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اتفاق 

رخداد

این بار  ورزشگاه آزادی محیطی خانوادگی بود
مهدی حجوانی: پنجشــنبه گذشــته اتفاق جالبی افتاد. به سرم زد که به یاد دوران 
جوانی و سال های دهه ۵۰ به اســتادیوم آزادی بروم. به عیال گفتم حاال که ورود 
زنان به طور محدود آزاد شده بیا هر دو بلیت بگیریم و برویم تماشای بازی. او هم 
که اســتاد چرخ زدن در سایت هاست فوری اســت، برای خرید بلیت اقدام کرد اما 
۵۰۰ بلیتی که ســهمیه خانم ها بــود، تماما فروش رفته بود. برای من بلیت گرفت 
و من با ریش ســفید و لباس آبی و کتانی ســبز، تک و تنها به استادیوم رفتم. غیر از 
تماشــای بازی می خواستم ببینم حضور زنان در استادیوم چه تأثیری در شعارهای 
مردان دارد. کمی عقب که بروم، از حدود سال  ۱۳۵۰ یعنی بیش از ۵۰ سال پیش 
که هنوز اســتادیوم آزادی و دهکده المپیک ســاخته نشــده بود، بنده و بچه های 
فامیل و محله، با عشــقی ســوزان و وصف ناشدنی می رفتیم اســتادیوم امجدیه 
(شیرودی). از همان سال ها تا امروز بعضی شعارهای خاص و محبت آمیز گروهی 
از هواداران ســینه چاک استقالل و پرســپولیس هنوز بدون تغییر حواله می شوند. 
البته عزیزان ما شــعارهای تازه ای هم ابداع کرده اند که از عمق جگرشان بی دریغ 
نثار طرف مقابل و گاه داور می کنند. اما شــعارهای ســنتی هنوز بدون تغییر و به 
همان شــکل استاندارد و کالسیک زنده مانده اند. روز پنجشنبه برای اولین بار شاهد 
حضور خانم ها در محیطی تعریف شــده و دور از خودمان (جماعت مذکر) بودیم. 
با این همه بی اغراق دیروز پنجشــنبه سوم شهریور ۱۴۰۱ سالم ترین فضا را طی این 
۵۰ سال در ورزشــگاه تجربه کردم. مسئوالن دولتی و فدراسیون یا آنها که موظف 
به ارائه گزارش از وضعیت ورزشــگاه بود ه اند هم به این واقعیت گواهی خواهند 
داد. در بازی دیشــب اگرچه برخی تماشــاگران به طور فــردی و پراکنده واژه ها و 
عباراتی خاص علیه دیگران به کار بردند اما آن شــعارهای کالسیک، خشمگینانه 
و دســته جمعی به گوش نرســید. حتی در دو مورد که بازی به خشونت و اندکی 
درگیری فیزیکی انجامید، مردان تماشــاگر ورزشــگاه به حرمــت حضور زنانی که 
خواهران، همســران، مادران و دختران خودشــان و خودمان بودند، خویشتن داری 
کردند و به شــعارهایی هم سنگ و هم ســو با «داور دقت کن» بسنده کردند! گویی 
حواس شــان بود فضا را طوری نســازند که حق حضور بانوان در ورزشگاه از آنان 

پس گرفته شود.

