
اجتماعی 3

نظر وزیر جوانان درباره »ازدواج سفید«

وزیر ورزش و جوانان درباره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج جوانان گفت: از 
زمان فعالیت سیستم بانکی در زمینه تسهیالت ازدواج جوانان شاهد ارائه 

گزارشات مطلوبی از سوی بانک مرکزی بوده ایم.
به گزارش ایسنا، مسعود سلطانی فر در جلسه ستادملی ساماندهی جوانان درباره 
تسهیالت ازدواج برای جوانان گفت: باورنکردنی است که سیستم بانکی در این زمینه 

توانسته گامی بردارد و تسهیالت قرض الحسنه زوجین را به راحتی پرداخت کند.
به گفته وی بیش از ۹۵ درصد از این گزارشات نشان می دهد که فعالیت بانکها در 
این زمینه مطلوب بوده و الزم است تا دستگاه ها نیز در این زمینه مشارکت جدی 

داشته باشند.
سلطانی فر در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به دستاوردها و عملکرد 
ایران در حوزه مجمع جوانان کشورهای اسالمی گفت: سیاست دولت و نظام این 
است تا در محافل بین المللی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

تاثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود نیز به موضوع ازدواج سفید اشاره کرد و 

گفت: ایران همزمان با همه کشورهای دنیا با این ناهنجاری مواجه شده است.
وزیر ورزش و جوانان معتقد است که ریشه این ناهنجاری تنها به مسایل اقتصادی 
مربوط نمی شود و مشکالت فرهنگی، روحی، روانی و عدم آگاهی از پیامدهای این 

ارتباطات باعث توسعه معضل ازدواج سفید شده است.
به گفته سلطانی فر، این معضل باید مانند دیگر پدیده های جدید جامعه مدیریت 

شود.
سلطانی فر افزود: این وزارتخانه به عنوان یکی از دستگاه های مسئول قانونی در این 
زمینه موضوعاتی را طرح کرده است که درصورت جمع بندی مشخص و ارائه آن 
به شورای عالی انقالب فرهنگی می توان به چارچوب مشخصی در این زمینه رسید.

دودستگی سمپادی ها، دستپخت آموزش و پرورش
آزمون ورودی مدارس تیزهوشان پایه هفتم در سال جاری با حواشی و 
اعتراضاتی دال بر استاندارد نبودن سواالت هوش طراحی شده همراه بود 

اما در نهایت ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر وارد مدارس سمپاد شدند.
به گزارش ایسنا، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ شورای آموزش و پرورش با مصوبه ای  دستور  
حذف کتب کمک آموزشی و آزمون های زائد از مدارس ابتدایی  را صادر کرد. وزیر 
آموزش و پرورش در همان زمان اعالم کرد که مدارس دوره اول سمپاد هم حذف 
می شوند و جداسازی استعدادهای برتر در  مدارس خاص در دوره متوسطه دوم 
انجام خواهد شد تا به این ترتیب دانش آموزان بتوانند با فراغ بال و بدون نگرانی و 
هیجانات کاذب  آزمون، شش سال اول ابتدایی و سه سال متوسطه اول را به آسانی 

پشت سر  بگذرانند.
از همان زمان اعتراض خانواده ها باال گرفت و بسیاری از والدین از این تصمیم 
زودهنگام و ناگهانی متعجب شده و مدام این پرسش را مطرح می کردند که چرا 
درست سه ماه مانده به برگزاری آزمون، این مصوبه اعالم شد و تکلیف آنها که چند 
سال تالش کرده و برای این آزمون با هزینه های گزاف آماده بودند چه می شود؟. از 
سوی دیگر برخی منتقدان این طرح هم حذف مدارس سمپاد دوره اول متوسطه را 
مخل روند کشف و هدایت استعدادهای برتر و نخبه دانستند. در نهایت شورای عالی 
انقالب فرهنگی اجازه نداد آموزش و پرورش مدارس سمپاد دوره اول را منحل کند 

و به این ترتیب تنها با حذف آزمون ها موافقت کرد.
سرانجام  ابتدای خرداد ماه و پس از سه ماه کشمکش در میان مراجع تصیمیم 
گیر، عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش از  برگزاری آزمون ورودی 
مدارس سمپاد در پایه هفتم به شیوه سوابق تحصیلی و سنجش هوش و استعداد 

