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سخنگوی دولت:
 نباید به افراد ترنسکشوال
 نگاه منفی داشته باشیم

ســخنگوی دولت با بیان اینکه ســازمان های 
مردم نهاد، میانجی های اجتماعی هستند، گفت: 
نباید به افراد ترنسکشوال نگاه منفی داشته باشیم. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در حاشــیه 
بازدید از چهار مرکز جمعیت طلوع بی نشان ها که 
از افراد بهبود یافته از اعتیاد و کارتن خوابی نگهداری 
می کنند، درباره مرکز ترنسکشــوال گفت: تالش 
می کنیم در مدت زمان کوتاهی محلی برای سرای 
میالد که مخصوص افراد ترنسکشوال است، آماده 
شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: مشکل این افراد 
نیز یک موضوع جدی است. ما نباید با همه افرادی 
که می خواهند تغییر جنسیت بدهند با برچسب 
و انگ برخورد کنیم بخشی از این افراد مشکلشان 
یک بیماری است و باید به این موضوع به عنوان یک 
بیماری نگاه کنیم و از آن دید منفی که ممکن است 
برخی به افراد ترنسکشوال دارند نباید داشته باشیم 
البته ناهنجاری و بی هنجاری در همه حوزه ها هست. 
در این حوزه هم ممکن است گاهی ناهنجاری رخ 
دهد، اما بنای ما این اســت که به معالجه این افراد 
کمک شود. وی با اشاره به کمک دولت برای درمان 
این افراد خاطرنشان کرد: ما در سال های گذشته 
ســعی کردیم هزینه جراحی و درمان  افرادی که 
تشخیص دادیم بیمار هستند توســط دولت و از 
طریف سازمان بهزیستی پرداخت شود و به جراحی 
افرادی که تشــخیص داده شــد باید حتما تغییر 

جنسیت بدهند، کمک کنیم.
    

وزیر بهداشت:
 هیچ موردی از ابتال به 

کرونا ویروس در کشور نداریم
وزیر بهداشــت گفت: ویروس کرونای جدید، 
مردم مناطق زیادی از دنیــا را دچار نگرانی کرده و 
خوشبختانه با لطف خدا، هوشمندی باالی مردم 
ایران و مراقبت شبانه روزی همکاران ما در وزارت 
بهداشت در مبادی ورودی و استان های کشور، تا 
این لحظه هیچ موردی از ابتال به کرونا ویروس جدید 
در کشور نداشته ایم.  به گزارش ایلنا، سعید نمکی در 
حاشیه آیین افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی 
استان بوشهر در شهرستان جم، افزود: تعدادی از 
دانشجویان ایرانی که در شهر ووهان چین گرفتار 
بودند و مصیبتی برای ما و خانواده های شــان بود 
را به کشــور بازگرداندیم و آنهــا تحت قرنطینه و 

مراقبت های الزم هستند. 
تمام آزمایش های اولیه از این دانشــجویان نیز 
حاکی از عدم آلودگی آنهــا به کرونا ویروس جدید 
اســت و این آزمایش ها هر روز تکرار می شــود تا 
بتوانیم در پایان 14 روز، آنها را صحیح و ســالم به 
خانوادهایشــان تحویل دهیم.  وی افــزود: دیروز 
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران از محل 
قرنطینه دانشجویان ایرانی بازگشته از چین بازدید 
داشت و اقرار کرد که هم نظام بهداشتی ایران، بسیار 
مقتدر و مسلط است و هم اینکه تا این لحظه، هیچ 
موردی از کرونا ویروس جدید در ایران گزارش نشده 
و وی روش قرنطینه و مراقبت از دانشجویان در ایران 

را به شدت تایید کرد.
    

