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الناز محمدی| »همه زیر ســایه من می نشــینند اما 
می گویند وقتی خشــک شــود عجب چوب هایی از آن 
باقی می ماند. از مــن میوه می گیرنــد و از میوه های من 
پول درمی آورند. درست است که من در پاییز برگ ریزان 
می کنم، معنی اش این نیست که من خشک شده ام. هنوز 
شاخه و ریشــه هایم جان دارند، فقط به خوابی فرورفته ام 
که درد را احساس نمی کنم. صحنه هایی را می بینم؛ یکی 
می آید شاخه هایم را می شــکند و برگ هایم را از دستانم 
جدا می کند و دیگر دست هایم زیبا نیست. من همه اینها 
را تحمل می کنم و به رویم نمی آورم و هیچ شکایتی از خدا 
ندارم که اینطور مرا آفریده. حتی همنوع هایم را در جنگل ها 
از بین می برند و دوستانشان تنها می مانند. ما نمی توانیم 
چیزی به آنها بگوییم تا ما را قطع نکننــد؛ چون ما زبانی 
نداریم که به آنها بگوییم. ما به آنها عالمت می دهیم که زنده 

بمانیم. از ما وسیله هایی می سازند. این مسئولیت ماست.« 
»مرتضی« وقتی داشت اینها را در داستانش می نوشت 
و به درخت جان می داد، خودش تازه جان گرفته بود. فکر 
می کرد مثل درخت داستانش ، مسئولیتش به درد کسی 

خوردن است.
 درهای مدرســه را باز گذاشــته بودند؛ بازِ باز، تا برود با 
»محمود« و »سعید« و »سخیداد« پشت میزاهای رسمی، در 
کالس های رسمی، در مدرسه ای رسمی و کنار پسرهای 
»رسمی« ایرانی بنشیند و رســمی درس بخواند؛ تا برای 
یک بار هم که شده اسمش را بگذارند دانش آموز و سال های 
بعد او آن قدر کتاب ها را بخواند و آن قدر کالس به کالس باال 
برود و آن قدر تالش کند تا وکیل شــود و »دادگاه را بکند 

صحنه تئاتر و جایی برای نویسندگی«.
اما نشد؛ مدرسه فقط یک  سال برای او جا داشت؛ برای 
او و بقیه دوستان پاکستانی اش که پارسال دلشان پرامید 
بود و حاال خالی از هر امید. »مرتضی« 15 ســاله مثل بقیه 
بچه های بلوچ پاکســتانی که خانواده هایشان از 40 سال 
پیش به ایران آمدند و بعد کم کم در حاشــیه شهرها خانه 
که نه، آلونکی از چوب و خرده آهن به پا کردند، در حاشیه 
شهرری زندگی می کند. او حاال که نشسته پشت نیمکت 
چوبی کالس درس در خانه علم جمعیت امام علی)ع( و با 
چهره ای که سبزه است و لبی که کبود است و دست هایی 
که کارکرده و پرتجربه اســت، دلش برای مدرسه ای که 
پارســال در آن درس خواند، پر می کشد. »اعتمادبه نفس« 
خوب کلمه ای اســت برای اولین ویژگی ای که از او به یاد 
می ماند؛ دست هایش را محکم می کوبد به میز، زل می زند 
توی چشم های دوربین و می گوید مگر من چه کم دارم؟ 
»اگر کارت آبی گرفتم و درس خواندم، می خواهم یک وکیل 
خوب شوم و به کسانی که پرونده هایشان ناقص می ماند و 
نمی توانند پول کارهایشان را بدهند، کمک کنم.« مرتضی 
نویسنده است و بازیگر تئاتر؛ همه اینها را در سال هایی که 
گذشــته در خانه هنر جمعیت یاد گرفته؛ اینها اما برایش 
کافی نیست. او می خواهد قد بکشد کنار همه بچه ها، چه 
افغان باشند چه ایرانی، آنها که خودش می گوید هیچ فرقی 
با هم ندارند؛ همه شــان با هم برابرند. »پارسال در مدرسه 
شهدای صالح آباد درس می خواندم. کالس سوم بودم. من 
درس نخوانده بودم و جا ماندم، به  خاطر همین با این سنم، 
کالس سوم بودم. مدرســه مان را دوست داشتم. مدرسه 
خوبی بود. همه مهربان بودند. در مدرسه طوری با ما برخورد 
می کردند که درس خیلی جدی اســت و باید درس ها را 
خوب یاد بگیریم. درسم خوب بود. امسال کارت آبی ندادند 
و ثبت نام نشدم. گفتند شما پاکستانی هستید، پاکستانی ها 

را ثبت نام نمی کنیم.« 
  کی به ایران آمدید؟ 

خیلی وقت است ایرانیم؛ پدربزرگم 20سالش بود که به 
این جا آمد. ما 5 بچه هستیم و دونفرمان کار می کنیم. در 
روزاهایی که بیکارم سبزی کاری می کنم؛ روزی 35 هزار 

تومان مزد می گیرم. 
  یعنی آدم هایی مثل خودت؟

بله؛ به پاکستانی ها و افغانستانی ها کمک کنم. 
  مگــر نمی گویی بــه تئاتر و نویســندگی 

عالقه مندی؟
از نظــر من دادگاه هــم یک جور صحنه تئاتر اســت. 
تماشاچی ها می نشــینند و کســی در روبرویشان بازی 
می کند. اگر به تئاتر عالقه دارم، آن جا هم تئاتر هســت. 
اگر به نویسندگی عالقه دارم، آن جا هم می توانم بنویسم، 

