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تأسیس اولین مهدکودک شبانه روزی برای کودکان بدسرپرست
موسسه مهرآفرین عالوه بر فعالیتهایی که در طول  12سال
از زمان تأس��یس خود تا کنون ،در حوزه حمایت از مادران و
کودکان بدسرپرس��ت انجام داده و با توجه به نتایج خوبی که
از مداخله در وضعیت این گروه کس��ب کرده ،حدود دو سال
اس��ت که در حوزه مادران و ک��ودکان بیخانمان و مبتال به
اعتیاد ورود کرده و در این مس��یر گامهای بلندی برداش��ته
اس��ت .در این مدت توانس��تهایم  765مادر و  1625کودک
بیخانمان و آس��یبدیده را شناس��ایی کنیم ک��ه از بین آنها
تعداد  606کودک و  260مادر فاقد شناسنامه و هویت بودند.
برای بهبود ش��رایط زندگی این افراد از جمله اسکان موقت و
دائم��ی ،درمان اعتیاد و توانمندس��ازی آنها تا کنون اقدامات
ثمربخش زیادی انجام شده است .تا به حال توانستهایم 287
نفر از این کودکان ،که نس��بت به بقیه ش��رایط س��ختتری
داش��تند و در معرض فروش یا اجاره داده ش��دن بودند ،را به
بهزیستی بسپاریم که بخش اعظمی از این کودکان اکنون به
فرزندخواندگی پذیرفته شده و شرایط خوبی دارند.
نگرانی ما در این مدت بیش��تر بابت آن عده از کودکانی بوده
اس��ت که به خاطر ضعف و محدودی��ت قوانین ،مجبورند در
کنار مادرانی زندگی کنند که اعتیاد در بُن استخوانهایشان
نفوذ کرده و درمان آنها پروسهای سخت و طوالنی است .این
کودکان به ناچار شرایط طاقتفرسایی را تحمل میکنند؛ هر
لحظه در معرض خشونت خانگی و سوءاستفادههای مختلف

قرار دارند و مداخالت مس��تمر مددکاران مهرآفرین نیز گاه
نمیتواند از آس��یبهایی که این ک��ودکان را تهدید میکند،
جلوگی��ری کند .بهترین راه در امان مان��دن این کودکان از
آس��یبهای ناخواسته مادرانشان ،دور ماندن از آنهاست که
در حال حاضر به دلیل مشکالت قانونی ،امکانپذیر نیست.
مهرآفرین از دو س��ال پیش اقدامات قانونی و مقدماتی برای
تأسیس مهدکودک ش��بانه روزی جهت اسکان این کودکان
را آغ��از کرد و خوش��بختانه پس از تالشهای بس��یار ،اوایل
ش��هریور ماه سال جاری موفق شد مجوز این مهدکودک ،که
یکی از س��ختترین مجوزهای کشوری اس��ت ،را اخذ کند.
این اتفاق برای موسس��ه مهرآفرین افتخار بزرگی است و به
زودی ب��ا حمایت و همراهی ش��ما یاوران عزی��ز ،اولین مهد
ک��ودک ش��بانهروزی را در ایران دای��ر میکنیم .کمکهای
ش��ما در تجهی��ز و اداره ای��ن مهدکودک ،به بهبود ش��رایط
زندگی کودکان معصومی منجر میش��ود که با دور شدن از
محیط زندگی مادرانش��ان کمتر شاهد رفتارهای پرخطر و
آسیبزا خواهند بود .امیدواریم که با افتتاح اولین مهدکودک
ش��بانهروزی ای��ران جمع کثی��ری از این ک��ودکان را تحت
پوش��ش گرفته و با آموزشهای درس��ت ،مسیر زندگی آنها
را از بزهکارانی بالقوه به جوانانی کوشا و موفق تغییر دهیم.
فاطمه دانشور
مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین

مع
جا ه
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از کودک آزاری تا کودکربایی
برگزاری همایش «کار کودک؛ بازتولید فقر» در دانشگاه عالمه
ایـدز ،کودکـان کـار را تهدید میکنـد
تالش برای جراحی صورت زن بیخانمان
معاین�ه و درم�ان دندانهای کودکان تحت پوش�ش موسس�ه
مهرآفرین

فصلنامه داخلی موسسه نیکوکاری
مهرآفرین پناه عصر

8

از کودک آزاری تا کودکربایی

پرونده ویژه

اتفاقاتی ک�ه در ماههای اخیر برای
چند کودک رخ داده و از مهمترین
آنه�ا حادث�ه پارسآباد ب�ود که به
رب�وده ش�دن و قتل آتن�ا اصالنی
انجامی�د ،نگرانیهایی را در جامعه
ب�ه وجود آورده اس�ت ،اما مس�اله
رب�ودن ک�ودکان فقط مح�دود به
آزار ،اذی�ت و قت�ل آنها نمیش�ود
و در م�واردی ش�اهد ربوده ش�دن
نوزادان با قصد س�وء اس�تفاده در
مواردی همچ�ون خرید و فروش و
بهرهگیری از آنها در تکدیگری و...
هستیم.
درب��اره میزان کودکربای��ی و خرید و
فروش ن��وزاد در کش��ور آم��ار دقیقی
در دس��ت نیست .بر اس��اس آمار اغلب
کودکرباییه��ا و خری��د و ف��روش یا
دزدی ن��وزاد ب��دون اطالع ب��ه مراجع
قانونی انجام میش��ود .از س��وی دیگر،
مراج��ع مربوطه نیز چن��دان تمایلی به
بازگ��و کردن ش��دت و ح��دت این بزه
اجتماعی در کشور ندارند .این در حالی
اس��ت که در سال گذشته با  52پرونده
آدمربایی رو به رو بودیم.
اغلب آدمرباییهای کشور در استانهای
تهران ،خراس��ان رضوی و سیس��تان و
بلوچس��تان ب��ه ترتیب ب��ا  8 ،24و 7
مورد به ثبت رس��یده اس��ت .همچنین
پروندهه��ای گروگانگی��ری در س��ال
گذش��ته از حیث رقمهای درخواس��تی
در ازای آزادی گروگانه��ا ه��م رش��د
فراوان داش��ته اس��ت .در آدمرباییها و
گروگانگیریهای مذکور نیز از کودکان
و نوزادان اس��تفاده شده است .از سوی
دیگ��ر ،این روزها اخبار متعددی درباره
کودکربای��ی در ش��بکههای اجتماعی
منتش��ر میشود؛ این در حالی است که
درباره صحت و س��قم تمامی این اخبار
اطالعات دقیقی در دس��ت نیس��ت .از
سوی دیگر ،انتش��ار این اخبار وحشت
و هراس را در بین افراد جامعه افزایش

