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بنیآدماعضاییکدیگرند
نوروز جلوه ای از فرهنگ یاریگری

در ایران قبل و بعد از اســام رســمی ماندگار بــا تأللؤیی خاص
خودنمایی میکند .ایرانی اصیل و بافرهنگ دغدغه همسایه و هممحله
و هموالیتی و همشــهری را همیشــه با خود دارد .این دغدغه را باید
فرهنگ یاریگری نام نهیم .در روســتاها و در سالهای نه چندان دور
همه جمع میشدند که اول کار بزرگتر ها را ،ریشسفیدان و معتمدان
و مشکلدارها را به فرجام برسانند .هر کس که برای انجام کاری دچار
مشکل میشد؛ میدانســت که فرد یا افرادی هستند که به یاریاش

بشــتابند .برای مثال در برخی روستا ابتدا گندمزار و جوزار بزرگترها
درو و خرمــن میشــد .در دوران دفــاع مقدس ابتــدا اراضی زراعی
رزمندگان حاضر در جبهه ســاماندهی میگشت .هنگام هم نوروز اگر
ســرما مهلت میداد و باران و برفی نمیبارید؛ پشــتبامها ِگلاندود
و کل یک خانه نُونَوار میشــد .این کار در یک حرکت هوشــمندانه
با صالحدید بــزرگ خاندان ،بزرگ محله ،ریش ســفید یا کدخدای
آبادی ازمنزل بزرگترین یا محتاجترین آغاز میشد .همه خانهها مورد

سرکشــی قرار میگرفتند و تعمیرات الزمه با کمک همه اهالی آبادی
انجام میشد .در این فرآیند اهالی گوشه چشمی هم به مسجد و تکیه
و آبانبار و حمام و میدانگاهی آبادی داشتند .مراسم قالیشویان در
حاشیه آب قنات در چهارگوشه از روستاها از دیگر جلوههای فرهنگ
یاریگری محسوب میشد .ابتدا فرش بزرگترها و بعد فرش بیباعث
و بانیها یعنی کســانی که توان جســمی برای این کار ندارند شسته
میشــد .در این میان احترام به ســیدها و ریشسفیدها و علما جای
خود داشت.
دید و بازدید از ســرای بزرگترها و بزرگان خاندان آغاز میشــد.
پیران میدانســتند که فرزندان و اقوام و هممحلهایها و هموالیتیها
در خالل روزهای نوروز به دیدارشــان خواهند آمد .میدانســتند که
در مرکــز توجه قــرار میگیرند .اینان در گذشــتهای نه چندان دور
بــا جیبهای پر از آجیل و کشــمش و طیفی و مویز و خشــکبار و
مشکلگشا برای اطرافیان چیســتان طرح میکردند و به برندگان از
محتویات جیب و همیان همراهشــان مشتی خوردنی هدیه میدادند.
پیران حس خوشی داشتند وقتی بر بلندای اتاق مینشستند و عیدی
میدادند .حس خوش دیده شــدن نفسشــان را گــر ِم گرم میکرد.
پیــران از این فضا نهایت بهره را میبردنــد و اوضاع فامیل و محله و
آبــادی را رصد میکردند ،این رصد منتهی به رفع کدورتها و برپایی
نشستهای آشتیکنان میشد.کودکان هم به شوق لباس نو پوشیدن
و عیدی گرفتن برای رســیدن نوروز و رفتن به دید و بازدید ها لحظه
شــماری میکردند.کیسهدوزی بچهها برای این روزها مثال زدنی بود.
کــودکان باجیبهایی پــر از هله و هوله و انواع خوردنیهای ســفره
هفت سین سراغ بازیهای محلی میرفتند .نوروز فراغتی برای انواع
بازیهای دستهجمعی و به خصوص تیله بازی بود .تیله یا توشله انواع
مختلف داشت .رایجترین آنها توشــلههای شیشهای ریز و درشت و
چند رنگ و تک رنگ بود .ولی نوع دستسازش حرمتی خاص داشت.
با همین توشــله ساده میشد انواع بازیها را انجام داد .رفتار پیران و
کردار کودکان از دیگر جلوههای تأثیرگذار فرهنگ یاریگری در ایران
قدیم بود.
انواع یاریگری در گذشتههای نه چندان دور
تعــاون و همکاری نقش ارزندهای در بهبود و توســعه مناســبات
انســانی داشته است .در گذشــته کارهای مردمان آبادیها به صورت
یاریگ ریها به انواع شــکل آن یعنی خودیاری و همیاری و دگریاری
شکل میگرفتند و این ریشــه در اعتقادات و آداب و رسوم و مذهب
داشــت .مردم برای کار گروهی اهمیت خاصی قائل بودند و خلقیات
آنها را تشــکیل داده بود .بــرای مثال افراد حتــی در کارهایی که
میتوانســتند به تنهایی انجام دهند با همــکاری هم انجام میدادند
(شستن ظرف ،شستن لباسها ،جارو کردن حیاط و .) ...
پس از پیروزی انقالب اسالمی بنا به داليلي ،دیگر اعتقادات و آداب
و رســوم در میان روستاییان بسیار کم رنگ شده و مردم شوقی برای
کارهای گروهی و همکاری ندارند .
تعریف مفاهیم به کار رفته در فرهنگ یاریگری
خودیاری :گروه خودیار گروهی است که درآن کنش یاری منحنی
است و نتایج کار تقریب ٌا همزمان به همهی گروه باز میگردد .از آنجا
که اعضای گروه در مالکیت و یا حق و یا منافع و اعتقادی نزدیکاند،
در نتیجه ،در اجرای وظایف سهیم هستند.
همیاری :گروه همیار گروهی است که یاری در آن دو طرفه و متقابل
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است و افراد گروه به تناوب یکدیگر را یاری میکنند و نتایج یاریگری
برای افراد ناهمزمان است.
دگریاری :دگریاری کنشــی است یک ســویه ،عمودی یا افقی ،که
بین همترازان یا ناهمترازان جریان مییابد ،چه در زمینههای عینی و
مادی و چه در زمینههای ذهنی و معنوی.
تفاوت مفاهیم به کار رفته در فرهنگ یاریگری
خودیاری شامل کنشــی گروهی و همزمان است و معمو ٌال در آن
یاریدهنده و یاریگیرنده نامشخص است .در حالیکه همیاری نوعی
کنش متقابل و ناهمزمان اســت و در آن انتظار وجود دارد .دگریاری
کنشی یک سویه و بدون انتظار است.
انواع خودیاری در روستاها
خانه تکانی

اهلی روســتا یکی دو ماه قبل از رســیدن عید نوروز تدارک عید را
میدیدند .روستاییان جمع میشــدند و با تعاون و همکاری همدیگر
شــروع به انجــام نظافت میکردند که معمو ٌال ایــن کار از بزرگان ده
شروع میشد و این به خاطر احترام و ارزشی بود که داشتند و حرمتی
که به آنها میگذاشتند .همسایه و فامیل جمع میشدند ،خانه نفر اول
را زیر و رو میکردند؛ خانه را جارو میکردند و لباسها را به چشــمه
میبردند ،میشســتند و برای ظرفها آب میآوردند و گرم میکردند
و ســپس آنها را باگل میشستند؛ و البته تمیز کردن و مرتب کردن
طویله هم از وظایف زنان روســتا بود .زنان روستا با این کارها فرصتی
بــرای گفت وگو و تخلیهی خود از فشــارها پیدا میکردند و از لحاظ
روانی به آرامش میرســیدند.الزم به ذكر است همه كار نظافت روستا
و اهالي در يك روز به طور همزمان انجام مي شد.
چیدن پشم گوسفندان

اهالی روســتا با آمدن فصل بهار گوســفندان و بزها را سر چشمه
میبردند و ابتدا در داخل آب میشستند .البته آقایان جمع میشدند
و تصمیم میگرفتند که برای آســانی و اینکه دعوا بر ســر نوبت در
رودخانه نیفتد به صورت دســتهجمعی و ه ر کس حیوانات خود را به
چشــمه میبردند و میشستند .بعد در یک میدان باز آنها را خشک
میکردند و بعد با استفاده از قیچی مخصوص پشم آنها را میچیدند
و بعد از شــانهی مخصوص رد کرده ،به پشم تبدیل از آن استفادهی
فراوان و گوناگون میکردند.
چرانیدن گوسفندان یا عمل ن ُبات

برای بردن گوسفندان و حیوانات به چرا اهالی ده نوبت میگذاشتند
که یک روز یک مرد از روســتا و روز بعد مرد دیگر حیوانات را به چرا
ببرند ،چون افراد به هیچ وجه نمیتوانســتند روزشان را برای این کار
مصرف کنند؛ برای اینکه کارهای اساســی و مهم دیگری همانند کار
کردن در زمینهای کشــاورزی و رفتن به شهر و  ...داشتند .این عمل
در برخی روستاها نُبات است و به فردی که حیوانات را به چرا میبرد
نُباتچی میگفتند .پس نُباتچی خود صاحب حیوانات بود.
پختن نان

در روســتا برای پختــن نان خانمهای روســتایی یعنی زن دایی و
عمه و حتی همســایهها در یک مکان جمع و به پختن نان مشــغول
میشــدند .در این مــکان یکی از زنان آردهــا را خمیر و زن دیگری
خمیرهــا را چونه میکرد .زن بعدی نان را مــی پخت و این کارها با
همکاری هم انجام میشــد .چون زنان نمیتوانستند این کارها را به
تنهایی انجام دهند و کار فوق العاده ســختی بود ،برای سهولت پختن
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میرفتند خانمهای همســایه با فامیل ها از بچه نگهداری میکردند و
نان با این کار را با یکدیگر انجام میدادند.
رشته کردن
برای آنها غذا میدادند و لباس و پوشــاک او را عوض میکردند .این
خانمهای روستا برای رشته کردن نیز این نوع همکاری را داشتند .عمل بدون اینکه مادر بگوید یا اطالع داشــته باشــد انجام میشد و
رشته کردن مخصوص فصل تابســتان است .در این فصل گندمهای علت آن کار زیــاد و فرزند زیاد بود ،یا دلیلی دیگر برمیگردد به این
چیده شــده و تبدیل به آرد شــده را با همکاری هم خمیر کرده بعد که عروس ســن کم داشت و تجربه و توان نگهداری بچه نداشت .روز
چون دستگاه نبود با مهارت دست خمیر را رشته میکردند.
بعد اگر همسایه مریض میشد به او کمک میکردند.
پاک کردن آب حوض

دربعضی روستاها یک حوض بسیار بزرگی وجود داشت که در مورد
کشاورزان برای اســتفاده از زمینهای آنها بسیار مفید بود و این آب
مورد استفاده تمامی کشاورزان بود .این حوض هر ماه یک بار لجن و
کدر میشد و کشاورزان جمع میشدند و آب حوض را پاک میکردند
و این کار چون در آن یاریدهنــده و کمکگیرنده خود افراد بودند،
خودیاری محسوب میشد.
انواع همیاریها در روستاها

میکردند و این کارگران در شب هنگام با تمام کردن کارهای خود از
اهل خانه لپه و نخود یا عدس و نان و مرغ و  ...میگرفتند.
*درزیده

اهالی برای دوختن لباس تازه بــه درزی خود مراجعه میکردند و
ســفارش لباس نو برای عید نوروز میدادند؛ اما ممکن بود اهالی پولی
نداشــته باشــند و در قبال خدمت خیاط به او لبنیات و حبوبات و یا
روغن حیوانی و یــا تخم مرغ میدادند .اهالی ممکن بود به جای این
کارها در هنگام برداشت محصول به خیاط کمک کنند.
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با این عمل تازگی و شادی را برای آنان به ارمغان میآورد.
تَ َکم در بعضی روســتاها نماد سرسبزی است .ریشهی این عمل به
سنتهای مردم بر میگردد که این فرد معمو ٌال فردی بود که از لحاظ
مالی فقیر بود و اهالی با این عمل میخواســتند بدون هیچ انتظاری
بــه او کمک کنند و به او تخم مرغ ،مرغ ،لپــه ،نخود ،پارچه ،صابون
میدادند.

*مراسم برگزاری عزاداری

زمانی که در روســتا فردی فوت میکرد ،اهالی روستا از سن  14تا
ســن  45ساله جمع میشــدند و مرده را از خانه به مرده شوی خانه
میبردند و در آنجا میشســتند .این افراد قبر را کنده و بعد مرده را
دفــن میکردند .زنان نیز نان میپختند و افراد دیگر گوســفند یا لپه
و یا ســیب زمینی میآوردند و شام میگذاشتند و برای صاحب مرده
عزاداری میشد.

*کاشتن سیب زمینی

کاشــتن ســیبزمینی بســیار مهم بود و افراد برای کاشتن سیب
زمینــی به نوبت این کارها را انجام میدادند ،یعنی یک روز افرادیکه
سیبزمینی میکاشــتند جمع میشدند برای کشاورز اول و روز بعد
این کارها را برای کشاورز دیگر در زمین وی انجام میدادند .بنابراین
چــون در اینجا یک نوع انتظار و ناهمزمانی اســت همیاری شــکل
میگرفت.

*یاسین چوتورماق

مردم ده برای چیدن نخود یا عدس با افرادی که این محصوالت را
کاشته بودند همکاری داشتند و با نوبت سر زمین میرفتند و نخودها
را در آن هــوای گرم و طاقت فرســا میچیدند .ایــن کار به تنهایی
انجام نمیشد؛ چون خیلی سخت و طاقت فرسا و کاری بود که زمان
مدیدی الزم داشــت .البته ممکن بود این بیچینچیها (کســانی که
نخــود و عدس را میچیدند) به عنوان کارگر در زمین کار کنند و در
عوض کار خود عدس و نخــود دریافت میکردند که این همکاری از
نوع همیاری خواهد بود.

* رفتن به زیارت

بعد از یک سال فامیلها و همسایههای صاحب مرده برای اینکه وی
را از عزا دربیاورند ،نان تازه پخته ،جوراب ،روســری قرمز میآوردند و
این عمل یاســاما یا یاسین چوتورماق نام داشت .اما اگر این عمل در
دم عید انجام میشــد قند و حنا و پارچه میبردند و این عمل یاسین
چوتورماق نامیده میشد.

چیدن نخود یا عدس

شام عروسی

برای آشــپزی شب عروسی نیز فامیلها (مادربزرگ ،پدربزرگ ،زن
به دنیا آمدن نوزاد
در این روســتا هنگامی که زایمان میشد و نوزادی به دنیا میآمد دایی ،زن عمو) و همســایهها گوشــت ،مرغ ،تخممــرغ ،برنج ،لپه یا
برای وضع حمل زن را مانند امروز بهداشــت یا دکتر نمیبردند بلکه لباس ،پول ،کت شــلوار و جوراب میدادند و این کمک بسیار اساسی
کســی که تجربه و مهارت این کار را داشــت -که این افراد زنان پیر برای داماد میشد.
آشیقچی
روســتا بودند -بچهها را به دنیا میآوردند که این شخص ابتدا ننه و
در برخی روســتاها شــب حنا مادر عروس باید نوازندهای که در
بعد قابله و ماما نامیده شد و غیر از به دنیا آوردن بچه کارهایی مانند
دعا نوشتن برای کودکان ،درمان گیاهی ،یا باز کردن گلو و  ...را انجام روســتا آشیق نام داشت را برای عروســی تدارک میدید .او به مدت
میداد .هنگامی کــه وضع مادر بد و وخیم بود ماما چند روزی پیش  6شــبانهروز نوازندگــی میکرد و با خانواده عــروس غذا میخورد و
او میمانــد و از مادر نگهداری میکرد و در عوض این کارها ماما فقط میخوابید و این وظیفه به خانوادهی عروس میرســید و همســایه و
قند یا پارچه بهدســت میآورد .اهالــی ده با این عمل نوعی همیاری فامیل در در ده برای آشیق و برای اینکه مادر عروس به فشار نیفتد
انجــام میدادند .فامیلهای بچه (زن دایی ،زن داداشها ،زن عموها) لبنیات ،گوشت ،پول ،لباس ،مرغ ،صابون ،قند و به طور عمده پوست
و حتی همســایهها برای نگهداری بچه تا هنگامی که مادر خودش را حیوانات را میدادند .این عمل به صورت متقابل انجام میشــد یعنی
پیدا کند او به او کمک میکردند و لباسهای بچه را عوض میکردند اگر فردا دختر و پســر همســایه ازدواج میکرد بــاز این کارها انجام
و به او شیر میدادند و یا او را حمام میبردند و کارهای خانه را انجام میشــد؛ در واقع در روســتا هیچ کاری بدون تعاون و همکاری انجام
میدادنــد و اهالی در قبال این کارها انتظار داشــتند به او در آینده نمیشد.
*ذیلچی ها
کمک کنند.
اهالی ثروتمند روســتا برای پاک کــردن حیاط و طویله و کارهای
نگهداری بچه
هنگامــی که خانمهای روســتا به زمینهای کشــاورزی برای کار منــزل خود افرادی بــه نام ذیلچــی را به عنوان ذیلچی اســتخدام

وقتی که در روســتا فــردی که معموال پیران بودند میخواســتند
به مســافرت که اکثرا مســافرت زیارتی بود برود تمامی اهالی اعم از
همســایهها و فامیلها جمع میشدند و برای زائر پول جمع میکردند
و هنگام برگشــتن زائران مکه یا مشهد هر کس در توان خود پول یا
برنج یا گوشــت ،تخم مرغ ،نان و  ...می آوردند و یکی آشپزی میکرد
و افراد دیگری هم ،خانه را نظافت میکردند .این عمل در روســتا به
*بافتن فرش
صــورت متقابل بود؛ یعنی در آینده اگر فردی به مســافرت میرفت،
کسانی که در خانه فرش میبافتند و روزهای آخر فرش بود خواهر
انتظار داشت همه به او کمک کنند.
و برادر یا فامیل فرد به او کمک میکردند تا قالی خود را تمام کنند و
انواع دگریاری در روستاها
*قند سیندرماق
این عمل را بدون هیچ انتظار و چشمداشتی انجام میدادند.
*پَ َهر دادن
در برخی روستاها در زمان خواســتگاری ،خانواده داماد در سینی
به کســانی که در حیاط خود کندوی عســل داشتند از عسل آنها
آب ،قرآن و قند میگذاشتند و برای عروس میآوردند .اگر داماد پول
داشــت برای عروس لباس ،جوراب ،چادر و خوراکی میخرید؛ اما اگر اســتفاده می کردند پتهچی میگفتند .گاهــی ممکن بود زنبورها به
وضع مالی او خوب نبود همســایهها جمع میشدند ،هر کس چیزی جای عســل گذاشــتن در کندو روی یک درخت عسل می گذاشتند
که در توان داشــت ،پول یا لباس و تخممرغ رنگ شــده در ســینی که پتهچیها این عســل را متعلق به اهالی میدانســتند و به آن پهر
میآوردند و آنرا کامل و تزئین میکردند و دســتهجمعی به خانهی میگفتنــد و با این عمل انساندوســتانهی خود نوعــی دگریاری را
تشکیل میدادند.
عروس میبردند.
*موژدولوقچی

*دادن زکات

در روســتاها از پاییــز تا پاییز زکات گندم ،محصــوالت ( میوه ها،
کسی که مژده به دنیا آمدن بچه را به فامیلها یا پدر نوزاد میداد؛
برای او اگر پســر بود جوراب ،شــلوار و اگر او دختر بود برای او چادر ،حبوبات و  )...را میدادند و زکات آن به این صورت بود که به شــهرها
میبردنــد و میفروختند و از پول آن یا محصوالت خود زکاتش را به
پارچه  ،تخممرغ و  ...میدهند.
*تکم چی
فقرا میبخشیدند.
*هدیه دادن
در روز عید زمانی که ســال نو تحویل میشــد ،یک پســر جوان
اگر یک فرد با زحمات فراوان روزگار خود حافظ کل قرآن میشــد
عروســکی که سر آن چوب بسته شــده و به صورت بز بود و تَ َکم نام
داشت را در روستا میگرداند .او به اهالی ده سال نو را مژده میداد و اهالی بسیار خوشحال میشدند و این به عنوان یک افتخار و شادمانی
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ویژهی نوروز

برای تمام مردم ده بود و هر کس به نحوی در جشن که برای این نوع
مراسم مناسب بود شرکت و همکاری میکرد .در این مراسم هر کس
به توان درآمد و مالی خود برای فردی که حافظ قرآن بود جوراب ،کت
و شلوار ،تخم مرغ ،لبنیات ،برنج و یا حتی گوسفند قربانی میکردند؛
در واقع این همسایهها بودند که جشن را به پا میکردند.
چرا فرهنگ یاریگری در روستاها تضعیف شد؟
در برابر مشــکالت فراوان اقتصادی از جمله کار مناسب پیدا کردن
و اجتماعی و طبیعی شماری زیادی از مردم روستا بعد از انقالب سال
 1357مجبور به ترک روستا و مهاجرت به شهرها شدند.
این عوامل و شــرایط زمینه تضعیف یاریگری را در روستاها فراهم
کردنــد به این ترتیب به نظر میرســد نظریه مربــوط به تکرو بودن
ایرانیان تأیید میشود و طبق این نظریه ها مردم روستا به سمت تکرو
بودن و فردگرایی گرایش یافتهاند و روحیه تعاون و همکاری که بیشتر
در قالب آداب و رسومهایش مطرح بود از بین رفته است.
یاریگری نوروزی در زمان حال
امروزه با تغییر جوامع و رســوخ تکنولوژیهــای جدید به زندگی
انسانها ،فردگرایی بیش از هر زمان دیگری گسترش پیدا کردهاست.
دیگر از آن تعاون و همکاری در ســالهای قبل خبری نیست و حتی
خانوادههــا و اقوام درجه یک هم به ندرت میتوانند به یکدیگر کمک
کنند .گسترده شدن دنیای ارتباطات و شبکههای اجتماعی ،در حال
حاضر شمشــیر دودمی شده که از یک طرف انسانها را به سرعت از
وقایعی که در حال رخ دادن اســت باخبر میکند ،اما از سوی دیگر،
تیشــه به ریشهی روابط حقیقی انســانها میزند و دنیای مجازی را
جایگزین آن مینماید.
با این همه در این پهنهی گیتی ،هنوز هم انســانهایی هستند که
با وجود گرفتاریهای فراوان ،دلشان برای همنوعان خود میتپد و به
هر طریقی سعی میکنند تا باری را از دوش انسانی بردارند.
این حس نوعدوستی و تمایل به یاریگری با حال و هوای نوروز دو
چندان میشــود .چرا که این عید باستانی از گذشتههای دور پیامآور
شادی و زندگی دوباره و نو شدن است و این نیکوکاران تالش میکنند
تا جایی که میتوانند دلهای غمگین و یخزده را بهاری کنند.
در اینجــا چنــد نمونه از یاریگری هایی کــه در زمان حال و در
نزدیکی عید نوروز انجام میشود را برای شما آوردهایم.
جشن نیکوکاری

جشــن نيكوكاري در ابتدای دهه  70با طــرح دكتر پور محمدي
اولين بار از طريق راديو اجرا و بعد به تلويزيون كشيده شد .این جشن
نیمهی اســفند هر سال برگزار میشد و هم اکنون هم برگزار میشود
و هدف آن جمعآوری کمکهای نقدی و غیر نقدی برای شــب عید
خانوادههای بیبضاعت بود .در ابتدا مردم از این جشن استقبال خوبی
کردند؛ چند ســال پيش يك نفــر  2000جفت كفش نو براي بچهها
آورد .خانمهاي مســن هم كم نبودند كه پول و هزينه ســفر حجشان
را براي كمك به نيازمندان ميآوردند .گاهی پیش میآمد كه بچهاي
به پدرش میگفت ،امســال براي من جشن تولد نگير و پولش را بده
به اين جشــن براي بچههاي بيبضاعت تا آنها هم خوشحال شوند .در
حال حاضر کمکهای مردمی به این جشــن کمتر شــده که یکی از
دالیل آن میتواند وجود مؤسسات خیریهای باشد که مردم اطمینان
بیشــتری به آنان دارند و ترجیح میدهنــد کمکهای خود را به آنان
اهدا کنند.

ویژهی نوروز

پستال خود را در آستانه سال  91برگزار کرد .این نمایشگاه ،نمایشگاه
گروهی عکسپســتالهای طبیعت نام داشــت و با همکاری عدهای از
هنرمندان ،در آستانه سال نو به نفع خیریه پیام امید برپا شد.
بازارچه خیریه نوروزی زینب کبری

بازارچه خیریه نوروزی بنیــاد زینب کبری به نفع کودکان  ،دانش
آموزان و دانشــجویان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار در اسفند
 90برگزار شد .در این بازارچه که به مدت  2روز برپا بود؛ انواع غذاهای
ایرانی و فرنگی به همراه غذاهای آماده به طبخ ،ترشیجات ،مرباجات،
ســبزیجات ،لوازم منزل ،زیورآالت و  ...برای فروش به بازدیدکنندگان
عرضه شد.
فعالیتهای دیگر مؤسسات خیریه
بازارچههای خیریه نوروزی

بازارچــه های خیریه یکی از راههای درآمدزایی و جذب کمک غیر
مستقیم برای نیازمندان است که در تمام دنیا رواج دارد .در ایران نیز
در ســالهای اخیر ،بازارچههای خیریه بســیاری برپا شده و بسیاری
از آنان با اســتقبال خوبی از سوی شــهروندان مواجه شدهاست .این
بازارچههــا زمانی که پســوند " نوروزی " را با خود یدک میکشــند،
بــا توجه بــه حال و هوای مــردم برای خرید عیــد و همچنین زنده
شدن ســنتهای قدیم و فرهنگ یاریگری با اقبال بیشتری از سوی
مخاطبان روبرو خواهند شد .این هم شرح کوتاهی از بازارچههای برپا
شده در سالهای قبل:
بازارچه خیریه نوروزی در برج میالد

برج میالد تهران در آســتانه نوروزســال  90و بــه منظور کمک و
حمایت از معلوالن ذهنی اقدام به راه اندازی بازارچه خیریه کرد.
این بازارچه خیریه نوروزی با مشارکت بلندترین برج ایران ،بانوان
نیکوکار غرب تهران وهمچنین بخشهای خصوصی از  10اســفند به
مدت  5روز در محل گذرگاه برج میالد برپا بود.
در این بازارچه خیریه ،اقالم مختلف و مورد نیاز نوروزی شهروندان
از جمله البســه ،زیور آالت ،مواد شوینده و ...به فروش رسید تا درآمد
فــروش آن به انجمنهــای خیریه معلوالن برای کمک به این قشــر
واگذار شود.
بازارچه خیریه نوروزی مؤسسه رعد

در آســتانه ســال نو هر ســال بازار نیکوکاری رعد در هفته سوم
اسفندماه برگزار میشود.
در ایــن بازار معمو ٌال اجناس و لوازم عید نوروز عرضه میشــود ،اما
در سالهای اخیر عالوه بر شیرینیجات محلی و شهرستانها ،وسایل
سفره هفت سین ،گل ،شمع ،زیورآالت ،پوشاک،کیف و کفش ،وسایل
بهداشتی  -آرایشی و لوازم خانگی ارائه شده است .غرفههای تولیدات
و آثار هنری كارآمــوزان و هنرجویان رعد ،اجناس اهدایی نیكوكاران
و تامین مایحتــاج نوروزی خانوادهها از جمله شــركتكنندگان این
بازارچه محسوب میشوند.
بــا تالش گروههای همیاری بانوان و جوانــان و به همت جمعی از
نیكوكاران بازارچه خیریه نوروزی مجتمع آموزشــی نیكوكاری عواید
مــادی این بازارچه همچون ســالهای گذشــته در امــور آموزش و
توانبخشی معلوالن جسمی حركتی به مصرف می رسد.
نمایشگاه عکس و کارت پستال مؤسسه پیام امید

موسســه خیریه پیام امید ،اولین نمایشگاه عکس و کارت

مؤسسه کهریزک

در مؤسســه کهریزک که از قدیمیترین نهادهای خیریه در ایران
اســت ،آغاز سال نو ،شــور حال خاصی دارد .پرستارانی که یک سال
تمام وظیفه خدمت به ســالمندان و معلوالن را دارند ،شــب عید تک
تک اهالی کهریزک را به سالن اجتماعات کهریزک میآورند تا آمادهی
تحویل سال شوند و در این جشن سهیم باشند .این لحظهای است که
بسیاری از ساکنین کهریزک ،پیری و معلولیت را فراموش میکنند و
مثل همهی ایرانیان شاد هستند و زندگی میکنند.
و مؤسسه مهرآفرین
مهرآفرین آذرماه سال  84متولد شد و از نوروز  ،1385شادی را در
هنگام عید به خانهی مددجویان تحت پوشــش آورد .در این سالها
در آستانهی آغاز سال نو سبد ارزاق ( برنج ،روغن ،گوشت ،قند ،شکر،
حبوبات ،رب گوجه فرنگی) ،پوشــاک ( کیف ،کفش ،بلوز ،شــلوار) و
بســتههای فرهنگی و آموزشی ( نشریه همراز ،کتاب و  )...که بخشی
از آن با کمک یاوران مهرآفرین تهیه شده بود ،میان مددجویان تحت
پوشش مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین توزیع میشد .همچنین مبالغی
به صورت نقدی توســط یاوران به حســاب مددجویان تحت حمایت
مؤسسه واریز میگردید.
سال گذشته ،کتایون ریاحی ،سفیر مهرآفرین برای توزیع کمکهای
مهرآفرین به استانهای محروم کرمان و هرمزگان سفر کرد و در طول
دو روز ســفر خود ،ضمن آشــنايي از نزديك با مشكالت مددجويان
تحت پوشــش و تعدادي از نيازمندان مناطق محروم اين دو اســتان،
هدايا و كمكهاي ياوران مؤسســه نيكوكاري مهرآفرين را شخص ٌا به
دست آنها رساند.
سالهای قبل نیز در دفاتر شعب مهرآفرین در تهران و شهرستانها
نزدیک عید شــور و حالی برپا بود .از روزهای پیش از توزیع مایحتاج
نــوروزی که همکاران ما شــبانهروزی و با دل و جان تالش میکردند
تا نیازمندیهای مددجویــان را تهیه و آماده تحویل کنند تا روزهای
توزیع که دفاتر پر میشد از مددجویانی که هرکدام با دستی پر ،دلی
شــاد ،لبی خندان و دعای خیری که بدرقه راه مهرآفرینان میکردند،
به ســوی خانه رهسپار میشــدند تا مثل سایر هموطنان سال نو را با
شادی و امید آغاز کنند.
و اکنون  7سال است که کودکان مهرآفرین هم در کنار خانوادهشان
برخوردار میشوند از لذت چیزهای کوچکی مثل:
بوی عیدی ،بوی توپ ،بوی کاغذ رنگی ،بوي اســكناس تا نخورده
الي كتاب ،برق كفش جفت شده تو گنجهها...
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ویژهی نوروز

ویژهی نوروز

حاجی فیروز ما و بابانوئل آنها
چرا حاجی فیروز گدایی میکند و بابا نوئل هدیه میدهد؟ عمو نوروز ما
کجاست؟

با نزدیک شــدن به ایام نوروز ،مسألهای که توجه ما را در خیابانها
به خود جلب میکند ،افراد ســیاه چردهای هستند که با دایرهای در
دست در حال رقصیدن و البته بیشتر گدایی کردن هستند.
این افراد که به حاجی فیروز معروفند ،همانهایی هســتند که اگر
چهرهشان را بشناسید ،حتما آنها را در حال اسپند دود کردن یا تمیز
کردن شیشه ماشینها در هفتههای پیش دیدهاید.
این است چهره سمبلیک امروز پیامآور نوروز؟!
اگر دقت کنید ،در کشــورهای غربی ،پیام آور تحویل سالشان بابا
نوئل اســت؛ بابانوئلی که بزرگترها بچههایشان را به امید هدیههای
او میخواباننــد و بچهها به امید دیدن جایزههــای بابانوئل از خواب
برمیخیزند.

در نزدیکی کریسمس در برخی میادین شهر و کنار پاساژها افرادی
هســتند به شــکل بابا نوئل که هدیه میدهند .در صورتی که اینجا
بیشــتر یاد گرفتهاند هر جا حاجی فیروز دیدند ،از دور نگاه کنند که
مبادا حاجی فیروز پولی از آنها بگیرد.
بابا نوئل در حقیقت کشیشــی به نام ســن نیــکالس ،اهل آناتولی
بــوده (قرن چهارم میالدی) که به دلیل هدیه دادن به فقرا شــهرت
پیدا کرد ه و امروزه تبدیل به نماد جشــنهای کریسمس و سال نو در
بسیاری از کشورهای غربی و حتی شرقی شده است.
حاجي فيروز و عمو نوروز شــخصيتهاي نوروز مي باشند .حاجي
فيروز پرچمدار ســنت از راه رسيدن بهار است .او صورت خود را سياه
ميكند و لباس قرمز برتن دارد .ميخرامد و ميرقصد و روح شادي و
نشــاط را در تمام نقاط شهر و روستا ميپراكند .عمو نوروز ،پيرمردي
است كه لباس سنتي ايرانيان قديم را دربردارد و نمادي از سال جديد

است .عمونوروز به كودكان هديه ميدهد و با
دادن پول ،شيريني و تخممرغرنگي دل آن ها
را شاد ميكند.
گسترش بابا نوئل و فراموشی عمو نوروز
مســعود احمدی مدیر شــبکه تهران ،در
رابطه با زنده نگهداشتن سنتهای نوروزی می
گویــد :بابانوئل یك كپی و بــدل از عمونوروز
ایرانــی اســت ،غربیها بدل خودشــان را به
شــكلهای مختلف به كل دنیا تحمیل كردند
ولی ما نتوانســتیم عمونــوروز خودمان را كه
نماد مهربانی ،محبت ،ســامتی و نیكوكاری
ایرانیان است به دنیا معرفی كنیم.
نوروز میراث بزرگ ایران فرهنگی است كه
مرزهای آن تا تركســتان چین ،تاجیكستان،
ارمنستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،قرقیزستان،
تركیه و از سوی دیگر تا شبه قاره هند و قلب
آفریقا كشیده شدهاست.
قلمــرو ایران فرهنگی كه قلمرویی بســیار
وسیع است درواقع قلمرو عمونوروز نیز هست،
رسالت ما در رسانه این است كه بیشتر به این
ســنت كهن كه امروز ثبت جهانی شده است
توجه كنیم  .رســانه در این زمینه فضای كار
زیادی دارد و میتواند در قالبهای انیمیشن،
فیلــم ،ســریال ،برنامههــای گفتوگومحور،
تركیبی و غیره به این موضوع بپردازد.
عمو نوروز نماد شــخصیت ایرانی و نشــانه
آمدن بهار است ،در مقابل عمونوروز در روایات
كهن ایرانی «ننه سرما» است زمانی كه «ننه
ســرما» سرما را با خود میبرد؛ عمونوروز خبر آمدن بهار را میدهد و
سپس «میر نوروزی» میآید.
عمــو نوروز در حكایات و مســتندات تاریخی نماد یك تغییر فصل
اســت ،در ایران باستان وقتی آهنگ هســتی ضربان زندگی میگیرد
نشانه آمدن عمو نوروز بوده است.
ما این شــخصیت را به طور دقیق میشناسیم ولی منابع و مصادیق
درباره آن خیلی كم اســت ،اگر ما بخواهیم داســتانهایی كه درباره
عمونوروز وجود دارد را بررسی كنیم میبینیم كه با منابع بسیار كمی
مواجه میشویم.
احمدی مدیر شــبکه تهران می گوید:كانون پرورش فكری كودكان
و نوجوانان در حدود ســال  1353بود كه كتابــی با عنوان قصههای
عمونوروز منتشــر كرد ولی دیگر رها نمود و ادامه نداد ولی در مقابل
درباره «بابانوئل» چهقدر كتاب نوشــته شده و چهقدر فیلم و سریال
ساخته شده است و چهقدر این فیلمها از شبكههای مختلف در سراسر
دنیا پخش شده اســت ،این یك تهاجم فرهنگی غرب به شرق است.
تهاجم فرهنگی غربی كه بابانوئل خودش را سدهها پس از اینكه عمو
نوروز ما وجود داشته ارائه كرده است.
ریشهی فیروز
ایشــتر ایزد بانوی باروری و زایش در اســاطیر بین النهرین ،برای
دیــدن خواهر خود به جهــان زیرین یا همان دنیای مردگان ســفر
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میکند ،ولی متوجه میشود که برای او دیگر
بازگشــتی نیست .پس از فرو شــدن ایشتر،
زایش و باروری بر زمین باز میایســتد ،کنایه
از آغاز زمستان و خدایان در صدد چارهجویی
برمیآیند؛ سرانجام موفق میشوند آب زندگی
را به دســت آورند و بر ایشــتر بپاشند .اما بنا
بر قانون سرای مردگان ،ایشتر باید جانشینی
برگزیند تا او را به جای خود به جهان زیرین
بفرستد .ایشتر شــوهر نگون بخت خود «دو
موزی» را که از بازگشــت او ناخشــنود بود،
برمیگزینــد .جامه ســرخ به تــن دوموزی
میکنند ،روغن خوشبو به تنش میمالند ،نی
الجورد نشان به دســتش میدهند و او را به
جهان زیرین میکشانند .دوموزی ایزد نباتی
اســت که با رفتنش به جهان زیرین گیاهان
خشک میشــوند .پس چاره چیست؟ خواهر
دوموزی نیمی از ســال را به جای برادرش در
سرزمین مردگان به سر میبرد تا برادرش به
روی زمین بازآید و گیاهــان جان بگیرند(...
دوموز همان فیروز است).
به نظر زنده یاد مهرداد بهار ،اسطوره شناس،
حاجی فیروز بازمانده آیین ایزد شهید شونده
اســت و مراسم سوگ سیاوش نیز نموداری از
همین آیین است .چهره سیاه او نماد بازگشت
از جهــان مردگان و لباس ســرخ او نیز نماد
خون سرخ سیاوش و حیات دوباره ایزد شهید
شونده و شادی او شادی زایش دوباره آنهاست
که با خود رویش و برکت میآورند.
از ســوی دیگر گفته میشــود حاجي فيروز مردي است كه لباس
هاي قرمزرنگ به تن ميكنــد ،در خيابانها ميچرخد و ميخواند و
ميرقصد .او در شــب عيد يك دايره زنگي به دست ميگيرد و همراه
با يك يا دو تن ديگر در همهجا ميگردد و شادي و نشاط ميپراكند .
گفته ميشــود كــه او و همراهانش نمادي از يك ســنت كهن در
آذربايجان هســتند .اين ســنت «قيشــدان چيخديم» (از زمستان
خارج شدم) نام داشــت و براساس آن حاجي فيروز در خيابانها آواز
ميخواند تا به همه خبر دهد كه بهار آمده اســت و زمستان به پايان
رسيده است .در مقابل اين همه شادي و نشاط كه حاجي فيروز براي
مردم به ارمغان مي آورد ،آن ها نيز پول و شيريني و هداياي ديگر به
او ميدادند .تاريخچه ظهور حاجي فيروز به درســتي معلوم نيست اما
در تمــام متوني كه به آيين هاي نوروزي در جاي جاي ايران در طول
تاريخ اشــاره كرده اند از حاجي فيروز و عمو نوروز نيز ذكري به ميان
رفته اســت .در تمام مناطقي نيز كه زماني تحت سلطه ايران بوده اند
حاجي فيروز چهره آشنايي است.
نظر برخى محققان در مورد انتخاب رنگ صورت و پوشــیدن لباس
ســرخ ،بر این اســت كه این انتخاب خود نمادى از یك تحول عظیم
طبیعى اســت .این كه بهار شكوفههاى سرخ را در میان سیاهى سرما
ارمغــان مىآورد ،الهامى براى طراحى صــورت و لباس حاجی فیروز
است .صورت ســیاه شده وى نمادى از سیاهى سرماى زمستان است
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و لبــان و لباسهاى ســرخش نمادى از بهار كه بر پیكره این ســرما
مىنشــیند و حركات و آواز خواندنش نیز دلیلى بر همین ادعاســت.
گویــا این كار در قدیم به عهدهی غالمان ســیاه بود كه به علت طرز
تلفظ ناقص و نامأنوس واژهها و طبع شادى طلبشان ،مردم را به خنده
و شادى و امید وا مىداشتند.
جالل ســتاري ،حاجي فيروز را نويددهنده عيــد نوروز می داند و
توضیــح میدهد« :حاجي فيروز يعني به اســتقبال عيد نوروز رفتن.
رنگ ســياه رويش ،سياهي مرگ و زمســتان و قرمزي لباسش رنگ
زندگي و بهار است .شــخصي بهصورت دوده ميمالد و لباس قرمزي
بــه تن ميكند و با نام حاجي فيروز ،دايره زنگي ميزند و نويد آمدن
عيد ميدهد .رنگ قرمز لباس او رمزي از آتش عشق است و اين رنگ
مقابل روي سياهش است كه او را خوار و بيمقدار نشان ميدهد».
وي حاجي فيروز را به سياه تخته حوضي و مبارك خيمهشببازي
مشــابه میداند و عنوان میکند « :ســياه يا مبارك ،با روي ســياه و
لباسي قرمز ،با اينكه حاجي و ارباب خانه را از دست مياندازد و همه
را مسخره ميكند ،خوشنيت است و هميشه دختر حاجي را به مراد
دل ميرســاند .دختر حاجي هميشــه دچار نامادري بدكاريست كه
ســياه يا مبارك او را از چنگ ايــن نامادري ميرهاند .او قدم مباركي
دارد و حاجــي فيروز كــه ادامه همين مبارك بــودن مبارك خيمه
شببازي و سياه تخته روحوضي اســت ،به استقبال نوروز ميرود .او

ویژهی نوروز

آدميست كه به ظاهر خوار و خفيف ولي خوش نيت است».
ســتاري درخصوص ريشــه و قدمت حاجي فيــروز گفت« :قدمت
حاجي فيروز مشــخص نيست .هرچه هست ريشهاش در اين است كه
پرسوناژهايي حقير در مقابل شــاهان و بزرگان ظالم با فراهم آوردن
اســباب مسرت ميايســتند و اين همان تقابل خير و شر در اساطير
ايران است .نبردي كه ميان اهورا و اهريمن ديده ميشود و در مبارك
و سياه و حاجي فيروز هم وجود دارد .حاجي فيروز ،عشقيست كه با
نوروز ميآيد و تجلي احســاس خوبي است كه در مقابل بدي ظلمت
قرار ميگيرد».
عمو نوروز
در فرهنگ ایرانی ،عمو نوروز پیر مرد مهربانی است كه هرسال روز
اول بهار ،فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو را به مردم دنیا خبر می دهد.
در داستانهای قدیم ایرانی آمده است :
پیرزنــی در یك خانه ی كوچك بــه تنهایی زندگی میكرد .حیاط
خانهی او پر از درختان میوه و گلهای رنگارنگ بود .او خیلی دوست
داشــت كه عمو نوروز را ببیند .او هر سال چند روز قبل از آمدن بهار
حســابی خانه تكانی میكرد .روز اول بهار صبــح زود از خواب بیدار
میشد و حیاط را آب و جارو میکرد.
پیرزن لباسهای نو و تمیز می پوشــید .او ســفره هفت ســین را
درایوان خانه پهن میكرد و در ســفره ســیب ،سنبل ،سكه ،سنجد،

سیر ،سركه و سبزه میگذاشــت .پیرزن در كنار سفره به انتظار عمو
نوروز مینشست.
اما مثل هر سال ،پیرزن از خستگی زیاد به خواب میرفت ،و وقتی
بیدار میشــد كه عمو نوروز بعد از خوردن شــیرینی واستراحت در
كنار ســفرهی هفت سین رفته بود تا آمدن بهار را به مردم شهر ها و
روســتاهای دیگر خبر بدهد .عمو نوروزمثل سالهای قبل شاخه گلی
هم روی ســفرهی هفت ســین پیر زن به یادگار گذاشته بود .پیر زن
برای دیدن عمونوروز میبایست یك سال دیگر صبر كند.
مي گويند اگر عمو نــوروز و پيرزن ،همديگر را ببينند دنيا به آخر
ميرســد و چون هنوز دنيا به آخر
نرســيده اســت ،عمو نوروز و ننه
پيرزن همديگر را نميبينند و هيچ
وقت هم نخواهند ديد.
داســتان عمو نوروز  ،داستانی
عاشقانه اســت  .عمو نوروز منتظر
زنی است  .آنها می خواهند با هم
ازدواج کننــد  .این داســتان می
تواند بــه آن ازدواج مقدس الهه و
شــاه مربوط باشد .در واقع آن زن
بی نام ( ســال ) عاشق عمو نوروز
اســت و آن الهه هم عاشــق شاه
است  .عمو نوروز نماد کسی است
که برکت می دهد  ،حاال شــاه یا
هر کس دیگر و آن زن هم منتظر
عمو نوروز است .
البته در این مورد دو دسته افسانه وجود دارد:
در بعضی از افسانهها ننه ســرما یا همان پیرزن قصه و عمو نوروز،
هیچگاه همدیگر را مشــاهده نمیکنند و زن هیچوقت در زمان آمدن
عمو نوروز بیدار نیســت؛ آن قدر خانه را ُرفتــه و روبیده و کار کرده
که خوابش بردهاســت ،زن صاحب خانهاست و مرد مسافر؛ و این سفر
همیشه ادامه دارد.
در مورد دیگر تمام موارد مشــابه است با این تفاوت که عمو نوروز
و ننه ســرما همدیگر را فقط در آخرین لحظات تغییر سال میبینند و
شانس با هم بودن را فقط در آن زمان دارند.
حاجی فیروز یا تکدیگری
اما امروزه ،روزهای آخر ســال ،حاجی فیروزها ،جای گل فروشها
و آدامس فروشهای ســر چهارراه ها را مــی گیرند .حاجي فيروزها
در كوچه و خيابان دايره مي زننــد و البهالي اتومبيلها ميچرخند
و آمدن بهار را نويد ميدهند .اين رســم در روزگار ما به تكديگري
كاهش يافته و رنگ و لعاب اســطورهاي و تاريخي خود را از دســت
داده است.
سال گذشــته خبرآنالین عکس دختری که رو سیاه کرده بود و با
لباس قرمز حاجی فیروز در یکی از چهارراه های تهران پرسه می زد،
منتشر کرد که با واکنش های مختلف مخاطبانش مواجه شد.
کاربران بســیاری از فقری که این دختر را مجبور به نقشآفرینی
به جای حاجی فیروز کرده است ،نوشتند و انتقادهایی به مسئوالن و
مدیران دولتی داشتند.
بگــو مگوی کاربرانی هم به خاطر اصالت حاجی فیروز و عمو نوروز
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و بابانوئل باال گرفت .اینکه اصال حاجی فیروز همان بابانوئل است یا
بابانوئل ،نمونه خارجی عمو نوروز قدیمی ما ایرانی هاســت .اصال چرا
بابانوئل هدیه میدهد و حاجی فیروز ،عمال گدایی میکند؟
مثال" :همه چیز ما یه ایرادی داره ،حتی حفظ کردن سنتهامون،
بابانوئــل در کشــورهای اروپایــی بــا دادن هدیه بــه بچهها باعث
خوشحالیشون میشــه ،ولی اینجا شب عید گلفروش و لبو فروش و
شیشه پاکن سر چهار راه تبدیل میشن به حاجی فیروز".
هرچند این نظر ،پاســخی هم داشت" :هیچ ایرادی نداره .بده چهار
تا آدم نیازمند اینجا هم دل مردمو شاد میکنن و هم زن و بچشونو
نون میدن؟؟؟؟؟؟بعدم معادل بابا
نوئــل اروپایی هــا حاجی فیروز
نیســت و معادلش عمــو نوروز
هســت که از کســی هــم پول
نمیگیره".
اما نظر تلخی هم بود" :واســه
نونه !واســه نونــه ! که یه کم تو
بخندی !!"
کاربرانــی هم بودند که کمک
کــردن بــه حاجــی فیروزها را
مصداق ترویج تکــدی و گدایی
میدانســتند .یکی از آنها نظر
دادهاست "واقعاً متأسف شدم چرا
باید یک خانم جهت سیر کردن
خانواده دست به همچین کاری
بزند چرا باید تورم به این حد برسد چرا یکی از این مسئولین شهامت
گفتــن واقعیت را ندارند حقوق کارگر  %10افزایش می یابد پول آب
و برق گازو بنزین "%40
کاربری هم نوشــته" :از فردا باید از مسئولین بخوایم که چند واحد
فقیر شناســی برای دانشجو ها قرار بدن تا در آینده مردم کشورمون
فقیر واقعی از جعلی راحت تشخیص بدن و بدونن که برای کدمشون
بیشتر دل بسوزونن"
مخاطبی هم نوشــته" :دوســتان عزیز من در سال  78دختری در
کالس داشــتم که گاه گداری به مدرســه می اومد بــا پیگیری ها
گفتند کــه تنها یک مادر بزرگ پیری داره کــه باید از اون مراقبت
کنه  ،یک روز به طور اتفاقی دیدم که در یه جایی از این میدونهای
شــهر داره گدایی میکنه من از خجالتم خودم را قایم کردم و انصافا
و خدا وکیلی هرچی با مدیر مدرسه پیگیری کردیم نتیجهی مثبتی
از مسئولین آموزش و پرورش نگرفتیم؛ چون فقر بیشتر از اون چیزی
بــود که ما فکــرش رو میکردیم  .این خانم کــه داره به قول بعضی
دوســتان "حاجیه فیروزه " است شاید هم یکی از اون بچههایی باشه
که آرزوی درس و تحصیل و مدرســه برای همیشــه باید سر دلش
بمونه".
اما اینکه این ســنت در کنار ســایر ســنتهای نــوروزی تا چه
اندازه در آســتانه فراموشی است ،مجال وســیعتری می طلبد ،ولی
حداقل میتوان به این نکته اشــاره کرد که رسانهها به بهانهی چنین
مناسبتهایی موظف به معرفی این سنتها و زنده نگه داشتن آنها
برای نسل نو میباشد .نسلی که به واسطه کمکاری مسئولین و هجوم
فرهنگ غرب ،با سنتهای اصیل ایرانی بیگانه شدهاست.
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بخش دوم :حوزهی برنامهنویسی و نرمافزار

از تأسیس مؤسسه مهرآفرین مدت زمان زیادی نمیگذرد؛ اما مسئوالن و دستاندرکاران مهرآفرین از ابتدا
به دنبال استفاده از روشهای نوین و شیوههای خالقانه جهت گسترش این مؤسسه بودهاند .در شمارهی قبل
با مســئوالن وبسایت مؤسسه صحبت کردیم و این بار در بخش دوم آشنایی با واحد فناوری اطالعات ،پای
توگوی ما را در اینجا میخوانید.
صحبت بهبود برزین مسئول واحد انفورماتیک مهرآفرین نشستیم .گف 

لطفا خودتان را معرفی کنید .چه مدت است با مهرآفرین همکاری میکنید؟

بهبود برزیــن ،متولد  ،69/4/4فوق دیپلم نرم افزار و دانشــجوی
کارشناسی رشته مهندســی نرم افزارهستم .حدود  4سال هست که
با مهر آفرین همکاری میکنم؛ در  3ســال اول به عنوان برنامهنویس
و در  9ماه اخیر مسئول واحد انفورماتیک این مؤسسه هم میباشم.
حدود  9ســال هســت که در زمینهی آیتی کار میکنــم .در
د ر
حقیقت از دوران مدرســه  3ماه تابســتان،
دوران هنرســتان و بعــد از هنرســتان
مشــغول به کار بودم .در حال حاضر
در چند شــرکت مختلف مســئول و
کارشناس آیتی هستم.

در مورد حوزه فعالیتتان در مهرآفرین توضیح دهید.

در مهرآفرین برنامه نویسی انجام میدهم و همچنین مسئول شبکه
و امور فناوری اطالعات هستم.
چگونه با مهرآفرین آشنا شدید؟

حدود  4ســال پیش بود .مؤسسهی مهرآفرین برای مدیریت بهتر و
دقیقتر صندوقهای نیکوکاری یک نفر برنامهنویس نیاز داشــت تا با
طراحی یک نرمافزار جامع کمک کند تا فعالیت های این بخش دقیق
و راحت انجام شود .در آن زمان یکی از همکاران مهر آفرین که با هم
آشنایی قبلی داشتیم؛ بنده را معرفی کردند.
در خصوص وظایف و فعالیتهایی که در این واحد انجام میدهید برای

روز به صورت اتوماتیک وارد سیستم میشود .مث ٌ
ال اطالعات مهرآفرین
ما توضیح دهید.
در این واحد بیشترین سعی ما الکترونیکی کردن ارتباط مؤسسه با ساعت  2هر شب به روزرسانی میشود.
یاوران و افراد تحت پوشش میباشد.
آیا در حوزهی برنامهنویسی و فناوری اطالعات با مؤسسات خیریه دیگری
در واقع قصد داریم با ثبت ســابقهی کمکهــا و درج اطالعات در
همکاری داشتید؟
سیســتم کامپیوتری نظر یاوران عزیز را جلب کنیم و در آنها اعتماد
بله .مؤسســه خیریه حضــرت فاطمه زهرا (س) ،مؤسســه خیریه
بیشتر ایجاد کنیم .در مورد ســایر فعالیت های این واحد میتوان به
ثبت اطالعات مددجویــان و گزارشگیریهای مدیریتی و همچنین نیکان ،مؤسســه خیریه انجمن حامیان خیریــه حضرت فاطمه زهرا
(س) ،مؤسسه خیریه یاس ،مؤسسه خیریه حضرت رقیه (س)
مدیریت اطالعات صندوقداران و یاوران مؤسسه اشاره کرد.
کمی راجع به نرم افزاری که شــما تهیه کردیــد و در مهرآفرین مورد
استفاده قرار میگیرد ،توضیح دهید.

من دو نرم افزار مختص مهرآفرین نوشتم:
 -1نــرم افزار یکپارچه مددجویان کــه کلیه اطالعات مددجویان و
یاوران آنها را شامل میشود
 -2نرم افزار مدیریت صندوق صدقات
با اســتفاده از این دو نرمافزار مدیریت اطالعات به شــیوهی دقیق
و اصولی در مهرآفرین انجام میشــود و این مســئله کمک میکند تا
فعالیتهای انجام شده در مهرآفرین به شیوهای کارا و اثربخش انجام
شود.
نرمافزار جامع دیگری هم طراحی کردهایم برای ارتباط مؤسســات
خیریــه با یکدیگر .در واقع هدف اصلــی طراحی این نرم افزار ،توزیع
عادالنــهی کمک های مردمــی بین نیازمندان بودهاســت .اطالعات
مددجویان مؤسسات در این سیستم ثبت میشود و قابلیت جستجوی
مددجو بر اســاس کد ملی در این سیســتم وجود دارد .این سیستم
کمک میکند تا مددجوهایی که از چندین مؤسســه کمک میگیرند
شناسایی شوند ،دریافتهای آنان محدود گردند و به جای آنها افراد
بیشتری بتوانند از خدمات حمایتی خیریهها بهرهمند شوند.