می توانم بیان داشته باشم.
  فکر می کنی بتوانی یک وکیل خوب شوی؟

بله؛ چرا نتوانم؟ مگر از کسی کم دارم؟ 
  در مدرسه تان چند دانش آموز پاکستانی بودند؟

در مدرســه ما 4 نفر پاکســتانی بودیم. ما شخصیت 
پاکســتانی مان را قایم می کردیم و یک شخصیت جدید 
افغانســتانی برای خودمان درست می کردیم. چون مردم 
پاکستانی ها را دوســت ندارند. قانون برای افغانستانی ها 
و پاکستانی ها برابر نیســت. مگر بین بچه ها فرق است؟ 
آنها از یک کشور دیگر می آیند، ما هم از یک کشور دیگر. 
هر دو کشــور جنگ دارد، مگر فرقــی می کند؟ من فکر 
می کنم بین ما و بچه هــای ایرانی هم فرقی نمی کند. اگر 
وکیل شــوم تالش می کنم همه بچه هــا درس بخوانند. 
هر بچه ای در هر کشــوری که زندگی می کند، حق دارد 
درس بخواند. کســی نمی تواند این حق را از او بگیرد. من 
دوست ندارم ســبزی کاری کنم، خیلی سخت است. من 
پسربچه 15ساله ام و برایم سبزی کاری سخت است، اگر 
درس بخوانم می توانم کار بهتری پیدا کنم. االن پولم را به 
خانواده ام می دهم. پدرم دست و پایش شکسته و نمی تواند 

کار کند، مادرم هم فوت کرده است. 
  تا حاال پاکستان رفته ای؟

بله یک بار رفته ام.
  پدر و مادرت اهل کدام شهر بودند؟

اهل روستایی در شهر شیکارپو در حاشیه شهر سند. 
  به نظرت پاکستان چطور است؟

مثل ایران خوب نیست.
  یعنی ایران را بیشتر دوست داری؟

بله؛ این جا مردم خوب هستند. آب وهوای این جا خیلی 
خوب است ولی اگر شرایط آن جا خوب شود شاید بروم؛ به 

هرحال کشور اصلی ام آنجاست. 
گلناز؛ غمگین و سربه زیر

دخترهای پاکستانی را زود به خانه شوهر می فرستند؛ 
اسمشان را می گذارند کنار اسم یک مرد که فرقی نمی کند 
چندساله باشد و چند بچه داشته باشد و همسر داشته باشد 
یا نه. »گلنازِ« 13ساله را هم یک سال است که نامزد کرده اند؛ 
با یک مرد میانسال که 5 بچه دارد و گلناز یک بار او را دیده. 

پارسال که گلناز و نیهاله و زینب را مدرسه شهید عراقی 
در شهرری ثبت نام کرد و آنها دانش آموز کالس سوم شدند، 
مدرسه همه زندگی شان شد؛ امید در دلشان زنده شد برای 
ادامه، برای ازدواج نکردن، بچه دار نشدن، خانه دار نبودن؛ 
که درس خواندن و کاری پیداکردن و برای خود کســی 

شدن، بهتر. 
حاال اما غم، نشــانه صورت اوســت؛ در کالس مختلط 
خانه علم نشســته، دســتش را روی روســری روشنش 
گذاشــته و می خواهد یک نفر برایــش توضیح دهد که 
بچه های پاکستانی و افغانســتانی با هم چه فرقی دارند؟ 
که چرا آنها از دو ســال پیش می توانند مدرســه بروند اما 
بچه های »سیاه سوخته« پاکستانی که آفتاب تیز تابستان 
سر زمین های سبزی و روی خیابان های شیب دار تهران، 
سبزه ترشــان می کند، نه؟ »کسی در مدرســه ما را اذیت 
نمی کرد. بچه ها فکر می کردند ما افغانســتانی هستیم، 
کسی نمی دانست که پاکستانی ایم ولی از نظر من مشکلی 
نداشت که آنها بفهمند ما پاکستانی هستیم. مگر چه فرقی 
می کند؟ همه ما انسان هستیم. خود مدیر می دانست ولی 
او نمی خواست که بقیه بچه ها بفهمند و بگویند خانم چرا 
پاکستانی ها را به مدرسه ما راه دادید؟ مدیر ما خیلی خوب 
و مهربان بود، اجازه داد ما در مدرســه اش درس بخوانیم. 

همان اولش از چهره مان فهمید ما پاکستانی ایم.« 
  چندنفر در مدرســه شهید عراقی پاکستانی 

بودید؟
ما 5نفر پاکستانی در مدرســه بودیم؛ معلم مان شک 
کرد و از ما پرسید که شما کجایی هستید؟ ما هم گفتیم 
افغانستانی هستیم. او فهمیده بود که دروغ می گوییم اما 
دیگر به روی خودش نیاورد. تعدادی از دوســت هایمان 
بودند که نمی توانســتند خوب فارسی حرف بزنند. مدیر 
گفت آنها را ثبت نام نمی کند تا یک سال در خانه علم درس 
بخوانند و فارسی شان بهتر شود و  سال بعد بیایند. یک بار 
من به چشم هایم سرمه خشک زده بودم، سر صف بودیم 
و به من گفتند تو پاکستانی هستی، من را مسخره کرد و 

