
9 جامعه دوشنبه   9 اسفند 1400سال نوزدهم    شماره 4232

ادامه از صفحه 2 دریچه

برندگان علیه بازندگان
در نتیجه بعدها باید رفتارشــان را با توجه به 
فشــارهایی که آنها را وادار به مهاجرت کرده اند، 

توضیح داد.
بــه هر صورت با تنگ شــدن فضای گفت وگو 
در جامعه، ریشــه های بی ســابقه ترین اشــکال 
نابســامانی ها در دولت های نهم و دهم منعقد 
شد. به نظرم بی اعتمادی در جامعه بین مردم و 
حاکمیت تعمدی بوده و ریشه هایش را حتی باید 

در توطئه های خارجی جست وجو کرد.
امــا در مــورد انســداد، باید بگویــم در هیچ 
جامعــه ای انســداد همیشــگی نبــوده، حتــی 
جامعه ای مثل کره شــمالی که در آن شاهد فرار 
مردم به کشــورهای دیگر هستیم و این فرارها را 

باید تالش برای شکستن انسداد ارزیابی کرد.
به  هیــچ جامعــه ای نمی توانــد تک صدایی 
حیاتــش ادامه بدهــد. در همه جوامع بشــری، 
همــواره گفتمــان مقاومــت در مقابــل گفتمان 
غالب شــکل می گیرد، حتی جوامع نسبتا باز. این 
ویژگی یکی از مواهب خدا اســت کــه آدم ها به 
اشــکال مختلف می اندیشند. باید به این تفاوت ها 
رسمیت بخشــید و نمی شــود آنها را حذف کرد. 
به همیــن دلیل به نظــرم ممکن اســت که یک 
جامعه برای دوره ای کوتاه دچار انسداد بشود اما 
قطعا همیشــگی نیست. تصور می کنم برای اینکه 
جامعه ما امــروز بتواند از همه ظرفیت های خود 
بــه بهترین وجه اســتفاده کند بایــد فرصت های 
اعتــراض قانونــی در جامعــه فراهم شــود که 
نخســتین نتیجه آن شکل گیری حس تعلق خاطر 
و وفاداری به جامعه و ارزش های آن اســت. اما 
متأسفانه موج جدید مهاجرت در ایران حکایت از 
نوعی بســتگی و انسداد در فضای گفتمانی کشور 
دارد. اعتراض به اشــکال فساد ممکن است بسیار 
پرهزینه باشــد، اعتراضی کــه فقط به حاکمیت و 
دولت نیست، بلکه به تأثیر منفی فساد بر منافع و 
آینده زندگی شخص معترض است. بنابراین افراد 
حتــی از جنبه های صنفی زندگــی خود به نوعی 
اعتراض می کنند. امــا اعتراض های صنفی مردم 
شــنیده نمی شود. امروز وضعیت مسکن در کشور 
بی سابقه است؛ قیمت زمین به شکلی غیرعقالنی 
و لجام گســیخته افزایش یافته کــه علت اصلی  
آن را باید در بی ســامانی نظام تصمیم گیری های 
اساســی و فقدان نظارت قضائی بر این وضعیتی 
که به زندگی اقشار مختلف جامعه آسیب می زند، 
جســت وجو کرد. اینکه جوانان کشور نمی توانند 
صاحب مسکن شوند و حاکمیت موضوع را جدی 
نمی گیرد، ســبب موج جدید مهاجرت از کشــور 
می شــود. این وضعیت عمال انعکاس احســاس 
ناامنی ناشــی از حضور نهادهای قدرت در تغییر 