درخواست دوساله برای تأسیس رشته حقوق پزشکی
به تازگی کتــاب «جامع مقررات کاربردی 
پزشــکی» به عنــوان آخریــن اثــر دکتر 
حمیدرضــا مروتــی پــس از دو ســال 
تــالش در تدویــن و گــردآوری مقررات 
پرکاربرد پزشــکی منتشــر شــده است. 
همچنیــن آیین رونمایــی از این کتاب با 
حضور شــخصیت های برجسته علمی، 
پزشکی و حقوقی کشور برگزار شــد. این کتاب در راستای آشناکردن جامعه پزشکی 
با حیطه صالحیت ها، وظایف و مسئولیت های کیفری و انتظامی خود، مجازات های 
پیش بینی شــده برای نقض این مســئولیت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و همچنین 
مراجع ذی صالح رسیدگی کننده به آن و آگاهی از مقررات مرتبط با تحصیل در مقاطع 
باالتر و نحوه تأســیس مطب، دفتر کار و مؤسسات درمانی نوشته و توسط انتشارات 
رومی منتشر شده اســت. دکتر حمیدرضا مروتی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس 
دانشگاه، مؤلف حوزه حقوق پزشــکی با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در سازمان 
نظام پزشــکی است که درباره روند تألیف این اثر می گوید: «مدت ها اندیشه گردآوری 
و تدوین مجموعه ای از قوانین و مقررات پزشــکی که برای جامعه پزشکی، کاربردی 
بوده و آنها را با حقوق و تکالیف خود بهتر آشنا کند، در ذهنم بود». او همچنین چند 
نکته را یادآوری می کند: «تجربه بیش از دو دهه فعالیت در ســازمان نظام پزشــکی 
و همکاری با بســیاری از انجمن های تخصصی دغدغه و اولویت های اصلی جامعه 
پزشکی را برایم روشن کرده بود که بر همان اساس اقدام به گزینش مطالب و عناوین 
کــردم. همچنین در مجموعه حاضر با کنار هم قراردادن قوانین پایه و مادر به همراه 
آیین نامه ها، دســتورالعمل ها و آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با هریک، سعی شده 
به عنوان یک منبع معتبر و مرجع قابل اعتماد برای اعضای ســازمان نظام پزشــکی 
عمل کند. به دلیل عدم تعریف رشــته حقوق پزشکی در کشور، دانشکده های حقوق 
فاقد منبعی برای این موارد بوده و در ســرفصل های تعریف شده توسط شورای  عالی 
انقالب فرهنگی نیز غیر از دو واحد پزشکی قانونی، هیچ سرفصلی از حقوق پزشکی 
برای دانشــجویان هیچ مقطعی از پایه تا تحصیالت تکمیلی تعریف نشــده اســت! 
به این ترتیب حدود دو سال قبل با اطالع از خأل موجود، ضمن ارسال نامه درخواست 
به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، اضافه کردن رشته حقوق 
پزشکی به عنوان یکی از گرایش های رشته حقوق در مقطع تحصیالت تکمیلی تقاضا 
شــده است  ولی کمیسیون فوق با گذشت این مدت، هنوز در این خصوص اعالم نظر 
نکرده است. به دلیل حساسیت های موجود در حیطه پزشکی، مقررات حاکم در این 
خصوص نیز به طور معمول هر چند سال یک بار دچار تغییر و تحوالت و اصالحاتی 
می شود. مقررات مندرج در این کتاب دستورالعمل های معتبر تا تاریخ انتشار (مرداد 
۱۴۰۱) است». کتاب «ارزیابی دادرســی های پزشکی در پرتو نظام دادرسی عادالنه»، 
کتاب «محدوده مســئولیت پزشــک و کارکرد اخذ رضایت و برائــت از بیمار»، کتاب 
«ســقط درمانی در حقوق ایران و کشورهای حوزه اســکاندیناوی» و... برخی دیگر از 

تألیفات دکتر حمیدرضا مروتی است.

۱۲ سال بردگی - استیو مک کوئین- ۲۰۱۳
باس (برد پیت): 

اگه می خوای زنده بمونی تا حد امکان نه چیزی بگو و نه کاری بکن، به کسی نگو واقعا کی هستی و نگو که خوندن و نوشتن بلدی، مگه اینکه 
بخوای یه کاکا ســیاه مرده باشی ولی باور داشته باش قوانین عوض می شن، سیستم های اجتماعی سقوط می کنن؛ اما حقایق جهانی ثابت 

هستن، این یه واقعیته، این یه واقعیت واضحه که اون چیزی که درسته برای همه درسته، مثل سیاه و سفید.

