
 آغاز اجرای طرح مدرسه آماده
 در 420مدرسه شهر تهران

  معاون دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد:  
1400مدرسه باالی 40 سال در تهران فعالیت می کند

ش�هروند| اج��رای مرحله نخس��ت طرح 
مدرس��ه آماده با هدف ارتقای آمادگی مدارس 
ش��هر تهران در مواجهه با ح��وادث و به منظور 
افزایش ایمنی و توانمندسازی دانش آموزان، با 
مشارکت 420مدرس��ه در تهران کلید خورد و 
قرار است تا پایان  سال در یک هزار مدرسه شهر 

تهران اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران ش��هر تهران، مرتضی طالیی 
نایب رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران در 
نشست اجرایی طرح مدرسه آماده که در محل 
س��الن کنفرانس باغ موزه دفاع مقدس برگزار 
شد، با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای ایمنی 
مدارس گفت: تغییر س��بک زندگی و برطرف 
س��اختن مش��کالت فرهنگی و اجتماعی باید 
براس��اس رهنمودهای مقام معظم رهبری در 

دستور کار قرار گیرد.
او اف��زود: باید با وس��عت نظ��ر و ب��ه دور از 
تنگ نظری حقای��ق و واقعیت ه��ای جامعه را 
ترس��یم نماییم و براس��اس آن به مش��کالتی 
همچون نب��ود تمایل ب��ه فعالیت های جمعی، 
بی نظمی، قانون گریزی و ترجیح منافع فردی 
ب��ه منافع جمعی بر مش��کالت غلب��ه نماییم. 
به عن��وان مثال بح��ران آب ک��ه ام��روز با آن 
مواجه ایم ریشه در غفلت های گذشته ازجمله 

اتالف انرژی و برنامه ریزی و مدیریت دارد. 
طالیی با اشاره به آن که درحال حاضر نیمی 
از مدارس کشور از اس��تانداردهای ساختمان 
مقاوم و ایمن برخوردار نیس��تند، گفت: این در 
حالی اس��ت که با توجه به غلبه بافت فرسوده 
در شهر تهران وقوع یک زلزله شدید در تهران 
می تواند حتی ت��ا یک میلیون کش��ته برجای 

بگذارد.
در ای��ن نشس��ت همچنین احم��د صادقی 
رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران 
شهر تهران با اش��اره به مخاطره زلزله در شهر 
تهران و ضرورت آمادگی شهروندان از یک سو و 
تمامی نهادهای دولتی و عمومی از سوی دیگر 
گفت: تجربه نشان داده است که دانش آموزان از 
آسیب پذیرترین افراد جامعه هنگام وقوع زلزله 
به ش��مار می آیند و اگر زلزل��ه در زمان فعالیت 
م��دارس رخ ده��د،؛ در صورت آم��اده نبودن 
مدرسه معلمان و دانش آموزان، میزان تلفات و 

خسارات قابل توجه خواهد بود.
وی اف��زود: از یک میلی��ارد و 200 میلی��ون 
دانش آم��وز در پای��ان  س��ال2014 در حدود 
875 میلیون دانش آموز در جه��ان در مناطق 

دارای خطر لرزه خیزی زندگی می کنند.
وی با اشاره به کودکان باقی مانده در حوادث 
پیشین افزود: شاهد این امر هستیم که کودکان 
باقی مانده در حوادث پیش��ین تا پایان عمر از 
مشکالت جسمی رنج می برند و ما باید با طرح 

مدرسه آماده این خسارت ها را کاهش دهیم. 
دکترصادق��ی در ای��ن خص��وص ک��ه باید 
استراتژی ملی به سمتی برود که بتوان مدرسه 
ایمن و تاب آور داش��ته باش��یم، تأکی��د کرد: 
ایران در همایش تاب آوری و مقاوم س��ازی که 
در  س��ال۹۳ در س��ندای ژاپن برگزار شد خود 
را متعهد دانس��ت ک��ه مدارس ش��هر تهران را 

ایمن سازی کند. 
رئیس سازمان پیش��گیری و مدیریت بحران 
ش��هرداری تهران گفت: بای��د بتوانیم در طرح 
مدرسه آماده شهر تهران پیشگام باشیم و این 
تجربیات را در س��طح بین الملل به اش��تراک 

بگذاریم. 
1400مدرسه باالی 40 سال در تهران

در ادام��ه نیز محمت اکدوغ��ان معاون دفتر 
اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران گفت: 
ایران در زمینه نوس��ازی مدارس دستاوردهای 
بزرگ��ی داش��ته اس��ت. هی��چ کش��وری را 
نمی شناسم که 2 درصد از بودجه ساالنه کشور 

را صرف بازسازی مدارس کند. 
او افزود: س��ازمان ملل در م��ورد مدارس دو 
مقوله را مد نظ��ردارد. اول این که همه کودکان 
حق دسترسی به آموزش را دارند و دوم این که 

همه کودکان حق ایمنی و بقا را دارند. 
او با اش��اره به لزوم نوسازی مدارس در تهران 
تصریح ک��رد: هم اکنون حدود 1400مدرس��ه 
باالی 40 س��ال در ته��ران وج��ود دارد. ما باور 
داریم این مدارس باید نوس��ازی ش��وند و برای 

