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تعداد محیط بانان تا پنج سال 
آینده ۲ برابر می شود

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست 
با اشــاره به این که در راستای حفظ محیط زیست 
کشــور و انتقال آن به نســل های آینده تا کنون 
۱۳۸ نفر از محیط بانان شهید شــده اند، گفت: بر 
اساس دستورالعمل مصوب شــده تعداد محیط 
بانان تا پنج ســال آینده دو برابر می شود. سرهنگ 
جمشــید محبت خانی افزود: حوزه محیط بانی 
سازمان حفاظت محیط زیست در گذشته با نام های 
گارد محیط زیست و شکاربانی شروع به کار کرده 
بود. از آن جایی که محیط بانی حوزه ای است که افراد 
آن دارای سالح هستند از سال ۸۷ به عنوان یگان 
حفاظت سازمان محیط زیست تحت نظارت ستاد 
کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی شروع به کار 
کرد. محبت خانی با بیان اینکه تا کنون ۱۳۸ نفر از 
محیط بانان جان خود را برای حفظ امنیت محیط 
زیست کشور و برای بقای انســان، حیوان و گیاه و 
حفظ امنیت نسل آینده از دســت داده اند، اظهار 
کرد: خوشبختانه طی یک ســال گذشته در حوزه 
محیط بانی به ثبات خاصی رسیده ایم و برای تأمین 
تجهیزات و بهبود معیشــت محیط بانان اقدامات 
خوبی صورت گرفته است. فرمانده یگان حفاظت 
سازمان محیط زیست با اشاره به این که در نیروی 
انســانی برای کار محیط بانی کمبود داشــتیم و 
محیط بانان همواره از این موضوع رنج می بردند، 
گفت: تا پنج ســال آینده تعــداد محیط بانان دو 
برابــر می شــود تا موضــوع شــیفت بندی های 
آزاردهنده ای که برای آنان وجود داشت حل شود. 
محبت خانی افزود: درباره موضوع محیط بانی بحث 
شــهادت و جانبازی محیط بانان وجود داشت که 
خوشبختانه با عنایت فرمانده کل قوا دستورالعملی 
صادر شد که از ۱۷ فروردین ماه امسال جهت اجرا به 
تمام دستگاه ها ابالغ شد. در این دستورالعمل تاکید 
شده بود که کارکنان یگان حفاظت محیط زیست 
اگر در راستای اجرای مأموریت دچار سانحه شوند 
در حوزه شهادت و جانبازی قرار می گیرند و نگاه به 
آنان مانند کارکنان نظامی و انتظامی است که این 
موضوع از جمله توفیقاتی است که یگان حفاظت در 

این سال ها به دست آورده است.
    

افتتاح دومین خانه حمایتی 
سالمندان در کشور

مدیرکل بهزیستی لرســتان گفت: خانه های 
حمایتی ســالمندان باهدف تغییر محل زندگی 
سالمندان از آسایشگاه به خانه هایی شبیه خانه های 
معمولی و بازتوانی روانی سالمندان راه اندازی شده 
است. فاطمه زهرا توکلی در آیین افتتاح خانه های 
حمایتی ســالمندان صدیق شهرستان خرم آباد 
افزود: با توجه به تغییر استراتژی و رویکرد سازمان 
از نگهداری سالمندان و معلولین در مراکز کوچک 
و خانه های حمایتی به جای مؤسســات و مراکز 
آسایشگاهی؛ خانه های حمایتی سالمندان جهت 
ارتقا کیفیت زندگــی و اعتمادبه نفس و کاهش 
وابســتگی به دیگران و ارزیابی میزان توانمندی 
فرد سالمند، رویارویی با مشکالت و آماده سازی 
ســالمندان برای ورود مجدد به خانواده و جامعه 
و در فضای مشــابه محیط خانواده ایجادشده اند. 
این مقام مسئول یادآور شــد: در آسایشگاه های 
سالمندان، ســالمندان با انواع مسائل و مشکالت 
دوران ســالمندی نظیر آلزایمر، فلج های ناشی 
از ســکته ها و...کنار یکدیگر زندگی می کنند و 
بودن سالمندان سالم اما فاقد سرپرست مؤثر در 
کنار سالمندان دارای بیماری و معلولیت، سبب 
افسردگی و مشکالت روحی می شود. توکلی وجود 
خانه های حمایتی را کمک به استقالل سالمندان و 
ارتقای بهداشت روانی آنان برشمرد و گفت: سازمان 
بهزیستی در راســتای وظایف بسیار گسترده ای 
که دارد نیازمند حمایت و همکاری خیرین عزیز 
است. مدیرکل بهزیستی با بیان این که خیر فقط 
پول نیست گفت: خیر می تواند تفکر، اندیشه و یا 
انرژی مثبتی باشد که یک فرد به صورت داوطلبانه 

