
یکی از پدیده های بزرگ عص��ر ما مهاجرت از مناطق 
کمتر توس��عه یافته به مناطق توس��عه یافته تر اس��ت. 
مهاجرت ه��ا صرفنظ��ر از ن��وع آن، پیامدهای مختلف 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در بر دارند که 
می توانند مثبت یا منفی باشند. ضمن آن که اثراتی هم 
در مبدأ و هم در مقصد دارند. مهاجرت پدیده اي پیچیده 
است که با زمان، فرهنگ و ش��رایط اقتصادي و... ارتباط 
دارد، یك نوع تطبیق و س��ازگاري اجتماعي در پاسخ به 
نیازهاي اقتصادي، اجتماعی و دگرگوني هاي فرهنگي 
است که از جریان دگرگوني هاي جمعیت ناشي مي شود 
و در سطح محلي، ملي یا بین المللي پدید مي آید. اما آنچه 
که داراي اهمیت است نگاه کردن به این مسأله است که 
در جریان مهاجرت چه تغییراتي در بافت خانواده صورت 
مي گی��رد؟ و خانواده هایي که به ه��ر دلیلي مهاجرت را 
براي زندگي بهتر انتخاب مي کنند،  با چه مسائلي درگیر 

خواهند بود؟ 
مهاج��رت ممکن اس��ت به یك علت خ��اص صورت 
نگیرد بلکه ترکیبي از عوامل مختلف باشد. مثال وقتي از 
بیکاري، پیدا کردن شغل، دستیابي به تسهیالت یا فقر 
بحث مي کنیم باید توجه داشته باشیم که همه این عوامل 
در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار مي گیرند. هرکدام از علل 
مهاجرت مانند بیکاري، فقر، کمبود امکانات و تسهیالت، 
ازدواج و... تنها ش��رط الزم مهاجرت محسوب مي شوند. 
شرط کافي براي مهاجرت، آگاهي و شناخت جاذبه هاي 
مقصد است یعني اینکه فرد مهاجر تصور ذهني مساعدي 
نسبت به مقصد پیدا کند. اینکه فرد با چه انگیزه اي خود و 
خانواده اش را وارد این چرخه مي کند و آیا بعد از مهاجرت 

به آنچه که خواسته است رسیده یا خبر؟ 
در بیشتر متون مربوط به مهاجرت، از عوامل اقتصادي 
مانند پیدا کردن شغل، تفاوت دستمزد بین شهر و روستا 
به عن��وان عوامل تعیین کننده  مهاج��رت یاد مي کنند. 
اگرچه اقتص��اد یک��ي ازمهم ترین ابعاد ش��کل دهنده 
مهاجرت محسوب مي ش��ود اما این بدان معني نیست 
که عوامل دیگر مانند تبعیت از خان��وار، ازدواج و عوامل 
فرهنگي و دیگر عوامل تبعي در ش��کل دهي مهاجرت 
نقش��ی ندارند. ب��ه نظر مي رس��د که ش��کل و ماهیت 
مهاجرت ها دچار یك دگرگوني بنیادي گشته و نسبت به 
گذشته متفاوت شده است. در مهاجرت هاي تبعي اگرچه 
مهاجران اختیار و اراده چندانی ندارند اما این بدان معني 
نیست که این نوع مهاجرت ها اهمیتي ندارند زیرا تحرك 
جمعیت و انتقال افراد از ی��ك مکان به مکان دیگر حایز 
اهمیت است و تمرکز بیش از حد جمعیت در یك منطقه 
و خالی از سکنه شدن مناطق دیگر مشکالت جدی برای 

مبدأ و مقصد ایجاد خواهد کرد.
نتایج یکي از تحقیقاتي که اخیرا منتش��ر شده است 
نش��ان مي دهد که تبعیت از خانوار، ازدواج، دستیابي به 
امکانات و تس��هیالت و پیدا کردن کار دیگر یا کار بهتر 
مهم ترین علل مهاجرت روستاییان محسوب مي شوند. 
ازدواج و تبعیت از خانوار هم براي زنان و هم برای مردان 
مهم ترین عامل مهاجرت بوده است. غیر از دو عامل فوق، 
جس��ت وجوي کار دیگر یا کار بهتر ب��راي مردان عامل 
مهمی بوده اس��ت درحالی که برای زنان عامل اقتصادی 
هیچ نقشی نداشته و بیش��تر به خاطر پیروی از خانواده 
اقدام به مهاجرت کرده اند. علت مهاجرت اقوام مختلف 
معموال با هم متفاوت اس��ت. مهاجرت ها به علت وجود 
عامل مداخله گر فاصله و مسافت بیشتر درون استاني اند 

