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* کودکان کار و خیابان چه تفاوتی دارند؟
طبق تعریف یونیسف، افرادی که به سن قانونی نرسیده و به کار گمارده 
می شوند، کودکان کار هستند. کودکان کار دارای مشاغل واقعی هستند، 
اما کودکان خیابانی مشاغل کاذب دارند. شاید همه ما فکر کنیم کودکان 
ســر چهارراه ها که مشاغل کاذب دارند، کودکان کار هستند، اما در واقع 
اغلب کودکان کار دیده نمی شــوند، چراکه آنها در کارگاه های زیرزمینی 
و قاچاق مانند کارگاه های صابون ســازی، ریخته گری و.... مشغول به کار 
هســتند و معموال کودکان کار دوره جوانی خود را نمی بینند و از مرحله 
کودکی به پیری می رسند این کودکان مرد خانواده و مظلوم ترین مخلوق 
خداوند هستند، با وجود کار سخت، نصف حقوق یک بزرگسال را دریافت  

می کنند و هیچ پوشش بیمه ای یا درمانی ندارند.
* گونه شناسی کودکان خیابانی به چه صورت است؟

یکسری از کودکان خیابانی دارای مشاغل پوششی هستند و در اصطالح 
زیر پوشش برخی مشاغل مانند گل فروشی، شیشه پاکنی و غیره، تکدی 
می کنند؛ آنها عضو مافیای تکدی محسوب می شوند و روزانه درآمدی بین 

۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دارند.
گروهی از کــودکان خیابانی بزهکار، جیب زن، زاغ زن و... هســتند. 
بیشــتر این کودکان به عنوان وسایل دزدی استفاده می شوند، ۵۰ تا ۷۵ 
درصد از دزدی های لوازم خودرو، توسط این کودکان انجام می شود. این 
کودکان بزهکار، مدرسه جیب بری دارند و در آنجا انواع و اقسام آموزش ها 
را می بینند. به منظور اســتفاده از کودکان بــرای گدایی، به آنها تریاک 

می خورانند و در نتیجه این کودکان معتاد می شوند.
۷۵ تا ۸۰ درصد کودکان کار خیابانی ، از مهاجرین بیگانه هستند که 
از پدر و مادرهایشــان یا دزدیده یا اجاره یا خریداری شده اند. ۲۰ درصد 
این کودکان ملیت ایرانــی دارند، همچنین غالب این کودکان بزهکاران 
آینده محســوب می شوند، بنابراین در بخش کودکان کار باید به صورت 
هدفمند، این افراد شناسایی شوند و حمایت از کودکان کار واقعی و حمایت 

از خانواده های آنان در اولویت قرار گیرد.
آن دسته از کودکانی که نان آور خانواده هستند، اصال در خیابان کار 
نمی کنند. آنهایی که در دام مافیای تکدی گری گیر افتاده اند و یا کسانی که 
والدین آنها قادر به کار هستند اما کودکان خود را مجبور به کار می کنند، 

کودک کار خیابانی محسوب می شوند.
* باندهای مافیایی چطور کار می کنند؟

 مافیایی به این جهت به اینها اطالق می شود که مخفی و قابل شناسایی 
نیســتند. اینها چهره های درسایه اند. با توجه به پژوهش های میدانی که 
انجام داده ایم یکی دوتا از اینها را به چهره و نام می شناسم. اینها در ظاهر 
آدم های فقیر و کثیف هســتند و بقیه اینها هم شمال شهر می نشینند. 
آنها سرپل های مافیایی هستند و جغرافیای تکدی گری را ترسیم و تعیین 
می کنند به گونه ای که محدوده فعالیت افراد را مشخص می کنند که چه 
کسی کجا گدایی کند. مدت ها یک نفر را جلوی در امامزاده صالح می بینید 
و یک مرتبه ناپدید می شود. همینطوری نیست که یک کسی بتواند هرجایی 
که خواســت فعالیت کند. مثال جاهای پرتراکم مثل میدان ونک گدایی 
سرقفلی دارد و هرکسی نمی تواند فعالیت کند. مافیاها سرقفلی مکان ها را 
هم تعیین می کنند. مثال می گویند 6 ماه گدایی جلوی در امامزاده صالح، 

... میلیون تومان یا در میدان ونک فالن مبلغ سرقفلی دارد.
من مخالف سرسخت اطالق کودکان کار به این افراد هستم. کودکان 

با پیروزی انقالب اســالمی در ایران خواب طراحان استراتژی فرهنگی و استعمار 
نوین آشــفته شد و دیری نپایید که امت مسلمان به رهبری امام خمینی)ره( یک 
تحول سیاســی فرهنگی و اجتماعی با هدف احیای معارف اســالمی در کشور به 
وجود آورد و در این عرصه زنان انقالبی و مومن با شیوه ای از حضور اجتماعی آشنا 
شدند که مبتنی بر ارزش های اسالمی بود و توانستند در عرصه های گوناگون یک 