میده��د ،ام��ا باید به ای��ن نکته اذعان
داشت که برخی از والدین و سرپرستان
کودکان در کش��ور آنطور ک��ه باید و
ش��اید از فرزندپروری و نکات آن مطلع
نیس��تند و همین مس��اله منش��أ بروز
آسیبهای متعدد است.
غفلت والدین عامل کودکربایی
یک پژوهش��گر مسائل اجتماعی درباره
کودکرباییه��ا و چگونگ��ی آگاه��ی
خانوادهه��ا و ک��ودکان نس��بت به این
ب��زه اجتماعی میگوید« :قب��ل از ارائه
نکاتی درباره ک��ودک دزدی از مقامات
نیروی انتظامی و دیگر مقامات مربوطه
درخواس��ته میش��ود تا در یک بیانیه
رسمیت این مس��اله و میزان وقوع این
ب��زه را اعالم کنن��د .هر روز با مس��اله
مفقود ش��دن ک��ودکان و نوجوانان در
شبکههای اجتماعی روبهرو هستیم .در
این شرایط باید یک مقام رسمی درباره
میزان مراجع��ه والدین و سرپرس��تان
کودکان ب��ه مراجع قانونی و تش��کیل
پرونده در زمین��ه کودکربایی توضیح
دهد .اگر مفقود ش��دن نوزاد ،کودک و
نوجوان در نیروی انتظامی با تش��کیل
پرونده همراه اس��ت در مرحله بعد باید
چرایی بروز این ب��زه اجتماعی را مورد
بررسی قرار داد».
ثری��ا عزیزپناه میافزای��د« :در دنیای
ام��روز غلفت والدین یکی از بزرگترین
کودکآزاریها محسوب میشود .وقتی
والدین بدون آگاه��ی کافی فرزندان را
در معرض آس��یب ق��رار میدهند باید
گفت که این غفلت منش��أ ب��روز انواع
بزه و آس��یب را برای کودک و نوجوان
ب��ه دنبال دارد .این در حالی اس��ت که
بروز هرگونه آس��یب به کودک غیرقابل
جبران است».
به گفته او والدین باید بدانند که توجه
آنها ب��ه کودک فقط ش��امل خریداری
لب��اس ،تبلت و فرس��تادن ک��ودک به

کالسه��ا متن��وع نیس��ت ،بلک��ه آنها
باید نس��بت به چگونگی تنها گذاشتن
فرزندش��ان و افراد موجود در پیرامون
کودک مطلع باشند .قبل از هر اقدامی
والدی��ن بای��د نس��بت ب��ه اعتمادهای
بیاس��اس خود نسبت به افراد پیرامون
توضیح دهند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی میافزاید:
«بروز کودکربایی فقط به دلیل غفلت
والدین است .باید دانست که این غفلت
شامل سپردن کودک به افراد غیرموجه
در قالب دوستان ،فامیل ،آشنا و ...است.
اگر والدین با کس��ب آگاهی از ش��رایط
کودک بتوانن��د به فرزند خود اطالعات
الزم در زمینه مراقبت از خود را بدهند
به همان نس��بت میت��وان زمینه بروز
کودکربایی و صدمات غیرقابل جبران
ناش��ی از این بزه اجتماعی را به حداقل
رساند .برای مثال وقتی والدین ،کودک
خردسالش��ان را ساعتها در خانه تنها
میگذارند ،این عملکرد نش��ان میدهد
که آنها به ویژگیهای س��نین کودکی
آگاهی نداش��ته و آسیبشناس��ی این
مقول��ه را نمیدانن��د ،چ��ون کودک به
فراخور س��نش ام��کان ب��روز صدمات
برایش وجود دارد».
عزیزپن��اه میافزای��د« :والدی��ن بای��د
فرزندپروری مناس��ب را قبل از ازدواج
با درک شرایط دوران کودکی بیاموزند.
در دنیای امروز اغلب بزرگس��االن باید
مس��ائلی را که باعث غفل��ت از کودک
میش��ود ،بدانند .همچنین ،بزرگساالن
باید بدانند که کودکان ،خردس��االن و
نوجوانان قادر به تش��خیص نیت دیگر
اف��راد نیس��تند و این نداش��تن آگاهی
کودکان را با مش��کالت ف��راوان روبهرو
میکن��د؛ بنابرای��ن ،کودک ب��ه دلیل
نداش��تن آگاه��ی از جان��ب والدین و
نداش��تن اطالعات مناس��ب قادر به نه
گفتن به فرد بزرگسال نیست.
در این ش��رایط باید حیطه مراقبت از
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ای�ن روزه�ا اخب�ار متع�ددی درب�اره
کودکربای�ی در ش�بکههای اجتماع�ی
منتش�ر میشود .از س�وی دیگر ،انتشار
ای�ن اخبار وحش�ت و ه�راس را در بین
افراد جامع�ه افزایش میده�د ،اما باید
به این نکته اذعان داش�ت ک�ه برخی از
والدین و سرپرس�تان کودکان در کشور
آنط�ور که باید و ش�اید از فرزندپروری
و نکات آن مطلع نیستند و همین مساله
منشأ بروز آسیبهای متعدد است
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کودکان را تنگ کرد ،چون بر اساس آمار
منتشر شده از سوی سازمان بهزیستی
و دیگر کش��ورهای دنیا برخالف تصور
همگان اغل��ب کودکرباییها از طریق
افراد آش��نا انجام میش��ود .به گفته او
جرات داش��تن ،آموخت��ن مهارتهای
ارتباط��ی به کودکان و توانایی نه گفتن
به کودک از اهمی��ت ویژهای برخوردار
است .از سوی دیگر ،والدین باید اعتماد
فرزندانش��ان را جل��ب کنن��د ت��ا اگر
کودک در معرض درخواس��ت ،رفتارها
و مهربانیه��ای بیج��ا ق��رار گرفت به
والدین خود اطالع دهد».
ای��ن پژوهش��گر مس��ائل اجتماع��ی
میافزای��د« :والدی��ن در ص��ورت بروز
کودکربای��ی باید رون��د قضایی را طی
کنند .این در حالی اس��ت که در کشور
م��ا اغل��ب خانوادهها در س��اعات اولیه
کودکربایی به نی��روی انتظامی اطالع
نمیدهند».
پرونده ویژه

قوانین در جامعه درونی نشده است
یک حقوقدان با بیان اینکه قانون برای
ک��ودکان بای��د جنبه حمایتی داش��ته
باش��د ،میگوید« :باید قانون در حوزه
ک��ودکان و نوجوانان دارای مش��خصه
در قالب پیش��گیری از وقوع جرم علیه
کودکان باش��د .قانون بای��د به آموزش
و اعم��ال مجازاته��ا نی��ز توج��ه کند
ت��ا مجازاته��ا و آس��یبها در زمین��ه
کودکربای��ی بازدارن��ده و متناس��ب با
جرایم باشد».
مونی��کا ن��ادی میافزای��د« :در اغل��ب
کودکرباییها ،والدین آنطور که باید
و شاید از کودک خود مراقبت نکردهاند.
بر اس��اس قان��ون وظیفه نگه��داری و
مراقب��ت از ک��ودک بر عه��ده والدین
است .در قانون با توجه به ضمانتهای
اجرا هیچالزامی ب��رای آموزش والدین
و آموخت��ن مهارته��ای فرزندپروری
وجود ندارد .اغل��ب والدین در مواجهه
با کودکرباییها چگونگی رفتار مناسب
را نمیدانن��د و در صورت پیدا ش��دن
ک��ودک نیز نمیدانند با او چگونه رفتار
کنند».