می تواند در اختیار همنوعان شان قرار دهد.

از گوشه و کنار

آذرفخری،روزنامهنگار

در برداشت و نگاه اول، این سوال پیش 
می آید که چرا ما باید با افشای اطالعات 
شخصی کودکی که به شکل فجیعی مورد 
جنایت قرار گرفته، یک موج خبری درست 
کنیم و آینده او را تحت تاثیر اتفاقات امروز 
قرار دهیم. اما حقیقت تلخ جامعه، روزگار 
و مردم و ما این است که تا »موج خبری« 
درست نشــود، تا در حول و حوش یک 
اتفاق ناگوار هیاهو نشود، تا به طور دقیق 
و با جزئیات به جنایت پرداخته نشــود، 
گویا احساسات انســانی مان تحریک 
نمی شود یا حتی گوش مان نمی شنود.

در مورد »رها« برای دیده و شنیده شدن 
رنجش، چاره ای جز این هیاهوی خبری 
نبود. در این مورد حتی نگرانی در مورد 
آینده اش هم بیهوده اســت؛ رها به هر 
حال از دست رفته اســت و آن چنان که 
روان کاوان معتقدند چنین کودکانی به 
ندرت می توانند یک زندگی عادی داشته 
باشند؛ آســیب هایی که به جسم و روان 
آن ها می خورد چنان ســهمناک است 
که معموال به ســختی و به ندرت درمان 
می شود. این مشــکل، تنها مشکل رها 
نیست. چند سالی است دختران ریزنقش 
و کم  سن و سال ما، تحت پوشش ازدواج، 
مبادله و خرید و فروش می شوند و هر چه 
الیحه و طرح و... در این مورد به مجلس 
می رود، دست از پا درازتر برمی گردد. برای 
رد لوایح و طرح هایی در مورد منع ازدواج 
با کودکان زیر ۱۳ سال )حتی زیر ۱۳ سال 
و نه دیگر ۱5 سال یا ۱۸ سال!(، توجیه ها 
و دالیل شرعی و ســنتی بسیاری آورده 

می شود. به هر حال بنیان های سنتی و 
عرفی و گاه حتی قانونی و یا دورزدن های 
قانونی یک جامعه مردســاالر، متکی بر 
تصمیم های مردانه است و صدای بلند، 
که بحمدهلل و المنه در این مورد ما هیچ کم 
نداریم. داستان رها و دخترانی مثل رها، 
دوباره خوانی ندارد. فقط این بار رها از این 
منظر مطرح شد، آن هم با جزئیات، تا شاید 
آقایانی که اصرار بر ازدواج کودکان دارند و 
آن  را تشویق هم می کنند و حتی معتقدند 
هیچ شرط و حد سنی برای آن وجود ندارد، 
کمی... فقط کمی به خود بیایند تا شاید 
جزئیات ماجرای دختربچه ۱۱ ساله ای 
که هنوز به بلوغ جســمی هم نرسیده 
تحت پوشش ازدواج در قبال ۱5 میلیون 
تومان به مردی 50 ساله که خودش هفت 
فرزند دارد، فروخته می شود و هر شب... 
دقت کنید »هر شــب« مورد تعرض و 
تجاوزقرار می گیرد و حاال با مشــکالت 
روانی و جسمی عجیب و غریبی دست به 
گریبان است؛ کمی موجب تکان و لرزش 
روح و قلب شود و بعضی ها را کمی به فکر 
وادارد. البته که با همین هیاهوها، باالخره 
رها، رها شد. دادستانی ایالم به این ماجرا 
ورود کرد و برای پدر و شوهر! رها قرار قانونی 
صادر کرد و گویا این ورود با اطالع معصومه 
ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده انجام گرفته است. وحاال رها به 
بهزیستی سپرده شده تا مورد بازپروری 
قرار بگیرد. البته این ورود با تکیه بر ماده 
50 قانون حمایت خانواده صورت گرفته 
که بیان می دارد: هرگاه مردی برخالف 
مقررات ماده )۱0۴۱( قانون مدنی ازدواج 
کند، به حبس تعزیری محکوم می شود. 
ماده ۱0۴۱ قانون مدنی تصریح دارد: عقد 
نکاح دختر قبل از رســیدن به ۱۳ سال 

