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جهان را برای کودکان نابینا نقاشی کنید 
جشنواره تولید کتاب های صوتی

اخبار نیکوکاری داستان های داوطلبانه

سعید  اصغرزاده

آموزش حقوق بشر و الزامات نظام آموزشی ایران

پاورقی  هفته 3

آنچه در زندان آموختم اسماعیل نظریو
فعال مدني

 اساسی ترین گام در اجرای 
تعهدات حقوق بشری، آموزش 
آن به دانش آموزان در مدارس 
است تا فرهنگ صلح و حقوق 
بشر در اندیشه نسل فردای 
جامعه، از همان اوایل زندگی 

مدنی، با اطمینان درونی شود. 
این امر نه تنها فقط در راستای 
اجرای تعهدات حقوقی داخلی 
و بین المللی است، بلکه نتیجه 

 عملی مفیدی نیز برای رشد
 جامعه دارد

دومین دوره جش��نواره تولید کتاب های صوتی از 
اول بهمن  سال گذشته آغاز شده است و تا 31 خرداد 

94 ادامه خواهد داشت.
هدف اصلی جش��نواره تولی��د کتاب های صوتی 
ایجاد کتابخانه صوت��ی برای ک��ودکان و نوجوانان، 
به ویژه کودکان و نوجوانان نابینا و امکان دسترسی به 
فایل های صوتی این کتاب ها از هر مکان و در هر زمان 

است. دومین هدف این برنامه ایجاد مرکزی مرجع، 
جهت جمع آوری و نشر افسانه ها، متل ها و قصه های 

ایرانی با گویش ها و زبان های محلی است.
ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی کتاب های مناسب 
برای کودکان و نوجوانان و اشاعه فرهنگ مهربانی با 

هم نوعان، از اهداف دیگر جشنواره است.
برای شرکت در جشنواره تولید کتاب های صوتی، 

یک یا هر تعداد کتاب مناسب کودکان و نوجوانان را 
انتخاب کرده و آن کتاب را با صدای خود بازخوانی و 
ضبط کنید. سپس فایل ضبط شده را در سایت قرار 

دهید.
براس��اس قواعد کتابداری، ب��رای گوینده کتاب 
صوتی، برگه شناس��ه ایجاد می ش��ود. یعنی ش��ما 
می توانید با صرف هزینه ای ناچیز و تنها با خرید یک 

میکروفن ضبط صدا، پدیدآورنده کتاب صوتی شده، 
نام خود را در میان پدیدآورندگان کتاب های صوتی 

قرار داده و صدای تان را جاودانه کنید.
برای اطالعات بیشتر از چگونگی همکاری در این 
طرح می توانید به سایت جشنواره مراجعه کرده و پس 

از ثبت نام در این جشنواره شرکت کنید.
attarlibrary.ir/soundbook :آدرس سایت

معاون وزیر ورزش و جوانان: 

 تعداد سمن های ایرانی
 از آفریقایی ها هم کمتر است

 معاون وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر این که با 
همه محدودیت ها، تعداد س��من ها )سازمان های 
مردم نهاد( را دو برابر کردیم، افزود: تعداد سمن های 
ای��ران از س��من های کش��ورهای آفریقایی کمتر 
است، در حالی که کش��ور انگلیس صد برابر ایران، 

سمن های جوانان دارد.
 دکت��ر محم��ود گل��زاری در نشس��ت خبری 
روز ش��نبه با خبرنگاران در پاس��خ به س��والی در 
مورد نحوه جلوگیری از بروز تخلفات س��من ها و 
پیش��گیری از وقوع جرایم سیاس��ی و اقتصادی، 
گفت:  ب��رای صدور مج��وز س��من ها از 4 مرکز 
و س��ازمان ازجمل��ه وزارت اطالع��ات، نی��روی 
انتظامی و تش��خیص هویت اس��تعالم می شود و 
دراین باره دقت بسیاری صورت می گیرد که قبل 
از ش��کل گیری س��من ها، صالحیت های فردی 
و اجتماع��ی اعضا و مدی��ران این س��ازمان های 

