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خبری هولناک در روز های اخیر منتشــر شد؛ »پدری 
جوان، دختر ۱۴ ســاله خود را در تالش سر برید«. دختری 
۱۴ ساله با پسری 28 ساله وارد رابطه دوستی می شود و فرار 
می کند؛ پدر از طریق دادگاه دختر را به خانه بازمی گرداند، 
به ازدواجش رضایت نمی دهد و درنهایت او را به شکل بسیار 

وحشتناکی به قتل می رساند. 
الزم است اشــاره کنم این نوشتار را کسی می نویسد که 
خود، فرزند تالش اســت. در آن فرهنگ زیسته  است و آن 

فرهنگ را خوب می شناسد. 
در این دیار دختران بسیاری را دیده ام که در نوجوانی فرار 
را بر قرار در خانه ترجیح داده اند. از میان آن ها برخی ثمره ای 
دیده اند، ولی اغلب آن ها تلخی فرار را چشیده اند و سال ها در 
آن تلخی زیسته اند. خاطره این فرار ها در حافظه تاریخی همه 
نسل ها زنده است: مادربزرگان ما، مادران ما، خواهران ما و 

امروز هم سن و سال های رومینا. 
چرا دخترکانی، چون رومینا راه های دیگری برای تغییر 
شرایط زندگی شــان پیدا نمی کنند؟ چرا او اهداف دیگری 
برای پیگیری ندارد؟ چرا او همچنــان در دنیای مادران و 

مادربزرگان خود ســیر می کند و ازدواج در ســن پایین از 
طریق فرار از خانه را برمی گزیند؟ آیا دخترانی، چون رومینا 
نباید در این سن به دنبال ادامه تحصیل، مطالعه و یادگیری 

مهارت های مختلف باشند؟
به نظر می رسد نظام آموزشی و حتی دانشگاهی در این 
منطقه بی کارکرد شده اســت و قادر به رقم زدن تغییرات 
فرهنگی نیست. در دیار ما تغییرات فرهنگی، بسیار تدریجی 
و کند پیش می رود و تنها رنگ و بوی ظواهری از این فرهنگ 
و سبک زندگی مدرن را می توان در نوع پوشش و آرایش زنان 

و سبک چیدمان منزل دید.
ظاهر رومینا به نظر مدرن اســت، اما او همچنان اسیر 
فرهنگ سنتی است. او همچنان می خواهد مثل مادربزرگان 
و مادران این دیار در سن پایین ازدواج کند؛ از تکنیک های 
آن ها هم استفاده می کند. او چقدر از نسل های پیشین خود 

متفاوت است!
بسیاری از دختران تالشی درگیر چنین مشکالتی هستند 
هر چند همیشــه مرگ نصیبشان نمی شــود بلکه تبعات 
دیگری را به جان می خرند! آن ها تلخی فــرار از منزل را در 
مسیر زندگی شان تجربه می کنند. دختران تالشی با انتخاب 
ازدواج از طریق فرار از خانه نه تنها از اقتدار و منزلت خانوادگی 

پدر می کاهند بلکه در جامعه ای با فرهنگ مردســاالرانه از 
همان شــروع زندگی متأهلی، قرب و منزلت خود را نیز از 

دست می دهند.
به نظر می رسد فرار دختران تالشی، یک بازی برد و باخت 
است. آن ها اگرچه می توانند با این کار، پدر و خانواده پدری 
را تحت فشار قرار دهند که با ازدواج شان موافقت کنند، اما 
در آن سوی ماجرا، قدرت چانه زنی دختر نیز کاهش می یابد 
به خصوص زمانی که از سوی پدر و خانواده پدری طرد شود. 
او در زندگی اش تنهایی را تجربــه می کند چرا که نه پدری 
پشتیبان و حامی او باقی مانده است و نه خانواده داماد چندان 