الگوی منحصر به فرد از زن مسلمان را در جامعه ارائه دهند.
از این رو اســکتبار جهانی که از اول انقالب در آزمون براندازی نظام اســالمی 
ناموفق بود، استحاله فرهنگی دراز مدت را در دستور کار خود قرار داد و از شیوه های 
گوناگون راه نفوذ را در پیش گرفت، در این میان توجه به مقوله زنان و موضوعات 
فرهنگی و اجتماعی مرتبط با حقوق زنان، به عنوان طیف اثرگذار در جامعه بسیار 
حائز اهمیت می نمود؛ لذا در فضای فعلی کشــور نیز ما زنان حوزوی که همیشــه 
هوشــیار و حساس نسبت به تصمیم سازی های ملی و بین المللی بوده ایم، بار دیگر 
نسبت به وقایع اخیر در کشور و محیط پیرامون که با شعار احقاق حقوق دختران 
و زنان در حال شــکل گیری اســت، احساس وظیفه و حضور فعال نمودیم و بدین 
وســیله مطالبات خود را در ذیل از مســئوالن خدوم در نظام جمهوری اسالمی و 
نمایندگان شهر مقدس مشهد اعالم می داریم تا هوشیار باشند و تحت تاثیر فشارهای 
سازمان های بین المللی قرار نگرفته و بدور از غفلت از آموزه های اسالم ناب محمدی 
و قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران همواره همت خود را بر حفظ 

ارزش های انقالب گمارند.
1- در چند ماه اخیر مواجهه با شــکل گیری جمعیتی به نام پارلمان زنان در 
استان خراسان رضوی توسط استانداری شدیم که با بودجه دولتی شروع به کار کرده 
و مشغول به عضوگیری است. سؤال ما این است شکل گیری چنین پارلمانی در کنار 
مجلس شورای اسالمی آیا مغایر با قوانین جمهوری اسالمی و قانون اساسی نیست؛ 
لذا قویاً... خواســتار انحالل این دست فعالیت های موازی کاری هستیم و متقاضی 
صرف بودجه های آن در جهت رفع فقر،  اشــتغال جوانان، تسهیل در امر ازدواج و... 

در این استان هستیم.
۲- ما جامعه زنان خواهان اجرای دقیق قانون ســن ازدواج بر اســاس تعالیم 
اســالم و قانون مدنی در کشور هستیم تا با جلوگیری از بروز بی عدالتی در عرصه 
ازدواج دختران، مسئوالن تحت فشارهای سازمان ملل به فکر از بین بردن یا عوض 
کردن اصل قانون نیفتند؛ چرا که کنوانســیون های دفــاع از حقوق زنان و حقوق 
کودک فقط با ادعای دفاع از حقوق چیزی جز تسلط فرهنگ استکبار بر کشور را 

به ارمغان نخواهد داشت.
3- آمار باالی اعتیاد، بیکاری، طالق، رکود بازار و اقتصاد، افت تحصیلی جوانان، 
باال رفتن ســن ازدواج و به دنبال آن رواج ابتذال، بدحجابی و... از مسائل فرهنگی 
طراز اول کشور می باشد و این موضوعات مهم را مسئوالن مدافع حقوق زنان مورد 
غفلت قرار داده و با بزرگ نمایی و تصویب و پیگیری مسائلی از جمله ملغی کردن 
اجازه همسر در خروج زن از کشور که آثار و پیامدهای غیر قابل جبران دارد را از 
موفقیت هــای خود می پندارند و با افتخــار از آن یاد می کنند، ما خواهان توجه به 

مسائل مغفول مانده در کشور هستیم.
۴- با توجه به مشــکالت عدیــده در حوزه فرهنگ آیــا در اولویت قرار دادن 
موضوعاتی از جمله حضور زنان در ورزشــگاه ها باری از مشکالت جامعه می کاهد 
یا اینکه فضای حاکم در کشور را آبستن معضالت دیگر می کند و توجه مردم را از 

موضوعات مهم تر معطوف به مسائل فرعی می نماید.
بی تردید از مطالبات حقیقی ما زنان مومن به انقالب و اســالم، تأکید بر شأن 
اجتماعی- سیاسی زنان اما با در نظر گرفتن اولویت ها، در نقش های زنانه است؛ تا 
بدینوسیله الگوهای نظام سرمایه داری و استکبار فرهنگی به چالش کشیده شود و حل 
مسائل زنان در خانواده و اجتماع با مبنا قرار دادن کتاب آسمانی و سیره اهل بیت)ع( 
میســر شود؛ لذا سیاســت گذاری و برنامه ریزی کالن باید مبتنی بر این آموزه ها و 

تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی و ملی باشد. 
در پایان توفیق خدمتگزاری برای تمام مســئوالن دلســوز و مومن به انقالب 
تحت والیت رهبری مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را از خداوند متعال خواستاریم.
جمعی از خواهران طلبه مشهد

با وجود اینکه پس از انقالب شــکوهمند اسالمی، تالش های زیادی برای ایجاد 
فضای معنوی و ارائه محتوای دینی، مبتنی بر اصول و ارزش های اسالمی در مدارس 
صورت گرفته، اما به  نظر می رســد، از یک ســو به علت رسوخ و نفوذ برخی رویکردها 
و جریانات داخلی و خارجی )مانند؛ ســند ۲۰3۰( به نظام آموزشــی و از سوی دیگر 
به علت تأثیرات منفی فضای مجازی و برنامه های  دین ُزدایانه  شــبکه های ماهواره ای 
بر جامعه، اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولین کشور، تا حدود زیادی اثربخشی 

خود را از دست داده است.
عالوه  براین؛ طی این ســال ها، نظام آموزشی کشور به دلیل عدم ارتباط مؤثر با 
حوزه های علمیه نتوانســته است، به تمام اهداف موردنظر برای ارائه محتوای مبتنی 
بر مبانی اسالمی به مفهوم واقعی آن دست پیدا کند، شاید یکی از دالیل این ناکامی 
ناشی از آن باشد که متولیان تهیه و تدوین متون آموزشی، همچنان تالش می کنند 
تا با مزین نمودن الگوهای قبلی به آیات و روایات اســالمی، الگویی به ظاهر جدید و 

