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آغاز نمایشگاه های بهاره تهران

ســه نمایشــگاه بهاره امروز)۱۴ اسفندماه( 
به صورت همزمان افتتاح شد و از ساعت ۱۱ صبح 
پذیرای شهروندان هستند. اســتاندار تهران در 
مراسم افتتاح نمایشگاه فروش بهاره گفت : بر اساس 
ارزیابی عملکرد غرفه هایی که در سال گذشته با 
عنوان نمایش فروش بهاره برگزار می شد، امسال 
نیز این نمایشگاه ها در سطح شهر تهران بر پا شد. 
انوشیروان محســنی بندپی  افزود: سه نمایشگاه 
فروش بهاره در تهران یکی در ضلع جنوبی مصلی، 
بوستان والیت و فرهنگســرای خاوران بر پا شده 
است که ســاعت کاری آن ها از ساعت ۱۱ تا ۲۱ با 
هدف عرضه مایحتاج شهروندان در آستانه سال 
جدید است. در این نمایشــگاه ها نظارت از سوی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت دقیق 
اعمال می شود و شهروندان اطمینان داشته باشند 
که کاالیی که می خرند به لحاظ کیفیت و قیمت 
مطلوب است. وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود، خاطر نشان کرد: عرضه مستقیم کاالهای 
تولیدی داخل در غرفه های این نمایشــگاه انجام 
خواهد شــد و حدود ۱۳۰۰ غرفه در مجموع سه 
نمایشگاه مشغول عرضه کاالهای مایحتاج شب 
عید مردم هستند. وی در ادامه اظهاراتش درباره 
ایاب و ذهاب شهروندان به محل برگزاری نمایشگاه 
بهاره گفت : شــهرداری اعالم آمادگی کرده است 
ســرویس های فوق العاده ای را برای ایاب و ذهاب 

مردم به سمت این نمایشگاه ها پیش بینی کند. 
محســنی بندپــی در پایان اظهارکــرد: این 
نمایشگاه ها امسال با همکاری مجموعه استانداری 
تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت همچنین 
اتحادیه و اصنــاف برگزار می شــود و امیدواریم 
رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد همچنین 
شهروندان می توانند پیشنهادات اصالحی خود 
را برای هر چه بهتر برگزار شــدن این نمایشگاه از 
طریق روابط عمومی استانداری تهران و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت همچنین رسانه ها به گوش 

مسئوالن برسانند.
    

فعالیت سامانه ملی 
»فرزندخواندگی« از سال آینده 

سرپرســت دفتر امــور کــوکان و نوجوانان 
بهزیســتی از آغــاز فعالیــت ســامانه ملــی 
فرزندخواندگی در سراسر کشــور از سال آینده 
خبر داد و گفت: برای هر کودک در کشور حدود ۱۰ 
متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد. منتظر شبر 
ضمن تشریح عملکرد سامانه ملی فرزندخواندگی 
گفت: ســایتی را برای متقاضیان، یعنی پدر ها و 
مادرهایی که تمایل دارند سرپرستی فرزندی را 
به عهده بگیرند، طراحــی کردیم، متقاضیان در 
این ســامانه ثبت نام اولیه را انجام داده و مدارک 
اولیه شــان را ارائه می دهند تا وارد سامانه شوند. 
وی با بیان این که پس از این مرحله بررسی اولیه از 
سوی سازمان بهزیستی انجام می شود، افزود: در 
مرحله بعد بهزیستی از این افراد به شکل حضوری 
دعوت می کند تا اگر شرایط اولیه را داشتند وارد 
نوبت فرزندخواندگی شوند.  شبر تاکید کرد: مزیت 
سامانه مذکور این است که مشخص می کند فرد 
در  نوبت چندم است. در استان تهران این کار انجام 
شده و موفقیت آمیز بوده است و سال آینده در کل 

کشور راه اندازی می شود.
    

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:

۱۹۴ نوجوان مشمول عفو شدند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در 
مرکز اروپایی ســازمان ملل گفت: در جشن چهل 
ســالگی انقالب ۱۹۴ نوجوان مشمول عفو و ۱۵۸ 
نفر آزاد شــده اند. به گزارش ایلنا، محمود عباسی 
در حاشــیه اجالس شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل که موضــوع بحث خود را بــه حقوق کودک 
اختصاص داده است، گفت: از مجموع ۱۹۴ نوجوان 
کانون های اصالح و تربیت، ۱۵۸ نفر در چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی مشــمول عفو رهبری و از 

کانون های اصالح و تربیت آزاد شده اند.