تمام شمسی و پســر  قبل از رسیدن به 
سن ۱5 سال تمام شمسی منوط است 
به اذن ولی به شــرط رعایت  مصلحت با 
تشخیص دادگاه صالح. و خوب از آن جا 
که جای »تشخیص دادگاه صالح« در این 
نکاح خالی بوده، ورود دادستان ممکن 

شده است. 
خارجازدایرهاحساسات!

اتفاقاتی از این دســت چه به صورت 
رســمی و با نام ازدواج و  چه به اشــکال 
غیررسمی تحت عنوان »کودک آزاری« 
به شــکل عجیبی در جامعه ما در حال 
افزایش است.  ۸ درصد تماس های سال 
گذشته )سال 96(  با اورژانس اجتماعی 
به موارد کودک آزاری مربوط بوده است.

حســین اســدبیگی، رئیس اورژانس 
اجتماعی بهزیستی کشــور با اشاره به 
آخرین وضعیت کودک آزاری در کشور 
می گوید: »طبق آمار گرفته شده در سطح 
کشور در شــش ماه ابتدایی سال 96 در 
حوزه کودک آزاری، تعداد تلفن های ثبت 
شده از طریق )خط ۱۲۳( هشت هزار و 
۴۷۸ تماس، سایر خدمات پنج  هزارو6۷۲ 
و مرکز مداخله در بحران یک هزار و ۱9۳ 
بوده اســت.« طبق آماری که اسدبیگی 
ارائه می دهد در سال گذشته ۸6 درصد 
کودک آزاری ها توســط والدین صورت 
گرفته است، در مراکز مداخله در بحران، 
۱6۴۲ مورد کــودک آزاری ها یعنی 60 

درصد آن توسط پدر اتفاق افتاده است. 
امــا برگردیم ســر داســتان اصلی 
خودمان؛ رها و ازدواج کــودکان. ازدواج 
کودکان که اغلب با تمایــل، رضایت و 
حتی اجبار والد اتفاق می افتد هم مصداق 
کودک آزاری است. این که پدری به هر 
دلیل و مصلحت شخصی، خانوادگی یا 

قبیله ای، دختر خردسال خود را در ازای 
بدهی که در مورد رها چنــدان زیاد هم 
نیســت، دراختیار مرد جا افتاده و حتی 
پیری می گذارد، نوعی کودک آزاری است 
که البته براساس قانون ما، پدر به عنوان 
ولی و تصمیم گیرنده نهایی صاحب اختیار 
فرزند خود است و می تواند به خصوص در 
مورد دخترانش هرطور که دلش خواست 
تصمیم بگیرد. اما ماجرا سوی دیگری هم 
دارد؛ مردی که برای ازدواج به سراغ دختر 
بچه ها می رود کیســت؟ او چرا ترجیح 
می دهد با دختر خردسالی ازدواج کند و 
با او رابطه جنسی داشته باشد؟ از این جا به 
بعد با شیوع یا شاید هم افشای یک بیماری 
رو به افزایش در جامعه خود مواجهیم. این 
مردان، بیمارند و قانون و شرع بر بیماری 

اینان صحه می گذارد!
کودکخواهییاپدوفیلی

احتماال این روزها و با داغ شدن بحث 
»کودک همسری«، در مورد »پدوفیلی« 
چیزهایــی شــنیده اید. پدوفیلــی  
)Pedophilia( یا میل جنســی به 