آنها برنامه تاب آوری تدوین شود.
نماینده دفتر س��ازمان ملل در تهران با اشاره 
به این که نوس��ازی م��دارس تنه��ا از وظایف 
دولت ها نیس��ت، گفت: وقتی ما ب��ه این مقوله 
در جهان نگاه می کنیم، نوسازی مدارس فقط 
مسئولیت دولت ها نیست و همه شهروندان در 
این مسأله دخیل هستند و خیلی مهم است که 

هر کسی مسئولیت خودش را بشناسد. 
وی گفت: کودکان و نوجوانان باید بدانند در 
زمان وقوع حوادث چ��ه اقداماتی انجام دهند و 
مس��ئولیت این آموزش برای والدین بیشتر از 

مدارس است. 
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روي خط خبر گزارش

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس: 

زباله بیمارستانی، 50 مترمکعب از 
خاک را برای همیشه آلوده می کند

خانه ملت| س��خنگوی کمیس��یون بهداشت و 
درمان در مجل��س، با بیان این ک��ه وضع کلی امحا 
پس��ماندهای بیمارس��تانی مثبت اس��ت، گفت:  
زباله های بیمارستانی می تواند 50 متر مکعب از خاک 
را برای همیشه آلوده کند و از بین ببرد. محمدحسین 
قربانی درباره وضع پسماندهای بیمارستانی، ادامه 
داد:   براس��اس نظر ش��ورایعالی محیط زیست همه 
بیمارستان ها موظف شده اند تا امحا زباله های عفونی 
را در محیط بیمارستانی داشته باشند. نماینده مردم 
آستانه اشرفیه در مجلس، با یادآوری این که بازگشت 
زباله های عفونی به چرخه محیط زیست آسیب های 
بسیاری به محیط زیس��ت وارد خواهد کرد، گفت: 
باید توجه داش��ت که پس��ماندهای بیمارستانی از 
پرخطرترین زباله هاست که آلودگی هوا و همچنین 
آلودگ��ی آب ایج��اد می کن��د و درواقع خس��ارات 

جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کنند. 

نخستین ببر سفید آلمانی وارد ایران شد
ایرنا| مدیرعامل مجتمع ورزشی تفریحی پارک 
ارم سبز گفت:   نخستین ببر سفید آلمانی وارد ایران 
شد. ایرج جهانگیر ادامه داد: این ببر سفید بعد از انجام 
مراحل ترخیص از گمرک تهران به باغ وحش پارک 
ارم انتقال داده می شود. او با بیان این که این نخستین 
ببر سفیدی است که وارد ایران شده است، گفت: این 
ببر سفید با جنسیت ماده چهارساله است که بعداز 
یک ماه قرنطینه در باغ وحش ارم برای بازدید عموم 
به محل نگهداری دایمی خود انتقال داده خواهد شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید 
سازمان حفاظت محیط زیست هم در این باره گفت: 
باغ وحش پارک ارم، س��وم دی ماه  س��ال گذشته 
درخواست ورود ببر سفید به کش��ور را به سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت ارایه داد که درنهایت بعد 
از بررسی های الزم هفته گذش��ته مجوز ورود این 
حیوان صادر و با این امر موافقت شد. علی تیموری 
درخصوص نحوه انتق��ال و نگهداری ای��ن ببر در 
باغ وحش پارک ارم گفت: نظارت و بازدید های الزم 
از محل نگهداری این حیوان انجام ش��ده و فرآیند 
انتقال آن به محل نگهداری و شرایط زیستی آن با 
نظارت کامل سازمان حفاظت محیط زیست انجام 

می شود.
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اعجاز گرم گفت وگو
 با این حال و در آن ش��رایط سیاسی رقت انگیز در 
عصر قاجاریه و اوضاع نابسامان مملکت )بی سوادی، 
خرافه، بیماری، ناامنی و ...( و تمرکز بیش از  80 درصد 
جمعیت در روستاها، کمال الملک توانست با تواضع 
و قدرت در یک س��وی آن مکالمه فرهنگی- هنری 
با اروپا بایستد. عالوه بر این و مهم تر از همه، زیستن 
استاد را در شرایطی محدود و بسته نباید از نظر دور 
داشت. در عهد قاجاریه، ایران در شرایطی منقبض 
و منفعل و در دامان سنت هایی دست وپاگیر به سر 
می برد و از منظ��ر جامعه شناس��ی مختصات یک 
community را داشت و تا رسیدن به مختصات 