آیا این واحد ،به غیــر از طراحی نرمافزار ،فعالیتهــای دیگری انجام
میدهد؟

بله .پشتیبانی سختافزاری و نرمافزاری از سیستمهای کامپیوتری
مؤسسه از دیگر فعالیتهای این واحد هستند.
عمدهی مشــکالتی که در این واحد با آن مواجه هســتید چه مواردی
هستند؟

مهمترین مشــکلی که وجود دارد مربوط به آموزش و پیشبرد نرم
افزارها میباشــد .معمو ٌال مقاومت در قبال دیجیتالی شــدن و اصو ٌال
تغییــر بین کارکنان وجود دارد .جابهجایی اپراتورها و نیاز به آموزش
مجدد نیز کمی کار را مشکل میکند.
نویســی واحد فنــاوری اطالعات در جهت
برنامههای آتی بخش برنامه
ِ
پیشبرد اهداف مهرآفرین چیست؟

قرار شــده یک نســخه کامل تحت وب برای نمایش قســمتی از
اطالعات مددجویان جهت یاوران آماده شــود تا یاوران بتوانند از این
طریق مددجویان را برای سرپرستی انتخاب کنند .همچنین بتوانند از
وضعیت مددجویانی که سرپرستی میکنند باخبر شوند.
آیا مهرآفرین هم در این سیستم عضویت دارد؟
یک نســخه تحت وب برای صندوق صدقات آماده شود که یاوران
بله .مؤسسه مهرآفرین و مؤسسه فاطمه زهرا اولین مؤسساتی بودند صندوق درگیر تلفنزدن نشــوند و مستقیم در وب سایت درخواست
که اطالعات خود را در اختیار ما قرار دادند .من فکر میکنم که همین قلک جدید یا تخلیهی قلک دهند.
مســئله نشان از شــفافیت عملکرد این دو مؤسسه دارد .اطالعات هر
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گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1391
واحدمددکاری-شعبهتهران

حمایت درمانی و معرفی به بیمارستانها از طریق واحد
مددکاری:
معرفی به بیمارستان بهمن و ارجاع به پزشکان مختلف  9 :نفر
معرفی به بیمارستان لقمان و ارجاع به پزشکان مختلف 10 :نفر
معرفی به چشم پزشک  68نفر و دریافت  18 frame:نفر
ازجمله اقدامات انجام شــده در این دو بیمارســتان جراحی ،فیزیو
تراپی  ،اســکن  ،انجام آزمایشها  ،ام آر آی ،شارژ باطری قلب و سایر
کارهای پزشکی بوده که رایگان انجام شدهاست .
با توجه به این مســئله که هزینههای عمــدهی درمان مددجویان
از طریق کارگروه پزشــکان تأمین میگــردد ،اما پرداختیهای واحد
مددکاری 90،565،000ريال بوده است .
ذکر نمونههایی از بهبودیافتگان در مهرآفرین
ا.ح

مشاورهی حقوقی
پس از بررسی مشــکالت مددجویان واحد مددکاری 11 ،خانواده
را جهت مشــاوره حقوقی و در صورت لــزوم دریافت خدمات الزم به
قسمت مربوطه ارجاع داد که در ذیل بهطور نمونه به شرح مختصری
از وضعیت دو خانواده مذکور میپردازیم.
م .ر

خانمی جوان که همسرش حین انجام کار دچار سانحه و فوت شده
بــود و بهدلیل عدم آگاهی از قانــون کار و بیمه  ،کارفرما حقوقش را
پرداخت نمیکرد پس از دریافت مشــاوره و خدمات حقوقی  ،تمامی
حقوق قانونی خود را مطالبه و دریافت کرد.
مراجعه به مؤسسه
تعداد مراجعین به مددکاری تهران در سه ماهه اول در سال 58 ،91
زن بدسرپرست یا بیسرپرست بوده که  9نفر از ایشان به خیریههای
ذی ربط ارجاع داده شده  14 ،خانوار جزء گروه هدف مهرآفرین نبوده
و  35خانوادهی باقیمانده پس از بررســی و انجــام تحقیقات الزم با
شرط همکاری جهت ارتقاء سطح آموزشی ،بهداشتی و فرهنگی تحت
حمایت قرار گرفته اند .
خانوادههای پذیرش شــده پس از تایید خواربار دریافت نموده و در
لیست دریافت مستمری ماهیانه با توجه به نوع و مقدار نیازشان قرار
گرفتند .
ودیعه مسکن
از بین خانوادههای پذیرش شده در بهار 9،خانواده با مشکل مسکن
روبرو بوده که با پرداخت  60،000،000ريال به  8خانواده مشــکالت
حل گردید و با کمک یاوران مشکل نفر آخر هم برطرف خواهد شد.
معرفی بهکار و اشتغالزایی
از بین مددجویان تحت حمایت  110خانم معرفی بهکار شــدهاند و
اکنون در وضعیت بســیار مساعدتری ازلحاظ اقتصادی و روحی بهسر
میبرند .

ا.ب

خانمــی  36ســاله دارای دو کودک محصل ،که همســرش بعد از
سرقت چکهای امضا شدهی وی  ،از چکها استفاده کرده و خانم را
به شــدت با مشکل روبرو کرده بود  .مهرآفرین وی را به واحد حقوقی
ارجاع داد و با کمک وکال مشکالت ایشان برطرف شد و همسر مددجو
روانهی زندان گردید.
معرفی به خیریه ها به همراه نتیجهی مطلوب :

پســر بچه ای پنج ســاله که والدینش از یکدیگر جدا شــده  ،هر
دو اعتیاد به کراک و شیشــه داشــتند .کودک پس از تولد  ،توســط
مادربــزرگ نگهداری شــد  .اما پس از مدتی بــه دیابت و قارچ پیش
روندهی ریه مبتال گردید  .دورهی درمان شش ماه و استفاده از هجده
شــربت ،هر یک به مبلغ هفــده میلیون و پانصد هــزار ریال بود که
 675،000،000ریال از آن توسط یاوران پرداخت گردید .
ا.آ

 30ســاله ،مطلقه  ،دارای دو کودک زیر پنج ســال؛ مســتأجر با
خانهای مملو از ســاس و موریانه  .کودکان از نیش حشــرات در امان
نبودند ودیعهی مســکن خانواده یک میلیــون تومان بود که به دلیل
عدم پرداخت اجاره بها به اتمام رسیده بود 25،000،000 .ریال بابت
ودیعهی مســکن به خانواده پرداخته شد و خانهای نه در تهران بلکه
در زادگاه مددجو به منظور امنیت بیشــتر خانواده برای ایشــان تهیه
گردید .
ارجاع به واحد روانشناسی
پس از بررسی  ،تأیید و انجام کار کارشناسی بر روی خانوادهها در
صورت مشاهدهی هر گونه اختالل و مشکالت روحی ،فرد مورد نظر
به دکتر روانشناس و در صورت لزوم روانپزشک ارجاع داده شد  .از
بین مراجعین و تحت حمایت قرار گرفتهها  35نفر مراجعه به واحد
نامبرده داشتند که به این منظور مبلغ 3،620،000ريال هزینه شد
که این رقم با تخفیف باالیی که گرفته شد به این میزان رسید.
گزارش مالی سه ماهه اول واحد مددکاری دفتر تهران
/

نـشـریــهی (داخـلــی) اجـتـمــاعـی -فـرهـنــگــی
مـؤسـسـهی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر
زمستان91
23 24
شــمـــارة پــیـــاپــی

17

توضیحات:
 )1گزارش فوق مربوط به واحد مددکاری دفتر تهران می باشد.
 )2این گزارش به استثنای مستمری ماهیانهی مددجویان ،مربوط
به  35خانواده تحت پوشش قرار گرفته در سه ماههی اول سال 91در
تهران میباشد.
)3گزارش واحد شهرســتانهای تحت پوشــش موسسه در جدول
فوق نیامده که متعاقباً اعالم خواهد شد.
)4میانگیــن مبلغی که مهرآفرین برای هــر خانواده  4نفره تهرانی
هزینه میکند ماهیانه حدودا ً  3.400.000ريال می باشد.
تهیه و تنظیم:
فرشته خواجوئی نژاد
مسئول واحد مددکاری مهرآفرین
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البته یک نفر از ایشان مبلغ چهارده میلیون ريال نقدی دریافت کرد.
ارجاع به واحد روانشناسی :
پس از بررســی ،تأیید و انجام کار کارشناســی بر روی خانوادهها
و مشــاهدهی هر گونه اختالل و مشــکالت روحی ،فرد مورد نظر به
دکتر روانشــناس و در صورت لزوم روانپزشــک ارجاع داده شــد.
از بیــن مراجعین و تحــت حمایت قرار گرفتههــا  60نفر مراجعه به
واحد مددکاری داشــتند که برای آنان مبلغ  6،640،000ریال هزینه
گردیده ،که این رقم با تخفیف باال محاسبه شدهاست.
گزارش مالی سه ماهه دوم واحد مددکاری دفتر تهران

مراجعه به مؤسسه
تعداد مراجعین به واحد مددکاری تهران در ســه ماهه دوم ســال
 59 ،91خانواده بدسرپرســت یا بیسرپرست بوده که 21خانواده از
ایشــان به مراکز حمایتی ذی ربط ارجاع داده شــد 19 ،خانواده جزء
گروه هدف مهرآفرین نبوده و  19خانوادهی باقیمانده پس از بررســی
و انجام تحقیقات الزم با شــرط همکاری جهت ارتقاء سطح آموزشی،
بهداشتی و فرهنگی تحت حمایت قرار گرفتند .
خانواده های پذیرش شده پس از تأیید سبد ارزاق دریافت نموده و
در لیســت دریافت مستمری ماهیانه با توجه به نوع و مقدار نیازشان
قرار گرفتند .
از بین خانوادههای پذیرش شــده در تابستان15 ،خانواده با مشکل
مســکن روبرو بودند که با پرداخت 107،500،000ريال به  6خانواده
مشــکل مذکور حل گردید و  9خانوادهی باقی مانــده نیز در انتظار
کمکهای یاوران هستند.
معرفی بهکار و اشتغال زایی
از بین مددجویان تحت حمایت مهرآفرین 5،زن سرپســت خانوار
معرفی بهکار شــدهاند و اکنون در وضعیت بهتری ازلحاظ معیشتی و
روانی هستند.
مشاورهی حقوقی
پس از بررســی مشــکالت مددجویان واحد مــددکاری  5خانواده
را جهت مشــاوره حقوقی و در صورت لــزوم دریافت خدمات الزم به
قسمت مربوطه ارجاع داد که در ذیل بهطور نمونه به شرح مختصری
از وضعیت یک خانواده میپردازیم.
ن .ا
خانمی  38ساله ،مطلقه ،دارای دو فرزند؛ وی پس از جدایی ادامهی
تحصیل داده و پس از گرفتن مدرک دیپلم مشغول بهکار شده بود ،در
خانهی پدری با شرایط سخت زندگی میکردند؛ اما رضایت داشتند .
وی در زمان تأهل ،از طریق دادن ســفته ضمانت همسرش را کرده
بود و اکنون مجبور به باز پرداخت شــده بود .این مسئله خانواده را به
شدت با مشکل روبرو کرد؛ که پس از معرفی به وکیل ،این مورد حل
و فصل گردید.
معرفی به خیریه ها به همراه نتیجهی مطلوب

نام موسسه

تعداد ارجاع دهندگان
(به خانوار محاسبه شده)

زنجیره امید

4

موسسه دهش پور

2

امدادگران عاشورا

5

توانا حرکت

6

فاطمه زهرا

4

جمع کل

21
اهداء وسایل منزل

گاز

2

یخچال

3

کمد

1

فرش

2

حمایت درمانی و معرفی به بیمارستانها از طریق واحد
مددکاری:
معرفی به بیمارستان رازی و ارجاع به پزشکان مختلف 2 :نفر
معرفی به بیمارستان فارابی و ارجاع به پزشکان مختلف 3 :نفر
معرفی به بیمارستان شهید رجایی به پزشکان مختلف 5 :نفر
معرفی به بیمارستان امیراعلم به پزشکان مختلف 7 :نفر
معرفی به چشم پزشک 64 :نفر
و دریافت  frameعینک 46 :نفر
ازجمله اقدامات انجام شــده در این دو بیمارســتان جراحی ،فیزیو
تراپی ،اســکن ،انجام آزمایشها ،ام آر آی ،شــارژ باطری قلب و سایر

کارهای پزشکی بوده که رایگان انجام شدهاست .
هزینههــای عمدهی درمان مددجویان از طریق کارگروه پزشــکان
تأمین میگردد؛ اما درنهایت ،هزینههای پرداخت شــده برای درمان،
121،900،000ريال بودهاست.

خدمات انجام شده

هزینه ها (ریال)

مستمری ماهیانه مددجویان

691،030،000

کمک هزینه خواروبار

110،000،000

کمک هزینه مسکن

107،500،000

خرید لوازم منزل و جهیزیه

30،740،000

کمک هزینه درمان

121،900،000

کمک هزینه مشاوره روانشناسی

6،640،000

آزاد سازی زندانی

14،000،000

جمع کل (ریال)

1،081،810،000

ذکر نمونههایی از بهبودیافتگان در مهرآفرین:

ن.ا
خانمی  38ســاله که همســرش بیماری روانی مزمــن دارد و تنها
دخترش به وســواس شدید مبتال شده اســت .صاحبخانه بهدلیل به
تعویق افتادن اجاره بها و به اتمام رسیدن ودیعه ،حکم تخلیهی منزل
را گرفته بود .مهرآفرین با پرداخت ســی میلیون ریال مســکنی برای
خانواده تهیه کرده و به این طریق مشــکل عمدهی ایشان حل گردید
و حمایت ،همچنان ادامه دارد.
ک.ر
خانمی  36ســاله که در کودکی دچار ســانحهی سوختگی شده،
همســری از کار افتاده و دختری دیپلمــه دارد .دختر وی که بهدلیل
مشــکالت اقتصادی خانــواده و علیرغم قبولی در دانشــگاه بهناچار
مشغول بهکار شده تا شاید بتواند بخشی از هزینهها را تقبل کند ،وی
دچار افســردگی شده و به شدت تحت فشار بود .در این شرایط مالک
تقاضای بیســت میلیون ریال وجه نقد و یا جابجایی خانواده را داشت
که دوباره با کمک مهرآفرین و پرداخت وجه مشکل مرتفع گردید .
ا.ن
خانمی  40ســاله که در گذشتهی نه چندان دور وضعیت اقتصادی
مساعدی داشته و در سطح نسبتا خوبی از رفاه زندگی میکردهاست.
اما بهدلیل بحرانهای اقتصادی ،همســرش نیز با مشکل مواجه شده
و پــس از آن روانهی زندان گردید .پــس از صحبتهای پیدرپی با
طلبکاران ،ایشــان رضایت داده باز پرداخت به صورت قســط باشد و

توضیحات:
)1گزارش فوق مربوط به واحد مددکاری دفتر تهران می باشد.
 )2این گزارش به استثنای مستمری ماهیانهی مددجویان ،مربوط
به  19خانواده تحت پوشــش قرار گرفته در سه ماهه ی دوم سال 91
تهران میباشد.
)3گزارش واحد شهرســتانهای تحت پوشــش مؤسسه در جدول
فوق نیامده که متعاقباً اعالم خواهد شد.
 )4میانگیــن هزینههایــی که مهرآفرین برای هــر خانواده  4نفره
تهرانــی با توجه به تورم انجام میدهــد ماهیانه حدودا ً 4.400.000
ريال میباشد.
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دکتر اقلیما؛ مدرس اولین دوره
آموزشمددکاریمهرآفرین

مهرآفرینان آینده

اولین دورهی کالسهای آموزش مددکاری با همکاری شــهرداری
منطقه  3و در مرکز خدمات اجتماعی شــهرداری برگزار گردید .این
کالسها از روز دوشــنبه  5تیر  91آغاز شد و  15نفر از داوطلبان در
این دوره شــرکت داشتند .فاطمه دانشــور مدیر عامل مهرآفرین در
خصوص برگزاری این دوره ،میگوید:
"این دوره ها جهت راه اندازی شبکه مددکاری طبق یکی از بندهای
قطعنامه سمینار سال  89مهرآفرین برگزار میشود .طبق نظر اساتید
علمی و پژوهشــگران ،معضالت اجتماعی راه حلهای اجتماعی نیاز
دارد و برای حل این معضالت یکی از راهکارها ایجاد شبکه مددکاری
اســت .از آنجایی که موسسه مهرآفرین شبکهی گسترده ای از یاوران
دارد ،ما برای جذب یاوران داوطلب فراخوان دادیم تا کسانی که مایل
به شرکت در دورهها هســتند ،ثبت نام کنند ،آموزش ببینند و پس
از ارزیابــی نهایی و تأیید صالحیت ،پرونده ها را تحویل بگیرند .طبق
اســتاندارد مددکاری ،هر  13پرونده باید یک مددکار داشته باشد تا
فرصت رســیدگی به وضعیت خانوادهها وجود داشــته باشد .در حال
حاضر در مهرآفرین هر مددکار مســئولیت پرونــده  150خانواده را
دارا میباشــد و در این شــرایط مددکار نمیتواند به صورت جامع و
کامــل به خانواده ها رســیدگی کند .ایــن دوره در واقع اولین دوره
برگزار شــده برای داوطلبینِ همکاری به صورت افتخاری اســت که
انجمن مددکاری ایران با ریاســت دکتــر اقلیما – پدر علم مددکاری
ایــران -برای آموزش داوطلبین اعالم آمادگــی کرد .بعد از گذراندن
این دوره ،داوطلبان یک گواهی آموزشــی دریافت میکنند که هم به
تأیید مهرآفرین و هم به تأیید انجمن مددکاری ایران میرسد و پس
از آن ،ایــن افراد اجازه دارند تا پرونده ها را دریافت نمایند .ما حداقل
نیاز به  20مددکار دانا و آگاه داریم و امیدواریم که از طریق فراخوان
و برگزاری این دورهها بتوانیــم نیروی مورد نیاز را تأمین کنیم .پس
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از آن این دورهها را برای حضور مددکاران در شهرســتانها و مناطق
محروم هم برگزار میکنیم و شــروع به آموزش مددکاری به بومیان
همــان مناطق مینماییم .کار اصلی را بــرای جامعه هدف ما مددکار
انجام میدهد .در واقع این مددکار اســت که نیاز فرد را شناســایی
میکند و تشــخیص میدهد که مددجو چه خدماتی ( مالی ،پزشکی،
مشاوره ای )...،باید دریافت کند .بسیاری از اقشار آسیبپذیر حتی از
حقوق خود و حداقل امکاناتی کــه در جامعه وجود دارد و میتوانند
از آن بهره ببرند آگاه نیســتند و همیــن ناآگاهی ها در برخی موارد
ضربات جبران ناپذیری به آنان میزند .بنابراین وجود مددکار در کنار
این خانوادهها میتواند باعث نجات زندگی آنها شود ،چرا که نهادها و
ارگانهــای خدمتگزار را به آنان معرفی کرده و پل ارتباطی را برقرار
مینماید و حقوق زنان و کودکان را به آنان یادآوری میکند .به همین
ترتیب این شبکه مددکاری باید گســترده شود تا به ازای تمام افراد
آســیب پذیر مددکار ماهر وجود داشته باشد و به این ترتیب از میزان
آسیبها کاسته شود".
دکتر اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران مدرس این دوره میباشد.
دکتر اقلیما در سال  70از فرانسه به ایران بازگشت و طرح کارشناسی
رشــته مددکاری را نوشت و با تمام مشکالت رشتهی مددکاری را که
پس از انقالب منحل شده بود دوباره احیا کرد.
وی در اولین جلســه برگزار شــده در خصوص تاریخچه مددکاری
در ایــران ،خصوصیات یک مددکار ،اصول مشــاوره و  ...صحبت کرد
و بــا داوطلبین به بحث و تبادل نظر پرداخت .برگزاری جلســات در
روزهای چهارشــنبه و شــنبه  7و  10تیرماه ادامــه یافت .دورههای
بعدی در ســطوح باالتر و به صورت تخصصی در زمینهی خانوادههای
بدسرپرست برگزار خواهد شد.

22

نـشـریــهی (داخـلــی) اجـتـمــاعـی -فـرهـنــگــی
مـؤسـسـهی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر
زمستان91
23 24
شــمـــارة پــیـــاپــی

مهرآفرینان آینده

نگذاشتید
خاموش
شوند

در صفحهی نخست وبسایت مهرآفرین ،بخشی با عنوان «
نگذاریم خاموش شوند» وجود دارد .واحد مددکاری مؤسسه
مهرآفرین با توجه به آگاهی از وضعیت مددجویان ،شرح حال
کسانی را که بیش از دیگران به کمکهای فوری نیاز دارند ،برای واحد
فناوری اطالعات مهرآفرین ارسال میکند .شرح حال این افراد برای
مدت زمان مشخصی در این قسمت سایت قرار میگیرد و نیکوکاران و
یاوران میتوانند از طریق پرداخت آنالین یا واریز به شماره حساب به
هر میزان که تمایل دارند به این نیازمندان کمک کنند .شرح حال چند
تن را که از همین طریق یاری شدند ،در اینجا بخوانید.

قرص ماه صورت
مبینا کامل شد
شــاید یکی از زیباترین لحظههای زندگی دیدن
خنده از ته دل یک کودک باشــد .حاال تماشای کودکی که
به فلج صورت مبتــا بوده و با کمک مهرآفرینان دوباره میتواند
لبخنــد بر لب داشــته باشــد ،ارزندهترین
پاداش برای یاورانی اســت که این کودک را
یاری کردند.
خبــر عمل موفقیــت آمیز مبینا شــادی را
بــه دلهای مهرآفرینــان آورد .مبینا از ته دل
کودکانه خندید و ما هم در کنار او لبخند زدیم.
مبینای کوچک که مشــکالت خانوادگی نیز
گریبانگیرش بود ،در اثر یک ســرما خوردگی
به فلج صورت دچار شــده بود؛ به طوری که
ماهیچههــای نیمی از صــورت وی از کار
افتاده بودنــد .با حمایت یاوران و تالشهای بیشــائبهی دکتر
قارچهای ریه اش
گوشــه و پس از چندین عمــل موفقیت آمی ِز پیوند رگ و
راه نفس را بسته بودند
ماهیچه توانســت بار دیگر ســیمای زیبای خود را
اميرعلي دو روزه بود كه مادر تنهايش گذاشت؛
بازیابد.
ناخواســته در خانهاي چشــم گشوده
بــود كه جایی براي مهــر در آن نبود .پدر
در شــبانههاي خود بيراههها را ميپيمود و مادر
هم همراهيش ميكرد؛ آن دو اعتياد شــديد داشتند .در
حاليكه مادر از اعتياد و ســوء تغذيه رنج ميبرد ،امير علي
را به دنيا آورد و براي هميشه رفت .پدر هم خيلي وقت بود
كه بــه كارتن خوابي رو آورده و تــرك خانه كرده بود .امير
علي به خاطر شــرايط جســماني نامناســب مادر ،مبتال به ديابت و مشكل تنفسي به دنيا
پا گذاشــته بود .مادر بزرگ مســن و از كار افتادهاش او را پناه داد؛ ولي او خود محتاج
و اما بعد...
بود و دردمند .اما امیرعلی ،عالوه بر رنج بردن از عوارض ديابت و مشــكالت تنفسي،
پس از قرار گرفتن داستان درد و
مبتــا به نوعي قارچ پيش رونده در ريههاي خود نیز بود .مادر بزرگ براي تكميل
رنج امیرعلی کوچک بر روی وبســایت
درمان چيزي در بساط نداشت؛ ناچار او را از بيمارستان مرخص كرده و به خانهي
مهرآفرین ،یاوران و نیکوکاران برای کمک
محقر خود آورد .به توصيهي پزشــكان بيمارستان مسيح دانشوري او بايد در هر
به امیرعلی ابراز آمادگی کردند .امیرعلی
هفته از شــربتي به نام  POSACONAZOLEبراي جلو گيري از پيشــرفت
با کمک های یاوران تحت درمان است
اين بيماري اســتفاده میکرد كه قيمت آن مبلغــي در حدود یک میلیونو
و شرایط بسیار بهتری نسبت به قبل
هفتصدوپنجاههزار تومان بود؛ مبلغی كه پرداخت آن هيچگاه در توان مادر
دارد.
بزرگ نبودهاســت .او چشمبهراه مه ِر مهرآفرينان بود تا درد و رنج بي
پايان نوهي كوچكش را التيام بخشــد .نــوهای كه در هنگامی
که زمان بازيها و شــيطنتهاي كودكانهاش بود ،در
هر لحظه به علت درد شديد آرزوي مرگ
ميکرد.
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رانده شده از خانه خدا
قصه تلخــی بود قصهی زندگــی یگانه؛ که د ِر
خانهی خدا را هم به رویش بسته بودند.
قصه زنی که شوهرش زمانی نانآور خانوادهی پرجمعیتش بود.
مــردی که نان بازوهای خویش را میخورد و کم یا زیاد چرخ زندگی را
میگردانــد؛ تا این که روزگار روی دیگری به
او نشــان داد .یک روز در هنگام کار از ناحیه پا
صدمه دید و برای همیشــه خانه نشین شد.
مجبور شد دار و ندار خود را خرج کند
تا زندگی یگانه و چهار فرزندش
و اما بعد...
را تأمین کند .به دلیل نداشتن
سرگذشــت یگانــه بــر روی
ودیعه برای مســکن مدتی
سایت مهرآفرین قرار گرفت و یاوران
بــا خانوادهاش در مســجد
مهربان با کمکهای خود مهرآفرین را
زندگــی میکرد؛ اما کار به
یاری کردند تا با تهیهی ودیعه مسکن،
جایی رســید که از خانهی
ســرپناهی برای این خانواده فراهم
خدا هــم جوابــش کردند
کند.
و دیگــر در مســجد هــم
نمیتوانســت بماند .وقتی که از خانــهی خدا هم جواب
شــد ،تنها امیدش بعد از خود خدا ،مهرآفرین و یاورانش
بودند تا حداقل ودیعه مســکن تأمین شود و بتواند با
خانوادهاش زیر یک سقف زندگی کند.

نونهال خمیده
 11ســالگی اوج طراوت و شادابی ،اوج هیجان و سرزندگی یک
پســربچه اســت .اما گاهی فقر ،این هیوالی اجتماعی می تواند تمام این
ســرزندگی را از بین ببرد و به جای آن درد و رنج را به یک کودک  11ســاله و
خانواده اش هدیه کند!
این هیوال این بار گریبان رضای کوچک را گرفته بود .پسری که به بیماری اسکولیز دچار
شده بود .این بیماری باعث میشود که ستون فقرات به یک سمت چپ یا راست انحنا پیدا کند.
در زمانی که رضا در ســن رشد قرار داشت ،انحنای بدن رضا افزایش یافت؛ همین مسئله سبب شد
درد زیادی باشد .رضای
تا رضا مجبور به تحمل
شــبها بــه راحتــی
کوچــک نمیتوانســت
نمی توانســت بنشیند،
بخوابد ،بیش از یک ربع
فقــرات باعــث وارد
همچنین انحنای ستون
و اما بعد...
نخاع شــده بود.
آمدن فشــار به ریه ها و
نیکوکاران تا حد امکان جهت
نمیشد ،امکان
در صورتی که رضا عمل
جمــعآوری مبلــغ مورد نیــاز برای
همیشه وجود
فلج شــدن رضــا برای
بهبودی رضــا کمک کردند .در نهایت با
شــده بــود؛
داشت .پدر رضا نیز بیکار
کمک آنان و همچنین حمایت و همیاری
پدرش در آن
مدیریت کارخانهای که
مؤسســه خیریه زنجیره امید ،مبلغ مورد
مشغول به کار بود ،یک قسمت از کارخانه – همان قسمتی که پدر رضا در آن کار میکرد-
نیاز بــرای عمل جراحــی رضا تأمین
را منحل کرد و او شــغلش را ازدســت داد .تنها لطفی که صاحبکار پدرش برای وی انجام
شد .از مؤسســه زنجیره امید برای
داد ،پرداخت حق بیمه بود.
همیاری با مهرآفرین بســیار
 110میلیون ریال هزینهی تهیه پروتز برای رضا بود .به این مبلغ ،دســتمزد جراح و
سپاسگزاریم.
سایر هزینه های جانبی و احتمالی را اضافه کنید.
زندگــی رضا در گرو این عمل جراحی بود .رضا می توانســت به زندگی
عادی خود ادامه دهد ،درس بخواند و به یک فرد ســالم در جامعه
تبدیل شود؛ یا این که با این درد تا آخر عمر بماند ،فلج
و سربار جامعه شده و به زندگی نیمه نباتی
خود ادامه دهد.
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قلب کوچک بیمار
فاطمه زهرا دختر کوچک  4سالهای است که از بیماری
های دردناکی رنج میبرد .وی همراه با خانواده اش در لرســتان
زندگی می کــرد؛ اما خانوادهاش به خاطر بیمــاری فاطمه زهرا و این
که وی مرتب باید تحت نظر پزشک میبود،
ناچار به مهاجرت به تهران شدند .دهلیز چپ
قلب فاطمه زهرا ســوراخ بــود و همچنین
ترشح هورمون رشد در بدن او به صورت
و اما بعد...
نرمال انجام نمیشــد که موجب شده
با حمایت یاوران هزینه درمان
بود وی بــه نرمی اســتخوان مبتال
فاطمه زهرا تأمین شد .اکنون وی
شود .خانوادهی فاطمه زهرا در یک
دوران نقاهت را پشت سر میگذارد.
خانه ســرایداری در تهــران زندگی
خانوادهی او نیز در شرایط بهتری
میکردنــد .پــدر فاطمــه زهرا 32
از قبل به سر میبرند.
ســاله و یک کارگر فصلی اســت که
از خونریزی معده رنج میبرد .مادرش
راحله ،به ناراحتی کبد و اعصاب مبتالست.
راحله تا مقطع لیسانس در دانشگاه تحصیل
کردهاســت؛ اما با توجه به مشکالتی که دارد و نگهداری از فاطمه زهرا
نمیتواند کار مناســبی داشته باشد .هزینه درمان فاطمه زهرا 4
میلیــون تومان و ماهیانه 500هــزار تومان نیز هزینهی
تأمین دارو برای تنظیم هورمون رشد بود.

دوقلوهای نابینا
مريم به همراه سه فرزندش در يك اتاق  24متري
محقر حوالي شــهريار زندگي ميكــرد ،ماهيانه مبلغ زیادی
جهت اجاره خانه میپرداخت و مشكل عمدهی وي درمان كودكانش
بود .بخشی از مشکالت مریم را از زبان خودش میخوانید.
مريم " :دخترم سارا سالم است و هيچ مشكلي ندارد؛ اما عباس و علي اصغر
پسران دوقلویم مادرزادي نابينا هستند .وقتي تازه به دنيا آمده بودند بايد عملشان
ميكردم كه به خاطر بيپولي نتوانســتم! بچهها شش سالهاند و امسال بايد در مدرسه
ثبتنام شوند.
كرده و من نتوانســتم برای
عباس چند بار تشــنج
خاطر همان تشــنجها چند
درمانــش کاری كنــم؛ به
ديگر قادر به صحبت کردن
رگ مغزش بســته شده و
از اين بابت است که اگر پول
نیست؛ تمام عذاب وجدانم
را تهيه ميكــردم ،بچه
بود و همــان زمان داروها
و اما بعد...
بزند .هزينهی داروهاي
حداقل ميتوانست حرف
بچه ها خيلي ســنگين است و من توانایي پرداخت این مبلغ را ندارم؛ همهي اينها
يك طرف ،اين كه براي خوب شــدن بچه ها اميدي هســت و من ناتوانم طرف
همانند موارد دیگــر ،بازهم یاورانِ
مهرآفریــن یــاری کردند و مریــم را با
دیگر .
کــوکان دردمنــدش تنها نگذاشــتند.
دکترهــا میگویند با عمل جراحی بچه ها خوب ميشــوند ،ميگویند 7
هزینهی درمان بــا کمک مهرآفرین
ميليون تومان نیاز است؛ اما من ندارم و نمي دانم چه كار بايد بكنم ؟"
و یاوران ،تأمین و اقدامات جهت
سرگذشــت مریم از زبان خودش بر روی وبسایت مهرآفرین
درمان این کــودکان آغاز
قــرار گرفت و عکس عبــاس و علیاصغر نیز ضمیمه
شد.
آن شد.

مهرآفرینان آینده
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درمسیربهبودیوتوانمندسازی
مختصری از شرح حال بهبودیافتگان

در مؤسسهی مهرآفرین ،خانوادههایی تحت پوشش هستند که به خاطر شرایط و نامالیمات زندگی در معرض خطرناکترین
آسیبهای فردی و اجتماعی قرار دارند .مهرآفرین به پشتوانهی یاوران بزرگوارش به یاری این افراد میشتابد و تا حد
امکان تالش میکند تا از آنان در برابر آسیبها و خطرات حمایت کند .سرگذشت چند تن از کسانی که با کمک مهرآفرین
در مسیر بهبودی و توانمندی قرار گرفتند را در این بخش میخوانید.

روزنهی امید در قعر تاریکی

اکرم از آن دســته زنانی بود که دست روزگار ،گلچینی از مصایب و
مشکالت را در دامنش گذاشتهبود!...
اکرم مطلقه بود؛ با دردســر از شــوهری که جز اذیت و آزار چیز
دیگری برای وی و فرزندانش نداشــت ،جدا شــدهبود .وی صاحب دو
فرزند اســت ،اما یکی از این کودکان با بیماری سرطان چشم دست و
پنجه نرم میکرد .برای اکرم غم آب شــدن تدریجی فرزند در مقابل
چشمانش یک طرف بود و درد بیپولی و ناتوانی از پرداخت هزینههای
درمانی در طرف دیگر .اکرم درآمد ثابتی نداشت؛ در تأمین خوراک و
پوشــاک خود و بچهها هم مانده بود ،چه برسد به هزینههای سنگین
شیمی درمانی! در همین اوضاع و احوال ،کاسهی صبر صاحبخانه هم
لبریز شد .او که نتوانست با نداری اکرم و عقبافتادن کرایه خانه کنار
بیاید ،چند تکه اثاث خانه را هم به خیابان ریخت .اکرم کام ً
ال درمانده
شــده بود و ناامید؛ اما همیشــه خدایی هســت که در اوج ناامیدی،
روزنهی امیدی را برایت باز میکند تا راه خود را بیابی و به روشــنایی
برسی .روزنهی امید اکرم ،آشنایی با مهرآفرین بود...
با کمک مهرآفرین ،اکرم ابتدا از بیخانمانی نجات پیدا کرد؛ ســی
میلیون ریال بابت پول پیش یک خانه فراهم شــد و اکرم با فرزندانش
به آنجا نقل مکان کرد .ماهیانه دو و نیم میلیون ریال اجاره خانه اکرم
توســط مهرآفرین پرداخت میشــود .با تأمین هزینههای بیمارستان
توســط مهرآفرین ،دختــر بیمار اکرم مراحل شــیمی درمانی را طی
میکند تا خواست خدا چه باشد...
مســتمری ماهیانه و خواربار فصلی نیز مثل سایر مددجویان تحت

پوشش مؤسسه ،به اکرم و فرزندانش تعلق میگیرد تا حداقل امکانات
یک زندگی سالم و محیطی برای رشد و بالندگی بچهها فراهم باشد.
اکرم همچنین در حرفهی خیاطی دستی بر آتش داشت ،اما ناتوان
از خریــد چرخ خیاطی بــود .مهرآفرین یک چــرخ خیاطی حرفهای
زیگزالدوز برایش فراهم کرد و او مشغول به کار شد تا زندگی تازهای
همراه با آرامش را با فرزندانش تجربه کند.
آزادی یک پدر
درد دارد پــدر بودن...
وقتی دســتانت خالی
اســت و شــرمندهی
دخترت میشوی ...که
نتوانی حتــی برایش
عروســکی بخری تا با
آن کودکی کند...
تلخ است که مجبور
میشوی برای اینکه
غــم را در چشــمان
دختــرت نبینی پیش
هر کسی سر خم کنی ،پول قرض کنی ،چک بکشی و بعد...
رنج اســت که به خاطر همان چک دو میلیون تومانی تو را دستبند
بزنند و به زندان بفرســتند و تو دیگر دختــرت را گاه و بیگاه آن هم
از پشــت شیشهی اتاقک مالقات – اگر بشــود -ببینی .این که دختر
هفت سالهات آنقدر به تو وابسته باشد که غم نبودنت را تاب نیاورد و
بیمار شود؛ بیماری روحی ،آن هم برای دختر کوچکی که فقط هفت
سال دارد...
این پدر مســتأصل و از همه جا رانده شــده دیگر پناهی جز خدا
نداشــت .مهرآفرین اما وسیلهای شد از سوی خدا ،تا پدر را به آغوش
خانواده بازگرداند.
با پیگیریهــای مهرآفرین و صحبت با طلبکار ،وی راضی شــد تا
نصف پول را از مهرآفریــن دریافت کند و مابقی بدهی نیز به صورت
اقساط توسط مهرآفرین پرداخت شود.
حاال دختر کوچولوی مهرآفرین ،سایهی پدر را بر سر خود میبیند،
شرایط روحیاش رو به بهبودی است و مهرآفرین همچنان در کنارش
میماند تا او آیندهی بهتری را پیش روی خود ببیند.
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مخروبهای که خانه شد

مردی که قرار بود یک عمر تکیهگاه و پناهش باشــد ،زندگی را رها
کرد و او را بی سرپناه ،با دخترش تنها گذاشت.
فاطمه پس از آنکه شوهرش ،او و تنها دخترش را ترک کرد ،روزگار
سختی را میگذراند .برای آن که سرپناهی داشته باشد در گوشهای از
پارکینگــی با دیوارهای خراب و نیمهکاره در ورامین بیتوته کرده بود.
صاحبخانه با این حال از او کرایه میخواســت ،قصد داشت آنجا را
تعمیر کند و اجاره دهد .از آنجایی که فاطمه توانایی پرداخت اجاره
خانه را نداشت ،صاحبخانه او را جواب کرد.
فاطمــه مانده بود و همان ســقف نصفه و نیمه کــه آن را هم از او
دریغ میکردند .بدون سرپناه با یک دختر کوچک چه کار میتوانست
انجام دهد؟!
مهرآفرین پناه فاطمه و دخترش شد.
سی میلیون ریال به عنوان پول پیش به صاحبخانه داده شد و وی
با همان پول ،پارکینگ را تعمیر و تبدیل به مکان قابل سکونتی برای
زندگی نمود و فاطمه در همان خانه ماندگار شد.
از طرف مهرآفرین اجاره خانه ،مستمری ماهیانه و همچنین خواربار
فصلی به فاطمه پرداخت میشود.
همچنین لوازم منزل مثل تلویزیون ،یخچال و  ...هم برای این مادر
و دختر تهیه شد تا زندگی بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.
کمربند نجات

محمدمهــدی بیمار بود؛
این را میشد با یک نگاه
از ظاهــرش فهمید .بار
اولــی که با مادرش برای
تکمیل پروندهی خانواده
بــه دفتــر مهرآفریــن
مراجعــه کــرد ،مددکار
مهرآفرین علت خمیدگی
فقــرات
ســتون
محمدمهدی و دردی که
هنــگام راه رفتــن در
چهرهاش نمایان میشد
را از مادرش پرسید.
پاســخ مادر این بود:
مــادرزادی ،از بچگــی

مهرآفرینان آینده

همینطــور بوده ،ولی بزرگتر که شــد بدتر شــد ،تازگیا پا درد هم
گرفته ولی با این ویزیت دکترها و گرونی دارو که سر به فلک میزنه،
کی پولش میرسه ببره این بچه رو دکتر!
مددکار مؤسسه با هزینه مهرآفرین ،مادر را مجبور کرد که پسرش
را نزد پزشــک متخصص ببرد .تشخیص پزشک استفاده از کمربند و
کفش طبی بود که ده میلیون ریال هزینه داشــت .اگر محمدمهدی
هرچه زودتر اســتفاده از کفش و کمربند را شــروع نمیکرد ،ستون
فقرات کامل کج میشد ،محمدمهدی هم فلج میشد و دیگر حتی با
عمل جراحی هم نمیتوانست به زندگی عادی برگردد.
با کمک یاوران ،کفش و کمربند طبی تهیه شــد .محمدمهدی بعد
از اســتفاده از آنها خیلی بهتر از قبل شده و در انتظار زمان مناسبی
برای انجــام عمل جراحی با کمک مهرآفرین بهســر میبرد تا بتواند
بهبودی کامل خود را بازیابد.
خانهای برای وارث بیخانمان
همسر اول او دار فانی
را وداع گفت .کســی
نمیداند ازدواج دوم او
از روی عشــق بود یا
میخواست سایهای با
نام شوهر باالی سرش
باشــد .قصد او هر چه
که بود ،در نهایت این
دومی زندگی را برایش
جهنم کرد .شــوهرش
اعتیــاد شــدیدی به
مصرف مواد مخدر آن
هــم از بدترین نوعش
داشت؛ شیشه و کراک!
موادی که به جسم فرد معتاد آسیب شدیدی وارد و ذهن او را دچار
توهماتی میکند .بســیاری از همســر آزاریها و کودک آزاریها در
نتیجــهی مصرف همین مواد افیونی اتفاق افتاده و در موارد متعددی
منجر به مرگ انسانهای بیگناه و بیپناه شده است.
مهیــن در این وضعیت بحرانی بود که بــه مهرآفرین مراجعه کرد؛
وی دو فرزند دختر داشــت و بســیار نگران آنها بود .با بررسیهای
مهرآفرین مشخص شد که شوهر مهین تمایلی برای ترک مواد مخدر
نــدارد ،از طرفی اعتیاد او بــه قدری باال بود که دیگــر نه مهین ،نه
دخترانش امنیت جانی نداشتند.
بنابراین مهرآفرین کمک کرد تا مهین به ســرعت از شوهرش جدا
شود؛ از طرف مهرآفرین مستمری ماهیانه و خواربار فصلی به مهین و
دخترانش تعلق میگرفت ،اما دیگر خانهای برای ماندن نداشــت .تنها
داراییاش قطعه زمینی در پیشــوای ورامین بود که از پدرش به او و
برادرش به ارث رســیده بود .برادر مهین در آن زمین دو اتاق ساخته
بود و زندگی میکرد.
مهرآفرین کمک کرد و در طبقه باالی همانجا دو اتاق دیگر ساخته
شــد تا مهین در زمین پدری با حمایت برادرش و همراه با دخترانش
زندگی بدون ترس و در آرامش را تجربه کنند.

معنی معجزه را هر که بخواهد این است
امیدی که خداوند به ما ارزانی میکند بیش از یک احساس ساده
اســت ،امید واقعیت وجــود خداوند در کنار شماســت ،این امید را
میتوانید در هر موقعیتی احساس کنید .این را امیرحسین احساس
و در زندگی خود جاری کرد؛ امیرحســین بیست و سه سال دارد و
در شهرســتان تهران محله خاوران با مادر خــود زندگی میکند .
پدرش معتاد به شیشــه بوده و امیر حسین جز آزار و اذیت چیزی از
او ندیدهاست .هدف و انگیزه و دریافت حمایتهای مهرآفرین موجب
گردید که امیر حسین با وجود  96درصد معلولیت جسمی و حرکتی
موفق به خلق آثار هنری و اخذ دیپلم کار و دانش نیز بشود.
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نامههایمددجویان

به تو ،از تو مینویسم
  به تو ای همیشه در یاد...

در مؤسسه مهرآفرین روشهای متفاوتی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش وجود دارد .یکی از این
روشها حق سرپرستی است .در این حالت یاوران میتوانند یک کودک ،نوجوان یا خانوادهی خاص را تحت حمایت
مالی قرار دهند و با واریز ماهیانهی مبلغی  -که مؤسسه بر اساس گزارش کارشناسی مددکاری تعیین میکند -به
حساب مادر خانواده  -که سالمت او محرز شده اســت – آنها را در تأمین نیازهای اولیه ،آموزش ،هزینههای
تحصیل و  ...یاری کنند .یاوران و مددجویان میتوانند به واســطهی مؤسسه مهرآفرین به شکل غیر مستقیم با
یکدیگر در تماس باشند .یکی از شیوههای برقراری ارتباط ،نامهنگاری میان یاور و مددجو است که از طریق مهرآفرین این نامهها
رد و بدل میشود .در این شماره چند نامه را از میان نامههایی که مددجویان برای حامیان خود نوشتهاند ،برای انتشار در نشریه
انتخاب کردهایم .متن نامهها تا حد امکان بدون تغییر آورده شده است.
نسترن
بسمهی تعالی
با عرض ســام و خســته نباشــید به خانم و آقای محترم ،یاوران
عزیزم .من نســترن هســتم .امیدوارم من را یادتان بیاید ،من از شما
خاطرهی خوشی دارم .راستی حال شما چهطور است؟ امیدوارم ،حال
شــما هم خوب باشد ،من از شــما باید خیلی خیلی تشکر کنم چون
شــما حق زیادی گردن من دارید .اگر شــما و زحمتهایتان نبود،
ممکن نبود من االن در این وضعیت بودم!
راســتی میدانید دلیل من برای اینکه برای شــما نامه نوشتهام
چیســت؟ کمی حدس بزنید؟! من که االن نمیدانم شما چه حدسی
میزنید! ولی میخواهم خبر خوشی به شما بدهم ،من از بین اولهای
مدرســهمان انتخاب شــدم برای المپیاد ریاضی .مطمئنم االن حتماً
خیلی خوشحال میشــوید .میدانید که من با کمک شما عزیزان به
اینجا رســیدهام و با کمک شــما هم امیدوارم به مقامهای باالتری
دست یابم.
راســتی آن ساعتی را که به من هدیه دادید را به دستم میاندازم،
واقعاً از شما تشکر میکنم.
با تشکر و سپاس خدمت یاوران عزیزم
نسترن
به تاریخ 91/8/19
جمعه شب ساعت 19:44
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سحر
بسمهیتعالی

یاور عزیزم سالم
نمیدانم چگونه احساســاتم را که سرشار از عشق و مهربانی است
نسبت به شــما بروز دهم .من دانشــجوی ترم هفتم رشته مهندسی
صنایع با هزاران امید و آرزو هســتم ،آرزوی آیندهای درخشــان ولی
برای رســیدن به آن نیازمند کمک و یاری بودم که شــما یاور گرامی
این کار بزرگ را برای من انجام دادید و کمک کردید تا اسباب شرکت
من در کنکور ارشد برایم فراهم شود تا بتوانم درسم را تا مقطع دکترا
ادامه بدهم و خودم هم روزی همانند شــما یاور گرامی شوم .از زمانی
که خانواده  7نفری ما با مهرآفرین آشــنا شدهاست تحول بزرگی در
زندگــی خواهر و برادرانم ایجاد شدهاســت و انگیــزه آنها برای ادامه
تحصیل بیشتر شدهاست.
امیدوارم بتوانم در سایهی شما و مهرآفرین تا اوج بروم.
سحر -دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه شهید بهشتی

محمد

سالم یاور عزیزم
من محمدم
خیلی دوست داشــتم از جوانانی باشم که زیر سقف خانهای بدون
تشــنج زندگی کنم .اما خواســت خداوند بر این است تا با مشکالتی
روبرو باشم تا بیشتر ساخته شوم و من بر امر خداوند مطیع هستم .به
خاطر مســتأجر بودنمان ،درآمد بسیار کم و نداشتن پدر ،میبایست
بیشتر وقتم را کار کنم و با این حال توان پرداخت شهریه را نداشتم.
تا این که شــما یاور عزیز به من و خانوادهام کمک کردی ،شهریهی
دانشــگاهم را پرداختی و من نیز توانســتم در کالسها شرکت کنم.
اکنون از لحاظ روحی ،آرامش بیشتری دارم ،از اینکه این همه درس
خوانده بودم و اکنون نمیتوانستم به دانشگاه بروم سردردهای شبانه
امانــم را بریده بود .مادرم مرتباً مرا دلداری میداد ،اما در پشــت آن
چهرهی آرام ،غمش را در چشمانش میدیدم.
از شما ،مهرآفرین و خانم خواجویی بسیار سپاسگزارم؛ مهرآفرین
بود که ما اکنون سقفی باالی سرمان داریم و اکنون نیز شما و دستان
پر از مهرت را به گرمی میفشارم .تو را ندیدهام ،اما میدانم چهرهات
پر از محبت و مهربانی اســت .امیدوارم همیشه شادی در زندگیات
باشد و خداوند نظرش را از تو برنگرداند.
محمد
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مهدی

سالم
امسال سال سوم راهنمایی هســتم .تمام تالشم را خواهم کرد که
از عمری که از من ســپری میشود راضی باشم و از کسانی که مرا در
این را یاری میکنند نهایت قدردانی را دارم .ســال گذشته با گرفتن
باالترین معدل امیدوارم توانســته باشم لبخند شادی که شما بر لبان
من نشاندید ،من نیز با بهترین نمراتم و اخالق شایسته رضایت خاطر
مادرم و کســانی که مرا یاری کردهاند به دست آورده باشم .جملهای
که بتواند تشکر من از شما و یاور عزیز و مهرآفرین باشد ،همه خالصه
میشــود در یک کلمه :خدایا دست بندگانی که طعم مهربانی تو را به
ما چشاندند بگیر و یاری بده.
مهدی

ابوالفضل
به نام خدا
با سالم خدمت شــما عزیزم .من کودکی هســتم  9ساله ،نام من
ابوالفضل اســت .من خیلی چیزها دوست دارم .دوست داشتم من هم
پدر داشتم که هرچیزی میخواســتم برام میخرید .ای کاش مادرم
چشمانش میدید و مرا میدید و برایم دوچرخه دندهای میخرید .ای
کاش منم مثل امیرعلی کامپیوتر داشــتم .ای کاش یخچال خونمون
خراب نبود .و کاش من بزرگ میشــدم و برای مادرم برنج ،گوشت و
یخچال میخریدم و خوراکی و لباس میخریدم و به او پول میدادم.

ندا
به نام تک واژهی پرستش
بزرگترین ســام دنیا رو تقدیم میکنم به خوشقلبترین آدمای
دنیا...
امیدوارم هرجا که هســتید موفق و خوشحال باشید و ازتون بابت
اینکه شــادیهاتون رو با ما تقسیم میکنید ممنونم .شاید این تشکر
خیلی کوچیک باشــه ولــی میتونم با تمو ِم اطمینانــم بگم از ته ته
قلبمه...
بــا تموم وجود آرزو میکنم که روزی به حدی برســم که قدری از
زحمتاتونو جبران کنم شاید غیر ممکن به نظر برسه ولی من همیشه
غیرممکــن رو ممکن میدونم .امیدوارم با این نامه تونســته باشــم
منظورم رو برسونم .خیلی واضح بگم که خیلی خیلی دوستون دارم...
ندا

مونا
بسمه تعالی
با عرض ســام به خدمت یاور عزیزم .من دختری  12ساله هستم،
اســم من مونا است و امســال به دوم راهنمایی میروم .با اینکه شما
را از نزدیک ندیدهام خیلی دوســتتان دارم و دوســت دارم از نزدیک
ببینمتان و از شــما تشــکر کنم به خاطر همــهی زحماتی که برایم
کشیده اید و همهی دلخوشیهایی که به من دادهاید.
من ناامید بودم و شما با کارهایی که میکنید تنها امید من به آینده
هســتید .چون من مشکالت زیادی دارم .مثال بزرگترین مشکلم اینه
که مادرم به دستفروشــی میرود و آبرویم را جلوی همه ی دوستانم
میبــرد و برادرم که محمد جواد نام دارد و از من کوچکتر اســت را
بر ســر من و خواهرم که دو ساله است میاندازد .خواهر من به خاطر
مشــکالت زندگی خیلی گوشهگیر است .مشــکل دیگرمان این است
که پدرم معتاد اســت و من دوســت دارم او به کمپ برود .اما مادرم
میگوید ما پول غذای شــبمان را هم نداریم چه برســه به این که او
را بــه کمپ بفرســتیم و چون خانهی ما خیلی کوچک اســت من و
خواهرم نمیتوانیم درس بخوانیم .حتی موقع تماشای تلویزیون برادرم
تلویزیون را خاموش میکند ،حتی شبها که ما خوابیم با صدای گریه
و جیغ داداشم از خواب می پریم یا وقتی زودتر میخوابیم او ما را می
زند یا موهایمان را میکند و وقتی ما گریه میکنیم پدر و مادرم ســر
این موضوع هم دعوایشــان می شود و پدرم برای مدت زیادی به خانه
نمیآید .دعوای آنها ما را دیوانه کرده و ســر کوچکترین موضوع با
هم دعوا میکنند.
از بس به مادرم گفتم اسکوتر میخواهم خسته شدم .مادرم میگوید
پول آزمایشهای کلیهتان را که سالی دو بار است چگونه بدهم .خرج
مدرســه و خورد و خوراکتان را چطور؟ من میدانم پول دوتا اسکوتر
چهقدر گران است .چون فقط من نیستم که اسکوتر میخوام ،خواهرم
هم میخواد و وقتی میبینم دوستام همه چیز دارند حسرت میخورم
که چهقدر کودکیام حیف شــد و دیگر مثــل قبل عالقهای به درس
ندارم و در آرزوی یک تخت عروسکی برای خواهرم و یکی برای خودم
و یک اســکوتر و یک عروســکی که شیر میخورد و مای بیبی دارد و
دستشویی میکند و یک تلویزیون  LEDو یک پدر سالم و یک مادر
خانهدار و یک خانهی بزرگ ماندهام .چون اتاق ما  18متر اســت و پر
موریانه ،مورچه و سوسک است .گربه هم زیاد دارد .تا جایی که وقتی
از پلهها باال میرفتم پرید جلوم و من کلی گریه کردم.
اما تازگیها که وام ازدواج داییام را برداشــتیم ،میتوانیم به مدت
یک ســال از این خانه برویم ،اما من میترسم مادرم نتواند کرایه خانه
و پول وام را بدهد و ما دوباره مجبور شویم به این خانه برگردیم .حتی
گاهی هم شده وقتی پدرم ســ ِر گاز چرت میزند موهای او میسوزد
و وقتــی به او میگویم بهم پول بده میگه ندارم .خانهمان با نمهایش
باعث ناراحتی کلیهمان شــده و من از این موضوع خیلی ناراحتم .باز
هم به خاطر همهی زحماتی که برایم کشــیدهاید از شــما متشکرم و
برای سالمتیتان دعا میکنم که همیشه سایهتان بر سرمان باشد.
مونا
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واحد آموزش مهرآفرین ،تابســتان امسال نیز در تالش بود
تا مثل سالهای گذشته اوقات فراغت کودکان تحت پوشش
را با برنامههای مفرح و آموزشــی پر کند .در همین راستا با
همکاری مســئوالن برج میالد قرار شــد هرماه یک گروه از
بچههای مهرآفرین ،به همراه هنرمندان از برج میالد بازدید
داشته باشند و با قسمتهای مختلف آن آشنا شوند .گزارش
بازدید خرداد و تیر را در این شماره میخوانید.
بازدید اول با همراهی بهاره رهنما
روز شــنبه  20خرداد ماه  30 ،91تن از کودکان تحت
پوشــش مهرآفرین به همراه بهــاره رهنما هنرمند خوب
کشورمان از برج میالد بازدید کردند.
در این بازدید که با همکاری مسئوالن برج میالد انجام
گرفت ،حدود  30نفر از کودکان تحت پوشش مهرآفرین
به همراه بهاره رهنما و طوفان مهردادیان –دیگر هنرمند
خوب کشورمان -از بخشهای مختلف برج دیدن کردند.
بچههــا در بازدید از برج بهخصوص چشــمانداز برج به
تهران هیجان زیادی داشــتند .بهاره رهنما که رابطهی
خوبی با بچه ها دارد در اینجا هم با کودکان مهرآفرین
ارتباط عاطفی خوبی برقرار کرده بود .در شهرفرنگ در
البی برج ،طوفان مهردادیان با صدای دلنشــیناش از
تهران قدیم صحبت کرد و بچهها هم که این تصاویر را
همزمان در شهرفرنگ میدیدند تحت تأثیر قرار گرفته
و استفادهی الزم را بردند.