به دختر فراری بها می دهد.
با این حال، ســالیان سال است که بخشــی از دختران 
برای ازدواج، فرار را انتخاب می کنند و از این طریق در برابر 
قدرت و اقتدار پدر، مقاومت می کنند؛ فرار دختران به یکی 
از مهم ترین راهکار ها برای ایجاد فشار اجتماعی و فرهنگی 

والدین مبدل گشته است و دختران به خوبی دریافته اند که 
والدین شان تاب تحمل این فشــار ها را ندارند و به راحتی 

کوتاه می آیند.
اما چرا این بار تکنیک فرار جواب نمی دهد؟ آیا می توان 
اقدام پدر را مقاومت در برابر کودک همســری رایج در آن 
منطقه تلقی کرد؟ پدری که نمی خواسته دخترش در سن 
کودکی ازدواج کند اما توان مواجهه و مدیریت این چالش را 
هم نداشته است. در این صورت پدر رومینا نیز قربانی ساختار 
فرهنگی این سرزمین است. این ساختار فرهنگی از او یک 

قاتِل فرزند ساخت.
تا دیروز دختران با فرار با پســر مورد عالقه خود اغلب به 
خواسته خود می رسیدند و جامعه محلی نیز از آن ها حمایت 
می کرد. همه مهر تاییــد ازدواج را می زدند و ازدواج صورت 
می گرفت، اما این بار این اتفاق نیفتاد. پدر نخواست واقعیت 
ازدواج دختر را بپذیرد. او مقاومت کرد. این اقدام شاید نشانه 
تغییری باشد. او یک پدر دهه شصتی است و تنها ۳۷ سال 
دارد. شاید او خود پشیمان باشــد از ازدواج در سن پایین و 
شروع زندگی متاهلی و مسئولیت های سنگین زندگی های 
امروزین... . حرکت او می تواند نشانه ای از مقاومت در برابر 
کودک همسری باشــد، اما او دانش، روش و شیوه مقاومت 
را نمی دانست. او نمی دانســت با دختر کودک خود چگونه 
باید رفتار کند. توان اقناع فرزند خود را نداشت، چون خود 

آموزش ندیده و بی مهارت بود.
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آتش سوزی خائیز مهار شد
آتش سوزی منطقه 
حفاظت شده خائیز که 
از عصر پنجشنبه هشتم 
خرداد آغاز شده بود بعد 
از پنج روز تالش مردم، 

ماموران و مسئوالن مهار شــد. حسین کالنتری، 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای اطمینان 
کامل از آتش ســوزی دوباره نیروهــای زیادی در 
منطقه به حالت آماده باش نیز هستند. سید اسداهلل 
هاشمی، مدیرکل محیط زیست این استان نیز گفت: 
هنوز هیچ گونه اطالعاتی از میزان سطح آتش سوزی 
و خسارت به دســت نیامد.  منطقه خائیز در حوزه 
استحفاظی شهرستان های گچساران، کهگیلویه 
و بهبهان با مساحتی معادل ۳۳ هزار هکتار در سال 
۷۷ در ردیف مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفت.

    
افزایش موارد ابتال و فوتی 

کرونا در کشور 
دیروز ســخنگوی 
وزارت بهداشــت از 
افزایش شمار مبتالیان 
به  2۹۷۹ مورد جدید 
کووید۱۹ در کشــور 

طی 2۴ ســاعت خبر داد. کیانوش جهانپور گفت: 
از بین مبتالیــان جدید، ۶۵2 مورد بســتری و دو 
هزار و ۳2۷ مورد از افراد در تماس با مبتالیان بودند 
که شناسایی شدند. به این ترتیب مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۱۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر رسید.
جهانپور همچنین گفت: متاسفانه در طول 2۴ 
ساعت گذشته، 8۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 

دست دادند. 
    