دیـالـوگ روز

پنجره شهر

قطع درختان، یک فیلم کوتاه و مجازات سنگین
در یــک ماه اخیــر اگر اخبــار اجتماعی و شــهری ایران 
را دنبــال کرده باشــید، حتما بــا خبرهایــی درباره قطع 
درختان مواجه شــده اید. اخباری کــه از قطع درختان در 
مقابل ســاختمان های تازه ســاز در نقاط مختلف شهری 
خبر می داد. این موج درســت بعد از انتشار یک ویدئوی 
مســئولیت پذیرانه از سوی یک شهروند به پا شد. یک ماه 
پیش بود که ویدئویی از یک شهروند ایرانی منتشر شد که در خیابان ولیعصر و تقاطع محمودیه مقابل 
ساختمان تازه سازی ایستاده بود و نشان می داد که درختان مقابل ساختمان را عمدا خشک کرده اند. آن 
هم در حالی که بقیه خیابان ولیعصر در آن محدوده پوشیده از درختان متراکم است. بعد از این ویدئو بود 
که شهرداری و شورای شهر واکنش نشان دادند و از جریمه سنگین سازنده ساختمان خبر دادند. کمی 
بعد سلســله ای از این دست اخبار منتشر شــد که در جای جای شهر درختانی را برای اهداف شخصی 
قطع کرده اند. آنچه در این ماجرا برای من اهمیت داشــت، نقش یک شــهروند مسئول بود. کسی که 
احساس مسئولیت کرد. منفعل نبود و توانست اثر خوبی هم از خود به جای بگذارد. این بی شک یکی 
از مهم ترین دستاوردهای زندگی شهری است. اینکه شهروندان نسبت به سرمایه های شهری خودشان 
حساس باشــند و میزان حساسیت و همچنین تأثیرگذاری شان به حدی باشد که نهادها و سازمان ها را 
هم به واکنش وادار کنند. این اقدامات به همه ما نشــان می دهد که ما امروز شهرنشــین نداریم بلکه 
شــهروند داریم؛ یعنی کسی که مسئولیت و وظایفی در برابر شهرش بر عهده دارد. این به آن معناست 
که او آگاه اســت؛ آگاه به اینکه «شهر ما خانه ما» تنها شــعاری در دهه ۶۰ و ۷۰ نیست بلکه واقعیت 
عینی زندگی شهری ماست. نکته دیگر در این رویداد نقش و تأثیر شبکه های اجتماعی و ابزار و وسایل 
دنیای مدرن در دست شهروندان است. یک شهروند دیگر به تریبون خاصی نیاز ندارد. یک ویدئوی کوتاه 
و انتشارش در حساب کاربری اش منجر به نتیجه ای شد که کسی فکرش را هم نمی کرد. نه تنها سازنده 
متخلف تنبیه شد بلکه حساســیت باالیی در بقیه هم ایجاد شد تا درباره سایر درخت های شهری هم 
اظهارنظر کنند. رویکرد نهادها و ســازمان ها به این دست واکنش های مردمی چگونه می تواند باشد؟ 
یکی از گزینه ها مجازات اســت اما آیا کسی می تواند امروز شهروند مسئول ایرانی را بابت حساسیت به 
شهر و آب و خاکش مجازات کند؟ با کنار گذاشتن گزینه مجازات سازمان های متولی چند واکنش دیگر 
می توانند در قبال شــهروندان مسئول داشته باشند. نخست اینکه آنها را «تشویق» کنند. اگرچه تشویق 
رویکرد خوبی اســت اما نمی تواند موجب تعالی شهروند شود. در واقع نهادها و سازمان ها باید از این 
احساس مسئولیت شهروند استفاده کنند و از آن بهره ببرند. این مهم با «باور» داشتن به شهروند است 
که رخ می دهد؛ یعنی شهروندان را باور کنیم و از آنها بخواهیم ایده ها و نظرها یشان را با ما به اشتراک 
بگذارند. بی شک می توان گفت که خأل مهمی که امروز بین مسئوالن و شهروندان وجود دارد، در همین 
بخش «باور» نهفته اســت. باور کردن شهروند مسئول یعنی پاسخ دادن به دغدغه او. تشویق شهروند 
خوب است اما باور داشتن به او رابطه شهروند و مسئول را وارد سطحی دیگر می کند. دنیای امروز دنیای 

پاسخ گویی است. باور پذیری شهروند مسئول نقطه اوج این رابطه است.

