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یک  سال پس  از   زن کشی  رخ داده در  رومشکان:

قاتل مبینا  آزاد است
خبرنگار در انتظار حبس ۲۶ ماهه

نیلوفر حامدي: هشــت شهریور سال گذشته دختر ۱۶ ساله ای به 
دســت همســرش که طلبه جوانی بوده، به قتل رسید. حاال و 
پس از گذشت ۱۱ ماه، قاتل آزاد است و خبرنگاری که با افشای 
حقیقت به دســتگاه قضائی کشور کمک کرد تا قاتل را دستگیر 
کننــد، زیر حکم زنــدان به ســر می برد. ســرهنگ مهدوی کیا، 
فرمانده انتظامی رومشــکان استان لرســتان، ۱۳ شهریور سال 
۱۴۰۰ از پیداشــدن جسد یک دختر ۱۶ســاله در یک باغ خبر داد 
و گفت: جســد دختر نوجوان رومشــکانی مبینا ســوری که در 
۱۶سالگی با پسرعمه خود ازدواج کرده بود، در یک باغ پیدا شد 
و حاال همسر مبینای ۱۶ساله به عنوان متهم دستگیر شده است. 
کمی بعد که همســر مبینا به قتل اقرار کرد، سردار یحیی الهی، 
فرمانده انتظامی لرســتان هم دلیل قتل را اختالفات خانوادگی 
اعالم کــرده بود. اختالفات خانوادگی، همــان عبارت معروفی 
اســت که عموما در خبرهای رســمی چنیــن فجایعی کاربرد 
زیادی دارد. عبارتی که در بســیاری از موارد، به همان قتل های 
منتسب به ناموس برمی گردد. همان پرونده های زن کشی که در 
طول سال تعداد درخور توجهی هم دارند. حاال و پس از گذشت 
قریب به یک ســال از ایــن فاجعه تلخ، در حالــی قاتل پرونده 
بیرون از زندان به سر می برد که خبرنگاری که برای اولین بار از 
این فاجعه نوشــت، درانتظار رفتن به زندان است. تا به اینجای 
کار دادگاه، این خبرنگار یعنی ســینا قلندری از طرف دادگاه به 
اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز 
حبس و به اتهام نشــر اکاذیب رایانه ای بــه تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ 
روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شــغل خبرنگاری 
و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو ســال محکوم شده است. 
علی مجتهــدزاده، وکیل پایه یک دادگســتری کــه وکالت این 

خبرنگار را بر عهده گرفته اســت، از شــرایط عجیب پرونده به 
«شــرق» گفت. او که معتقد است بی عدالتی در این پرونده رخ 
داده، می گویــد رئیس قوه قضائیه بایــد نماینده ویژه خود را به 

لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاهی دقیق تر بررسی شود.
مجتهدزاده با توصیف شــرایط قاتل حدود یک سال پس از 
وقوع قتل می گوید: «االن و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم 
حبس حدودا دو تا ســه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت 
به راحتی در بیرون از زندان بــه زندگی خودش ادامه می دهد. 
اصــال انگار نه انگار کــه اتفاقی رخ داده اســت. اصال انگار نه 
انگار کــه در این میان یک دختر جوان جانش را از دســت داده 
است. انگار نه انگار که در این میان یک خانواده عزادار شده اند».
او با اشــاره به شرایط دادگاه می گوید: «وقتی که آقای اژه ای 
ســر کار آمد، شــعارهای زیادی درباره لزوم ایجاد اصالحات در 
دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. 
یک فاجعه دردناک رخ داده است. دختری به دست همسرش 
به طرز وحشــیانه ای به قتل رســیده است. آن وقت پدر قاتل با 
ســر افراشــته در دادگاه حاضر می شــود و مقابل قاضی بدون 
هیچ ابایی می گوید که پســرش رسم عشــیره ای را اجرا کرده و 
هیچ خطایی مرتکب نشده است. می گوید اینجا عرف است. در 
مقابل، این خانواده مقتول هســتند کــه با ترس و لرز در دادگاه 
حاضر می شوند و به ســختی می توانند حتی یک کلمه از خود 

