مدیری

اعضای دهکده تحقق می یافت. 

رابـــرت آوون بـــرای تحقـــق آرمان هایـــش 
کـــه هســـته مرکـــزی آن را بشـــر دوســـتی 
و ایجـــاد زمینـــه اجتماعـــی انســـان ها 
ــترده ای  ــاش گسـ ــی داد، تـ ــکیل مـ تشـ
ـــاز  ـــا آغ ـــده ه ـــن دهک ـــترش ای ـــرای گس ب
ـــود در  ـــکات موج ـــل مش ـــه دلی ـــود. وی ب نم
ـــکا  ـــه آمری ـــرت ب ـــه مهاج ـــار ب ـــس ناچ انگلی
ــار  ــد 30 هکتـ ــا خریـ ــد و در 1924 بـ شـ
زمیـــن از ایندیانـــا، دهکـــده تعاونـــی بـــه 
نـــام  نیوهارمونـــی  تشـــکیل داد. امـــا بـــه 
ـــد  ـــده، فاق ـــن دهک ـــاکنان ای ـــه س ـــل اینک دلی
ـــن  ـــرش چنی ـــرای پذی ـــای الزم ب ـــی ه ویژگ
ـــورش  ـــاد ش ـــا ایج ـــد، ب ـــی بودن ـــه بزرگ تجرب
ــه  ــت برنامـ ــات شکسـ ــی موجبـ و نافرمانـ

های نیوهارمونی را فراهم ساختند. 
آوون کـــه تمـــام هســـتی خـــود را بـــرای 
ـــی  ـــن اجتماع ـــا تأمی ـــو ب ـــی ن ـــاد جهان ایج
کافـــی بـــه کار گرفتـــه بـــود، در اولیـــن 
ـــاه  ـــن  و رف ـــای تأمی ـــق آرمان ه ـــه تحق تجرب
اجتماعـــی،80  از دارایـــی خـــود را از دســـت داد 
ـــای  ـــت از آرمان ه ـــال دس ـــن ح ـــا ای ـــا ب ام
خـــود برنداشـــت و بـــرای ادامـــه تـــاش 
ــل  ــت. از دالیـ ــک رفـ ــه مکزیـ ــود بـ خـ
شکســـت دهکـــده تعاونـــی، مـــی تـــوان 
ـــری  ـــه گی ـــت، جبه ـــت دول ـــدم حمای ـــه ع ب
ـــتن  ـــرمایه، گماش ـــان س ـــن صاحب ـــخت و خش س
ــب  ــرای تخریـ ــزدور بـ ــای مـ ــروه هـ گـ
ـــودن  ـــاده نب ـــات، آم ـــا و امکان ـــتگاه ه دس
ـــرش و  ـــرای پذی ـــه ب ـــی جامع ـــرایط فرهنگ ش
ـــده  ـــای دهک ـــان اعض ـــوء در می ـــات س تبلیغ

توسط سایر کارخانه داران اشاره کرد. 
اقدامـــات آوون امـــا اندیشـــه تامیـــن اجتماعـــی 
ـــی،  ـــتر اجتماع ـــی را در بس ـــت اجتماع و عدال
بـــارور ســـاخت و افق هـــای روشـــن تر 
ـــده  ـــر ش ـــان تحقی ـــراروی انس ـــری را ف و بهت
ـــه  ـــا اندیش ـــود. ب ـــی گش ـــاب صنعت ـــط انق توس
ـــط  ـــازی محی ـــه س ـــرای بهین ـــای آوون، راه ب ه

های کار و قوانین کار فراهم شد. 

ـــای  ـــیاری از فعالیته ـــوده  بس ـــه مفق ـــی، حلق کارآفرین
امدادرســـانی در کشـــور ماســـت. گفتـــن نـــدارد 
ــغلی دارد، از  ــت آن شـ ــه سرپرسـ ــواده ای کـ خانـ
ـــی در  ـــیب های اجتماع ـــا و آس ـــیاری از گزنده بس
ـــام  ـــت ام ـــن رو جمعی ـــود. از همی ـــد ب ـــان خواه ام
ـــوع  ـــن موض ـــر ای ـــالهای اخی ـــی س ـــی)ع( ط عل
را در کانـــون توجـــه خـــود قـــرار داده اســـت و 
ـــعی در  ـــود، س ـــرایط موج ـــات و ش ـــه امکان ـــته ب بس
ـــادران  ـــان و م ـــرای زن ـــاً ب ـــتغال آفرینی خصوص اش
ــعه  ــدازی و توسـ ــوار دارد. راه انـ ــت خانـ سرپرسـ
ـــود را  ـــن مقص ـــتغال، همی ـــِی اش ـــای ایران ـــه ه خان
ــای  ــش دغدغه هـ ــن بخـ ــرد. در ایـ ــی می گیـ پـ
ـــه ی  ـــت را در زمین ـــای جمعی ـــد از اعض ـــی چن تن

کارآفرینی از نظر می گذرانیم. 

منبع: کتاب تامین اجتماعی
نویسنده: غامرضا علیزاده 

آوون که تمام هستی خود را برای 
ایجاد جهانی نو با تامین اجتماعی 
کافی به کار گرفته بود، در اولین 

تجربه تحقق آرمان هایش 80درصد 
از دارایی خود را از دست داد.

کارآفرینی در جمعیت آغازی است از 
باور توانمندی وآفرینش به دست زنانی 

که پیش از هر چیز مادرند.
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.

افزایش دستمزدها که به زیان منافع صاحب 
کارخانه بود و خشم و نفرت سایر کارخانه 
داران را بر می انگیخت، تقلیل ساعت کار 
از 17 ساعت به 10 ساعت و جلوگیری از کار 
کودکان به عنوان یکی از عواقب انقالب 

صنعتی از اقدامات آوون بود.

سعید الماسی، مسئول کارآفرینِی خانه ایرانی کرمانشاه
یه روز که داشتم فکر میکردم عامل این همه معضل تو حاشیه ها 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 معضات نقش داره! بعدشم دولت تو ایجاد اشتغال ناتوان بوده، ثروتمندان 
خودخواه شدن، متفکرا سرگرم فعالیتای اغلب انتزاعی و کارای دیگه هستن، خیلی از مردمم 

بی خیال بقیه شدن و سفت کاه خودشونو چسبیدن! ای کاش همه دست به دست هم بدن برای 
ریشه کنی بیکاری؛ تا بیکاری باشه قطعاً معضل هم هست! باید یه کاری بکنیم...

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

دلم میخواد برای پسرا و دخترای نوجوان و جوانمان که نیاز به درآمد دارن، بتونیم تو 
جمعیت کار خوب و پردرآمد داشته باشیم. همینطور برای جوانان آزاد شده از زندان در طرح 

»طفان مسلم«، دوست دارم اعضا جدی تر تو این بخش فعالیت کنن و آینده شغلی بچه ها و 
مادرای تحت حمایت بیشتر مورد توجه اعضا باشه. اینکه همه در کنار هم تاش کنیم تا تعداد 

زیادی خانواده زندگیشون بهتر بچرخه و از اون طرف از لحاظ روحی و ذهنی هم تو محیط 
کار جمعیت پشتیبانی بشن، بهترین راه حله تا مشکات خانواده تو این محات حل بشه. در 
عمل اشتغال زایی برای مادرا میتونه بهترین راه حذف کار کودک باشه. به نظرم تو همه محله ها 

باید کارآفرینی بیاد تو اولویت.

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 این قدر قوی هستی، مشکاتت را پشت در این 
خانه می گذاری، در  کاس چاپ، همزمان با کودکت بازی می کنی و می خندی و 

با دستان هنرمندت روی پارچه ها نقش می زنی... ، همواره مرا به تحسین وامی دارد. 
همیشه با خودم میگویم تو چطور می توانی طی اندک زمانی که میشناسمت، این همه را 
تجربه کنی و چطور می توانی این قدر بزرگ باشی... کمی که با خودم فکر می کنم، 
می بینم تو در ازای تمام نداشته هایت 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 آمده ای دسِت مرا 

بگیری؟!

سعیده حسینی، مسئول کارآفرینِی 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 

هایشان باشی.

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 فعالیت های مربوط به تولید کیسه های دوستدار محیط زیست خانه ایرانی 

دروازه غار، کیسه ها با هدف حمایت از کودکان، مادران سرپرست خانوار و حمایت از محیط زیست تولید می شوند و در حین این فرآیند به نمونه های جالبی برمی خوریم از 
اینکه این کارآفرینی چه تأثیراتی به ویژه در بعد اجتماعی گذاشته است. به عنوان یک نمونه می توان 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 شده اند. این نوع 
نگاه به امر کارآفرینی و نتایجی که در جمعیت به دنبال داشته است، شاید بتواند الگویی برای اشتغال زایی 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.

- »باغبون پارک ؟! همین پیرمرده ؟!«مریم ایستاد و مینو که رفت تو، گفت: » این چهارمین نفر بود ... باغبون پارک رو می گن« قصه اپوریق» ابغبون« :  
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مـیــدا ن

نان آوران کوچک، 
لیگ خود را به
 کودکان قربانی جنگ تقدیم کردند

گزارشی از برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین، بخش نخست

میثم واحدی

ـــش  ـــه ورزش از نق ـــتیم ک ـــاهد آن هس ـــروز ش ـــه ام اگرچ
ـــیلهاي  ـــه و وس ـــه گرفت ـــاع فاصل ـــود در اجتم ـــازنده خ س
ـــرمایه داران  ـــي س ـــاده خواه ـــدوزي و زی ـــروت ان ـــراي ث ب
ــا در  ــا اینجـ ــت، امـ ــده اسـ ــاري شـ ــاي تجـ و بنگاه هـ
ـــم  ـــرد ه ـــراي گ ـــت ب ـــه اي اس ـــین، ورزش بهان ـــگ پرش لی
ـــه  ـــیه ک ـــات حاش ـــي از مح ـــودکان و نوجوانان ـــدن ک آم
این بـــار در دومیـــن دوره مســـابقات لیـــگ، پیـــام  آوران 
ـــگ  ـــونت و جن ـــر از خش ـــه پ ـــراي جامع ـــتي ب ـــح و دوس صل
طلبـــي امـــروز شـــده اند. کودکانـــي کـــه هـــر روزه در 
ـــت  ـــونت، محرومی ـــر خش ـــت تأثی ـــان تح ـــط زندگي ش محی
ـــد و  ـــرار مي گیرن ـــي ق ـــده اجتماع ـــات پیچی ـــر معض و دیگ
ـــده  ـــن ش ـــیار عجی ـــرارت بس ـــختي و م ـــا س ـــان ب زندگي ش
ـــا  ـــد ت ـــین، آمده ان ـــال پرش ـــگ فوتب ـــروز در لی ـــت، ام اس
ـــر  ـــي و فرات ـــي، قومیت ـــاي فرهنگ ـــر از تفاوت ه ـــرف نظ ص
ـــا  ـــي، ب ـــي و مذهب ـــاي دین ـــژاد و باوره ـــگ، ن ـــر رن از ه
ـــه  ـــت ب ـــتي و محب ـــار از دوس ـــه و سرش ـــوري جوانمردان حض
ـــح، آشـــتي  ـــي شایســـته از صل ـــم الگوی ـــار ه دیگـــري، در کن
ـــه  ـــي ک ـــد. بچه های ـــه کنن ـــردم هدی ـــه م ـــي را ب و همگرای
ــتعداد  ــا و اسـ ــي توانایي هـ ــم تمامـ ــه رغـ ــفانه بـ متأسـ
ـــت  ـــر موقعی ـــه جب ـــر، ب ـــه ورزش و هن ـــر در عرص بي نظی
جغرافیایـــي و اجتماعـــي خـــود، انتخابـــي جـــز خشـــونت، بـــزه 
ـــون در  ـــد، اکن ـــود نمي بینن ـــش روي خ ـــت در پی و محرومی
ـــب  ـــا کس ـــا ب ـــد ت ـــي یافته ان ـــال فرصت ـــگ فوتب ـــدان لی می
یـــک هویـــت تـــازه و ســـازنده از طریـــق ورزش، بـــه 

نمایش توانمندي ها و استعدادهاي خود بپردازند. 

ـــا  ـــان ب ـــودکان و نوجوان ـــور ک ـــاهد حض ـــابقات، ش ـــن مس ـــن دوره ای ـــال در دومی امس
ـــین از  ـــاي پرش ـــب تیم ه ـــرزي در قال ـــاده م ـــروم و دور افت ـــق مح ـــتعدادي از مناط اس

استان هاي کردستان )شهر سقز( و سیستان و بلوچستان )منطقه سرباز( بودیم. 
ـــق  ـــور و عاش ـــوز، صب ـــان دلس ـــار مربی ـــه در کن ـــي ک ـــرژي و توانای ـــر از ان ـــي پ  بچه های
ـــدون  ـــات، ب ـــن امکان ـــا کمتری ـــد، ب ـــور دارن ـــان حض ـــه در کنارش ـــه داوطلبان ـــود ک خ
ـــن  ـــت در ای ـــاي رقاب ـــود را مهی ـــال، خ ـــن فوتب ـــراي تمری ـــي ب ـــي زمین ـــتن حت داش
ـــه  ـــه چ ـــد ک ـــان دادن ـــي، نش ـــن قهرمان ـــب عناوی ـــا کس ـــد و ب ـــرده بودن ـــابقات ک مس
ـــاي  ـــتند و ج ـــر هس ـــق حاض ـــن مناط ـــردي در ای ـــه ف ـــر ب ـــاال و منحص ـــیل های ب پتانس
بســـي تأســـف و ســـؤال کـــه چـــرا علیرغـــم تأثیـــر بســـیار زیـــاد ورزش بـــر روي نوجوانـــان 
ـــه  ـــان ب ـــري از ورود آن ـــت جلوگی ـــیه در جه ـــات حاش ـــوص در مح ـــه خص ـــان، ب و جوان
فضاهـــاي آســـیب و همچنیـــن ایجـــاد امیـــد و انگیـــزه در ایـــن آینده  ســـازان جامعـــه بـــراي 
ســـاختن فردایـــي بهتـــر، شـــاهد آن هســـتیم کـــه نهادهـــاي مراقبتـــي و حمایتـــي و نهادهایـــي 
ـــتند، در  ـــئولیت هس ـــب مس ـــورمان صاح ـــج ورزش در کش ـــعه و تروی ـــه توس ـــه در زمین ک
ـــچ  ـــطح هی ـــن س ـــابقات در ای ـــن مس ـــه از ای ـــتند بلک ـــب هس ـــا غای ـــه تنه ـــا ن ـــن فضاه ای
حمایتـــي نمي کننـــد، در حالـــي  کـــه شـــاهد آن هســـتیم هزینه هایـــي گـــزاف و 
ـــاي  ـــیدگي بچه ه ـــب و رس ـــودکان کار و تأدی ـــع آوري ک ـــراي جم ـــده ب ـــی بی فای اعمال

معارض قانون در کشور توسط این نهادها صورت مي گیرد. 
بـــاري، لیـــگ فوتبـــال پرشـــین عرصـــه اي اســـت بـــراي بـــروز اســـتعدادها و 
توانایي هـــاي بچه هایـــي کـــه از حقـــوق اولیـــه کودکـــي خـــود محـــروم هســـتند، 
بچه هایـــي از قومیت هـــا و فرهنگ هـــاي مختلـــف کـــه از طریـــق لیـــگ فوتبـــال و 
ـــي در  ـــد و تعال ـــش، رش ـــراي درخش ـــاره ب ـــزه اي دوب ـــد و انگی ـــي ورزش، امی ـــور کل ـــه ط ب
عرصه هـــاي اجتماعـــي یافته انـــد. در کنـــار ایـــن اســـتعدادیابي ها و الگوســـازي هاي 
ـــح و  ـــي، صل ـــي، نزدیک ـــش همگرای ـــراي نمای ـــت ب ـــین فضاییس ـــگ پرش ـــازنده، لی س
ـــا  ـــت ب ـــته اس ـــث توانس ـــن حی ـــف و از ای ـــاي مختل ـــوام و فرهنگ ه ـــن اق ـــتي بی دوس
ـــم  ـــار ه ـــف در کن ـــاي مختل ـــا قومیت ه ـــودکان ب ـــه در آن ک ـــي ک ـــکیل تیم های تش
ـــته  ـــي شایس ـــد، الگوی ـــت مي پردازن ـــه رقاب ـــد و ب ـــن مي کنن ـــتانه تمری ـــه و دوس صمیمان
ـــرار  ـــروز ق ـــراي ام ـــش و تفرقه گ ـــال پرتن ـــان بزرگس ـــه و جه ـــار جامع ـــاب را در اختی و ن
ـــاي  ـــام زیبایي ه ـــا تم ـــین ب ـــال پرش ـــگ فوتب ـــال لی ـــه امس ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ـــد. ش ده
فنـــي و اخاقـــي و صحنه هـــاي نـــاب ورزشـــي، از طـــرف کـــودکان دردمنـــد و 
ـــه  ـــد ب ـــم ش ـــابقات، تقدی ـــر در مس ـــور، حاض ـــر کش ـــیه سراس ـــق حاش ـــده از مناط رنجدی

همه کودکان  آسیب دیده از جنگ و خشونت در سراسر جهان. 

ـــت  ـــه اي اس ـــین عرص ـــال پرش ـــگ فوتب لی
ــاي  ــتعدادها و توانایي هـ ــروز اسـ ــراي بـ بـ
بچه هایـــي کـــه از حقـــوق اولیـــه کودکـــي 
خـــود محـــروم هســـتند، بچه هایـــي از 
مختلـــف  فرهنگ هـــاي  و  قومیت هـــا 
کـــه از طریـــق لیـــگ فوتبـــال و بـــه طـــور 
کلـــي ورزش، امیـــد و انگیـــزه اي دوبـــاره 
بـــراي درخشـــش، رشـــد و تعالـــي در 
یافته انـــد. را  اجتماعـــي  عرصه هـــاي 

- » هیس! آروم ... آره همین پیرمرده. بچه ها می گن به شون پیشنهاد پول می ده، می زندشون.  قصه اپوریق» ابغبون« :  



شماره 15 
اسفند  1395

شماره 15 
اسفند  1395 3839

برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین 
جمعیت امام علی )ع(

ــن دوره  ــق اولیـ ــزاری موفـ ــس از برگـ پـ
لیـــگ فوتبـــال پرشـــین جمعیـــت امـــام 
ــذار در  ــج تأثیرگـ ــاهده نتایـ ــی و مشـ علـ
ـــده  ـــرکت کنن ـــیه ش ـــات حاش ـــودکان مح ک
ــن دوره  ــز دومیـ ــال نیـ ــابقات، امسـ در مسـ
»لیـــگ فوتبـــال پرشـــین«، در تاریـــخ 10 
ـــی  ـــاعت 16 ال ـــهریور 1395 )س ـــی 19 ش ال
ــه  ــي مجموعـ ــن طبیعـ ــن چمـ 23( در زمیـ
ــگاه  ــال دانشـ ــي فوتبـ ــماره 3 آکادمـ شـ
ـــمالي  ـــاد ش ـــان امیرآب ـــع در خیاب ـــران واق ته
ــب  ــم، جنـ ــراه حکیـ ــه بزرگـ ــیده بـ نرسـ

مؤسسه ژئوفیزیک، برگزار گردید. 
ـــم از  ـــور 34 تی ـــا حض ـــال ب ـــابقات امس  مس
محـــات حاشـــیه سراســـر کشـــور در ســـه 
ـــان  ـــان و جوان ـــاالن، نوجوان ـــنی نونه رده س
ــودک از  ــش از 700 کـ ــور بیـ ــا حضـ و بـ

محات حاشیه کشور برگزار شد.  
مـــرزی،  اســـتان های  از  تیم هایـــی 
ـــتان  ـــد سیس ـــور مانن ـــروم کش ـــی و مح جنوب
ـــارس و  ـــهر، ف ـــتان، بوش ـــتان، کردس و بلوچس
ـــتند  ـــور داش ـــابقات حض ـــن مس ـــز در ای ... نی
ـــانیت  ـــتی و انس ـــح، دوس ـــام آور صل ـــا پی ت
ـــار مختلـــف جامعـــه باشـــند.   ـــان اقش در می
ـــال،  ـــگ فوتب ـــن لی ـــزاری ای ـــداف برگ از اه
دادن هویـــت بیشـــتر بـــه کـــودکان و 
نوجوانـــان تیـــم از طریـــق بـــازی کـــردن 
ـــن  ـــت یافت ـــه ای در جه ـــگ حرف ـــک لی در ی
یـــک الگـــوی مناســـب در زندگـــی و 
ــای  ــات محله هـ ــه از معضـ ــزه ای کـ انگیـ
ـــاد  ـــن ایج ـــند و همچنی ـــه دور باش ـــود ب خ
ـــودکان  ـــاوری در ک ـــد و خودب ـــزه، امی انگی
ایـــن  شـــدن  رســـانه ای  می باشـــد. 
موضـــوع و امـــکان اســـتفاده از چهره هـــای 
شـــاخص در فوتبـــال، می توانـــد بـــه 
ــه معضـــات  افـــکار عمومـــی نســـبت بـ

اجتماعی، آگاهی بیشتری بدهد. 
ـــیل  ـــدن پتانس ـــش درآم ـــه نمای ـــن ب همچنی
بـــاال و کشـــف اســـتعدادهای نـــاب 
فوتبـــال در کـــودکان ســـاکن در محـــات 
ــت  ــک هویـ ــاد یـ ــور، ایجـ ــروم کشـ محـ
ـــرای  ـــال ب ـــط فوتب ـــازنده توس ـــت و س مثب
ــیب های  ــرض آسـ ــه در معـ ــی کـ کودکانـ
ـــر  ـــه مهم ت ـــد و از هم ـــرار دارن ـــی ق اجتماع
ــوم  ــی عمـ ــئولیت اجتماعـ ــادآوری مسـ یـ
ـــناخته  ـــکاران ش ـــاً ورزش ـــهروندان ) خصوص ش
شـــده کشـــور ( در قبـــال سرنوشـــت 
هموطنانـــی کـــه در شـــرایط ســـخت 
ــی  ــداف اصلـ ــد، از اهـ ــی می کننـ زندگـ

این مسابقات فوتبال می باشد. 

بیانیه ویژه برنامه صلح جمعیت امام علی در دومین لیگ فوتبال پرشین
مـــا هفتصـــد بازیکـــن باشـــگاه فوتبـــال پرشـــین، بـــه نمایندگـــی از تمـــام کـــودکان و نوجوانانـــی 
ـــرک،  ـــا ت ـــیم ی ـــرد باش ـــران، ُک ـــا ای ـــیم ی ـــتان باش ـــد، زاده افغانس ـــی می کنن ـــران زندگ ـــه در ای ک
ـــتان  ـــنّی، ســـاکن کردس ـــا ُس ـــیم ی ـــیعه باش ُـــر، ش ـــا ل ـــیم ی ـــرب باش ـــوچ، ع ـــا بل ـــیم ی ـــارس باش ف
باشـــیم یـــا مشـــهد یـــا شـــیراز یـــا گـــرگان، یـــا تهـــران، یـــا سیســـتان و بلوچســـتان، یـــا ورامیـــن 
ـــن  ـــری در ای ـــه دیگ ـــر نقط ـــا ه ـــان ی ـــا زنج ـــل ی ـــا آم ـــهر ی ـــا بوش ـــرج ی ـــا ک ـــاری ی ـــا س ی
ـــدن  ـــی ش ـــم و قربان ـــرگ بیزاری ـــتار و م ـــزی و کش ـــه از خونری ـــم ک ـــام می کنی ـــرزمین، اع س

کودکان در پاِی منافِع سیاستمداران جنگ طلب دنیا را تحمل نمی کنیم. 
ــد  ــار می دانـ ــرو و افتخـ ــب آبـ ــود را صاحـ ــری خـ ــدن بشـ ــه تمـ ــی کـ در دورانـ
زمانـــه  هـــر  از  ســـاده تر  انســـان  جـــان  می بالـــد،  پیشـــرفت هایش  بـــه  و 
دیگـــری بازیچـــه قدرت طلبـــان شـــده اســـت و حقـــوق اولیـــه میلیون هـــا 

میلیون کودک زیر پای آنان لگدمال می شود. 
انســـانیت ســـقوط می کنـــد و بـــه لطـــِف خیانـــت و حماقـــت و طمـــع ورزِی 
جنون آمیـــزی کـــه ســـیاره مـــا را آلـــوده اســـت، سال هاســـت داشـــتِن 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 نیافتنـــِی 

میلیون ها میلیون کودک و نوجواِن دنیای ما مبدل شده است.  
ظاهـــراً همـــه مـــا بـــا هـــم متفاوتیـــم، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه دنیـــای مـــا تنهـــا از دو کشـــور 

تشکیل شده: کشور ستمگراِن خون ریز و کشور مظلومان و بی گناهان.  
ــان  ــور مظلومـ ــه در کشـ ــیم کـ ــی باشـ ــه کودکانـ ــداِی همـ ــم صـ ــروز می خواهیـ امـ
و بی گناهـــان بـــه خـــاک و خـــون کشـــیده می شـــوند و می خواهیـــم بـــه 
صـــدای بلنـــد تنهـــا ملیّـــت و یگانـــه هویـــت خـــود را فریـــاد بزنیـــم: مـــا همـــه 
انســـانیم و بـــا هـــم بـــرادر و خواهـــر و هم خـــون و هموطـــن و همســـان و 

یگانه ایم. همه ما قربانیاِن رفتار وحشیانه کشور ستمگرانیم.  
ــن  ــه ایـ ــی را کـ ــم و صلحـ ــر می گیریـ ــه مهـ ــر را بـ ــِت یکدیگـ ــا دسـ ــک امـ اینـ

دنیا به ما ارزانی نکرد، با دستاِن خود خواهیم ساخت. 
بـــه حرمـــت اشـــک های بی پایـــان چشـــمان کـــودکان زمیـــن و بـــه احتـــرام 
رنج هـــاِی مـــادراِن داغدیـــده و پـــدراِن در هـــم شکســـته و در خـــون خـــود غلتیـــده، 

خواهیم ایستاد و رؤیاِی خود را با جهان به اشتراک می گذاریم: 
فردایی بدون جنگ 

و تنها و تنها یک کشور ... کشور یگانگی و اتحادِ نوع بشر! 

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 2 بر 2 به پایان رسید. 

تقدیم مسابقات به کودکان جنگ زده
ـــابقات  ـــن مس ـــیه همی ـــه در حاش ـــورمان ک ـــال کش ـــاه فوتب ـــهریور م ـــذارِ ش ـــای اثرگ ـــی از رخداده یک
ـــت،  ـــان اس ـــی در میهن م ـــح جهان ـــی صل ـــای حام ـــن حرکت ه ـــان از زیباتری ـــورد و بی گم ـــم خ رق
ـــوام  ـــا و اق ـــین )از ملیت ه ـــگ پرش ـــن لی ـــور 700 بازیک ـــا حض ـــزرگ ب ـــی ب ـــزاری پرفورمنس برگ
ـــی  ـــماره 3 آکادم ـــن ش ـــه در زمی ـــود ک ـــگ ب ـــی جن ـــودکان قربان ـــودِ ک ـــان( در یادب ـــف میهن م مختل
ـــگ،  ـــی جن ـــودکان قربان ـــرای ک ـــمع ب ـــردن ش ـــن ک ـــد. روش ـــرا درآم ـــه اج ـــران ب ـــگاه ته ـــال دانش فوتب
ـــی،  ـــایر ادوات جنگ ـــبار و س ـــای آتش ـــری از توپ ه ـــه تصاوی ـــال ب ـــوپ فوتب ـــا ت ـــن ب ـــه نمادی حمل
ـــود  ـــان خ ـــیاری از آن ـــه بس ـــگ )ک ـــر در لی ـــان حاض ـــودکان و نوجوان ـــه ک ـــت بیانی ـــت قرائ و در نهای
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــزرگ ب ـــه ب ـــن برنام ـــی از ای ـــد(، بخش ـــتان بودن ـــگ در افغانس ـــی جن ـــران قربان از مهاج

حضور چشمگیر شهروندان، ورزشکاران و هنرمندان کشورمان برگزار گردید. 

ــال  ــگاه فوتبـ ــن باشـ ــد بازیکـ ــا هفتصـ مـ
پرشـــین، بـــه نمایندگـــی از تمـــام کـــودکان و 
نوجوانانـــی کـــه در ایـــران زندگـــی می کننـــد، 
زاده افغانســـتان باشـــیم یـــا ایـــران، ُکـــرد 
باشـــیم یـــا تـــرک، فـــارس باشـــیم یـــا بلـــوچ، 
ـــا  ـــیم ی ـــیعه باش ـــر، ش ـــا ُل ـــیم ی ـــرب باش ع
ُســـّنی، ســـاکن کردســـتان باشـــیم یـــا 
ـــران،  ـــا ته ـــرگان، ی ـــا گ ـــیراز ی ـــا ش ـــهد ی مش
یـــا سیســـتان و بلوچســـتان، یـــا ورامیـــن 
ـــل  ـــا آم ـــهر ی ـــا بوش ـــرج ی ـــا ک ـــاری ی ـــا س ی
ـــن  ـــری در ای ـــه دیگ ـــر نقط ـــا ه ـــان ی ـــا زنج ی
ســـرزمین، اعـــالم می کنیـــم کـــه از خونریـــزی 
و کشـــتار و مـــرگ بیزاریـــم و قربانـــی شـــدن 
کـــودکان در پـــاِی منافـــِع سیاســـتمداران 
ــم. ــل نمی کنیـ ــا را تحمـ ــب دنیـ جنگ طلـ

اون روز قبل این که کاس ها تعطیل شن به محمد گفتم بره توی پارک یه چرخ بزنه، چند دقیقه بشینه، شاید طرف حساب ببره مزاحم بچه ها نشه ...«مربی ها دیدن که دنبال بچه ها می کرده. بچه ها همه ازش می ترسن.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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بلوچستاِن منساعت تفکر

زندگِی ما و زندگِی آنها
نگاهی به تاثیر نابرابری در تشدید آسیب های اجتماعی

ایلیار رابط

محمد طالقانی

کدام کشورها در جهان توانسته اند آسیب های اجتماعی را کاهش بدهند؟
شـــاید فکـــر کنیـــد کشـــورهای ثروتمندتـــر در جهـــان کمتـــر دچـــار 
ــه  ــی بـ ــاددان انگلیسـ ــک اقتصـ ــوند. یـ ــی می شـ ــیب های اجتماعـ آسـ
نـــام ریچـــارد ویلکینســـون 10 آســـیب  اجتماعـــی را انتخـــاب کـــرد و 
وضعیـــت کشـــورها در ایـــن آســـیب ها را بـــر اســـاس معیـــار درآمـــد 
ـــودار  ـــق نم ـــود. طب ـــب ب ـــی عجی ـــج کم ـــرار داد. نتای ـــودار ق ـــرانه در نم س
ـــدا  ـــار پی ـــن دو معی ـــن ای ـــاری بی ـــاط آم ـــچ ارتب ـــت هی ـــر وی نتوانس زی
کنـــد. کشـــورهایی مثـــل آمریـــکا و انگلیـــس کـــه بیشـــترین درآمـــد 
ــادی  ــی زیـ ــیب های اجتماعـ ــار آسـ ــد دچـ ــان را دارنـ ــرانه در جهـ سـ
ـــیار  ـــرانه  بس ـــای س ـــا درآمده ـــوئد، ب ـــون س ـــورهایی چ ـــا کش ـــتند؛ ام هس

کم تر، آسیب های اجتماعی خیلی کمتری دارند. 

سیســـتان و بلوچســـتان، پـــاره ای از تـــن ایـــران ماســـت کـــه 
ــم  ــش زخـ ــان، تنـ ــت و انسـ ــای طبیعـ ــی هـ ــت از نامهربانـ سالهاسـ
برداشـــته اســـت و خشکســـالی و عـــدم توجـــه و برنامه ریـــزی 
ــن  ــواز ایـ ــب و مهمان نـ ــان، نجیـ ــردم مهربـ ــیاری از مـ ــح بسـ صحیـ

استان را با چالش های جدی مواجه ساخته است. 
ـــر  ـــِکن ب ـــون مَُس ـــت هم چ ـــی اس ـــله طرح های ـــل« سلس ـــرح 20 نخ »20 ط
ـــا در  ـــن طرح ه ـــف ای ـــدف از تعری ـــتان. ه ـــن اس ـــتاهای ای ـــی روس درد برخ
ـــد  ـــرزندگی و امی ـــردن روح س ـــده ک ـــتان، زن ـــن اس ـــرای ای ـــوروز، ب ـــتانه ن آس
و ایجـــاد فرصـــت مناســـب بـــرای شـــناخت هرچـــه بهتـــر فرصت هـــای 
ـــه  ـــی ب ـــه عموم ـــترِ توج ـــه بیش ـــر چ ـــب ه ـــن، جل ـــت. همچنی ـــتان اس اس
ـــریعتر  ـــه س ـــر چ ـــام ه ـــاِب انج ـــری در ب ـــود و تذک ـــاِی موج محرومیت ه
اقدامـــات اصاحـــی اساســـی، از دیگـــر مقاصـــد ایـــن طـــرح می باشـــد. 
ـــه  ـــد ب ـــتی و امی ـــانه دوس ـــه نش ـــی ب ـــرح، نخل ـــر ط ـــام ه ـــای انج در انته

فردای بهتر در محل اجرای طرح غرس می گردد. 

فاز اول 
ـــروژه  ـــرار اســـت 20 پ ـــن طـــرح یـــک ســـاله ق در ای
ـــی،  ـــاختی، آموزش ـــف زیرس ـــای مختل در زمینه ه
ـــود.  ـــرا ش ـــتغال زایی اج ـــی و اش ـــی، ورزش درمان
ـــه  ـــروژه ب ـــرح، 3 پ ـــن ط ـــرای ای ـــاز اول اج در ف

این شرح تعریف و اجرا شد: 
ـــک  ـــدد شیرخش ـــباب بازی و 1200 ع ـــع اس 1. توزی

درمناطق قصرقند، تلنگ،کاجه و خاش 
ـــر  ـــع لوازم التحری ـــز هشـــت مدرســـه و توزی 2. تجهی

در مناطق ساربوک، قصرقند و سرباز 
ـــگ و  ـــه تلن ـــه منطق ـــکی ب ـــم پزش ـــزام تی 3. اع
ـــت  ـــات، ویزی ـــری، معاین ـــراي غربالگ ـــد ب قصرقن
ــا  ــع دارو هـ ــی و توزیـ ــراد محلـ ــکی افـ پزشـ

و مکمل های غذایی ضروری 

امـــا پـــس از بررســـی معیارهـــای آســـیب های اجتماعـــی بـــا ضریـــب 
ــان  ــع را نشـ ــی در جوامـ ــای اجتماعـ ــزان نابرابری هـ ــه میـ ــی، کـ جینـ
ـــیب  ـــن 10 آس ـــاط بی ـــت ارتب ـــی توانس ـــه خوب ـــون ب ـــد، ویلکینس می ده
اجتماعـــی مهـــم و نابرابـــری را بـــه شـــکل شـــفافی مشـــخص کنـــد. 

یکی از این 10 آسیب  میزان بارداری کودکان است. 

ــه  ــی کـ ــی در صورتـ ــر، حتـ ــد غیرفراگیـ ــرایط رشـ در شـ
کشـــورها بـــه رشـــد اقتصـــادی بـــاال برســـند، ایـــن 
رشـــد باعـــث افزایـــش فاصلـــه  طبقاتـــی و حتـــی 
شـــد. خواهـــد  اجتماعـــی  آســـیب های  افزایـــش 

از شناســـنامه و بیمـــة روســـتایی  اهالـــی، عمومـــا 
بـــه  آن هـــا  دسترســـی  امـــا  بودنـــد؛  بهره منـــد 
بســـیار  داروخانـــه  و  پزشـــک  بهداشـــت،  مرکـــز 
می بایســـت  طوری کـــه  بـــه  بـــود  مشـــکل 
کیلومترهـــا مســـیر خاکـــی ناهمـــوار را طـــی کننـــد.

ــت  ــتند و در محرومیـ ــغل نداشـ ــه شـ ــتاییاني کـ روسـ
زندگـــی  امیـــد  بـــه  می بردنـــد،  ســـر  بـــه  زیـــاد 
می آمدنـــد؛  چابهـــار  چـــون  شـــهرهایی  بـــه  بهتـــر 
امـــا وضعیـــت آن هـــا در ایـــن شـــهرها پیچیده تـــر و 
بدتـــر از پیـــش می شـــد و متأســـفانه بســـیاری از 
ایـــن اهالـــی بـــه گدایـــی و اعتیـــاد روی می آوردنـــد.

20 طرح 20 نخل؛ تقدیم به تن 
تفتیده سیستان و بلوچستانم
گزارشی از جدیدترین طرح جمعیت امام علی)ع( در محروم ترین استان کشور

- » چرا بابا. ولی یه سرباز وظیفه توشه که نشسته تو و هیچ وقت بیرون نمی آد.- » محمد برا چی بره تو پارک چرخ بزنه ؟! مگه کانکس نیرو انتظامی اون جا نیست ؟« قصه اپوریق» ابغبون« :  
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گزارش اجرای فاز اول طرح 
ـــت  ـــرح وضعی ـــا ش ـــی)ع( ب ـــام عل ـــت ام ـــا، جمعی ـــن طرح ه ـــرای ای ـــل از اج ـــه قب دو هفت
ـــن  ـــوع در ای ـــای متن ـــود ظرفیت  ه ـــر وج ـــد ب ـــتان و تأکی ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــروم اس مح
ـــود  ـــازی خ ـــای مج ـــز در فضاه ـــانه ها و نی ـــل« را در رس ـــرح 20 نخ ـــه »20 ط ـــتان، برنام اس

معرفی و اطاع رسانی کرد و برای سه پروژة اول تأمین مالی کرد. 
ـــتان و  ـــتان سیس ـــه اس ـــد ب ـــرده بودن ـــدا ک ـــداري و اه ـــن خری ـــه خیری ـــي ک ـــپس اقام  س
ـــرای  ـــرای اج ـــج روز ب ـــدت پن ـــه م ـــره ب ـــج نف ـــم پن ـــک تی ـــد و ی ـــتاده ش ـــتان فرس بلوچس
ـــود را  ـــم کار خ ـــن تی ـــدند. ای ـــزام ش ـــتان اع ـــتان و بلوچس ـــه سیس ـــروژه ب ـــه پ ـــن س ای
ـــة  ـــی در میان ـــر جغرافیای ـــد از نظ ـــتان قصرقن ـــرد. شهرس ـــروع ک ـــد ش ـــتان قصرقن در شهرس
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان قـــرار دارد )از جنـــوب حـــدود 270 کیلومتـــر از بنـــدر 
ـــروم  ـــق مح ـــه دارد( و از مناط ـــدان فاصل ـــر از زاه ـــدود 580 کیلومت ـــمال ح ـــار و از ش چابه

این استان است که اهالی آن از قوم بلوچ و عمدتا اهل سنت هستند. 
در 3 روز نخســـت تیـــم اعزامـــی، بـــه همـــراه 3 نفـــر از اهالـــی محلـــی، 10 
روســـتای اطـــراف شهرســـتان های قصرقنـــد و تلنـــگ را بازدیـــد کردنـــد. در 
مجمـــوع 330 نفـــر از اهالـــی ایـــن روســـتاها ویزیـــت پزشـــکی شـــدند و داروهـــا 
ــک،  ــن شیرخشـ ــد. همچنیـ ــا داده شـ ــه آن هـ ــاز بـ ــورد نیـ ــی مـ ــای غذایـ و مکمل هـ

اسباب بازی و پوشاک میان اهالی این روستاها توزیع گردید. 
تیـــم اعزامـــي در روز پنجشـــنبه 21 بهمـــن 1395، از  5 روســـتای کله گـــوک، 
ــد  ــد. در بعـ ــد کردنـ ــر بازدیـ ــی و دن سـ ــن، مچـ ــاد پاییـ ــاال، چراغ آبـ ــاد بـ چراغ آبـ
ــتان  ــامت یاران شهرسـ ــورزان و سـ ــرای بهـ ــی بـ ــن روز، کاس آموزشـ ــر همیـ از ظهـ
ــه توســـط وزارت بهداشـــت اســـتخدام شـــده اند  تلنـــگ- اهالـــی بومـــی منطقـــه کـ
ـــی  ـــة درمان ـــوارد اولی ـــت و م ـــان در بهداش ـــه همسایگانش ـــود ب ـــی خ ـــل زندگ ـــا در مح ت
ــص  ــک متخصـ ــز پزشـ ــن کاس نیـ ــای ایـ ــد. در انتهـ ــزار شـ ــد- برگـ ــک کننـ کمـ

داوطلب جمعیت امام علی به پرسش های بهورزان پاسخ داد.  
در روز جمعـــه 22 بهمـــن 4 روســـتای کنهـــازه، کـــدرم، زنـــار و کتیـــوان و 

در روز شنبه 23 بهمن روستای جموک بازدید شدند. 
ـــاربوک  ـــا س ـــد ت ـــه قصرقن ـــه از منطق ـــت مدرس ـــن، هش ـــنبه 24 بهم ـــارم، یکش در روز چه
ـــن  ـــتفاده معلمی ـــرای اس ـــی ب ـــک آموزش ـــای کم ـــدارس کتاب ه ـــن م ـــدند. در ای ـــز ش تجهی
و دانش آمـــوزان، لـــوازم التحریـــر، وســـایل آزمایشـــگاهی علوم،کامپیوتـــر و ... توزیـــع 
ـــرباز  ـــتان س ـــه شهرس ـــت ب ـــی از جمعی ـــم اعزام ـــن روز،   تی ـــر همی ـــد از ظه ـــد. در بع گردی

مراجعه کردند تا لوازم التحریر تهیه شده برای این منطقه را تحویل دهند. 
 در روز پنجـــم، دوشـــنبه 25 بهمـــن، دیـــداری بـــا مربیـــان و اعضـــای تیـــم پرشـــین 
ـــی  ـــب قهرمان ـــور و نای ـــد از حض ـــه بع ـــد ک ـــنیده ش ـــی ش ـــت. از اهال ـــورت گرف ـــرباز ص س
ـــزه و  ـــران، انگی ـــت در ته ـــین جمعی ـــال پرش ـــگ فوتب ـــن لی ـــرباز در دومی ـــین س ـــم پرش تی

. شوق اهالی روستا برای روی آوردن به ورزش و فوتبال فزونی گرفته است 
 

تحلیل وضعیت منطقه در پی اجرای فاز اول طرح
.  وضعیت زیرساختی

همـــه ی راه هـــای میـــان روســـتاهای اطـــراف قصرقنـــد و تلنـــگ کـــه در 3 روز اول بازدیـــد شـــدند، 
ـــا  ـــی اســـت کـــه برخـــی از ایـــن روســـتاها حـــدود 80 کیلومتـــر ب ـــد. ایـــن در حال خاکـــی بودن
ـــرق شـــهری نداشـــتند.  ـــد کـــه ب ـــه داشـــتند. همچنیـــن چنـــد روســـتا بودن یـــک شهرســـتان فاصل
ـــا  ـــمه ها ی ـــی از چش ـــت و اهال ـــود نداش ـــتاها وج ـــن روس ـــر ای ـــرای اکث ـــی ب آب لوله کش

رودهای اطراف آب می آوردند و آب آشامیدنی نیز با تانکر آورده می شد. 

.  وضعیت بهداشت و درمان 
حـــدود نیمـــی از ایـــن روســـتاها حمـــام و دستشـــویی نداشـــتند. 
اهالـــی عمومـــا از شناســـنامه و بیمـــة روســـتایی بهره منـــد 
ـــک  ـــت، پزش ـــز بهداش ـــه مرک ـــا ب ـــی آن ه ـــا دسترس ـــد؛ ام بودن
و داروخانـــه بســـیار مشـــکل بـــود بـــه طوری کـــه 
می بایســـت کیلومترهـــا مســـیر خاکـــی ناهمـــوار را طـــی 
کننـــد. مرکـــز بهداشـــت تلنـــگ بـــا امکانـــات محـــدود 
تنهـــا دو پزشـــک )کـــه طـــرح خـــود را در ایـــن منطقـــه 
ـــچ  ـــدون هی ـــک ب ـــن دو پزش ـــه ای ـــت ک ـــد( داش می گذرانن
ـــر از  ـــه 16000 نف ـــت ب ـــری می بایس ـــا کادر دیگ ـــتار ی پرس
ـــن  ـــن کار ممک ـــا ای ـــه عم ـــد ک ـــات دهن ـــی خدم ـــی بوم اهال
ـــی  ـــا توانای ـــه تنه ـــت ن ـــز بهداش ـــن مرک ـــه ای ـــود؛ در نتیج نب
خدمـــات بـــه اهالـــی تلنـــگ را نداشـــت، بلکـــه ابـــدا 

امکان بازدید از روستاهای اطراف را نداشت. 
در ویزیـــت پزشـــکی کـــه در 3 روز اول انجـــام گرفـــت، 
مشـــکات اهالـــی طبقه بنـــدی شـــد کـــه گـــزارش آن در 
ـــکل  ـــترین مش ـــد. بیش ـــد ش ـــه خواه ـــوب ارائ ـــن مکت ـــه ای ادام
ـــود.  ـــو  ءتغذیه ب ـــی و س ـــه، کم خون ـــایع در منطق ـــتی ش بهداش
ـــت  ـــرغ و گوش ـــرف م ـــود مص ـــی کمب ـــه اهال ـــود اینک ـــا وج ب
ــوازی  ــا مهمان نـ ــتند، امـ ــا را داشـ ــود ویتامین هـ و کمبـ

آن ها از اعضای جمعیت بی نظیر بود.  
. وضعیت مدارس

ــایر  ــتند. سـ ــه نداشـ ــده مدرسـ ــد شـ ــتای بازدیـ 4 روسـ
ـــا  ـــه عموم ـــتند ک ـــتان داش ـــه دبس ـــا مدرس ـــز تنه ـــتاها نی روس
همـــه پایه هـــا ســـر یـــک کاس می نشســـتند. معلـــم، کـــه 
ـــان  ـــزار توم ـــی 400 ه ـــدود 300 ال ـــه اش ح ـــوق ماهیان حق
ـــور  ـــا موت ـــری ب ـــد کیلومت ـــه چن ـــر روز از فاصل ـــود، ه ب
بـــه مدرســـه می آمـــد و برمی گشـــت؛ بـــه همیـــن دلیـــل 
برخـــی اهالـــی از تحصیـــل محـــروم بودنـــد و در ســـایر 
ـــن  ـــی ممک ـــم ابتدای ـــا کاس شش ـــا ت ـــل تنه ـــتاها تحصی روس
بـــود. در روســـتاهایی کـــه اهالـــی از تحصیـــل محـــروم 
بودنـــد عمومـــا هیچکـــس زبـــان فارســـی را نمی فهمیـــد 
و نمی توانســـت صحبـــت کنـــد و تنهـــا بـــا زبـــان 

بلوچی امکان برقراری ارتباط وجود داشت. 
ــارم  ــه در روز چهـ ــاربوک، کـ ــد و سـ ــهرهای قصرقنـ در شـ
ــات  ــود امکانـ ــدند، کمبـ ــز شـ ــا تجهیـ ــه آن هـ 8 مدرسـ
ـــن و  ـــد. معلمی ـــاهده می ش ـــی مش ـــک آموزش ـــی و کم آموزش
دانش آمـــوزان بـــه کتاب هـــای کمک آموزشـــی دسترســـی 
ـــوم  ـــگاهی عل ـــزات آزمایش ـــال تجهی ـــور مث ـــه ط ـــتند و ب نداش
در اختیـــار آن هـــا نبـــود. بـــه علـــت کمبـــود مـــدارس، 
چنـــد کاس بـــا هـــم برگـــزار می شـــد و برخـــی نیـــز 
دو شـــیفته بودنـــد کـــه یـــک شـــیفت پســـرها و شـــیفت 

دیگر دخترها در مدرسه حاضر می شدند.  
.  وضعیت شغل

ـــی  ـــت. اهال ـــود نداش ـــه وج ـــغل در منطق ـــی ش ـــور کل ـــه ط ب
ـــد  ـــغول بودن ـــاورزی مش ـــه کار کش ـــا ب ـــق عموم ـــن مناط ای
کـــه بـــه علـــت خشکســـالی های اخیـــر، همـــه بـــی کار 
ـــی  ـــذران زندگ ـــه گ ـــا یاران ـــا ب ـــی عمدت ـــد. اهال ـــده بودن ش
می کردنـــد؛ ماهـــی یک بـــار بـــه شـــهر می رفتنـــد، 
یارانـــه خـــود را می گرفتنـــد، اقـــام خوراکـــی محـــدود 
ــاز  ــود بـ ــتای خـ ــه روسـ ــد و بـ ــداری می کردنـ خریـ
ــدود دام  ــور محـ ــه طـ ــی بـ ــی اهالـ ــتند. برخـ می گشـ
داشـــتند، بـــه طـــور مثـــال خانواده هایـــی بودنـــد کـــه 
دو یـــا ســـه بـــز داشـــتند، امـــا خشکســـالی بـــه حـــدی 
بـــود کـــه حتـــی مجبـــور بودنـــد شـــیر بچه بزهـــا را از 

شهر خریداری کنند و به آن ها بدهند. 

آمار ویزیت پزشکی 
ـــراف  ـــتای اط ـــر در 10 روس ـــد، 330 نف ـــه ش ـــه گفت ـــور ک همانط
ــکی  ــم پزشـ ــط تیـ ــگ توسـ ــد و تلنـ ــتان های قصرقنـ شهرسـ
ـــار  ـــدند. آم ـــکی ش ـــت پزش ـــی ویزی ـــام عل ـــت ام ـــب جمعی داوطل
ــود. ــه می شـ ــه ارائـ ــا در ادامـ ــن ویزیت هـ ــه ایـ ــوط بـ مربـ

.  حاشیه نشینی اطراف چابهار
در روز پنجـــم، تیـــم اعزامـــی از حاشـــیه  و حلبی آبـــاد 
بـــزرگ اطـــراف چابهـــار بازدیـــد کـــرد. روســـتاییاني کـــه 
شـــغل نداشـــتند و در محرومیـــت زیـــاد بـــه ســـر می بردنـــد، 
بـــه امیـــد زندگـــی بهتـــر بـــه شـــهرهایی چـــون چابهـــار 
ـــر  ـــهرها پیچیده ت ـــن ش ـــا در ای ـــت آن ه ـــا وضعی ـــد؛ ام می آمدن
ــن  ــیاری از ایـ ــفانه بسـ ــد و متأسـ ــش می شـ ــر از پیـ و بدتـ

اهالی به گدایی و اعتیاد روی می آوردند. 

برنامه های آتی طرح
ـــر  ـــال 96 دفت ـــار س ـــد دارد در به ـــی قص ـــام عل ـــت ام جمعی
خـــود را در شهرســـتان قصرقنـــد اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان 
ـــر  ـــن دفت ـــی ای ـــراد محل ـــال کـــردن اف ـــا فع ـــد و ب ـــز کن تجهی
ـــود  ـــتمر خ ـــای مس ـــرای فعالیت ه ـــزی ب ـــه مرک ـــل ب را تبدی
ـــل«  ـــرح 20 نخ ـــروژة »20 ط ـــن پ ـــد. همچنی ـــده نمای در آین
ـــد از:  ـــا عبارتن ـــن پروژه ه ـــی از ای ـــد. برخ ـــری کن را پیگی
ـــکان  ـــد ام ـــه قص ـــد ب ـــهر قصرقن ـــه ش ـــد مدرس ـــز چن تجهی
ـــوز  ـــتاها هن ـــه روس ـــل اینک ـــه دلی ـــوزش از راه دور )ب آم
ـــتم  ـــن سیس ـــدازی ای ـــکان راه ان ـــا ام ـــد، فع ـــت ندارن اینترن
ــای  ــیس کارگاه هـ ــدارد(، تأسـ ــود نـ ــتاها وجـ در روسـ
اشـــتغال بســـته بندی خرمـــا، ســـوزن دوزی و حصیربافـــی 
در روســـتاهای شهرســـتان ســـرباز و قصرقنـــد، ســـاخت 

زمین چمن فوتبال در شهرستان سرباز و ... 

توضیحات نمودارها:
1. اگر مشکات و بیماری های یک فرد مربوط به بیش از دو دسته بوده، در هر  دو دسته در نظرگرفته 

است.
ــکایتی  ــز شـ ــود نیـ ــت و خـ ــته اسـ ــکلی نداشـ ــه مشـ ــی در معاینـ ــر کسـ 2. اگـ

نداشته است، در این آمار در نظر گرفته نشده است. 
3. این آمار براساس شکایاتی که افراد مراجعه کننده داشته اند و یا معایناتی  که در  رابطه با شکایات 
افراد انجام شده است، تنظیم شده است. به عنوان مثال اینطور نیست که فقط 14 نفر از مراجعه کنندگان 
از مشکات دندانی رنج ببرند، بلکه در معاینه و یا شرح  حال 14 نفر از   مراجعه کنندگان،  مشکات 

دندانی ذکر شده است.
4. توضیحات انواع بیماری و مشکل ذکر شده به شرح زیر است:

. زنان: سابقه سقط، منوراژی، آمنوره و عفونت های لگنی
. سوتغذیه: عمدتا کمبود آهن، روی، کلسیم، انواع ویتامین ها و به خصوص ویتامین ب و د و 

همچنین کمبود دریافت پروتئین و کالری
. قلبی: تپش قلب

. گوارشی: گاستریت، اسهال، یبوست و ریفاکس
. انگلی: کرمک و شپش

. عصبی: تشنج، فلج مغزی، سردرد و عدم تمرکز
. تنفسی: سرفه، تنگی نفس، آسم، عفونت تنفسی و برونشیت

. چشم: افتادگی پلک، کم بینایی و سوزش چشم
. مفصلی و استخوانی: درد مفاصل، فتق دیسک، تخریب زانو، آرتروز گردن، تروما و شکستگی

. گوش و حلق و بینی: کم شنوایی، عفونت ها و تورم لوزه
. دندان: پوسیدگی، عفونت، آبسه و مشکات آرایش دندان ها

. کلیوی و ادراری: سنگ کلیه، عفونت ها و سوزش ادرار
. پوست و مخاط دهان: آکنه، ضایعات قارچی، اگزما و برفک دهانی

. جراحی: بیضه نزول نیافته، مقعد باز نشده و هایپوسپادیاس
. غدد: کم کاری تیروئید و دیابت

. کانسر: سرطان خون

قصه اپوریق» ابغبون« :   دیروز جلوی خونه دعوا شد. با قمه افتادن به جون هم ... انگار نه انگار ... برا همین کسی ازش حساب نمی بره.
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بلوچستاِن من

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

سارا رضایی

پـــس از حـــدود 200 کیلومتـــر رانندگـــی در جـــاده ســـنگاخی، بـــه همـــراه پزشـــک داوطلـــب وارد 
ـــر  ـــن کپ ـــتایی دارای چندی ـــاد، روس ـــراغ آب ـــویم. چ ـــی ش ـــن م ـــاال و پایی ـــاد ب ـــراغ آب ـــتای چ روس
ـــویی و  ـــود دستش ـــل نب ـــه دلی ـــد. ب ـــی کنن ـــی م ـــق زندگ ـــت مطل ـــتا در محرومی ـــن روس ـــاکنین ای ـــت. س اس
ـــتا دارد  ـــا روس ـــادی ب ـــه زی ـــری فاصل ـــه کپ ـــد. مدرس ـــی رون ـــام نم ـــه حم ـــاه ب ـــه م ـــاه ب ـــودکان م ـــام، ک حم

و کودکان برای رسیدن به مدرسه، هر روز باید مسافت زیادی را طی  کنند.   
ـــارده  ـــه چه ـــی ک ـــان و خوش روی ـــر مهرب ـــم، دخت ـــر مری ـــل کپ ـــه داخ ـــادران، ب ـــودکان و م ـــه ک ـــرای معاین ب
ـــت.  ـــاردار اس ـــه ب ـــون 7 ماه ـــذرد. او هم اکن ـــی گ ـــم م ـــال از ازدواج مری ـــک س ـــم. ی ـــی روی ـــال دارد م س
ـــافت،  ـــد مس ـــل بع ـــه دلی ـــا ب ـــت، ام ـــی رف ـــد م ـــهر قصرقن ـــه ش ـــت ب ـــی بایس ـــش م ـــه درس ـــرای ادام ب
تـــرک تحصیـــل نمـــوده و ازدواج کـــرده اســـت؛ مریـــم دربـــاره روش هـــای پیشـــگیری از بـــارداری 

هیچ اطاعی 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 
ـــنگاخی  ـــاده س ـــا در ج ـــا کیلومتره ـــه آن ه ـــت ب ـــز بهداش ـــن مرک ـــک تری ـــتند و نزدی ـــه نداش ـــتاها مدرس روس
ـــن  ـــه و فقرآه ـــوء تغذی ـــال آن س ـــه دنب ـــه ب ـــی، ک ـــای پیاپ ـــارداری ه ـــودکان و ب ـــت. ازدواج ک ـــه داش فاصل

شدید در کودکان و مادران را به دنبال داشت، در این روستاها بسیار شایع بود.  
ــتان  ــاده شهرسـ ــتاهای دور افتـ ــادر در روسـ ــدر و مـ ــودک و پـ ــه 330 کـ ــه روز معاینـ ــی سـ در طـ
ــز  ــورزان در مرکـ ــرای بهـ ــی بـ ــای آموزشـ ــزاری کارگاه هـ ــایر و برگـ ــان عشـ ــد، مردمـ قصرقنـ
بهداشـــت، شـــاهد بودیـــم کـــه عمدتـــا ازدواج کـــودکان نشـــأت گرفتـــه از نبـــود زیرســـاخت هـــای 
ـــهرهای  ـــای ش ـــگاه ه ـــفانه در دانش ـــت. متاس ـــی اس ـــز درمان ـــدارس و مراک ـــر م ـــی نظی ـــی و رفاه آموزش
نزدیـــک، رشـــته های 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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وقتی طالبان 
دخترانت را می دزدند!