از گوشه و کنار

آذر فخری

چــه بخواهیــم چــه نخواهیم 
هویت ما  وابســته اســت به همین 
چندصفحــه ای کــه اســمش را 
گذاشــته ایم شناســنامه. با همین 
شناسنامه، با داشتن یا نداشتنش، 
سرنوشت می تواند برای ما در جهت 
مخالــف بچرخد؛ یا هســتی مان را 
معنا ببخشد یا ما را از هستی ساقط 
کند! درست یا نادرست، این قانونی 
است که تمام ســاکنان زمین به آن 
گردن نهاده اند و پذیرفته اند. شــما 
هر کجای این کره خاکی بروید ناچار 
از حمل این هویــت چندصفحه ای 
هســتید. آن هایی که درســت از 
اولیــن ســاعت های تولدشــان، 
شناسنامه شان آماده می شود، شاید 
هرگز نتوانند مشکالت کسانی را که 
هنوز شناسنامه ندارند، درک کنند. 
نداشتن شناســنامه یعنی این که 
تو یک شــهروند نیســتی، و چون 
شهروند نیستی از هیچ کدام از حقوق 
شــهروندی هم برخوردار نیستی؛ 
هیــچ جایــی نمی توانــی ثبت نام 
کنی، مدرسه نمی توانی بروی. کار 
درست وحسابی هم نمی توانی پیدا 
کنی و مهم تر ازهمه این که چون نام و 
نشانت در هیچ کجا ثبت نشده، انگار 
اصال وجود نداری. و این ماجرا برای 
حدود یک میلیون نفــر از کودکانی 
که در کشور ما زندگی می کنند، هر 
روز جریان دارد؛ ماجرای به رسمیت 
شناخته نشــدن، محروم ماندن از 
تحصیل و درنهایت نادیده شدن در 
مسائل مربوط به حقوق اجتماعی...

 محروم از بدیهی ترین 
حقوق شهروندی 

یک میلیون انسان بی شناسنامه 
در کشــور مــا زندگــی می کنند 
و طبیعی اســت کــه این افــراد از 
بدیهی تریــن حقوق شــهروندی 
بی بهره اند؛ آن ها یا بی سواد مانده اند، 
یا بی کارند، یا بــه دلیل بی هویتی، 
پیمانکاران مشــاغل پست، با آن ها 
مثل برده ها رفتار می کنند و توسط 
باندهــای بزهــکاری وارد چرخه 
پایان ناپذیر جرم و بزه و حتی جنایت 
می شــوند چون شناســایی و پیدا 
کردن آن ها طبعا ســخت تر از افراد 
شناسنامه دار است. این مورد اخیر، 

یعنی جرم و بزه و جنایت این روزها 
در میان افراد بدون شناسنامه بیشتر 
شده است، چراکه بسیاری از اینان، 
به دلیل ازدواج مادران ایرانی شــان 
با اتباع خارجی، شهروند محسوب 
نمی شوند و حاال به سنینی رسیده اند 
که نه سواد درست وحسابی دارند، نه 
کاری دارند و ناچــار وارد باندهای 
بزهکاری می شــوند و درنهایت سر 
از زندان درمی آورند. درواقع زندان 
تنها جایی اســت که ایــن افراد اگر 
دستگیر شوند، حضورشان در آن جا 

رسمیت دارد!
چراهای بی شناسنامگی 

یکــی از مهم تریــن دالیــل 
بی شناسنامه ماندن این افراد، ازدواج 
زنان ایرانی با اتباع خارجی اســت. 
متاســفانه زنانی که با اتباع خارجی 
ازدواج می کنند از وجود یک قانون 
مهم بی خبرند؛ این کــه باید حتما 
ازدواج خود را از طریق وزارت کشور 
رســمی کنند؛ طبق قانــون مدنی 
در مــاده ۱۰۶۰، درصورتی که زن 
ایرانی قصد ازدواج بــا مرد خارجی  
داشــته باشــد باید از وزارت کشور 
مجوز بگیــرد چراکه بســیاری از 
ازدواج های زنان ایرانی با مهاجرین 
و اتباع خارجی به دلیل عدم کسب 
مجوز قانونی باوجود صحت شرعی، 
مشکالتی را برای کودکان حاصل از 
این ازدواج ها در پی خواهد داشت. 
یکی از مهم ترین این تبعات پذیرفته 
نشدن هویت فرزندان آن ها به عنوان 
شهروند کشور و محروم ماندن آنان 