گفت دیگر نیا مدرسه ما. 
  بقیه هم دوست نداشتند بقیه بچه ها بفهمند 

پاکستانی اند؟
من فکر می کنم که ما با بچه های افغانســتانی فرقی 
نداریم. اگر من را افغانستانی فرض کنند، می گویم بله من 
افغانستانی ام. مگر چه فرقی می کند؟ فقط ما چهره مان با 
آنها کمی فرق می کند، آنها سفیدند و ما سبزه. ما از بچگی 
در آفتاب کار می کنیم و چهره مان ســبزه تر می شــود. 
پاکستان و افغانستان به هم نزدیکند و جفتشان به ایران 
نزدیک؛ االن دولت ایران قبول کرده که افغانستانی ها در 
مدارس ایرانی درس بخوانند ولی پاکستانی ها نه. از ما کارت 
و شناســنامه می خواهند، خب، افغانستانی ها هم کارت 
ندارند. من می گویم بچه های افغانســتانی و پاکستانی و 
اصال همه بچه ها با هم فرقی نمی کنند. مدرسه خیلی به 
آینده من کمک می کند. در یک سال 6 تا کتاب می خوانیم 
طبق برنامه. در مدرسه درس خواندن خیلی مرتب است، 
دوست دارم هرسال در مدرســه درس بخوانم و بروم باال. 
نظم و تربیت در مدرسه خیلی خوب است، مدیر و معلم به 

ما می گفتند که چطور رفتار کنیم. 
  قرار است کی به خانه نامزدت بروی؟

نمی دانــم خاله. هیچی نمی دانم. غیــر از مرگ خودم 
چیزی نمی دانم. وقتی نمی دانم کی ثبت نامم می کنند، 
بمیرم بهتر است. همه وسایلم آماده است، کتاب و مداد و 

کیف و همه چی. آماده ام که اول مهر بروم مدرسه. 
  اگر نتوانی بروی مدرســه، بایــد بروی خانه 

نامزدت؟
نه نمی روم. خودم را می کشم. 

زینب؛ سر به هوا و آرزومند
زینب پارسال 12ساله بود که به مدرسه رفت و در کالس 
دوم جا گرفت و حاال که چشم های سرمه کشیده اش را که 
مثل چشم های آهوهای دشت های پاکستان، کشیده است 
و براق و مشکی، دوخته به تخته سبز کالس، می گوید هنوز 
هم باورش نمی شود که به آرزویش رسیده و یک سال در 
کنار بقیه بچه ها در مدرســه درس خوانده است. لب های 
برجســته کبودش را با دنــدان می گزد و دســت های 
استخوانی ســبزاهاش را قالب می کند و تکیه گاه سرش 
و می پرســد خاله، یعنی تو می گویی امسال هم می رویم 

مدرسه؟
»امســال با خاله های خانه علم و پدرم رفتیم مدرسه 
ثبت نام کنیم، پرســیدند که اینها کجایی اند؟ بعد یکی 
از مسئوالن مدرســه گفت که اینها افغانستانی نیستند، 
از ظاهرشان پیداست که پاکســتانی اند و بعد گفتند که 
شما پاکستانی هستید و نمی توانید ثبت نام کنید. گفتند 
پاکســتانی ها حق ندارند در مدرســه ثبت نام شوند، نه 
شناســنامه دارند نه هیچی دیگر. پارسال که به مدرسه 

رفتیم هیچ پولی از ما نگرفتند؛ پول روپوش دادیم فقط.«
  فکرش را می کردی که یک روز به مدرســه 

رسمی بروی؟
قبل از این که پارسال به مدرسه بروم، هیچ وقت فکرش 
را نمی کردم بتوانم یک روز در مدرسه درس بخوانم. آرزویم 
همیشه این بود که در مدرسه درس بخوانم. خواهرم سر 
کار می رفت و بعضی  وقت ها مردم بــه او کتاب و مداد و... 
می دادند و آنها را به من می داد، مــن هم بچه ها را جمع 
می کردم و با هم نقاشی می کشیدیم، به آنها مداد می دادم 
و ادای درس خواندن را درمی آوردیم. همیشه آرزویم این 
بود که در مدرسه درس بخوانم، معلم ها و همکالسی های 
خوبی داشته باشم. اصال فکرش را نمی کردم که به آرزویم 
برسم. معلم هایمان خیلی خوب بودند، دوست دارم امسال 

هم بروم مدرسه ولی می گویند نمی شود.
»کاش پارسال هم مدرسه نمی رفتند« 

رویا منوچهری، مدیرخانه علم شــهرری است. او این 
روزاها غمگین تر از همیشه است و می گوید کاش اگر قرار 
بود بچه های پاکستانی حاشیه های شهرری را در مدرسه 
راه ندهند، کاش پارسال هم مدرســه نرفته بودند. اینها 
حرف های او است که در یک بعدازظهر گرم در خانه علم 