یک society راه بسیاری هنوز در پیش بود.
برای نسل های امروزی که در درون یک ساختار 
م��درن اجتماع��ی  )جامع��ه( society  زندگی 
می کنند، تصور زیس��تن در محدوده های تنگ و 
افق های بسته یک س��اختار عشیره ای )جماعت( 
community  ناممک��ن اس��ت. در آن زمان��ه، 
هنرمند دریافت کننده موظف و منفعل س��نت ها 
بود و تصور غیرآن اصال به مخیل��ه اش هم خطور 
نمی کرد. او وظیفه داشت تا مجموعه ای از عناصر 
و مفاهیم آزموده شده و به تأیید رسیده را همچون 
میراثی خدشه ناپذیر دریافت کند و امانت دارانه به 
نسل بعدی منتقل کند. این که چنین میراثی چه 
کیفیتی داش��ت و بر آنچه می گذش��ت در درجه 
نخست به سطح س��لیقه حاکمان و در درجه دوم 
به مهارت و قریحه هنرمندان بس��تگی داش��ت. 
اگر سلیقه حاکم و مهارت هنرمند در سطح عالی 
بود، میراث و سنت در مسیری رو به تعالی حرکت 
می کرد و  ای بس��ا تکان ها و تحوالتی را نیز تجربه 
می کرد اما اگر سلیقه حاکم س��طح نازلی داشت، 
مهارت هنرمندان چندان کارس��از نب��ود و مجال 
خودنمایی ه��م نمی یافت. مفه��وم »روح زمانه« 
در ش��رایط ماقب��ل society، مفهومی عمودی 
و مقرر ش��ده بود که به »جماعت« دیکته می شد. 
اص��ال در دوران community چیزی به نام نقد 
وجود خارجی نداشت. در آن دوران مفهوم سلیقه 
همان کاربردی را داشت که در ساختارهای مدرن 
اجتماعی و در دوران ما برعهده نقد اس��ت. بدیهی 
است که در آن شرایط فقط عده ای خاص صالحیت 
برخورداری از سلیقه را داشتند و بالطبع جماعت 
فاقد سلیقه به حساب می آمدند. با چنین رویکردی، 
کمال الملک را باید در زمره افراد مؤثری به حساب 
آورد که در تحول چشم انداز روحی و فرهنگی زمانه 

خود نقش داشته است.

سودابه، ۲۲ ساله، محله نوبنیاد ساری
یک خانه که »خانه« نیس��ت. یک دختر چهارساله 
که برای بازی در زمین خیس از باران، جز سنگ، چیز 
دیگری نمی شناسد. یک پسر 10 ساله که هر روز برای 
وارد ش��دن به خانه ای که خانه نیست، باید مراقب مار 
درازی باشد که هم خانه جدیدشان شده. یک مادر 22 
ساله که خانه نیست؛ رفته پی مواد و »کار«. یک پدر ۳0 
ساله که کمپ است با جیبی که مخدر ها سال هاست 
در آن النه کرده اند. یک زندگی، که »زندگی« نیست؛ 
زیر این باران تند ظهرگاهی، با این هوای سرد، در محله 
»نوبنیاد«، زیر نگاه ماموران پلیس��ی که پدر را همین 