در عین حال، اسالمی ارائه نمایند.
اتفاقاً انحراف در مســیر تربیت جوانان و نوجوانان به سوی اهداف واالی انقالب 
اســالمی، درســت از همین جا کلید می خورد، در واقع به علل مختلف از جمله؛ عدم 
تسلط و اِشرافیت کافِی دست اندرکاران تهیه و تدوین متون با اصول و مبانی اسالمی 
و نیز فقدان رابطه مفید و مؤثر سیستم آموزشی کشور با حوزه های علمیه و علمای 
دینی)متخصصین امور دینی( در ســطوح مختلف تحصیلی، )از مدرسه تا دانشگاه(، 
نتوانســته ایم در انتقال مفاهیم اســالمی به جوانان و نوجوانان، به شکل کاماًل موفق 

عمل کنیم.
قطعاً اگر نظام آموزشــی کشــور از همان ابتدا در یک اقدام مشترک و در تعامل 
نزدیک و گسترده با اساتید حوزه و دانشگاه، اقدام به تدوین متون آموزشی می نمود 
و همزمان، مراکز تربیت معلم و مراکزی مانند دانشگاه تربیت مدرس، بیش از پیش 
از همکاری اساتید حوزه های علمیه برای تربیت معلمین و اساتید بهره می برد و اگر 
حوزه های علمیه نیز با آینده نگری الزم و برنامه ریزی مناسب، نقش پررنگ تری را در 
این زمینه بر عهده می گرفتند، نتیجه بهتری عاید می شد و کار به اصالحات ظاهری 

و شکل و قالب کار محدود نمی شد.
البته همان گونه که  اشــاره شد، این مشکل عمومیت ندارد، اما رفع آن مستلزم 
اقدامات فوری، فراگیر و گسترده برای حل مشکل در حوزه های مختلف است، اقداماتی 
مانند؛ بازنگری و اصالح مجدد متون آموزشی، بازنگری و اصالح نظام جذب و آموزش 
معلمین و اساتید و ایجاد یک شبکه مناسب برای استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه های 
علمیه و توان فکری و ذهنی طالب واجد شرایط در مدارس و دانشگاه ها، از مصادیق 

اقداماتی است، که برای رفع مشکالت آموزشی موجود در اولویت قرار دارند.
طرح یک روحانی برای هر مدرسه تحت عنوان »سفیران هدایت« به عنوان یک 
طرح پیشنهادی، که می تواند با کمک نهاد رهبری در دانشگاه ها نیز به شکل دیگری 

برای به حداقل رســاندن آســیب های اجتماعی باید متناســب با بسترهای 
موجود در هر جامعه  راهکارهایی را اتخاد و اجرا کرد، در این راستا طرح »افزایش 
حداقل سن ازدواج« از جمله اقدامات آسیب زایی است که بدون پشتوانه علمی و 

تحقیقاتی آماده شده است.
آسیب های اجتماعی در هر جامعه  علت های مختلفی دارد و عوامل گوناگونی 
موجب تداوم و حتی رشــد آنها می شــود. برای به حداقل رساندن آسیب ها باید 
متناسب با بسترهای موجود در هر جامعه  راهکارهای مختلفی را اتخاد و اجرا کرد. 
مشکالت موجود در حوزه خانواده از جمله افزایش سن ازدواج و افزایش طالق نیز 
باید به همین شیوه پیش برده شود. اجرای روشی که بدون مطالعه کامل علمی و 
تحقیقات میدانی در هر اقلیم و با در نظر گرفتن فرهنگ خاص هر منطقه انجام 
پذیرد نه تنها نتیجه مطلوبی حاصل نمی کند، حتی احتمال تشــدید آسیب ها در 

این حالت دور از ذهن نخواهد بود.
طرح »افزایش حداقل ســن ازدواج دختران و پســران« مدتی است از سوی 
»معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری« و »فراکســیون زنان مجلس« 
مطرح شده است. این گروه دالیل مختلفی را برای دفاع از کار خود مطرح کرده اند 

که جای بسی تامل دارد.
 فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شــورای اسالمی درباره علت پیگیری برای 
افزایش حداقل سن ازدواج می گوید: »آمار طالق، افزایش ازدواج کودکان، افزایش 
فاصله سنی بین دختر و پسر در ازدواج ها و مرگ ومیر تعداد بسیاری از دختران در 
هنگام زایمان به دلیل فرزند آوری در سنین پایین سبب اصالح این قانون است«، 
اما با نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی مسئولین مربوطه مشخص می شود، 
آمار و اطالعاتی که از سوی این جریان بیان می شود نادرست و غلط است. طبق 
آمار منتشــر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از سال 13۸۵ تا 13۹۵ یک 
میلیون و ۴۸۰ هزار واقعه طالق در کشور رخ داده است که از این تعداد تنها ۰/6 
درصــد  از کل طالق هــا ) 1۰ هزار مورد( به طالق زنان زیر 1۵ ســال اختصاص 
داشت و 1 درصد از 16 هزار مورد مربوط به آمار طالق مردان زیر ۲۰ سال است. 
این آمار نشــان دهنده این نکته است که برخالف ادعاهای مطرح شده، طالق نه 
تنها از پیامدهای ازدواج در ســنین پایین نیست بلکه، کاهش سن ازدواج یکی از 

عوامل کنترل و کاهش آمار طالق در کشور است.
از ســوی دیگر دکتر ترکســتانی رئیس اداره سالمت مادران و نوزادان وزارت 
بهداشت در مورد میزان مرگ و میر مادران باردار در کشور گفت: »آمار کل مرگ 
مادر باردار در سال ۹3 را ۲۹3 مورد است، این آمار در سال 13۹۲، ۲۹1 مورد در 