بازدید دوم با همراهی رضا یزدانی
روز شــنبه  17تیرماه  ،91دومین گروه از کودکان
و نوجوانان مهرآفرین شــامل  20نفر از دانش آموزان
مقاطع ابتدایی و راهنمایی از برج میالد بازدید کردند.
رضا یزدانی هنرمند محبوب کشــورمان که به دفعات
بــا مهرآفرین همراه بودهاســت ،این بــار نیز در کنار
بچههــای مهرآفرین از برج میــاد دیدن کرد .بچهها
ارتباط خیلی خوبی با رضا یزدانی برقرار کردند و رضا
یزدانی که بارها سالن میالد را با اجراهای بی نظیرش
به نهایت شــور و هیجان رســاندهبود ،ایــن بار کمی
آنطرفتر از سالنِ کنسرت ،بخشی از ترانههایش را در
محیط دوستانه و صمیمی با زمزمه برای بچهها خواند
تا هیجان را در چشمها و اشتیاق را در خندههای آنها
ببینیم .در این اردوی کوتاه در ابتدا اطالعاتی در مورد
بــرج میالد در اختیار بچهها قرار گرفت و پس از آن از
تراس باالی برج (رواق) بازدید شد .در ادامه به عنوان
پذیرایی ،بستههای تغذیه بین گروه توزیع شد و برای
حسن ختام ،بازدیدکنندگان کوچک به صرف بستنی
دعوت شــدند .رضا یزدانی نیز به هر یک از بچهها یک
عدد ســیدی اوریجینال آخرین آلبوم خود -ســاعت
فراموشی – را هدیه داد که باعث خوشحالی آنها شد.
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پله پله تا رسیدن به آرزوها
توگو با پرستو تهامی؛ جوان بااستعداد مهرآفرین
گف 

توانمندســازی زنان ،کودکان و نوجوانانِ سرزمینمان
،کلیدیترین بخش مأموریت مهرآفرین است .زیرا با
توجه به شــرایط امروز دنیا ،دیگر با کمکرسانی های
مقطعی و تنها برطرف کردن بخشی از نیازهای اساسی
برای مدتی کوتاه ،نمیتوان به ســاختن جامعه سالم امیدوار بود .اما
اگر فردی که نیاز به کمک دارد در جهت توانمند شــدن یاری شود،
نه تنها میتواند با عزت نفس زندگی خود و خانوادهاش را اداره کند؛
بلکه سر منشأ کمکرسانی و یاریگری جهت گروه دیگری از ناتوانان
اجتماعی میشود و این زنجیره تا ریشهکن شدن آسیبهای اجتماعی
گستردهتر خواهد شد .برای آشــنایی بیشتر با چگونگی عملکرد
مهرآفرین در این زمینه ،پای صحبت پرستو تهامی از دختران خوب
مهرآفرین نشستیم .پرستو دانشجوی سال اول است و با استعداد،
پشــتکار و اعتماد به نفس باالیی که دارد در آینده نه چندان دور
موجب افتخار خانوادهخود و خانواده بزرگ مهرآفرین خواهد شــد.
گفت و گوی ما را با این دختر جوان و موفق در زیر میخوانید:

در ابتدا از خودت برایخوانندگان نشریه بگو.

پرســتو تهامی هستم .ســال  1373در تهران متولد شدم .رشته
تحصیلی من در دبیرســتان ریاضی بود .در حــال حاضر در ترم اول
دانشگاه در رشته برنامهسازی مشغول به تحصیل میباشم.

چند وقت است که با مهرآفرین آشنا شدهای؟

حدود دو سال است که مهرآفرین را میشناسم و از خدمات مؤسسه
استفاده کردهام.
مهرآفرین در چه زمینههایی به تو کمک کردهاست؟

خب از نظر درسی خیلی به من کمک کرده؛ به غیر از این با تأمین
بســیاری از نیازهای دیگر ،از نیازهای اساسی مثل خوراک ،پوشاک،
درمــان و  ...گرفتــه تا برگــزاری کالسهای آموزشــی و برنامههای
تفریحی ،نقش پررنگی در زندگی من داشتهاست.
کمی دربارهی نحوهی کمکرسانی مهرآفرین در زمینهی تحصیلی توضیح
دهید.

کرده و اینجا در اختیار ماســت .امکان دارد ضعف ما با منابع کمک
درســی بر طرف نشود؛ ما میتوانیم با مسئول آموزش تماس بگیریم؛
ایشــان هماهنگ میکنند تا چندین ساعت – بسته به نیاز ما -معلم
خصوصی یا نیمه خصوصی داشته باشیم یا اینکه ما را در آموزشگاهها
ثبتنام میکنند.
به غیر از برطرف کردن نقاط ضعف در دروس مدرســه ،مهرآفرین
برای فراگیری ســایر مهارتهای مورد نیــاز هم به ما کمکمیکند.
بــرای مثال مدتی کالس زبان انگلیســی و کامپیوتر داخل مؤسســه
برگزار شــد و در حال حاضر هم از طرف مؤسسه مهرآفرین ،یادگیری
زبان و کامپیوتر را در آموزشگاهها ادامه میدهیم.
در کل نقش مهرآفرین در زندگی تو چه بوده است؟

مهرآفریــن به معنای واقعی نقش یک یاریکننده را در زندگی من
ایفا کرده و باعث شده من در همهی زمینهها رو به جلو حرکت کنم.
فکر میکنی اگر با مهرآفرین آشنا نمیشدی االن در چه موقعیتی بودی؟

بــه نظرم اگر مهرآفریــن نبود من هیچ وقت نمیتوانســتم به این
ممکن است ما در درسی ضعیف باشیم و احتیاج به کمک یا منابع
کمک درسی بیشتر داشته باشــیم .مهرآفرین کتابخانه خوبی فراهم ســرعت پیشرفت کنم .نمیگویم که حرکت رو به جلو انجام نمیشد؛
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اما مسلماً هرگز به شکل فعلی نبود.
چه شد که رشتهی برنامهسازی را برای
تحصیالت عالی انتخاب کردی؟

خوب من به کامپیوتر و رشتههای
مرتبط بــا آن عالقه زیادی داشــته
و دارم .برنامهســازی هــم یکــی از
زمینههای مرتبط با این رشته است
آیا کانون نخبــگان در این زمینه به تو
کمکی کرد؟

فکر میکنم آذر سال پیش بود که
من در تست هوش و سایر آزمونهای
کانون نخبگان شــرکت کردم .کانون
برای من رشتههای حقوق و مدیریت
را در الویت قــرار داده بود ،اما خوب
من آن زمان انتخاب رشته کرده بودم
و عالقه هم داشــتم؛ به همین دلیل
رشتهام را عوض نکردم.
دوستان دیگری هم داری که مثل تو از
خدمات مهرآفرین بهره برده باشند؟

به نظر من نمیتوان برای آرزوها ســقفی متصور شد .از طرفی باید
بله .من با بچههای دیگر مهرآفرین که شــرایط مشــابه من دارند
دوست هستم .با هم کالس میرویم و درس میخوانیم .خوب ،هوش با واقعیت منطبق باشــد .به نظر من باید پله پله جلو رفت و آرزوها را
بچهها باال اســت ،اما نیاز به کمک دارند تا پیشرفت کنند و مهرآفرین دستیافتنی کرد.
کام ً
اما همیشه باید یک چشم انداز از آیندهای دلپذیر وجود داشته باشد تا تو
ال این بستر را برای آنها فراهم کردهاست و همه راضی هستیم.

به غیــر از درس خواندن ،در حال حاضر چــه فعالیتهای دیگری انجام
میدهی؟

را برای رســیدن به آن ،به جنگیدن با مشکالت و تالش بیشتر ترغیب
کند .بسیاری از بزرگان از هیچ شــروع کردند و سرمایه اولیهی آنها
بلندپروازی ،انگیزه و تالش برای رسیدن به آرزوها بوده است.

به فراگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر مشغول هستم .یک مدت هم
ببینید از طرفی شما درســت میگویید .در یکی از کتابهایی که
از طرف بســیج به کالس کاراته میرفتم که با کالسهای مهرآفرین
تداخل داشــت و نتوانســتم ادامه بدهم .ســال پیش هم مهرآفرین از همیــن کتابخانه مهرآفرین به امانت گرفته بودم ،به لزوم داشــتن
دورههای آموزش والیبال بــرای ما برگزار کرد که االن چون مربی ما چشمانداز در زندگی اشاره کرده بود؛ این یک طرف قضیه است .اما از
سوی دیگر باز هم در یکی از کالسهای دکتر مکی که در همین دفتر
رفته ،متوقف شده ،اما قرار است مجدد برپا شود.
مهرآفرین برگزار شد؛ ایشــان به این نکته اشاره کردند که باید برای
فکر میکنی  10سال دیگر کجا هستی و چه کار میکنی؟
هراتفاقی هر دو جنبه خــوب و بد آن را در نظر گرفت .این آرزوهای
اتفاقاً یادم هســت که یک یا دوســال قبل بود؛ مهرآفرین برای ما بزرگ هم به همین صورت اســت؛ هم میتواند انگیزه ببخشــد ،هم
برنامهای گذاشته بود که در آن برنامه از ما میخواستند هدفهایمان اینکه اگر پیش نیاید باعث دلســردی بشــود .بهخصوص که در حال
را مشخص کنیم و  5سال آیندهی خود را ببینیم .آن زمان برای من ،حاضر وضعیت کشــور ما به گونهای اســت که آیندهی نزدیک را به
 5ســال آینده دور از ذهن بود؛ اما برای دو ســه سال بعد ،پیشبینی ســختی میتوان پیشبینی کرد چه برسد به آیندهی دور .به هر حال
کردم که دانشــگاه قبول شدهام ،درس میخوانم و یک کار خوب هم من فکر میکنم تا  5ســال دیگر را میتوانــم پیش بینی کنم و دلم
پیدا کردهام؛ اینها تا اندازهای محقق شدهاســت؛ حتی من یک مدت میخواهد تا آن زمان وضعیت کاری مناســب و درآمد خوبی داشــته
هم با معرفی از طرف مهرآفرین سر یک کاری در حوزه بازاریابی رفتم ،باشم ،به طوریکه حداقل بتوانم برای خودم یک ماشین بخرم.
اما درسهای دانشگاه سنگین بود و نتوانستم به کار ادامه بدهم.
سقف آرزوهای پرستو کجاست؟

ممنونیم که وقت خودت را در اختیار ما گذاشتی.

من هم از شما به خاطر این مصاحبه متشکرم.
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استقبال و پذیرایی شایسته
مؤسسه قوامین استان گیالن
از تیم فوتسال مهرآفرین

مهرآفرینان آینده

تیم فوتسال مهرآفرین تابســتان امسال تمرینات خود
را به طور منظم پشــت سر گذاشت و برای کسب آمادگی
بیشــتر ،بازیهــای تدارکاتی برای این تیم برگزار شــد.
مهمتریــن بازیها در قالب یــک اردوی تدارکاتی مؤثر با
حمایــت همه جانبه محمــد رضا تهرانی شــریف ،مدیر
بانک قوامین شــعب اســتان گیالن ،و از یــاوران خوب
مهرآفرین ،در شهر انزلی انجام شــد .استقبال و پذیرایی
بسیار شایستهای از تیم مهرآفرین به عمل آمد ،بچهها در
هتل پگاه گیالن در منطقهای بسیار زیبا اقامت داشتند و
امکاناتی که برای اعضای تیم فراهم شــد در حد باشگاهی
در سطح لیگ برتر بود .بچهها از امکانات هتل مثل ساحلِ
اختصاصی و قایقرانی تا زمینِ بازی و  ...اســتفاده کردند
و این مســئله تأثیر مطلوبی روی افزایــش روحیهی آنها
داشــت .تیم فوتســال مهرآفرین در مدت اقامت خود در
انزلی در دو دیدار شرکت کرد.
در دیدار اول بچهها در برابر تیم جوانان الغدیر به میدان
رفتند .این تیم ســه بازیکن ملی پوش فوتســال داشت و
از تمامی امکانات یک تیم حرفهای از ســرمربی گرفته تا
آنالیزور و پزشک مخصوص ،برخوردار بود .تیم مهرآفرین
این بــازی را با نتیجه  5بر  2واگــذار کرد؛ هرچند که 4
گل را در نیمه اول دریافت کردند که بیشتر ناشی از عدم
شناخت و همچنین آب و هوای شرجی بود ،و در نیمه دوم
دو گل به ثمر رساندند و تنها یک گل خوردند.
حریف دوم بچه ها تیم منتخب قوامین اســتان گیالن
بود که ســه بازیکن فوتسالیست ،با ســابقه بازی  8ساله
در لیگ برتر را در ترکیب خود داشــت .این تیم نیز بازی
بسیار خوبی ارائه داد و در نهایت مسابقه با نتیجه مساوی
 5 – 5به پایان رسید.
مهدی شــریفی ســرمربی تیم مهرآفریــن درباره این
دیدارها گفت:
ایــن بازی ها محک بســیار خوبی بــرای بچه ها بود و
من فکر می کنــم تک تک بچه ها کوله بــاری از تجربه
اندوختند .این سفر روی روحیه بچه ها اثر مطلوبی داشت
و انگیزه بچه ها در تمرینات پس از بازگشــت از سفر چند
برابر شــده بود .جا دارد از آقای محمد رضا تهرانی شریف
به این خاطر که تمامی امکانات از اقامت در هتل با بهترین
شــرایط تا تغذیهی بچهها پس از تمرین و حتی در راه را
فراهم کردند و همچنین احترامی که به بچهها گذاشــته
شــد تشکر و قدردانی کنم .همچنین از خانم زهرا دانشور
و آقای مهام تهرانی شــریف کــه تمام تالش خود را برای
برگزاری این ســفر انجام دادند نیز سپاسگزارم .پیشنهاد
میکنم تا از تیم قوامین اســتان گیالن نیز دعوت شود تا
دیداری در تهران با حضور اعضای مؤسسه و یاوران داشته
باشیم.
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کی میاد دست توی دستم بذاره
ن رو دوباره؟!...
تا بسازیم خون َمو 

گزارش همراهی مهرآفرین و یاورانش با مردم زلزلهزده آذربایجان
 22مرداد امسال ،آذربایجان لرزید؛ اینجا ایران
است.
در کشــوری زندگی میکنیم کــه میتوانیم از
سخاوت طبیعت بیشــترین بهره را ببریم و به
علل مختلف تنها قهر آن اســت که هر از گاهی
در گوشهای از مرز پر گوهر زندگی هموطنانمان را نابود میکند.
مهرآفرین که همواره بر آن بوده تا پناه بیپناهان باشــد ،این بار
نیــز با کمک یاورانش و همراه با دیگــر هموطنان به یاری زلزله
زدگان شتافت تا شاید بتواند مرهمی برای این درد بزرگ باشد و
تا اندازهای در جبران خسارات و ضررهای وارد شده سهیم شود.
گزارش همراهی مهرآفرین را با زلزلهزدگان در اینجا میخوانید:

ترجمه به زبان ترکی
مهر آفرين آلالهين آدي إيال
بيزيم اولكميز ايرانين بير گوشــه سينده ،بير داها زلزله باش وردي
و بير چوخ وطن داشــاريميزي ديدرگين اتــدي ،و بوتون يوركلري
آغرلتدي.
بو حالدا  ،بوتون ايليشــكي ســي اوالن دولت ارگانالرينين باشچي
الرينين تپكي سي  ،و ياردمي  ،گوزلنيلير ،و يقين كي ياردم اتميشلر.
اما بونا باخمياراخ ،بو بيزيم وظيفه ميزي هچ بير شكيلده اكسيلتمير.
بونونالدا بوتون عزيز آجي چكن شــرقی آذربایجان وطن داشالرين
آجيــاري إيال پايالشــاراخ ،ايتگين دوشــن و رحمتــه گدن باجي
و گارداشــارا بويوك تانري دان رحمت طلب إديــب ،گاالنالرا باش
ساغليغي و صبير آرزو اديريك.
بونونال مهــر آفرين عضولرينين هر بير يارديما حاضر اولماســيني
اعالن اديريك.

 )1پیام همدردی اعضای مهرآفرین
1391/5/23
در اولین ســاعات روز بعد از حادثه ،پیام همدردی اعضای مؤسسه
مهرآفرین به همراه اعالم آمادگی جهت جمعآوری و ارسال کمکهای
مردمی ،به دو زبان فارسی و ترکی روی وبسایت مهرآفرین قرار گرفت.
متن پیام به شرح زیر است:
به نام خداوندگار مهرآفرين
باري ديگر زلزلهاي در گوشــهاي از سرزمين عزيزمان ايران رخ داد
و تعداد زيادي از هموطنان و خويشــاوندان ما را در كام خود گرفت و
دردي جانكاه بر قلب هاي همــه ما و بهويژه داغديدگان و مصدومان
حادثه نشســت  .انتظار اين بوده كه در چنين موقعيتي همه نهادهاي
ذيربط و مسئوالن محترم با تمام وجود براي هموطنان زلزله زده كاري
و اقدامي بكنند؛ كه حتما به وظيفه انساني خود عمل كرده و ميكنند
 .اما اين امر  ،مســئوليت هيچيك از ما و آحاد مردم را كم نميكند ؛
بدين وســيله ضمن اعالم همدردي و هم دلي با تك تك عزيزانمان
در حادثه دلخراش زلزله آذربايجان شرقی ،از خداوند مهرآفرين براي  )2گزارش دیده بان موسسه نیکوکاری مهرآفرین از مناطق
زلزله زده
تمامي از دســت رفتگان ،طلب مغفرت و بــراي همهی بازماندگان و
91/05/25
خويشاوندان اين واقعهی تلخ و اندوهبار طلب صبر و شكيبايي داريم؛
در مؤسســه مهرآفرین دیده بانها در حقیقت چشــم مؤسسه به
و آمادگــي كامل خود و تمامي اعضــاء و ياوران مهرآفرين را براي هر
ِ
اطالعات موارد بحرانی و وخیم را منتقل میکنند
حســاب میآیندو
نوع حضور و كمكرساني اعالم ميداريم .
تا اقدامات الزم انجام شــود .دیدهبان مؤسسه مهرآفرین در تبریز طی
اعضاء  ،كاركنان  ،مدير عامل و سفير مهرآفرين
بازدید روز  91/05/25از مناطق زلزله زده که با همکاری اســتانداری

آذربایجان شرقی انجام شد ،موارد زیر را گزارش کرد:
کانکسهای سرویس بهداشــتی و حمام از نیازهای اساسی این
بخشها میباشند.
تلف شــدن نیمی از دام و طیور در این مناطق مشــاهده شد که
باقیمانده دام ها به علت شــیوع بیماری در معرض خطر قرار دارند و
نیاز به دامپزشک در این مناطق به شدت احساس میشود.
از عمده کمکهای هالل احمر و دیگر نهادهای دولتی را میتوان
به نصب چادرهای صحرایی ،نصب تانکرهای آب ،نصب ســرویسهای
بهداشتی سیار ،توزیع پتو و موکت اشاره کرد:
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مگس و حشــرات موذی شده) ،توزیع اقالم غیر ضروری مثل پفک و
ترشــیجات و عدم انجام عملیات آوار برداری ،ارسال بیش از حد نیاز
برخی موارد به این منطقه مانند اقالم پتو ،آب معدنی ،نان خشــک،
عدم مدیریت کمکهای مردمی (به گونهای که یک روســتا بیشتر از
روســتاهای اطراف مورد توجه قرار میگیرد)؛ از مشکالت این مناطق
است.
مــواردی که در مصاحبهها و مشــاهدات ،کمبود یــا نبودن آنها
احساس میشد به شرح زیر میباشد:
حوله بهداشتی ،دستمال کاغذی ،لباس زیر کودکان و بزرگساالن،
کفش مناسب ،ظروف پخت غذا ،کپسولهای پخت غذا ،ظروف یکبار
مصرف ،داروهای بیماران خاص ،شــیر و لبنیات ،یخچال ،روســری و
مانتــو و لباسهای نو ،برنج و روغن ،چای و قنــد ،مواد غذایی نظیر:
حبوبات ،تخم مرغ و گوشــت ،ســیب زمینی ،پیاز ،کیسههای زباله،
تانکرهای آب ،ســرویسهای بهداشتی ،قرآن و ســایر ادعیه (جهت
مصیبت زدگان و کاهش دردهای روحی آنان) ،پزشــک مســتقر در
مکان ،دامپزشک ،مددکار در میان زلزلهزدگان ،هلیکوپتر برای ارسال
کمکهــا (به نحوی که اکثر کمکها از طریق جاده منتقل شــده که
باعث ایجادترافیک میگردد؛ پراکندگی و وســعت حادثه زیاد بوده و
برخی مسیرهای روستایی صعب العبور میباشند).
 )3توزیع بخشی از کمک های یاوران مهرآفرین در مناطق
زلزله زده
91 /5 / 26
جمعي از ياوران مهرآفرين ساكن تهران تعدادي از اقالم مورد نياز
زلزلهزدگان آذربايجان را به اين مناطق ارسال كردند .اين كار خير كه
بــا همكاري ياوران مهرآفرين و نماينده مهرآفرين تبريز در تاریخ /26
 91 /5در روســتاهاي باجه باج و چاوانالر از بخش خواجه شهرستان
ورزقان انجام گرفت ،باعث ایجاد شادي در بين روستاييان شد .با ورود
خودروي حامل كمكها به كمپهايي كه كمي دورتر از روســتاهاي
تخريب شده احداث شده بود ،زنان و كودكان جهت دريافت كمكها
شتافتند .هركس بنا به نيازي كه داشت درخواستي ميكرد ،سعي شد
تا همه دست پر به چادرهايشان بازگردند.
روســتاييان اين منطقه كه از مشــكالت بهداشتي رنج میبردند با
توزيع صابون و ســاير وسايل بهداشتي ضمن تشــكر از مهرآفرينان
خواســتار ارسال بيشــتر اين اقالم شــدند .از جمله اقالم توزيع شده
ميتوان به  :پتو ،لباس ،روسري ،چاي و قند ،برنج و روغن ،صابون و
شامپو ومواد شوينده ،نان و آب معدني ،انواع كنسرو و  ...اشاره كرد.
عــاوه بر اين كمكها مقداري كمك مالي به خانوادههاي نيازمند
انجام شــد .در اين ميان خانوادهاي وجود داشت كه دختر تازه عروس
خــود را در زلزله از دســت داده و پدر خانواده در بيمارســتان تبريز
بســتري بود؛ ســاير اعضا خانواده جهت تردد به شــهر و عيادت پدر
نيازمند هزينهی كرايه راه بودند.

در این مورد می توان به مشکالتی نظیر نفوذ پذیربودن چادرها در
برابر آب و باران و عدم مهار مناســب فاضالب سرویسهای بهداشتی
اشاره کرد.
بیش از  %80کل کمکهای واصل شده به این مناطق،کمکهای
مردمی و کمکهای نهادهای غیردولتی نظیر کارخانجات و مؤسسات
خیریه میباشدکه شامل موارد ذیل است:
نان خشــک ،نان محلی ،بطریهای آب معدنی ،پنیر ،پودرهای
شــوینده ،بیســکویت و مواد غذایی ،صنعتی ،پوشک بچه ،آب میوه،
ظرفهــای نگهــداری یخ ،چــراغ والور،کنســروهای مــواد غذایی،
پیراهنهای مردانه ،لباسهای کودکان ،نوار بهداشتی ،سیگار ،ماست
پاســتوریزه ،پتو ،هندوانه و خربزه ،چــای و قند ،خرما ،مربا و ظروف
یکبار مصرف.
مشکالتی که در مورد توزیع و نگهداری اقالم باال مشاهده شد:
خراب شــدن مواد غذایی فاسد شدنی به علت نبود یخچال ،توزیع
بــدون برنامه و نیز هدفمند در بین مردم بــه صورتی که در چادرها
حجم زیادی از مواد فاســد شدنی به علت ترس از گرسنگی و قحطی
انبار شــده بود و به برخی مناطق دورتر ،اقالم به میزان کافی نرسیده
بود.
گروههای هالل احمر در مکان شــهرداری مستقر بودند که از مکان
 )4توزيع دومين محموله كمكهاي مهرآفرين
حادثه دیده دور بود ،و فقط گروههایی از سپاه در ورودی روستاها بر در روستاهاي قره تپه ،مشك عنبر ،صمصام كندي و بهر بيگ
آمد و رفت وسایل نقلیه نظارت میکردند.
از بخش مركزي ورزقان
اقالمی نظیر لباسهای کودک ،دســته دوم بوده که مورد استفاده
91 / 6 / 8
زلزله زدگان قرار نگرفته و ســایر لباسهای مناســب فصل و شرایط،
با هماهنگيهايي كه از ســوي مؤسسه مهرآفرين با شوراي اسالمي
موجود نیست ،عدم دفع زبالههای زلزله زدگان (که باعث جمع شدن شــهر ورزقان صورت پذيرفت ،مقرر گرديد كمكها به روستاهايي كه
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بــه علت دور بودن از مركز و صعب العبور بودن،كمتر مورد توجه قرار
گرفتهاند ارســال گردد .اين كمكها كه با توجه به گزارشهای ديده
بان مهرآفرين از مناطق زلزلــهزده و نيازهاي زلزلهزدگان جمعآوري
شــده بود ،در تاریخ  91 / 6 / 8با همراهــي و ياري جمعي از ياوران
مهرآفرين در اين روستاها توزيع شد .
برخــي از اقالم نظير  :برنــج و روغن ،چاي و قند ،انواع كنســرو،
ماكاروني ،صابون و شــامپو ،مسواك و خمير دندان ،پودر لباسشويي،
مايع ظرفشويي ،دســتمال توالت ،پوشك بچه ،پَدهای بهداشتي ،پتو
و بالــش ،لباس زنانــه و مردانه و بچهگانه ،لباس زير،كفش ،شــال و
روســري ،اسباببازي ،لوازم التحرير ،شيشه شير كودك ،نخ و سوزن،
بيسكويت ،شيرخشک ،حوله ،جانماز ،چادر نماز ،دارو ،گاز پيك نيكي؛
با يك كاميون بارگيري و به محل فرستاده شد.
نحوه توزيع كمكها :
با ورود به هر روســتا ،از دهيار خواسته ميشد تا ليست سرپرست
خانوارها بــه همراه تعداد نفرات خانواده را اعالم نمايد .به هر خانواده
يك بسته شامل مواد غذايي و يك بسته شامل مواد بهداشتي مطابق
ليســت و امضاء سرپرســت تحويل داده ميشــد .براي خانواده هاي
پــر جمعيت تعداد بيشــتري از اقالم در نظر گرفته شــده بود؛ بنا به
درخواســت سرپرست اقالمي نظير :پتو و بالش ،شير خشك و پوشك
و ...به ايشــان اهدا ميشــد .پس از پايان يافتن توزيع اقالم غذايي و
بهداشتي در هر روســتا ،زنان و كودكان جهت دريافت لباس،كفش،
اسباب بازي و  ...مراجعه ميكردند .روستاییان كه از كمكها و نحوهی
توزيــع آنها ابراز رضايت و خشــنودي ميكردند ،بــا دعوت از گروه
مهرآفرين بر سر سفرههايشان ســپاسگزاري و تشكر خود را اعالم
داشتند.
يــاوران مهرآفرين كه يك روز ســخت و پــركار را پس از پيمودن
دهها كيلومتر راه پر پيچ و خم ،به پايان میرساندند در آخرين روستا
(بهربيگ) با ديدن پيرمردي كه دســتانش را رو به آســمان به نشانه
شــكر باال گرفته و لبخند كودكي كه اسباب بازي توانسته جاي تابِ
بازي شكستهاش را پر كند ،خستگي را فراموش كردند .
در پايــان تعدادي از اقالم باقي مانده به انبــار مهرآفرين در تبريز
منتقل شد تا به همراه سري بعدي كمكها به مناطق زلزلهزده هريس
ارسال گردد.
 )5توزيع سومين محموله كمكهاي مؤسسه مهرآفرين در
مناطق زلزله زده آذربايجان در منطقهی هریس
91/6/14
بــا اطالع از بارش بــاران در برخــي مناطق زلزله زده ،مؤسســه
مهرآفرين مقداری پتو و لباس را در روســتاي هفدران از توابع هريس
توزيع كرد .اين كمكها پس از اعالم نياز دهيار به شــوراي اســامي
اســتان آذربايجان شرقي جمعآوري و در تاریخ  91/6/14با همكاري
شوراي محترم توزيع شد .همانند ســري قبل توزيع كمكها مطابق
ليســت دهيار انجام شد و ساکنان اين روستاي شصت خانواري؛ پتو،
شامپو و صابون ،چاي ،لباس و كفش را دريافت كردند .
با ســرد شدن هوا همت روســتایيان براي ســاخت خانه هايشان
مضاعف شــد؛ و وجود مصالح ساختماني ،ماشــين آالت و تجهيزات
مربوط به ســاخت وساز در اين روســتا گواه اين مطلب است .پس از
تجربهی تلخ تخريب خانههاي سنتي ،اين بار ساخت خانهها با رعايت
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اصول مهندســي انجام ميشــود كه اميدواریم هرچه زودتر به پايان
برسد.
 )6توزیع چهارمین محموله کمکهای مؤسسه مهرآفرین در
مناطق زلزلهزده آذربایجان با حضور صبا کمالی
91 / 6 / 22
پس ازاعالم آمادگی صبا کمالی؛ بازیگرجوان و توانای سینما ،تئاتر
و تلویزیون کشــورمان- ،که با بازی در ســریالهای "پس از باران" و
"کیف انگلیســی" به چهرهی شناخته شــدهای تبدیل شد -؛ جهت
کمکرســانی به زلزله زدگان ،مؤسســه مهرآفرین محمولهای دیگر
از کمکهای یاوران را با همراهی ایشــان در روســتاهای عباس آباد،
دغدغان و چنزگ از توابع ورزقان توزیع کرد.کمکها توســط یاوران
مهرآفرین در تبریز بستهبندی شد که شامل صابون ،شامپو ،دستمال
کاغذی ،مســواک و خمیردندان ،تیغ اصالح صورت،کیســه زباله و ...
بود .عالوه بر این ،کمکهای خانم کمالی که اقالمی از قبیل وســایل
بازی ،مواد غذایی و دارویی برای کودکان بود توزیع شــد .در این سفر
خانم فاطمه صالحی هنرمند توانمند کشــورمان نیز همراه مهرآفرین
بودند؛ خانم صالحی که از دو دســت و یک پا معلول هستند در زمینه
موسیقی فعالیت دارند  ،ایشان علیرغم وجود مشکالت جسمی ،رنج
ســفر را تحمل کرده و با حضور در مناطق زلزله زده موجب تســلی
خاطر زلزلهزدگان شدند.
 )7گزارش بنیانگذار مهرآفرین از مناطق زلزلهزده در اتاق ایران
بنا بر اعالم نهادهای مســئول و گزارشهای استانداری آذربایجان
شــرقی ،کل خسارات وارد شــده به این استان در جریان زلزله مرداد
ماه ،رقمی بالغ بر 9هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
بنیانگذار مهرآفرین در جلســهی کمیســیون مسئولیت اجتماعی
و اخــاق کســب و کار اتاق ایران با بیان این مطلب گفت :مســکن
روســتایی حدود  3927میلیارد ریال ،مسکن شهری  1093میلیارد
ریال ،مدارس 307میلیارد ریال ،راهها  560میلیارد ریال ،کشــاورزی
 1760میلیارد ریال ،صنعت و معدن  153میلیارد ریال ،آب و فاضالب(
منطقه ای و روســتایی )  170میلیارد ریال ،برق  142میلیارد ریال،
مساجد  144میلیارد ریال ،بهداشت و درمان( عمرانی و غیر عمرانی )
 436میلیارد ریال ،گاز  55میلیارد ریال و ســاختمان های دولتی و...

 254میلیارد ریال آسیب دیدهاند.
فاطمه دانشورادامه داد :واقعیت این است که اتفاق دردآور و ناگوار
زمینلرزه در شــمال غرب کشور ،عالوه بر آالم و خسارات شدید مالی
و جانی ،آزمون بزرگی نیز برای ســنجش میزان شــناخت ،آمادگی و
سرعتعمل بسیاری از نهادها و دستگاههای مرتبط با حوادث طبیعی
به حساب میآید.
وی افزود :گذشــته از عملکرد این نهادهــا ،موضوع دیگری نیز که
باید بســیار مورد توجه قرار بگیرد ،عکسالعمــل فعاالن اقتصادی و
تشــکلهای برساخته از آنان در مواجهه با این حادثه است .به عبارت
دیگر انتظار این است که با گذشت بیش از چندین دهه از شکلگیری
تشــکلهای مرتبط با بخش خصوصی ،موضوعــات و مباحثی مانند
مســئولیتهای اجتماعی این بخش در قبال جامعه به صورت عموم و
اقشار و بخشهای آسیبدیده از جامعه در جریان حوادث مختلف ،به
صورت خاص ،از جایگاه مناسبی برخوردار باشد.
مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ادامه داد :بررسی
روند کمکرسانی و میزان مشــارکت تشکلهای بخش خصوصی در
جریان این حادثهی ناگوار می تواند ســنجهی مناسبی برای ارزیابی
نهادینه شــدن مقولهی مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی کشور
باشد.
وی گفت :شغل اکثر مردم منطقهی حادثه دیده ،دامداری است؛ از
این رو رسیدگی به مشکالت این بخش اهمیت دارد .دامها و اقتضائات
نگهداری از آنها امکان اســکان موقت یا مهاجرت دائمی روستاییان به
شهرها را از بین برده است .جهاد کشاورزی اقدامات الزم برای تهیهی
علوفه ،واکسیناســیون دام ها و ...را انجام داده است؛ اما ساخت محل
های نگهداری دامها همچنان به عنوان مشکل اصلی باقی است.
دانشور با اشاره به اینکه پرورش ماهی در این منطقه رونق فراوانی
دارد گفت :در اثر زلزله و ایجاد ترک در اســتخرهای پرورش ماهی و
تخلیهی آب آنها تمامی واحدهای آســیب دیده با تلف شدن ماهیها
مواجه شدند و همین مسئله باعث شدهاست که اهالی در بازپرداخت
وامهای بانکی و تأمین ســرمایه اولیهی شــروع بهکار ،دچار مشکل
باشند.
رئیس کمیسیون مســئولیت اجتماعی اتاق ایران ادامه داد :پس از
دامداری ،دومین منبع درآمد روســتاییان این منطقه کشاورزی است
که به شکل میوههای باغی ،دیم ،گندم و جو و عدس ...کاشت میشود.
 12هزار واحد دامی تخریب شدهاست 3900 ،رأس دام تلف شده،
 19واحد دامداری صنعتی ،صنایع تبدیلی و شیالتی خراب شده217 ،
کیلومتر کانال آب خراب شده و  160رشته قنات آسیب دیدهاست.
وی افزود :روند ساخت مسکن در بعضی روستاها خوب و در بعضی
کند پیش میرود؛ با توجه به وعدههای نهادهای مختلف در ســاخت
خانه بهنظر میرســید مشکلی در بازســازی وجود نداشته باشد؛ ولی
محقق شدن این وعدهها با توجه به نزدیکی فصل سرما ،محل نگرانی
است .کمبود کانکس باعث شده حدود  900خانوار از شهروندان شهر
ورزقان شبها در چادر زندگی کنند که به آنها توجهی نمیشود .این
آمار عالوه بر آنهایی است که مهاجرت کردهاند.
دانشــور گفت :واقعیت این اســت که کمکهــای مردمی کاهش
یافتهاســت و مردم مناطق زلزلهزده نیاز شدیدی به آرد گندم دارند.
تأمین نفت ســفید نیز با توجه به سرد شدن هوای منطقه بسیار حائز
اهمیت است.
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اهللوردی دهقانی ،نماینده ورزقان در مجلس شــورای اســامی در
جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخالق کسب و کار اتاق ایران
گفت :اتفاقاتی که پس از وقوع زلزله مرداد ماه در کشور رخ داد ،توجه
افکار عمومی به آسیبدیدگان زلزله و مشارکت در بازسازی را کم کرد
و همین مسئله باعث شدهاست که زلزلهزدگان در آغاز فصل سرد سال
با مشکالت و کمبودهایی مواجه شوند.
وی که مهمان کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران بود ،گفت:
برآوردهای ما نشــان میدهد که  30هزار واحد مســکونی در مناطق
زلزلهزده باید ســاخته شود؛ اما محدودیتهای زمانی و امکانات باعث
شد ،ساخت  11هزار واحد مسکونی را دراولویت قرار دهیم.
دهقانی افزود :طی یک ماه آینده حدود  5500واحد آماده تحویل
به مردم خواهد شــد البته برای احتیاط هماهنگیهایی به عمل آمده
است تا اتاقهای پیش ســاختهای در مساحت  12متر مربع در کنار
خانههای در حال ســاخت قرار داده شود تا در صورتی که واحدی تا
زمان مقرر تکمیل نشد ،مردم در آنها ساکن شوند.
وی با اشاره به مشــکالت موجود در مورد نگهداری دامهای مردم
مناطق زلزله زده گفت :جابهجایی دامها عم ً
ال ممکن نیست؛ بنابراین
مقرر شد از خانههای نیمه ویران برای نگهداری دامها در ایام زمستان
استفاده شود.
دهقانی ادامه داد :در حال حاضر شــغل و وسایل اولیهی زندگی دو
نیاز اساسی مردم مناطق زلزلهزده است که هممیهنان باید در تأمین
بخشی از آن همت کنند!
و این پایان راه نیست...
مهرآفرین تالش میکند تا همچنان در کنار هموطنان آذری باشد
و در روزهای سرد و سخت زمستان آنان را تنها نگذارد .برای این کار
مانند همیشــه امید به یاری شــما عزیزان داریم .دست به دست هم
دهیم تا خانههای ویران شده را دوباره بسازیم.
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چند ماه بعد از زلزله در آستانهی سرمای زمستان

یاوران مهرآفرین زلزلهزدگان آذربایجان را فراموش نکردند
 91/9/13توزیع پنجمین محموله کمکهای مهرآفرین به مردم
زلزله زده آذربایجان

روســتاهایی که تا قبل از زلزله پر بود ازخانههای خشــتی و گلی
اکنــون رنگ و بــوی جدید بهخــود گرفته و چهره روســتاها تغییر
کردهاســت .با فرا رسیدن فصل سرما نیاز به اقالمی نظیر پتو و بخاری
بیش از هرچیز دیگر احســاس میشد .این موضوع هم برای ساکنان
در چادرها و هم برای ســاکنان در منازل ســاخته و نیمساخته صدق
میکند .با همکاری شورای اســامی استان آذربایجان شرقی بخش
دیگری از کمکهای یاوران مهرآفرین شــامل پتــو  ،بخاری برقی و
لباس گرم در روســتای ارجان از توابع ورزقان توزیع شــد .عالوه بر
تأمین وســایل گرمایشی ،تأمین مایحتاج روزانه برای زلزلهزدگانی که
تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادها هستند همچنان دشوار است.
در کنار بازســازی خانهها و تحویل دادن تدریجی آنها به روستاییان،
تأمین لوازم خانگی که در اثــر زلزله از بین رفتهاند از نیازهای ثانویه
زلزله زدگان میباشد .

مهرآفرینان آینده
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مهرآفرینان آینده

مددکارمهرآفرین
بر بالین کودک شکنجه شده در سقز
این عکس در خبرهای مربوط به فائزه در خبرگزاری ها منتشر شده ،اما این دختر فائزه نیست.

داروهای فائزه که در کردستان نایاب بود و مسئوالن مهرآفرین پس از
دیدار با فائزه داروها را از تهران تهیه کرده و به سقز فرستادند

خبر آنقدر هولناک و تکاندهنده بود که نتوانستیم تنها به گزارش
خبرگزاریها بســنده کنیم و با وجود ســرمای هوا عازم سقز شدیم؛
محل زندگی فائــزه ،کودکی که با جفای نامــادری نامهربان در یک
لحظه ،شور و سرزندگی یک دانشآموز  7ساله را از دست داد و اکنون
زندگی نباتی را سپری میکند.
تقریبــاً دو هفتــه پیش بود که خبرگزاری ایســنا گزارشــی را در
خصوص یک کودکآزاری دردناک منتشر کرد:
"فائزه به جرم نداشتن مادر با شکنجههای نامادری حدود چهار سال
است ،به جای رفتن به مدرسه گوشهنشین خانه شده و هر روز امیدش
برای داشتن زندگی همانند همساالنش رنگ میبازد.
پدر فائزه دربارهی صبح غمانگیز حادثه بر اساس نظریهپزشکیقانونی
گفت :نامادری فائزه به طور مســتمر و دائم نسبت به کودکآزاری و

ایراد ضرب و جرح عمدی این کودک اقدام کرده و ضربههای وارده به
مغز طفل سبب ورود وی به زندگی نباتی شده و قادر به دفع و کنترل
ارادی ادرار و مدفوع نیســت و هر دو دست و پاهای وی دچار فقدان
حرکت ارادی است.
پدر فائزه مدعی اســت که شــریفه این طفل را ســوزانده است و
بارها پرســنل مدرســه به او اطالع دادند که بدن فائزه کوچولو دارای
زخمهای ناشی از ضربات و شکنجههای نامادریاش است ،اما شریفه
ایــن موضوع را تکذیب میکرد و منکر هر نوع ورود آســیب به فائزه
کوچولو بود.
شــریفه در روز حادثه طبق روال همیشه شــروع به سوزاندن بدن
فائزه میکند سپس سیخ را بعد از داغکردن ،وارد نقاط حساس کودک
کرده و وقتی با مقاومت او مواجه میشود ،قصد خفگی او را داشته که
ناگهان بیتحرکی فائزه ،او را متوجه کارش کرد ،اما...
خلیل با بیــان اینکه وقتی به خانه رســیدم ،دخترم با ناخنهای
کبــود روی زمین افتاده بود ،گفت :پزشــکان در معاینههای اولیه در
یکی از بیمارســتانهای کردســتان اعالم کردند که به بچه دارو داده
شده است و اجازه ندادند برای ادامه درمان او را به تهران منتقل کنم.
بعد از چهار روز فائزه را مرخص کردند ،او را به تهران آوردم اما جواب
درســت و حسابی از پزشــکان نگرفتم و به اتفاق گفتند باید نامادری
اتفاقــات افتاده را برای آنان توضیــح بدهد تا درمان را به نحو صحیح
انجام دهند.
خلیل با بیان اینکه دخترم هیچ مشــکلی نداشت ،گفت :ساعت 9
صبح  25اسفند ماه سال ( 88تنها نیم ساعت قبل از حادثه) در حال
شستشــوی ماشــین بودم که فائزه نیز به کمکم آمد بسیار سالمت و
خندان بود".
پــس از آگاهــی از ایــن خبر از طریق مدارک منتشــر شــده در
خبرگزاریها با خلیل ،پدر فائزه تماس گرفتیم و برای دیدن دخترش
از او اجازه خواستیم.
در نهایت روز دوشنبه دوم بهمن ماه رهسپار کردستان شدیم .پس
از طی مسیری طوالنی به ســقز و خانه خواهر خلیل رسیدیم .جایی
کــه فائزه زندگی نباتی خــود را میگذراند .عمه فائــزه ،مادرانه از او
پرستاری میکند؛ با اینکه همسرش بازنشسته شده ،پسرانش بزرگ
شــدهاند و خودش هم تقریبا ً پا به سن گذاشته اما تمام کارهای فائزه
بر عهدهی اوست.
خلیل پدر فائزه از آن دســته مردان کرد است که غرور ذاتی خود
را حفظ کرده؛ با وجود اینکه شــغل ثابتی نــدارد و هزینهی درمان
و نگهداری فائزه باالســت ،اما تمایلی به دریافــت کمک از نهادهای
مردمــی نــدارد .اجازه گرفتن هیچ عکســی هم از فائزه بــه ما نداد.
میگفت عکسی هم که خبرگزاریها منتشر کردهاند متعلق به کودک

دیگری است .اما پشت آن غرور خاص مردان کرد ،غمی در چهرهاش
نشسته؛ انگار که خود را مقصر میداند ،نمیتواند به خاطربالیی که به
سر فائزه آمده خودش را ببخشد.
و اما فائزه...
در گوشــهای از خانهی عمــه ،کودکی رنجور ،طاقبــاز خوابیده و
چشمان درشتش را به سقف دوخته ،چشمانش با وجود اینکه تقریباً
بینایــی و در پی آن حالتش را از دســت داده ،اما هنوز زیباییاش را
حفظ کرده اســت .فائزه که از  3ســال پیش در ســن  7سالگی فلج
شــده ،هم اکنون هم نشــانی از یک دختر  10ســاله ندارد .انگار در
این چند ســال بدنش به جای آن که رشــد کنــد ،تحلیل رفته؛ این
را بیشــتر از همه از روی دندانهایش میتــوان فهمید که به تدریج
خورده و ســیاه شــده و به دنبال تحلیل رفتــن دندانها لبانش هم
جمع شــده اســت .فائزه کوچکتریــن حرکتی نــدارد ،حتی وقتی
عمهاش کمی او را بلند میکند قادر به نگهداشــتن گردنش نیســت.
به گفتهی عمه و پدرش به تازگی انگشــتان دست و پایش هم جمع
شــده و فیزیوتراپی هم جز آزار فائزه ،نتیجهی دیگری نداشته است.
بــا این حال وقتی صــدای مــددکار مهرآفرین را که باالی ســرش
نشســته میشــنود ،که با مهربانی نامش را صدا میزند ،چشــمانش
را بــه طــرف صــدا میگردانــد و میخنــدد .خندهاش بــه قدری
شــیرین اســت که همهی افــراد حاضر در اتــاق به نوعــی قربان

صدقــهاش میرونــد .وقتی دســتهای کوچکش را که حــاال انگار
همیشــه مشــت کرده در دســت میگیریم باز هم لبخنــد میزند.
از پــدر راجع به حادثه میپرســیم .میگوید هنوز پزشــکان به طور
قطعی نمیتوانند بگویند که شــریفه چه بالیی سر این کودک آورده
که به این حال و روز افتاده اســت .بعضی میگویند به خاطر ضربهی
وارده به ســرش بــه این حال افتــاده و بعضی دیگر هــم میگویند
احتمــال اینکه به فائزه دارویی خورانده باشــد وجــود دارد .در هر
حال پزشــکان قطع امیــد کردهاند و فقط میگوینــد امیدت به خدا
باشــد .میگویند دور مغزش را آب گرفته و مغزش کوچک شدهاست.
از داروهایش میپرســیم .میگوید داروهای ملین و ضد تشنج برایش
تجویز کردهاند ،اما به سختی برایش تهیه میکنیم به غیر از هزینهی
باالی دارو پیدا کردن آنها هم دشــوار اســت .دفعه آخری در هالل
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احمر تهران هم پیدا نکردیم و دوســتی در مشهد برایمان تهیه کرد.
مددکار مهرآفرین نسخهها را میگیرد و به پدر فائزه اطمینان میدهد
که دیگر الزم نیست نگرانی برای تهیه داروهای فائزه داشته باشد .چرا
که ازطریق مهرآفرین ،داروها فراهم و برای آنها ارسال خواهد شد.
خلیل پدر فائزه یک فرزند دیگر از شریفه نامادری فائزه دارد؛ پسری
شــش ساله به نام فرزین که نفرت از مادر را در قلب خود میپروراند؛
زیرا شاهد کتک زدن فائزه بوده و مادر خود را به خاطر بالیی که سر
فائزه آورده نمیبخشد .فرزین در حال حاضر در منزل عمویش به سر
میبرد.
از عمهی فائزه در مورد مادر فائزه میپرســیم که پاسخ میدهد از
بدو تولد ،خلیل فائزه را از او گرفته و وی را طالق داده و تا کنون فائزه
را ندیدهاســت؛ ازدواج کرده و در یکی از روســتاهای اطراف سکونت
دارد و از وخامت حال فائزه بیخبر است .میگوید شریفه اما از زندان
تماس میگیرد ،ابراز ندامت میکند و حال فائزه را میپرسد .برایش 5
ســال حبس بریدهاند ،و دیه دو انسان کامل؛ که البته جالب است که
بــرای طالق مهریه هم به او تعلق گرفته و مهریهاش را که حدود 45
میلیون تومان اســت از دیه کم کردهاند .چون توانایی پرداخت دیه را
هم ندارد ،برایش قســط بندی کردهاند؛ ماهی 150هزار تومان!! چند
ســال هم میگذرد و از زندان بیرون میآید ،اما واقعاً این جزای کاری
است که شریفه با فائزه کرد؟
از او میپرســیم که چطور شــد شــریفه این کار را بــا فائزه کرد.
میگوید :قب ً
ال هم ســابقه اذیت و آزار فائزه را داشــت البته نه به این
شدت ،حتی یک بار خلیل به خاطر همین کارهایش میخواست او را
طــاق بدهد ،اما در نهایت دوباره زندگی کردند .بهانهاش این بود که
فائــزه بیادبی میکند و کنترل ادرار خود را ندارد؛ در صورتیکه فائزه
حتی شــب ادراری هم نداشت ،در مدرسه هم هرگز چنین مسئله ای
برایــش پیش نیامده بود .یک بار که به پزشــک مراجعه کردیم گفت
این بچه از چیزی ترسیدهاست .خب مشخص است که از خود شریفه
میترسیده؛ این بچه مثل گل سالم و خندان بود...
اشــک در چشــمانش حلقه میزند؛ از خس خسهای گلوی فائزه
متوجه میشــود که تشنه است و با ســرنگ آب را آرام آرام در دهان
او میریزد .با این حــال فائزه بازهم تا همان چند قطره آب را بخورد
چندین بار ســرفه میکند و اذیت میشــود .اما بــا نوازشهای عمه
مهربانش و صــدای مددکار مهرآفرین که بــا او حرف میزند کمکم
آرام میشود.
خلیل پدر فائزه میگوید خانه پدری را  50میلیون تومان فروختهام
و خرج فائزه کردهام ،از تهران تا ســنندج و ارومیه ومهاباد و رضائیه...
هرجا بگویید بردهام ،اما فایده نداشته؛ بداقبالی ما دو چندان است که
این اتفاق شــب عید برای فائزه رخ داد و تقریبا هیچ پزشک حازقی تا
سه هفته بعد در دســترس نبود .حاضرم هر کاری بکنم تا فائزه بهتر
شــود؛ حتی به این که بتواند روی ویلچر بنشیند و حرف بزند راضی
هستم .نمیدانم اص ً
ال می شود معجزهای رخ دهد و این اتفاق بیفتد؟!
فائزه همهی زندگی من است.
دلمــان نمیآمد از فائزه جدا شــویم .نتایج آخرین سیتیاســکن،
نسخهها و تمام مدارک پزشکی فائزه را گرفتیم که شاید بتوانیم کاری
برای فائزه انجام دهیم .خلیل نام پروفسور سمیعی را بر زبان میآورد.
شــنیده که او پزشکی بینظیر اســت و شاید بتواند فائزه را به زندگی
برگرداند .هنوز امیدش را به خداوند مهرآفرین از دست ندادهاست...
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اخبارمهرآفرین
توزیع خواربار فصلی در زاهدان و کتیج
با به پایان رســیدن فصل بهار ،مانند ســالهای قبل مؤسسه مهرآفرین اقدام به توزیع
خواربــار در میــان خانوادههای تحت پوشــش نمود .این بار توزیع خواربار از اســتان
سیســتان و بلوچستان آغاز شــد .مواد غذایی در روســتای کتیج از توابع سیستان و
بلوچســتان که کمتر از دو سال است که تحت پوشش مهرآفرین درآمدهاند توزیع شد.
همچنین به تازگی  50خانواده جدید و نیازمند در حوالی شــهر زاهدان به مددجویان
مهرآفرین اضافه شدند که این گروه نیز مواد غذایی و خواربار فصلی را دریافت نمودند.
بســته خواربار ارســال شده شــامل :برنج ،روغن ،حبوبات ،قند ،تن ماهی و سایر مواد
غذایی الزم برای زندگی بود.

بازارچه غذای مهرآفرین در رمضان
مؤسسه مهرآفرین در ماه مبارک رمضان به نفع کودکان نیازمند ،بازارچه غذا برگزار
کرد .در این بازارچه که از  7تا  14مرداد دایر بود ،نان داغ  -کباب داغ  -حلیم – آش
و  ...به فروش رســید .مکان برگزاری بازارچه سرای بزرگان در خیابان گل نبی بود که
از طرف شــهرداری منطقه  3در اختیار مهرآفرین گذاشته شده بود .عواید این بازارچه
به مددجویان تحت پوشش رسید.

خبرهای مهرآفرین

1
توزیع نوشت افزار برای سال تحصیلی 92- 91
مؤسســه مهرآفرین در سال تحصیلی  91-92در مقاطع پیش
دبســتانی ،ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرســتانی ،پیش دانشــگاهی و
دانشــگاهی نوشــت افزار و کیف مدارس اهدا کــرد  .مهرآفرین
بستههای آموزشی را در شــهرهای بندرعباس ،سیرجان،کرمان،
سیستان و بلوچستان ،هندودر ،زاهدان،کیش و تهران توزیع کرد.
بستههای آموزشــی حاوی دفترهای 200- 100-60-40برگ و
دفتر نقاشی ،دفتر سیمی بزرگ ،مداد رنگی ،ماژیک ،مداد مشکی
و قرمز ،تراش و مدادپاککن ،خط کش ساده و گونیا ،خودکار به
رنگهای آبی ،مشکی ،و قرمز و کیف مدارس بوده است که بنا به
مقاطع تحصیلی مختلف متغیر بود .
همراه با نوشتافزار ذکر شده ،کتابهای داستانی برای سنین
مختلف،کتابهای آموزش نقاشــی و رنــگ آمیزی ،دفترچههای
کوچــک وایت برد ،و خمیرهــای بازی نیز اهدا شــد .همچنین
بــه تعدادی از دانــش آموزانی که در زمینهی ثبــت نام و دیگر
هزینههای تحصیلی خود دچار مشــکل بودند کمک هزینه نقدی
تعلق گرفت .
تعداد بستههای آموزشــی اهدا شده در استانهای مختلف به
قرار زیر اســت .در مجموع  2290بســته بین دانشآموزان تحت
پوشش توزیع شد.