غیردولتی بررسی و لحاظ شود.
وی در تعریف س��من)NGO( گفت: سمن ها، 
س��ازمان های مردم نهاد غیردولتی، غیرسیاس��ی 
و غیرانتفاعی هس��تند و در تمام دنیا فعالیت های 
سیاسی و اقتصادی ندارند، زیرا در آن صورت جای 
آنها با احزاب و تشکل های تجارت جابه جا می شود. 
معاون وزی��ر ورزش و جوانان با تأکی��د بر این که با 
همه محدودیت ها تعداد سمن ها را دو برابر کردیم، 
افزود: اگر قوانین دست و پاگیر دیگری برای فعالیت 
سمن ها نگذارند، افزایش سمن ها برای توسعه هر 

کشور الزم است.
وی تصریح کرد: هنوز تعداد سمن های ما خیلی 
کم اس��ت و اگر بخواهیم از این انزوا خارج شویم و 
حضور جوانان را در شبکه های مجازی به صورت 
انف��رادی و منزوی کاهش دهیم، باید مش��ارکت 
اجتماعی جوان��ان را جدی بگیریم و گس��ترش 

دهیم.
گلزاری اظهار کرد: گاهی با سمن ها قرارداد هایی 
امضا می شود، زیرا بخش��ی از هزینه ها را به صورت 
مستقیم نمی توانیم انجام دهیم به عنوان مثال وقتی 
ما می خواهیم یک جشنواره را برگزار کنیم باید پول 
را از طریق سمن های معتبر خرج کنیم و تفاهمنامه 
و قراردادی با آنان می بندی��م و موضوع آن باید به 
برنامه و جش��نواره مورد نظر ارتباط داشته باشد، 
بنابرای��ن اداره حقوقی ما دقیق��ا روی این موضوع 

نظارت و دقت می کند. 

11مدرسه شهر تهران در مراسمی 
گواهینامه و پرچم بین المللی 

مدارس محیط زیستی را دریافت 
کردند

در مراسمی که در سازمان حفاظت محیط زیست 
برگزار شد، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گری لوییس 
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران،  
هادی حیدر زاده مدیرکل محیط زیس��ت استان 
تهران، س��یاوش داودی معاون آموزش و پرورش 
شهر تهران، حمید استیلی بازیکن سابق تیم ملی 
فوتبال و جمعی از مس��ئوالن، گواهینامه و پرچم 
بین المللی مدارس محیط زیستی را به این مدارس 

اهدا کردند.
محمد ه��ادی حی��درزاده در مراس��م اه��دای 
اولی��ن گواهینام��ه و پرچم بین الملل��ی مدارس 
محیط زیس��تی تحت پوش��ش بنیاد بین المللی 
آموزش های محیط زیستی )FEE( در ایران، گفت: 
وضع محیط زیس��ت ایران خوب نیست که شاید 
یکی از مهم تری��ن دلیل آن ع��دم رعایت ضوابط 

محیط زیستی است.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش محیط زیس��تی 
در م��دارس اف��زود:  ام��روز 11 مدرس��ه دولتی 
و غیردولت��ی به عن��وان مدارس محیط زیس��تی 
انتخاب ش��دند ک��ه گواهینامه محیط زیس��تی 
دریافت کردند و از این تعداد به 5 مدرسه عالوه بر 
دریاف��ت گواهینامه، پرچ��م بین المللی مدارس 

محیط زیستی نیز تعلق گرفت.
حیدرزاده ادامه داد: طرح مدارس محیط زیستی 
از 2 سال گذشته در تهران آغاز شده است و درحال 