کاربری زمین در کشــور اســت که با دستکاری در 
عرصه هــای کاربــری زمین، قیمت هــای نجومی 
برای زمین درست کرده اند. امروزه طبقات متوسط 
جامعه حتی نمی توانند یک مسکن حداقلی داشته 
باشند، چه برسد به طبقات محروم. طبیعی است 
که در چنین شــرایطی آنهایی که می توانند سعی 
می کنند کشور دیگری را برای زیست انتخاب کنند 
و آرمان هایشان را در جایی به جز وطن خود دنبال 
کنند. اتفاقی که بسیار آسیب زاست. طبیعی است 
حضور و نقش نهادهای قدرت و انحصاری کردن 
کامــل فعالیت های اقتصادی برای حضور بخش 
خصوصی تورم و رکود تورمی را بر کشور تحمیل 
کرده اســت. در چنین شــرایطی جوانان طبقات 
متوســط و پایین از دسترسی به فرصت های رشد 
بازمی مانند و از طرفــی همزمان گروه های نخبه 
را  تعجــب آوری  رشــدهای  خانواده هایشــان  و 
تجربه می کنند؛ به گونه ای کــه می بینیم جوانی 
کم سن وســال توانســته فرصت هایی بسیار بزرگ 
برای ســرمایه گذاری در کشــور به کمک نزدیکان 
و اولیایــش کســب کنــد. در حالی کــه باید این 
فرصت ها در اختیار جمعیت بســیار بزرگ تری از 
جامعه قرار می گرفت. در چنین شرایطی طبیعی 
است که این انسداد امکان پذیر نیست اما اعتراض 
به این انســداد اشکال مختلفی دارد. یکی از آنها 
مهاجرت اســت. مورد دیگر افسردگی های ناشی 
از انسداد و ناتوانی در مواجهه و مدیریت خشمی 
اســت که در افراد و به خصــوص جوان ها پدید 
می آید. افراد با توجه به موقعیت های اجتماعی 
بســیار متفاوتی  و ظرفیت هاشــان، واکنش های 
را از خود بــروز می دهند مثل اعتیــاد یا ورود به 
جرگه های جرم و جنایت. همه افراد منفعالنه به 
مســائل نگاه نمی کنند. هرکس به نوعی واکنش 
نشــان می دهد و ایــن واکنش هــا اعتراض هایی 
است که به شــرایط سیاسی صورت می گیرد. اگر 
کســی به کانون هــای شــکل گیری مصائب خود 
اعتراض کند، تنبیه هم می شــود، طبیعی اســت 
که در چنین شرایطی شکل واکنش بسیار متفاوت 
می شود. به نظرم رشد سرقت، اعتیاد، خودکشی و 
مهاجرت از کشور را باید واکنش هایی به شکستن 
این وضعیت تلقی کنیم اما این واکنش ها به این 
شکل باقی نمی مانند. حداقل در ۳۰ سال گذشته 
یعنی از ۱۳۷۲ که اولیــن اعتراض های گروه های 
محروم جامعه را در مشهد داشتیم تاکنون شاید 
نزدیک به ۹۰ شورش نان و محرومین را در کشور 
در ابعــاد مختلف تجربه کرده ایــم. چند مورد از 
آنها اتفاقاتی است که در دی ۹۶، آبان ۹۸ و چند 
ماه قبل در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم. این 
اعتراض ها ممکن اســت شکل های دیگری نیز به 