به گفت��ه او در مرحله نخس��ت باید به
آموزش ک��ودکان توجه کرد .در مرحله
دوم ه��م باید در زمین��ه کودکربایی،
سوء اس��تفاده از کودک ،تجاوز جنسی
به ک��ودک و ...مقررات متعددی تدوین
کرد .این در حالی اس��ت که در قوانین
موجود مقررات سختگیرانه اعمال نشده
اس��ت .نکته اینجاس��ت که تاکنون این
قوانین در جامعه درونی نش��ده اس��ت،
چون نسبت به این قوانین اطالعرسانی
و فرهنگس��ازی نشده اس��ت .در این
ش��رایط ف��رد کودکربا ش��اید از کم و
کیف مجازات این بزه آگاه نباشد.
این فعال حقوق کودک میافزاید« :در
وضعیت کنونی در بی��ن همگان قانون
فقط بر اس��اس مجازاتهای انجام شده
اعمال میش��ود ،طبیعتا این طرز تفکر
بازدارنده نیس��ت .باید به قوانین حوزه
کودک نگاه نو داشت».
ن��ادی تاکید میکند« :در حوزه کودک
قوانی��ن مناس��ب وج��ود دارد ،اما این
قوانی��ن جامعی��ت و مانعی��ت الزم را
ندارند .باید با یک نگاه متفاوت نس��بت
به کودک بت��وان حساس��یتهای این
حوزه را به همگان معرفی کرد».
به گفته او قانونگذار با حمایت از الیحه
حمایت از کودکان و نوجوانان میتواند
در قوانین حوزه کودک تحوالت ویژهای
ایجاد کند.
مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)
تاکید کرد
تغییر «کودکآزاریها» و تش�دید
«خش�ونتها» ب�ا ورود مخدرهای
صنعتی به کشور
زهرا رحیم��ی ،مدیرعامل جمعیت امام
علی (ع) ،در نشست «قربانیان خاموش»،
که به منظور بررسی موارد کودکآزاری
در محالت حاش��یه و راهکارهای پیش
رو ب��ا حضور موس��وی چل��ک ،رئیس
انجمن مددکاران اجتماعی ایران؛ روزبه
کردونی ،مدیرکل آسیبهای اجتماعی
وزارت رفاه؛ فاطمه قاس��میزاده ،فعال
حقوق کودک؛ طیبه سیاوشی ،نماینده
مجلس ش��ورای اس�لامی و همچنین

احم��د خاک��ی ،معاون ام��ور اجتماعی
بهزیس��تی اس��تان تهران برگزار ش��د؛
نس��بت به خالءهای قانون��ی در حوزه
رس��یدگی به ک��ودکآزاری در کش��ور
اش��اره کرد و گفت« :ک��ودک در خانه
دچار کودکآزاری میش��ود ،ما بعد از
کلی دوندگی و بعد از آنکه مسئله را به
شکل قضایی پیگیری میکنیم و پس از
قرنطینه کودک ،او به مراکز بهزیس��تی
وارد میش��ود .این در حالیس��ت که با
وج��ود آنکه ب��رای رس��اندن کودک به
مراکز بهزیس��تی دوندگیه��ای زیادی
انج��ام میش��ود ،حتی ف��ردای آن روز
خان��واده او میتوانند ب��ه مراکز قضایی
مراجع��ه کرده و کودک خود را باز پس
گیرند .به این ترتیب این چرخه بس��یار
معیوب است».
مدیرعام��ل جمعیت ام��ام علی (ع) در
ادامه ب��ا بیان آنکه بخ��ش عمدهای از
دس��تگاههای کش��ور حق ک��ودکان را

فصلنامه داخلی موسسه نیکوکاری
11
مهرآفرین پناه عصر

نادی��ده میگیرن��د ،گف��ت« :حتی در
تبلیغ��ات انتخاباتی نامزدهای ریاس��ت
جمهوری نیز میبینیم هیچ یک از آنها
به حقوق کودکان نپرداختند زیرا هنوز
این اولویت و دغدغه نس��بت به حقوق
کودک در کشور به وجود نیامده است».
رحیمی در ادامه ب��ا بیان آنکه آموزش
و پرورش و س��ازمان بهزیستی دو نهاد
مرتب��ط و س��هیم در ح��وزه ک��ودکان
هس��تند ،اما هم��واره از کمبود بودجه
ش��کایت دارند گفت« :چرا نباید الیحه
حمای��ت از حقوق ک��ودکان حداقل به
قی��د فوریت چن��د م��اده از آن که در
خص��وص کودکآزاری اس��ت ،تصویب
ش��ود ت��ا در ش��رایط فعلی ک��ه افکار
عمومی از حوادث اخی��ر کودک آزاری
جریحهدار شده است ،آرام گیرد؟
ش��نیدهایم که الیحه حمایت از کودک
با وجود این هم��ه فجایع ،که در حوزه
ک��ودکان ش��اهد هس��تیم ،در مجلس

ب��ه خاطر ی��ک الیحه مرب��وط به مواد
مخ��در و کاهش مجازاته��ا به تعویق
افتاده است و این مسئله بسیار عجیب
است زیرا بس��یاری از کودکآزاریها و
تش��کیل انواع آنه��ا در جامعه با اعتیاد
رابطه تنگاتنگی دارد».
او تصریح ک��رد« :از میانههای دهه 80
که ش��اهد ورود مواد مخدر صنعتی به
ویژه شیش��ه و کراک در کشور بودیم،
ن��وع کودکآزاریه��ا تغیی��ر ک��رد و
خشونتها تشدید شد».
رحیم��ی در ادام��ه به نقص سیس��تم
گزارشدهی کودکآزاری در کشور اشاره
و اظهار کرد« :در سیستم گزارشدهی
ک��ودکآزاری ضعفهایی وج��ود دارد.
ای��ن ضعفه��ا در مناط��ق محرومت��ر
و نیازمندت��ر ،ک��ه کودکآزاریه��ای
بیش��تری را هم تجربه میکنند ،بسیار
شدت میگیرد».
او در ادامه بر ایجاد پلیس کودک تاکید

کرد و گفت« :در مورد فاجعه قتل بنیتا
اگ��ر واقعا غفلت نیروی انتظامی باش��د
و آن ط��ور که یک��ی از متهمین مدعی
شد مس��ئله به نیروی انتظامی گزارش
ش��ده ولی این غفلت آنه��ا این فاجعه
را به بار آورده اس��ت ،این مسئله برای
ما بس��یار دردناکتر خواهد شد تا آنکه
تصور کنیم یک دزد یا یک معتاد چنین
فاجعهای را مرتکب شدهاند».
او در پای��ان گف��ت« :امی��دوارم از این
پتانس��یل و توجه��ی ک��ه ام��روز در
خصوص مسائل کودکان در مردم ایجاد
شده استفاده کنیم تا کودکان ما فردای
بهتری داشته باش��ند .زیرا حق کودک
ما این نیست که در گرمای سوزان یک
ماش��ین گرسنه و تشنه بماند و از گرما
جان بده��د مانند بنیت��ا ،همانطور که
حق کودکان ما این نیست که عمرشان
را در کوچهه��ا و خیابانه��ای ش��هر با
فالفروشی و گلفروشی بسوزانند».
پرونده ویژه
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حکایت زندگی لیال