جمعیت امام علی )ع( در شهرری. 
»ســال گذشــته بچه ها کارت آبی گرفتند که در این 
کارت هویتشان را می نویسند و با آن کارت مراجعه کردند 
به مدرسه و ثبت نام کردند؛ گرفتن این کارت ها یک بازه 
زمانی یک هفته تــا 10 روزه دارد که می توانند با مراجعه 
به دفاتر اداره اتباع بگیرند. ســال گذشته مشکل این بود 
که زمان مشخصی برای دریافت این کارت ها بود و اطالع 
رسانی هم محدود بود؛ خیلی از خانواده های افغانستانی 
تحت پوشــش ما هم اصال اطالع نداشتند و بچه هایشان 
از تحصیل بازماندند. بچه ها پاکستانی که بلوچ هستند، 
مهاجرتشــان از افغان ها هم قدیمی تر است؛ آنها از 50 یا 
60 سال پیش به ایران آمدند و در سیستان و بلوچستان 
ساکن بودند و بعد به دلیل شرایط اقتصادی و ... به تهران 
و اطراف تهران آمدند و به شــغل های کاذب مانند تکدی 
گری، دستفروشی، جمع آوری ضایعات و ... مشغول شدند. 
سال گذشته بچه های پاکستانی ما توانستند وارد مدارس 
دولتی عادی شوند و درس بخوانند اما امسال به آنها گفته 
شده که ثبت نامشان نمی کنند. وضعیت روحی این بچه 
ها االن بسیار بد اســت و ما حتی به جایی رسیده ایم که 
می گوییم کاش پارســال هم به مدرسه نرفته بودند. آنها 
یک سال مدرسه رفته و با آن اخت پیدا کرده بودند، حاال 
هر روز از ما می پرسند که چرا دیگر نمی توانند بروند؟ اگر 
نیم ساعت اینجا بنشینید می بینید که مدام می آیند می 
پرسند یعنی ما اول مهر مدرسه می رویم دیگر؟ اگر پارسال 
مدرسه نمی رفتند خیلی بهتر بود چون االن برایشان خیلی 
سخت است که این حق ازشان گرفته شده. االن برایشان 
بریدن از مدرسه خیلی سخت است. ما خیلی به اداره اتباع 
استان تهران مراجعه کردیم و یک سری مستندات هم از 
وضعیت زندگی این بچه ها بردیم و گفتیم درسشان خیلی 
خوب است و شرایط زندگی شــان بد اما به هرحال راه به 
جایی نبردیم. گفتد جلســاتی می گذاریم تا در این باره 

تصمیم گیری شود. «
او می گوید کودکان پاکســتانی درگیر انواع و اقســام 

آسیب های اجتماعی اند:
»حدود 70 تا بچه اینجا به صورت دایم مي آیند و حدود 
40 تا هم کالس هاي خــاص را مي آیند یا با خانواده هاي 
آنها در ارتباط هســتیم. از ســال 90 فعالیت خود را در 

شهر ري شــروع کردیم چون آن موقع طرح فرمان نبود 
مشــکل اصلي ما محرومیت از تحصیل بچه ها بود چون 
بیشتر بچه هاي مهاجر محروم از تحصیل بودند که بیشتر 
افغانســتاني بودند. از طریق پیگیري هایي که داشتیم  
متوجه شدیم در شهر ري آسیب ها از جمله کار، فحشا و 
کودك آزاري بیشتر متوجه بچه هاي بلوچ پاکستاني است 
نه اینکه بچه هاي ایراني یا افغانستاني مورد آسیب نباشند 
اما اینها به دلیل شــکل کار و فرهنگ خانواده هایشان در 
معرض آسیب بیشتري هستند. کار اینها بیشتر اسفند 
گرداني است که مخصوصا به دختران خیلي آسیب زده 
اســت. هم آزار کالمي مي بینند و هم جسمي و جنسي. 
بحران هایي خیلي جدي با بچه هایمان داشــتیم. مثال 
چهارتاي آنها در حین اسفند گرداني سر چهار راه ها توسط 
ماشــین 206 که راننده آن خانم هم بود دزدیده شدند. 
آنها بعد از یک روز و نیم موفق شــدند فرار کنند. آدرس 
خانه را که با همکاري بچه ها پیدا کردیم متوجه شدیم از 
خانه هاي تیمي فساد در منطقه ترمینال جنوب بود. البته 
از دســتگاه هاي مختلف قضایي و انتظامي هم پیگیري 
مي کردیم اما به دلیل مشکالت هویتي که بچه ها دارند 
به نتیجه نرسیدیم. موردهاي اینچنیني خیلي داشتیم هم 
دخترهاو هم پسرها . پارسال حدود 2 ماه شناسایي انجام 
دادیم چون مي خواستیم دست پر سراغ مسئوالن برویم 
حدود 400 خانواده فقط از حاشــیه شهر ري شناسایي 
کردیم  میانگین 5 تا بچه دارند که از آنها 3 نفر شــرایط 
رفتن به مدرسه دارند ولي محروم هستند. در میان 70 تا 
80 تا بچه ما 30 نفري که به مدرسه رفتند خیلي تغییر 
کردند چه به لحاظ اخالقي و رفتاري و انگیره و امید. اینها 
مي دانند اوراق هویت ندارند هر چقدر هم درس بخوانند به 
نتیجه نمي رسند اما این مدرسه رفتن و کارتي که پارسال 
گرفتند اتفاق بزرگ و معجزه اي بزرگ بود براي آنها مي 
توانند آینده مثبتي داشته باشد اما امسال ضربه بسیار بدي 
خوردند که ما مي گفتیم کاش پارسال اینها نمي توانستند 
به مدرسه بروند. عقب گرد کردند و ناامید شدند. بچه ها قلبا 
از این مسأله ناراحت هستند. هنوز هم باورشان نمي شود 
و درباره این موضوع پیگیر هستند و مي پرسند که اسم من 