چند وقت پیش گرفته اند و برده اند. 
در حاش��یه س��اری، مرکز یکی از پرجمعیت ترین 
اس��تان های ش��مالی ایران، محله هایی هست که به 
سرتاس��ر ایران »آدم« صادر می کنند، به انواع و اقسام؛ 
معتاد، گدا، دزد، کارگر جنسی. »نوبنیاد« که قبال آن 
را »جانبازان« می گفتند، یکی از همین محله هاس��ت 
و »سودابه« ی 22 س��اله که امروز از صبح بیرون رفته 
و هنوزنیامده، یکی از زنانی است که حاال مددکار ها او 
را یکی از آس��یب دیده ترین زنان »نوبنیاد« می دانند. 
»محمد« 10 س��اله و »شکوفه« چهارس��اله که کنار 
خط آهن گرگان – تهران که محله را از جاده س��اری 
– قائمش��هر جدا می کند، بازی می کنن��د، بچه های 
»س��ودابه« اند. باران تند می بارد و آنه��ا در هوایی که 
نه زیاد گرم است و نه خیلی س��رد، دور درخت هایی با 
برگ های تازه می گردند و علف هایی را زیر پا له می کنند 
که بهار تازه برایش��ان آورده. وس��یله بازی آنها سنگ 
است؛ سنگ های ریز، س��نگ های درشت. به هم پرت 
می کنند و ترس��ی از آن ندارند. یکی به سر می خورد، 
یکی به پا و بعد که دردش��ان می آید، فحش های ریز و 
درشت راه شان را از دهانشان باز می کند. »عمو میالد« 
را که عموی تازه آنهاست و مددکار جمعیت امام علی)ع( 
س��اری وقتی می بینند که دیگر دمپایی هایشان بین 
ِگل های کنار خط آهن گم ش��ده. با پای برهنه از سر و 
کول او باال می روند، به او به نشانه بازی، سنگ می زنند و 
پا هایش را نیشگون می گیرند. بازی بچه های »نوبنیاد« 
س��خت اس��ت؛ بازی هایی که زور زیادی می خواهد. 
»محمد« با آن لباس سفیدی که باران و ِگل، چرکش 
کرده و »ش��کوفه« با آن پاهای برهن��ه ای که هم روی 
س��نگ می رود ه��م خرده شیش��ه های روی زمین، 
می گویند مادرشان خانه نیست و باید در خانه منتظرش 
ماند. خانه آن ها، یک مربع است با دیوارهای بلوکی که 
یک باغچه کوچک آن را از جاده خاکی روبه رویش جدا 
می کند؛ باغچه ای که »محمد« همین دیروز یک مار 
دراز را در آن دیده و با ترس جایش را نش��ان می دهد. 
»همین جا بود. تا اومدم یکی رو صدا کنم بکشدش، در 
رفت. خیلی دراز بود.« بعد از باغچه چند پله سیمانی 
هست که حیاط را به خانه می رساند؛ خانه که نه، یک 
اتاق ۹ متری کوچ��ک که ن��ه در دارد، نه پنجره؛ یک 
س��وراخ بزرگ که پرده کثیف بلندی آن را پوش��انده، 
تنها راه نفس »س��ودابه« و دو بچه اش است. اتاق، آب 
و برق و گاز ندارد و بو همه جا را برداش��ته. بو بیشتر از 
مدفوع سگی می آید که اسمش را »پاپی« گذاشته اند 
و دراز به دراز روبه روی در خوابیده و حال پارس کردن 
هم ندارد. هنوز از »سودابه« خبری نیست. آنها کف اتاق 
یک موک��ت انداخته اند که رویش شیش��ه خرده های 
بازمانده از شیش��ه مربا که همین چن��د دقیقه پیش 
»شکوفه« آن را به دیوار زده و خرده کرده، ریخته است. 
»محمد« و »شکوفه« روی خرده شیشه ها می دوند و 
بازی می کنند. ش��کوفه با میله آهن��ی »عمو میالد« 
را می زند و با چاقو پش��تش را خط می اندازد. می گوید 
»با چاقو می زنم تا خون بیاد.« بعد »محمد« است که 
اتاق را جارو می کند و تعارف می کند که »خاله بفرمایید 
داخل« کنار رختخواب های دزدی، ظرف های یک بار 
مصرف غذا، خرده نان های خش��ک و البته بوی تندی 
که ماندن را س��خت می کند، باید جایی پیدا کرد برای 
نشستن. هنوز چیزی نگذشته که مسئول بسیج محله 
و مامورهای پلیس می رسندد؛ آمده اند ببینند این جا 
چه خبر است. مامور سگ را که می بیند می گوید »چرا 
اینها سگ نگه می دارند، سگ نجس است« و بعد »عمو 
میالد« می گوید وقت رفتن است. آنها مشکوک شده اند 
به ورود غریبه ها در محل، آن هم زیر این باران تند که 
بی امان می بارد و ابر ها صدای غرششان، »نوبنیاد« را پر 
کرده. همینجاست که »سودابه« کم کم از راه می رسد. 
زن الغراندام س��بزه ای که یک دندان جلو ندارد و یک 
ظرف ماکارونی رنگ و رو رفته در دست دارد. »سودابه« 
یکی از معروف ترین زنان »نوبنیاد« است. زنی که در 1۳ 
س��الگی با »عبداهلل« ازدواج کرد، شش بار حامله شد، 
دو بار بچه هایش را س��قط کرد، دو بچه اش را فروخت 
و یک��ی را داد که بهزیس��تی ببرد. »عبداهلل«، ش��وهر 
س��ودابه را هفته پیش همین مامور ها با مواد گرفته اند 
و به کمپ فرس��تاده اند. مامور خودش این را در مقابل 
نگاه های ش��کوفه و محمد می گوید: »با خودش مواد 
داشت، فرستادیمش کمپ« »سودابه« هنوز نیامده، 
شروع می کند به حرف زدن. از خانواده اش می گوید که 
تهرانند و از وقتی او و »عبداهلل« معتاد ش��ده اند، به آنها 
سر نمی زنند: »خواهرشوهرام هم ساری ان، وضعشون 
هم خوبه ولی هروقت عبداهلل ت��رک می کنه، به خونه 
شون راهش می دن«.سودابه برای بچه هایش از مرکز 
گذری کاهش آسیب DIC یک ظرف ماکارونی آورده 
ولی آنها با همه گرسنگی ش��ان، ب��ه آن لب نمی زنند. 
»شکوفه« نداشتن قاشق را بهانه می کند و »محمد« 
راستش را دور از چش��م مادرش و در گوشی می گوید: 
»من از اینا نمی خورم، اینارو می دن به معتادا، خوشمزه 
نیست.« او به مادر معتادش می خندد. او مادر معتادش 
را دوس��ت ندارد.  »س��ودابه« که حاال بین زنان معتاد 
»نوبنیاد« یکی از   همان زنانی اس��ت که نه یک بار، دو 
بار بچه اش را فروخته، یک چوب دستش گرفته و تند 
تند راه می رود. عصبانی اس��ت. می گوید »س��وگند«، 