زیر پوست شهر

به دردهایش ع�ادت کرده ،به این
درد که پس از تاریک ش�دن هوا،
چشم روی گرس�نه بودنش ببندد
و به این فکر کند« :امش�ب را کجا
بخوابم؟»
حاال سالهاس��ت که لیال به این سوال
دردناک ،که هی��چ جوابی برایش پیدا
نمیکند ،عادت کرده اس��ت ۲۵ .سال
دارد ،چروکهای صورتش به س��نش
نمیخورد ،انگار که باید س��ن واقعیش
را از چروکه��ای عمیقی که گوش��ه
چشمانش جا خوش کرده ،جویا شوی؛
حاال انگار که هزار ساله است.
پدر و مادرش سالها پیش ،وقتی لیال
نه سال بیشتر نداشت ،فوت میکنند.
ت��ا وقتی که پدر و مادرش زنده بودند،
همه چیز خوب بود .آن روزها لیال هم
خانه داشت و هر وقت خسته از درس
و مدرس��ه به خانه بر میگش��ت ،بوی
غذا را حس میکرد ،...اما زندگی مانند
سکه دو رو دارد.
روب��ه روی��ش نشس��تهام؛ همین که
نگاه��ش میکنم ،میگوی��د« :عکس
نگیریه��ا »...ب��ه او اطمینان میدهم
هی��چ عکس��ی از او گرفته نمیش��ود.

خیالش ک��ه راحت میش��ود ،پس از
چند دقیقه س��ر ح��رف را باز میکند
و میگوید« :وقت��ی پدر و مادرم فوت
کردند ،تنها شدم .س��ال  ۸۰با مردی
به نام مجید آشنا شدم و پس از مدتی
دوس��تی ب��ا یکدیگ��ر ازدواج کردیم.
نمیش��ناختمش ،اما چارهای نداشتم.
برای دختری که تنهاست و هیچ منبع
درآمدی ندارد ،هر کس و ناکسی حکم
پشتیبان را پیدا میکند.

 ۲۵س�ال دارد ،چروکه�ای
صورتش ب�ه س�نش نمیخورد،
ان�گار ک�ه بای�د س�ن واقعی�ش
را از چروکه�ای عمیق�ی ک�ه
گوش�ه چش�مانش ج�ا خ�وش
ک�رده ،جوی�ا ش�وی؛ ح�اال
ان�گار ک�ه ه�زار س�اله اس�ت
چند س��ال اول همه چی��ز خوب بود.
زندگی آرامی داش��تیم .ثمره روزهای
آرام زندگی مش��ترکم ب��ا این مرد دو
فرزند پس��ر بود ».به اینجا که میرسد
ان��گار که یاد بچههایش افتاده باش��د،
بغ��ض میکند .مادر اس��ت دیگر؛ «به
خاطر بچههایم هم ترک نکردم»...

صبر میکنم تا آرام شود .پس از چند
دقیقه به خودش میآی��د و میگوید:
«همسر اولم اذیتم میکرد .همین که
زندگی روی خوش��ش را نش��انم داد،
همه چیز رنگ باخت .بداخالق ش��ده
بود .بهانه میگرف��ت .حتی گاه کتکم
میزد و هر قدر بچهها گریه میکردند،
دست از کارش برنمیداشت .آن روزها
ب��ود که فهمیدم با ی��ک معتاد ازدواج
کردهام .نه پدر داشتم ،نه مادر .خانهای
نبود که بیخیال آزارهای همس��رم به
آنج��ا برگ��ردم .چ��ارهای ج��ز ماندن
نداشتم .باید میسوختم و میساختم.
ماندم و واقعا س��وختم .معتاد ش��دم...
همیش��ه فک��ر میک��ردم راحت ترک
میکنم ،اما نمیشد .نمیتوانستم .دلم
برای بچههایم میسوخت ،اما خمار که
میشدم همه چیز یادم میرفت».
چن��د نف��ری از کنارم��ان میگذرن��د
و ب��ا تعج��ب نگاهمان میکنن��د ،گویا
لباسهای کهنه لیال توجهشان را جلب
کرده است .لیال میترسد.
با اطمین��ان به او میگویم« :هیچکس
کاری با تو ندارد .راحت باش».
میگوید« :تش��نهام ».بطری آب را به
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دس��تش میدهم .یک نفس بطری را
سر میکش��د و میگوید« :پس از ۱۱
سال وقتی همس��رم پولی برای خرید
م��واد نداش��ت ،طالق��م داد و از خانه
بیرونم کرد .بچههایم را به کرمانش��اه
برد .همان روزها ب��ود که آواره کوچه
و خیابان شدم .گرس��نگی ،بی پناهی
و خمار بودن باعث ش��د با سعید آشنا
ش��وم .دوس��تی یک روزه ما به ازدواج
منجر شد .با ازدواج با سعید زندگیام
تلختر از تلخ ش��د .حاال سقف مشترک
من و س��عید آسمان بود .در بوستانها
میخوابیدیم و همانجا مواد روزانهمان
را مصرف میکردیم .س��ه سال بعد از
ازدواج با این م��رد از او صاحب فرزند
شدم .کاش این اتفاق نمیافتاد »...

به اینجا که میرس��د با ص��دای بلند
گریه میکند .اجازه میدهم خودش را
کمی سبک کند.
آرام ک��ه میش��ود ،ب��ه او میگوی��م:
«دوست داری سرپناه داشته باشی؟»
به جای ج��واب اش��کهایش را پاک
میکند و سرش را به نشانه تایید تکان
میده��د .به او میگوی��م« :دیگر تنها
نیستی .خدا را داری ...از امشب به بعد
در یک��ی از مراکز موسس��ه نیکوکاری
مهرآفرین میخوابی».
ش��ادی جعف��ری ،م��ددکار موسس��ه
نیکوکاری مهرآفرین ،در مورد شرایط
لیال میگوید« :حدود  ۱۳س��ال است
که وی معتاد به هروئین و شیشه است.
لیال از همس��ر دوم خود نیز بچهای به

نام وحید دارد و در سال  ۹۵از همسر
دومش جدا شده است».
سرگذش��ت لی�لا به همی��ن جا ختم
نمیش��ود ،او حاال در سن  ۲۵سالگی
کارتنخواب شده است.
جعفری ادام��ه میده��د« :پارکها و
کوچههای جنوب شهر محل زندگی و
پاتوق لیال ش��ده و این در حالی است
ک��ه وی هی��چ عالقهای ب��رای درمان
و ت��رک ن��دارد .تالش میش��ود که با
انجام کالسهای آموزش��ی ،انگیزهای
در درون لیال ایجاد ش��ود تا او شرایط
درمان را پیدا کند .با برنامهریزی انجام
گرفته از س��وی موسس��ه قرار اس��ت
رایزنیهای الزم ب��رای یافتن کودکان
لیال انجام شود».