در کالس هست مي توانم مدرسه بروم یا نه.«
و اینها بقیه حرفهای اوست:

»اینها در سن پایین به اسم همدیگر مي خورند و خیلي 
از آنها نامزد دارند و تا یکي دو سال آینده باید ازدواج کنند 
بچه هایي که لطمه مي خورند به لحاظ روحي به خصوص 
پســرا که نمي خواهند زیر بار زندگي بروند با خانواده در 
ارتباط هســتیم که این ازدواج را عقــب بندازیم. یکي از 
بچه ها را به آقایي شــوهرش دادند که همسرش مرده و 5 
تا بچه دارد. اما در این بین مدرســه براي بچه دلبستگي 
شده بود که متاسفانه امسال نشد ثبت نام شوند. مرتضي 
هم ازدواج کرده اســت و هنوز زیر بار نرفته است و هر دو 
خانه هاي خانواده هایشان هســتند. میزان خشونت در 
غربتي ها بیداد مي کند. رسمي دارند پدر مي خواهد بچه 
را تنبیه کند به بچه تجاوز مي کند خوشبختانه جمعیت 
روي این مسأله مطالعه کرده است و آگاهي بخشي انجام 
مي شود. در بلوچ ها رسم رســوم هاي قبیله اي است که 
مشکل است اکثر بچه ها پدرانشان اعتیاد دارند اما میزان 
خشونت در آنها پایین است  و آداب و رسوم ها اذیت کننده 
اســت. مادر یکي از بچه ها را کشته اند پشتش حرف زده 

است چون کار مي کرده است همانجا او را کشته اند.« 
 »بچه های پاکستانی با افغانستانی ها 

فرقی ندارند« 
دو ســال پیش بود که یک خبر دنیای دانش آموزان 
مهاجر را تکان داد؛ یک خبر درباره یک دســتور از زبان 
مقام معظم رهبری که از ایشــان نقل شده بود: »هیچ 
دانش آموز مهاجری از تحصیــل بازنماند.«بعد از آن بود 
که وزارت کشــور و وزارت آموزش و پرورش با همکاری 
هم، موضوع تحصیــل دانش آموزان مهاجر را شــروع 
کردند و حتی گفته شد که حدود 400 هزار دانش آموز 
افغان توانسته اند به مدارس ایرانی بروند. ماجرای دانش 
آموزان پاکســتانی اما فرق دارد؛ حاال اینطور که به نظر 
می رسد به دلیل بیشتر بودن تعداد دانش آموزان افغان 
در ایران، این توصیه بیشتر برای آنها عملی شده است. 
»خلیل اهلل بابالو«، رئیس سابق رئیس مرکز امور بین الملل 
و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش که به 
تازگی از این سمت رفته است، یکی از کسانی است که 
در دو سال گذشته به طور مستقیم با این موضوع درگیر 
بوده اســت. او حاال در گفت وگو با »شهروند« می گوید 
که دســتور مقام معظم رهبری در این بــاره برآمده از 
نگاه انسانی اسالمی اســت و در این نگاه آدم ها تفکیک 
نمی شــوند که فرد مهاجر سیاه پوست است یا افغان یا 
پاکستانی: »ما حتی درباره یکســان بودن انسان ها در 
قرآن آیه داریم. خداوند خط کشی نمی کند. هرکسی 
به ما هو انسان، حق طبیعی اش است که درست زندگی 
کند فرقی نمی کند سوری باشد یا پاکستانی و ... . بچه به 
هردلیلی اینجاست باید درس بخواند. ما در ایران از 17 
کشور اتباع داریم و هرکدام شرایطی دارند. دستور رهبر 
انقالب در این باره مکتوب نبود. توصیه داشتند.« او ادامه 
می دهد: »همیشه نگاه ما به تحصیل دانش آموزان اتباع 
مثبت بوده است. دانش آموز که مقصر شرایط خانواده و 
کشور نیست. او طفل معصومی است که حق طبیعی اش 
است که درس بخواند و به هیچ وجه نباید آسیب ببیند. 
پاك کردن صورت مســأله به ضرر ایرانی هاســت. اگر 
تحقیر و توهین کنیم، او یک انسان است تا آخر عمرش 
ذهنیت منفی دارد و این باعث می شــود که این آدم با 

همان ذهنیت انتقام گیری کند.« 

گفت وگو با کودکان پاکستانی ساکن شهرری که خالف پارسال، امسال نتوانستند در مدارس ایرانی ثبت نام کنند

 مدیرخانه علم جمعیت امام علی)ع( در شهرری: ثبت نام نشدن این بچه ها در روحیه شان تأثیر بسیار بدی داشته است؛ کاش پارسال هم مدرسه نمی رفتند
 رئیس سابق مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش: دستور 2سال پیش مقام معظم رهبری درباره ادامه تحصیل همه دانش آموزان مهاجر در ایران است

کاش ما هم افغانستانی بودیم
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اعالم مفقودي)نوبت دوم(
پروانه بهره برداري درمانگاه دندانپزشکي نیکان 
 1391/5/4 تاریخ  به   28/36/45412 شماره  به 
 ( روزاهاي  فني شیفت شب در  پروانه مسئول  و 
نام  به  جمعه(  و  شنبه  پنج  شنبه،  سه  یکشنبه، 
آقاي دکترعلي نوروزي به شماره 28/36/45415 
به تاریخ 1391/5/4 مفقود گردیده ازدرجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