توسعه آن در سراسر کشور هستیم.
وی گفت: دفتر مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت نظام نام��ه م��دارس 
محیط زیس��تی را تهیه کرده اس��ت که به زودی 
ابالغ و اجرایی می شود. همچنین سیاوش داودی 
معاون تربیت بدنی و س��المت آموزش و پرورش 
شهر تهران گفت: اگر بخواهیم آسیبی به ما نرسد 
باید محیط زیست خود را بشناسیم و در حفاظت 
از آن ت��الش کنی��م، حفاظت از محیط زیس��ت 
امکان پذیر نخواهد بود مگر این که تمام نهادها در 
کنار هم قرار گیرند زیرا قطعا س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت به تنهایی ق��ادر ب��ه حفاظت از 

محیط زیست نخواهد بود.
وی تأکید کرد: بزرگترین استراتژی برای حفاظت 
از محیط زیست آموزش است که آموزش و پرورش 
شهر تهران با همکاری بنیاد بین المللی آموزش های 
محیط زیس��تی درص��دد انج��ام آموزش ه��ای 

محیط زیستی در مدارس است.
داودی گفت: در این میان آموزش معلمان و اولیا 
نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در کنار 

هم و در راستای حفظ محیط زیست تالش کنند.
در ای��ن مراس��م از اولی��ن س��رود م��دارس 
محیط زیس��تی رونمایی شد همچنین لوح تقدیر 
بنی��اد بین الملل��ی آموزش های محیط زیس��تی    

)FEE( به معصومه ابتکار اهدا شد.

آنطور که از ش��هرت و عظمت نامش پیداس��ت، 
ماهیت حق��وق بش��ر در بین عامه مردم ش��ناخته 
شده نیس��ت. گرچه امروزه به یمن پیشرفت وسایل 
ارتباطات جهانی، رسانه های گروهی و فضای مجازی  
کمتر افرادی وجود دارند که مفاهیم حقوق بشری را 
حداقل به اجمال نشنیده یا نخوانده باشند اما حقوق 
بش��ر مقوله ای اس��ت که فهم، برخورداری، رعایت 
و اجرای آن، بیش و پی��ش از هر چیز نیاز به آموزش 
دارد؛ مثل نیاز یک کودک ب��ه فراگیری زبان و آنگاه 
انتظار س��خن گفتن از او، زیرا از مردمانی که حقوق 
بشر را آموزش ندیده، چیستی و چگونگی اش را درک 
نکرده ان��د، انتظار رعایت حقوق بش��ر در بین خود و 
مطالبه اجرای آن از حاکمان برآمده از بین خودشان، 

شاید نابجا باشد.
در بند 2 ماده 26 اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده 

است: 
»آموزش و پ��رورش باید طوری هدایت ش��ود که 
ش��خصیت انس��انی هر فرد را به حد کمال رشد آن 
برس��اند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقویت 
کند. آم��وزش و پرورش باید حس تفاهم، گذش��ت 
و احترام به عقیده مخالف و دوس��تی بین تمام ملل 
و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه 
فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل 

نماید«.
حق بر آموزش یکی از حقوق اساس��ی بشر است 
و دولت ه��ا موظف اند آن را به ط��ور رایگان الاقل در 
حد تعلیمات ابتدایی برای مردم جامعه خودش��ان 
فراهم کنند )بند 1 ماده 26 اعالمیه(که البته مورد 
اتفاق تمام دولت ها واقع ش��ده و در قوانین اساسی 
اغلب کشورها به آن اشاره شده است ازجمله قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران که در اصل 30 بیان 

می دارد: 
»دولت موظف اس��ت وس��ایل آموزش و پرورش 
رایگان را ب��رای همه ملت تا پایان دوره متوس��طه 
فراهم سازد و وس��ایل تحصیالت عالی را تا سر حد 

خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.«
درباره حقانیت یا وجود حق ب��ر آموزش در نظام 
حقوق بشر تردیدی نیس��ت اما مهم اینجاست که 
چه نوع آموزشی در اسناد بین المللی مدنظر است؟ 
همان طور که در باال، ذیل بن��د 2 ماده 26 اعالمیه 
اشاره شد؛ آموزش��ی که احترام حقوق و آزادی های 
بشر را تقویت کند. این همان حق بر آموزش حقوق 
بشر است. بدین معنی که خود حقوق بشر و محتوای 
آن در محیط های آموزشی برای مردم و به خصوص 

دانش آموزان، تدریس شود.
ضرورت آموزش حقوق بشر، ورای اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، در بسیاری از معاهدات و اعالمیه های 
بین المللی به منظ��ور الزام و ترغی��ب دولت ها در 

رعایت و ترویج حقوق بشر به صورت هدفمند، آمده 
اس��ت، از جمله:  میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی 1966 )ماده 13(، کنوانس��یون مبارزه با 
تبعیض در امر تعلیم��ات 1960 )ماده 5(، اعالمیه 
حقوق کودک 1959 )ماده 7(، کنوانسیون حقوق 
کودک 1982 )ماده 29(، برنامه عمل جهانی برای 
آموزش حقوق بشر و دموکراسی )مونترال 1993( 
و اعالمیه وین 1993. نظر به اهمیت و جایگاه همین 
امر بود که س��ازمان ملل متحد دهه 1995-2004  
را دهه آموزش حقوق بش��ر نامید. در  س��ال 2005 

اعضای س��ازمان مل��ل متحد 
یک برنامه اق��دام جهانی برای 
آموزش را به تصویب رس��اندند 
ک��ه در آن اقدام��ات راهبردی 
عینی و راهنم��ای عملی برای 
اجرای آموزش حقوق بش��ر در 
م��دارس ابتدایی و متوس��طه 
پیشنهاد می شود. در آن برنامه 
توصیه ش��ده بود ک��ه آموزش 
حقوق بشر بایستی در محتوای 
درسی مهدکودک ها، مدارس و 
دانشگاه ها با توجه تفاوت سنی 
و وضع تحصیلی دانش آموزان و 

دانشجویان گنجانده شود.
در ای��ران بح��ث گنجان��دن 
واحده��ای حقوق بش��ری در 
مدارس، به رغم ض��رورت و الزام 

دولت به اجرای تعهدات حقوق بشری، هنوز جنبه  
عملی پیدا نکرده است. در صورتی که اساسی ترین 
گام در اجرای تعهدات حقوق بش��ری، آموزش آن 
به دانش آموزان در مدارس اس��ت تا فرهنگ صلح و 
حقوق بشر در اندیشه نسل فردای جامعه، از همان 

اوایل زندگ��ی مدنی، با اطمینان درونی ش��ود. این 
امر نه تنها فقط در راستای اجرای تعهدات حقوقی 
داخلی و بین المللی است، بلکه نتیجه عملی مفیدی 
نیز برای رش��د جامعه دارد، زیرا  گسترش رعایت و 
احت��رام به حقوق بش��ر در رابطه مردم ب��ا دولت از 
یک طرف و م��ردم با یکدیگر از طرف دیگر، تاثیری 
مستقیم و پایدار بر توسعه و صلح ملی و بین المللی 
دارد. از دید هیچ کس هم پنهان نیست که ریشه اکثر 
آشوب ها و جنگ های داخلی و بین المللی، همین 
نادیده گرفتن حقوق بش��ر بوده اس��ت. این مفهوم 
در مقدمه منشور سازمان ملل 
متحد مورد تأکی��د قرار گرفته 
و یکی از اه��داف بنیان گذاری 
این سازمان را ترویج و حمایت 
از حقوق بش��ر برای جلوگیری 
از تک��رار جنگ ه��ای جهان��ی 
دیگر دانسته اس��ت. در نتیجه، 
درونی س��ازی اندیش��ه صلح و 
حقوق بش��ر برای دانش آموزان 
ایران که م��دل کوچکی از یک 
جامعه در حال تمرین زیس��ت 
مدن��ی و اجتماعی هس��تند و 
جمعی��ت آنها در ح��ال حاضر 
ب��ه 12 میلی��ون و 300 ه��زار 
نفر می رس��د، بس��یار ضروری 
ماه س��ال 92  در دي  اس��ت. 
رئیس جمهوری ایران، در جمع 
مدیران ارش��د نظام آموزش��ی کش��ور، از ضرورت 
تدریس حقوق شهروندی سخن گفت درحالی که 
در پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از طرف 
معاونت حقوقی دولت منتش��ر شده است، آموزش 
حقوق بشر یا شهروندی در مدارس دیده نمی شود. 