از حقوق اجتماعی مختلف است. 
یکــی از عجایب قانــون مدنی 
ما که درســت نقطه مقابل قوانین 
کشورهای توســعه یافته است این 
است که فرزند فقط از طریق پدر تابع 
و شهروند کشور محسوب می شود 
و درصورتی که پــدر خارجی و مادر 
ایرانی باشد، به فرزندان آن ها تحت 
هیچ شــرایط شناســنامه و یا برگه 
هویتــی داده نمی شــود! طبعا این 
خأل قانونی، آســیب های اجتماعی 
فراوانی هم برای خانواده در ســطح 
محدود و هم برای جامعه در سطح 

کالن به وجود آورده و می آورد. 
ســیدعلی کاظمــی، قاضــی 
دادگســتری در مورد این فرزندان 
به یک ماده واحده اشاره می کند: »از 
چند سال پیش، ماده واحده تعیین 
تکلیــف تابعیت کودکان ناشــی از 

ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به 
تصویب رسیده که هدف آن اصالح 
وضعیت ایــن کودکان اســت. اما 
تغییراتی که در مســیر تصویب این 
قانون اتفاق افتاده، نه تنها به نفع این 
کودکان نبوده، بلکه به ضررشان هم 

تمام شده است.«
این ماده واحده چه مشــکالتی 
دارد؟ کاظمــی می گویــد: »در 
ایــن قانون به صراحت اعالم شــده 
کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با اتبــاع خارجی، »اتبــاع بیگانه« 
محســوب می شــوند مگر این که 
پس از ۱۸ سالگی با وجود شرایطی 
مثل نداشتن سوءپیشینه امنیتی، 
درخواســت کســب تابعیت کنند. 
البته حدود دو ســال پیش طرحی 
اصالحی بــا عنوان »طــرح اصالح 
قانون تعیین تکلیف تابعیت کودکان 
ناشــی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع 
خارجــی« به مجلس رفــت که در 
آن پیشنهادشده بود این کودکان، 
ایرانی محسوب شــوند. اما وزارت 
کشور با این پیشنهاد مخالفت و علت 

آن  را دالیل امنیتی عنوان کرد.«
طراحــان این طــرح تبصره ای 
به ایــن قانون اضافه و درخواســت 
کرده اند اگــر کــودکان حاصل از 
این ازدواج هــا، ایرانی محســوب 
نمی شــوند، حداقل تا ۱۸ سالگی از 
یارانه، امکانات تحصیل، شناسنامه 
و هویت برخوردار شوند.این تبصره  
به شورای نگهبان رفت اما این شورا 
هم به آن ایراد گرفــت و اعالم کرد 
هزینه های مربوط بــه این تبصره 
پیش بینی نشــده و دولــت باید در 
ایــن زمینه نظــر بدهــد. پس این 
طرح به دولت دهم فرســتاده شد. 

اما متأســفانه تاکنون هیچ نظری 
در این خصــوص به صورت مکتوب 
اعالم نشده و این کودکان هم چنان 
بالتکلیف اند و از معضالت حقوقی و 
اجتماعی جامعه محسوب می  شوند.

بعضی بی شناسنامه ها هم هستند 
که به دلیل تولــد خارج از چارچوب 
ازدواج، والدین شــان، نمی تواننــد 
برای آن ها شناسنامه بگیرند، یا اگر 
براساس یک قانون جدید بشود برای 
آن ها شناسنامه گرفت، طبعا جای 
نام پــدر خالی می مانــد که همین 
برای فردای کــودک در این جامعه 
تبعــات اخالقی فراوانــی به دنبال 
خواهد داشــت. برای همین است 
که اغلب چنیــن مادرانی، اوال برای 
زایمان به بیمارســتان نمی روند، تا 
مبادا فرزندشان از آنان گرفته شود، 
دوم این که رازشان برمال می شود و 
نهادهای رسمی به دنبال چندوچون 
و کیستی پدرنوزاد خواهند بود. این 
مادران که خارج از چارچوب ازدواج 
رســمی باردار شــده اند، اغلب در 