برگزاری کالس های متنوع توسط واحد آموزش

وبسایت مهرآفرین با طراحی نو و ایدههای نوین
وبسایت مهرآفرین با طراحی نو و متفاوت ،بهروز شد .این طراحی
نســبت به طراحی قبلــی مدرنتر بوده و امکانات بیشــتری برای
کاربران و یــاوران دارد .یکی از بخش های جذاب اضافه شــده به
سایت ،بخش شبکه یاوران است؛ در این قسمت یاوران میتوانند در
وبسایت ثبت نام کنند و عالوه بر دریافت اطالعات و اخبار مؤسسه،
پروفایل شخصی خود را در شبکه یاوران داشته باشند .برای دیدن
طراحی جدید وبســایت مهرآفرین ،میتوانید به آدرس زیر مراجعه
کنید.
www.mehrafarinorg.com

واحد آمــوزش فعالیتهای خود را در جهت ارتقاء ســطح
دانش و فرهنگ بچههای مهرآفرین دنبال میکند .برای نمونه
کتابخانهای که در ســاختمان میدان شــهدا قرار دارد تجهیز
شــد و بچهها میتوانند از انواع کتابهای درسی و غیردرسی
استفاده کنند .همچنین ،این واحد با توجه به نیازهای بچهها
در فصــل امتحانات ،اقدام به برگــزاری کالسهای تقویتی از
دبســتان تا پیش دانشــگاهی نمود .کالسهایی که تشکیل
شد ،به شــرح زیر میباشــد :معادالت دیفرانسیل ،فیزیک و
شیمی پیش دانشگاهی ،ریاضی و فیزیک و شیمی دبیرستان،
ریاضی و علوم دبستان ،ریاضی و زبان و عربی راهنمایی ،زبان
دبیرســتان ،عربــی کنکور و  . ....این کالسها در ســاختمان
معاونــت فرهنگی اجتماعی شــهرداری منطقــه  15واقع در
میدان خراسان تشکیل شد.
مدرســین این کالسها ،همه از یاوران افتخاری مهرآفرین
بودند .همچنین ترتیبی اتخاذ گردید ،تا هزینهی شرکت چند
تن از بچهها در کالسهای فوتوشــاپ و 3Dتأمین شود و آنها
در یک آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری ثبت نام شدند.
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هرمزگان

 300بسته آموزشی

کرمان

 280بسته آموزشی

بلوچستان (کتیج)

 660بسته آموزشی

مرکزی (هندودر)

 180بسته آموزشی

سیستان (زاهدان)

 420بسته آموزشی

تهران

 450بسته آموزشی
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اخبارمهرآفرین
بنیان گذار مهرآفرین مشاور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شد
در پی انتصاب فاطمه دانشور به عنوان مشاور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
فاطمه دانشور:همکاری مجلس و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق در کنار نمایندگان
ملت گسترش می یابد
تعامل و ارتباط نماینــدگان مجلس در دوره جدید با اتاقهای بازرگانی به عنوان نمایندگان
بخش خصوصی کشور رو به افزایش و گسترش است که این تعامل می تواند آثار مثبت فراوانی
به دنبال داشته باشد.
فاطمه دانشــور ،رئیس کمیســیون مسئولیت اجتماعی و اخالق کســب و کار اتاق ایران در
حاشــیه جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب گفت :نمایندگان مجلس نهم در
مدتی که از آغاز دوره وکالتشــان سپری شده است ،نشان داده اند که با درک دست از اهمیت
و جایــگاه بخش خصوصی در تمامی حوزه ها ،به دنبال تعامل و ارتباط گســترده و عمیقی با
تشکل های بخش خصوصی به ویژه اتاق های بازرگانی هستند.
عضو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان ایران با اشــاره به انتخاب خود به عنوان مشاور رئیس
کمیســیون اجتماعی مجلس توسط نمایندگان این کمیســیون افزود :اصرار رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس برای حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی به عنوان مشاوران این کمیسیون ،به
روشــنی گویای این واقعیت اســت که نمایندگان مجلس ضرورت و اهمیت استفاده از ظرفیت
های بخش خصوصی را می دانند و بر نهادینه کردن ساز و کارهای این تعامل در تمامی حوزه
ها تأکید دارند.
وی ادامه داد :این نخســتین باری است که کمیســیون اجتماعی مجلس ،نمایندگانی را از
اتاق بازرگانی ایرنا به عنوان مشــاور انتخاب می کند و از این مهم تر اینکه نخســتین انتخاب
کمیســیون اجتماعــی مجلس هم یک زن بوده اســت که باز هم نشــانگر رویکرد مثبت آنی
نمایندگان نســبت به حضور بانوان در عرصه های تصمیم گیــری خصوصا حوزه مهمی مانند
حوزه اجتماعی است.
دانشور افزود :به عنوان رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخالق کسب و کار اتاق ایران
و یکی از دو مشــاور کمیسیون اجتماعی مجلس از جانب اتاق ،تمام تالش و توان خود را بهکار
میگیریم تا پیشــنهادها و طرح هایی را تدوین کنیم و در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس
قرار دهیم تا به این ترتیب بتوانیم ســهم بخش خصوصی را در روند تصمیم ســازیها افزایش
دهیم.
همچنیــن وی به عنوان مؤســس بنیاد نیکــوکاری مهرآفرین اظهار امیــدواری کرد بتواند
با همکاری کمیســیون اجتماعــی مجلس و همفکری ()NGOهای فعــال در حوزه معضالت
اجتماعی گامی در جهت وضع قوانین به نفع آسیبدیدگان اجتماعی بردارد.
غرفهی مهرآفرين ،در فرهنگسراي تابستانه پارك ائل گلي تبريز
تیر ماه سال  91غرفهی مهرآفرين ،در فرهنگسراي تابستانه پارك ائل گلي تبريز داير بود.
در این غرفه بروشــورها و مجالت مهرآفرين توزیع شد و افراد عالقمند به عضويت ،فرمهای
یاوری را تكميل کردند و به زنجیره یاوران مهرآفرین پیوستند .عالوه بر اين توضيحاتي پيرامون
ســاخت مجتمع آموزشــي ،فرهنگي و درماني مهرآفرين در تبريز به مراجعــه كنندگان ارائه
ميشد.
بخشی از فعاليتهاي انجام شده در مهرآفرين تبريز:
برپايي غرفهی معرفي فعاليتهاي مهرآفرين در فرهنگسراي تابستانه پارك ائل گلي تبريز
تشكيل هيئت امنای مهرآفرينِ تبريز
دريافت مجو ِز تهيهی نقشه از شهرداري منطقه  3تبريز
تهيهی نقشههاي مجتمع به صورت خيرخواهانه توسط شركت فني و مهندسي ديبا نقش آريا
انجام آزمايشهای مكانيك خاك زمين مجتمع بهصورت خيرخواهانه توســط ســازمان عمران
شهرداري تبريز

توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان
مهرآفرین با شــروع ماه مبارک رمضان اقدام به توزیع خواربار از قبیل گوشت  ،قند
وشکر  ،تن ماهی  ،برنج  ،چای  ،پنیر  ،خرما در میان خانوادههای نیازمند نمود .تعدادی
از مددجویان تحت پوشــش مهرآفرین در ماه رمضان به دفتر مؤسسه مهرآفرین واقع
در میدان شــهدا مراجعه کردند و مایحتاج خود را از مسئولین مؤسسه دریافت کردند.
مهرآفرین هر سه ماه یک بار ارزاق مورد نیاز مددجویان را در اختیارشان قرار میدهد.

پذیرفته شدن نخبگان تحت پوشش مهرآفرین در معتبرترین دانشگاه های ایران
کانــون نخبگان مهرآفرین که از چنــدی قبل فعالیت خود را آغــاز نموده ،وظیفهی
اســتعدادیابی دانشآموزان تحت پوشــش مؤسســه را بر عهده دارد .برای استعدادهای
شناســایی شــده ،برنامه ریزیهــای بهخصوص انجام میشــود و با صــرف هزینههای
بیشــتر جهت ارائه امکانات بهتر تالش میشــود تا این اســتعدادهای نهفته شکوفا شود
و نوابغــی از میان آنها پرورش یابند .در همین راســتا مفتخریم به اطالع برســانیم که
با برنامهریزیهای کانون نخبگان 5 ،نفر از دانشآموزان مســتعد تحت پوشــش در سال
 ،91در رشــتههای مدیریت بازرگانی ،مهندســی برق ،مهندسی شــیمی ،علوم سیاسی
و حســابداری دانشگاههای سراسری (دولتی) قبول شــدهاند .این عزیزان در رشتههایی
منطبق با اولویتهایی که کانون نخبگان با توجه به اســتعداد و توانایی شان برای آن ها
در نظر گرفته بود ،پذیرفته شدند.
کانون نخبگان ،طرح اســتعدادیابی سایر دانشآموزان را نیز با جدیت دنبال میکند تا
هرچه سریعتر آنان را در راه مناسب تحصیلی هدایت کند.
یاورانی که عالقمند به همکاری افتخاری و کمک به این کانون میباشــند ،میتوانند با
دفتر مؤسسه مهرآفرین تماس بگیرند.

برگزاري كارگاه آموزشي بانوان
روز شنبه  6خرداد  91مؤسسه مهرآفرين با همكاري شهرداري منطقه  15كارگاه
آموزشــي بانوان را برگزار كرد .اين كارگاه كه از ساعت  15تا  17ادامه داشت در مركز
خدمات اجتماعي رفاهي شهرداري منطقه  15تشكيل شد .خانم دكتر نسرين مرتضوي
فر از ياوران افتخاري مؤسسه مدرس اين كارگاه بود .وي ابتدا در مورد مسائل پزشكي
و بهداشتي مربوط به زنان صحبت كرد .سپس شركتكنندگان سؤاالت خود را مطرح
كردند و به بحث و گفتگو پرداختند .در اين كارگاه حدود  40نفر از بانوان تحت پوشش
مهرآفرين شــركت كردند .اين كارگاه براي ساير بانوان تحت پوشش نيز برگزار خواهد
شد.
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اخبارمهرآفرین
برگزاری جلسه معارفه مهرآفرین برای یاوران
جلسه معرفی مهرآفرین به یاوران جدید مؤسسه روز پنجشنبه  28دی ماه  91در سرای
بزرگان شــهرداری منطقه  3تهران برگزار شــد .درابتدای این جلسه که حدود  40نفر از
یاورانی که به تازگی به مؤسســه پیوستهاند حضور داشتند ،پس از پخش کلیپ مهرآفرین،
آقای مصطفایی از مدیران مهرآفرین به یاوران خیرمقدم گفت و توضیحاتی را درباره مؤسسه
مهرآفرین و اهداف آن برای یاوران ارائه کرد .پس از صحبتهای کوتاه آقای مصطفایی فیلم
"خدا نزدیک اســت" برای حاضران به نمایش درآمد تا اندکی با وضعیت مددجویان تحت
پوشــش مؤسسه در نقاط دورافتاده آشنا شوند .سپس خانم دانشور بنیانگذار و مدیرعامل
مهرآفرین برای یاوران صحبت کرد و داستان معروف و شنیدنی چگونگی تشکیل مهرآفرین
را برای آنها نقل نمود .وی به ســالهای بحرانی بزرگترین حامی مالی مؤسســه شرکت
ســیاحان سپهر آسیا اشاره کرد که چگونه حضور یاوران موجب شد تا همچنان مهرآفرین
بتواند استوار بماند و به مددجویان خدمات ارائه دهد .فاطمه دانشور در پاسخ به سوال یکی
از یاوران در خصوص دیدار با کودکان تحت پوشــش گفت :ما به دنبال تشکیل یک شبکه
مددکاری از یاوران افتخاری هستیم تا بتوانند بهتر و با تمرکز بیشتر روی مددجویان تحت
پوشش کار و به وضعیت آنان رسیدگی کنند .یاورانی که عالقه به برقراری ارتباط مستقیم
با مددجویان دارند ،میتوانند پس از پشت سر گذاشتن دورههای مددکاری مؤسسه ،از این
طریق مهرآفرین را یاری کنند.
بنیانگذار مهرآفرین در پایان از یاوران خواســت تا با مهرآفرین همراه باشند و هرکدام
ســفیری شــوند برای اینکه زنجیرهی یاوران مهرآفرین گستردهتر شود تا روزی بیاید که
دیگر شاهد این نباشــیم که کودکی به خاطر سرپرست بد ،فرصتی برای رشد و شکوفایی
استعدادها و تواناییهایش نداشته باشد.
یک روز پر از شادی برای دختران مهرآفرین
در یــک روز زیبــای پاییزی همزمان با عید غدیر خم ،ســرای محلهی "درب دوم" واقع
در بزرگراه صدر ،به همراه جمعی از دانشــجویان خوشذوق و نیکوکار کشــورمان ،میزبان
دختران مهرآفرین بود.
روز جمعه  19آبان ماه  ،91ســرای محله درب دوم از صبح تا بعد از ظهر برای  25نفر
از دختران دبستانی مهرآفرین به طور کامل در اختیار مهرآفرین بود و دانشجویان نیکوکار
نیز در عین آراستگی ظاهری با خوشرویی کامل از این کودکان استقبال و پذیرایی کردند.
به محض ورود ،از بچهها پذیرایی شد و اسامی آنها در یک کاردکس که قبال آماده شده
بود در اختیارشان قرار گرفت .یک ساک دستی هم به همین ترتیب و با اسم بچهها بر روی
آن به هر کدام هدیه شد.
ســپس بر اســاس سن و سال ،بچهها تفکیک و گروه بندی شــدند و از طبقات مختلف
بازدیــد کردند .در هر طبقه یک فعالیت فرهنگی جذاب انجام میشــد و بچه ها در پایان
بازدید از هر طبقه ،جوایزی مثل مداد رنگی ،پاســتیل ،عکس ظاهر شــدهی خودشــان با
صورت های نقاشی شده و  ...دریافت کردند.
از فعالیت های انجام شده در این مکان ،میتوان به تئاتر ،موسیقی ،شعرخوانی ،عکاسی،
نقاشی ،کاردستی ،بازی و همچنین نقاشی با رنگهای انگشتی اشاره کرد.
در میان وعدهها نیز دوباره با شربت و کیک از بچهها و مادران آنها پذیرایی شد .از نکات
جالب توجه این برنامه ،این بود که با اینکه حضور مادران پیشبینی نشــده بود ،اما برای
سرگرمی آنها نیز برنامه های خاصی ترتیب داده شد.
کودکان مهرآفرین یک روز شــاد و به یاد ماندنی را پشت سر گذاشتند و خاطراتی زیبا
در ذهن شان ماندگار شد.
هنگام بازگشت هم به هر کدام از بچه ها برای ناهار ،دو پرس غذا و همچنین کارت هدیه
صدهزار ریالی با نام آنها اهدا شد.
با سپاس فراوان از خانم سعادت فر و دوستان ایشان برای تدارک این برنامه و همچنین
پدر ایشان آقای سعادتفر؛ از مدیران شرکت آیسودا و یاور مهرآفرین.

مهرافرین در میان کارتن خواب های تهران
آنهایی که کارتن خواب میخوانیم بیخانمانهایی هســتند که خانه و ســر پناهی
برای ماندن ندارند .مجرم نیستند ولی زمینههای بروز جرم بسیار زیاد است  .آنها فقط
بیخانمان هســتند و مشکالت اقتصادی ،نبود شغل مناسب در شهرستانها ،بی پولی،
اعتیاد و  ...باعث گردیده تا از بد روزگار همگی زیر ســقف آسمان جمع شوند و کارتن
خواب نام بگیرند.
کارتن خواب ها نمیخندند شــاید دیگر فراموش کرده باشند خنده چیست! یا حتی
ســرما را دیگر حس نمیکنند .اینها فراموششدگان اجتماعی هستند که کسی آنها
را به یاد نمیآورد.
خانواده مهرافرین شــامگاه ســه شنبه همراه دوســتانی از بی نام و نشانها رهسپار
خیابانهای جنوب تهران چون دروازه غار شــوش انبار گندم شــد و حمایتهای شما
یاوران مهرآفرین را شــامل لباس گرم پتو و زیرانداز بین کارتن خوابها تقسیم نمود .
ما رفتیم که در آن شــب ســرد با یاری یاوران مهرآفرین و با توکل به ایزد منان پناهی
برای کودکان و نیازمندان در سرمای پاییزی باشیم.

در جشنواره جومال وبسایت مهرآفرین شایسته تقدیر اعالم شد
استفاده کنندگان جومال از خالقترین و ایده پردازترین طراحان وب هستند که شاید
به هر دلیلی جومال در این فرآیند نقش مهمی را داشــته باشــد .اما گسترش جومال به
جهت استفاده همین عالقهمندان میباشد.
با توجه به برگزاری ســمینار جومال در ایران  -کرمــان برای همه هموطنان فعال در
طراحی وب و جومال جشــنوارهای کلید خورد تا قدرت ایرانیان را در استفاده از جومال
به نمایش گذاشته شود.
از اهداف اصلی این جشــنواره ،میتوان به تشــویق و توســعه تولید محتوا و خدمات
منطبق بر فرهنگ ایرانی در فضای مجازی به واسطه جومال ،ایجاد فرصتی مناسب برای
عرضه و رقابت کیفی و کمی وبســایتهای جومالیی ایرانی در جهت رشد ،شکوفایی و
همچنین رونقبخشــی به بازار داخلی و صادرات در این حوزه ،فراهم کردن محیطی به
منظورایجاد همدلی و همافزایی بین مدیران و صاحبان وبسایتهای جومالیی فارسی،
توسعه جومال به زبان فارسی و وبســایتهای جومالیی ،فراهم کردن زمینه الزم برای
گسترش جومال در حوزه رسانههای تحت وب اشاره کرد.
از مجموع  138ســایت ثبت نام شــده در مرحله ابتدایی ،پس از ســه مرحله داوری،
مهرآفرین موفق شــد به بخش پایانی جشنواره راه پیدا کند و در روز  25آبان  91نتایج
نهایی مشخص و در بخش خبری و رسانه ،وبسایت مهرآفرین شایسته تقدیر اعالم شد.
در این بخش وبســایت بنیاد ســینمایی فارابی با مقام برترو وبسایت مثبت اندیشان
آریایی با مقام دوم باالتر از مهرآفرین قرار داشتند.
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دوره آموزشی اطفای حریق در مهرآفرین برگزار شد
دوره آموزشــی اطفای حریق با هدف ارتقای سطح ایمنی و با همکاری ایستگاه  3شهید نادری
آتشنشانی تهران برگزار شد .
در این دوره آموزشــی که با حضور کارکنان مؤسسه نیکوکاری مهرافرین برگزار شد ،مباحث و
نکات تئوری و عملی مهار آتش برای شــرکتکنندگان تشریح شد و مهرآفرینیها با نحوهی کار
انواع خاموشکنندههای دستی و انواع آتش سوزیها آشنا شدند .
فاطمه دانشور  ،مدیر عامل مؤسسه گفت :آموزشهای همگانی اطفای حریق از نیاز شهروندان
است که باید تمامی شهروندان در این خصوص آموزش ببینند .
وی ادامه داد  :این دورههای آموزشــی با هدف ارتقای ســطح ایمنی جامعه برگزار شــد و این
مؤسسه برنامهریزیهایی در خصوص افزایش سطح ایمنی را در دستور کار خود دارد.

استقبال مردم دزفول از کنسرت گروه سپید و سیاه به نفع مهرآفرین
کنســرت گروه سپید و ســیاه از تهران که  11 ،10و  12بهمن  91در مجتمع
فرهنگی سینمایی دزفول به نفع مؤسسه مهرآفرین برگزار شد با استقبال مردم این
شهر روبرو گردید.
مدیر گروه سپید و ســیاه اظهار داشت :این کنسرت با رایزنی و هماهنگی فراوان
مجوز اجرا دریافت نمود و قرار اســت عواید مالی این کنسرت به”موسسه نیکوکاری
مهر آفرین پناه عصر” اهدا گردد.
پیمان میر آقاســی گفت :این کنسرت را شــرکت فرهنگی هنری هم آوای نگین
دزفول برگزار کرد و مجری طرح نیز شــرکت فرهنگی هنری آوای ماندگار پرشــین
بود و اعضای گروه مهشــید خیر الدین (سازهای ضربی) ،پیمان میر آقاسی (قیچک
آلتو)،کورش دانایی(تنبک) ،ســورنا صفاتی(سنتور) ،مریم رضایی نژادیان(تار) ،مریم
خدابخش(عود) ،فرشــاد صارمی(کمانچه) ،و به خوانندگی وحید تاج قطعات را اجرا
نمودند.
وی افزود :این دومین کار گروه ســپید و ســیاه بود که برای خیریه انجام میشد،
اولین برنامه خیریه گروه ،شهریور گذشته برای زلزله زدگان آذربایجان اجرا گردید.
میر آقاســی ازاجرای کنسرت در دزفول ابراز خشــنودی نمود و اذعان داشت :از
حضور مردم و تشــویقهای بی امان مردم دزفول پس هــر اجرا به وجد آمده بودم
و انرژی مثبت بسیاری برای گروه بود.مردم دزفول عاشق هنر و موسیقی هستند.

افتخاری دیگر؛ عضویت مهرآفرین در معاهده جهانی سازمان ملل
بار دیگر هدفمندی ،نواندیشی ،همدلی ،انسجام سازمانی ،اعتماد و رضایت یاوران و مددجویان
گرامی ،مؤسسه نیکوکاری مهرافرین را در معرض توجه جهانیان قرار داد و اعتبار دیگری را برای
مهرافرین به ارمغان آورد.
مهرآفرین به عضویت معاهده جهانی ســازمان ملل در جهت اســتقرار و حمایت از ارزشهای
بنیادین بشردوستانه اقدامات زیست محیطی حمایت از کودکان درآمد.
ما ضمن ســپاس به درگاه خداوند بزرگ این هدیه را به حضور شما که حامی همیشگیمان و
صاحبان اصلی این دستاورد محسوب میشوید تقدیم مینماییم  .کسب این عنوان از سازمان ملل
را باز هم دلیلی بر لزوم ادامه اســتراتژی ارزشآفرینــی برای یاوران و مددجویان ارجمند قلمداد
نموده و بر عزم جدیمان تا رسیدن به اهداف عالی مهرآفرین پای میفشاریم.
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مدارسنیمهمخروبهسیستان
با کمک مهرآفرین بازسازی شد
اگر اخبار مؤسسه را از سال پیش دنبال کرد ه باشید حتماً به خاطر
دارید که در وبسایت مؤسسه و همچنین نشریه شماره  21مهرآفرین
گزارشــی در خصوص آغاز عملیات بازســازی در کتیج منتشر کرده
بودیم .اینک پس از گذشت یک سال ،یکی از مهمترین دستاوردهای
مؤسسه مهرآفرین در کتیج را میتوانیم مشاهده کنیم.
حدود یک سال و نیم پیش مدارس راهنمایی دخترانه فضیلت و ام
البنین و ابتدایی دخترانه فاطمه الزهرا(س) روســتای کتیج وضعیت
بسیار نامناسبی داشتند .مهمترین مشکالت این مدارس عبارت بودند
از:
فرسودگی پشت بام
نداشتن آب شرب بهداشتی

برق کشی و روشنایی نامناسب
افتادگی گچ و گل سقف
قابل استفاده نبودن سرویسهای بهداشتی به دلیل نداشتن مخزن
آب و گرفتگی
لولههای فاضالب
خرابی دیوارها
خاکی بودن محوطه مدرسه که بچهها نمیتوانستند بازی کنند
اما اکنون بازســازیها انجام و تمامی این مشکالت برطرف شدهاند.
با کمکهای یاوران مؤسسه هزینههای مورد نیاز برای بازسازی فراهم
شــد و اکنون این مدارس تبدیل به محیط مناســب و دلپذیری برای
آموزش و پرورش دانشآموزان گردیده و به بهرهبرداری رسیدهاست.

بازتاب فعالیت های مهرآفرین در رسانه ها
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استقبالهنرمندانونیکوکاران
ازسراچهیهموندیمهرآفرین
هانیه توسلی :حضور در جمع نیکوکاران یک وظیفه است
دومین بازارچه خیریهی مؤسســه مهرآفرین با عنوان "ســراچهی
همونــدی" روزهای پنجشــنبه و جمعه  15و  16تیرمــاه  91برگزار
شــد .در ســراچهی هموندی که در گالری شــیرین واقع در خیابان
ولنجک برپا بود ،انواع پوشــاک ،لوازم زینتــی و تزئینی ،کتاب ،غذا،
خوراکیجات ،لوازم آرایشــی و  ...به فروش رسید .فضای دلباز بازارچه
و حضور دوســتانی از رادیو که در این دو روز لحظه به لحظه اخبار و
اطالعات بازارچه در ســراچه هموندی گزارش میکردند و به آن لقب
رادیو مهرآفرین داده بودند ،همراه با پخش موسیقی دلنشین ،محیط
دلپذیری برای بازدیدکنندگان فراهم کرده بود .یکی از غرفههایی که
در هــر دو روز مورد توجه قرار گرفت ،غرفه مهرآفرین بود که در این
غرفه ،عالوه بر آثار فرهنگی مؤسســات بتهوون و نشــر چشمه ،انواع
ساکهای پارچهای ،لیوانهای دستهدار (ماگ)  ،پیکسل و تقویمهای
دیواری بــا طراحی منحصر به فرد برای مهرآفرین به فروش رســید.
در بخــش دیگر بازارچه غرفه غذا و خوراکیها و همچنین نشــریهی
آشــپزخانه ملل با حضــور حمیدرضا رنجبر و خانم خبــاز دو تن از
چهرههای آشــنای آشپزی در صدا و ســیما دایر بود .طبقهی پایین
بازارچه نیز غرفههای پوشــاک و لوازم زینتی ،لوازم کودکان ،شرکت
آرمــان آفرین نماینده اوریفلیم در ایران ،محصوالت خود را به فروش
رساندند .وبسایت تخفیفان و بیمه سامان نیز دیگر شرکتهای حاضر
در ســراچه هموندی بودند .غرفهی نوشیدنیهای انرژیزای هایپ که
در روز جمعــه در بازارچــه حاضر بود با ارائــهی کوکتلهای نمونه و
خوشطعم به بازدیدکنندگان از دیگر غرفههایی بود که مورد استقبال
قرار گرفت.
از نــکات قابل توجه در این دو روز ،حضور هانیه توســلی هنرمند
محبــوب کشــورمان در ســراچهی هموندی بود کــه از محصوالت
مخصوص مهرآفرین استقبال و خریداری کرد و با رادیو مهرآفرین نیز

دقایقی صحبت نمود.
وی اظهار داشت :بســیار خوشحالم که در چنین جمعهایی حاضر
میشوم و خوشحالتر وقتی این جمعیت را میبینم که برای کمک به
بچههای نیازمند در اینجا حضور دارند .باید بگویم که حضور در جمع
نیکوکاران یک وظیفه است و همه با هم باید برای داشتن جامعه بهتر
تالش کنیم.
طناز طباطبایی ،امیرعابدی ،رضا حداد ،سپهرقناد و پدرام آرامیس
از دیگر هنرمندانی بودند که با حضور خود در این ســراچه از کودکان
و زنان بدسرپرست و بیسرپرست حمایت کردند.
در ســاعات پایانی بازارچه ،شــرکت آرمان آفرین نمایندهی فروش
محصــوالت اوریفلیم به قید قرعه به  3نفر از بازدیدکنندگان بازارچه،
سبدی از محصوالت این شرکت را اهدا کرد.
هزینههای برگزاری این ســراچه به همت شــرکت سیاحان سپهر
آســیا جناب آقای مهندس اکبریان ،شرکت چوب سازان جناب آقای
مهندس فیــروزی و یاوران همیشــگی مهرآفرین تأمیــن گردید؛ و
همچنین سرکار خانم شــیرین پرتوی مدیر محترم نگارخانه شیرین
با در اختیار گذاشــتن محوطهی حیاط گالری از این مؤسسه حمایت
نمودند.
در خاتمــه از تمامی حامیان :گروه طراحــان کارن نقش ( طراحی
و ســاخت غرفههــا) ،مجله اقتصادی آســیا (چاپ آگهی) ،شــرکت
تخفیفان(پیش فروش بلیط های ورودی) ،شــرکت پاسخ (عکاسی و
تصویر برداری) ،مرکز موسیقی بتهون ،انتشارات نشر چشمه ،ماهنامه
آشپزخانه ملل ،خبازشف ،شرکت یونیلیور ایران ،شرکت هایپ ،Hype
گروه رادیویی رخ ،آتیه ســازان بیمه ســامان ،شــرکت آرمان آفرین،
شرکت فاوا وب  ،24آژانس هواپیمایی آسمان پرستاره ،فروشگاه اشک
مهر ،آخشیج ،چرم جوان ،ماســایی ،مان دیزاین ،دیدار هنر ،خوراک
سبز ،گالری هایده ،خانم عباسی و پیر لورِن ...و همچنین یاوران گرامی
که همواره حضورشان مایه قوت قلب است سپاسگزاری مینماییم.
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حضورهنرمندانمحبوب
درنمایشگاهنقاشیساغرمسعودی
نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی با شعار «زمین زیباست … کافی است دست هایمان را بگشاییم و یاور شویم» ،برای
همیاری با «مؤسســه نیکوکاری مهرآفرین» بعدازظهر جمعه  13مرداد  91با حضور چهرههای مطرح سینما و موسیقی
افتتاح شد.
در روز اول این نمایشگاه چهرههایی چون حمید فرخ نژاد ،کتایون ریاحی ،سروش صحت ،روزبه نعمت اللهی ،گروه دنگ
شو و یاسر بختیاری (یاس) حضور داشتند تا با این کار خود مردم را برای دیدن از این نمایشگاه تشویق کنند.
بسیاری از هنرمندان نامی کشور را می توان جزء اصلی ترین حامیان امور خیریه در کشور دانست و هر جا برنامه ای با این عنوان برپا
باشد ،باید منتظر حضور آنها بود .برای همین در روز افتتاحیه نمایشگاه نقاشیهای ساغر مسعودی ،بسیاری از اهالی رسانه در محل
برگزاری حاضر شده بودند تا بتوانند مردم عادی را هم برای حضور و خرید از این نمایشگاه ترغیب کنند.
حمید فرخ نژاد ،نفر اول شد
دقایقی پس از شروع برنامه ،حمید فرخ نژاد به عنوان نخستین چهره
هنری وارد این نمایشــگاه شد .این بازیگر خوب سینمای ایران که به
همراه پســرش در این برنامه حاضر شــده بود ،به بازدید از نمایشگاه
پرداخــت و حاضر به گفتوگو دربــاره انگیزههایش از حضور در این
برنامه نشــد .در انتها حمید فرخنژاد با خرید تابلویی از نمایشگاه ،نیز
در شاد کردن دل کودکان مهرآفرین سهیم شد.
روزبه نعمت اللهی و دوستان
خواننــده آلبوم «عمــو زنجیرباف» از دیگر چهرههایــی بود که از
این نمایشــگاه و آثار این نقاش جــوان بازدید کرد .روزبه نعمتاللهی
کــه همراه دوســتانش در محل برگزاری برنامه حاضر شــده بود ،در
گفتوگویی کوتاه دربــاره حضورش در این برنامه گفت« :به هر حال
بعضی کارها ،وظیفههای انســانی هستند .همیشــه از حضور در این
برنامهها احساس خوبی داشته ام».
کتایون ریاحی به رغم مریضی آمد
کتایون ریاحی از بازیگران همیشــه محبوب ســینما و تلویزیون و
سفیر مهرآفرین ،که مدتی است بازی را کنار گذاشته و بیشتر وقتش
را صرف امور خیریه می کند ،به رغم کســالت شدید در اواسط برنامه
در سالن حاضر شد .این هنرمند نیز پس از گپوگفتی کوتاه با صاحب
آثار این نمایشگاه ،از تابلوها دیدن و به خرید تعدادی از آنها اقدام کرد.
«دنگ شو» و «سروش صحت» با هم آمدند
حضور همزمان گروه موســیقی «دنگ شــو» و «سروش صحت»
باعث شــد فضای جالبی در محل برگزاری نمایشگاه به وجود بیاید و
مردم حاضر در محل گــپ و گفتهای جالب توجهی را با هنرمندان
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محبوبشــان انجام دهند .سروش صحت با شوخیهای
گاه و بیگاه خود باعث شد جو شادی در محل نمایشگاه
به وجــود بیاید و این بازیگر را به رأس توجهات مردم
در محل تبدیل کند.
«یاس» سالن را به هم ریخت
دراین بین و در حالی که بازار رفت و آمد هنرمندان
در ســالن داغ شده بود ،حضور یاسر بختیاری «یاس»
(رپر محبوب و همیشه پرطرفدار کشور که به خواندن
قطعات اجتماعی و انساندوســتانه معروف است) سالن
برگــزاری برنامه را به هم ریخــت و حضور «یاس» به
شدت مورد توجه قرار گرفت.
این هنرمنــد در گپی کوتاه گفــت« :هیچ وقت به
حضور در کارهای خیر «نــه» نمی گویم .به هر حال
وقتــی در آثارت حــرف از کمک به هــم نوع و مردم
محتاج میزنی ،باید در عمل هم نشان بدهی .از شعار
دادن متنفرم و دوســت دارم در واقعیت به این اهداف
برســم .همیشه هر کمکی که از دســتم بربیاید ،برای
همــه همنوعانم انجام میدهم و از این قبیل فعالیتها
اســتقبال میکنم .ما باید فرهنگ کمک به همنوع را
در بیــن همه مردم به امری جدی تبدیل کنیم و فقط
در این صورت اســت که میتوانیم جامعهای سرشار از
مهربانی را برای خودمان بسازیم».
گفتنی اســت یاس با خرید ارزشــمندترین تابلوی
نمایشگاه سهم بزرگی در این نیکوکاری داشت و برای
همه برگزارکنندگان این مراسم آرزوی موفقیت کرد.
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از دختران انار
تااکسپرسیونیسمانتزاعی
ساغر مسعودی از همکاری با مهرآفرین میگوید

خبرهای مهرآفرین

سالم آمده ام تا از ساغر برایت بنویسم.
مثل هر بچهای نقاشی را عجیب دوست داشتم.
و این شــانس را داشتم که در کتابخانهی بزرگ پدرم خیلی زود با
تصاویر و نقاشیها آشنا شوم.
شاید این جزء اولین شانسهای زندگی هنریام محسوب بشود که
مادر و پدرم دو انســان بزرگ هنر دوست و در نوع خودشان هنرمند
بودند.
به یاد دارم وقتی کتابهای افسانههای آذربایجان از ( صمد بهرنگی
و بهــروز دهقانــی) را میخواندم به طرز عجیبی بــا ذهن کودکانهام
تصویرســازی میکردم؛ دختران انار را تجسم میکردم که چگونه در
انار نشستهاند با موهای بلند و خندههای ریز ریز تا به آخر...
وارد هنرستان شدم و فصل جدیدی آغاز شد.
در ابتدا گرافیک و بعد دیپلم معماری ،راهی شــد برای آشــنایی
بیشــتر با ابزار و متریال و تکنیکها و دانشــگاه؛ و رشــتهی نقاشی
بزرگترین درسی که به من داد جدای از دانش و شناخت تاریخ هنر،
جسارت بود !
خوب به یاد دارم؛ در سال  1379همزمان با چاپ مجموعه شعری،
به فکر برگزاری نمایشــگاهی افتادم؛ از آنجایی که ارادت خاصی به
خانم ســیحون داشتم به گالری ســیحون رفتم و با صحنهی جالبی
مواجه شدم؛ خیلیها مشغول تحویل نقاشی به ایشان بودند و سرشان
حســابی شلوغ بود .خیلی ســادهلوحانه جلو رفتم و گفتم :برای وقت
نمایشگاه آمدهام .ایشان با همان جذبه و صدای دورگه گفتند :تا چهار
ســال دیگر وقت نداریم  ...بعد من فوری به شــکل نابلدانهای گفتم :
چشم ،با اجازه و داشتم از در بیرون میرفتم که گفتند :کاری داری با
خودت نمونه ؟ برگشــتم و با لبخند گفتم  :بله و ایشان گفتند  :بردار
و بیار ؛ و من امان ندادم  ...چند ثانیه بعد جلوی بانو سیحون ایستاده
بودم؛ نگاهی کرد و گفت  :خوب اســت؛ در نمایشگاه گروهی به نفع
کودکان بهزیستی شرکت کن؛ من هم شرکت کردم ...
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گاهــی ورقهای زندگی برای آگاهی تو بــه نیکی رقم میخورد ...
آن روز من با کودکان بهزیســتی آشنا شدم و سالها بعد با بهزیستی
(بچههای آســمان )؛ باورش سخت اســت ،اما بعضی از آن فرشتگان
کوچــک نه دســت دارند نــه پا ! تنها یــک بدن و یک ســر ،وقتی
برای دیدارشــان میروی آنقدر از حضورت شــادماناند که خود را
کشانکشــان به پشت میلههای تخت میرسانند و با لبخند و کلماتی
نامفهوم به تو خوشآمد میگویند .خبر ندارند که در گوشــه گوشهی
دل جا دارند و این ما هستیم که باید به آنها بگوییم:
فرشــتگان بال گمکرده به زمین خوش آمدید؛ ما را ببخشــید که
امکانات فراهم کردن آنچه الیق شماست را نداریم!
سال  1385تحت تأثیر حرفهای استاد تهرانی نمایشگاهی با راپید
و گراف ،که گرایش تصویرســازی در آن دیده میشد در گالری مهروا
برگزار شد.
سال  86با مؤسســه نیکوکاری مهرآفرین افتخار آشنایی را داشتم
و حاصل این آشــنایی برگزاری دومین نمایشــگاه انفرادی نقاشی در
گالری نقش جهان بود.
و در  13مرداد  1391دومین نمایشگاه انفرادی با همکاری مؤسسه
نیکوکاری مهرآفرین برگزار شد.
از من ســوال شــده که هدف و انگیزهام از همکاری با مؤسسههای
نیکوکاری چیست؟
مادرم به من یاد داد با عمل...
دخترم درخت پرتقــال بیش از حد بار داده ،چند جعبه بیاور برای
همسایهها و دوستان و فامیل...
پدرم به من آموخت  :گنجشــک پر تیر خورده را به خانه بیاوریم،
دانه دهیم ،پرواز که کرد پنجره بگشاییم تا به زندگیش برگردد.
من دختر اوناسیس نیستم! من حتی ( من ) هم نیستم  ...تنها یک
انسانم که از دردمندی همنوعانم رنج میکشم.
وقتی به خانم فاطمه دانشور نگاه میکنم که کل زندگیاش را وقف
توجه به زنان و کودکان بدسرپرســت و بیسرپرســت کرده ،با خودم
زمزمه میکنم :کاش توانش را داشتم...
و به ایشان و هر انسان دل بزرگ دیگری افتخار میکنم.
امروز ساغر مسعودی در جوانیاش به مرگ مؤلف پی بردهاست.
امروز ســاغر مسعودی میداند ،شاید باید پذیرفت که هنر نقاشی با
اکسپرسیونیسم انتزاعی و نقاشیهای خوف انگیز ( مارک روتکو ) که
آغشته به رنگ سیاه یک دست بود دیگر مردهاست .اما ادامه میدهد...
باز هم نمایشگاه خواهم گذاشت .شاید تنها برای اینکه به یادشان
آورم شــماها که بزرگ هســتید ،شــماها که در حراج های کریستی
شرکت میکنید و کارهایتان گاهی تا  500میلیون به فروش میرود.
ایران به حضورتان مفتخر است.
اما آیا به کوچه پس کوچههای شهرتان و زادگاهتان فکر کردهاید؟
اینجا کودکانی سرشــار از نبوغ هســتند که هیــچگاه مداد رنگی
نداشتهاند.
اینجا کودکانی سرشار از ملودی هستند که ساز ندیدهاند.
اینجا کودکانی سرشار از شعر هستند که کتاب نخواندهاند.
و گاهی دســتانم آنقدر کوچک میشود که تنها بتوانم پرندهای را
دانــه دهم .همچنان به راهم ادامه خواهم داد تا روزگاری که فرزندان
میهنمان رنگی شــوند و ایمان دارم بعد از هر ( من ) هزاران ( من )
متولد میشود و جهان به آواز و شعر و صلح میرسد .
با مهر ،و افتخار به اینکه در کشــور شــعر و عشق متولد شدم و با
امید به اینکه هیچ کودکی در جهان گرسنه نخوابد.
ساغر مسعودی – پاییز 1391
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گزارشمهمانیتابستان 91مهرآفرین

مهمانــی فصل تابســتان مهرآفرین روز  15مرداد ســال 91
در هتــل بزرگ تهران برگزار شــد .در این مراســم که همراه با
پذیرایــی در زمان افطار بود ،کتایون ریاحی ســفیر مهرآفرین ،و
جمعــی از یاوران و بازرگانان موفق حضور داشــتند .پس از اذان
مغرب و افطــار ،مجری برنامه ،دکتر نظری به روی صحنه آمد و
ضمن خوشــامدگویی به مهمانان در خصوص مؤسسه مهرآفرین
و چگونگی تأســیس و فعالیــت آن توضیحاتــی را برای حضار
ارائه کرد .ســپس فیلمی از ســفر کتایون ریاحی به بندرعباس
و محرومیتهــای مردم آن منطقه کــه از کمترین امکانات برای
زندگــی برخوردار بودند به نمایش درآمد .در بخش بعدی فاطمه
دانشور بنیانگذار و مدیرعامل مهرآفرین در خصوص مأموریت و
اهداف مهرآفرین صحبت کرد و به شرح جزئیاتی از سفر اخیرش
بــه زاهدان به همراه کتایون ریاحی برای توزیع خواربار پرداخت.
وی از کودکانی ســخن گفت که بزرگترین آرزویشان تنها یک
ســبد میوه بود .پس از صحبتهای بنیانگذار مهرآفرین فیلمی
دیگر از ســفر سفیر مهرآفرین به استان کرمان به نمایش درآمد؛
که در این فیلم نیز هموطنان محروم ،از مشــکالت و دردهایشان
میگفتنــد .در بخش دیگری از برنامه مهدی امین الری هنرمند
جوان و با استعداد کشــورمان به روی صحنه آمد و با ترانههایی
که خواند و با گیتارش نواخت ،لحظات خوشــی را برای مهمانان
به وجود آورد .مهدی امین الری استعداد خاصی در ترانهسرایی و
ساخت ملودی فیالبداهه دارد به این صورت که اغلب در اجرای
برنامهها از افراد حاضر در جمع میخواهد تا کلماتی را بگویند و
او با همان کلمات در لحظه ترانهای میســازد و ملودی را نیز با
نواختن گیتارش روی آن ترانه اجرا میکند.
پس از اجرای مهدی امین الری که با اســتقبال حضار همراه
بــود ،کتایون ریاحی ســفیر مهرآفرین دقایقــی در میان جمع
صحبت کرد .وی از مســائل گوناگونی که در ســفرهایش همراه
با دســت اندرکاران موسســه مهرآفرین به کرمان ،بندر عباس و
زاهدان داشت ســخن گفت و به این نکته اشــاره کرد که برای
داشــتن جامعه ای بهتر همه باید تالش کنیم تا چهره زشت فقر
مادی و فرهنگی را از کشورمان بزداییم.
سفیر مهرآفرین در بخش پایانی حرفهایش خطاب به مهمانان
گفت :در این سفرهایی که فیلم آنها را مشاهده کردید من به درد
و دل مردم گوش میدادم و در مقابل میگفتم که خداوند هرگز
شــما را تنها نمیگذارد و فرشتههایی هســتند که شما را یاری
خواهند کرد .امروز شما همان فرشتهها هستید که با کمکهای
تان این هموطنان محروم را تنها و بی پناه نمیگذارید.
در پایان نیز یاوران و همراهان همیشگی مهرآفرین کمک های
خود را به کودکان اهدا کردند.
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در آستانهی آغاز فصل پایيز؛

عيادتکتایونریاحیسفیرمهرآفرین
از كودكان شیرخوارگاه آمنه

کتایون ریاحی ســفیر و فاطمه دانشــور مدير عامل مهرآفرین در
آستانهی آغاز فصل پایيز در شیرخوارگاه آمنه حضور يافتند و ضمن
عيادت از کودکان ؛ با مســئوالن بهزيستي و شيرخوارگاه آمنه دیدار
و گفتگو کردند.
در این دیدار  ،مدیر دفتر مشــارکتهای مردمی سازمان بهزیستی
و مدیر دفتر مشــارکتهای مردمی شــیرخوارگاه آمنــه نيز حضور
داشــتند و ضمن تقدیــر از فعالیتهای خیرخواهانه  ،مشــكالت و
كاســتيهاي كودكان تحت پوشش بهزيستي را با سفير و مديرعامل
مهرآفرين در جريان گذاشــتند .در اين ديــدار  ،نصیری ،مدیر دفتر
مشارکتهای مردمی سازمان بهزیســتی گفت  :امروز شیرخوارگاه
آمنه با مشــاركتهاي مردمي و به شكلي كام ً
ال مطلوب اداره ميشود
و ما بسيار از اين روند رضايت داريم ،با اين حال و بهرغم آن كه تالش
شده تا مشکالت كودكان كام ً
ال برطرف شود ،اما در سطحي كالنتر،
بعضی از بيماريها ،هزینههای كالن دارد و ادامهی درمان مســتلزم

پشتيبانيهاي بزرگتري است .
وی در ادامه افزود :مث ً
ال یکی از این بيماريها؛ فقدان حس شنوایی
در کودکان تازه به دنیا آمده اســت! بعضی از کــودکان ما ،به دلیل
نداشــتن بخش حلزون شنوایی؛ متأســفانه به صورت ناشنوا به دنیا
میآیند و اگر این نارسايي ،بین سنین  2تا  4سالگی رفع نشود امکان
دارد فرد تا آخر عمرش کر و الل بماند!
وي ادامه داد  :با توجه به امکانات تخصيص يافته ،ما فقط ميتوانيم
بخشــي از هزينههاي درماني اين بيماران را پوشش بدهيم در حالي
كه در ســال  ،نزديك به  800نوزاد داريم كه نياز به کاشــت حلزون
شــنوایی دارند؛ و حتي تعداد اين بيماران رو به افزايش اســت! وي
افزود  :هزینههاي درمان بسیار باال است! در اصل ،ما برای درمان هر
کــودک بيمار به حداقل  30میلیون تومان پول نياز داريم؛ در حالي
كه فقط هزینهی دستگاهی که بر روی گوش اين کودکان نصب می
شــود؛ چهارده میلیون تومان است! عالوه بر آن ،بعد از عمل جراحی

نیز باید گفتار سنجی ،شــنوایی سنجی و موارد ديگر انجام شود كه
هزينهها را بســيار باال ميبرد و ادامهی كار را براي ما مشكل ميكند.
البته دولت تعهد کردهاســت كه هزينــهی درماني  500کودک را تا
سقف  20میلیون تومان حمایت خواهد كرد ،و ما در تالشيم تا باقي
هزينههــا را از خيرين و نيكوكاران جذب كنيم و اين مشــكل هم به
امید خدا رفع و رجوع شود .
مدير دفتر مشــارکتهای مردمی شيرخوارگاه آمنه نيز در ادامهی
ايــن ديدار ،با تأکید بــر اینکه هنرمندان و ورزشــکاران صاحبنام
میتوانند در کمک به رفع این مشکل قدمهای بزرگی بردارند ،گفت:
ما از هنرمندان به عنوان یکی از گروههای مرجع كشــور میخواهیم
که از آبرویشــان هزینه کنند و کمک کنند تا اين معضل ،رفع شود؛
ما معتقدیم همانقدر که ساخت مسجد و کمک نقدی و تحصیلی به
ایتام ،اجر اخروی و دنیوی در پي دارد  ،کمک به درمان شنوایی اين
کــودکان معصوم نیز حتماً پاداش اخروی در پي خواهد داشــت و از
همينجا دست همياري به سوي ايشان دراز ميكنيم .
فاطمه دانشــور مدیرعامل مهرآفرین نیز گفت :کســانی که قدرت
مالــی خوبی دارند حتماً بايد به اين افــراد کمک کنند؛ ما هم تمام
تالش خــود را میکنيم تا با اســتفاده از ظرفیتهــای مختلف ،در
رفع اين بيماري قدمي برداريــم و قطعاً کمکهایي را برای این امر،

جمعآوری خواهيم كرد و در حد بضاعت خود  ،پيشقدم اين مســير
خواهيم بود .
کتایــون ریاحی ســفیر مهر آفرین هــم با تقدیــر از تالش های
صورت گرفتهی مسئوالن شــيرخوارگاه ،بر حضور گروههای مردمي
در فعالیتهــای نیکوکارانه تأکید کرد و افزود :بســیاری از بازیگران
و هنرمنــدان ،فرصــت زیــادی برای حضــور فیزیکــی در کارهای
خیرخواهانــه پيدا نميكنند ،اما مــن ميدانم كه قلب آنان براي اين
مردم و نيازمندان ميتپد و مطمئنم كه به وقت مقتضي ،از هيچ امري
در كمك به همنوع فروگذار نخواهند بود .دليل حضور اندكي بیشتر
من هم ،خداحافظی از اين عرصه است .
وی با اشاره به لزوم مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای نیکوکارانه
و همچنین فعالیتهای اجتماعی گفت :باید به ســمتی حرکت کنیم
کــه NGOها و گروههای مردم نهاد به وجود بیایند و رشــد کنند و
مردم با اســتفاده از این گروهها در فعالیت های نیکوکارانه شــرکت
کنند ،زیرا گروه هاي اينچنينــي میتوانند از تضییع حقوق جامعه
جلوگیری کنند .
در پایان این دیدار  ،سفير و مديرعامل مهرآفرين از محل نگهداری
کودکان و نوزادان در شــیرخوارگاه آمنه بازدید کردند و براي مدتي،
لحظاتي كام ً
ال احساسي بر محيط حاكم شد .
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یک سبد میوه؛

گزارش سفر سفیر مهرآفرین به زاهدان

ِ
رستم دستان!
سرزمین
کودکان
کوچک
آرزوی
ِ
ِ
ِ
سومین سفر فصلی سفیر مهرآفرین ،روز شنبه چهاردهم مرداد ماه 91
با سفر به استان سیستان و بلوچستان و مرکز این استان ،شهر زاهدان برگزار شد

در این ســفر کتایون ریاحی به اتفاق فاطمه دانشــور مدیرعامل و
تعدادی از مدیران مؤسســه مهرآفرین و فرزندانشان ،از خانوادههای
تحت پوشــش و همچنین از بخشهای محروم شــهر زاهدان دیدار
کردند و ضمن اهدای کمکهای مؤسســه مهرآفریــن به تعدادی از
خانوادههای بیبضاعت شــهر زاهدان و حواشــی آن ،به درد دلها و
مشــکالت آنان گوش دادند؛ و قرار شد اقداماتی در جهت زدودن فقر
از چهرهی این شهر صورت پذیرد.
سفیر مهرآفرین و همراهان ابتدا در مدرسه شبانه روزی ویژه دختران
یتیم وابســته به بنیاد حمایت و هدایت اســامی حضور پیدا کردند؛
در این بازدید ،نخعی مشاور پیشــین استاندار سیستان و بلوچستان
و مدیر مؤسســه حمایت و هدایت اســامی ضمن خوشامدگویی به
مسئوالن مهرآفرین ،و تشریح فعالیتهای مدرسه شبانه روزی ،گفت:
بیکاری یکی از معضالت اصلی امروز و عصر ماســت و باعث گسترش
فســاد میشود ،با این حال و به رغم اینکه بیکاری باعث ضعیف شدن
اقتصاد خانوادهها نیز شده است ،اما من میخواهم بگویم که فقط پول
داشتن هم ،چاره و درمان کار ما نیست؛ زیرا هستند خانوادههایی که
از لحــاظ مادی وضعیت خوبی دارند امــا به دلیل آنکه بیکاری وجود
دارد ،گاهی دچار انحراف و نفسانیات میشوند.
وی در ادامه افزود :برخی از مقامات و مســئوالن ،در سفرهایشان
به اســتان ما ،وعدههای زیادی میدهنــد و دادهاند ،اما به محض این
که پایشان به تهران میرسد ،همه چیز را فراموش میکنند! به همین
خاطر اســت که وضعیت استان ما مانند یتیمان همین مدرسه شبانه

و روزی است!.
نخعی ادامه داد :این بنیاد ،در ســال  ۱۳۷۱تأسیس شده و تاکنون
 ۳۰۰نفــر دختر یتیم در اینجا تحصیل کرده و به دانشــگاه رفته و یا
ازدواج کرده اند ،اما بدانید و آگاه باشید که طبق یک سرشماری دقیق
حدود  ۴۵هزار کودک یتیم در این اســتان وجود دارد! که بایســتی
برایشان کاری و حرکتی کرد .وی در پایان ،ضمن آرزوی توفیق برای
ســفیر و مؤسســه مهرآفرین در مأموریتی که در پیش رویشان قرار
گرفته ،گفت :برای این یتیم نوازی به شــما تبریک میگویم ،براساس
گفتهی امام صادق (ع) گره گشایی از کار هر مسلمانی ،ارزش بیست
حج مقبول را دارد و ما نیز معتقدیم کســانی کــه در این راهها قدم
بردارند به حج مقبول نائل شدهاند.
در این سفر ،یکی از میزبانان مهرآفرین ،محمد زارعی رئیس هیأت
مدیــره ایتام غدیر بود؛ او نیز با تأکید به حرفهای پیش گفته افزود:
دامنه فقر و مشــکالت آنقدر زیاد است که در اندک زمان نمیتوان به
همه آنها پرداخت .شــهر زاهدان متأسفانه هم از لحاظ کشاورزی
مشــکالت زیادی دارد و هم از لحاظ شهرکهای تولیدی ،و با وجود
آنکه حتی در بخشهایی از آن ،ســرمایه گذاریهای میلیاردی شده،
اما ســود و بهرهی چندانی به شهر ما نرسیده و ما فکر میکنیم تنها
چارهی ما در رفع چهره فقر و بیکاری در این اســتان؛ تأسیس صنایع
و کارخانجات مادر مانند صنایع پتروشیمی است.
بــا اتمام حرفهای مســئوالن و ذکر درد دلهــای آنان ،تعدادی
از مادران حاضر و زنان بیسرپرســت نیز به تشــریح مشکالت خود
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پرداختند و ســپس جمعی از بچهها نیــز از آرزوهای خود
گفتند؛ آرزوی یکی از این بچهها ،تنها داشتن سبدی میوه
بود!
پــس از این جلســه ،ســفیر مهرآفریــن و همراهان به
بخش محروم شــهر رفتنــد و از چند خانــه و مددجویان
تحت پوشــش مؤسســه ،دیدار کردند؛ به رغم گستردگی
جغرافیایی و پیشرفت بســیار زیاد شهر زاهدان و تمیزی و
زیباییهای این شــهر بزرگ ،دیدن فقر زیاد در بخشهای
محروم ،و محرومیتهای اولیه از منظر بهداشــت و یا حتی
وجود محیطهای آلوده آنهم در منطقهی پرتراکم شهر در
مرکز استان ،برای سفیر و همراهان بسیار تعجب آور بود و
حاضران را بهشدت تحت تأثیر قرار داد.
بعد از بازدید از این مناطق ،طبق دعوتی که اعضای هیأت
و اتاق بازرگانی شهر زاهدان انجام داده بودند ،مدیرعامل و
سفیر مهرآفرین در جمع بازرگانان استان سیستان و بلوچستان حاضر وقتی یک زن میتواند در این حجم فعالیت کند و مؤثر باشد ،مطمئناً
شدند تا پیام این سفر را به نحو بهتری انتقال دهند.
مردان بــازرگان ،نیز قدرت برطرف کردن فقــر و محرومیت دارند و
در این مراســم ،عبدالحکیم ریگی ریاست اتاق بازرگانی سیستان و میتوانند کارهای مؤثرتری انجــام دهند؛ و من دعوت میکنم که به
بلوچستان ضمن استقبال از سفر و حضور سفیر و مسئوالن مهرآفرین اطراف خود خوب بنگرند و از محرومان اطرافشان روی برنگردانند.
به شــهر زاهدان ،قول مســاعد همکاری در حرکتهای جدیتر برای
کتایون ریاحی ســفیرمهر آفرین نیز با ابراز خوشــحالی و اشاره به
زدودن فقر از بخشهایی از این اســتان و مرکــز آن را داد و از همه ســخنان آن دو بازرگان گفت :من امروز بسیار خوشحال شدم وقتی
حاضران خواست تا در این مأموریت بزرگ ،همه کسانی که میتوانند که دیدم هنوز در سرزمین رستم دستان مردانی هستند و به مردانگی
کاری بکنند ،دست به دست هم بدهند و به میمنت این حضورها ،کام خود میبالند؛ زیرا آنها بار بزرگی از دوش ما برخواهند داشــت؛ فقط
همه مردم شهر شاد شود.
خدا کند در حوزه دســتگیری از نیازمندان نیز همین طوری باشــیم
یکی دیگر از بازرگانان نیز با ذکرهایی از کالم بزرگان درباره اهمیت یعنی مردانه با موضوعات رودر رو شویم و نخواهیم که صورت مسئله
و نقــش انفاق و به ویژه زکات و نقش آن در آســایش و زندگی بهتر را پاک کنیم.
سخنانی را ذکر کرد .بازرگان دیگری با عنایت به حضور فعال بانوان
وی افزود :خوشــحالی دیگر من ،از باورهای دینی دوستان و افراد
در این مســیرها ،با لحنــی مطایبه آمیز گفت :مــا در یک فرهنگ حاضر است؛ امیدوارم تعریفها از سخاوت و بخشندگی در شب والدت
امام کریم که ذکرش در این مجلس رفت ،روش و ســیرهی
همگان شود و سفره همه مردمان نیازمند؛ که چشمشان به
دستان مردانی مثل شماست؛ رنگین شود.
وی در پایان با اشــاره به مشــکالت شــهر زاهدان گفت:
بیکاری و عدم اشتغال ریشهی اصلی مشکالت است؛ بیکاری
از یــک طرف به دنبال خــود ناهنجارهایی همچون اعتیاد و
بدسرپرستی را به همراه دارد و از طرف دیگر ،تعطیلی تولید
و ضرر دهی در حوزه اقتصاد را؛ ضمناً باعث میشود که فرد
به سمت مسیرهای نادرســت از جمله قاچاق روی بیاورد و
امر قاچــاق نیز افراد را به کار کم و پول زیاد عادت میدهد!
بله البته؛ ریشــه کنی قاچاق ،یک شــبه و یک ماهه میسر
نمیشود؛ شاید حداقل یک یا دو نسل به طول کشد؛ اما این
بار مســئولیت ما را ســبک نخواهد کرد؛ ما باید با جدیت با
مسئلهی فقر و بهویژه فقر فرهنگی رو در رو شویم.
مردساالر پرورش یافته و بزرگ شدهایم ،امیدوارم سفر این دو شیرزن؛
در پایان این دیدار ،امام جمعه محترم شــهر زاهدان و فرماندار این
خانمها ریاحی و دانشــور به شهر ما ،باعث نشود که زنان ما نسبت به شهر ،در محل اقامت سفیر و همراهان مؤسسه مهرآفرین حاضر شدند
فعالیتهای اجتماعی ادعایی پیدا کنند!
و ضمن قدردانی از مدیر عامل و ســفیر مهرآفرین برای سفر و حضور
در فرصت پایانی ،فاطمه دانشــور درباره فعالیتهای مؤسسه گفت :در شــهر زاهدان ،از ایشــان قدردانی کرده و مأموریت مهرآفرین در
بیش از  ۲۵۰خانواده در استان سیستان و بلوچستان و در منطقه کتیج ریشــهکنی فقر از کشور عزیزمان ایران را ،یک مأموریت بزرگ و ملی
و نیکشهر تحت پوشش مؤسسه ما هستند و  ۵۰خانواده نیز در شهر و همگانی برشمردند.
زاهدان و حاشــیه آن تحت پوشش داریم .من هم مثل شما بازرگانم،
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سفر به سومالی و حاال حضوردر بندرعباس و کرمان و زاهدان .چطور شده که
پایان کار بازیگریتان با همکاری با مؤسسههای خیریه و توجه به مسائل
اجتماعی توأم شده؟
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شما با هر تعریفی هم که از هنرمند داخلی و خارجی ارائه دهید به هر شکل
برای هنرمند مسئولیتهای اجتماعی متصور است .همین که خودتان هم
امروز به چنین حوزههایی روی آوردید.