و اکثر مهاجران باسواد و شاغل هستند.
خانواده هاي مهاجر چه مي كنند؟ 

یکی از آثار مهاجرت هاي داخلی از بعد اجتماعی تمایل 
خانواده هاي مهاجر به امروزي شدن است. امروزی شدن 
یا نوگرایی را تغییر نگرش افراد خانواده درباره شیوه های 

زندگی یا مجموعه رفتارها و ارزش هایی دانس��ته اند که 
توانایی ایجاد آثار مثبت و منفی در افراد از طریق استفاده 
از وسایل ارتباط جمعی، افزایش مش��ارکت اجتماعی، 
تضعیف س��نت گرایی، گرایش به فعالیت های هنری و 

ورزشی و... دارد.
اما آیا مهاجرت به عنوان یکی از چالش های کالنشهرها 
باعث نوگرایی خانواده ها و امروزی ش��دن فرزندان آنها 
می شود؟ آیا جامعه ظرفیت این نوگرایي را در اختیار این 
خانواده ها قرار داده اس��ت؟  آیا نرسیدن به سبك جدید 
زندگي به دلیل مسائل اقتصادي س��رخوردگي و انزوا را 

براي این خانواده ها ایجاد مي کند؟  
مهاجران تحت تأثیر فرهنگ مقصد ق��رار می گیرند 
و مهاج��رت باعث تغییر در س��بك لباس، ش��یوه های 
زندگی، ارزش ها و هنجارها و حتي باورهای آنان می شود. 
خانوارهاي مهاجر پس از مهاجرت به مقصد در وضعیتی 
متفاوت با مبدأ قرار می گیرند که به ناچار  باید با شرایط 
جدی��د هماهنگ ش��وند. مطالعات و تحقیقات نش��ان 
می دهد که بیش��تر مهاجران در پی دستیابی به اهدافی 
چون س��طح رفاه باالتر، تأمین امنیت ش��غلی بیشتر و 
استفاده از امکانات آموزش��ی بهتر و دستیابی به وسایل 
نوین هس��تند در این زمینه می توان به تحقیقاتی اشاره 
کرد که نش��ان دهنده تأثیر مهاجرت بر سطح فرهنگ 
طبقه اجتماعی، سطح تحصیالت، ش��غل خانواده ها و 
وجود رابطه معنادار بین طول م��دت مهاجرت و میزان 
استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تمایل به امروزي شدن 

است.
پيامدهاي     اجتماعي مهاجرت به كالنشهرها

مشکالت اجتماعي ناش��ي از مهاجرت، بس��یار زیاد 
و گوناگون اس��ت. برخ��ی پیامد های منف��ی مهاجرت 
کالنش��هرها ش��امل افزایش میزان خودکش��ي ها و 
بیماري هاي رواني، بین بوم گزینان که بیش از جمعیت 
بومي هس��تند، محرومیت هایي ک��ه بوم گزینان تجربه  
مي کنند، عدم پذیرش جامعه جدید و وجود ضعف هاي 
احتمالي اخالق��ي در محیط قبلي مهاج��ران و اقدام به 
جنایت یا اشکال دیگر رفتار ضداجتماعي آنها است و از 
آثار مثبت آن مي توان به تقویت پایگاه زنان، تقویت پایگاه 
اجتماعي جوانان و سالمندان، ش��رکت در انجمن هاي 
اختیاري، تشکیل قشربندي یا طبقات اجتماعي اشاره 

داشت. 
بسیاری از خانواده های مهاجر پویایی در زندگی را در 
نقل مکان به محیط های بزرگتر یا ش��هرها جست وجو 
می کنند. اما این که این حرکت در تغییر عقاید، گرایش ها 
و شیوه های زندگی و دستیابی به خواسته های آنان تا چه 