دانش آموختگان پایه ششم ابتدایی  در دهه سوم تیرماه خبر داد.
در نهایت آزمون برگزار شد؛ آزمونی پر حاشیه. دانش آموزان بسیاری مدعی بودند 
قبال تست ها را در مدارس و موسسات چندین مرتبه کار کرده بودند. سواالت تست 
هوش »ریون« به عنوان سواالت آزمون ورودی انتخاب شده بود که انتقادات بسیاری 
به همراه داشت. هرچند قدمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی معتقد 

بود تست ریون، تستی استاندارد در سطح جهان است و اشکالی بر آن وارد نیست.
فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش 
پژوهان جوان در گفت وگو با ایسنا، درباره کیفیت و سطح دانش آموزان ورودی 
امسال به مدارس تیزهوشان و نحوه گزینش در سال آتی اظهار کرد: پس از برگزاری 
آزمون و اعالم نتایج در نهایت  ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر وارد مدارس تیزهوشان دوره 

اول متوسطه شدند.
وی افزود: گزارشات دریافتی از استان ها و بازدیدهای مدارس حاکی از بیشتر شدن 
دودستگی دانش آموزان است. در مدارس گفته می شود بچه ها امسال دو دسته 
هستند، برخی خیلی خوب و حتی از سال های قبل بهترند و برخی بسیار ضعیف اند، 

در حالی که سال های قبل یکدستی بیشتر بود.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان 
درباره اعتراضات بسیاری که به استاندارد نبودن آزمون ورودی پایه هفتم وارد بود 
گفت: این موضوع که تست خوب است یا بد، محل مناقشه بود اما به هر حال آزمونی 

بود که برگزار شد و به اتمام رسید.
مهاجرانی ادامه داد: امیدواریم با تدابیری که وزارتخانه دارد و وظایفی که ما به عهده 
داریم بتوانیم این کار را بهتر انجام دهیم. اگر کار بدرستی صورت گیرد می توانیم با 

یک ارزشیابی تکوینی مداوم به سمت حذف کنکور حرکت کنیم.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به نتایج آزمون،   برنامه دومی برای غربالگری مجدد 
دانش آموزان در مدارس انجام نشد اظهار کرد: انجام غربالگری مجدد در روال کاری 
ما نبود. ضمن آنکه امسال فرصت ما کم بود. نتایج بسیار دیر یعنی ۲۱ شهریور اعالم 
و ۲۴ شهریور ثبت نام انجام شد و پس از آن مراسم عزاداری و ایام تاسوعاو عاشورای 
حسینی را داشتیم و فرصتی برای کار فراهم بود. عالوه بر این جامعه هم نمی پذیرفت 

که دوباره بخواهیم غربالگری کنیم.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان 
افزود: ولی برای سال آینده روش های جایگزینی که هوش چندگانه را بسنجد 
طراحی می کنیم. ما باید به دو درصد تیزهوش جامعه خدمات ویژه بدهیم و تالش 
می کنیم این دو درصد به درستی انتخاب شوند و در محیطی غنی به آنها آموزش 

دهیم.
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اجالس دبیران کل ملی آیسسکو امروز در شیراز برگزار می شود
 وزیر آموزش و پرورش برای حضور و سخنرانی در اجالس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو وارد شیراز شد.   به گزارش ایسنا ، سید محمد بطحایی صبح یکشنبه 2۰ آبان با هدف حضور در اجالس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو 
که با حضور نمایندگان بیش از 6۰ کشور و وزرای علوم و تحقیقات و فناوری  جمهوری اسالمی ایران و همچنین معاون امور زنان ریاست جمهوری  برگزار می شود، وارد شیراز شد . بنا بر این گزارش وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس شورای 

سیاستگذاری کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسالمی ایران در آیین افتتاحیه اجالس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو سخنرانی می کند .