دغدغههــای اجتماعی پیش از بازیگری هــم همراهم بود .چنانچه
در این مسأله تردید نیست .اما بگذارید این طور پاسخ بدهم که «غیر
در  16ســالگی یک ســالی را در انجمن حمایت از معلوالن – خیابان
فرجام -کار میکردم .البته توجه من به امور اجتماعی ریشــه در تربیت از هنر که تاج سر آفرینش است ،دوران هیچ سلطنتی پایدار نیست».
و نوع نگرش و جهان بینی خانوادهام داشت.
و امروز در سالهای دور از  16سالگی و فراغت از بازیگری چه انگیزهای شما
را به سومالی قحطیزده یا مناطق محروم ایران کشانده؟

گفت و گوی روزنامه شرق با کتایون ریاحی سفیر مهرآفرین:

اعتیاد سر سفره مردم آمده است
حاشیههای زاهدان تلخ است .کوچهها تنگ و باریک که میشود ،گویی انبوه
مشکالت در خانههای کوچکی میریزد که به قول بومیهای شهر به تازگی از
برق و آب لوله کشی بهره مند شده ،شبیه فیلمهاست ،بچههایی که به دنبال
ماشینها میدوند و کودکیشان در جوی آب بو گرفته همجوارشان خالصه
شده؛ کتایون ریاحی به همراه نمایندگانی از مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین به دیدار مسئوالن
استان سیستان و بلوچستان آمده تا بتوانند با تشکیل یک شبکه اجتماعی برای کودکان شهر
کاری کنند .فقری که حتی به گفتهی مسئوالن ،این روزها بیش از همیشه نمود بیرونی داشته و
توسعهی شهر را تهدید میکند .کتایون ریاحی در سال های خداحافظی با بازیگری ،به همیاری
با نهادهای غیر دولتی حامی زنان و کودکان روی آورده ،ســفیر مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین
است و به گفتهی خودش زندگیاش با ایام بازیگری تغییر زیادی داشته ،تغییری که گاهی زندگی
عادی او را با تناقض مواجه میکند .سفر به حاشیهها ،مشاهدهی زندگی حاشیهنشینان در فقر
مطلق و بازگشت به زندگی روزمره؛ با انبوهی از نامهها ،شماره تماسها و درخواستها.

تصویرتان از فقر و آســیب اجتماعی برای شخص شما در این سفرها تا چه
میزان متفاوت شده؟

صریــح بگویم که هنوز به یافته خاصی نرســیدهام و تازه دارم تالش
حاال این گونه مســائل برای من حیطه گستردهتری یافته و احساس میکنم تا بتوانم تنها با گوشــههایی از مســائل و دغدغههای مردمان
میکنم در فلســفهی زندگیام ،جایگاه ویژهای دارد .آن طور که تنها به حاشیه آشنا شــوم .فکر میکنم که اگر کسی با یکی دو جلسه و حتی
یک احســاس خوش نیکوکاری و امر صرفاً شــخصی محدود نمیشود .یکی دو ســال نشست و برخاست با چنین مردمی بگوید به دریافتی از
شاید دنبال نوعی کنکاشام و شاید چیزی دیگر.
درد آنها رســیده دروغ میگوید .به ویژه دریافتی از مفهوم فقر .به نظر
من تا زمانی که در آن جایگاه نباشی و واقعاً گرسنه نباشی دریافت این
فقر در سومالی چه شباهتها و تفاوتهایی با فقر در ایران دارد؟
مشکالت شاید تنها یک کار نمایشی باشد.
در آفریقا تا جایی که چشــم کار میکند ،تشــنگی اســت؛ بیابان و
خشکســالی و فقر عمومی شمال و جنوب شهر شده؛ اما در بندرعباس در این سفرها اغلب مردم از شــما تقاضاهایی مطرح میکنند .این سفرها
کوتاه اســت و انتهایش به بازگشــت دوبارهتان به زندگی عادی همراه
دو کوچه آنسوتر برجها رو به هوا رفته و شکاف طبقاتی بیداد میکند.
میشود .چه تصویری از زندگی مردمان ساکن در مناطق حاشیه نشین به
در آفریقا مردم تشنهاند ،گرسنهاند ،فقیرند اما معتاد نیستند؛ اما اینجا
زندگی شما آمده و چه تأثیری داشته؟
در حاشــیههایی که ما تا به حال از آن بازدید داشتهایم ،آسیبی چون
این را بی اغراق میگویــم زندگی آنها در تمام لحظههای من تنیده
اعتیــاد ،تن آدمی را میلرزاند .از کــودک و نوجوان گرفته تا پیرمردها
را میتوان با چهرهای ســیاه و پشتی خمیده دید .اعتیاد سر سفرههای اســت .انگار که وزن زندگی برایم بیشتر میشــود .نوعی سنگینی در
تمامی لحظهها .تصاویر زندگی مردم در حاشــیهها ،نه فیلم اســت نه
زندگی روزمره مردم ما آمده.
ســینما ،نه حتی از جنس مستند؛ چیزی شبیه دردهای زندگی است و
تکلیف هنر و مسئولیت اجتماعی چه میشود؟ تا چه میزان هنرمند میتواند تنها امیدوارم که بتوانیم به زوایای پنهان ماندهای از این دردها نزدیکتر
در حل مسائل اجتماعی همراه سازمانهای غیر دولتی و یا حتی دولتها شویم و در مورد رفع آن به چاره برسیم .بزرگترین فقر در حاشیههای
شود؟
شهر ،فقر فرهنگی است.
این چیزی که شما میگویید را میدانم ،اما نمیخواهم وارد این بحث
شــوم .آنچه میگویید چیزی شــبیه فیگور برخی هنرمندان خارجی در این سفرهای اخیر آیا به تجربه موفقیتآمیزی هم رسیدهاید؟
ایدهی شــبکه ســازی اجتماعی از سوی مؤسســه مهرآفرین دنبال
است اما مسأله شخصی من این نیست .راهی که حاال و در اتمام دوران
بازیگریام در آن پا گذاشــتهام ،نوعی ادامه زندگی است ،زندگیای که میشــود .دنبال این هستیم که یک سری از کارهای مددکاری از سوی
میخواهم متفاوتتر و عمیقتر شــود .زندگیای که میخواهم به درک نسل جوان ساکن در حاشیهها شــکل گیرد .هم درآمدزایی میشود و
بیواســطهای از درد ،فقر و اعتیاد و انواع آســیبهای اجتماعی برسد .هــم میتوانیم برای دورهای آنهــا را از محل زندگی خارج کرده و برای
نوعی همنشــینی با مردمانی که شاید فراموش شدهاند و اتفاقاً خواست آموزش به نقطهی دیگری بیاوریــم .همین حاال در تهران هر مددکار،
متعادلی از زندگی روزمرهشــان دارنــد ،اما فقر آنها را از پای درآورده و  10پرونــده دارد .در نظر داریم از خود انســانهای بومی برای تربیت
زندگی عادیشــان را با هزار مســأله مواجه کرده ،میخواهم در کنار مددکار اســتفاده کنیم .شبکهسازیها هم تا به حال خوب پیش رفته،
کودکی باشم که آرزویش خوردن میوه است یا داشتن شناسنامه برای بسیاری از نیروهای داوطلب هزینههای درمان و کمکرسانی به برخی
ثبت نام در مدرســه .در این حاشــیهها که میرویــم ،دردها از جنس حاشیهنشینها را بهبود بخشــیدهاند ،به ویژه این که در هر شهری بنا
دیگری اســت ،دردها آنقدر هست که فراموش میشود ،که به زندگی داریم تا دفتری منطقه ای و شعبه ای از مهرآفرین را بنا کنیم .همچنین
عادی مردمان پیوست میشود و در واقع درد جزئی از زندگی میشود .بنــا داریم تا در این بازدیدها بتوانیم اعضای جوانتری را هم با خود به
همــراه بیاوریم تا در آنها نیز دغدغههای تازهای شــکل بگیرد .منظورم
البته صرف ًا منظورم تجربه شخصی شما نبود ،میخواهم بدانم شما با پیشینه دریافت بیواسطه از فقر و آسیبهای اجتماعی است .گاهی فکر میکنم
بازیگریتان فکر میکنید که تکلیف مســئولیت اجتماعی هنرمندان چه که آنها از واقعیتها خیلی دور افتادهاند.
میشود .می توان انتظاری عمومیتر را مطرح کرد؟

به حضــور هنرمندان در این عرصه با وســواس نــگاه میکنم .چرا
که شمشــیر دودمی است بسیار حســاس ،مرزی میان تبلیغ و نمایش
نمی دانم .شــاید اگر مرد هم بودم دریافتــم از دردهای زندگی این
آرتیســتیک از خود و رفتاری اجتماعی .به ویژه این که میبینم چنین
اقداماتــی در جهــان به نوعی با یک تبلیغ انســان دوســتانه و نمایی مردمــان به همین میزان بود .اما تنهــا میدانم که زن بودن وظیفهای
دشوار است.
آرتیستیک از هنرمندان همراه میشود.
تجربهی زن بودن و مادر بودن ،تا چه میزان در دریافت شــما از مشکالت
اجتماعی و به ویژه مسائل زنان تأثیر گذار بوده؟
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جانش را برای خاک ایران گذاشت،
زندگیاش را برای بچههای ایران

دستانپرمهر

دیدار با زهیر بانپرور یاورمهرآفرین و جانباز جنگ تحمیلی
راستش برای اولین بار بود که میخواستم یک جانباز را از نزدیک
مالقات کنم .قبل از این همیشه  8سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
برای من درون جعبه جادویی تلویزیون یا بر روی پرده نقرهای سینما
خالصه میشــد؛ برای همین از چند روز قبل مدام ســعی میکردم
زهیــر بانپرور ،جانباز شــیمیایی جنگ تحمیلی که یــاور  5تن از
کودکان مهرآفرین بود را در ذهنم تجســم کنــم .انگار ماندگارترین
تصویر در ذهن من از رزمندهی جبهه ،حاج کاظم آژانش شیشــهای
بود .رزمندهای که  8ســال از عمر خود را در جنگ ســپری کردهبود
و خشــمگین از نامهربانیهای بعــد از جنگ و معترض به جامعه ،به
دنبال راهی برای اعزام عباس همرزم شهرستانی و جانبازش به خارج
از کشور جهت درمان میگشت.
زهیــر بانپرور؛ امــا با حاج کاظم و عبــاس و خیلیهای دیگر که
داستانشــان را شنیده بودم فرق دارد .با وجود جسم بیمارش ،بسیار
مهربان و فروتن اســت و روح بزرگی دارد .از آن جانبازانی اســت که
از مرگ هراســی ندارد؛ امــا میجنگد برای زندگی ،چــرا که هنوز
میخواهد کمک کند تا سرزمیناش جای بهتری برای زندگی باشد.
زهیر که جانش را برای خاک ایران گذاشــته بود؛ حاال همهی زندگی
خود را وقف بچههای نیازمند ایران کرده و به غیر از  5کودکی که در
مهرآفریــن حمایت میکند ،به کودکان دیگری که در همان نزدیکی
مالرد – محل زندگیاش -ساکن و نیازمند هستند ،کمک میکند.
خواهران زهیر که زندگیشــان را وقف رســیدگی به زهیر ودیگر
برادر جانبازشان کردهاند میگویند :فقط به فکر بچههاست! گاهی به
او میگوییم کمی به ســامتی خودت توجه کن! حساب آن داروهای
گرانی که باید بخری را داشته باش! اما دنیای او شده بچههای نیازمند.
زهیر تأییــد میکند و میگوید :من بچهها را دوســت دارم وقتی
بعد از نزدیک به  77ماه از جبهه برگشــتم ،ادامه تحصیل دادم؛ فوق
لیسانسم را هم گرفتم و در همان مدرسهای که روزی از آن فرار کرده
بودم تا به جبهه برسم ،معلمی کردم.
زهیر چند ســال بعد از جنگ عاشق هم شــده و ازدواج کرده؛ اما
به خاطر شــیمیایی شدن نتوانسته طعم خوش پدر شدن را بچشد؛ و
برای اینکه همســرش را از نعمت مادر شدن محروم نکند ،علیرغم
میل همسرش فداکاری کرده و از وی جدا شدهاست.
« به همســرم گفتم که باید از هم جدا شــویم ،من نمیتوانم بچه
داشته باشم و نمیخواهم تو به پای من بسوزی! همسرم گفت که من
از تو بچه نمیخواهم؛ من هــم گفتم من ترحم نمیخواهم .با اصرار
من باالخره جدا شدیم؛ اما بعد از  9سال هنوز ازدواج نکرده و به پای
من نشسته».
از زهیر در مورد خاطرات جنگ و چگونگی پیوســتنش به جبهه
میپرســیم .دقیق و بــا جزئیات کامل خاطــرات آن دوران را نقل
میکند:
سالهای اول جنگ بود؛ من  13ساله بودم و بدون اطالع مادرم از
دیوار مدرسهمان در کرج پایین پریدم و فرار کردم به سمت میدان
امام حســین تهران؛ آن زمان در آنجا لباس نظامی میفروختند و
مــن هم با پولهای خودم رفتم و با ذوق یک دســت لباس نظامی
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و پوتین برای خــودم خریدم .رفتم به جایی که ســربازان را اعزام
میکردند و خودم را به در و دیوار کوبیدم تا آنها را راضی کردم مرا
با اولین لشگر بفرستند.
ما به غرب کشور ،به قصر شیرین کرمانشاه اعزام شدیم؛ آنجا 45
روز ما را آموزش دادند و هر بالیی بگویید ســر من آوردند تا منصرف
شوم .ولی من بیشتر مصمم میشدم .تا اینکه  45روز تمام شد و به
خانه بازگشتم .اما دیگر حال و هوای جبهه از سر من بیرون نمیرفت؛
دوباره برگشتم ،این بار رفتم جنوب ،و در منطقه شلمچه اردو زدیم.
یک شب من خواب ســنگینی فرو رفته بودم ،عراق شیمیایی زد؛
و یکی از همرزمان مرا بیدار کرد که شــیمیایی زدند ،تو چرا ماسک
نــداری؟ به قــدری بیتجربه بودم که گفتم مــن خوابم میآید! اگر
میخواهی خودت برایم بگذار .به هر حال در آنجا من آلوده شــدم.
یک بار دیگر در منطقه غرب کشــور این اتفاق رخ داد و من بار دیگر
شیمیایی شــدم .در مجموع بیش از  76ماه در جبهه بودم و پس از
پایان جنگ به خانه بازگشتم.
زهیر همچنان آرزوهای قشنگی دارد .او میگوید :چند سال پیش
پزشکان به من گفتند اگر عمل کنی ،زیر عمل بیش از دو ساعت دوام
نمیآوری .االن با داروهای آرام بخش زندگی میکنم؛ تهیه آنها هم
دشوار است با این وضعیت دارو ،اما به کمک دوستان تا به حال فراهم
شده است .من ترسی از مرگ ندارم؛ وصیتنامهام را هم نوشتهام ،اما
دلم میخواهد با کمک شــما خیریهای اینجا تأسیس کنم؛ اسمش
را هم بگذارم عصر عاشــورا؛ من اهل سیاست و سیاستبازی نیستم
فقط دلــم میخواهد کمک کنم تا حداقل بچههــای همین منطقه
مالرد و کرج و هشــتگرد سر و سامان بگیرند؛ که اینقدر شاهد تباه
شدنشان نباشیم؛ شــاهد اینکه سر این چهارراههای این مناطق به
راحتی کــودکان و نوجوانان مواد جابهجا میکننــد .دلم میخواهد
اینجا با همکاری عدهای از دوســتان چاپخانهای راه بیندازیم تا هم
اشــتغال ایجاد کنیم و هم درآمد آن را برای این بچهها هزینه کنیم.
دلم میخواهد آنقدری زنده باشــم تا این کار را به سرانجام برسانم.
میخواهم اگر گناهی کردهام خداوند به وسیلهی این امر از من بگذرد.
بنیانگــذار مهرآفرین ضمــن اینکه فداکاری و منــش او را الگو
میداند به او امید میدهد که خداوند خودش چراغ خیریهها را روشن
نگــه میدارد .به او قول میدهد که همهجوره در تحقق اهدافش او را
یاری کند.
هنگام وداع رســیده؛ زهیر برای بچههایش در مهرآفرین ،هدیه و
خوراکیهای خوشمزه خریده تا ما به دست آنها برسانیم .میگوید:
از دو ســال پیش که از طریق مجله موفقیت به مهرآفرین پیوســتم،
عکس بچههایم را هر روز تماشا میکنم .همه شما مهرآفرینیها برای
من عزیز هستید و کاری که انجام میدهید بسیار ارزشمند است.
در آخریــن لحظات نگاهش میکنم؛ با وجود دردی که میکشــد
هنوز هم با صالبت اســت ،پر از انگیزه برای خدمت به خدا و خلق او.
زهیر برای من که از نسل بیخاطره و غریبه با این ایثارگران میآیم،
معنای این ترانه شد:
پاش بیفته باز دوباره روی مغربت میبارم
باز توی منطقه مین دست و پامو جا میذارم
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گفتوگو با مدیر مجموعه چاپخانههای خجسته

شفافیتعملکرد
مهمترینعاملموفقیت
مهرآفریناست
آگاهی تنها راه رهایی ،گام نخست پیروزی و کلید پیشرفت است.
در تاریخ فرهنگی بشر ،از ابتدا تاکنون ،شاید پس از اختراع خط هیچ رویدادی به اهمیت اختراع چاپ نباشد .بهقول
مارتین لوتر ،چاپ ،رهایی دوم نوع بشر بود ،رهایی از جهل .چاپ این امکان را فراهم آورد که اندیشهها با سرعت و به
سهولت بهمیان همهی آحاد مردم برده شود .همین تأثیر زیر و زبرساز بود که موجب شد اصطالح "انقالب دوم فرهنگی"
تاریخ بشر را برای اختراع چاپ بهکار ببرند .حاال تصور کنید این صنعت که از اساس ارزشمند شمرده میشود ،در گوشهای از وطنمان در
خدمت امور انساندوستانه و نیکوکاری دربیاید!
در این شماره پای صحبت یکی از همیاران همیشگی مهرآفرین ،محمود ذوالفقاری؛ مدیر مجموعه چاپخانههای خجسته نشستیم.
مؤسسهی چاپ و تبلیغات خجسته مدت سه سال است که بخش عمدهی کارهای چاپی مهرآفرین ،از جمله نشریات همراز و مهرآفرین
را به صورت رایگان برای مؤسسه انجام میدهد .گفتوگوی ما با این نیکوکار گرامی را در زیر میخوانید.

در ابتدا لطف ًا خود و مجموعهی تحت مدیریتتان را معرفی کنید.

من محمــود ذوالفقاری مدیر مجموعه چاپخانههای خجســته
هستم .این مجموعه متشکل از  5چاپخانه میباشد؛ مجتمع چاپ
و تبلیغات خجســته ،مجتمع چاپ و تبلیغات خجســتهنو ،مجتمع
چاپ و تبلیغات خجســتگان ،شــرکت چاپ و رنگ ســبزارنگ ،و
چاپ طایفه ،که به جز چاپ خجســتگان که در کیلومتر  18جاده
مخصوص فعالیت میکند ،بقیه در مرکز شهر قرار دارند .نزدیک به
 20سال هم هست که در زمینهی واردات ماشینآالت چاپ دسته
دوم فعالیت دارم.
از چه زمانی و چگونه با مهرآفرین آشنا شدید؟

تقریباً سه سال پیش بود که خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستان
به مهرآفرین معرفی شــدم .در معرفی اولیه از من خواســته شد تا
برای انجام برخی کارهای چاپی به مهرآفرین کمک کنم .از آن زمان
تاکنون بخش عمدهای از کارهای چاپی مهرآفرین توسط مجموعهی
ما انجام شده است.

به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشته و بنیانگذاران آن خالصانه
در جهت انجام کار خیر عمــل میکنند .در واقع عملکرد مجموعه
طــوری بوده که مــا یاوران را به این باور رســانده که تمرکز اصلی
مؤسسه واقعاً بر خدمترســانی گذاشته شده و نسبت به مؤسسات
دیگر هم با توجه به سن و سال کم رشد خوبی داشتهاست.
چرا مهرآفرین را برای انجام کارهای انساندوستانه انتخاب کردید؟

من ســعی میکنم ایــن گونه کارها را در جایــی انجام دهم که
اشراف کامل داشته باشم .بخشی را اختصاص دادم به درون سازمان
خودم و بیشتر کارکنان ،بخشی هم خارج از سازمان که یکی از آنها
مهرآفرین اســت .به هرحال دوســتان لطف دارند و ما را در جریان
اتفاقــات رخ داده ،قرار میدهند و ما اطــاع داریم که اگر فرصتی
پیش بیاید یا هزینهای انجام شود در کجا صرف خواهد شد.
شما یکی از اعضای اصلی شــورای عالی یاوران هستید ،فکر میکنید
تشــکیل این شــورا تا چه حد میتواند در پیشــبرد اهداف عالی
مهرآفرین مؤثر باشد؟

تشــکیل این شــورا کار بسیار خوبی اســت .در واقع وقتی بحث
در حال حاضر چه خدماتی را به مهرآفرین ارائه میدهید؟
خدماتی که ما ارائه میدهیم سفارشات چاپی شامل چاپ مجالت ،شورا و اجماع پیش بیاید اولین پیامی که منتقل میشود این است
نشریات ،فرمهای اداری ،بروشورها ،دعوتنامهها میباشد.
که سیاستگذاریهای مجموعه پشت درهای بسته انجام نمیشود.
تصمیمات مهم با همفکری با عدهای گرفته میشــود که تعدادشان
در طی این مدت آشنایی عملکرد مهرآفرین را چهطور ارزیابی کردید؟ کم هم نیســت .مهرآفرین در این شــورا از یاوران دعوت میکند تا

در جلســات حاضر شوند و نقطه نظرات خود را بیان کنند .این هم
یکی از نکات مثبتی است که میتوان از آن در مهرآفرین یاد کرد.

و وظیفهی باالبردن ســطح فرهنگ و آگاهــی مددجویان را دارد ،چه
صحبتی دارید؟

هدف ،هدف بســیار خوبی است .ما اقشــار آسیبپذیر متعددی در
جامعه داریم ،ولی این قشــر مادران بدسرپرســت بسیار آسیبپذیر
هستند و با تمام مشکالتی که دارند ،به تنهایی بار زندگی را بر دوش
میکشــند .در پی همین موضوع میتوان به کودکان آنها اشــاره کرد
که از هیچ حمایتی برخوردار نیســتند و به شدت نیازمند این هستند
که یــک نهاد یا ارگانی از آنان حمایت کند .گروه هدف مهرآفرین دو
قشر شاخص در میان اقشــار آسیبپذیر هستند و مهرآفرین انتخاب
شایستهای داشته است.

فکر میکنید ســازمانها و مؤسســات ایرانی تا چه حد به مســئولیت
اجتماعیشان پایبند هستند؟

این نشــریه هم مثل مهرآفرین اگر بتواند رســالت خود را درست
نظر شــما دربارهی گروه هدف مهرآفرین (زنان و کودکان بدسرپرست) و انجام دهد میتواند خیلی مفید باشد.
اهمیت توانمندسازی این قشر آسیبپذیر چیست؟

به نظر شما نشریهی مهرآفرین تا چه حد میتواند در استحکام زنجیرهی
یاوران مهرآفرین و جذب یاوران جدید مؤثر باشد؟

به هر حال نشــریه مهمترین ابزار اطالعرســانی مهرآفرین است و
میتواند خیلی مؤثر واقع شــود .این نشریه میتواند کاملتر هم بشود
و در اختیار مخاطبان قرار گیــرد .حتی من فکر میکنم تأثیرگذاری
نشریه از مهمانیهای مهرآفرین میتواند بیشتر باشد.

در رابطه با همراز ،نشــریهی دیگری که بار چاپ آن هم بر دوش شماست

ببینید در کشــور ما این مســئله فردی اســت و به روحیات افراد
برمیگردد .به هر حال سازمانها و مؤسسات را ،افراد اداره میکنند و
ما با توجه به این که یک کشور اسالمی هستیم و احسان و نیکوکاری
خیر و نیکوکار کم
در دین ما بســیار سفارش شده اســت ،انسانهای ّ
نداریم .اما شــکل این مسئله با کشورهای پیشرفته متفاوت است .در
کشورهای پیشرفته کمک به همنوع از کودکی در خانواده و در مدرسه
به صــورت عملی و واقعاً مؤثری آموزش داده میشــود؛ بچهها را در
کارهای انساندوســتانه دخیل میکنند ،بــه نحوی که زمانی که فرد
به بزرگســالی میرسد کمک به همنوع را یک وظیفه میداند .در ایران
اما چنین چیزی نیســت و معموالً افراد زمانی که کمک هم میکنند،
این باور را دارند که کاری بیش از وظیفه انجام دادهاند .بنابراین واضح
اســت زمانی که چنین تفکری وجود دارد ،ما نســبت به کشورهای
پیشرفته در این زمینه خیلی کم کار کردهایم.
نقش دولت را در زمینهســازی برای ایفای درســت مسئولیت اجتماعی
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سازمانها چگونه میبینید؟

به نظر من مقصر بخشی از این کوتاهیها میتواند دولت باشد .برای مثال سوبسیدهایی
که دولت میتواند به افراد پیشــرو در نیکوکاری بدهد ،اطالعرســانی ،تشویق مردم به
نیکوکاری توســط چهرههای شــاخص ،برنامههای آموزشی در مدارس ،راههای خوبی
برای ایجاد بســتر مناسب برای نیکوکاری است .من فکر میکنم خود دولتمردان هم
باید در امور نیکوکارانه پیشقدم شوند و سعی کنند کلید آغاز فعالیتهای غیرانتفاعی
و خیرخواهانه باشــند .کمتر دیده شده که چه در بحث اطالعرسانی چه فرهنگسازی
و چه اجرایی دولت حضور مؤثری داشته باشد.
اختصاص بخشــی از درآمد چاپخانه به فعالیتهای انسان دوستانه چه اثری بر کسب و کار
شما داشته است؟

بیشــتر از اینکه مستقیم روی کســب و کار من اثر بگذارد روی خود من و روحیهام
تأثیرگذار اســت .همین مسئله باعث میشود که فکر و خاطر آسوده و احساسی خوب
تؤام با آرامش داشــته باشــم و این قضیه روی نحوهی کار من و راهبری مجموعه اثر
مثبــت دارد .من به خاطر دارم زمانی که یــک نوجوان بودم در محلهی ما یک پیرزن
دســتفروش بود و من معموالً ســعی میکردم برای کمک ،چیزی از او خریداری کنم.
وقتی این کار را میکردم احســاس خوبی داشتم .برعکس قضیه هم صادق بود؛ گاهی
کــه اوضاع بر وفق مراد نبود فکر میکردم حتماً به این خاطر بوده که آن اتفاق خوش
اول صبح ،یعنی خرید از خانم رخ نداده اســت .در حقیقت زمانی که شــما کار نیکی
انجام میدهید ،انرژی مثبتی دریافت میکنید که روی همهی زندگی شما اثر میگذارد.
مهمترین عامل پیشرفت و موفقیت مهرآفرین چیست؟

از آنجایی که من خودم را جزئی از مهرآفرین میدانم و هیچوقت به سادگی از عملکرد
خودم راضی نمیشوم ،فکر میکنم میتوانیم خیلی بهتر عمل کنیم و به موفقیتهای
بیشتری برسیم .اما در کل فکر میکنم مهمترین عامل پیشرفت مهرآفرین تا به اینجا،
همین فضای باز مجموعه اســت .خیلی مهم اســت که افراد در این گونه مؤسســات
احساس کنند که کام ً
ال در جریان رویدادهای مؤسسه هستند .این اتفاق در مهرآفرین
افتاده و در واقع در یک جمله میتوانم بگویم شفافیت عملکرد مهمترین عامل موفقیت
مهرآفرین است.
کدامیک از فعالیتهای مهرآفرین در زمینهی آگاهی رســانی و گسترش فرهنگ نیکوکاری
بیشتر مورد توجه شما قرار گرفت؟

برای من به شخصه سفر خانم کتایون ریاحی به سومالی و پس از آن سفر به مناطق
محروم در جنوب کشــورمان و همچنین ســفر خانم زارعی به سیستان و بلوچستان
خیلی جذاب بود .این ســفرها میتواند در گسترش فرهنگ نیکوکاری و اطالعرسانی
نقش بسزایی ایفا کند.
چه آیندهای در انتظار بچههای تحت پوشش مهرآفرین خواهد بود؟

من خودم دوســت دارم مهرآفرین در آینده خیلی گســترده شود و شعبات زیاد و
فعالیتهای متنوعی داشته باشد و این بچههای تحت پوشش طوری هدایت شوند که
در آینده خود از گرداندگان این مجموعه باشند.
مهرآفرین را در یک عبارت توصیف کنید.

عشق و محبت.

و آیا همچنان در کنار مهرآفرین خواهید ماند؟

تا این ســاعت که لطف کرده و ما را پذیرفتهاند .بــه امید خدا همچنان در خدمت
مهرآفرین خواهیم بود.

سخن پایانی.

امیدوارم مهرآفرین در آینده بتواند جزء یکی از بزرگترین مؤسساتی باشد که در این
وادی گام برمیدارد .تعداد یاوران و حامیان روزبهروز بیشــتر شود و این شفافیت امروز
را همیشه حفظ کند.

دستانپرمهر
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نمایشگاهی از نقاشیهای کودکان توانخواه
افتتاح شد

بچههــا روی ویلچر نشســته بودند .همه از
این سوی نمایشگاه به آن سو میرفتند و تمام
نقاشــیها را از نظر میگذراندند .نگاهشان از
خوشحالی برق میزد .مربیها هم با لبخندهایی
سرشار از امید به آنها مینگریستند .محدثه با
ویلچر به ســمت نقاشیهای خودش رفت و رو
بــه فاطمه کرد و گفت" :همــه اینها را خودم
کشــیدم .به نظرت خوب شده؟" فاطمه که به
سختی راه میرفت ،نزدیک محدثه شد و گفت:
"معلوم است که خوب شده ،نقاشیهای همه ما
خوب شده".
به گزارش خبرنگار ســرویس فرهنگ و هنر
خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایسنا) منطقه
اصفهان ،خانــه هنرمندان این شــهر میزبان
نقاشــیهای کودکان توانخواه موسسه خیریه
"ماوی" است .این موسســه با حمایت خیرین
نیکوکار راهاندازی شده و تاکنون خانوادههای
بسیاری ،فرزندان ناتوان جسمی و ذهنی را به
مؤسسه آوردهاند.
شــهناز محمــدی ،یکی از مســئوالن این
موسسه که نگاهش را از بچهها برنمیداشت ،
به خبرنگار ایسنا -منطقه اصفهان ،گفت :اکثر
این بچهها در خانه و به دور از اجتماع و بدون
هیچگونه تفریح و شادی زندگی میکردند.
وی ورود بچهها به مؤسســه را گامی بزرگ
در زندگی آنها و والدینشــان دانست و خاطر
نشان کرد :همه این بچههایی که هم اکنون با
شور و نشاط وافر اینجا حضور دارند ،افسرده و
ناتوان در کنج خانه روزگار میگذراندند.
محمدی نقاشی کشیدن را عاملی برای بروز

دردمشترک

احساســات بچهها دانست و تأکید کرد :خیلی
از اینها حتی قدرت کشــیدن یک خط را هم
نداشــتند و بعد از حدود سه ســال به جایی
رسیدند که مؤسســه ،آثارشان را برای نمایش
عرضه کرده است.
شــکوه قســیمی ،مربی نقاشــی و یکی از
خیرین مؤسســه نیز گفت :خیلــی از اینها با
داشتن معلولیتهای باال نقاشی میکنند.
این مربی نقاشــی ادامه داد :شاگردان من،
عاشــق رنگ هستند و با شوقی فراوان مداد را
به دســت میگیرند و با تمام وجود روی کاغذ
طرح و نقش میکشند.
به گزارش ایســنا ،نمایشگاه نقاشی مؤسسه
ماوی تا پایان هفته دایر اســت و خیرین نیز با
حضور در نمایشــگاه ،به خرید تابلوها مبادرت
میکنند.

وزیر بهداشت:
فقر ،بیکاری و انتخابات علت  ۵۰درصد
بیماریهای روانی است

وزیر بهداشــت در پاســخ به تأثیــر عوامل
اجتماعــی همچون فقر ،بیــکاری و انتخابات
در ســامت روانی جامعه بیان کــرد :عوامل
اجتماعی زیادی در ســامت روانی مؤثر است
کــه باید این عوامل کنترل شــود و همچنین
با رعایــت اخالق انتخاباتــی بتوانیم در زمان
انتخابــات میزان فشــارهای روانی برجامعه را
کاهش دهیم.
جهــان صنعت :مرضیه وحید دســتجردی،
وزیر بهداشــت و درمان در شــصت و یکمین
اجالس عمومی شــوراهای اســتانها حضور
یافت تا درباره خدماترسانی بخش سالمت و
درمان مردم ســخن بگوید اما او در این جلسه
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در حالی از ســهم جیب مردم در هزینههای
سالمت و سخت شدن شرایط درمانی بر مردم
ســخن میگفت که به نظــر میآمد موجی از
ناامیدی از اجرای بهنگام طرح پزشک خانواده
و نیــز رایگان شــدن درمان مــردم که اوایل
امســال آن را مژده داده بود در ســخنانش به
چشم میخورد!
او با تأســف جایگاه جدید ایران را به لحاظ
شــاخص عدالت بعد از پاکستان دومین کشور
ضعیــف در این حوزه اعالم کــرد و گفت :در
حالی کــه پرداخت هزینههــای درمانی باید
کمتر از  ۳۰درصد باشــد ولی متأسفانه امروز
بیمــاران ما بیــش از  ۵۵درصــد هزینههای
درمانی را پرداخت میکنند.
وی دلیــل بیش از  ۵۰درصــد از بیماریها
را مربــوط به عوامل اجتماعــی همچون فقر،
تبعیــض ،ســکونت جغرافیایــی و ...عنوان و
تأکید کرد :باید به ســمتی پیــش برویم که
مردم هزینههای درمانی خود را کمتر از جیب
پرداخت کنند و طبق فرمایشــات رهبری یک
خانوادهای کــه بیمار دارد فقط رنج بیماری را
تحمل کند.
وزیر بهداشت ،ســامت را به معنای کامل
رفاه جسمی ،روحی ،اجتماعی و روانی جامعه
دانست و گفت :پرداختن به مسائل سالمت بنا
بر قانون اساســی جزء وظایف دولت است که
براساس برنامه پنجم توســعه نظارت ،توسعه
و خدماترســانی در حوزه ســامت به وزارت
بهداشت داده شده است.
وزیر بهداشــت در رابطه با هزینه ســامت
بیماران تصریح کــرد ۱۸ :درصد این هزینه از
ســوی بیمهها تأمین میشود و  ۲۰درصد آن
را دولت میپردازد ،ولی متأســفانه بیش از ۵۴
درصد هزینههای درمانی بر دوش مردم است
که با توجه به شرایط تحریمها فشار زیادی به
مردم وارد میشود.
وی ادامــه داد :با توجه به پیشــرفتهایی
که در عرصههای مختلف بهداشــت و درمان
داشــتهایم متأســفانه  ۱۷درصد مردم کشور
تحت هیچ پوشش بیمهای قرار ندارند که این
معضل باید به زودی برطرف شود.

وی در پاســخ بــه علــت عدم مانــدگاری
پزشکان متخصص در شهرهای کوچک جهت
خدمترســانی تصریح کرد :عــدم ماندگاری
پزشــکان در شــهرهای دور افتاده و کوچک
معضل بزرگی است و دانشگاههای علوم پزشکی
در هر اســتانی باید برای تربیت نیروهای بومی
تالش کنند چراکه دوام پزشکان اعزامی در این
مناطق یک مسکن موقتی محسوب میشود.
وحید دستجردی در رابطه با رشوه گرفتن و
تحمیل بار مالی پزشکان بر بیماران به ویژه در
مناطق محروم افزود :وزارت بهداشت و درمان
حتما بــا این کار وحشــتناک و معضل بزرگ
برخورد الزم را خواهد کرد و اجرای طرح پزشک
خانواده میتواند جلوی تخلف پزشکان را بگیرد
ولــی در این زمینه عــدم پرداخت مالیاتها و
عوارض درمانی از ســوی بیمهها موجب شده
اســت تا فشار زیادی بر پزشکان وارد شود ولی
این کوتاهی نمیتواند رشوه گرفتن آن پزشکان
را توجیه کند.
وزیر بهداشــت در پاســخ به تأثیــر عوامل
اجتماعی همچــون فقر ،بیکاری و انتخابات در
سالمت روانی جامعه بیان کرد :عوامل اجتماعی
زیادی در سالمت روانی موثر است که باید این
عوامل کنترل شود و همچنین با رعایت اخالق
انتخاباتــی بتوانیم در زمــان انتخابات میزان
فشارهای روانی برجامعه را کاهش دهیم.
وی در رابطه با تاثیر طرح پزشــک خانواده
افزود :این طــرح موجب کاهــش هزینههای
تحمیلی بر مردم و دولت میشــود چراکه این
طرح سالمت محور است و به دنبال درآمدزایی
نیســت و به پزشــکان طرح متناسب با میزان
ســامت افراد تحت پوشــش حقوق پرداخت
میشود.
وزیر بهداشت و درمان ادامه داد :طرح پزشک
خانواده تا حدود زیادی از بیماریها پیشگیری
میکند که خوشــبختانه  ۱۷میلیون نفر تحت
پوشش پزشــک خانواده قرار گرفتند و تا سال
آینــده نیمی از جمعیت کشــور با صرف ۹۰۰
میلیارد تومان تحت پوشش قرار میگیرند.
وی در رابطه با ســن جمعیت کشور تصریح
کرد 8/۳ :درصد جمعیت کشــور را افراد باالی

 ۶۵سال تشکیل میدهند که این تعداد در سال
 ۱۴۳۵بــه بیش از  ۲۰درصد میرســد و بنابر
تعاریف موجود افراد باالی  ۶۵ســال ســالمند
محســوب میشوند که مراجعه ســالمندان به
بیمارستانها و مراکز درمانی پنج تا هشت برابر
افراد جوان است.
وحید دستجردی در رابطه با بار بیماریهای
کشــور و مهمترین عوامل مرگ خاطرنشــان
کــرد :بیماریهای قلبی ،ریــوی ،روحی روانی
و مغــزی در حــال افزایش اســت همچنین
مهمتریــن عوامل مرگ در کشــور مربوط به
بیماریهای قلبی ،حوادث و سرطانهاست به
طوری که  ۴۵درصد آمار فوتی کشور مربوط به
ایستهای قلبی ۱۲ ،درصد مرگ و میر مربوط
به ســرطانها و  ۱۸/7درصد مربوط به حوادث
اســت که تنهــا راه ما در کاهــش این عوامل
مرگبار تغییر در روش زندگی و اصالح الگوهای
سالمتی در کشور است.
وی امید به زندگی کشــور را  ۷۳سال اعالم
کرد و گفت :در سالهای گذشته میانگین سن
امید به زندگی  ۵۳ســال بود کــه با توجه به
پیشــرفتهای تجهیزاتــی و خدماتی در امور
درمانی و بهداشــتی توانســتیم ایــن امید به
زندگی را افزایش دهیم.
وی در رابطه با داروها و تولید دارو در کشور
تصریح کرد :تا پایان سال از  ۱۰دارو با کاربرد
و فناوری باال رونمایی میکنیم و این در حالی
اســت که بیش از  ۵۰درصد مــواد اولیه تهیه
داروها از خارج وارد میشود و  ۹۷درصد داروها
داخلی است ولی بیش از  ۴۵درصد هزینههای
دارویی مربوط به واردات ســه درصدی دارو از
خارج کشور است.
وزیر بهداشت از اختصاص  600میلیون دالر
برای تأمین واکسن و داروی مورد نیاز در کشور
خبر داد و گفت :این در حالی است که ارز مورد
نیاز برای تامین واکسن و داروی مورد نیاز 2/5
میلیارد دالر است.
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هیئت رئیســه مجلس در اعالم رد کلیات طرح
معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت
عوارض شهرداری و انشــعابات را اعالم کرد و
گفت :متن این طرح بــا قانون برنامه مغایرتی
ندارد و به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرنــگار پارلمانی مهر ،مجلس
بررســی طرح یک فوریتــی معافیت مدارس
خیریــن مدرســه ســاز از پرداخــت عوارض
شهرداری و انشعابات در دستور کار نمایندگان
قرار داد که پس از ســخنان موافق و مخالف ،
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس
که ریاست این جلسه را برعهده داشت کلیات
این طرح را به رأیگیری گذاشت.
نمایندگان مجلس به کلیات این طرح 142
رأی موافق دادند اما ابوترابی اعالم کرد از آنجا
که این طرح با مــاده  181قانون برنامه پنجم
مغایرت دارد نیاز به دو ســوم آرای نمایندگان
اســت .کلیات این طــرح  38مخالف 10 ،رای
ممتنع از  230نماینده حاضر را همراه داشت.
پس از نطق میان دستور نمایندگان مجلس
در جلسه علنی امروز  ،ابوترابی اعالم کرد :طبق
رأی گیری قبلی بــرای این طرح یک فوریتی
کلیات این طرح به تصویب رسیدهاســت ،زیرا
متن این طرح مغایرتی بــا برنامه پنجم ندارد
فقط عنوان در مغایرت اســت که بهتر اســت
اصالح شود.
به گزارش مهر بــا این اعالم ابوترابی کلیات
طرح یــک فوریتی معافیت مــدارس خیرین
مدرســه ســاز از پرداخت عوارض شهرداری و
انشعابات به تصویب رســید و بررسی جزئیات
معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز
آن در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از پرداخت عوارض در مجلس تصویب شد
یک فوریت این طرح در جلسه روز یکشنبه
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی اشتباه  8مرداد ماه سال جاری به تصویب رسید.
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ستارگان وطنی

تساوي تيم ملي  98و پيشکسوتان استقالل در دیدار خیریه
ديدار خيريــه بازيکنان تيم ملي فوتبال
ايــران در جــام جهانــي  98فرانســه و
پيشکسوتان استقالل به تساوي رسيد.
اين دو تيم در سالن فدراسيون هندبال
به مصاف هم رفتند و خاطرات ســالهاي
گذشته فوتبال ايران را با حضور خود زنده
کردند .اين ديدار زيبا در نهايت با تساوي
 10بر  10به پايان رسيد.
گلزنان تيم  98ايران:
شمسايي(3گل) و عبدالعلي چنگيز.
کريم باقــري(2گل) ،مهدي هاشــمي
درتيــم فوتبال جام جهانــي  98ايران
نســب(2گل) ،رضــا شــاهرودي ،مهدي بازيکناني چون نيما نکيسا ،رضا شاهرودي،
پاشــازاده ،علي موسوي ،ســيروس دين کريم باقري ،مهدي هاشمي نسب ،مهدي
محمدي(2گل) ،خداداد عزيزي
پاشازاده ،ســيروس دين محمدي ،مهرداد
گلزنان پيشکسوتان استقالل:
ميناوند ،علي موســوي و خــداداد عزيزي
هاشــم حيــدري(2گل) ،محمــد حضور داشتند.
نــوازي(3گل) ،ايوب اصغرخانــي ،وحيد
درتيم پيشکسوتان استقالل هم نفراتي

چــون مهدي فنوني زاده ،شــاهرخ بياني،
ادموند اختــر ،ايوب اصغرخانــي ،محمد
نوازي ،بيژن طاهــري ،عبدالعلي چنگيز،
رضا حسن زاده و وحيد شمسايي به ميدان
رفتند.
رضا يزداني ازهنرمندان جوان کشور نيز
به عنوان دروازه بان تيم اســتقالل حضور
داشت.
جالل طالبي ســرمربي تيم ملي فوتبال
ايران در جام جهاني  1998فرانسه در اين
ديدار هم مربي اين تيم بود.
طبق گفته ''قاســم پناهگر'' مديرعامل
باشــگاه فرهنگي ورزشــي پيشکسوتان و
نامــداران فوتبال ايران درآمــد حاصل از
اين ديدار خيريه در اختيار زنان سرپرست
خانوار قرار خواهد گرفت.

حضور هنرمندان در مراسم جشن نفس
به گزارش خبرآنالیــن ،نهمین دورهی
مراســم بزرگداشــت پیوند اعضا و جشن
نفس پنجشنبه  28اردیبهشتماه در تاالر
امام خمینی (ره) دانشــگاه شهید بهشتی
برگزار شد.
در این مراسم تندیس سفیر اهداء عضو
به هنرمندانی چون محمد کاسبی ،مجید
مظفری ،ژاله علو ،پروانه معصومی ،همایون
ارشادی ،آناهیتا نعمتی ،شهاب حسینی و
امین تارخ داده شد.
جشن نفس مراســم نمادینی است که
هر سال با حضور هنرمندان و ورزشکاران
محبــوب جامعه برگزار میشــود .در این
مراسم هر ســال گروهی گرد هم میآیند
و با عضویت در باشــگاه پیوند اعضاء اعالم
میکنند که حاضر هستند تا پس از مرگ
اعضای بدن آنها اهدا شود.
نهمین دورهی جشــن نفس در ســالن
میــاد نمایشــگاه بین المللــی با حضور
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چهرههــای مطرح هنری چون محمد رضا
شــریفی نیا ،مهرانه مهین ترابی ،محسن
تنابنده ،صابر ابر ،بهنوش بختیاری ،شــیال
خداداد ،رضا یزدانی ،عسل بدیعی ،مهراوه
شریفی نیا و ملیکا شریفی نیا برگزار شد.
اجرای این مراسم را جواد یحیوی و محمد
سلوکی بر عهده داشتند.
در ايــن مراســم از هنرمنداني که در
ارتبــاط با بــازي در يک اثر بــا موضوع
اهداء عضــو و يا خلق چنين آثاري حضور
داشتهاند ،تقدير ميشود.
طــي دو ســال گذشــته جمشــيد

مشــايخي ،ژاله علو ،ثريا قاســمي ،محمد
کاســبي ،داريوش ارجمند ،مجيد مظفري
و گوهــر خيرانديش براي حضور در آثاري
با اين مضمون تنديس سفير اهدا عضو را
دريافت کردهاند.
امسال نيز آنا نعمتي و شهاب حسيني
براي بازي در «يکي مي خواد باهات حرف
بزنه» ،پروانه معصومي و همايون ارشــاد
براي بازي در «باران عشــق» و امين تارخ
بــراي همکاري در فرهنگ ســازي پيوند
اعضا اين تنديس را از تقديرشــدگان سال
گذشته دريافت کردند.
همچنين عوامل فيلم سينمايي «يکي
مي خواد باهات حرف بزنه» به کارگرداني
منوچهر هادي که در ســيامين جشنواره
فيلم فجــر به نمايش درآمــد نيز در اين
مراســم حضور دارند و چند دقيقه از اين
فيلم براي مدعوين بــه نمايش درخواهد
آمد.

133هنرمند به یاری بیماران مبتال به سرطان شتافتند
آفتــاب :چهارمین اکســپوی هنرهای
تجســمی خیریــه بهنــام دهشپــور ،با
مشــارکت  133نقاش ،عکاس و مجسمه
ســاز عصر پنجشــنبه  18آبان  1391در
گالری اصلی فرهنگسرای نیاوران آغاز به
کار کرد.
به گزارش ایسنا ،خیریه بهنام دهش پور
که در بیمارستان شهدای تجریش مستقر
اســت بر آن است با فروش آثار اهدایی از
این  133هنرمند خیر ،در جهت تکمیل و
تجهیز اتاق دستگاه شتابدهنده خطی که
امکان پرتو درمانی با انرژی باالتر را برای
بیماران مبتال به سرطان فراهم می آورد،
بکوشد.
در این نمایشگاه خیریه بزرگ ،نامهای
بزرگــی اعــام همراهی کردنــد که آثار
رسیده را یعقوب امدادیان ،گرد هم آورده
و چیدمان کرد.
از میان پیشکســوتان نامهای اساتیدی
نظیر پرویــز کالنتری ،نصــراهلل افجهای،
حســین محجوبی ،تاها بهبهانی ،هوشنگ
سیحون ،واحد خاکدان ،کامبیز درم بخش

،مریم سالور ،حجت شــکیبا ،رضا بانگیز،
یعقوب امدادیان ...دیده میشود.
سهم جوانان هنرمند شناخته شده نیز
در این نمایشگاه بســیار چشمگیر است:
بهنوش فروتن (کــه در هفت نگاه پنجم
عنوان پرفروشترین هنرمند را از آن خود
کرد) ،هومن فوالد قلم ،علیرضا سعادتمند،
دانا و داریوش نهداران ،علی اتحاد...
از نســل میانی هنرمنــدان نیز نامهای
درخور توجهــی دیده میشــود :نصرت
اهلل مســلمیان ،بهرام دبیری ،گیزالوارگا
ســینایی ،یاســمین ســینایی ،معصومه
مظفری ،شــهره مهران ،بهنــام کامرانی،
فریــدون امیدی ،مصطفی دشــتی ،پونه

جعفرینژاد ،شاهپری بهزادی ،عینالدین
و رضوان صادقزاده...،
عکاســان بنامــی نیز در ایــن حرکت
خیریه بزرگ مشــارکت کردهانــد :امیر
حسین حشمتی ،جمشید بایرامی ،حمید
جبلی ...از این جملهاند.
خیریه بهنام دهشپور  ۱۷سال است به
بیماران مبتال به سرطان که بضاعت مالی
مناســبی ندارند ،خدمات رایگان درمانی،
پزشکی ،بهداشتی و فرهنگی اهدا میکند
و همه این کمکها تنها به پشتوانه قریب
به چهــار هزار داوطلب این خیریه صورت
میپذیرد.
خیریــه بهنام دهشپــور که در بخش
رادیو تراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای
تجریش مستقر اســت ،در سالهای ،۸۷
 ۸۴ ،۸۶برای تجهیز و تکمیل اتاق دستگاه
شتابدهنده خطی با انرژی باال ،سه اکسپو
از آثار هنرمندان هنرهای تجسمی برگزار
کرد که هر بار با حمایت بســیار چشمگیر
اقشار مختلف مردم نیکوکار مواجه شد.
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ستارگان درخشان ویژه زلزله آذربایجان

نـشـریــهی (داخـلــی) اجـتـمــاعـی -فـرهـنــگــی

مـؤسـسـهی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه
زمستان91عـصــر 83
23 24
شــمـــارة پــیـــاپــی

ستاره ها کنسرت روزبه نعمتاللهی را نورباران کردند

زلزله آذربایجان که در مرداد ماه  91رخ داد ،از آن دســته حوادث طبیعی بود که خســارتهای جانی و مالی بسیاری را به هموطنان
آذری وارد کرد .اما حس نوعدوســتی که همواره در وجود ما ایرانیان بوده ،موجب شد تا هموطنان برای کمکرسانی به زلزلهزدگان از
هیچ تالشی دریغ نکنند .در این میان ،هنرمندان ،ورزشکاران و سایر چهرههای شناخته شده در جامعه نقش پررنگی در جمعآوری و
ارسال کمک به آن مناطق داشتند .به همین خاطر در بخش ستارگان وطنی این شماره ،گزارشی ویژهی فعالیت های این ستارگان برای
کمکرسانی به زلزلهزدگان تهیه کردهایم که در اینجا میخوانید.

کمک رسانی سینماگران به زلزله زدگان
جمعــی از بازیگران و ســینماگران کشــورمان  27مــرداد برای
جمــعآوری کمکهای مردمی به زلزله زدگان اذربایجان شــرقی در
سینما آزادی حضور یافتند.
در همین رابطه پرويز پرســتويي عضو ســتاد كمك سينماگران به
زلزلهزدگان اظهار كرد :در روز اول حضور سينماگران در مقابل سينما
آزادي براي جمعآوري كمكهاي مردم به زلزلهزدگان نزديك به 60
ميليون جمعآوري شد و تا  12شب مردم به پاي صندوقها ميآمدند
و كمكهاي نقديشان را اهدا ميكردند.
وي افزود :با توجه به تقســيمبندياي كه از سوي ستاد انجام شده
بود ،هنرمندان در ســانسهاي مختلف پــاي صندوقها حضور پيدا
كردند و بســياري هم به صورت خودجوش در اين امر خداپســندانه

شركت كردند.
الله اســکندری در هفته اول شــهریور به نمایندگی از هنرمندان
بــا حضور در مناطق زلزله زده ضمن ابراز تاســف از وقوع این حادثه
دردناک افزود :عده ای از هنرمندان کشــور با ابراز همدردی و تسلیت
به زلزله زدگان آذربایجان شــرقی کمک های خود را برای هموطنان
زلزله زده ارسال کردند.
الله اسکندری که از طریق هالل احمر بستان آباد به منطقه زلزله
زده اعزام شــده بود اظهار کرد :این محموله تنها بخشی از کمکهای
هنرمندان به مردم غیور آذربایجان اســت و در آینده سعی می کنیم
کمک های دیگری نیز به مناطق زلزله زده ارسال کنیم.