قبال میزان موالید یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر گزارش شده است«.
 وی افزود: »یک درصد از موارد فوت شــده برای مادران زیر 1۸ ســال بوده 
است، ۲6 درصد باالی 3۵ ســال سن داشتند، ۲1درصد تجربه بارداری اول شان 
بود، ۲1درصد مربوط به بارداری پنجم و باالتر و همچنین فاصله دو بارداری آخر 

و کمتر از سه سال، ۲۵درصد بوده است«. 
اما یک ســؤال، علت مرگ و میر این تعداد از مادران باردار چیست؟ عابدینی 
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره 
علت مرگ و میر مادران باردار گفت: » ۷۰درصد مرگ و میر مادران در اثر سزارین 
و یا عوارض مربوط به ســزارین است که این موضوع بسیار قابل تامل است«. این 
آمار نشــان می دهد که در ســال 13۹3 تنها ســه نفر از فوت شدگان از مادران 
بارداری بودند که زیر 1۸ ســال ازدواج کرده اند و علت عمده مرگ ها نیز ارتباطی 

با سن پایین ازدواج ندارد.
آمارهای ذکر شــده در باال نشــان می دهد که نه تنها ازدواج در سنین پایین 
آســیب ندارد بلکه برای کاهش بخش بزرگی از آســیب های اجتماعی موجود در 
کشور از جمله افزایش طالق، گسترش فساد، مرگ و میر مادران باردار و افزایش 
ازدواج های ثبت نشده، باید شرایط را برای کاهش سن ازدواج مهیا کرد، اما متاسفانه 
رفتارهای برخی مسئولین در تالش برای تغییر قانون سن ازدواج، احساسی و بدون 

بررسی های علمی و مطالعات منطقه ای است. 
فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون زنان و خانواده مجلس در مورد بعد کارشناسی 
طرح گفت: »نظر کارشناسی برای تعیین سن ازدواج هنوز اعالم نشده است«. این 
مســئولین با ارائه آمار غلط و بدون بررسی کارشناسی تالش می کنند تا طرحی 
که می تواند آســیب زا باشد، تصویب شود. طرح »افزایش حداقل سن ازدواج« نیز 
از جمله اقدامات آسیب زایی است که بدون پشتوانه علمی و تحقیقاتی آماده شده 
است. الزم است تصمیم گیرانی که خود را نماینده مردم می دانند، زمان کمی را در 
میان مردم بگذرانند تا تفاوت های فرهنگی، قومی و جغرافیایی را بشناسند و دیگر 

تصورات خود را به آمار تبدیل و به مردم ارائه نکنند.

* متولد چه سالی هستید و 
از چه سالی وارد حوزه شدید؟

متولد 136۲ هســتم و از سال 
۷۷ وارد حوزه شــدم. 6 ســال در 
حوزه شهرستان و تهران مشغول به 
تحصیل بودم و بعد از آن برای ادامه 
تحصیل در سطوح عالی به شهر قم 
رفته و مشــغول به تحصیل شدم. 
درحــال حاضر طلبــه درس خارج 
هستم و سطح 3 را به پایان رسانده ام.

* چه شــد که وارد حوزه 
شــدید و حوزه علمیه را جایی 

برای تحصیل انتخاب کردید؟
اول اینکه سفارش پدرم بود که 
وارد حوزه شــوم. خودم هم بسیار 
عالقه داشتم که وارد حوزه شوم. من 
از ابتدا کم شنوا نبودم. حادثه ای رخ 
داد و از یک ارتفاعی پرت شــدم. به 
علت ضربه ای که به ســرم وارد شد 
به مرور باعث کم شنوایی ام شد. االن 
هم اگر دوباره به گذشته ام برگردم 
باز هم حوزه را انتخاب می کنم چون 
مطمئن هســتم که به غیر از حوزه 

نمی توانم موفق شوم.
اینکه کم شــنوا  از  بعد   *
شدید. واکنش بقیه چه بود. از 

را  که حوزه  نمی خواستند  شما 
رها کنید و به کار دیگری فکر 

کنید؟
مشــکالت برای طلبه شــدن 
زیاد بوده و هســت و طبیعتا حرف 
مــردم هم در این مورد زیاد بود. اما 
هیچوقت مشکل من برای ورود به 
حوزه و ادامه تحصیل کم شــنوایی 
نبود. من از هیچکدام دلسرد نشدم 
و با کمک خدا توانســتم درسم را 

ادامه بدهم.
* باتوجــه بــه اینکه کم 
و  شنوا هستید، درس خواندن 
سرکالس رفتن شما در حوزه به 
چه شکل بود؟ چطور توانستید 

از عهده کار بربیایید؟
درس خارج کتابی ندارد و باید 
سرکالس بنشینید و بنویسید. برای 
همین من از جزوه دوستانم استفاده 
می کنم و همان را می خوانم. من از 
1۵ ســالگی وارد حوزه شدم اوایل 
شنوایی کمی نداشتم. اما شنوایی من 
همینطور کمتر و کمتر شد تا جایی 
که دیگر نمی توانســتم ســرکالس 
بروم. بعد از آن کتاب های ترجمه و 
تلخیص را می گرفتم و می خواندم و 