تدریس حقوق بش��ر به عنوان یک رشته مستقل 
دانش��گاهی به عنوان یکی از گرایش های رش��ته 
حقوق در دوره کارشناسی ارشد در اواخر دهه 80 
آغاز شد و در چهار دانشگاه )تهران، شهید بهشتی، 
عالمه طباطبایی و مفید قم( دانشجو می پذیرد. در 
دوره کارشناسی نیز تنها حقوق بشر به عنوان یک 
واحد درس��ی اختیاری در بعضی دانشگاه ها برای 

دانشجویان حقوق ارایه می شود.
ایران یکی از امضاکنندگان اعالمیه جهانی حقوق 
بش��ر و تصویب کنندگان میثاقین 1966 است که 
به لحاظ حقوق بین الملل ملزم به اجرای آنهاست. 
یکی از تعهدات برآمده از این اسناد، تکلیف دولت 
در ترویج حقوق بشر از طریق آموزش است. در ماده 
 13 میثاق حقوق اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی

 آمده است: 
»[کشورهای طرف این میثاق[ موافقت می کنند 
که هدف آموزش و پرورش باید ش��کوفایی کامل 
شخصیت انسانی و احس��اس حیثیت آن، تقویت 
احترام حقوق بش��ر و آزادی های اساس��ی باش��د. 
عالوه بر این کش��ورهای طرف این میثاق موافقت 
دارند که آموزش و پرورش باید تمامی افراد را برای 
ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد 
و موجبات تفاهم و تس��اهل و دوستی بین تمامی 
ملل و گروه های نژادی، قوم��ی یا مذهبی را فراهم 
آورد و توسعه فعالیت های سازمان ملل متحد را به 

منظور حفظ صلح تشویق نماید.«
آموزش نوعدوس��تي و کمک ب��ه یکدیگر؛  چه 
در قالب اعالمیه حقوق بش��ر گنجانده شده باشد 
یا خی��ر،  الزم و ضروري اس��ت.  اگ��ر مي خواهیم 
نس��لي را با دغدغه نس��بت به همنوعان و جامعه 
 تربیت کنیم، باید اهمیت آم��وزش این مفاهیم را

 باور داشته باشیم. 

از کاتماندوي نپال تا جام جم مراغه!

زمین لرزه منطقه کاتماندو پایتخ��ت نپال تاکنون 
قربانیان زیادي داشته است. به خودم مي گویم و تهران 
اگر زلزله بیاید چه؟ و نه تهران که هر کجاي ایران. البته 
یک جاي خوش��بختي دارد و آن این است که البد در 
لحظه زلزله در ایران مانند نپال س��یصد هزار گردشگر 
خارجي وجود نخواهد داشت! ما که هنر جلب توریست 
نداری��م. عراقي ه��ا و افغان ها هم که ح��اال برادرانمان 