دفاع کنند».
این وکیل دادگســتری معتقد است هیچ توجهی به رضایت 
خانــواده مقتــول در حکم دادگاه نشــده اســت: «طبق قانون 
به محــض اینکه ختم دادرســی اعالم می شــود، اگــر موجبی 
نداشــته باشــد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده 

اردیبهشت امسال برگزار شــد و حاال و بعد از سه ماه می بینیم 
که رأی صادر شــده اســت. این خود نیاز دارد بررســی شود. از 
طرف دیگر، در هیچ جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول 
هیچ گونه اشــاره ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این 
نظر کــه خانواده مقتول که پیش تر رضایــت داده بودند، طبق 
قانــون اجازه عدول از گذشــت را ندارند. شــاید کســی آنها را 
ترســانده باشــد و شــاید هم نه. اما نکته مهم همان است که 
گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره ای به این رضایت نشده است؟».
مجتهــدزاده با انتقاد به نــگاه عشــیره ای اضافه می کند: 
«اگــر ایــن پرونــده و دادگاهش در تهــران و مرکــز پیگیری 
می شــد، به هیچ عنوان به این شــکل پیش نمی رفت. باید در 
آن دادگاه ها باشــید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. 
قسمت ترســناک ماجرا آنجاســت که این اولین بار نیست که 
این طور عشــیره ای با پرونده ها برخورد می شــوند و آخرین بار 
هم نخواهد بود. حاال و پس از گذشــت چنــد ماه از آن قتل، 
یک دختر جوان جانش را از دســت داده اســت. یک خانواده 
عزادار شــده اند. مردم و احساســات عمومی به شــدت از این 
قتل جریحه دار شــده اســت و در حالی که قاتل برای خودش 
به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن شــدن حقیقت 

شده، باید راهی زندان شود».
او با اشــاره بــه اتهامات و حکــم وارده می گوید: «اتهامات 
وارده در حال حاضــر دفاعیات مشــخصی دارد کــه در دادگاه 
توجهی به آنها نشــده است. نخســت اینکه نوشته شده ایشان 
(خبرنگاری که قتل رخ داده را افشــا کرد) مدعی قتل به دست 
شــوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کامال اقرار کرده 
است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده ها، قاتل در این 

کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در 
این کار دست داشته است. در متن خبر موکل من هم این موارد 
ذکر شــده است و حاال آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته اند. 
از ســوی دیگر، اتهام دیگر که انتشــار تصاویر خصوصی است 
هــم جای صحبت دارد؛ نخســت اینکه شــغل یــک خبرنگار 
ایجاب می کند که برای نوشته هایش مدارک ارائه دهد. از سوی 
دیگر، تصویری که منتشــر شــده نه یک عکس خصوصی و در 

فضای خصوصی و نه بدون حجاب اســت که مشــکلی ایجاد 
کند. از همه مهم تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس 
گرفته اند. ضمن اینکــه مهم ترین نکته را نبایــد فراموش کرد. 
اگــر خبرنگاری نبود که ایــن حقیقت را برمال کنــد، اصال قاتل 
مشــخص نمی شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر 
شده است. دســتگاه قضا باید از خبرنگاری که این چنین باعث 
روشن شــدن حقیقت شده و دســت یک قاتل را رو کرده است، 
تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشــکیل دهد، راهی زندانش 

کند و از خبرنگاری هم محرومش کند».
این وکیل دادگستری معتقد است: «شما هر جای دنیا بروید 
و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل 
رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن 
بر حقایق اســت، دســت قاتل را رو کرده؛ اما  قرار است همان 
خبرنگار را که موجبات دســتگیری قاتــل را فراهم کرد، راهی 
زنــدان کند، حتما متحیر خواهند شــد. به ویژه وقتی که متوجه 
شــوند همان قاتل حاال به راحتی بــرای خودش می چرخد و از 
مرخصی اســتفاده می کند. این چنین پرونده هایی اعتبار دستگاه 
قضائی ما را خدشــه دار می کند و آقــای اژه ای باید یک نماینده 
ویــژه از مرکز به این دادگاه بفرســتد تا پرونده با نگاهی دقیق تر 

واکاوی شود».