 بازداشت مدیر یک هتل 
و چند سفره خانه معروف  

مدیر یک هتل معروف و چند سفره خانه با دستور 
دادســرای جرایم امنیت اخالقی تهران بازداشت 
شدند. به گزارش تسنیم، مدیر هتل فردوسی و مدیر 
داخلی رســتوران این هتل، به واسطه بی مباالتی 
در جریان اختالط و رقــص زن و مرد در این مکان، 
بازداشت شــدند. همچنین مدیران و خوانندگان 
دو ســفره خانه  شبســتان و دیوان به دالیل فوق و 
هنجارشکنی دستگیر شدند. انتشار فیلم هایی در 
فضای مجازی که نشــان می داد عوامل رستوران 
ترمه هتل فردوسی و ســفره خانه های شبستان و 
دیوان با فراهم آوردن فضای مغایر با شئون دینی، 
باعث اهانت به قوانین و حدود اسالمی شده اند، برای 

مدیران این اماکن دردسرساز شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

نیمه زمســتان اســت، اما اینجا در 
جنوبی ترین نقطه کرمــان، هوا هوای 
بهار است. سبزه ها، تازه سر از دل زمین 
بیرون آورده اند و شــبیه فرش مخمل 
سبز همه جا را پوشانده اند. در این منطقه 
نخل ها برای حیــات می جنگند، مثل 
انسان ها، آن هایی که جایشان بهتر است 
و به آب نزدیک تر هستند بارور و بلند کنار 
هم قد کشــیده و به آسمان رسیده اند، 
اما کمی آن طرف تر، آن هایی که از آب 
دورند، بی سر، خشک و زرد، سر خم کرده 
و روی زمین افتاده اند. داستان زندگی 
مردم هم در »قلعه گنج« کم از حکایت 
نخل ها ندارد. هرچــه دورتر محروم تر، 

هرچه محروم تر رنجورتر. 
ابتدا بهتر است بگویم در این گزارش 
قرار نیســت چندخطــی از رنج مردم 
نوشته شود. قرار نیســت کمبودها را 
پررنگ تر کنیم. این گزارش می خواهد 
چندخطی از امید بگویــد؛ امیدی که 
از محرومیت بیرون آمده اســت و این 
یعنی زندگی کردن. این گزارش داستان 
جنگیدن زنان و دختران کرمانی است. 
داستان بیرون آمدن از سختگیری های 
خانواده ها و جامعه ســنتی که دختر و 
زن را درون خانه می خواهند. داســتان 
تالش برای موفقیــت و بی اعتنایی به 
فقر. داستان موفقیت چند دختر جوان 
بلوچ و بندری که با حمایت های سازمان 
مستضعفان توانسته اند مدال های طالیی 
و نقره ای شان را به دیوار اتاقشان بکوبند و 
هر روز با نگاه کردنش به خودشان ببالند. 

 یک روز می آید که دنیا، 
تارا را بشناسد

خانه تارا بهرامی زاده )بازگیر( بیرون 
قلعه گنج اســت. باید از شهر حدود 30 
دقیقه بیرون بیاییم تــا وارد یک جاده 
خاکی شویم. کمی بعد که جاده خاکی 
را طی کردیم از دور چراغ های کم ســو 
خانه پیدا می شــود. منظورم از خانه دو 
اتاقــک 12 متری اســت و یک کپر که 

با برگ های نخل ســاخته  شده است. 
اینجا همان جایی است که خانواده تارا 
و عمویش زندگی می کننــد. خانه ای 
که تنها یک تلویزیون، چند قاب عکس 
رنگ و رو رفته و چند پشــتی قوزکرده 
تمام زندگی تارا و خانواده اش به حساب 

می آید. 
اولین دیدار من و تارا اما در این خانه 
نبود. بار اول که تارا را دیدم بلوز و شلوار 
سفید تکواندو تنش بود. مقنعه سفیدی 
به سر داشت که رنگ سبزه صورتش را 
تندتر نشان می داد و با مربی اش مشغول 
تمرین بود. با پاهای نحیف و کشیده اش 
پشت هم ضربه می زد و لبخند خودش و 
مربی چیزی جز رضایت نشان نمی داد.  