کودکان امــروزه به شــدت مورد بحث 
اســت. پدوفیلی یک ناهنجاری روانی 
است و عبارت اســت از تمایل جنسی 
به کودکان معموالً ۱۳ ســال و جوان تر. 
مبتالیان به پدوفیلی در اکثر مواقع مرد 
هستند و غالباً به هر دو جنس دختر و پسر 
جذب می شــوند. آمارها نشان می دهد 
دو سوم قربانیان آن ها دختران بین ۸ تا 
۱۱ سال هستند.  متاســفانه برخی از 
پدوفیلی ها در حرفه هایی فعالیت دارند 
که در آن آموزش و یا حفظ ســالمت و 
رفاه کودکان و افراد خردسال را به عهده 
می گیرند و عده ای از آن ها نیز با کودکان 
قربانی خود رابطه فامیلی و یا حتی ژنتیکی 
دارند. حسین ملکی،  پژوهشگر حوزه 
آسیب های اجتماعی در این مورد چنین 
توضیح می دهد:»از آن جا که افراد مبتال 
 pedophilic disorder به اختالل
یا تمایل جنســی به کودکان، به دلیل 
غیرمجاز بودن رفتارشان و سخیف دانستن 
این عمل از سوی جوامع انسانی به ندرت 
برای درمان مراجعه می کنند؛ شــیوع 
جمعیتی این اختالل نامعلوم است.« این 
پژوهشگر آسیب های اجتماعی در ارتباط 
با افراد پدوفیلی می گوید:»پدوفیلیا یک 
بیماری اســت؛ این بیماران نشانه های 
روانــی خاصی ندارنــد و به راحتی قابل 
شناسایی نیستند و حتی ممکن است 
در میان خانواده هــا و نزدیکان کودک 
چنین بیمارانی حضور داشته باشند. اکثر 
افرادی که مرتکب این اعمال می شوند 
مرد هســتند، چنین مردانــی عالوه 
براین که برای لذت جنسی اقدام به ارتباط 
جنسی با کودک می کنند برای ارضای 
سلطه جویی، آزار و پرخاشگری این کار 
را  انجام می دهند.« ملکی با اشاره به این که 
احتمال ازدواج فرد پدوفیلی با کودکان 
وجود دارد، از قانون گذاران تقاضا می کند 
از ازدواج کودکان )حتی با اجازه والدین 
و دادگاه( جلوگیــری کنند تا چنان چه 
فردی با چنین نیت هایــی تصمیم به 
ازدواج با کودکی می گیرد، نتواند به هدف 
خود برسد. شواهد آماری  نشان می دهد 
کودکان قربانی افراد پدوفیل، شانس بسیار 
کمتری دارند که در بزرگسالی زندگی 
معمولی داشته باشند و معموال تبدیل به 
افرادی مشکل دار می شوند. پدوفیل بودن 
عالوه بر بیماری، یکی از جدی ترین جرایم 
جنسی است و افرادی که به این بیماری 
مبتال هستند، باید سریع مورد شناسایی 
قرار گرفته و در برنامه های درمانی خاصی 

شرکت کنند.
پدوفیليازمنظرحقوقي

به موجب اعالمیــه جهانی حقوق 
کودک کــه مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحــد در اجالس مورخ بیســتم 
نوامبر۱959 به تصویب رســانده است 
و کشــور ما نیز به این اعالمیه پیوسته 
است در خصوص پدوفیلی و مجازات آن 
این گونه مطرح شده است : تمام کشورهای 
جهان موظفند درمبارزه و جلوگیری از 
بی توجهی، ســهل انگاری، بدرفتاری یا 
استثمار، سوءاستفاده جنسی به وسیله 
هر کس اعــم از اولیاء، قیم، سرپرســت 