خود بگیرند.

مخالفت صریح 
با تصویب کلیات طرح صیانت

شرق: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران  �
در بیانیه ای ضمن مخالفت صریح با تصویب کلیات 
طرح صیانت و برشــمردن پیامدهای آن، از آمادگی 
خود برای ارائــه پیش نویس قوانین دیگری که برای 
ســاماندهی صنعت دیجیتال ضرورت دارند در بازه 
زمانی مشــخص به مجلس شــورای اســالمی خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای اســتان تهــران، در این بیانیه آمده اســت: 
«متأســفانه علیرغم مخالفت صریح ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای، به عنوان بزرگ ترین تشــکل بخش 
خصوصی در حــوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات، 
و دیگــر نهادهای صنفی و تخصصــی، کلیات طرح 
موســوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی 
در کمیســیون ویژه مجلس شورای اسالمی تصویب 
شــد. انگار اراده ای وجود دارد تا در آخرین ماه سالی 
که ســال مانع زدایی   و پشتیبانی از تولید نامیده شده، 
انبوهی مانع جدید بر ســر راه کسب وکارهای آنالین 
ایجاد کند. سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
در بیانیه های پیشــین ایرادهای کلیدی نســخه های 
مختلف ایــن طرح را برشــمرده و در یــک گزارش 
۲۰صفحه ای به تفصیل نقدها و پیشــنهادهای خود 
را اعالم کرده است. همچنین نمایندگان این سازمان 
در جلســات متعددی با حضور نماینــدگان محترم 
مجلس نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کرده اند. 
اما متأســفانه به نظــرات این نهــاد قانونی توجهی 
نشــد». این بیانیــه درباره پیامدهــای تصویب طرح 
صیانت تأکید کرده اســت: «تصویب این طرح عالوه 
بر موانع مستقیمی که در رونق تولید دیجیتال ایجاد 
می کند، پیامدهای دیگری نیز دارد. نخستین پیامد آن 
از بین بردن امید و مأیوس کردن جوانان از آینده است 
که به تعبیر صریح رهبــری معظم به مثابه خیانت 
به کشور است. قطعا نیت تدوین کنندگان طرح چنین 
نبــوده اما تصویب این طرح در شــرایط فعلی چنین 
پیامدی خواهد داشت. پیامد دیگر تصویب این طرح، 
از بین رفتن انگیزه نهادهای صنفی و دلسوزان بخش 
خصوصی برای مشارکت و مطالبه گری درخصوص 
وضع قوانین و ضوابطی اســت که از قضا نیاز عاجل 
این صنعت هســتند. وقتی فرایند قانون گذاری چنین 
آغشــته به نیات سیاسی و غیرفنی می شود و اعتماد 
بــه ماهیــت فرایند از بیــن می رود، طبیعی اســت 
که دیگر انگیــزه ای برای مشــارکت و تعامل وجود 
نخواهد داشت». در ادامه آمده است: «سازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســتان تهران به مرکز پژوهش های 
مجلس پیشنهاد داده است که بررسی طرح صیانت 
متوقف شده و مسکوت بماند، در مقابل این سازمان 
تعهد می دهد ظرف کمتر از شــش ماه پیش نویس 
سه قانون کلیدی و ضروری شامل «اصالحیه قانون 
جرائم رایانه ای مصــوب ۱۳۸۸»، «قانون حمایت از 
حریم شــخصی و حقوق کاربران فضای مجازی» و 
نیز «قانون حقوق و مسئولیت های پلتفرم های آنالین 
و استفاده سالم از شبکه های ارتباطی» که به وضوح 
نیازهای ضــروری صنعــت دیجیتال هســتند، را با 
محوریت و مشارکت فعاالنه نمایندگان بیش از ۵۰۰ 
کســب وکار در ۲۱ کمیسیون تخصصی این سازمان و 
همراهی تمامی ذی نفعان تهیه و به مجلس شورای 
اســالمی ارائه کند. متأسفانه این پیشــنهاد سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران که مورد حمایت 

نهادهای صنفی دیگر هم بود نادیده گرفته  شد».  

 نورا حسینی: کانال فاضالب عباس آباد در این سال ها 
به قتلگاه کــودکان و نوجوانان جنــوب تهران تبدیل 
شده اســت، بارها خبر تلخ مرگ کودک و نوجوانانی 
که در این کانال ســقوط کرده و جان خود را از دست 
داده اند، منتشــر شــده و مدتی سرپوشیده شــدن این 
کانــال پیگیری شــده و بعد از مدتی دوبــاره صداها 
خاموش شــده است. پنجشــنبه هفته گذشته بازهم 
کودکی شش ســاله در این کانال جان خود را از دست 
داد. مــرگ تلــخ این کــودک موضوع تذکــر اعضای 
شورای شهر تهران بود. سه عضو شورای شهر تهران 
پیش از این نســبت به وضعیت این کانال هشدار داده 
و درخواســت سرپوشــیده کردن این کانــال را مطرح 
کــرده بودند امــا باز هم از ســوی تصمیم گیران مورد 

بی توجهی قرار گرفت.
حبیب کاشانی، خزانه دار شورای شهر درخواست کرد 
کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل و اگر الزم 
بود با وزارتخانه ها و اســتانداری جلسات مشترکی را 
تشکیل دهد: نباید این تالش های ما مانند سوختن مقوا 
باشــد که به ناگهان گر می گیــرد و بالفاصله خاموش 
می شــود. باید برای به نتیجه رســیدن این موضوع به 
مردم زمان بندی اعالم کنیم. این دغدغه همه اعضای 
شوراســت تا در کارگروه مشترکی که تشکیل می شود، 

این معضل پیگیری و حل وفصل شود.
جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران 
هم بر لزوم ورود نمایندگان تهران در مجلس شورای 
اسالمی برای برخورد با مسببین حادثه جان باختن یک 