مالقات من با نخبــه تکواندو قلعه 
گنج از پیش برنامه ریزی  شده بود؛ بعد از 
تمرین تارا آمد، با همان لبخندی که تمام 
دو ساعت حضورم در سالن روی لبش 
بود. با هم حرف زدیم و تارا برایم گفت که 
13 ساله است، بااین حال همه او را یکی 
از بااستعدادترین دختران ورزشکار قلعه 

گنج می شناسند.
ورزش هــای رزمــی در قلعه گنج 
طرفدار زیادی دارد. البتــه اینجا برای 
دختران جز کاراته و تکواندو ووشو ورزش 
دیگری هم وجود نــدارد و حاال همین 
چند ورزش محــدود در این 3 ســال 
تمام زندگی تارا شــده است. عالقه تارا 
به تکواندو از تلویزیون شد؛ اما آن زمان 
قلعه گنج سالنی برای ورزش نداشت و 
اصاًل مربی هم نبود تا تارا بتواند ورزش 
را شــروع کند. بااین حال کمی بعدتر از 
طریق دختردایی اش متوجه می شود 
که به تازگی در قلعه گنج کالس تکواندو 

برپا شده است.
با وجود بیکاری پدر، پرداخت هزینه 
30هزار تومانــی کالس ها برای تارا کار 
ساده ای نبود و قرار شد کالس تکواندو 
فقط دل خوشی سه ماه تابستان باشد 
اما عالقه اش باعث شد بعد از تابستان هم 
ورزش را ادامه دهد. او می گوید: »پدرم 
تمام تالشش را کرد و چند ماه با هر زور و 
زحمتی که بود پول کالس ها را پرداخت 
کرد، ولی فشــار بی کاری و هزینه های 

خانه اجازه نمی داد تــا ترم های بعدی 
ثبت نام کنم و همین باعث شد تا چند 
ماه تکواندو را کنار بگذارم اما مربی وقتی 
فهمید به خاطر هزینه ها ســر کالس 
حاضر نمی شــوم به پدرم گفت نصف 
شهریه را پرداخت کنیم اما من تکواندو را 

کنار نگذارم.« 
بی پولی بهانــه خوبی بــرای کنار 
گذاشتن تنها دل خوشی اش نبود. تارا 
روز و شب به پدرش اصرار کرد تا باالخره 
پدر راضی شد بعد از تابســتان هم او را 
ثبت نام کند. از آن طــرف مربی تارا هم 
هفته ای ســه بار تارا را با خود می برد و 
برمی گرداند تا بهانه ای برای خانه ماندن 

تارا وجود نداشته باشد. 
روزها گذشت و عشق تارا به تکواندو 
هر روز بیشتر می شد. اتاق تمرین روزانه 
تارا انباری کوچک خانه بود و یک گونی 
که لباس هایــش را درونش می ریخت، 
گونی را از ســقف آویزان می کرد و چند 
ساعت با آن مشغول می شد. تمرین های 
تارا ادامه داشت تا اولین مسابقه اش؛ آن 
روز تارا با کمربند زرد به میدان مسابقه 
رفت و اولین مبارزه اش را با رتبه ســوم 
استان تمام کرد.  بعداز آن بخت یار تارا 

شد و تمام مسابقات را طال گرفت. 
خودش می گوید این مدال ها برایش 
اهمیت دارد، اما رویای اصلی اش المپیک 
است. چشــمانش وقتی از آرزوهایش 
حرف می زند درخشان می شود؛ حالت 
نگاه و لحن صدایــش تغییر می کند و 
خودش را یک دختر بلندپرواز می نامد. 
»من دختر بلندپروازی هستم و همیشه 
فکرهای بزرگــی دارم. فکر می کنم در 
قلعه گنج راه برای پیشرفتم باز نیست. 
دوستانم در مدرسه نگاه خوبی به ورزش 
حرفه ای یک دختر ندارند و مرتب به من 
می گویند تکواندو را کنــار بگذارم، اما 
من باید باال بروم؛ همــه دنیا باید من را 
بشناسند و می دانم که آن روز می رسد.«

سایه عاشق کاراته است
سایه یکی دیگر از دختران ورزشکار و 
مستعد قلعه گنج است که از 12 سالگی 
ورزش را شروع کرد و حاال 3 سال می شود 
که کاراته  کار می کند. سایه نیز از دختران 