    به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
چهارمحال و بختیاری، در آیینی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار، نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی، 
مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی و حســاب 100 حضرت امام 
خمینی )ره( و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور، مدیرکل 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان و جمعی از مسئولین استانی و 
شهرستانی، پروژه 30 واحدی امام زمان)عج( خیرین مسکن ساز شهر 
بروجن افتتاح و مورد بهره برداری قــرار گرفت. در این آیین مهندس 
سلگی مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی و حساب 100حضرت 
امام)ره( در سخنانی بیان داشتند در کل کشور تا کنون 38 هزار واحد 

مسکونی با احتساب خانوارهای دارای دوعضومعلول ، توسط انجمن 
خیرین مسکن ســاز احداث و به خانوارهای نیازمند واگذار گردیده 
است. ایشان در ادامه افزودند: طبق تفاهم نامه هایی که با سازمان های 
بهزیستی، ملی زمین و مسکن و بنیاد مستضعفان منعقد گردید، مقرر 
شد با استفاده از کمک های خیرین و ســازمان های مردم نهاد برای 
خانوارهای دارای دوعضومعلول، خانه سازی انجام شود. وی افزود از افراد 
خیر،  بویژه از شخص آقای بهرام عزیزی خیر محترم این پروژه بخاطر 
این کار ارزشمند و نمونه که از لحاظ نوع کار و کیفیت یکی از کارهای 
بی نظیر است، تقدیر و تشکرمی کنم و از هیأت مدیره انجمن خیرین 

مسکن ساز شهرستان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، شهرداری، 
شورای اسالمی شهر و از همه عزیزانی که در این راستا فعالیت نمودند 
صمیمانه سپاسگزارم و بجاست اعالم کنم که متمکنین و افراد توانمند، 
انجمن خیرین مسکن ساز را که یکی از سازمان های وابسته به بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی است به هر نحو ممکن مورد حمایت و استعانت 
قرار دهند تا شاهد خدمات بیشــتر به مردم جامعه باشیم. وی خاطر 
نشان کرد یکی دیگر از ویژگی های این پروژه استفاده زوج های جوان 
جهت ســکونت از این پروژه است که شایسته است این کار با کیفیت 
را با نهایت دقت نگهداری و حفظ نمایند. در ادامه سرکار خانم ربیعی 

نماینده محترم مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی از 
همه افرادی که در ساخت این پروژه مشارکت نمودندبویژه آقای بهرام 
عزیزی تقدیر و تشکر نمودند. شــایان ذکر است این پروژه در زمینی 
به مساحت 2620 مترمربع در سه بلوك 10 واحدی و مساحت مفید 
هرواحد 95 متر مربع با سازه اسکلت بتنی و سقف تیرچه و فوم احداث 
شده و هر واحد دارای پارکینگ و انباری مجزا بوده و با تامین اعتباری 
معادل 28 میلیارد ریال از سوی خیر احداث و بصورت اجاره سه ساله به 
زوج های جوان واگذار گردید.در پایان از مدیرو خیر این پروژه  با اهداء 

یک جلد کالم اهلل مجید و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

بهره برداری از پروژه 30واحدی انجمن خیرین مسکن ساز بروجن      
شهرستان

گزارش

گودال فاز دوم برج میالد ، مرکز همایش های این برج را در معرض خطر قرارداده است

دردسر طرح »زاها حدید« براي برج ميالد
   رئیس کمیسیون عمران شوراي شهر تهران در گفت وگو با »شهروند«: سنسورهاي برج میالد از کار افتاده است

شهروند| طرح آن را »زاها حدید« معمار برجسته 
عراقي کشیده بود تا بخش جنوب شرقي گلدان برج 
میالد به مرکز تجارت جهانی و یک هتل 5 ســتاره، 
مجموعه تجاری و پارکینگ 170 هزار متري تبدیل 
شــود؛ فاز دوم برج میالد نام گرفته بود و از  سال 91 
هم عملیات گودبرداري آن با مشــارکت ســازمان 
سرمایه گذاري شهرداري و تعاوني ناجا آغاز شده بود. 
حاال بیش از یک سالي مي شود که »زاها حدید« از دنیا 
رفته است و اعضاي شوراي چهارم شهر تهران طرح 
او را کنار زده اند اما بقایاي طرح در کنار برج میالد در 
جاي خود باقي است و سالن همایش هاي برج میالد 

را تهدید مي کند.
مرکز همایش هاي برج میالد که در  سال 86 همراه 
با بخش هاي مخابراتي برج به بهره برداري رسید از 6 
سالن تشکیل شده است که سالن اصلي آن 1600 نفر 
ظرفیت دارد. این سالن تا کنون همایش هاي زیادي را 
به خود دیده است و البته در سال هاي اخیر هم به یکي 
از اصلي ترین سالن هاي برگزاري کنسرت تبدیل شده 
است. حاال اما محسن  هاشمي، رئیس شورا مي گوید 
خطر جدي در کمین سالن همایش هاي برج میالد 
است و یکي از اعضاي کمیسیون عمران شورا هم از 
اضطرار این گود حرف مي زند. 4 سال است که عابران 
ســواره بزرگراه همت و بزرگراه چمران از کنار گود 
همجوار برج میالد در محوطه 300 هزار متري برج 
میالد مي گذرند. به دلیل ارتفــاع زیاد حتي اعضاي 
شوراي سوم بر سر آن اعتراض داشتند اما در نهایت 
شرکت تعاوني ناجا این پروژه مشارکتي را با شرکت 
سرمایه گذاري شهرداري تهران کلید زد. ماشین هاي 
بزرگ آمدنــد، خاکبرداري کردنــد و بعد عملیات 
نیلینگ براي استحکام سازي آن انجام شد. بهار  سال 
92 این پروژه موجب اعتراض اعضاي شــوراي سوم 
شد بعد هم طرح این سازه در شوراي چهارم به طور 