»شکوفه« را برده گدایی. می گوید خودش بچه هایش 
را نمی ب��رد گدایی، اما بقی��ه آنها را کت��ک می زنند و 
می برند. به همین دلیل است که چند ماه پیش، وقتی 
برای اولین بار »عبداهلل«، پدرش را گرفتند و به کمپ 
بردند، »محمد« طاقتش تمام ش��د و به مادرش گفت 
که می خواهد برود بهزیستی، چون بچه ها او را می زنند 
و به گدایی می برند. »س��ودابه« که یک دامن بلند پاره 
پوشیده و ناخن های پا هایش که سیاهند و رمق ندارند، 
از زیر آن پیداست، در جاده خاکی اصلی »نوبنیاد« خانه 
قبلی اش را نش��ان می دهد که یک چهاردیواری دو در 
دو متر بوده »توی خونه مون راحت زندگی می کردیم، 
اومدن بولدوزر انداختن، خرابش کردن. ش��وهرم هم 
توی خونه ب��ود اون موقع. خونه زندگی داش��تم، اثاث 
داشتم.« آنها سه روز اس��ت که به خانه جدید آمده اند. 
بعد از آن که خانه شان خراب شد، به یک چهاردیواری 
بی در و پیکر رفتند که آن جا هم نه آب داشت، نه برق نه 
گاز. »سودابه« و بچه هایش چند هفته ای آن جا ماندند تا 
این که تصمیم گرفتند از آن جا به خرابه دیگری بروند 
چون »صاحب آن چهاردیواری بی تربیت بود.« این را 
»س��ودابه« می گوید؛ از مردی که از نبودن »عبداهلل« 
سوءاستفاده کرده و او را اذیت می کرده است. او نمی داند 
بچه هایش چندسالشان است؛ »ش��کوفه« را دو ساله 
می داند و »محمد« را 10 ساله. باید کمی زمان بگذرد تا 
برسیم به موضوع اصلی. به سه فرزند دیگر »سودابه« که 
حاال دیگر نیستند. یکی از بچه هایش را بهزیستی برده 
و دو تای دیگر را »از بغلش گرفته و برده اند.« حاال هنوز 
از آن روز که طلبکارهای شوهرش آمدند و کوچک ترین 
بچه اش را با خود بردند، یک سال نگذشته. »عبداهلل« و 
»س��ودابه«، او را به 400 هزار تومان فروخته اند و کمی 
بعد از آن، یکی دیگ��ر از بچه هایش را 500 هزار تومان. 

»سودابه« حاال عالوه بر حسرت 
ندیدن بچه هایش، یک حسرت 
دیگ��ر دارد؛ این که بلد نبوده آنها 
را به قیم��ت باالتری بفروش��د: 
»من ک��ه نمی دونس��تم. تا حاال 
بچه نفروخته بودم. می گن بچه 
باالی یه میلیون تومان قیمتشه، 
ولی ما ارزون دادیمشون رفتن.« 
او هیچ نشانی از بچه هایش ندارد. 
نمی داند کجا هستند. نمی داند 
پدر و مادرهای جدیدش��ان چه 
کس��انی اند. نمی دان��د اصال پدر 
و م��ادر دارند یا ن��ه. »نمی دونم 

بچه هارو کجا بردن. ش��نیدم که می فروشنش��ون به 
خونواده های��ی ک��ه بچه ن��دارن. تازه خیل��ی باال تر از 
قیمتی که از ما خریدن؛ پنج شش میلیون. شنیدم که 

می برنشون تهران.«
 »سودابه« مثل بیش��تر زنان هم محله ای اش معتاد 
است. خودش می گوید »چندسال تریاک می کشیده 
ولی االن تریاک های محل خراب شده و حاال شیشه و 
دوا می کشد.« حاال همین طور که زیر باران نم نم و روی 
علف های تازه به��اری راه می رود و پایش توی ِگل گیر 
می کند، اخم هایش هم کم کم توی هم می رود. با چوبی 
که توی دستش است، به در و دیوار می زند، تند تند راه 
می رود و یاد بچه هایی که دیگر کنارش نیستند، ذهنش 
را به هم می ریزد؛ به خاطر همین است که شروع می کند 
به گالیه کردن، از زمین و زمان: »اصن تقصیر ما نیست. 
ما  هزار بدبختی داریم، دلمون نیم خواست دیگه بدبخت 
مواد بشیم. به جای این که به ما بگن مواد نکشین، نذارن 
مواد وارد بشه. قانون اول باید جلوی اونا رو بگیره. ما چه 
گناهی کردیم. خانواده های ما شکارچی ان، با تفنگ نون 
می خوریم. حاال که تفنگامون رو ه��م ازمون گرفتن، 
می گن غیرقانونی��ه. بازم می گم خ��دا بزرگه. من االن 
خونه ندارم، خونه مو خراب کرده ن، دزدا به سیم کابل 
و پنجره ش هم رحم نکردن و بردن. ما نه موادفروشیم 
نه قاچاقچی، فقط مصرف داریم. ما از خدامونه که نجات 
پیدا کنیم. اون روز که عبداهلل رو بردن، شکوفه و محمد 
داشتن خودشونو تیکه پاره می کردن. یه شوهر داشتم، 
اونم ازم گرفتن.« و بعد اش��ک است که پشت سر هم 
می آید. یکی، دوتا، سه تا و صورت »سودابه« را اشک ها 
برمی دارند:  »عبداهلل رو که بردن، رفتم یه چهاردیواری 
کرایه کردم، صاحبش دم به دقیقه می اومد می گفت یا 
کرایه رو زیاد کن یا یه طوری به من حال بده.« و گریه 
امان نمی دهد. گریه می کند و می گوید بیا برویم خانه 
»مریم« و حاال دیگر می توان دیوارهای نیمه کاره خانه 
»مریم« را از پشت اسکلت های خانه ها دید.  فروش بچه 
بین زنان آسیب دیده حاشیه ساری، دیگر تبدیل به یک 
موضوع جدی شده؛ این را »مهری خادمی« کار شناس 
ایدز اداره بهداش��ت اس��تان مازندران به »ش��هروند« 
می گوید. او می گوید که ابتال ب��ه اچ  ای وی )ایدز( هم 
در میان زنان معتاد ب��اردار به ویژه در آمل رو به افزایش 
است. »حاال روی هم ۳50 زن معتاد و کارگر جنسی در 
آمل و ساری به مراکز مشاوره بهزیستی می آیند و برای 
کنترل ایدز مشاوره می گیرند. در دو  سال اخیر، سالی 
دو سه تا زن باردار اچ  آی وی)ایدز( شناسایی می شوند. 