مکان های پنهانی و غیربهداشــتی 
توســط افراد ناوارد فرزنــد خود را 
به دنیا می آورنــد و در معرض انواع 
آســیب های جســمی و روانی قرار 

می گیرند. 
درهرحــال فرقــی نمی کند که 
فرزند، در چه موقعیتی متولد شود، 
پدرش ایرانی نباشد یا اصاًل پدرش 
مشخص نباشد، مســئله این است 
که این موجود انســانی بــه دلیل 
اشتباه دیگران و نقص قانون، درگیر 
آینده ای مبهم و گاه ناخوشــایند و 

مسموم می شود.   
تبعات بی هویتی در جامعه 

نایب رئیس فراکســیون مبارزه 
با جرایــم و آســیب های اجتماعی 
مجلــس می گوید: ســازمان های 
مردم نهــاد و ســمن ها کــودکان 
بی هویــت را بــه لحاظ آموزشــی 

موردحمایت قرار می دهند.
طیبه سیاوشــی معتقد اســت 
مسئوالن نســبت به آسیب حاصل 
از وجــود افراد بی هویــت آگاه اند و 
می توانســتند با اعالم هویت مادر 
به کودکان آن ها شناســنامه دهند. 
این نماینده با اشــاره به بازدیدهای 
فراکســیون مبــارزه بــا جرایم و 
آســیب های اجتماعــی از مناطق 
حاشیه نشین و زاغه نشین در تهران، 
می گوید: »یکــی از معضالت افراد 
ســاکن در این مناطــق بی هویتی 
اســت، یعنی هیچ ســند و مدرک 
هویتی ندارند؛ اینان یا مادر ایرانی و 
پدر خارجی دارند یا این که کودکان 
بی هویت دارای پدر نامشــخص و 
مجهول الهویه هســتند، متاسفانه 
مسئوالن به اشــتباه حاضر نیستند 
به رغم تمــام تالش هــا در مجلس 
برای افــراد بی هویت شناســنامه 

صادر کنند.
سیاوشــی تأکید می کند تبعات 
مســئله فقــدان هویت و اســناد 
هویتی برخی گروه ها و افراد بسیار 
بیشتر از داشــتن شناسنامه است: 
»این افراد به دلیل نداشــتن اسناد 
هویتی دچار فقر مضاعف هســتند، 
کــودکان بی هویت بــه دلیل عدم 
ورود به سیســتم آموزشــی دچار 
مشکالت بسیاری هســتند؛ البته 
بیشــتر ســازمان های مردم نهاد و 
ســمن ها کودکان بی هویــت را به 
لحاظ آموزشــی موردحمایت قرار 
می دهنــد، ایــن افراد ازبســیاری 
امکانات بهداشــتی و حقوق اولیه 
هم برخوردار نیستند و تعداد زیادی 
از کــودکان بی هویــت در چرخه 
تامین نیازها و مایحتاج زندگی وارد 
مافیاهای ســرقت یا توزیع و قاچاق 

مواد مخدر می شوند.«
نایب رئیس فراکســیون مبارزه 
با جرایم و آســیب های اجتماعی، 
ســازمان ثبت  اســناد و احــوال را 
ملزم به ارائه شناســنامه بــه افراد 
بی هویت می دانــد هرچند اذعان 
دارد که  اختصاص شناســنامه کار 
سختی اســت، چون گاهی زنی بنا 
به دالیلی خاص به اتباع افغانستانی 
»واگذار« شــده و کودکان حاصل 
شناسنامه ندارند؛ سیاوشی انتظار 

دارد: »سازمان ثبت درارائه مدرک 
هویتی به این افراد همکاری کند، و 
مشکالت اختصاص شناسنامه نباید 
به کودک دارای پدر مجهول الهویه 
منتقل شود؛ زیرا حداقل این کودک 
دارای مادر ایرانی است که متأسفانه 
به دلیل وجود برخی مشــکالت و 
معضالت چنین شــرایطی را تجربه 

