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کودکان مطلقه

چانه زنی با عبید زاکانی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

چقدر اصطالح نامانوسی است این کلمه! تا به
حال با خودت فکر کردهای یعنی چه؟ مگر میشود
وقتی که فرزند من و شما در حال بازی با اسباب
بازیهایش شده و با عروسک مو طالییاش
مادرانگی را تمرین میکند کودک دیگری پای
سفرهی عقد نشسته باشد و منتظر اینکه پیری
مخوف سرخوشی کودکانهاش را با وحشت زن
شدن تاخت بزند! پرواز دیوانهوار از نوجوانی و
لذتهایش و اسارت در خانهای که از فردا تبدیل به
بانوی آن خواهد شد برای ما بسیار ناشناخته و تلخ
است .با این حال عمق فاجعه در آیندهای نه چندان
طوالنی رقم میخورد .آنجا که آمار طالق در سن
 10تا  18سالگی رشدی دوچندان یافته باشد .ماجرا
آنقدر تلخ و ناگوار است که عضو فراکسیون زنان
مجلس با اشاره به وجود دو هزار کودک مطلقه
در کشور ،نسبت به سقط جنینهای مکرر برخی
کودکان ابراز نگرانی کرده است.
به گفته طیبه سیاوشی طرح افزایش سن ازدواج
کودکان تحت تاثیر همین افزایش تعداد پدیده
کودکهمسری و تبدیل آن به کودک بیوهها کلید
خورده است ،کودکانی که با  ۱۳یا  ۱۴سال هم
بیوهاند و هم سرپرست خانوار محسوب میشوند.
سیاوشی در ادامه گفته بسیاری بلوغ جسمی را
دلیلی بر بلوغ عقلی قرار میدهند و حتی بحث بلوغ
در سن  ۹سالگی را در برخی نقاط اعمال میکنند
و در برخی اقوام و مناطق کشور خانوادهها به دلیل
فقر ،اعتیاد و یا فشارهای عشیرهای و طایفهای ناچار
به رضایت به ازدواج کودکان خود میشوند.
این نماینده مجلس همچنین اضافه کرده برخی
از این کودکان زمانی که ازدواج میکنند بالفاصله
بعد از یک سال باردار میشوند و چون بدن آنها
آمادگیهای الزم را ندارد ،سقط جنین میکنند.
به گفته او دختران که در کودکی ازدواج میکنند
درسن آموزش به دلیل فقر مالی از پروسه آموزشی
عقب میماند و کودکانی که پرورش میدهند هم
دچار فقر آموزشی میشوند.
پیشتر هم مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه
شناسی ایران گفته بود آمار ازدواج کودکان در در
سال  ۹۵نسبت به سال قبلتر۱۰هزار نفر بیشتر
شده و به مراتب طالق در سن  ۱۰تا  ۱۸سالگی
در کشور هم بیشتر شده است .حداقل سن قانونی
ازدواج در ایران برای دختران ۱۳سال است که
همین سن هم نادیده گرفته میشود ازدواجهای زیر
این سن هم ثبت میشوند.

رویترز:
حضور اعضای ارتش ملی بولیوی با آرایش جنگی در
یکی کنفرانس خبری والدیمیر پدرینو لوپز وزیر دفاع
ونزوئال .در کاراکاس ،پایتخت ونزوئال  14اوت  -2017در
این کنفرانس وزیر دفاع در یک پیام تلویزیونی هشدار
داد که ایاالت متحده میخواهد ذخایر نفتی ونزوئال را
سرقت کند.

گاردین:
کشور نپال یکی از سریعترین مراکز رشد جمعیت مسیحی
در جهان است .گاردین با انتشار عکسی از عبادتگاههای
مسیحی در نپال در مقالهای مفصل به مصاحبه با تازه
مسیحیان نپال پرداخته و عنوان مقاله را این چنین انتخاب
کردهاست :آنها برای کمک به مسیحیت از پول استفاده
میکنند:جنگ نپال برای روح!