اول شخِص ظالم، دوم شخِص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
اگر غایب باشیم، ظلمت فزونی می گیرد!

شاهد عینی با شما از مردمان و مناطِق فراموش شده می گوید

روایت سوم شخص حارض

چیزی شبیه زندگــیشاهد عیین
نگاهی به زندگی مهاجران پاکستانی حاشیه نشین

ملیحه میرجعفری

زنی نحیف و ریز جثه در حالی که دست دختربچه پنج ساله را گرفته بود، وارد دفتر شد. گفت ببخشید به من گفتن اینجا 
کمک می کنند به بی سرپرستها ؛ درسته؟ 

سرم را از روی کاغذها بلند کردم و چشمم به صورت معصوم و مظلومی افتاد که تمامیت درد را فریاد می زد. پرسیدم: 
مشکلتون چیه؟ 

اشک در چشمانش حلقه زد و بر پهنای چهره اش فرو ریخت. دفتر مراجعه کنندگان را باز کردم و شروع کردم به پرسش 
درباره خودش و فرزندش. 

 32 ســـال داشـــت، ولـــی بـــه نظـــر نیـــم قرن از عمـــرش داشـــت. درد ، چیـــزی از جوانـــی و شـــادابی در او باقی نگذاشـــته 
بـــود: هفـــت مـــاه پیش طالبان شـــوهرمو کشـــتن، چهـــار ماه پیش هـــم دو دختـــر 8 و 9 ســـاله ام رو بـــه زور ازم گرفتن. 

فهمیه را هم میخواستن بگیرن که فرار کردم. میشه حداقل فهمیه بیاد اینجا درس بخونه؟  
خـــودکار در دســـتانم بی حرکـــت مانـــده بـــود. تـــوان نوشـــتن نداشـــتم. بـــه خانه شـــان رفتیـــم. وضعیـــت 
بغرنج تـــر از حـــد تصـــور بـــود. روزگار بزرگ تریـــن امیدهـــای ایـــن زن را یک جـــا از او گرفتـــه بـــود. 
ـــر  ـــت ه ـــد و باب ـــه او دیدن ـــبت ب ـــق نس ـــب ح ـــود را صاح ـــر ، خ ـــواده همس ـــوهرش، خان ـــدن ش ـــته ش ـــد از کش بع
کتـــک  خاطـــر  بـــه  کـــه  آنقـــدر  موضوعی زینب را به شدت مورد آزار و اذیت قرار می دادند.  

خوردن از برادر شوهرها پرده گوش چپش هم پاره شده و هنوز مدام عفونت می کرد. 
بعـــد از اینکـــه طالبـــان بـــه زور دخترانـــش را از او گرفتنـــد، زینـــب از تـــرس از دســـت دادن فهمیـــه دختر 6 ســـاله اش، 
بـــا یـــک ســـاک کوچـــک و بـــدون هیـــچ مدرکـــي فـــرار کـــرد و خـــودش را بـــه ایـــران و بعـــد بـــه ملک آبـــادِ کـــرج 
رســـاند. در ملک آبـــاد هـــم یـــک خانـــواده در زیرزمیـــن خانـــه کوچـــک خـــود  بـــه او پنـــاه دادنـــد. یـــک زیرزمیـــن 
پنـــاه  زینـــب  بـــه  کـــه  خانـــواده ای  9 متری با دیوارهای گلی و سقف کوتاه بدون هیچ امکاناتی.  
ـــد. ـــرکار می رون ـــاش، س ـــرای گـــذران مع ـــه ب ـــی ک ـــا و بچـــه های ـــدری نابین ـــا پ ـــد؛ ب ـــر فقرن ـــد، خـــود درگی دادن

ـــا همـــه اینهـــا، امـــروز در خانـــه   تصـــور یـــک لحظـــه جـــای زینـــب زندگـــی کـــردن، در تـــوان هیچ کـــس نیســـت. ب
ـــب را  ـــه زین ـــت. روزی ک ـــده اس ـــالش ش ـــر و ت ـــوي صب ـــه الگ ـــل ب ـــه تبدی ـــرای هم ـــن زن ب ـــاد، ای ـــِی ملک آب ایران
دیدیـــم ســـراپا درد بـــود و امـــروز ســـراپا امیـــد اســـت. زنـــی کـــه همســـر، فرزنـــدان، خانـــه، وطـــن و همـــه زندگـــی اش 
را یک جـــا از دســـت داده بـــود و حـــاال بـــا همـــه تـــوان بـــه آینـــده خـــود و تنهـــا فرزنـــدش امیـــد بســـته اســـت. هـــر 
ـــا می گـــذارد  ـــه اشـــتغال  پ ـــه خان ـــه   جمعیـــت امـــام علـــی)ع( ب ـــا حمایـــت  طـــرح مادران ـــی بیشـــتر و ب ـــا توان روز ب
ـــام  ـــا تم ـــه ب ـــی ک ـــد. زن ـــری می کن ـــان پیگی ـــی را همزم ـــوادآموزی و خیاط ـــر س ـــف ناپذی ـــی وص ـــا جدیت و ب

سختی ها و دردها، کمرِ همت بسته تا فردایی روشن برای خود و یگانه دخترش بسازد. 

پی نوشت: زینب مدتهاست براي پیدا کردن دخترانش و پس گرفتن آنها تالش می کند 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.

رویا منوچهری

ــه ای و جهانـــی،  ــا ظهـــور بحران هـــای منطقـ در دنیـــای امـــروز بـ
بـــه ویـــژه شـــرایط بحرانـــی سیاســـی-اقتصادی حاکـــم بـــر منطقـــه 
ـــی  ـــدید قوم ـــات ش ـــی، اختاف ـــگ، فرقه گرای ـــد جن ـــه مانن خاورمیان
ـــزون  ـــد روز اف ـــاهد رش ـــی و... ش ـــای طبیع ـــالی، بای ـــی، خشکس و مذهب
پدیـــده مهاجـــرت بـــه عنـــوان اولیـــن و آخریـــن راه حـــل پیـــش 

روی مهاجرین برای فرار از شرایط موجود می باشیم. 
کشـــور ایـــران نیـــز بـــه دلیـــل برخـــورداری از موقعیـــت خـــاص 
جغرافیایـــی و هم جـــواری بـــا کشـــورهای بحـــران زده ای همچـــون 
ـــن  ـــن ای ـــیاری از مهاجری ـــد بس ـــاز مقص ـــتان از دیرب ـــتان و افغانس پاکس
ـــتانی،  ـــن پاکس ـــور مهاجری ـــان حض ـــن می ـــت. در ای ـــوده اس ـــورها ب کش
علی الخصـــوص زنـــان و کـــودکان و اســـکان غیررســـمی آن هـــا در 
ـــات و  ـــروز معض ـــب آن ب ـــران و متعاق ـــزرگ ای ـــهرهای ب ـــی ش حواش
آســـیب های اجتماعـــی متعـــدد، لـــزوم بررســـی های دقیـــق و ارائـــه 

راهکارهای مناسب را بیش از پیش آشکار نموده است. 

زمانـــی کـــه نـــوزاد دختـــری در میـــان ایـــن خانواده هـــا 
متولـــد می شـــود، بالفاصلـــه پـــس از تولـــد مـــورد 
ـــرد ـــرار می گی ـــی ق ـــازی جنس ـــا ناقص س ـــه و ی ختن

نظـــر  از  ناســـالم  بســـیار  شـــرایط  در  و  نمی کننـــد  اســـتحمام  ماه هـــا  گاهـــی  آن هـــا 
انتقـــال  و  ماجراســـت  شـــروع  خـــود  ایـــن  کـــه  می کننـــد  حاجـــت  قضـــای  بهداشـــتی، 
دارد پـــی  در  را  و...  عفونتـــی  و  انگلـــی  بیماری هـــای  مثـــل  واگیـــردار  بیماری هـــای  انـــواع 

- » عجب وضع مزخرفی ...« این باغبونه هم سوءاستفاده می کنه از این اوضاع ...  می افته دنبال بچه های کوچیک.«
- » مشکل هم یکی دو تا نیست ...  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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شرایط محل زندگی این مهاجرین در ایران 
 

ـــزرگ  ـــهرهای ب ـــیه ش ـــتانی در حاش ـــن پاکس ـــی مهاجری ـــل زندگ ـــاهده مح ـــا مش ب
بـــه ویـــژه شـــهر تهـــران و حومـــه آن بـــه ســـرعت در می یابیـــم کـــه شـــرایط 

موجود در محل به هیچ وجه برای زندگی مناسب نیست. 
ـــوار  ـــای ناهم ـــامل جاده ه ـــن ش ـــن مهاجری ـــکان ای ـــل اس ـــه مح ـــی ب ـــیر دسترس مس
ـــه  ـــودکان ب ـــوده و ک ـــه ب ـــه و نخال ـــع زبال ـــل تجم ـــواره مح ـــه هم ـــت ک ـــی اس و خاک
ـــه  ـــب از جمل ـــش مناس ـــورداری از پوش ـــدم برخ ـــا و ع ـــن فض ـــور در ای ـــل حض دلی
ـــس  ـــد. پ ـــرار دارن ـــمانی ق ـــیب های جس ـــواع آس ـــرض ان ـــه در مع ـــر لحظ ـــش، ه کف
ـــود  ـــان وج ـــرای درم ـــی ب ـــچ امکان ـــز هی ـــی نی ـــیب های فیزیک ـــن آس ـــاد ای از ایج
نـــدارد، بنابرایـــن خـــود ایـــن زخم هـــا و آســـیب ها در آینـــده باعـــث بـــروز 

شدیدتر بیماری ها همچون بیماری های عفونی می گردند. 
ـــباهتی  ـــچ ش ـــم هی ـــری ه ـــر ظاه ـــی از نظ ـــل حت ـــود در مح ـــامیدنی موج آب آش
بـــه آب آشـــامیدنی نداشـــته و خانواده هـــای مهاجـــر بـــه ناچـــار از ایـــن آب 
اســـتفاده می کننـــد و همان طـــور کـــه می دانیـــم نوشـــیدن آب آلـــوده 
ـــت. ـــد داش ـــودکان، خواه ـــامت ک ـــاً س ـــامت، خصوص ـــر س ـــواری ب ـــب ناگ عواق
ـــازی،  ـــه آلونک س ـــا را ب ـــن، آن ه ـــن مهاجری ـــرای ای ـــب ب ـــکن مناس ـــدان مس فق
زاغه نشـــینی و زندگـــی در کپرهـــا در حاشـــیه شـــهرها ســـوق داده اســـت؛ بـــه 
ـــه همچـــون سیســـتم های  ـــات اولی ـــه امکان ـــر گون ـــد ه ـــن محـــات فاق ـــه ای نحـــوی ک
ـــه  ـــوط ب ـــا من ـــا تنه ـــه آنه ـــاش روزان ـــت و ت ـــن  رو فعالی ـــت. از همی ـــانی اس برق رس
ـــی انجـــام  ـــچ فعالیت ـــد هی ـــاعات تاریکـــی نمی توانن ـــس از س ـــوده و پ ـــنایی روز ب روش
ـــازد.  ـــن می س ـــن مهاجری ـــه ای ـــز متوج ـــری را نی ـــکات دیگ ـــرق مش ـــدان ب ـــد. فق دهن
ـــتفاده  ـــال اس ـــد از یخچ ـــی نمی توانن ـــواد غذای ـــاد م ـــری از فس ـــرای جلوگی ـــا ب آنه
ـــد  ـــا مجبورن کننـــد. بنابرایـــن ایـــن خانواده هـــا ذخیـــره غذایـــی نخواهنـــد داشـــت و ی
ـــاله  ـــن مس ـــن اســـت. ای ـــا پایی ـــاد در آنه ـــکان فس ـــه ام ـــد ک ـــتفاده کنن ـــی اس از غذاهای
ـــاً  ـــود، خصوص ـــب می ش ـــه موج ـــد ک ـــش می ده ـــدت کاه ـــه ش ـــی را ب ـــوع غذای تن

زنان و کودکان، در معرِض سوء تغذیه شدید قرار می دهد. 
ــهرها و  ــی شـ ــتانی در حواشـ ــن پاکسـ ــی مهاجریـ ــل زندگـ ــری محـ قرارگیـ
ـــدم  ـــث ع ـــتایی باع ـــی روس ـــا حت ـــهری ی ـــت ش ـــود باف ـــدم وج ـــا و ع آلونک ه
برخـــورداری ایـــن اماکـــن از امکانـــات اولیـــه بهداشـــتی همچـــون ســـرویس 
بهداشـــتی  )دستشـــویی و حمـــام( شـــده اســـت، در نتیجـــه ایـــن خانواده هـــا از 
ســـرویس های بهداشـــتی محـــروم می باشـــند. آن هـــا گاهـــی ماه هـــا اســـتحمام 
نمی کننـــد و در شـــرایط بســـیار ناســـالم از نظـــر بهداشـــتی، قضـــای حاجـــت 
ـــای  ـــواع بیماری ه ـــال ان ـــت و انتق ـــروع ماجراس ـــود ش ـــن خ ـــه ای ـــد ک می کنن

واگیردار مثل بیماری های انگلی، عفونتی و ... را در پی دارد. 

بررســـی وضعیـــت دختـــران و زنـــان 
مهاجر پاکستانی در ایران 

 
.  وضعیت دختران مهاجر در هنگام تولد  

ـــرد  ـــان ک ـــر نش ـــد خاط ـــث بای ـــن بح ـــه ای ـــل از ورود ب قب
ـــای  ـــان خانواده ه ـــر در می ـــوزاد دخت ـــد ن ـــاً تول ـــه اساس ک
ـــنودی  ـــب خش ـــران موج ـــر در ای ـــتانی حاض ـــر پاکس مهاج
و رضایـــت خاطـــر آن هـــا نیســـت. زمانـــی کـــه نـــوزاد 
دختـــری در میـــان ایـــن خانواده هـــا متولـــد می شـــود، 
ـــازی  ـــا ناقص س ـــه و ی ـــورد ختن ـــد م ـــس از تول ـــه پ بافاصل
ــم  ــه می دانیـ ــور کـ ــرد. همان طـ ــرار می گیـ ــی قـ جنسـ
بـــر اســـاس تقســـیم بندی های ســـازمان بهداشـــت 
جهانـــی، ختنـــه کـــردن زنـــان بـــه 4 نـــوع مختلـــف 
ــرب  ــج مخـ ــدام نتایـ ــر کـ ــه هـ ــود کـ ــام می شـ انجـ
ـــل  ـــازمان مل ـــن س ـــی آورد. همچنی ـــار م ـــه ب ـــیاری را ب بس
متحـــد بریـــدن آلـــت جنســـی زنـــان تحـــت عنـــوان 
ــازی  ــل ناقص سـ ــردود و عمـ ــن( را مـ ــنت و آییـ )سـ

جنسی را از مصادیق بارز شکنجه می داند. 
 

.  وضعیت دختران از 3 تا 5 سالگی  
ـــر  ـــوم، دخت ـــن ق ـــوم ای ـــق آداب و رس ـــنین طب ـــن س در ای
ـــر  ـــر دیگ ـــک پس ـــام ی ـــه ن ـــدان ب ـــم حنابن ـــک مراس ـــی ی ط
ـــل  ـــن عم ـــع ای ـــده و در واق ـــده ش ـــوم خوان ـــان ق از هم
ـــر  ـــا یکدیگ ـــر ب ـــر و پس ـــدن دخت ـــزد ش ـــای نام ـــه معن ب
ــرف  ــری از طـ ــک روسـ ــم یـ ــن مراسـ ــد. در ایـ می باشـ
ـــه  ـــزدی ب ـــان نام ـــه و نش ـــوان هدی ـــه عن ـــر ب ـــواده پس خان
ـــودک زده  ـــر ک ـــت و س ـــه دس ـــی ب ـــده و حنای ـــر داده ش دخت
ـــواده  ـــوی دو خان ـــنی از س ـــا جش ـــراه ب ـــه هم ـــود ک می ش
ـــتی  ـــوان درک درس ـــچ عن ـــه هی ـــودکان ب ـــن ک ـــد. ای می باش
از شـــرایط پیـــش روی خـــود نداشـــته و بـــدون هیـــچ 
ـــم  ـــش رق ـــت از پی ـــل سرنوش ـــه تحم ـــوم ب ـــی محک انتخاب

خورده خود توسط والدین می گردند. 
ـــام  ـــت ام ـــددکاری جمعی ـــم م ـــات تی ـــاس تجربی ـــر اس  ب
ـــر  ـــن ام ـــت دارد، ای ـــه فعالی ـــن منطق ـــه در ای ـــی )ع( ک عل
ـــا  ـــته ت ـــودکان گذاش ـــر روی ک ـــدیدی ب ـــی ش ـــر روان تأثی
حـــدی کـــه بارهـــا شـــاهد بوده ایـــم کـــودکان دختـــر 
ـــراف  ـــای اط ـــه دنی ـــاوری ب ـــت و ناب ـــا در به ـــا مدت ه ت
ـــا  ـــی ب ـــاط کام ـــراری ارتب ـــی از برق ـــته و حت ـــود نگریس خ
ـــز  ـــر نی ـــودکان پس ـــد. ک ـــودداری می کنن ـــز خ ـــران نی دیگ
ـــار  ـــی دچ ـــن تصمیم ـــل چنی ـــس از تحمی ـــا پ ـــا مدت ه ت
ـــه  ـــادرت ب ـــاً مب ـــده و بعض ـــدد ش ـــی متع ـــای روان بحران ه

فرار از خانه و دوری از خانواده می نمایند. 
ـــاالری  ـــایع مردس ـــگ ش ـــل فرهن ـــه دلی ـــه ب ـــاً این ک مضاف
در میـــان اقـــوام بلـــوچ پاکســـتانی، مـــردان بـــه لحـــاظ 
شـــأن و منزلـــت انســـانی از مقـــام باالتـــری برخـــوردار 
ـــکار  ـــز و خدمت ـــی کنی ـــه نوع ـــان ب ـــفانه زن ـــوده و متأس ب
و کارگـــران مـــردان محســـوب می شـــوند. ایـــن 
دیـــدگاه ســـبب می شـــود دختـــران از ســـنین پاییـــن از 

تحصیل محروم شده و به اشتغال بپردازند. 
ـــا  ـــی و ی ـــه تنهای ـــن ب ـــیار پایی ـــنین بس ـــران در س ـــن دخت  ای
ـــری  ـــه تکدی گ ـــواده ب ـــای خان ـــی از اعض ـــراه یک ـــه هم ب
در خیابـــان مشـــغول می گردنـــد کـــه ایـــن امـــر 

آسیب های متعددی را متوجه آنان می سازد. 

. وضعیت دختران از 5 تا ۱0 سالگی  
ـــن  ـــا و اماک ـــا، چهارراه ه ـــه کار در خیابان ه ـــر ب ـــودکان دخت ـــنی، ک ـــن دوره س ـــام ای در تم
ـــان  ـــه زب ـــلط ب ـــدم تس ـــل ع ـــه دلی ـــودکان ب ـــن ک ـــند. ای ـــغول می باش ـــهر مش ـــی ش عموم
ـــه شـــدت  ـــس ب ـــه نف ـــاد ب ـــواده، اعتم ـــر همیشـــگی در خان ـــن ســـرکوب و تحقی فارســـی و همچنی
ـــتفاده ها از  ـــوء اس ـــواع س ـــاز در ان ـــم زمینه س ـــل مه ـــئله از عوام ـــن مس ـــد. ای ـــی دارن پایین
قبیـــل ســـوء اســـتفاده های جنســـی و روانـــی از ایـــن دختـــران در خیابـــان می باشـــد.

.  وضعیت دختران از ۱0 سالگی تا ۱5 سالگی  
ــنین،  ــن سـ ــتانی در ایـ ــوچ پاکسـ ــوام بلـ ــوم اقـ ــاس آداب و رسـ ــر اسـ ــوالً بـ اصـ
ـــچ  ـــده هی ـــل آم ـــه عم ـــاهدات ب ـــق مش ـــد و طب ـــاً ازدواج کنن ـــت حتم ـــی بایس دختران م
اســـتثنایی در ایـــن خصـــوص وجـــود نـــدارد. ازدواج دختـــران، اشـــکال متنوعـــی دارد:
1. دخترانـــی کـــه در کودکـــی تجربـــه حنابنـــدان داشـــته اند و در طـــی ایـــن 
مـــدت نامـــزدی آنهـــا بـــه هـــم نخـــورده، بایـــد بـــه عقـــد همـــان پســـر درآینـــد.
ــده اند  ــته نشـ ــوام خواسـ ــک از اقـ ــچ یـ ــط هیـ ــی توسـ ــه در کودکـ ــی کـ 2. دخترانـ
ــتگاری  ــس از خواسـ ــد( پـ ــر می داننـ ــرای دختـ ــی بـ ــد اقبالـ ــک بـ ــن را یـ ــه ایـ )کـ
یکـــی از اقـــوام، بـــدون هیچ گونـــه توجهـــی بـــه رضایـــت و یـــا عـــدم 

رضایت دختر، وی را مجبور به ازدواج با همان فرد می کنند. 

می باشـــد.  اقـــوام  ایـــن  میـــان  در  شـــایع  امـــری  همســـری  چنـــد   .3
دوم  همســـر  عنـــوان  بـــه  بعضـــاً  نوجـــوان  دختـــران  ازدواج  بنابرایـــن 

و یا سوم امری مورد قبول محسوب می گردد. 
4. طبـــق فرهنـــگ مردســـاالری رایـــج میـــان ایـــن اقـــوام یـــک دختـــر 
ــن  ــردی چندیـ ــد مـ ــه عقـ ــش بـ ــن مصالحـ ــر گرفتـ ــدون در نظـ ــت بـ ــن اسـ ممکـ

سال بزرگتر که حکم پدر و یا پدربزرگ او را دارد در بیاید. 
ـــن  ـــا،  ممک ـــن خانواده ه ـــردان ای ـــان م ـــدید در می ـــاد ش ـــیوع اعتی ـــه ش ـــه ب ـــا توج 5. ب
ـــروش  ـــه ف ـــدر ب ـــواد مخ ـــا م ـــول و ی ـــال پ ـــزی در قب ـــای ناچی ـــه به ـــران ب ـــت دخت اس

رسیده و به عقد مردی با شرایط مشابه )اعتیاد به مواد( در بیایند. 
 

.  وضعیت دختران بعد از ازدواج و نحوه مجازات قبیله ای 
بعـــد از ازدواج دختـــران بافاصلـــه بـــاردار شـــده و در مـــدت بـــارداری و حتـــی تـــا 
ــل  ــاغل دوران قبـ ــان مشـ ــه همـ ــه ادامـ ــور بـ ــل، مجبـ ــع حمـ ــر وضـ ــای آخـ ماه هـ
از ازدواج خـــود می باشـــند. اغلـــب زایمان هـــا توســـط قابلـــه در منـــزل آ ن هـــا 
صـــورت می گیـــرد و در دوران بـــارداری هیچ گونـــه مراجعـــه ای از ســـمت مـــادر 
جهـــت اطـــاع از وضعیـــت ســـامت جنیـــن بـــه پزشـــک انجـــام نمی پذیـــرد. طفـــل 
تـــازه بـــه دنیـــا آمـــده نیـــز خـــود ابـــزار جدیـــدی جهـــت کســـب درآمـــد بیشـــتر 

برای خانواده تلقی شده و این چرخه باطل مرتباً تکرار می گردد.  
ـــت و  ـــه ای اس ـــیوه قبیل ـــه ش ـــراد ب ـــن اف ـــی ای ـــبک زندگ ـــت س ـــد گف ـــه بای ـــور خاص ـــه ط ب
ـــینی  ـــی شهرنش ـــار اجتماع ـــه رفت ـــوز ب ـــهر هن ـــی در ش ـــم زندگ ـــا علی رغ ـــی آن ه ـــار اجتماع رفت
نزدیـــک نشـــده و کامـــًا تابـــع رســـم و رســـومات قبیلـــه ای می باشـــد. ایـــن افـــراد از 
ـــا  ـــات و ناهنجاری ه ـــا اختاف ـــه ب ـــد و در مواجه ـــروی می کنن ـــود پی ـــه ای خ ـــن قبیل قوانی
ـــن  ـــد. کوچک تری ـــود می نماین ـــه خ ـــن طایف ـــق قوانی ـــر طب ـــورد ب ـــه برخ ـــادرت ب ـــود مب خ
ـــه  ـــریعاً ب ـــده و س ـــی ش ـــکنی تلق ـــوان هنجارش ـــه عن ـــه، ب ـــن قبیل ـــا قوانی ـــاد ب ـــار متض رفت

مجازات فرد خاطی می انجامد. مجازاتی که در برخی موارد، مرگ است. 
در این گونـــه مـــوارد افـــراد خانـــواده خـــود مجـــازات را تعییـــن و اجـــرا می کننـــد. 
بـــه طـــور مثـــال، زنـــی کـــه در حـــال  گفت وگویـــی ســـاده یـــا تعامـــل اجتماعـــی 
ـــام  ـــورد اته ـــود، م ـــده ش ـــه دی ـــن قبیل ـــوب قوانی ـــارج از چهارچ ـــه خ ـــردی غریب ـــا م ب
رابطـــه نامشـــروع قـــرار گرفتـــه و مجـــازات مـــرگ را برایـــش بـــه دنبـــال دارد. طبـــق 
مشـــاهدات بـــه عمـــل آمـــده در مـــدت ســـه ســـال و ضمـــِن ایجـــاد ارتبـــاط نزدیـــک 
ـــورد  ـــه م ـــم س ـــت ک ـــاهد دس ـــا، ش ـــی آن ه ـــائل زندگ ـــی از مس ـــوم و آگاه ـــن ق ـــا ای ب
ـــازات  ـــکان مج ـــه ام ـــوردی ک ـــی در م ـــه حت ـــی ک ـــه صورت ـــم ب ـــع بوده ای ـــن وقای از ای
ـــراد  ـــط اف ـــتاده و توس ـــتان فرس ـــه پاکس ـــی )زن( را ب ـــرد خاط ـــوده، ف ـــم نب ـــران فراه در ای

دیگر قبیله در آن جا مورد مجازات قرار گرفته و به قتل رسیده است. 

دالیل مهاجرت به ایران 
 

ـــل  ـــن دلی ـــه بزرگتری ـــورت گرفت ـــات ص ـــاس تحقیق ـــر اس ب
ـــی  ـــات حداقل ـــود امکان ـــتان، نب ـــوچ پاکس ـــوام بل ـــرت اق مهاج
بـــرای زندگـــی در شـــهر و کاشـــانه خـــود و همین طـــور 
فقـــدان شـــغل و بیـــکاری شـــدید اســـت. بـــه طـــوری 
ـــای  ـــن در تنگن ـــرار گرفت ـــت ق ـــه عل ـــراد ب ـــن اف ـــه ای ک
ـــه  ـــرت ب ـــز مهاج ـــی ج ـــاش راه ـــرار مع ـــت ام ـــدید جه ش
ـــه  ـــته و ب ـــران نداش ـــد ای ـــود مانن ـــایه خ ـــورهای همس کش
دلیـــل فقـــر شـــدید ســـاکن حاشـــیه شـــهرها می شـــوند. 
ایـــن مهاجریـــن اغلـــب بـــه علـــت پذیرفتـــه نشـــدن از 
ــه  ــی بـ ــتن اوراق هویتـ ــد و نداشـ ــه  مقصـ ــوی جامعـ سـ
ـــری  ـــات، تکدی گ ـــع آوری ضایع ـــر جم ـــاغل کاذب نظی مش
و دست فروشـــی کـــه اکثـــراً متوجـــه کـــودکان و زنـــان 
ـــز  ـــی نی ـــه گاه ـــد. البت ـــد رو می آورن ـــوام می باش ـــن اق ای
ـــاورزی  ـــر کش ـــه در ام ـــه ای ک ـــارت و تجرب ـــت مه ـــه عل ب
ـــاده  ـــی دور افت ـــی در مناطق ـــتمزدهای حداقل ـــا دس ـــد ب دارن
بـــه صـــورت روزمـــزد بـــر روی زمین هـــای کشـــاورزی 
مشـــغول بـــه کار می گردنـــد. گفتنـــی اســـت بـــه دلیـــل 
عـــدم امـــکان جـــذب مـــردان ایـــن اقـــوام در بـــازار کار 
ایـــران، زنـــان و کـــودکان ایـــن خانواده هـــا بیشـــترین 

سهم را در تأمین معاش ایفا می نمایند. 

بزرگتریـــن دلیـــل مهاجـــرت اقـــوام بلـــوچ 
پاکســـتان، نبـــود امکانـــات حداقلـــی بـــرای 
زندگـــی در شـــهر و کاشـــانه خـــود و همین طـــور 
ــت. ــدید اسـ ــکاری شـ ــغل و بیـ ــدان شـ فقـ

چند تا از بچه هامون چیزی نگفتن و چند نفر از بچه های دیگه ی محل که پیش ما نمی آن رو اذیت می کنه خدا عالمه... «چند تا از بچه ها تا حاال به ما از این طرف شکایت کردن.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ـــه  ـــی ک ـــد. اتفاق ـــی رخ ده ـــکان و زمان ـــر م ـــت در ه ـــن اس ـــت... ممک ـــاق اس اتف
ـــی دارد.  ـــل پیش بین ـــی قاب ـــج احتمال ـــا نتای ـــد؛ ام ـــوم باش ـــات آن نامعل ـــاید جزئی ش
اینکـــه در هـــر زمـــان عکس العمـــل افـــراد درگیـــر در داســـتان چگونـــه باشـــد 
بـــه عوامـــل مختلفـــی بســـتگی دارد کـــه شـــاید برخـــی از ایـــن عوامـــل قابـــل 
ـــه  ـــت ک ـــواردی اس ـــی از م ـــاری الزم یک ـــای رفت ـــتن مهارت ه ـــند. داش ـــر باش تغیی
ـــد.  ـــر بکاه ـــه یکدیگ ـــری ب ـــن درگی ـــی طرفی ـــیب های احتمال ـــد از آس ـــی توان م
ـــش و  ـــد در کاه ـــی توانن ـــوا، م ـــاچیان دع ـــد تماش ـــر، مانن ـــی دیگ ـــل محیط عوام
ـــه  ـــا در ادام ـــام این ه ـــس از تم ـــند. پ ـــر باش ـــده موث ـــاد ش ـــات ایج ـــش صدم افزای
ـــم و  ـــه خش ـــه نتیج ـــاص ک ـــون قص ـــی همچ ـــدان و احکام ـــد زن ـــائلی مانن ـــا مس ب
ـــایه  ـــنایان و همس ـــتگان و آش ـــال بس ـــتیم. ح ـــرو هس ـــت روب ـــراد اس ـــن اف ـــونت بی خش
ـــش  ـــا کاه ـــش ی ـــود را در افزای ـــش خ ـــک نق ـــر ی ـــده و ه ـــتان ش ـــز وارد داس ـــا نی ه

میزان خشم و یا ایجاد صلح بین دو خانواده ایفا می کنند. 
ـــوب داد  ـــد. خ ـــر می رس ـــه نظ ـــاده ب ـــی س ـــز خیل ـــه چی ـــی هم ـــگاه بیرون ـــک ن از ی
ـــی،  ـــنیده می گرفت ـــید نش ـــر نمی رس ـــه آخ ـــه ب ـــا ک ـــی دادی، دنی ـــنام نم ـــی زدی، دش نم
ـــت.  ـــم نیس ـــادگی ها ه ـــن س ـــه ای ـــل ب ـــت در عم ـــا واقعی ـــردی... ام ـــی ک ـــکوت م س
ـــان،  ـــه امروزم ـــت. در جامع ـــا اس ـــن حرف ه ـــر از ای ـــیار پیچیده ت ـــانی بس ـــط انس رواب
درحالی کـــه بـــه قـــول برخـــی، دیگـــر اعصابـــی بـــرای کســـی نمانـــده اســـت، 
ـــات  ـــم ها و هیجان ـــود و خش ـــر ش ـــه ظاه ـــرد چگون ـــر ف ـــری ه ـــک درگی ـــه در ی اینک
ـــام  ـــت. تم ـــده ا س ـــل ناش ـــی ح ـــود معمای ـــازد خ ـــکار س ـــه آش ـــورده اش را چگون فروخ
 این هـــا بـــا پیـــش فـــرض رخـــدادِ درگیـــری در یـــک محلـــه عـــادی و آســـیب
ـــن   ـــد. قوانی ـــر می کن ـــا تغیی ـــتان کام ـــیه، داس ـــات حاش ـــت. در مح ـــهر اس ـــده  ش ندی
ـــت  ـــاس امنی ـــدم احس ـــل ع ـــه دلی ـــه ب ـــرا ک ـــد. چ ـــر می کنن ـــا تغیی ـــا کام و برخورده
ـــراف  ـــان اط ـــه جه ـــوزد ک ـــی می آم ـــی و نوجوان ـــنین کودک ـــرد از س ـــر ف ـــی، ه کاف
ـــش  ـــاع از خوی ـــرای دف ـــه ب ـــر لحظ ـــد در ه ـــس بای ـــت و هرک ـــد اس ـــار از تهدی سرش
ـــده  ـــی درن ـــات و جمات ـــگر، کلم ـــای پرخاش ـــا نگاه ه ـــه ب ـــال چ ـــد؛ ح ـــاده باش آم
ـــه در  ـــب. درحالی ک ـــگی در جی ـــی همیش ـــو، همراه ـــرد؛ چاق ـــاح س ـــا س ـــه ب و چ
ـــب  ـــا درک عواق ـــیله ی ـــن وس ـــتفاده از ای ـــی اس ـــارت چگونگ ـــه مه ـــن هیچ گون ـــن س ای
ـــار از  ـــرد سرش ـــر ف ـــرای ه ـــی ب ـــال های نوجوان ـــر س ـــویی دیگ ـــدارد. از س آن را ن
بحران هایـــی چـــون بلـــوغ و هویـــت اســـت و اگـــر از امکانـــات، آموزش هـــا و 
حمایت هـــای الزم برخـــوردار نباشـــد و ارزش گذاری هـــای رفتـــاری بـــه درســـتی 
ـــای  ـــش را در برخورده ـــت و ارزش خوی ـــا هوی ـــه بس ـــرد چ ـــورت نگی ـــرای وی ص ب
ـــده  ـــه و دی ـــن توج ـــرای گرفت ـــد و ب ـــان ببین ـــه اطرافی ـــبت ب ـــه نس ـــن و قلدرمآبان خش

شدن در گروه دوستان و... هربار به خشونت بیشتری دست بزند. 

ـــی  ـــن موقعیت ـــوان در چنی ـــک نوج ـــگری در ی ـــاخصه پرخاش ـــدن ش ـــگ ش ـــر رن پ
میان دوستان خود الگویی برای سایرین و کوچک ترها است.  

همه می آموزند: 
» اگـــر نزنـــی می خـــوری، دشـــنام می شـــنوی و مـــورد تعـــرض قـــرار 
می گیـــری. اینجـــا همـــه بچه هـــا چاقـــو دارنـــد. اگـــر تنهـــا باشـــی چگونـــه 
ـــان  ـــر محله م ـــت اگ ـــوری اس ـــه همین ج ـــن محل ـــی؟ ای ـــاع کن ـــود دف ـــد از خ بای

عوض می شد ما نیز جور دیگری رفتار می کردیم... «. 
ـــود  ـــگ منطقه،خ ـــا فرهن ـــق آن ب ـــش از تطبی ـــوژی پی ـــدن تکنول ـــه روز ش ـــا ب  گوی
ــود  ــد. وجـ ــن می زنـ ــا دامـ ــن ماجراهـ ــام ایـ ــه تمـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ عاملـ
ــری و  ــای ظاهـ ــد الگوهـ ــه قادرنـ ــد کـ ــی جدیـ ــایل ارتباطـ ــانه ها و وسـ رسـ
رفتـــاری غریـــب را از ســـرزمینی دوردســـت بـــه مـــا منتقـــل کننـــد ممکـــن 
ــای  ــث اختال هـ ــود باعـ ــی خـ ــا گاهـ ــد امـ ــد باشـ ــا مفیـ ــب یـ ــت جالـ اسـ

رفتاری بسیاری است که امروز شاهد آن هستیم. 
ـــوان  ـــت نوج ـــن دو دوس ـــری بی ـــرار از درگی ـــت پرتک ـــی اس ـــا الگوی ـــی م ـــتان فرض داس
ـــک شـــوخی  ـــر ی ـــر س ـــاال ب ـــند. احتم ـــر باش ـــِی یکدیگ ـــا همکاس ـــایه ی ـــاید همس ـــه ش ک
ـــتان  ـــت و دوس ـــده اس ـــوش نیام ـــری خ ـــذاق دیگ ـــه م ـــه و ب ـــی گفت ـــه یک ـــه ک ـــا جمل ی
دیگـــری کـــه در اطـــراف نشســـته و بـــه تشـــویق و تحریـــک آن هـــا مشـــغولند، 
ـــن  ـــی در ای ـــر کس ـــد. کمت ـــدان می آین ـــه می ـــه ب ـــرد و هم ـــاال می گی ـــری ب درگی

میان می ترسد و می گریزد. همه شجاع به نظر می رسند.  

شـــاید ایـــن پرســـش ها تنهـــا مربـــوط بـــه خانواده هایـــی نباشـــد 
ـــد  ـــت داده ان ـــان را از دس ـــونت، عزیزش ـــری و خش ـــت درگی ـــه عل ـــه ب ک
ـــی  ـــت زمان ـــه دور نیس ـــرا ک ـــد.  چ ـــت بدهن ـــت از دس ـــرار اس ـــا ق و ی
ـــی  ـــد. حت ـــه رخ ده ـــراد جامع ـــک از اف ـــرای هری ـــاق ب ـــن اتف ـــه ای ک
ـــی  ـــه در چگونگ ـــو از جامع ـــر عض ـــهم ه ـــز س ـــد نی ـــه نباش ـــر این گون اگ

آغاز و پایان یافتن ماجرای درگیری غیرقابل ِ انکار است.  
هریـــک از مـــا احتمـــاال در طـــول روز یـــا هفتـــه، می شـــنویم و یـــا 
ـــر  ـــا یکدیگ ـــه، ب ـــا غریب ـــنا ی ـــانی، آش ـــه کس ـــم ک ـــک می بینی از نزدی
ـــونت  ـــا خش ـــت ب ـــم اهمی ـــز و ک ـــی ناچی ـــی، گاه ـــر موضوع ـــر س ب
برخـــورد می کننـــد؛ خشـــونتی کـــه گاهـــی در حـــد کام اســـت و 

گاهی تا سرحد مرگ آن ها را هدایت می کند.  

وجـــود رســـانه ها و وســـایل ارتباطـــی جدیـــد کـــه قادرنـــد الگوهـــای 
ظاهـــری و رفتـــاری غریـــب را از ســـرزمینی دوردســـت بـــه مـــا منتقـــل 
ـــث  ـــود باع ـــی خ ـــا گاه ـــد، ام ـــد باش ـــا مفی ـــب ی ـــت جال ـــن اس ـــد، ممک کنن
اختالل هـــای رفتـــاری بســـیاری اســـت کـــه امـــروز شـــاهد آن هســـتیم.

طرح های روشن

علـــی کســـی را کشـــته اســـت و حـــاال بایـــد تـــاوان آن را پس 
دهـــد. امـــا در واقعیـــِت تلـــخ موجـــود، علـــی و خانـــواده اش 
نیـــز خـــود قربانی انـــد. قربانـــی فقـــر و خشـــونت و اعتیـــادی 
کـــه بـــر محلـــه کوچکشـــان در حاشـــیه   شـــهر احاطـــه دارد.

در یک شهر
روزانه حداقل چند درگیری بین نوجوانانی که با هم رابطه دوستی دارند 

رخ می دهد؟
چند درگیری ممکن است بین بزرگساالن اتفاق بیفتد؟
چند درگیری بر سر یک کالم یا یک نگاه رخ می دهد؟

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؟

از بیرون اومدم دیدم همه نگران نشستن و می گن مهدی بیمارستانه...
نمی دونم چه اتفاقی افتاد. تو حال خودم نبودم. متوجه نشدم...

زنگ زدن بهم گفتن پاشو بیا بهشت سکینه.
از یه لحظه ای 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.

سرم رو می اندازم پایین و زل می زنم به کفش هام . مریم هم ساکت شده.
زیپ کاپشنم را می کشم پایین و راه می افتم که برم توی ساختمان که می گوید: 

»فکر می کنیم به پروین تجاوز کرده ...

ـــتفاده از  ـــه اس ـــر ب ـــی دو نف ـــل یک ـــی زود حداق ـــاال خیل احتم
ـــر  ـــک نف ـــی ی ـــرانجام وقت ـــد و س ـــدا می کن ـــاز پی ـــزی نی تی
ــد و  ــرک می کننـ ــه را تـ ــاچیان صحنـ ــد، تماشـ ــی شـ زخمـ
ـــات  ـــه امکان ـــیدن هرگون ـــا رس ـــش. ت ـــد و حوض ـــی می مان عل
ـــرایطی  ـــواده در ش ـــد و دو خان ـــوت می کن ـــه وی، او ف ـــکی ب پزش
ـــاچیان  ـــوند. تماش ـــار می ش ـــذاب آور گرفت ـــوار و ع ـــیار ناگ بس
ـــر  ـــه خطی ـــام وظیف ـــه انج ـــوند و ب ـــه می ش ـــدی وارد صحن بع
خویـــش در راســـتای ارائـــه انـــواع نظـــرات و قضاوت هـــا 
می پردازنـــد. ناآگاهانـــه و شـــاید گاهـــی بی رحمانـــه آتـــش 
ــب  ــر حسـ ــد، بـ ــعله ورتر می کننـ ــا را شـ ــم خانواده هـ خشـ
حـــس و حـــال خویـــش در هـــر لحظـــه توصیـــه ای جدیـــد 
دیگـــر  حـــاال  کرده و نسخه ای نو می پیچند.  
ـــی کـــه  ـــواده نوجوان ـــی را صـــادر کـــرده و خان دادگاه حکـــم نهای
ـــزرگ  ـــر ب ـــه ه ـــان ب ـــان فرزندش ـــات ج ـــرای نج ـــرده ب ـــرم ک ج
و ریـــش ســـفیدی متوســـل شـــده و هـــر راهـــی را امتحـــان 
ـــدن  ـــتر ش ـــث بیش ـــی باع ـــاید گاه ـــه ش ـــی ک ـــد. راه های می کنن
ـــل  ـــه مقابله به مث ـــا را ب ـــده و آن ه ـــول ش ـــواده مقت ـــم خان خش
ـــاد  ـــرای ایج ـــی ب ـــای مختلف ـــراد و گروه ه ـــد. اف ـــویق کن تش
صلـــح بیـــن دو خانـــواده وارد عمـــل می شـــوند و هریـــک 
ـــواده ـــوال دو خان ـــرا و اح ـــه از ماج ـــی ک ـــزان درک ـــه می ـــته ب  بس
ـــاال  ـــد. ح ـــی برمی دارن ـــت و گاه منف ـــی گاه مثب ـــد قدم های  دارن
ـــر  ـــت.  ه ـــدان اس ـــی در زن ـــه عل ـــت ک ـــال اس ـــه ده س ـــک ب نزدی
چـــه بیش تـــر از حادثـــه می گـــذرد بـــا آن غریبه تـــر شـــده 
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــن او نب ـــد ای ـــان می کن ـــی گم ـــاید حت و ش
ـــا  ـــن صحنه ه ـــت. کاش ای ـــده اس ـــب ش ـــی را مرتک ـــن جرم چنی
را در ذهـــن دیـــده بـــود، نشـــنیده گرفتـــه بـــود، ســـکوت 

کرده بود؛ دنیا که به آخر نمی رسید... 
ـــته  ـــی را کش ـــی کس ـــه عل ـــت ک ـــن اس ـــود ای ـــده می ش ـــه دی آنچ
ـــت  ـــا در واقعی ـــد. ام ـــس ده ـــاوان آن را پ ـــد ت ـــاال بای ـــت و ح اس

تلخ موجود،  علی و خانواده اش نیز خود قربانی اند.  
ــه  ــر محلـ ــه بـ ــادی کـ ــونت و اعتیـ ــر و خشـ ــی فقـ قربانـ
ـــواد  ـــادر س ـــدر و م ـــه دارد. پ ـــهر احاط ـــیه ش ـــان در حاش کوچکش
 کافـــی بـــرای پیگیری هـــای قانونـــی وی را ندارنـــد البتـــه
ـــند.  ـــت او باش ـــر وضعی ـــا پیگی ـــند ت ـــادری باش ـــدر و م ـــر پ  اگ
علـــی رضـــا را کشـــته اســـت و حـــاال علـــی نیـــز بایـــد 
ــی  ــده اند. قربانـ ــی شـ ــوان قربانـ ــود. دو نوجـ ــته شـ کشـ
ـــرش  ـــرای تغیی ـــه ب ـــرایطی ک ـــه، ش ـــود در جامع ـــرایطی موج ش

توانایی، فرصت یا آگاهی الزم را نداشته اند.  
قتـــل یـــک انســـان بـــه دســـت انســـانی دیگـــر ، خـــود 
ـــک  ـــل ی ـــت؛ قت ـــج اس ـــده و بغرن ـــری پیچی ـــی ام ـــه تنهای ب
ـــیار  ـــری بس ـــوان ام ـــا نوج ـــودک ی ـــک ک ـــت ی ـــه دس ـــان ب انس
ــه دو،  ــن فاجعـ ــی ایـ ــت. وقتـ ــر اسـ ــر و بغرنج تـ پیچیده تـ
ـــاق  ـــرزمین اتف ـــن س ـــه ای ـــار گوش ـــار در چه ـــار ب ـــا چه ـــه ی س
می افتـــد ماجـــرا ابعـــاد ویژه تـــری بـــه خـــود می گیـــرد و 
ـــام  ـــت ام ـــی رود و جمعی ـــت در م ـــماره اش از دس ـــه ش ـــی ک هنگام
ـــده  ـــا 50 پرون ـــی ب ـــه تنهای ـــلم( ب ـــالن مس ـــی)ع( در طرح)طف عل
ـــم  ـــد بگویی ـــت، بای ـــال روبروس ـــک س ـــط در ی ـــت فق ـــن دس از ای
ـــده و  ـــم تنی ـــای در ه ـــم از کاف ه ـــم و متراک ـــوده ای عظی ـــا ت ب
ســـردرگم مواجهیـــم... .ســـردرگم؛ چـــون حـــال و روز و سرنوشـــت 
ـــا  ـــرگ ی ـــار م ـــان در انتظ ـــی و نوجوانی ش ـــه کودک ـــی ک جوانان
ـــه  ـــته ک ـــن نوش ـــد همی ـــردرگم؛ مانن ـــود... س ـــپری می ش آزادی س
ـــی  ـــش های ابتدای ـــک از پرس ـــچ ی ـــخ هی ـــود پاس ـــان خ در پای
ـــرای  ـــد ب ـــارتی باش ـــا اش ـــاید تنه ـــت و ش ـــه اس ـــود را نیافت خ

حرکت در جهت یافتن پاسخ مهم ترین پرسش: 
 

سهم ما در این میانه چیست؟ 
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زخمی جبران ناپذیر بر تِن اجتماع
حبیب فاتح

ـــی از  ـــتن بعض ـــم شکس ـــرای دره ـــد. ب ـــراس نمی افتی ـــه ه ـــد؛ و ب ـــچ دم نمی زنی ـــی هی ـــود، ول ـــته می ش ـــم شکس ـــی دره ـــای اله ـــد پیمان ه ـــما می بینی ش
ـــا  ـــا و فلج ه ـــا، الل ه ـــده می گیرید.کوره ـــدا را نادی ـــول خ ـــای رس ـــان ه ـــدات و پیم ـــتن تعه ـــن شکس ـــد، لیک ـــر می دهی ـــه س ـــان نال ـــای پدرانت پیمان ه
ـــام  ـــان انج ـــورد آن ـــد، در م ـــان باش ـــأن خودت ـــورِ ش ـــه در خ ـــی را ک ـــه عمل ـــد و ن ـــان می کنی ـــر آن ـــی ب ـــه رحم ـــما ن ـــد و ش ـــت مانده ان ـــهرها بی سرپرس در ش

می دهید؛ و یا قصد انجام آن را دارید. فقط با چاپلوسی و تملق، پیش ستمگران رفاه و آسایش خویش را می جوئید. 
... 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 کربا در جمع علمای مدینه)منبع: کتاب تحف العقول(
اندیشـــه هـــای آزادی  خواهانـــه امـــام حســـین )ع(، فریـــاد معترضانـــه و حق طلبانـــه  انسانی ســـت در برابـــر ظلـــم و ســـتمی کـــه بـــه مظلومـــان 
زمانـــه اش روا داشـــته مـــی شـــود. فریـــادی کـــه امـــروز مـــا را بـــه رحـــم بـــر طبقـــات محـــروم و امنیـــت بخشـــیدن بـــه ســـتم دیدگان فـــرا 
ـــری  ـــان و نابراب ـــخت زندگی ش ـــرایط س ـــی ش ـــان قربان ـــی ش ـــه کودک ـــانند ک ـــی رس ـــب م ـــه ش ـــی روز را ب ـــا کودکان ـــار م ـــون در کن ـــد. اکن می خوان
ـــه  ـــر از آن، ب ـــی و مهمت ـــای زندگ ـــارت ه ـــوزش مه ـــِل آم ـــدان کام ـــت فق ـــه عل ـــه ب ـــوم ک ـــرز و ب ـــن م ـــی از ای ـــت. کودکان ـــده اس ـــی ش ـــای اجتماع ه
ـــای  ـــال ه ـــورترین س ـــده و پرش ـــزه ش ـــب ب ـــته مرتک ـــان ناخواس ـــط پیرامونش ـــواده و محی ـــار خان ـــار ناهنج ـــاد و رفت ـــر، اعتی ـــون فق ـــی چ ـــبب معضات س
ـــی  ـــد. کودکان ـــی می کنن ـــاع - ط ـــی اجتم ـــی تفاوت ـــل و ب ـــای جه ـــه ه ـــت میل ـــت پش ـــد گف ـــاید بای ـــا ش ـــدان   ی ـــای زن ـــت میله ه ـــان را پش عمرش
کـــه بـــه خاطـــر ســـکوت و بی اعتنایـــی جامعـــه بـــه مشکاتشـــان، روزگار زیبـــای کودکـــی را بـــه تلخـــی گذرانده انـــد و ایـــن تلخـــی، در پایـــان 
ـــت.  ـــم زده اس ـــان رق ـــک برایش ـــده ای تاری ـــرده و آین ـــدان ک ـــه  زن ـــپس روان ـــزه و س ـــار ب ـــان را گرفت ـــه و آن ـــرو رفت ـــان ف ـــه کامش ـــه ب ـــده ک ـــری ش زه
در همیـــن راســـتا آییـــن طفـــان مســـلم، در ســـال 1385، بـــا هـــدف بهبـــود رســـیدگی بـــه پرونده هـــای 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 
ــش  ــب بخشـ ــیب دیده، کسـ ــای آسـ ــددکاری خانواده هـ ــت و مـ ــود«، حمایـ ــه می شـ ــونت در کل جامعـ ــش خشـ ــبب کاهـ ــش سـ ــر بخشـ ــه »هـ کـ
و پیگیـــری حمایت هـــای پـــس از خـــروج بـــرای نوجوانـــان آســـیب دیـــده از بـــزه و تـــاش بـــرای ارتقـــا و بهبـــود قوانیـــن مرتبـــط بـــا بـــزه 
ـــِن  ـــر ت ـــر ب ـــران ناپذی ـــی جب ـــونت، زخم ـــش خش ـــرای کاه ـــی ب ـــت. تاش ـــده اس ـــی ش ـــه، طراح ـــود در جامع ـــرایط موج ـــری ش ـــان و پیگی نوجوان
ـــد.  ـــود می کن ـــار خ ـــا را گرفت ـــان م ـــان و جوان ـــودکان و نوجوان ـــرده و ک ـــدا ک ـــد پی ـــم رش ـــرطانی بدخی ـــده  س ـــون غ ـــر روز همچ ـــه ه ـــاع، ک اجتم

تاشی که در 11 سال برگزاری این آیین سبب آزادی 30 نوجوان محکوم به قصاص و آزادی آنان از زندان شده است.   
ــور  ــارج از کشـ ــل و خـ ــان در داخـ ــردم عزیزمـ ــر از مـ ــش از 9000 نفـ ــاری بیـ ــا همیـ ــلم بـ ــان مسـ ــن طفـ ــن آییـ ــال )1395( در یازدهمیـ امسـ

در مجموع 613 میلیون تومان برای آزادی نوجوانان محکوم به قصاص، در 6 پرونده ی مورد بررسی، جمع آوری گردید. 

کودکانـــی کـــه ناخواســـته مرتکـــب بـــزه 
ـــان  ـــای عمرش ـــال ه ـــورترین س ـــده و پرش ش
را پشـــت میله هـــای زنـــدان  یـــا شـــاید 
ــل و  ــای جهـ ــه هـ ــت میلـ ــت پشـ ــد گفـ بایـ
بـــی تفاوتـــی اجتمـــاع   طـــی می کننـــد.

1 1 ســـال برگـــزاری آییـــن طفـــالن مســـلم 
بـــه  محکـــوم  نوجـــوان   30 آزادی  ســـبب 
ـــدان شـــده اســـت.   ـــان از زن قصـــاص و آزادی آن

مـــن می دانـــم کـــه در ایـــن 0 1 ســـال مـــادر 
مرحـــوم محمـــد و برادرشـــان و دیگـــر اعضـــای 
خانـــواده 0 5 ســـال پیرتـــر شـــدند؛ چـــون مـــادر 
ـــپید  ـــان س ـــای سرش ـــم موه ـــودم ه ـــدر خ و پ
ـــد! ـــادر محم ـــد م ـــه می کش ـــت و چ ـــده اس ش

می نویسم بر آب
نامه )رضا(از زندان خطاب به اولیای دمِ خود ، 

ــراح  ــه طـ ــپردن بـ ــاده سـ ــریه آمـ ــه نشـ ــری کـ روز آخـ
می شـــد، امضـــای اولیـــای دمِ بزرگـــوار رضـــا، در مشـــهد، 
ـــود  ـــرادی ب ـــه اف ـــا از جمل ـــت. رض ـــت نشس ـــه رضای ـــای برگ پ
ـــا  ـــلم( ب ـــان مس ـــن )طف ـــرای آیی ـــال اج ـــن س ـــه در یازدهمی ک
ـــفق،  ـــان و مش ـــی مهرب ـــزار ایران ـــزاران ه ـــاری ه ـــت و همی هم
ـــرگ  ـــه م ـــر ب ـــرای منج ـــد. ماج ـــاش ش ـــش ت ـــرای نجات ب
دردنـــاِک محمـــد، خیلـــی ســـاده و پیش پـــا افتـــاده اتفـــاق 
افتـــاد. ســـاده تر از آن کـــه حتـــی بتـــوان بـــاور کـــرد. 
ـــوان 15 و 16  ـــان دو نوج ـــی می ـــک لفظ ـــری کوچ ـــک درگی ی
ـــه زد و  ـــر ب ـــی، منج ـــک خیاط ـــان در ی ـــل کارش ـــاله در مح س
ـــوزش  ـــر آم ـــه اگ ـــه البت ـــوردی ک ـــود؛ زد و خ ـــورد می ش خ
ـــمان  ـــی و مدارس ـــانه های جمع ـــم در رس ـــرل خش ـــارِت کنت مه
ـــم  ـــر ه ـــه اگ ـــی داد. البت ـــا رخ نم ـــا اص ـــه بس ـــتیم، چ داش
مدرســـه آموزشـــی مـــی داد، پیش تـــر، فقـــر، رضـــا را از 
ـــزار  ـــه اب ـــی ک ـــک قیچ ـــود. ی ـــته ب ـــه بازداش ـــه مدرس ـــن ب رفت
ـــت  ـــه دس ـــم، ب ـــان خش ـــک طغی ـــت، در ی ـــی اس کارگاه خیاط
ـــد  ـــر محم ـــر پیک ـــی ب ـــه ناگهان ـــک ضرب ـــد، ی ـــا می آی رض
می نشـــیند... و در میـــاِن بُهـــِت کودکانـــه رضـــا ، شـــعله 

زندگِی دوستش محمد خاموشی می گیرد.  
ـــوم  ـــوار آن مرح ـــادر بزرگ ـــال، م ـــس از ده س ـــاال پ ـــا ح ام
تصمیـــم بـــه بخشـــش می گیـــرد. فرزندانـــش همراهـــی اش 
ـــد،  ـــریه را می خوانی ـــن نش ـــما ای ـــه ش ـــک ک ـــد و  این می کنن
چنـــد روزی اســـت کـــه زندگـــی دیگـــری نجـــات 
یافتـــه و صلحـــی کوچـــک این بـــار در خراســـاِن بـــزرگ 
ــل اداری و  ــام مراحـ ــا انجـ ــت. تـ ــه اسـ ــیدن گرفتـ درخشـ
قضایـــی و صـــدور فرمـــان آزادی و بازگشـــت رضـــا بـــه 

زندگی، زمان زیادی باقی نمانده است. 
ایـــن نامـــه را رضـــا بـــرای اولیـــای دم پرونـــده اش، کـــه 
ـــته  ـــتند، نگاش ـــرزمین هس ـــن س ـــی ای ـــان واقع ـــان قهرمان بی گم
ـــت،  ـــام رضای ـــکام، روز اع ـــرای اح ـــه در اج ـــه ای ک ـــت. نام اس
ـــه  ـــده، ب ـــش را نخوان ـــط اول ـــد خ ـــوز چن ـــد هن ـــرادر محم ب

گریه   می افتد و بعد ، آرامِ آرام می شود.  