میزان موثر است باید مورد بررسی قرار گیرد.
اغلب روستاییان به دنبال ش��رایط نامناسب روستا و 
به امید دس��ت یافتن به زندگی بهتر در شهرها اقدام به 
مهاجرت می کنند و لذا اگر چنانکه علت اصلی مهاجرت 
فقر بوده باش��د باید تمامی تأثیرات فقر روی خانواده را با 
شدتی بیشتر در اینجا نیز انتظار داشت چرا که مهاجران 
در دسترسی و اس��تفاده از خدمات دولتی و خصوصی با 

محدودیت هایی مواجه هستند.
مصائب پيش روي مهاجران

اما مهاجرت و نقل مکان از جایي به جاي دیگر به این 
راحتي ها هم امکان پذیر نیست و مي تواند خانواده مهاجر 
را باالخص اگر مهاجرت از روستا به شهر انجام شده باشد، 

 تحت تأثیر مسائل مختلف قرار دهد:  
مسکن: روس��تاییان کم درآمد پس از ورود به شهرها 
در حاش��یه ش��هرها و اغلب در مس��کن های کوچك و 
غیراستاندارد اس��کان پیدا می کنند. تراکم افراد در یك 
خانه کوچك با امکانات محدود بهداشتی امکان گسترش 
بیماری های مسری به خصوص س��ل، هپاتیت و ایدز را 

افزایش می دهد. 
تغذیه: بیشتر مهاجران به دلیل فقر و عدم دسترسی 
مبتال به کمبود پروتیین، ویتامین و مواد معدنی و کالری 

هستند.
غربالگری و واکسیناسیون: پیشگیری از بیماری توسط 
واکسیناسیون و کشف و درمان به موقع بیماری ها برای 
مهاجران حیاتی اس��ت. واکسیناسیون کودکان مهاجر 
و معاینات روتین به دلیل تفاوت های فرهنگی و مشکل 

دسترسی و استفاده کمتر انجام می شود.
سوء مصرف مواد: مهاجران ضمن آن که به دلیل فقر در 
معرض سوء مصرف مواد هستند آنها همچنین به دلیل 
شبکه اجتماعی ناشناخته و احتماال دوستان ناباب نیز در 

معرض خطر هستند.
حوادث: مس��کن و معبر نامناس��ب احتمال حادثه را 
افزای��ش می دهد. به دنب��ال حادثه احتمال ع��وارض و 
مرگ ومیر آنها باالس��ت زیرا در حاشیه شهرها خدمات 
درمانی احتماال ضعی��ف خواهد بود ضم��ن آن که آنها 

مشکل دسترسی و استفاده نیز خواهند داشت.
مراقبت ه��ای دوران ب��ارداری: بیش��تر مهاجران که 
روستایی هستند، آنها در منزل و به کمك یکی از اعضای 
خانواده زایمان کرده و به معاینات دوره ای اعتقادی ندارند، 
کودکان آنها اغلب کم وزن بوده و دچار مرگ ومیر، نقص 

مادرزادی و عقب ماندگی ذهنی هستند.
مشکالت بهداشت روانی: مسکن و محل زندگی روی 
سالمتی روانی افراد تأثیرگذار است. افراد مهاجر بیشتر 
در معرض استرس، اضطراب و افسردگی به علت فرهنگ 
جدید و تغییر سبك زندگی هستند. میزان سوءمصرف 

مواد، خودکشی و سوءرفتار در آنها بیشتر است.
آموزش نامناس��ب: آنها به دلیل تف��اوت فرهنگی در 
برقراری ارتباط با مدرس��ه، معلم و همکالسی ها مشکل 
داشته و ممکن است متناسب با استعدادهای واقعی خود 

پیشرفت   نکنند.
کار سنگین و دس��تمزد کم: فقر و مهاجرت دست به 
دس��ت هم داده و زمینه را برای بهره کشی از افراد مهاجر 

فراهم   می کند.
عدم برخورداری از تسهیالت فرهنگی در جامعه: آنها 
در استفاده از کلوپ های فرهنگی، ورزشی و تفریحی به 

دلیل تفاوت های فرهنگی مشکل خواهند داشت.
ازدواج های ناموفق: آنها باید یا با همتایان مهاجر خود 
ازدواج کنند یا با اف��رادی از مبدأ که وض��ع اقتصادی - 
اجتماعی پایینی دارند. در هر دو حالت وضع ثبات تاهل 