چاینا دیلی:
تا کنون حداقل 300نفر در اثر سیل و رانش زمین در
سیرالئون ناپدید شده اند .بارانهای موسمی و سیالبها
و گلرودهای سنگین از اوایل روز دوشنبه در سراسر
سیرالئون آغاز شده است .به دنبال این بارانها بیش از
سیصد نفر کشته و زخمی در خانههایشان در زیر هزاران
کیلوگرم گل و الی گیر افتادهاند.

رتبههای برتر کنکور در مدارس لوکس درس خواندهاند
هرچه پول بدهی آش میخوری!

بعد از اعالم نتایج کنکور سراسری مدارس زیادی
رتبههای برترشان را در اندازههای بزرگی چاپ کردند
و گلدرشت به دیوار مدرسهشان آویزان کردند تا نشان
دهند که دانش آموزانشان تا چه میزان توانستهاند از پس
اولین غول زندگیشان بر بیایند .بررسی قبولشدگان
رشته انسانی  ۹۶یک نکته قابل توجه داشت .رتبههای
زیر  ۱۰رشته علوم انسانی یکی درمیان از یک مدرسه
مشهورهستند .مدرسهای واقع در شمال شهر تهران
که بسیاری از چهرههای شناخته سیاسی و فرهنگی
فرزندشان در این مدرسه تحصیل کردهاست تا به
اصطالح مدرسه آقازادهها نیز شناخته شود .یکی دیگر
از مدارس غیرانتفاعی شناخته شده نیز قبولیهای
کنکورش به همین منوال است .این مدرسه که
مخصوص دانش آموزان علوم انسانی است .بیش از ۸۳
درصد از دانش آموزانش در کنکور  ۹۶رتبه زیر ۱۰۰۰
داشتند و همه دانش آموزانش رتب ه زیر  ۲۵۰۰داشتند.
مدرسهای که طبق گفته دانشآموزانش شهریهای ۲۰

میلیون تومانی دارد.
باتوجه به اطالعات استخراج شده از نتایج کنکور
امسال سراغ «علی عبدالعلی» مشاور شناخته شده
تحصیلی رفتیم تا بفهمیم آیا این موضوع ناعادالنه
نیست؟ و اگر هست چاره چه چیزی خواهد بود؟
مدارس الکچری به تبعیض طبقاتی دامن
زدهاست
به نظر من سوال شما اصال خندهدار است .من و شما

بیرون از این مدارس نشستهایم و داریم دربارهشان حرف
میزنیم .کافیست یکبار بروید لیست حضور و غیاب این
مدرسهها را دستتان بگیرید و ببینید چندنفر از بچههای
وزیر و وکیل و نماینده در این مدارس درس میخوانند.
من در یکی از این مدارس مدتی درس میدادم .وقتی
حضور و غیاب میکردم .اسامی بسیار جالب بود .انگار که
هیئت رؤسای کشور را حضورغیاب میکردم .نمیگویم
صد در صد این طور است .اما قطعا درصد زیادی به
این شکل است .بحث فقط شهریه نیست .به طبع این
مدارس باتوجه به امکانات وحشتناکی که نسبت به سایر
مدارس دارند .از سالن مطالعه تا اردوهای نوروزی در
بهترین نقاط کشور .پس عجیب نیست که خیلی بهتر
از سایرین نتیجه بگیرند .این موضوع یکی از مشکالت
بزرگی ست که کنکور به وجود آوردهاست و باعث
تبعیض هرچه بیشتر میان مردم شدهاست .این مدارس
تخلف و کالهبرداری انجام نمیدهند اما به تبعیض
طبقاتی بیشتر دامن میزنند.

تنها چاره حذف کنکور از ریشه است
تنها چاره این رفع تبعیض حذف کنکور از ریشه است و
باید جایگزین دیگری برایش درنظر گرفته شود .تا زمانی
که کنکور وجود دارد .این ماجرا ادامه خواهد داشت.
بسیاری از مسئولین شعار عدالت اجتماعی میدهند اما
خب محل تحصیل فرزندانشان همین مدارس است.
باید قبول کرد تا زمانی که عدالت اجتماعی وجود ندارد
عدالت آموزشی نیز وجود نخواهد داشت و این ناعدالتی
در نظام آموزشی به این شکل خودش را نشان میدهد.
یک زمانی در این کشور جنگ بود .عده زیادی از فرزندان
مسئولین خارج از کشور مشغول تحصیل بودند .جنگ که
تمام شد همان بچهها آمدند و پروژهها و کارها را دست
گرفتند و آن مردمی که شهید دادند هیچ سهمی نداشتند.
متأسفانه کشور ما در این مسئله دچار تعارف شدهاست.
و به نظر من تنها راه حل شدن این ماجرا این است که
تالش کنیم مسئولین به فکر حذف کنکور باشند.
(مردمیها)