بـــا عـــرض ســـام، نامـــه ای کـــه می نویســـم 
خطاب به خانواده مرحوم محمد است. 

دوســـتی کـــه مثـــل بـــرادرم دوســـتش داشـــتم و االن 
ـــتم  ـــادش هس ـــه ی ـــه ب ـــر لحظ ـــه ه ـــت ک ـــال اس ـــک س ی
ـــودم  ـــه خ ـــه ب ـــر لحظ ـــم و ه ـــس میکن ـــودش را ح و نب
ـــم کاری و  ـــک ندان ـــرِ ی ـــرا س ـــه چ ـــتم ک ـــت می فرس لعن
عصبانیـــت او را از خـــودت و مهمتـــر از همـــه، از خانـــوادش 
ـــر اعضـــای  ـــد و دیگ ـــادر محم ـــه م ـــاید االن ک ـــی؟ ش گرفت
ـــه را  ـــن نام ـــان ای ـــران گرامی ش ـــرادر و خواه ـــواده، ب خان
می خواننـــد، فکـــر کننـــد دارم دروغ می گویـــم یـــا 
نقـــش بـــازی می کنـــم ولـــی خـــدا کـــه می دانـــد 
ـــاد  ـــه افت ـــی ک ـــن اتفاق ـــا ای ـــن ب ـــم. م دروغ نمی گوی
ـــن  ـــردم. م ـــدار ک ـــواده را داغ ـــک خان ـــچ، ی ـــودم هی خ
ـــد  ـــوم محم ـــادر مرح ـــال م ـــن 10 س ـــه در ای ـــم ک می دان
ـــر  ـــال پیرت ـــواده 50 س ـــای خان ـــر اعض ـــان و دیگ و برادرش
شـــدند؛ چـــون مـــادر و پـــدر خـــودم هـــم موهـــای سرشـــان 

سپید شده است و چه می کشد مادر محمد! 
ــرا  ــد مـ ــادر محمـ ــه مـ ــر لحظـ ــه هـ ــم کـ می دا نـ
نفریـــن می کنـــد، ولـــی دلـــش نمی آیـــد خانـــواده 
ــا  ــن جـ ــن از همیـ ــد و مـ ــدار کنـ ــری را داغـ دیگـ
دســـت مـــادر محمـــد را می بوســـم کـــه مثـــل مـــادر 
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــتش را می بوس ـــتش دارم. دس ـــودم دوس خ
ـــاره ای ـــی دوب ـــا زندگ ـــت آنه ـــد و گذش ـــف خداون لط

 بـــه مـــن عطـــا کردیـــد. دســـت بـــرادر محمـــد را 
می بوســـم کـــه مثـــل بـــرادر بزرگـــم دوســـتش دارم و 
ــد  ــان می دادیـ ــه مادرتـ ــما بـ ــه شـ ــی کـ دلداری هایـ
ــد را  ــران محمـ ــت خواهـ ــم و دسـ ــتایش می کنـ را سـ

می بوسم که از برادر کوچکتان گذشتید. 
مـــن می دانـــم کـــه دوری از بـــرادر چقـــدر ســـخت 
اســـت، دیـــده ام خواهرانـــم را، مـــادرم را، بـــرادرم را، 
ـــان  ـــمانی گری ـــا چش ـــات ب ـــالن ماق ـــه از س ـــدرم را ک پ
ـــم  ـــاید ه ـــد ش ـــون نمی دانن ـــد، چ ـــی می کنن خداحافظ

دیدار آخرشان باشد که مرا می بینند. 
ــم(،  ــم تُرَحـ ــد )اِرَحـ ــی)ع( می فرمایـ ــرت علـ حضـ

رحم کنید تا خدا به شما رحم کند. 
ـــاره ای  ـــر دوب ـــتید و عم ـــن گذش ـــه از م ـــپاس گزارم ک س
ـــن از  ـــد و م ـــا کردی ـــن عط ـــه م ـــد ب ـــف خداون ـــه لط ب
ـــد. ـــه روح محم ـــه ای ب ـــم فاتح ـــار می کن ـــا نث همین ج
کلمـــه ای نـــدارم کـــه در وصفتـــان بگویـــم، فقـــط 

 می توانم بگویم سپاس گزارم. 
زمستان 95 زندان وکیل آباد مشهد

خبر تکمیلی: رضا ۱9 اسفندماه 95 از زندان آزاد شد.

مردک وقتی بچه ها رو دیده هول شده و گفته »این اومده این جا کفشش رو برداره«. بچه ها دیدنش که توی اتاقک باغبونه بوده.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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گزارشی از برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین، بخش دوم

پرشین سرباِز بلوچستان، 
پدیده بی بدیل لیگ

ـــور  ـــه ط ـــال و ب ـــه فوتب ـــی ک ـــل توجه ـــیار قاب ـــرِ بس ـــه تأثی ـــه ب ـــا توج ب
ــواع  ــه انـ ــش بـ ــر گرایـ ــراد در برابـ ــت از افـ ــر حفاظـ ــی ورزش بـ کلـ
آســـیب های اجتماعـــی دارد، هیـــچ یـــک از ارگان هـــا از ایـــن مســـابقات 
ـــای  ـــف دارد. اعض ـــه تأس ـــؤال و البت ـــای س ـــیار ج ـــه بس ـــد ک ـــت نکردن حمای
ـــا  ـــن بازی ه ـــخت افزاری ای ـــات س ـــرای امکان ـــی)ع( ب ـــام عل ـــت ام جمعی
ـــا و  ـــروری و ... باره ـــی ض ـــایل ورزش ـــه، وس ـــگاه، تغذی ـــن، اقامت ـــد زمی مانن
ـــا  ـــایر ارگان ه ـــهرداری و س ـــتی، ش ـــان، بهزیس ـــه وزارت ورزش و جوان ـــا ب باره

مراجعاِت مکرری داشتند که هیچ یک به نتیجه نرسید. 
موضـــوع وقتـــی غم انگیزتـــر می شـــود کـــه بدانیـــم هزینـــه برگـــزاری 
ایـــن دوره از مســـابقات حـــدود 400 میلیـــون تومـــان بـــود و تنهـــا بـــا 
ــوان  ــاردی، می تـ ــزاران میلیـ ــی هـ ــات مالـ ــی از تخلفـ ــی از یکـ بخشـ
بـــدون اغـــراق، هـــزاران لیـــگ چـــون لیـــگ پرشـــین ویـــژه مناطـــق 
و  کـــودک  میلیون هـــا  آینـــده  و  برگـــزار  کشـــور  حاشیه نشـــین 

نوجوان را در این مناطق دگرگون کرد. 

ـــد  ـــد و در 2 روز بع ـــام ش ـــی انج ـــای گروه ـــت بازی ه در 8 روز نخس
ـــاالن در  ـــازی در رده نونه ـــر ب ـــد. ه ـــام گردی ـــی انج ـــابقات پایان مس
ـــان در  ـــه( و در رده نوجوان ـــاً 24 دقیق ـــه ای )مجموع ـــت 12 دقیق دو وق
ـــان در دو  ـــه( و در رده جوان ـــه ای )مجموعـــاً 30 دقیق دو وقـــت 15 دقیق
ـــن دو  ـــد. بی ـــزار ش ـــه( برگ ـــا 44 دقیق ـــه ای )مجموع ـــت 22 دقیق وق
ـــه شـــد. ـــان اســـتراحت در نظـــر گرفت ـــه زم نیمـــه هـــر مســـابقه 10 دقیق
روز 10 شـــهریور 1395 روز افتتاحیـــه بازی هـــا بـــود و در ایـــن 
روز همـــه تیم هـــا در کنـــار تشـــویق تماشـــاچی ها رژه رفتنـــد.
مســـابقات  ایـــن  در  حاضـــر  تیم هـــای  گروه بنـــدی 

به صورت باال انجام گرفت:  

رده نونهاالن
مقام اول: پرشین ساری، مقام دوم: پرشین کوره محمودآباد، مقام 

سوم: پرشین فرحزاد
آقای گل رده نونهاالن: ابوالفضل آهنگری )از ساری( با 6 گل

کاپ اخاق: 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 4 گل
کاپ اخاق: پرشین مشهد

رده جوانان
مقام اول: فرحزاد، مقام دوم: کوره محمودآباد، مقام سوم: سربازِ 

سیستان و بلوچستان
آقای گل رده جوانان: احسان پُشت یافته )از سیستان و بلوچستان( 

با 4 گل
کاپ اخاق: پرشین سرباز سیستان و بلوچستان

بزرگتریـــن رخـــداد ورزشـــی 
ـــور، ـــینان کش ـــیه نش ـــص حاش مخت
 در حاشـــیه توجه و حمایت مسئولین

نتایج نهایی دومین دوره لیگ پرشیِن جمعیت امام علی )ع(:روند مسابقات

میثم واحدی

ـــب توجـــه  ـــن مســـابقات بســـیار جل ـــد دوره نخســـت ای ـــز مانن آن چـــه امســـال نی
ـــر  ـــاوه ب ـــود. ع ـــین ب ـــگ پرش ـــی لی ـــاالی اخاق ـــتاندارد ب ـــرد، اس می ک
ـــرام  ـــار از احت ـــای سرش ـــز و زرد، رفتاره ـــای قرم ـــدک کارت ه ـــیار ان ـــداد بس تع
بـــه داور و منـــش پهلوانانـــه و محبـــت آمیـــز 700 بازیکـــن حاضـــر در ایـــن دوره 
ـــان  ـــال، بازیکن ـــره فوتب ـــان خب ـــی کارشناس ـــه برخ ـــر، توج ـــه یکدیگ ـــبت ب نس
و پیشکســـوتان سرشـــناس کشـــورمان و تحســـین همگانـــی را برانگیخـــت. تقریبـــاً 
ـــد،  ـــت می ش ـــده رقاب ـــه برن ـــی ک ـــده، تیم ـــام ش ـــای انج ـــی بازی ه در تمام
ــه  ــت کـ ــی می رفـ ــوی تیمـ ــه سـ ــی بـ ــی و روحیه بخشـ ــرای دلجویـ بـ
ـــن  ـــت آیی ـــا رعای ـــِی تیم ه ـــرای تمام ـــود و ب ـــرده ب ـــذار ک ـــه را واگ نتیج

فتوت و جوانمردی در درجه اول اهمیت قرار داشت. 
نکتـــه دیگـــری کـــه نبایـــد از آن غافـــل شـــد، اســـتعداد حیرت انگیـــز 
ـــتان  ـــون سیس ـــتان هایی چ ـــت اس ـــان فوتبالیس ـــان و جوان ـــودکان و نوجوان ک
ـــران از  ـــال ای ـــد فوتب ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــت ک ـــتان اس ـــتان و کردس و بلوچس
ـــری  ـــه بی خب ـــود را ب ـــا خ ـــت و ی ـــاع اس ـــَا بی اط ـــان کام ـــیل باالیش پتانس
ـــورمان،  ـــی کش ـــم مل ـــز در تی ـــری و نی ـــگ برت ـــای لی ـــت. در تیم ه زده اس
جـــای خالـــی بازیکنـــان توانمنـــد ایـــن اســـتان ها خصوصـــاً سیســـتان و 
ـــگ  ـــن دوره لی ـــت، دومی ـــن جه ـــت. از ای ـــوس اس ـــًا محس ـــتان کام بلوچس
ـــتان  ـــن اس ـــده دومی ـــول مان ـــواره مغف ـــای هم ـــادآور توانمندی ه ـــین، ی پرش
ـــر،  ـــان حاض ـــان و کارشناس ـــی مربی ـــا تمام ـــود. تقریب ـــورمان ب ـــاور کش پهن
ـــاده  ـــی فوق الع ـــدرت بدن ـــوب و ق ـــی خ ـــاال ، کار تیم ـــک ب ـــون تکنی پیرام
ــتند. ــر داشـ ــاق نظـ ــتان اتفـ ــرباز بلوچسـ ــین سـ ــم پرشـ ــان تیـ بازیکنـ

لیگ پرشین، تجلی گاه اخالق پهلوانی
 و استعداد حیرت انگیز فوتبالیست های سیستان و بلوچستان

بچه ها می گن پروین تو یه حاِل به هم ریخته ای بوده. 
طرف هم داشته زیپش رو می کشیده باال. 

خانم رحمانی هم می گه چند وقته رفتار های عجیب و غریبی نشون می ده.

مـیــدا ن

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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بلوچستاِن من
سوء تغذیه،

 کم خونی و فقر آهن، 
در تمام مردم دیده می شد!

مصاحبه با خانم  دکتر فریبا صیقلی، از اعضای تیم اعزامی جمعیت به بلوچستان در بهمن ماه 95

گفتگو از: مریم عنبرستانی
پزشـــکی یکـــی دیگـــر از آن راه هایـــی اســـت کـــه می توانـــد انســـان 
را بـــه مـــردم و دردشـــان نزدیـــک کنـــد. یکـــی دیگـــر از آن راه هایـــی 
کـــه انســـان در مســـیر آن عشـــق و ایثـــار را تجربـــه می کنـــد. یـــک 
ـــد،  ـــته باش ـــی نداش ـــوم خاص ـــش مفه ـــکان برای ـــان و م ـــاید زم ـــک ش پزش
زیـــرا هرجـــا درد و بیمـــاری هســـت، او بـــر خـــود وظیفـــه می دانـــد 
ـــمی  ـــردن درد جس ـــرف ک ـــر برط ـــاوه ب ـــک ع ـــد. پزش ـــور یاب ـــه حض ک
ــه  ــانی کـ ــار انسـ ــر روح بیمـ ــود بـ ــی می شـ ــا مرهمـ ــی وقت هـ خیلـ
هـــزاران زخـــم بـــر آن نقـــش بســـته و او بـــا بخشـــیدِن آرامـــش بـــه 

ذهن و روح آن انسان، التیامی می شود بر آالمش.  
ـــز و  ـــی عزی ـــا صیقل ـــر فریب ـــم دکت ـــا خان ـــم ب ـــبی داری ـــوی دلچس گفتگ
تجربـــه همکاریشـــان بـــا جمعیـــت امـــام علـــی )ع(، بـــه ویـــژه ســـفر 
ــد  ــروژه جدیـ ــتان، در پـ ــتان و بلوچسـ ــتان سیسـ ــه اسـ ــان بـ اخیرشـ

جمعیت امام علی)ع( ، به نام » 20طرح، 20 نخل « . 

خانم دکتر عزیز میشه خودتون رو معرفی کنید؟ 
ـــودکان. ـــوارش ک ـــوق تخصـــص گ ـــتم ف ـــی هس ـــا صیقل ـــن فریب ـــا. م ـــه حتم بل

در چه خانواده ای به دنیا آمدید؟ 
دنیـــا  بـــه  معمولـــی  خیلـــی  خانـــواده  یـــک  در 

آمدم، پدرم کارمند و مادرم خانه دار بودند. 
چطور پزشکی را انتخاب کردید؟ 

ـــود.  ـــوند ب ـــک بش ـــد پزش ـــت دارن ـــه دوس ـــا ک ـــه ه ـــه بچ ـــل هم ـــروعش مث ش
ولـــی کم کـــم  هـــدف دار شـــد. زمانـــی کـــه مـــا کنکـــور می دادیـــم 
ـــته را پزشـــکی  ـــر دوازده رش ـــن ه ـــم و م ـــته انتخـــاب کنی می توانســـتیم 12 رش
ـــن  ـــی م ـــن در زندگ ـــز ای ـــه ج ـــد ک ـــرم می آم ـــه نظ ـــردم و ب ـــاب ک انتخ
ـــدم  ـــگاه ش ـــال 61 وارد دانش ـــت. س ـــد داش ـــود نخواه ـــری وج ـــوم دیگ مفه

سال 68 پزشکی عمومی وسال 71 تخصص خود را گرفتم. 
چند سال است که پزشک هستید؟ 

ـــب دو  ـــم صاح ـــت فعالیت ـــال نخس ـــردم، 8 س ـــه کار ک ـــروع ب ـــال 71 ش از س
ـــال 81           ـــدم و س ـــه ش ـــوق تخصـــص پذیرفت ـــون ف ـــال 79 آزم ـــدم، س ـــد ش فرزن
ـــع  ـــردم. در واق ـــس ک ـــت و تدری ـــه طباب ـــروع ب ـــدم و ش ـــل ش فارغ التحصی
ـــم  ـــاد رفت ـــرم آب ـــه خ ـــواده ب ـــراه خان ـــه هم ـــص ب ـــان دوره تخص ـــد از پای بع
ـــس  ـــردم، پ ـــه کار ک ـــروع ب ـــی ش ـــت علم ـــو هیئ ـــک و عض ـــوان پزش ـــه عن و ب
ـــم و دو  ـــواز رفت ـــه اه ـــاد ب ـــرم آب ـــت در خ ـــاه خدم ـــت م ـــال و هف ـــک س از ی
ـــدت  ـــه م ـــپس ب ـــردم. س ـــت ک ـــا خدم ـــن در آنج ـــان عناوی ـــا هم ـــم ب ـــال ه س
ـــه  ـــص ب ـــوق تخص ـــرای دوره ف ـــد از آن ب ـــم و بع ـــاه رفت ـــه کرمانش ـــال ب 4 س
ـــدم. در  ـــران مان ـــد از آن در ته ـــدات بع ـــام تعه ـــرای انج ـــدم و ب ـــران آم ته
ـــی  ـــای پژوهش ـــتم و کاره ـــی هس ـــی پژوهش ـــت علم ـــو هیئ ـــر عض ـــال حاض ح

مختلفی را در زمینه های مورد عاقه ام انجام می دهم. 
چطور با جمعیت امام علی)ع( آشنا شدید؟ 

ـــم  ـــه فرزندان ـــریف ک ـــگاه ش ـــق دانش ـــی)ع( از طری ـــام عل ـــت ام ـــا جمعی ب
ـــه  ـــوری ب ـــم حض ـــار ه ـــک ب ـــدم و ی ـــنا ش ـــد آش ـــل کرده ان در آن تحصی

ـــورد  ـــی برخ ـــه خیل ـــردم ک ـــو ک ـــدی گفتگ ـــم زرن ـــا خان ـــه و ب ـــر مراجع دفت
ـــه  ـــردم  ب ـــت ک ـــان درخواس ـــود و از ایش ـــذاب ب ـــم ج ـــان برای ـــار ایش و رفت
ــاع  ــم اطـ ــه دهـ ــم ارائـ ــه می توانـ ــی کـ ــوص خدماتـ ــن در خصـ مـ
بدهنـــد. ایشـــان مـــن را در کانـــال تلگرامـــی پزشـــکان عضـــو کردنـــد 
ــام  ــتان ها انجـ ــرای شهرسـ ــی بـ ــدم فعالیت هایـ ــع شـ ــا مطلـ و از آنجـ
می شـــود. در حقیقـــت مـــن همیشـــه می خواســـتم در مناطـــق محـــروم 
ـــتان ها  ـــز اس ـــهرها و مراک ـــه ش ـــط ب ـــال فق ـــه ح ـــا ب ـــم و ت ـــت کن فعالی
ـــل  ـــه دلی ـــان ب ـــد. آن زم ـــروم نبودن ـــم مح ـــدر ه ـــه آنق ـــودم ک ـــه ب رفت
ســـن فرزندانـــم شـــرایط خدمـــت در مناطـــق محـــروم را نداشـــتم، امـــا 
حـــاال بـــا آرامـــش بیشـــتری می توانـــم ســـفر کنـــم و کارهایـــی را 

انجام دهم که آرامش بیشتری به من می دهند. 
چطور شدکه به سیستان و بلوچستان رفتید؟ 

ـــئول  ـــه مس ـــت در زمانی ک ـــود. درس ـــب ب ـــی جال ـــم خیل ـــفر برای ـــن س ای
کمیتـــه درمـــان جمعیـــت در کانـــال تلگرامـــی مطـــرح کردنـــد کـــه 
می خواهنـــد بـــه سیســـتان و بلوچســـتان برونـــد، مـــن در ایـــن فکـــر 
ـــه  ـــودم و ب ـــه خ ـــه ب ـــروم و کاری ک ـــی ب ـــای محروم ـــه ج ـــه ب ـــودم ک ب
آرامشـــم کمـــک می کنـــد، انجـــام دهـــم و خیلـــی جالـــب بـــود کـــه 
ـــه  ـــریف ب ـــگاه ش ـــوردی دانش ـــروه کوهن ـــا گ ـــرم ب ـــل دخت ـــال قب ـــد س چن
ـــد  ـــک روز قصرقن ـــا ی ـــه آنه ـــود اینک ـــا وج ـــود. ب ـــه ب ـــد رفت ـــان و قصرقن تفت

بودند، ولی روزها از آنجا برایم صحبت می کرد. 
ــه  ــه بـ ــادی کـ ــای زیـ ــان، از محبت هـ ــا و محرومیت شـ ــردم آنجـ از مـ
ــش  ــی برایـ ــرد و خیلـ ــت می کـ ــتند صحبـ ــورد داشـ ــای کوهنـ بچه هـ
ــرای  ــت بـ ــرار اسـ ــم قـ ــه او گفتـ ــن بـ ــه مـ ــود. زمانی کـ ــب بـ جالـ
ـــد  ـــه قصرقن ـــم ب ـــش می کن ـــان خواه ـــت مام ـــم، گف ـــتان کاری کن بلوچس
ـــوم  ـــد و معل ـــخص ش ـــا مش ـــن م ـــل رفت ـــه مح ـــود ک ـــا ب ـــب اینج ـــرو و جال ب
ـــن  ـــم و ای ـــتاها می روی ـــه روس ـــا ب ـــد و از آنج ـــه قصرقن ـــا ب ـــه م ـــد ک ش
ـــم و ـــا را ببین ـــه آنج ـــود ک ـــوی ب ـــی ق ـــی خیل ـــزه ای خیل ـــن انگی ـــرای م ب

 90 بـــه  نزدیـــک  بگویـــم  می توانـــم  متاســـفانه 
ــی  ــتی قارچـ ــات پوسـ ــپش و ضایعـ ــراد، شـ ــد افـ درصـ
ـــد  ـــه بودن ـــام نرفت ـــه حم ـــود ک ـــا ب ـــاید ماهه ـــتند. ش داش
ــود. ــده بـ ــف شـ ــای مختلـ ــث بیماریهـ ــن باعـ و همیـ

چنـــد  می توانیـــم 
ســـطح بهداشـــت و 
درمـــان را برایشـــان 
کنیـــم.  تعریـــف 
ســـطح اولیـــه، ثانویـــه 
و قســـمتی کـــه بایـــد 
بشـــوند.  ارجـــاع 
ســـاکنین ایـــن منطقـــه 
کال محـــروم هســـتند. 
اولیـــه  قســـمت  در 
هـــم مشـــکل دارنـــد.

ـــای  ـــویی، از بیماری ه ـــتن دستش ـــت نداش ـــه عل ـــردم ب م
ــد. ــج می بردنـ ــهالی رنـ ــای اسـ ــِی روده و بیماری هـ عفونـ

به خانم رحمانی گفته کابوس دیده که یکی دنبالش می کنه و هر چی می دوه نمی تونه فرار کنه ... نشونه هایی از کودک مورد تعرض قرار گرفته درش هست. قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ــود،  ــرم بـ ــای دختـ ــل گفته هـ ــان مثـ ــود، محبتشـ ــت بـ ــا درسـ واقعـ
واقعـــا آدم هـــای دل پـــاک و بـــا محبـــت و قدرشناســـی هســـتند و نیـــاز 
ــم  ــد می گویـ ــا تأکیـ ــن بـ ــورد را مـ ــن مـ ــد و ایـ ــک دارنـ ــه کمـ بـ
کـــه نیـــاز بـــه کمـــک دارنـــد و خیلـــی خوشـــحال شـــدم کـــه بـــه 
ـــام  ـــت ام ـــا جمعی ـــراه ب ـــن هم ـــه  م ـــن تجرب ـــن اولی ـــم و ای ـــا رفت آنج
ــد.  ــه ام باشـ ــن تجربـ ــه بهتریـ ــم کـ ــر می کنـ ــود و فکـ ــی)ع( بـ علـ

امیدوارم که تجربه های بعدی هم خوب باشند. 
نحوه معاینه کردن و درمان افراد آنجا به چه شکلی بود؟ 

ـــان دارو آورده  ـــا خودش ـــت ب ـــای جمعی ـــه اعض ـــدم ک ـــحال ش ـــی خوش خیل
ـــودی  ـــی س ـــه تنهای ـــن ب ـــه م ـــه معاین ـــود ک ـــن ب ـــت ای ـــون واقعی ـــد. چ بودن
ـــتند  ـــه نمی توانس ـــد ک ـــروم بودن ـــدری مح ـــه ق ـــا ب ـــاکنین آنج ـــت و س نداش
ـــوس  ـــی افس ـــا خیل ـــد. آنج ـــد و بازگردن ـــهر برون ـــه ش ـــه دارو ب ـــرای تهی ب
ـــر  ـــه فک ـــه االن ک ـــردم. البت ـــی نک ـــرایط را پیش بین ـــرا ش ـــه چ ـــوردم ک خ
ـــه  ـــا ب ـــود. ت ـــن ب ـــا غیرممک ـــرایط حقیقت ـــن ش ـــی ای ـــش بین ـــم پی می کن
آنجـــا نرویـــد نمی توانیـــد محرومیـــت و نیـــاز ســـاکنین آنجـــا را درک 
ـــتان  ـــد دوس ـــه بع ـــرای دفع ـــه ب ـــم ک ـــم بگوی ـــی االن می توان ـــد، ول کنی

چه چیزهای دیگری را نیز به همراه داشه باشند. 
ـــا دارو  ـــه خیلی ه ـــتیم ب ـــه توانس ـــد از معاین ـــود، بع ـــوب ب ـــی خ ـــب خیل خ
ـــف  ـــان تعری ـــان را برایش ـــت و درم ـــطح بهداش ـــد س ـــم چن ـــم. می توانی بدهی
کنیـــم. ســـطح                          یـــا اولیـــه،                           یـــا 
ـــن  ـــاکنین ای ـــوند. س ـــاع بش ـــد ارج ـــه بای ـــمت                ک ـــه و قس ثانوی
ـــه  ـــد. نکت ـــکل دارن ـــم مش ـــه ه ـــمت اولی ـــتند در قس ـــروم هس ـــه کا مح منطق
اساســـی ایـــن اســـت کـــه بســـیاری از ایـــن مـــردم حتـــی نمی داننـــد 
ـــواک  ـــا مس ـــی ب ـــد و حت ـــت کنن ـــتی را رعای ـــکات بهداش ـــه ن ـــد چ بای
ـــن  ـــه همی ـــواک زدن و ب ـــت مس ـــه اهمی ـــد ب ـــه برس ـــد، چ ـــنایی ندارن آش
ـــد  ـــراب و فاس ـــاده خ ـــای فوق الع ـــال، دندانه ـــا کهنس ـــودک ت ـــت از ک عل
ـــرای  ـــان دارد. ب ـــی در مشکاتش ـــی اساس ـــش خیل ـــئله نق ـــن مس ـــتند و ای داش
ـــذا  ـــت غ ـــد درس ـــدارد، نمی توان ـــالم ن ـــدان س ـــردی دن ـــی ف ـــه وقت اینک
بخـــورد. ضمنـــاً عفونت هـــای دهـــان و دنـــدان می توانـــد آســـیبهای 
ـــرادی  ـــی اف ـــطح آگاه ـــردن س ـــاال ب ـــاند. ب ـــدن برس ـــه ب ـــدی ب ـــی ج خیل
کـــه در مناطـــق محـــروم زندگـــی می کننـــد و همچنیـــن آموزشـــهای 

تغذیه ای و بهداشتی خیلی مهمتر از معاینه و درمان هست. 
بیشترین مشکلی که به چشم می خورد چه بود؟ 

ـــی  ـــی از نکات ـــن یک ـــر آه ـــی و فق ـــم خون ـــوء تغذیه، ک ـــد س ـــی تردی ب
ــده  ــردم دیـ ــام مـ ــم گیری در تمـ ــرز چشـ ــه طـ ــا بـ ــه واقعـ ــود کـ بـ
می شـــد. متاســـفانه می توانـــم بگویـــم نزدیـــک بـــه 90 درصـــد افـــراد، 
ـــه  ـــود ک ـــا ب ـــاید ماهه ـــتند. ش ـــی داش ـــتی قارچ ـــات پوس ـــپش و ضایع ش
ـــود.  ـــده ب ـــف ش ـــای مختل ـــث بیماریه ـــن باع ـــد و همی ـــه بودن ـــام نرفت حم
متاســـفانه ابتدایی تریـــن 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 هفتـــه ای یـــک بـــار 
حمـــام کننـــد. مـــردم بـــه علـــت نداشـــتن دستشـــویی، از بیماری هـــای 

عفونی روده و بیماری های اسهالی رنج می بردند. 
سیستان و بلوچستان تا چه اندازه نیاز به پزشک و خدمات داوطلبانه دارد؟ 

ـــد  ـــر چن ـــت. ه ـــرم اس ـــیار مب ـــه بس ـــات داوطلبان ـــک و خدم ـــه پزش ـــاز ب نی
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــرای معاین ـــیار ب ـــم س ـــک تی ـــت ی ـــار الزم اس ـــت یک ب وق
ـــن  ـــدر روی ذه ـــم اینق ـــًا گفت ـــه قب ـــی ک ـــود آهن ـــد. کمب ـــتاها برون روس
و تمرکزشـــان تاثیـــر دارد کـــه می توانـــد سرنوشتشـــان را واقعـــا تغییـــر 
بدهـــد و متاســـفانه تعـــداد زیـــاد فرزنـــد و بارداریهـــای پشـــت ســـر 
هـــم مشـــکل را بیشـــتر می کنـــد. مـــن مـــادری را دیـــدم کـــه بچـــه 
شـــیر مـــی داد و وقتـــی او را معاینـــه می کـــردم متوجـــه شـــدم مـــادر 
ــیر می دهـــد  ــتناک دارد و بـــه کودکـــی شـ خـــودش ســـوءتغذیه وحشـ
ـــت.  ـــده اس ـــدید ش ـــوء تغذیه  ش ـــار س ـــرایط دچ ـــن ش ـــر ای ـــه خاط ـــه ب ک
ــی معاینه شـــان می کـــردم متوجـــه می شـــدم  در عیـــن حـــال وقتـ
کـــه واقعـــا ســـینه مـــادر خالـــی اســـت، ولـــی بـــاردار اســـت. اینهـــا 
ـــتی  ـــائل بهداش ـــری مس ـــک س ـــتن از ی ـــاع نداش ـــر اط ـــت به خاط در حقیق
ـــل  ـــان را حداق ـــن بارداری هایش ـــه بی ـــد فاصل ـــه بتوانن ـــا اینک ـــت مث اس
ـــدم  ـــن ع ـــد و ای ـــظ کنن ـــان حف ـــود و فرزندانش ـــامت خ ـــظ س ـــرای حف ب

ـــی  ـــاید حت ـــود و ش ـــتر ش ـــان بیش ـــه مشکاتش ـــود ک ـــث می ش ـــی باع آگاه
بعـــد از چنـــد بـــارداری مـــادر از دســـت بـــرود و خانـــواده دچـــار یـــک بحـــران 
ـــدون  ـــد ب ـــودک بای ـــادی ک ـــداد زی ـــه تع ـــوری ک ـــه ط ـــود، ب ـــدید بش ش

مادر زندگی کنند که این آسیب خیلی بزرگی است. 
دولت چه کمکی می تواند انجام دهد؟ 

ـــت و وزارت  ـــه دول ـــی ب ـــت کس ـــًا الزم نیس ـــه اص ـــت ک ـــن اس ـــت ای واقعی
بهداشـــت برنامـــه بدهـــد. زیـــرا آنهـــا برنامه هـــای بهداشـــتی درمانـــی 
ــم  ــب می کنـ ــن تعجـ ــد و مـ ــف کرده انـ ــق تعریـ ــن مناطـ ــرای ایـ بـ
از اظهـــار بی اطاعـــی از اوضـــاع ایـــن مناطـــق، بازرســـی های 
دوره ای از همـــه ی اســـتان ها در برنامـــه وزارتخانـــه وجـــود دارد و 
خـــود وزارتخانـــه، خانه هـــای بهداشـــت را در روســـتاها بنـــا کـــرده و 
ـــئول  ـــتند را مس ـــنا هس ـــه آش ـــت منطق ـــه وضعی ـــه ب ـــی ک ـــای بوم بهورزه
ـــتی  ـــت بهداش ـــت و معاون ـــان وزارت بهداش ـــت درم ـــرده و معاون ـــا ک آنج
ــا از ایـــن خانه هـــای بهداشـــت گزارش گیـــری می کنـــد. حـــاال  مرتبـ
ــا  ــن گزارش هـ ــا ایـ ــرد یـ ــورت نمی گیـ ــوب صـ ــی خـ گزارش دهـ
ـــه  ـــر ن ـــت. اگ ـــخص نیس ـــم مش ـــد، برای ـــرار نمی گیرن ـــی ق ـــورد بررس م
ـــود وزارت  ـــه خ ـــود دارد ک ـــی وج ـــائل پروتکل های ـــن مس ـــام ای ـــرای تم ب

بهداشت کاماً بر وجود پروتکل ها اشراف دارد. 
چه میزان فقر در سیستان و بلوچستان به چشم میخورد؟ 

ــه  ــور کـ ــتان همان طـ ــتان و بلوچسـ ــتان سیسـ ــر در اسـ ــورد فقـ در مـ
قبـــًا گفتـــم مـــن حداقـــل در ســـه اســـتان دیگـــر زندگـــی کـــردم. 
ــز  ــه در مراکـ ــتان، البتـ ــر اسـ ــال در هـ ــار سـ ــا چهـ ــدود دو تـ حـ
اســـتان بـــودم و فقـــط بعضـــی شـــهرها را می دیـــدم. بـــا ایـــن حـــال 
ــر  ــتان از نظـ ــتان بلوچسـ ــتان سیسـ ــتاهای اسـ ــم روسـ ــر می کنـ فکـ

فقر بهداشتی و شاید مالی در صدر قرار می گیرند. 
به عنوان نماینده ای از جامعه پزشکی از پزشکان در راستای بهبود وضعیت 

درمان مردم مناطق محروم چه انتظاری می رود؟ 
ـــت  ـــن انتظاری س ـــاری دارم، ای ـــخصه انتظ ـــه ش ـــن ب ـــه م ـــت ک ـــود گف نمی ش
ـــارم  ـــودم انتظ ـــن از خ ـــد. م ـــته باش ـــودش داش ـــد از خ ـــکی بای ـــر پزش ـــه ه ک
ـــی را  ـــک فعالیت ـــار ی ـــک ب ـــت ی ـــد وق ـــر چن ـــم ه ـــه بتوان ـــت ک ـــن اس ای
ـــود،  ـــاد ش ـــودم ایج ـــرای خ ـــت ب ـــاس رضای ـــه احس ـــرای اینک ـــم ب ـــام بده انج
ـــم از  ـــم نمی توان ـــن ه ـــد. م ـــته باش ـــار داش ـــن انتظ ـــی از م ـــه کس ـــه اینک ن
ـــکل  ـــن ش ـــه ای ـــی ب ـــام فعالیت های ـــم. در انج ـــته باش ـــاری داش ـــی انتظ کس
یـــک حـــس رضایت منـــدی بـــه آدم دســـت می دهـــد کـــه بـــا هیـــچ 
ـــط  ـــن فق ـــت. ای ـــه نیس ـــل مقایس ـــول قاب ـــدار پ ـــچ مق ـــا هی ـــا ب ـــتمزدی و ی دس
ـــدوارم  ـــد و امی ـــود می آی ـــه وج ـــود آدم ب ـــود خ ـــه در وج ـــت ک ـــی اس حس
ـــدی  ـــس رضایت من ـــن ح ـــار ای ـــک ب ـــل ی ـــن حداق ـــکاران م ـــی از هم خیل
ـــی  ـــی همخوان ـــان خیل ـــی انس ـــای کودک ـــا رویاه ـــن ب ـــد. ای ـــه کنن را تجرب
دارد. بـــه دلیـــل اینکـــه وقتـــی از خیلـــی از ماهـــا می پرســـیدند چـــرا 
ــم  ــه می خواهـ ــرای اینکـ ــم بـ ــوی، می گفتیـ ــک بشـ ــی پزشـ می خواهـ
ـــک  ـــن ی ـــم و ای ـــت کن ـــردم خدم ـــه م ـــا ب ـــم و ی ـــوب کن ـــا را خ مریض ه
ـــه  ـــن هم ـــد از ای ـــودم بع ـــن خ ـــت. م ـــوده اس ـــی ب ـــای کودک ـــا روی آرزو ی
ـــل نســـیان و فراموشـــی  ـــه دلی ـــاید ب ـــن کار را انجـــام دادم. ش ـــدم و ای ـــال آم س
ـــتم،  ـــش داش ـــی برای ـــک توجیه ـــه ی ـــه همیش ـــته ک ـــا خودخواس ـــودآگاه ی ناخ
دالیلـــی مثـــل بچه هایـــم کوچـــک هســـتند، یـــا کارم زیـــاد اســـت. 
بـــه هـــر حـــال می شـــود گفـــت کـــه قابـــل اجـــرا و امـــکان پذیـــر 

است و می توان همه این بهانه ها را کنار گذاشت. 
اگـــر هرکـــدام از مـــا هرچنـــد ماهـــی یک بـــار بتوانیـــم کاری انجـــام 
ـــرکات  ـــک ح ـــه ی ـــت ک ـــش هس ـــم، احتمال ـــس کنی ـــد منعک ـــم و بع دهی
ــا انجـــام شـــود. امـــا واقعیـــت  کوچکـــی بـــرای ایـــن محرومیت هـ
ــی  ــی خاصـ ــول خیلـ ــا تحـ ــن حرکت هـ ــا ایـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
صـــورت نمی گیـــرد؛ یـــا مثـــا نبایـــد فکـــر کنیـــم کـــه ایـــن آدم 
هـــا از محرومیـــت در می آینـــد، 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 330 نفر را معاینه کردم. 
سپاس بی اندازه از شما. سخن آخر ؟ 

ــه  ــی کـ ــه آدمهایـ ــت کـ ــت بزرگی سـ ــم نعمـ ــر می کنـ ــی فکـ گاهـ
در شـــرایطی بـــه ایـــن ســـختی زندگـــی می کننـــد، اعتقـــاد داشـــته 
ــد. ــا دارنـ ــه آنهـ ــت کـ ــن اسـ ــط همیـ ــی فقـ ــه زندگـ ــند کـ باشـ
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سرنوشت یک دختر زیبا  از حاشیه شهرراجا

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 مصّرانه 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 َکَمک 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 غیرقابِل 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، مثاً 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

اول شخِص ظالم، دوم شخِص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛
اگر غایب باشیم، ظلمت فزونی می گیرد!

روایت سوم شخص حارض

دو روز پیش هم که آژانس غذا آورده بود، تو حیاط پیش من بود. در که زدن رفت پشت من و قایم شد ...می گفت اون روز یه دفعه ساکت شده و رفته تو خودش و بعد خودش رو خیس کرده. 
.»
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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 بریم 
دستم 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 ... سام خاله ... سام خاله 
یکی یکی کاس ها را نشانش می دهم. راجا هر لحظه دستم را محکم تر فشار می دهد، 

گویی هیچ وقت چنین جایی را ندیده و کاماً 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 کاسهایشان 
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 خودم 
حالت 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 برم 

از جیب مانتویش پولهایش را در می آورد و شروع به شمردن می کند.
- وای خاله 40 تومنم نشده پوالم
- دخترم مگه چقد باید کار کنی؟

- 60 تومن خاله 
- 60 که 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 بریم 

با 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. 

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 ...
کانتری ...

بیمارستان ...
پزشکی قانونی ...

مغازه به مغازه محله را گشتم. سراغ دخترم را می گرفتم. هر کدام از آن آدم هایی 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 ...

با خنده پرسید: خاله می ترسی؟
- نترس خاله هیچی نمی شه، شبا که تاریکه باید بدو بدو بریم. من همیشه اینجوری 

می 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 20 دقیقه 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 زمین های کشاورزی اطراف را می توانستیم 

ببینیم. از کنار زمین ها 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 پاستیک و نخاله های ضایعاتی.
کودکان قد و نیم قد با پاهای برهنه و بعضی بدن های 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 موش ها 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 40 سال 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 40 یا 50 کودک 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 4 روز 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 جاِی خالی راجا در خانه 
ایرانی قلبم را به آتش می کشید.

هزینه مواد پدر راجا بیش از این حرف ها بود، روزی 50 یا 60 هزار 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.

بی درنگ وارد شدم و گفتم دخترم کجاست؟
مطمئن بودم کار خودش است. هنوز نگاه آن روزش به راجا  را فراموش نکرده بودم و 

این بود کابوس هر شِب این یک ساِل من.
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 کاماً 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...

دومین دختر از سه دخترِ یک پدر که هر یک، از یک مادر متفاوت بودند و هر پروین از آسیب دیده ترین بچه هایی بود که می آمد پیش ما.
سه هم می آمدند خانه ی علم.

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ویرتین

بیرون رفتن محال است!
نامه ای برای 
همه کس و 
هیچ کس امید، ۱5 ساله، خانه ایرانی سرآسیاب)مالرد(

وقتـــی بـــه مدرســـه می رســـیم بایـــد از یـــک زمیـــن خاکـــی بزرگتـــر بگذریم،کـــه در آنجـــا هـــم افـــراد معتـــاد 
ـــد؟ ـــراد نمی کن ـــن اف ـــرای جمـــع آوری ای ـــده می شـــوند! ازخـــودم می پرســـم چـــرا هیچکـــس اقدامـــی ب دی

اینجـــا کجاســـت؟ اینجـــا جایـــی اســـت کـــه دود و اعتیـــاد، 
می دهـــد پـــرورش  و  می زایـــد  خـــودش  در  را  خـــودش 

ـــود  ـــایل  خ ـــه، وس ـــرف  صبحان ـــد از ص ـــوم، بع ـــدار می ش ـــه بی ـــواب ک ازخ
را برمـــی دارم  و راه  می افتـــم. اولیـــن چیـــزی کـــه بـــه چشـــمم می رســـد، 
ـــود  ـــان  وج ـــک خیاب ـــر ی ـــت مت ـــر دویس ـــون ه ـــت، چ ـــهر اس ـــای ش خیابان ه

ـــد. ـــل  می کن ـــر متص ـــه یکدیگ ـــی را ب ـــای اصل ـــان ه ـــه خیاب داردک
کمـــی  بعـــد محله هایـــی را مشـــاهده می کنیـــد کـــه در هـــر کـــدام یـــک  
قـــوم  خـــاص زندگـــی  می کننـــد. البتـــه ایـــن نـــوع محله هـــا فقـــط 
ـــر  ـــتند وکمت ـــروف  هس ـــیار مع ـــودن، بس ـــود کم ب ـــا وج ـــت،که ب ـــا هس چندت

ـــد! ـــا را نشناس ـــن محله ه ـــه ای ـــت ک ـــی هس کس
ــی ،  ــای خاکـ ــه در زمین هـ ــد کـ ــادی را می بینیـ ــیر معتـ ــه مسـ در ادامـ

مشـــغوِل ...
ـــان  ـــب در هم ـــای مناس ـــودن فضاه ـــل نب ـــه دلی ـــه ب ـــودکان، ک ـــر ک و از آن بدت
ـــیار  ـــا بس ـــامتی آنه ـــرای س ـــتند،که ب ـــردن  هس ـــازی ک ـــغول ب ـــا مش زمین ه

ـــت. ـــاک اس خطرن
وقتـــی بـــه مدرســـه می رســـیم بایـــد از یـــک زمیـــن خاکـــی بزرگتـــر 
ـــودم  ـــوند! از خ ـــده می ش ـــاد دی ـــراد معت ـــم اف ـــا ه ـــه درآنج ـــم، ک بگذری
می پرســـم چـــرا هیچکـــس اقدامـــی بـــرای جمـــع آوری ایـــن افـــراد 

نمی کنـــد؟
بگذارید یک خاطره واقعی برایتان تعریف کنم:

یـــک  روز وقتـــی بـــا دوســـتانم از مدرســـه بـــاز می گشـــتم، ســـربازی را 
ـــه  ـــور ب ـــد موت ـــث ش ـــود و باع ـــه ب ـــوری را گرفت ـــت موت ـــه پش ـــدم ک دی
زمیـــن بیفتـــد، مـــردی کـــه سرنشـــین موتـــور بـــود، بعـــد از این کـــه از 
ـــر روی  ـــن ب ـــرباز همچنی ـــت  و س ـــرار گذاش ـــه ف ـــا ب ـــد، پ ـــد ش ـــن بلن زمی
ـــا  ـــد، ام ـــرباز دی ـــان س ـــده هم ـــا را فرمان ـــام اینه ـــود. تم ـــاده ب ـــن افت زمی
ـــدن رو  ـــد ش ـــد از بلن ـــرباز بع ـــرد! س ـــرباز نک ـــه آن س ـــک ب ـــرای کم ـــی ب اقدام

بـــه مـــا گفـــت: این جـــوری بایـــد مـــواد فـــروش بگیـــری!
ـــط در  ـــده فق ـــرا آن فرمان ـــه چ ـــب این ک ـــن در تعج ـــتانم همچنی ـــن و دوس م

ـــود!؟ ـــاگر ب ـــک تماش ـــش ی نق
ـــن  ـــد ای ـــت دارن ـــه دوس ـــتند ک ـــانی هس ـــا، کس ـــن بدی ه ـــام ای ـــار تم در کن

ـــد. ـــر کنن ـــهر را بهت ش
ـــه  ـــم ک ـــم بگوی ـــط  می خواه ـــه، فق ـــت! ن ـــد اس ـــا ب ـــه  م ـــه محل ـــه اینک ن
متضـــاد این هـــا هـــم درایـــن محلـــه پیـــدا می شـــود! راســـتی چنـــد 
ســـال اســـت کـــه در محلـــه  مـــا خانه هایـــی دائـــر شـــده اســـت کـــه

دوســـت دارنـــد مـــا کـــودکان، خودمـــان شـــهرمان را بســـازیم و کمـــک 
می کننـــد کـــه مـــا اســـتعدادهای خـــود را شـــکوفا کنیـــم!

شـــاید از خـــود بپرســـید کـــه در ایـــن خانه هـــا چـــه چیزهایـــی اتفـــاق 
می افتـــد؟ در جـــواِب  شـــما بایـــد بگویـــم  کـــه: در ایـــن فضاهـــا آداب  
ـــئولیت پذیری   ـــهرمان، مس ـــداری از ش ـــرای نگه ـــب ب ـــگ  مناس ـــرت، فرهن معاش
و... آمـــوزش داده می شـــود. جـــدا از این هـــا مهمتریـــن فعالیـــت ایـــن  
خانه هـــا از نظـــر مـــن خاصـــه می شـــود در اینکـــه ایـــن  افـــراد بـــه 
کـــودکان کار، بـــد سرپرســـت  و محـــروم ازتحصیـــل درس می دهنـــد تـــا 
ــک  ــه  آن  کودکان کمـ ــد بـ ــال های بعـ ــد و در سـ ــواد نماننـ ــا بی سـ آنهـ
ــن  ــام  ایـ ــد! نـ ــام  کننـ ــی ثبت نـ ــه های دولتـ ــه در مدرسـ ــد کـ می کننـ
ـــت  ـــتر وق ـــه بیش ـــودکان آن محل ـــا ک ـــت،که م ـــی اس ـــه ایران ـــا، خان خانه ه

ــم.  ــود را در آن می گذرانیـ خـ

 امید از معلم هایش درباره خانه ایرانی سوال کرده است.
پاسخ معلم ها :

. مـــن عاشـــق بچه هـــام و وقتـــی دیـــدم یـــه آدم هایـــی هســـتند کـــه 
ـــدم. ـــم اهلل و وارد ش ـــم بس ـــم گفت ـــتند، من ـــا هس ـــار بچه ه ـــاک کن ـــه و پ خالصان

ــا  ــط بـ ــیده فقـ ــم رسـ ــا بهـ ــار بچه هـ ــا کنـ ــبختی دنیـ ــوم خوشـ . تمـ
. ن لبخند شـــو

ـــی  ـــه زندگ ـــنگ تری ب ـــس قش ـــش و ح ـــه آرام ـــام ی ـــار بچه ه ـــی کن . وقت
ـــه. ـــا کنارم ـــک ج ـــا ی ـــای دنی ـــام زیبایی ه ـــگار تم دارم، ان

ـــه  ـــگاه، ی ـــه ن ـــا؛ ی ـــه ه ـــار بچ ـــام کن ـــده و می ـــم ب ـــه حال ـــی ک ـــی وقتای . حت
ـــر  ـــم مفیدت ـــاش کن ـــه و ت ـــوب بش ـــودم خ ـــال خ ـــه ح ـــث میش ـــه باع کلم

ـــم. باش

ســـام بـــه همـــه آنانـــی کـــه می شناســـم و نمی شناســـم، ســـام بـــه 
همه کـــس و بـــه هیچ کـــس، نمی دانـــم از کجـــا شـــروع کنـــم چـــون 

ـــه دارد. ـــه ت ـــر و ن ـــه س ـــه ن ـــت ک ـــی اس ـــر از درد و رنج ـــا پ ـــه اینج ک
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــر از آنان ـــاید پ ـــا ش ـــر ی ـــر از دود و فق ـــارش پ ـــه کن گوش
باعـــث ایجـــاد ایـــن دود شـــده اند. بـــا گذشـــتن روزهـــا بـــه تعـــداد 
ـــه  ـــانی ک ـــداد کس ـــی تع ـــود حت ـــه می ش ـــد اضاف ـــاد دارن ـــه اعتی ـــرادی ک اف

فروشنده مواد هستند هم، در اینجا افزایش می یابد. 
ـــودش را  ـــاد، خ ـــه دود و اعتی ـــت ک ـــی اس ـــا جای ـــت؟ اینج ـــا کجاس اینج
در خـــودش می زایـــد و پـــرورش می دهـــد. شـــاید ایـــن فقـــر بســـیار 
ســـهمگین اینجـــا باعث آلـــوده شـــدن نفس هـــای گـــرم کـــودکان شـــود 
یـــا شـــاید ایـــن دود باعـــث از هم پاشـــیدن یـــک خانـــواده شـــود یـــا 
ـــا  ـــت آن ه ـــتن محب ـــادرش و نداش ـــدر و م ـــودک از پ ـــک ک ـــث دوری ی باع
ـــدر  ـــط پ ـــودک، توس ـــدن ک ـــه ش ـــث فروخت ـــن دود باع ـــه ای ـــا اینک ـــردد، ی گ

و مادرش شود. 
ـــه را  ـــک جامع ـــور و ی ـــک کش ـــودک، ی ـــک ک ـــی ی ـــن دود، زندگ ـــاید ای ش

ـــد. ـــم بزن ـــری رق ـــور دیگ ج
ـــود در  ـــواده خ ـــا دوری از خان ـــودک ب ـــه ک ـــت ی ـــن اس ـــال ممک ـــرای مث ب
کوچه هـــا و خیابان هـــا آواره شـــود، ممکـــن اســـت زندگـــی ســـخت او، 

او را وادار به هر کاری کند. 
ـــده  ـــر ش ـــن دود و فق ـــیر ای ـــه اس ـــتند ک ـــی هس ـــا کودکان ـــفانه در اینج متاس

ـــد. ان
وقتی از کنار کوچه و خیابان های اینجا می گذری مردی جوان را می بینی که دارد با 

آمپول موادی را به بدن تزریق می کند. 

ـــه  ـــد ک ـــن می دان ـــود را ای ـــاره درد خ ـــه او چ ـــی اینک ـــه؟ یعن ـــی چ یعن
ـــود  ـــت خ ـــا دس ـــر روز ب ـــود را ه ـــدن خ ـــرش ب ـــه خاط ـــت ب ـــر اس حاض

ـــد. ـــوراخ کن س
وقتـــی از پارک هـــای اینجـــا می گـــذری کســـی را می بینـــی کـــه پیـــپ 
و فنـــدک بـــه دســـت، دارد مـــوادی را می کشـــد، چـــرا؟ چـــون کـــه او 

ـــد. ـــن می دان ـــج را همی ـــن رن ـــم داروی ای ه
وقتـــی از چهـــارراه اینجـــا عبـــور می کنـــی کودکـــی بـــا لباس هـــای 
ـــا  ـــت ب ـــه دس ـــپند ب ـــه اس ـــی ک ـــه می بین ـــای برهن ـــف و پاه ـــاره و کثی پ
ـــا  ـــرد و از آن ه ـــینی را می گی ـــر ماش ـــار ه ـــه کن ـــش گوش ـــتان کوچک دس
ـــا  ـــه او از آن ه ـــن ک ـــرای ای ـــه؟ ب ـــرای چ ـــک ب ـــد. کم ـــک می خواه کم
ـــر در  ـــه خاط ـــه ب ـــه خان ـــت ب ـــگام بازگش ـــه هن ـــرد ک ـــول بگی ـــداری پ مق

ـــورد. ـــک نخ ـــول کت ـــاوردن پ نی
ـــادرش  ـــدر و م ـــه پ ـــت ک ـــن اس ـــت؟ ای ـــش چیس ـــک خوردن ـــل کت دلی
ـــاز  ـــواد نی ـــد م ـــرای خری ـــی آورد را ب ـــه او م ـــی را ک ـــد و پول ـــاد دارن اعتی

ـــد ... دارن
اینجا کجاست؟!

نامش چیست؟؟؟
اینجا خاک سفید است، جایی که سرشار از فقر و دود است ...

پرستو ، ۱3 ساله، از خانه ایرانی خاکسفید

»ویترین« شما را با قلِم کودکان و 
نوجوانان خانه های ایرانی آشنا می سازد

ویرتین

قصه اپوریق» ابغبون« :   خانم رحمانی روانشناس خانه ی علم بود و اختصاصی با پرویِن 7 ساله کار می کرد.  مادر پروین هم اوضاع عادی و روبه راهی نداشت و همه ی این ها باعث شده بود پروین تبدیل شود به کتک خور خانواده و کودِک مطرود و مغضوب پدر.
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یک ساعتی که پسر 
را سالها بزرگ کرد
وقتـــی بـــه مدرســـه می رســـیم بایـــد از یـــک زمیـــن خاکـــی بزرگتـــر بگذریم،کـــه در آنجـــا هـــم افـــراد معتـــاد 
ـــد؟ ـــراد نمی کن ـــن اف ـــع آوری ای ـــرای جم ـــی ب ـــس اقدام ـــرا هیچک ـــم چ ـــودم می پرس ـــوند! ازخ ـــده می ش دی

ـــرون  ـــادرم بی ـــا م ـــت ب ـــر، نمی خواس ـــرادرم، امی ـــرد، ب ـــی ک ـــواده خداحافظ ـــای خان ـــه ی اعض ـــره، از هم ـــرون ب ـــه بی ـــت از خان ـــادرم می خواس ـــی م وقت
ـــت: ـــش گف ـــادرم به ـــا م ـــره، ام ب

» پسرم باید بریم پیش دکتر تا منو معاینه کنه. بعدش برات یه عالمه خوراکی خوشمزه می خرم«.
ـــود و  ـــران ب ـــدرم نگ ـــد. پ ـــب می ش ـــت ش ـــت و داش ـــون می گذش ـــن ش ـــاعت  از رفت ـــد س ـــد. چن ـــا رفتن ـــره. اون ـــادرم ب ـــا م ـــا ب ـــرد ت ـــول ک ـــر قب امی

ـــدن. ـــرادرت نیوم ـــادر و ب ـــرا م ـــت چ ـــش می گف هم
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 می لرزید، نمی تونستم 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. 
ـــی داد  ـــو م ـــدام خلط هاش ـــد. م ـــض ش ـــه مری ـــود ک ـــوری ب ـــن ج ـــرد و ای ـــی ک ـــه م ـــب گری ـــح و ش ـــدرم صب ـــرد. پ ـــتگیر ک ـــده رو دس ـــس رانن ـــره پلی باالخ
ـــی  ـــن درد زندگ ـــا ای ـــال ب ـــک س ـــا ی ـــرد و م ـــم می ک ـــوع رو قای ـــن موض ـــا اون ای ـــت. ام ـــون هس ـــاش خ ـــوی خلط ه ـــه ت ـــدم ک ـــن می دی ـــش و م آزمای

ـــم. کردی
هر وقت یاد پدر و مادرم می افتم گریه ام می گیره. مادرم مثل گلی بود که از ریشه کنده شد.