احسان امینی*: گویا جریان فکری ای که امروز سکان نهادهای تقنینی و اجرائی کشور را در 
دســت دارد آن چنان در تحقق برخی منویاتش تعجیل به خرج می دهد و به ساده سازی 
چالش های پیچیده جامعه روی آورده که در جریان سیاســت گذاری، قانون گذاری و اجرا 
چشــم به روی تبعات و معایب تصمیماتش بســته و گوش شــنوایی هم برای شنیدن 
دغدغه هــای منتقــدان و اهل فن ندارد. بر اســاس مــاده ۵۳ قانــون جوانی جمعیت 
هرگونــه توصیه، به مادران باردار و ارجاع آنان به انجام غربالگری ناهنجاری های جنینی 
(ســندروم داون و...) توسط ماما و پزشــکان سطح ۱ که پیش تر در مراکز بهداشتی انجام 
می پذیرفته، ممنوع و جرم تلقی شــده است. دســتورالعمل وزارت بهداشت (۱۰۰/۳۸۸ 
مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵) پا را از این هم فراتر نهاده و با غلظت تمام هر نوع آموزش، مشــاوره، 
توصیه و تفســیر فرایند را هم منع کرده و مشــمول مجازات های مقرر در ماده ۷۱ قانون 
مذکور دانسته که به نظر می رسد توسعه تعریف قانون گذار توسط وزارت بهداشت، ورود 
در صالحیت قانون گذار بوده، وجاهت قانونی نداشته و قابل ابطال است. به عنوان مثال 
مشــاوره در قانون مذکور تصریح نشده حال آنکه دســتورالعمل ابالغی وزیر، مشاوره را 

هم مشــمول مجازات دانسته است. بر این اســاس از این پس فردی را که جهت انجام 
وظیفه حرفه و در راستای امنیت بهداشتی و تأمین سالمت جامعه و تولد نوزادی سالم و 
عاری از نارسایی های حادی همچون سندروم داون انجام وظیفه می کند، باید مستوجب 
مجازات دانســت. حال آنکه جرم انگاری اساســا از فعل یا ترک فعلی صورت می پذیرد 
که ســوء نیت مجرمانه در آن نهفته است و انجام آن خسارات مادی و معنوی را متوجه 
جامعه می کند. حال برای پزشــک یا پرسنل حوزه بهداشــت که با نیت و ذهنیت حرفه 
اقدام به توصیه، مشاوره و ارجاع به آزمایش غربالگری می کند، چگونه می توان سوء نیت 
مجرمانه متصور شــد؟ وقتی می توان با آزمایش غربالگــری آن هم به اختیار و رضایت 
والدین باردار از تولد کودکانی که در زندگی آینده رنج و مشقت خواهند کشید و هزینه های 
متعددی بر خانواده، جامعه و دولت تحمیل خواهند کرد، پیشگیری کرد، چه اصراری بر 
وضــع چنین محدودیت ها و  مجازات هایی وجود دارد. از طرفی اینکه آزمایش غربالگری 
ممکن اســت منجر به سقط جنین شود دلیل موجهی برای ممانعت از مشاوره و توصیه 
و... و تعیین مجازات برای توصیه کننده نیست چراکه بسیاری دیگر از درمان های پزشکی 