شکارچیان در کمین دختران فراری نشسته اند

 این دختران
یکی می گوید توسط پدرش در حمام حبس و مورد آزار 
قرار گرفته، دیگری را فروخته اند و یکی هم مجبور به 
ازدواج در سن کودکی شده؛ اینها قصه نیست، واقعیت 
زندگی دخترانی است که نمی دانم چرا وقتی روبه روی 
خبرنگار قرار می گیرند سرگذشتشان را خیلی راحت مثل 

آب خوردن بیان می کنند.
این  بیان  موقع  آورند  نمی  ابرو  به  خم  حتی  آنان  از  برخی 
خاطرات؛ مِن خبرنگار میخکوب شده ام و آن لحظه ای که پدر 
داشته در مورد قیمت فروش دخترش چانه می زده را که تصور می 
کنم مو بر تنم سیخ می شود اما »میترا« خیلی راحت سرگذشتش 

را بیان می کند؛ دیگر انگار نه آهی دارد و نه اشکی.
تنها پاسخ و علتی که برایم باقی می ماند این است که این افراد 
از وقتی در خانه امن دولت آباد شهرری )وابسته به بهزیستی( 
سکونت دارند آنقدر با این موارد مشابه خودشان مواجه شده اند یا 
برای همدیگر و خبرنگاران مختلف سرگذشتشان را شرح داده اند 
که عادت کرده اند و هنگام بیان خاطره دیگر در لحظات سخت 

گذشته گیر نمی افتند.
البته بیان خاطرات برای همه این دختران راحت نیست؛ مثل 
مرجان که چهار سال توسط پدرش در حمام حبس بوده، آزار 
دیده و راحت صحبت نمی کند، دیگر لبخندی با خود ندارد و انگار 

که پدرش شادی را تا همیشه از او دزدیده است.
زندگی هر کدام از ساکنان خانه امن دولت آباد حکایت هفتاد 
یا  َمن کاغذ است؛ هرکدام را می توان جداگانه شنید، نوشت 
مطالعه کرد؛ رویدادهایی که برخی از آنها در باور انسان نمی گنجد 
که مگر انسان هایی هم هستند که اینطور با فرزندانشان رفتار 
کنند؟ اما واقعیت دارد و باید پذیرفت و دید که این آسیب های 
اجتماعی هم جزئی از همین زندگی برخی شهروندان است که 

اگرچه فراوانی باال ندارند اما وجود یک مورد آن هم زیاد است.
میترا کودکی که فروخته شد

دختری سفیدرو با لبخند سالم کرد و وارد اتاق شد؛ سرشار از 
انرژی، خندان و شاد. ۱۲، ۱۳ ساله به نظر می رسد اما می گوید 

۱۶ سال دارد و از ۱۰ سالگی ساکن این خانه امن شده است.
بغض و لبخند در چهره اش در هم آمیخته است، ادامه می دهد: 
پدر، مادر و خواهر داشتم اما نمی دانم چرا پدرم در پنج سالگی مرا 

به مردی معتاد فروخت؛ هرگز دلیلش را نفهمیدم.
»مرد معتاد مرا به تکدی گری، دستفروشی و حمل مواد مخدر 
مجبور می کرد و اگر به حرفش گوش نمی کردم کتکم می زد؛ 
با پولی که در می آوردم باید برایش مواد می خریدم و هر ساعت 
از شبانه روز که نیاز به مواد داشت باید به دل کوچه و خیابان می 
زدم و اصال مهم نبود چه بالیی بر سر یک دختر بچه با آن سن و 

سال خواهد آمد«.
ادامه می دهد: همراه همسر آن مرد کار می کردیم تا جنس 
مورد نیازش را تامین کنیم؛ باز ما را کتک می زد؛ همه جای تن و 
صورت من و خواهرم کبود و سیاه بود تا اینکه دیگر خسته شدم 

و از خانه فرار کردم.
متیرا بقیه ماجرای زندگی اش را اینچنین روایت کرد: پس از 
فرار، مرد میانسالی که راننده آژانس بود مرا سوار کرد و به خانه اش 
در حوالی خیابان آزادی برد، اما همسایه ها با اورژانس اجتماعی 

تماس گرفتند و مرا به این خانه امن دولت آباد منتقل کردند.
وی افزود: راننده آژانس مرد خوب و مهربانی بود اما همسایه ها 
می گفتند دلیل ندارد وقتی دو پسر بزرگ داری یک دختر غریبه 

در منزل نگهداری کنی.
میترا می گوید که آن زمان شناسنامه نداشته و یکسال و نیم 
طول کشیده تا بتواند از طریق بهزیستی و ثبت احوال شناسنامه 

بگیرد.
وی خیلی دوست دارد که بازیگر شود و در عین حال به هم 
سن و ساالنش توصیه می کند که قدر پدر و مادرهایشان را بدانند.