این درد برای همیشه در دل ما می مونه.
»گلم از دستم افتاد زیر پاهای مردم؛

برگ هایش از هم جدا شدند، ولی او درد را نمی فهمید.
اما من درد را احساس می کردم. هزار نفر روی برگ هایش 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 می دانستم.«

مرتضی ، ۱3 ساله، از خانه ایرانی شهرری

دستان 
کوچک 
من

خداحافظی

مـــردی  جلـــوی  را  دســـتانم 
می بینـــم  وقتـــی  و  می بـــرم 
برمی گردانـــد،  را  دســـتانم 
کـــه  می کنـــم  احســـاس 
نـــدارم دســـتی  دیگـــر 

ــم.  ــی کنـ ــه زندگـ ــه چگونـ ــرم کـ ــم می گیـ ــه تصمیـ ــتم کـ ــن هسـ مـ
انتخاب هایـــم از همیـــن حـــاال شـــروع می شـــود. یـــه زندگـــی بـــدون 
غـــم، بـــدون درد، بـــدون دشـــمن،  بـــدون شکســـت و بـــدون شـــما ...

فاطمه، ۱0 ساله ، از خانه ایرانی خاکسفید

ـــتند  ـــی زود هس ـــردن خیل ـــه ک ـــرای گری ـــه ب ـــت ک ـــوری اس ـــاس ش ـــکانم الم ـــزد و اش ـــون می ری ـــم خ ـــرو بال ـــه از س ـــورده ک ـــم خ ـــتم زخ ـــی هس کودک
ـــن  ـــوی م ـــر روز از جل ـــه ه ـــت. او ک ـــدرم نیس ـــت پ ـــه در دس ـــم ک ـــی را می کش ـــان داغ ـــوس ن ـــر روز افس ـــک. و ه ـــی کوچ ـــرای گدای ـــتانم ب و دس

ـــز! ـــرت آمی ـــت و نف ـــی زیباس ـــی خیل ـــن زندگ ـــرت دارد. آه ای ـــن نف ـــگار از م ـــه ان ـــد ک ـــگاه می کن ـــرا ن ـــوری م ـــذرد و ج می گ
ـــی  ـــت، ول ـــدرم رف ـــدارم. پ ـــتی ن ـــر دس ـــه دیگ ـــم ک ـــاس می کن ـــد، احس ـــتانم را برمی گردان ـــم دس ـــی می بین ـــرم و وقت ـــردی می ب ـــوی م ـــتانم را جل دس

ـــرا؟؟؟ ـــم؟ چ ـــی نمی کش ـــی آه ـــی رود، ول ـــه م ـــم شیش ـــه، و در پاهای ـــی دوم پابرهن ـــا م ـــد. در خیابان ه ـــت می کن ـــن مواظب ـــه از م ـــادری دارم ک م
برای این که دردی که پدرم کشید بدتر از درد من است!

ـــتم  ـــد از دس ـــد. نکن ـــورم می کنی ـــرا مجب ـــم. چ ـــام بده ـــن کار را انج ـــم ای ـــن نمی خواه ـــا م ـــک(  ام ی
ـــم  ـــر، می توان ـــتم؟ دیگ ـــاله هس ـــد س ـــن چن ـــد م ـــدارم؟ می دانی ـــاب ن ـــق انتخ ـــن ح ـــده اید؟ م ـــته ش خس
ـــت  ـــک دوس ـــط ی ـــما فق ـــود. ش ـــت ش ـــد درس ـــا بای ـــن کج ـــی م ـــم زندگ ـــرم. می دان ـــت را بگی ـــم درس تصمی
هســـتید  تـــا بـــه همیـــن جـــا هـــم کـــه بـــه جـــای مـــن در زندگـــی ام انتخـــاب کرده ایـــد کافیســـت. 
ـــرا  ـــروز م ـــه ام ـــا ب ـــه ت ـــده ام ک ـــه نش ـــرا متوج ـــم چ ـــاد دارم. نمی دان ـــما اعتم ـــه ش ـــدر ب ـــرا آنق ـــم چ نمی دان
ـــه  ـــدون آن ک ـــت. ب ـــی س ـــی ام خط خط ـــیدید. زندگ ـــته اید کش ـــه خواس ـــذ ک ـــای کاغ ـــر ج ـــی ه ـــد قلم مانن
ـــن  ـــای م ـــر روی دنی ـــم. دیگ ـــش می کن ـــاال تمام ـــن ح ـــا و همی ـــن ج ـــرم. از همی ـــت بگی ـــی در دس ـــی قلم حت
ـــم.  ـــتان کن ـــتم لمس ـــان. کاش می توانس ـــتم ببینمت ـــل می توانس ـــت. کاش حداق ـــد داش ـــری نخواهی ـــچ تأثی هی
امـــا فقـــط می دانـــم کـــه بودیـــد. چـــون احساســـتان می کـــردم. می دانـــم کـــه درد و دل هایـــم را گـــوش 
ـــی  ـــچ تصمیم ـــی دادم. هی ـــام نم ـــما انج ـــدون ش ـــچ کاری را ب ـــن هی ـــد. م ـــارم بودی ـــه کن ـــد و همیش می دادی
ـــن راه  ـــه بهتری ـــم. همیش ـــاد بودی ـــم ش ـــار ه ـــم نمی کردید.کن ـــت ناراحت ـــچ وق ـــم. هی ـــی گرفت ـــما نم ـــدون ش ب
ـــزی  ـــه چی ـــد؟ چ ـــار می گذاری ـــت فش ـــرا تح ـــدر م ـــروز آنق ـــرا ام ـــا چ ـــتید. ام ـــم می گذاش ـــش پاهای را پی
ـــودم  ـــن ب ـــتم. م ـــودم هس ـــه ب ـــان ک ـــه هم ـــم ک ـــون می دان ـــده ام. چ ـــوض ش ـــه ع ـــد ک ـــده ؟ نگویی ـــوض ش ع
ـــم  ـــتم را روی قل ـــد و دس ـــاب کنی ـــن انتخ ـــرای م ـــتم ب ـــن خواس ـــردم. م ـــاب ک ـــی انتخ ـــما را در زندگ ـــه ش ک
ـــن  ـــا م ـــه. ام ـــا ن ـــتید ی ـــی هس ـــم واقع ـــی نمی دان ـــتید. ول ـــت هس ـــط دوس ـــما فق ـــا ش ـــد. ام ـــت کنی هدای
ـــون  ـــی تاکن ـــد، حت ـــم. می دانی ـــذف می کن ـــی ام ح ـــما را از زندگ ـــه، ش ـــی آزادان ـــاب زندگ ـــا انتخ ـــروز ب ام
ـــم در  ـــر نمی خواه ـــورت دیگ ـــر ص ـــید. در ه ـــش نباش ـــی بی ـــاید خیال ـــتم. ش ـــی نداش ـــم اطمینان ـــان ه از بودنت
ـــاز  ـــم ب ـــر ه ـــد و دیگ ـــم بروی ـــد. از ذهن ـــتید، بروی ـــر نیس ـــد، دیگ ـــام ش ـــد. تم ـــت کنی ـــائلی دخال ـــچ مس هی
ـــتم  ـــن هس ـــتم. م ـــر نیس ـــودم و دیگ ـــا ب ـــون تنه ـــاید تاکن ـــوم. ش ـــا نمی ش ـــما تنه ـــدون ش ـــن ب ـــه، م ـــد. ن نگردی
کـــه تصمیـــم می گیـــرم کـــه چگونـــه زندگـــی کنـــم. انتخاب هایـــم از همیـــن حـــاال شـــروع می شـــود . 
ـــوب  ـــدر خ ـــما ... چق ـــدون ش ـــت و ب ـــدون شکس ـــمن،  ب ـــدون دش ـــدون درد، ب ـــم، ب ـــدون غ ـــی ب ـــک زندگ ی
ـــت  ـــوب اس ـــدر خ ـــم. چق ـــد نمی کن ـــود ندارن ـــا وج ـــه اص ـــانی ک ـــرف کس ـــی ام را ص ـــر زندگ ـــه دیگ ـــت ک اس
ـــد  ـــر چن ـــت. ه ـــوب اس ـــان خ ـــدر نبودنت ـــوده. چق ـــوچ و بیه ـــکار پ ـــده از اف ـــی ش ـــم خال ـــر ذهن ـــه دیگ ک

ـــتم. ـــی هس ـــروزم راض ـــاب ام ـــا از انتخ ـــود. ام ـــن ب ـــا م ـــم ب ـــان ه ـــاب بودنت انتخ
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دِر سیاِه خانه ما

ســــــــــازی که 
برای همیشه کوک شد

دنیایـــی  ایرانـــی  خانـــه 
ــوم اصیـــل  ــا مفهـ ــا بـ زیبـ
اســـت. انســـانیت 

ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــان بچه های ـــا هم ـــن بچه ه ای
معلمشـــان بـــه آن هـــا بـــه چشـــم کســـانی 
نـــگاه می کننـــد کـــه قـــرار اســـت هنرمنـــد 
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ـــت.  ـــاوت اس ـــای متف ـــن دو دنی ـــرزی بی ـــا م ـــه م ـــیاه خان دو( در س
ـــوش  ـــا آغ ـــه ای ب ـــردم خال ـــور می ک ـــرز عب ـــن م ـــه از ای ـــار ک ـــر ب ه
ـــوش  ـــا را فرام ـــم و غصه ه ـــام غ ـــارش تم ـــا در کن ـــود ت ـــرم ب ـــاز منتظ ب
ـــر  ـــک دخت ـــن ی ـــر م ـــرز، دیگ ـــن م ـــد از ای ـــزم. بع ـــم و دور بری کن
ـــه  ـــا لهج ـــه ب ـــت ک ـــم نیس ـــر مه ـــتم. دیگ ـــاوت نیس ـــتانی  متف افغانس
ـــه  ـــه چ ـــد ک ـــی نمی کن ـــتانی. فرق ـــا پاکس ـــم ی ـــرف میزن ـــی ح بلوچ
ـــرد.   ـــراد نمی گی ـــن ای ـــم م ـــی از جس ـــن دارم. کس ـــه ت ـــی ب لباس های
کســـی نمی گویـــد کـــه چـــرا پوســـتت ســـیاه اســـت یـــا چـــرا 
ـــک  ـــم ی ـــن ه ـــه م ـــن خان ـــا ... در ای ـــت و ی ـــه اس ـــج و کول ـــت ک دماغ
ـــک  ـــده ام؛ ی ـــتی را فهمی ـــتم. دوس ـــه هس ـــد هم ـــتعداد مانن ـــا اس ـــان ب انس
ـــاد  ـــن و ی ـــاد گرفت ـــرده ام. ی ـــاس ک ـــق را احس ـــده ام، عش ـــی دی پارچگ
ـــد  ـــا لبخن ـــرز ب ـــن م ـــه از ای ـــل همیش ـــک روز مث ـــه ام؛ ی دادن را آموخت
ـــد  ـــوق پری ـــا ش ـــه ای ب ـــر بچ ـــان پس ـــه ناگه ـــردم، ک ـــور می ک عب
ـــم  ـــا بری ـــدی. بی ـــر اوم ـــدر دی ـــه چق ـــه رقی ـــام خال ـــت: س ـــم و گف بغل
ـــم  ـــم! دل ـــم : چش ـــردم و گفت ـــش ک ـــتم بغل ـــم. نشس ـــم درس بخوانی ـــا ه ب
ـــن  ـــزرگ تری ـــاق ب ـــن اتف ـــم. ای ـــه کن ـــحالی گری ـــت از خوش میخواس
ـــم  ـــیده ام. من ـــم رس ـــه آرزوی ـــه ب ـــدم ک ـــود. فهمی ـــی ام ب ـــه ی زندگ لحظ
ـــی  ـــم کودک ـــا بودن ـــم ب ـــه میتوان ـــده ام ک ـــه ای ش ـــدودی خال ـــا ح ت
ـــار  ـــه انتظ ـــود ک ـــی ب ـــر از وقت ـــی زودت ـــی خیل ـــم. ول ـــحال کن را خوش
ـــتن،  ـــت داش ـــدن، دوس ـــق ورزی ـــودآگاه عش ـــه ناخ ـــن خان ـــتم. در ای داش
ـــم.  ـــاد می گیری ـــردن را ی ـــاد ک ـــدن و ش ـــوب دی ـــودن، خ ـــم ب کناره
ـــه  ـــت، ک ـــانیت اس ـــل انس ـــوم اصی ـــا مفه ـــا ب ـــی زیب ـــی دنیای ـــه ایران خان

ـــت. ـــده اس ـــاخته ش ـــت س ـــتی و محب ـــاس دوس ـــر اس ـــش ب ـــه های پای

ـــه  ـــد ب ـــد می توان ـــی فهمی ـــی زد وقت ـــمانش م ـــش در چش ـــگار قلب ـــرد. ان ـــی ک ـــش م ـــد نگاه بای
ـــرو  ـــو مت ـــه ت ـــی ک ـــون و روی دوش آدم های ـــوی تلویزی ـــط ت ـــال فق ـــه ح ـــا ب ـــه ت ـــی ک چیزهای
ـــد  ـــور بای ـــه چط ـــرد ک ـــاد بگی ـــودش ی ـــی خ ـــد و حت ـــت بزن ـــود دس ـــده ب ـــا دی و خیابان ه
ـــز  ـــه ای ج ـــول و هزین ـــم پ ـــش ه ـــاد گرفتن ـــت ی ـــاورد. باب ـــوب از آن در بی ـــدای خ ـــک ص ی
ـــه  ـــی ک ـــرف آدم های ـــه ح ـــردن ب ـــوش ک ـــذاب و گ ـــیله ج ـــه آن وس ـــقش ب ـــظ عش ـــاش و حف ت
ـــچ  ـــی هی ـــان ب ـــه وجودش ـــان و دل و هم ـــا ج ـــه ذوق آورده و ب ـــه را ب ـــن بچ ـــون ای ـــاز زدنش س

ـــد. ـــت کن ـــد پرداخ ـــد؛ نبای ـــادش می دهن ـــد و ی ـــتی می آین ـــم داش چش
ـــن  ـــه زور فروخت ـــای ب ـــه ج ـــد ب ـــگ بزن ـــت آهن ـــاد گرف ـــی ی ـــک روز وقت ـــاید ی ـــه ش ـــد ک فهمی
ـــاش  ـــی ت ـــا کل ـــاس و ب ـــی التم ـــا کل ـــم ب ـــس  آن ه ـــر و آدام ـــِش س ـــذی و ک ـــتمال کاغ دس
ـــودش  ـــه خ ـــازی ک ـــد، س ـــد  می توان ـــه برس ـــه هم ـــش ب ـــک صدای ـــه کوچ ـــا آن جث ـــا ب ت
ـــي  ـــد و لبخندهای ـــن کن ـــه نواخت ـــروع ب ـــرد و ش ـــش بگی ـــتان کوچک ـــرد را در دس روزی می خ

ـــاورد. ـــول در بی ـــد و پ ـــگاه کن ـــت را ن ـــین اس ـــه از روی تحس ک
ـــی  ـــن از آنجای ـــد. ای ـــادی باش ـــدر اقتص ـــد اینق ـــاله می توان ـــت س ـــش هف ـــه ای ش ـــور بچ چط
ـــدر  ـــه پ ـــی ک ـــباب بازی های ـــا اس ـــردن ب ـــازی ک ـــای ب ـــه ج ـــه ب ـــه بچ ـــود ک ـــروع می ش ش
ـــه  ـــه ب ـــم ن ـــاورد. آن ه ـــول در بی ـــد و پ ـــرود کار کن ـــد ب ـــد بای ـــش خریدن ـــادرش برای و م
ـــور  ـــود. او مجب ـــه می ش ـــه او گفت ـــه ب ـــدری ک ـــه ق ـــه ب ـــش بلک ـــه کوچک ـــوان جث ـــدازه ت ان
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــنجد ن ـــول بس ـــا پ ـــش ب ـــب بزرگ ـــک و قل ـــن کوچ ـــا را در ذه ـــت دنی اس
ـــزی  ـــم آمی ـــد ترح ـــا لبخن ـــه ب ـــد و ن ـــه او می زنن ـــت کارش ب ـــردم باب ـــه م ـــی ک حرف های

ـــد. ـــه او دارن ـــا ب ـــی آدم ه ـــه بعض ک
ـــی  ـــد. وقت ـــس کن ـــش ح ـــا قلب ـــد و ب ـــمانش ببین ـــا چش ـــی را ب ـــت واقع ـــد محب ـــه بای ـــن بچ ای
ـــیند و  ـــارش می نش ـــد و کن ـــی آی ـــه م ـــا خال ـــو ی ـــان عم ـــول خودش ـــه ق ـــا ب ـــیقی ی ـــی موس مرب
ـــور  ـــه چط ـــد ک ـــش می گوی ـــاز و به ـــذارد روی س ـــیاهش را می گ ـــک و س ـــت های کوچ دس
بایـــد بزنـــد. دســـت هایی کـــه خیلی هـــا حتـــی حاضـــر نیســـتند بـــرای چنـــد لحظـــه 

ـــد. ـــش کنن لمس

ـــیقی  ـــی موس ـــه مرب ـــود ک ـــی می ش ـــی واقع ـــش وقت ذوق
ـــان  ـــا کدامش ـــن این ه ـــد بی ـــرود ببین ـــد ب ـــه او می گوی ب
را دوســـت داری بـــرو ســـمتش و بـــازی کـــن ببینـــم 
ــا  ــو یـ ــی آوری تـ ــر درمـ ــدای بامزه تـ ــان صـ کدامتـ

ـــتهایت. دوس
او می فهمـــد کـــه عمـــو یـــا خالـــه بـــه او اجـــازه داده 
ـــد.  ـــاب کن ـــت دارد انتخ ـــه دوس ـــزی را ک ـــودش چی ـــه خ ک
ـــه  ـــا ذوق ب ـــی ب ـــد ول ـــش کن ـــه خراب ـــد ک ـــش می ترس اول
ـــار  ـــا آن کلنج ـــه و ب ـــتنیش رفت ـــت داش ـــاز دوس ـــمت س س
ـــای  ـــا صداه ـــتنی ب ـــت داش ـــت دوس ـــک رقاب ـــی رود. ی م

وحشـــتناک بـــا صـــدای بلنـــد خنده هـــای بچه هـــا.
ـــه  ـــد، بلک ـــی را آزار نمی ده ـــا مرب ـــه تنه ـــا ن ـــن صداه و ای

ـــد. ـــگاه می کن ـــاگردها ن ـــه ش ـــتر ب ـــق و ذوق بیش ـــا عش ب
ـــان  ـــه معلمش ـــتند ک ـــی هس ـــان بچه های ـــا هم ـــن بچه ه ای
ـــه  ـــد ک ـــگاه می کنن ـــانی ن ـــم کس ـــه چش ـــا ب ـــه آن ه ب
ـــری  ـــه تصوی ـــود، ن ـــان بش ـــد کشورش ـــت هنرمن ـــرار اس ق

ـــان دارد. ـــاز زدن در خیاب ـــودش و س ـــده خ ـــه او از آین ک
ـــار  ـــیقی رو کن ـــترس موس ـــرس و اس ـــن ت ـــا اولی ـــودک م ک
ـــالگی  ـــتنی اش در ده س ـــت داش ـــای دوس ـــت ها و عموه دوس

تجربـــه می کنـــد.

زهرا ، ۱7 ساله، از اعضای اتاق موسیقی 

ویرتین
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یـــک کـــودک چطـــور می توانـــد مـــادر شـــود 
و یـــک کـــودک دیگـــر را تربیـــت کنـــد؟

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

نمـــی  محســـوب  آســـیب  طـــالق  نـــه  و  ازدواج  نـــه 
ــوند. ولـــی ازدواج نادرســـت و طـــالق نادرســـت مـــی  شـ
توانـــد بســـتری بـــرای آســـیب هـــای اجتماعـــی باشـــند.

گفتگو از: سارا رضایی

گفتگو

بـــه طـــور کلـــی ازدواج کـــودکان را از بعـــد فرهنگـــی- 
ـــد؟ ـــی می کنی ـــور ارزیاب ـــی چط اجتماع

چنانچـــه کودکـــی را ســـن زیـــر 18 ســـال تعریـــف 
نماییـــم مـــی تـــوان گفـــت در ایـــران بـــا واقعیـــِت 
ازدواج کـــودکان مواجـــه هســـتیم. در قانـــون حداقـــل 
ـــران  ـــرای پس ـــال و ب ـــران 13 س ـــرای دخت ـــن ازدواج ب س
ـــون  ـــان قان ـــی در هم ـــت ول ـــده اس ـــن ش ـــال تعیی 15 س
ـــت ازدواج در  ـــکان ثب ـــاد ام ـــور ایج ـــه منظ ـــتثناء ب ـــه اس س

ســـنین پایین تـــر نیـــز وجـــود دارد. 
 در حـــال حاضـــر آمـــار ایـــن گونـــه ازدواج هـــا در 
ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــزار نف ـــا 50 ه ـــن 40 ت ـــاالنه بی ـــران س ای
ـــت.  ـــران اس ـــتر از پس ـــران بیش ـــهم دخت ـــان س ـــن می در ای
ـــت  ـــاری ثب ـــالنامه آم ـــت و در س ـــه نیس ـــار محرمان ـــن آم ای
ـــود  ـــم موج ـــوال ه ـــت اح ـــازمان ثب ـــایت س ـــوال و در س اح

ـــت.  اس
ـــگاه  ـــوع ن ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــد زاوی ـــد از چن ـــا بای م
کنیـــم: یکـــی اینکـــه آیـــا ایـــن مســـأله بـــا قانـــون 
ـــان را در  ـــور خودم ـــون کش ـــا قان ـــر م ـــرت دارد؟ اگ مغای
ـــران  ـــال و پس ـــر 13 س ـــران زی ـــم، ازدواج دخت ـــر بگیری نظ
ـــر از  ـــا اگ ـــرت دارد. ام ـــون مغای ـــا قان ـــال ب ـــر 15 س زی
ـــا  ـــم، آی ـــرون بیایی ـــی بی ـــای قانون ـــره محدودیت ه دای
ـــود؟  ـــادر ش ـــاله م ـــرد 13س ـــرد ف ـــه می پذی ـــرف جامع ع
ـــواده را  ـــک خان ـــد ی ـــاله می توان ـــرد 13س ـــک ف ـــا ی آی
ـــی اش را  ـــریک زندگ ـــواده ش ـــا خان ـــی ب ـــط اجتماع و رواب
ـــی  ـــار منطق ـــی رفت ـــرایط بحران ـــد؟ و در ش ـــت کن مدیری

ـــد؟ ـــته باش داش
ـــته  ـــن حـــوزه داش ـــی در ای ـــل کل ـــک تحلی ـــم ی ـــر بخواهی اگ
ـــر  ـــی اگ ـــه حت ـــم ک ـــان کنی ـــه بی ـــن گون ـــد ای ـــیم بای باش
از نظـــر فیزیکـــی و جســـمی هـــم ازدواج بـــرای ایـــن 
ـــی  ـــی و اجتماع ـــوغ روان ـــد، بل ـــاد نکن ـــکلی ایج ـــراد مش اف
ـــن  ـــت تأمی ـــم در ازدواج اس ـــأله مه ـــک مس ـــاً ی ـــه طبیعت ک
ــادر  ــد مـ ــور می توانـ ــودک چطـ ــک کـ ــود. یـ نمی شـ
ـــن  ـــه همی ـــد؟ ب ـــت کن ـــر را تربی ـــودک دیگ ـــک ک ـــود و ی ش
ـــن  ـــده در حی ـــام ش ـــی انج ـــای کارشناس ـــل در بحث ه دلی
اصـــاح قانـــون ازدواج و بـــه منظـــور افزایـــش ســـن 
ــای  ــال تحلیل هـ ــه 13 سـ ــال بـ ــر از 9 سـ ازدواج دختـ
ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــود داش ـــاط وج ـــن ارتب ـــادی در ای زی
ـــد،  ـــف ش ـــون تعری ـــه در قان ـــتثنائی ک ـــه اس ـــود س ـــا وج ب
ـــم  ـــنتی را ه ـــای س ـــان مرزه ـــون، هم ـــق قان ـــوان طب می ت

ـــت. ـــده گرف نادی
ـــن  ـــی ای ـــه وقت ـــت ک ـــوع آن اس ـــن موض ـــر ای ـــه دیگ زاوی
ـــن  ـــند، ممک ـــی باش ـــی خوب ـــریک زندگ ـــد ش ـــراد نتوانن اف
اســـت در همیـــن ســـنین طـــاق بگیرنـــد. در کشـــور، 
ـــه  ـــاله ای ک ـــرد 13-14س ـــم؛ ف ـــال داری ـــر 18س ـــاق زی ط
ـــان  ـــرده، ناگه ـــی نک ـــد و کودک ـــوغ را می گذران دوران بل
ـــا مشـــکات عمیـــق  ـــرد ب ـــن ف ـــرد شـــده اســـت. ای ـــا م زن ی
ـــن  ـــات ای ـــی اوق ـــد و بعض ـــد ش ـــر خواه ـــی درگی و فراوان
ـــادی  ـــختی زی ـــا س ـــه ب ـــت ک ـــدری اس ـــه ق ـــکات ب مش
مجبـــور بـــه طـــاق می شـــود. جامعـــه مـــا بـــه ایـــن 
ـــن  ـــد و ای ـــاق می زن ـــب ط ـــر برچس ـــان عم ـــا پای ـــرد ت ف

ـــد.  ـــد مان ـــی خواه ـــر روی او باق ـــب ب برچس

متأســـفانه در دیـــدگاه معیـــوب جامعـــه مـــا، فـــرد طاق گرفتـــه مثـــل ماشـــین چکـــش 
ـــادی  ـــی زی ـــار روان ـــات و فش ـــده تبع ـــی، در آین ـــن جدای ـــِت ای ـــت و واقعی ـــورده اس خ
ـــه  ـــد ب ـــته باش ـــم نداش ـــی ه ـــتوانه خانوادگ ـــرد پش ـــن ف ـــر ای ـــت. اگ ـــد داش ـــرای او خواه ب
ـــرایطی  ـــن ش ـــت در چنی ـــاق نادرس ـــک ط ـــا ی ـــه بس ـــود. چ ـــتر می ش ـــکاتش بیش ـــب مش مرات
حتـــی می توانـــد زمینـــه گرایـــش بـــه آســـیب های اجتماعـــی دیگـــر را نیـــز فراهـــم 
ـــه  ـــردی ک ـــرد. ف ـــد ک ـــت خواه ـــه پرداخ ـــه جامع ـــت ک ـــه ای اس ـــدی هزین ـــث بع ـــد. بح کن
ـــد و  ـــروع کن ـــده ش ـــی را در آین ـــی خوب ـــک زندگ ـــد، ی ـــل ده ـــه تحصی ـــت ادام می توانس
ـــه  ـــان مرحل ـــود، در هم ـــوب ش ـــور محس ـــانی کش ـــروی انس ـــه نی ـــی از چرخ ـــوان بخش ـــه عن ب
ـــت  ـــتادن و حرک ـــاره ایس ـــوان دوب ـــع ت ـــر مواق ـــًا در اکث ـــود و عم ـــر می ش ـــان زمین گی چن
ـــال  ـــوان مث ـــه عن ـــه دارد: ب ـــرای جامع ـــم ب ـــات دیگـــری ه ـــر آن تبع ـــاوه ب ـــدارد. ع کـــردن را ن
ـــت  ـــه حمای ـــه ارائ ـــور ب ـــت مجب ـــد، دول ـــته باش ـــت داش ـــت دول ـــه حمای ـــاز ب ـــه نی چنانچ
ـــادی  ـــه ی زی ـــود هزین ـــوع خ ـــن موض ـــه ای ـــود ک ـــی ش ـــرد م ـــن ف ـــه ای ـــی ب ـــای اجتماع ه
ـــده  ـــد ش ـــدی متول ـــن ازدواج فرزن ـــر ای ـــه در اث ـــد. چنانچ ـــی نمای ـــل م ـــت تحمی ـــه دول را ب
ـــد را  ـــن فرزن ـــی ای ـــی از آن، زندگ ـــاق ناش ـــت و ط ـــن ازدواج نادرس ـــوارض ای ـــد، ع باش
ـــاله  ـــن مس ـــم در ای ـــگاه کنی ـــرف ن ـــر ط ـــذا از ه ـــد داد. ل ـــرار خواه ـــر ق ـــت تاثی ـــز تح نی
ـــه.  ـــر و جامع ـــه، همس ـــواده، بچ ـــاظ خان ـــه از لح ـــودش چ ـــاظ خ ـــه از لح ـــت؛ چ ـــودی نیس س
ـــد  ـــکات می توان ـــن مش ـــد؛ ای ـــد ش ـــارض خواه ـــم ع ـــری ه ـــکات دیگ ـــاق مش ـــد از ط بع
ـــکلی  ـــچ ش ـــه هی ـــه ب ـــود ک ـــی ش ـــروز رفتارهای ـــث ب ـــد و باع ـــرد وارد کن ـــه ف ـــارهایی را ب فش

ـــی و ... ـــی، همسرکش ـــل خودکش ـــرد مث ـــرل ک ـــت و کنت ـــوان آن را مدیری نت

آیا شما این مسأله را به مثابه یک آسیب اجتماعی می بینید؟
نـــه ازدواج و نـــه طـــاق آســـیب محســـوب نمی شـــوند. ولـــی ازدواج 
ـــای  ـــیب ه ـــرای آس ـــتری ب ـــد بس ـــت، می توان ـــاق نادرس ـــت و ط نادرس
اجتماعـــی باشـــند؛ حتـــی ازدواج کـــودکان اگـــر بـــر مبنـــای قانـــون 

باشـــد، بـــه خـــودی خـــود آســـیب زننده نیســـت. 
در مناطـــق حاشـــیه ای بـــه دلیـــل عامـــل هایـــی از قبیـــل اعتیـــاد 
ـــیاری از  ـــی، ازدواج بس ـــه مخدرهـــای صنعت ـــواده خصوصـــاً ب شـــدید خان
ـــوب  ـــودک محس ـــروش ک ـــه ف ـــه منزل ـــی ب ـــز ایران ـــر و نی ـــودکان مهاج ک
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــددکاران اجتماع ـــش م ـــما نق ـــر ش ـــه نظ ـــود. ب ـــی ش م
ـــد  ـــه کنن ـــری و مداخل ـــه میانجی گ ـــن قضی ـــد در ای ـــه بای ـــرادی ک اف
ـــد و  ـــازی کنن ـــان س ـــوزه جری ـــن ح ـــت گذاری ای ـــی در سیاس ـــه نوع و ب

ـــت؟ ـــد، چیس ـــم کنن ـــن را فراه ـــر قوانی ـــتر تغیی بس
مـــددکاران در چنـــد بخـــش می تواننـــد ایفـــای نقـــش داشـــته باشـــند: 
ــانی و  ــرای اطاع رسـ ــزی بـ ــا برنامه ریـ ــش هـ ــن بخـ ــی از ایـ یکـ
ـــر  ـــردم در ه ـــاز م ـــا نی ـــد متناســـب ب ـــاط بای ـــن ارتب ـــازی اســـت. در ای آگاه س
ـــور،  ـــه ای مح ـــد؛ در منطق ـــن کنن ـــی را تعیی ـــای آموزش ـــه ای اولویت ه منطق
ـــروش  ـــه ای ف ـــت؛ در منطق ـــن اس ـــونت والدی ـــه ای خش ـــت؛ در منطق ـــر اس فق
ـــادری  ـــا نام ـــدری ی ـــور، ناپ ـــر مح ـــر دیگ ـــه دیگ ـــت؛ در منطق ـــودک اس ک
ـــنجی  ـــاز س ـــام نی ـــد از انج ـــه دارد. بع ـــر منطق ـــرایط ه ـــه ش ـــتگی ب ـــت؛ بس اس
بایســـتی برنامه ریـــزی آموزشـــی در راســـتای ارائـــه اطاعـــات درســـت 
ـــایر  ـــه س ـــم ب ـــن و ه ـــه والدی ـــم ب ـــودکان ه ـــه ک ـــم ب ـــرد؛ ه ـــام گی انج
ـــت  ـــئول ثب ـــًا مس ـــتند، مث ـــال کار هس ـــوزه در ح ـــن ح ـــه در ای ـــانی ک کس
ازدواج و طـــاق. حـــوزه دیگـــری کـــه مـــددکاران می تواننـــد حضـــور 
ـــد  ـــور دارن ـــا حض ـــه بچه ه ـــت ک ـــی اس ـــند محیط های ـــته باش ـــال داش فع
ـــی. ـــای مذهب ـــی و هیأت ه ـــکل های غیردولت ـــجد، تش ـــه، مس ـــل: مدرس مث

ـــراد  ـــه اف ـــا ک ـــت. آنج ـــه اس ـــددکاران مداخل ـــش م ـــر، نق ـــش دیگ در بخ
بـــه هـــر دلیلـــی دچـــار مشـــکاتی می شـــوند. مداخلـــه در مـــددکاری 
ـــد؛ در  ـــع باش ـــه موق ـــد؛ ب ـــی باش ـــد: تخصص ـــته باش ـــی داش ـــه ویژگ ـــد س بای
ـــات  ـــع خدم ـــه موق ـــوند، ب ـــایی ش ـــراد شناس ـــع اف ـــه موق ـــد. ب ـــترس باش دس
ـــد  ـــی بتوانن ـــه راحت ـــد و ب ـــه تخصصـــی باش ـــی ک ـــد، خدمات ـــت نماین را دریاف
ـــوزه  ـــن ح ـــددکاران در ای ـــند. م ـــته باش ـــی داش ـــات دسترس ـــه آن خدم ب
ـــه  ـــی و چ ـــش دولت ـــه در بخ ـــند؛ چ ـــته باش ـــش داش ـــای نق ـــد ایف می توانن

ـــی. ـــر دولت ـــش غی در بخ
ـــا  ـــته ی ـــی داش ـــه ازدواج ناموفق ـــت ک ـــرادی اس ـــه اف ـــوط ب ـــوم مرب ـــش س بخ
ـــد  ـــراد بع ـــن اف ـــده اند. ای ـــی ش ـــار اختافات ـــل دچ ـــر دلی ـــه ه در ازدواج ب
ـــن  ـــه ای ـــد. ب ـــی بازگردن ـــه زندگ ـــش ب ـــا آرام ـــد ب ـــد بتوانن ـــه بای از مداخل
ـــاً  ـــود. طبیعت ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــطح س ـــگیری س ـــازی و پیش ـــش توانمندس بخ
ـــک و دو  ـــطح ی ـــگیری س ـــم در پیش ـــش و ه ـــن بخ ـــم در ای ـــددکاران ه م

ـــند. ـــته باش ـــش داش ـــد نق می توانن
ـــام  ـــه انج ـــی ک ـــت؛ پژوهش های ـــنجی اس ـــددکاران در نیازس ـــر م ـــش دیگ نق
می دهنـــد و اولویت هـــا را اســـتخراج می کننـــد.  بـــا اینکـــه ممکـــن 
ـــان  ـــند؛ کارش ـــته باش ـــوری نداش ـــه حض ـــن برنام ـــس از آن در تدوی ـــت پ اس
ـــوری دارد  ـــش مح ـــددکار نق ـــع م ـــی مواق ـــت. بعض ـــذار اس ـــیار تأثیرگ بس
ـــد؛  ـــی کن ـــا م ـــات ایف ـــه خدم ـــش را در ارائ ـــترین نق ـــودش بیش ـــی خ یعن
ـــوان  ـــه عن ـــت؛ ب ـــم اس ـــک تی ـــی از ی ـــر او عضوی ـــع دیگ ـــی مواق ـــا در بعض ام
ـــوزش  ـــد آم ـــودش نمی توان ـــه خ ـــددکاری ک ـــارداری، م ـــش ب ـــال در بخ مث
ـــن  ـــص ای ـــه تخص ـــی ک ـــان کس ـــد می ـــطه ای باش ـــد واس ـــا می توان ـــد ام ده
ـــه  ـــی ب ـــات آموزش ـــن خدم ـــا ای ـــاردار، ت ـــان ب ـــوع را دارد و مددجوی موض

ـــود.  ـــه ش ـــان ارائ آن
ـــی  ـــه جغرافیای ـــه منطق ـــدود ب ـــه مح ـــی ک ـــددکار اجتماع ـــر م ـــش دیگ نق
ـــوارض،  ـــت ازدواج و طـــاق کـــودکان و ع ـــل وضعی خاصـــی نمی شـــود، تحلی
ـــد  ـــا را بای ـــن تحلیل ه ـــپس ای ـــت. س ـــور اس ـــل آن در کش ـــا و عوام پیامده

ـــد. ـــکاس ده ـــوط انع ـــؤوالن مرب ـــت گذاران و مس ـــه سیاس ب

ـــن  ـــون آیی ـــاده 66 قان ـــه م ـــوط ب ـــددکاری مرب ـــت م ـــر فعالی ـــش دیگ بخ
ــم  ــکل ها هـ ــه تشـ ــون کـ ــن مضمـ ــا ایـ ــد بـ ــری جدیـ ــی کیفـ دادرسـ
ـــزرگ در  ـــاق ب ـــک اتف ـــن ی ـــود. ای ـــی ش ـــد، م ـــوا نماین ـــرح دع ـــد ط می توانن
ـــون  ـــن قان ـــا ای ـــه م ـــردم ک ـــرح ک ـــارک مط ـــی در دانم ـــن زمان ـــت. م ـــا اس دنی
ـــت  ـــی در اینترن ـــه فارس ـــا ب ـــان ج ـــد؛ هم ـــاور نمی کردن ـــی ب ـــم ول را داری
ـــد.  ـــرده بودن ـــب ک ـــا تعج ـــد. آنه ـــدا ش ـــون پی ـــن قان ـــم و ای ـــتجو کردی جس
ـــه  ـــه س ـــد ب ـــددکاران بای ـــت. م ـــی اس ـــری اجتماع ـــک مطالبه گ ـــش ی ـــن نق ای
ـــه  ـــهروند ک ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ـــند: 1ـ ب ـــر باش ـــوزه درگی ـــن ح ـــل در ای دلی
ـــوان  ـــه عن ـــند. 2ـ ب ـــاس باش ـــان حس ـــوق شهروندی ش ـــه حق ـــبت ب ـــد نس بای
ـــا  ـــا آنه ـــه ب ـــانی ک ـــه کس ـــهروندی  را ب ـــوق ش ـــد حق ـــص بای ـــک متخص ی
ـــات  ـــازمان ها و موسس ـــوان س ـــه عن ـــد. 3ـ ب ـــوزش دهن ـــد، آم ـــروکار دارن س
ـــای  ـــا در ایف ـــازی آنه ـــد س ـــور توانمن ـــه منظ ـــی، ب ـــر دولت ـــی و غی ـــم از دولت اع
ـــامِ  ـــوان ع ـــا عن ـــر را ب ـــش دیگ ـــوزه. بخ ـــن ح ـــری در ای ـــه گ ـــش مطالب نق
»حساس ســـازی« نـــام می گـــذارم. بـــه طـــرق مختلـــف: برگـــزاری جلســـه، 
ـــن  ـــد ای ـــه بتوانن ـــی ک ـــر طریق ـــه ه ـــانه و ب ـــزارش، رس ـــر، گ ـــد، خب بازدی
ـــام  ـــما قصـــد انج ـــه ش ـــن کاری ک ـــد. همی ـــش بدهن ـــه افزای ـــیت را در جامع حساس

ـــد. آن را داری
ـــت  ـــانی اس ـــه کس ـــی ب ـــع اجتماع ـــی مناب ـــددکاران، معرف ـــر م ـــای دیگ ـــش ه نق
ـــی  ـــرای معرف ـــازی ب ـــی زمینه س ـــتند و حت ـــوع هس ـــن موض ـــا ای ـــط ب ـــه مرتب ک
ـــد  ـــور هن ـــتند. در کش ـــودکان هس ـــا ک ـــاط ب ـــه در ارتب ـــانی ک ـــه کس ـــن ب قوانی
ـــب  ـــن تصوی ـــاع قوانی ـــه ی آن ارج ـــا وظیف ـــه تنه ـــت ک ـــود داش ـــه ای وج موسس

ـــود. ـــط ب ـــات مرتب ـــا و موسس ـــازمان ه ـــه س ـــده ب ش
ـــته  ـــد داش ـــه می توانن ـــن زمین ـــی را در ای ـــای مختلف ـــددکاران نقش ه در کل م

ـــند.  باش

تصویرگر - سعیده رضایی بدر

»او« آخرش را می کشید. هفته  ی پیش توی دفتر خانه ی علم نشسته بودم که آمد و گفت: »عمووووو ؟« قصه اپوریق» ابغبون« :  



شماره 15 
اسفند  1395

شماره 15 
اسفند  1395 7071

حتـــی اگـــر از نظـــر فیزیکـــی و 
جســـمی هـــم ازدواج بـــرای ایـــن 
افـــراد مشـــکلی ایجـــاد نکنـــد ولـــی 
ـــی و اجتماعـــی  ـــوغ روان ـــاً بل طبیعت
ازدواج  یـــک مســـأله مهـــم در 
ــود. ــن نمی شـ ــه تأمیـ ــت کـ اسـ

 ولی شدنباید این طوری می شد،
اول شخِص ظالم، دوم شخِص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛

اگر غایب باشیم، ظلمت فزونی می گیرد!

روایت سوم شخص حارض

مسعود  بابایی

ــه هســـت و  ــم راحلـ ــم و دیدیـ ــه  علـ ــم خانـ رفتیـ
ــداش  ــت پیـ ــم هیچ وقـ ــر هـ ــه. دیگـ ــادرش نـ مـ
ــه  ــود بـ ــه ای را داده بـ ــط آدرس خانـ ــد. فقـ نشـ
ــری  ــراغ آن آدرس و پیگیـ ــم سـ ــا. رفتیـ بچه هـ
کردیـــم و فهمیدیـــم پـــدر خانـــواده ی ســـاکن آن 
ـــر  ـــابقاً همس ـــرده- س ـــوت ک ـــراً ف ـــه اخی ـــه- ک خان
صیغـــه ای مـــادر راحلـــه بـــوده اســـت و راحلـــه 
فرزنـــد او اســـت. در وصیت نامـــه  اش هـــم نوشـــته 
کـــه مـــن چنیـــن دختـــری دارم و یـــک دنـــگ 
ـــه را  ـــرای راحل ـــت. ماج ـــه اوس ـــق ب ـــه متعل از خان
ـــه  ـــه را ک ـــم و راحل ـــواده اش گفتی ـــرای خان ـــه ب ک
دیدنـــد، راحلـــه را پذیرفتنـــد، بـــا خوشـــحالی و 
ـــواده اش.  ـــش خان ـــت پی ـــه رف ـــاد. راحل ـــتقبال زی اس
ـــه   ـــم مدرس ـــم، فهمیدی ـــرش بودی ـــه پیگی ـــا ک بعد ه
ـــی مـــی رود و اوضـــاع بســـیار خـــوب و مناســـبی  خوب

دارد. 
ـــت  ـــده اس ـــام ش ـــم تم ـــر می کردی ـــه فک ـــری ک دخت
ـــم  ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــا دس ـــام دنی ـــگار تم ـــان ان و ناگه

ـــد.  ـــده کنن ـــا زن ـــد را در م ـــا امی ـــد ت دادن

راحلـــه را تـــوی دروازه غـــار، درون یـــک زیرزمیـــن پیـــدا 
ـــه ای کـــه  ـــاد داشـــت و خان ـــادری کـــه شـــدیداً اعتی ـــا م ـــم. ب کردی
ـــت  ـــه کیس ـــدر راحل ـــود پ ـــوم نب ـــود. معل ـــادان ب ـــوق معت ـــماً پات رس
و کجاســـت. هـــر بـــار ســـر می زدیـــم بـــه راحلـــه، می دیدیـــم 
ـــدار  ـــای بی ـــه ن ـــت و راحل ـــه اس ـــواد گرفت ـــه را دود م کل خان
ـــت و  ـــازگاری نداش ـــر س ـــا س ـــا م ـــم ب ـــادرش ه ـــدارد. م ـــدن ن ش
ـــم.  ـــه  عل ـــم خان ـــی می آوردی ـــک مصیبت ـــا ی ـــار ب ـــه را هر ب راحل
ـــوروز  ـــد ن ـــالت عی ـــه تعطی ـــم ب ـــه خوردی ـــا این ک ـــت، ت می گذش
ـــان  ـــم در خانه  ش ـــه، دیدی ـــراغ راحل ـــم س ـــه رفتی ـــد ک ـــد از عی و بع
ـــم  ـــم و فهمیدی ـــو کردی ـــت. پرس و ج ـــی نیس ـــد و کس ـــل زده ان را قف
مـــادرش از هـــر همســـایه چیـــزی دزدیـــده و خانـــه را هـــم خالـــی 
کـــرده و رفتـــه و راحلـــه را هـــم بـــا خـــودش بـــرده. بـــه هـــر جـــا 
ـــا،  ـــتی، کالنتری ه ـــود. بهزیس ـــه نب ـــانی از راحل ـــم، نش ـــر زدی س
ــارک  ــای پـ ــراغ موادفروش هـ ــی سـ ــتان ها و ... . حتـ بیمارسـ
ـــند. دو  ـــته باش ـــادرش داش ـــه و م ـــری از راحل ـــاید خب ـــم ش رفتی
ـــر  ـــه و ناامیدت ـــال راحل ـــتن دنب ـــود گش ـــده ب ـــا ش ـــاه کار م ـــه م س
ــه را  ــادرش راحلـ ــه مـ ــم کـ ــال می دادیـ شـــدن. حتـــی احتمـ
ـــه  ـــت. راحل ـــد و رف ـــام ش ـــم تم ـــر می کردی ـــد. فک ـــه باش فروخت
ـــم  ـــم پذیرفتی ـــرش ه ـــم. آخ ـــان را می خوردی ـــد. خودم ـــود ش ناب

ـــد.  ـــی ش ـــد، ول ـــوری می ش ـــن ط ـــد ای ـــه نبای ک
بعـــد از ســـه چهـــار مـــاه از خانـــه  علـــم زنـــگ زدنـــد کـــه: 
»مـــادرش، راحلـــه رو آورده خانـــه  علـــم و میگـــه می خـــوام 

بیـــاد این جـــا ... « 
ـــت  ـــم از دس ـــر می کردی ـــه فک ـــه ای ک ـــم. بچ ـــاخ درآورده بودی ش
رفتـــه را مـــادری کـــه می دانســـتیم هیـــچ دل خوشـــی از مـــا 
ـــود  ـــته ب ـــود و گذاش ـــودش آورده ب ـــت های خ ـــا دس ـــدارد ب ن

ـــم.  ـــه  عل خان

ـــوده  ـــذار ب ـــزان تاثیرگ ـــه می ـــه چ ـــددکاران ب ـــوزه، م ـــن ح ـــا االن در ای ت
ـــد؟ ان

ـــددکاران  ـــام م ـــد و ن ـــر باش ـــودک مدنظ ـــا ک ـــدارد کار ب ـــکان ن ـــًا ام اص
اجتماعـــی مطـــرح نشـــود. میـــزان تاثیرگـــذاری بـــه نـــوع نـــگاه مـــا 
بـــه حـــوزه مـــددکاران اجتماعـــی بســـتگی دارد. یـــک نـــگاه ســـنتِی 
مشـــکل محور و یـــک نـــگاه نویـــن آینده نگـــر و ســـامت نگر داریـــم. 

ـــتند. ـــم هس ـــا ه ـــاوت ب ـــًا متف ـــا کام اینه
شما فکر می کنید مسئولیت این پدیدۀ )ازدواج کودکان( بیشتر بر عهده کدام نهاد 

اجتماعی یا دولتی است؟
ـــای  ـــانه، نهاده ـــی، رس ـــای اجتماع ـــواده، نهاده ـــت: خان ـــه هس ـــده هم ـــر عه ب
فرهنگـــی و مذهبـــی. در بخـــش پیشـــگیری و اطاع رســـانی بـــه معنـــای 
ـــه  ـــد. ب ـــرار گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــد م ـــی توانن ـــا م ـــه ظرفیت ه ـــام، هم ع
هیـــچ وجـــه ظرفیت هـــا را نبایـــد اولویت بنـــدی کـــرد. بـــه عنـــوان 
ـــی، وزارت ورزش  ـــکل های غیردولت ـــتی، تش ـــرورش، بهزیس ـــوزش پ ـــال آم مث
ـــد(  ـــده باش ـــف ش ـــم تعری ـــال ه ـــر 15س ـــراد زی ـــرای اف ـــر ب ـــان )اگ و جوان

ـــد. ـــش دارن ـــأله نق ـــن مس ـــی در ای همگ
ـــی را در  ـــی خاص ـــر متول ـــن ام ـــرای ای ـــوان ب ـــد نمی ت ـــی می فرمایی یعن

ـــت؟ ـــر گرف نظ
ـــته  ـــی داش ـــی خاص ـــه متول ـــت ک ـــی نیس ـــأله از جنس ـــن مس ـــون ای ـــر؛ چ خی

ـــت. ـــی اس ـــن بخش ـــته ای و بی ـــن رش ـــن کار، بی ـــت ای ـــد. ماهی باش

 پیش بینی شما از آینده این مساله چیست و چه تصویری در آینده از این 
پدیده ترسیم می کنید؟

ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــد. جامع ـــد ش ـــر خواه ـــه کمت ـــت ک ـــن اس ـــی ای پیش بین
ـــر  ـــال اخی ـــای ده س ـــر آماره ـــت. اگ ـــده اس ـــاس تر ش ـــوع حس ـــن موض ای
ـــت  ـــای ثب ـــل در ازدواج ه ـــه حداق ـــود ک ـــی ش ـــاهده م ـــود، مش ـــی ش بررس
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــت. جامع ـــته اس ـــد نداش ـــه رش ـــد رو ب ـــا رون ـــده، آماره ش
ـــکاتی از  ـــار مش ـــر دچ ـــد و کمت ـــد ش ـــر خواه ـــات آگاه ت ـــوع موضوع ـــن ن ای
ـــم  ـــه آن را خواهی ـــه همیش ـــد ک ـــک نکنی ـــی ش ـــویم. ول ـــت می ش ـــن دس ای
ـــر ازدواج  ـــال حاض ـــد.  در ح ـــاوت ش ـــه آن بی تف ـــبت ب ـــد نس ـــت و نبای داش
ـــر  ـــذرد، کمت ـــان بگ ـــه زم ـــر چ ـــم، ه ـــل داری ـــر از قب ـــال را کمت ـــر 13س زی
ــر  ــد؛ مگـ ــت نمی کننـ ــا را ثبـ ــن ازدواج هـ ــا ایـ ــود؛ دفترخانه هـ می شـ
برخـــی مـــوارد مثـــل افغان هایـــی کـــه بـــا بچه هـــای ایرانـــی ازدواج 
ـــی  ـــدازه کاف ـــه ان ـــیت ب ـــد. در کل حساس ـــت نمی کنن ـــد و آن را ثب می کنن
ـــد. ـــمت می رون ـــن س ـــه ای ـــر ب ـــت کمت ـــرِ ثب ـــت و دفات ـــده اس ـــاد ش ایج

گفتم:» چیهههههه؟«
- » اسمت چیه؟«

- »حسین. برا چی می خوای؟«
هیچی نگفت و دوید و رفت. 

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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نشست  ها
گزارش نشست های برگزار شده در 

باشگاه هواداراِن جمعیت امام علی)ع( 

گردآوری: فریبا کربالیی

سخنران: شارمین میمندی نژاد، 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 جنگ ها آسیب زدن به کودکان و زنان یکی از استراتژ ی های پیروزی است، این عمل 

برای تضعیف روحیه طرفین درگیر در جنگ انجام می گیرد از طرف دیگر در سیستم تربیتی 
کودکان،نسل به نسل تعلیمات جنگی انتقال داده می شود. در حقیقت، دنیای ما از راه های 

مختلف، مفهوم جنگ را به کودکان می آموزد. که این تعالیم از طریق مفاهیم مذهبی، ملی و 
تمدنی صورت می گیرد.

در ادامه، این نشست با تبین ابعاد مختلف جنگ و اثرات آن بر روی کودکان پایان یافت.

سخنرانان:  زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی)ع(  شهناز دوستی، همسر 
امید عباسی

رحیمی: اگر جامعه ای اخاق 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( تاش کرده بود که از کپسولها استفاده کند، 

ولی متاسفانه کپسولها خالی بوده اند.

سخنرانان:  دکتر جان اهلل کریمی مطهر، استاد زبان و ادبیات روسی در دانشگاه 
تهران  . دکتر میترا پازوکی زاده، وکیل دادگستری و استاد جزا و جرم شناسی در 

دانشگاه آزاد واحد دماوند؛  مرتضی  کی منش، 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 کی منش با بازخوانی قسمت هایی از پداگوژیکی، به ذکر نکاتی درباره 

خشونت و راهکارهای برطرف شدن این معضل اجتماعی پرداخت.
در ادامه دکتر جان اهلل کریمی مطهر درباره پرداختن ادبیات روسیه به معضات در مسائل 

اجتماعی به سخنرانی پرداختند. او با بیان اینکه ادبیات روسیه اقیانوس بی کران و پرفراز 
و نشیبی است که حتی کمونیست ها قادر به زدن مُهر سکوت به دهان آنها نشدند، افزود: 

نویسندگان آثار روسی همچون ستاره هایی تابناک در آسمان ادبیات می درخشند و آثارشان 
عاوه بر داشتن جنبه های ادبی دارای جنبه های اجتماعی است که دردهای جامعه را بازتاب 
داده اند. بسیاری از آثار روسی بر پایه بیان بی عدالتی های اجتماعی استوار است و در آن ها 

به تغییراتی که رفتار بزرگساالن بر روحیات کودکان می گذارد، 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 خاصه ای 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 زندان ها 
و کانون های اصاح و تربیت به جای اصاح، فرد جرم های جدیدی یاد می گیرد و فرضا 
جاعلی حرفه ای می شود. در شرایط فعلی مجرمین 10 پله جلوتر از ضابطین قانون هستند و 

مجرمین مدام روش های جدیدی یاد می گیرند اما قوانین تغییر نمی کند.
پازوکی زاده علت ریشه ای جرم های کودک را عدم کفایت محبتی دانست که کودک باید در 

خانواده ببیند.
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.
- سامت وسایل ارتباط جمعی.

- ایجاد و تجهیز کانون اصاح تربیت و استخدام افراد دلسوز.
-  برچسب نزدن به افراد )وی در این مورد توضیح داد زمانی که یک بار به فردی لقبی 

نسبت داده شود، فرد این لقب را باور می کند چه این لقب دزد باشد چه باهوش(

سخنرانان: حمیده بانوعنقا، همسر مرحوم اکبر رادی دکتر عطاءاهلل کوپال، مدرس، 
محقق و منتقد تئاتر بهزاد صدیقی،  نمایش نامه نویس شارمین میمندی نژاد

در این مراسم حمیده بانو عنقا، همسرمرحوم اکبر رادی؛ دکتر عطاءاهلل کوپال، مدرس، 
محقق و منتقد تئاتر؛ بهزاد صدیقی نمایش نامه نویس، پژوهشگر، منتقد و کارگردان؛ شارمین 

میمندی نژاد نویسنده، کارگردان و موسس جمعیت امام علی)ع(؛ مرتضی کی منش فعال 
اجتماعی و از اعضای این تشکل و  جمعی از عاقمندان 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 تاریخ نگاری پرداخته باشد، بلکه او با هنر خود رخدادهای تاریخی 
را بازتاب داده است. آثار او قهرمان بی عیِب مطلق و ضدقهرمان پرعیِب مطلق ندارد. حتی 

اگر ضدقهرمان کار پلیدی انجام می دهد، در آن لحظه صرفا یک انسان است که مقابل قهرمان 
ایستاده است و همه ما ممکن است خطا کنیم. رادی بیانیه صادر نمی کند، بلکه با ظرافتی 

هنرمندانه نقص های جامعه خود را تصویر می کند.
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 می نگریم 
می توانیم خود را و یا بخشی از وجود خود را در میان شخصیت های نمایشنامه های او پیدا 

کنیم. می توانیم رنگ گمشده ای از منشور رنگارنگ هویت ایرانی خود را در درخشش 
چشم های قهرمانان آثار اکبر رادی بیابیم.

در ادامه شارمین میمندی نژاد گفت: استاد رادی خود یک اثرِ زنده  سترگ و ماندگار است؛ 
اما به واسطه زنده بودن رادی است که آثارش زنده هستند، نه برعکس!