آنها متزلزل است.
نگاه مجرمانه به مهاجران: فقر به خودی خود بستر را 
برای بسیاری از جرم ها باز می کند. اضافه شدن مهاجرت 
به آن یعنی احتماال ش��بکه اجتماعی نامناسب و ارتباط 
با افرادي که مولد نابهنجاري هاي اجتماعي هس��تند و 
احتمال افزایش رفتارهای مجرمانه. این نوع نگاه،  چیزي 
است که اغلب مردم هنگام شنیدن کلمه مهاجر،  آن را به 
خاطر مي آورند و همین نگاه است که مي تواند به طرد و 

انزوای اجتماعي بیشتر مهاجران منجر شود. 

مهاجرتباخانوادهچهميكند؟

تربیت
کارکردن این روزها زن و مرد نمي شناسد. چه پدر 
باش��ي و چه مادر ، محکوم به کار در چندین شیفت 
کاري هس��تي تا بتواني با مش��ارکت س��ایر اعضاي 
خانواده، نیازهاي اقتصادي خانواده را برطرف سازي و 
رو به سوي آینده حرکت کني. مادران شاغل پدیده اي 
نو ظهور نیس��ت اما پدیده اي اس��ت ک��ه گاه دلیلي 
مي ش��ود بر فقدان ارتباط با فرزند. فرزندانتان نیاز به 
مادر دارند، حتي مادري شاغل.توصیه هایي وجود دارد 
که مي توانید با انجام آن جلوي بسیاري از آسیب هاي 
اجتماعي که فرزندانتان به واس��طه ع��دم حضورتان 
در کنار آنها، دچار مي ش��وند را برطرف کنید. در زیر 

نمونه هایي را متذکر مي شویم:
� مادران خان��ه دار لزوما وقت کاف��ی برای توجه به 
نیازهای فرزندان ش��ان نمی گذارند. توجه به نیازهای 
کودکان بیشتر از اینکه به خانه ماندن یا کارکردن ربط 
داشته باشد به درك ش��ما از این مساله مربوط است. 
اینکه کودك تان باید آم��وزش ببیند یا خوب تربیت 
شود به طرز فکر شما و شیوه هایی که برای آموزش به 
کار می برید، وابسته است نه به زمان و مکانی که برای 

آموزش و تربیت فراهم می کنید.
فرض کنی��د می خواهید یك نکته آموزش��ی مثل 
جمع کردن اس��باب بازی ها و کمك در چیدن سفره 
شام را به کودك تان یاد بدهید. آموزش این مساله هیچ 
ربطی به وقت کافی شما برای سروکله زدن با کودك 
ندارد. اینکه با احترام به کودك ت��ان بگویید: »عزیزم 
من خیلی خوشحال می شوم که تو وسایلت را از روی 
زمین جمع کنی«، به جای اینک��ه بگویید: »چند بار 
بگویم وسایلت را از این جا بردار« ، ربطی به کار کردن 
ش��ما ندارد و فقط دو مدل رفتاری مختلف است که 

تاثیرآموزشی متفاوتی ایجاد می کند.
اغلب همین نکته های س��اده و کوچك هستند که 
رفتارهای پایدار کودك را می سازند، طرز فکر کودك 
را شکل می دهند و به موارد پیچیده تری تعمیم داده 
می ش��وند. بنابراین اگر کودك ش��ما کمی بهانه گیر 
اس��ت، بدرفتاری می کند، بی توجه اس��ت، از چیزی 
می ترسد، حساس است یا دچار اختاللی جدی شده 
است، به نحوه رفتار ش��ما مربوط است نه کارکردن و 

در خانه نبودن! 
� هر ش��ب قبل از خ��واب بهترین زمان ب��رای این 
اس��ت که با کودك درباره چیزهایی که او را ناراحت یا 
خوشحال کرده است حرف بزنید. سعی کنید به جای 
تالش برای حل مس��اله فقط ش��نونده باشید. سپس 
به جای افس��وس خوردن یا تلقین احس��اس ناتوانی 
درخودتان ک��ه چرا نمی توانید به کودك تان بیش��تر 
یا بهتر کمك کنید، درباره چیزهایی که خوشحال یا 
ناراحت تان کرده حرف بزنید. حرف زدن درباره اتفاقات 
خوشایند یا ناخوشایندی که در طول روز برای هردوی 
شما افتاده اس��ت، صمیمیت بیشتری در رابطه مادر� 
فرزندی ایجاد خواهد کرد و هر دوی شما درك بهتری 