 دختری که از ازدواج کودکانه فرار کرد

زهره ۱7 سال و سرنوشتی شبیه میترا دارد؛ کمی خجالتی است 
و از سکونتش در خانه امن چهار سال می گذرد، سرگذشتش را 
چنین شروع می کند: هشت سال پیش، پدر و مادرم را در تصادف 
از دست دادم و با دو برادر و یک خواهر زندگی می کردیم. برادر 
بزرگترم مسئولیت نگهداری از ما را برعهده گرفت اما از دست 

آزارها و اذیت های همسرش در امان نبودیم«.
»برادرم در سن ۱۳ سالگی مرا به پیرمردی 7۰ ساله فروخت، 
وقتی متوجه شدم با خواهرم از خانه فرار کردیم و به منزل همسایه 
ها پناه بردیم که آنها بالفاصله با اورژانس اجتماعی تماس گرفتند 

و ما را به این مرکز آوردند«.
زهره می گوید دوست دارد موسیقیدان شود.

 ثریا قربانی تجاوز
گویی دردها و حکایت زندگی این دختران معصوم و بی گناه 
تمام شدنی نیست؛ حکایتی که شنیدنش تحمل می خواهد. ثریا 
دختری با قد متوسط اما سبزه رو وارد اتاق می شود و روبه رویم 
می نشیند. با دستانش بازی می کند و از زندگی پردردش می 
گوید که روزگاری از یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان وارد 

تهران و در کالف سردرگم زندگی گرفتار شده است.
»بعد از فوت مادرم با نامادری معتادم زندگی کردم و او به دلیل 
اعتیاد بیش از حد مرا اذیت می کرد و برای تامین هزینه های مواد 

مرا در اختیار دیگر معتادان قرار می داد«.
با  از تعطیلی مدارس  ثریا می گوید معلم مدرسه اش پس 
ادامه  توانسته  امن  اورژانس اجتماعی تماس گرفته و در خانه 

تحصیل دهد.
وی آرزو دارد بازیگر و ثروتمند شود تا بتواند برای کودکان 
خانواده های کم بضاعت اسباب بازی بخرد و به دخترانی که 

سرنوشتی مثل او دارند کمک کند.
 ۴ سال حبس در حمام توسط پدر

مرجان یکی دیگر از دختران این مرکز می گوید چهار سال 
در حمام خانه حبس بوده و از سوی پدرش مورد آزار و اذیت 
جنسی قرار می گرفته است؛ دختری بلند قامت و سبزه رو که 
مدام از جمع می گریزد و گویی هنوز در شکنجه گاه پدری اش 

اسیر است.
و  این دختر ستمدیده خیلی سخت است  برای  حرف زدن 

دوست دارد هرچه زودتر از محل مصاحبه خارج شود.
می گوید اگر مشاوران و روانشناسان نبودند به این راحتی به 

زندگی باز نمی گشت و نمی توانست اینطور راحت صحبت کند.

»مادرم اختالل عصبی و بیماری روانی داشت و نمی توانست 
خانه را اداره کند«.

از پدرش می پرسم که سرش را پایین می اندازد و تنها به این 
جمله بسنده می کند: پدرم از وضعیت مادرم سوءاستفاده می کرد 
و مرا در حمام آزار می داد تا اینکه عمویم متوجه شد و با مرکز 

اورژانس اجتماعی تماس گرفت؛ آن زمان ۱۶ ساله بودم.
»چون چهار سال در حمام زندانی بودم نتوانستم درس بخوانم و 
به همین دلیل از درس عقب ماندم اما در این مرکز توانستم ادامه 

تحصیل دهم«.
مژگان جمالی مدیر مرکز اورژانس اجتماعی در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا در مورد سرنوشت مرجان وقایعی را تعریف کرد که 
قابل تامل است؛ وی گفت: روزهای اول که این دختر به اینجا 
معرفی شد به دلیل مشکالتی که در گذشته داشت قادر به ایجاد 
ارتباط با کسی نبود و یک پتو روی خود انداخته بود و از همه 