از جمله جراحی های پرخطر ممکن است حین انجام منجر به مرگ بیمار شود. آیا در این 
صورت باید توصیه کننده را که با حســن نیت و از روی تعهد حرفه به این درمان توصیه 
کرده، به صرف مشاوره و توصیه مجازات کرد یا آنکه صرفا در صورتی که پزشک مرتکب 
قصور و تقصیر شده باشد می توان او را مستحق مجازات دانست؟ نگرانی از آنجاست که 
وقتی دســتورالعمل های وزارت بهداشت، پزشــکان و کادر بهداشت را حتی از مشاوره و 
توصیه های مربوط به غربالگری منع کرده و آن را مستوجب مجازات می داند طبیعتا این 
افراد از ارائه خدماتی حتی به صورت راهنمایی و مشــاوره ترس و واهمه داشته و در این 
میان هیچ خدمات جایگزینی این خأل نگران کننده را پر نخواهد کرد. یکی از اهداف وضع 
قانون تأمین عدالت است . در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا» و «ایجاد 
امکانات عادالنه» برای همه، وظیفه دولت قلمداد شده و اصل ۲۹ بر همگانی بودن حق 
برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی تأکید می کند. از آنجایی 
که قانون مذکور از توصیه تا ارجاع به غربالگری را صرفا توســط پزشک متخصص مجاز 
دانسته و فرایند موجود در مراکز بهداشتی را که طی آن مشاوره، ارجاع و... مادران باردار با 

توصیه ماما و پزشکان عمومی به صورت رایگان انجام می شود، ممنوع اعالم کرده است، 
خود مصداق تبعیض ناروا و تضییع حق سالمت و محدودکردن دسترسی طبقات ضعیف 
جامعه به خدمات بهداشــتی است، چراکه بســیاری از خانواده های کم  بضاعت، ساکنان 
روســتاها و افرادی که آگاهی پزشــکی چندانی در ارتباط با این موضوع ندارند اساسا به 
ابعاد چنین موضوعی واقف نبوده و بدون راهنمایی و ارجاع اولیه بدیهی است به پزشک 
متخصص هم رجوع نخواهند کــرد. از طرفی این افراد بضاعت مالی جهت مراجعه به 
پزشــک متخصص نداشته یا اساســا در نقاط محرومی چون  روستاها پزشک متخصص 
وجــود ندارد و مراقبت ها و معاینات دوره بارداری مادران تنها توســط مراکز بهداشــت 
انجام می پذیرد. با وجود چنین تبعاتی باید داوری را به سنجه عدالت سپرد که آیا تحقق 
سیاستی چون افزایش نرخ زاد و ولد که از اهداف تصویب کنندگان قانون جوانی جمعیت 
اســت، به قیمت تهدید ســالمت جامعه و تضییع حقوق افراد، سیاستی  مصلحت آمیز 

است یا عملی عجوالنه و غیرمسئوالنه؟
*کارشناسی ارشد حقوق عمومی

یکشنبه
۹  مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره  ۴۳۳۹

پیمان حقیقت طلب*: ۱. سال ۱۳۹۷ سفری دو هفته ای به افغانستان داشتم. برای 
عکاســی از موزه ملی افغانســتان باید ۱۰۰ افغانی هزینه اضافه تر می دادم. زورم 
آمد. موبایلم را دم در تحویل دادم و فقط به قصد دیدن به موزه رفتم. در بازگشت، 
بلیت فروش موزه که موبایلم را تحویلش داده بودم، سر صحبت را باز کرد. سبیلو 

بود و رخسارش به هندی ها می مانست. گفت: «ایرانی هستی؟».
گفتم: «بله».

گفت: «اوضاع و احوال چطور است؟ تحریم ها خیلی وضعیت تان را ناجور کرده 
است؟».

گفتــم: «بله. ارزش پول مان ســقوط کرده اســت و برایم همیــن ۱۰۰ افغانی 
اضافه تر بابت عکاسی هم گزاف شده».

گفت: «ولی همه چیزتان از خودتان اســت. خودتان خودتان را تأمین می کنید. 
این مهم است».