کامل متوقف شد. 
 شهرداري مي تواند هزینه کند

 و به حساب پیمانکار بزند
اعضاي کمیســیون عمران و حمل ونقل شوراي 
پنجم از هفته گذشته بررسي وضعیت کار این گود 
را در دســتور کار قرار داده اند و در همین ارتباط هم 

جلســه ای با حضور معاونت 
عمراني شهرداري و سازمان 
شهرداري  ســرمایه گذاري 
تهــران داشــته اند. محمد 
علیخاني، رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شوراي 
شــهر تهــران در این باره به 
»شــهروند« گفت کــه قرار 
اســت بــه زودي عملیات 
استحکام بخشــي بــه این 
گود آغــاز شــود: »این گود 
4 ســال اســت که رها شده 

است و به همین دلیل تاریخ مصرف نیلینگ آن تمام 
شده است؛ بنابراین سالن همایش هاي برج میالد را 
خطراتي تهدید مي کند.« او معتقد است که در صورت 
رانش زمین در تهران، حتي به اندازه زلزله هاي خفیف 
احتمال آسیب به سالن همایش هاي برج میالد وجود 
دارد: »درخواســت کردیم که هر چه سریع تر دیواره 
ســالن همایش هاي برج میالد به وسیله دیوارهاي 
حائل با اقدامات فني استحکام بخشي صورت گیرد.« 
در عملیات استحکام سازي هیچ خبري از پیمانکار 
طرح نیست. آن طور که علیخاني گفته است در قانون 
به شــهرداري اجازه داده شده اســت که در صورت 
نبود توجه از طرف پیمانکار خــود این اقدام را انجام 
دهد و بعد هزینه هــا را از پیمانکار بگیرد: »این پروژه 
با مشارکت شرکت تعاوني ناجا براي ساخت دو برج 
انجام شده است اما شوراي عالي شهرسازي در مورد 
نماي آن انتقاداتي وارد کرده که باید حل شود.« رئیس 
کمیسیون عمران شوراي شهر تهران امنیت منطقه 
را در درجه اهمیت بیشتري دانســت که باید به آن 
توجه شود: »در نهایت شورا، شهرداري و شورایعالي 
شهرسازي و معماري جدید درباره این که برج چند 
طبقه باشــد و با چه طرحي ســاخته شود تصمیم 

خواهند گرفت.«
او گود برج میالد را به عنوان یکي از مواردي نام برد 
که کمیسیون عمران در اولویت رسیدگي قرار داده 
است: »در شهر تهران مسائل بحران زایی وجود دارد 
مثل حفره هاي زیرسطحي که تاکنون حدود 40 مورد 
از آنها شناسایي شده است تا اقدامات ایمن سازي براي 
آن صورت گیرد. یکــي از این حفره ها هم در خیابان 
ولیعصر، سر راه اتوبوس هاي بي آرتي بود که اقدامات 
الزم براي آن انجام شــد. گود برج میالد هم یکي از 
موارد است که حاال آنها ایمن سازي را در دستور کار 
قرار داده اند.« علیخاني ایــن را هم گفت که با وجود 
هشدارهایي که در شوراي گذشته هم وجود داشت، 
هنوز آسیب جدي به دیواره هاي سالن همایش هاي 
برج میالد وارد نشده است و ما نگران آینده هستیم: 
»این گود حدود 250 متر با ســازه برج میالد فاصله 
دارد، بنابراین برخالف صحبت هاي آقاي تندگویان 
این گود، سازه برج میالد را تهدید نمي کند، اما سازه 

برج مشکالتي دارد که باید برطرف شود.«
سنسورهاي برج میالد از کار افتاده است 

به گفته رئیس کمیســیون عمران شوراي شهر 

تهران، مدتي است که سنســورهاي برج میالد که 
وظیفه ایمني برج در صورت وقوع زلزله را برعهده دارد 
از کار افتاده است و شهرداري در نخستین فرصت باید 
به رفع این مشکل بپردازد: »خرابي سنسورهاي برج 
میالد را هم از شــهرداري پیگیر شده ایم، چرا که در 
صورت وقوع زلزله اگر این سنسورها فعال نباشد براي 