او گفت: رادی فردی اخاق گرا، با روحی پاک و حساس به رنج های دیگران بود. در آخرین 
دیدار خود با استاد، برایشان از جمعیت امام علی )ع( و خدمات داوطلبانه ای گفتم که برای 

کمک به حاشیه نشینان و دردمندان اجتماع انجام می دهد و استاد تحت تأثیر قرار گرفته و 
گریستند؛ این اشک های عزیز برای من اتمام حجتی بود به جهت ادامه دادن این راه.

دنیای ما از راه های مختلف، مفهوم جنگ را به کودکان می آموزد

اگر جامعه ای اخالق مدار باشد، 
خیلی نیاز به نیروهای بازدارنده قوی ندارد

بسیاری از آثار روسی بر پایه بیان بی عدالتی های اجتماعی استوار است

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

نشست »مفهوم کودکی در توسعه ی صلح جهانی«

نشست »نقش فداکاری درافزایش سرمایه های اجتماعی« به 
مناسبِت سالگرِد شهادت امید عباسی، آتش نشاِن فداکار

نشست »کودکان معارض با قانون در آینه ادبیات روسیه«

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

دوشنبه 29 شهریور

یکشنبه 1 1 مهر

پنجشنبه 5 1  مهر

جمعه9مهر

زیرش نوشته بود » من همه  ی شما را دوست دارم«.فردایش دیدم روی وایت بُرد دفتر، یک نقاشی چسبانده اند که رویش اسم مربی ها است. قصه اپوریق» ابغبون« :  
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سخنرانان:  دکتر علی کاظمی، مدیرکل فني قوه قضائیه. خانم حاجی محمدعلی، وکیل دادگستری . 
ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان

گزارش هاي جمعیت امام  علي)ع( نشان مي دهد با وجود تغییر قوانین و اعام اعاده دادرسي 
براي پرونده هایي که به پیش از سال 92 برمي گردد، هنوز تعداد زیادي از آنها باتکلیف هستند 

و به مرحله اعاده دادرسي نرسیده اند. در این میان، سازمان هاي غیردولتي فعال در زمینه حقوق 
کودکان، که به روش های مختلف، اقدام به جمع آوري اطاعات مربوط به کودکان در معرض 

اعدام می کنند هم با مشکات عدیده اي مواجه  هستند.
این در حالی است که به عقیده بسیاری از فعاالن حقوق کودک، اگر الیحه حمایت از کودکان و 

نوجوانان که سال هاست در نوبت تصویب است به صحن مجلس برود می تواند تا حدود زیادی به 
رفع بسیاری از مشکات مربوط به جرم انگاری بزهکاری های کودکان کمک کند زیرا بسیاری از 

موارد از جمله تعریف سن کودکی)ماده یک الیحه( در آن به وضوح مشخص شده است.
در این نشست، دکتر علي کاظمي، مدیرکل فني قوه قضائیه؛ خانم حاجي علي محمدي، وکیل 

دادگستري؛ خانم ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت  مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و اعضای 
فعال جمعیت امام علی)ع(، در این زمینه به واکاوي زوایاي مختلف تأثیر قانون بر جلوگیري از 

قصاص کودکان زیر 18 سال پرداختند.
حاجي علي محمدي، یکي از وکاي دادگستري که سال هاست در زمینه جلوگیري از قصاص 
کودکان فعالیت هایي را انجام داده در ادامه این نشست گفت: هم آیین دادرسي کیفري و هم 

قانون مجازات اسامي درباره اطفال و نوجوانان در این سال ها تغییر کرد ه اند. در آیین دادرسي 
کیفري، عمده ترین تغییري که صورت گرفته و مثبت است، این است که ما دادگاه کیفري ویژه 

اطفال داریم. در قانون مجازات ماده »206« را داشتیم که در آن هیچ فرقي بین بزرگسال و کودک 
وجود نداشت، اما بعد از آن با آمدن ماده »91« اوضاع از نظر قانوني بهتر شد. با این همه، در 

اجرا با مشکاتي مواجه شد که نیازمند بررسي است. ما درحال حاضر »پرونده شخصیتي« داریم که 
تا حدود زیادي جاي خالي خاءهاي موجود در گزارش هاي اصاح و تربیت را پر کرده است. 

پرونده شخصیتي که در آیین دادرسي کیفري فعلي به آن اشاره شده، بسیار مثبت است اما با توجه 
به اینکه ابزارهای اجرائي آن چندان مشخص نبود در اجرا با مشکاتي مواجه شد.

ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در ادامه این نشست با 
تأکید بر تعهد ایران به قوانین بین المللي که به آن پیوسته است، درباره تأثیر تغییر قوانین بر 

جلوگیري از صدور حکم قصاص کودکان گفت: موضوع بسیار تلخي بوده اما مطرح کردن آن 
ضروري است. یکي از مواردي که در مدت بیست سال جزء فعالیت هاي اصلي انجمن حمایت از 
حقوق کودکان بوده و اساس انجمن روي این اصول بنا شده، تأکید بر اجرائي شدن ماده »37« 

پیمان نامه حقوق کودک است که تأکید دارد در هیچ شرایطي، کودکان را در وضعیت مخاطره آمیز 
قرار ندهند. دولت جمهوري اسامي و برخي دیگر از کشورهاي اسامي با حق شرط )به علت 
تعارض برخي مواد کنوانسیون با قوانین داخلي( به این پیمان نامه پیوسته اند؛ با این حال ما در 

کمیته حقوقي انجمن حمایت از حقوق کودک به مواردي برخورد کردیم که نیازمند بررسي است. 
کودکاني که مرتکب جرم مي شوند، به طور عمده درباره شرایط و پیامدهاي قانوني آن آگاهي 

ندارند.
عزیزپناه تأکید کرد تغییر قوانین همواره با سختي هایي روبه رو است. ماده »91« نسبت به قوانین 

پیش از خود، پیشرفته است. ماده »66« هم به نهادهاي مدني به صورت نیم بند اجازه ورود به 
قضیه را مي دهد. اینها کمک  کننده است و باید نهادهاي مدني در  این  زمینه اقدام کنند، چون 

بخش پیشروی قوه قضائیه هم کمک خواهد کرد.

سخنرانان:  خانم دکتر محمدی نصرآبادی، پژوهشگر و عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه و 
صنایع غذایي . کتایون افرازه، فعال اجتماعی
امن ترین و ناامن ترین 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 می رباید. 
.  ناامنی غذایی و سوءتغذیه در 1000 روز اول زندگی، یعنی از دوره جنینی تا دو سالگی 

صدمات جبران ناپذیری برای کودکان به ارمغان می آورد که از آن جمله می توان به اختاالت 
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 می دهد، هزینه ای سنگین روی دست جامعه می گذارد و مانند ترمزی در فرآیند توسعه 

عمل می کند. سوءتغذیه در دوران کودکی در سال های بعد زندگی نیز اثر گذار بوده و بزرگسالی 
را هم دربرمی گیرد و در قالب ناامنی غذایی مزمن تا دوره کهنسالی هم می تواند ادامه یابد.

سخنرانان:  دکتر سارا شریعتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران . شارمین 
میمندی نژاد

ـــه ای  ـــان مقدم ـــا بی ـــریعتی ب ـــارا ش ـــت س ـــن نشس ـــژاد : در ای ـــارمین میمندی ن ش
ـــاط  ـــدم ارتب ـــا ع ـــاط ی ـــوع ارتب ـــی در موض ـــف جهان ـــات مختل ـــاره تحقیق درب
ـــددی  ـــات متع ـــن تحقیق ـــر و دی ـــوع فق ـــرد: در موض ـــان ک ـــن بی ـــا دی ـــر ب فق
ـــلمان  ـــورهای مس ـــت کش ـــده اس ـــان ش ـــا بی ـــه در آن ه ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ص
و کاتولیـــک فقیرتـــر از ســـایر کشـــورها می باشـــند و ایـــن را دلیلـــی بـــر 
ــوان  ــه نمی تـ ــی کـ ــته اند، در حالـ ــر دانسـ ــا فقـ ــن بـ ــتقیم دیـ ــاط مسـ ارتبـ
ـــدود 68  ـــه ح ـــرا ک ـــد چ ـــتقیم دارن ـــبت مس ـــن نس ـــر و دی ـــه فق ـــت ک ـــه گرف نتیج
ـــان بی دیـــن  ـــد آن ـــدار هســـتند و تنهـــا 13 درص ـــد از مـــرد جهـــان دین درص
و ملحدنـــد، پـــس اگـــر بـــه ارتبـــاط مســـتقیم دیـــن و فقـــر معتقـــد باشـــیم، 
ـــه  ـــی ک ـــد، در صورت ـــان فقیرن ـــردم جه ـــت م ـــه اکثری ـــت ک ـــه گرف ـــد نتیج بای
ـــز  ـــیاری را نی ـــد بس ـــی و ثروتمن ـــورهای مذهب ـــام کش ـــن ن ـــت. همچنی ـــه نیس اینگون

به عنوان مثال نقض این موضوع می توان مطرح کرد. 
ـــی  ـــا بررس ـــی )ع( ب ـــام عل ـــت ام ـــس جمعی ـــژاد موس ـــدی ن ـــارمین میمن ـــه ش در ادام
اقســـام برداشـــت های دینـــی و تفـــاوت میـــان دیـــن نجات بخـــش بـــا دیـــن 
ـــان  ـــتاخیزی انس ـــتی و رس ـــر دوس ـــاوردِ بش ـــن را ره ـــر دی ـــزود: اگ ـــری اف تخدی
ـــد  ـــردن ندارن ـــتگار ک ـــوان رس ـــه ت ـــا ک ـــون توده ه ـــن را افی ـــا دی ـــم و ی بدانی
بدانیـــم، بـــا واقعیـــت دیـــن ســـروکار نداریـــم و هـــر دو دیـــدگاه افـــراط و 
تفریـــط می باشـــد. دیـــن ابـــزار ازلـــی و ابـــدی دارد و هیـــچ کـــس نمـــی 
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــان می ش ـــی نمای ـــن زمان ـــدارم، دی ـــن ن ـــن دی ـــد م ـــد بگوی توان
ـــعی  ـــی س ـــخ جوامع ـــول تاری ـــد. در ط ـــز می ده ـــت و تمای ـــر هوی ـــات عم لحظ
کردنـــد آئیـــن را کنـــار بگذارنـــد، امـــا تجربـــه ایـــن جوامـــع نشـــان داده 
اســـت کـــه بی دیـــن شـــدن باعـــث بـــی هویـــت شـــدن می شـــود. پیـــام 
ـــی  ـــوژی اصل ـــت. ایدئول ـــی اس ـــاف طبقات ـــود اخت ـــی و نب ـــام، فقرزدای ـــن اس دی
ـــام  ـــه ن ـــاز ب ـــگ فقر س ـــوان فرهن ـــه عن ـــه ب ـــت. آنچ ـــر اس ـــف فق ـــام مخال اس
ـــه  ـــا توج ـــد ب ـــت و بای ـــن جداس ـــت دی ـــت از حقیق ـــده اس ـــرح گردی ـــن مط دی

به این نکته به فرهنگ سازی صحیح دینی توجه نمود. 

سخنرانان:   زهرا رحیمی . سارا رضایی، مسئول کمیته درمان جمعیت امام علی)ع(
ـــی  ـــام عل ـــت ام ـــو جمعی ـــی و عض ـــال اجتماع ـــی فع ـــارا رضای ـــت س ـــن نشس در ای
ـــیب  ـــرض آس ـــودکان در مع ـــت از ک ـــا حمای ـــه ب ـــه ای در رابط ـــه مقدم ـــا ارائ )ع( ب
ـــت  ـــرای حمای ـــات ب ـــطح از اقدام ـــه س ـــی س ـــت جهان ـــازمان بهداش ـــرد: س ـــان ک بی
ـــوط  ـــات مرب ـــردی، اقدام ـــات ف ـــه اقدام ـــت ک ـــوده اس ـــف نم ـــودکان تعری از ک
ــاع  ــطح اجتمـ ــرد. در سـ ــی را در بر می گیـ ــور اجتماعـ ــواده و امـ ــه خانـ بـ
ـــکات  ـــا مش ـــی ب ـــونت خانگ ـــوع خش ـــتقیم موض ـــاط مس ـــه ارتب ـــه ب ـــا توج ب
ـــرگی  ـــاد، افس ـــی، اعتی ـــر فرهنگ ـــی، فق ـــر مال ـــی از فق ـــن )ناش ـــی والدی روح
شـــدید و ...( توجـــه بـــه حـــل ریشـــه ای 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 
ـــده  ـــتم های بازدارن ـــت سیس ـــدم کفای ـــی از ع ـــودک آزاری ناش ـــیوع ک ـــت: ش داش
ـــودک آزاری  ـــرای ک ـــون ب ـــده در قان ـــن ش ـــزای تعیی ـــت. ج ـــرم اس ـــن ج از ای
ـــی را  ـــی کاف ـــوان بازدارندگ ـــازات، ت ـــا مج ـــرم ب ـــب ج ـــدم تناس ـــت ع ـــه عل ب
ـــب و  ـــق تأدی ـــن ح ـــی والدی ـــون مدن ـــاده 1179 قان ـــق م ـــن طب ـــدارد. همچنی ن
تنبیـــه کـــودک را دارنـــد. در حالی کـــه در ایـــن بنـــد از قانـــون مـــرز میـــان 
آسیب رســـاندن بـــه کـــودک و تادیـــب مشـــخص نشـــده اســـت. همچنیـــن 
بررســـی پرونده هـــای آزار کـــودکان توســـط دادگاه عمومـــی باعـــث می شـــود 
نـــگاه ویـــژه بـــه کـــودک و حساســـیت کافـــی در اعمـــال مجـــازات لحـــاظ 
ـــد  ـــمت واح ـــران از س ـــه در بح ـــدم مداخل ـــد، ع ـــری مانن ـــکات دیگ ـــردد. مش نگ
ـــرای ورود  ـــده ب ـــهیل کنن ـــن تس ـــاء قوانی ـــتی، خ ـــی بهزیس ـــس اجتماع اورژان
ـــودک  ـــداری ک ـــرایط نگه ـــودن ش ـــن ب ـــودک و نامطمئ ـــل آزار ک ـــه مح ـــریع ب س
پـــس از جـــدا ســـازی از خانـــواده و انتقـــال بـــه مراکـــز بهزیســـتی باعـــث 
کاهـــش کارکـــرد اجرایـــی ایـــن ســـازمان شـــده اســـت. پیشـــنهاد می شـــود 
بـــا توجـــه بـــه ســـه نشـــانگر »اعتیـــاد والدیـــن«، »حضـــور ناپـــدری یـــا 
ـــای در  ـــهر« خانواده ه ـــیه ش ـــق حاش ـــکونت در مناط ـــواده« و »س ـــادری در خان نام

معرض آسیب، شناسایی و تحت نظارت قرار بگیرند. 

محکومان به اعدام زیر 18سال، چشم به راه حمایِت قانون
پیام دین اسالم، فقرزدایی و نبود اختالف طبقاتی است

جزای تعیین شده در قانون برای کودک آزاری به علت عدم 
تناسب جرم با مجازات، توان بازدارندگی کافی را ندارد

سوء تغذیه مانند ترمزی در فرآیند توسعه عمل می کند

نشست»بررسی تغییرات قانون مجازات اسالمی نوجوانان محکوم به قصاص«
نشست »فقر و دین«

نشست »بررسی کودک  آزاری ناشی از اعتیاد والدین«

نشست »جغرافیای فقر«، به مناسبت »روز جهانی فقر 

شنبه 7 1  مهر
دوشنبه 2۶ مهر

شنبه 8 آبان

شنبه  2۴ مهر

 از خطش معلوم بود اسم ها را به یکی از مربی ها گفته و برایش نوشته اند.
 وسط اسم ها یک »عمو حسین« هم بود. 

حاال مریم می گفت: » فکر می کنیم به پروین تجاوز شده ...« قصه اپوریق» ابغبون« :  
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سخنران: شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی)ع(
ــه  ــی کـ ــورد معنویتـ ــژاد در مـ ــدی نـ ــارمین میمنـ ــت شـ ــن نشسـ در ایـ
ــوده و  ــت نمـ ــود صحبـ ــی شـ ــک مـ ــه خشـ ــر دروغ در جامعـ ــت تاثیـ تحـ
ــاوت آن  ــد و تفـ ــده باشـ ــه شـ ــه نهادینـ ــه در جامعـ ــی را کـ ــر دروغـ تاثیـ

با دروغ به عنوان یک رذیلت اخاقی را برشمرد. 

سخنرانان:  مطهره ناظری، وکیل دادگستری . طراوت مظفریان، فعال اجتماعی
در ایـــن نشســـت مســـئله خشـــونت هـــای خانگـــی در محلـــه هـــای حاشـــیه 
نشـــین بـــا تأکیـــد بـــر تأثیـــراِت اعتیـــاد شـــوهران بـــه مـــواد مخـــدر و 
خصوصـــا محـــرک، مطـــرح شـــد. مظفریـــان گفـــت: » ســـه راه را پیـــش پـــای 
زِن قربانـــی خشـــونت هـــا باقـــی می مانـــد؛ 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. 
ــی  ــه بررسـ ــتری بـ ــل دادگسـ ــری، وکیـ ــره ناظـ ــم مطهـ ــن خانـ همچنیـ
ــن  ــه تأمیـ ــه الیحـ ــت و بـ ــوزه پرداخـ ــن حـ ــه ایـ ــوط بـ ــن مربـ قوانیـ
امنیـــت زنـــان در برابـــر خشـــونت کـــه ســـال هاســـت در دســـت 

اصاح است و هنوز فرجامی نیافته است، اشاره نمود. 

سخنرانان:  دکتر حسین راغفر؛ اقتصاد دان  و شارمین میمندی نژاد
ـــف  ـــده ای توصی ـــدرن را پدی ـــرده داری م ـــر، ب ـــین راغف ـــت دکتر حس ـــن نشس در ای
کـــرد کـــه در آن نیـــروی کار وادار می شـــود کاری را بـــدون دســـتمزد و 
یـــا بـــا دســـتمزد بســـیار نـــازل انجـــام دهـــد. وی اظهـــار کـــرد بـــر اســـاس 
ـــژه در  ـــا و به وی ـــر در دنی ـــون نف ـــدود 40 میلی ـــروزه ح ـــل ام ـــازمان مل ـــن س تخمی
کشـــورهای جنـــوب شـــرق آســـیا ماننـــد هنـــد و ازبکســـتان تحـــت عنـــوان 
ــوع  ــن نـ ــر ایـ ــکال دیگـ ــغول اند و اشـ ــه کار مشـ ــدرن« بـ ــرده داری مـ »بـ
بـــرده داری عبارت انـــد ازکار اجبـــاری، قاچـــاق نیـــروی انســـانی، تن فروشـــی و 

فروش اعضای بدن که عمدتاً ریشه در فقر مالی افراد دارد. 
در ادامـــه نشســـت، شـــارمین میمندی نـــژاد بـــا ابـــراز تأســـف از آمارهایـــی 
کـــه امـــروزه دربـــاره انـــواع بـــرده داری شـــنیده می شـــود تأکیـــد کـــرد: 
»ســـازمان های جهانـــی کـــه از وجـــود 48 میلیـــون بـــرده در اشـــکال مختلـــف 
صحبـــت می کننـــد، ســـاختارهایی هســـتند کـــه بـــرده را بـــا زنجیرهـــای دوران 
ـــه  ـــم ک ـــًا می بینی ـــدرن. مث ـــیوه های م ـــا ش ـــه ب ـــد و ن ـــف کرده ان ـــتان تعری باس
ـــه  ـــانه ها هم ـــی در رس ـــورت مقطع ـــزدی به ص ـــان ای ـــروش زن ـــش و ف ـــت داع وضعی
ـــارد  ـــدود 15 میلی ـــه ح ـــا ب ـــا در آماره ـــد ام ـــوف می کن ـــود معط ـــه خ ـــا را ب توجه ه
ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــت پورنوگراف ـــان در صنع ـــری زن ـــه از به کارگی ـــدی ک دالر درآم
ـــمی  ـــای غیررس ـــق آماره ـــه طب ـــی ک ـــود. درحال ـــاره ای نمی ش ـــچ اش ـــد هی می آی

حدود 200 میلیون زن در جهان اسیر فحشا و بردگی جنسی هستند«. 
ـــری  ـــای فک ـــا تئوری ه ـــوز ب ـــا هن ـــفانه م ـــه متأس ـــرد ک ـــح ک ـــژاد تصری میمندی ن
و اخاقـــی ســـرگرم هســـتیم، درحالـــی کـــه نظـــام لیبرالیســـتی ســـرمایه خـــودش را روی 
ـــه  ـــی ک ـــل نظام های ـــت در مقاب ـــت و توانس ـــری گذاش ـــوس بش ـــی و ملم ـــای عین امره
ـــی  ـــد. وی از برخ ـــدرت برس ـــه ق ـــد ب ـــیر می کردن ـــتی س ـــوز در دوران ایده آلیس هن
ـــرای  ـــت ب ـــا هیچ وق ـــه داد: »م ـــرد و ادام ـــام ب ـــدار ن ـــازی و پرطرف ـــای مج بازی ه
ـــی  ـــم، درحال ـــه نکرده ای ـــی ارائ ـــف عین ـــال تعری ـــال و کم ـــد جم ـــی مانن مفاهیم
ـــته اند  ـــانه توانس ـــکل رس ـــر در ش ـــد هن ـــا تولی ـــی ب ـــری غرب ـــای هن ـــه جریان ه ک

عماً دنیا را تسخیر کنند و نوعی بردگی مجازی را پدید آورند«. 

سخنران: دکتر محسن حبیبی )استاد دانشگاه تهران(
ـــاز  ـــود« آغ ـــی نب ـــود یک ـــی ب ـــارت »یک ـــا عب ـــا ب ـــی: قصه ه ـــن حبیب ـــر محس دکت
می شـــوند، یعنـــی جایـــی کـــه اســـطوره از آن آغـــاز گردیـــده اســـت. قصـــه 
ـــن  ـــه همی ـــت؛ ب ـــو از معماس ـــان و ممل ـــای نه ـــرار و رمزورازه ـــر از اس ـــی پ جای
ـــد  ـــه بتوانن ـــرای اینک ـــهرها ب ـــی دارد. ش ـــه م ـــال نگ ـــان ح ـــا را در زم ـــت م عل
ـــه  ـــور قص ـــهر حض ـــک ش ـــای ی ـــرط بق ـــد و ش ـــاز دارن ـــه نی ـــه قص ـــد، ب ـــده بمانن زن
در آن اســـت؛ کـــه ایـــن خـــود عامـــل اصلـــی در ایجـــاد وحـــدت و هویـــت 
ـــه  ـــبب ک ـــن س ـــرد، بدی ـــبیه ک ـــه تش ـــه قص ـــوان ب ـــهر را می ت ـــت. ش ـــهری اس ش
هـــر دو نتیجـــه بازتولیـــد آرمان هـــا و بینـــش مردمـــی اســـت کـــه ریشـــه در 

گذشته دارند، در حال زندگی می کنند و به آینده می نگرند. 

واکاوی علل و تبعات فروپاشی اخالق اجتماعی در ایران

سه راه را پیش پای زِن قربانی خشونت ها باقی می ماند

نشست »خشکسالی و دروغ«

نشست »کاوشی پیرامون روند رو به  رشد پدیده همسرکشی« 
به مناسبت روزجهانی منع خشونت علیه زنان

نشست »تحلیلی بر برده داری مدرن« به مناسبت 
روزجهانی حذف برده داری

نشست»قصه یک شهر«

سه شنبه 25 آبان

چهارشنبه 3 آذر

پنجشنبه  1 1 آذر سه شنبه 2 آذر

نشست  ها

نشست  ها

- چی کار کنیم؟دمِ غروب خانه ی علم تقریبا خالی شده بود. بچه ها رفته بودند و از مربی ها هم چهار نفر مانده بودیم. 
- زنگ بزنیم پلیس ؟

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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سخنرانان: ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت 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. 

جامعه ی ایران با دوران کودکی آشنا نیست. فرد اراده ای 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.

سخنران:  زهرا رحیمی
ــف  ــه مخالـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی )ع( بـ ــام علـ ــت امـ ــل جمعیـ مدیرعامـ
ــا  ــت: تناقض هـ ــتیم، گفـ ــدان نیسـ ــدر در ازدواج فرزنـ ــت و اذن پـ والیـ

در موضوع سن قانونی در کشور باید حل شود. 
ـــودکان  ـــی ازدواج ک ـــمینار »بررس ـــزاری س ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــرا رحیم زه
ـــفانه  ـــت: متاس ـــاه 95 گف ـــور« در 20 آذرم ـــین کش ـــکونتگاه های فقیرنش در س

کج فهمی هایی راجع به اهداف سمینار ایجاد شد. 
وی ادامـــه داد: مطـــرح کرده انـــد کـــه چـــرا بـــه بـــاال رفتـــن ســـن 
ـــرای  ـــم ب ـــد بگوی ـــت. بای ـــده اس ـــه نش ـــان پرداخت ـــان جوان ازدواج در می
ـــتند  ـــتانی هس ـــده، دوس ـــده نش ـــا دی ـــنامه م ـــاله در اساس ـــن مس ـــه ای اینک
کـــه کارشـــان مربـــوط بـــه ازدواج اســـت بـــه ایـــن مســـائل بپردازنـــد، 
امـــا کار  مـــا مربـــوط بـــه حاشیه نشـــین هاســـت و بـــاال رفتـــن ســـن 
ـــت.  ـــن نیس ـــن ازدواج پایی ـــکل مان س ـــا مش ـــد. م ـــی گنج ازدواج در آن نم
بلکـــه مشـــکل مـــا تبعـــات ازدواج در ســـنین پاییـــن بـــرای جامعـــه و 
ـــت  ـــه در نشس ـــده ک ـــرح ش ـــی مط ـــت. مباحث ـــودکان هس ـــود ک ـــرای خ ب

خبری به صورت عمیق نمی توان به آن پرداخت.  
ـــط  ـــا فق ـــت: م ـــم گف ـــه ه ـــدن قضی ـــائبه فمنیستی ش ـــورد ش ـــی در م رحیم
ـــودکان  ـــورد ازدواج ک ـــه درم ـــم بلک ـــت نکردی ـــران صحب ـــورد ازدواج دخت درم
ـــودکان  ـــیب ازدواج ک ـــم و آس ـــت کرده ای ـــر صحب ـــه پس ـــر و چ ـــه دخت چ
ـــر در  ـــر و پس ـــی دخت ـــای کول ـــا در خانواده ه ـــت. مث ـــم باالس ـــران ه در پس
ـــرار  ـــث تک ـــد و باع ـــی کنن ـــرار و ازدواج م ـــم ف ـــا ه ـــالگی ب ـــن 12، 13 س س
چرخـــه ی کار کـــودک و ازدواج کـــودک می شـــوند. مســـئوالن اخیـــرا در 
ـــین  ـــور حاشیه نش ـــت کش ـــون از جمعی ـــه 11 میلی ـــد ک ـــام کردن ـــاری اع آم
ـــتر در  ـــودک را بیش ـــل ازدواج ک ـــت. معض ـــی نیس ـــم پایین ـــه رق ـــتند ک هس
ــی ازدواج  ــت. ریخت شناسـ ــر اسـ ــهر کمتـ ــاهدیم و در باالشـ ــیه شـ حاشـ

کودک به صورت معاوضه دختران با مبلغی پول است. 
ـــده  ـــرح ش ـــفانه مط ـــه داد: متاس ـــی )ع(  ادام ـــام عل ـــت ام ـــل جمعی مدیرعام
ـــا  ـــه آی ـــده ک ـــوال ش ـــم. س ـــدر مخالفی ـــت پ ـــا والی ـــا ب ـــه م ـــت ک اس
ـــش  ـــا علم ـــد؟ آی ـــوزتر باش ـــد دلس ـــدر می توان ـــک پ ـــددکار از ی ـــک م ی
ـــکلی  ـــا مش ـــم م ـــد بگوی ـــخ بای ـــت؟ در پاس ـــتر اس ـــدر بیش ـــی و پ از قاض
بـــا والیـــت پـــدر و ولـــی قهـــری نداریـــم. مـــا قصـــد چالـــش بـــا 
مســـاله ای نداریـــم. مـــا هـــم معتقدیـــم ازدواج امـــری شـــخصی اســـت. 
شـــما در 20 ســـالگی قـــدرت انتخـــاب داریـــد. خصوصـــا وقتـــی بـــه 
طبقـــه متوســـط تعلـــق داشـــته باشـــید. امـــا آیـــا قانون گـــذار  بایـــد 
فقـــط ایـــن قشـــر را ببینـــد؟ متاســـفانه  افـــراد حاشیه نشـــین هیچ وقـــت 
ـــن  ـــت و ای ـــین نیس ـــراد حاشیه نش ـــرای اف ـــی ب ـــچ قانون ـــدند و هی ـــده نش دی
پرســـش همـــواره مطـــرح شـــده و بی جـــواب مانـــده اســـت کـــه چـــه 
ـــواده ی  ـــدان خان ـــی از فرزن ـــات اجتماع ـــوم معض ـــر هج ـــد در براب ـــی بای کس

فقرا حمایت کند؟ آیا قانون نباید حمایت کند؟ 
ـــم  ـــه نظ ـــی ک ـــا جای ـــت ت ـــخصی اس ـــری ش ـــرد: ازدواج ام ـــه ک وی اضاف
ـــبات  ـــودک مناس ـــد. ازدواج ک ـــم نزن ـــر ه ـــی را ب ـــبات اجتماع ـــی و مناس عموم

اجتماعـــی را تحت الشـــعاع قـــرار می دهـــد. اکثـــر ایـــن بچه هایـــی کـــه 
در سن کم ازدواج می کنند، سرپرست و ولی معتاد دارند.  

ایـــن دختـــر کـــه در 7 ســـالگی ازدواج می کنـــد و 12 ســـالگی بچـــه دار 
می شـــوند تـــا ســـی ســـالگی 7، 8 فرزنـــد بـــه دنیـــا مـــی آورد. ایـــن 
کودکـــی کـــه خـــودش در دوران کودکـــی کار می کـــرده اســـت حـــاال 
بعـــد از ازدواج بچه هـــای کوچکـــش را بـــه جـــای خـــود بـــه گدایـــی 

می فرستد.  این به طور مداوم در حال تکرار است. 
رحیمـــی گفـــت: دختـــری کـــه در ســـن پاییـــن ازدواج کـــرده، جامعـــه 
ـــر  ـــت. اگ ـــداده اس ـــوزش ن ـــه او آم ـــواده ب ـــکیل خان ـــرای تش ـــی ب مهارت
ـــد سیســـتم  ـــد بای ـــران و پســـرانمان در 13 ســـالگی ازدواج کنن ـــرار اســـت دخت ق
آمـــوزش و پـــرورش و جامعـــه تغییـــر کنـــد، مـــراودات اجتماعـــی بایـــد تغییـــر 
ـــول  ـــت را قب ـــه مدرنیس ـــتیم، اگ ـــم هس ـــنت و مدرنیس ـــغ س ـــه تی ـــد. لب کن
کرده ایـــم پـــس بایـــد قوانین مـــان مطابـــق بـــا آن باشـــد اگـــر قـــرار 

است به سنت برگردیم المان ها هم باید به سنت بازگردد.  
بچـــه در مدرســـه تـــا ســـوم درس جغرافـــی و تاریـــخ می خوانـــد، بعـــد 
ــروری و  ــد پـ ــارت فرزنـ ــد، مهـ ــد ازدواج کنـ ــالگی می خواهـ در 9 سـ
ـــاز دارد  ـــی نی ـــرای زندگ ـــه ب ـــی را ک ـــش و بینش ـــی و دان ـــای زندگ مهارت ه
ـــودک  ـــروش ک ـــه ف ـــد ب ـــاالی تول ـــداد ب ـــد از تع ـــت. بع ـــده اس ـــه او داده نش ب
ــی زن  ــه تن فروشـ ــدر بـ ــاد پـ ــا اعتیـ ــیم و بـ ــی رسـ ــا مـ در خانواده هـ
ـــا  ـــائل ب ـــن مس ـــه ی ای ـــیم و هم ـــا می رس ـــن هزینه ه ـــرای تامی ـــواده ب خان
ـــدید  ـــد تش ـــلول جدی ـــک س ـــکیل ی ـــا تش ـــائل ب ـــن مس ـــد. ای ـــم در ارتباطن ه

می شود، یعنی سلول مخرب را تکثیر می کنیم. 
ـــزود:  ـــت، اف ـــی ازدواج چیس ـــاک آمادگ ـــه م ـــش ک ـــن پرس ـــرح ای ـــا ط وی ب
ـــواده  ـــده و خان ـــد ش ـــواده تاکی ـــدس خان ـــام  روی تق ـــن اس ـــن مبی در دی
ــی  ــاک آمادگـ ــرا مـ ــد. چـ ــش می دانـ ــاد آرامـ ــرای ایجـ ــی بـ را مأمنـ
ـــزه ی  ـــای غری ـــی و ارض ـــد جنس ـــط از بع ـــم فق ـــرای ازدواج را می خواهی ب
ـــت  ـــی اس ـــزه ی جنس ـــانه اش غری ـــا نش ـــوغ تنه ـــا بل ـــم؟ آی ـــی ببینی جنس
و تنهـــا راه بـــرآورده کـــردن ایـــن غریـــزه ازدواج در کودکـــی بـــدون 
ـــم ازدواج  ـــالگی ه ـــان در 30 س ـــرا جوان ـــت؟ چ ـــه اس ـــئولیت جامع ـــول مس قب

نمی کنند؟ برای اینکه از نظر اقتصادی امنیت ندارند. 
ـــواده  ـــبختی از ازدواج  و خان ـــد خوش ـــی ازدواج بای ـــت: خروج ـــی گف رحیم
باشـــد. امـــا از لحـــاظ پزشـــکی ثابـــت شـــده بـــارداری زیـــر 18 ســـال 
ـــی را  ـــا زنان ـــی م ـــاظ روحی روان ـــت. از لح ـــرای زن اس ـــدی ب ـــد ج تهدی
ـــد  ـــردگی گرفته ان ـــی افس ـــاری در کودک ـــر ازدواج اجب ـــه خاط ـــه ب ـــم ک دیدی
ـــش کار  ـــارش افزای ـــی آث ـــاظ اجتماع ـــه دارد. از لح ـــل ها ادام ـــا نس ـــن ت و ای
ـــان  ـــاد زن ـــودکان و اعتی ـــروش ک ـــه، ف ـــر یافت ـــی تغیی ـــت جمعیت ـــودک، باف ک
ـــودش  ـــودک خ ـــد. ازدواج ک ـــدا می کن ـــاط پی ـــوع ارتب ـــن موض ـــا ای ـــه ب هم
ـــت از  ـــول اس ـــون معل ـــم چ ـــن نمی توانی ـــت ولیک ـــرایط اس ـــی از ش معلول
قوانیـــن چشم پوشـــی کنیـــم. علت العلـــل فقـــر اســـت و خانـــواده بـــه 

هر قیمتی می خواهد یک نان خور کم کند. 
ـــی  ـــیب های اجتماع ـــل آس ـــی راه ح ـــه تنهای ـــر ازدواج ب ـــه داد: اگ وی ادام

بود، خیلی از کشورهای دنیا این الگو را به کار می بستند.  
چرا در کل دنیا سن قانونی ازدواج در حال باال رفتن است؟  

ـــر  ـــان ازدواج زی ـــور جه ـــرا در 101 کش ـــتند؟  چ ـــان هس ـــمن مردمش ـــا دش آی
ـــم  ـــا داری ـــا صرف ـــتند. م ـــلمان هس ـــا مس ـــی از اینه ـــم؟ خیل ـــال نداری 16 س
ـــت در  ـــرز نیس ـــم مح ـــی ه ـــوغ جنس ـــه بل ـــه البت ـــی ک ـــوغ جنس ـــاس بل براس

سن ممیزی اتفاق بیفتد قضاوت یک طرفه می کنیم. 
ـــی  ـــن قانون ـــات س ـــوص تناقض ـــی در خص ـــام عل ـــت ام ـــل جمعی مدیرعام
ـــخ گویی  ـــه پاس ـــت ک ـــاله هس ـــن مس ـــی در ای ـــت: تناقضات ـــور گف در کش
ـــق  ـــرا ح ـــس چ ـــد پ ـــوغ می رس ـــه بل ـــال ب ـــر 13 س ـــر دخت ـــم. اگ نداری
ـــش  ـــر عقل ـــدارد؟ اگ ـــاب را ن ـــردن حس ـــاز ک ـــا در دادگاه و ب ـــق ادع رأی و ح
ـــود دارد.  ـــض وج ـــن تناق ـــازه  ازدواج دارد؟ ای ـــرا اج ـــس چ ـــت، پ ـــص اس ناق
مـــا اذن ولـــی را زیـــر ســـوال نبردیـــم، امـــا می گوییـــم ســـن ازدواج از 
ـــا  ـــی. م ـــت و ول ـــازه سرپرس ـــراه اج ـــد و هم ـــاال باش ـــه ب ـــال ب ـــا 15 س 13 ی
ـــا را  ـــرع نبایده ـــم. ش ـــی بینی ـــی نم ـــون تعارض ـــرف و قان ـــرع و ع ـــن ش بی
ـــت  ـــت. وضعی ـــوالمان روی بایدهاس ـــا س ـــا م ـــت ام ـــرده اس ـــان ک ـــح بی صری
ـــی  ـــد یعن ـــخص می کن ـــف را مش ـــرع ک ـــد. ش ـــد باش ـــه بای ـــوب و آنچ مطل
ــا نمی تـــوان ازدواج  زیـــر ســـنی کـــه شـــرع می گویـــد دیگـــر مطلقـ
ـــیب ها  ـــی، آس ـــائل اجتماع ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــر از آن را ب ـــا باالت ـــرد ام ک
و نظـــم عمومـــی بایـــد در نظـــر گرفـــت. متاســـفانه در حـــال حاضـــر 

برای ازدواج کف سن ازدواج مشخص نشده است. 

سخنرانان: حمیده بانوعنقا، همسر مرحوم اکبر رادی دکتر عطاءاهلل کوپال، مدرس، 
محقق و منتقد تئاتر بهزاد صدیقی،  نمایش نامه نویس شارمین میمندی نژاد

میثم واحدی از امدادگران اعزامی جمعیت امام علی )ع( به کمپ های 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، 
عمده ترین این دالیل را جنگ دانست و گفت: در خاورمیانه این علت بیشتر از مناطق دیگر 

دنیا به چشم می خورد. ما در کردستان عراق متوجه شدیم جمع زیادی از آوارگان خارج از 
کمپ و در حاشیه جاده ها و شهرها چادر زده اند، که غالبا مهاجران سوری بودند؛ از اینجا نقطه 
عطفی در برنامه ریزی های جمعیت شکل گرفت؛ بدین صورت که تمرکز خود را به شناسایی 
این خانواده ها گذاشتیم. در این تحقیق میدانی 150 خانواده مورد شناسایی قرار گرفتند که 

بیشتر آن ها از شهر حلب به عراق مهاجرت کرده بودند و علت اصلی ساکن  نشدن آن ها در کمپ 
ازدحام و اختاطی بود که در کمپ ها وجود داشت. بیشتر مهاجرین سطح سواد پایین داشته و به 

علت فقر فرهنگی والدین، حدود 76 درصد کودکان آن ها از تحصیل محروم هستند.
بیشتر مهاجرین را کودکان تشکیل داده و اکثر سرپرستان خانوار کمتر از 25 سال سن دارند و 

بیشتر ازدواج ها در طول دوران آوارگی شکل گرفته است. یک سوم دخترها و یک ششم پسرها در 
کودکی ازدواج کرده اند.

رویا منوچهری فعال اجتماعی در ادامه این نشست اظهار کرد: طبق آمار سازمان ملل حدود 
سه میلیون و دویست هزار نفر از مردم عراق آواره هستند و 250 هزار پناهنده کرد سوری در 

عراق حضور دارند که حدود 40 درصد در کمپ ها ساکن هستند. منوچهری سپس به بحث 
مهاجران غیرقانونی در ایران پرداخت و گفت: عاوه بر افغانستانی ها تعداد زیادی از اهالی 
پاکستان نیز به ایران مهاجرت کرده اند که عمدتا از ایالت بلوچستان پاکستان هستند. اکثرا 

کشاورز بوده و به دلیل شرایط نامناسب جوی و اقتصادی به ایران مهاجرت کرده اند در حالی 
که در ایران نیز به مشاغل کاذب همچون جمع آوری ضایعات روی آورده اند. این عضو جمعیت 
امام علی در ادامه از شناسایی 400 خانواده از مهاجرین پاکستانی در حاشیه تهران توسط جمعیت 
سخن به میان آورد و گفت: جمعیت حدود دو سال است در خانه های 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 
سختی های مهاجرت گفت: مهاجرت سخت است به خصوص اگر ندانی به کجا می روید و قرار 
است با چه چیزی روبرو شوید.کسی که در حال مهاجرت است احساس بی ارزشی و بی هویتی 

می کند.

بسیاری از موارد ازدواج کودک، در واقع فروش کودک محسوب می شود

ما اذن ولی را زیر سوال نبردیم، اما می گوییم سن ازدواج 
از3 1 یا 5 1  سال به باال باشد و همراه اجازه سرپرست و ولی

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

نشست»آسیب شناسی ازدواج کودک«

نشست »بررسی حقوقی ازدواج کودک« 

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

شنبه 3 1 آذر

۶ دی

یکشنبه 28 آذر

نشست  ها

- نمی شه ما بشیم شاکی خصوصی ؟- شاکی خصوصی می خواد. قصه اپوریق» ابغبون« :  
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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   می خواست و با 

دستگیری از آن ها، به خصوص   در زلزله زدگان بوئین زهرا، برای همیشه در  تاریخ   جاودانه 
شد. متأسفانه در ورزش امروز ایران، به ویژه فوتبال، به دلیل مبالغ میلیاردی که در آن هزینه 
می شود، 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 
محله های فرودست جامعه، قله های   محبوبیت را فتح می کنند   هرگز نباید   اصل خود را 

فراموش کنند و به یاری کودکان تهی دست همان نواحی بپردازند.
میثم واحدی : در برگزاری  لیگ پرشین   همان گونه که از   معرفت و مرام   این   کودکان 

دردآشنای وطن انتظار می رفت، استانداردهای اخاقی از سطح فوتبال حرفه ای کشور بسیار 
باالتر و واالتر بود. در کنار میزان بسیار اندک  خطاهای  خشن و  ناچیز بودن  درگیری ها و 
اعتراضات معمول در مسابقات فوتبال، تقریبا بدون استثنا در تمام بازی ها، تیم پیروز بعد از 

برد خود به سمت تیم بازنده می رفت و از آن ها دلجویی می کرد. شاید چون این کودکان در 
زندگی خود به معنای واقعی واژه درد را تجربه کرده اند و نمی خواهند کام کسی   از شکست 
تلخ شود. این کودکان   بدون    کوچک ترین  چشم داشتی  شادی هایشان را  با دیگران  تقسیم 
می کنند 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 شنیده اند. 

سخنرانان:ایلیار رابط ، فعال اجتماعی
محمدامین فقیری، نوجوانی که حین کار دست خود را از دست داد

ایلیار رابط: ما پسری داشتیم در منطقه فرحزاد که در تعقیب و گریز با مأمورین سد معبر، 
پایش آسیب دید و در نهایت در بیمارستان قطع شد. این کودک به دفعات اقدام به خودکشي 

کرد که خوشبختانه موفق نشد. خانواده این کودک او را ، در موج مهاجرتي که ایجاد شد، 
به آلمان فرستادند و آنجا حق تحصیل و حق کار به دست آورد و باعث شد که مسائل 

روانیش حل شود و کاهش یابد... دولت الیحه اي را به مجلس فرستاده است. الیحه اصاح 
قانون کار. کارگاه هاي رسمي قبا اجازه نداشتند کودک زیر 15 سال را استخدام بکنند و به 

کار بگمارند. اما طبق این الیحه ) البته این الیحه ایرادات دیگري دارد که جامعه کارگري 
به آن معترض است؛ ما به عنوان یه نهاد مردمی مدافع حقوق کودک، در آن قسمتي که به 

کودکان کار مربوط است، مطالبه مان را بیان مي کنیم( اگر تصویب بشود، حداقل سن براي 
هر کارآموز براي کار در کارگاه ها حذف مي شود؛ یعني هر کودکي با هر سني مي توانند 
به عنوان کارآموز استخدام شوند. اتفاقا اکثر کارآموزها در کارگاه ها کودک هستند، براي 

اینکه حداقل دستمزد تعریف شده را که 800 هزار تومان است نگیرند. این بخش اتفاقا باعث 
افزایش و رسمي شدن کار کودک مي شود؛ در حالي که باید ما تشکیل اتحادیه هاي کارگري 

را  ترویج مي کردیم و کارگاه هاي زیر 10 نفر را مورد بازرسي قرار مي دادیم. مطالبه ما این 
بود. قانون به سمت بر عکس حرکت کرد! 

محمدامین فقیری: چرخ گوشتي که دستم را در آن از دست دادم، حتي یک محافظ نداشت 
که این اتفاق نیفتد! من امروز آمده ام که از بقیه کودکان کار و حقوقشان صحبت کنم و 

سوالم این است که چرا بچه ها 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 دیه ای به شما تعلق نمی گیرد!

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

چرخ گوشتي که دستم را در آن از دست دادم، حتي یک محافظ 
نداشت که این اتفاق نیفتد!

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

نشست»بررسی وضعیت کودکان آسیب دیده حین کار« 
با نگاهی به اثر الیحه اصالح قانون کار برمعضل کار کودک

جمعه 17 دی

چهارشنبه 29دی

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(

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 بیمارستان های کودکان 

علی اصغر، مفید، مرکز طبی و بهرامی  به منظور حمایت های روانی، اجتماعی و مددکارانه از 
کودکان و خانواده های مبتا به بیماری های مزمن از جمله سرطان حضوری فعال داشته است. 

در کنار حمایت های اجتماعی و مالی از کودکان و بزرگ ساالن، در مدت فعالیت های چندین 
ساله خود هزینه پیوند مغز استخوان بیش از 11 کودک نیازمند به پیوند سلول های بنیادین که 

نمونه های آنان در خارج از کشور ازجمله آلمان با مبالغی بالغ بر صد میلیون تومان بود را تأمین 
نموده است. در حوزه پیشگیری از سرطان کارگاه هایی برای مادران مناطق محروم و حاشیه نشین 

با عنوان کارگاه سامت توسط پزشکان داوطلب جمعیت طراحی و اجرا شده است.
در ادامه سرکار خانم اعایی، خواستار کاهش ساختارهای بوروکراتیک در مراحل درمانی 

بیماران مبتا به سرطان شد و همچنین به لزوم وجود واحدهای روانشناسی در بخش های مربوط 
به مبتایان به سرطان اشاره کرد. به دلیل ارتباط بسیار باالی این بیماری با حاالت روحی و 

روانی فرد، ضرورت وجود بخش روانشناسی در بیمارستان های دولتی دوچندان می شود. وی 
همچنین از خدمات موسسه خیریه محک در حمایت از کودکان مبتا 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 برنامه های آتی وزارت بهداشت، ترویج و برنامه ریزی برای 

احداث 130 مرکز 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 هزینه ها در حوزه درمان را ندارد، به تأثیر مثبت 

موسسات خیریه در حمایت از مبتایان به سرطان اشاره کرد: در حال حاضر 64 موسسه خیریه 
به صورت تخصصی در حوزه بیماران مبتا به سرطان در کشور فعالیت می کنند. این معاونت 

در حال ایجاد شبکه ای برای ارتباط با تمامی موسسات خیریه و مردم نهاد در حوزه سامت و 
استفاده از پتانسیل های آنان است.

سختی های مهاجرت گفت: مهاجرت سخت است به خصوص اگر ندانی به کجا می روید و قرار 
است با چه چیزی روبرو شوید.کسی که در حال مهاجرت است احساس بی ارزشی و بی هویتی 

می کند.

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

عناوین نشست های برگزارشده از 
شهریور تا بهمن 1395:

نشست »بررسی خالءهای اجتماعی پیش روی بیماران و 
خانواده های مبتال به سرطان« ) به همراه گالری نقاشی کودکان 

مبتال به بیماری های مزمن(

شنبه 1۶ بهمن

29 شهریور : نشست »مفهوم کودکی در توسعه صلح جهانی«
9 مهر : نشست »ردپای دردهای اجتماعی در آثار رادی«، یادمان زادروز اکبر رادی

۱۱مهر : نشست »نقش فداکاری درافزایش سرمایه های اجتماعی«
۱5مهر : نشست »کودکان معارض با قانون در آینه ادبیات روسیه« 

۱7مهر : نشست »بررسی تغییرات قانون مجازات اسالمی نوجوانان محکوم به قصاص«
24 مهر : نشست »جغرافیای فقر«، به مناسبت روز جهانی فقر غذایی

26 مهر : نشست »فقر و دین«
8 آبان : نشست »بررسی کودک آزاری ناشی از اعتیاد والدین«

25 آبان : نشست »خشکسالی و دروغ« ؛ واکاوی علل و تبعات فروپاشی اخالق اجتماعی در ایران
2 آذر : نشست »قصه یک شهر«

3 آذر : نشست »کاوشی پیرامون روند روبه رشد پدیده همسرکشی«
۱۱ آذر : نشست »تحلیلی بر برده داری مدرن« به مناسبت روزجهانی حذف برده داری

۱3 آذر : نشست »آسیب شناسی ازدواج کودک«
28 آذر : نشست »تحلیلی بر وضعیت مهاجران سوری در کردستان عراق« به مناسبت روز جهانی مهاجران

6 دی: نشست »بررسی حقوقی ازدواج کودک«
۱7دی: نشست »نگاهی به فرهنگ فتوت در ورزش ایران« بمناسبت سالروز درگذشت غالمرضا تختی

29دی: نشست »بررسی خألهای اجتماعی پیش روی بیماران و خانواده های مبتال به سرطان« 
۱6 بهمن : نشست »بررسی خالءهای اجتماعی پیش روی بیماران و خانواده های مبتال به سرطان«

نشست  ها

- نه. پدر و مادر بچه ها باید برن.
- پدر و مادرشون خبر ندارن ؟

- نه ... به ما اعتماد کردن و گفتن. مگه جرئت می کنن به اونا بگن؟ قصه اپوریق» ابغبون« :  
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بلوچستاِن من

گزارش روزانمه رشق از مسینار جمعیت امام عیل)ع( در آذرماه 95

مادر کوچکم!
علیرضا خادم باشی

ــه ای  ــد، نکتـ ــام شـ ــتان انجـ ــد بلوچسـ ــه قصرقنـ ــتاهای منطقـ ــه در روسـ ــی کـ ــان معایناتـ در میـ
نظـــرم را جلـــب می کنـــد؛ بـــه جـــز تعـــداد معـــدودی مـــرد و پیرمـــرد کـــه معاینـــه 
شـــدند، ســـایر معاینـــات مربـــوط بـــه کـــودکان و مـــادران می شـــد. متأســـفانه مـــوارد 
ــودک  ــه کـ ــه نـ ــیم کـ ــرده باشـ ــه کـ ــری را معاینـ ــه دختـ ــاد دارم کـ ــه یـ ــادری را بـ ــی نـ خیلـ

باشد و نه مادر. این یعنی فاصله ای میان کودکی و مادر شدن وجود ندارد. 
نبـــود زیرســـاخت های آموزشـــی کافـــی و کارآمـــد عـــاوه براینکـــه یکـــی از عوامـــل ایجاد کننـــده 
ــد. ــن می زنـ ــز دامـ ــرار آن نیـ ــت و تکـ ــدن وضعیـ ــر شـ ــه وخیم تـ ــت، بـ ــل اسـ ــن معضـ ایـ
دخترکـــی را دیدیـــم کـــه 4 کاس درس خوانـــده و ســـپس مجبـــور بـــه تـــرک تحصیـــل شـــده بـــود و در 15ســـالگی 
ـــگیری  ـــارداری، پیش ـــادر از ب ـــن م ـــته های ای ـــود. دانس ـــاردار ب ـــالگی ب ـــون در 17 س ـــرده و اکن ازدواج ک
و مراقبت هـــای حیـــن بـــارداری بـــه شـــنیده های او از اطرافیانـــش در روستایشـــان محـــدود می شـــود. 
ـــی  ـــی می رس ـــه وقت ـــت ک ـــور اس ـــب العب ـــدر صع ـــش آنق ـــت و راه ـــر اس ـــد کپ ـــکل از چن ـــه متش ـــتایی ک روس
ـــه  ـــه آب دارد، ن ـــه ن ـــتایی ک ـــی رود. روس ـــج م ـــیر گی ـــول مس ـــای ط ـــرت از تکان ه ـــوز س ـــتا، هن ـــه روس ب

برق، نه حمام و نه دستشویی. مدرسه روستا نیز یک کپر است و دیگر هیچ. 
دختریســـت  هـــزاران  از  یکـــی  )کـــه  مذکـــور  مـــادر  محرومیت هـــای  و  نادانســـته ها 
کـــه در ایـــن وضعیـــت هســـتند( منجـــر بـــه تولـــد نوزادانـــی می شـــود کـــه بـــا 
ــتند. ــان هسـ ــه گریبـ ــت بـ ــدی و ... دسـ ــی رشـ ــب ماندگـ ــوءتغذیه، عقـ ــر سـ ــکاتی نظیـ مشـ

ـــر(،  ـــر و پس ـــم از دخت ـــد )اع ـــی می رس ـــن نوجوان ـــه س ـــه ب ـــی ک ـــه، کودک ـــرف منطق ـــوم و ع ـــته از رس گذش
ـــدارد  ـــی ن ـــوزش دسترس ـــه آم ـــا ب ـــتا، عم ـــن روس ـــتان در ای ـــر از رده دبس ـــدارس باالت ـــود م ـــه نب ـــا توجـــه ب ب
ـــت  ـــت. در نهای ـــده اس ـــف نش ـــز تعری ـــری نی ـــی دیگ ـــه آموزش ـــچ برنام ـــه هی ـــل در مدرس ـــز تحصی ـــه ج و ب

تنها گزینه ای که روبروی این نوجوان قرار می گیرد، تن دادن به ازدواج است. 
ـــا  ـــرد و عم ـــج می ب ـــات رن ـــرو و امکان ـــت آور نی ـــود به ـــفانه از کمب ـــز متأس ـــه نی ـــت منطق ـــز بهداش مرک
ـــر  ـــه در ه ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــد. ای ـــی نمی مان ـــز باق ـــن مرک ـــتر از ای ـــات بیش ـــه خدم ـــرای مطالب ـــی ب امکان
ـــته  ـــل داش ـــه تحصی ـــکان ادام ـــر ام ـــه اگ ـــم ک ـــتعدادی را می بینی ـــار از اس ـــودکان سرش ـــان و ک ـــتا نوجوان روس

باشند، خود می توانند به نیرویی کارآمد و بومی برای ارائه خدمات تبدیل شوند. 
درکمـــال تأثـــر، شـــبکه درهـــم پیچیـــده ای از علت هـــا و معلول هـــا را  شـــاهد هســـتیم 
و  می کننـــد  تشـــدید  و  بازتولیـــد  بی رحمانـــه  و  دائمـــا  را  موجـــود  وضـــع  کـــه 

عزم راسخی  برای مقابله و شکستن این چرخه وجود ندارد. 
ـــه ای از  ـــتان تک ـــتان و بلوچس ـــا سیس ـــیدم آی ـــودم می پرس ـــا از خ ـــتیم، دائم ـــاز می گش ـــفر ب ـــی از س وقت
ـــم  ـــده می گیری ـــش را نادی ـــای مردمان ـــی درده ـــن«، وقت ـــه، »آری گفت ـــک کلم ـــا در ی ـــت؟ صرف ـــن ماس میه
ـــه  ـــیند، منصفان ـــرزمین مان می نش ـــه از س ـــن خط ـــره ای ـــر چه ـــش ب ـــش از پی ـــر روز بی ـــت ه ـــار غفل و غب
ـــه  ـــردم گرفت ـــی   از م ـــد ملت ـــات ممکـــن نیســـت... بای ـــا کلم ـــا ب ـــوال، تنه ـــن س ـــه ای ـــت ب نیســـت. پاســـخ مثب

تا مسئولین - همت و غیرت کنند و با اعمال شان به این سوال پاسخ دهند.   

»درحال حاضـــر 43  هـــزار ازدواج دختربچه هـــای 10 تـــا 15ســـاله 
در کشـــور داریـــم کـــه از ایـــن تعـــداد دو  هـــزار دختربچـــه و 
پســـربچه از همســـر خـــود جـــدا شـــده یـــا بیـــوه شـــده اند«
ـــمینار  ـــتین س ـــده در نخس ـــزارش ارائه ش ـــی از گ ـــا بخش ـــات تنه ـــن جم ای
ازدواج کـــودکان، بررســـی عوامـــل و پیامدهـــای آن در محـــات حاشیه نشـــین 
ـــی)ع( در ســـالن  ـــام عل ـــه همـــت جمعیـــت دانشـــجویی ام ـــود کـــه ب کشـــور ب
آمفی تئاتـــر دانشـــگاه علم وصنعـــت برگـــزار شـــد؛ ســـمیناری هفـــت 
ســـاعته کـــه بـــا حضـــور چهره هـــای علمـــی، دانشـــگاهی و مســـئوالن 

اجتماعی کشور پرده از آمارهای ازدواج کودکان برداشت. 