هستند! 
اما نکته اي که هراس��انم مي کند وج��ود بافت هاي 
فرس��وده اس��ت. بافت ه��اي فرس��وده، محدوده هاي 
آسیب پذیر ش��هر محس��وب مي ش��وند که نیازمند 
برنامه ری��زي و مداخله هماهنگ براي س��اماندهی و 
ارتقای کیفیت سکونت است. به  عنوان مثال براساس 
اطالعات ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری ایران 
مساحت بافت فرسوده )مصوب( در تهران برابر با  3268 
هکتار اس��ت. فکرش را بکنید با یک زلزله.... و تازه آمار 
غیررسمي حکایت از افزایش مساحت بافت فرسوده در 
تهران به 4400 هکتار دارد و این قصه را شما از پایتخت 

کشور تعمیم بدهید به هر کجاي مملکت.
دي ماه  سال 89 بود که قانون حمایت از احیا، بهسازي 
و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري توسط 
مجلس ابالغ ش��د اما چرا باز هم تا چشم کار مي کند، 
تغییري را آدم مش��اهده نمي کند. به  خودم مي گویم 
ما چگونه مي توانیم داوطلب نوعي فرهنگ باشیم که 
عوامل مختلفي دست  به  دس��ت هم بدهند تا آرام آرام، 
پیش از ظهور هر زلزله بزرگي، نوسازي و بهسازي کنیم 
و اصال مطابق ذوق و سلیقه اي که متناسب با نیازهاي 
روزمان و سبک زندگي مان باشد، به روز شویم و تن مان 
نلرزد. دوستي که تازه از سفر مراغه آمده بود، خبري را 
برایم نقل مي کرد که دیدم بي مناسبت نیست با موضوع 
بحث و همچنین شعار امس��ال که همدلي و همزباني 
دولت و ملت نامگذاري شده است. مخصوصا اینکه مراغه 
برایم یادآور ایام جنگ بود و چه خاطرات ریز و درشتي 
که به ی��ادم نمي آورد. یاد غار  هامپویی��ل مراغه افتادم 
و کبوترهاي روس��تای گش��ایش و بچه هایي که حاال 
نیستند. نه اینکه بزرگ شده باشند و رفته باشند، هر چند 
که شهادت هم بزرگ شدن است. موضوع برمي گردد به 
عملیاتي که بزرگترین پروژه بهسازی بافت فرسوده در 
غرب کشور نام گرفته است. حد فاصل خیابان اوحدی 
و خیابان کاشانی و خیابان خواجه نصیرالدین طوسی 
را یادم مي آی��د. گاه در کوچه اي گی��ر مي افتادیم که 
انگار فقط براي عبور یک نفر آن را درست کرده بودند. 
کوچه هاي کاهگلي باریک، جایي ب��راي زمزمه کردن 
ش��عرهاي فریدون مش��یري و حمید مصدق اما فقط 
کافي بود اندکي زمین بلرزد تا به جاي ش��اعري، اشهد 
گویان شوي. حاال اما شنیدم یک وفاق ملي و بومي آن جا 
اتفاق افتاده. وفاقي که مي تواند مورد الگوبرداري براي 
کل کشور شود. اتخاذ تصمیماتي از این دست که در آن 
فرماندار و شهردار و شوراي شهر و نمایندگان مجلس 
و بنیاد مستضعفان و میراث فرهنگي و سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي سهیم هستند، مي تواند نمود خوبي 
براي مصداق همدلي باشد. همه با هم تصمیم گرفته اند 
که بافت فرسوده مرکز شهر را نجات دهند و این کار را 
کرده اند. یکي رفته سراغ مساجد، یکي بافت سنتي را 
احیا کرده و یکي به مدرنیزاسیون پرداخته. یکي خیابان 
سه طبقه س��اخته و یکي همه اینها را مدیریت کرده. 