فروش کودکان بین این زنان یک مس��أله جدی است، 
به ویژه بین کارگران جنسی که خیلی جذاب نیستند 
و مشتری زیادی ندارند. آنها شیشه می کشند و باردار 
می شوند تا بتوانند جنین ش��ان را بفروشند و بتوانند 
درآمد داشته باشند. از طرف دیگر در مناطق حاشیه ای 
ساری و آمل دالل هایی هستند که این زنان را ترغیب 
می کنند که بچه دار شوند و سود هنگفتی دارند. من یک 
بار از یکی از این دالل ها درباره درآمدش��ان پرسیدم و 
او گفت که حدود هفت هشت میلیون برای هر بچه به 
او می رسد. حاال این که چقدر بچه ها را از آنها می خرند 

متفاوت است و دقیق مشخص نیست«.
مریم، ۳0 ساله، تنها در خانه

 »سودابه« با »مریم« دوست است. به او سالم می کند 
و م��ی رود، انگار گوش��ش زنگ خورده باش��د که این 
اطراف مواد پیدا می شود. »مریم«، زن ۳0 ساله ای که 
چند خانه آن طرف تر در یک خانه 12 متری در محله 
»نوبنیاد« ساری با یک حیاط کوچک که رفت و آمد به 
آن آسان است، زندگی می کند. »مهرانه« و »سوگند« 
نام بچه هایش است؛ بچه هایی که البته اولی دیگر این جا 
نیست و دومی اطراف خانه بازی می کند. آب را گذاشته 
روی بخاری برقی که جوش بیای��د و بخورد. این ناهار 
امروزش اس��ت. چیزی ندارد که بخورد. چایی و قوری 
هم ندارد. می گوید هیچی ندارم. قوز کرده، دست هایش 
به هم گرده خورده، خمار است و دنبال سیگار می گردد. 
خودش می گوید خمار نیس��ت. می گوید مواد باشد، 
می کش��د، نباش��د نمی کش��د. »خودمو زیاد وابسته 
نکردم به مواد. بقیه هرطور که باش��د، موادشونو تهیه 
می کنن ولی من نه. من اینجوری نیس��تم.« اما حال 
امروزش، چیز دیگری می گوید. او دو روز است که غذا 
نخورده و سیگار همدمش بوده است. روسری سبزش 
را می کشد جلو، می دهد عقب و 
می گوید خیلی خوش��گل بودم، 
خیلی. »من این ش��کلی بودم؟ 
نه. آن قدر خوش��گل ب��ودم که 
باورتون نمی ش��ه.« و بعد آلبوم 
عکس عروس��ی اش را از پش��ت 
بیرون می کش��د.  رختخواب ها 
آلبوم عکس چهار ورقه ای رنگ و 
رو رفته ای که دو عکس از نامزدی 
و دو عک��س از عروس��ی او را در 
خودش قایم ک��رده؛ آن روزهای 
خوب »مری��م« و »مه��ران« را. 
»ببی��ن این جا چقدر قش��نگم. 
عکسا بیشتر از اینا بود، همه شو خواهرشوهرم گرفت 
ازم.«   همان خواهرش��وهری که نخس��تین بار با او دم 
به مواد زد و بعد با ش��وهرش ادامه داد. »مریم« راست 
می گوید. او در عکس های عروس��ی اش، زیباست. زنی 
با ابروهای بلند، گونه های کشیده، چشم های درشت و 
لبی سرخ. مو هایش را مش کرده و باالی سرش درست 
کرده اند. تور عروسی هم هست و نگاهی که »مهران« 
به او می کند و س��ری که »مریم« به نشانه خجالت در 
یکی از عکس ها به زمین انداخته. آن روز ها حاال رفته اند. 
15 سال گذشته. خانواده ش��ان چهارنفره شده؛ البته 
تا همین دو ماه پیش. قب��ل از آن که مامور ها »مهران« 
را با خود ببرند و مددکارهای بهزیس��تی، »مهرانه« را. 
»مریم« 15 س��اله بود که ازدواج کرد و ش��وهرش که 
پسرخاله اش اس��ت، حاال دو ماهی می شود که کمپ 
اس��ت. مامور ها او را با مواد گرفته ان��د. دو ماه پیش 15 
مرد را از محله گرفتند و ش��وهر مریم یکی از آنها بود. 
ش��وهرش قبل این که به کمپ ب��رود، ضایعات جمع 
می کرد. »توی این دو ماه یه بار رفتم که ببینمش، ۳0 
تومن فقط کرایه ماشین دادم تا کمپ ولی راهم ندادن، 
گفتن باید صبح بیای. دنیا روی سرم خرابه ولی خونه 
نیس��ت. می گن چون معتاد بودم ازم گرفتنش. شاید 
راست می گن. ش��اید تو خونه مردم خوشبخت باشه، 
راحت باش��ه.« »مهرانه«، دخترش را هم بهزیستی به 
تازگی برده. دلیلش را درست به او نگفته اند یا گفته اند 
و او یادش نیس��ت. آنطور که »مریم« می گوید وقتی 
در خیابان ها درحال گدایی بوده، ماموران ش��هرداری 
او را گرفت��ه و تحویل بهزیس��تی داده اند. غصه حاالی 
او شده مهرانه که نیس��ت و او نمی تواند برش گرداند: 
»آنقدر غم و غصه دارم که دلم پر خونه. اصال نمی دونم 
کجاست، چیکار می کنه. پولم ندارم برم دنبالش بگردم 
و بینمش.« دارد حرف می زند که سودابه می آید. با هم 
طوری حرف می زنند که کسی نفهمد درباره مواد حرف 
می زنند. مریم و سودابه امروز دست خالی مانده اند. پولی 
نیست برای خرید مواد. سیگار اما هست. از قبل گوشه 
و کنار خانه قایم کرده؛ س��یگار سنگین، سیگار فیلتر 
قرمز: »من از این باریک ها نمی کشم. فقط فیلتر قرمز.« 
»محمد«، پس��ر س��ودابه هم حاال آمده. نشسته کنار 
مریم و به دقت او را نگاه می کند. مادرش را می بیند که 
به »مریم« می گوید شاید امروز بتواند کمی »شیشه« 
جور کند و »مریم« را که می گوید شیشه نمی خواهد. 
»اگر دوا هس��ت، جوریم.« »مریم« می گوید س��ودابه 
گدایی می رود و او نه. »من روم نمی شه برم گدایی. اگه 