امتحان می دادم و به ترم های باالتر 
رفتم و در حال حاضر دارم پایان نامه 

سطح 3 را می نویسم.
*درحال حاضر مشغول چه 

فعالیتی هستید؟
در حال حاضر عضو هیئت مدیره 
کانون ناشــنوایان استان سمنان 
هستم. البته فعالیت های فرهنگی 
من فقــط در حوزه ناشــنوایان 
نیســت. امام جماعت مســجد و 
ســازمان بهزیســتی هم هستم. 
کارهــای فرهنگی و تفریحی هم 
می دهم.  انجام  ناشــنوایان  برای 
بــه طور مثــال به آنهــا مفاهیم 
دینــی و احکام را با زبان اشــاره 
آموزش می دهیم و یک طورهایی 
منبرهایم با زبان اشاره است. چند 
روز قبل هم کاروانی تدارک دیدیم 
که ناشــنوایان را به ســفر کربال 
بردیم. الحمدهلل خیلی خوب بود 
و ناشــنوایان هم بــا ما همکاری 
بسیار خوبی داشتند. از آن طرف 
هم مردم عراق خیلی با ما خوب 
برخورد کردند. چون ما کارت هایی 
داشتیم که نشــان می داد ناشنوا 
هســتیم و در گشت و بازرسی ها 

و مرز با ما بســیار خوب برخورد 
شــد و توانستیم زودتر و راحت تر 
از بقیه زائران که شــنوا هستند 
از مرز و گشت های بازرسی عبور 
کنیم و کل سفر واقعا حال و هوای 

معنوی بسیار خوبی داشت.
* در کشور چند طلبه ناشنوا 
و یا کم شــنوا مثل شما وجود 

دارد؟
احتماال هیچ طلبــه و روحانی 
ناشنوایی در کشــور وجود ندارد و 
می توانم بگویم به احتمال زیاد تنها 
مــن طلبه و روحانی کم شــنوا در 
کشور هستم. یک جورهایی احساس 

خاص بودن می کنم.
* حوزه علمیه ای مخصوص 

ناشنوایان وجود ندارد؟
خیر. اتفاقا خیلی دوست داشتم 
حوزه علمیه به مــا کمک کند. ما 
یک واحد تبلیغی ناشنوایان در شهر 
قم داریم که مخصوص ناشــنوایان 
اســت که در این واحد با تعدادی از 
دوستان روحانی شنوا در آنجا فعالیت 
فرهنگی می کنیم که این سفر کربال 
هم حاصــل فعالیت های ما در این 
واحد بود. اما از طرف حوزه اقدامی 

اگر یک روحانی در هر مدرسه به کار گرفته شود...

یک 
پیشنهاد کاربردی 

برای رفع
 نواقص تربیت 
دینی  و اجتماعی 

در نظام
 آموزشی

احمدرضا هدایتی

عملیاتی شــود، در پی آن اســت تا با ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین طالب عزیز با بدنه  
جامعه آموزشی کشور و تعامل نزدیک و مستمر با دانش آموزان، دانشجویان و همچنین 

معلمین و اساتید، به رفع نواقص موجود در این رابطه کمک نماید.
به عبارت دیگر در قالب این طرح پیشنهادی قرار است، طالب و روحانیون بزرگوار 
از محصور ماندن در فضای حوزه های علمیه، مساجد و هیئت مذهبی اجتناب نموده و 
همان گونه  که پیامبران الهی)ص( و ائمه معصومین)ع( با حضور گسترده و مستمر بین 
مردم، به رســالت خود برای جذب و هدایت جامعه به سوی معارف الهی و ارزش های 

مثبت اجتماعی عمل می کردند، نقش فعالتری را در این زمینه بر عهده بگیرند.
هدف اصلی:

کمک به احیاء؛ ترویج و نهادینه ســازی مفاهیم و اصول و ارزش های اسالمی در 
مدارس و دانشگاه های کشور

سایر اهداف:
تقویت ارتباط روحانیت با پیکره  جامعه، در بخش دانش آموزی و دانشــجویی و 

سایر مراکز آموزشی.
کمــک به تقویت آموزش های دینی و ارتقاء ســطح فکــری، رفتاری و معنوی 

دانش آموزان و دانشجویان.
پاسخگویی به شبهات مذهبی و دینی دانش آموزان و دانشجویان و سایر متولیان 

بخش آموزش.
کمک به تقویت آموزش های تربیتی و پرورشی و همچنین مهارت های مدیریتی 

از نگاه اسالم.
ایجــاد اُنس و الفت بیشــتر و رابطه قویتر، بین جوانــان و نوجوانان با طالب و 

روحانیون بزرگوار.
چگونگی و نحوه اجرای طرح:

کلیه مراکز آموزشــی در چارچوب قانون موظف شوند، با تنظیم تفاهم نامه بین 
آموزش و پرورش و حوزه های علمیه یا شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و جماعات 
شهرستان ها، به ازای هر مدرسه یک طلبه حداقل سطح دو و ترجیحاً جوان را برای 

هر مدرسه جذب و به کارگیری نمایند.
دانشگاه ها نیز در قالب تفاهم نامه مورد اشاره، ترجیحاً از همکاری اساتید حوزوی 

)به ازای هر دانشکده یک روحانی( برخوردار شوند. 
طالب و روحانیون جذب شده موظف شوند، در فاصله برگزاری کالس های درسی 

مدارس یا به  عنوان مربی پرورشــی در کالس های درس، با دانش آموزان و مربیان در 
تعامل نزدیک و چهره به چهره قرار گرفته و به شکل صمیمانه رفاقت نمایند.