کودک شش ساله در کانال عباس آباد ری تأکید کرد.
او یادآوری کرد: دو ماه قبــل تذکری به وزارت نیرو و 
آب منطقــه ای دادم و از خطرات کانال آب عباس آباد 
شهرری صحبت کردم. جلساتی هم در فرمانداری ری 
برگزار و بودجه ای با همت این فرمانداری و شهرداری 
تهران مناطق ۲۰ و ۱۵ تخصیص داده شد و غریب ۱۰ 
میلیارد تومان تعهد ایجاد شد که آب منطقه ای بتواند 
در آنجا اقدامات الزم را انجام دهد؛ اما با پیگیری هایی 
که کردیم، متوجه شدیم چنین طرح هایی برای مردم 
محروم و مســتضعف ظاهرا برای دوســتان اولویت 
ندارد و در جلســات کارشناســی هر بار ســنگ اندازی 
می کردند و به شــکل های مختلف برای انجام ندادن 

کار بهانه های متعدد می آوردند.
به گفته شربیانی این حادثه تلخ حاصل بی توجهی و 
بی مسئولیتی عده ای در آب منطقه ای تهران است که 
جایگاهی اشــغال کرده اند و به مردم ضربه می زنند. 
اگر این موضوع را پیگیری نمی کردم، جلســات آن را 
برگزار نمی کردیم و بودجه را با خواهش از دوســتان 
در شــهرداری و فرمانــداری تخصیــص نمی دادیم 
و تذکــرات ما پخــش نمی شــد؛ امروز چنیــن فریاد 
نمی زدیم، وزیر نیرو را مخاطب قرار دادم، وزیر شــنید 
و عکس العملی نداشت. نمایندگان تهران در مجلس 
شورای اسالمی باید حرکتی کنند و از وزیر سؤال کرده 
و اســتیضاح او را مطرح کنند. کاری کنید افرادی که 

جان مردم برای شان اهمیتی ندارد، تنبیه شوند.
او درخواست کرد که ســریعا باید با مسببین برخورد 
شــود تا داغ این کودک متصل به یک کودک دیگر در 
این منطقه نشــود. من به نمایندگی مردم نمی گذارم 
داغ ایــن کــودک شش ســاله خامــوش شــود و تــا 

سرپوشیده شــدن این کانال تمام تالش خود را به کار 
خواهم گرفت. باید برخورد عبرت انگیز با مسببین این 
حادثه را از دادســتان داشته باشیم. محمد آخوندی، 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر 
تهران هم گفت: با وجود آنکه مسئولیت رسیدگی به 
این موضــوع با وزارت نیرو اســت ولی ضرورت دارد 
کــه در مورد ایــن کانال و حــوادث رخ داده در آن به 
خود نیز تذکر دهیم. او ادامه داد: در بازدید ســه نفر 
از اعضای کمیســیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر تهران از این کانال در قالب طرح رصد، مشکالت 
احصا  شد و با ســرعت و در هماهنگی صورت گرفته 
در اصالحیه بودجه رقم یک میلیارد تومان اختصاص 
یافت. شــهرداری نیز پیــرو همین پیشــنهاد رقم ۲۰ 
میلیارد تومان را در بودجه ۱۴۰۱ به منظور ایمن سازی 
و سرپوشــاندن کانال عباس آباد در نظــر گرفته تا در 
آینده ما شــاهد اتفاقات تلخ در این بخش نباشــیم. 
هرچند  این نگرانــی وجود دارد که حتی با اختصاص 
این ارقام حرکتی جهت ایمن ســازی صورت نگیرد و 
شــرکت آب و فاضالب اقدامی را در این خصوص در 

دستور کار قرار ندهد.
ناصــر امانی، عضو شــورای شــهر تهران کــه او نیز 
پیش از این نیز نســبت به خطرآفرین بــودن این کانال 
هشــدار داده بود، در جلســه روز گذشته شورا گفت: 

در مهر  ماه ســال جاری که یک و نیم ماه از شــروع کار 
شورای جدید گذشــته بود، از محله عباس آباد بازدید 
کردم و مانند صحبت های آقای شــربیانی را گفتم. در 
آنجا کانالی بود که تا آن زمان سه بچه در آن افتاده و 
غرق شده بودند و گفتم ممکن است مجددا حادثه ای 
رخ دهد و از سازمان آب منطقه ای خواهش کرده و با 