نقطه ای که پیش و پس ندارد
«سوار هواپیما هستم و تکان های مهیب و عجیبی می خورد. 
ته دلم خالی می شــود و ُپر. از پنجره به بیرون نگاه می کنم، 
رعد و برق را می بینم، یعنی برق را می بینم و حتما در پس این 
برق رعدى اســت. هواى گرفته ابرى آسمان جغرافیایی که 
نمی دانم باالی کدام مرز است و کدام سرزمین. مهمان دار از 
بلندگو می گوید کمربند های ایمنی را ببندید و سر جاى خود 
بنشینید. آن پایین، همان جایی که نمی دانم کجاست، دارد باران می بارد و شاید مرد یا زنی نشسته کنار 
پنجره و نفس عمیق می کشــد و از باراش قطرات ظریف باران لذت می برد. گیج می خورد سرم و تکان 
هواپیما واژه ها را در ســرم به هم می ریزد. براى اولین بار اســت که برق بی صدای رعد را از این فاصله 
نزدیك می بینم. دیدنش فرقی نداشت با دیدن در نقطه المکانی، هر نشدی قابل شدن است». ترکیه را 
ترک کرده بودم به مقصد برلین. به یاد دارم که موقع نوشــتن این جمالت به دلیل تکان های زیاد سرم 
گیج می رفت و دســتخِط موقع نوشــتنش نیز با لرزش ها و خط خوردگی ها، نمایشگر وضعیتی بود که 
در آن اقامه شده بود. اقامه شدن این کلمات، اقامت کلمه های در مسیر بودگی است. در مسیر بودگی، 
بی زمان و مکان ترین شــکل نمود هجرت اســت. نقاطی که نه به نقطه قبل راهی دارد و نه به نقطه 
بعد. بزرخی میان دو نقطه است، میان شدن و نشدن، بودن و نبودن، هست و نیست. وضعیِت در مسیر 
بودگی، همان موقعیتی برای مهاجر اســت که خأل زندگی را تجربه می کند. موقعیتی که نقطه پیشین 
را به عزم نقطه پســین ترک گفته. از پیشین گذشته و به پسین نرسیده. نقطه ای که پیش و پس ندارد و 
راکد اســت میان پیش و پس. همین وضعیت هجرت است و خألهای میان دو نقطه که ذهن مهاجر 
را پس از عبور و گذر، در مواجهه با ســودای نقطه مقصد آماده می کند. گاه این آمادگی در بند اوهام و 
خیال پردازی هاست و گاه در شکل ایستا و بی قضاوت. هرکدام از این دو وضعیت که باشد، در مواجهه 
با نقطه خأل در مســیر بودگی نمود خود را نمایش می دهد. دلهره گذر و دلهره مواجهه با مقصد، هر 
دو در نقطه در مسیر بودن خود را نمایش می دهند. مهاجر در این لحظه به خواب پناه می برد تا زمان 
بگذرد. پناه بردن به خواب در این نقطه، نوعی فرار است از مواجه شدن با این موقعیت. در مسیر بودگی 
بــرای مهاجر در یک رخداد و یک مرتبه رخ می دهد اما همان یک بار، چون اینتر زدن و رفتن به پاراگراف 
بعد یا ورق زدن یک صفحه کتاب نیست  بلکه شبیه بستن یک کتاب و گشودن کتابی تازه است. به همین 
ســبب نیز مواجه شدن با این نقطه، می تواند برای مهاجر سرنوشت ساز باشد. سرنوشت ساز از این معنا 
که او در آن نقطه خأل که نمی داند کجای جغرافیای جهان اســت و تنها پیش و پســش را خبر دارد، 
امکان این را می دهد که به بی جایِی وضعیتش بیندیشد و به جای رؤیاپردازی، به واقعیِت بودن در این 
وضعیت مســتمر توجه کند. آنجا که در وضعیِت در مسیربودگِی هواپیمای میان طوفان و رعد و برق 
نوشته بودم «هواى گرفته ابرى آسماِن جغرافیایی که نمی دانم باالی کدام مرز است و کدام سرزمین» 
همــان لحظه ای بود که خویش را برای مقصد آمــاده می کردم؛ مقصدی که خود، مبدأ عبور به دنیا و 

سرزمینی دیگر شد.