از گش��نگی بمیرم هم، گدایی نمی رم. سودابه می ره، 
همه کاری می کنه. ولی من نمی رم. فامیل شوهرم یه 
کم کمکم می کنن، همون بس��ه«. می گوید حاال که 
شوهرش نیست و مواد نیس��ت و غذا نیست، او باز هم 
به کسی رو نداده که به خانه اش بیاید. »بعضیا هستن 
خون��ه 10 نفر می رن، م��ن نه خودم جای��ی می رم نه 
می ذارم کسی بیاد. هرچی تنها باشم برام بهتره. شبا که 
می خوابم به در خونه زنجیر می زنم.« او می گوید مردی 
را به خان��ه راه نمی دهد و در خان��ه را می زنند؛ مردی 
می آید داخل و چپ چپ نگاه می کند. مریم می گوید 
آشناست. آش��نایی که البته فامیل نیس��ت. »مریم« 
طوری نگاه می کند که یعنی دیگر وقت رفتن است. مرد 
حرف نمی زند؛ یک سالم کوتاه و خداحافظی کوتاه تر. 

در را »مریم« می بندد و مرد روی زمین می نشیند. 
افسانه، 40 ساله، محله »دباغ چال« آمل

ش��مالی ها حاال سال هاس��ت ک��ه آم��ل را یکی از 
پرآس��یب ترین شهر هایش��ان می دانند. ش��هری که 
محله ه��ای حاش��یه ای اش، زنانی و مردان��ی دارد که 
معتادند، تن فروشند، بچه هایش��ان را می فروشند و از 
سرنوشت آنها بی خبرترینند. »افسانه« یکی از همین 
زن هاس��ت؛ زنی که در محله »دباغ چال« آمل، جایی 
که خیلی ها با شنیدن نامش، لرز به تنشان می افتد، با 
شوهر معتادش زندگی می کند و تا به حال سه بار جنین 
سقط کرده اس��ت. او در خانه ای که شبیه خانه نیست 
و دیوار هایش را مربع های کوچک سیمانی ساخته اند با 
سه بچه و شوهرش شب ها را صبح می کند. »افسانه« دو 
بار ازدواج کرده. از ش��وهر اولش سه بچه دارد.»طناز«، 
نام یکی از آنهاس��ت؛ کودک دو ساله ای که با یک زن و 
مرد معتاد به شیشه که خانه ش��ان نه برق دارد، نه آب، 
نه گاز و البته همین دیروز خانه شان را خراب کرده اند، 
زندگی می کند. حاال »افس��انه« از راه رسیده و اعصاب 
ح��رف زدن ندارد. خیل��ی کوتاه از وض��ع بچه هایش 
حرف می زن��د. درباره»طناز« می گوید: »دادمش��ون 
به اونا، باهاش گدایی می کنن. از دی��روز خبری ندارم 
ازش. معلوم نیست کجا رفتن«. س��ه فرزند او از شوهر 
جدیدش، »مرجان« و »مهس��ا« و »غالمرضا« با آنها 
زندگی می کنند. »مرجان« 11 ساله بزگ ترین است 
و »مهس��ا«، چهارماه��ه، کوچک تری��ن. »غالمرضا« 
هم از مرجان کوچک تر و خانه اس��ت. »ق��درت« در را 
که باز می کند، س��رش را  از باران تند می دزدد. با اخم 
می گوید »افسانه« خانه نیست، رفته سر کار. »افسانه« 
و »مهسا«، دختر کوچک ترش 10 دقیقه پیش از خانه 
رفته اند؛ دختر  چهارماهه ای که وقتی به دنیا آمد معتاد 
بود؛ اعتیاد را از مادرش به ارث برده بود. پدرش همین 
طور که دستش را به در نگه داشته و اجازه نگاه کردن را 
به اتاق تاریکی که با بخاری نفتی گرم می شود، نمی دهد 
می گوید »مهس��ا« حاال دارد بهتر می شود چون شیر 
مادرش را نمی خورد. افسانه شیشه می کشد و هرویین. 
ش��وهرش می گوید خودش هم مت��ادون می خورد و 