مدال آور و کمتر شناخته  شده است. به 
قول خودش شــاید چون در منطقه ای 
محروم زندگی می کند اســمش کمتر 
آورده شــده، بااین حال او در مسابقات 
کاراته مقام های زیادی کســب کرده 
ازجمله 6 مقام بین المللی شامل 3 مدال 
طال و 2 نقره و یک برنز؛ و 5 مقام کشوری 

که 4تا از آن ها طال و یکی برنز است.
برخالف تــارا، ســایه از خانواده ای 
می آید که مشــکل مالی ندارند. سایه 
تعریــف می کنــد: »مــن از کودکی 
ژیمناســتیک می رفتــم و بعد خیلی 

اتفاقی با کاراته آشنا شدم.« 
آرزوی ســایه هم رفتن به تیم ملی 
کاراته است و خودش اعتقاد دارد سخت 
تالش می کند تا به تیم ملی راه پیدا کند، 
اما دندانپزشــکی باید به عنوان شغل 

اصلی اش در کنار کاراته قرار بگیرد. 
موضوعی که باعث ناراحتی تارا و سایه 
می شود عدم حمایت های دولت است. 

با بچه ها که صحبــت می کردم متوجه 
شدم تا امروز هیچ هدیه یا پاداشی برای 
مدال ها و پیروزی در مسابقات دریافت 
نکرده اند و همین باعث می شود تا انگیزه 
الزم را از دســت بدهند. سایه با اشاره به 
همین موضوع می گوید: »چند بارشده 
که پدرم بگوید چرا هیچ کس هدیه ای 
به تو نمی دهد و برای هیچ و پوچ ورزش 
می کنی؛ اما من تمام عشقم کاراته است 

و برای جایزه تالش نمی کنم.« 
موفقیت در منطقه محروم 

لذت بخش تر است
درسا از 8 سالگی کاراته بازی می کند 
و االن دو ســال است که هفته ای سه بار 
تمرین می کند.  قد و قواره ریزش باعث 
می شود ســنش کمتر به نظر بیاید. او 
هم مثل سایه شرایط مالی خوبی دارد و 
حمایت های خانواده باعث شده تا بتواند 
در کاراته موفقیت های زیادی کسب کند. 
او در این دو سال توانسته استعداد خود را 
نشان دهد و مقام های خوبی کسب کند 
ازجمله 2 مقام اول بین المللی و 6 مقام 

کشوری. 
پدر درسا ورزشکار است و خانواده هر 
تالشی برای پیشرفتش می کنند. از درسا 
هم مثل بقیه پرسیدم از اینکه در قلعه 
گنج زندگی می کند راضی است یا فکر 
می کند زندگی در این منطقه سدی برای 
موفقیتش محسوب می شود؟ درسا اما 
دوست داشت در همین قلعه گنج بماند؛ 
به عقیده او اینجا شهرش است و باید از 
همین جا به دنبــال موفقیت و پیروزی 
بــرود چراکه پیشــرفت در منطقه ای 

دورافتاده بیشتر مزه می دهد. 
نبود بودجه؛ اصلی ترین مشکل 

ورزش قلعه گنج
همان طــور کــه تا حــاال متوجه 
شــده اید قلعه گنج یکــی از مناطق 
محروم ایران به حساب می آید. شرایط 
مالی بیشتر بچه ها آن قدر خوب نیست 
که کفــاف زندگی روزمــره را بدهد 
چه برســد به اینکه بخواهند ورزشی 
را هــم به صــورت حرفــه ای دنبال 
کنند.  بااین حال دختران ورزشــکار 
تالش می کننــد از هــر طریقی که 
شده شهریه کالس ها را تأمین کنند 
چراکه به قول خودشــان ورزش تنها 
سرگرمی آن ها به حساب می آید. یکی 
از موضوعاتی که در همه جای دنیا باب 
شده حمایت های مالی از ورزشکاران 
است. فرد یا افرادی قبول می کنند تا 
تمام هزینه های یک ورزشکار مستعد 
را پرداخت کنند تا بتواند به موفقیت 

برســد. در این منطقه اما جای خالی 
حامی کاماًل احساس می شود. 