اسمش را هم گذاشته اند جام جم!
با توج��ه به اینکه گویا ای��ن پروژه با برخ��ورداری از 
طراحی م��درن در بافت قدیمی ش��هر مراغه به عنوان 
طرح  پایلوت بازس��ازی بافت های فرس��وده در کشور 
شناخته می شود و تجربه اي متفاوت محسوب مي شود 
خوب است که در شهرهاي دیگر کشور هم اقداماتي از 
این دست صورت گیرد. آن وقت یک وقت دیدید مانند 
نپال که در روز زلزله س��یصد هزار گردش��گر خارجي 
داشت، مراغه خاطره انگیز من نیز حتي اگر زلزله بیاید، 
جنب هم نخ��ورد و با توجه به اینک��ه در آینده بحران 
بي آبي ندارد، بش��ود قطب گردشگري. آن  وقت دیدید 
شهري در سیس��تان، بندري در جنوب و روستایي در 
دل کویر، همه  و همه شدند مأمني براي هموطني که 
شعار دولتمان فراهم آوري رفاه براي اوست. زلزله نپال 
برایم یادآوري مي کند که بافت هاي فرسوده و مسأله دار 
شهري و س��کونتگاه هاي حاش��یه اي و غیررسمي در 
کش��ورهاي در حال توسعه بیشتر از س��ایر بافت هاي 
شهري در معرض خطر زلزله قرار دارند این بافت ها بنا 
به دالیلي چون عدم رعایت معیارهاي فني و مهندسي 
در س��اخت بنا، ش��بکه ارتباطي ناکارآمد، عدم وجود 
تأسیسات و تجهیزات شهري و... بیشتر در معرض خطر 
هس��تند. داوطلبانه تاکید مي کنم که ضرورت کاهش 
آسیب پذیري شهر در برابر زلزله، به عنوان یکي از اهداف 
اصلي برنامه ریزي کالبدي، برنامه ریزي شهري محسوب 
مي ش��ود. و جام جم مراغه برایم ی��ادآوري مي کند که 
گاه یک مهندس، یک بنیاد، یک ش��رکت خصوصي یا 
دولتي مانند آتي ساز، یک ش��هردار، یک فرماندار، یک 
نماینده مجلس و... مي توانند داوطلب حرکتي عظیم و 
فراگیر شوند. کافي است یکي آستین هایش را باال بزند. 
کافي اس��ت یکي دس��ت دیگري را بگیرد. کافي است 
فرابگیریم که کار جمعي در این کشور اگر چه مغفول 
مانده است اما هنوز قابل اجراست. ما تاکنون اگر کارهاي 
داوطلبانه اي را انج��ام مي داده ایم در قالب تصمیمات 
شخصي مان بوده است اما باید یاد بگیریم که اگر اراده 
کنیم خواهیم توانست آنچه در مراغه اتفاق افتاد را در 
اهواز و اندیمش��ک و آبادان یا تربت، گناباد و بیرجند یا 
هر جاي دیگري ببینیم.  یادم مي آید کلي اس��م ریزو 
درش��ت اهالي بومي مراغه برایمان ردیف کرده بودند 
که مي خواستیم با بچه ها برویم و ببینیم. قره پالچیق و 
ایستی بالغ و... اما زمان عملیات بود و مراغه را باید ترک 
مي کردیم. مقصدم��ان جایي بود در حوال��ي ماووت و 

سلیمانیه. دوست دارم دوباره مراغه را ببینم. 

یه اسمی برای این کار به ذهنم رسید: »بازگشت 
به زندان با قطار سریع السیر« چون واقعا آزادی شون 
چقدر طول می کشه؟ با این زمان کم برنامه ای برای 
دوران پیری دارید؟ یا یه حقوق بازنشستگی؟ مثال 
طرح k(401( یا 403)b(؟ بیمه درمان می گیرید؟ 

مثال برای دندانپزشکی؟ 
ولی من اینو بهت��ون می گم: در زن��دان یا کانون 
اص��الح و تربی��ت م��ن بعض��ی از باهوش ترین و 
بااستعداد ترین افراد عمرم  رو دیدم. افرادی رو دیدم 
که با پاکت چیپس زیباترین قاب عکس  رو درست 
می کردند. اف��رادی رو دیدم با صابونی که مجانی به 
بخش ها داده می شد مجسمه های زیبایی درست 
می کردند درست شبیه مجسمه های میکل آنژی که 

کودکستانی ها درست می کنند.