کند.
بی   هویتی و ارتکاب جرم 

به گفته کارشناسان، بی   هویتی 
می توانــد عامــل ارتــکاب جرم و 
آســیب های اجتماعــی باشــد.  
یک میلیــون فــرد بی   هویــت در 
کشــور وجــود دارد  و بی توجهی 
به این مســئله باعث وارد شــدن 
آســیب های اجتماعی به افراد در 
دوران بزرگ ســالی می شــود. این 
کودکان از تمامی خدمات عمومی 
و قانونی محروم هستند؛ از آموزشی 
گرفتــه تــا پزشــکی و بــه دلیل 
نداشــتن تحصیالت اغلب آن ها یا 
به دست فروشــی مشــغول اند یا با 
خرده فروشــی مواد مخــدر درآمد 

کسب می کنند. 
نیــاز بــه اســتفاده از خدمات 
شــهروندی و اجتماعــی و حــق 
برخورداری از تحصیل از مهم ترین 
مواردی اســت که قانون اساســی 
نســبت بــه آن تأکیــد دارد. این 
در حالی اســت که هیــچ کودکی 
بدون داشتن شناســنامه و هویت 
مشــخص نمی توانــد از خدمــات 
آموزش وپرورش کشــور استفاده 
کند. مســئله دیگری که نداشــتن 
هویت و شناسنامه برای کودکان و 
بزرگ ساالن به همراه دارد احساس 
عدم تعلق به محیط و ســرزمین و 
درنهایت نیز ســرخوردگی است  و 
همین موجب می شــود بسیاری از 
موارد بزهکاری در حاشیه  شهرها و 

در میان این افراد اتفاق بیفتد.
هرچند در این ســال ها مشکل 
تحصیل این کــودکان موردتوجه 
قرارگرفتــه امــا مشــکالت حوزه 
درمــان آن هــا هنوز حل نشــده و 
الزم اســت دولت، وزارت کشــور و 
وزارت بهداشت برای حمایت از این 

کودکان تمهیداتی بیندیشند.
اعطای تابعیت از طــرق مادر و 
به عبارت دیگــر تعییــن تکلیــف 
کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی می تواند گامی در 
جهت هویت ساز کردن این کودکان 
باشد.الیحه ای که مدت های زیادی 
در مجلس بالتکلیف مانده و خبری 

از تصویب آن نیست.
نباید فراموش کنیم سال هاست 
کشــور ما میزبان مهاجران زیادی 
بوده و باید تمهیداتی در این زمینه 
اندیشــیده می شــد تا امروز با این 
حجم از مشــکالت مواجه نبودیم. 
چنان که امــروز شــاهد کودکانی 
هســتیم که فقــط انتظــار دارند 
به عنوان شــهروند پذیرفته شوند و 
دغدغه ابتدایی ترین حقوق خویش 

را نداشته باشند.

در ایران یک میلیون کودک بی شناسنامه  زندگی می کنند

آواره در وطن 
کودکان بی هویت یکی از معضالت جامعه امروز هستند؛ کودکانی که به دالیل مختلف از داشتن شناسنامه و اسناد 

هویتی محروم اند و این محرومیت به معنای بی بهره بودن آن ها از اساسی ترین حقوق شهروندی است. این کودکان که 
ناخواسته وارد این بازی شده اند، محکوم اند تاوان بی هویتی خویش را با محرومیت از حقوق اولیه خود بپردازند؛زیرا 

شناسنامه مهم ترین مدرکی است که هویت افراد را معرفی می کند و مقدماتی ترین حقوق شهروندی است. اما متاسفانه 
کودکان و افراد زیادی در کشور به علت نداشتن شناسنامه سال هاست از حقوق شهروندی و خدمات عمومی و دولتی 

بی بهره هستند.

نداشتن شناسنامه یعنی 
تو یک شهروند نیستی، 

و از هیچ کدام از حقوق 
شهروندی هم برخوردار 

نیستی؛ هیچ جایی 
نمی توانی ثبت نام کنی، 

نمی توانی مدرسه بروی، 
کار درست وحسابی هم 

نمی توانی پیداکنی و 
مهم تر ازهمه این که چون 

نام و نشانت در هیچ کجا 
ثبت نشده، انگار اصال وجود 

نداری

کودکان بی هویت به دلیل 
عدم ورود به سیستم 

آموزشی دچار مشکالت 
بسیاری هستند؛ این 

افراد از بسیاری امکانات 
بهداشتی و حقوق اولیه 

برخوردار نیستند و تعداد 
زیادی از آنان درچرخه 
تامین نیازها و مایحتاج 

زندگی خود وارد مافیای 
سرقت یا توزیع و قاچاق 

مواد مخدر می شوند
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