کاهش ١٣درصدی مرگ و میرهای
کودکان زیر یک سال با تغذیه شیر مادر

اخبار کوتاه

رئیس کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر با بیان
اینکه تغذیه با شیر مادر  ١٣درصد مرگهای زیر یک
س�ال را کاهش میدهد ،تأکید کرد« :تغذیهنشدن با
شیر مادر در  ٥٠یا  ٦٠درصد مرگ و میرهای زیر پنج
سال نقش دارد».
علیرضا مرندی گفت« :در قرآن کریم بر تغذیه نوزاد با شیر
مادر تاکید ش��ده اس��ت و ما وظیفه داریم با تبعیت از این
کتاب آس��مانی ،که رهنمودهای آن همیش��ه راهگشاست،
تغذی��ه ن��وزاد با ش��یر مادر را با ایجاد ش��رایط مناس��ب و
سیاستگذاریهای درست ترویج دهیم».
دکتر مرندی خاطرنش��ان ک��رد« :تغذیه با ش��یر مادر ١٣
درصد مرگهای زیر یک س��ال را کاهش میدهد و در واقع
از هر صد کودکی که در جهان فوت میش��وند ١٣ ،نفر که
با شیر مادر تغذیه کردهاند ،زنده میمانند .همچنین ،تغذیه
نش��دن با ش��یر مادر در  ٥٠یا  ٦٠درص��د مرگ و میرهای
زیر پنج س��ال نقش دارد و طبق مطالعاتی که انجام گرفته
اس��ت ،عمده این مرگ و میرها بر اثر تغذیه ناکافی با ش��یر
مادر است».
رئیس کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر گفت« :اگر
نوزادان در  ٢٤س��اعت اول تولد با ش��یر مادر تغذیه شوند،
 ١٦درص��د مرگ و میرها کاهش پیدا میکند و چنانچه در
س��اعت اول تولد با شیر مادر تغذیه شوند ٢٣ ،درصد مرگ
و میرها در نوزادان کاس��ته میشود؛ یعنی براساس اين یک

چهارم مرگها در نوزادان کاهش پیدا میکند».
او ب��ا بیان اینکه ترویج تغذیه با ش��یر م��ادر عالوه بر اینکه
بر س�لامت روان ک��ودکان در آینده تاثی��ر دارد ،بر افزایش
ضریب هوش��ی آنها نیز موثر اس��ت ،گفت« :زمانی که نوزاد
به دلیل تغذیه با شیر مادر در آغوش گرفته میشود ،روابط
عاطفی مناس��بی بین آنها برقرار میشود و کودکی سالم و
باهوش پرورش پیدا میکند .مرخصیهای زایمان در ترویج
فرزندآوری و تغذیه با ش��یر مادر تاثیر مثبتی داشته است و
عالوه برآن با همکاری شهرداری ،در نظر گرفتن مکانهایی
در سطح شهر در این راستا خالی از لطف نیست».
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مرگ کودک  5ساله ساوهای به دلیل کودکآزاری

«پریا»ی کوچولو هم به آسمان پرکشید

زیر پوست شهر

دختربچه پنج س�اله ساوهای ،که به دلیل کودکآزاری
در بیمارستان ساوه بستری شده بود ،درگذشت.
به گفته دکتر تمیزی ،رئیس بیمارستان شهید مدرس ساوه،
«تبسم  -ب» کودک پنج ساله ساوهای که هفتم مرداد ماه با
آثار ضرب و جرح روی بدنش در بخش آی سی یو بیمارستان
شهید مدرس ساوه بستری شده بود ،درگذشت.
رفیعی ،مدیرکل بهزیس��تی اس��تان مرکزی ،هم در این باره
گفت« :پیگیریه��ای قضایی و انتظامی در خصوص ضرب و
ش��تم بچه و اتفاقاتی که روی جسم این بچه به وجود آمده،
ادامه دارد».
رفیع��ی افزود« :صبح هفتم مرداد ماه از بیمارس��تان مدرس
شهرس��تان س��اوه با اورژانس اجتماعی ( )123تماس گرفته
ش��د و گزارش دادند که دختر پنج سالهای مشکوک به ضربه
مغزی به بیمارستان آورده شده است .پس از اعزام نیروها به
بیمارستان مشخص شد کودک به کما رفته و احتمال وجود
کودکآزاری جنسی نیز مطرح شد».
او اضافه ک��رد« :همکاران ما در آنجا حض��ور پیدا میکنند،
کارهای مددکاری ،روانشناسی و مصاحبه را انجام میدهند
و بنا به دالیل خاصی که مشکوک میشوند در نهایت تصمیم
میگیرن��د از دس��تگاه قضایی و انتظامی درخواس��ت کمک
کنند».
جزئیات آزار جنسی و مرگ دختر  5ساله ساوهای
حسین اسدبیگی ،رئیس اورژانس اجتماعی ،گفت« :در سال

 95اورژان��س اجتماع��ی  2765مورد مداخل��ه حضوری در
مراکز مداخله در بحران داش��ته و این در حالیس��ت که 13
ه��زار و  769مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی ()123
طی سال گذشته برقرار و  10هزار و  385مورد خدمات سیار
نیز به افراد ارائه شده است».
رئیس اورژانس اجتماعی در ادامه با تاکید بر آنکه نمیخواهیم
با اعالم خبره��ای منفی جو جامعه را ملته��ب کنیم ،اظهار
کرد« :متاسفانه اخیرا موارد متعددی از آزار جنسی کودکان،
کودکربایی یا قتل کودکان در فضای مجازی منتشر میشود
که غمگینی و ناامنی را در جامعه ایجاد میکند».
او تصری��ح کرد« :هر چن��د که اینگونه موارد در گذش��ته و
دهههای اخیر نیز وجود داش��ته ،ام��ا در حال حاضر به علت
گس��ترش فضای مج��ازی و ارتباطات رس��انهای رس��می و
غیررسمی اینگونه خبرها به سرعت دست به دست میشوند
و م��ردم از جزئی��ات آنها با خبر ش��ده و در این میان گاهی
اطالعات غلط نیز به مردم داده میشود».
اس��دبیگی تاکید کرد« :توس��عه خبرهای منفی باعث پایین
آم��دن بهداش��ت روانی و اجتماعی مردم میش��ود و این در
حالیس��ت که افزایش انتشار و دس��ت به دست شدن چنین
اخب��اری در جامع��ه باعث دام��ن زدن به دیگر آس��یبهای
اجتماعی از جمله خودکشی میشود .زیرا یکی از علل افزایش
خودکشی احساس ناامیدی و ناامنی در جامعه است».
او ادامه داد« :پیش��نهاد میکنیم همانطور که حوادث منفی،
دردن��اک و غم انگیز به س��رعت در جامعه پخش میش��ود،
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فضاهای مثبت ،امیدبخش و نش��اطآور نیز در جامعه توس��عه
یابد ،زیرا موارد کودکآزاری ،همسرآزاری و  ،...به موقع توسط
دستگاههای مسئول رسیدگی میشود اما در حال حاضر ایجاد
روحیه امیدبخش و نشاطآور در جامعه ما متولی خاصی ندارد
و کمتر به آن توجه میشود».
رئیس اورژانس اجتماعی ادامه داد« :متاسفانه دیواری کوتاهتر
از دیوار معتادان در جامعه پیدا نمیکنیم و بس��یاری از جرائم
و آس��یبهای اجتماع��ی را ب��ه مصرفکنندگان مواد نس��بت
میدهی��م .در حالیک��ه این جرائم معموال توس��ط افرادی که
دچار اختالل ش��خصیتی ضد اجتماعی یا در نوجوانان اختالل
سلوک هستند ،رخ میدهد و ممکن است که این افراد در کنار
رفتارهای ض��د اجتماعی خود اقدام به مص��رف مواد مخدر یا
مشروبات الکلی نیز کنند».
اسدبیگی ادامه داد« :نمیتوانیم جرائم و آسیبهای اجتماعی
را به طور صرف به معتادان نس��بت دهیم؛ اگرچه این احتمال
وج��ود دارد ک��ه درص��دی از مصرفکنندگان شیش��ه و مت
آمفتامینها دچار هذیان و پرخاش��گری ش��وند و در نتیجه به
جرم و جنایت نیز اقدام کنند ،اما با این حال نمیتوان معتادان
را سرچشمه جرائم و آسیبهای اجتماعی در نظر گرفت».