گفت: «شــما ســواد دارید. ما دردمان جهل بود. جهل و بی سوادی باعث شد 
به این وضعیت بیفتیم. از ســر جهل و بی سوادی بود که خانه جنگی کردیم. از سر 

جهل و بی سوادی بود که محتاج غیر شدیم».
دل خونی داشــت. تأکیدش بر درد بی سوادی هنوز که هنوز است توی گوشم 

زنگ می زند.
۲. یک هفته بعد از اینکه طالبان کابل را گرفتند، شوهرش ناپدید شد. شوهرش 
پزشــک بود. مطب داشــت. یــک روز صبح که رفــت به مطب دیگر برنگشــت. 
روزها صبر کرد. به هر کجا که به ذهنش می رســید، ســر زد. از همه کس پرسان 
شــد. هیچ کس از شــوهرش خبر نداشــت. چند هفته و چند ماه صبــر کرد و به 
جست وجوی شوهرش رفت  اما نبود که نبود. دلش را نداشت که کابل را رها کند. 
دوســتان شوهرش و خانواده های شان همه از افغانستان فرار کردند  اما او ماند. تا 
اینکه طالبان تحصیل دختران برای کالس های باالتر از ششــم را ممنوع کرد. دو تا 
دخترهایش چشم امیدش بودند، دبیرســتانی بودند، شاگرد اول بودند. یکهو دید 
که این دو دختر خانه نشــین شده اند و شریک غصه اش در رفتن پدر خانواده. همه 
بهش می گفتند که شــوهرش را طالبان کشته اند. می گفتند که جانش را بردارد و 
فرار کند که شــاید طالبان او و بچه هایش را هم بکشــند  اما او مانده بود. تا اینکه 
تحصیل دخترهایش ممنوع شــد، به رفتن تن داد. رفت ســفارت ایران و در صفی 

طوالنی صبر کرد و ویــزا گرفت. اصال دلش رضا نمی داد که قاچاقی برود. پولش 
را داشــت. شــوهرش پول برای او زیاد گذاشته بود. تنها چیزی که باعث شد او به 
رفتن رضایت بدهد ادامه تحصیل دخترهایش بود. اینکه شــاید در سرزمینی دیگر 
بتواننــد درس بخوانند. آنها تا کالس هشــتم و دهم را به فارســی خوانده بودند. 
پس ایران برایش بهترین گزینه بود. جایی که بشــود درس شــان را راحت تر ادامه 
بدهنــد... از همان وقتی که وارد ایران شــد، اولین کار حوریه رفتن به مدرســه ها 
بود تا دخترهایش را ثبت نام کنند. گفتند وســط ســال اســت و ثبت نــام نداریم. 
گفتند برو تابســتان بیا. اول تابستان رفت. گفتند بخش نامه نیامده. بخش نامه که 
آمد باز رفت. گفتند نه، جا نداریم. همه مدرســه های هشــتگرد را زیر پا گذاشت. 
آموزش و پــرورش رفت. پســرش قرار بود بــرود اول دبســتان. آن قدر که دخترها 
بــرای حوریه مهم بودند، پســرک مهم نبود. اما هیچ مدرســه ای تا به حال زیر بار 
ثبت نام دخترهایش نرفته اســت. می گوید این آیین نامه آموزش و پرورش را پرینت 
گرفته ام برده ام نشانشــان داده ام. باید ثبت نام کنند  اما نمی کنند... نمی دانم چرا. 
واقعــا دخترهای من چه گناهی کرده اند که توی مملکت خودشــان طالبان مانع 
درس خواندن شان بشــوند و اینجا هم وکیل و وزیرش دستور بدهند اما مدرسه ها 