طالب و روحانیونی که در اجرای طرح مشارکت می کنند، باید تالش کنند تا در 
جریان تعامل با دانش آموزان و دانشــجویان، کار هدایت و طرح مسائل موردنیاِز قشر 

جوان و نوجوان را به شکل ترجیحاً غیرمستقیم ارائه نمایند.
طالب عزیِز به کارگیری شده در مدارس، باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن تقویت 
و تعمیم مراســم نماز جماعت در مدارس، در تعامل با بســیج دانش آموزی مدرسه و 
بســیج فرهنگیان شهرســتان، مفاهیم و ارزش های دینی به شکل منطقی، اصولی و 

هدفمند در مدارس نهادینه شود.
برنامه ریزی برای انتقال اصولی مفاهیم دینی یا برگزاری مناسبت های مذهبی و ملی 
یا تشکیل گروه های مردم نهاد تبلیغی و ترویجی و حتی برنامه ریزی در جهت تقویت 
مؤلفه هایی رفتاری مانند؛ آرمانگرایی، برنامه ریزی، تحقیق و مطالعه، مسئولیت پذیری، 
پاســخگویی، دینداری، صداقت و راستگویی و همچنین حساس نشان دادن در برابر 

اموری مانند؛ تخریب محیط زیست و اموال عمومی و امثال آن، در شکل دادن اصولی 
به شخصیت دانش آموزان، مشارکت نمایند.

نقش روحانیون بزرگوار در دانشگاه ها بیشتر پاسخگویی به سؤاالت و رفع شبهات 
و معرفی اصولی و اثرگذار اسالم ناب محمدی)ص( و اهداف عالیه انقالب و نیز احیاء 
مراســم عبادی به عنوان یک ارزش اجتماعی از طریق ترغیب دانشــجویان و اساتید 

محترم به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی است.
جذب نیرو می تواند به شکل رسمی و تدریجی باشد و یا به صورت حق التدریسی 
و یا پاره وقت و غیررسمی در قالب طرح کارآموزی برای طالب به شکل هفته ای دو 

روز یا ماهی یک هفته و یا سالی یک ماه.
البته خوب اســت ترتیبی اتخاذ شود تا همزمان، بخشی از دوره آموزشی مربیان 
پرورشــی ترجیحاً در حوزه های علمیه یا توســط حوزه های علمیه ارائه شود و برای 

مربیان موجود نیز با همکاری حوزه های علمیه دوره های حین خدمت برگزار شود.
امید است توجه به این پیشنهاد کاربردی و اجرای فوری این طرح بتواند از هدر 
رفتن بیش از پیش فرصت ها جلوگیری و شــرایط را برای بهبود شــرایط آموزشی و 

به خصوص، نظام تربیتی و پرورشی در مراکز آموزشی کشور فراهم سازد.

حل مسائل زنان در خانواده و اجتماع
 با مبنا قرار دادن کتاب آسمانی و سیره اهل بیت)ع(

مطالبات جمعی از خواهران طلبه
 در مقوله حقوق زن و موضوعات فرهنگی

کاهش سن ازدواج به کاهش 
آسیب های اجتماعی کمک می کند

ایمان کرمی دره نارنجی

گزارشی از فعالیت های یک روحانی کم شنوا

منبری
 با زبان  اشاره 

  اگر تصورتان از یک روحانی یا یک طلبه فعال و پویا تنها یک روحانی خوش صحبتی است که منبرهای 
شلوغی دارد و فایل صوتی هایش دســت به دست می چرخد باید با »علیرضا سلمانیان« آشنا شوید. وی 
روحانی کم شنوایی اســت که تالش می کند فعالیت های فرهنگی زیادی در حوزه ناشنوایان انجام دهد تا 

زندگی را برای ناشنوایان کشور آسان تر کند.
این روحانی ســمنانی شنوا وارد حوزه شد اما به مرور دچار کم شــنوایی شد اما راهش را ادامه داد تا 
امروز نماینده ناشــنوایان در حوزه باشد و فعالیت های فرهنگی زیادی برایشان انجام دهد. روحانی جوانی 
که منبرهایش هم برای ناشــنوایان به زبان اشاره است و تالش های زیادی کرده تا بتواند خأل های فرهنگی و 
مذهبی را در زندگی ناشنوایان پر کند. آقای سلمانیان که به تازگی همراه کاروانی از ناشنوایان به سفر کربال 

مشرف شده  بود با کمک برادرش و از طریق لب خوانی گفت و گویی با مجله مهر داشته است.

درخصوص ناشــنوایان نشده و این 
واحد توســط خودمان درست شده 
است. در همین سفر کربال خیلی از 
ناشنوایان دوست داشتند که طلبه 
شــوند، اما یکی از شــروط ورود به 
حوزه ســالمت کامل جسمی است 
و به معلولین اجازه ورود نمی دهند. 
من هم ابتدا که وارد شــدم مشکل 

شنوایی نداشتم به مرور این مشکل 
به وجود آمد.

*تالشی شده که ناشنوایان 
همانطور که در مدرسه و دانشگاه 
حوزه های  به  می کنند  صیل  تح
علمیه  هــم برای تحصیل ورود 

کنند؟

هیچ وقت فکر نمی کردیم که 
یک روز ممکن اســت ناشنوایان 
بخواهند در حوزه تحصیل کنند. 
اما در سفری که داشتیم مشتاقان 
ناشنوای زیادی دیدیم که دوست 
داشتند در حوزه تحصیل کنند و 
به نظرم می شــود فکری به حال 
ایــن موضوع کرد. اما متاســفانه 

درحال حاضر چنین امکانی وجود 
ندارد. امیدواریم در آینده تدبیری 

اندیشیده شود.
*شــما در شــبکه های 
اجتماعــی صفحه پربازدیدی 
دارید، به عنوان یک روحانی 
دوست داشتید چه تصویری 