امضای آقای چمران نامه زدیم.
او ادامــه داد: گفتند بــه ما مربوط نیســت و مربوط 
به شــرکت آب و فاضالب اســت؛ بنابراین به شرکت 
آب و فاضــالب نامه زدیــم و مثل همــه تذکراتی که 
به عنوان اعضای شــورا به غیر از شهرداری می دهیم 
که کسی گوش نمی دهد، این هم به تاریخ سپرده شد و 
متأسفانه این حادثه مجددا تکرار شد و اگر با مسببین 
این حادثه برخورد نشود مطمئن باشید باز هم در چند 

ماه آینده شاهد حادثه مشابهی خواهیم بود.
مهــدی عباســی، رئیــس کمیســیون شهرســازی و 
معماری هم گفت: دیگر چه سطحی از مکاتبه و تذکر 
با یک دســتگاه اداری باید برای آنها الزام آور باشــد و 
تعیین تکلیف بکند و آنها را وادار به انجام کاری کند؟ 
چهار نفر از نمایندگان شورای اسالمی شهر تهران در 
چهار تذکر مفصل و خاص به این مســئله پرداختند. 
بنابراین خواهشــم این است از این چهار نفر که تذکر 
دادند، پیش قدم باشــند و ایــن فرایند پیگیری قضائی 

را کــه قطعا مدعی العموم در این ماجرا ورود خواهد 
کرد، پیگیری کرده و دیگر اعضا هم نقش مؤثر را ایفا 

کنند.
رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شــورای اسالمی 
شــهر تهران هم درخصوص حادثه کانــال عباس آباد 
گفت: به اتفاق عضو هیئت رئیسه شورا و هماهنگی که 
با فرماندار، شــهرداری، دادستانی و دادگستری صورت 
گرفته به فوریت معضالت و مشکالت شهرری که قبله 
تهران اســت را بررســی خواهیم کرد: وظیفه استاندار 
تهران چیست؟ اگر استانداری تهران به موقع با گذشت 
بیش از شش ماه از عمر دولت فعلی، به موضوع ورود 

می کرد، آیا شاهد چنین حادثه ای  بودیم؟
وی افــزود: اگر این کانــال آب به جای جنوب شــهر 
تهــران، در یکــی از مناطق برخوردار وجود داشــت 
و از کنــار منزل یکی از مســئوالن رد می شــد، همین 
رفتار با آن صورت می  گرفت؟ امروز فشــار اقتصادی 
و گرفتاری ها و مشــکالت را مردم مستضعف جامعه 
تحمــل می  کنند و بعد وقتــی می  خواهیم منابعی را 
اختصــاص دهیــم می  بینیم کــه کم توجهی صورت 
می گیــرد که این کم توجهی یک عقب افتادگی اســت 
که از دولت گذشــته به ارث رســیده است. اما با یک 
همدلــی و همکاری بایــد آن را برطرف کنیم. مهدی 
بابایی هم خواســتار ورود مدعی العموم و دادســتان 
تهران به این حادثه شــد: باید نامه ای با امضای همه 
۲۱ نفر اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران تهیه و 

خواستار برخورد با خاطیان این پرونده شویم.
احمــد صادقی، عضو شــورای شــهر تهــران هم با 
یادآوری اینکه شــانزدهم شهریورماه در این خصوص 
تذکــر داده اســت، گفت :  در دهمین جلســه شــورا 
بود که شــهردار وقت منطقه ۲۰ بــرای ارائه گزارش 
درخصوص اقدامات و برنامه ها در صحن شورا حاضر 
شــده بود و در همین جلســه موضوع ایمنی و لزوم 
سرپوشــیده کردن کانال های آب محلــه عباس آباد را 
متذکر شــدم  اما متأسفانه با گذشت بیش از پنج ماه و 
در سایه بی توجهی به این موضوع مهم، شاهد وقوع 
چنین حادثه ای هستیم. وی ادامه داد :  در این موضوع 
نباید مسئولیت سازمان های دیگر مانند آب و فاضالب 
را از یاد برد  اما آنچه اهمیت دارد مرگ دلخراش این 

کودک و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی است.
صادقــی بــا بیــان اینکه به  نظــر می رســد زمان آن 
فرارســیده تــا مکانیســم پیگیــری تذکــرات و الزام 
شــهرداری، ســایر نهادها، ســازمان ها و مراکزی که 
در شــهر مســئولیت دارند و بعضا هم زیرمجموعه 
شهرداری تهران نیستند، تغییر کند، گفت :  شهروندان 
باید ببینند خواسته های آنها که از زبان نمایندگان شان 
به گوش مسئوالن می رســد، منجر به تغییر و اصالح 
مسیر می شود و در فرایندی شفاف و در دسترس برای 

مردم قابل پیگیری است.
رئیس کمیته شفافیت شورای شــهر تهران خواستار 
تعیین مکانیســم برخــورد با متخلفان شــد و گفت :  
مجموعه مدیریت شهری باید به گونه ای با متخلفانی 
که در بروز چنیــن حوادث دلخراشــی دخیل بودند، 
برخــورد کند که دیگــر هیچ مســئولی به خود اجازه 
اهمال کاری، آن هم در مواردی که با جان شهروندان 

سر و کار دارد را ندهد.