جزئیات ت�ازهای از مرگ هولناک تبس�م از زبان رئیس
دادگستری شهرستان ساوه
ه��ادی ملکی با ابراز تأس��ف از کودکآزاری مرگبار در س��اوه،
گف��ت« :بامداد روز ش��نبه هفتم مرداد ،م��ادری کودک خود
را ک��ه در حالت بیهوش��ی به س��ر میبرد ،به همراه ش��خص
دیگ��ری به بیمارس��تان منتقل کرد که پ��س از معاینات الزم

زیر پوست شهر

اسم دختر ساوهای تبسم بود ،نه پریا
اس��م اصلی دختر پنج ساله س��اوهای ،تبسم بود ،نه پریا! او که
پس از تجاوز و آزار جنسی توسط یک ناشناس ،بر اثر ضربه به
سر به کما رفته بود ،درگذشت .مرگ تبسم ،دختر ساوهای ،در
ادامه پروندههای تلخ تابستان امسال بود؛ از آتنا ،بنیتا و کیمیا
تا تبسم (پریا).
هنوز مدتی از داس��تان آتنا یا جریان دلخراش سرقت و مرگ
بنیتا ،کودک هش��ت ماهه ،که کودکان خردس��ال قربانی این
حوادث تلخ بودند؛ نگذش��ته بود و همچنان تش��ویش ،رعب و
وحش��ت ناش��ی از این اتفاقات در میان اذه��ان عمومی وجود
داش��ت و مس��کوت نش��ده بود که خبری از ک��ودکآزاری در
شهرس��تان ساوه واقع در استان مرکزی منتشر شد و بار دیگر
اذهان عمومی را معطوف به خود کرد.
کودک پنج س��الهای که مورد آزار ق��رار گرفته و صدماتی که
به جس��م این کودک وارد و منجر به کما رفتن او ش��ده است،
موضوعی بود که در فضای استان مرکزی منتشر شد و مردم را
در بهت و تاثر فرو برد .هر چند مسئوالن سازمان بهزیستی در
استان از پیگیری جدی این موضوع خبر دادهاند.

و بنا به تش��خیص اولیه پزشکان مش��کوک به کودکآزاری
ب��ود .به همین خاطر بالفاصله اورژانس اجتماعی ،مددکاران
بهزیس��تی و تیم پزش��کی ،رس��یدگی به وضعیتاش را در
دستور کار قرار دادند .در بررسیهای انجام شده ،مددکاران
اورژان��س اجتماعی پی بردند که آثار کبودی و صدماتی هم
در جس��م کودک مشاهده میشود؛ به همین خاطر همزمان
با شروع اقدامات درمانی ویژه ،موضوع در دستور کار دستگاه
قضایی و انتظامی قرار گرفت.
بالفاصله با اعالم این گزارش مسئوالن قضایی و انتظامی در
بیمارستان ش��هید مدرس ساوه حاضر شدند و ضمن صدور
دس��تورات الزم ،قاض��ی دادگاه کیفری و بازپ��رس پرونده،
تحقیقات تخصصی را آغاز کردند .در جریان انجام تحقیقات،
تی��م درمانی بیمارس��تان تصمیم به اعزام ک��ودک به مراکز
درمان��ی مجهزتر در تهران گرفت که ب��ه دلیل افت یکباره
س��طح هش��یاری کودک از انتقال طفل ب��ه تهران منصرف
شدند.
از س��وی دیگر ،پس از بررس��یهای قضای��ی و انتظامی و با
توجه ب��ه اظهارات متناقض م��ادر ک��ودک در بازجوییها،
احتمال کودکآزاری قوت گرفت و در نهایت این طفل فوت
ک��رد و با وج��ود تالشهای تیم درمان��ی ،پرونده با موضوع
کودکآزاری منتهی به قتل پیگیری شد.
در این پرونده تاکنون س��ه نفر بازداش��ت ش��دهاند که یکی
مته��م به کودکآزاری اس��ت و دو نفر دیگر به دلیل مخفی
کردن اس��ناد و م��دارک و انحراف در تحقیق��ات پلیس در
بازداش��ت بس��ر میبرند .دالیل کشف شده نیز حاکی از این
اس��ت که کودکآزاری توس��ط متهم اصلی انجام گرفته که
با تیزهوش��ی مأموران ،اسناد و مدارک مربوطه هم کشف و
مورد بازیابی از طریق بازبینی دوربینهای مدار بسته و تلفن
همراه متهم قرار گرفت و مش��خص ش��د که صدمات وارده،
منجر به مرگ مغزی کودک شده است».
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از سلس��له دورههای آموزشی موسس��ه در واحد سربند از
توابع استان مرکزی برگزار شد

جلس�ه آموزش�ی تاثیر فضای مجازی ب�ر روابط
خانواده

جلس��ه آموزش��ی تاثیر فضای مجازی بر روابط خانواده -از
سلسله دورههای آموزشی موسسه -در واحد سربند از توابع
اس��تان مركزی برگزار ش��د .مهرآفرین در راستای ارتقای
س��بک زندگی مددجویان ،جلس��ه آموزش��یای با موضوع
تاثی��ر فضای مجازی و اینترنت ب��ر خانواده و روابط اعضای
آن برگ��زار کرد .دکتر فاطمه یزدانپور ،مس��ئول مددکاری
مهرآفری��ن در اس��تان مركزی ،در این جلس��ه به بررس��ی
تاثیرات ش��بکههای اجتماعی بر می��زان صمیمیت اعضای
خانواده و آسیبها و فرصتهای این شبکهها پرداخت.
 ۲۲نفر از مددجویان اين ش��عبه ،که عموما زنان و مادران
بدسرپرست هستند ،در این جلسه آموزشی شرکت کردند.
گفتنی اس��ت برگزاری دورههای آموزش��ی و مش��اورههای
گروه��ي جزو الزامات فعاليتهای م��ددكاری مهرآفرين در
تمامی شعبههاس��ت و طی  10سال فعاليت موسسه نتايج
بس��يار مطلوبی جهت ارتقا آگاهی و بهبود س��بك زندگی
مددجويان داشته است.
اخبار مجموعه