 پرستاران و سه ماه تقدیس 
با حق الزحمه ناچیز

هــا  ز و ر یــن  ا
آنچــه تحــت عنوان 
حق الزحمه یا پاداش 
ایــام کرونا از ســوی 
معاونت درماِن وزارت 

بهداشت و درمان ابالغ شده است، موجب نگرانی و 
انتقاد پرستاران شده و در عمل خستگی ساعت ها 

کار به تنشان مانده است.
به گزارش ایلنا، اخیراً در نامه معاونت درمان به 
روسای کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور درباره 
پاداش پرسنل درمانی مبالغی به عنوان پاداش در نظر 

گرفته شده است.
در این بخشــنامه در بیمارســتان ها و مراکز 
آموزشــی و درمانی فعال و ریفال کرونــا یا دارای 
بخش کووید ۱۹ به پزشــکان متخصــص و فوق 
تخصص ســاعتی 8۰ هزار تومان، پزشک عمومی 
۵۰ هزار تومان، دســتیاران درگیر ۴۰ هزار تومان، 
اینترن های درگیر 2۵ هزار تومان در نظر گرفته است. 
این درحالی است که در این بیمارستان ها به کلیه 
پرسنل گروه پرستاری شــامل پرستار هوشبری، 
اتاق عمل، فوریت های پزشکی، بهیار، کمک  بهیار، 
کمک پرستار و مامایی ســاعتی ۱۵ هزار تومان به 

عنوان پاداش پرداخت می شود.
    

افزایش ۳۶درصدی تلفات 
غرق شدگی 

هــزار و 2۷۵ نفــر 
سال گذشته بر اثر غرق 
شــدگی جان خود را 
از دست دادند که این 
رقم در مقایسه با سال 

قبل از آن که آمار تلفات ۹۳۵ نفر بود، ۳۶.۴ درصد 
افزایش یافته است.

به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 
گذشته استان خوزستان با ۱۵۱ فوتی در صدر آمار 
و استان های مازندران با ۱۰۹ و گیالن با ۱۰8 متوفی 
در رتبه های بعدی تلفات غرق شدگی قرار می گیرند.

برخالف تصور عموم، رودخانه ها همواره دارای 
بیشترین تلفات غرق شدگی هستند و باالترین آمار 
را به خود اختصاص می دهنــد. به طوری که از کل 
تلفات غرق شدگی، ۴۶8 نفر در رودخانه ها جان خود 
را از دست داده اند که بیش از یک سوم )۳۶.۷ درصد( 
از کل آمار را در برمی گیرد. بعد از رودخانه ها، دریا با 
۱۵۱ فوتی )۱۳۰ نفر مناطق خارج طرح و 2۱ نفر 
در مناطق ایمن سازی شده و مجاز( در رتبه بعدی 

تلفات غرق شدگی قرار دارند.
بر اساس این گزارش در سال گذشته ۱۴۰ نفر 
در استخرهای کشــاورزی، ۱۳۷ نفر در کانال ها، 
۹۰ نفر در دریاچه های مصنوعی و ســدها، 8۹ نفر 
در استخرهای شنا، ۴۵ نفر در حوض و حوضچه ها، 
۳۴ نفر در چــاه و 28 نفر در دریاچه های طبیعی بر 
اثر غرق شدگی جان باخته اند. ۹۳ نفر نیز در سایر 

مکان های آبی جان خود را از دست داده اند.

از گوشه و کنار

سعیدهعلیپور

تنها ۱۰ متر. کل آن چیزی که آسیه 
زن ۶۱ ساله کرمانشــاهی در حاشیه 
شهر کرمانشــاه البد یک شبه بنا کرد، 
۱۰ متر بود. ۱۰ متری که امید داشــت 
او و خانواده اش را نه از همه مشــکالت و 
رنج هایش که تنها از هرم آفتاب، از باران و 
برف و سوز و سرما در امان بدارد و شب ها 
در آن بیاســاید. اما قوانین و مقررات و 
دســتگاه های اجرایی، همین ۱۰ متر 
را هم ســهم او نمی دانست. همین شد 
که صبح روز ۳۰ اردیبهشــت ماموران 
اجرائیات شهرداری کرمانشاه و راننده 
لودر بی محابا آلونک ۱۰ متری آسیه را 
بدون نگرانی از پیامدهای کارشان، ویران 
کردند. کاری که البد پیش از این فراوان 
به دست ماموران شهرداری شهرهای 
مختلف و به حکم قوانین اجرا شده بود، 