از روزی که دیگری گذرانده است پیدا خواهید کرد.
�  گاهی یادداشتی برای کودك تان روی در یخچال، 
زیر بالش یا روی آینه اتاقش بگذارید تا نش��ان بدهید 
مراقبش هس��تید و ب��ه او توجه می کنی��د. اگر مادر 

پرمشغله ای هستید و بیشتر ساعت های روزرا  بیرون 
از خان��ه می گذرانید، ی��ا اگر در خان��ه ذهن تان مدام 
درگیر کار است، کم حرف می زنید و با کودك تان کم 
بازی می کنید، باید به دنبال راه هایی برای نشان دادن 
توجه و مراقبت از کودك تان باشید. نوشتن روزانه یك 
یادداشت کوتاه یا نقاشی های ساده به او می فهماند که 
حواس تان به او هست. قبل از اینکه کودك به رویتان 

بیاورد که شما بی توجه بوده اید، دست به عمل بزنید.
�  همیش��ه فرصتی س��ه ثانیه ای ب��رای به آغوش 
کش��یدن فرزندتان وج��ود دارد. این فرص��ت کوتاه 
اما تاثیر گذار را از دس��ت ندهید. آغوش شما فرصت 
جبران بس��یاری از محرومیت هاس��ت. آغوش شما 
فرصتی برای بخش��یدن یك رفتار بد کودك است و 
می تواند خأل زمان طوالنی ای را که در کنار فرزندتان 
نبوده ای��د، جبران کند. دفعه دیگ��ری که کودك تان 
را به آغ��وش گرفتید، تاثی��ر آن را در آرامش خودتان 

و احس��اس رضایت کودك تماشا کنید. قبل از اینکه 
به س��رکار بروید، چندین بار در طول  زمانی که باهم 
در خانه هستید و ش��ب ها قبل از خواب، کودك را به 
آغوش بگیرید. مطمئن باشید هر دوی شما احساس 

خوبی خواهید داشت.
�  ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در هفته، برای اینکه توجه ویژه ای 
به کودك تان بکنید، خیلی س��خاوتمندانه نیست اما 
همین قدر هم برای اینکه کودك تان احساس هویت 
بکن��د و از اینکه م��ورد توجه قرار گرفته خوش��حال 
ش��ود، الزم است. اگر ش��ما وقتی را برای گوش دادن 
به حرف هایش و شنیدن نظراتش بگذارید، او خیلی 

احساس خوبی خواهد داشت.
شما می توانید این فرصت را در همه زمان هایی 
که ب��ه راحت��ی در ط��ول روز می س��وزند فراهم 
کنید. وقتی مش��غول رس��یدگی به کارهای خانه 
یا آش��پزی هس��تید با کودك حرف بزنی��د. از او 
سوالی بپرسید یا بخواهید در کارها به شما کمك 
کند تا ارتباط بیش��تری با هم داش��ته باشید. اگر 
نگران این هس��تید که وق��ت کافی ب��رای بازی، 
آموزش و رس��یدگی به فرزندت��ان ندارید یادتان 
باش��د که این زمان همیش��ه موقع کارهای خانه 
و انج��ام عادت ه��ای روزم��ره وج��ود دارد، فقط 
ش��ما به آن توج��ه نمی کنید. متناس��ب با س��ن 
کودك تان همیش��ه کاره��ا و فعالیت هایی وجود 
دارد که موقع انج��ام کارهای خان��ه می توانید به 
آنه��ا بپردازید یا درباره ش��ان با هم ح��رف بزنید.

�  برای اینکه از اضطراب و نگرانی خودتان بکاهید، 
به جنبه های مثبت کار ک��ردن توجه کنید. خودتان 
را به خاطر توانایی مدیریت چندین کار در یك زمان 
تحسین کنید. به جای احساس گناه به این نکته توجه 
کنید ک��ه می توانید فرصت های ت��ازه ای با کارکردن 
برای فرزندتان فراهم کنید.  یك زن موفق شاغل یك 
الگوی مناسب برای فرزندش خواهد بود؛ به ویژه اگر 
شما فرزند دختری داشته باشید. این نکته را فراموش 
نکنید که به عنوان یك مادر، همیش��ه مورد تحسین 
فرزندتان هس��تید او شما را بیش��تر از آنچه که تصور 

می کنید الگویی افتخارآمیز می داند.