در 21 س��الگی در زندان��ی تمام امنیت��ی به نام 
»کانون تربیت��ی المیرا« ب��ودم. ت��ازه از کار اجباری 
بیرون برگشته بودم که مرد مسن باشخصیتی که 
می شناختمش را دیدم وسط حیاط ایستاده و داشت 

به آسمان نگاه می کرد.
اینم بگم که اون به 33 سال و 4 ماه حبس محکوم 
ب��ود و اون موقع 20 س��الش را گذران��ده بود. رفتم 
پیشش و گفتم: »چطوری مرد؟ خوبی؟ « نگاهی بهم 
کرد و گفت:  »خوبم جوونک«... »چرا داری اینجوری 
به آسمان نگاه می کنی؟ چه چیز جالبی اونجاست؟« 
گفت: »تو نگاه کن و بهم بگو چ��ی می بینی« »ابر«. 
گفت: »خب. دیگ��ه چی می بین��ی؟« اون موقع یه 
هواپیما داشت رد می شد. گفتم:  »خب، یه هواپیما 

هم هست.«

گفت: »دقیقا. و چی تو اون هواپیماس��ت؟« »مردم« 
»دقیقا. ح��اال اون��ا دارن کجا می��رن؟« »نمی دونم. تو 
می دون��ی؟« اگه می دون��ی بهم بگو. چند تا ش��ماره 
بخت آزمایی هم برام بگیر«. گف��ت: »داری یه تصویر 
عظیم  رو از دس��ت می��دی جوون��ک.« اون هواپیما و 
مس��افراش دارن میرن به جایی، درحالی که ما این جا 
گیر افتادیم. اون تصویر عظیم این است: اون هواپیما 
و مس��افراش به جایی میرن، آن زندگی اس��ت که بر 
فراز سر ما »می گذرد« درحالی که ما پشت این دیوارها 
»مانده ای��م.« از اون موقع تا ح��اال اون حرف این جرقه 
را در ذهنم زد که »باید تغییر کن��م«. از کودکی، بچه 
باهوش و خوبی بودم. بعضی ها می گفتند، برای خوب 
بودنم یه کم زیادی باهوشم. دوست داشتم مهندس 
معمار یا باستان شناس بشم. االن در انجمن بازپروری 

اقبال مش��غولم که برنامه بازگش��ت دوباره به جامعه 
است، در آن جا من با افرادی که احتمال ارتکاب دوباره 
جرم آنها باالست، کار می کنم. من آنها را به خدماتی 
که نیاز دارن وصل می کنم، تا وقتی ک��ه از زندان آزاد 
ش��دن بتونن برای جامعه مثبت باش��ن. اگه قرار بود 
امروز 15 سالگی خودم  رو ببینم، باهاش می نشستم 
و صحبت می کردم و سعی می کردم بهش آموزش بدم 
و می گذاشتم بدونه: »من از خودتم. من هم مثل توام. 
این ما هستیم. ما یکی هستیم. هر کاری که قرار است 
انجام بدی  رو من از قبل می دونم چون که قبال انجامش 
دادم، تشویقش می کردم که مثال با این گروه از افراد در 
جامعه نگرده. یا مثال به یه همچین جاهایی نره. بهش 
می گفتم برگرد مدرسه ات مرد، چون اونجا جاییه که 
باید باشی، چون اونجا در آینده جایگاهی را در زندگی 
بهت میده. این پیامی است که ما باید با زنان و مردان 
جوان به اشتراک بگذاریم. نباید با آنها مانند بزرگساالن 
برخورد کنیم یا آنها را در فرهنگ خشنی قرار دهیم که 

گریز از آن برایشان تقریبا غیرممکن است.