کانال عباس آباد؛ قتلگاه کودکان ری

بلیت بازدید برج میالد برای خارجی ها ؛۳۳ دالر
روز گذشــته الیحه بهای خدمات بازدید از برج میالد مورد بررســی قرار گرفت. در توضیح این موضوع نرگس 
معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران گفت: بهای خدمات بازدید از برج 
میالد بنا به پیشنهاد برج میالد با رشد ۳۰، ۳۳ و ۴۰ درصدی پیش بینی شده است. بر اساس پیشنهاد ارائه شده از 
سوی شهرداری و برج میالد تعرفه بازدید از کل طبقات از سوی بازدید کننده داخلی ۳۰ درصد، بازدیدکنندگان 
داخلی از ســکوی دیدباز ۳۳ درصد، بازدیدکنندگان خارجی از کل طبقات ۴۰ درصد، بازدیدکنندگان خارجی از 
ســکوی دیدباز ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است، درحالی که پیشنهاد ما در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در 

این خصوص افزایش نهایتا ۲۵ درصدی در کل موارد نسبت به تعرفه های سال ۱۴۰۰ است.
رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر تهران خاطر نشــان کرد: پیشنهاد شهرداری برای 
بازدیدکنندگان داخلی از کل طبقات ۹۱ هزار تومان بود که ما پیشــنهاد ۸۸ هزار تومان را داریم. بازدیدکنندگان 
داخلی ۶۵ هزار تومان بوده که ما ۶۱ هزار تومان پیشنهاد داریم، برای بازدیدکنندگان خارجی از کل طبقات ۳۵ 
دالر بود که پیشــنهاد ما ۳۳ دالر اســت و نهایتا قیمت بلیت برای بازدیدکنندگان خارجی از سکوی دیدباز ۲۰ 
دالر پیشنهاد شده است. در بخش بازدیدکنندگان خارجی تعرفه ها در سال ۱۴۰۰، ۱۵ دالر و ۲۵ دالر بوده است.

 نســترن فرخه: «من االن پنهانی از خانواده زندگی 
می کنم؛ چــون می گفتند با طالقم آبــروی آنها را 
بردم و اگر برادرهایم پیدایم کنند، من را می کشند».
این بخشــی از یــک روایت معمــول در برخی 
فرهنگ هــای خانوادگی از محــالت جنوب تهران 
از جملــه هرنــدی اســت کــه در آن زنــان حــق 
درخواســت طالق ندارنــد؛ حتی اگــر زنی تحت 
خشــونت خانگی هم قرار گیــرد، همچنان باید در 
آن زندگی بماند و خشونت های تحمیلی همسرش 
بــر خود و فرزندانش را تحمل کنــد؛ اما زنانی هم 
هســتند که درد طردشدگی از خانواده را می پذیرند 
و با وجود این فرهنگ جنســیت زده طالق و اتمام 
یک زندگی مملو از خشــونت را بــه ماندن در آن 
ترجیح می دهند؛ همچــون زهرا که با وجود ترس 
جانــش بعد از طــالق پنهانــی از برادرهای خود 
زندگی می کند و مدت ها ست از دیدن خانواده خود 

محروم مانده.
دو مادر که هرکدام تجربه متفاوت از خشــونت 
خانگی را داشتند، یکی تصمیم به ماندن و دیگری 
تصمیــم بر جدایــی از این زندگــی را می گیرد، در 
مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا حضور پیدا کردند 
و روایت هایی از آنچه را بر آنها گذشته، شرح دادند.