اما این بار ماجرا فرق کرد. 
آسیه مقاومت بیشتری نشان داد و 
با پای برهنه و داد و بیداد کوشید تا لودر 
را متوقف کند؛ حتی خودش را در دهانه 
لودر انداخت تا شاید دل ماموران به رحم 
آید و از تخریب خانه اش صرف نظر کنند. 
اما نه تنها خانه تخریب شد که حتی قلب 
آسیه هم به دلیل استفاده از اسپری فلفل 
غیرمجاز برای شکســتن مقاومتش، از 

تپش افتاد.
مرگ آســیه نــه تنها شــهرداری  
کرمانشاه را زیر سوال برد که حتی نگاه ها 
را به حاشیه شهرها و به سکونتگاه های 

غیررسمی برد که هر روز ساکنینش با 
خطر ویرانی روبرویند. این اتفاق نگاه ها را 
به سمت برخورد چندگانه شهرداری ها 
با آلونک نشینان و صاحبان مجتمع های 
تجاری معطوف کرد که تخلفات شــان 
سر از چند هکتار برمی دارد و سرانجام 
آنان ویرانی و سرانجام اینان مصالحه با 

پرداخت جریمه تخلف است.
واکنشرئیسقوهقضائیه

حتی دیروز رئیس قوه قضاییه نیز به 
این موضوع واکنش نشان داد و گفت که 
نتیجه بی توجهی به اولویت ها در اجرای 
قانون، تخریب آلونک ها به جای برخورد 
با کاخ سازی های غیرقانونی در مناطق 

خوش آب و هوای کشور است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
ابراهیم رئیسی در جلســه مسئوالن 
عالی قضایی کشــور گفت: »اگر با دانه 
درشت ها برخورد شــود جرایم جزئی 
هم جمع می شود چنانکه اگر با قاچاق 
کانتینری برخورد شود قاچاق خرد هم 
جمع می شود. اگر اولویت سنجی درست 
نباشد نتیجه اش برخورد با کوله بری به 
جای برخورد با قاچاق ســازمان یافته و 

حرفه   ای می شود«.
ماجرایآسیهچهبود؟

بر اســاس گزارش هایی که در مورد 
این واقعــه در خبرگزاری های مختلف 
منتشر شده است. آســیه پناهی زنی 
۶۱ ساله معرفی شده که بی سرپناهی و 
نداشــتن بودجه الزم برای کرایه حتی 
یک اتاق او را به انتهای شهرک سجادیه 
شهر کرمانشاه کشاند. جایی به نام فدک 
که گفته می شود حریم آن فضای سبز 

و در مجاورت برق فشــار قــوی بود و 
شهرداری و اوقاف بر سر مالکیت زمین 
آن در کشــمکش بودند. فقط آســیه 
پناهی نبود که در این محوطه ســاکن 
شده بود و در نزدیکی آلونک او حدود ۳۰ 
خانه ی به اعتقاد شهرداری »غیرقانونی« 