مدرســه و یا هر شــخص دیگری که با 
امکان بهره گیری جنســی از کودک به 
هر طریق کودک را مورد ایذاء و آزار قرار 
می دهد و تالش کنند و از هر نوع عملی که 
موجب اضرار و ایذاء و آزار کودک در جهت 
سودجویی جنسی کودک می شود اعم 
از تماس های شهوت انگیز، لواط و هر نوع 
آمیزش غیرقانونی، استفاده از کودکان 
در روسپیگری، ربودن کودکان، قاچاق 
کودکان و معامله آن ها، ... و سوء استفاده 
جنســی از طریق شــکنجه و آزارهای 
جنسی، جلوگیری کنند و با شدت و بدون 
هرگونه مالحظه اجتماعی یاسیاسی از 
این مجرمین آنان را مجازات نمایند . در 
قانون مجازات اسالمی ایران نیز با تصریح 
و باور براین موضوع که جرایم علیه اطفال 
که قطعاً منجر به ایــذاء و آزار کودکان به 
هر طریقی می شود، دارای ارکان سه گانه 
قانونی، مادی و معنوی است.رکن مادی 
جرایم علیه اطفال در ســه بخش است، 
مرتکب جرم یعنی هر شخصی که با قصد 
آزار و ایذا علیه اطفال به ارتکاب این جرم 
مبادرت ورزیده است، موضوع جرم، که 
به طور اعم هر نوع تجاوز و تعرض و ارتکاب 
عملی بر علیه اطفال است و فعل مرتکب 
که انجام خالف علیه طفل و به طور اخص 
انجام عمل جنسی به هر صورت علیه طفل 

مجنی علیه می باشد.
رهاواین

دستبهدستشدنها!
شــوهِر رهای ۱۱ ساله!، عضو شورای 
روستای خودش است. شوهر رها!، مردی 
است که مردم روســتا به او اعتماد کرده و 
تصمیم های مهم جامعه روستایی خود را 
به او سپرده اند؛ اما همین مرد، در ازای طلبی 
که از پدر رها داشته، دختر خردسال را از او 
خریده. می گوییم خریده چون هیچ اسم 
دیگری نمی توان روی این معامله گذاشت. 
او، دقیقا از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده 
کرده است و بنابراین عمل او از دو جنبه باید 
مورد بررسی قانونی قرار بگیرد؛ خریدن 
کودک در قبال طلب و سوءاســتفاده از 
موقعیتی که در شورای روستا داشته. حاال 
البته طبق گزارش ها، پدر و شوهر رها! تحت 
تعقیب قضایی قرار گرفته اند و رها در اختیار 
بهزیستی است. اما رها، یک خواهر ۱۳ ساله 
هم دارد که پدرش او را به مردی پیر از همین 
روستا واگذار کرده است.  چه خوف انگیز و 
سزاوار سوگواری است ماجراهایی که در 
آن ها دختران خردسال سرزمین مان مثل 

پول خرد خرج می شوند!

کودک11سالهدرقبال15میلیونتومان،همسرمرد50سالهشد

طفلک »رها« و کودکان در بند ازدواج 

یادداشت

آسیهویسی

در روزگار ما، با تمام گرفت و گیرها و تابوهای عرفی و سنتی 
و قانونی بازدارنده ای که هست، دخترها و پسرها اما در دوستی 
و عشق ورزی، راه خودشــان را می روند و به هیچ سنت و عرف 
و قانونی اهمیت نمی دهند. دخترها و پسرها در جامعه امروز 
ما به راحتی وارد رابطه می شــوند و به راحتی هم از آن خارج 
می شوند. قرار، در این رابطه ها دلدادگی و عشق در آن معنایی 
که ادبیات و تاریخ ما سرشار از آن است، نیست که خیلی سال ها 
پیش یک شاعری چنین امروزی را برای مان پیش بینی کرد 
که »دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمی شه، تو کتابم دیگه 

اون جور چیزا پیدا نمی شه«! 
اگر تاریخ ادبیات ما مشــحون از افسانه ســوزناک لیلی و 
مجنون، و شیرین و فرهاد بود، و در اساطیر ما منیژه ای بود که 
بر سر چاهی که بیژن در آن فروافتاده بود، آن قدر انتظارکشید 