زنان شاغل و نحوه ارتباط با كودك

چگونهميتوانغيبتخوددرخانهرادورزد؟
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نگاه ویژه

براي انجام خیلي از کارها باید بزرگ بود،  بزرگي 
به معني فاصله گرفت��ن از دوران کودکي اس��ت. 
دوران کودکي ب��ا آرزوهایي همراه مي ش��ود که 
رسیدن به آنها را در بزرگسالي باید جست وجو کرد. 
مثال به تنهایي سفر رفتن، یا دیر وقت به خانه آمدن 
و بازخواست نشدن، رفتن به مهماني هاي دوستانه 
و سینما و تئاتر، کس��ب درآمد و خرید کردن هر 
آنچه که مي خواه��ي. همه این موارد بخش��ي از 
خواسته هایي است که ممکن است یك کودك را 
چشم به راه رسیدن بزرگسالي کند. اما انگار به این 
اقالم باید موارد دیگر را هم اضافه کرد. مثال این که 
براي دیده ش��دن در مباحث اجتماعي باید بزرگ 
شوي و هنوز کمتر کسي است که بیاید و در رابطه 
با جامعه شناسي کودك صحبت کند یا براي این که 
در روند قانون گذاري به بحث محوري تبدیل شوي 
و آنچنان که الزم اس��ت از خودت دفاع کني، باید 
زورت برس��د و این به معني بزرگسال شدن است. 
)هرچند بزرگسال بودن نیز به معني تضمیني براي 

دیده شدن نیست.(  
وقتي کودك باش��ي و در خانواده اي قرار گرفته 
باش��ي که انواع خش��ونت ها بر تو اعمال مي شود، 
 نمي داني باید ب��ه کجا مراجعه کن��ي و اصال این 
آگاهي در تو شکل نگرفته اس��ت که مي تواني از 
آن شرایط جدا ش��وي، مثال مربي مهدکودك در 

کنار ش��ماره تلفن اورژانس 
و آتش نش��اني یاد نمي دهد 
که اگر پدرت به هر دلیلي تو 
را هر روز کت��ك مي زند، کار 
اشتباهي اس��ت و نباید این 
اتفاق بیفتد و ش��اید این بار 
مفهوم خانواده دست وپا گیر 
مي شود و خانواده تبدیل به 
خط قرمزي مي ش��ود براي 
ورود قانون به عرصه خشونت. 
ش��اید قانون گذار و مجریان 
اج��راي آن با ت��رس و تردید 

انگشت اتهام را به سمت خانواده اي ببرند که کودك 
را دچار فشارهاي روحي و جسماني مي کند با این 
تصور که آن خانواده در ارتباط با کودك خود داراي 
اختیارات تام است. اما برخورد درست کدام است؟  
آیا کودکان تا به سن بزرگس��الي نرسند، باید هر 

رفتاري در خانواده را پذیرا باشند؟ 
آنچه که مرس��وم اس��ت، حضور بهزیستي در 
مواقع اعمال خش��ونت علیه کودکان اس��ت. در 
همین رابطه احمد مظفري، معاونت قضایي رئیس 
دادگستري استان تهران گفته است که همیشه 
قوانین درحمایت از افرادي که به نوعي آسیب دیده 
هس��تند، تصویب مي ش��ود؛ تابه ح��ال درجهت 
حمایت از ک��ودکان و نوجوانان، قوانین گوناگوني 
تصویب شده است که ازجمله این قوانین مي توان 
به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. 
این قان��ون 9 ماده دارد ک��ه حمایت هاي خوبي از 
کودکان به عمل آورده است. ازجمله این حمایت ها 
مي توان به معضل کودك آزاري یا کودکاني که  در 
معرض خطر هستند، اشاره کرد. براي مثال قبال 
در رابطه با جرایم خصوصي مخصوصا کودك آزاري 
نیاز به طرح دعوا توسط شاکي خصوصي بود و این 
شاکي خصوصي معموال کسي نبود جز والدین و 
سرپرس��تان کودك )که خودشان به نحوي مجرم 
و متهم هستند( که باید طرح دعوا مي کردند. لذا 
قانون گذار  س��ال 1۳81 کودك آزاري را از جرایم 