سربرآورده  بودند.
۳۰ اردیبهشــت اما روز واقعه بود. 
ویدیویی در شبکه ها ی مجازی منتشر 
شد که در آن زنی ساکن همین خانه ها 
در کنــار ویرانه خانــه اش می گوید که 
خواب بوده که ناگهان گاز اشــک آور به 
داخل خانه زده شده و اهل خانه مجبور 
به خروج از منزل شدند و دقایقی بعد لودر 
شــهرداری خانه آنها را با خاک یکسان 
کرد. تصویر معروف آسیه پناهی و تالش 
او برای حفظ سرپناهش، ساعاتی پیش از 
مرگش نیز فراوان در شبکه های مجازی 
دست به دست شد واکنش های فراوانی 
در پی داشــت. در برخی از گزارش های 
منتشر شده آمده اســت که در آلونک 
آسیه ۵ نفر زندگی می کردند؛ شوهرش، 
پســرش و دخترش با یک دختر و پسر 

کوچک که به نظر نوه های آسیه بودند.

پس از تخریب، مامــوران اجرائیات 
آســیه و بچه ها را برای انتقال به کمپ 
»چشمه سفید« در جنوب شهر، سوار 
خودروی خود کردند؛ اما دقایقی بعد و 
پیش از رسیدن به مقصد قلب آسیه از 

کار می افتد.
گرچه شهرداری در ابتدا حاضر نشد 
استفاده از گاز اشــک آور را تایید کند، 
اما درنهایت امیر همایون دولتشــاهی، 
مدیــرکل روابط عمومی شــهرداری 
کرمانشاه ۱۰ خرداد در گفت وگو با ایرنا 
استفاده از گاز اشک آور در این ماجرا را 
تأیید کرد و گفت: »اینکه اســپری گاز 
اشک آور علت فوت این خانم بوده یا خیر 
هنوز معلوم نیست و منتظر اعالم نتایج 
پزشک قانونی و مراجع قضایی هستیم«.
ســرانجام غالمرضا شهبازی، مدیر 
اجرائیات شــهرداری کرمانشاه پنجم 
خرداد نیز در پاسخ به ســوال ایرنا خبر 
تخریــب خانه و مرگ آســیه پناهی را 
تایید کرد. او به صورت غیرمســتقیم 
خانم پناهی را متهم به اعتیاد هم کرد و 
گفت که ماموران اجرائیات شهرداری 
کرمانشــاه برای تخریب خانه ها حکم 
قضایی داشــتند. موضوعی که دیروز 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور آن را 
رد کرد و گفت: »ماموران شهرداری فاقد 
دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه 
مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب 
آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز 

استفاده کرده اند.
حسن درویشیان گفت: »در اینکه 
زمین اوقافی بوده و تصرف شده و کاربری 
آن فضای سبز است و ساخت و ساز در آن 
از هر جهت غیرمجاز بوده، تردیدی وجود 
ندارد، ولی برخورد مامورین شهرداری با 
این خانم و تعدادی از بستگانش که در 
محل حاضر بودند، غیرقابل قبول است«.

فشارهاییکهمنجر
بهبرکناریشد

در پی این اتفاق اما فشار افکار عمومی 
سبب شــد عالوه بر ورود قوه قضائیه، 
سکوت یک هفته ای مسئوالن کرمانشاه 
نیز بشکند و استاندار کرمانشاه از برخورد 
قاطع با عامالن این حادثه بگوید و شهردار 
کرمانشــاه نیز از برکناری رئیس اداره 
اجرائیات و قائم مقــام وی، همچنین 
مسئول امور حقوقی شهرداری منطقه 
و تعلیق شهردار منطقه سه این شهر خبر 
دهد. گرچه برخی این برکناری ها را نه 
روحی می دانند که بر جان آسیه دمیده 
می شود و نه رفع اساسی مشکل کسانی 
که خانه های »هر چند غیرقانونی شان« 
تخریب شــده و حــاال آواره خیابان ها 