ترس و وحشت داشت.
 خانه امن نقطه امید دختران بی پناه

خانه امن دولت آباد شهرری بین فلکه دوم و سوم با ساختمانی 
دارای پنج هزار مترمربع دختران و زنان درد کشیده ای را جا داده 

که پناهگاه دیگری نداشته اند.
این محل تنها مرکز نگهداری دختران و زنان آسیب دیده در 
جنوب پایتخت به شمار می رود که از ضلع جنوبی خیابان شوش، 
حسن آباد فشافویه، از غرب تا جاده ساوه، از شرق تا قرچک 
ورامین را زیرپوشش دارد. مژگان جمالی مدیر این مجموعه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد وضعیت و عملکرد این مرکز 
اظهارداشت: برای حمایت از زنان و دختران خشونت دیده و در 
معرض خطر، خانه هایی امن در استان های مختلف کشور از سوی 
سازمان بهزیستی دایر شده است که آنان را پناه می دهد و زمینه 

بازگشتشان به زندگی عادی را فراهم می کند.
رئیس مرکز اورژانس اجتماعی دولت آباد افزود: خانه امن مرکز 
جامع پیشگیری از آسیب های اجتماعی با خط ۱۲۳ و چهار 
دستگاه خودرو سیار به مردم خدمات رسانی و معضالت را بررسی 

و رسیدگی می کند.
وی عنوان کرد: موضوعاتی مثل خودکشی، کودکان رانده شده، 
دختران فراری، کودک آزاری، معلول آزاری و سالمند آزاری اطالع 

رسانی می شود و مورد توجه قرار می گیرد.
جمالی بیان کرد: تیم اورژانس متشکل از روانشناس، مددکار، 
پزشک، روانکاو و مشاور حقوقی در صورت نیاز حضور می یابند و 

کارهای الزم را انجام می دهند.
است،  بخش  سه  از  متشکل  امن  خانه  اینکه  بیان  با  وی 
اظهارداشت: یک بخش در مورد دختران در معرض آسیب، بخش 
دیگر زنان در معرض آسیب و بخشی هم در مورد دختران آسیب 

دیده وجود دارد که در این مرکز فعالیت می کنند.
 فرار از خانه به امید رویای رهایی

مدیر خانه امن دولت آباد در ادامه عنوان کرد: دختران فراری به 
امید رهایی از موقعیت موجود خود از خانه هایشان خارج می شوند 

اما از مشکالت و معضالت پیش رو غافل هستند.
وی تصریح کرد: دختران و زنان فراری هرگز علت نیستند، بلکه 
معلول مشکالتی هستند که موجب بروز فرار و در نتیجه آسیب و 

صدمه به این قشر می شود.
جمالی با اشاره به اینکه اغلب دختران فراری در تهران متعلق به 
شهرستان ها هستند، ادامه داد: اوج مسائل روحی و روانی و نبود 
بینش و بصیرت در این افراد سبب شود تا بدون آگاهی، منطقه ای 

را انتخاب و خود را سرگردان و آواره کنند.
جمالی با بیان اینکه اصلی ترین دلیل فرار از خانه رها شدن از 
یک محیط آزاردهنده و پناه بردن به یک محیط امن جایگزین 
است گفت: فردی که در محیط خانه انواع فشارها و استرس ها را 
تجربه می کند برای رهایی از این محیط به دنبال موقعیتی می 

گردد تا این استرس ها را نداشته باشد.
در  نکنند  پیدا  خانه  در  را  هرچه  دختران  کرد:  اضافه  وی 
بیرون از خانه جست و جو می کنند، بخصوص اگر آن گمشده 
مربوط به خالء های عاطفی مورد نیازشان باشد. این کارشناس 
امور اجتماعی افزود: عواملی مانند خشونت و مشکالت والدین با 
یکدیگر، منع شدن از برخی خواسته های معقول، سوء استفاده 
های جسمی و جنسی، تحقیر، طرد شدن و ایجاد شرایط تحمیلی 

برای نوجوان می تواند زمینه ساز فرار از خانه باشد.
 شکارچیان در انتظار دختران فراری

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان ری )دولت آباد( گفت: 
با توجه به اینکه اینگونه دختران و زنان از خالء عاطفی، بحران های 
روحی و نبود منبع عاطفی و حمایتی قوی در خانواده رنج می برند، 

براحتی فریب شکارچیان بی رحم را می خورند.
جمالی با بیان اینکه یکی از راه های وابستگی دختران فراری 
به شکارچیان، گرایش به اعتیاد است افزود: شکارچیان بی رحم 
برای اینکه بتوانند بیشتر و بهتر از دختران فراری بهره کشی و سوء 

استفاده کنند آنان را به دام اعتیاد و مواد مخدر می اندازند.