مصرف قرصهای روانگردان در فوتبال
شنيده ميشود كه دو بازيكن از تيم هاي بزرگ
پايتخت مشكوك به مصرف قرصهاي روانگردان
هستند .اين در حالي است كه حتي فيلم مربوط
به آنها نيز به دست نهادهاي امنيتي رسيده و
اين نهاد نيز گزارشها را در اختيار كميته اخالق
فدراسيون فوتبال قرار داده است.
كميته اخالق نيز در حال حاضر اين پرونده

را باز نگه داشته و در حال بررسي است .به نظر
مادهاي كه توسط اين دو ستاره مصرف مي شود،
همان ترامادولي است كه پيش از اين نيز بارها
درباره اش در فوتبال ايران بحث و شك به وجود
آمده است .ضمن اينكه كميته اخالق به دنبال
پيدا كردن عوامل شروع كننده اين اتفاق نيز
هست.

نویسنده :عبید زاکانی
عاقبت كسب علم
معركهگیری با پسر خود ماجرا میكرد كه تو هیچ
كاری نمیكنی و عمر در بطالت به سر میبری.
چند با تو بگویم كه معلق زدن بیاموز ،سگ ز چنبر
جهانیدن و رسن بازی تعلم كن تا از عمر خود
برخوردار شوی .اگر از من نمیشنوی ،به خدا تو
را در مدرسه اندازم تا آن علم مرده ریگ (به ارث
مانده) ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و تا زنده
باشی در مذلت و فالكت و ادربار بمانی و یك جو از
هیچجا حاصل نتوانی كرد.
رخوت شراب
كسی را پدر در چاه افتاد و بمرد .او با جمعی
شراب میخورد .یكی آنجا رفت ،گفت :پدرت در
چاه افتاده است .او را دل نمیداد كه ترك مجلس
كند .گفت :باكی نیست مردان هرجا افتند .گفت:
مرده است .گفت :واهلل شیر نر هم بمیرد .گفتند:
بیا تا بركشیمش .گفت :ناكشیده پنجاه من باشد.
گفتند :بیا تا برخاكش كنیم .گفت :احتیاج به من
نیست .اگز زر طالست من بر شما اعتماد كلی دارم.
بروید و در خاكش كنید.
حكایت حضرت یونس
پدر حجی سه ماهی بریان به خانه برد .حجی در
خانه نبود .مادرش گفت :این را بخوریم پیش از آن
كه حجی بیاید .سفره بنهادند .حجی بیامد دست به
در زد .مادرش دو ماهی بزرگ در زیر تخت پنهان
كرد و یكی كوچك در میان آورد .حجی از شكاف
در دیده بود .چون بنشستند پدرش از حجی پرسید
كه حكایت یونس پیغمبر شنیدهای؟ حجیگفت :از
این ماهی پرسیدم تا بگوید .سر پیش ماهی برده و
گوش بر دهان ماهی نهاد.
گفت :این ماهی میگوید كه من آن زمان
كوچك بودم .اینك دو ماهی دیگر از من بزرگتر
در زیر تختند .از ایشان بپرس تا بگویند.
کوتاه ورزشی

حضور مقتدرانه والیبال ایران
در آسیا

تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین
مسابقه خود در رقابتهای انتخابی قهرمانی
جهان از سد قطر گذشت تا تمام حریفان خود
را با نتیجه سه بر صفر شکست داده باشد.
ملیپوشان ایران که پیش از این صعود خود به
رقابتهای قهرمانی  2018جهان را قطعی کرده
بودند ،از ساعت  18امروز (دوشنبه) در آخرین
مسابقه این تورنمنت به مصاف قطر رفتند .سه
ست این بازی با امتیازات  25بر  25 ،22بر 19
و  25بر  19به سود ایران به پایان رسید.