عمومي تلقي کرد که نیاز به شاکي خصوصي ندارد.
اما در  س��ال 8۷ بود که دول��ت تصمیم گرفت 
الیح��ه ای را برای حمایت از ک��ودکان و نوجوانان 
بی سرپرست و بدسرپرس��ت به تصویب برساند؛ 
الیحه ای که البته پس از ارایه به مجلس و تصویب 
توسط نمایندگان، زمانی که برای بررسی به شورای 
نگهبان ارس��ال ش��د، بارها با اش��کاالتی از سوی 
شورای نگهبان مواجه ش��ده و مجددا به مجلس 

بازگشت.
درنهایت و بعد از تمام این رفت و برگش��ت ها، 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست 
و بدسرپرست که به نام الیحه »فرزندخواندگی« هم 
شناخته می شود، مشتمل بر ۳۷ ماده و 1۷تبصره 
در جلسه علنی روز چهارشنبه دهم مهرماه 1۳9۲ 
مجلس  شورای  اسالمی تصویب ش��د و در تاریخ 
1۳9۲/۷/1۰ به تأیید ش��ورای نگهبان رس��ید. با 
قانون شدن این الیحه، بهزیستی می تواند پدران 
و مادران بی صالحیت را خلع ی��د کرده و کودکان 
را به ص��ورت دایمی در مراکز س��ازمان نگهداری 
کند،  اما آیا این اتفاق در رابط��ه با کودکاني که به 
هر نحوي داراي سرپرست بد هستند مي افتد؟  یا 
هنوز هم خانواده ها مي توانند هر گونه که بخواهند 

با فرزندشان برخورد کنند؟ 
از سویي دیگر دي ماه امسال قائم مقام معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی 
اعالم کرد: 1۳ ه��زار کودك 
بدسرپرس��ت در خانواده ها 
ساماندهی شده اند. سازمان 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای 
انجام ش��ده زمین��ه زندگی 
این ک��ودکان درون خانواده، 
را فراه��م  نزدی��ك  اق��وام 
ک��رده به طوری ک��ه تاکنون 
1۳ هزار کودك از این طریق 

ساماندهی شده اند.
الوند تأکید کرد: مددکاران 
بهزیس��تی بعد از واگ��ذاری کودك ب��ه خانواده 
جایگزین، اقوام یا فرزن��د خواندگی، به طور مرتب 
هفتگی و ماهیانه بر نحوه نگهداری کودکان نظارت 
کافی دارند و البته حمایت ه��ای الزم را نیز انجام 
می دهند. قائم مقام معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیس��تی از پرداخت 1۷5 هزار توم��ان در ازای 
نگهداری هر کودك در خانواده جایگزین خبر داد 
و گفت: چنانچه کودك بد سرپرست در خانواده ای 
نگهداری شود که ش��رایط مالی مناسبی نداشته 
باش��ند با نظر مددکاران، ماهیانه مبلغی به عنوان 

کمك خرج کودك به خانواده پرداخت می شود.
اگر ارایه این آمار مانند س��ایر آمار اعالم ش��ده 
فراز و فرود نداش��ته باشد؛ شنیدن این خبر خوب 
اس��ت، این که 1۳ هزار کودك بدسرپرس��ت حاال 
دوباره صاحب خانواده شده اند خوب است، این که 
کودکان خود را داراي متولي بدانند،  خوب اس��ت 
اما آنچه عمال ش��اهد آن هس��تیم این اس��ت که 
بهزیستی، بچه هایی را که مورد سوءاستفاده قرار 
می گیرند از خانواده ها جدا می کن��د و خانواده ها 
طبق قانون قادرند دوباره آنها را از بهزیستی تحویل 
بگیرند و بازهم روز از نو و روزی از نو. حاال وقت آن 
رسیده اس��ت که قوانین مصوب را در مرحله اجرا 
ببینیم،  هرچند که موضوع این قوانین کودکاني 
باشند که نمي توانند به خوبي بزرگساالن از حقوقي 

که دارند دفاع کنند. 