زهرا نژادبهرام

رضا صدیق

در مراســِم وداع با ســایه در تهران، یلدا ابتهاج دخترش ســخنرانی کرد و احمد 
جاللی، ســفیر سابق ایران در یونســکو نیز درباره هوشنگ ابتهاج سخن گفت و این در 
حالی بود که انتظار می رفت بنا بر رسم مألوف در چنین مراسمی، سخنرانانی از اهالی 
فرهنگ و معاصران شــاعر در قدر و جایگاه او ســخن بگوینــد. البته چهره هایی مانند 
دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی، دوست دیرینه  ابتهاج در این مراسم حضور داشتند و 
احمد جاللی با اشاره به حضور ایشان در مراسم گفت «آقای کدکنی به خاطر تعلقات 
روحی قادر نبودند در مراسم سخنرانی کنند اما حضورش مایه امید است، اینکه شاعری 
هم وزن سایه در بزرگداشت و مراسم بدرقه او حضور داشته باشد، خود برکتی است». 
یلدا ابتهاج نیز با سخنان خود را با اشاره به روزهای سختی که برای انتقال پیکر پدرش 

به ایران از سر گذراند، چنین گفت: «سایه باالخره به سرزمین خود بازگشت. خوشحالم 
که با همکاری وزارت ارشــاد، سفارت ایران و همکاری مردم، این اتفاق رخ داد و من با 
برادرانم کیوان و کاوه توانستیم این مسئله را فراهم کنیم که امروز به وطن برگردد و با 
مشایعت شــما راهی زادگاهش شود» و ادامه داد: «من این روز را هرگز تصور نداشتم 
و نمی دانستم این روز چطور پیش خواهد آمد ولی امروز اینجا ایستاده ایم و همه ما در 
یک غم هستیم. من از جانب خودم به همه شما تسلیت می گویم و امیدوارم این امانت 
را از ما بپذیرید و در این خاک حفظش کنید. ســایه امروز دیگر با جسمش اینجا نیست 
ولی از فردا که در رشت به خاک سپرده شود، با شعرش در این سرزمین ماندگار است. 
پدر من انسان شریفی بود و تا لحظه آخری که در اتاق خودش و در بیمارستان صحبت 
می کرد، تمام فکرش مردم ایران بود و غم و شــادی مردم ایران را تا همیشــه با خود 
داشــت. پیامش را با اشاراتی که در اشعارش داشت به مردم منتقل کرد و هیچ حرف 
اضافه ای جز پیامش در شعرهایش نگفت. در تمام این شعرها رد پا و نشانه مهرش به 
مردم ایران ســرزمین ما به شعر و ادبیات و فرهنگ ایران و همه آنچه حرمت و هویت 
ما اســت، حفظ کرد و امروز ما وارث این اشــعار هســتیم». احمد جاللی نیز با اشاره 
به آخرین دیدارش با هوشــنگ ابتهاج در روزهای پایانی عمر این شاعر در بیمارستان، 
گفت: «در حالت بیماری که به رفتنش انجامید، تنها چیزی که باعث شــد تا ســایه را 
سرحال کنیم و برق در چشــمانش بیاوریم، شعر بود و من این حیله را می دانستم که 
اگر برای او شــعر بخوانی، جان می گیرد و من همیشــه برایش شــعر می خواندم». او 
«ســایه» را «یکی از دانه درشت های شــعر ایران» خواند و گفت: «شعر سایه در جهان 
زبان فارسی و فارغ از مرزبندی های جغرافیایی و سیاسی خوانده می شود». این مراسم 
با همخوانی طرفداران پرشــمار ســایه در مقابل تاالر وحدت که دو شــعر معروف او 
«ایران ای ســرای امید» و شعر «ارغوان» را خواندند، همراه بود. همچنین از چهره های 
سرشــناِس حاضر در مراسم وداع با سایه می توان از محمدرضا شفیعی کدکنی، بهمن 
فرمان آرا، ابراهیم اسماعیلی اراضی، سیدمحمدعلی ابطحی، محمدعلی مؤدب، سهیل 
محمودی، اسماعیل آذر و علی دهباشی نام برد. شاعر «ارغوان» پیش از مراسم بدرقه 
از تاالر وحدت راهی «خانه ارغوان»  شد تا با درخت ارغوان نیز وداع کند. محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد، نیز در مراسم اقامه نماز توسط آیت اهللا محقق داماد 
بر پیکر مرحوم هوشنگ ابتهاج در خانه ارغوان شرکت کرد و در گفت وگو با دختر شاعر 
فقید، یلدا ابتهاج، فقدان این استاد برجسته ادبیات کشور را غم بزرگی برای اهالی شعر 
و ادب فارسی دانســت و بر اهتمام مجموعه وزارت فرهنگ در برپایی باشکوه مراسم 

وداع در تاالر وحدت و مراسم خاک سپاری در گیالن تأکید کرد.