ـــی،  ـــام عل ـــت ام ـــل جمعی ـــی، مدیرعام ـــرا رحیم ـــه، زه ـــن جلس ـــدای ای در ابت
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ازدواج کـــودکان نمی تـــوان از واژه ازدواج 
ـــواده،  ـــع خان ـــا درواق ـــن ازدواج ه ـــتر ای ـــت: »در بیش ـــرد، گف ـــتفاده ک اس
ـــور  ـــد. تص ـــرار می ده ـــه ق ـــورد معامل ـــه م ـــود را در ازای خان ـــر خ دخت
کنیـــد کـــه چقـــدر می توانـــد بـــرای یـــک دختـــر 12ســـاله دشـــوار 
ـــزود:  ـــود«. وی اف ـــاله ش ـــردی 30س ـــی م ـــه وارد زندگ ـــه یک مرتب ـــد ک باش
ـــر  ـــه دخت ـــت ک ـــده اس ـــیده، آم ـــا رس ـــت م ـــه دس ـــه ب ـــی ک » در خبرهای
ـــده  ـــتان ش ـــاله در سیستان وبلوچس ـــردی 60س ـــارم م ـــر چه ـــاله، همس 10س
ـــه  ـــدارد؛ بلک ـــت ن ـــر و محب ـــع مه ـــا توق ـــر اص ـــن ازدواج دخت ـــت. در ای اس
ـــه  ـــان معامل ـــن هم ـــه ای ـــد ک ـــه او بده ـــی ب ـــط پول ـــرد فق ـــد م می خواه
محســـوب می شـــود. در خانواده هـــای حاشیه نشـــین، وقتـــی کـــودکان 
ـــان  ـــد، هدفش ـــدآوری می کنن ـــوند و فرزن ـــترک می ش ـــی مش کار وارد زندگ
ـــاده  ـــردن آم ـــرای کارک ـــودک را ب ـــه ک ـــت ک ـــن اس ـــل ای ـــد مث از تولی
ـــدآوری  ـــه فرزن ـــد ک ـــن باش ـــر ای ـــی ب ـــئله دلیل ـــن مس ـــاید همی ـــد. ش کنن

در محات حاشیه نشین بیشتر از دیگر مناطق است. 

ـــناس و  ـــزازی، جامعه ش ـــها اع ـــر ش ـــی، دکت ـــت تخصص ـــن نشس ـــه ای در ادام
ـــروع  ـــا ش ـــرد: »ب ـــان ک ـــی بی ـــه طباطبای ـــگاه عام ـــی دانش ـــأت علم ـــو هی عض
ـــخص و  ـــاالن مش ـــودکان و بزرگس ـــان ک ـــاد می ـــیار زی ـــاوت بس ـــه تف مدرنیت
ـــه  ـــوق کـــودکان ازجمل ـــاع از حق ـــرای دف ـــاری ب ـــن اجب ـــال آن قوانی ـــه دنب ب
ـــش از  ـــد. پی ـــع ش ـــز وض ـــا و... نی ـــرای آنه ـــل ب ـــودکان، تحصی ـــع کار ک من
ـــته  ـــا ناخواس ـــته ی ـــد خواس ـــودکان پیام ـــدن ک ـــا آم ـــه به دنی دوران مدرنیت
ـــتی  ـــائل بهداش ـــر مس ـــه خاط ـــر ب ـــود و اگ ـــادر ب ـــدر و م ـــی پ ـــه جنس رابط
از بیـــن نمی رفـــت؛ تـــا بـــزرگ می شـــد به مثابـــه بـــرده از او اســـتفاده 

می شد؛ اما با پیدایش مدرنیته این مسئله تغییر کرد«.  

دخترکـــی را دیدیـــم کـــه ۴ کالس درس خوانـــده و ســـپس مجبـــور بـــه تـــرک تحصیـــل شـــده بـــود و در 
15ســـالگی ازدواج کـــرده و اکنـــون در 17 ســـالگی بـــاردار بـــود. دانســـته های ایـــن مـــادر از  بـــارداری، پیشـــگیری 
می شـــود. محـــدود  روستایشـــان  در  اطرافیانـــش  از  او  شـــنیده های  بـــه  بـــارداری  حیـــن  مراقبت هـــای  و 

امـــام  جمعیـــت  مدیرعامـــل  رحیمـــی،  زهـــرا 
می توانـــد  چقـــدر  کـــه  کنیـــد  تصـــور  علـــی)ع(: 
بـــرای یـــک دختـــر 12ســـاله دشـــوار باشـــد کـــه 
شـــود 30ســـاله  مـــردی  زندگـــی  وارد  یک مرتبـــه 

دکتـــر شـــهال اعـــزازی، جامعه شـــناس و عضـــو هیـــأت 
علمـــی دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی: اگـــر دولـــت 
ـــودک  ـــن ک ـــرا ای ـــده دارد، چ ـــودکان را برعه مســـئولیت ک
ـــه شـــود؟  ـــی بی مســـئولیتی جامع ـــد قربان ـــه بای اســـت ک
ــادر  ــار مـ ــودک اســـت و به اجبـ ــوز کـ ــه هنـ ــی کـ کودکـ
می شـــود، کودکـــی کـــه خـــود نیـــاز بـــه تربیـــت دارد، 
چگونـــه می تـــوان از او انتظـــار داشـــت کـــه مـــادری کنـــد؟

»ازدواج کودکان درسکونتگاه های فقیرنشین «

کودکان ازدواج نمی  کنند ، معامله می شوند!

چرا رفتی تو پارک؟ چرا این قدر ولگردی می کنی ؟ چرا حرف گوش نمی دی؟ اولین کسی که مقصر به حساب بیاد خود بچه هان.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ـــا  ـــران م ـــزود: » در ای ـــران اف ـــودکان در ای ـــت ک ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــائل  ـــرای مس ـــم، ب ـــرورش داری ـــود آموزش وپ ـــودکان خ ـــت ک ـــرای تربی ب
ـــودکان  ـــه ک ـــود؛ چراک ـــل می ش ـــت وارد عم ـــا وزارت بهداش ـــامتی آنه س
ـــت،  ـــی اس ـــر فرهنگ ـــال تغیی ـــداوم در ح ـــورت م ـــه ص ـــه ب ـــه ای ک در جامع
زندگـــی می کننـــد و همیـــن باعـــث می شـــود کـــه دولت هـــا مســـئول 
ـــه ای  ـــه خان ـــا ب ـــی در بعضـــی کشـــورها دولت ه ـــند و حت رشـــد کـــودکان باش
ـــا را  ـــد و خانواده ه ـــارت می کنن ـــود، نظ ـــزرگ می ش ـــودک در آن ب ـــه ک ک
ـــق  ـــد. مطاب ـــویق می کنن ـــز تش ـــر نی ـــا کمت ـــتر ی ـــودک آوری بیش ـــرای ک ب
ـــی و  ـــد بدن ـــال رش ـــالگی در ح ـــا 15س ـــودک ت ـــی ک ـــای روان شناس داده ه
ـــودک را وادار  ـــرایطی ک ـــن ش ـــا در چنی ـــاال م ـــت؛ ح ـــی اس ـــرات هورمون تغیی
ـــری  ـــش همس ـــد و نق ـــزرگ کن ـــود ب ـــکم خ ـــی را در ش ـــه جنین ـــم ک می کنی
و مـــادری را ایفـــا کنـــد. درحال حاضـــر 43 هـــزار ازدواج دختربچه هـــای 
ـــه  ـــزار دختربچ ـــداد دو ه ـــن تع ـــه از ای ـــم ک ـــور داری ـــاله در کش ـــا 15 س 10 ت
ـــزازی  ـــده اند«. اع ـــوه ش ـــا بی ـــده ی ـــدا ش ـــود ج ـــر خ ـــربچه از همس و پس
ـــه  ـــی ب ـــن قانون ـــر س ـــای زی ـــیاری از ازدواج ه ـــه بس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
دلیـــل فقـــر صـــورت می گیـــرد، افـــزود: »بـــرای ایـــن مســـئله بایـــد 
ـــت.  ـــزاری نیس ـــیله اب ـــودک وس ـــه ک ـــرد؛ چراک ـــورت بگی ـــر ص ـــا فق ـــه ب مقابل
ـــودک  ـــن ک ـــرا ای ـــده دارد، چ ـــودکان را برعه ـــئولیت ک ـــت مس ـــر دول اگ
ـــه  ـــی ک ـــود؟ کودک ـــه ش ـــئولیتی جامع ـــی بی مس ـــد قربان ـــه بای ـــت ک اس
هنـــوز کـــودک اســـت و به اجبـــار مـــادر می شـــود، کودکـــی کـــه 
ـــت  ـــار داش ـــوان از او انتظ ـــه می ت ـــت دارد، چگون ـــه تربی ـــاز ب ـــود نی خ
ـــک  ـــه ی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــگاه ب ـــتاد دانش ـــن اس ـــد«. ای ـــادری کن ـــه م ک
کـــودک نمی توانـــد یاری دهنـــده همســـر و کمک کننـــده بقـــای 
نســـل وی باشـــد، افـــزود: »وی نه تنهـــا یاری دهنـــده نیســـت؛ بلکـــه 
ـــودکان  ـــه ک ـــم ک ـــد بگویی ـــرایطی بای ـــن ش ـــت. در چنی ـــیب زننده اس آس
ـــزازی  ـــوند«. اع ـــواده می ش ـــئوالن و خان ـــه، مس ـــی جامع ـــی بی توجه قربان
همچنیـــن از افزایـــش آمـــار ازدواج کـــودکان خبـــر داده و گفـــت: »در 
ـــورد  ـــزار م ـــودکان 10  ه ـــداد ازدواج ک ـــال 93 تع ـــه س ـــبت ب ـــال 94 نس س

افزایش داشت و طاق آنها هم روند افزایشی دارد«. 

در ادامـــه ایـــن همایـــش ثریـــا عزیزپنـــاه، عضـــو هیأت مدیـــره انجمـــن 
ـــر  ـــوق  بش ـــی حق ـــروز روز جهان ـــرد: »ام ـــان ک ـــودک بی ـــوق ک ـــت از حق حمای
ـــم«.  ـــاش کنی ـــروز ت ـــن ام ـــردی همی ـــوق ف ـــرای حق ـــدوارم ب ـــت و امی اس
ـــتیم،  ـــه رو هس ـــی روب ـــرم جمعیت ـــی ه ـــئله وارونگ ـــا مس ـــا ب ـــزود: »م وی اف
ـــت و  ـــین اس ـــون حاشیه نش ـــران دارای 11  میلی ـــور ای ـــر کش ـــه وزی ـــه گفت ب
ـــن  ـــم. م ـــین داری ـــم حاشیه نش ـــهر ه ـــن ش ـــی در مت ـــا حت ـــم م ـــد بگوی بای
ـــد و از  ـــی ندارن ـــالم دسترس ـــه آب س ـــه ب ـــم ک ـــت می کن ـــرادی صحب از اف
ـــود 10   ـــرد: »وج ـــح ک ـــتند«. وی تصری ـــروم هس ـــز مح ـــنامه نی ـــتن شناس داش
ـــواد،  ـــون کم س ـــن 10  میلی ـــور و همچنی ـــق در کش ـــواد مطل ـــون بی س میلی
ـــزان ازدواج  ـــا می ـــتقیمی ب ـــاط مس ـــار ارتب ـــن آم ـــت و ای ـــی اس ـــار خطرناک آم
ـــت  ـــائلی اس ـــی از مس ـــه یک ـــدن جامع ـــی طبقاتی ش ـــودکان دارد. از طرف ک
کـــه باعـــث تشـــدید ازدواج کـــودکان می شـــود. مطابـــق مـــاده 1041 
ـــال  ـــران 15س ـــرای دخت ـــن ازدواج ب ـــال 1313، س ـــوب س ـــی، مص ـــون مدن قان
ـــون در  ـــدد قان ـــی مج ـــی بررس ـــت. از طرف ـــال اس ـــران 18 س ـــرای پس و ب
ـــی  ـــی و جنس ـــی و روان ـــای ذهن ـــه زیان ه ـــه ب ـــا توج ـــال های 46 و 53 ب س
ـــود  ـــاح ش ـــواده اص ـــت از خان ـــون حمای ـــد قان ـــث ش ـــودکان باع ازدواج ک
ـــد.  ـــن ش ـــال تعیی ـــران 20 س ـــال و در پس ـــران 18 س ـــن ازدواج در دخت و س
ـــر  ـــن ازدواج دخت ـــورد و س ـــه خ ـــال 79 اصاحی ـــون در س ـــن قان ـــا ای ام
ـــرد:  ـــان ک ـــرد«. وی خاطرنش ـــدا ک ـــش پی ـــال کاه ـــه 15 س ـــر ب ـــه 13 و پس ب
ـــا  ـــت، ام ـــودک پیوس ـــوق ک ـــیون حق ـــه کنوانس ـــال 72 ب ـــران در س ـــور ای »کش
ـــد،  ـــش می آی ـــی پی ـــواد قانون ـــث م ـــی بح ـــه وقت ـــت ک ـــئله اینجاس مس
قـــدرت پیگیـــری وجـــود نـــدارد و مســـئله پیگیری هـــا بـــه مداخلـــه 
تعبیـــر می شـــود. از طرفـــی الیحـــه حمایـــت از حقـــوق کـــودک نیـــز 
هفـــت ســـال اســـت ســـرگردان مانـــده اســـت و مهم تریـــن مســـئله مـــا 
ـــده و  ـــی ش ـــه پیش بین ـــن الیح ـــه در ای ـــت ک ـــی اس ـــن کودک ـــف س تعری

امیدواریم هرچه  سریع تر در مجلس به تصویب برسد«. 

ـــل ازدواج  ـــر از دالی ـــی دیگ ـــران را یک ـــدی در ای ـــکاف درآم ـــاه ش ـــز پن عزی
ـــوق  ـــل حق ـــه حداق ـــت: »درحالی ک ـــت و گف ـــن دانس ـــنین پایی ـــودکان در س ک
ـــل  ـــت، حداق ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــان در نظ ـــزار توم ـــدود 800  ه ـــران ح کارگ
ـــت«. ـــم اس ـــن رق ـــر ای ـــار براب ـــا چه ـــه ت ـــاه س ـــواده در م ـــک خان ـــاز ی نی
در ادامـــه ایـــن همایـــش، دکترعلـــی کاظمـــی، مدیـــرکل حقوقـــی و 
ـــاره ازدواج  ـــد درب ـــی بای ـــرد: به طورکل ـــار ک ـــه، اظه ـــوه قضائی ـــی ق قضائ
ـــا  ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــؤال ای ـــد. س ـــف را دی ـــای مختل ـــودکان فرهنگ ه ک
ـــگ  ـــد فرهن ـــورد بای ـــن م ـــد. در ای ـــا ب ـــت ی ـــوب اس ـــودکان خ ازدواج ک
ــا  ــی خرده فرهنگ هـ ــت. برخـ ــر گرفـ ــف را در نظـ ــورهای مختلـ کشـ
ـــرح  ـــا ط ـــی ب ـــد. کاظم ـــوب می دانن ـــودکان را مطل ـــه ازدواج ک ـــتند ک هس
ایـــن ســـؤال کـــه هـــدف از ازدواج چیســـت، بیـــان کـــرد: »آیـــا بـــا 
ـــگاه  ـــر ن ـــیم؟ اگ ـــی ازدواج می رس ـــای اصل ـــه هدف ه ـــودکان ب ازدواج ک
ـــداف  ـــز از اه ـــل نی ـــع تولیدمث ـــم، درواق ـــث ازدواج داری ـــه بح ـــردی ب کارک
ـــگ  ـــد، فرهن ـــاد کن ـــل را زی ـــد تولیدمث ـــت بخواه ـــر دول ـــت، اگ ازدواج اس
ـــوع  ـــج ن ـــا پن ـــرد: »م ـــان ک ـــد«. وی بی ـــش می ده ازدواج زودرس را افزای
ـــم  ـــمی، دائ ـــم رس ـــمی، دائ ـــت، غیررس ـــم؛ ازدواج موق ـــودکان داری ازدواج ک
ـــاره ضمانـــت  غیررســـمی، و نامـــزدی کـــودکان. امـــا در ایـــن همایـــش مـــا درب
ـــون ازدواج  ـــوب قان ـــه در چارچ ـــم ک ـــت می کنی ـــانی صحب ـــی کس اجرائ
ایـــن قانـــون در حالـــی وجـــود دارد کـــه ازدواج در  نمی کنند. 
ـــدارد و  ـــت ن ـــروزی مطابق ـــران ام ـــران و پس ـــای دخت ـــا توانایی ه ـــن ب ـــن س ای
ـــودک  ـــوق ک ـــه حق ـــرت دارد. کمیت ـــز مغای ـــی نی ـــناد بین الملل ـــا اس ـــن ب همچنی
ـــزود:  ـــت«. وی اف ـــرده اس ـــن ک ـــرای ازدواج تعیی ـــال را ب ـــل 18 س ـــن حداق س

»مطابـــق اصـــل 10قانـــون ساســـی، نـــکاح یکـــی از احـــکام اســـامی 
اســـت کـــه ســـنگ بنـــای جامعـــه را تشـــکیل می دهـــد و همـــه بایـــد 
ـــوط  ـــی مرب ـــم عموم ـــه نظ ـــکاح ب ـــیم. ن ـــس آن بکوش ـــم و تقدی در تکری
ـــل  ـــی حداق ـــون فعل ـــرار داد. در قان ـــم ق ـــورد تکری ـــد آن را م ـــود و بای می ش
ســـنی کـــه کـــودک می توانـــد 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 
ـــرده  ـــن ازدواج ک ـــنین پایی ـــه در س ـــی ک ـــی از مادران ـــراه یک ـــه هم ـــی ب عل
بودنـــد، بـــا یکدیگـــر گفت وگـــو کردنـــد. خانـــم علی زهـــی، مـــادر 
ـــرش  ـــت. دخت ـــرده اس ـــالگی ازدواج ک ـــه در 14س ـــت ک ـــد اس ـــج فرزن پن
ـــازه  ـــه وی اج ـــزدش ب ـــرده و نام ـــد ک ـــی عق ـــم ابتدای ـــم در کاس پنج ه
ـــرده  ـــالگی ازدواج ک ـــه در 13 س ـــادری ک ـــت. م ـــداده اس ـــل ن ـــه تحصی ادام
ــالگی ازدواج  ــم در 14 سـ ــرادر او هـ ــاد دارد. بـ ــرش اعتیـ ــاال همسـ و حـ
کـــرده بـــود و حـــاال یـــک دختـــر چهارســـاله دارد. وی گفـــت: »قبـــل 
از ازدواج خوشـــحال بـــودم، امـــا وقتـــی وارد زندگـــی شـــدم، شـــوهرم 
ـــی  ـــه بای ـــدم چ ـــازه فهمی ـــم ت ـــادرم را ببین ـــال م ـــار س ـــا چه ـــت ت نگذاش
ـــا  ـــود«. او ب ـــته ب ـــر کار از کار گذش ـــا دیگ ـــت، ام ـــده اس ـــرم آم ـــر س ب
اشـــاره بـــه اینکـــه دخترانـــی بودنـــد کـــه در سن وســـال او در برابـــر 
ـــد  ـــگ بودن ـــا زرن ـــی دختره ـــزود: »بعض ـــد، اف ـــت می کردن ازدواج مقاوم
ــا  ــا بزرگ ترهـ ــد، امـ ــت می کردنـ ــوع مقاومـ ــن موضـ ــر ایـ و در برابـ
ـــل  ـــا االن مث ـــد؛ ام ـــوهر می دادن ـــه زور ش ـــر او را ب ـــل دخت ـــاف می برخ
ـــد ازدواج  ـــا نمی خواه ـــه« اص ـــن، »فرزان ـــاله م ـــر 9س ـــت، دخت ـــته نیس گذش
ـــن  ـــه س ـــی ب ـــا وقت ـــود. ت ـــم ش ـــد و معل ـــد درس بخوان ـــد و می خواه کن
ـــی  ـــز خوب ـــی، ازدواج چی ـــی بربیای ـــس زندگ ـــی از پ ـــی و نتوان ـــی نرس قانون
نیســـت؛ مـــن 37 ســـال اســـت ازدواج کـــردم، امـــا اصـــا خوشـــبخت 

نبوده ام، شب ها گریه می کنم و خیال بافی می کنم«. 

ـــز در  ـــی نی ـــام عل ـــجویی ام ـــت دانش ـــر جمعی ـــو دیگ ـــان، عض ـــراوت مظفری ط
ـــیا و  ـــه داد: »در آس ـــودکان را ارائ ـــی ازدواج ک ـــات جهان ـــمینار مطالع ـــن س ای
ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــگام ثب ـــداد ازدواج زودهن ـــترین تع ـــی بیش ـــای جنوب آفریق
ـــی اســـت«.  ـــد همـــکاری نهادهـــای مختلف ـــن مســـئله هـــم نیازمن ـــا ای ـــارزه ب مب
وی افـــزود: »16 اکتبـــر بـــه  عنـــوان روز بین المللـــی کـــودکان دختـــر 
ـــورها رخ  ـــودک در کش ـــون ازدواج ک ـــاله 10 میلی ـــده و هرس ـــذاری ش نام گ
ـــه  ـــا ب ـــی زودرس، ابت ـــه حاملگ ـــود ب ـــوارض آن می ش ـــه از ع ـــد ک می ده
اچ آی وی، قرارگیـــری در معـــرض خشـــونت، تـــرک تحصیـــل و... اشـــاره کـــرد.

ـــس  ـــده مجل ـــدر، نماین ـــه ذوالق ـــزازی، فاطم ـــها اع ـــای ش ـــس از صحبت ه پ
شـــورای اســـامی، بـــه توضیـــح دربـــاره ازدواج کـــودکان در ایـــران 
ـــنین  ـــودکان در س ـــا ازدواج ک ـــکات م ـــی از مش ـــت: »یک ـــه و گف پرداخت
ـــه  ـــی زود وارد چرخ ـــودکان خیل ـــق ک ـــی از مناط ـــت. در برخ ـــن اس پایی
کار می شـــوند و کودکـــی خـــود را بـــه کار در کارگاه هـــا می گذراننـــد 
و ســـپس مجبورنـــد در همـــان شـــرایط ازدواج کننـــد و ایـــن ازدواج در 
ــوان  ــی به هیچ عنـ ــر روحـ ــا از نظـ ــه آنهـ ــد کـ ــرایطی رخ می دهـ شـ
ــرورش و  ــاق آموزش وپـ ــن اتفـ ــم ایـ ــرای ترمیـ ــتند. بـ ــاده نیسـ آمـ
صداوســـیما بایـــد در آمـــوزش خانواده هـــا تـــاش بیشـــتری داشـــته 
ـــه  ـــبه ب ـــف یک ش ـــق مختل ـــردم مناط ـــوم م ـــادات و رس ـــون ع ـــند؛ چ باش
ـــه  ـــم«. فاطم ـــر دهی ـــم تغیی ـــبه ه ـــم آن را یک ش ـــه بتوانی ـــده ک ـــود نیام وج
ـــرزی  ـــتان های م ـــا در اس ـــامی: »م ـــورای اس ـــس ش ـــده مجل ـــدر، نماین ذوالق
مثـــل سیستان وبلوچســـتان و هرمـــزگان سیســـتم آموزشـــی مان محـــدود 
اســـت و کـــودکان در ســـنین پاییـــن ازدواج می کننـــد؛ بـــرای همیـــن 
ـــد«. ـــته باش ـــژه ای داش ـــه وی ـــق توج ـــن مناط ـــت ای ـــه وضعی ـــت ب ـــد دول بای

ـــی و  ـــه طباطبای ـــگاه عام ـــی دانش ـــأت علم ـــو هی ـــا، عض ـــیرین احمدنی ش
ـــر  ـــخنران دیگ ـــتی، س ـــازمان بهزیس ـــیب های س ـــگیری از آس ـــاون پیش مع
ـــال  ـــر 18 س ـــرد زی ـــر ف ـــه ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــود و ب ـــم ب ـــن مراس ای
ـــت،  ـــنتی اس ـــد س ـــا هرچن ـــگ م ـــت: »فرهن ـــود، گف ـــی می ش ـــودک تلق ک
ـــر 18  ـــراد زی ـــه اف ـــودک ب ـــوق ک ـــیون حق ـــودک در کنوانس ـــف ک ـــا تعری ام
ـــان  ـــه در جه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــت«. وی در ادام ـــده اس ـــاق ش ـــال اط س
ـــت:  ـــد، گف ـــی ازدواج کرده ان ـــنین کودک ـــون زن در س ـــر 700 میلی ـــغ ب بال
ـــودکان  ـــل ازدواج ک ـــی از دالی ـــرک اجتماع ـــادری و تح ـــع م ـــب مناف »کس
اســـت؛ یعنـــی خانواده هـــا از طریـــق ازدواج کـــودکان ســـعی دارنـــد 
ـــت از  ـــث حفاظ ـــم بح ـــی ه ـــد. از طرف ـــا دهن ـــود را ارتق ـــی خ ـــه اجتماع طبق
ـــل ازدواج در  ـــا از دالی ـــه آنه ـــی ب ـــرض جنس ـــری از تع ـــودکان و جلوگی ک
ـــه کـــرد«.  ـــم اضاف ـــر را ه ـــد فق ـــل بای ـــن دالی ـــه ای ـــیه  اســـت و ب مناطـــق حاش
ـــی  ـــئله کم ـــودکان مس ـــه ک ـــزاری ب ـــگاه اب ـــه ن ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــا ب احمدنی
ـــت  ـــم اس ـــیار مه ـــه بس ـــن زمین ـــن در ای ـــاح قوانی ـــرد: »اص ـــان ک ـــت بی نیس
ـــوار  ـــرایط را دش ـــن ش ـــهیل ازدواج، ای ـــای تس ـــن به ج ـــد قوانی ـــرا بای زی
کنـــد. همچنیـــن رویه هـــای فرهنگـــی در همســـرگزینی بایـــد عـــوض 
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــواده م ـــح خان ـــر از مصال ـــرد باالت ـــح ف ـــود و مصال ش
ـــب  ـــارداری زودرس را موج ـــم، ب ـــن ک ـــزود: »ازدواج در س ـــرد«. وی اف گی
می شـــود کـــه ایـــن اتفـــاق فرصـــت رشـــد را کـــم می کنـــد«. مطابـــق 
آمـــار ارائه شـــده از ســـوی دکتـــر احمدنیـــا، در ســـال 2015 کشـــور 
ـــت  ـــته اس ـــودکان را داش ـــار ازدواج ک ـــن آم ـــد باالتری ـــا 76 درص ـــر ب نیج
ـــه  ـــتند. ب ـــدی هس ـــای بع ـــی در رتبه ه ـــد و مال ـــاد، هن ـــورهای چ و کش
ـــال در  ـــر 18 س ـــودکان زی ـــدی ازدواج ک ـــار 17 درص ـــا، آم ـــه احمدنی گفت

ایران، کشور ما را در وضعیت نسبتا بدی قرار داده است. 

ـــال و  ـــل از 13 س ـــر قب ـــد دخت ـــی عق ـــون مدن ـــق قان ـــزود: »مطاب ـــدر اف ذوالق
ـــت  ـــازه سرپرس ـــخیص دادگاه و اج ـــه تش ـــاز ب ـــال نی ـــل از 15 س ـــر قب ـــد پس عق
دارد. بـــرای همیـــن در صـــورت تأییـــد ایـــن دو منبـــع کـــودکان در 
شش ســـالگی بـــدون منـــع قانونـــی می تواننـــد ازدواج کننـــد. مجلـــس 
ـــاهد  ـــر ش ـــا دیگ ـــد ت ـــرار ده ـــت ق ـــون را در اولوی ـــن قان ـــاح ای ـــد اص بای
ـــع  ـــا مراج ـــد ب ـــئله بای ـــن مس ـــاره ای ـــن درب ـــیم. همچنی ـــا نباش ـــن اتفاق ه ای
نیـــز صحبـــت شـــود؛ چراکـــه سوءاســـتفاده های زیـــادی از ایـــن قانـــون 
ــور  ــی کاری در کشـ ــمی بـ ــار رسـ ــه آمـ ــاره بـ ــا اشـ ــود«. وی بـ می شـ
ــروم  ــتان های محـ ــتان ها و اسـ ــی شهرسـ ــار در برخـ ــن آمـ ــت: ایـ گفـ
بـــه بـــاالی 30 تـــا 40 درصـــد می رســـد. ذوالقـــدر افـــزود: مجلـــس، 
اصـــاح ایـــن قانـــون را در اولویـــت قـــرار می دهـــد تـــا بـــا یـــک 

طرح مناسب، مانع انجام این گونه ازدواج ها شویم. 

شـــورای  مجلـــس  نماینـــده  ذوالقـــدر،  فاطمـــه 
مثـــل  مـــرزی  اســـتان های  در  مـــا  اســـالمی: 
سیســـتم  هرمـــزگان  و  سیستان وبلوچســـتان 
ــنین  ــودکان در سـ ــت و کـ ــدود اسـ ــی مان محـ آموزشـ
پاییـــن ازدواج می کننـــد؛ بـــرای همیـــن بایـــد دولـــت بـــه 
ـــد. ـــته باش ـــژه ای داش ـــه وی ـــق توج ـــن مناط ـــت ای وضعی

ثریـــا عزیزپنـــاه، عضـــو هیأت مدیـــره انجمـــن حمایـــت از حقـــوق کـــودک: وجـــود 10  میلیـــون بی ســـواد مطلـــق در کشـــور 
و همچنیـــن 10  میلیـــون کم ســـواد، آمـــار خطرناکـــی اســـت و ایـــن آمـــار ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا میـــزان ازدواج کـــودکان 
ـــود. ـــودکان می ش ـــدید ازدواج ک ـــث تش ـــه باع ـــت ک ـــائلی اس ـــی از مس ـــه یک ـــدن جامع ـــی طبقاتی ش دارد. از طرف

شـــیرین احمدنیـــا، معـــاون پیشـــگیری از آســـیب های 
و  مـــادری  منافـــع  کســـب  بهزیســـتی:  ســـازمان 
تحـــرک اجتماعـــی از دالیـــل ازدواج کـــودکان اســـت؛ 
یعنـــی خانواده هـــا از طریـــق ازدواج کـــودکان ســـعی 
دهنـــد.  ارتقـــا  را  خـــود  اجتماعـــی  طبقـــه  دارنـــد 
بـــه ایـــن دالیـــل بایـــد فقـــر را هـــم اضافـــه کـــرد.

ــی: 1۶  ــات جهانـ ــه تجربیـ ــان، در ارائـ ــراوات مظفریـ طـ
ــر  ــودکان دختـ ــی کـ ــوان روز بین المللـ ــه  عنـ ــر بـ اکتبـ
ــون ازدواج  ــاله 10 میلیـ ــت. هرسـ ــده اسـ ــذاری شـ نام گـ
ــوارض آن  ــه از عـ ــد کـ ــورها رخ می دهـ ــودک در کشـ کـ
ــه اچ آی وی،  ــال بـ ــی زودرس، ابتـ ــه حاملگـ ــوان بـ می تـ
قرارگیـــری در معـــرض خشـــونت، تـــرک تحصیـــل 
و... اشـــاره کـــرد. همچنیـــن در خاورمیانـــه و آفریقـــای 
شـــمالی، دختـــران مجبـــور بـــه ازدواج فصلـــی بـــا افـــرادی 
ـــد از  ـــد و بع ـــت آمده ان ـــوان توریس ـــه عن ـــه ب ـــتند ک هس
تمام شـــدن ســـفر مجبـــور بـــه جدایـــی می شـــوند.

جای جانی و قربانی عوض می شه.
- نمی شه ما بریم به پدر و مادرشون بگیم؟

- اون سری که اون الته بچه ها رو اذیت می کرد سر چار راه، به رحیمه خانم، مادرِ نازنین، گفتم برید شکایت کنید ازش.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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ـــه ازدواج  ـــور ب ـــران مجب ـــمالی، دخت ـــای ش ـــه و آفریق ـــن در خاورمیان همچنی
فصلـــی بـــا افـــرادی هســـتند کـــه بـــه عنـــوان توریســـت آمده انـــد 
و بعـــد از تمام شـــدن ســـفر مجبـــور بـــه جدایـــی می شـــوند«.

وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: »ازدواج زودهنـــگام در پاکســـتان 
راهـــکاری بـــرای مقابلـــه بـــا فقـــر خانـــواده اســـت. در بنـــگادش 
هـــم فقـــر در ازدواج کـــودکان مؤثـــر بـــوده اســـت. در ایـــران نیـــز 

شرایط اقتصادی مهم ترین عامل ازدواج کودکان است«. 

ـــع در  ـــل واق ـــهر اربی ـــمی ش ـــر رس ـــکونتگاههای غی ـــیه و س ـــق حاش ـــاکن در مناط ـــوری س ـــان س ـــواده از آوارگان و پناهجوی ـــن 150 خان ـــیها در بی بررس
ـــده  ـــن هج ـــر س ـــی در زی ـــی و فرهنگ ـــی، مذهب ـــل قوم ـــه دالی ـــران ب ـــد پس ـــران و 18 درص ـــد دخت ـــه 32 درص ـــد ک ـــان میده ـــراق نش ـــتان ع ـــم کردس اقلی
ســـال ازدواج کردهانـــد کـــه از آن میتـــوان بـــه عنـــوان »ازدواج کـــودک« یـــاد کـــرد. تحقیقـــات نشـــان می دهـــد ایـــن ازدواج هـــا مشـــکات و 
بحران هـــای زیـــادی را در بیـــن ایـــن کـــودکان ایجـــاد کـــرده اســـت کـــه شـــرایط آوارگـــی نیـــز آن را تشـــدید کـــرده اســـت. همان طـــوری 
کـــه در نمـــودار زیـــر هـــم نشـــان داده شـــده اســـت، نســـبت ازدواج کـــودک در بیـــن دختـــران تقریبـــاً 2 برابـــر ازدواج در بیـــن پســـران می باشـــد.

ـــام  ـــت ام ـــی جمعی ـــق میدان ـــه تحقی ـــه ارائ ـــمینار ب ـــر س ـــرام، دبی ـــرا که زه
ـــران  ـــین ای ـــای فقیرنش ـــکونتگاه ه ـــودکان در س ـــوزه ازدواج ک ـــی در ح عل
ـــال  ـــز امس ـــتان و پایی ـــا در تابس ـــن آماره ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ـــت. ب پرداخ
جمـــع آوری شـــده و تعـــداد 594 پرســـش نامه در 17 اســـتان تدویـــن 
ـــگیری  ـــت پیش ـــار معاون ـــق آم ـــا پرداخت:»طب ـــریح آن ه ـــه تش ـــده، ب ش
ـــالگی  ـــر 18س ـــی زی ـــان ایران ـــد ازدواج در زن ـــتی 17درص ـــازمان بهزیس س
رخ می دهـــد کـــه ایـــن موضـــوع در مناطـــق حاشـــیه ای مشـــهودتر 
اســـت«. آمـــار بســـیار باالیـــی از افـــرادی کـــه در ســـن کودکـــی 
ازدواج کـــرده از تحصیـــل محـــروم هســـتند. در حـــدود 20درصـــد  از 
ـــادران  ـــی از م ـــدود نیم ـــد، و ح ـــته ان ـــن داش ـــقط جنی ـــابقه س ـــادران، س م
ـــتگی  ـــه شکس ـــر ب ـــه  منج ـــد ک ـــرده بودن ـــه ک ـــی تجرب ـــونت خانگ خش
ـــه  ـــد ک ـــی نبودن ـــراد راض ـــی اف ـــا تمام ـــود. تقریب ـــده ب ـــدن ش ـــای ب اعض

فرزندانشان مانند آن ها در سنین کودکی ازدواج کند. 
»حلقـــه«  کتـــاب  نویســـنده ی  مظفریـــان  ســـپس،رایحه 

به معرفی اثر خود پرداخت. 
در این کتاب پنج ارتباط مطرح می شود: 

ـــه  3(کودک-بیـــوه  4(کودک-سرپرســـت)مثا  1(کودک-همســـر  2(کودک-مطلق
اگـــر فـــرد بـــه زنـــدان بیفتـــد.(   5(کـــودک والدی)کـــه هـــم بـــرای 

پسرها و هم برای دخترها می توان در نظر گرفت( 
طـــاق  و  ازدواج  وضعیـــت  مـــورد  در  هـــم  آمـــاری  او 
عـــدم  کـــه  گفـــت  هم چنیـــن  و  داد  ارائـــه  کـــودکان 
توجـــه بـــه وضعیـــت کـــودکان و تـــداوم فقـــر فرهنگـــی و 

مالی باعث بروز پدیده ی ازدواج کودکان می شود. 

ــق  ــاس تحقیـ ــر اسـ ــمینار: بـ ــر سـ ــرام، دبیـ ــرا کهـ زهـ
میدانـــی جمعیـــت امـــام علـــی )ع( در 17 اســـتان کشـــور، 
آمـــار بســـیار باالیـــی از افـــرادی کـــه در ســـن کودکـــی ازدواج 
کـــرده از تحصیـــل محـــروم هســـتند. در حـــدود 20درصـــد  
ـــد، و حـــدود  ـــن داشـــته ان از مـــادران، ســـابقه ســـقط جنی
نیمـــی از مـــادران خشـــونت خانگـــی تجربـــه کـــرده بودنـــد 
ـــود.  ـــده ب ـــدن ش ـــای ب ـــتگی اعض ـــه شکس ـــر ب ـــه  منج ک
ـــان  ـــه فرزندانش ـــد ک ـــی نبودن ـــراد راض ـــی اف ـــا تمام تقریب
کنـــد. ازدواج  کودکـــی  ســـنین  در  هـــا  آن  ماننـــد 

آن سوی مرز

ازدواج کودکان در سکونت گاه های غیررسمی اربیل عراق
نه انسانیت مرز می شناسد، نه درد...

از ترِس رد مرز شدن جرئت نمی کنن. هر چی گفتم و گفتم که  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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آن سوی مرز

ازدواج کودک و سیاره زمین
گزارشی از ازدواج کودک در 2 1 کشور جهان

نه انسانیت مرز می شناسد، نه درد...

گردآوری: سارا رضایی

مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل در ســـال 2011 روز 11 اکتبـــر را بـــه عنـــوان 
ـــودکان  ـــان ازدواج ک ـــرد و پای ـــن ک ـــر تعیی ـــودکان دخت ـــی ک ـــن روز بین الملل اولی
ـــی از  ـــض یک ـــودکان نق ـــرد. ازدواج ک ـــاب ک ـــوع آن روز انتخ ـــوان موض ـــه عن را ب
ـــد. ـــرار می ده ـــونت ق ـــرض خش ـــان را در مع ـــه ایش ـــت ک ـــر اس ـــی بش ـــوق اساس حق
ــران  ــران و پسـ ــمی دختـ ــمی و غیررسـ ــی ازدواج رسـ ــه معنـ ــودکان بـ ازدواج کـ
ــر  ــک نفـ ــان یـ ــر در جهـ ــر 3 دختـ ــا از هـ ــت. تقریبـ ــالگی اسـ ــل از 18 سـ قبـ
ـــالگی ازدواج  ـــل از 15 س ـــر قب ـــک دخت ـــر ی ـــر 7 دخت ـــالگی، و از ه ـــل از 18 س قب
ــودک رخ  ــون ازدواج کـ ــال 10 میلیـ ــر سـ ــی هـ ــور تخمینـ ــه طـ ــد. بـ می کنـ

می دهد که این مسئله استمرار چرخه  بی سوادی و فقر است. 
جســـمانی،  لحـــاظ  از  هـــا  ازدواج  ایـــن  عـــوارض  و  عواقـــب 
چنـــد  کـــه  اســـت  گســـترده  اجتماعـــی  و  روانـــی 

نمونه از این عواقب و عوارض به شرح زیر است: 
ـــوزی،  ـــت مهارت آم ـــت دادن فرص ـــل، از دس ـــرک تحصی ـــی، ت ـــت از دوران کودک محرومی

اشتغال، حاملگی زود هنگام، خطر مرگ و ابتا به  اچ آی وی.  
ـــواده هـــای فقیـــر امکانـــات  ـــا تعـــداد ازدواج کـــودکان ارتبـــاط مســـتقیم دارد. خان فقـــر ب
ـــل  ـــه دلی ـــد. ب ـــاک را ندارن ـــوراک و پوش ـــی خ ـــا حت ـــران و ی ـــل دخت ـــرای تحصی الزم ب
ـــد  ـــران می کنن ـــرف پس ـــود را ص ـــدود خ ـــات مح ـــا امکان ـــیتی آنه ـــای جنس هنجاره
ـــر  ـــه تاخی ـــد. ب ـــادی می دانن ـــکات اقتص ـــش مش ـــرای کاه ـــیله ای ب و ازدواج را وس

انداختن سن ازدواج نیازمند کار با جوامع و تغییر هنجارها است.  
ســـن ازدواج مـــادران بـــر میـــزان تحصیـــل و ســـرمایه های فرزنـــدان 
ــش  ــادران و افزایـ ــه مـ ــونت علیـ ــش خشـ ــرای کاهـ ــت. بـ ــر اسـ ــیار موثـ بسـ
محـــدود  قوانیـــن  بایـــد  فرزنـــدان،  و  مـــادران  انســـانی  ســـرمایه های 

کننده  حداقل سن ازدواج برای دختران وضع شود.   

کنوانسیون حداقل سن ازدواج
کنوانســـیون رضایـــت از ازدواج، حداقـــل ســـن ازدواج و ثبـــت ازدواج هـــا در ســـال 1962 در مجمـــع 
ـــر  ـــوق بش ـــت از حق ـــرارداد در حمای ـــرف ق ـــاي ط ـــد. دولت ه ـــرح ش ـــد ط ـــل متح ـــازمان مل ـــي س عموم
ـــزم  ـــن، مل ـــا دی ـــان ی ـــیت، زب ـــژاد، جنس ـــارغ از ن ـــان ها، ف ـــه  انس ـــراي هم ـــادي ب ـــاي بنی و آزادي ه

به رعایت مفاد آن هستند که به طور خاصه نکات زیر از آن بر می آید: 
1. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج ِ بدون اجبار در سن قانونی هستند؛

2. همه  ازدواج ها باید به ثبت برسد اما ثبت ازدواج کمتر از سن قانونی به هیچ وجه نباید پذیرفته شود؛
3. ازدواج فقط باید آزادانه و با رضایت کامل زوج ها ثبت شود؛

4. کشورها باید اقدامات الزم را برای لغو رسومی که منع آزادی انتخاب همسر و یا ازدواج دختران پیش از بلوغ را در 
پی دارد انجام دهند، و در صورت نیاز برای آن مجازات تعیین کنند.

در ادامه به بررسی خاصه  وضعیت ازدواج کودکان در چند کشور می پردازیم که حاصل بررسی 40 مقاله توسط تیم 
تحقیق و پژوهش سمینار برگزار شده با همین عنوان توسط جمعیت امام علی )ع( در آذرماه سال جاری است.

در  دختـــر  هـــر 3  از  تقریبـــا 
ــل از 18  ــر قبـ ــک نفـ ــان یـ جهـ
ـــک  ـــر ی ـــر 7 دخت ســـالگی، و از ه
دختـــر قبـــل از 15 ســـالگی ازدواج 
ــی  ــور تخمینـ ــه طـ ــد. بـ می کنـ
هـــر ســـال 10 میلیـــون ازدواج 
کـــه  می دهـــد  رخ  کـــودک 
ـــه   ـــتمرار چرخ ـــئله اس ـــن مس ای
بـــی ســـوادی و فقـــر اســـت.

 افغانستان
با وجود ممنوعیت رسمی، بیش از 50 درصد ازدواج ها در افغانستان در کودکی و 80 

درصد با اجبار و به طور سنتی انجام می شود. درصد باالی ازدواج اجباری کودکان و زنان، 
بی سوادی زنان و آمار باالی مرگ در هنگام زایمان، موجب شده ساالنه باالی 2000 زن 

و دختر به خاطر رهایی از ازدواج اجباری یا زود هنگام و خشونت، اقدام به خودسوزی 
کنند. کودکان به خاطر رفتار وحشیانه از خانه  همسر خود فرار می کنند که در مقابل از طرف 

خانواده به آنها تهمت زنا زده شده و دستگیر می شوند. قضات، وکای مدافع و پلیس نیز 
رفتار بدی با آنها دارند زیرا قانون اساسی افغانستان به آن نپرداخته است. 

یمن
یمن رتبه  چهارم در زمینه  ازدواج کودک را در 

جهان دارد. یمن فقیرترین کشور خاورمیانه و 
درگیر نا آرامی های شدید داخلی است. دارای 

جامعه ای بسیار محافظه کار و مردساالر، با 
باالترین درصد بی سوادی )خصوصا میان زنان( 

در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است 
و تبعیض های شدیدی علیه زنان و دختران در 

قانون مدنی این کشور وجود دارد.

مصر
بی ثباتی سیاسی و اجتماعی در مصر این کشور را به صورت یک بازار بین المللی 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 18 سال باالی 60 مرتبه ازدواج کرده اند و هر ازدواج فقط چند روز یا چند هفته 
به طول می انجامد. تجار ثروتمند سعودی برای خرید عروسان مصری به مبلغ اندک 500 دالر، به صورت 

متناوب، به مصر سفر می کنند. 
30 درصد کودکان قربانی خشونت شوهران شده و 41 درصد هم هنگام بارداری کتک می خورند. مصر تنها 
کشور آفریقایی است که به منع ازدواج کودکان در منشور حقوق و رفاه کودکان، کاما متعهد نشده است. 
این منشور در سال 2008 ازدواج کودکان دختر و پسر را به 18 سال محدود کرد ولی پارلمان مصر در سال 
2012، سن ازدواج کودکان را تا 14 سال پایین آورد که موجبات سواستفاده های قانونی از کودکان را 

فراهم می کند. 

نیجریه
تحقیقی که در نیجریه در ارتباط با توانمند سازی زنان انجام شده است، 

نشان می دهد، احتمال توانمند شدن زنانی که در 20 تا 24 سالگی ازدواج 
کرده اند نسبت به زنانی که در سن پایین ازدواج کرده اند بیشتر است.

ماداگاسکار
نرخ فقر در ماداگاسکار 68 درصد است. تنها 

56 درصد از دختران تحصیات ابتدایی دارند 
که کمی کمتر از میانگین کشورهای جنوب 
صحرای آفریقاست. ماداگاسکار همانند سایر 

کشورهای توسعه نیافته، با مساله  ازدواج کودک 
درگیر است.

اتیوپی
ازدواج کودکان در جنوب آفریقا و آسیا رایج 
است. در سال 2005 نیمی از زنان 24-20 ساله 

با میانگین سن 15 سال و 2 ماه در هنگام کودکی 
ازدواج کرده بودند. در این گروه منطقه  امهرای 

اتیوپی بیشترین نرخ ازدواج کودک را دارد.

بنگالدش
استفاده از ابزار قانون برای مقابله 

با ازدواج زودهنگام کافی نیست، 
اما سیاست کنفرانس بین المللی 

جمعیت )1994( و ثبت ازدواج 
و مرگ )2004( اندکی تاثیرگذار 

بوده است.  سایر راهکارها برای 
مقابله با ازدواج کودکان عبارتند 

از: بهسازی قانون و مکاتبه با 
رهبران دینی، ارتقا وضعیت 

اقتصادی، تحصیلی و شغلی زنان 
و اطمینان از دسترسی همگانی به 

اطاعات در روستاها.

هند
هندوستان محل زندگی 33  از 720 میلیون 

زن در جهان است که قبل از هجده سالگی 
ازدواج کرده اند. یکی از دالیل ریشه ای 

مرگ و میر باالی مادران و نوزادان 
هندی، ازدواج و بارداری زودهنگام است. 

برای جلوگیری از ازدواج کودک مدارس 
و معلمان نقش کلیدی دارند. آموزش، 

بارداری را به تاخیر انداخته و باعث تثبیت 
جمعیت می شود. مادران آموزش دیده 

بیشتر از کودکان خود محافظت کرده و 
راجع به تغذیه و فاصله بین موالید بیشتر 

مراقب هستند.
نپال

اکثر جمعیت )86 ( در مناطق روستایی نپال به زیرساخت های اساسی یا 
خدمات زندگی دسترسی خوبی ندارند. ساختار خانواده پدرساالر است و 

زنان کمتر نقشی در مورد زمان ازدواج، یا بارداری دارند. پسران و دختران 
به طور سنتی قبل از سن  18 سالگی ازدواج می کنند. دختران در مناطق 

روستایی مدت کوتاهی بعد از بلوغ یا حتی قبل از بلوغ ازدواج می کنند. 
ازدواج در نپال براساس طبقه، مذهب، قومیت، وضعیت اقتصادی و روابط 

بین خانواده ها تنظیم می شود. مشاوره و آموزش مسائل جنسی در آموزش و 
پرورش مدارس یک تابو است. 

پاکستان
ازدواج کودک در طی بایای طبیعی، تغییر مکان و جنگ ها به دلیل 

افزایش فقر و ناامنی و شبکه  اجتماعی ضعیف تر افزایش می یابد. 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 آیین های سنتی. در پاکستان فعالیت های 
فرهنگی با هنجار های اجتماعی درآمیخته و نگرش زنان و دختران به 
ازدواج کودکان مدنظر نیست به همین دلیل مداخات با دشواری رو   

به رو شده است.

مراکش
در دهه گذشته، چارچوب قانونی و اجتماعی برای 

سامت جنسی و تولید مثل تغییر زیادی کرده است. 
قبا، زن موظف به اطاعت از شوهر بود و حق طاق 
نیز فقط با شوهر بود، ولی در قانون جدید حقوق و 

وظایف مرد و زن در خانواده برابر تعریف شده است. 
به زنان حق طاق داده شده و دیگر برای ازدواج 

دختران نیازی به رضایت ولی و سرپرست آنها نیست. 
امکان چانه زنی برای زنان در قرارداد ازدواج فراهم 
آمده و حداقل سن قانونی ازدواج دختران از 15 به 

18 سال رسیده است.  

صربستان
به طور متوسط افراد روما )کولیها- غربت نشین ها( در 

صربستان از وضعیت تحصیلی پایین تر و امکانات سامتی 
کمتری نسبت به سایر جمعیت برخوردارند. سن قانونی 
ازدواج در صربستان 18 سال است، اما پنجاه درصد از 

زنان رومای 20 تا 24 ساله در  سال 2010، قبل از 18 
سالگی ازدواج کردند. در خانواده های روما فامیل داماد 

به فامیل عروس بابت گرفتن دختر پول می دهد. باکره 
بودن، ظاهر، شهرت خانوادگی، وضعیت دارایی و ثروت 

خانواده عروس و داماد و سطح آشنایی دو خانواده بر 
این قیمت تاثیر گذار است. 

»خطرناکه. فردا بچه ها رو ببره یه بایی سرشون بیاره چی کار می خوای بکنی؟از ترِس رد مرز شدن جرئت نمی کنن. هر چی گفتم و گفتم که  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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لحظا ت
گویند:

آنان که در آستان مرگ خفته اند 
دل ها را همچون نغمه ای دلکش به خود 

جذب می کنند
و خود را در خاطرها می نشانند. 

وقتی جز کلماتی اندک برای گفتن نمانده 
است، 

هیچ کلمه ای بیهوده صرف نمی شود. 
آنها که از سِر درد سخن می گویند حقیقت 

را بر زبان می آورند. 
آن کس که قرار است دیگر سخن نگوید، 

هرچه گوید به گوش جان می شنوند؛ 
بسی بیش از آن کس که رفاه و جوانی 

به وی آموخته است که سخنان مهمل و 
بیهوده بر لب آورد. 

پایان زندگی انسان ها بیش از بخش 
پیشین آن جاذبه دارد، 

چنانکه خورشید در هنگام غروب 
محبوب تر جلوه می کند

و موسیقی در لحظه های پایان جذاب تر 
می نماید

و طعام شیرین در آخرین لقمه در کام 
آدمی خوش تر می  نماید،

گویی این لحظه های آخرین بیش از 
لحظه های پیشین به خاطر آدمی نقش 

می پذیرد و دوام می کند. 
ویلیام شکسپیر . ریچارد دوم  1 ، 2

ساعت تفکر

انسان بی مهر، خشکیده ای ست ماتم زده
گزیده ای از سخنان شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت در» سلسله نشست های فلسفه غربت«

واقعیت و حقیقت
در دوره ای افاطـــون یـــک اصـــل خـــاص را طراحـــی مـــی کنـــد 
ـــد:  ـــی نویس ـــور« م ـــام »جمه ـــه ن ـــش ب ـــل 6  کتاب ـــه در فص ک
ـــن  ـــم و ای ـــوی داری ـــان معن ـــک جه ـــده و ی ـــان ای ـــک جه ـــا ی م
ـــر  ـــوی تغیی ـــان معن ـــن جه ـــت؛ ای ـــر اس ـــوی الیتغی ـــان معن جه
ـــم  ـــم داری ـــری ه ـــان دیگ ـــی جه ـــات دارد ول ـــد و ثب ـــی کن نم

که متغیر و بهم ریخته و عجیب و غریب است. 
ـــی  ـــفته م ـــاِن آش ـــن جه ـــود و ای ـــی ش ـــا م ـــان معن ـــی جه اول
ـــه  ـــه ای را ک ـــر فاجع ـــی، ه ـــه نوع ـــاده. ب ـــان م ـــود جه ش
ـــم.  ـــان پذیرفتی ـــر جه ـــوان تغیی ـــه عن ـــم، ب ـــان داری در جه
ـــد،  ـــنه باش ـــد گرس ـــی توان ـــه ای م ـــورت، بچ ـــان ص در جه
ـــردن  ـــرای پیداک ـــت. ب ـــا جداس ـــان معن ـــش از جه ـــون اصالت چ
ـــاالی  ـــده ای ب ـــه ع ـــد ک ـــی ده ـــنهاد م ـــده، پیش ـــان ای جه
ـــاغ و  ـــاط ب ـــان حی ـــی کنند)هم ـــین را وارد آکادم ـــهر نش ش
ـــد  ـــراد ثروتمن ـــی را از اف ـــن آکادم ـــون(. وی اولی ـــه افاط خان
و باالنشـــین گـــرد هـــم مـــی آورد و مـــی گویـــد بایـــد 
ـــده  ـــان ای ـــاره ی جه ـــد درب ـــه بتوانن ـــازیم ک ـــی را بس آدمهای
ـــت  ـــان واقعی ـــده از جه ـــی ای ـــه نوع ـــی ب ـــد، یعن ـــر کنن فک

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 
ـــم  ـــی دانی ـــال م ـــن ح ـــم، در عی ـــه کنی ـــوفانه ومدبران فیلس
ـــن  ـــد و ای ـــی بین ـــیب نم ـــت آس ـــچ وق ـــت هی ـــه حقیق ک

یک گام فلسفی است که افاطون برداشت. 

هیچ کس بنده  هیچ کس نیست 
ـــه  ـــا را ب ـــول اهلل م ـــه رس ـــم ک ـــی نداری ـــر قرآن ـــچ تفک ـــرآن و در هی ـــای ق ـــچ ج در هی
ـــدا  ـــد خ ـــا می گوین ـــاند. مث ـــی رس ـــی م ـــدای انتزاع ـــک خ ـــی و ی ـــان انتزاع ـــک جه ی
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 
ـــگ  ـــن فرهن ـــا و ای ـــن واژه ه ـــا وارد ای ـــول اهلل اص ـــد. رس ـــود می آی ـــه وج ـــادی ب زی
ـــه  ـــد روح جامع ـــی گوی ـــرا دارد و م ـــم و عمل گ ـــار پراگماتیس ـــک رفت ـــت و ی ـــده اس نش
ـــان  ـــه و یکس ـــد یگان ـــد. خداون ـــی برس ـــانی و یگانگ ـــدت یکس ـــاع و وح ـــه اجم ـــد ب بای
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. 
ـــده  ـــکلی بن ـــه ش ـــر را ب ـــانی دیگ ـــا انس ـــازی ت ـــدا را بس ـــده ی خ ـــما بن ـــه ش ـــه اینک ن

ی خدای زیر دست خودت کنی. همگان فقط بنده ی خدا هستند. 