که یکی بیاید او را بیرون بکشد، امروز اما داستان عشق اغلب 
دختران و پسران ســرزمین ما بر مداری دیگر می چرخد. این 
مدار، مدار پول و میزان سرمایه گذاری است. محک عشق های 
امروزی، که اغلب در کوچه و خیابــان و در خوش بینانه ترین 
حالت در دانشگاه و مهمانی ها و تریپ های جوانانه آغاز می شود، 
میزان پول و ســرمایه ای است که وســط گذاشته می شود. 
پسرهای امروز با این که به طعنه از دخترها، با تعبیر تحقیرآمیز 
»پلنگ های آهن پرســت« یاد می کنند، اما گویا حواس شان 
نیست که خودشان برای به دست آوردن همین پلنگ ها، تا چه 
اندازه و تا کجا حاضرند برای هم جنس های شــان شاخ و شانه 
بکشند و پول خرج کنند و مثال برای ولنتاین، خرس بزرگ تر، و 
هدیه گران بهاتری بخرند. این یک بازی، چه به برد بینجامد چه 
به باخت، دو سر دارد؛ بازی عشق و عاشقی این دخترها و پسرها، 
در اوج خود، نمایش ثروتی است که مهم نیست از کجا و چگونه 
به دست آمده است؛ مهم این است که در این بده و بستان، به هر 

مناسبتی-داخلی و سنتی که پسوند مزگان با خودش داشته 
باشد یا خارجی و غیرسنتی مثل ولنتاین- چه کسی توانسته 
است هدیه گران تری بدهد یا بگیرد. امروز عشق یک کاالست 
و نه یک احساس. کاالیی که می شــود برای آن ارزش مادی 
تعیین کرد و به همین مناسبت به راحتی می توان آن را خرید. 
عشق امروز هیچ حد و مرزی ندارد. رابطه ها، یک طرف و یک 
سو ندارند. هر فرد در یک زمان درگیر چند رابطه است و میزان 
عالقه و وفاداری صرفا با کاالیی که هدیه داده می شود ارتباط 
دارد.  عشق در روزگار ما مثل هرچیز دیگر، کاالیی شده است. 
وقتی هم از کاال حرف می زنیم یعنی داریم به حســاب بانکی، 
شغل، اتومبیل و حتی  یک ساعت مچی خاص اشاره می کنیم. 
در این میان، اگر رابطه جدی تر شود، معامله شکل حادتری 
به خود می گیرد؛ چه چیزهایی از زمین و خانه و ماشین و ویال 
و چه سهم از کارخانه و شرکت قرار است به اسم عروس نوشته 
شود و این ها همه به بهانه تضمین یک زندگی است. اما البته 
اگر پیش همین دخترها، از کاالیی شــدن خودشان و عشق 
و مهرشــان، حرفی به میان بیاید بی شــک زره فمینیستی 
می پوشند و در جبهه مقابل مردان می ایستند و از آزادی های 

انسانی و مدنی که از آنان سلب شده سخن می گویند.
آهن پرستی، شیر و پلنگ و زن و مرد نمی شناسد. جامعه ما 
در روابط خود، مثل هر چیز دیگری، دچار تناقض بیمارگونه ای 
است و هنوز که هنوز است نتوانسته است با این تناقض ها کنار 
بیاید و حل شان کند. مردان از سویی از آهن پرستی زنان حرف 
می زنند اما خود به هر طریقی در راه به دست آوردن این آهن و 

آن میز و آن مقام و آن سرمایه سرو جان می بازند. 
زنان از آزادی و برابری و نیز  استقالل دم می زنند اما حاضر 
نیستند از سنت مهریه و شیربها و سند پشت قباله ازدواج کوتاه 
بیایند و ثابت کنند که موجوداتی مستقل اند و اراده اداره خود 
را تحت هر شرایطی دارند. اما البته در این میان نباید خألهای 
قانونی و عدم حمایت های اجتماعــی الزم از زنان را نیز از یاد 
برد. نباید از یاد برد که یک دختر اگر از مرحله پلنگی به بانوی 
خانه تغییر مقام  دهد، اگر فردا روزی خواست از زندگی که در 
آن امنیت ندارد خارج شود، تحت حمایت کدام قانون تامین 
اجتماعی می تواند از آزادی و اســتقالل خود استفاده کند؟ 
و اصال قانونی هســت که آزادی و اســتقالل او را به رسمیت 

بشناسد؟ 

عشق تو چه قدر می ارزد؟!
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