از خودتان به مخاطب نشــان 
دهید؟

اوال مــن در صفحه ام به عنوان 
یک روحانی، ســعی کردم خشک 
نباشــم و با جوانان و افراد کم سن 
و ســال ارتباط گیری داشته باشم 
و بتوانم روحانیت را برایشان طوری 
نشــان بدهم که ذهنیــت منفی و 
خشــکی که از روحانیون در میان 
مــردم وجــود دارد تغییر کند. من 
سعی کردم جلوتر از آنکه به عنوان 
یک روحانی فعالیت کنم به عنوان 
یک جوان پر انــرژی فعالیت کنم. 
طبق گفته های مقام معظم رهبری 
حوزه باید چشم اندازی برای آینده 
داشته باشد و حوزه ها باید با جوان ها 
و جامعه ارتبــاط بگیرند. تا اینطور 
نشود که در ۲۰ ســال آینده هیچ 
حرفی نداشته باشیم که به جوان ها 

بزنیم.
* آیا مخاطبان از کم شنوا 

بودن شما خبر دارند؟
 در فضای مجازی به جز چندنفر 
محدود کسی از کم شنوا بودن من 
خبر ندارند. بیشتر فکر می کنند که 
من مبلغ ناشنوایان هستم نه اینکه 

خودم هم کم شنوا باشم.
* در چند مــورد دیده ایم 
که شــما در فیلم هــای کوتاه 
هم حضور داشــته اید؟ گویا به 
فعالیت های هنری عالقه مندید؟
بله در رابطه با ناشــنوایان فیلم 
کوتــاه بازی کــردم و عالقه زیادی 
به بازیگــری دارم. فیلمی هم برای 
اجالس سراســری نماز بازی کردم. 
فیلمی هم بازی کردم که داســتان 

یک جوان ناشنواســت که ســعی 
می کنــد بــرای عــزاداری هیئتی 

مخصوص ناشنوایان داشته باشد.
*درخواستی از مسئولین 
دارید که به ناشــنوایان مربوط 

باشد؟
من واقعا از مسئولین می خواهم 
که فکری به حال اشتغال ناشنوایان 
کننــد. االن خود مــن به خیلی از 
ســازمان ها و ادارات برای اشتغال 
رفتم اما نتیجه ای نگرفتم. در قانون، 
ناشنوایان سهمیه شغلی در ادارات 
دارند، اما من تا به حال ندیده ام که 
این قانون در ادارات اجرا شده باشد. 
واقعا از دولت می خواهیم این قانون 
اجرا شود. باید هرچه سریعتر الیحه 
حمایت از حقوق معلولین در مجلس 
تصویب شــود، چون افراد ناشنوا و 
معلول، واقعــا توانایی کمی ندارند 
و حتی ممکن اســت بهتر از یک 
فرد سالم کار انجام دهند چون به 
اعتقاد من نسبت به انجام وظایفشان 
احساس مسئولیت بیشتری دارند 
که به نحو احســن انجــام دهند. 
اگر اشتغال ناشنوا حل شود بخش 
بزرگی از مشکالت ناشنوایان حل 

خواهد شد.
*خطاب به ناشنوایان حرفی 

ندارید؟
من از همــه آنهــا می خواهم 
این ضعفشــان را نادیــده بگیرند 
و خودشــان را باور کننــد. اگر در 
خودشــان خودباوری ایجاد کنند 
می تواننــد به خوبــی وارد اجتماع 
شــوند و بهتر از بسیاری از آدم های 

شنوا فعالیت کنند.

نقش باندهای مافیایی
در ساماندهی کودکان خیابانی

چندی پیش طرحی از سوی فرمانداری و با مشارکت شهرداری 
تهران و برخی نهادهای ذی ربط برای جذب و ساماندهی کودکان 
خیابانی انجام شد که بازتاب های گسترده ای را در میان مردم، 
متولیان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و سازمان های مردم 
نهاد مرتبــط با کودکان کار و خیابان بر انگیخت. یکی از موارد 
مطرح در این خصوص این اســت که این قبیل کودکان مورد 
سوءاستفاده باندهای مافیایی هستند و جمع آوری و ساماندهی 
آنها در واقع نجات این کودکان معصوم از دســت تبهکاران و 
ســودجویان و اقدامی در جهت پیشگیری از آسیب های آتی 

برای جامعه است. 
در پژوهش خبری صدا و ســیما گفت و گویی با دکتر مجید 
ابهری،  آسیب شناس اجتماعی،  در زمینه گونه شناسی کودکان 
کار خیابان، نحوه سوء استفاده باندهای مافیایی از آنها و گردش 

مالی این کودکان انجام شده که به آن می پردازیم.
دکتر ابهری، آسیب شناس اجتماعی تشریح کرد

کار خیابانــی بچه های غایب از مدرســه اند. دســته ای از اینها از طرف 
خانواده هایشان مامور به گدایی هستند و گداهای خانوادگی هستند که پدر 
معتاد است و مادر هم به بهانه دستمال فروشی بچه ها را می پاید. بعضی ها 
هم ۸ تا ۹ برادر و خواهر هستند و با هم به صورت گروهی می آیند و سر 

چهار راه ها پخش می شوند.
۷۰ تا ۸۰ درصدشــان هم خانواده ندارند. این کودکان بعضا گداهای 
پورســانتی و مزدبگیر هســتند. هر روز صبح با سرویس آنها را در محل 
کارهایشان پخش می کنند و شب جمعشان می کنند. روزی ۸ تا 1۰ هزار 