یک مِهر داریم و آن مِهر ، خداست
ـــرار  ـــر ق ـــاع، اگ ـــر اجتم ـــر مه ـــاع، روح پ ـــده ی اجتم ـــازی ش ـــان س ـــد، روح یکس روح واح
ـــت از  ـــرار اس ـــر ق ـــاع؟! اگ ـــز اجتم ـــه ج ـــت ب ـــود، کجاس ـــی ش ـــی متجل ـــر جای ـــد مه باش
ـــام  ـــا انج ـــه ه ـــه در بتخان ـــان کاری ک ـــت هم ـــد! درس ـــان بودن ـــود، خدای ـــارج ش ـــاع خ اجتم
ـــن  ـــز از بی ـــی ج ـــر، حاصل ـــردن مه ـــزوی ک ـــدا و من ـــردن خ ـــزوی ک ـــن من ـــود. ای ـــده ب ش
ـــه شـــود،  ـــه یگان ـــا جامع ـــاز اســـت ت ـــر نی ـــد داشـــت. مه ـــه نخواه ـــه ی یگان ـــک جامع ـــردن ی ب
ـــد و  ـــه نباش ـــر در جامع ـــر مه ـــد. اگ ـــوش بگیرن ـــت در آغ ـــا محب ـــر را ب ـــا همدیگ ـــا آدمه ت
ـــک  ـــا ی ـــد. م ـــد ش ـــه خواه ـــم ریخت ـــان و به ـــه شـــدت پریش ـــه ب ـــود، جامع ـــزوی ش ـــه من جامع
مِهـــر داریـــم و آن مِهـــر، خداســـت؛ یکدســـت و یکســـان. در ســـایه ی مهـــر، همـــه ی فرزنـــدان 
ـــدرش  ـــوهر و پ ـــه ش ـــت ک ـــی نیس ـــچ زن ـــتند و هی ـــادر هس ـــده از م ـــا آم ـــه دنی ـــیح، ب مس
ـــه  ـــه ب ـــور ن ـــد. ن ـــور ببری ـــه ن ـــات ب ـــا از ظلم ـــئولید ت ـــما مس ـــرد. ش ـــرار بگی ـــوال ق ـــورد س م

معنای منزوی شدن از جامعه!!! بلکه نور عینی؛  نور باید به وجود آید. 

قصه اپوریق» ابغبون« :   تا دیروقت می ذاریش سر چار راه  کار کنه، خسته می شه. این نازنین 7 سالشه کا. مثل برگ گل می مونه.
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ما خداوند را پنهان کردیم!
اگـــر در مـــا عدالـــت برقـــرار و بـــر فعـــل باشـــد، آیـــا بـــرای 
ــر  ــت؟ اگـ ــم داشـ ــی خواهیـ ــذاب و رنجـ ــد عـ ــدن خداونـ دیـ
ـــذاب  ـــدا ع ـــت خ ـــدن محب ـــرای دی ـــا ب ـــد، آی ـــرار باش ـــت برق محب
ــود  ــد می شـ ــور از خداونـ ــه ای مهجـ ــید؟ جامعـ ــم کشـ خواهیـ
ـــور  ـــت مهج ـــی از محب ـــد و وقت ـــده باش ـــور ش ـــت مهج ـــه از محب ک
می شـــود، درســـت مثـــل گلدانـــی می شـــود کـــه بـــه آن آب و 
ـــم و  ـــرده ای ـــش ک ـــه ای رهای ـــا در گوش ـــانیم و تنه ـــوری نمی رس ن
هـــر روز تنهـــا از کنـــار آن می گذریـــم.  مـــا خداونـــد را پنهـــان 
ـــم. ـــوب می دانی ـــن را خ ـــت و ای ـــر اس ـــد حاض ـــا خداون ـــم، ام کردی

ـــت،  ـــر نیس ـــدار، فک ـــت. پن ـــن اس ـــر م ـــت، مه ـــن اس ـــق م ـــدار، عش پن
ـــک  ـــالت ی ـــه رس ـــزاع ب ـــودش را از انت ـــه خ ـــت ک ـــر فکری س ـــه هن بلک
ـــک مســـئولیت در اجتمـــاع رســـانده باشـــد. ـــک آگاهـــی و ی ـــه و ی جامع

کـــردار یعنـــی ســـاختمان هـــای فیزیکـــی کـــه االن روی زمیـــن 
آمـــده  اســـت؛ از پنـــدار تـــا کـــردار یعنـــی اینکـــه در همـــه 
ـــام  ـــد. ن ـــی باش ـــه نیک ـــیم و هم ـــدا برس ـــی خ ـــه یگانگ ـــا ب ـــا م ج

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؛ 
ـــی  ـــم. کس ـــرآن نداری ـــندی در ق ـــر س ـــر و منک ـــورد نکی ـــی در م ول
ـــد و  ـــر، اح ـــر و منک ـــرد؛ نکی ـــد ک ـــوال خواه ـــا س ـــت از م در قیام
ـــی  ـــه م ـــه ریخت ـــی ک ـــد از خون ـــت بگیری ـــو  برائ ـــا وض ـــد*. ب صم
ــد،  ــود می آیـ ــه وجـ ــه بـ ــی کـ ــه ی طبقاتـ ــا از جامعـ ــود یـ شـ
یـــا از انســـانی کـــه بـــر انســـان دیگـــری ســـجده  نمـــی کنـــد، 
انســـانی کـــه قـــدر انســـان دیگـــری را نمی دانـــد. تـــداوم داشـــته 
ـــا  ـــو، ت ـــر وض ـــید ب ـــدا، باش ـــان خ ـــه فرم ـــد ب ـــام کنی ـــید، قی باش

مهر باشد و خوِی خونریزی از جهان رخت بربندد. 
 

هر روزی که آن بچه ها می سوزند، ما خشک تر و بی مهرتر می شویم
سهم خشکیدگی و درد و زخم این جامعه اگر کودکش در آتش بسوزد چیست؟ 

ـــی زار و  ـــا ب ـــدت از بته ـــه ش ـــته و ب ـــر دوش داش ـــالتی ب ـــم رس ـــرت ابراهی حض
ـــتند و در  ـــا را می شکس ـــن بته ـــن ای ـــر راه ممک ـــت و از ه ـــوده اس ـــان ب منکرش
ـــوان در  ـــا نات ـــن ه ـــد ای ـــتند و می فرمودن ـــه داش ـــک جمل ـــا ی ـــن بته ـــورد ای م

کمک کردن هستند؛ یعنی استمداد را نمی فهمند، مدد نمی کنند. 
مـــن بتـــی را مـــی شـــکنم؛ ایـــن بـــت یـــا ســـنگ اســـت یـــا چـــوب؛ 
ـــدا زد،  ـــو ص ـــر ت ـــر ب ـــک نف ـــر ی ـــه اگ ـــاش ک ـــزی ب ـــت، چی ـــه هس ـــه ک هرچ
ـــی.  ـــته باش ـــانی داش ـــوان مددرس ـــی و ت ـــدد کن ـــنوی و م ـــی و بش ـــمیع باش س
اگـــر اینگونـــه نباشـــی از تـــو ظلـــم زاده می شـــود و در خانـــه ای، دو فرشـــته 
ـــا  ـــوختنها. آنه ـــن س ـــهمی داری در ای ـــو س ـــوزند و ت ـــر می س ـــر و منک ی نکی
ـــر روز  ـــا ه ـــد و اینه ـــع می ش ـــهری جم ـــای ش ـــه ه ـــد، زبال ـــرد بودن ـــه گ زبال
در خیابـــان بـــر ســـرِ صـــراط تـــو می آمدنـــد؛ ســـر پـــل رفتن هـــای تـــو 
می آمدنـــد، ســـر گـــذر تـــو می آمدنـــد و آنهـــا بـــه شـــکل ارســـطویی، 
ـــردی،  ـــر می ک ـــر روز تغیی ـــو ه ـــد و ت ـــتاده بودن ـــرک ایس ـــد بی تح ـــل خداون مث

خوشبخت تر می شدی و آنها هر روز زخمی تر و سوخته تر. 
ـــن  ـــون ای ـــرزمین، افاط ـــن س ـــطوی ای ـــود، ای ارس ـــو ب ـــرزمین ت ـــدای س او خ
ـــدی؟  ـــودکان را نمی دی ـــن ک ـــج ای ـــه رن ـــودی ک ـــا ب ـــو کج ـــا ، ت ـــرزمین زیب س
تعـــداد دســـت های ســـوخته کـــودکان را جمـــع کنیـــد، تعـــداد تن هـــای 
سوخته شـــان را جمـــع کنیـــد، تعـــداد کودکانـــی کـــه دارنـــد در جنـــوب 
ــع  ــد را جمـ ــان  دود می خورنـ ــدر و مادرشـ ــل پـ ــاط منقـ ــار بسـ ــهر کنـ شـ
کنیـــد، تعـــداد کودکانـــی کـــه دارنـــد از زبالـــه هایـــی کـــه می ســـوزند، 
ـــه  ـــی  ک ـــداد کودکان ـــد، تع ـــع کنی ـــد را جم ـــی آورن ـــتیک در م ـــس و الس جن
ــر  ــودکان جگـ ــداد کـ ــد، تعـ ــع کنیـ ــد را جمـ ــان می کنـ ــان داغشـ پدرشـ
ســـوخته ای کـــه دارنـــد گریـــه می کننـــد را جمـــع کنیـــد و آن گاه بنگریـــد 
کـــه چقـــدر تـــن مـــا بـــه آتـــش می ســـوزد. ابراهیـــم بـــرای چـــه قیـــام 
کـــرده اســـت کـــه تنـــش نمی ســـوزد؟ دعـــای چـــه کســـی پشـــت ســـرش 

بوده است که تنش نمی سوزد و آتش گلستان می شود؟ 
فرشته کیست؟ فرشته چیست؟ جهنم کجاست؟ 

َگهنَّم یا َگهینوم، همان حاشیه شهر است. محله های آتش زده شده ای که بچه ها داخلش 
می سوزند و این چیزی است که که به ما بر میگردد. 

هر روزی که آن بچه ها می سوزند، ما خشک تر و بی مهرتر می شویم. 
چیزی که من باید داشته باشم روح است، مهر است. 

انسان بی مهر، خشکیده ای ست ماتم زده، رنج کشیده ای که با زلزله ای فرو می ریزد 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 جاری ست، او جاری ست؛ سد نشوم بر نوری که جاری ست، او 
جاری ست. 

* احد و صمد، نام دو کودک زباله گرد که در آتش سوختند. 

قانون نانوشته
این قانون نانوشته زندگِي دختران غریب در حاشیه شهر 
است که اعتیاد و فقر کودکی هایشان را به سخره می گیرد. اول شخِص ظالم، دوم شخِص مظلوم...این دو همیشه حاضرند؛

اگر غایب باشیم، ظلمت فزونی می گیرد!

روایت سوم شخص حارض

یگ
ن جن
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ن 
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محیا واحدی

توانـــد  مـــی  ای  بچـــه  یعنـــی  واقعیـــت 
گرســـنگی  حقیقـــت،  ولـــی  باشـــد.  گرســـنه 
نـــدارد. قبـــول  را  بچـــه  یـــک  حتـــی 

گیتـــی، از دیـــار غربـــت - جایـــی کـــه کودکـــی معنـــی نمی شـــد-  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 ...  
ــه  ــه بـ ــز اینکـ ــداری جـ ــری نـ ــداری، هنـ ــی نـ ــت، توانـ ــر غربـ ــو دختـ ــه، تـ ــاور کـ ــن بـ ــا ایـ ــد، بـ ــم آمـ ــه علـ ــه خانـ ــی بـ گیتـ
ــی  ــات گیتـ ــد. ماقـ ــی رسـ ــم مـ ــمان هـ ــه آسـ ــو بـ ــا تـ ــان بـ ــه شـ ــه فاصلـ ــی کـ ــان آدم هایـ ــی، میـ ــا درآیـ ــان هـ ــص خیابـ رقـ
برایمـــان ماقـــات مفهـــوم خلـــوص کودکـــی در دل رنـــج بـــود، قـــد معصومیـــت و هنـــر خلـــق گیتـــی تـــا عـــرش بـــود.
ـــه مـــی  ـــر صحن ـــر کاغـــذ مـــی زد، نقشـــی کـــه ب ـــان مـــی کـــرد. عکســـی کـــه مـــی گرفـــت، رنگـــی کـــه ب ـــه هـــر هنـــری مـــی رفـــت، حیـــرت زده م دســـتانش ب
ـــمانش  ـــت چش ـــش نشس ـــه تن ـــه ب ـــاس مدرس ـــی لب ـــت و وقت ـــه رف ـــه مدرس ـــد. ب ـــت ش ـــنامه و هوی ـــب شناس ـــود. صاح ـــزه ب ـــی و معج ـــه زیبای ـــه و هم ـــد هم آفری
ـــود از  ـــص نش ـــبش ناق ـــق ش ـــت مش ـــک وق ـــه ی ـــود ک ـــده ب ـــا اصـــرار مان ـــم ب ـــه عل ـــگام در خان ـــر هن ـــا دی ـــه ت ـــب ک ـــان آن ش ـــچ زم ـــوق. هی ـــد از ش ـــی رقصی م
ـــاده از  ـــی دور افت ـــید؛ چـــون ماه ـــی کش ـــس م ـــام وجـــودش درس را نف ـــا تم ـــرد، ب ـــی ک ـــه ای مشـــق کودکـــی م ـــواس و حوصل ـــا چـــه وس ـــی رود! ب ـــان نم یادم

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. 
ــی  ــک حاجـ ــون صورتـ ــیاه چـ ــود و سـ ــوزان شـ ــفند داغ سـ ــو اسـ ــاره همچـ ــی دوبـ ــای گیتـ ــا دنیـ ــان ازدواج داد تـ ــالگی فرمـ و او را در 12 سـ

فیروز. این رسم، قانون نانوشته دختران غریب حاشیه است که اعتیاد و فقر کودکی هایشان را به سخره می گیرد.   

نمی تونه از خودش مراقبت کنه، 
یکی برش داره ببردش چی کار می خوای بکنی؟«

قصه اپوریق» ابغبون« :  
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بچه های آمسان

از خود و از لیگ فوتبالشان می گویند

متحد و دوست بودن بچه ها، 
مهم ترین ویژگی تیم مونه

محل مون رو دوست ندارم

آرزو دارم شناسنامه داشته باشم

فکر می کنم کار کردن از 
درس خوندن بهتره

حرف آخرم اینه : ملیت فرقی نمی کنه

آرزو دارم معتاد نشم

آرزو دارم همه خوشبخت بشن

بهزاد ۱3 ساله از پرشین نوجوانان فرحزاد 

امیرحسین، ۱8 ساله، پرشین جوانان لب خط 

همایون، ۱6 ساله، پرشین نوجوانان فرحزاد 

حسن ۱5 ساله، پرشین نوجوانان قرچک 

فرهاد، ۱6 ساله، پرشین نوجوانان ملک آباد کرج 

فرزاد، ۱4 ساله، پرشین نوجوانان لب خط 

اهلل بخش، ۱2 ساله، پرشین نونهاالن مولوی 

متحد و دوست بودن بچه ها، مهم ترین ویژگی تیم مونه.  من تا پارسال درس می خوندم 
ولی امسال نمی تونم 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 می کنه 

و آینده رو روشن می کنه.
پدر و مادرم خیلی سال قبل اومدن ایران. من خودم هم توی فرحزاد به دنیا اومدم. 

فرحزاد رو دوست دارم ولی به خاطر رودخونه  معتاد زیاده و شب ها هم دزدی می کنن 
و موتور و وسایلش رو می  برن.

آرزو دارم درس بخونم و پیشرفت کنم، شناسنامه  ایرانی داشته باشم و برم خدمت 
سربازی. آخه اگر قراره کاری کنم باید کارت پایان خدمت داشته باشم دیگه ... 

توی تیم پرشین لب خط بازی می کنم ولی از خونه  علم استفاده نمی کنم. به خاطر 
مشکات پدرم فقط اول ابتدایی رو خوندم؛ از اون به بعد کار می کنم. گچ کاری و 

نجاری بلدم ولی درآمدش کمه. برا همین دست فروشی می کنم. 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 می کردم، برای همین ازدواج کردم. 
صاحب خونه مون اذیت می کنه یه کم. محله مون رو دوست ندارم؛ اعتیاد زیاده و 

آدم های بدچشم داره که متلک می اندازن. اطراف مون  معتاد  زیاد داشتم و از اعتیاد بدم 
می آد. آرزو دارم هیچ وقت بی پولی و بدبختی و دربه دری نکشم و خوش باشم، یه روز 

پدرم از این وضعیت بیاد بیرون و خانمم هیچ وقت اذیت نشه و سربلند باشه.

برادرم هم توی تیم ما بازی می کنه و اومدیم برای قهرمانی.  تا کاس 
پنجم درس خوندم ولی به خاطر بی پولی ترک تحصیل کردم. اگر مشکل 

مالی نداشتم ادامه می دادم، درس خیلی خوبه. ولی االن توی یه بوتیک کار 
می کنم و ماهی 500 هزار 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 6 ماه باید پاسپورت عوض کنیم و هر بار 400 هزار تومن بدیم. االن 

هم نمی دن به مون و اذیت مون می کنن.
آخرین بار که رفتم ورزشگاه، بازی امید های ایران و افغانستان بود. همون 

که افغانستان 6-0 باخت. 
آرزو دارم تو فوتبال ایران پیشرفت کنم، شناسنامه داشته باشم و شرایط 

مالی سخت مون درست بشه.

تیم مون خیلی خوبه؛ مخصوصا تو پاسکاری. من از خونه  علم محله مون 
هم استفاده می کنم وکاس زبان و موسیقی می رم. امسال اگر تو امتحانات 
قبول شم می رم کاس هشتم. پدرم چاه کنه و کل سال من کمکش می رم. 

فکر می کنم کار کردن از درس خوندن بهتره. تا حاال افغانستان نرفتم. برای 
معلم هایی که به ما درس می دن هم آرزوی سامتی دارم.

پارسال از گروهی باال نیومدیم ولی امسال تیم مون از نظر روحی آماده است و حداقل 
نایب قهرمانی رو می خوایم. یک ماه بعد فیناله. پارسال تمرین هامون رو شروع کردیم و 

هفته ای یک روز تمرین  می کنیم. 
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 جام جهانی پرشین.

حرف آخرم اینه که: » ملیت فرقی نمی کنه... مردم همه جای دنیا باید همدیگرو حمایت 
کنن ...«

تو پست مهاجم بازی می کنم. پارسال هم توی لیگ پرشین بودم و دو تا 
گل زدم. چون کار می کنم، چند سالیه که نمی تونم برم مدرسه و االن توی 
خونه   علم درس می خونم. کارم خیاطیه و پیرهن می دوزم. از 8 صبح تا 8 
شب کار می کنم و 1 ساعت وقت نهار دارم اون وسط. ماهی 600 تومن 

حقوق می گیرم. محله مون رو دوست ندارم. از صبح تا شب تو محل معتاد 
می بینیم. از اعتیاد بدم می آد چون می بینم هر کسی به این راه رفته به جایی 

نرسیده ولی اونایی که درس می خونن به یه جایی می رسن.
امسال وضع تیم مون خیلی از پارسال بهتر شده. پارسال فقط یه توپ داشتیم. 

زمین هم اصا نداشتیم و توی پارک تمرین می کردیم. امسال ولی 17 تا 
توپ داریم و تو زمین چمن تمرین می کنیم.

آرزو دارم معتاد نشم، فوتبالیست خوبی بشم، راهی که می رم درست باشه و 
معتاد های محله مون خوب بشن ... .

امسال اولین سالیه که توِی لیگ پرشین بازی می کنم. پارسال چون رفتارم 
خوب نبود توی تیم نبودم. دعوا می کردم و فحش می دادم. امسال ولی 

خوب شدم. 
حدود 2 ماهه تمرین می کنیم و فکر می کنم اول بشیم. آرزو دارم همه 

خوشبخت بشن، برای مادرم خونه بگیرم   مهم ترین آرزومه- دوچرخه داشته 
باشم، یه گوشی اپل داشته باشم، برادرهام هم دوچرخه داشته باشن و خودم 

هم موتور چارچرخ داشته باشم؛ بعد از این سامتی مادرم از همه مهم تره.

بعضی هاشون هم که اعتیاد دارن و ده تا آسیب دیگه.می گفت: » ای خدا! چی کار کنم... نمی برنش خانم، می رم بهش سر می زنم سر چارراه. نمی برنش ...« قصه اپوریق» ابغبون« :  
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نگاهی به ابعاد حقوقی ازدواج 
کودکان در ایران

گزارش همایش مددکاری
نگرش  جمعیت  امداد دانشجویی-مردمی امام  علی )ع(  در بحث مددکاری بدین صورت است که نمی توان 
زنجیرهای یک معضل را از هم جدا کرد و نگاه جزءنگر و ابزاری به موضوع داشت.

ـــال های  ـــودکان در س ـــار ازدواج ک ـــه آم ـــی ب نگاه
اخیـــر در ایـــران و افزایـــش نگران کننـــده آن حتـــی 
ــهد،  ــران، مشـ ــون تهـ ــی چـ ــهرهای بزرگـ در شـ
بوشـــهر و... بـــه نظـــر می رســـد خانـــواده، ایـــن 
»واحـــد بنیـــادی جامعـــه« و سرنوشـــت کودکانـــی 
کـــه بـــدون اختیـــار تـــن بـــه ازدواج زودهنـــگام 
ـــوده اســـت. ـــرو ب ـــا خطـــر جـــدی روب ـــد، ب می دهن

 18 و 19 آذرماه 1395

حبیب فاتح و سارا رضایی

رضا شفاخواه و ایلیار رابط

اولین گردهمایی مددکاری جمعیت امام علی )ع( برای هم افزایی دانِش مددکاری، 
انتقال تجربیات، استانداردسازی مسائل مربوط به مددکاری در محات مختلف 

حاشیه، 18 و 19 آذر 1395 در تهران برگزار گردید. این همایش با شرکت 
نمایندگان تیم مددکاری خانه های ایرانی از سراسر کشور از شهرهای مشهد، شیراز، 

اصفهان، بوشهر، سمنان، کرج، گرگان، آمل، کرمانشاه و خانه های ایرانی داخل 
تهران مانند خانه ایرانی خاکسفید، لب خط، قرچک، شهرری، فرحزاد و ... برگزار 

گردید.  
در این همایش عناوین مختلف تئوریک و عملی در زمینه مددکاری در قالب 

کارگاه ها و ارائه های مختلف مطرح گردید. در روز اول این همایش کارگاه »حاشیه 
کجاست؟« برای بیان خصوصیات منطقه حاشیه و ساختار آن، کارگاه »مددکاری 

چیست؟« برای بیان اصول مددکاری و قواعد آن از نظر علمی و بررسی موارد 
واقعی و کارگاه »مددکار کیست؟« با هدف برشمردن خصوصیات مددکار، تعهدات 

و احراز شرایط ایفای شایسته این مسئولیت به افراد برگزار گردید. 
در روز دوم این همایش کارگاه های عملی بر روی موارد واقعی مطرح شد، کارگاه 

بازی هاِی روانی که در محات حاشیه رخ می دهد و عکس العمل مددکار نسبت 
به این بازی ها، کارگاهی برای تحلیل دینامیک مسائل اجتماعی و کارگاه تئوری 

بازی ها برای تحلیل مسائل اجتماعی برگزار گردید. 
حاشیه کجاست؟

مطرح کردن خصوصیات منطقه حاشیه و ساختار آن،  تعریف حاشیه و خصوصیات 
آن، چه المان هایی در این محات مهم است و گروه هدف در محات حاشیه چه 

کسانی هستند.

مددکاری چیست؟
نگرش  جمعیت  امداد دانشجویی-مردمی امام  علی )ع(  در بحث مددکاری بدین صورت 

است که نمی توان زنجیرهای  یک  معضل را از هم جدا کرد و نگاه جزءنگر و ابزاری به 
موضوع داشت. به عنوان مثال نمی توان معضل کار اجباری کودک را بدون در نظر گرفتن 

مسائل پیرامونی آن مانند فقر، اعتیاد والدین و ... بررسی کرد و راه حل برای آن ارائه 
داد. حتی در برنامه ریزی های کان نیز نباید جزئی نگاه داشت. در حالی که می بایست در 

مددکارِی کودک موضوع را از دریچه نگاه خودِ کودک دید؛ به این منظور که به ریشه ها و 
علل دست یافته شود، درک متقابل صورت گیرد و حتی به تغییر مثبت دو سویه ختم شود، در 
غیر این صورت تصمیمات ما واقع گرایانه نخواهد بود. به نوعی باید از پرداختن به موضوع 

از نقطه نظرات شخصی خویش  دوری شود.
طبق موارد مورد بررسی و مطرح شده در این همایش مهمترین مسئله ای که در مددکاری 

می توان مشاهده کرد، بحث تصمیم گیری می باشد. مددکار در یک سطح  همچون یک رهبر 
تصمیم گیری است  و تصمیم سازی ها را به عنوان مثال در چارچوب کنوانسیون های حقوق 

کودک هدایت می کند و تنها توجه خویش را به مسائل روز و جزئی همچون سرکشی به 
خانواده و تأمین معاش و ... معطوف نمی کند.

مددکار کیست؟
یک مددکار اجتماعی در برخورد با آسیب و رنج یک فرد )کودک ، یا یک زِن آسیب دیده( 

فقط به آسیب فردی آن و بررسی آن موضوع به صورت مشکل یک نفر نباید بپردازد، 
بلکه به عنوان مثال در برخورد با یک کودک بدون شناسنامه در یک محله به طرح این مسئله 
به صورت کلی در سطوح مختلف می پردازد و امر مطالبه گری خویش را به سوی اجتماع 

دنبال می کند، حتی در برخی معضات ممکن است در سطح مددکاری فردی برای معضلی 
مانند اعتیاد کودکان راهِ حلی موجود نباشد؛ چون این مسئله در اجتماع مطرح نگشته است 
و به دنبال آن راه حلی وجود ندارد. بنابراین می بایست مددکاران اجتماعی در این موارد 
به پرسش از اجتماع خویش در زمینه خاص بپردازند تا پرداختی همه جانبه و صحیح در 

حوزه های مختلف قوانین و مقررات ، ساختار های اجتماعی و ... صورت گیرد و در سطوح 
مختلف مددکاری، مددکاری فردی ، اجتماعی و جامعه ای 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.

خانواده پناهگاه انسان اجتماعی است؛ مأمنی که به دلخواه برگزیده می شود تا جایی برای سکون و 
آرامش باشد. عادات، رسوم اجتماعی و اخاق سرپناه و محافظ این مکان مقدس است و راه نفوذ 

قوانین دولتی را می بندد. با وجود این، حکومت از هر فرصت استفاده می کند 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 می گیرد و روز دیگر برای زدودن آثار نا مبارک آن تحول و استقرار سنت ها. در 
هر حال سیاست و مصلحت این چهره زندگی را نیز آرام نمی گذارد و می کوشد تا حرکت خانواده را 

در استخدام داشته باشد. )کاتوزیان،1394. جلد7:1(
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران نقش بنیادی خانواده را در حقوق اعام می کند:» از آنجا 

که خانواده واحد بنیادی جامعه اسامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در 
جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق 
و اخاق اسامی باشد«. این اصل نه تنها تکلیف دو قوه قانون گذاری و اجرایی را درباره خانواده معین 
می کند بلکه در بیان نظر قانون گذار به هنگام تفسیر قوانین و ایجاد رویه قضایی نیز موثر است و هدف 

نظام حقوقی را درباره خانواده روشن می سازد.
با این حال، با نگاهی به آمار ازدواج کودکان در سال های اخیر در ایران و افزایش نگران کننده آن 

حتی در شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، بوشهر و... به نظر می رسد این »واحد بنیادی جامعه« و 
سرنوشت کودکانی که بدون اختیار تن به ازدواج زودهنگام می دهند با خطر جدی روبرو بوده است؛ 

به طوری که رشد چنین پدیده ای می تواند تبعات و خسارات جبران ناپذیری را متوجه ارکان جامعه 
سازد. از عوامل این گونه ازدواج ها می توان به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان بعضی از اقوام 

و مقبولیت چنین ازدواج هایی در  برخی از خرده فرهنگ ها، اشاره نمود. عاوه بر این پایین بودن 
حداقل سن نکاح و تجویز ازدواج کودکان با رعایت مصلحت و اذن ولی توسط قانونگذار لزوم اصاح 

و بازنگری در قوانین را بیش از پیش مطرح ساخته است.

ساعت تفکر

قانونی 
یا غیر قانونی؟

تصویرگر- شادی جمشیدی

فقط بچه ها این وسط شدن گوشت قربونی... «.با پلیس جن و بسم اهلل اند. خودشون با پای خودشون پا نمی شن برن کانتری. قصه اپوریق» ابغبون« :  

به طور کلـــی با اینکـــه در فقـــه ســـنتی ازدواج کـــودکان بـــا 
رعایـــت شـــرایطی از جملـــه اذن ولـــی و رعایـــت مصلحـــت 
محدودیت هایـــی  بـــا  لیکـــن  اســـت؛  شـــده  تجویـــز 
جدیمواجـــه بـــوده اســـت؛ به طـــور مثـــال فقه هـــاي امامیـــه، 
ــي  ــوي ولـ ــل از سـ ــج طفـ ــتن تزویـ ــز دانسـ ــم جایـ ــه رغـ بـ
ـــش از رســـیدن  ـــا پی ـــري را ت ـــن دخت ـــا چنی ـــي ب ـــري، نزدیک قه
ــض آن  ــي نقـ ــته اند؛ بعضـ ــوع دانسـ ــوغ ممنـ ــن بلـ ــه سـ بـ
ــد و  ــي کرده انـ ــخص تلقـ ــي شـ ــئولیت مدنـ ــب مسـ را موجـ
ـــد. ـــدي مي دانن ـــت اب ـــب حرم ـــب را موج ـــه عی ـــروز هرگون ب
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بررسی تحوالت قانوني سن ازدواج در قانون ایران 
ــه  ــن بـ ــدون پرداختـ ــون، بـ ــدا تاکنـ ــران، از ابتـ ــي ایـ ــام حقوقـ نظـ
عائـــم و نشـــانه هـــاي طبیعـــي ســـن بلـــوغ، در مراحـــل مختلـــف 
ـــت  ـــاک اهلی ـــوان م ـــه عن ـــي را ب ـــن خاص ـــه س ـــیدن ب ـــذاري، رس قانونگ
شـــخص بـــراي نـــکاح تعییـــن نمـــوده؛ بـــه گونـــه اي کـــه گاهـــي 
ـــي،  ـــده و گاه ـــن ش ـــي تعیی ـــوغ طبیع ـــن بل ـــر از س ـــور فرات ـــن مزب س

بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعي دانسته شده است. 
بـــراي نخســـتین بار در نظـــام حقوقـــي ایـــران، در مـــاده 1041 قانـــون 
ـــه  ـــیدن ب ـــل از رس ـــاث قب ـــکاح ان ـــده بود:»ن ـــوب 1313آم ـــی مص مدن
ـــال  ـــن 18 س ـــه س ـــیدن ب ـــل از رس ـــور قب ـــکاح ذک ـــام و ن ـــال تم ـــن 15 س س
ـــد  ـــا کن ـــي اقتض ـــه مصالح ـــواردي ک ـــک در م ـــت. مع ذل ـــوع اس ـــام ممن تم
ـــتثناء  ـــت اس ـــن اس ـــه، ممک ـــب محکم ـــوم و تصوی ـــنهاد مدعي العم ـــا پیش ب
ـــت  ـــن معافی ـــال ای ـــر ح ـــي در ه ـــود. ول ـــا ش ـــن اعط ـــرط س ـــت از ش معافی
ـــه  ـــام و ب ـــال تم ـــر از 13 س ـــه کمت ـــود ک ـــي داده ش ـــه اناث ـــد ب نمي توان

ذکوري شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند«. 
ــت  ــم از مصلحـ ــرد اعـ ــاره می کـ ــه آن اشـ ــون بـ ــه قانـ ــی کـ مصلحتـ
جســـمی، مالـــی و معنـــوی بـــود؛ بـــرای مثـــال اگـــر بـــرای درمـــان 
ـــی  ـــب خانوادگ ـــط نامناس ـــا محی ـــی ی ـــاد اخاق ـــی از فس ـــا رهای ـــاری ی بیم
یـــا فقـــر مالـــی ازدواج صغیـــر الزم بـــود دادســـتان شهرســـتان مـــی 
ـــس  ـــت را از رئی ـــن معافی ـــی ای ـــک قانون ـــر پزش ـــب نظ ـــا کس ـــت ب توانس
ـــر  ـــر کمت ـــکاح دخت ـــه ن ـــی ازآنجا ک ـــد. ول ـــا کن ـــتان تقاض دادگاه شهرس
ـــده  ـــناخته ش ـــاز ش ـــا مج ـــب م ـــوم و مذه ـــادات و رس ـــال در ع از 15 س
ـــر  ـــر از نظ ـــر گاه صغی ـــه ه ـــود ک ـــن روال ب ـــر ای ـــی ب ـــه قضای ـــود، روی  ب
ـــی از  ـــات قانون ـــت، مقام ـــکاح نداش ـــرای ن ـــی ب ـــمی مانع ـــتعداد جس اس
معـــاف کـــردن او دریـــغ نمی کردنـــد و بـــه مصالـــح دیگـــر توجـــه 
ـــه ازدواج  ـــود ک ـــده  ب ـــبب ش ـــه س ـــن روی ـــردن ای ـــال ک ـــتند. دنب نداش
ـــان: 70( ـــد. )هم ـــی یاب ـــغ فزون ـــوان و نابال ـــران ج ـــران و پس ـــن دخت بی

تعییـــن حداقـــل ســـن قانونـــي بـــراي ازدواج و پیش بینـــي امـــکان 
ـــر  ـــنین کمت ـــی در س ـــش ازدواج های ـــات افزای ـــل موجب ـــدول از آن در عم ع
ـــي از  ـــوء ناش ـــار س ـــات و آث ـــم  آورد، تبع ـــي را فراه ـــن قانون ـــل س از حداق
ـــي،  ـــن زوجین ـــان چنی ـــاق در می ـــار ط ـــش آم ـــه افزای ـــون، از جمل ـــن قان ای

موجب شد قانون گذار در مقام چاره جویي برآید.  
ـــوب  ـــواده مص ـــت خان ـــون حمای ـــاده 23 قان ـــب م ـــر تصوی ـــن ام ـــه ای  نتیج
ـــه  ـــیدن ب ـــل از رس ـــاده: »ازدواج زن قب ـــن م ـــب ای ـــه موج ـــود؛ ب 1353 ب
ـــام  ـــال تم ـــن 20 س ـــه س ـــیدن ب ـــل از رس ـــرد قب ـــام و م ـــال تم ـــن 18 س س
ممنـــوع اســـت. مع ذلـــک، در مـــواردي کـــه مصالحـــي اقتضـــا کنـــد، 
ـــد و  ـــر نباش ـــام کمت ـــال تم ـــن او از 15 س ـــه س ـــي ک ـــورد زن ـــتثنائا در م اس
ـــه  ـــد، ب ـــته باش ـــي داش ـــمي و روان ـــتعداد جس ـــویي اس ـــي زناش ـــراي زندگ ب
ـــت از  ـــت معافی ـــن اس ـــتان، ممک ـــب دادگاه شهرس ـــتان و تصوی ـــنهاد دادس پیش
ـــن  ـــررات ای ـــاف مق ـــه برخ ـــردي ک ـــا م ـــود. زن ی ـــا ش ـــن اعط ـــرط س ش
ـــیده  ـــراي ازدواج نرس ـــي ب ـــن قانون ـــه س ـــوز ب ـــه هن ـــي ک ـــا کس ـــاده ب م
ـــاده 3  ـــرر در م ـــاي مق ـــه مجازات ه ـــورد ب ـــب م ـــد حس ـــت کن ـــت مزاوج اس

قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد«. 

برخي از آثار و پیامدهاي نامطلوب ناشي از ازدواج در سنین پایین عبارتند از:
1.عدم احراز رشد هریک از زوجین و ناتواني در استیفاي حقوق مالي 

ــه  ــدد کـ ــي پیونـ ــوع مـ ــه وقـ ــي بـ ــام هایـ ــد در نظـ ــن پیامـ ایـ
ــود  ــب الزم وجـ ــد، تناسـ ــن رشـ ــن ازدواج و سـ ــل سـ ــان حداقـ میـ
نـــدارد؛ نظـــام حقوقـــي ایـــران از زمـــره ایـــن نظـــام هـــا محســـوب 
مـــي شـــود. مضافـــا اینکـــه بســـیاری از دخترانـــی کـــه در ســـنین 
پاییـــن ازدواج می کننـــد در صـــورت طـــاق بـــا مشـــکات 

بسیاری در استیفای حقوق خود مواجه می گردند. 
2.مشکات ناشي از فشارهاي نهادهاي بین المللي و افکار عمومي جهاني 

ـــازمان  ـــودک س ـــوق ک ـــه حق ـــوي کمیت ـــه از س ـــي ک ـــاي مختلف در گزارش ه
ملـــل متحـــد و گزارش هـــاي ادواري جمهـــوري اســـامي ایـــران کـــه 
ـــود  ـــر مي ش ـــه و منتش ـــودک ارائ ـــوق ک ـــیون حق ـــاده 44 کنوانس ـــاس م براس
ـــن ازدواج  ـــل س ـــن حداق ـــطح پایی ـــده از س ـــاد ش ـــه ی ـــي کمیت ـــب نگران مرات
در ایـــران اعـــام و اصـــاح قوانیـــن مربـــوط و پیش بینـــي داشـــتن 
حداقـــل 18 ســـال ســـن بـــراي ازدواج خواســـته مي شـــود. در واقـــع 
ـــه  ـــبت ب ـــري نس ـــوق بش ـــي حق ـــاي بین الملل ـــت نهاده ـــري و خواس پیگی
ـــل  ـــج طف ـــکان تزوی ـــن ازدواج و ام ـــوص س ـــران درخص ـــن ای ـــاح قوانی اص
ـــوق  ـــي حق ـــناد بین الملل ـــه در اس ـــت ک ـــت اس ـــي ازآن جه ـــوي ول از س
بشـــر تصریحـــا یـــا تلویحـــا بـــه ایـــن موضـــوع و لـــزوم حمایـــت از 

کودکان و اصاح قوانین کشورها پرداخته شده است. 
دالیل فقهی در ممنوعیت ازدواج کودکان:

بـــا  ازدواج کـــودکان  فقـــه ســـنتی  در  با اینکـــه  به طور کلـــی 
رعایـــت شـــرایطی از جملـــه اذن ولـــی و رعایـــت مصلحـــت تجویـــز 
شـــده اســـت؛ لیکـــن بـــا محدودیت هـــای جـــدی ای مواجـــه بـــوده 
اســـت؛ به طـــور مثـــال فقه هـــاي امامیـــه، بـــه رغـــم جایـــز دانســـتن 
ـــري  ـــن دخت ـــا چنی ـــي ب ـــري، نزدیک ـــي قه ـــوي ول ـــل از س ـــج طف تزوی
ـــي  ـــته اند؛ بعض ـــوع دانس ـــوغ ممن ـــن بل ـــه س ـــیدن ب ـــش از رس ـــا پی را ت
نقـــض آن را موجـــب مســـئولیت مدنـــي شـــخص تلقـــي کرده انـــد و 

بروز هرگونه عیب را موجب حرمت ابدي مي دانند. 
ــخص در  ــودن شـ ــن بـ ــه ضامـ ــبت بـ ــه نسـ ــاي امامیـ ــدگاه فقه هـ دیـ
ـــر  ـــدن در کمت ـــوب ش ـــي معی ـــکان عقای ـــر ام ـــب، بیانگ ـــه ورود عی نتیج
ـــي  ـــاک واقع ـــه م ـــود ک ـــتفاده مي ش ـــن اس ـــت. از ای ـــوغ اس ـــن بل از س
ــت و  ــي اسـ ــن تمکینـ ــراي چنیـ ــماني بـ ــت جسـ ــن ازدواج قابلیـ سـ
ـــمي  ـــي و جس ـــي، زمان ـــرایط اقلیم ـــاظ ش ـــه لح ـــت ب ـــن قابلی ـــب ای کس
ــاوت  ــه تفـ ــر بـ ــأله منجـ ــن مسـ ــد و ایـ ــاوت مي باشـ ــران متفـ دختـ

هاي سني براي دارا بودن چنین قابلیتي مي شود. 
از ســـوی دیگـــر برخـــی فقهـــا مـــاک احـــراز رشـــد را بلـــوغ اشـــد 
بر شـــمرده اند؛ از جملـــه عامـــه طباطبایـــي بـــر ایـــن عقیـــده  اســـت 
ـــد،   ـــتحکام یاب ـــي اس ـــواي بدن ـــه ق ـــت ک ـــي اس ـــد هنگام ـــوغ اش ـــه بل ک
ـــه در  ـــت ک ـــدي اس ـــوغ و رش ـــان بل ـــن هم ـــرود و ای ـــان ب ـــاوت از می صب
ـــت  ـــن حال ـــروع ای ـــان ش ـــت. زم ـــده اس ـــر ش ـــاء ذک ـــوره نس ـــم س ـــه شش آی

غالباً هجده سالگي است)طباطبایي، 1391ق: ج11، ص 118(. 
بااین حـــال در ســـالهای اخیـــر، نظریـــات فقهـــی مهمـــی در خصـــوص 
ـــده  ـــرح ش ـــی مط ـــان دین ـــا و عالم ـــوی فقه ـــودکان از س ـــت ازدواج ک ممنوعی
اســـت. از جملـــه ایـــن نظـــرات می تـــوان بـــه نظـــرات دکتـــر رحیـــم 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــودکان ب ـــت ازدواج ک ـــدان، در ممنوعی ـــه و حقوق ـــار، فقی نوبه

تحوالت دنیای امروز و لزوم تناسب فقه اشاره نمود: 
ـــت.  ـــانی اس ـــان انس ـــی و می ـــادی اجتماع ـــه ازدواج نه ـــت از آن روی ک نخس
ـــوردار از  ـــد برخ ـــود بای ـــی ش ـــار حقوق ـــا آث ـــادی منش ـــه نه ـــرای اینک ب
ـــان دو  ـــه ازدواج می ـــم رابط ـــای عال ـــروزه عق ـــد. ام ـــی باش ـــار عقای اعتب
ـــن  ـــد. ای ـــار نمی دانن ـــغ را دارای اعتب ـــک بال ـــل و ی ـــک طف ـــا ی ـــل ی طف
داوری عقایـــی به ویـــژه در مـــورد اطفـــال غیرممیـــز آشـــکار اســـت. 
ـــتی  ـــر آش ـــادی س ـــا نه ـــه ب ـــبت داد ک ـــدس نس ـــرع اق ـــه ش ـــوان ب نمی ت
دارد کـــه ُعقـــا آن را بـــه رســـمیت نمی شناســـند. اعتبـــار زوجیـــت 
ـــد  ـــار بای ـــا اعتب ـــت؛ ام ـــان اس ـــاری آس ـــوالت اعتب ـــر مق ـــون دیگ همچ
عقایـــی و منشـــا اثـــر باشـــد. به ویـــژه 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 
ـــرار و  ـــر اضط ـــان از س ـــج آن زم ـــای رای ـــماری از رویه ه ـــه ش ـــام ب اس

عدم امکان تحول دفعی و ناگهانی تن در داده است. 
ـــا را  ـــه تاییده ـــن گون ـــت. ای ـــرده داری اس ـــز آن ب ـــه برانگی ـــر مناقش  کمت
نمـــی تـــوان نشـــان رضایـــت اســـام بـــه آن رویه هـــا قلمـــداد کـــرد.

ـــانی  ـــت انس ـــی کرام ـــتلزم نف ـــر مس ـــج صغی ـــه تزوی ـــل اینک ـــه دلی دوم ب

ـــا  ـــه تاییده ـــن گون ـــت. ای ـــرده داری اس ـــز آن ب ـــه برانگی ـــر مناقش ـــه کمت نمون
ـــرد. ـــداد ک ـــا قلم ـــه آن رویه ه ـــام ب ـــت اس ـــان رضای ـــوان نش ـــی ت را نم

ـــل  ـــانی طف ـــت انس ـــی کرام ـــتلزم نف ـــر مس ـــج صغی ـــه تزوی ـــل اینک ـــه دلی دوم ب
ـــوغ  ـــس از بل ـــی پ ـــچ کودک ـــت هی ـــن اوس ـــی و وه ـــی بی احترام و نوع
بـــا شـــنیدن خبـــر ازدواجـــش توســـط ولـــی او خرســـند نمی شـــود. 
ـــی  ـــود و نف ـــه خ ـــی ب ـــی بی احترام ـــوار و نوع ـــر را ناگ ـــن خب ـــه ای بلک
ـــت  ـــزوم رعای ـــد. ل ـــی می نمای ـــش تلق ـــانی خوی ـــتقال انس ـــت و اس کرام
ـــوان  ـــت و نمی ت ـــه ناپذیر اس ـــل خدش ـــده و اص ـــک قاع ـــانی ی ـــت انس کرام
ـــر  ـــد. ه ـــتیز باش ـــه کرامت س ـــبت داد ک ـــدس نس ـــرع مق ـــه ش ـــی را ب حکم
ـــون  ـــه همچ ـــد ک ـــوغ دریاب ـــس از بل ـــر پ ـــود اگ ـــند می ش ـــانی ناخرس انس
ـــه  ـــرار گرفت ـــری ق ـــان دیگ ـــان او و کس ـــت می ـــاد محرمی ـــرای ایج ـــزاری ب اب
اســـت و بـــا او معاملـــه شـــیء و ابـــزار شـــده اســـت. حتـــی تزویـــج 
قبـــل از بلـــوغ می توانـــد مصـــداق ایـــذاء و اذیـــت باشـــد کـــه ادلـــه 

استواری بر حرمت آن در متون دینی موجود است. 
ســـوم  تزویـــج صغـــار، از چشـــم اندازی دیگـــر، کـــودک را در معـــرض 
ـــه  ـــده ب ـــگیری از مفس ـــد. پیش ـــرار می ده ـــی ق ـــرض جنس ـــودک آزاری و تع ک
ـــرد  ـــی را می پذی ـــت عقان ـــن دریاف ـــم ای ـــرع ه ـــت. ش ـــل الزم اس ـــم عق حک
ـــی  ـــای منته ـــتن راه ه ـــه بس ـــن ک ـــد. ای ـــان می ده ـــگیری از آن فرم ـــه پیش و ب
ـــت  ـــع از آن نیس ـــت، مان ـــب نیس ـــوارد واج ـــه م ـــرر در هم ـــر و ض ـــه ش ب
ـــز  ـــادی را تجوی ـــد نه ـــد. نبای ـــدی الزم باش ـــر و ب ـــاب ش ـــّد ب ـــه گاه س ک
کنیـــم کـــه بـــه پدیده هایـــی ماننـــد افضـــاض و افتضـــاض و آســـیب 
ـــارت های وارد  ـــران خس ـــی جب ـــپس در پ ـــد و س ـــل بینجام ـــه طف ـــمی ب جس
ـــت.  ـــم نیس ـــی ه ـــوال کاف ـــه معم ـــارتی ک ـــران خس ـــم. جب ـــل برآیی ـــر طف ب
ـــه  ـــغ ب ـــل نابال ـــج طف ـــکان تزوی ـــی پزش ـــان و حت ـــر روان شناس ـــه نظ ب
پدیده هایـــی ماننـــد بلـــوغ زودرس می انجامـــد کـــه زیان هـــای آن گاه 

جبران ناپذیر است و در مقیاس های مادی نمی گنجد. 
از ســـوی دیگـــر ایشـــان در خصـــوص رعایـــت و تشـــخیص مصلحـــت 
در ایـــن گونـــه ازدواج هـــا بیـــان مـــی کننـــد: »قانونگـــذار 
ــرار داده  ــخص قـ ــای تشـ ــوع « را مبنـ ــت نـ ــد » مصلحـ ــی بایـ مـ
ــر  ــال حاضـ ــا در حـ ــل ازدواج هـ ــن قبیـ ــه ایـ ــرض اینکـ ــا فـ و بـ

اصوال مضر و مفسده برانگیز است آن را ممنوع نماید. 

ـــر  ـــس ب ـــر ک ـــده بود:»ه ـــز آم ـــوب 1316 نی ـــي مص ـــاده 3 اصاح در م
ـــن  ـــه س ـــوز ب ـــه هن ـــي ک ـــا کس ـــاده 1041 ق.م. ب ـــررات م ـــاف مق خ
ـــاه  ـــش م ـــه ش ـــد ب ـــت کن ـــت مزاوج ـــیده اس ـــراي ازدواج نرس ـــي ب قانون
ـــه  ـــي ک ـــد. در صورت ـــد ش ـــوم خواه ـــي محک ـــس تأدیب ـــال حب ـــا دو س ت
ـــه  ـــا س ـــه دو ت ـــل ب ـــد، الاق ـــیده باش ـــام نرس ـــال تم ـــن 13 س ـــه س ـــر ب دخت
ـــت  ـــن اس ـــورد ممک ـــر م ـــود و در ه ـــوم مي ش ـــي محک ـــس تأدیب ـــال حب س
ـــا  ـــال ت ـــزار ری ـــدي از دوه ـــزاي نق ـــه ج ـــس ب ـــازات حب ـــر مج ـــاوه ب ع
ـــاف  ـــر ازدواج برخ ـــر در اث ـــردد و اگ ـــوم گ ـــال محک ـــزار ری ـــت ه بیس
ـــرض  ـــا م ـــاء ی ـــي از اعض ـــص یک ـــه نق ـــي ب ـــه منته ـــوق مواقع ـــررات ف مق
ـــال  ـــا اعم ـــس ب ـــال حب ـــا ده س ـــج ت ـــازات زوج از پن ـــردد، مج ـــم زن گ دائ
ـــس  ـــازات زوج حب ـــود، مج ـــوت زن ش ـــه ف ـــي ب ـــر منته ـــت و اگ ـــاقه اس ش
ـــه  ـــخاص ک ـــایر اش ـــتگار و س ـــد و خواس ـــت. عاق ـــاقه اس ـــال ش ـــا اعم ـــم ب دائ
ـــي  ـــا مجازات ـــازات ی ـــان مج ـــه هم ـــز ب ـــته اند نی ـــرم داش ـــرکت در ج ش

که براي معاون جرم مقرر است، محکوم مي شوند...«. 
بـــه ایـــن ترتیـــب ســـن قانونـــی ازدواج بـــرای دختـــر همـــان ســـن 
ـــد  ـــه مانن ـــد، کاری ک ـــن ش ـــتر معی ـــال بیش ـــر دو س ـــرای پس ـــد و ب رش
ـــن  ـــاد از ای ـــد. در انتق ـــوان دی ـــر نمی ت ـــی دیگ ـــام حقوق ـــچ نظ آن در هی
ـــکار  ـــت را ان ـــن حقیق ـــس ای ـــچ ک ـــه »هی ـــد ک ـــه ش ـــی گفت ـــراط در نوگرای اف
نمی کنـــد کـــه زن و مـــرد هـــر چـــه عاقل تـــر و باتجربه تـــر باشـــند 
خانـــواده بهتـــر اداره می شـــود و کـــودکان متولـــد  شـــده در چنیـــن 
ـــد  ـــه را نبای ـــن نکت ـــی ای ـــد؛ ول ـــاعدتری می یابن ـــط مس ـــواده ای محی خان
ـــاط دارد  ـــم ارتب ـــه ه ـــان ب ـــی چن ـــائل اجتماع ـــه مس ـــت ک ـــر دور داش از نظ
ـــی و  ـــار فرع ـــام آث ـــه تم ـــه ب ـــدون توج ـــد ب ـــی را نبای ـــچ داروی ـــه هی ک
ـــاده  ـــاح م ـــرد. اص ـــز ک ـــان دردی تجوی ـــرای درم ـــک آن، ب دور و نزدی
ـــه و  ـــای ناپخت ـــب زواج ه ـــع معای ـــم در رف ـــش و ک ـــی بی ـــون مدن 1041 قان
ـــه رو  ـــری روب ـــواری بزرگت ـــا دش ـــه را ب ـــی جامع ـــت. ول ـــر اس ـــنجیده موث نس

می سازد که به مراتب خطرناک تر از اولی است. 
تدویـــن مـــاده 23 قانـــون حمایـــت خانـــواده باوجودآنکـــه در رفـــع 
تبعـــات ناشـــي از ازدواج هـــاي زود هنـــگام مؤثـــر بـــود امـــا ایـــن 
ــمي و  ــاي جسـ ــار نیازهـ ــراي مهـ ــه بـ ــت کـ ــي را داشـ ــراد اساسـ ایـ
ـــوغ  ـــن بل ـــان س ـــه می ـــه در فاصل ـــي ک ـــران جوان ـــران و پس ـــي دخت روان

و سن ازدواج بودند تدبیري اندیشیده نشده بود.  
)صفایي و امامي، مختصر حقوق خانواده1380: 71-72(. 

پـــس از پیـــروزي انقـــاب اســـامي، انتقادهـــاي بســـیاري مبنـــي بـــر 
ـــد؛  ـــرح ش ـــرع مط ـــن ش ـــا موازی ـــی ب ـــون مدن ـــاده 1041 قان ـــرت م مغای
ـــال 1361،  ـــامي در س ـــوراي اس ـــس ش ـــتین دوره مجل ـــن رو در نخس از همی
بـــه موجـــب پیش نویس»الیحـــه راجـــع بـــه اصـــاح بعضـــي از مـــواد 
ـــاده یـــاد شـــده تقدیـــم مجلـــس  ـــاح م ـــي« پیشـــنهاد اص قانـــون مدن
ـــد:»نکاح  ـــاح ش ـــرح اص ـــن ش ـــی بدی ـــون مدن ـــاده 1041 قان ـــد و م گردی
ـــا  ـــوغ ب ـــل از بل ـــکاح قب ـــد ن ـــره: عق ـــت. تبص ـــوع اس ـــوغ ممن ـــل از بل قب
ـــه«. ـــي علی ـــت مول ـــت مصلح ـــرط رعای ـــه ش ـــت؛ ب ـــح اس ـــي صحی ـــازه ول اج

ایـــن حکـــم از نظـــر مشـــهور در فقـــه امامیـــه پیـــروی کـــرده بـــود چـــرا کـــه در 
فقه اسام نسبت به سن بلوغ اتفاق نظر وجود ندارد. 

ـــان  ـــخ 14 آب ـــره آن در تاری ـــي تبص ـــاح نگارش ـــا اص ـــر ب ـــاده بعدت ـــن م ای
ـــازه  ـــا اج ـــوغ ب ـــل از بل ـــکاح قب ـــد ن ـــر یافت:»عق ـــرح تغیی ـــن ش 1370 بدی
ـــد«. ـــي باش ـــح م ـــه صحی ـــي علی ـــت مول ـــت مصلح ـــرط رعای ـــه ش ـــي ب ول

طـــرح اصـــاح مـــاده 1041 قانـــون مدنـــی در ســـال 1381 تقدیـــم 
ـــود:»...  ـــده ب ـــن آم ـــده چنی ـــه ش ـــرح ارائ ـــه ط ـــد. در مقدم ـــس ش مجل
ـــتران و  ـــر ازدواج دخـ ـــي در ام ـــروز ناهنجاري های ـــث ب ـــاده باع ـــن م ای
پــــسران خصوصـــا از جنبه هـــاي سامــــت جســـمي و متــــاشي شـــدن کانـــون 
ـــرات  ـــت و اث ـــده اس ـــوغ گردی ـــن بل ـــه س ـــیدن ب ـــد از رس ـــي بع خانوادگ
ـــن  ـــت. ای ـــذارده اس ـــي گ ـــي باق ـــي خانوادگ ـــکیل زندگ ـــي در تش نامطلوب
قانـــون نـــه تنهـــا در محافـــل بین المللـــي موجـــب ایجـــاد مشـــکات 
ــب  ــه موجـ ــده؛ بلکـ ــامي شـ ــوري اسـ ــام جمهـ ــراي نظـ ــده بـ عدیـ
ـــار را  ـــل اختی ـــع اص ـــته و در واق ـــح گش ـــر صال ـــراد غی ـــتفاده اف سوءاس
ـــد و  ـــدوش مي نمای ـــت مخ ـــي اس ـــروط اساس ـــکاح از ش ـــد ن ـــه در عق ک
ـــت را  ـــار زوجی ـــوان آث ـــران ج ـــران و پس ـــار و اراده دخت ـــارج از اختی خ
ـــر  ـــد ب ـــس از رش ـــوء آن پ ـــرات س ـــه اث ـــد ک ـــل مي نمای ـــان تحمی ـــر آن ب
جســـم و روان آنـــان باقـــي مي مانـــد...« )نائینـــي، 1386: 1074-1075(

در ماده 3 اصالحي مصوب 131۶ نیز آمده بود:»هر کس بر خالف 
مقررات ماده 10۴1 ق.م. با کسي که هنوز به سن قانوني براي 

ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس 
تأدیبي محکوم خواهد شد. در صورتي که دختر به سن 13 سال 

تمام نرسیده باشد، الاقل به دو تا سه سال حبس تأدیبي محکوم 
مي شود و در هر مورد ممکن است عالوه بر مجازات حبس به 
جزاي نقدي از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و 

اگر در اثر ازدواج برخالف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص یکي 
از اعضاء یا 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 سایر 
اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا 
مجازاتي که براي معاون جرم مقرر است، محکوم مي شوند...«.