از ترس آبرو ادامه می دهم
حاال مادری ۲۹ ســاله است که گرد میانسالی به 
آرامی روی صورتش نشســته، خط و خطوطی که 
نشــانی از رنج زیاد دارد، پریســا ۱۹ سال داشت که 
با مردی ۳۵ســاله ازدواج می کند، ازدواجی که از 
همــان روزهای اول با کتک کاری و خشــونت های 
مرد خانه شروع شــده و حاصل این وصلت چهار 
پســر قد  و  نیم قد می شود که یکی از آنها با بیماری 
«ســی پی» پا بر این دنیا می گذارد، بیماری ای که از 
همان ابتدای تشــخیص باعث شد تا پریسا از طرف 
همســرش مقصر شناخته شود. پریسا و فرزندانش 
درگیر خشونت خانگی هستند، خشونتی که آبرو و 
نداشتن پشتوانه مالی دســتش را بر هر تصمیمی 

بسته است.
از صحبت هایش مشخص است که به دنبال راه 

خالصی از این زندگی زناشــویی اســت و می گوید: 
«دلم می خواســت جایی بود تا با فرزندانم حداقل 
بــرای مدتی به آنجا می رفتــم». بعد همان لحظه 
مکثــی می کند و در جواب خــودش از خطر آبرو و 
نداشتن جای امن بعد از جدایی می گوید. در یکی از 
اتاق های مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا نشسته 
و بــا صدایی آرام از این روزهــای خود می گوید که 
«شــوهرم مدام به مــن می گوید بایــد از خانه من 
بیرون بــروی و حتــی معلولیت پســرم را هم به 
گردن من می اندازد کــه من باعث این اتفاق بودم؛ 
در صورتی که به یاد دارم وقتی به خواســتگاری من 
آمد، هیچ  کس و کاری نداشــت و تنها با عمه خود 
زندگی می کرد، برای همین پدرم گفت این که کسی 
را ندارد، ثواب دارد که با این ازدواج کنی و من هم 
ازدواج کردم؛ اما چند روز هم از ازدواج ما نگذشته 
بود که در دعوا و کتک کاری شروع شد و یک بار در 
همان روزها دســتش را روی گلوی من گذاشت و 
قصد داشــت من را خفه کند، من را کتک می زد و 
نیمه شب از خانه بیرون می انداخت، در این ۱۰ سال 
فقط به خاطر آبــرو و بچه ها ماندم، البته دلم هم 
برایش می سوزد، به خودم می گویم این که خانواده 
و فامیلی ندارد، من هم بروم دیگر کسی را ندارد».

پریســا بعد از اتمــام جمله ســکوت کوتاهی 
می کنــد و اضافه می کنــد: «ولی مــن و بچه ها را 
خیلــی اذیت می کند، مثال یــادم نمی رود که وقتی 
پســر معلولم پنج روزش بود، مــن را کتک زد و از 
خانه بیرون انداخت، من هــم رفتم خانه پدرم که 
ســه روز بعد به دنبالم آمد و پدرم هم گفت ســر 
خانــه و زندگی ات برگرد، من هم دیدم با چند بچه 
قد و نیم قد جایی را ندارم بمانم و به خانه شوهرم 
برگشــتم. االن هم اگر طالق بگیرم می دانم بچه ها 
را از مــن می گیرد، برای همیــن گاهی فکر می کنم 
کاش جایی باشــد که با بچه ها مثــال پنج ماه آنجا 
بمانیم، شــاید شــوهرم از رفتارش پشــیمان شود؛ 
چون اگر طــالق بگیرم، آبرویم مــی رود و از ترس 
اینکه بقیه نگوینــد این زن بد بود که طالق گرفت، 

به این زندگی ادامه می دهم».
برادرهایم من را پیدا کنند، می کشند

زهرا ۱۳ ســاله بــود که پدر به دلیل مشــکالت 
معیشــتی، او و دیگــر خواهرهایــش را مجبور به 
ازدواج می کند، در این بین زهرا هم بدون هیچ عالقه  
و آگاهی  وارد یک زندگی مشــترک می شود، زندگی 
که به دلیل وجود خشونت های همسرش بارها به 
مرز جدایی می رسد و آخر این زن عطای این زندگی 

را به لقایش می بخشــد و جدا می شــود، خودش 
با صدایــی مملــو از نگرانی می گویــد: «من االن 
پنهانی از خانــواده زندگی می کنم؛ چون می گفتند 
با طالقت آبروی ما را بردی و اگر برادرهایم پیدایم 