طی صحبت هایی که با محمد حاج 
حســینی، رئیس اداره ورزش و جوانان 
قلعه گنج در رابطه با حامی مالی بچه ها 
داشتم متوجه شدم در این شهرستان 
چنین چیزی وجود نــدارد. برای مثال 
در مورد تارا گفته شــد باید به درجه ای 
برسد و بعد از آن حامی مالی هزینه های 
او را تقبل می کند؛ اما اینکه قلعه گنج در 
منطقه محروم واقع شده هم در جذب 
حامی بی تأثیر نیست. محرومیت مالی، 
محرمیت دیدگاه و فرهنگ هم با خود 
می آورد. در اینجا چون هیچ وقت ورزش 
امری جدی نبوده پــس نگاه جدی هم 
به آن نشده و بیشتر به چشم سرگرمی 
دیده شــده تا یک فعالیــت حرفه ای؛ 
بنابراین دور از ذهن نیست کسی روی 

آن سرمایه گذاری نکند.
به گفتــه حاج حســینی موفقیت 
دختران رزمی کار در حالی اســت که 
تا سه ســال قبل در این شهرستان جز 
فوتبال و والیبال آن  هم برای مردان هیچ 
ورزش دیگری وجود نداشت، اما با آمدن 
دختران حاال چند رشته رزمی قلعه گنج 

شناخته  شده اند.
بر اساس صحبت های حاج حسینی 
دو ســالی می شــود که با وجود تمام 
ســختی ها و تخصیص ندادن بودجه 
کافی به ورزش قلعه گنــج اما جوانان 
توانســته اند در چندین رشته حرفی 
برای گفتن داشته باشند و در لیگ های 
اســتانی مقام های خوبی کسب کنند. 
در این دو سال ورزشکاران قلعه گنجی 
توانسته اند به اردوهای انتخابی تیم ملی 
هم راه پیدا کنند و سال گذشته دو نفر به 
اردوی تیم ملی وارد شوند. شوربختانه 
امســال مشــکالت مالی مانع این شد 
که بچه ها بتوانند به اردوهای تیم ملی 
برسند. مسائل مالی تا حدی زیاد است 
که در برخی رشته ها مربی نتوانسته کنار 
ورزشکار حضورداشــته باشد و همین 

باعث شد تا روحیه بچه ها خراب شود. 
با ایــن  همه انتظار ایــن می رود که 
نهادهای ورزشــی و دولت با اختصاص 
بودجه به شهرهای کوچک و مناطقی 
کــه از محرومیت باالتــری برخوردار 
هســتند حمایت کنند چراکه در این 
مناطــق هرچه بــه ورزش آن ها توجه 
بیشتری شود از آسیب های اجتماعی که 
به واسطه محیط ایجاد می شود کاسته 
خواهد شد و جوانان مستعد شناسایی 

می شوند. 

سه روایت از دخترانی که برای قهرمان شدن می جنگند؛

گاهیمحرومیت،محدودیتنمیآورد

یادداشت

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان

شهروند به فردي گفته مي شود که داراي تعلق خاطر 
و احســاس مســئولیت نســبت به جامعه خود اســت. 
به عبارت دیگر شــهروند یک عنصر فعال و پویاي انساني 
در ارتباط با جامعه است که از احساس مسئولیت، حق و 

تکلیف برخوردار است. 
در اجتماع انســاني وقتي نظم در قالب حق و تکلیف 
براي همگان رعایت شود، مجموعه اي از قوانین در قالب 
حقوق شهروندي تجلي پیدا مي کنند که در آن شهروندان 
از احترام و عزت و کرامت انساني برخوردار بوده و جایگاه 
آن ها رفیع و عالي خواهد بود. تمام شــهروندان ذي حق 