- تازه این باغبونه حادّترین مورده ... وگرنه از گوشه و کنار یه چیزای دیگه هم به گوش می رسه.  قصه اپوریق» ابغبون« :  

ـــس از  ـــی پ ـــچ کودک ـــت هی ـــن اوس ـــی و وه ـــی بی احترام ـــل و نوع طف
ـــود.  ـــند نمی ش ـــی او خرس ـــط ول ـــش توس ـــر ازدواج ـــنیدن خب ـــا ش ـــوغ ب بل
ــود و  ــه خـ ــی بـ ــی بی احترامـ ــوار و نوعـ ــر را ناگـ ــن خبـ ــه ایـ بلکـ
نفـــی کرامـــت و اســـتقال انســـانی خویـــش تلقـــی می نمایـــد. لـــزوم 
ـــت و  ـــه ناپذیر اس ـــل خدش ـــده و اص ـــک قاع ـــانی ی ـــت انس ـــت کرام رعای
ـــتیز  ـــه کرامت س ـــبت داد ک ـــدس نس ـــرع مق ـــه ش ـــی را ب ـــوان حکم نمی ت
ـــه  ـــد ک ـــوغ دریاب ـــس از بل ـــر پ ـــود اگ ـــند می ش ـــانی ناخرس ـــر انس ـــد. ه باش
ـــرار  ـــان او و کســـان دیگـــری ق ـــت می ـــرای ایجـــاد محرمی ـــزاری ب همچـــون اب
ـــج  ـــی تزوی ـــت. حت ـــده اس ـــزار ش ـــیء و اب ـــه ش ـــا او معامل ـــت و ب ـــه اس گرفت
قبـــل از بلـــوغ می توانـــد مصـــداق ایـــذاء و اذیـــت باشـــد کـــه ادلـــه 

استواری بر حرمت آن در متون دینی موجود است. 
ســـوم  تزویـــج صغـــار، از چشـــم اندازی دیگـــر، کـــودک را در معـــرض 
ـــه  ـــده ب ـــگیری از مفس ـــد. پیش ـــرار می ده ـــی ق ـــرض جنس ـــودک آزاری و تع ک
ـــرد  ـــی را می پذی ـــت عقان ـــن دریاف ـــم ای ـــرع ه ـــت. ش ـــل الزم اس ـــم عق حک
ـــی  ـــای منته ـــتن راه ه ـــه بس ـــن ک ـــد. ای ـــان می ده ـــگیری از آن فرم ـــه پیش و ب
ـــت  ـــع از آن نیس ـــت، مان ـــب نیس ـــوارد واج ـــه م ـــرر در هم ـــر و ض ـــه ش ب
ـــز  ـــادی را تجوی ـــد نه ـــد. نبای ـــدی الزم باش ـــر و ب ـــاب ش ـــّد ب ـــه گاه س ک
کنیـــم کـــه بـــه پدیده هایـــی ماننـــد افضـــاض و افتضـــاض و آســـیب 
جســـمی بـــه طفـــل بینجامـــد و ســـپس در پـــی جبـــران خســـارت های 
ـــم  ـــی ه ـــوال کاف ـــه معم ـــارتی ک ـــران خس ـــم. جب ـــل برآیی ـــر طف وارد ب
ـــغ  ـــل نابال ـــج طف ـــکان تزوی ـــی پزش ـــان و حت ـــر روان شناس ـــه نظ ـــت. ب نیس
بـــه پدیده هایـــی ماننـــد بلـــوغ زودرس می انجامـــد کـــه زیان هـــای 
آن گاه جبران ناپذیـــر اســـت و در مقیاس هـــای مـــادی نمی گنجـــد.

از ســـوی دیگـــر ایشـــان در خصـــوص رعایـــت و تشـــخیص مصلحـــت 
در ایـــن گونـــه ازدواج هـــا بیـــان مـــی کننـــد: »قانونگـــذار 
ــرار داده و  ــخص قـ ــای تشـ ــی« را مبنـ ــت نوعـ ــد »مصلحـ ــی بایـ مـ
ــر  ــال حاضـ ــا در حـ ــل ازدواج هـ ــن قبیـ ــه ایـ ــرض اینکـ ــا فـ بـ

اصوال مضر و مفسده برانگیز است آن را ممنوع نماید. 
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لزوم تعیین حداقل سن ازدواج:
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــي جه ـــاي حقوق ـــیاري از نظام ه ـــر بس ـــال حاض در ح
ـــي  ـــتن حداقل ـــن، داش ـــنین پایی ـــي از ازدواج در س ـــوب ناش ـــاي نامطل پیامده
ـــش  ـــع گرای ـــد. در واق ـــوده ان ـــرر نم ـــه ازدواج مق ـــدام ب ـــراي اق ـــن را ب از س
ـــن ازدواج  ـــل س ـــش حداق ـــه افزای ـــورها ب ـــن کش ـــیاري از ای ـــي بس اصل
اســـت؛ از همیـــن رو مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل متحـــد براســـاس 
ـــت  ـــه رضای ـــوط ب ـــیون مرب ـــر 1962 »کنوانس ـــورخ 7 نوامب ـــه 1763 م قطعنام
ـــورد  ـــا «را م ـــت ازدواج ه ـــراي ازدواج و ثب ـــن ب ـــل س ـــا ازدواج، حداق ب
ـــت. در  ـــته اس ـــه آن نپیوس ـــران ب ـــون ای ـــه تاکن ـــت ک ـــرار داده اس ـــب ق تصوی

این کنوانسیون حداقل سن ازدواج 18 سال تعیین شده است. 
ـــه ای  ـــر 2014، در قطعنام ـــد، در روز21 نوامب ـــل متح ـــازمان مل ـــن س   همچنی
ـــال  ـــر 18س ـــودکان زی ـــا ازدواج ک ـــت ت ـــو خواس ـــورهای عض ـــه  کش از هم
ـــن الزم را  ـــرایط و قوانی ـــرده، ش ـــام ک ـــوع اع ـــاری« را ممن و »ازدواج اجب
ـــورد  ـــان برخ ـــا متخلف ـــد و ب ـــرا کنن ـــب و اج ـــگیری از آن تصوی ـــرای پیش ب
ـــی  ـــع عموم ـــر مجم ـــوق  بش ـــه  حق ـــه کمیت ـــن قطعنام ـــاس ای ـــر اس ـــد. ب نماین
ـــردن  ـــف ک ـــرای متوق ـــا ب ـــت ت ـــو خواس ـــورهای عض ـــل از کش ـــازمان مل س
ازدواج زودهنـــگام و اجبـــاری کـــودکان قدم هـــای جـــدی بردارنـــد و 
ـــای  ـــچ کج ـــالی در هی ـــر 18 س ـــودک زی ـــچ ک ـــه هی ـــدارد ک ـــود ن ـــی وج دلیل
ـــه  ـــن قطعنام ـــی  اســـت ای ـــرف« ازدواج کند.گفتن ـــگ و ع ـــام »فرهن ـــه ن ـــا ب دنی
ـــد. ـــا ش ـــومالی امض ـــران و س ـــز ای ـــو به ج ـــورهای عض ـــام کش ـــط تم توس

درحـــال حاضـــر گروه هایـــی اســـتدالل  می کننـــد کـــه  اگـــر 
ازدواج زیـــر ســـن بلـــوغ ممنـــوع شـــود ازدواج هـــای غیـــر رســـمی 
ــوغ  ــن بلـ ــر سـ ــد ازدواج زیـ ــذا نبایـ ــد؛ لـ ــدا می کنـ ــش پیـ افزایـ
ممنـــوع شـــود. ایـــن گروه هـــا ادعـــا می کننـــد بـــدون نیـــاز بـــه 
ممنوعیـــت قانونـــی ازدواج کـــودکان صرفـــا بایـــد بـــا فعالیت هـــای 
ازدواج هـــا  این گونـــه  از  اقتصـــادی  حمایت هـــای  و  فرهنگـــی 

جلوگیری کرد. این استدالل چند ایراد اساسي دارد. 
ـــر  ـــال حاض ـــودکان در ح ـــان ازدواج ک ـــیاری از حقوقدان ـــر بس ـــاس نظ ـــر اس ب
ـــارز  ـــق ب ـــران از مصادی ـــی ای ـــی و فرهنگ ـــرایط اجتماع ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ـــه در  ـــت ک ـــوده اس ـــن رو ب ـــا از همی ـــده و اتفاق ـــوب ش ـــودک آزاری محس ک
قوانیـــن کشـــورهایی کـــه بـــه لحـــاظ فرهنگـــی و اجتماعـــی بـــا ایـــران قرابـــت 
ـــور  ـــی همانط ـــت. از طرف ـــه اس ـــرار گرفت ـــگاری ق ـــرم ان ـــورد ج ـــد م دارن
ـــام  ـــار انج ـــه در کن ـــار مجرمان ـــک رفت ـــه ی ـــی ب ـــخ اصل ـــم پاس ـــه می دانی ک
ـــر  ـــی ب ـــادی مبتن ـــای اقتص ـــی و حمایت ه ـــی و اجتماع ـــای فرهنگ فعالیت ه
ـــه  ـــرا ک ـــد.  چ ـــت می باش ـــگاری و ممنوعی ـــرم ان ـــی، ج ـــرم شناس ـــات ج نظری
در اغلـــب مـــوارد تبعـــات زیـــان بـــار حاصـــل از ایـــن جـــرم تـــا حـــدی اســـت 
ـــرار  ـــری از تک ـــت جلوگی ـــازات جه ـــال مج ـــی و اعم ـــش بین ـــزوم پی ـــه ل ک
ـــن  ـــن چنی ـــردد. بنابرای ـــاس می گ ـــز احس ـــر چی ـــش از ه ـــدت آن بی و ش
ـــد  ـــی بتوان ـــام قضای ـــخ نظ ـــه پاس ـــرای اینک ـــت. ب ـــح نیس ـــتداللی صحی اس
ـــی  ـــات جرم شناس ـــق نظری ـــد طب ـــی بای ـــخ م ـــن پاس ـــد ای ـــده باش ـــاز دارن ب

و متوازن با آسیب های ناشی از آن امر تعریف شود. 
ـــژه  ـــه وی ـــودکان ب ـــه ازدواج ک ـــت ک ـــده اس ـــت ش ـــنی ثاب ـــه روش ـــروزه ب ام
ــته و در  ــیارخطرناکی در پی داشـ ــیب های بسـ ــوغ آسـ ــن بلـ ــل از سـ قبـ
ـــج  ـــده منت ـــه مفس ـــا ب ـــی م ـــه  کنون ـــا درجامع ـــن ازدواج ه ـــرایطی ای ـــر ش ه
ـــه در  ـــف از جمل ـــی مختل ـــات اجتماع ـــوع در مطالع ـــن موض ـــد. ای می گردن
ـــودکان  ـــوع ازدواج ک ـــا موض ـــی )ع( ب ـــام عل ـــت ام ـــال جمعی ـــمینار امس س

در دانشگاه علم و صنعت مورد بررسی قرارگرفته است. 
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ــر  ــه خاطـ ــت. بـ ــی اسـ ــازی و آگاهی بخشـ ــانه، شفاف سـ ــداف رسـ ــی از اهـ یکـ
ـــش داده  ـــاخته و پوش ـــانه ها س ـــر در رس ـــزاران خب ـــه ه ـــم، روزان ـــالت ه ـــن رس همی
ـــت  ـــر کیفی ـــد، ب ـــی دهن ـــان آگاه ـــه مخاطب ـــا ب ـــن خبره ـــت ای ـــرار اس ـــود. ق می ش

زندگی شان بیفزایند و با ایجاد پرسش و حساسیت، اثرگذار باشند.  
 همـــه  ایـــن هدف هـــا بـــه کنـــار، وقتـــی رســـانه ای ملـــی می شـــود، بـــارِ ایـــن 
ـــد  ـــان می خواه ـــه دل ش ـــردم آن جامع ـــی رود. م ـــر م ـــاال و باالت ـــم ب ـــئولیت ها ه مس
ـــش  ـــا واکن ـــی جـــای آن ه ـــگاه حـــوادث اجتماع ـــود، در بزن ـــان ش ـــان گویایش ـــانه، زب رس

نشان دهد و از خیلی ها، بابت خیلی موضوعات توضیح بخواهد. 
برابـــر  چنـــد  اجتماعـــی  موضوعـــات  مـــورد  در  حساســـیت  ایـــن 
ــورگر  ــود سانسـ ــی، خـ ــانه ملـ ــه رسـ ــی کـ ــه زمانـ ــا وای بـ ــود، امـ می شـ
اساســـی ترین انتقـــادات اجتماعـــی باشـــد و بشـــود متهـــم ردیـــف اول 

در نگفتن و حذف خیلی مسائل، آن هم موضوعات اجتماعی. 
اوضـــاع وقتـــی دردناک تـــر می شـــود کـــه رادیـــو و تلویزیـــون بخواهـــد زهـــر 
ــل  ــا را قابـ ــانه ای، آن هـ ــات رسـ ــا تزئینـ ــرد و بـ ــی را بگیـ ــای اجتماعـ اتفاق هـ
تحمل تـــر نمایـــد. آن هـــم درســـت وقتـــی کـــه خبرهـــا بایـــد دردنـــاک باشـــند، 

وجدان عمومی را به درد بیاورند و در حافظه  ملی ثبت شوند. 
ـــد،  ـــته باش ـــم داش ـــائل را ه ـــن مس ـــن ای ـــاز درد گفت ـــر برنامه س ـــی اگ ـــه حت ـــت ک اینجاس
ـــس از  ـــی پ ـــی یک ـــای نظارت ـــوند، فیلتره ـــبز می ش ـــش س ـــر راه ـــی س ـــی یک ـــع یک موان
ـــا حـــرف اول کیلومترهـــا  دیگـــری از راه می رســـند و در انتهـــا حرفـــی زده می شـــود کـــه ب
ـــاز  ـــد ب ـــی را دارن ـــات اجتماع ـــه درد معض ـــمج ک ـــازهای س ـــی برنامه س ـــه دارد. بعض فاصل
ـــان،  ـــه دور سرش ـــاره  لقم ـــزار ب ـــدن ه ـــا چرخان ـــد و ب ـــی نمی کنن ـــدان را خال ـــم می ه

حرفی را می زنند 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 خوبی های من درآوردی هم در کنارش حرف زد! 
اگـــر احـــد و صمـــد در آتـــش ســـوخته اند یـــا کودکـــی اُوِردوز کـــرده اســـت، 
نبایـــد افـــکار عمومـــی را بـــه درد آورد! اگـــر کپرهـــای اطـــراف تهـــران بـــه 
ــه   ــون همـ ــرد چـ ــانه ای کـ ــوع را رسـ ــد موضـ ــود نبایـ ــیده می شـ ــش کشـ آتـ
ــرای  ــود بـ ــت آویزی شـ ــد دسـ ــت و می توانـ ــش اسـ ــل پخـ ــر قابـ ــا غیـ این هـ
تســـویه حســـاب های سیاســـی در داخـــل و خـــارج کشـــور. در حالی کـــه 
اتفاقـــاً ایـــن رخدادهـــای اجتماعـــی نبایـــد غیـــر قابـــل پخـــش باشـــد! بایـــد 
ــه  ــه بـ ــورهای جامعـ ــا ِسنسـ ــت تـ ــا پرداخـ ــه آن هـ ــری بـ ــح و بی رفوگـ صریـ

درد بیاید و مطالبات قانونی، خألهای موجود را رفع نماید. 
در پِس چنین مصلحت اندیشی همه جانبه ای است که زندگی ها نابود می شود، کودکی ها می سوزد و 

طبیعی ترین حقوق انسانی از یاد می رود. 
کـــم کاری رادیـــو و تلویزیـــون در معضـــات اجتماعـــی تنهـــا نگفتـــن 
ــی  ــه ناآگاهـ ــکوت بـ ــرایط سـ ــن شـ ــه در ایـ ــت، کـ ــت نیسـ ــی از حقیقـ بخشـ
تلویزیـــون  و  رادیـــو  کـــه  می شـــود  منجـــر  مخاطبانـــی  میلیونـــی 
بـــه  روزمر گی هـــا  تاطـــم  در  و  دانســـته اند  اعتمـــاد  قابـــل  را 

آگاهی بخشی این رسانه ها چشم امید بسته اند. 
ـــه نادیـــده گرفتـــن کـــودک کار امـــروز و  ـــد ب فراموشـــی معضـــل اجتماعـــی امـــروز می توان
ـــه  جامعـــه وارد کنـــد  ـــه بدن ناهنجاری هـــای جـــوان فـــردا منجـــر شـــود و آســـیب هایی را ب

که برای پاک کردن آن چه بسیار وقت و هزینه الزم خواهد بود. 
ـــد و  ـــرار نکن ـــی ف ـــخ اجتماع ـــای تل ـــا خبره ـــه ب ـــا از مواجه ـــه  م ـــه جامع ـــد ک امی
ـــی  ـــات قانون ـــه مطالب ـــد ک ـــذارد. امی ـــرپوش نگ ـــا س ـــی روی آنه ـــون مل ـــو و تلویزی رادی
ـــه  ـــام جامع ـــات تم ـــین، روزی مطالب ـــت حاشیه نش ـــت و بی سرپرس ـــودکان بدسرپرس ک
ـــا  ـــه راهگش ـــوند ک ـــش ش ـــل پخ ـــی قاب ـــل پخش های ـــر قاب ـــه غی ـــد ک ـــد. امی باش

می توانند باشند... امید که امیدها اجرا شوند... امید که.... 

یعنی این هم غیر قابل پخش است ؟؟؟ 

تزویـــج صغـــار، از چشـــم اندازی دیگـــر، 
کـــودک آزاری  معـــرض  در  را  کـــودک 
می دهـــد.  قـــرار  جنســـی  تعـــرض  و 
ــل  ــم عقـ ــه حکـ ــده بـ ــگیری از مفسـ پیشـ
الزم اســـت. شـــرع هـــم ایـــن دریافـــت 
عقالنـــی را می پذیـــرد و بـــه پیشـــگیری از آن 
فرمـــان می دهـــد. ایـــن کـــه بســـتن راه هـــای 
منتهـــی بـــه شـــر و ضـــرر در همـــه مـــوارد 
واجـــب نیســـت، مانـــع از آن نیســـت کـــه 
ــد. ــر و بـــدی الزم باشـ ــاب شـ ــّد بـ گاه سـ

غیرقابل پخش!ساعت تفکر
رسانه ملی و غفلت از اجتماع

دردناک تـــر  وقتـــی  اوضـــاع 
می شـــود کـــه رادیـــو و تلویزیـــون 
ـــی  ـــای اجتماع ـــر اتفاق ه ـــد زه بخواه
ـــانه ای،  ـــات رس ـــا تزئین ـــرد و ب را بگی
ــد.  ــر نمایـ ــل تحمل تـ ــا را قابـ آن هـ
ـــا  ـــه خبره ـــی ک ـــت وقت ـــم درس آن ه
بایـــد دردنـــاک باشـــند، وجـــدان 
و  بیاورنـــد  درد  بـــه  را  عمومـــی 
ثبـــت شـــوند در حافظـــه  ملـــی 

نام محفوظ، از نویسندگان رادیو

- محله ای که بچه هاش حامی نداشته باشن و پدر و مادری باالسرشون نباشه، جوالنگاه مجرم و معتاد و منحرف هم باشه، عجیبه این چیزا؟ قصه اپوریق» ابغبون« :  
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اخبار فعالیت های جمعیت از مرداد ات هبمن 1395

اخبار امدادی
  

آیین ها،  طرح ها و سمینارها  
  

ها 
نار

می
 س

ا و
ح ه

طر
ا،  

ن ه
آیی

  

مایحتاج یک سال تحصیلی )شامل لباس مدرسه، کفش، کیف و لوازم تحریر( 1331 دانش 
آموز نیازمند، محروم و نان آور خانواده در شهرهای ایام، اصفهان، همدان، مشهد، یزد، 
کرمان، آمل، شیراز، کرمانشاه، ملک آباد کرج، شهریار، سرآسیاب و تهران توزیع شد. 
همچنین تعداد 888 دانش آموز )منطقه ی اورامانات استان کرمانشاه، روستاهای محروم 

استان ایام و شهرستان سقز( لوازم التحریر دریافت نمودند. در مجموع اقام اهدایی جمعیت 
امام علی در سال تحصیلی 95 - 96 جهت استفاده »2219« دانش آموز بوده است. همچنین 

برای ثبت نام 394 دانش آموز محروم از تحصیل اقدام گردید و شهریه تحصیلی آنان 
پرداخت شد

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، سامت، پزشکی، تغذیه، مددکاری، و ... به کودکان محروم 
مناطق مختلف شهرری، اقدام به ساخت یک دستگاه حمام و سرویس بهداشتی در محل 

سکونت خانواده های 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 ناحیه6 منطقه 20 اقدام به تخریب این سرویس بهداشتی نمودند. 

جمعیت امداد مردمی دانشجویی امام علی پنجمین فعالیت امدادی خود را در طی چهار روز 
در بهمن ماه 95 انجام داد . این فعالیت های امدادی بر اساس اطاعات حاصله از بررسی 

های قبلی این سازمان در ژوئن 2016 از 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 200 شال و کاه را بین کودکان حدود 50 خانوار توزیع کرده، 
همچنین آنها با دریافت دفتر های نقاشی و مداد رنگی   آرزو های خود را به وسیله ی آن 

نقاشی کردند.

این طرح که با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار هرساله در ایام حج انجام می شود، بر 
آن است، با معرفی زنان سرپرست خانوار به عنوان هاجرهای زمانه که به دنبال تامین معاش 

فرزندانشان شبانه روز در تاش هستند، عاوه بر حمایت نمادین از تعدادی از آنها، به طرح 
مسائل و مشکات این زنان بپردازد.

درطرح امسال همانند سال های قبل، هفت زن سرپرست خانوار از هفت استان مختلف کشور 
)به نشانه هفت بار هروله هاجر برای سیراب کردن اسماعیل از استانهای زنجان، مازندران، 

سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، ایام 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  420.000.000 ریال  بوده است که بر اساس نیازسنجی های قبلی به هر یک از زنان 
اختصاص داده شد

نخستین همایش طرح،  مصادف با تاسوعا در تاریخ 20 مهرماه برگزار گردید.امسال بیش از 
9000 تن از مردم ایران در داخل و خارج از کشور مبلغ 613 میلیون تومان وجه المصالحه 
الزم برای آزاد سازی شش نوجوان محکوم به قصاص را تامین کردند. همچنین در همایش 
پایانی ا ین مراسم در تاریخ 27 آبان ماه مصادف با اربعین حسینی از خانواده های بخشنده 
با حضور شادمهر و مراد دو تن از افرادی که در طرح طفان مسلم آزاد شده بودند، تجلیل 
و قدردانی شد.همچنین با تاش 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 95 آغاز گردید. 
الزم به ذکر است عاوه بر جمع آوری این مبلغ از طریق فضای مجازی و همایش های یاد 
شده، امسال برای نخستین بار حرکتی جدید با نام چالش تخته سیاه نیزدر استان های 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 کاس خود را به حساب این طرح واریز 

نمایند که ده ها تن از اساتید عاقه مند از رشته های گوناگون دانشگاهی و غیردانشگاهی 
در چالش تخته سیاه شرکت کردند. از این میان می توان از رضا ساکی و منصور ضابطیان 

نام برد.

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی )ع( با برگزاری اولین سمینار تخصصی ازدواج 
کودکان 20 آذر 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.

طرح »یلدا در کوچه های فقر« از سال 1388 با هدف نشاندن لبخندی هرچند کوتاه در 
بلندای شبی سرد و زمستانی بر لبان کودکان در چرخه کار و ساکنان محات حاشیه و 
محروم کشور هر سال برگزار می شود.این طرح در سال 95 نیز در استان تهران مطابق 

سال های گذشته، برای تمام کودکان خانه های ایرانی در محاتی چون لب خط، مولوی، 
دروازه غار، خاکسفید، فرحزاد، شهرری، پاکدشت، قرچک و... با برنامه های فرهنگی و 

تفریحی متنوع برگزار شد.گفتنی است عاوه بر پایتخت، شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، 
کرمانشاه، کرمان، ساری، گرگان، بوشهر، کرج، قم، همدان، زنجان، آمل، یزد، سمنان، 
کاشان، تبریز و ایام شهرهایی بودند که اغلب به طور همزمان جشن های خود را برای 

صدها کودک در شهر خود برپا داشتند.امسال حدود 1500 شال گردن و کاه دستباف زنان 
سرپرست خانوار شاغل در مراکز کارآفرینی جمعیت امام علی)ع(  میان کودکان برخی 

مناطق فقیرنشین استان کردستان توزیع شد.
چهارشنبه 27 بهمن ماه 95، نشست تخصصی »نوجوان محکوم به قصاص؛ قاتل یا قربانی؟« 

با همکاری مشترک نمایندگی جمعیت امام علی در شیراز و کانون های هال 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.

تعداد »22۱9« دانش آموز در سراسر کشور، سال تحصیلی را با لوازم نو آغاز کردند.

امداد رسانی درکمپ آوارگان سوری در اربیل عراق

نهمین آیین صفای سعی برگزار شد:

برگزاری یازدهمین آیین طفالن مسلم در ماه محرم 

برگزاری اولین سمینار تخصصی ازدواج کودک  

طرح »یلدا در کوچه های فقر«

ساخت حمام و سرویس بهداشتی در منطقه حاشیه ای

» من اگر جای یکی از این بچه ها بودم، می اومدم به خودمون می گفتم:علی سرش پایین بود. همون طور که داشت به موکت نگاه می کرد گفت: قصه اپوریق» ابغبون« :  
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کارآ فر ینی
  

ت های علمی-فرهنگی  فرزندانمان 
اخبار موفقی

  
 در تاریخ 30 دی و 1 بهمن 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. همه ی 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.

روز جمعه 29 بهمن 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 »دست های جادویی« به تصویرگری این داستان ها 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. 

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.

با توجه به شرایط کودکان کار، تحت پوشش جمعیت امام علي و عدم پرورش استعدادهاي این 
کودکان، تیم آموزش خانه ایراني سعدي با تشکیل کارگروه استعدادیابي، اقدام به برگزاري یک 

دوره 3 ماه کاس بازیهاي فکري نمود تا به ارزیابي مهارتهاي این کودکان بپردازد.
در پایان نخستین دوره این کاسها، کودکان ما در دومین المپیاد رویش )مسابقات بازي هاي 

فکري( که توسط سازمان دانش آموزي اداره آموزش و پرورش استان فارس در دو رده سني 
ابتدایي و متوسطه برگزار گردید، شرکت کردند.

کسب مقام سوم مسابقات »باک اس« و کسب دو سهمیه شرکت در مسابقات کشوري توسط 
کودکان خانه ایراني سعدي شیراز، بیانگر استعدادهاي نهفته این کودکان و نماد تاش جمعي 
تیم آموزش جمعیت امام علي)ع( در شیراز است که این موفقیت را به این عزیزان تبریک مي 

گوییم.

روز یکشنبه 14 آذر، کارگاه توانمندسازی زنان و تاثیر آن بر کاهش فقر توسط دکتر سمیه 
فریدونی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خانه هنر ایرانی 

برگزار شد. شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد بود.

افتتاحیه فروشگاه محصوالت خانه هنر

کتاب تصویرگری سیتا و فرشته

جشن تولد دو سالگی خیاط خانه فرشته

کسب مقام سوم مسابقات »بالک آس«

کارگاه توانمند سازی
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روز جمعه 5 شهریور، دختران کاراته کای خانه ی ایرانی احمدآباد مستوفی در مسابقات 
قهرمانی کشور بانوان در رشته ی کیوکوشین ماتسوشیما که در همدان برگزار شد یک مدال 

طا، دو نقره و دو برنز کسب کردند.

بزرگترین رخداد ورزشی این دوره، دومین دوره لیگ پرشین،از تاریخ دهم تا نوزدهم 
شهریور ماه با حضور 35 تیم فوتبال در سه رده نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار شد. 
بر اساس برآوردهای انجام شده، هزینه برگزاری این رویداد ورزشی بیش از 300 میلیون 

تومان بود که این مبلغ از محل کمک های مردمی و بلیط فروشی تامین شد. تیم های حاضر 
در این مسابقات از محات تحت حمایتجمعیت امام علی در تهران و شهرستانها بودند. نکته  

حایز اهمیت در این دوره از مسابقات حضور تیم های پرشین کردستان و بلوچستان بود
مساابقات کاراته قم

در تاریخ 26 آذر مسابقات کاراته بانوان، رشته ی کاتا با حضور 130 شرکت 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  1 بهمن، علیرضا یکی از نوجوانان خانه ایرانی پاکدشت، در مسابقات تشویقی دو 
و میدانی استان تهران، در ماده ی دو 800 متر نوجوانان مقام سوم را کسب کرد

تیم هشت نفره دختران کاراته کار خانه ایرانی خاک سفید درمسابقات هیات کاراته شمال شرق 
استان تهران سه مدال طا، 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.

»امام«، یکی از فرزندان خانه  ایرانی فرحزاد،سال گذشته در لیگ پرشین بازی میکرد. 
او هم اکنون در آلمان توپ می زند و موفق به کسب جوایزی در مسابقات رده ی سنی 

نونهاالن در مسابقات باشگاهی محل زندگی خود شد.

انجمن تصویرگران ایران با همکاری جمعیت امام علی )ع(  در بهمن ماه 95 اقدام به 
برگزاری نمایشگاه تصویرگری »خانه  ی بخت کجاست؟« کرد. این همکاری به منظور 

مشارکت هنرمندان در آگاهی و حساس سازی جامعه نسبت به ازدواج کودکان و پیامدهای 
بعدی آن صورت گرفت.

جشنواره»چهارراه های 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 کاس نقاشی برای 

کودکان بود. کودکان در این کاس ها با اصول مقدماتی نقاشی آشنا شدند و سپس کاس 
های پیشرفته را گذراندند. هرکدام از بچه ها 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 کاس عکاسی کودکان و نوجوانان  بود، در جشنواره ی چهار راه های 
رنگی به نمایش درآمد و آثار هنری مثل سوزن دوزی و بافتنی مادران سرپرست خانوار 

نیز در معرض دید حضار قرار گرفت.

روز 29 آذر برنامه ای با عنوان »20در120« در 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 20 کتاب در حوزه های مختلف معرفی شدند. عاقمندان 
ارایه کتاب در این برنامه می توانستند با ارسال نام و نام خانوادگی و همچنین کتاب مورد 

عاقه خود در این برنامه حضور پیدا کنند.

مسابقات قهرمانی کشور بانوان در رشته ی کیوکوشین ماتسوشیما

برگزاری دومین دوره لیگ فوتبال پرشین 

مسابقات هیات کاراته ی شمال شرق استان تهران در بهمن ماه

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

»خانه بخت کجاست؟«

جشنواره ی چهارراه های رنگی در 22 تا 25 بهمن

20 کتاب در ۱20 دقیقه

»تو هیچ کاری نکردی برای من؟! یه داد که می تونستی بری بزنی، نمی تونستی؟« قصه اپوریق» ابغبون« :  
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برنامه های فرهنگی هنری 
  

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 

1359 به کارگردانی محمدرضا اصانی ،فیلم مستند »کوره پزخانه« تولید سال 1359 به کارگردانی زنده 
یاد محمدرضا مقدسیان با موضوع کار کودکان و نوجوانان در کوره پزخانه ها  فیلم مستند »یک آن« 

تولید سال 1389 به 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 1374 به کارگردانی زنده یاد محمدرضا 

مقدسیان با موضوع ازدواج کودکان در ایران، فیلم مستند »خون بازی« تولید سال 1394 به کارگردانی 
مصطفی شیری با موضوع آمار شیوع و ابتا به ایدز در مشهد، نام برد.

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.

روز چهارشنبه 19 آبان 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»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 94 و 95 در 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 95 در قلعه علیمون شهر ری اجرا شد.

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

سه شنبه های مستند

شب شعر »جنگ، صلح و کودکان«

جامعه در آیینه شعر نیما

نمایش نقالی غریب خوانی

حضور در نمایشگاه مطبوعات

اخبار دانشگاهی
  

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 طفان 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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به گزارش بخش درمان و بهداشت جمعیت امام علی)ع( در فصل پاییز حدود 150 مادر و کودک 
تحت مداوا و معالجه قرار گرفتند.حدود 100 تن 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 50 تن از کودکان و مادران را که با مشکات و امراض مختلف دیگری مواجه 

بودند، به پزشکان داوطلب جمعیت امام علی)ع( معرفی کرد، که همگی مداوا شده و بهبود 
یافته اند.

جشنواره هنری »از غار بخوان« با رویکرد صلح و دوستی و ایجاد اتحاد بین اقوام و اتباع مختلف 
24 تا 26 آذر 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.

چهارمین خانه  اشتغال جمعیت امام علی )ع( که مختص به زنان سرپرست خانوار است در محله ی 
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.

جشنواره ی کوکانه های کوچ از 24 تا 26 شهریور 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 طی روزهای 12 تا 14 آبان 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 جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی )ع( با هدف هم افزایی دانش 
اجتماعی در زمینه  آسیب های اجتماعی، به اشتراک گذاشتن تجربیات، ارائه شهرهای مختلف برای 
اخذ نمایندگی و انتقال دانش و تجربیات به منظور آموزش مباحث مورد نیاز، در تاریخ 7، 8 و 

9 مرداد 1395 در شهر ساری برگزار گردید. 
این گردهمایی در سه بخش برگزاری کارگاه های 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 فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در عراق 

ودر مناطق اورامانات و جوانرود در این گردهمایی ارائه شد. 

این گردهمایی در 18 و 19 آذرماه در تهران برگزار شد. 

معالجه و درمان حدود ۱50 کودک و مادر تحت حمایت در خانه درمان

جشنواره خانه ایرانی دروازه غار

افتتاح چهارمین خانه اشتغال جمعیت در اواخر مرداد ماه

جشنواره ی خانه ایرانی شهر ری

جشنواره ی خانه ایرانی مولوی 

سومین گردهمایی سالیانه نمایندگی های جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی )ع(

گردهمایی باز آموزی مددکاران جمعیت  

بریم کانتری بگیم بیان این بابا رو بگیرن، تو این محله فعال تر بشن، اون کانکس رو راه بندازن، مامورشون بیاد تو پارک گشت بزنه،راه قانونی هم اگه نداره، بریم صحبت کنیم، نامه بنویسیم، داد بزنیم  یه کاری بکنیم.  قصه اپوریق» ابغبون« :  
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نگاهی به دروغ، دغل، دو رویی، فساد و همه سایه هایی 
که خورشید را از ما گرفته اند

رخدادهای ویژهفرهنِگ یب فرهنیگ و ناگهان همه چی 
آرومه ...
اندر معجزِت ظهور یک دوربین

محمدعلی آزادپور

ـــگ  ـــبز رن ـــر س ـــک بن ـــا ی ـــان ب ـــنبه ناگه ـــک روز پنج ش ـــز ی ـــح دل انگی صب
زیبـــا ابتـــدای خیابـــان ورودی شـــهرک روبـــرو شـــدم، بنـــری همـــراه بـــا تیتـــری 
ـــی« ـــهرک صنعت ـــامت در ش ـــه  س ـــازی محل ـــون » پیاده س ـــن مضم ـــه ای ـــت ب درش

ـــه  ـــا ب ـــا ت ـــدن اســـت، ام ـــل خوان ـــر قاب ـــا تیت ـــه دارم و تنه ـــر فاصل ـــا بن ـــوز ب هن
ـــد. ـــم می گذرن ـــن وار از ذهن ـــکاری اسلوموش ـــم اف ـــدن برس ـــل خوان ـــه قاب فاصل

ســـوال اصلـــی افـــکار ذهـــن مـــن ایـــن اســـت : فاصلـــه 
شـــهرک صنعتـــی بـــا محلـــه ســـامت شـــدن چقـــدر اســـت؟

پیـــش از اینکـــه خط کـــش بـــردارم و ایـــن فاصلـــه را انـــدازه بگیـــرم ابتـــدا بایـــد 
می فهمیدم این تبلیغ چه نوع سامتی را مد نظر دارد. 

ـــه لطـــف کارگاه هـــای صنعتـــی آســـفالت  ســـامت رفاهـــی؟ چنـــد کوچـــه اول ب
ــذف  ــات حـ ــم امکانـ ــود کم کـ ــی می شـ ــه خاکـ ــان کـ ــتند. خیابـ هسـ
می شـــود، اول گاز، دو کوچـــه باالتـــر آب، دو کوچـــه باالتـــر بـــرق و در 
ـــی  ـــوند رفاه ـــروع می ش ـــزی ش ـــای  آهک پ ـــه کوره ه ـــی ک ـــت از جای نهای

وجود ندارد که بشود راجع  به سامتش بحث کرد. 
ســـامت اجتماعـــی؟ فکـــر کـــردن بـــه حضـــور قاچاقچیـــان 
عمـــده مـــواد مخـــدر، خانه هـــای تیمـــی، خانه هـــای فســـاد و 
انبار هـــای مـــواد مخـــدر در دل شـــهرک منجـــر می شـــود کـــه 

خیلی سریع از این گزینه صرف نظر کنم. 
ـــتر  ـــاده بیش ـــای پی ـــا پ ـــهرک ب ـــا ش ـــه ت ـــن مدرس ـــی؟ نزدیک تری ـــامت فرهنگ س
ـــرای  ـــه دارد و وقتـــی اداره نوســـازی می خواهـــد مدرســـه ب از یـــک ســـاعت فاصل
شـــهرک صنعتـــی بســـازد شـــهرداری کارشـــکنی می کنـــد. حـــال کلنـــگ 
ـــود  ـــا وج ـــده. ب ـــوا مان ـــن و ه ـــن زمی ـــت بی ـــال اس ـــه دو س ـــاخت مدرس س
ـــا ســـامت فرهنگـــی قســـمتی دیگـــر  ـــن، ســـامت فرهنگـــی شـــهرک همـــراه ب ای

زیر سوال می رود، پس سراغ گزینه آخر می رویم. 
تنها گزینه باقی مانده سامت جسم است. 

هـــم زمـــان بـــا رســـیدن ذهنـــم بـــه ایـــن گزینـــه جســـمم 
بـــه کنـــار بنـــر می رســـد و بـــا یـــک نـــگاه همـــان گزینـــه 

ـــور  ـــه حض ـــردن ب ـــر ک ـــی؟ فک ـــالمت اجتماع س
قاچاقچیـــان عمـــده مـــواد مخـــدر، خانه هـــای 
تیمـــی، خانه هـــای فســـاد و انبار هـــای مـــواد 
مخـــدر در دل شـــهرک منجـــر می شـــود کـــه 
خیلـــی ســـریع از ایـــن گزینـــه صرف نظـــر کنـــم.

خانه بخت کجاست؟ نمایشگاهی مجازی است که با همکاری انجمن تصویرگران ایران و جمعیت امام علی )ع( به منظور مشارکت 
هنرمندان تصویرگر در آگاه سازی و حساس سازی 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 ۴0 
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 جوانی جم، عسل حاذقی، تهمینه حدادی، نرگس حالجیان، فاطمه 

حیدریان )با دو اثر(، راضیه درزی، معظمه دهقانی، زهرا رسولی، سعیده رضایی بدر )با دو اثر(، مژگان زمانی زاده، حکیمه شریفی، مژده 
شکری، سمانه صلواتی، مریم طهماسبی، الهام عسگری ابیانه، آرام عالیی اردبیلی)با دو اثر(، حنانه علی وحدتی، زهرا گنجی، نرگس محمدی، 
فاطمه مسئله، دنیا مقصودلو، سمیرا مکاریان، مریم ملکیان، فرناز منصوری، عطیه مهرابی، فریده نصیب، آنیتا هاشمی مقدم و زهرا هوشیار 

را برای حضور در نمایشگاه انتخاب کردند.
تالش خواهد شد نمایشگاهی از منتخبان آثار راه یافته به نمایشگاه مجازی، در یکی از گالری های تهران برگزار شود و کاتالوگی نیز از این  

آثار منتشر شود.
دبیر این نمایشگاه مهدی عبداله زاده و شورای سیاستگذاری آن شامل محسن حسن پور، کمال طباطبائی، علی هاشمی شهرکی، علی 

بوذری و عاطفه شفیعی راد است.

پی نوشت: در این شماره نشریه گل یخ که به صورت ویژه به بررسی پدیده ازدواج کودک در ایران اختصاص دارد، از شماری از آثار این 
نمایشگاه استفاده شده است. 

. آخر تایید می شود 
زیر تیتر چک لیست بلند باالیی است که هدف محله سامت است.

در  کـــه  اســـت  بهداشـــت  خانـــه  انـــدازی  راه  اول  گزینـــه 
اســـت. شـــده  زده  بزرگـــی  قرمـــز  تیـــک  کنـــارش  مربـــع 

ــهرک  ــت شـ ــه بهداشـ ــه خانـ ــم کـ ــم واکاوی میکنـ ــه در ذهنـ هرچـ
کجاســـت حافظـــه ام یـــاری نمی دهـــد، بنـــر را واکاوی می کنـــم 

تا آدرس را بیابم اما اثری از آدرس نیست. 
همان گزینه اول نیاز خواندن مابقی بنر را از بین می برد. 

ـــی  ـــه عجیب ـــا صحن ـــه ب ـــم ک ـــه می ده ـــم را ادام ـــی راه ـــه ایران ـــمت خان ـــه س ب
ـــت،  ـــده اس ـــب ش ـــر نص ـــان بن ـــر هم ـــر جلوت ـــد مت ـــوم. چن ـــرو می ش روب
ـــر  ـــی جلوت ـــاز کم ـــر و ب ـــر جلوت ـــد مت ـــاز چن ـــر و ب ـــر جلوت ـــد مت و چن
ـــر هســـتند! ـــرای نصـــب همـــان بن گروهـــی در حـــال ســـوار کـــردن داربســـت ب

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. 
ــرز  ــت در مـ ــه درسـ ــد کـ ــد شـ ــی تأییـ ــش زمانـ ــاص بودنـ و خـ
مشـــترک خیابـــان آســـفالت و خاکـــی کـــت و شلوار پوشـــانی 
دیـــدم. اتومبیل هایشـــان  کنـــار  زدن  قـــدم  حـــال  در  را 

ــم  ــه می دانـ ــزی کـ ــا چیـ ــم؛ تنهـ ــد را نمی دانـ ــه می کننـ ــا چـ اینجـ
ـــه  ـــک ب ـــر نزدی ـــازه اگ ـــت، ت ـــات نیس ـــک انتخاب ـــه نزدی ـــت ک ـــن اس ای
انتخابـــات هـــم باشـــیم تمامـــی کاندیداهـــا بـــه ســـمت شـــهرک پـــدر 
هجـــوم می آورنـــد، شـــهرک صنعتـــی بـــار تبلیغاتـــی چندانـــی نـــدارد.

حـــال نوعـــی حـــس خوشـــحالی همـــراه بـــا فضولـــی را بـــه جهـــت 
ــا  ــس تـ ــن حـ ــم و ایـ ــه می کنـ ــهرک تجربـ ــدن شـ ــم آمـ ــه چشـ بـ
ــت. ــن اسـ ــا مـ ــردم بـ ــی برمی گـ ــه ایرانـ ــه از خانـ ــر کـ ــد از ظهـ بعـ

چنـــد ســـاعت بعـــد وقتـــی کـــه بازمی گـــردم، دو نفـــر بـــه 
جمـــع کـــت و شلوار پوشـــان اضافـــه شـــده اســـت؛ بـــا ایـــن 
تفـــاوت کـــه حـــاال مـــردم دورشـــان را شـــلوغ کرده انـــد و 

یک دوربین فیلم برداری، فیلم می گیرد. 
ـــف  ـــم کش ـــس فضولی ـــده ح ـــا ته مان ـــت، ام ـــن رف ـــحالی ام از بی ـــس خوش ح
ـــیما  ـــک س ـــبکه ی ـــای ش ـــی از برنامه ه ـــن یک ـــه در آن روز دوربی ـــرد ک ک
ـــز آرام  ـــه چی ـــتند، و در آن روز هم ـــط مس ـــت ضب ـــود جه ـــده ب ـــهرک آم ـــه ش ب

بود، ما چقدر خوشحال بودیم و محله مان چقدر سالم... 
دو مـــاه گذشـــته و از بنرهـــای نصـــب شـــده فقـــط داربســـت فلـــز ی اش 

مانده است و فرسنگ ها فاصله تا محله سامت... 

نمایشگاه تصویرسازی »خانه بخت کجاست؟«

همه می دانستیم نمی شود کاری نکنیم.  ناامن کنن این جا رو برای این جور آدما، برای این جور کارا ...« قصه اپوریق» ابغبون« :  
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اپیان قصه اپوریق» ابغبون« . قصه اپوریق» ابغبون« :   - گام اول:  می ریم کانتری ... .نشستیم و برنامه ریزی کردیم و نوشتیم. 

مرِد رویایِی منآخرین سروده قنبرگدا
اهل تریاکم

روزگارم مگسی است
ذره جانی دارم، ُخرده قرضی، سرِ سوزن، 

َگردی
دختری دارم بهتر از برگ درخت

یازده ساله ُگلی نشُکفته
دوستانی ناباب، فارغ از بُعِد زمان

و خدایی که نه در نزدیکی است
ساقی آورد برایم جنسی

الی آن شب بوها، پاِی آن کاج بلند
روی بی پولِی من، روی قانوِن بقا

جیب هایم خالی است
دختری دارم بهتر از برگ درخت

من گدایی هستم دربه در در پِی جنس

پیش از این
دخترم فال فروشی می کرد

خِط خوبی هم داشت
َگر  به مکتب می رفت

حال دیگر نتواند بدهد خرجِی من
مصرفم افزون است

نام این دختر   » افسون « است
خواستگاری باید

پَرِ شالَش پُرِ جنس
مملو از دود و مواد

من خمارم امروز
درب این خانه تاریِک مرا
چه کسی خواهد کوفت؟

مردِ رویایی من
شوهرِ افسون است...

این شعر در آخرین طرح جامِع » ساماندهی کارتن خواب ها« ،
 حین فرار از جیِب قنبرگدا افتاده است

کم

نــیــازمــــنــــدی            هـــا
شـــرکت پَســـا )پیشـــگاماِن ســـوء اســـتفاده( 
بـــرای نخســـتین بـــار در ایـــران، محصـــول تـــازه بـــه 
ثبـــت رســـیده خـــود را بـــه ارگانهـــا و ســـازمانهای 
بـــرای  اجتماعـــی،  آســـیبهای  حـــوزه  در  مســـئول 
ـــریع  ـــو س ـــول        )مح ـــی دارد. محل ـــه م ـــروش عرض ف
آســـیبها( قـــدرِت محـــو کـــودکان کار و آســـیبهای 
اجتماعـــِی تـــوی چشـــم را دارد و بدیـــن لحـــاظ در 
ــودِن  ــرف نمـ ــد در برطـ ــال می توانـ ــاص سـ ــام خـ ایـ
ـــد. ـــا نمای ـــده ایف ـــن کنن ـــی تعیی ـــی نقش ـــات اجتماع معض

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

به یک روزنامه پُربرگ، 
دارای سابقه نشر طوالنی، 

دروغ پرداز و دارای 
قدرت جذب باال برای پاک 
کردن شیشه ها در شب 

عید نیازمندیم.

اطاعیه: شرکت»  اعضا 
آناین  « یک شرکت 

مشاوره مدیریتی 
نمی باشد. 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.

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

بفروشد؟

آژانس »وقاحت 
«برگزار می کند

تحصیلـــی  تورهـــای   
کپرهـــای  بهتریـــن  در 
ــتانهای جنـــوب کشـــور.  اسـ
فـــول امکانـــات، سیســـتم 
ویـــو  طبیعـــی،  تهویـــه 
ــی  ــه طبیعـ ــری، تغذیـ کویـ
گـــراز )جهـــت کمـــک بـــه 
دارای  آمـــوزان  دانـــش 
آقازاده هـــا  اضافـــه وزن(. 
در اولویـــت ثبـــت نـــام.

اصل خبر
رئیس سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس 
کشور: کاس کپری را از 

نظر معماری پذیرفته و به 
حذف آن اعتقادی ندارم، 
چرا که کاس های 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 بی توجهی به اقلیم 
مناطق است، در حالی که 
فضاهای کپری متناسب با 
هنجارها و اقلیم آن منطقه 

ساخته شده اند حتی هم اکنون 
شاهد ایجاد هتل های کپری 

هستیم.

بی زبـــان بودیـــم، امـــا وقتـــی دســـتان کوچـــک کـــودکان 
را در میانـــه ســـطلها دیدیـــم، وقتـــی زخـــم بـــر پوســـت 
ــاندیم،  ــان نشـ ــن لطیفشـ ــر تـ ــاری بـ ــی و بیمـ و آلودگـ
ـــم : ـــان آمدی ـــه زب ـــدند، ب ـــا ش ـــِن م ـــفره  تعف ـــی همس وقت

جمعی از زباله های مقیم 
کانشهرهای کشور

بویمـــان بـــد اســـت و روی 
مانـــدن در هیـــچ جایـــی 
را نداریـــم و اگـــر پایـــی 
داشـــتیم، بـــه دورتریـــن 
تـــا  می گریختیـــم  جـــا 
ـــه  ـــی ب ـــچ کودک ـــِت هی دس
ـــانی  ـــچ انس ـــد و هی ـــا نرس م
ـــک  ـــرای ی ـــد ب ـــور نباش مجب
ـــی اش«را  ـــان، »کودک ـــه ن لقم
در کنـــار مـــا تبـــاه کنـــد...
آری! پاِی رفتنمان نیست... اما 
اگر شما گوِش شنیدنتان بود، 
می شنیدید که ما  زباله هاِی 

به ستوه آمده - یک صدا 
فریاد می زنیم: 

زباله گردی حق کودکان 
نیست!

نکات مهم: 
. تأثیر محلول 13 روز می باشد 

و به همین جهت عاوه بر 
بازه های زمانی اجرای طرح های 

ساماندهی کودکان کار، به 
اغلب مدیران، استفاده از آن 
در ایام عید نیز اکیدا سفارش 

می شود.  
. از ریختن این محلول بر روی 

خود جدا پرهیز نمایید.  
بی احتیاطی شما، ممکن است 

باعِث محوتان شود.
با توجه با باال   -
بودن تقاضا، اولویت با ارگانهای 

دلسوزی است که سریع تر اقدام 
کنند. 
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آدرس خانه های ایرانی جمعیت امام علی )ع( 
خانه ایراني مولوي: تهران، خیابان مولوي ، نرسیده به چهارراه شاپور ، روبروي خیابان تختي، کوچه قفلسازان، نبش بن بست مهر علي، پاک 3

خانه ایراني اشتغال: تهران، خیابان مولوي، چهارراه وحدت اسامي، جنب بانک صادرات، کوچه رشیدي، بن بست اول غربي، پاک 1
خانه ایراني خاک سفید: تهران، فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره، خیابان زهدي، 20 متري ولیعصر، پاک 2

خانه ایراني اشتغال: تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان زهدي شمالي، کوچه مبین علي، پاک 8 ، زنگ 3
خانه ایراني دروازه غار: تهران، میدان محمدیه، کوچه شهید داوود  عظیم زادگان، کوچه شهید حمیدرضا ما حسین چاووشي ، پاک10

خانه ایرانی اشتغال: تهران، میدان قیام، به سمت چهارراه مولوی، کوچه ظروفچیان، پاک 10
خانه ایراني شوش لب خط: تهران، میدان شوش، نرسیده به چهارراه لب خط، کوچه توکلي ) انتهاي کوچه 12 امامي(، پاک 21

خانه ایرانِی مادران: تهران، شوش لب خط، خیابان یزدی )شهرزاد شمالی(. خیابان حدادعادل، کوچه خدادوست، پاک 19
خانه ایراني فرحزاد: تهران، فرحزاد ، باالتر از اتوبان یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالي، خیابان امامزاده داوود ، کوچه جهاني ، پاک 4
خانه ایراني اشتغال: تهران، فرحزاد ، باالتر از اتوبان یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالي، خیابان امامزاده داوود ، کوچه جهاني ، پاک 5

خانه ایراني شهر ري: تهران، شهرک عائین، خیابان مصطفي خمیني، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پاک 5
خانه ایراني احمد آباد مستوفي: تهران، آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفي، خیابان بسیج، خیابان ولیعصر شمالي، پاک 161

خانه ایراني سرآسیاب مارد: تهران، سرآسیاب مارد، خیابان حافظ ، ده متري احدثي، بن بست سوم، پاک 347
خانه ایرانِي درمان: تهران، خیابان طوس بعد از تقاطع قصرالدشت، نرسیده به خیابان خوش، کوچه تابران، بن بست شفیع پور، پاک 2

خانه ایراني داوود  آباد: قرچک، باقرآباد، روستاي داوود آباد، بلوار امام خمیني، خیابان شهید بهشتي)کمربندي(، خیابان 12 متري شهدا، پاک 1
خانه ایراني پاکدشت: پاکدشت، میدان قوهه، کوچه نیلوفر پنج، پاک 73

خانه ایراني جعفرآباد: کرمانشاه، جعفرآباد، خیابان ابوذر، کوچه آزادي
خانه ایراني نقلیه: کرمانشاه، خیابان صابوني، کوچه 15متري احمدوالیتي، پاک122

خانه ایراني اشتغال: کرمانشاه، جعفرآباد، خیابان ابوذر، کوچه صیادي، پاک7

خانه ایرانی ملک آباد: کرج، جاده قزل حصار، ملک آباد، خیابان قره حسنلو، پاک 12

خانه ایراني طبرسي: مشهد، طبرسی شمالی 17، خداشناس 4 ، پاک 171
خانه ایرانی اشتغال: مشهد، طبرسی شمالی 28، خالقی 4 ، پاک 7

خانه ایراني قلعه ساختمان: مشهد، ابتداي جاده سرخس، شهرک شهید رجایي)قلعه ساختمان(، حر 13.14 ، پاک 145

خانه ایراني قلعه خندان: گرگان، فلکه مازندران، خیابان ایرانمهر، انتهاي کوچه ابوذر یکم، درب آبي کوچک، پاک 10

خانه ایرانی ساری)حامی کودکان ترک محله و نوبنیاد(: ساری، بلوار کشاورز، کوچه کشاورز ششم، کوچه احسان، جنب پارکینگ درمانگاه انصار، پاک 4600

خانه ایراني سعدي: شیراز، بلوار بلوار هفت تنان، نرسیده به زیرگذر دلگشا، ابتداي خیابان نیستان، کوچه شهید هاشم پور، پاک 100 

خانه ایراني کلهري)حامي کودکان اسماعیل آباد و شهر قائم(: قم ، خیابان کلهري، کوچه 24، مدرسه شهید ولي

خانه ایراني بهبهاني: بوشهر، باالتر از سه راه ششم بهمن، به سمت گمرک، روبروي پارک باسیدون، کوچه نسیم 23، جنب مسجد

خانه ایراني زینبیه: اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان آیت 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 ایرانِی هنر و باشگاه هواداران جمعیت : میدان انقاب، خیابان کارگرجنوبی، کوچه مهدیزاده، پاک 24 تلفن : 09385200370

دفتر مرکزی : خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات الهی)ویال(، کوچه هشتم، پالک 6 .
 روابط عمومی :  889308۱6 02۱   تماس شنبه تا چهارشنبه 10 تا 16 .

پیش از مراجعه به خانه های ایرانی واقع در شهر خود، ابتدا از روابط عمومی، روزها و ساعات فعالیت هر مرکز را جویا شوید.

شماره حساب اصلی : 94/ 577468  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  1308  7003  3377  6104

حامیان اصلی  خانه های ایرانی 
ایران کتان 
آذرسیماب 

حامیان هر ماه خانه ها 
شرکت سازه کاو

تولیدی صنعتی تکمیل بافت)مهندس سیدان(
شرکت مهندسی سازه کاو 

شرکت سیناژن- سرکار خانم حامدی فر
مجتمع آموزشی منظومه خرد 

مجتمع آموزشی مهدوی
همکاران راهپویان همتا

شرکت تهویه آرسام )کرج(
شرکت استام صنعت)کرج(

حامیان کمک در طرح  کوچه گردان عاشق
نقشینه

شرکت صنعتی و بازرگانی صحت 
چای بلدرچین
تک ماکارون 
حبوبات برتر
صنایع گلها 

صنایع غذایی
حامیان کمک در طرح لیگ فوتبال

گروه صنعتی پلیمر بوشهر
حامیان  فعالیتهای فرهنگی

وبسایت آپارات
وبسایت تیوال
پارس آناین

هیئت امنای دبیرستان تاریخی سعادت )بوشهر(
شرکت دیجی کاال

انجمن تصویرگران ایران
حامیان درمانی

رادیولوژی سپید پرتو
بیمارستان ابن سینا

داروخانه آقای دکتر طوسی
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

حامی  دندانپزشکان  کشوری  تیم  از  تشکر  با 
کودکان نیازمند که در بسیاری از شهرهای کشور 
از جمله تهران، شیراز، زنجان، کرمانشاه، یزد و 
تحت  کودکان  دندان  درمان  پذیرای  اصفهان 
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: 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 

امور فرهنگی-اجتماعی دانشگاه شیراز 

با تشکر ویژه از چاپ آریا ، جناب آقای نعیمی
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و حکایت همچنان ابقیست ...

به کی بگم خد ا ؟