وداع سایه با «ارغوان»

شرق: سرانجام «سایه» به وطن بازگشت. ۱۷ روز 
از مرگ هوشــنگ ابتهاج می گذرد، ۱۹ مرداد بود 
که قلب ابتهاج دور از وطنــش در آلمان از تپش 
بازایستاد و از همان روز بحث ها درباره خاکسپاری 
او درگرفت. به هرترتیب، پیکر «ســایه» روز جمعه 
چهارم شــهریور از مقابل تاالر وحــدت تهران در 
میان جماعتی از دوســتداران او و اهالی فرهنگ 
بدرقه شد تا امروز صبح در باغ محتشم زادگاهش، 

رشت در خاک آرام گیرد.

  بیش از شــش ماه از حمله روســیه به اوکراین 
می گــذرد. یونیســف گــزارش داده اســت جنگ در 
اوکراین حداقل ۹۷۲ کودک کشــته یا زخمی بر جای 
گذاشته اســت. از زمان تشدید جنگ، به طور متوسط 
روزانه بیش از پنج کودک کشــته یا مجروح شــدند 
و این فقط آماری اســت که ســازمان ملل توانســته 
اســت آن را تأییــد کنــد. دســت اندرکاران تهیه این 
گزارش معتقدند که عدد واقعی بســیار بیشتر است. 
در گزارش ارائه شــده از سوی یونیســف آمده است 
استفاده از ســالح های انفجاری باعث تلفات بیشتر 
کودکان شده است. این تسلیحات بین غیرنظامیان و 
جنگجویان تبعیضی قائل نمی شوند، به ویژه هنگامی 
که در مناطق پرجمعیت مورد استفاده قرار می گیرند، 
همان طور کــه در اوکرایــن اتفــاق افتاده اســت؛ در 
ماریوپول، لوهانسک، کرمنچوک، و وینیتسیا. فهرست 
مناطق آســیب دیده طوالنی اســت. بار دیگر، مانند 
همه جنگ ها، تصمیم های بی مالحظه بزرگســاالن، 
کودکان را در معرض خطر شــدید قرار داده اســت. 
هیچ عملیات مســلحانه ای وجود ندارد که منجر به 
آسیب کودکان نشود. در همین حال، فراتر از وحشت 
کشته شــدن یا آســیب جســمی در حمالت، تقریبا 
همه کودکان در اوکراین در معرض حوادث بســیار 
ناراحت کننده ای قرار گرفته اند و کســانی که از جنگ 
فرار می کنند، در معرض خطر جدی جدایی خانواده، 
خشونت، سوء استفاده، بهره کشــی جنسی و قاچاق 
قرار دارند. آغاز ســال تحصیلی در کمتر از یک هفته 
دیگر یادآور این است که کودکان در اوکراین در جنگ 
چقدر امکانات و داشته های خود را از دست داده اند. 
سیســتم آموزشــی اوکراین به دلیل تشدید جنگ در 
سراسر کشور ویران شده اســت. مدارس هدف قرار 
گرفته یا مورد اســتفاده احزاب قــرار گرفته اند و در 
نتیجــه خانواده ها برای فرســتادن فرزندان خود به 
مدرســه احســاس امنیت نمی کنند. این حق همه 