كنســرت روزبه نعمت الهي به تهيهكنندگي مهناز افشــار يكي از گويا» روي لباسهايشــان جليقههاي مربوط بــه هالل احمر را هم
خبرهايي بود كه در هفتههاي گذشــته سر و صداي زيادي به پا كرد .پوشيدهاند.
همين خبــر كافي بود تا خيليها براي رونمايــي از اين اتفاق جالب
ميالد در قرق ستارهها
لحظه شــماري كنند .سرانجام انتظارها به سر رسيد و اين كنسرت پر
اســامي مهمانان ويژهی اين كنسرت در چند مقطع اعالم ميشود.
حاشيه در آبان ماه  91به تهيهكنندگي خانم بازيگر برگزار شد .گزارش
ســياوش طهمورث ،رامبد جوان ،ســحر دولتشــاهي ،صابر ابر ،علي
آخرين اجراي روزبه نعمت الهي در سالن برج ميالد را ميخوانيد.
قربانزاده ،شــهرام شــكوهي ،شــيال خداداد ،محمدرضا غفاري ،یغما
گلرویی ،رضا يزداني ،سامان مقدم ،علي معلم و حامد بهداد با موهاي
پیش از آغاز
پيش از شروع كنسرت كليپهايي از اجراهاي تمريني گروه پخش يكدســت ســفيد كه حاصل گريم آخرين فيلمش اســت ،مهماناني
ميشــود .نوازندگان مي نوازند و روزبه در فريم هاي مختلف در حال هســتند كه به دعوت روزبه نعمت الهي به ميالد آمدهاند .اما اعالم نام
خواندن است اما در اين بين پخش تصاويري از مهناز افشار كه بيننده يك نفر ســالن را منفجر ميكند! انوشــيروان روحاني كسي است كه
تمرينات گروه است ،جالب به نظر ميرسد .بعد از پايان كليپ اسامي مردم او را به صورت ايستاده تشويق ميكنند .خود روزبه هم در زمان
عوامل برگزار كننده كنسرت و نوازندگان مثل تيتراژ فيلم روي صفحه معرفي او اعتراف كرد كه دست و پايش ميلرزند!
نقش مي بندد .باز هم نام مهناز افشار بزرگ تر از بقيه است و در پايان
ياشاسين آذربايجان
تيتراژ توجهات را بــه خودش جلب ميكند .حتي در پايان متن خير
طبــق اعالم روزبــه نعمت الهــي ،ايــن كنســرت در حمايت از
مقدمي كه براي ميهمانان در نظر گرفته شده ،نام مهناز افشار در كنار
روزبه نعمت الهي به چشــم ميخورد .طبق اعالم قبلی ،اين كنسرت آسيبديدگان حوادث غير مترقبه به خصوص زلزلهزدگان آذربايجان
در حمايت از آسيبديدگان و زلزلهزدگان آذربايجان برگزار شدهاست .برگزار شدهاســت .او به همين دليل در سراســر كنسرت ،چندين بار
جمله «ياشاســين آذربايجان» را تكرار ميکند تا آذريهاي سالن از
شنيدن اين جمله حسابي به وجد بيايند.
سپيد پوشان فانوس به دست در ابتدا
با شــروع كنسرت ،دختر و پسرهايي سپيد پوش و فانوس به دست
از بين جمعيت عبور ميكنند و بعد از رســيدن به استيج فانوسها را
پيراهن كاپيتان هاي سرخابي فروخته شد
روي صحنه ميگذارند و از ســالن خارج ميشوند .سوسوي فانوسها
در اواســط برنامه روزبه نعمت الهي از اتفاقاتی در اين كنسرت خبر
در فضاي تاريك ســالن ،منظرهاي رويايــي ايجاد ميكنند .اين اقدام ميدهد .اولين اتفاق فروش پيراهن علي كريمي كاپيتان پرســپوليس
در نوع خودش جالب است و با استقبال تماشاچيان رو بهرو میشود .به نفع زلزلهزدههاست .در ادامه پيراهن كاپيتان آبيها ،مهدي رحمتي
هم براي فروش معرفي ميشود.
ايران با اجراي دستان گويا
تشكر ويژه از مهناز افشار
آهنگ ايران يكي از پر طرفدارترين قطعات روزبه نعمت الهي است.
با نزديك شدن به لحظات پاياني برنامه ،روزبه نعمت الهي از زحمات
با شروع اين آهنگ كل سالن به وجد ميآيد .همزمان با خواندن روزبه كسي تشكر ميكند كه از روزهاي قبل از برگزاری كنسرت در كنارش
تعدادي از هنرمندان ناشنوا با لباسهاي محلي كه نمايانگر همه اقوام بوده و به او كمك كرده اســت .او كسي نيست جز مهناز افشار! افشار
ايران اســت روي صحنه ميآيند .آنها روزبه را در اجراي اين آهنگ جلوي استيج ميآيد و با دست تكان دادن جواب تشويقهاي حاضرين
همراهي ميكنند و از اســتيج خارج ميشوند .اعضاي گروه «دستان در سالن برج ميالد را ميدهد و از روزبه تشكر ميكند.
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علی دایی در مناطق زلزله زده
به گزارش خبرآنالین ؛علی دایی  ،سرمربی
آذری راه آهــن که به مناطق زلزله زده اهر و
ورزقان رفته بود در برنامه  ۹۰گفت « :ما فقط
دو یا  ۳ســاعت آنجا بودیم  ،نمیتوانم بگویم
وضعیت امدادرســانی چطور بــود ۴۰ .تا ۵۰
درصد خانههای مردم مردم در روستاهایی که
ما رفتیم  ،تخریب شــده بود و شرایط خوبی
نداشــت اما وقتی با مردم صحبت کردیم یک
مقدار از امدادرسانی ناراحت بودند و میگفتند
آنچنان که باید و شاید در ساعات اولیه زلزله
امداد رسانی خوبی انجام نشده است».
دایی در ادامه گفت «:از خارج کشور تماس
های زیادی با من گرفته شده و دوستان خوبم
خواســتند که هر طور هســت به این مردم
آسیبدیده کمک کنند .البته آنها دنبال راهی
هســتند که مطمئن باشــند کمکهایشان
حتم ٌا به دست مردم آسیب دیده میرسد .باید
شرایطی را فراهم کنیم که کمکهای مردمی
به دست مردم آسیب دیده از زلزله برسد» .
دایی درباره تعــداد قربانیان هم گفت«:من
هم آخرین باری که آمار رســمی را شــنیدم
چیزی حــدود همین  ۳۰۰کشــته بود اما با

اجرای نمایش عروسکی در بین کودکان زلزله زده ارسباران
اهر  -خبرگزاری مهر  :جمعی از هنرمندان آذربایجان به منظور کمکرسانی و ایجاد فضای شاد و مفرح در مناطق زلزله زده روز  17آذر در
میان کودکان این مناطق به اجرای نمایش عروســکی پرداختند .همچنین این گروه هدایایی را در میان کودکان این منطقه توزیع کردند که
موجب شد خنده بر لبان این کودکان نقش ببندد .زلزلهزدگان در چادرهای خود پذیرای این گروه بودند و در آخر هم با آنان عکس یادگاری
گرفتند.

چیزی که دیدم احساسم این است که تعداد
قربانیان بیشــتر بوده باشــد .البته خدا راحم
کرد که این زلزله در ســاعات بعدازظهر این
مناطق را لرزانده اســت .زمانــی که خیلی از
هموطنــان مــا در این مناطــق  ،در مزارع و
زمین های کشــاورزی مشغول فعالیت بودند.
این اتفاق خیلی تلخ اســت .باید همه در کنار
هم باشــیم .آذری و فارس ندارد .همه باید با
هم متحد باشــیم .بایــد کاری کنیم مردم به
آسایش برســند .چند ماه دیگر زمستان سرد
آذربایجان از راه میرســد .نباید بگذاریم کار
به روزهای سرد برســد .مسئوالن باید خیلی
بیشــتر به فکر مردم باشند .اگر به فکر مردم
نباشند که ما مسئولی نداریم».

ســرمربی تیم فوتبال راه آهــن که قب ٌ
ال با
حضور در مناطق زلزله زده با مردم آذربایجان
همدردی کرده بود ،در روز تاسوعا دو کامیون
لوازم مورد نیاز را بین آنها توزیع کرد.
علــی دایی که خود اهل اردبیل اســت و
پس از وقــوع زلزله در آذربایجان بازدیدی از
این مناطق داشــت ،دو کامیون موارد مورد
نیاز مردم روستاها و شهرهای زلزله زده را از
طریق دوستانش بین آنها توزیع کرد.
دو کامیونــی کــه همزمان با تاســوعای
حســینی به مناطق زلزله رســیدند شــامل
پوشاک گرم و لوازم مورد نیاز برای گرمایش
منازل بود که توسط نزدیکان دایی بین مردم
توزیع شد.

احسان حدادی :وظیفه خودم میدانم که کنار این مردم باشم
به گــزارش خبرآنالیــن؛ بــرای صحبت با
حدادی ،با تلفن او تماس گرفتیم اما دســتگاه
تلفن همراه او خاموش بود .به محســن ربانی،
رکــورددار پرش بــا نیزه ایران کــه همراهش
است زنگ زدیم تا حدادی را پیدا کنیم .ربانی
هــم تلفن را به حدادی داد تــا چند دقیقهای
با او حــرف بزنیم .حــدادی میگوید« :به اهر
رفتــه بودیم و االن دوباره به تبریز برگشــتیم.
آنجا شــرایط خوبی نبود .همــه ناراحت بودند.
شــوک بزرگی به ایــن خطه وارد شــد .آمده
بودیم چنــد ثانیه به مردم اینجا روحیه بدهیم
چون کار دیگری از دســتم برنمیآید .از ما در
فرودگاه خیلی خوب اســتقبال کردند .من هم
وظیفــهام بود که بیایم کنار این مردم باشــم.
مردم را دلداری میدادیم .خیلی هم خوشحال
میشــدند وقتی ما را میدیدنــد .خودم از این
کارم راضیام».
به حدادی میگوییم تــو اولین نفری بودی
که از میان مدالآوران المپیک لندن به مناطق
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زلزلــه زده رفتی که در جــواب میگوید« :من
کاری نــدارم که اولین نفر هســتم یا نه .فقط
میخواســتم به مردم روحیه بدهم ،به آنهایی
که این اتفاق برایشــان افتاده بود .اکثر آنهایی
که فوت کردهاند ،من را میشناختند چون یک
هفته قبل مســابقه مــن را در تلویزیون دیده
بودند .ولی االن نیســتند .وقتــی آمدم اینجا،
دیدن مناطق زلزله زده برایم خیلی غمناک بود.
اما دیدم مردم روحیهشان خوب است و وقتی ما
را میدیدند لبخند روی لبهایشان مینشست.
پیش یک آقایی رفتیم که از خانهاش جز خاک

هیــچ چیزی نمانده بود .مادرش هم فوت کرده
بود .از دار دنیا فقــط چند تا مرغ برایش مانده
بــود .تا لحظهای که من پیش او بودم من را در
بغلش گرفته بود و میخندید .میگفت خواست
خدا بوده که این اتفاق بیفتد».
حدادی در پایان میگوید« :یک سری کمکها
را انجام دادم و به آنها گفتم که اگر الزم است
تا آخر کار بمانم .هرچند که کار زیادی از دستم
برنمیآید اما گفتم تا آخرش بمانم که گفتند نه.
تشکر کردند و گفتند نمیخواهد بمانی .من هم
فردا برمیگردم تهران».

حمید فرخنژاد و حامد بهداد برای زلزلهزدگان خون دادند
حمید فرخنــژاد و حامد بهداد با حضور در
پایگاه انتقال خون اســتان تهران ،خون خود
را به آســیبدیدگان زلزله استان آذربایجان
شرقی اهداء کردند.
حمید فرخنژاد دربارهی علت اهدای خون
به آســیبدیدگان زلزله گفــت« :میخواهم
هموطنهــای آذری بداننــد ما نگرانشــان
هســتیم و برای ما عزیز هستند و درد آنها
هم درد ماست».

وی افزود« :متأسفانه شنیدهها حاکی است
کمکرسانیها به موقع نبوده و به عنوان یک
هموطن از مــردم ایران خواهش میکنم این
مسئولیت را بر عهده بگیرند».
ایــن بازیگــر با اظهــار تأســف از چنین
اتفاقاتی ،گفت« :این جای تأسف زیادی دارد
که در اتفاقات ناگواری مانند زلزله و یا سقوط
هواپیما شاهد تلفات زیادی هستیم».
حامــد بهداد هم گفت« :هــر کاری که از

دســتم برآید برای زلزلهزدهها انجام میدهم
و از این غصه میخورم که برای بازی در فیلم
«فرزند چهارم» راهی آفریقا هســتم .دوست
داشــتم همین طــور که با حمیــد به اینجا
آمدم با چهار پنج دوســت قدیمی هنرمندم
به شهرهای مختلف میرفتیم و برای مناطق
زلزلهزده و آســیبدیدگان کمکهای مالی و
جنسی جمع میکردیم».
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کریم باقری و دوستان در ورزقان  ،اهر و هریس

ستارگان درخشان

کریم باقری به دنبال جمعآوری
کمکهای مردمی
به گزارش خبرآنالیــن؛ کریم باقری که در
حــال جمــعآوری کمکهای مردمی اســت
میگویــد« :از همه سپاســگزارم که شــرایط
را فراهــم آوردند تا دســت خالــی به نزد هم
اســتانیهایم نروم .دیــروز اتفاقات خوبی رقم
خورد .خیلیها مــن را همراهی کردند .دیروز
رفتم بازار طالفروشــان .برخی از کسبه کمک
کردند .برخی هم قرار اســت کمکهایشان را
امروز به من برســانند .به تمرین ســایپا رفتم
و با بازیکنــان و مربیانش صحبت کردم .آنها
هم کمکهایی در نظر گرفتند که قرار اســت
بدهند».
او در مورد حضورش در تمرین پرســپولیس
هم میگوید« :به تمرین پرسپولیس هم رفتم
کــه قرار شــد کمکهای بازیکنــان از طریق
مهدویکیا به دســت من برسد .آقای رویانیان
هم با مــن تمــاس گرفت و گفــت کمکها
را هماهنــگ میکنــد که به من برســد؛ چه
کمکهای بازیکنان چــه کمکهایی که خود
باشگاه در نظر گرفته».
از کریم میپرســیم هواداران هم به او پول
دادهانــد که میگویــد« :نــه ،آنهایی که در
تمرین پرســپولیس پول دادند هوادار نبودند.
یکی دو نفر با مــن هماهنگ کردند که گفتم
دارم میروم درفشیفر و آنجا میبینمتان».
باقــری در مورد تاریخ ســفرش بــه تبریز
میگوید« :امروز عازم تبریز هستم .عصر امروز
احتما ٌال میروم بازار بزرگ تبریز .فکر میکنم
اصلیترین کار من آنجا باشــد .کســبهای که
میشناســم و آنهایی که مایل هستند کمک
کنند ،کمکهایشــان را جمعآوری میکنم.
احتما ٌال به تمرین تراکتورســازی هم میروم.
یکی از دوستان مشترک من و آقای قلعهنویی
هم تماس گرفت .قرار شد بروم تمرین استقالل
اما چون عازم تبریز هستم منتفی شد .به آنها
گفتم اگر بازیکنان قرار است کمکی کنند من
آمادگی این را دارم که کمکهایشــان بگیرم و
ببرم آنجا اهدا کنم .خبرآنالین هم که شــماره
کارت بانکی من را اعالم کرده و ظاهرا ٌ مبالغی

ریخته شده .آنرا هم چک میکنم و همه اینها
را روی هم میگذارم و به تبریز میروم .اسامی
افرادی که کمک کردهاند را اعالم خواهم کرد
اما شــاید برخی نخواهند کســی بفهمند که
چقدر کمک میکننــد .یکی از کارگردانهای
خوب کشور هم تماس گرفت و گفت از جامعه
هنر کمکهــا را جمعآوری میکند و میدهد.
بســیار تحت تأثیــر قرار گرفتــم از این حس
انساندوستی جامعه ورزش و هنر».
باقری در پایان ،از همه تشــکر میکند« :از
همه آنهایی که من را همراهی کردند ممنونم.
نفس کار مهم است .مبلغ و عدد مهم نیست» .
مازیار میری  :می خواهم کنار کریم
باقری باشم /فردا اگر زلزله در خانه ام
باشد  ،چشم انتظار مردم می مانم
مازیار میری  ،کارگردان سرشناس سینمای
ایران هم به صف یاران کریم باقری برای کمک
به زلزلهزدگان آذربایجانی پیوست.
مازیار میری کــه پس از خبر اعالم آمادگی
کریــم باقری بــرای کمک به زلزلــهزدگان از
طریق خبرآنالین ،بــا کاپیتان محبوب فوتبال
ایران ارتباط برقرار کرد در این باره میگوید«:
از طریق خبرآنالین متوجه شــدم که آقا کریم
چنیــن تصمیمی گرفته و با کمک دوســتانم
توانســتم بــا او صحبت کنم .کریــم یکی از
محبوبترین چهرههای فوتبال ایران است که
همیشه در کارهای ارزشی پیشقدم بوده است.
با هم حرف زدیم و قرار شــد تا در کنار هم به
مناطق زلزله زده برویم .میخواهم در این کار
انسان دوستانه کنار کریم باقری باشم».
او در ادامه با اشاره از فضای عمومی جامعه
پس از زلزلــه میگوید «:من هــم مثل همه
هموطنانم به شــدت غمگینــم و متأثر .خیلی
از خانوادهها در این مناطق ،عزیزانشــان را از
دست دادند .اگر از ایران متحد حرف میزنیم
باید همه در کنار هم باشیم .البته مردم همیشه
از همه ما جلوتر هســتند  .خودشان پیش قدم
شــدند برای کمک به مردم خوب آذربایجان.
امروز این اتفاق در اهر و هریس افتاده اما شاید
فردا نوبت من باشد .فردا که این اتفاق برای ما
بیفتد ،من هم چشم انتظارم».

او در پایان میگوید « :قطع ٌا اهالی ســینما
و هنر ایران هم در این کار ارزشــمند به کمک
کریم باقری میآیند و او را تنها نمیگذارند».
حلقه امید زلزله زدگان دور کاپیتان
محبوب تیم ملی
کریم باقری و گروه همراهانش به روستاهای
زلزله زده آذربایجان شرقی رسیدند.
کریم باقری همانطور کــه وعده داده بود،
همراه با سیروس دین محمدی ،رسول خطیبی
 ،ایوب اصغرخانی و یونس باهنر  ،همبازیهای
ســابقش در تیم ملی و فوتبال تبریز به همراه
پیمان عباســی کارگردان آذری ســریال طنز
خنده بازار راهی روســتاهای زلزله زده شــد.
آقــا کریم که در هفته اخیر تمام تالشــش را
برای جمعآوری کمکهای مردمی انجام داده
به محض ورود به روســتاهای آســیب دیده با
استقبال گرم مردم زلزلهزده روبرو شد .آنها که
شــاهد حضور قهرمان ملی فوتبال استانشان
بودند که آمده تا با دســتی پر ،خبر از همدلی
همه مردم ایران برای کمک به این دردمندان
بدهــد .آقا کریــم را در این ســفر ،تعدادی از
مقامات محلی و فرماندهــان نظامی همراهی
میکردند .آقا کریم اما در این ســفر به شدت
مورد استقبال روستاییان زلزلهزده قرار گرفت.
با ورود او به هر یک از کمپ های اسکان موقت ،
جمعیت زیادی دورش حلقه میزدند .آقا کریم
میگوید « :باید زودتر کار بازســازی را شروع
کنیم .همین االن شــبهای این منطقه سرد
است .نباید بگذاریم حتی یک شب هموطنان
خوبمان در سرمای سوزان این منطقه بمانند.
همه باید دست به دســت هم بدهیم و کار را
شــروع کنیم .هر کس به اندازهی توانش باید
گامی بردارد».
او ادامه داد «:بهزودی لیست کامل دوستانی
که در این مدت در کنارم بودند و کمک کردند
را اعالم میکنم .واقع ٌا جا دارد تشــکری ویژه
داشــته باشــم از بچههای خوب پرسپولیس
 .باورم نمیشــد چنین کمکــی را در اختیارم
قرار دهند .از کسبه محترم بازار تبریز و تهران
و هنرمندان و مــردم خوبی هم که کمکمان
کردند ،تشکر میکنم».

ستاره های بینالمللی

شفا گرفتن یک کودک با کمک کریستیانو رونالدو
کریســتیانو و وکیلش  ،خورخه مندس  ،این روزها با هم میتوانند
خاطرهای را مرور کنند که تا چندی پیش  ،برایشــان باور نکردنی به
نظر میرسید اما حاال هر دو از آن لذت میبرند  .خاطرهای از نوهازت،
کودکی در الس پالماس و جزیره قناری که فقط  9سال دارد و از دو
سالگی از سرطان رنج میبردهاست .
بــه گزارش " دیجیتــال قناری "  ،این بازیکــن و وکیلش  ،تصمیم
گرفتند که به درمان این کودک کمک کنند .در آن زمان ،کریستیانو
برای بازی رئــال و مایورکا در برنابئو حضور یافتــه بود  .نوهازت آن
بازی را از نزدیک تماشــا کرد تا یکی از بهترین خاطرات زندگیاش را
تجربه کند .
والدینش ،فابیوال گیلن و سیلوستره گواردیا میگویند  ":پزشکش با
همکارانش بحث کرد و به این نتیجه رســیدند که کاری از دستشان
ساخته نیست  .گفتند که بهتر است که به این کودک اجازه داده شود
تا بدون رنج کشــیدن  ،آماده وداع با دنیا شود  ..گزارش پزشکی او را
به " المیالگروسا " فرستادیم و تمامی پزشکان گفتند که بهتر است که
بیش از این ،بچه را آزار ندهیم .هفت سال تالشمان را کرده بودیم و
به نظرمان رسید که باید کنار بیاییم " .
ناتی ،یکی از دوســتان خانوادگی نوهــازت  ،تصمیم گرفت که او
را برای ســفر کوتاهی به مادرید ببرد و او را با دیدن ســتارگان رئال
شگفتزده کند .به گفته خودش  ،هدفش فقط " یک سورپرایز " بوده
است .
این ماجرا به گوش خورخه مندس رسید تا مهاجم رئال مادرید هم
از آن خبردار شــود  .صبح بازی با مایورکا ،یک تاکســی فرستادند تا
این بچه و خانوادهاش را به اردوی تیم بیاورند .در آنجا ،کریســتیانو
به استقبال این بچه آمد و به شوخی گفت  ":هیچ چیز نگو  " .نوهازت
کامال شگفت زده شده بود  .کریستیانو به او قول داد که اگر گل زد ،
آن را تقدیم او کند و همین کار را هم کرد .
نوهازت  ،بازی را در جایگاه ویژه برنابئو در کنار ایرینا شیک  ،نامزد
کریستیانو رونالدو تماشــا کرد تا از جشن قهرمانی رئال مادرید لذت

ببرد .پس از بازی به رختکن رفــت و پیراهن رئال مادرید را دریافت
کرد  .اما این تمام کارش نبود .
دوشــنبه پس از بازی ،مندس در تماسی با فلورنتینو پرز ،در مرکز
معالجه ســانچینارو  ،یک تخت را بــرای این کودک رزرو کرد  .بدین
ترتیب نوهازت از  16می  ،وارد کلینیک تخصصی کودکان شد .
سیلوستره می گوید  ":دو گزینه داشتیم  :هیچ کاری نکنیم ،به طور
آزمایشــی او را معالجه کنیم و نتایج را به ایاالت متحده بفرســتیم تا
داروی خاصی ســاخته شود  " .آنها پول الزم را نداشتند اما کریستیانو
بــه همراه وکیلش به نــزد آنها آمد  .جراحی صــورت گرفت و نتایج
آزمایش به ایاالت متحده فرستاده شد .
حاال نوهازت  ،کامال درمان شــده اســت و راحت می تواند به خانه
اش برگردد  .این بچه و والدینش جاال خوشحال هستند که همه چیز
به خوبی و خوشی حل شده اما نباید فراموش کرد که گام اول در راه
نجات جان این کودک را کریستیانو برداشت .
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مگان فاکس و هیالری داف
در جشن «تازه مادران» هالیوودی
مؤسســه خیریه مارچ آو دایمز ( )March of Dimesکه برای
بهبود ســامت نوزادان از طریق کمک به مادران باردار برای داشتن
یک دورهی حاملگی سالم ،تالش میکند ،روز جمعه ( ۷دسامبر۱۷-
آذر) مهمانی را با حضور آندســته از ســتارههای هالیوودی که به
تازگی فرزندشان را به دنیا آوردهاند برگزار کرد.
در ایــن مهمانی که در هتل هیلتــون بورلی هیلز در لسآنجلس
برگزار شد ،ســیما ضرغامی ،مدیر ایرانی-آمریکایی گروه تلویزیونی
نیکلودئون که در زمینهی کودکان فعالیت میکند نیز جایزهی «زن
الهامبخش ســال  ۲۰۱۲را به خاطر دستاوردهای خود در مقام یک
رهبر در صنعت ســرگرمی و همچنین به دلیل نقش مادرانهای که
برای سه پسرش ایفا کرده» دریافت کرد.
ریس ویترسپون ،بازیگر مشهور ســینما نیز که به تازگی پسرش
تنســی را به دنیا آورده ،جایزهی ساالنهی «گریس کلی» بنیاد مارچ
آو دایمز را کســب کرد .گریس کلی ،بازیگر فقید سینمای هالیوود
اســت که بعد از ازدواج با خانواده سلطنتی موناکو ،بازیگری را کنار
گذاشت و به کارهای خیریه روی آورد.
ریس ویترســپون که به دلیل «الگو» بودنــش در دوران بارداری
برنده این جایزه شــد ،گفت که خیلی خوششانس بوده که توانسته
دورهی بارداریاش را به ســامت ســپری کند و با پســری ســالم
بیمارستان را ترک کند ،چرا که میداند خیلی از مادران و خانوادهها
در آمریکا چنین تجربهای ندارند.
او ابــراز امیــدواری کرد که همکاریاش با بنیــاد مارچ آو دایمز،

توجههــا را به تالشهایش در زمینهی جلوگیــری از نقائص هنگام
تولد ،تولد زودرس و مرگ و میر نوزادان جلب کند.
از جمله دیگر سلبریتیهای حاضر در این مراسم ،میتوان به مگان
فاکس ،هیــاری داف ،الیزابت بنکس و تعــدادی دیگر از بازیگران
سرشــناس هالیوود که به تازگی فرزندی را به دنیا آوردهاند اشــاره
کرد.
مگان فاکس در این مراســم فاش کرد که بعد از مادر شدن قصد
دارد دربارهی نقشهایی که بازی میکند با احتیاط بیشتری تصمیم
بگیرد و هر نقشی را قبول نکند.

یک کنسرت پرستاره در پاسخ به طوفان سندی
مک کارتنی ،رولینگ استون ،بروس اسپرینگستین ،بیلی جوئل ،جان
بونجوی ،بازماندگان نیروانا ،اریک کالپتون ،کانی وست و آلیشیا کیز
ستارگانی بودند که در کنسرت خیریهای که به نفع بنیاد خیریه رابین
هود و برای کمک به قربانیان طوفان ســندی برپا شده بود شرکت به
روی صحنه رفتند .عجیب نیســت که در اولین دقایق از اعالم اجرای
چنین کنسرت پرستارهای ،تمامی بلیطها به فروش رود .همچنین 34
کانال تلویزیونی نیز با پخش زنده این کنســرت یک برنامه ویژه برای
کمک به قربانیان گذاشــتند تا بینندگان در منزل هم به ســهم خود
بتوانند کمک کنند .کریســتین استوارت ،بلیک الیولی و کتی هولمز
از دیگر کسانی بودند که برای کمک به آسیبدیدگان طوفان سندی
در این کنسرت شرکت کردند .بنیاد خیریه رابینهود هنوز رقم دقیق
ستارههای موسیقی برای کمک به قربانیان طوفان سندی در تاریخ جمعآوری شده را به اطالع عموم نرسانده؛ اما چندی پیش اعالم کرد
 12/12/12میــادی در  Madison Square Gardenگــرد هم که اولین ســری کمکها به ارزش  50میلیون دالر در میان قربانیان
آمدند تا شــبی به یاد ماندنی را در یک کنسرت خیریه رقم بزنند .پل توزیع شده است.
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جنیفرلوپز
در مراسم
خیریهیونسکو
جنیفر لوپز هنرپیشه و خواننده مشهور  43ساله در اکتبر  2012در جشن
خیریه یونســکو شــرکت کرد .در این جشن که در شــهر دوسلدورف آلمان
برگزار شد جنیفر لوپز به همراه نامزد خود حضور پیدا کرد و پیش از کنسرت
خــود در پراگ با هواداران خود در این مهمانــی دیدار نمود و با آنان عکس
یادگاری گرفت.
سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ( )UNESCOکه بهطور خالصه یونسکو نامیده میشود ،یکی از سازمانهای تخصصی
وابسته به سازمان ملل متحد است که درسال  ۱۹۴۵تشکیل شد .هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بینالمللی
در زمینههای آموزشی و علمی و فرهنگی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانونمداری و حقوق بشر ،بر پایه منشور سازمان ملل متحد است.

آنجلیناجولی در کمپ آوارگان سوری
انجلینا جولی ،بازیگر معروف هالیوودی و سفیر ویژه در امور پناهندگان
سازمان ملل در ماه دسامبر ضمن سفر به اردن از اردوگاه های پناهندگان
سوری در این کشور بازدید کرد.
به گزارش فرارو به نقل از آژانس آوارگان ســازمان ملل ،آنجلینا جولی
که تا کنون به عنوان سفیر ویژه در امور پناهندگان سازمان ملل به نقاط
مختلف جهان ســفر کرده است در ماه دســامبر برای بازدید از اردوگاه
پناهندگان ســوریه در اردن به این منطقه ســفر کرده است .وی در ماه
ســپتامبر نیز برای بازدید از وضعیت پناهندگان به این منطقه سفر کرده
بود.
آنجلینا جولی در جمع پناهجویان سوری گفت« :مردم اینجا دائما می
پرسند ،چه کسی کمکمان میکند؟»
گفتنی است آنجلینا جولی و همســرش براد پیت مبلغ  50هزار دالر
برای اســکان و کمکرسانی به آوارگان سوری کمک کردهاند .جولی قرار
اســت در این سفر با تنی چند از مقامات اردن از جمله وزیر خارجه این
کشور دیدار کند.
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اخبار اجتماعی جهان

کودکان کار در کارخانه تولید آیفون

شرکت تولیدکنندهی تلفنهای همراه آیفون از وجود کودکان در کارخانههای تولید خود در چین خبر داد.
به گزارش ســرویس فناوری اطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،گروه تکنولوژی فاکسکان که
وظیفه تولید تلفنهای همراه هوشــمند آیفون را بر عهده دارد اعالم کرد که در یکی از کارخانههای خود در
چین افراد کم سن و سالی به کار گرفته شدهاند.
به گفته شرکت فاکسکان ،تیم بازرسی این شرکت موفق به کشف این اتفاق شده است و در حال بررسی
بیشــتر ماجرا است .حداقل ســن کار برای افراد در چین  16سال اســت حال آنکه در این کارخانه شرکت
فاکسکان کودکان  14ساله به کار گرفته شدهاند.
شرکت تایوانی فاکسکان میزان دقیق کودکان به کار گفته شده در کارخانه خود در چین را اعالم نکرد.
به گزارش آسوشــیتد پرس ،شــرکت فاکسکان در بیانیهای در این خصوص ضمن عذرخواهی گفت که با
مسببان این اتفاق برخورد شده و بالفاصله اخراج خواهند شد.

افزايش موارد كودكآزاري در ژاپن

وزارت كار ،بهداشــت و رفاه اجتماعي ژاپن اعالم كرد در ســال گذشته ميالدي تعداد  59هزار و  862مورد
كودكآزاري در اين كشور گزارش شد.
به گزارش ســرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،در اطالعيه اين وزارت كار ،بهداشت و
رفاه اجتماعي آمده اســت :آمارها نشان ميدهد  51مورد از اين كودكآزاريها منجر به مرگ شده و تعدادي
از اين كودكان كمتر از  12سال سن داشتهاند.
سخنگوي وزارت كار ،بهداشت و رفاه اجتماعي ژاپن نيز گفت :افزايش آگاهي عمومي در مورد كودكآزاري
و همكاري بيشتر با مقامات اجرايي قانون ،بيمارستان و رفاه اجتماعي ميتواند به كاهش اين آمار كمك كند،
ي مادران نوجوان در نگهداري از نوزادانشان منجر به وقوع اين كودكآزاريها
بارداريهاي ناخواسته و عدمآگاه 
شده است.
به گزارش ايســنا به نقل از پايگاه اينترنتي «ژاپن تودي» ،اين وزارتخانه در نظر دارد تا با افراد و مادراني كه
احتمال كودكآزاري در آنان باالست جلسات مشاوره داشته باشند.

کودکان کار در افغانستان ،هدف بدرفتاری و ضرب و شتم

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعالم کرد که در شهر مرزی تورخام در این کشور
حدود  1900کودک در مشاغل سخت و طاقتفرسا مشغول به کار هستند ،در حالی که باید
به تحصیل و بازی مشغول باشند.
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایســنا) ،یک مقام رســمی این کمیسیون در
گفتوگویی خبری اعالم کرد که تنها در یکی از شــهرهای مرز شــرقی افغانســتان 1883
کودک ،شامل  331دختر به عنوان کارگران باربر در هتلها یا دیگر مراکز این شهر مشغول
به کارند .بر اســاس قوانین کار ،یک کودک نباید بیش از  35ســاعت در هفته کار کند؛ در
حالی که کودکان این شهر  14ساعت در روز به سختی کار میکنند .غالمحسین بیواز عضو این کمیسیون هشدار داد که کودکان این شهر نه
تنها کارهای طاقتفرسا انجام میدهند ،بلکه هدف انواع بدرفتاریها مثل آزار و اذیتهای روانی و ضرب و شتم قرار میگیرند.
در این گزارش آمده است که با وجود فراهم کردن امکان تحصیل برای  450کودک در این شهر ،هنوز کودکان زیادی هستند که از حقوق
اولیه و امکانات بنیادین محرومند .اغلب این کودکان در هتلها ،سوپرمارکتها و  ...به باربری مشغولاند تا بتوانند مخارج روزانه خانوادههایشان
را تأمین کنند .خیراهلل یکی از این کودکان است که روزانه چند کیلومتر را برای کارکردن تا تورخام طی میکند.
وی در گفتوگو با این کمیســیون گفت که روزانه به طور میانگین  200تا  300افغانی درآمد دارد و مجبور است هزینههای زندگی مادر و
خواهرش را هم تأمین کند .بر اســاس گزارش پایگاه اینترنتی فراینترپست ،برخی دیگر از کودکان این شهر به کارهایی چون جمعآوری زباله
و پالستیک مشغولاند و به اجبار والدینشان تن به چنین مشاغلی میدهند.
این کمیســیون در ادامه با ابراز نگرانی در مورد وضعیت زندگی این کودکان ،اعالم کرد که تحصیل و زندگی توأم با رفاه حق همه کودکان
دنیاست و ازاینرو توجه بیشتر به ارتقای کیفیت زندگی کودکان در افغانستان و به ویژه تورخام را خواستار شد.
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مقامات رســمي هند با بيان اينكه ساالنه بيش از  200هزار كودك در اين
كشور توســط والدينشان به عنوان برده فروخته ميشــوند ،اظهار داشتند با
عامالن خريد و فروش كودكان مقابله ميكنند.
به گزارش ايسنا ،گروهي از فعاالن حامي حقوق كودكان درهند با انتشار اين
آمار اعالم كردند در تالش هستند تا اقداماتي را براي ريشهكن كردن اين معضل
و نجات قربانيان آن انجام دهند.
آمارهاي منتشر شده در اين كشور نشان ميدهد ،تنها در شهر «دهلي» در
حدود  500كودك كار شناسايي شدهاند كه سه چهارم از آنان زير  14سال دارند
و به دليل فقر خانوادههايشان در معابر و خيابانهاي اين شهر سرگردان هستند.
وزير كار هند نيز با توجه آمار باالي كودكان كار وعده داده اســت تا قوانين
جديــدي براي جلوگيري از ورود كودكان به عرصه كار و فروش آنان به عنوان
برده به تصويب رساند.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه گاردين ،كودكان خانوادههايي كه از وضعيت
فعاالن حامي حقوق كودكان در هند معتقدند :در صورتي كه تمامي كارفرمايان درآمدي مناســبي برخوردار نيستند و درآمد روزانه بسيار پاييني دارند بيش از
اقدام به استخدام كودكان نكنند ،مي توانند در ريشهكن كردن معضل خريد و همســاالن خود راهي محيطهاي كاري ميشوند و يا به دام خريداران كودك
فروش كودكان و ورود زود هنگام آنان به محيطهاي كاري جلوگيري كنند.
ميافتند.

یونیسف (  ، )Unicefاز کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال خبر داد

صندوق کودکان ملل متحد یونیســف (  ، )Unicefاز کاهش قابل
توجه رقم مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال در بیســت سال گذشته
خبر داده اســت .طبق آخرین گزارش سازمان یونیسف که با همکاری
برخی دیگر از ســازمان های زیرمجموعه سازمان ملل تهیه شده ،سال
 ۱۹۹۰میالدی بیش از  ۱۲میلیون کودک زیر پنج ســال جان خود را
از دست دادند ،اما این آمار در سال  ۲۰۱۱به  ۶٫۹میلیون نفر رسید.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،یونیسف میگوید سال
گذشــته حدود  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار کودک زیر  ۵سال جان خود را
از دســت دادند که از رقم  ۱۲میلیونی سال  ۱۹۹۰به طور چشمگیری
کمتر است.
بر اساس این گزارش ،رقم روزانه مرگ و میر کودکان زیر  ۵سال در
سال  ۱۹ ،۲۰۱۱هزار کودک بوده است.
یونیسف علت کاهش رقم مرگ و میر کودکان را ناشی از ثروتمندتر
شدن بعضی از کشورهای فقیر عنوان کرده است.
از دیگر علتهای عنوان شــده ،ترویج تغذیه کودکان با شیر مادر و
ایمن سازی در برابر امراض است.
دیوید بول ،مدیر یونیســف در بریتانیا می گوید“ :اگر به کشورهایی
نگاه کنید که در این راه موفقتر بودهاند ،مانند لیبریا ،تیمور شــرقی و
الئوس که موفقترین بودهاند ،می بینید که آگاهسازی مهمترین عامل
بوده است”.
تالش برای از بین بردن امراض عفونی مانند ســرخک نیز رقم مرگ
و میر کودکان را از  ۵۰۰هزار در ســال  ۲۰۰۰به  ۱۰۰هزار در ســال
 ۲۰۱۱کاهش داده است.
بنا به گزارش یونیسف ،سال گذشته نیمی از مرگ و میر در کودکان
زیر پنج ســال تنها در  ۵کشــور هند ،نیجریه ،جمهوری دموکراتیک
کنگو ،پاکستان و چین رخ داده است.
نزدیک به  ۵۰۰هزار کودکی نیز که سال گذشته از ماالریا جان خود
را از دست دادند ،در کشورهای صحرای آفریقا زندگی میکردند.
ذاتالریه ،اســهال ،ماالریا ،عوارض زایمــان زود هنگام و اختالالت
هنگام تولد پنج علت اصلی مرگ کودکان زیر  ۵سال است.
شمار کودکان فوت شده در سراسر جهان نسبت به  ۲۰سال گذشته
تقریبا به نصف کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش ،آمار مرگ و میر نوزادان در جهان از  ۸۷مورد

در  ۱۰۰۰تولد در سال  ۱۹۹۰به  ۵۱مورد در سال  ۲۰۱۱کاهش یافته
که نشان از کاهش  ۴۱درصدی دارد.
با وجود این پیشرفت ،هنوز هدف تعیین شده موسوم به هدف هزاره
مبنی بر اینکه میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال باید تا ســال
 ۲۰۱۵به دو سوم سال  ۱۹۹۰کاهش یابد ،محقق نشدهاست.
این خطر که کودکان به ســبب بیماریهای قابل پیشگیری یا قابل
مــداوا بمیرند ،به ویژه در کشــورهای آفریقایی جنوب صحرا و جنوب
آسیا وجود دارد.
ســیرا لئون ،کشــوری که باالترین نرخ مرگ و میر کودکان را دارد،
سال گذشــته میالدی شــاهد آن بود که از بین  ۱۰۰۰کودک۱۸۵ ،
نفرشان نتوانستند جشــن تولد پنج سالگیشان را ببینند .این آمار در
آلمان  ۳در  ۱۰۰۰است.
نیمی از مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در پنج کشور جهان اتفاق
می افتد که بر این اســاس  ۲۴درصــد در هند ۱۱ ،درصد در نیجریه،
هفت درصد در جمهوری دموکراتیک کنگو ،پنج درصد در پاکســتان و
چهار درصد در چین بوده است.
بیش از یک ســوم تمام مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال که در
جهان اتفاق میافتد در هند و نیجریه رخ میدهد.
عامــل عمده مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال در سراســر جهان
ذاتالریه اســت .همچنین عوارض تولدهای زودهنگام ،اسهال ،عوارض
در هنگام تولد و ماالریا به ترتیب  ۱۴درصد ۱۱ ،درصد  ۹ ،درصد و ۷
درصد مرگ و میر این کودکان را شامل میشوند.
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بنیان گذار مهرآفرین در میزگرد اتاق ایران
لزوم ترویج نگاه علمی در مقوله مسئولیت اجتماعی شرکتها
فاطمه دانشــور بنیانگذار و مدیر عامل مهرآفرین که سال گذشته
به ریاست کمیسیون مســئولیت اجتماعی شرکتهای اتاق بازرگانی
ایران برگزیده شــد در تالش اســت تا از طریق جایگاهی که در اتاق
بازرگانی ایران دارد مسئولیت اجتماعی را که در کشورهای پیشرفته
مفهومی جا افتاده اســت ،در میان ســازمانهای ایرانی نیز گسترش
دهد .در راستای همین هدف ،نخستین میزگرد "کمیسیون مسئولیت
اجتماعی" اتاق بازرگانی ایران ،شــنبه  24تیر بــا حضور نمایندگان
شرکتهای همراه اول ،سایپا ،ساپکو ،تام ایران خودرو ،مپنا ،کیسون
و بانــدگاز کاوه ،و نیز نمایندگان "مرکز ترویج مســئولیت اجتماعی
شرکتها" برگزار شــد .این میزگرد ،نخستین قسمت از میزگردهای
هشتگانهای اســت که خواهد کوشید تا با بهرهگیری از نقطهنظرات
کارآفرینــان بخش خصوصــی ،اقتصاددانان و نیز فعاالن رســانهای،
راهکارهایــی را برای ورود مؤثر اتاق بازرگانی ایران به عرصهی ارتقای
اخالق کسب و کار در کشور تدوین نماید.
در آغاز این میزگرد ،فاطمه دانشــور ،عضو اتــاق بازرگانی ایران و
رئیس کمیسیون "مســئولیت اجتماعی شرکتها" ،توسعه نگاه علمی
و اســتفاده از تجربیات موفق جهانی در عرصهی مسئولیت اجتماعی
شرکتها را ،به عنوان مهمترین وظیفه کمیسیون نوپای تحت مدیریت

خود اعالم کرد و افزود« :در کنار مفهوم "کمکهای خیریه" که به طور
سنتی در بین ثروتمندان ایرانی رایج بوده ،ما باید تالش کنیم تا نگاه
علمیتر در چارچوب "مســئولیت اجتماعی شرکتها" ( )CSRرا نیز،
در میان شــرکتهای ایرانی بســط دهیم .هماکنون مفهوم  CSRدر
محافل بسیاری از کشــورهای دنیا مفهومی کامال جاافتاده بوده و در
این چارچوب محافل آکادمیک ،مدیران ردههای مختلف شرکتها ،و
نیز فعاالن ســازمانهای غیردولتی یا همان NGOها میکوشند تا با
شــیوههایی علمی ،راهکارهایی برای افزایش راندمان و بیشینهسازی
تاثیرگذاری برنامههای شرکتها در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی
ارائه دهند»
فاطمه دانشــور همچنین به برنامه اتاق بازرگانــی ایران در زمینه
ترجمه و انتشــار کتابهای قوی در حوزه  CSRاشــاره کرد و هدف
از آغــاز برگزاری میزگردهای تحلیلی در این زمینه را نیز" ،رســاندن
ایران به جایگاه مناســب در حوزه اخالق کســب و کار" عنوان نمود.
وی افزود :چشــمانداز ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتها،
این اســت که ظرف چهار سال آینده ،شرایطی ایجاد کنیم که مفهوم
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها ،به طور دقیق و علمی در فضای
شرکتها پررنگ شود.
تاثیر مثبت  CSRبر ارتقای اعتبار برند شرکتها
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در ادامــه این میزگرد ،نمایندگان تعدادی از شــرکتهای منتخب
که به این جلســه دعوت شــده بودند ،به شــرح برخی از برنامههای
خود در حوزه مســئولیتپذیری اجتماعــی پرداختند ،از فعالیتهای
دوستدار محیط زیست گرفته تا حمایت مالی از تعدادی از پروژههای
برتر NGOها؛ و از برگزاری کالسهای آموزشــی برای مردم بومی و
بهکارگیری آنها در پروژههای پیمانکاری گرفته تا برگزاری کالسهای
اموزشی با هدف ارتقای مهارتهای حرفهای در مناطق محروم کشور،
برنامههایی با هدف کمک به پیشــگیری و نیــز ترک اعتیاد در میان
کارکنان و . . .
ســپس حاضران در جلســه ،به نقد نقاط قوت و ضعف برنامههای
 CSRهر شرکت پرداختند.
همچنین موضوع دیگری که توســط نمایندگان چند شرکت مورد
ســپس نمایندگان شــرکتهای حاضر در این میزگــرد ،به بیان
تأکید قرار گرفت ،مزیتهای ناشــی از اجرای برنامههای موفق CSR
بر بهبــود تصویر بیرونــی و ارتقای وجهه برند شــرکتها در عرصه نقطهنظرات خود در زمینه دو پرسش فوق پرداختند .یکی از پاسخهای
افکار عمومی بود؛ فرآیندی که در بلندمدت به شــکلگیری رابطهای مهم طرحشده برای پرسش نخست ،لزوم تمرکز کمیسیون مسئولیت
اجتماعی شــرکتها بر انجام کارهای پژوهشــی
در این حوزه ،و نیز ثبت و اطالعرســانی پیرامون
جزئیات تجربیات موفق در حوزه  CSRبود.
همچنین در پاســخ به پرسش دوم ،جمعبندی
دیدگاههای مطرحشده از ســوی نماینده "همراه
اول" به این شــکل بیان شــد« :در یــک رویکرد
مبتنی بر کرامت انســانی ،نباید محور اصلی CSR
را بر افزایش ســوددهی در کوتاهمــدت قرار داد،
بلکه به مفاهیمی مانند توســعه پایدار شــرکتها
باید توجه نمود ،یعنی تناسب بین رشد اقتصادی
و اجتماعی و محیط زیستی .یعنی توسعه  CSRدر
بلندمدت میتواند تار و پود فرهنگ ما را ارتقا دهد
و از قبال چنین اتفاقــی ،در بلندمدت قطعا همه
فعاالن کسب و کار منتفع خواهند شد»
به دنبال جایگاهی در شأن شرکتهای
ایرانی هستیم
در پایان ،فاطمه دانشــور به این مسأله اشــاره کرد که بارها دیده
«برندهبرنده» منجر میشود.
است سرمایهگذارانی کســب و کارهای پرمنفعتی در مناطق محروم
مسئولیت اجتماعی شرکتها نباید فردمحور باشد
پس از مباحثات نمایندگان شــرکتهای حاضــر در این میزگرد ،کشور انجام دادهاند و سودهای هنگفتی به دست آوردهاند ،و در همان
مهندس امیدوار ،مدیر مرکز ترویج مســئولیت اجتماعی شرکتها و منطقه انبوه خانوادههایی هستند که از شدت فقر شناسنامه کودکان
مجری این برنامه ،هدف نهایی برنامههای ترویجی در حوزه مسئولیت خود را میفروشــند .و وقتی به آنها میگوییم چرا حاضر نیستید هیچ
اجتماعی شــرکتها را" ،نفوذ  CSRبه عنوان جزئی ثابت از استراتژی مبلغی را برای برنامههای  CSRدر منطقه همسایگی معادن پردرآمد
و فرهنگ ســازمانی هر شــرکت" عنوان نمود و اضافه کرد :اگر روح خود اختصاص دهید ،میگویند که اینها وظیفهی دولت است!
مســئولیتپذیری اجتماعی در فرهنگ ســازمانی یک شرکت تزریق
وی اضافــه کرد که این مشــاهده وی ،در حالی اســت که االن در
نشود ،برنامههای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها فردمحور بوده و اغلب کشورهای اروپایی ،بخش عمده شرکتها استراتژیهای مکتوب
با تغییر مدیران شرکت ،ممکن است میزان مسئولیتپذیری اجتماعی و دقیق  CSRدر حــوزه برنامههای انساندوســتانه و نیز برنامههای
بسیار کمرنگ شود.
دوســتدار محیط زیســت دارند و هیچ کدام نمیگویند اینها فقط و
علیرضــا امیدوار در ادامه افزود که هر پروژه  ،CSRبا دو پرســش فقط وظیفه دولت اســت .بنابراین چنین وضعیتی شایسته ما که در
کلیدی مواجه اســت :اوال چگونه میتوان میزان اثرگذاری و راندمان فرهنگ خود انبوه حکمتهای مرتبط با کرامت انســانی و نوعدوستی
پروژه مذکور را افزایش داد؟ ثانیا ،چگونه میتوان بین منافع هر شرکت و امثالهم داریم ،نیست؛ و کمیســیون مسئولیت اجتماعی شرکتها
و پروژههای مرتبط با مســئولیتپذیری اجتماعی ،جمع نمود؟ یعنی در اتاق بازرگانی ،به دنبال آن اســت که جایگاهی در شأن ایران را در
مثال اگر شرکت ما این برنامه  CSRرا اجرا کند ،آیا باعث نمیشود در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی برای شرکتهای ایرانی ایجاد کند.
عرصه کسب و کار از شرکتهای رقیب عقب افتد؟
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دردمشترک

دردمشترک

برای احمد ،پسرک واکسی گمشده!
محمد مطهری  -وبسایت تابناک

در شــهری که آنقدر به برخی مجرمان سابقه دار رو داده شده که قمه
کشــیدن بر روی مردم در روز روشن را راه کسب درآمد خود قرار دادهاند،
هفت ماه است که پسرک ده سالهی باغیرتی که با واکس زدن کفشهای
عابران ،نان حاللی برای خانواده میآورده ،مفقود شده است.
جامعه اسالمی ما تازه پس از هفت ماه ،از گم شدن این کودک معصوم
مطلع میشــود .چرا؟ چون ادارهی آگاهی پس از «دویســت روز» به بن
بســت کامل رسیده است و «با بررســی به عمل آمده از مراکز بهزیستی،
کالنتری ها ،پزشــکی قانونی و همچنین بیمارستانها هیچگونه اطالعات
قابل بهره برداری در اختیار ادارۀ یازدهم آگاهی قرار نگرفت» (ایســنا10 ،
دی  .)91البته در این مرحله هم استمداد از مردم برای یافتن فرد گمشده
قاعدهی ادارهی آگاهی ما نیست بلکه به گفته معاون این اداره «با توجه به
"درخواســتهای مکرر خانوادهی فقدانی" ،دستور انتشار تصویر وی جهت
شناسایی صادر شــده است»؛ اقدامی که بیشــتر به خالی نبودن عریضه
میماند تا راه حل جدی.
کاراگاهان خود بهتر میدانند که اســتمداد از مردم و انتشار عکس فرد
گمشــده در چند روز اول پس از وقوع حادثه بســیار مهم و حیاتی است
چرا که احتمال نقل و انتقال فرد گمشــده در روزهای اول بســیار بیشتر
است و مهمتر از آن ،مردمی که احیان ٌا او را در محله ،خیابان ،بیابان ،پمپ
بنزین یا هر جای دیگری دیده باشند هنوز تصویری از او در حافظۀ کوتاه
مدت خود دارند .اما به دالیلی این مجوز به ادارۀ آگاهی ما داده نمیشــود
که طبق رویه ی مرســوم در برخی کشورها حداکثر پس از بیست و چهار
ساعت جستجوی ناموفق اولیه ،از طریق رسانهها از مردم استمداد جوید.
«برخالف بسياري از کشورها ،در ايران برقراري امنيت وظيفه «پليس»
تلقي ميشــود نه «پليس و مردم» .مردم نقش معيني در مقابله با ناامني
ندارنــد؛ همکاري آنان در تأميــن امنيت صرفا" در حــد رعايت اقدامات
احتياطي اســت مثل اســتفاده از قفلهاي مناسب و يا سوار نشدن بانوان
در خودروهاي شــخصي؛ گويي از مردم فقط همين احتياطها برميآيد و
بس ،در حاليکه در جوامع امروزی ايجاد امنيت يک «امر جمعي» اســت
يعنــي «پليس و مردم به کمک هم» امنيت را برقرار ميکنند .اين مطلب
نياز به توضيح دارد:
چه شــده اســت که در تصوير زيــر تابلويي که بــراي دادن اطالعات
راهنمايي و رانندگي و ترافيک راهها تعبيه شــده ،به يک باره از رانندگان
ميخواهد که به راديو گوش کنند؟

کودکي ناپديد شــده اســت .در واقع کودک از يک خانواده ناپديد و يا
ربوده نشده ،بلکه از همۀ جامعه گرفته شده است و بنابراين هر کس تالش
ميکند به ســهم خود در پيدا کردن او کمک کند .در اينجا این فقط مادر
و پدر نیســتند که در مقابل مأمور کالنتري ضجه ميزنند؛ همه شــهر به
تکاپو ميافتد .پرونده در کشــوي آگاهي نيســت ،در مقابل چشمان همه
مردم است.
اگر مشخصات خودرو رباينده کودک و يا يک مجرم فراري در دسترس
باشــد ،به هر صورت ممکن به اطالع مردم رسانده ميشود .با اعالم شماره
خودرو مجرم از طريق اين تابلوها و نيز در رسانهها ،شهر با تمام کوچه پس
کوچههايش به کمک مردم يکباره تحت نظر قرار ميگيرد.
به جاي صدها چشم گشــتهاي پليس و آگاهي ،چند صد هزار چشم
به کمک گرفته ميشــود .حتي زدن بنزين فرصتي است براي درخواست
کمک از مردم .بر روي نمايشــگرهاي تبليغاتي پمپ بنزين عکس کودک
ناپديد شده يا مجرم فراري به نمايش در ميآيد .اين شخص را نديده ايد؟
وقتي فردي ناپديد يا ربوده ميشود داوطلبان مردمي با تجمع در مراکز
پليس در جريان جزئيات بيشــتري قرار گرفتــه و با توجه به مورد ،روش
مناسب جستجو را از پليس ميآموزند.
اين افراد حاضرند ســاعتها و روزها وجب به وجب منطقه را بگردند تا
بلکه اثري از فرد مفقود يا ربوده شــده بيابند ولو دکمهاي که ممکن است
از پيراهنش افتاده باشــد .اين جســتجوها تا زمان درخواست پليس ادامه
مييابد.
در پشــت پاکت قبضهاي آب و برق و تلفن که به درب منازل ارســال
ميشــود ،عکس مجرمان فراري و يا کودکان گمشدهاي است که تالشها
براي پيداکردن آنان بينتيجه بوده اســت .اما نبايد نااميد بود و بايد از هر
روش ممکن براي تأمين امنيت از خود مردم کمک گرفت .اگر فرد ناپديد
شده يا مجرم فراري در قيد حيات باشد در ميان همين مردم است.
وقتي از تابلو بزرگراه و نمايشــگر تبليغاتــي پمپ بنزين و پاکت قبض
آب و برق چنين در جهت افزايش امنيت استفاده ميشود ميتوان حدس
زد که از راديو و تلويزيون با برد بي نظير آن چگونه بهره گرفته ميشود.
اینکه برای پیدا کردن گمشــده یا دستگیری مجرم و باال بردن امنیت
باید اطالع رســانی صورت گیــرد نیاز به دوره دیــدن در اف .بی .آی .یا
دانشگاه نیروی انتظامی ندارد .در جریان تعرضهای فردی به نام بیجه به
 22کودک ،مردم مظلوم پاکدشت که از وجود چنین تعرضهایی در محله
خود از ناحیه نیروی انتظامی بی خبر گذاشــته شده بودند خود با خبردار
شدن از چند مورد به اطالع رسانی محلی پرداخته بودند.
بنده به ســهم خود دستم به هر مقامی که رســیده دربارۀ کم توجهی
به نقش مردم در برقراری امنیت از جمله بی تفاوتی رســانۀ ملی نســبت
به گمشــدگان ســخن گفتهام .الاقل پنج بار در جلســات حضوری برای
اختصاص چند دقیقه به پخش تصاویر گمشدگان ،به مدیران محترم صدا
و ســیما تقریبا التماس کردهام ولی به جایی نرسیده است .بعدها فهمیدم
چه بسا مدیران رسانه ملی نیز بی تقصیر باشند چرا که از یکی از مقامات
رســانه ملی این سخن شگفت آور را شنیدم که« :اگر تصویر گمشدگان را
پخش کنیم متهم به سیاه نمایی میشویم و جلوی کار گرفته میشود!».
اگر چنین باشــد باید افســوس خــورد که چه کج اندیشــیهایی بر
سیاســتگذاری رسانه ملی و غیر رســانه ملی حاکم است و برای تزریق
آرامــش مصنوعی به جامعــه چه بیباکانه مردم را ناخواســته در چنگال
زورگیر و آدم ربا و متجاوز گرفتار میکنند.