هستند و فرقي که شهروند با رعیت دارد این است که رعیت 
در جوامع ملوک طوایفي فاقد هر نوع حقي است و درواقع 
رعیت و کاال یکي هستند، اما در جامعه شهروندمدار انسان 
داراي حق و تکلیف است. در کشورهاي خاص استبدادي 
مثل کره شمالي شهروندان باید الزاماً از تمام تصمیمات 
تبعیت کنند، یعني شــهروندان مانند موجودات زنده ای 
هستند که فاقد حق هستند، درحالی که شهروند به کسي 
گفته مي شود که ذی حق است و این حق در روابط سه گانه 
مورد شناسایي، تکریم و احترام قرار مي گیرد. اکنون این 
بحث مطرح است که چقدر مي توان نسبت به ترویج، رشد 

و توسعه حقوق شهروندي در جامعه گام برداشت؟ 
مهم تریــن عنصري که براي شــهروند در یک جامعه 

انساني توسعه یافته مطرح است، حق دانستن است، یعني 
یکي از پایه هاي حقوق انساني این است که باید شهروندان 
نسبت به عملکرد دولت و نسبت به آنچه قرار است آینده 
خود را با آن شکل بدهند آگاهي پیدا کنند. به این معني که 
دولت باید ملت را بخشي از هویت خود دانسته و در جریان 
تمام امور قرار بدهد. شهروندان باید در روابط از آگاهي و 

دانستن برخوردار باشند. 
حق دانستن از طریق رسانه، شــبکه هاي اجتماعي، 
اهداف و نهادهاي مدني تجلي پیدا مي کند و دولت باید در 
قالب آموزش وپرورش، صداوسیما و نهادهایي که در اختیار 
دارد در این زمینه اقدام کند. همچنین وزارت فرهنگ و 
ارشــاد، نهادها و جوامع مدني شــکل هاي اطالع رسانی 
هســتند که در حد واســطه بین دولت و ملت قرار دارند. 
بنابراین ضروري است که متولیان امر در آگاهي شهروندان 
نسبت به حقوق خود بیشــتر از پیش تأکید داشته و آن 
را در جامعه ترویــج دهند. در عصر فنــاوري ارتباطات و 
شبکه هاي اجتماعي است که همگان از آن برخوردارند، 

اما به آن ساماني داده نشده است. 
ازاین رو امیدواریم که مردم در کنار کتاب مقدس قرآن 
و کتاب حافظ، کتاب قانون مدني و اساسي را در خانه های 
خود داشته باشند و هر از چند گاهی آن را ورق بزنند تا به 
این طریق حقوق شهروندان ضایع نشود، چراکه اگر توجه 
به قوانین و مقررات وجود داشــته باشــد »به زیستن« را 
می توانیم در جامعه ایجاد کنیم در غیر این صورت شاهد 
وجود تکثر پدیده دعاوي در کانون دادگســتري هستیم 
که یکي از علل آن به ندانستن و عدم اطالع شهروندان از 
قوانین و مقررات برمي گردد. گام اصلي که نهادها و دولت ها 
باید در این زمینه بردارند این اســت که شهروندان را به 
حال خود رها نکنند، چراکه بــا آموزش قوانین و مقررات 

مي توانیم جامعه اي سالم داشته باشیم. 
یکي از ویژگی های اصلي جامعه ســالم آگاهي، حق 
دانستن و طریق یادگیري دانستن و قوانیني ازجمله حقوق 
شهروندي جوامع انساني است که بسیار در داشتن جامعه 

پویا کمک کننده است.

حقوق شهروندی در مه و دود

موفقیت دختران رزمی کار 
قلعه گنج در حالی است که 

تا سه سال قبل جز فوتبال و 
والیبال آن  هم برای مردان 
هیچ ورزش دیگری در آن 
وجود نداشت، اما با آمدن 
دختران حاال چند رشته 
رزمی در این شهرستان 

شناخته  شده اند

موضوعی که باعث ناراحتی 
ورزشکاران قلعه گنج 

می شود عدم حمایت های 
دولت است. تا امروز هیچ 

هدیه یا پاداشی برای 
مدال ها و پیروزی در 

مسابقات دریافت نکرده اند 
و همین باعث می شود 

تا انگیزه الزم را از دست 
بدهند
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