کودکان اســت که باید در مدرســه باشند و آموزش 
ببیننــد؛ از جمله کودکانی که در شــرایط اضطراری 
گرفتار شــده اند. کودکان اوکراین و آوارگان این جنگ 
از این قاعده مستثنا نیســتند. به تازگی نیویورک تایمز 
نیز گزارشــی درباره کودکان قربانی جنگ در اوکراین 
منتشــر کرده که در آن به صحنه های تلخی اشــاره 
کرده اســت. در این گزارش آمده است: جوانی کوتاه 
شده اســت. خانواده ها از هم جدا شــدند. آینده ای 
مبهم از درد و ازدست دادن در انتظار ساکنان اوکراین 
است و آسیب های ناشی از جنگ بر این نسل کودکان 
اوکراینــی باقی خواهد مانــد. در این گزارش به چند 
صحنه تلخ و دردناک اشاره شــده است. روی دیوار 
زیرزمین، نقاشــی ها از اندوه کودکان مستقر در آنجا 
حکایت می کند. مادری دســتان پسر کشته شده اش 
را رها نمی کند. مــدارس ویران شــده، خانواده های 
آواره شــده و والدین هراسان در گوشه و کنار شهرها 
به چشم می خورند، آموزش نیز یکی دیگر از قربانیان 
جنگ اســت. ســربازانی که می کشــند و می میرند، 
ســال های زیادی از کودکی شان نگذشــته است. در 
گوشه گوشه شهرها می توان کودکان اوکراینی را دید 
که بار جنگ را به دوش می کشــند، همان کودکانی 
کــه زمانی را بــرای زنده مانــدن از جنگ اختصاص 
می دهند و زمانی را صرف بازی می کنند و از ســوی 
دیگر مادران نگران آینده نوزادانی هستند که تازه به 
دنیا آورده اند. در گزارش نیویورک تایمز آمده اســت: 
«هر قربانی جنگی نوعی از فقدان را تحمل می کند، یا 
عزیزی را از دست می دهد یا خانه اش نابود می شود. 
با این حال، هیچ کس به اندازه کودکان در جنگ آسیب 
نمی بیند، کودکانی کــه بر اثر ویرانی های جنگ برای 
یک عمــر زخمی شــده اند. در اوکرایــن، زمان برای 
«نسل گمشــده» رو به اتمام اســت. این اصطالحی 
اســت که برای کودکان اوکراینــی درگیر در جنگ به 
کار گرفته می شــود. کودکانی که تحصیالت، عالیق 

و دوستی هایشــان قربانی جنگ شــده یا آسیب های 
روانی بســیار عمیقی را متحمل می شــوند. اما این 
کــودکان چند نفرند؟ آن طور کــه تیک تیک آنالین در 
باالی صفحه دولت اوکراین شمارش می کند، تعداد 
«بچه های جنــگ» به طور پیوســته در حال افزایش 
است: هفته پیش تعداد کشته شده ها ۳۶۱، زخمی ها 
۷۰۲، ناپدیدشده ها ۲۰۶، پیداشده ها چهارهزارو ۲۱۴، 
مهاجرت کرده ها شــش هزارو ۱۵۹ و برگشــتی ها ۵۰ 
نفر بوده  اســت. آن طور که مورات شــاهین، نماینده 
یونیســف در اوکراین به نیویورک تایمز می گوید: «هر 
یــک از ۵٫۷ میلیون کــودک اوکراینی دچار آســیب 
هستند. من نمی گویم که ۱۰ درصد یا ۵۰ درصد آنها 
خوب هستند؛ همه آنها این آسیب را تجربه می کنند، 
و ســال ها طول می کشــد تا بهبود یابنــد». به گفته 
گروه های حقوق بشــری، بیش از یک ســوم کودکان 
اوکراینــی –یعنی ۲٫۲ میلیون نفــر - مجبور به ترک 
خانه های خود شده اند و بسیاری از آنها دو یا سه بار 
آواره شــده اند، زیرا جایی برای ماندن پیدا نمی کنند. 
شاید بیش از نیمی از کودکان اوکراینی – حدود ۳٫۶ 
میلیون نفر - ممکن اســت در هفته آینده که ســال 
تحصیلی آغاز می شــود، مدرســه ای برای بازگشت 
نداشــته باشــند. در این میان تالش ها برای آتش بس 
به جایی نرسیده است. یونیسف به عنوان نهاد حامی 
کودکان، همچنان درخواســت برای آتش بس فوری 
در اوکراین و محافظت از همه کودکان در برابر آسیب 
را تکرار می کند. این شــامل پایان دادن به اســتفاده 
خشــونت آمیز از ســالح های انفجــاری در مناطق 
پرجمعیت و حمالت به تأسیســات و زیرساخت های 
غیرنظامی است. در درخواست یونیسف آمده است: 
«کودکان اوکراینی به صــورت فوری به ایمنی، ثبات، 
دسترســی به یادگیری ایمن و حفاظت از کودکان و 
حمایــت روانی اجتماعی نیاز دارنــد اما بیش از هر 

چیز، کودکان اوکراین به صلح نیاز دارند».

زیر آسمان جهان
تماشاگر بچه های جنگ