گم شــدن عدهای در کشــور چند ده میلیونی در طول سال به دالیل
مختلف میتواند اتفــاق بیفتد .طبق آمار باورنکردنی که در اردیبهشــت
امســال اعالم شد در انگلستان هر ســاله حدود  140هزار کودک (هر سه
دقیقه یک کودک) مفقود میشــود در حالی که آمار گمشدگان در کشور
ما طبق برخی آمار اعالم شده به مراتب از این تعداد کمتر است .آیا اگر از
گمشدگان سخن نگوییم کشور در نظر مردم گلستان خواهد شد؟
نباید اشتباه کرد؛ مشــارکت ندادن مردم در پیداکردن گمشدگان و یا
دستگیری مجرمان از سوی اداره آگاهی ،از ناآگاهی و یا سوء نیت نیست.
در برنامه شوک دیدهایم که مأموران آگاهی چگونه برای دستگیری سارقان
مسلح از جان مایه میگذارند( .از شجاعتها و فداکاریهای مأموران اداره
آگاهی و سایر خدومان در نیروی انتظامی هرگز قدردانی الزم نشده است).
کسانی که برای امنیت مردم چنین خود را به آب و آتش میزنند چرا باید
از مشارکت دادن مردم در تأمین امنیت که اتفاقا کار را بر نیروی انتظامی
راحت تر میکند دریغ داشته باشند .اشکال در جای دیگر است.
اشکال در اینجاست که برخی سیاستهای نانوشته که نیروی انتظامی،
رسانه ملی و قوه قضاییه از آن پیروی میکنند بیش از آنکه بر اساس واقع
نمایی و نفع مردم تنظیم شــده باشد بر اساس سفیدنمایی و چهره سازی
برای دشمنان تنظیم شده اســت .اینجاست که امنیت مردم ناخواسته به
قربانگاه میرود.
با تأسف بسیار همین سیاستهاست که باعث شده پخش فیلم زورگیری
اخیر مورد انتقاد مقامــات عالیرتبه نیروی انتظامی قرار بگیرد .پخش این
فیلمها برای آخرت مســئوالن و امنیت مردم یک ضرورت است .به اذعان
همین مقامات ،پخش فیلم زورگیری اخیر نهایتا به کاهش ناگهانی پنجاه
درصدی آمار زورگیری ولو در یک مقطع منجر شــد .بنابراین این ســخن
جانشین فرمانده نیروی انتظامی را که «این فیلم میتوانست به پلیس و به
واحدهای مسئول کمک کند اما در حقیقت به مجرمان کمک کرد و باعث
متواری شــدن آنان و به زحمت انداختن پلیس برای دستگیری این افراد
شد» یا باید یک شوخی تلقی کرد و یا یک مغالطه آشکار.
تأســف بارتر اینکه ایــن فرمانده محترم به جای آنکــه از جایزه برای
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پخش کنندگان فیلمی ســخن بگوید که خطر مواجهــه مردم بی پناه با
قمه کشان را یکباره پنجاه درصد کاهش دادند تلویح ٌا برای عامالن پخش
فیلــم اخیر ـ و قاعدت ٌا پخش کننــدگان فیلمهای دیگر در آینده ـ خط و
نشــان میکشــد« :پلیس این موضوع را که گروهی باعــث فرار این افراد
شــدند ،پیگیری میکند» (سایت پلیس 25 ،آذر  .)91باید پرسید وظیفه
اصلی پلیس باالبردن امنیت جامعه اســت یــا رکوردزنی در زمان صرف
شــده برای دســتگیری مجرم؟! اگر هم دغدغه اصلی ،دستگیری هر چه
ســریعتر مجرمان اســت چرا پلیس ما بر خالف اکثر کشورها سایتی که
عکسهای مجرمان خطرناک را همراه با تعیین جایزههای کالن منتشــر
میکند راهاندازی نکرده است؟
دالیلــی که برای جلوگیری از پخش ایــن فیلمها ذکر کرده و میکنند
امر تازهای نیســت و در مقالهی فوق الذکر پاسخ گفته ام .مهمترین دلیل
ارائه شده این است که رسانهای کردن جرائم آرامش روانی مردم را از بین
میبرد .به بیان ســاده حاصل راهکارشان این است – گر چه خود متوجه
نیستند و قطع ٌا با آن مخالفند – که بگذارید کودکان بیشتری ربوده شوند،
مردم بیشــتری در زورگیریها خفت شوند ،زنان و دختران بیشتری مورد
تجاوز قرار گیرند ،اسیدهای بیشتری بر صورتها پاشیده شود اما در عوض
خاطر جامعه آسوده باشد!
واقعا چه شده اســت که با اینکه میدانند رسانهای نکردن جرائم آدم
ربایی ،زور گیری ،تجاوز و  ...باعث چندین برابر شــدن آمار آن میشــود
به یکباره آرامش روانی مردم از به باد رفتن ناموسشــان ،آسودگی ذهنی
مردم از قمه خوردنشــان ،و راحتی خیال مردم از ربوده شدنشان مهمتر
میشود!؟
اتفاق ٌا طبق فرمایش پیامبر (ص) این ویژگی جامعه اســامی اســت که
افراد نسبت به مشــکالت دیگران بی تفاوت نیستند و مانند اعضای بدن،
وقتی عضوی به درد میآید ،ســایر اعضاء با تب و بی خوابی با او همراهی
میکنند (مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکی
بعض تداعی له ســائر اعضاء جســده بالحمی و السهر (جامع الصغیر  ،ج /
 2ص .))155
مســئوالن محترم خود بهتر میدانند که بدون رســانهای شدن جرایم
ـ که البته باید با تدبیر و کنترل صورت پذیرد ـ مجرمان ســابقهدار برای
چندمین بار آزاد میشــوند ،با برخی پروندههای دهشت بار برخورد الزم
صورت نمیگیرد ،مســئوالن باالی قضایی و انتظامی عکس العمل الزم را
نشــان نمیدهند و اراذل و اوباش هم هر روز وقیحانه تر از روز قبل عمل
میکنند.
در یک مورد که در صفحات حوادث روزنامهها منعکس شد فردی پس
از مشاهده قمه بالفاصله موبایل و کیفش را تحویل داد و عاجزانه از زورگیر
تقاضــا کرد که فقط مدارکش را به او بازگرداند .همین درخواســت نابجا!
باعث شــد زورگیر شــرور ،بنزین به صورت قربانی پاشیده و بالفاصله به
صورت او کبریت بکشــد .وقاحت را تا کجا رساندهاند! ریشه این وقاحت و
فضاحت را – بر خالف برخی سرقتهای معمولی  -نمیتوان به فقر نسبت
داد؛ باید در عکس العملهای نشــان داده نشده و اطالع رسانیهای انجام
نشده قضایی و انتظامی جستجو کرد.
سرنوشت احمد کوچک ما ،واکســی خیابان هاشمی تهران با دستهای
کوچکش به ناکجاآباد رســیده اســت .با اصالح سیاستهای اطالعرسانی
نیروی انتظامی ،رســانه ملی و قوه قضاییه میتوان آمار گمشدگان ،ربوده
شدگان ،قربانیان تعرض ،اسیدپاشی ،زورگیری و  ..را به شدت کاهش داد.
شرط اساسی آن است که ظاهرســازی را کنار گذاشته از منعکس کردن
واقعیتهای جامعه به مردم نهراســیم .در جامعه ما مشکالت امنیت مردم
جز با مشارکت فعال آنان حل نخواهد شد و تنها با اطالع رسانی به موقع،
صداقت و جلب اعتماد آنان میتوان مردم را به صحنه آورد.
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مصاحبه همشهری جوان با بنیانگذار مهرآفرین

فاطمه دانشور  :کودکآزاریهایی که در روستا رخ میدهد در جایی ثبت نمیشود
متن زیر مصاحبه ای است در رابطه با کودک آزاری که زهرا رفیعی از همشهری با بنیان گذار مهرآفرین انجام داده است.
زهرا رفیعی:

امســال بهطور میانگین هرماه یک کودکآزاری شدید اتفاق افتاده
که منجر به بستریشدن و در برخی موارد فوت کودک شده است.
بهطــور کلی کودکآزاری در صدر تماسهــای اورژانس اجتماعی
بوده است .براســاس آمارهای 6ماه اول سالجاری ،تعداد تماسهای
گرفتهشــده با خط تلفن  123اورژانس اجتماعی نشاندهنده افزایش
تعداد تماسها نسبت به سال گذشته است.
اخبــار حوادث مــواردی را که منجر به مرگ یا بستریشــدن در

بیمارستان آنها را پوشــش میدهد بخش عمدهای از کودکآزاریها
به هیچ مرجع قانونی و احتمالی گزارش نمیشــود .متأسفانه جامعه
ما ذهن روشــنی در مورد مسئله کودکان بدسرپرستو کودکآزاری
ندارد و اکثر افراد فکر میکنند اگر والدینی کودکشان را برای درس
نخواندن یا شــیطنت به باد ناســزا و کتک میگیرنــد احتماال دارند
وظیفه پدری و مادریشان را انجام میدهند.
فاطمه دانشــور ،مؤســس و مدیر خیریه مهرآفرین است که برای
حمایــت از حقوق کودکان و نوجوانان فعالیت میکند .این خیریه که
از ســال 85شروع به کار کرده موارد کودکآزاری را نیز تحت پوشش
قرار داده و با روانشــناسها و مددکاران داوطلب در تهران ،شعباتی را
در روستاهای اســتان مرکزی و شهر بندرعباس ،سیرجان ،مشهد و..
راهاندازی کرده است.
با مدیر این مؤسســه در مورد پروندههای کودکآزاری به صحبت
نشســتهایم .برای این گزارش قرار بود چنین نشســتی را با مدیران
اورژانس اجتماعی نیز داشته باشیم ولی متأسفانه با وجود مسئولیتی
که در زمینه رسیدگی به موارد کودکآزاری دارند حاضر به همکاری
نشدند.
فاطمه دانشــور ،مدیر و مؤسس خیریه مهرآفرین درباره علت بروز
کودکآزاری میگوید :در 90درصد مواقع یکی از والدین و در 10درصد
مواقــع هر دو والد بهدلیل اعتیاد ،طالق و بیماریهای روانی در مورد
کودک خود رفتارهای خشن انجام میدهند .موارد کودکآزاری نشان
میدهد فقر تنها عامل کودکآزاری نیســت بلکه مشکالت فرهنگی و
بیماریهای روانی (عمدتا ناشی از مصرف مواد) منجر به عدم توانایی
والدین در کســب معــاش و در نتیجه فقر و آســیبهای پس از آن
شده است .ضمن اینکه در بررسیهای روانشناختی مشخص میشود
که بســیاری از این والدین در کودکی آزارهای شــدیدی را از سوی
والدین و اطرافیانشان تجربه کردهاند .بسیاری از افرادی که به مؤسسه
مراجعه میکنند در پاسخ به سؤال مددکار مبنی بر اینکه آیا تاکنون
به مؤسســه خیریه یا ســازمان حمایتی مراجعهکردهاند جواب مثبت
میدهنــد و توضیح میدهند که این ســازمانهاحمایتهای مالی را
مشــروط به گرفتن طالق میکنند .ولی بیشترشان طالق نمیگیرند
چرا که فکر میکنند وجود یک همسر معتاد روانی بهتر از نداشتناش
اســت؛ چرا که با وجود او ،یک ســقف باالی سرشان است و حمایت
میشوند.
وی در مــورد افرادی که بــرای دریافت کمــک مراجعه میکنند
میگویــد :چند وقت پیش مادری برای فــروش دختر  6-7ماههاش

بــه مرکز مراجعه کــرد .او فکر
میکــرد اگر ما کودک را بخریم
بهتر از مشــتریای اســت که
شــوهرش پیــدا کــرده .او را
متقاعد کردیم که کمک هزینه
خوراک و مسکن را در اختیارش
میگذاریم و میتواند از آموزش
و درمان رایگان برخوردار شود،
به شرطی که بچه را نگه دارد.
بهنظرم خانــواده بهترین جا
برای نگهداری کودک اســت و
با حمایت میتوان آســیبهای
اجتماعــی را کمتــر و از فروش
یا مــرگ کودک جلوگیری کرد.
مددکاران کودکان را همیشــه
رصــد میکنند و شــرط ادامه
دریافت کمک نیز رشد تحصیلی
اســت .چنــدی پیــش یکی از
مددکاران متوجه شــد که روند
تحصیلی 2خواهر به شدت کند
شده و لکنت زبان هم گرفتهاند.
گزارش مددکار نشان میداد که
پــدر این خانواده فــردی معتاد
به مــواد روانگردان اســت .در
تنهــا اتاق 12متــری این خانه
3طناب دار آویزان اســت و بچه
خانواده با قمه بازی میکند .پدر
خانواده هر شــب طناب را دور گــردن زن و 2بچهاش میاندازد ولی
چهارپایه را نمیکشــد .وقتی از مادر خانواده پرسیده شد که چرا آنجا
را بــا بچههایش ترک نمیکند گفته بود کجا بروم؟ خانه پدر و مادرم
نمیتوانم بروم آنها خودشان فقیرند.
میدانم کــه او ما را نمیکشــد و فقط میخواهد ما را بترســاند.
روانشــناس شــرایط کودکان را در خطر دیده بود بنابراین تصمیم به
جدایی آنها گرفته شــد .بعد از مدتی پدر خانواده متوجه عدم حضور
آنها در خانه شد و برای پیگیری ماجرا به مؤسسه مراجعه کرد .مددکار
و روانشــناس توانستند او را مجاب به ترک اعتیاد کنند و یک کمپ

به او معرفی شــد ولی متأســفانه
کمپ تــرک اعتیاد ،معتادی را که
بیمار روانی دارد پذیرش نمیکند
و بیمارســتان روانی فردی را که
معتاد اســت .بنابراین تکلیف این
دسته از افراد مشخص نیست .هر
چند در این پرونــده پدر خانواده
با وجود ســابقه خودکشی برادر و
پدرش بعد از 2هفته خودکشــی
کرد.
فاطمه دانشور میگوید :در سال
گذشــته مواردی از این دست در
تهران ،روستاهای استان مرکزی،
کرمــان ،بندرعباس و ســیرجان
104مــورد فقــط به مؤسســه ما
گزارش شده است.
وی در مورد کــودکآزاری در
روســتاها گفت :در شــهری مثل
تهران بیشــتر کودکآزاریها در
حاشیه شهر و توســط مهاجرانی
صــورت میگیــرد کــه از عهده
مشــکالت خویــش برنمیآینــد
و درنتیجــه مرتکــب رفتارهــای
خشــونتآمیز میشــوند .در
روســتاهای استانهایی که خیریه
مهرآفرین در آنجا شــعبه دارد نیز
خشــونتهای متفاوتی مشــاهده
میشــود و مواردی از فوتیهایی که هرگز ثبت نشــده است مشاهده
میشود .در یکی از روستاهای استان مرکزی مددجوی ما به پروندهای
برخورد که در آن دختر بچه 10سالهای دچار افت تحصیلی شدید به
همراه تیک عصبی شــده بود .با پیگیری مسئله مشخص شد که مادر
این کودک وقتی عصبانی میشــود دخترش را به دستشــویی برده و
تا میتوانســته کتک میزده است .در روانکاوی مادر نیز مشخص شد
او خواهرش را در کودکی بهدلیل عمل وحشــتناک پدر از دست داده
اســت .او شــاهد بوده که پدر خانواده چطور خواهرش را بهدلیل یک
اشــتباه در چوپانی ،به االغ بســته و حیوان را رم داده است .او جسد
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خواهــرش را درحالی که نیمی از بدنش در اثــر برخورد با صخرهها
متالشی و مفقود شده دیده است .مادر این دو خواهر اعتراض میکند
و پدر به زور مرگ موش به خورد او میدهد و او را میکشد.
فاطمه دانشور میگوید :کودکآزاریهایی که در روستا رخ میدهد
در هیچ جا ثبت نمیشــود و آمارهای رســمی از شهرهایی است که
امکان رســیدگی وجود دارد .ما مواردی داشــتهایم که کودک معلول
برای ســالها در طویله نگهداری میشده است .نمونه دیگری از این
کودکان معلول پارســال بهدلیل بیتوجهی فوت کرد .به همین دلیل
در مؤسسه سعی شده است که 40درصد از کودکان تحت پوشش ،در
تهران و 60درصد در روستاها باشند.
وی در مورد مشــکالت قانونی برخورد با کودکآزاریها میگوید:
متأســفانه ما زمانی میتوانیم مداخله کنیم که کودک کتک خورده و
آسیب به او وارد شــده است .البته مددکاران ما با شگردهای مختلف
پدر را برای همکاری همراه میکنند .بیشــتر اینگونه پدران با وعده
حمایتهــای مالی که شــامل بســته ارزاق ،مبلغی پــول و خدمات
پزشــکی میشــود ،حاضر به همکاری میشــوند و اجــازه میدهند
که فرزند بیسوادشــان به مدرسه برود .این دســته از افراد شاید به
تحصیل فرزندشــان اعتقادی نداشته باشند ولی برای پول این کار را
میکنند .در سال 87حدود 70کودک بیسواد با این روش به مدرسه
فرستاده شدند .در 90درصد موارد خانوادهها همکاری میکنند ،مگر
اینکه خانواده مرفه بوده و نیاز مالی نداشــته باشــد .یکی از مشکالت
حمایت از کودکان تعداد کم مددکارانی اســت که میبایســت تعداد
زیاد پروندههــای مربوط به کودکان را پیگیــری کنند .با وجود تیم
200نفری مددکاران و روانشناســان داوطلب ،هر مددکار میتواند هر
 5-6ماه یکبار به مددجوها ســر بزند .این داوطلبان با کمک انجمن
مددکاری ایران و شهرداری تهران دورههای آموزشی را طی کرده و به
موارد کودکآزاری رسیدگی میکنند.
در کودکآزاریهای اخیر پدر و مادرها تحصیلکردهاند
وی معتقد است :نیاز امروز کودکان راهاندازی مرکز حمایت از همه
کودکان در ایران اســت .متأســفانه در کودکآزاریهای اخیر پدر و
مادرها تحصیلکردهاند .این نشــان میدهد که ریشــه همه آسیبها
در فقر نیســت و بیماریهای روانی فراگیــری وجود دارد که خود را
در کودکآزاری و همســرآزاری نشــان میدهد و در کشور ما کمتر
به ایــن موارد پرداخته میشــود .همچنین درصورت زندانی شــدن
والدین یا یکی از آنها و ســپردن کودکان بــه اقوام ،امکان آزار دیدن
و بیتوجهی به فرایند رشــد و پرورش کودکان فراهم میشود .ما نیاز
به ســازمانی داریم که آمار کودکان طالق و خانوادههای زندانی را از
طریق قوهقضاییه ،بیماران روانی را از وزارت بهداشت و کودکان غایب
از تحصیل را از آموزش و پرورش بگیرد و پیگیر ســامت جســمی و
روحی و وضعیت کودکان باشد.
این آمار عالوه بر ارزش عددی امکان رصد وضعیت کودکان را فراهم
میکند .در حال حاضر وقتی اتفاق یا آسیبی برای کودک رخ میدهد
ســازمانهای رســمی و تشــکلهای غیر دولتی وارد عمل میشوند.
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مردم هنــوز نمیدانند که میتوانند و باید مــوارد کودکآزاری را به
 123اطالع دهند .ایجاد چنین ســازمان یا مرکزی نیاز به همکاری و
همراهی همه سازمانهای مرتبط با حقوق کودکان از جمله بهزیستی،
قوه قضاییه ،پلیس ،وزارت بهداشــت ،آموزش و پرورش ،شهرداری و
تشکلهای غیردولتی دارد .من معتقدم که نهادهای دولتی نمیتوانند
بدون همکاری با تشکلهای غیردولتی در این زمینه موفق شوند.
وی میافزاید :مشــکلی که کودکان در مســئله کودکآزاری با آن
مواجهند این اســت که آنها زمانی حمایت نسبی میشوند که موضوع
به کالنتری و بهزیستی گزارش شده باشد .در بسیاری از موارد کودکان
به همان خانواده آســیبدیده و آســیبزا بازگردانده میشوند ،بدون
اینکــه رفتار والدین پس از تحویل کودکان رصدشــود .بهطور مثال
زنی که برای تحویل کودکش به مؤسســه آمده بود از فروختهشــدن
2فرزند دیگرش توسط شوهرش خبر داد .این کودکان چند هفته قبل
در بهزیســتی بودهاند .این در حالی اســت که بهزیستی برای تحویل
کودکان بیسرپرست به افراد متقاضی ،قوانین و مراحل بسیار سختی
دارد.
وی میگویــد :معضالت اجتماعی فقط با راهحلهای اجتماعی رفع
میشــود .دولتها نقش تســهیلکننده دارند و به تنهایی نمیتوانند
نقش حالل مشــکالت را بر عهده بگیرند .در نقاطی از کشور کودکانی
به دنیا میآیند که والدینشــان شناســنامههای آنها را میفروشند،
بنابراین آنها نمیتوانند برای تحصیل به مدرســه بروند چراکه مدرسه
بدون شناسنامه ثبتنامشــان نمیکند .دولتها به واسطه قدرتی که
دارنــد میتوانند از اهرم قانون به خوبی در چنین مواردی اســتفاده
کنند.
وی بخشــی از کودکآزاریها را ناشــی از ترسهای زنان میداند
و میگویــد :زنانی که در خانوادههای با آســیب باال زندگی میکنند
اعتماد به نفس ندارند و این باعث میشــود که برای دریافت حمایت
از شوهرشــان تن به هر خشــونتی بدهند و در این بین کودکان نیز
آسیب میبینند .بنابراین توانمندســازی زنان در قشر ضعیف جامعه
باعث کاهش آســیب در کودکان میشــود .مادر یکی از کودکانی که
در اثر کودکآزاری فوت کرده بود ،به مددکار مؤسســه گفته بود که
میدانســتم شوهرم خطرناک اســت و باید از او طالق بگیرم ولی من
حتی پول برای باطل کردن تمبر دادگستری برای انجام مراحل طالق
را نداشــتم .دانشور با اشاره به تأثیر سریالهای ماهوارهای در خانواده
میگوید :براســاس آمار مراکز مؤسسه مهرآفرین ،کودکآزاری نسبت
به سال گذشته 34درصد افزایش داشته است چرا که میزان پایبندی
زنان به خانواده آنگونه که در ســریالها نشــان داده میشود کاهش
یافته ،بنابراین کودکان بیشتری از وجود مادر آنگونه که باید محروم
شــدهاند .وی در مورد انواع کودکآزاری که مددکاران مؤسسه با آن
مواجه میشــوند ،میگوید :این موارد شــامل داغ کردن ،ریختن آب
جوش ،کتکزدن ،شکستن دست و پا ،آزار و اذیت و ...است.
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کودکانخیابانی
پرونده شماره :23

کودکان خیابانی در ایران و جهان

پدیده کودکان خیابانی ،پدیده ای جهانی و هشدار دهنده است .تقریبا هیچ شهر و کشوری در دنیا نیست که
کودک خیابانی نداشته باشد .این مشکل ،هم معضل کشورهای پیشرفته است و هم کشورهای در حال رشد .اما
امروزه در کشورهای فقیر آمریکای التین ،آسیا و آفریقا شیوع بیشتری دارد .فقر ،از هم پاشیدگی خانوادگی،
بیماری و فوت والدین ،کودک آزاری و مسامحه کاری یا ترک کردن خانواده و عدم رشد اجتماعی عوامل رایجی
برای زندگی کودک در خیابان هستند.
تعاریف
تعریف روشنی از کودکان خیابانی وجود ندارد .مث ٌ
ال نمیتوان گفت
همه کودکانی که در خیابان هستند بیخانماناند؛ بیش از سه چهارم
تا  %۹۰از این کودکان در کشورهای مختلف در حال رشد در خیابان کار
میکنند اما در خانه زندگی میکنند و نانآور خانه هستند« .کودکان
خیابانی» اصطالحی است که اغلب هم برای توصیف «کودکان کار» و
هم کودکان بیخانمانی که در خیابان زندگی میکنند و میخوابند و
اغلب هیچ تماسی با خانوادهشان ندارند اطالق میشود .گروه دوم در
معرض بیشــترین خطرات هستند .به قتل رسیدن ،کودکآزاریهای
سن شان
مکرر و برخوردهای بیرحمانه غیر انسانی با این کودکان که ّ
بین  ۵تا  ۱۸سال است ،امری رایج است .آنان گاهی برای زنده ماندن
به دزدی و فحشاء دســت میزنند .این کودکان آسیبپذیری زیادی
در مقابل بیماریهای مقاربتی مانند ایدز دارند[ .در کشورهای دیگر]
تخمین زده میشــود که  %۹۰از آنان معتاد به مواد استنشاقی مانند
چســب کفش و تینر رنگ هستند که باعث آسیب به کلیه و صدمات
جبران ناپذیر مغزی و در برخی موارد مرگ میشود.
در مــورد تعریف کودکان خیابانی« ،الســک» ( ۴ )۱۹۹۲گروه از
کودکانــی که در خیابــان می توان دید را تعریــف میکند .هر گروه
ویژگیهای خود را دارد:
-۱گــروه اول کودکان فقیری هســتند که شــبها به خانهشــان
برمیگردند .آنها احتمال دارد که به مدرسه بروند و بزهکار نیستند.
-۲کودکان کارگر خیابانی که نسبتاً مستقلاند .پیوند های آنها با
خانه در شرف از هم گسستن است و حضور آنها در مدرسه در حال
خاتمه دادن است و بزهکاری آنها دارد شروع میشود.
-۳گروه ســوم کودکانِ خانوادههای خیابانی هســتند که به همراه
خانــواده خود در خیابــان زندگی و کار می کننــد .وضعیت آنها با
فقر گره خورده اســت .در هندوستان به آنها «ساکنین پیاده رو»گفته
میشود و در امریکا آنان کودکان خانوادههای بیخانمان هستند.
 -۴گروه آخر کودکانی هســتند که تمــاس خود را با خانواده قطع
کرده اند .آنهــا تمام وقت خود را در خیابــان میگذرانند و کودکان خیابان (و همچنین ســاختمانها و زمینهای َمتروکه) ،خانه و محل
زندگی او شدهاست و تحت حمایت و نظارت کافی بزرگساالن مسئول
خیابانی «واقعی» هستند.
تعریف سازمان ملل متحد از کودکان خیابانی« :پسر یا دختری که قرار ندارد».
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سازمان بهزیستی کشور ،کودکان خیابانی را اینگونه تعریف میکند:
“ کودکان خیابانی به افراد زیر  ۱۸سال ( اعم از دختر و پسر) اطالق
میگردد که در شــهرهای بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا
زندگی در خیابان هستند”.
عوامل مهم در پیدایش کودکان خیابانی
 -1عوامل اجتماعی

الف) فقر و عدمتوزیع عادالنه ثروت
کشورهای در حال توســعه که براساس شاخصهای فقر انسانی از
شوپرورش و اســتانداردهای زندگی در پایینتر
نظر توانایی بقا ،آموز 
از حد مقیاس قرار دارند ،بیشــترین تعداد کودکان خیابانی را بهخود
اختصاص میدهنــد .افزایش بیخانمانی در کشــورهای صنعتی نیز
حکایت از فقر و نابرابری در دســتیابی بــه امکانات موجود در جامعه
دارد .براســاس آمار یونیســف از هر کودک در بعضی از کشــورهای
صنعتی بیش از یک نفر در خانوادههای زیر خط فقر زندگی میکنند.
ب) عدمسیاستگذاری دولتها در زمینه کنترل جمعیت
ما چنین تجربه ناخوشایندی را در ایران داشتهایم.جمعیت ایران در
فاصله زمانی40سال بیش از 3برابر افزایش داشت .جمعیت 19میلیون
نفری ایران در ســال 1335در سال 1375به بیش از  60میلیون نفر
افزایش داشــت .میزان رشــد جمعیت در دهههــای مذکور باالترین
نرخهای رشد جمعیت در جهان بوده است.
در فاصله ســالهای  1365تــا  1375نرخ رشــد جمعیت بالغ بر
3/456درصد معادل دو برابر نرخ رشــد جمعیت جهانی بوده اســت.
رشــد غیرمتعارف جمعیت در یک مقطع زمانــی به تأثیر عدمکفایت
امکانات جامعه دامن میزند.
ج) سیاستگذاری نادرست دولتها بهویژه در رسیدن به تکنولوژی
اتمی یا نظامی
این سیاســتگذاری منجر به کاهش خدمــات اجتماعی یا رفاهی
میشــود .با بررســی نظامهای سیاســی کشــورهای دارای کودکان
خیابانی ،درمییابیم که اغلب دولتهای این کشــورها ،دولت سیاسی
محسوب میشوند نه دولتهای رفاهی .هدایت سرمایههای جامعه به
سوی طرحهای نظامی و اتمی بهخصوص در کشورهای در حال توسعه
میتواند با کاهش خدمات رفاهی همراه شود.
د) بیتفاوتی نســبت به اشتغال کودکان و عادی شدن کار کودکان
در جامعه
ه) بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مثل فروپاشی بلوک شرق
و) جنگ یا اغتشاشات داخلی
ز) مهاجرتهای ملی (درون مرزی) .در ایران جنگ به تأثیرپذیری
جامعه از سنتی به صنعتی و مهاجرتهای ناشی از آن دامن زد.
ن) مهاجرتهــای بینالمللی بهخصوص در ایران مهاجرت افغانها
مهمترین جنبه مهاجرتهای بینالمللی و پیوند آن با خیابانی شــدن
کودکان محسوب میشود.
 -2عوامل خانوادگی

عــاوه بر فقر اقتصادی خانواده موارد زیر بهعنوان عوامل خانوادگی
مؤثر بر خیابانی شدن کودکان اشاره دارد :جمعیت زیاد ،بیسوادی یا
کم سوادی خانواده ،فوت یا جدایی والدین ،ازدواج مجدد آنان و روابط
نامشروع( این مورد در آفریقا بسیار شایع است) ،معلولیت ،بیماری یا
معلولیت والدین ،اعتیاد والدین ،بزهکار بودن یکی از اعضای خانواده،
درگیــری و وجود بحثهای مداوم والدین بــا یکدیگر ،کودک آزاری
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(آزار جنســی ،هیجانی -عاطفی ،غفلت و عدممراقبت) ،ســختگیری
نســبت به کودکان و رها کردن آنها در خیابان بهویژه تأثیر عمده در
کارتن خواب شدن کودکان دارد.
خانوادههای دچار تشنج از مهمترین عوامل خیابانی شدن کودکان
هستند .کودکی که در خانواده فقیر زندگی میکند ،به ناچار باید برای
بقای خود و خانوادهاش در خیابان به سختی کار کند و کودکی که در
خانوادهای به سر میبرد که بهدلیل عد م امنیت و عشق و محبت دچار
تشنج اســت ،زندگی خیابانی را با وجود وضعیت دشوار آن بر چنین
وضعیتیترجیح میدهد.
کــودکان خیابانی معموال در خیابان به ســر میبرنــد .آنها برای
احســاس امنیت بیشتر به کســانی روی میآورند که تجربه خیابانی
بودن را دارند .این کودکان از حمایت خانواده در خیابان بیبهرهاند از
اینرو به گروههای خیابانی میپیوندند و در این گروهها معنویت خود
را جستوجو میکنند و کودک بهتدریج با ارزشها ،هنجارها و اخالق
خیابانی آشنا میشود.
این کودکان طرز لباس پوشــیدن ویژهای دارند .هرچه کودک کم
سنتر باشــد ،ژولیدهتر و کثیفتر است ،زیرا مردم معموال به کودکان

آراســته و تمیز کمک نمیکنند .آنها به مــرور زمان لهجه خیابانی را
میآموزند .این زبان وســیلهای برای ارتباط با ســایر کودکان کارتن
خواب اســت که به مرور حتی در برقراری ارتباط با سایر افراد جامعه
نیز به کار میرود.
آمار کودکان خیابانی در ایران
در ایران آمارهای مختلف و ضد و نقیضی در مورد کودکان خیابانی
اعالم میشــود .افراد مختلف بنا به سلیقه و نظر خود تعداد آنها را از
 ۲۰٫۰۰۰نفر تا  ۲میلیون نفر برآورد کردهاند.
در خرداد ماه سال  ۱۳۸۲در همایش بررسی آسیبهای اجتماعی،
تعداد آنان  ۵۰۰هزار نفر اعالم شد.
در سال  ۳۱ ، ۱۳۸۲هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی
جمعآوری و ساماندهی شــد که  ۸۰درصد آنها کودکان کار بودند؛
 ۲۴۷۰۰نفر آنها مربوط به تهران بوده اســت که از ســطح شــهر و
پایانههای مسافربری جمعآوری شدند و حدود  ۷۰۰نفر آنها از اتباع
افغان بودند .در ســال  ۱۳۸۳نیز  ۱۴۲۶۹کودک خیابانی در کشــور
پذیرش شدهاند.
تحقیقات در مورد کودکان خیابانی ایران
دالیــل زیادی برای کار و زندگــی کودکان در خیابان وجود دارد.

برخی از این علل عبارتاند از :فقر ،از هم پاشــیدگی خانواده ،ســوء
مصرف مواد و الکل توســط والدین ،کــودکآزاری ،نیاز به درآمد کار
کودک ،طرد کردن کودک ،قحطی و بالیای طبیعی ،از دســت دادن
والدین به سبب حوادث و بیماری و ایدز ،مهاجرت و …
در سال  ۱۳۷۷مطالعهای توسط یونیسف بر روی کودکان خیابانی
تهران صورت گرفته اســت  .بر اســاس این پژوهش ،مهاجرت ،تعداد
زیاد افراد خانواده ،از هم پاشــیدگی خانواده ،آزارهای جسمی و روانی
در خانواده ،بیسوادی والدین و فقدان مهارتهای حرفهای والدین از
فاکتورهای مرتبط با حضور کودکان در خیابانها است .بر اساس این
مطالعه  ۶۰درصد بچههای خیابان از مهاجرینی هســتند که خود دو
گروه را تشکیل میدهند .مهاجرین از شهرستان به تهران و مهاجرین
خارج از کشور به ایران (عراقیها و افغانیها) .بقیهی بچههای خیابان
به علت فقر خانوادگی در خیابانها مشــغول به کار هستند و گروهی
دیگر به دلیل شرایط نابهنجار خانوادگی و اختالفات شدید از خانواده
فرار کردهاند و چــون جایی برای خواب ندارند به پارک ها و میادین،
خانههای متروک و زیر پلها پناه میبرند .
بر طبق نتایج پژوهشــی که دکتر ســید حســن حسینی ،عضو
هیأت علمی دانشــگاه تهران در سال  ۱۳۸۱با همکاری دانشگاه علوم
بهزیســتی و توانبخشــی بر روی وضعیت کودکان خیابانی درایران و
سایر کشورها و راهکارهای اجرایی و مداخلهگرانه انجام دادهاست۹۵ ،
درصد کودکان خیابانی از جنس پســر هســتند و  ۹۰درصد کودکان
خیابانی با پدر و مــادر زندگی میکنند که در اکثر موارد والدین آنها
بیسواد هســتند؛ تعداد اعضای خانوادهشــان از  ۵تا  ۱۰نفر متغییر
بوده و میانگین آن  ۸نفر اســت ۸۰.درصــد خانواده آنها مهاجر ،که
 ۴۴درصد از روستاها و شــهرهای دیگر و  ۳۶درصد مهاجران افغانی
هستند.
دکتر فاطمه قاســمزاده در تحقیقی که در سال  ۸۰با همکاری
معاونت پژوهشی دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر روی ۵۸۵
نفــر از کودکان کار خیابانی انجام گرفت ،به این نتایج دســت یافت:
در زمینه رشــد اجتماعی ۸۰ ،درصد این کودکان دچار پرخاشگری و
خشونت ۵۰ ،درصد آنها به سرقت ۴۱ ،درصد به خرید و فروش مواد
مخدر ۸۵ ،درصد به تخریــب اموال عمومی 54 ،درصد به بیتوجهی
به حقوق دیگران و مشــکل در برقراری ارتباط و همچنین  ۵۵درصد
این کودکان نیز به بزهکاری تمایل داشــتهاند  .در این کودکان حس
حسادت ،انتقام جویی و خصومت ،بیثباتی و بیقراری ،بی اعتمادی
به دیگران ،بد بینی و منفی گرایی ،افســردگی ،اضطراب ،احســاس
ناامنی و ترس به وفور دیده میشد.
ش وزن،
ش قد ۸۶ ،درصد کاه 
 ۸۰درصد این کودکان دچار کاه 
ن و دندان ۷۳ ،درصد بیماریهای چشــم،
 ۷۷درصد بیماریهای دها 
 ۶۱درصد بیماریهای دستگاه تنفسی ۶۴ ،درصد بیماریهای قلبی،
 ۶۰درصد بیماریهــای گوش و حلق و بینی ۸۲ ،درصد بیماریهای
پوست و  ۶۰درصد دارای بیماریهای دستگاه گوارشی هستند .وی با
بیان اینکه  ۵۶درصد این کودکان بیسواد هستند ،اظهار داشت۳۲ :
ل کمبود حافظه ۳۰ ،درصد مشکالت یادگیری ۶۱ ،
درصد دچار مشک 
درصــد کمبود خفیف ذهنی ۲۱ ،درصد کمبود کنجکاوی ۶۴ ،درصد
ی هستند.
کمبود شناخت محیط و ۶۱درصد دارای مشکالت گفتار 
یک تهدید جدی برای جامعه؛ گسترش روز افزون کودکان خیابانی
یکی از آسیبهای جدی که جوامع در حال توسعه از جمله جامعه
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ایران را تهدید میکند ،گسترش روز افزون کودکان خیابانی است که
به دالیل گوناگون بخشــی یا همه اوقات خود را در خیابانها سپری
میکنند و عمدت ًآ از طریق تکدی ،بزهکاری ،شغلهای کاذب فصلی و
…امرار معاش میکنند .ویژگی عمده کودکان خیابانی این است که
احساس امنیتی را که به طور طبیعی ،خانواده در طی مراقبت ،تغذیه ،
آموزش و بازی با کودکان فراهم میکند بهدست نمیآورند ،در نتیجه
اصول اخالقی حاکم بر جامعه و روابط موجود در آن از ســوی افراد
فوق مردود شــناخته شــده و اکثرا ً نیز تمایل به رفتارهای مجرمانه ،
خود تخریب گرایانه همچون مصرف مواد  ،بی بند و باریهای جنسی،
و نظایر آن دارند .این گروه از کودکان نسبت به خرده فرهنگ گروهی
خود شــدیدا ً پایبند بوده و از انســجام گروهی باالیی برخوردارند ،با
این حال در مراقبت از خود ســهل انگار بوده و حس هویت آنها باعث
بیگانگی هر چه بیشترشان از جامعه میشود .شرایط زندگی این گروه
از کودکان بهویژه در سنین اولیه به گونهای است که امکان همنوایی
با جامعه و هر گونه ســاختاری را مشکل میسازد و در نتیجه بهدلیل
پرورش در چنین وضعیتی ،اثرات عمیقی بر ابعاد جسمانی  ،هیجانی
و عقالنــی این کودکان بر جای مینهد که به ناچار تا ســنین جوانی

و بزرگســالی ادامه مییابد .طبق نظر یونیســف ،کودکان خیابانی با
واقعیت تلخ جدایی از خانواده و خطر از دســت دادن امکانات اساسی
همچون بهداشــت و آموزش مواجهاند .دونالد اســتورات ،اعتقاد دارد
که فقدان یا از دســت دادن روابط بســنده با یکی از والدین ،از نظر
بهداشــت روانی یکی از بزرگترین مشــکالت کودکان خیابانی است.
کودکان خیابانی ،با فقر شــدید و تجربهی خطرهایی مواجهاند که اثر
مخربی بر ســامتی آنها دارد .آنها با گرسنگی و تغذیه نامناسب ،
مشکالت بهداشتی ،بیماری ،حفظ سالمت روانی ،تأخیرهای تحولی،
مشکالت روانشناختی و عدم پیشرفت تحصیلی مواجه اند.
فعالیتهای جهانی برای کودکان خیابانی
آمــوزش خیابانی روش بســیار مؤثری برای حمایــت از بچههای
خیابانی بهشــمار میرود؛ زیرا این کار در محــل زندگی آنها انجام
میگیرد .آموزش خیابانی میتواند دربرگیرندهی اشــکال متعددی از
مخدر یا
فعالیتها باشــد مثال راهنمایی در مورد آثار زیانبــار مواد ّ
در مورد پیشــگیری از بیماریهای مقاربتی ،ارتقای ســواد و آموزش
مهارتهای زندگی.
ســازمان بهداشــت جهانی برای بهبود وضعیت بهداشت کودکان
خیابانــی پروژهای را در مورد مصرف مواد روانگردان در بین کودکان
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خیابانی تهیه کردهاســت .در ابتدا این پروژه در هفت کشور انجام شد
و یک مجموعه آموزشی پیش نویس درست شد .بین سالهای ۱۹۹۳
تا  ۱۹۹۷این پروژه توســط  ۷۰نفــر از متخصصین ،مربیان خیابانی،
افراد داوطلب و دیگران آموزش داده شــد .این مجموعه آموزشی از
دو قســمت تشکیل شده است :قسمت اول شامل بخشهای آموزشی
در مورد مصرف مواد ،بهداشت جنســی ،ایدز و بیماریهای مقاربتی
است.قســمت دوم نکات آموزشی نامیده میشود ،که نظراتی در مورد
نحــوهی آموزش ارائــه می کند و در برگیرنــدهی اطالعاتی در مورد
موضوعات خاص است.
هندوستان از جمله کشورهایی اســت که به شدت درگیر موضوع
کودکان خیابانی اســت .از این رو ســازمانها ونهادهای متعددی در
این حوزه فعالیت میکنند که مهمترین آنها سازمان مراقب کودکان
شاغل میباشد .کارکنان این سازمان معتقد هستند که مشکل کودکان
شــاغل را میتوان در چارچوب شرایط موجود نیز رفع نمود .سازمان
مراقب کودکان شاغل از ســال  ۱۹۸۰درزمینهی کار کودک فعالیت
داشته اســت .خط تلفن  ۴رقمی  ۱۰۹۸نیز خدمات اضطراری برای
کودکان نیازمند مراقبت و حمایت در نقاط مختلف کشور هندوستان
فراهم میآورد.
در اکثــر کشــورهای جهان بــرای برخی از کــودکان خیابانی که
بیخانمان هســتند از طرف دولتهــا یا ســازمانهای غیردولتی و
سازمانهای بینالمللی ،ســرپناههایی احداث شده است .یکی از این
پناهگاههاُ ،دن بُســکو  Don Boscoاست که در کشورهای مختلف
جهان از جمله هند فعال اســت .سرپناه دن بسکو در هندوستان ،یک
مرکز شبانه روزی اســت که در نزدیکی یکی از ایستگاههای راه آهن
بمبئی قرار دارد و کودکان به راحتی میتوانند وارد آن شــوند ۷۰.نفر
از این کودکان و نوجوانان به خواســت خود به مدرسه میروند .پس
از رسیدن به سن  ۱۴ســالگی ،با توجه به استعداد و عالقه نوجوانان
به آنها مهارتهای مختلفی آموخته میشود (نجاری ،مکانیکی ،کار با
کامپیوتر و غیره) .در ساعات پس از مدرسه و یا کار روزمره ،بچه ها می
توانند به تفریحات ســالم ،فعالیتهای هنری و یا کار دستی بپردازند.
یکی از خصوصیات مهم ســرپناه دن بسکو ،مشارکت خود کودکان و
نوجوانان در اداره امور ســرپناه (از جملــه خرید ،نظافت و طبخ غذا)
است .خدمات دیگری که دن بسکو ارائه مینماید عبارتاند از :تماس
بــا کودکان درخیابانها ،آموزش در خیابان ،بازپروری کودکان معتاد،
اطالع رســانی در مورد بیماری ایدز و آموزش مددکاری به نوجوانان
بزرگتر سر پناه.
تاریخچه ساماندهی کودکان خیابانی در ایران
در بهمن ماه ســال  ۱۳۷۷طی جلســات متعدد کارشناسی پیش
نویس توافقنامــهای در خصوص جمعآوری ،پذیــرش ،طبقه بندی
و نگهــداری کودکان خیابانی بین معاون امور اجتماعی اســتانداری،
شهرداری تهران،کانون اصالح و تربیت ،بهزیستی استان تهران ،اداره
ن ،معاونت انتظامی امنیتی تهران بزرگ و
سرپرستی دادگستری تهرا 
معاونت دادگستری کل استان تهران تهیه گردید.
از مهر ماه سال  ۱۳۷۸در  ۱۶استان کشور طرح «مراکز شناسایی،
تشــخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» توســط سازمان بهزیستی
کشــور به مرحله اجرا در آمد .در سال  ۱۳۸۰تعداد مراکز به  ۲۱عدد
رســید و  ۵۰۵۰کودک خیابانی در این مراکز پذیرش و ســاماندهی
گردیدند .البته شهرداری تهران نیز در این سالها مبادرت به تأسیس
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دو مرکز به نامهای خانه ســبز مخصوص پســران ( در فروردین ماه
 ) ۱۳۷۸و خانــه ریحانه مخصوص دختران ( در مهر ماه  )۱۳۷۸نمود
که هدف از راهاندازی آنها جمعآوری کودکان خیابانی دختر و پسر از
سطح خیابانها و نگهداری و طبقه بندی آنان بود؛ اما در سال ۱۳۸۱
این دو مرکز به علت هزینه زیاد تعطیل شدند.
با توجه به رشد معضل کودک خیابانی ،در اردبیهشت سال ۱۳۸۱
طرحی دیگــر تحت عنوان «طرح ســاماندهی بیســت هزار کودک
خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و در شورای اجتماعی
تصویب گردید و تا پایان سال  ۱۳۸۱تعداد مراکز در سراسر کشور به
 ۴۲مرکز کودکان خیابانی و  ۶مهمانسرای سالمت (پناهگاه) کودکان
کار رسید.

آئین نامه ســاماندهی کــودکان خیابانی « :آییننامه ســاماندهی
کــودکان خیابانــی» به منظــور ارائــهی حمایتهــای اجتماعی،
توانمندسازی اجتماعی و آموزش فنی و حرفهای و مهارتهای زندگی
به کودکان خیابانی بنا به پیشــنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ،در
هیأت دولت به شــماره  ۳۲۳۸۶/۲۲۷۱۷ه – مورخه ۱۳۸۴/۰۵/۰۴
تصویب و جهت اجرا ابالغ شــده اســت .این آیین نامه در پنج فصل
و دوازده ماده تدوین گردیده اســت و در حال حاضر اختصاصیترین
مصوبــه در خصوص کــودکان خیابانی و در باالترین ســطح قانونی
می باشــد .بر اســاس این مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت
بهداشت ،ســازمان بیمه خدمات درمانی ،شهرداری ،نیروی انتظامی،
دادگســتری ،وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام ،موظف به
همکاری در خصوص کودکان خیابانی شدهاند .این آییننامه سازمان
بهزیســتی کشــور را موظف کردهاســت که با همکاری و مشارکت
شهرداری ،انجمنهای خیریه ،تشکلهای غیردولتی و نیروی انتظامی
و با اســتفاده از مددکاران اجتماعی در قالب تیم تخصصی ســیار یا
مســتقر در مراکز که با همکاری شــهرداریها سازماندهی میشوند،
نســبت به شناسایی ،جذب ،پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی
در کلیه مراکز استانها و در صورت لزوم در شهرهای باالی  ۲۰۰هزار
نفر جهت حضور کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت کودکان خیابانی
در مراکز اقامت در سه سطح اقدام کند.
براساس این آییننامه اقامت کوتاه مدت به حضور کودک خیابانی در
مرکز اقامت حداکثر به مدت  ۲۱روز ،اقامت میان مدت بیشــتر از ۲۱
روز تا پایان یک سال و اقامت دراز مدت شامل حضور کودک خیابانی
بیسرپرست و یا بدسرپرست در مراکز شبانهروزی تا پایان  ۱۸سالگی

مطابق با آییننامه مراکز شــبانهروزی سازمان بهزیستی است .وزارت
رفاه نیز هماهنگی اجرایی این آییننامه را بر عهده خواهد داشت و هر
 ۶مــاه یک بار گزارشها و اقدامات انجام یافته را تحلیل و جمعبندی
و به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه میکند.
مشاوره با کودکان خیابانی
مطالعات بســیاری در مــورد کودکان خیابانی نشــان داده اند که
آســیبهای روانی در کودکان خیابانی شیوع زیادی دارد .بیشتر این
آســیبها مربوط به کودک آزاری و محیط آشــفته و مسامحه کاری
اســت که این کودکان از آنها میآیند .این امر با سبک زندگیای که
در خیابانها در پیش میگیرند تشدید میشود.
پیش از هر مداخله ،الزم اســت یــک ارتباط مثبت با کودک ایجاد
شــود .بســیاری از این کودکان ،تجارب آســیبزایی در مواجهه با
بزرگســاالن داشــتهاند و به آنان اعتماد نمیکنند .برخی از آنها به
علت خشونت و اعتیاد خانواده ،خانه را ترک گفتهاند و به خیابان روی
آوردهاند و در آنجا یاد گرفتهاند که به یکدیگر تکیه کنند و به دیگران
اعتماد نکنند.
لذا افــرادی که با کودکان خیابانی کار میکنند الزم اســت با این
کودکان حســاس ،صبورانه و بدون قضاوت برخــورد کنند .اکثر این
کــودکان ،وقتی کســی با کاغذ و قلــم به سراغشــان میآید نگران
میشــوند که این همه ســؤال را برای چه میپرسد .یک اسباب بازی
کوچک مانند یویو وســیلهی خوبی برای ایجاد توجه اســت .در کنار
کودکان بودن برای مدت طوالنی و پیوستن به بازیهای آنها (بدون
داشــتن وسائل و دفتر یادداشت) بهترین راه برای تماس برقرار کردن
با آن ها است.
روشهای مختلف ارزیابی روانی کودک شــامل موارد زیر اســت:
مشــاهده ،مصاحبه ،پرســشنامه و آزمون ،مقیاس درجهبندی ،شرح
حالنویسی.
آزمونهای روانی شــامل موارد زیر هســتند :آزمون هوش وکسلر،
مازها ،نقاشــی گوداینــاف ،آزمونهای شــخصیت-CAT ، MMPI
 ،2کتل ،آزمونهای پیشــرفت تحصیلی ،شــامل DAP (draw a
( )personکشیدن نقاشی آدم) ،جمالت ناتمام CAT ،و بندرگشتالت.
مداخالت روانشناختی
در کار بــا کــودکان خیابانی از روشهای مختلف مشــاوره فردی
وگروهی ،خانواده درمانی ،درمان حمایتی ،مداخله در بحران ،آموزش
ابراز وجود ،نظارت بر خود و خودکنترلی میتوان استفاده کرد.
در سالهای اخیر ،تکنیکهای درمانی از قبیل موسیقی درمانی ،هنر
درمانی ،بازی درمانی ،رقص درمانی و سایکودرام ،در کنار درمانهای
کالمی َمرســوم به کار میرود .درمان با حــرکات موزون بدنی ،برای
کودکانی که نمیتوانند احساســات خود را به صورت کالمی نشــان
دهند ،نوجوانانی که دردناکترین خاطرات خود را مخفی میســازند،
کودکان بزرگتری که آنقدر تنها ،افســرده و ســردرگم هســتند که
نمیتوانند دربارهی تجارب آسیبزای زندگی خود با دیگران صحبت
کنند ،می تواند مفید واقع شــود .درمان با تحرک بدنی ،ارتباط میان
جسم ،ذهن و روح را باال میبرد و باعث ارتقای انعطاف ،تعادل ،اعتماد
بــه نفس و عزت نفس میشــود و برای کودک احســاس هماهنگی،
کنترل و تســلط ایجاد میکند .بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان
است .بازی درمانی به شکلهای مختلفی انجام میگیرد :بازی درمانی
آدلری ،شناختی رفتاری و …
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آموزش مهارتهــای زندگی برای کودکان فرصتی ایجاد میکند تا
بتوانند تعدادی مهارت روانی -اجتماعی را در خود بپرورانند و به آنها
کمک میکند که در زندگی روزمره ،تصمیمات و رفتارهای سالمی را
در پیش بگیرند.
جلسات و فعالیتهای مهارتهای زندگی برای کودکان خیابانی از
میان حوزه وســیعی که در این زمینه وجود دارد ،گلچین میشود تا
بسته به نیازهای این کودکان ،یک مجموعه کوتاه را شکل دهد.
آموزش مهارتهای زندگــی همچنین به کودکان کمک میکند تا
مهارتهــای اجتماعــی را بیاموزند و آنها را تشــویق میکند که به
یکدیگر در مرکز و خارج از مرکز کمک کنند.
این جلسات از شــیوههای فعال یادگیری مختلفی سود میجوید
مانند ایفای نقش ،بحث گروهی ،بازی و فعالیتهای دیگر.