برگ�زاری همای�ش هدای�ت تحصیلی ب�ا حضور
دانشآموزان مهرآفرین

حدود  ۳۵نفر از دانشآم��وزان پایه نهم مهرآفرین ،جهت
انتخاب ش��غل و هدایت تحصیلی در این همایش ش��رکت
کردند.
دکتر س��ید س��عید واعضیفر ،کارش��ناس و مشاور هدایت
تحصیلی از مرکز مشاوره تحصیلی محمدرضا پوردستمالچی،
در آغاز به مقوله رضایت شغلی و اهمیت آن اشاره و تاکید
کرد« :دوس��ت داشتن شغل ،همان رضایت داشتن از شغل
است .ش��غل باید هماهنگ با استعداد و عالقه فرد انتخاب
ش��ود ».او س��پس نکاتی را در زمینه انتخاب رشته و شغل
مناس��ب به دانشآموزان گوش��زد ک��رد .در خالل همایش
تعدادی بروش��ور و پرس��شنامه در خصوص مشاوره رشته
تحصیلی بین حضار توزیع ش��د و بچهها با عالقه و هیجان
پرس��شنامهها را پاس��خ دادند .س��پس دکتر واعظیفر بر
اس��اس پاس��خها و با توجه به عالئق دانشآموزان ،به آنها
مشاوره هدایت تحصیلی ارائه داد .در پایان این همایش به
شركتكنندگان نوشتافزار اهدا شد.
از جن��اب آق��ای دکت��ر واعضیفر ،کارش��ناس مش��اوره و
برنامهری��زی تحصیل��ی ،جهت حض��ور افتخ��اری در این
همای��ش نهایت تش��کر و قدران��ی را داری��م .همچنین از
فرهنگس��رای اخالق ،به خاطر در اختیار گذاش��تن س��الن
همایش سپاسگزاریم.
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جلس��ه اول آم��وزش ویژه دخت��ران مهرآفرین ،ب��ا موضوع
جوانان و ارتباطات اجتماعی ،ارتباط موثر و توانمندسازی با
حضور ۴۰نفر از مددجویان مهرآفرین برگزار شد.
کبری فهیمی ،کارش��ناس ارش��د روانشناس��ی و سخنران
جلسه ،بحث را با موضوع معضالت اجتماعی آغاز کرد .او در

تامین شیرخشک نوزادان مهرآفرین

با همت مردم نيكوكار كش�ورمان ش�ير خشك مورد نياز
نوزادان تحت پوشش مهرآفرين تا شش ماه تامين شد.
به نق��ل از رواب��ط عمومی موسس��ه خيريه مهرآفري��ن تاكنون
جمع��ا رقم  ٥٠٨/٣٣٥/٧٦٣/٣ري��ال از محل كمكها و پرداخت
فطريهه��ای مردم نيكوكار طی فرخوان اين موسس��ه و همراهی
هنرمندان آقای س��يد جواد هاشمی و خانمها :بهنوش بختياری،
نيوش��ا ضيغمی و ماهچهره خليلي و كارگردانی شاهين صمدپور
بابت تامين شير خش��ك نوزادان جمعآوری شده است .كمكها
همچن��ان ادامه دارد .ضمن تش��كر و قدردانی از توجه و حمايت
مردم نيكوكار ايران اعالم ميش��ود اين رقم نياز شش ماه نوزادان
تحت پوش��ش موسس��ه را از بابت شيرخش��ك تامين ميكند و
عالقمن��دان جهت ادامه كمك به تامين س��اير مايحتاج نوزادان
نظير پوش��ك مصرفی ،شيشه ش��ير ،كمك غذا و درمان كودكان
مبتال به اعتياد میتوانند به همين ش��ماره مبالغ خود را واريز و
از اين پس به ش��ماره  ٣٠٠٠٧٨٩٩مبلغ خ��ود را اعالم و محل
مصرف آن را بيان كنند.

اخبار مجموعه

برگزاري دورههاي آموزش�ي ارتباطات اجتماعي،
ارتباط موثر و توانمندسازي

ادام��ه گفت« :ارتباطی که ما در اینجا مطرح میکنیم ،بحث
عاطفه اس��ت .وقتی ارتباط کالمی و چشمی برقرار میکنیم،
دنبال محبت هستیم و اگر شناخت داشته باشیم ،این رابطه
و ارتباط باکیفیت همراه است».
فهیمی تاکید کرد« :ش��بکههای اجتماع��ی و دنیای مجازی
ارتباطات را سریع و وسیعتر کردهاند».
او ش��رط اول ارتباط را پذیرش عنوان کرد و شرط دوم آن را
فرهن��گ که در روابط اجتماعی تاثیر زیادی دارد .فهیمی در
ادام��ه به مددجویان حاضر در جلس��ه درباره روابط ایمن در
ش��بکههای اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای این شبکهها
نکاتی را گوشزد کرد .همچنین درباره مسائل رایجی همچون
رابطه اجتماعی مناسب و سالم با همکالسی و هم دانشگاهی
توضیح داد .این روانشناس به مباحثی همچون توانمندسازی
فرزندان در خانواده پرداخت و گفت« :فرزندی که توانمند بار
میآید ،کمتر دچار آس��یبهای اجتماعی میشود .همچنین
اگر بچهها در خانواده دیده نش��وند در جامعه راحت و سریع
فریب میخورند ».به گفته فهیمی ،پسران در رابطه به دنبال
ق��درت و دختران در پی مقبولی��ت ،جذابیت ،هویت زنانه و
دیده ش��دن هستند .بحث انتهایی جلس��ه نیز آموزش نحوه
صحیح برخورد دختران با خواس��تگار بود و سپس بخشی از
جلسه به پرسش و پاسخ میان مددجویان و کارشناس جلسه
گذشت .به دلیل استقبال مددجویان از مباحث مطرح شده،
قرار بر این ش��د که جلسات در آینده نیز تداوم پیدا کند .در
انتهای برنامه به شرکتکنندگان پک بهداشتی اهدا شد.
از سرکار خانم کبری فهیمی ،صمیمانه قدردانی میکنیم و از
فرهنگسرای شهر جهت در اختیار گذاشتن سالن اجتماعات،
ممنون و سپاسگزاریم.
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برگزاری همایش «کار کودک؛ بازتولید فقر» در دانشگاه عالمه

اخبار مجموعه

روز دوش�نبه  ۲۲خرداد ماه مصادف ب�ا  ۱۲ژوئن روز
جهانی مبارزه با کار کودک همایشی با حضور تعدادی
از س�منهای فعال با موضوع «کار ک�ودک؛ بازتولید
فقر» در دانش�کده عل�وم اجتماعی دانش�گاه عالمه
برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت واح��د ک��ودکان کار و خیابان موسس��ه
مهرآفرین نیز با هدف اطالعرسانی در این خصوص در بین
مدعویین و دانش��جویان و نیز حساسس��ازی آحاد جامعه
ب��ا موضوع کار کودک حضور داش��ت .در این نشس��ت ،که
چهار نفر از اس��اتید مرتبط با موضوع در حوزههای مختلف
از جمل��ه خانمه��ا دکت��ر احمدنیا و مه��ران و آقایان دکتر
مالجو و عالالدینی حضور داش��تند ،نکات ارزندهای با توجه
ب��ه موضوع بحث مطرح ش��د .از مهمتری��ن مباحث مطرح
ش��ده در این نشست موضوع دختران روس��تایی و عشایر،
که از اولین کودکان کار هس��تند ،بود .پژوهش��ی در همین
رابطه با همکاری دانشگاه الزهرا و یونیسف با موضوع دالیل
بازماندگ��ی از تحصیل دختران روس��تایی و عش��ایر انجام
شده و در س��ه اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،کردستان و
هرمزگان مورد بررس��ی قرار گرفته است .از جمله سواالت
مطرح شده این بود که چرا این کودکان به مدرسه نمیروند
و اگ��ر در مقطعی به مدرس��ه رفتهاند ،چ��را ترک تحصیل
کردهاند .نتایج پژوهش نشان داد که عوامل درونمدرسهای