نگذارند که اینها درس بخوانند؟!
۳. حوالی ســال های ۱۹۶۳-۱۹۶۴ میالدی در ایران برنامه پیکار با بی ســوادی 
آغاز شــد. همایون صنعتی زاده، مســئول اجرای فاز آزمایشی این برنامه در استان 
قزوین بود. ۸۰ هزار نفر پیر و جوان را ســر کالس های درس نشانده بود تا به آنان 
سواد خواندن و نوشتن یاد بدهد. اما بعدها آن را یکی از شکست های زندگی خود 
دانست و گفت: در هر کاری که کردم، موفق شدم به جز در مبارزه با بی سوادی. او 
همه امکانات و منابع مالی بدون محدودیت را در اختیار داشــت. اما بعد از مدتی 
به این نتیجه رسید که تالش برای باسواد کردن بزرگساالن کامال بیهوده است. بعد 
از انقالب هم که نهضت ســوادآموزی راه افتاد، خــودش رفت دفتر آقای قرائتی 
و تجربــه کارش را با او در میان گذاشــت. رفته بود گفتــه بود که بی خود انرژی و 
پول مملکت را هدر ندهید. «تمام انرژی و پول را صرف مادرها بکنید. نه کســانی 
که حاال مادرند، آنها که قرار اســت فردا مادر بشــوند. اگر مــا بیاییم منابع اصلی 
آموزش را متوجه دخترهای دم بخت بکنیم و همه حواس مان را بگذاریم که این 
دخترها را آدم هایی بار بیاوریم کنجکاو نســبت به هســتی، یک نوع آدم بیدارشده 

از خواب تربیت کنیم، کاری کنیم که شــعور پیدا کنند، آن وقت این جریان خودش 
خودش را اصالح خواهد کرد. آن وقت، شاید صد سال بعد ما صاحب یک جامعه 

بامعرفت بشویم».
۴. شــاید هیچ کس به  خوبی همایون صنعتی زاده اهمیت تحصیل دختران در 
یک کشور را درک و بیان نکرده باشد. شاید هیچ کس به اندازه فروشنده بلیت موزه 
ملی افغانستان هم درد این کشور را درک نکرده باشد. اما بعید می دانم مسئوالن 
و مدیران آموزش و پرورش کشــورمان اهمیت تحصیل دختران مهاجر افغانستانی 
را درک کرده باشند... این روزها از جاهای مختلف پیام می رسد که مدیران مدرسه 
از ثبت نام دانش آموزان جدید افغانســتانی ســر باز می زنند. چند ســال است که 
داستان همین است. هر ساله موقع ثبت نام ها که می شود تعدادی (البته که فقط 

تعدادی) از مدیران مدارس دانش آموزان غیرایرانی را ثبت نام نمی کنند... .
هفته گذشــته اداره امــور اتباع و مهاجرین خارجی و رئیس ســازمان مدارس 
خارج از کشور شــیوه نامه ثبت نام کودکان مهاجر را ابالغ کردند. شیوه نامه ای که 
مشــابه شیوه نامه سال گذشــته حق ثبت نام و تحصیل در مدارس دولتی ایران را 

برای خیل عظیمی از کودکان مهاجر فراهم کرده است. 
نکته کار این اســت که این شیوه نامه برای ثبت نام دانش آموزانی که سال های 
گذشــته در مدارس ایران تحصیل کرده اند، تکلیف را به خوبی روشن کرده است و 
دانش آموزان جدیدالورودی که بعد از تســلط طالبان به ایران مهاجرت کرده اند، 
باید باز هــم منتظر دفاتر کفالــت بمانند که زمان و مــکان دریافت برگ حمایت 
تحصیلی را تعیین کنند و شاید آن قدر این کار طول بکشد که ظرفیت ثبت نام تمام 
مدارس تمام شــود و آنها از ثبت نام ســر باز بزنند؛ بهانه ای که همین االنش هم 

باعث شده خیلی از مدارس از پذیرش دانش آموزان اتباع خودداری کنند.
چه بپذیریم و چه نپذیریم، به هر حال کشــور افغانســتان همسایه دیوا ر به دیوار 
ماست. سال هاســت که این کشور همواره از منظر اکثر شاخص های پیشرفت جزء 
توسعه نیافته ترین کشــورهای دنیا به شمار می رود. سال هاســت که ایران با موج 
مهاجرت افغانستانی ها روبه روست و همه کارشناسان هم بر این باورند که تنها راه 
کاهش مهاجرت ها از افغانستان، پیشرفت و توسعه این کشور است. برخوردهای 
قهری و خشونت آمیز با مهاجران افغانستانی و عدم ارائه خدمات به آنان هیچ گاه 
باعث کاهش مهاجرت های آنان نشــده است؛ چون در دل هر مهاجرتی عالوه بر 