 حضور زنان، جام بزرگ آزادی

شب گذشته فینال جام باشگاه های آسیا در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران 
در حالی برگزار شد که فارغ از باخت پرسپولیس و قهرمانی تیم ژاپنی، ورود 
زنان برای نخستین بار به این ورزشگاه، چشم انداز فصلی نو برای حضور 

بانوان بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، تا پیش از این دیدار حضور زنان در ورزشگاه ها 
برای تماشای بازی دلخواه و هواداری از تیم مورد عالقه در کشور به حرف و حدیث 
های مختلفی تبدیل شده بود و جدای از عالقه بانوان برای ورود به ورزشگاه ها، این 
موضوع بازتاب های خارجی را هم به دنبال داشت. نخستین بار پخش مستقیم بازی 
ایران و اسپانیا در دور بازی های مقدماتی جام جهانی روسیه بود که بانوان به همراه 
خانواده به ورزشگاه آزادی رفتند تا از صفحه مانیتور بزرگ بازی ای که در روسیه 
برگزار می شد را ببینند. این حضور بانوان البته واکنش دادستان کل کشور را به همراه 
داشت و بابت آن ابراز تاسف کرد. این موضوع مسکوت نماند و بارها و بارها مجددا 
برخی مقامات مانند معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری آن را پیگیری کردند 
و باز هم دادستان کل کشور نسبت به آن واکنش نشان داد و در حقیقت مخالفت خود 
را با حضور بانوان به ورزشگاه رسما اعالم کرد. حجت االسالم منتظری مهر امسال در 
مراسم معارفه دادستان قزوین گفته بود : »حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب 
است هیچ توجیه شرعی ندارد، چرا مخالفیم چون گناه صورت می گیرد، تماشای بازی 

ایراد ندارد اما گناهی که صورت می گیرد جای اشکال است«.
چندی از اظهار نظر حجت االسالم منتظری، دادستان کل کشور نسبت به حضور 
زنان در ورزشگاه ها نگذشته بود که حجت االسالم صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه 

اعالم کرد حضور بانوان در ورزشگاه ها ذاتاً منع شرعی ندارد.
شب گذشته بازی نهایی جام باشگاه های آسیا بین دو تیم پرسپولیس ایران و 
کاشیما ژاپن در ورزشگاه آزادی ای برگزار شد که بلیت های آن اینترنتی فروخته شده 
بود و در این میان، رئیس فیفا هم در ورزشگاه حضور داشت. او مایل بود تا زنان هم 
در ورزشگاه حضور داشته باشند طوری که گفته می شود جیوانی اینفانتینو تصویری 

از حضور بانوان در ورزشگاه را توئیت و از این امر استقبال کرد.
اگر چه سهم بانوان برای حضور در ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی فقط ۸۵۰ 
صندلی بود اما حضور همین تعداد اندک، نیز نقطه عطفی را برای فراهم شدن 

تمهیدات بیشتر حضور بانوان در ورزشگاه ها نوید می دهد.
بماند اینکه چه تعداد بانوان پشت در ورزشگاه ماندند و نتوانستند وارد ورزشگاه شوند 
و بسیار اشک ریختند؛ یا دختری که گفته بود دوست دارم از داخل ورزشگاه آزادی، 

تیم محبوب خودم را تشویق کنم و هزاران بماند و بماندهای دیگر.
دیشب اگر چه تیم سرخ نشان پرسپولیس به هر دلیلی نتوانست از حریف ژاپنی خود 
ببرد و نتوانست جام را به ایران بیاورد اما حضور بانوان در ورزشگاه آزادی جام بزرگی 
بود که بهتر است این جام در کشور ماندگار شود تا بهانه ای به دست هیچ بهانه جویی 
ندهد مبنی بر اینکه ایران به حقوق زنان اهمیت نمی دهد. یادمان نرود ایران و اسالم 

مهد احترام به زنان و حفظ حق و حقوق بانوان است.

رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با ابراز 
امیدواری از اینکه اصالح قانون اعطای تابعیت به فرزندان 
اعمال  دستخوش  خارجی  همسر  دارای  ایرانی  زنان 
مصلحت های مالی و امنیتی نشود، گفت: مخاطرات حاصل 
از بی هویتی کودکان جدی تر از آن است که بخواهیم در 

بازنگری قانون تابعیت تعلل کنیم.
مطهره ناظری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که تصویب 
الیحه ای با موضوع تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی در هیات دولت اقدام مثبتی برای حل 
مشکالت این زنان و فرزندانشان است، گفت: در صورت تصویب 
شورای  تایید  سپس  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  الیحه  این 
نگهبان، معضل بی هویتی بسیاری از کودکان که حاصل چنین 

ازدواج هایی است، را رفع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قانون ایران در مبحث »تابعیت« با پیروی از 

"سیستم خون" به واسطه نسب پدری، انتقال تابعیت از سوی مادر 
را نپذیرفته است، اظهار کرد: حتی قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 
۸۵، نیز اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از چنین ازدواجی را 
منوط به تحقق شرایطی کرده است. به طوری که بر اساس این 
مصوبه صرفا تعداد اندکی قادر به دریافت تابعیت ایرانی و متعاقبا 

مستحق دریافت شناسنامه ایرانی هستند.
 رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان 
اینکه بخش عظیمی از کودکان فاقد هویت، همچنان در بحران بی 
هویتی به سر می برند، تصریح کرد: به دنبال همین شرایط است که 
از بسیاری از آنان از حقوق قانونی مانند حق دسترسی به آموزش، 
تسهیالت درمانی ، اشتغال و ... محروم مانده و یا دستیابی به آن 

حقوق برایشان با دشوار یهای بسیاری همراه بوده است.
ناظری با تاکید بر اینکه بی هویتی و بی تابعیتی زمینه ساز بروز 

بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد بود، ادامه داد: کما اینکه 
عالوه بر مخاطر آمیز بودن وضعیت افراد بی هویت به لحاظ ابعاد 
اجتماعی و روانی بی هویتی، جامعه نیز در این شرایط در مخاطره 
خواهد بود.  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر معضل بی هویتی 
بیشتر در میان ساکنین مرزی کشور شایع است و ناآگاهی از 
عواقب چنین ازدواج هایی به آمار کودکان بی هویت می افزاید، 
اظهار کرد: اگر چه در مقطعی اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد تصویب 
مجلس شورای اسالمی وقت قرار گرفت، اما به لحاظ مسائل مالی 
و امنیتی، شورای نگهبان با تغییراتی که منجر به اعطای تابعیت 
ایرانی به کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی شود، به جهت 

مخالفت با قانون اساسی، موافقت نکرد.
 این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه در 
حال حاضر نیز عالوه بر روند رو به رشد آمار فرزندان حاصل از 

ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، مخاطرات حاصل از بی هویتی 
کودکان جدی تر از آن است که بخواهیم در بازنگری قانون تابعیت 

تعلل کنیم.
این فعال حقوق کودکان با ابراز امیدواری از اینکه که این بار 
نیز اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت کودکان حاصل از چنین 
ازدواج هایی دستخوش اعمال مصلحت های مالی و امنیتی نشود، 
تصریح کرد: نباید فراموش کینم که داشتن هویت و تابعیت حق 
مادران  از  حاصل  کودکان  حق  همچنین  است.  کودکان  همه 
ایرانی، مانند کودکان حاصل از پدران ایرانی است و چنین تبعیض 

ناخوشایندی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
ناظری افزود: به هر جهت شایسته است در این خصوص به مفاد 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در حکم قوانین داخلی ماست 
پایبند باشیم و کودکان را از حقوق اولیه و بدیهی خود در داشتن 

هویت و تابعیت محروم نکنیم.

حقوقی که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از آنها محروم هستند