مشاوره
جلسات مشاوره به دو صورت فردی و گروهی اجرا میشوند.
جلســات گروهی :تمرکز آن بیشتر بر روی مســائلی است که در
جلسات آموزشی مهارتهای زندگی برجسته شده؛ در اینجا مشاور به
عنوان تســهیلگر عمل می کند و به افراد کمک میکند  .از آنجا که
کودکان خیابانی پس زمینههایی از درد و رنج دارند ،جلسات گروهی
به آنها کمک میکند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،دردهای خود
را بدون مانع با یکدیگر در میان بگذارند و در بین خودشــان اعتماد و
حمایت ایجاد کنند.
جلسات فردی :مشاوره فردی ،ارتباطی چهره به چهره میان مشاور
و مراجع اســت و درآن مشاور به مثابه یک تسهیلگر به مراجع کمک
میکند تا در یک روند درمانی ،به اهداف مورد نظر دست یابد.
تمرکز مشــاوره فردی بر روی مســائل و موضوعات عمیق عاطفی
جو اعتماد و سپس با
اســت .مشــاور ابتدا با ایجاد رابطه حرفه ای و ّ
درمان رفتاری و شناختی (و غیره) به مراجع کمک میکند تا از این
آالم آسوده گردد.
برنامههای مهرآفرین در ارتباط با کودکان خیابانی
با توجه به اهمیت موضوع کودکان خیابانی و آسیبهایی که متوجه
آنان و جامعه است ،مهرآفرین برنامههای ویژهای برای حمایت از گروه
خاصی از این کودکان دارد .در شــمارههای آینــده در ارتباط با این
موضوع بیشتر خواهید شنید.
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پرونده شماره  :24خشونت خانگی

بر تن یاس سپید سفره ،جای قالب کمر میسوزد

جنایتیدرچهاردیواریخانه

خیلیها معنایش را نمیدانند .خیلیها .حتی آنها که هرروز در معرضش هستند .چه آنها که کتک میزنند وچه
آنها که کتک میخورند ،آنها که ناسزا میشنوند ،گرسنگی میکشند و در بدترین حالت مورد تجاوز قرار میگیرند.
خیلیها نمیدانند حتی شــنیدن یک ناسزا یا همین که کمی از سوی همسرش «هل» داده شود یعنی در معرض
خشونت قرار گرفتهاست.
خشونت خانگی شامل هر نوعی از خشونت است که از سوی یکی از اعضای خانواده یا هر دوی آنها بر دیگری و در
چاردیواری یک خانه اعمال شود .اینکه اغلب ،اعمال کننده این خشونت مردان هستند به این معنی نیست که خود آنان هیچگاه مورد
خشونت همسرانشان واقع نمیشوند .البته مراجعه به آمار نشاندهنده این واقعیت است که در اکثر موارد قربانیان خشونت خانگی
زنان و کودکان بوده و هستند تا جایی که در اکثر اوقات واژهی همسر آزاری مترادف خشونت خانگی میشود .اما جدای از بحث مفهوم
این واژه  ،اهمیت این موضوع تا به کجاست ؟ بر اساس آمار به دست آمده در سه دههی گذشته 25 ،درصد از افراد متأهل کشور مان در
مدت زندگی زناشویی خود از سوی همسرشان مورد اذیت و آزارهایی اعم از جسمی ،روانی ،عاطفی ،جنسی و اقتصادی قرار میگیرند.
خشونت خانگی پدیدهای است که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشور های جهان وجود دارد ،اما به دلیل تفاوت در شکل ثبات اجتماعی
 ،الگوهای خشونت خانگی در آنها متفاوت است .به طوری که به عنوان مثال :بر اساس آمار رسمی در ایالت متحدهی آمریکا در هر 9
ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی میشود .اوضاع در کشورهای اروپایی بهتر است؛ علی الخصوص در کشورهایی اسکاندیناوی که در
آنها خشونت خانگی به کمترین حد ممکن میرسد.
با توجه به موارد مطرح شده تصمیم گرفتیم ،پرونده مهرآفرین  24را به این مهم اختصاص دهیم .در این پرونده شما با مفهوم خشونت
خانگی ،انواع ،روایت های واقعی ،تأثیرات ،علل و در آخر رویکرد مهرآفرین با این پدیده آشنا خواهید شد.
گردآوری و تنظیم :نوید فهیمی

خشونت خانگی چیست ؟
خشــونت خانوادگی یا  Family Violenceبه نوعی پرخاشگری
اشــاره دارد که در چهاردیواری خانه رخ میدهد .خشونت خانوادگی
گاهــی اوقات تحــت عنــوان هســر آزاری ( Spousal Abuse
)  ،خشــونت زناشــویی (  ، ) Marital Violenceزن آزاری (
 ،) Conjugal Violenceشــریک آزاری ( Partner Abuse
) و عبارات دیگر توصیف شده است.
فضاى خانه و محیط خانواده یکى از بســترهاى خشــونت اســت.
برخى موارد این خشــونت عبارتاند از :بدرفتارى با کودک ،بدرفتارى
با همســر (زن یا شــوهر) و بدرفتارى فرزندان با والدین .اکنون خانه،
محلى براى بروز خشــونتهای پیاپی با افراد است .مؤلفان ،خشونت
با همســر را هرگونه بدرفتارى با وی شامل آسیبرسانى روانى مانند
تهدید و ترســاندن ،تحقیر و انتقاد شــدید ،و خشــونت بدنى مانند
ســیلى زدن و هل دادن تا استفاده از سالح مىدانند .منزوی کردن و
محروم کردن نیز گونهای آزاررسانی است که گاه با رفتارهاى بهظاهر
غیرخشن صورت مىگیرد .در بســیارى موارد خشونت علیه زنان در
خانواده یا بیرون ،جنبهی جنســیتى مییابــد .به این صورت که مرد
براساس برترىهاى جنســیتى خود مانند توان بدنى بیشتر یا قدرت
اقتصادى باالتر ،با زن بهگونهای رفتار میکند که موجب آزار ،آســیب
یا رنج روانى او مىشود .برخی این موارد را خشونت جنسى علیه زنان
میخوانند.
اما این تمام داســتان نیست ،بر اســاس مطالعات جامعهشناسی،
یکی از مهمترین قربانیان خشونت خانگی کودکان خردسال میباشند
که در بسیاری موارد شاهدان خشونت خانگی هستند .خشونت درون
خانواده بازتاب الگوهای کلیتر رفتار خشــن است .بسیاری از مردانی
که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار میدهند ،در

زمینههای دیگر سابقه خشونت دارند .پذیرش فرهنگی شکلهایی از
خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی؛ از عواملی است که میزان خشونت
خانگی را افزایش میدهد.
انواع خشونت ها :
ت در خانواده مفاهیم مختلفی را در برمیگیرد .خشــونت
خشــون 
ن نسبت به هم ،مرد نسبت به زن و برعکس
ن با فرزندان ،فرزندا 
والدی 
ی هستند .اما شایعترین نوع خشونت ،رفتار
جزء خشونتهای خانوادگ 
خشونتآمیز و همراه با ســلط ه مرد نسبت ب ه زن است .این خشونت
یو
ی و روح 
ب خشــونتهای جسمانی ،جنســی ،روان 
میتواند درقال 
ی از شــاخصترین نمونههای خشونت خانگی
ی باشــد .اما یک 
عاطف 
ی در
ی دیگر زمانی که فرد 
ن در خانواد ه است .از سو 
ن زنا 
محدود کرد 
ی داده است .همچنین
ی خشونت رو 
خانواده تهدید میشــود نیز نوع 
ی باشد و زمان خاصی را شامل
خشــونت میتواند همیشــگی یا موقت 
ل خشونت جسمی ،جنسی،
نمیشود .باید در نظر داشت که تمام اشکا 
روانی ،اقتصادی ،عاطفی و ...از قدرتطلبی و سلطهگری فرد آزاررسان
ناشی میشود.
ن و کودکان را
ی خشــونت در خانواده معموالً زنا 
گزارشهای جهان 
ی معرفی
ی و مردان را ب ه عنوان افــراد خاط 
ن قربانیــان اصل 
بــ ه عنوا 
میکنند .بر اساس آمار جهانی حدود  ۹۰درصد قربانیان خشونتهای
خانگی زنان و  ۱۰درصد مردان هستند .این آمار نشان میدهد مردان
نیز مورد سوءرفتار زنان قرار میگیرند اما بیشتر خشونتهای خانگی
ی خطرناک و منجر به جرح و مرگ ،از سوی مردان
بهویژ ه خشونتها 
ی که مورد
علیه دختران و زنان صورت میگیرد .از ســوی دیگر مردان 
ک خانه با تهدید جانی مواجه
س از تر 
ت زنان قرار میگیرند پ 
خشــون 
ک خانه و حتی جدایی ممکن اســت که
نیســتند؛ اما زنان پس از تر 
ن قرار گیرند.
مورد آزار و اذیت مردا 
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م کند.
ی را شامل میتواند اعتماد ب ه نفس را ک 
ت و چه نوع اعمال 
اما انواع خشــونتهای خانگی چیســ 
همچنیــن تحقیر و تمســخر فعالیتهای زن در خانــه مانند ایراد
میشود:
ی جسمانی:
 )1خشونتها 
گرفتن از آشــپزی ،خانهداری ،بچهداری ،مقایسه خانهداری همسر با
ح و زد و خورد فیزیک 
هر نــوع ضرب و جــر 
ی مانند ســیلی ،لگد ،دیگر زنان بهویژه مادرشــوهر ،خواهرشوهر ،مادر زن و ...نیز خشونت
نیشگون ،کشید 
ی خانگی به حساب میآید.
ن مو ،گاز گرفتن ،کشیدن شدید دست و پا ،هل دادن ،کالم 
ب اشیا ،ایجاد خراش و...
ت شدید ،پاشیدن اسید ،سوزاندن ،پرتا 
ضربا 
یکی دیگر از خشــونتهای کالمی ،ســکوت آزار دهنده است که
ی جسمانی محسو 
جزو خشونتها 
ی باشد
ک ســاح خشونتی عاطف 
ب میشود .خشونتهایی جسمانی میتواند به مانند کالم آزار دهند ه ی 
همیش ه اثری از خود بر جای میگذارد .هر چند برخ 
ن برای تنبی ه همســر یا دختر خود از آن اســتفاده
ی موارد اثرضربات ک ه برخی از مردا 
وارد شده بر بدن ب ه دلیل پوشید ه بودن آ 
ن اعتماد به
ی و از بین رفت 
ن نو ع رفتار نیز باعث خودباختگ 
ن ناحیه کمتر هویدا میشود؛ میکنند .ای 
ن نواحی اثرآن را یافت.
ن با دقت در ای 
اما میتوا 
ت زن میشود.
س و شخصی 
نف 
)2خشونتهای جنسی :

ت نشان داده که یکی از خشونتهای فیزیکی ناپیدا ،تجاوز
تحقیقا 
ن آثار روحی و جسمی را در فرد آزار دیده
ی است که شاید بدتری 
جنس 
س جنســی اجباری که مرد در مقام شــوهر به
ی میگذارد .تما 
برجا 
ی از فرهنگها تجاوز جنسی
ل میکند نیز در بسیار 
همسر خود تحمی 
ب میشود .در این نو ع فرهنگها تمکین تنها ب ه خواسته مرد به
محسو 
ی دارد .همچنین
ل پیگرد قانون 
دلیل شوهر بودن نیست و انجا م این عم 
ی است که تقریبا در
ی با محارم ،یکی دیگر از خشــونتهای خانگ 
زنا 
ی سنگین است.
ی غیرقانونی و سزاوار مجازاتها 
ی دنیا ،عمل 
همه جا 
 )3خشونت های کالمی :

ن خانواده ،حرفهای آزار دهنده،
از دیدگاه روانشناسان و مشــاورا 
رفتار خشــونتآمیز محســوب میشــود .این حرفهای آزاردهنده و
ن تند ،تحقیر ،تمسخر ،تشر،
ت ناســزا ،لح 
ناخوشایند معمو ٌال به صور 
ی فیزیکی در چارچوب
ت که میتواند ب ه خشونت خانگ 
اســتهزا و ...اس 
ل خشونت کالمی
خان ه منجر شود .اما تحقیر و تمسخر بارزترین مشک 
ن برابر فرزندان ،دوستان ،فامیل و
تز
است .تحقیر و تمسخر شخصی 
ی مانند «نمیفهمی ،نمیتوانی ،نمیدانی،
ن با کلمات و جمالت 
آشنایا 
حــرف احمقان ه نزن ،تــو نظر نده ،چرا مثل بقیه زنها نیســتی و»...

)4خشونت های ناپیدا :

عالو ه بر خشــونتهای جســمی و فیزیکی ک ه معمو ٌال از خود اثر 
ی
ل تشخیص هستند ،نوعی
ی موارد قاب 
ی میگذارند و در بســیار 
بر جا 
خشونت وجود دارد که در ظاهر خشونت به نظر نمیرسد اما در عمل
آثار زیانباری بر جای گذاشــت ه و تحمل آن بسیار مشکل است .این
ی است که شاید بعد از آزارهای جسمی ،بدترین
نوع آزار ناامنی عاطف 
ی دیگر دروغ گفتن ،نفقه
ن باشد .از سو 
ی علیه زنا 
شکل خشونت خانگ 
ب او بیتوجه بودن ،دیر به خانه
ن و به خواســتههای مطلو 
ندادن به ز 
ی خانوادگی بیاعتنایی
آمدن ،چشــم چرانی کردن ،به قول و قرارها 
کردن ،با خانواده درد دل نکردن و ...نیز ب ه نوعی خشونت خانگی علیه
زنان به حساب می آید .به عالوه دستهای دیگر از خشونتهای ناپیدا
اعمال محرومیت و محدودیتهاســت؛ که شایعترین شکل آن از بین
بردن استقالل مالی و ...میباشد.
علل خشونت های خانگی
جنبههای زیستی

در بررســی علل خشــونت ،اولین تبیین به مسائل زیستی انسان و
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تفاوت زن و مرد از این بعد مربوط میشــود .برخی فمینیســتهای
رادیــکال ادعا کردهاند که نیروی بدنی مردان ســبب بروز خشــونت
نسبت به زنان میشود .مفهوم سیاست تن که هم به مناسبات فیزیکی
قدرت و هم به اشــکال خشونت غیر مســتقیم علیه زنان اشاره دارد،
برای توصیف خشــونت علیه زنان بهکار برده شدهاست .عامل زیستی
هورمون مردانه ،یعنی تستسترون است که روانشناسان ،آن را عامل
مؤثری در رفتار پرخاشگرانه مردان دانستهاند.

تخمین میزنند که  25درصد مردان مسن همسرآزار ،الکلی هستند.
عموم ٌا پذیرفته شده است که الکل بیشتر سبب برانگیزاننده حمله به
همســر است و علت خشونت را موجه میکند .پژوهشهای متعدد در
ایران نقش اعتیاد در خشونت خانگی را ثابت کردهاست ،اعتیاد نقش
مؤثری در فروپاشــی خانوادهها و طالق در ایران داشته ،به طوری که
از ســال  1353تا  ،1367علت  40تا  67درصد طالق ها اعتیاد بوده
اســت .در واقع ،تحمل فرد معتاد برای اطرافیان مشکل و غیر ممکن
اســت ،چرا که فرد معتاد پس از ستیزههای درونی به خود ویرانگری
روی آورده ،خشــونت درونی شــخصیت را به سوی افراد دیگر جهت
میدهد .پژوهشــگران پــس از تحقیقی در مورد خشــونت ،اعتیاد را
پدیده ثانوی شخصی و احتماعی معرفی کردند که به شدت به مسئله
خشونت مربوط اســت و موارد مخدر ،مانند ابزاری برای از بین بردن
موانع رفتار خشونت آمیز محسوب میشود.

خشــم و تند خویی ،دمدمی مزاج و غیر قابــل پیش بینی بودن ،بد
گمان ،نا ایمن ،مشــوش و بیتفاوت .آنها نتیجه میگیرند که همسر
آزاران ،اشــخصاصی به شــدت بیتفاوت و دارای اختالل شــخصیت
هســتند .برخی از روانشناسان ویژگیهای شخصیتی همسرآزاران را
چنیــن عنوان میکنند :ناپختگی ،تزلزل ،نداشــتن عزت نفس کافی،
عدم توانایی در حل مســئله ،ضعف مهارتهای اجتماعی ،سبکهای
مقابلــهای ناکارآمد  ،تکانشــی و وابســته.یک بررســی ،ویژگیهای
روانشناختی خشونتگران در خانواده را مطالعه کرده و به این نتیجه
رســیده که بین ویژگیهای شخصیتی مردان و خشونت آنها نسبت
به زنانشان رابطه معناداری وجود دارد.

تفاوت سنی زن و شوهر از عوامل فردی مؤثر در بروز خشونتهای
خانگی اســت .پژوهشهای متعدد نشانگر آن است که افزایش سن،
رابطه منفی با درجات خشونت زناشویی دارد .تحقیقات نشان میدهد
که خشــونت زوجهای زیر  30ســال ،ســه برابر بیشــتر از زوجهای
باالی  40ســال است .روانشناســان یافتند سن حتی پس از کنترل
متغیرهای دیگر (در آمد  ،موقعیت شغلی و قومیت) به طور معنا داری
جزء عوامل مؤثر بر خشــونت خانگی است و هرچه سن افزایش یابد،
احتمال بروز خشونت کاهش مییابد.
به نظر میرســد که متغیر سن از جهتهای زیر بر خشونت خانگی
تأثیرگذار اســت :در مرتبه نخست ،ســن پایینتر مرد و زن معمو ٌال با
عدم رشد یافتگی و ناپختگی همراه است و این متغیر ،زمینه خشونت
را از طرف زن و مرد بیشــتر فراهم میکند .دوم اینکه ،مرد در ســن
جوانی مهــار رفتاری کمتری دارد .همچنین قدرت ســازگاری زن و
مرد در سنین پایینتر ،کمتر اســت .سوم اینکه ،هرچه فاصله سنی
بیشــتر باشد ،امکان توافق و ســازگاری زن و شوهر کمتر است ،زیرا
درک متقابل دشوارتر است .چهارم اینکه در دوره اول ازدواج که زن
و شوهر هنوز شــناخت کافی از هم ندارند ،سازگاری آنها کمتر است
و احتمال بروز خشــونت بیشتر میشود .نکتهای که در مورد سن باید
مورد توجه قرار داد ،این است که در سطح فردی نمیتوان پیشبینی
کرد که کدام مرد با افزایش ســن ،استفاده از خشونت را کاهش می
دهد و کدام ادامه خواهد داد ،بنابراین نگاه به رابطهی سن و خشونت
فقط به صورت کالننگر میتواند مؤثر باشد.

عوامل روانشناختی

رویکرد روانشــناختی ،منبع خشــونت خانگی را در شخصیت یا
اختالالت روانی جســتجو میکند .در پژوهشــی  46مرد همسر آزار
مورد بررســی روانشناختی قرار گرفتند که ویژگیهای زیر برای آنان
بیان شد :

ناکامی

فرضیه ناکامی میلر ،پیامد قطعی ناکامی را پرخاشگری اعالم کرد،
اما بعد ها میلر ،پرخاشگری را یکی از پیامدهای احتمالی ناکامی
در نظر گرفت .ناکامی در شرایطی روی میدهد که موانع  ،فرد را از
نیل به هدف باز میدارد و او را در انجام رفتاری ناتوان میکند .در
پدیده خشونت خانگی ،ناکامیهای مرد را باید با تأکید بیشتری در
ریشههایی مثل  :عوامل اقتصادی ،تأمین نشدن نیاز های عاطفی
مرد در خانواده  ،ناکامی جنسی در اثر بیاعتنایی زن یا سرد مزاجی
او ،شرایط اجتماعی و ابعاد شناختی مرد بررسی کرد.
ضعف اخالقی و اعتقادی

متغیر سن

عدم پایبندی مــرد به اخالق ،مهمترین عامل بروز خشــونتهای
خانگی از دید مذهبی اســت .اگر دنیا دوســتی را به شــاخصهای
هوش و تحصیالت
جزئیتــری ،مانند تکبر ،خود خواهی ،تعصب ،حرص ،حســد ،بخل و
هر چند این دو عامل ،از جنبههایی متفاوت هســتند ،ولی معموال
غیره تحلیل کنیم ،میتوان تبیین خشــونت شوهران را در آن یافت.
همسرآزاری ،در متون اســامی دور از خوبی است و اخالق و صفتی با هم همراه میباشــند .چنانچه در برخــی پژوهشها ،بین هوش و
پست برای فرد است .اولیای دین ازدواج با مردان بداخالق را با تأکید تحصیالت باال ،همبستگی وجود دارد .روانشناسان معتقدند که هوش
زیادی منع کردهاند و تقوا را به عنوان یک معیار مناسب جهت همسر پایین ،افــراد را درگیر رفتارهای ضداجتماعــی و مجرمانه میکند و
معرفی کردهاند .زیرا فرد با تقوا مهار عواطف و رفتارهای خویش را در ممکن است با تکانشــی بودن مربوط باشد .در نمونه پژوهشی مردان
خشــن به طور چشــمگیری از تحصیالت پایینتری نسبت به مردان
دست دارد و همین باعث پیشگیری خشونت میشود.
اعتیاد و مصرف مواد
غیر خشــن برخوردار بودند .بیتردید تحصیالت بیشــتر در افزایش
سوء مصرف مواد به عنوان متغیری بین تکانش گری و خشونت در مهار عواطف ،به خصوص خشم و ارتقای مهارتهای اجتماعی ،مانند
نظر گرفته شــده است .پژوهشها نشان میدهد که مردان همسرآزار راههای کســب توافق و سازگاری در خانواده مؤثر است .البته همیشه
 60تا  70درصد به مصرف الکل و  12تا  20درصد به مصرف ســایر اینگونه نبوده و برخی از تحقیقات به رابطه معناداری بین خشــونت
مــواد مخدر در هنگام حمله به همســر دچار بودهاند .پژوهشــگران خانگی و ســطح تحصیالت مرد نرسیدهاند ،و حتی برخی ،تحصیالت
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پرونده

پرونده

یک منطقه و متغییرهای اجتماعی  ،اقتصادی و روانی دیگری در بروز
پیامدهایی برای چند همسری از جمله خشونت مردان مؤثر است.
دخالت اطرافیان

وضعیت فرهنگی اجتماعی برخی کشــور ،ازجمله ایران به گونهای
است که بین خانواده اصلی و خانوادههای تابعه وابستگی زیادی وجود
دارد .هرچند ایــن امر در حمایت از خانواده های تابعه مؤثر اســت،
ولی گاه دخالتهای بیموقع آنها باعت مشــکالت خانوادگی میشود.
پژوهشی در سال  1373نشان میدهد که  47درصد زوجین متقاضی
طالق در ایــران ،علت طالق را دخالت نابهجای خویشــاوندان اعالم
کردهاند.
زمینههای اقتصادی

یکی از عوامل بســیار مؤثر بر خشونت خانگی مردان ،اموری مانند
نوع شغل ،بیکاری ،وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است .بیکاری
و مشکالت اقتصادی همراه آن ،عامل مهمی در بروز تنشهای خانگی
و خشونتهای ناشی از آن است .معمو ٌال افراد بیکار ،با احتمال بیشتری
اقدام به خشــونت علیــه زنان میکنند .افراد شــاغل به دلیل اعتماد
به نفس باالتری که دارند کمتر به رفتارهای خشــونت آمیز دســت
میزنند .هر میزان وضعیت اقتصادی فرد بدتر باشــد ،محدودیتهای
بیشتری دارد و خشونت بیشتری در مورد خانواده ،به خصوص همسر
اعمال میکند.
وضعیت اقتصادی زنان

در خانه ،پرورش فرزندانی با مشکالت رفتاری بسیار ،از جمله کودک
و همسر آزاری است.
بر اســاس نظریــه جامعه پذیری جنســیت ،رونــد جامعهپذیری،
گرایشهایی را در خانوادهها درونــی کرده و آن را به فرزندان انتقال
میدهد که باعث دائمی شــدن سلطه مرد و مطیع بودن زن میشود.
رفتار خشــن از نســلی به نسل دیگر منتقل شــده و چرخه خشونت
استمرار مییابد.

باالتر زوجین را با همسر آزاری بیشتر همراه دانستهاند.
البته در بحث تحصیالت ،باید هم به سطح تحصیالت زن و هم مرد
توجه کرد.گاه افزایش تحصیالت زن ،زمینهای برای تأکید بیشــتر او
بر حقوق خویش اســت ،که گاه این امر به خشونتهای بیشتر شوهر
علیه او منجر میشود .به نظر میرسد که در این شرایط نامناسب زن
از حقوق خویش ،عاملی برای ناسازگاری میشود .البته پژوهشهایی
نشــان داده است که با باال رفتن تحصیالت زنان میزان خشونت علیه
نوع ازدواج
آنها کاهش مییابد.
اجباری بودن ازدواج و تعدد زوجات از عوامل مؤثر در بروز خشونت
به طور کلی میتــوان گفت :خانوادههای تحصیــل کرده با آگاهی
یافتــن بر راههای کنار آمدن با تعارضها در روابط نزدیک ،خشــونت خانگی اســت .در پژوهشــی در مورد زنان کتکخــورده در اصفهان
در خانــواده را کمتر کرده و از شــیوههای معقول برای حل مســئله پژوهشــگر به این نتیجه رسید که  90درصد خانوادههایی که در آنها
کمــک میگیرند؛ به همین جهت ،آموزش زوجیــن میتواند در این خشونت مشاهده شده ،دارای ازدواج تحکمی و اجباری بودهاند.
ازدواج اجباری ،ســازگاری زن و شوهر را دشــوار میکند و میزان
مهم تأثیرگذار باشد.
رضایت زناشویی را کاهش میدهد .همین امور زمینههایی برای بروز
یادگیری
خشونت محسوب میشــود .پژوهشی در سنندج نشانگر آن است که
نظریه یادگیری اجتماعی مشــاهده را عامل اکتســاب بسیاری از رابطه بین دو متغییر خشــونت فیزیکی خانگــی و ازدواج اجباری به
رفتارها میداند .بســیاری از نظریهپردازان روانشناسی خانواده ،نقش شدت معنادار است ،به طوریکه زنانی که به اجبار ازدواج کردهاند ،در
آموزش الگوهای خانوادگی از خانواده اصلی را تأیید کردهاند.کودکان  24درصد موارد و زنانی که با رضایت خود ازدواج کردهاند در  8درصد
نقشهای همسری والدین را با مشاهده می آموزند ،از جمله میفهمند موارد ،تحت خشونت فیزیکی همسرانشان قرار گرفتهاند.
که بد رفتاری و خشونت امری بهنجار است .در مواردی ،حتی والدین
تعدد زوجات نیز ممکن اســت در مواردی به خشونت شوهر نسبت
به طور مستقیم به کودکان تلقین میکنند که اعمال خشونت نسبت به همســر اول منجر شــود .تحقیقات در ایران ،نقش تعدد زوجات را
به افرادی که دوست دارید ضروری است! بر این اساس ،پیامد خشونت در بروز خشونت شــوهر تأیید میکند .با این وجود وضعیت فرهنگی

گفته شده است که یکی از عوامل ساختاری مؤثر بر آسیب پذیری
زنان ،فرایند به حاشــیه رانده شدن او در تقسیم کار اجتماعی و عدم
دسترسی یکسان وی با مرد به منابع ثروت میباشد و همین واقعیت،
یکی از مهمترین عوامل ضعف و بیقدرتی زنان است .تمکن و استقالل
مالی از مهمترین زمینههای سایر نقشها ،توانمندیها و فعالیتهای
زنان است.
تحقیقات نشــان میدهد که در رابطه با وضعیت شــغلی زن ،بین
میزان همسرآزاری شوهران زنان کارگر با میزان همسر آزاری شوهران
زنان دانشــجو و میزان همســرآزاری زنان دارای مشاغل باالتر تفاوت
معنــاداری وجود دارد .زنان کارگر بیش از گروههای دیگر به وســیله
شوهرانشان مورد آزار قرار میگیرند.
پژوهــش دیگری نتیجه میگیرد که دسترســی بــه منابع مالی و
استقالل اقتصادی و کسب درآمد ،زنان را در برابر بدرفتاری و خشونت
حفاظت نمیکند .تحقیقی در تهران نشــان میدهد که  28درصد از
قربانیان خشونتهای خانگی شاغل و  71درصد زنان خانه دار بودهاند.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی زن نمیتواند
به عنوان عامل اساســی برای خشونت نســبت به وی در نظر گرفته
شود .به نظر میرســد که اشتغال زن و توانایی اقتصادی او بیشتر در
پیشگیری از استمرار خشونت نسبت به وی مؤثر باشد.
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میشــود .فعاالن معتقدند که این نگاه ســبب میشــود تا نسبت به
ســاختار قدرت در خانواده ســلطههایی که از طرف مرد بر زن در آن
اعمال می شود ،چشم پوشی شود.
عامل فرهنگی دیگر ،پذیرش و مشــروعیت اعمال خشونت نسبت
بــه زن در خانواده در بســیاری از جوامع اســت .قرنها کتک زدن
زنان و کودکان از عناصر ضروری نظام خانواده مردســاالر محســوب
میشدهاســت .بســیاری از محققان ،ادعا میکنند کــه هنجارهای
فرهنگی به طور گستردهای خشونت خانوادگی را میپذیرند ،هرچند
این پذیرش رو به کاهش است.
مث ٌ
ال پژوهشی در سال  80تهران نشان میدهد که بین باور مردان
در خصوص مجاز بودن رفتار خشونت آمیز با ابراز خشونت توسط آنها
هم بستگی مثبت وجود دارد .یک پژوهش کیفی در تهران نشانگر آن
اســت که اکثریت زنان معتقدند مشــکالت فرهنگی و وجود فرهنگ
مردساالر ،عامل اصلی خشونتهای خانگی است.
در مجموع  ،بافت فرهنگی و اجتماعی در بســیاری از جوامع ،پیش
داوریها ،عقاید و الگوهایی را ترویج میکند که سرســپردگی محض
زن و در نهایت ،خشونت علیه زنان را توجیه میکند .در اکثر جوامع،
برای تنبیه و ضرب و شتم زن توسط شوهر ،در اوضاع و احوال خاصی،
مجوزهای فرهنگی وجود دارد که در میراث فرهنگی مختلف گذشته
یافت میشود.
عوامل سیاسی

تحلیلهای ســاختاری خشونت نسبت به زنان به بررسی مناسبات
قدرت میپردازد ،که نتیجهاش شــکلگیری پدرســاالری سیاســی،
دولتهای مردساالر ،رجال سیاسی ،نقشهای درجه چندم اجتماعی
و منزلتی برای زنان و موقعیتهای پایین اجتماعی ،مدیریتی و اداری
برای آنان بوده است.
عوامل سیاسی مهم در شکلگیری خشونت علیه زنان عبارتند از :
کم بودن تعداد نمایندگان زن در مواضع قدرت ،سیاست ،رسانههای
گروهی و حرفههای پزشکی
جدی نگرفتن خشونتهای خانگی

به کار بردن خانواده به عنــوان نهادی خصوصی در خارج از حوزه
نظارت دولت
خطر اعتراض به قوانین مذهبی ،به خاطر تکیه بر وضع موجود
سازمان یافتگی محدود زنان به عنوان نیروهای سیاسی
مشارکت محدود زنان در نظام سیاسی سازمان یافته
ٌ
درمجموع نگاه سیاســی به خشوت علیه زنان ،عمدتا به حاکمیت
مردانه در بیشــتر نهاد های اجتماعی باز میگردد .در بررسی اینگونه
تبینها میتوان گفت که در هــر صورت ،حاکمیت مردانه در جوامع
باعــث درک و همدلی کمتر با زنان میشــود و در نتیجه ،تصورهای
قالبی و رفتارهای نابههنجار نســبت به زنان ،به سادگی چشمپوشی
عوامل فرهنگی
میشود .بنابراین بهتر است که زمینههای سیاسی را از عوامل استمرار
نوع روابط در خانواده بر اســاس رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی خشونت بدانیم  ،نه عوامل پدید آمدن آن.
عوامل حقوقی
در یک فرهنگ شــکل میگیرد .یکی از تصورهــای عام فرهنگی در
یکی از مهمترین عوامل خشــونت؛ پذیرش قانونی خشونت خانگی
مورد خانواده ،خصوصی بودن فضای آن است که در بسیاری از جوامع
وجــود دارد .تقدس خانــواده و نگهداری اطالعــات مربوط به آن در و خصوصی دانســتن نزاعهای خانگی اســت .ابهام در تعریف حقوقی
چهاردیواری خانه ،اســاس نظریه پنهانکاری را تشــکیل میدهد که خشــونت خانگی ،باعث پذیرش آن میشود .به طور مثال تا چه حد
همین امر امروزه از علتهای اســتمرار خشونتهای خانگی شناخته تنبیه بدنی زن برای شــوهر جایز است ،یا رابطه جنسی اجباری مرد

110

نـشـریــهی (داخـلــی) اجـتـمــاعـی -فـرهـنــگــی
مـؤسـسـهی نـیـکـوکـاری مـهـرآفـریـن پـنـاه عـصــر
زمستان91
23 24
شــمـــارة پــیـــاپــی

پرونده

با همســر خود که باعث آســیب روانی و جسمی او میشود ،مصداق
خشونت خانگی است یا خیر ؟
هنوز در قوانین بسیاری از کشور ها پاسخ روشنی به این پرسشها
داده نشدهاســت .مبنای این ابهامهــای حقوقی به محدودهی نظارت
نهادهای دولتی نسبت به خانواده بازمیگردد .اگر بر این دیدگاه حقوقی
تأکید کنیم که خانواده محیطی کام ٌ
ال خصوصی است؛ نهادهایی مانند
نیــروی انتظامی و دادگاه حق نظــارت اجتماعی بر خانواده را ندارند.
بنابراین در این شرایط خشونت در خانواده آسانتر میشود.
عامل حقوقی دیگر ،وجود قوانین تبعیضآمیزی اســت که به مرد
آزادی مطلــق میدهــد کــه در
روابط خود با همســر از هر شیوه
نامطلوبی اســتفاده کند .قوانینی
نظیر :ریاســت خانــواده ،طالق،
حضانــت بچه هــا ،تمکین زن از
شوهر و میزان دیه اشاره به همین
قوانین تبعیضآمیز دارد.
مســئله قانونی دیگر ،استمرار
خشونت خانگی نســبت به زنان
و نارســایی قوانین در اثبات جرم
در محدودهی پنهان خانه اســت.
به عبارت دیگر ،حتی در شرایطی
که هیــچ ابهام قانونــی در مورد
مصــداق خشــونتهای خانگی
نســبت به زنان وجود ندارد ،آنان
در دفاع از حق خود با مشــکالت
حقوقی متعددی روبه رو هستند،
مثــا خشــونت بدنی تــا اثری
مانند زخم شــدن یا سیاه شدن
نداشته باشد ،قابل اثبات نیست؛
زیرا شــهودی بر آن وجود ندارد.
خشــونت لفظی ،مانند داد زدن،
فحاشــی و یا تهمت ،اثر ظاهری
قابل مالحظهای نــدارد .معمو ٌال
این امــور در دادگاههــا فقط با
شهادت شهود یا اقرار مرد ثابت میشود.
مشکل دیگر این اســت که حتی در صورت اثبات خشونت ،ممکن
اســت که چند ماه طول بکشــد تا منازعه خانوادگی به دادگاه ارجاع
داده شــود .در بسیاری از موارد ،زن با رضایت به زندگی خانوادگی باز
میگردد یا با اثبات عســر و حرج ،تقاضای طالق میدهد که در این
صورت ،نیز باید از حقوق مالی خود بگذرد تا از خشــونتهای شوهر
نجات پیدا کند ،یعنی هم متحمل آزارهای جســمانی و هم زیانهای
اقتصادی میشود.
آخرین مســئله حقوقی در مورد خشــونت خانگی ،ضعف اطالعات
زنــان ،در مورد حقوق خود و راههای دفاع از آن اســت که بســیاری
به آن تصریح کردهاند .بررســی جامع نشان میدهد که عامل اساسی
خشــونت ،قوانین مذکور نیست؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا
که چنین قوانینی وجود ندارد ،خشونت نسبت به زنان در خانواده زیاد
است ،در حالیکه در حقوق چنین کشورهایی ،نه بر ریاست مرد تأکید
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میشود و نه لزوم تمکین او در برابر شوهر و نه حضانت فرزندان ،بلکه
در مــواردی قوانین حقوقی به نفع زنان اســت ،اما در عین حال ،آمار
خشونت علیه زنان در خانواده باالست.
روایتهای بینشان  ،اما واقعی
زنان و دختران آزارديده از سخن گفتن درباره رفتار خشونت آميزی
کــه تحمل کردهاند ،پرهيز میکننــد .بازگويی اين لحظات ترس آور
آسان نيست .پس بینام درد دل می کنند:
رها شدن ممکن است
من  29سال با مردی خشن زندگی کردم اما آن سالها هرگز قبول
نمیکردم که او چنين آدمی است.
چون خيلی محبوب اســت و همه
او را دوست دارند.
بيشــتر اوقات نظرات من را رد
میکرد يا حرفم را قطع میکرد و
اجازه نمیداد حرفم را تمام کنم.
ايــن وضعيت تا جايی رســيد که
من بــاور کردم حرف و نظرم مهم
نيست.
شده بودم موضوع جوک آقا .به
بچهها میگفت" :چقدر مادرتون
احمق است".
به من میگفت هيچ لباســی به
تو نمياد و چاق و زشــت هستی.
وقتــی از مهمانی برمیگشــتيم
معمو ٌال بــه بهانه مســتی به من
مشت و لگد میزد و تهمت میزد
که من با مردها "الس" زده ام! در
حالی که اين من بودم که "چشم
چرانیهای او را تحمل کرده بودم.
او حتی از يک رابطه نامشــروع
يــک بچــه دارد که البتــه منکر
میشود.
هر روز از پنجره آشــپزخانه به
بيرون زل میزدم و آرزو میکردم
که ای کاش زندگی ديگری داشــتم .بــه خودم میگفتم باز هم جای
شکرش باقی است که فقط من را میزند و به بچهها کاری ندارد .حتم ٌا
خودش هم از کارش پشيمان است.
او گاهی گريه میکرد و میگفت که بچگی بدی داشــته و رفتارش
ناشــی از روزهای تلخ گذشته اســت و اگر من بروم خودش را خواهد
کشت.
من هم با صورتی کبود يا دماغی شکسته به اين مرد شکنجهگر نگاه
میکردم و او را میبخشيدم .در اين طور رابطهها کار به جايی میرسد
که گيج و مات فکر میکنی که سيلی زدن او نشانه عشقش است.
پنج بار او را ترک کردم و پنج بار به خاطر التماسهايش بازگشتم.
هر بار که برگشــتم ســيلیهايش محکمتر شد و تهديدهايش بخشی
دائمی از زندگی ما.
مــادرم و همين طور بچههايم از اين کــه اجازه میدادم با من اين
گونه رفتار کند خسته و کالفه شده بودند .اما همه چيز با يک مالقات

تمام شــد .به مشاور خانواده مراجعه کردم و با کمک او و همت خودم
به اين وضعيت برای هميشه پايان دادم.
حاال آزادم و الزم نيســت از مشــت و لگدهای او فــرار کنم .من و
آدمهايی مانند من بايد بدانيم که تنها نيســتيم و ســزاوار اين گونه
رفتارها هم نيســتيم .من نجات پيدا کــردم پس نجات يافتن ممکن
است.
روايت زنی يک دنده!
از کجا شروع کنم؟ راستش را بخواهيد تازه بعد از ترک او فهميدم
که چه چيزهايی را تحمل کردهام! مطمئن هســتم که آدمهايی مثل
من را زياد ديدهايد  -زنی يک دنده و پرســر و صدا که از هيچ مردی
نمیخورند!
خيلی غم انگيز اســت که اعتراف کنم کــه در نهايت ،آدم ياد می
گيرد که با مرد خشن زندگی کند.
هميشــه کتکم نمیزد و هر وقت هم میزد بلد بود اثری از خودش
باقی نگذارد .من هم هميشــه با او مشــاجره میکردم و برای همين
رفتارم به زنی کتکخورده شبيه نبود.
اما هرگز آنقدر قوی نبودم که ترکش کنم و نمیدانم که چطور شد
که باالخره اين کار را کردم.
جوان بوديم که عاشق هم شديم .از همان اول خيلی انتقاد میکرد
و از رفت و آمد من با ديگران خوشــش نمیآمد .هميشــه هم وانمود
میکرد که کتکم نزده است بلکه تصادفی مث ٌ
ال من را به طرف در اتاق
هــل داده ،از تخت پايين انداخته ،محکم تنه زده ... ،گاهی هم جلوی
دوستهايش اين کار را میکرد.
فيلمهای تلويزيونی را نشانم میداد و میگفت "ببين تو که وضعت
به اين بدی نيســت ".شايد خيلی زنها وضع بدتری دارند اما من هم
آسيبهای روحی زيادی را در پنج سال زندگی مشترکم تحمل کردم.
يادآوری صحنههای زشــت گذشته دردناک است؛ اما خيلی بيشتر
از آن که ما فکر میکنيم زنان گرفتار روابط خشــن هستند .من محل
زندگیام را عوض کردم چون هنوز از او میترسم اما هنوز زنده هستم
و اين خودش يعنی يک موفقيت بزرگ!
"رفتار او من را بی احساس کرده است"
من در شــهری که زندگی می کنم ،خويشــاوندی ندارم .دو فرزند
دارم و از سه فرزند شوهرم هم نگه داری می کنم.
شش سال شکنجه روحی و جسمی شدم .آدم می تونه مشت و لگد،
فشــردن گلو و تجاوز جنسی و بی رحمی را تحمل کند اما  ...يک روز
مــن را در حمام با کابل لخت برق تهديــد کرد و بعد به رنگ و روی
پريــده ام و اين که از ترس خــودم را خيس کردم ،خنديد .او بارها و
بارها تحقيرم کرد و عزتم را از من گرفت .ديگر يادم نمی آيد چند بار.
باورم شــده بود که چاق و زشــت و بی لياقتم و حتی لياقت ندارم
فرزندانم من را دوست داشته باشند.
بعد از ترک او پنج ســال طول کشــيد تا دوبــاره روی پای خودم
بايســتم .رفتم دانشگاه و پرستار شــدم .حاال هم شاغلم و سرپرست
پنج تا بچه.
خيلی سخت اســت که به مردی اعتماد کنم .فکرکنم بی احساس
شــده ام .فکر نمی کنم هرگز دوباره تن بــه ازدواج بدهم .بچه هايم
بزرگ شده اند و موفق هستند.
ده ســال زندگی با آن مرد فرقی با ذره ذره مردن نداشت .به شدت
وزن کم کرده بودم و ســرانجام فهميدم کــه راهی جز رفتن و ترک
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کردن نيست.
فرار از چنگال او آســان نبود .فرار از دســت اين طور مردها هرگز
آسان نيست .اما من رفتم و او را برای هميشه ترک کردم.
برخی خشونتها اثری فيزيکی مثل کبودی بدن ،زخم ،شکستگی،
سوختگی ... ،به جای نمیگذارد .اما در مقابل خشونتهايی وجود دارد
که آثار مخرب آنها را به چشم نمیبينيم ،اما تحملشان بسيار دشوار
است و پيامدهای آنها در خفا تحمل میشود.
روايت يک مادر
"ما رفته بوديم دنبال نوه مان که روز تعطيل را با ما باشد که ديديم
دخترمان با چشــمی کبود و گردنی قرمز و برافروخته منتظر ايستاده
اســت .او گفت که شب قبل از شوهرش کتک خورده و اين اولين بار
نبوده که چنين اتفاقی می افتاده است .چهار سال اين وضعيت ادامه
داشــته و با يک سيلی شروع شده بوده است .وقتی هم که کتک نمی
زده از لحاظ روانی او را آزار می داده اســت .داماد ســابق ما هنوز از
هم بعد از يک ســال که از هم جدا شده اند می گويد که حق داشته
دخترمان را بزند و هرگز ابراز تاسف نکرده است".
"به عنوان مادری که دخترش مورد ســوءرفتار بوده به شما توصيه
می کنم که به پدر و مادرتان ،برادرتان ،خواهرتان و يا دوســتان خود
هر چه زودتر حقيقت را بگوييد .آبروريزی و تحقيرآميز هست اما بهتر
از آن اســت که در رابطه ای خشــونت آميز و خطرناک بمانيد .مرد
خشن عوض نمی شــود .حرفم را باور کنيد .تقصير شما نيست حتی
اگر او مرتب می گويد که تقصير از تو بوده است!"
خشونت علیه مردان؛ خشونتی ناپیدا
پذیرش این واقعیت که مردان در چارچوب روابط زناشــویی بسته
به شــرایط و موقعیتی که در آن قــرار میگیرند ،میتوانند هم عامل
خشونت باشــند و هم قربانی خشونت ،باعث میشود که زن آزاری و
شوهرآزاری نه به صورت جداگانه ،بلکه به صورت پدیدههای مرتبط با
هم دیده شوند که به لحاظ تجربی با هم منافاتی ندارند.
هر چند طرح این مســئله در شرایطی که هنوز حقوق زنان به طور
عامل اعاده نشده صرفاً باعث ایجاد سردرگمی و ابهام در میان فعاالن
سیاسی و اجتماعی خواهد شد ،اما شناخت و آگاهی مردان از مسئله
خشــونت و مصادیق آن میتواند به حساس شــدن آنان به خشونت
نسبت به زنان نیز منجر شود.
همچنین روایت مردان از رفتارهای خشــونتآمیز همسرانشان را
میتوان بستر مناسبی برای ارزیابی زنان از رفتارهای مثبت و منفی بر
روی همسرانشان تلقی نمود.
برای دستیابی به شناخت جامع از مسئله خشونتهای خانگی باید
فارغ از هرگونه جهتگیری عاطفی ،سیاســی و بــا رعایت بیطرفی
علمی آن را بر مبنای تجربههای زنان و مردان درک نماییم.
خشونت در گذشته فقط به جرم و جنایت در فضای عمومی اطالق
میشــده اســت و اگرچه تعریف خشــونت تمام رفتارهایی را که به
صدمات جســمی و روانی بر روی افراد منتهی میشــود شامل است؛
اما معموالً فقط خشــونت های فیزیکی در کانون توجه حقوقدانان و
قانونگذاران قرار داشته است.
امروزه مصادیق خشونت فراتر از آزار و اذیت فیزیکی است و میتواند
در اشکال غیرفیزیکی و پنهانتری هم اعمال گردد و رفتارهایی نظیر
تهدید ،تحقیر ،تمسخر و فحاشی را نیز در برمیگیرد.
آمارها نشان می دهد  %۱۰قربانیان خشونت های خانگی را مردان
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تشــکیل میدهند .زنان بیشــتر از روشهای روانی و مردان بیشتر از
روشهای فیزیکی برای اعمال خشــونت اســتفاده میکنند و پاسخ
مردان نسبت به خشونت به دلیل برخورداری از منابع قدرت (فیزیکی،
مالی ،اجتماعی و قانونی) بســیار شدیدتر از زنان است و حتی ممکن
است تا مرحله قتل همسر پیش بروند.
یکی از مطالعاتی که در زمینه خشــونت علیه مردان صورت گرفته
است ،پژوهشی است با عنوان «مطالعه جامعه شناختی تجربه زیستهی
مردان از خشونت خانگی علیه آنان» که توسط احسان خیرخواه زاده
انجام گرفتهاست.
این پژوهش با به کارگیری روش کیفی بر محدودیتهای روشهای
کمی غالب آمده و چگونگی درک و تصور مردان از رفتارهای خشونت
آمیز همسرانشــان را براساس
روایت خود آنها و نه بر مبنای
مفاهیــم و مقــوالت تحمیلی،
مورد مطالعه قرار داده است.
هدف پژوهشــگر شــناخت
مصادیــق خشــونت خانگــی
علیه مــردان و پیامدهای آن و
همچنین دالیل انــکار مردان
از خشونتهایی است که علیه
آنها صــورت میگیــرد و در
ادامه به استراتژیهای مقابلهای
مــردان در هنــگام مواجهه با
خشونت علیه آنان میپردازد.
پژوهشگر با استفاده از روش
نمونهگیری نظری -هدفمند با
 ۵۰مرد متأهل مصاحبه عمیق
انجام داده و سپس مصاحبهها
را مورد تحلیل و بررســی قرار
دادهاست.
اظهــارات
بنابــر
مصاحبهشــوندگان ،رفتارهای
خشــونتآمیز در  ۷گروه طبقه
بندی شــدهاند :خشــونتهای
روانــی -کالمــی ،اجتماعــی،
مالــی ،جنســی ،فیزیکــی،
حقوقی و کوتاهــی نمودن در
امور خانهداری ،کــه مصاحبه
شوندگان شــایعترین و مؤثرترین نوع خشونت علیه آنان را خشونت
روانی -کالمی دانستهاند.
دالیل انکار خشونت توسط مردان از نظر خود آنها ،فرهنگ مردساالر
و غرورمدارانه ،عالقه به زن و زندگی و فرزندان است.
مصاحبهشــوندگان معتقد بودنــد مردانی که وضعیــت اقتصادی
مناســبی ندارند و یا از نظر مالی به همســر خود وابســتهاند و یا با
مشکالت اخالقی یا سوءمصرف مواد مخدر یا الکل مواجهاند ،بیشتر در
قربانی خشونت
معرض خشــونتهای خانگی قرار دارند .یعنی مردان،
ِ
شدن را ناشــی از جایگاه فرودســت و تضعیف پایگاه قدرت خود در
خانــواده میبینند .همچنین مردان در برخورد با رفتارهای آزاردهنده
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و خشــونتآمیز از سوی همسر خود ،اســتراتژیهای متنوعی به کار
میبندند .آنان در ابتدا ســعی میکنند مسئله را با مدارا و گفتگو حل
نمایند .قطع موقت ارتباط ،خروج از خانه ،واکنشهای تالفی جویانه،
رفتارهای ســرکوبگرایانه و در نهایت طالق از دیگر اقدامات مردان
در چنین شــرایطی است .این استراتژیها بسته به طول عمر زندگی
مشترک ،سن ،تحصیالت ،شغل ،درآمد و زمینههای فرهنگی متفاوت
اســت .به طور مثال ،در میان مــردان تحصیلکرده که معموالً دارای
رویکرد مدرن نسبت به خانواده و نقش و جایگاه زن و شوهر هستند،
نشــان دادن واکنشهای پرخاشــگرایانه از قبیل فحاشی کردن ،داد و
فریاد و کتک زدن کمتر صورت میگیرد.
به نظر میرســد دلیل این که مردان با وجود داشــتن حق طالق
به ادامه زندگی توأم با خشونت
مبادرت میورزند ،این است که
طــاق هزینههای مالی ،روحی،
عاطفی و اجتماعــی فراوانی به
مرد تحمیل میکند .در حالیکه
به نظر میرســد اثرات و تبعات
طالق برای مردان بســیار کمتر
از زنان اســت .رفت و آمدهای
متوالــی و طوالنــی و صــرف
هزینههــای دادگاهی ،به نتیجه
نرسیدن در احیای حقوق مهریه
و اجرتالمثل در کنار فرودستی
زنان در دستیابی به منابع مالی
در خانواده ،عــدم امکان ازدواج
مجــدد و کاهــش حمایتهای
خانوادگی از زنــان مطلقه خود
شاهدی بر این مدعاست.
بنابر یافتههای پژوهشــگران
نیــز هیــچ یــک از مصاحبــه
شوندگان اعتقادی نداشتند که
در این اعمال خشــونت ،مردان
متحمل آسیب و صدمه بیشتری
میشــوند ،بلکه به عقیده آنها
در درجه اول فرزندان و ســپس
خود زن بیشــترین آسیب را از
خشونت میبینند.
شــاید علت اصلــی و مغفول
مانده در عدم مبادرت مردان به طالق در چنین شــرایطی به دوسویه
بودن خشــونت و وجود نوعی رابطه علی -معلولی مربوط باشد؛ یعنی
مردان در عین حال که در هنگام مصاحبه از ســر درد دل شــواهدی
مبنی بر اعمال خشونت از سوی همسر و مظلوم واقع شدن خود ارائه
میدهنــد ،اما به خوبی میدانند که خود نیز در این اعمال خشــونت
نقش داشتهاند و بیتقصیر نبودهاند .چه بسا اعمال خشونت زنان تنها
رفتاری واکنشــی و تدافعی در برابر رفتارهای نادرست و خشونتآمیز
خود مرد بودهاست که البته مردان در مصاحبه از اظهار آن خودداری
کردهاند.
یکــی از اشــکاالت پژوهشهایی از این دســت همین اســت که

مصاحبهها یکســویه و در اصطالح یک تنه پیش قاضی رفته است و با
نظریه سیســتمی در خانواده درمانی نوین به شدت در تناقض است؛
چراکه حضور زن و مرد در هنگام مصاحبه در کشف واقعیت و روشن
شــدن نیمه تاریک ماجــرا که همان علت آغازین مشــاجره و اعمال
خشونت است ،کمک بسیاری مینماید.
تفاوتی که در خشــونت علیه زنان و مردان وجود دارد این اســت
که زنان قربانی خشــونت با احساس ناامنی ،تنهایی ،درماندگی و عدم
حمایت اطرافیان روبهرو هســتند و جامعه بــا توجیه رفتارهای مرد،
زن را به ســازش و بازگشــت به خانواده دعوت میکند ،درحالی که
در شــرایطی که مردان مورد خشــونت قرار میگیرند ،جامعه از مرد
حمایــت میکند و زنان مورد ســرزنش ،انزوا و طــرد اجتماعی قرار
میگیرند .البته پژوهشــگر نیز به این مسئله اشــاره نموده است که
پژوهش پیرامون خشونت خانگی علیه مردان را نباید به هیچ عنوان به
معنای انکار نظام مردساالر حاکم بر جوامع سنتی تعبیر نمود و تأثیر
آن را در شناســایی بســترهای به وجود آورنده خشونت علیه مردان،
حائز اهمیت دانسته است.
در پایان الزم به یادآوری است که خشونت چه علیه زنان و چه علیه
مردان پدیده ای ناخوشایند و نابهنجار است که از نسلی به نسل دیگر
و از خانواده به جامعه صادر می شــود .لــذا ارتقاء آگاهی و توانمندی
افراد نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده برای زنان و مردان و نیز ترویج
فرهنگ ضدخشــونت و یادگیری مهارت های مدیریت خشــم بدون
به کارگیری خشــونت برای آحاد افراد جامعه ،گام موثری در کاهش
رفتارهای خشونت آمیز است.
مردان به صورت فیزیکی و زنان با نیش و کنایه مرتکب
همسر آزاری میشوند
دکترمهدی صابری ،رئیس بخش روانپزشــکی ســازمان پزشکی
قانونی با اشــاره به شــیوع خشــونتهای خانوادگی در کشور اظهار
مــیدارد :در حال حاضر مهمترین نوع خشــونت که شــایعترین نیز
هست خشونت علیه همسر است .این خشونت به خشونت مردان علیه
همســران و برعکس دیده میشود که خشونت مردان نسبت به زنان
شیوع بیشتری دارد.
وی میافزاید :متأسفانه خشونت علیه همسر ،مستقیم و غیر مستقیم
بر اثر فشار روانی است که در جامعه به فرد وارد میشود .فشارمسائل
اقتصادی و جو ملتهب جامعه میتواند شرایطی را به وجود بیاورد که
یکی از واکنشهای آن خشــونت است .در این مواقع ،فرد فشار را به
درون خانواده برده و در آنجا تخلیه میکند.
وی درباره تفاوت خشونت میان مردان و زنان میگوید :خشونت در
میان همسران انواع مختلفی مانند فیزیکی ،جسمی و روانی را شامل
میشود که درگیری و ضرب و جرح شایعترین آن بوده که در جامعه
رو به افزایش اســت .خشونتهای دیگر آزار روانی یا جنسی است .در
جامعه ما به لحاظ مســائل فرهنگــی و مالحظاتی که زنان در مطرح
کردن آن دارنــد کمتر مورد توجه قرار میگیــرد .آنچه در دادگاهها
مطرح میشود بیشتر خشونت فیزیکی است.
در اینجا باید تأکید کنم خشــونت درمردان و زنان متفاوت اســت.
در زنان بیشــتر به صورت کالمی است .یعنی زن با حرفهایش باعث
ناراحتی همســرش میشود .در مقابل خشــونت در مردان به صورت
فیزیکی بروز میکند .شــروع مشــاجرات امکان دارد از سوی هر دو
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طرف باشــد اما باید توجه داشت مردان آمادگی بیشتری برای تبدیل
مشــاجرات کالمی به درگیریهای فیزیکی دارند .به همین خاطر به
خانوادهها توصیه میکنم از مشاجرات در زمینههای کم اهمیت یا در
مواقع غیر ضروری یا نابجا خودداری کنند .زیرا گاهی این مشــاجره
لفظی به درگیری فیزیکی تبدیل میشود و همین امر باعث میشود تا
حس تنفر یا نارضایتمندی از زندگی در زنان بروز کرده و روی روابط
زناشویی تأثیر گذارد.
این روانپزشــک با اشاره به تأثیر خشــونت همسران بر روی رفتار
کودکان تاکید کرد :گاهی زنان پس از خشونت همسر دچار احساس
افسردگی ،اضطراب و بیکفایتی میشوند که آثار زیانباری در خانواده
بهخصوص بر روی تربیت کودک دارد .این مشــاجرات میتواند روی
فرزندان تأثیر مستقیم داشته باشد و ممکن است کودکان با دیدن این
صحنهها در آینده خشن تربیت شوند و این الگوی رفتاری را سرلوحه
خود قرار دهند .بیشتر مردانی که در زندگی مشترک دارای خشونت
هســتند در زندگی با والدین دچار این مشــکالت بوده و این موضوع
دارای ریشه روانی و فرهنگی است.
وی با اشــاره به معاینه ســامت روانی افراد همسر آزار در پزشکی
قانونی خاطر نشــان کرد :اگر کسی مورد آزار قرار گیرد باید به مراجع
قضائی مراجعه کند و پس از آن قاضی وی را برای معاینه به پزشــکی
قانونی معرفی میکند.
پزشــکی قانونی معاینات روانپزشکی جامعی دارد .حتی موارد آزار
روانی و جنســی که معرفی میشــوند برای بررســی سالمت روح و
روانشان در بخش روانپزشکی معاینه میشوند.
آزار جســمی هم با معاینه بدنی بررسی و پاسخ به دادگاه فرستاده
میشود .اگر آســیبها به حد پیگرد قضایی باشــد برای فرد خاطی
مجــازات کیفری پرداخت دیه و حتــی در مواردی حبس پیش بینی
شدهاست.
مهرآفرین چه میکند؟
مؤسسه مهرآفرین با توجه به مأموریت خود که توانمندسازی زنان
بدسرپرست را شامل میشود ،نسبت به معضل همسرآزاری حساسیت
ویــژهای دارد .دیدهبانهای مهرآفرین بارها ،زنــان و کودکانی که به
صورت خاموش قربانی خشــونت خانگی شــده بودند شناسایی و از
آنان حمایت کرده است .همچنین در مورد مردانی که مرتکب همسر
آزاری یــا کودک آزاری و به طور کل خشــونت خانگی شــده بودند
بررسیهایی را انجام داده و در مواردی که امید به اصالح وجود داشته،
با مشاورههای روانشناسی ،جلسات با مددکاران اجتماعی ،کمکهای
اقتصادی در جهت بهبود وضعیت خانواده و کاهش تنشهای موجود،
به حفظ کانون خانوادهای سالم کمک کردهاست .در مواردی که امید
به اصالح وجود نداشته با حمایت همه جانبهی اقتصادی ،حقوقی و ...
از زن ،زمینــه را برای جدایی و حفظ امنیت خود و فرزندانش را مهیا
نمودهاست.
کارگــروه وکالی مهرآفرین نیز در تالش هســتند تا قوانینی را در
حمایــت از قربانیان خشــونت خانگی ،از طریــق مجلس به تصویب
برسانند.
با کمک یاوران و گسترده شدن زنجیره مهر میتوانیم از خشونتهای
خانگی بیشتری در آینده جلوگیری نماییم.
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