جاذبــه مقصد، دافعه مبدأ نیــز نقش دارد. تنها اثر برخوردهــای قهرآمیز و عدم 
ارائه خدمات هم کاهش ورود نخبگان و ســرآمدان کشــور افغانســتان به ایران 
و تغییر مســیر مهاجرت آنان به سایر کشــورهای جهان بوده است. تا افغانستان 
سروســامانی نگیرد نمی توان صحبت از کاهش مهاجرت ها از این کشــور و حتی 
بازگشــت مهاجران به کشور خودشان به میان آورد. کمک های مستقیم مالی هم 
اصوال باعث بهبود ســاختاری کشورها نمی شود. در افغانستان نیز شاید میلیاردها 
دالر کمک مالی جهت تغییرات ساختاری هزینه شد. اما خروجی  آن تسلط مجدد 
طالبان بر این کشــور بود. شاید تنها روزنه امید برای بهبود افغانستان همان چیزی 
باشد که فروشنده بلیت موزه ملی افغانستان و بسیاری از پدرها و مادرهای مهاجر 
به آن پی برده اند: باید کودکان شــان باسواد شوند. نباید آنان بی سواد باقی بمانند. 

و این نکته درمورد دختران شان به مراتب بیشتر صدق می کند.
ایــران این روزهــا میزبان میلیون ها مهاجر افغانســتانی اســت. این مهاجران 
نیازهای متنوعی دارند و مطمئنا تأمین این نیازها برای کشور ایران بار مالی فراوانی 

دارد. 
در میــان خدماتی که ایــن مهاجران نیاز دارند، شــاید تحصیل کودکان مهاجر 
و به خصــوص دختران مهاجر در نگاه اول کمتر اورژانســی به نظــر بیاید. اما در 
نگاهی میان مدت و بلندمدت، اولویت اول ارائه خدمات به مهاجران باید تحصیل 
کودکان شــان و به خصوص تحصیل دختران خانواده های مهاجر باشــد. از نان و 
آب واجب تر، باســواد کردن کودکان مهاجر و به خصوص دختران است. دخترانی 
کــه حاال طالبان با ایجاد محدودیت شــدید در تحصیل آنان، کمر به نابودی آینده 
افغانســتان و کشــورهای همسایه افغانســتان بسته اســت. دختران افغانستانی 
نســل آینده را می ســازند. تغییر نگرش های حاصل از باســوادی در نســل آینده 
افغانســتانی ها چه در ایــران بمانند و چه در افغانســتان باشــند، در هر صورت 
یک بازی برد- برد اســت. شــاید اگر مدیران مدارس و مسئوالن رده های مختلف 
آموزش و پــرورش به اهمیت تحصیل کودکان مهاجر پی می بردند، به  هیچ  وجه  به 
تمام شــدن ظرفیت ثبت نام و دیگر بهانه ها اشــاره نمی کردند... آینده افغانستان 
می تواند در کشــور ایران رقم بخورد، اگر دخترهای حوریه بتوانند در مدارس ایران 

درس شان را ادامه بدهند  اما...
*مدیر پژوهش انجمن دیاران

در  باب اهمیت تحصیل دختران  افغانستانی در مدارس ایران
شاید  که آینده  از  آن ما...

شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک 
دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده 
و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن 
بر حقایق است، دســت قاتل را رو کرده؛ اما قرار است 
همان خبرنگار را که موجبات دســتگیری قاتل را فراهم 
کرد، راهی زندان کند، حتما متحیر خواهند شــد. به ویژه 
وقتی که متوجه شــوند همان قاتل حاال به راحتی برای 

خودش می چرخد و از مرخصی استفاده می کند

مجتهدزاده، وکیل دادگستری:  بررسی این پرونده نیازمند نماینده ویژه اژه ای و نگاه دقیق تر است