کنند، من را می کشند».
زهرا بیــن صحبت هایــش از روزهایی می گوید 
که به اجبار همسرش یک ســالی را در افغانستان 
زندگــی می کنــد و بعد با شــکمی برآمــده، از راه 
قاچاق راهی ایــران می شــوند، آن روزها به دلیل 
تحت خشونت قرار گرفتن قصد طالق می گیرد؛ اما 
فرهنگ جاری در افغانســتان اجازه این کار را به او 
نمی دهد، بعد از اینکه بــه ایران برمی گردند، زهرا 
بارها خانــه را ترک می کند و از دیــدن فرزندانش 
هم محروم می شــود تا اینکه در آخر خطبه طالق 
جاری می شود؛ ولی خودش می گوید: «خانواده ام 
اصال مــن را حمایــت نکردنــد. در حال حاضر هم 
اطــالع ندارند من کجا زندگــی می کنم، خانواده ام 
می گفتنــد به خاطر آبرو بایــد بمانی و زندگی کنی 
و زجرکشــیدن من اصال برای آنها اهمیت نداشت، 
بعد از جدایی، پسر کوچکم خیلی برای من بی تابی 
می کرد، یک روز رفتم دم خانه همســرم تا پسرم را 
ببینم که پدر شــوهر و پسرعموهای شوهرم شروع 
به کتک زدن من کردند و بعد از آن همسرم بچه را 
آورد و گفت سه روز وقت داری به زندگی برگردی 
و در غیراین صورت بچه ها را دیگر نمی بینی، دوباره 
برگشتم و چهار سال زندگی کردم. در این مدت من 
را خیلی بدتــر از قبل کتک مــی زد، فقط به دنبال 
راهــی بودم بچه ها را بردارم و فــرار کنم که دیگر 

نتوانستم و جدا شدم».
در انتهــا روایت هایی از ســختی هایی که بر او 
گذشــته، می گوید؛ از شــغل پرســتاری در منزل تا 
کار در آرایشــگاه و رســتوران که هر کدام به دلیل 
حقوق کم یا رفتار ناســالم کارفرما و نداشتن اوراق 
هویتی آن را از دست داده است؛ با وجود این به این 
موضوع اشــاره می کند که «با وجود ســختی های 
زیادی که کشیدم، دیگر راضی نیستم به آن زندگی 

برگردم».

زندانى به نام آبرو براى زنان

تأکید بر رفع مشکالت بیماران 
خاص از تصمیم تا عمل

نشســت بررســی وضعیت بیمــاران خاص  �
سراسر کشور با حضور رئیس امور بنیاد بیماران 
خاص و کارشناســان این حوزه از سراســر کشور 
برگــزار و در خصوص مشــکالت ایــن بخش از 
جامعــه و راهکارهــای حل وفصــل معضالت 
موجود، بحث و تبادل نظر شــد. در این نشســت 
کــه با حضــور فاطمه هاشــمی و کارشناســان 
این حوزه از سراســر کشــور و به صــورت وبینار 
برگزار شــد، وضعیت اســتان های مختلف مورد 
ارزیابــی قرار گرفــت و در خصوص مشــکالت 
اقصی نقاط کشــورمان نیز بحث و تبادل نظر شد. 
در این نشســت مباحث مختلفی از جمله بحث 
مشــکالت تهیــه دارو و منابع مالی مــورد نیاز، 
موضوع کمک هزینه درمان، مســائل معیشــتی 
و شــغلی بیمــاران خــاص،  مشــکالت صدور 
حواله و عــدم تهیه دارو،  فرســودگی تجهیزات 
دیالیز، مشــکالت نســخه های  و دســتگاه های 
الکترونیکی، تأخیــر در پرداخت مطالبات تأمین 
اجتماعی،  عوارض برخــی از داروهای ایرانی بر 
روی بیماران و کمبود شــدید خــون در برخی از 
مناطق، کاهش سن بیماران فوت شده و افزایش 
چشمگیر سرطان در کشور مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
کارشناســان و دســت اندرکاران حوزه درمان 
بیماران خــاص که از بخش هــای مختلف و از 
سراســر کشــور در این نشســت حضور داشتند، 
همچنین به مواردی از جمله کمبود پرســتاران 
و افزایــش هزینه ها، تاریخ اعتبــار کم داروها به 
دلیل مانــدن بیش از حد در انبارها یا طی شــدن 
کند مراحل اداری، مشــکالت کرونایی و کاهش 

چشمگیر خیرین در کشور اشاره کردند. 

نگاه