جلوگیري از خطر عمل نمي کند.«
در روزاهاي پایاني شوراي چهارم هم محمدمهدي 
تندگویان، عضو کمیســیون معماري و شهرسازي 
شوراي شــهر تهران اعالم کرد که با وجود تذکر به 
شــهرداري هنوز آنها اقدامي براي آن انجام نداده اند: 
»از  ســال 92 تاکنون گود برج میالد رها شده است 
درحالی که عمر مفید نیلینگ چهار ســال اســت و 
حاال این گود نیازمند استحکام ســازی است.« او در 
حرف هاي خود به پرخطر بودن این گود اشــاره کرد 
که حتي سازه برج میالد را تحت تاثیر قرار مي دهد: 
»در نامه ای که شهرداری منطقه 2 در تیرماه 96 برای 
سازمان سرمایه گذاری مشارکت شهر تهران نوشته 
عملیات گودبرداری را بدون رعایــت اصول، قواعد 
فنی و ایمنی دانسته و ضمن توقف هرگونه عملیات 
ساختمانی اعالم کرده که ممکن است این گود عالوه 
بر آن که ایمنی ســاختمان های مجاور را در معرض 
خطر قــرار  دهد، معابر مجاور را نیــز درگیر کند، اما 
متاسفانه هیچ عکس العملی از سوی شهرداری تهران 

در این زمینه انجام نشده است.«
 چندین مانع برای احداث ساختمان 

در این گود وجود دارد
افشین حبیب زاده، عضو کمیسیون عمران شوراي 
شهر سه شــنبه هفته ای که گذشــت درباره لزوم 
پایدارسازي گود برج میالد هشــدار داد و خواستار 
چک کردن سنسورهای جابه جایی و سیستم های 
ابزاری جدید برج میالد شد. بعد از آن بود که محسن 
 هاشمي رفسنجاني، رئیس شوراي شهر تهران اعالم 
کرد که این گودبرداری هیچ خطری برای برج میالد 
ندارد و تنها تهدیدکننده ســالن همایش برج میالد 
اســت: »باید هرچه زودتر ســوءتفاهم های گذشته 
بین شورا، شــهرداری و وزارت راه وشهرسازی پایان 
پذیرد.« افشین حبیب زاده، نایب رئیس کمیسیون 
عمران شــورا اما دیروز یک بار 
دیگر هشدار داد که گود »برج 
میالد« در مرحلــه اضطراری 
قرار دارد: »تا قبــل از بروز هر 
حادثه ای باید گود کنار سالن 
همایش های برج میالد تعیین 
تکلیف شــود. قرار بود در این 
گود هتل ســاخته شــود، اما 
به دلیــل تغییر طــرح، هنوز 
تغییرات به تأیید کمیسیون 
ماده پنج و شورایعالی معماری 
و  نرســیده  شهرســازی  و 
نمی توان ساختمانی در این گود بنا کرد؛ لذا پیمانکار 
یا مالک که شهرداری است باید تا تأیید طرح،  نسبت 
به تقویت نیلینگ اقــدام کنند.« او گفت که چندین 
مانع برای احداث ساختمان در این گود وجود دارد و 
تا رفع آنها نمی توان ساختمانی ایجاد کرد: »کمیسیون 
حمل ونقل و عمران شــورای شــهر تهران گزارشی 
درخصوص وضع این گود تهیه کردند. بررســی ها 
نشان داد که ایمن ســازی گود بسیار مهم و ضروری 
است و از آنجایی که حل مشکالت ساخت ساختمان 
در این گود زمانبر است. فعال باید موضوع پایدارسازی 
گود در اولویت قرار گیرد و ســریعا این مهم محقق 

شود.«
 طرحي که از میان 130 طرح انتخاب 

اما بعد رد شد
طرح »زاها حدید« براي فــاز دوم برج میالد در 
 ســال 91 از میان 130 طرح بین المللي براي این 
سازه برنده شد؛ طرحي که 55 طبقه از کف اتوبان 
و 45 طبقه از ســفره برج میالد –کف برج- ارتفاع 
داشت. ارتفاع زیاد طرح البته بالي جان کل پروژه 
شد چرا که خیلي ها معتقد بودند نماي برج میالد 
را مخدوش خواهــد کرد، بنابرایــن در فروردین 
 سال 95 اعضاي شــوراي شهر گفتند که طرح رد 
شــده و به دنبال طرح هاي دیگري براي این پروژه 
هســتند. متراژ این پــروژه  یک هــزار مترمربع و 
داراي مرکز تجارت جهانــی با 120 هزار مترمربع 
زیربنا، هتل 5 ستاره و ملحقات 95 هزار مترمربع، 
مجموعه تجاری با 63 هزار مترمربع مســاحت و 
پارکینگ 170هزار مترمربع شــامل 5000 واحد 
بود. طرح هاي »زاها حدید« در 25 ســال گذشته، 
نقش مهمــي در تحول معماري معاصر داشــته  
است. او بر اســاس رده بندي لیســت فوربس در 
رتبه شصت ونهمین زن قدرتمند  سال 2008 قرار 
گرفت. زاها ســازه هاي بزرگ زیــادي را در جهان 
طراحي کرده است و البته هتل فرشته پاسارگاد هم 
به عنوان بزرگترین هتل تهران با نام او گره خورده 
است. همچنین مرکز مگي در بیمارستان ویکتوریا، 
ایستگاه قطار سریع السیر ناپل، ساختمان مرکزي 
ب ام در آلمان، ترن هوایي در اتریش، مرکز علمي 
فائنو در آلمان، ســکوي پرش اسکي برگیسل در 
اتریش و ایستگاه آتش نشاني ویترا در آلمان از دیگر 

آثار زاها حدید است.

در صورت وقوع زلزله 
سالن همایش هاي برج میالد 

آسیب مي بیند

افشین حبیب زاده، عضو 
کمیسیون عمران شوراي 

شهر تهران: گود »برج 
 میالد« در مرحله 
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