ضایعات جمع می کند. 
»مهسا«ی معتاد را 10 روز در بیمارستان خوابانده اند 
تا ترک کند. »مرجان« و »غالمرضا« هم از   همان اول 
معتاد بودند و او آنها را در خانه ترک داده اس��ت. »اون 
موقع جون داش��تم، خودم ترک می ک��ردم و بعدش 
بچه ها رو ترک م��ی دادم ولی االن دیگ��ه جون ندارم 
مهس��ا رو ترک بدم. ب��ه خاطر همینم مهس��ا 10 روز 
بیمارستان بود. بهش مرفین می دادن چون وقتی به دنیا 
اومد حالش خیلی بد بود. بعد بیمارستان از بهزیستی 
اومدن و بردنش. مهس��ا دو هفته بهزیستی ساری بود. 
بعدش رفتیم دادس��تانی، جز زدیم تا حکم داد بچه رو 
بدن بهمون.«  »مریم علی محمدی«، مدیر جمعیت 
امام علی ساری می گوید در سال ۹4، 25۹ زن آسیب 
دیده و معتاد در محله های حاش��یه ای س��اری مانند 
نوبنیاد و ترک محله شناسایی ش��ده اند و از این تعداد، 
۳7 نفر باردارند:   »بر اساس نتایج پژوهش ما 5۶ درصد 
زنان باالی 18 سال این نمونه آماری نمونه سقط جنین 
داشته اند و 27 درصد آنها یک بار سقط جنین را تجربه 
کرده اند. 20 درصد زنان زیر 18 سال تجربه سقط جنین 
داشته و 80 درصد س��قط جنین را تجربه نکرده اند. از 
طرف دیگر 7۹ درصد همسران زنان معتاد زیر 18 سال 
معتادند و از ای��ن تعداد ۳7 درصد تری��اک، ۳. 1 درصد 
کراک، ۳. 1 الکل، 25 درصد شیشه، 4 درصد کراک و ۹. 
4 درصد سایر مواد مخدر را مصرف می کنند. 25 درصد 
همسران زنان معتاد باالی 18 سال هم اعتیاد نداشته و از 
75 درصدی که معتادند، 25 درصد از این مردان تریاک، 
25 درصد شیشه و 25 درصد سایر مواد مخدر را مصرف 
می کنند«.»مریم محمودی«، م��ددکار اجتماعی هم 
درباره مشکالت زنان معتاد باردار اینطور  می گوید: »ما 
موارد بسیاری را داشته ایم که زنان معتاد در محیط های 
آلوده زایمان می کنند و بعد از آن، افسردگی شدید آنها 
باعث شده که مادر مجبور ش��ده نوزادش را بکشد.«  از 
نظر او مهم ترین مش��کل درحال حاضر ب��رای مادران 
معتاد این اس��ت که هیچ کمپی برای حمایت از آنها و 
نگهداری کودکان معتاد در ایران وجود ندارد: »در زنان 
معتاد احتمال ابتال به ایدز و هپاتیت باالس��ت و وقتی 
آنها باردار می ش��وند، هیچ جای ویژه ای وجود ندارد که 
به آنان رس��یدگی کند. از طرف دیگ��ر بچه هایی که از 
این زنان به دنیا می آیند، دچار آس��یب های زیادی اند؛ 
نداشتن شناسنامه، سوء تغذیه، مشکالت درمانی، انتقال 
بیماری های م��ادر به کودک مانند ای��دز و البته وجود 
نداشتن مرکز یا کمپی برای نگه داشتن کودکان معتاد 
و احتمال مرگ نوزادان در دوران جنینی.« »سودابه« 
و »مریم« و »افسانه« تنها نیستند. محله های آنها پر از 
زنانی است که یا کودکانشان را سقط می کنند یا آن قدر 
»شیشه« می کشند که هرسال ناخواسته جنین های 
تازه میهمان بدن هایشان می شود. بیماری های مختلف 
هم برای زنان و مردان این محله ها البته به جاست؛ تعداد 
زیادی از زنان و مردان محله های حاشیه ای آمل »ایدز« 
دارند و آمارهای غیررس��می اورژانس اجتماعی ساری 
از ابتالی 50 درصد مردان محله »نوبنیاد« ساری خبر 
می دهند. داللی و خرده فروشی مواد و حاملگی و فروش 

مواد در سرنوشت این زنان و مردان است.  

الناز محمدی

روایت »شهروند« از فرزند فروشی و روزگار زنانی در شمال ایران
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فروش بچه بین زنان 
آسیب دیده حاشیه ساری، 
دیگر تبدیل به یک موضوع 
جدی شده؛ این را »مهری 

 خادمی« کار شناس ایدز
  اداره بهداشت استان
 مازندران می گوید

چوب حراج بر زندگی کودکانی که جای بدی به دنیا آمده اند