شده اند.
خانهایرویآب

اما ماجرای آسیه پناهی نه نخستین 
و نــه آخرین ماجــرای از این دســت 

است. در این ســال ها حاشیه بسیاری 
از شــهرها از جمله شــهرهای بزرگی 
چون تهران، مشــهد، اهواز و ... با پدیده 
حاشیه نشینی مواجه بودند. بسیاری از 
این حاشیه نشینان مهاجران شهرها و 
روستاهایی دیگر هستند و شماری از آنها 
که تعدادشان کم هم نیست، شهرنشینان 
دیروزی هســتند که به دلیل افزایش 
سرسام آور قیمت ها از شهرها به حاشیه ها 
و سکونتگاه های غیر رسمی رانده شده اند 
و در بیغوله هایی کــه فاقد کوچکترین 
امکانات شهری اســت خانه ای کامال 

غیراصولی ساخته اند. 
در این میان حتی گاهی شهرداری ها 
نام زمین خوار بر این دست افراد نهاده اند 
و با بیل های مکانیکی به جان خانه های 
غیرمجازشــان می افتند. بی توجه به 
اینکه ساکنان این خانه های ویران چه 
باید بکنند؟ برخی مجبور هستند شب 
را در پارک بخوابند. جوان ترها شاید به 

ناکجاها کشیده شوند.
برخوردهایچندگانه

در حالی شاهد این برخورد شهرداری 
کرمانشاه با آسیه و ســایر خانوارهای 
ساکن در این منطقه هستیم که آمارهای 
منتشر شده از ســوی مسئوالن استان 
مبنی بر ارجــاع ۹۵ درصد پرونده های 
ساخت و ســاز شــهر کرمانشــاه به 
کمیسیون ماده ۱۰۰ یک شوک بزرگ 
برای ساکنان شهر اســت. مواردی که 
اغلب با پرداخت جریمه نادیده گرفته 

می شود.
این موضوع نه تنها در کرمانشاه بلکه 
در دیگر شهرهای کشور چون شهرهای 
شــمالی و پایتخت نیز فــراوان وجود 

داشته و دارد.
حتی دیروز محمد ساالری، رئیس 
کمیسیون شهرسازی شــهر تهران با 
تاکید بر جلوگیری از شهرفروشــی و 
رانت و فســاد در حوزه مدیریت شهری 
گفت که ۳2 هزار پالک در حریم یا روی 
گسل های شهر تهران داده شده است 
که عمدتا ســاختمان های بلندمرتبه 
همراه با بارگزاری های بســیار هستند 
که در این میــان 2۵۰۰ ســاختمان 
بسیار مهم هستند و ۶۶ برج ۱2 طبقه 

 و بیشتر در همین میانه قرار گرفته است. 
این در حالی است که به گفته کارشناسان 
شهری اغلب این برج ها و ساختمان ها با 
پرداخت جریمه هایی هنگفت یا گذشت 
زمان و رانت توانسته اند به راحتی قوانین 

شهری را زیر پا بگذارند.
اگر به سوی اوشان، فشم، میگون و 
لواسانات در شمال تهران حرکت کنید، 
ویالهای سر به فلک کشیده در باالی کوه 
را می بینید که به جای طبیعت سرسبز 
روییده و جلوی چشــمتان خودنمایی 
می کند. ویالهایی که اغلب آنها به صورت 
غیر مجاز شروع به ســاخت کردند، اما 
چون ســاکنان آنها ثرونمند بودند یا از 
رانت های الزم برخوردار بودند مشمول 

تخریب نشدند.
حتی معاون شهرسازی شهرداری 
اوشان، فشــم، میگون از ارسال ۱۱۱ 
پرونده به کمیســیون ماده ۱۰۰ خبر 
داد و گفــت: »از این تعــداد پرونده 
برای ۱۴ پرونــده حکم تخریب صادر 

شده است«.
رقمی که اگــر آن را در کنار پرونده 
آسیه و آســیه ها بگذارید خواهید دید 
شــهرداری ها در برخورد با ســاخت و 
سازهای غیرمجاز رفتار مشخص ندارد و 
با برخی مصالحه می کند و در عوض جان 

عده   ای را هم می گیرد.
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