تومان مزد و یک ساندویچ به آنها می دهند.
مافیا به این جهت می گوییم که این کودکان باید االن در مدرسه باشند 
ولی دارند گدایــی می کنند. وقتی هم که دولت می خواهد آنها را جذب 
و ساماندهی کند سرپرستان آنها جلو مراکز تجمع می کنند و با حرکات 
نمایشی غش و ضعف و خودزنی مانع کار مسئوالن می شوند. حدود ۸۰ 
درصدشــان بچه های افغانستانی هستند که سودجویان در افغانستان یا 
بچه ها را از خانواده شــان دزدیده اند و یا اجاره کرده اند و یا به عنوان کار 
به ایران آورده اند. اگر از این مدعیان سرپرستی کودکان مدرک بخواهید 
می گویند شناســنامه نداریم یا اگر هم داشته باشند معموال جعلی است 
و اگر از آنها آزمایش دی ان ای بگیرید متوجه می شــوید که اصال با هم 
نسبت خویشــاوندی ندارند. ۷۰ درصد این کودکان، فرزندان کسانی که 
ادعا می کنند نیســتند، بلکه کودکان اسیر و بی پناهی هستند در دستان 

ســودجویان مافیایی کــه ماهیانه فقط مبلغی اندک برای والدینشــان 
می فرســتند. در طرح جذب و ســاماندهی، این بچه ها را جذب کردند و 
اگر خانواده داشــتند با ارائه مدارک شناســایی و تعهد دادن فرزندانشان 
را تحویل گرفتند و اگر خانواده نداشــتند یا خانواده صالحیت نگهداری 

نداشت تحویل بهزیستی دادند.
* گردش مالی هریک از این بچه ها چقدر است؟

بیــن ۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در روز و به طور متوســط روزانه ۲۵۰ 
هــزار تومان در آمد دارند )یعنی ۵ تا 6 میلیون تومان در ماه(. اخیرا هم 
بعضی از این افراد بچه هایشان را جلو ماشین می اندازند یا پا یا دستشان 
را بی حس می کنند و خودشان را زیر ماشین می اندازند یا به آینه ماشین 
می زننــد... و به این ترتیب از راننده ها اخاذی می کنند. اگر بگویید بگذار 

پلیس بیاید کروکی بکشد فرار می کنند.
* پیشنهاد شما برای رفع این معضل چیست؟

رســانه از صاحبنظران و کارشناســان واقعی دعوت کند که به مردم 
واقعیت را بگویند تا مردم به اینها پول ندهند. اگر مردم به اینها پول ندهند 
و صدقات و کمک هایشــان را به تشکل ها و نهادهای دولتی و غیردولتی 
معتبر بدهند تا به دســت صاحبان اصلی و نیازمندان واقعی برســد یا به 
مساجد و معتمدین محل بدهند،  وقتی درآمد نداشته باشند خود به خود 

بساطشان از خیابانها جمع می شود و به کشورشان بر می گردند.
در مورد ایرانی ها که ۲۰ درصد این کودکان را تشکیل می دهند اوال 

باید صالحیت خانواده اینها مورد بررســی قرار گیرد. این همه مددکار و 
روانشناس و کارشناس در این حوزه داریم. سازمان بهزیستی و شهرداری 
و نیروی انتظامی و قوه قضائیه کمیته مشترکی تشکیل بدهند و پس از 
تعیین صالحیت، خانواده های این کودکان را اگر واقعا نیازمند هســتند 
تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دهند و اگر نیازمند نیستند )که البته 
حدود 6۵ تا ۷۰ درصد نیازمند نیستند(، بچه ها را از آنها بگیرند و تحت 
پوشش نهادهای حمایتی و مراکز شبانه روزی قراردهند تا درس بخوانند 
و آموزش های حرفه ای ببینند تا بتوانند در آینده شغل آبرومندی داشته 
باشــند. هر زمان هم که خانواده ها مشکالتشان برطرف شد و صالحیت 
نگهداری پیدا کردند )مثال  پدر اعتیادش را ترک کرد یا از زندان آزاد شد 
و...( اینها را به خانواده برگردانند. اینها اگر االن ساماندهی نشوند،  بزهکاران 

آینده خواهند بود.
البته خدمات نهادهای حمایتی دولتی نیز تا کنون بسیار کم و اغلب 
غیر تخصصی بوده اســت و باید ارزش بسته های حمایتی را باال ببرند و 
به تعداد افراد و به تناســب نیازمندی هایشــان کمک کنند تا بتوانند به 

تحصیل، کار آموزی و.... بپردازند و توانمندسازی اینها هم مدنظر باشد.
کالم آخر

تعدد مراکز تصمیم گیری و تنوع در قوانین و آئین نامه ها، از جمله موانع 
جذب کودکان خیابانی اســت. همچنین ایجاد شبه خانواده یا مشارکت 
خانواده ها در همکاری مراکز نگهداری کودکان کار، می تواند اقدامی مثمر 
ثمر برای احیای این کودکان باشــد. مســئوالن امر برای ساماندهی آنها 
تدابیری بیندیشند، تا اصال کودک کاری وجود نداشته باشد، که مافیایی 
هم در جهت بهره برداری از آنها ایجاد شود. به یاد داشته باشیم که مطابق 
آیین نامه ســاماندهی کودکان خیابانی، حمایت اجتماعی از کودکان کار 
و خیابان به عهده ســازمان بهزیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اســت و هرگونه مداخله غیر کارشناسی در این حوزه می تواند آسیب ها 
و مشــکالتی برای کودکان بدنبال آورد. بنابراین الزم است تا با پرهیز از 
هرگونه نگاه تهدید محور به کودکان کار و خیابان رویکرد مناسبی برای 

حمایت اجتماعی از کودکان اتخاذ شود.