اقتصاد منزل

امشببازشامچیبخوریم؟!
قاطعانه می تونیم بگیم که سوال همه مادرا اینه 
که شب ش��ام چی بخوریم؟ مخصوصا خانم های 
ش��اغل که وقت الزم و کافی برای پخت یه غذای 
س��الم و عال��ی رو ن��دارن. نگی��د ک��ه دوای درد، 

فست فوده.
 بله! من میخوام به ش��ما بگم، اینطور نیس��ت. 
میش��ه در کمترین زمان ممکن هم غذایی سالم 
برای اعضای خانواده تهیه کرد. قدیم ترا مادرا روشی 
داش��تن به عنوان پخت غذاهای تک��راری. به این 
معنی که در طول هفته غذاهای تکراری رو درست 
می کردن و کمی هم تغییرش م��ی دادن که زیاد 
تو ذوق نزنه. مثل انواع آبگوشت ها و آش ها... خب 
این راه حل برای ذائقه متفاوت بچه های امروزی و 
همسراتون قطعا جالب نیس و خسته کننده است؛ 

کاری که میش��ه کرد اینه که برید س��راغ فریزر و 
ازش کمك بخواین! چطور؟! به این صورت که در 
روز تعطیل کاری تون یا اول ماه یا روزی که خرید 
خونه رو انجام میدین مقدار زی��ادی از حبوبات و 
سبزیجات رو بخرین و به صورت نیم پز فریز کنین 
و در کنارش از اسپاگتی ها و پنیرها و امثال آنها هم 
می تونین استفاده کنین که سریع آماده می شن 
و خوش��مزه هس��تن و غذاتون رو به جلوه میارن، 
اینطوری با آشپزی کمی خالقانه در کمترین وقت 

می تونید به خونواده غذای سالم و خوشمزه بدین.
اینطوری هر ماه می دونید چه چیزهایی بخرین 
و با چه هزینه ای و این که می تونین با چیزهایی که 
می خرین یه برنامه غذایی درست کنین و هر کدوم 

که مورد استقبال بیشتر قرار گرفت رو تکرار کنین.
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تالقی

5هزارمرجاندریایی
حتما حکایت عاش��ق ش��دن در یك نظر و در 
یك دی��دار را ش��نیده اید. فرجام چنین عش��ق 
خلق الساعه ای چه می تواند باشد؟ اصال این حکایت 

را که شیرین نقل می کنید، بخوانید: 
عاشق هم شده بودیم. هر دو خانواده برای تفریح به 
شمال رفته بودیم و من در ساحل داریوش را دیدم. پسر 
خیلی خوبی بود. در آن چند روز مفصل با هم صحبت 
کردیم و وقتی به تهران آمدیم قرار ازدواج گذاش��تیم. 
پدر و مادرهایمان مخالفتی نکردند وقتی از من درباره 
مهریه پرسیدند چون من و داریوش کنار دریا با هم آشنا 
ش��ده بودیم، مهریه ام را 5 هزار مرجان دریایی تعیین 

کردم. آن روزها در ابرها سیر می کردم. چه می دانستم 
دعوایمان می شود. از کجا می دانستم تا این حد با هم 
اختالف سلیقه داریم، مادر هیچ زمینه ای با هم تفاهم 
نداریم. کارمان شده دعوا، جنگ و جدال. 5هزار مرجان 
دریایی را که حق ام اس��ت می خواهم به اجرا بگذارم تا 
درس ادبی به شوهرم بدهم.  حاال اگر شیرین و داریوش 
به روز اول دیدارشان برگردند آیا عاشق هم می شوند؟ 
آیا باید این تجربه را انجام می دادند تا به عواقب ازدواج 
بدون ش��ناخت و تحقیق پ��ی ببرند؟ آی��ا خانواده ها 
نمی توانس��تند ب��ه آن دو مش��اوره مناس��ب بدهند. 
تکلیف آن بیچ��اره 5 هزار مرجان دریایی چیس��ت؟

5

كودكي، دليل محكمي براي نديده شدن نيست! 

خانوادههايجایگزینوكودكانيكهبازپسگرفتهميشوند

آنچه عمال شاهد آن هستيم 
اين است كه بهزيستی، بچه هايی 

را كه مورد سوءاستفاده  قرار 
می گيرند از خانواده ها جدا 

می كند و خانواده ها طبق قانون 
قادرند دوباره آنها را از بهزيستی 
تحويل بگيرند و بازهم روز از نو 

و روزی از نو