و بیرون از مدرس��ه در این زمینه موثرند .بیش��تر مسئوالن
ای��ن مناطق ،که غیربوم��ی بودند ،اعتقاد داش��تند والدین
این دانشآموزان اج��ازه تحصیل به آنها نمیدهند یا اینکه
خود آنها کندذهن هس��تند؛ در حالیکه پاسخهای میدانی
نش��ان داد برخی از عوامل اقتصادی ،فرهنگی و آموزش��ی
در این زمین��ه بازدارندهاند .از عوام��ل فرهنگی میتوان به
تفکر س��نتی مبنی بر ع��دم فایده تحصیل ب��رای دختران
اش��اره کرد؛ بهطوری که والدین میگفتند عیب اس��ت که
دختر به مدرسه برود یا اینکه دختر عاقبت شوهر میکند و
متعلق به خانواده شوهرش است ،چرا روی او سرمایهگذاری
کنیم؟ کمس��وادی و بیسوادی اهالی ،درک محدود اولیا از
تحصیل ،ارجحیت دادن تحصیل پسران به دختران و نبودن
زن الگوی تحصیلکرده در منطقه ،از دیگر عوامل فرهنگی
موث��ر در این زمینه ب��ود .همچنین ،نمیت��وان عوامل فقر
مالی را در این پروس��ه نادیده گرفت .نبود برخی از امکانات
س��ختافزاری و نرمافزاری نیز در پدید آوردن این مس��اله
اهمیت ویژهای داش��ت .نبود مدرس��ه به اندازه کافی ،نبود
معلم بومی ،نبود س��رویس بهداش��تی در مدرسه بهویژه در
دوران بعد از بلوغ برای دختران و  ،...مشکلساز بوده است.
در قسمت دوم همایش ،فیلم «والدراما» ،نمایشی تاثیرگذار
در حوزه زندگی کودکان کار با حضور کارگردان فیلم آقای
عباس امینی پخش شد.
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دوره آموزشی تغییر الگو در موسسه مهرآفرین
آغاز شد
اولین جلس��ه از سلس��له کالسهای دوره تغییر الگو برای
کارکنان مهرآفرین ،کانون نخبگان ،کانون جوانان و روابط
عمومی به اضافه جمعی از دانشجویان برتر تحت حمایت
موسس��ه ،به همت مهندس محمودرضا گودرزی ،مدرس
اصول و فنون مذاکره ،برگزار شد.
موض��وع اولین جلس��ه کالس ،تغییر ذهنی��ت و باورهای
ذهن��یای ب��ود که باعث رش��د و موفقیت یا شکس��ت ما
میش��وند .مهندس گودرزی در ابتدای مبحث با تاکید بر
دوست داشتن خود ،به عنوان پیش زمینه رشد و کمک به
دیگران اظهار داش��ت « :برای ایجاد تغییر در زندگی ،باید
اول باورهای ذهنیمان را تغییر دهیم ».او تکنیکهایی را
برای تغییر ذهنیت به حضار آموزش داد و ضمن تش��ویق
کارکن��ان به اس��تفاده از امکانات ارتباط��ی و اینترنت در
راستای آشنایی با موضوعات روز دنیا ،کتابهای مفیدی را
برای مطالعه معرفی کرد .از مهندس محمودرضا گودرزی،
که با خلوص و مهربانی به ش��کل افتخ��اری تدریس این
دوره آموزشی را برعهده گرفتهاند ،صمیمانه سپاسگزاریم.

ش�عبه خط چهار حصار الب�رز فعالیتهای اجتماعی و
فرهنگی خود در سال جدید را شروع کرد.
واحد مذکور جزو س��کونتگاههای غیررس��می استان البرز و
بس��یاری از آسیبهای اجتماعی را در خود جای داده است.
مهمترین خدمات در این محله ش��امل :خدمات آموزش��ی،
معیشتی ،مددکاری ،روانشناسی و  ....با هدف ارتقای توانایی
افراد جهت بهبود کیفیت زندگی آنهاس��ت .فعالیتهای این
واحد شامل موارد ذیل است:
* برگزاری کالس مش��اوره گروهی ب��ا موضوع فرزندپروری
ویژه کودکان با شرایط خاص
* برگزاری کالس بهداشتی و درمانی با موضوع پیشگیری از
بیماریها از جمله سل
* انجام مشاوره فردی به شکل رایگان برای افراد متقاضی
* برگزاری کالس طراحی و نقاش��ی با مشارکت اهالی برای
کودکان تحت پوشش
* مکاتبه با س��ازمان فنی و حرفهای اس��تان در جهت ادامه
کالسهای حرفهآموزی در س��ال جاری وی��ژه خانوادههای
تحت پوشش
امید است امس��ال نیز همانند س��الهای گذشته با حمایت
ی��اوران محترم بتوانیم خدمات مس��تمر و موث��ری را برای
خانوادههای تحت پوش��شمان داشته و شاهد بهبود کیفیت
زندگی اقشار آسیبپذیر جامعه باشیم.

اخبار مجموعه

شروع فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شعبه خط
چهار حصار البرز
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تهیه بانک اطالعات کودکان کار الزامی است

ایـدز،
کودکـان کـار
را تهدید میکنـد

گزارش

فاطم�ه دانش�ور ،مدی�ر موسس�ه
نیکوکاری مهرآفرین ،گفت« :سایه
غفل�ت تصمیمس�ازان در ح�وزه
ک�ودکان کار و خیابان�ی همچن�ان
س�نگین اس�ت و اگ�ر ب�رای ای�ن
موضوع چارهای اندیشیده نشود ،با
گسترش پدیده کار کودکان مواجه
خواهیم بود».
او اف��زود« :هر چن��د در دولت یازدهم
ب��ا احی��ای ش��ورای عالی س��اماندهی
کودکان کار پس از هش��ت س��ال وقفه
در دولته��ای نهم و دهم ،س��اماندهی
کودکان کار و خیابان در دستور کار قرار
گرفت ،اما پس از گذشت بیش از چهار
س��ال از عمر دولت ،تنها سه جلسه در
این خصوص برگزار شده است که البته
این تعداد جلس��ه نمیتواند خروجی و
نتایج اثربخشی به همراه داشته باشد».
او با اش��اره به اقدامات مثبت شهرداری
ته��ران در حوزه کودکان کار و خیابانی
خاطرنش��ان کرد« :در حوزه ساماندهی
کودکان کار شاید به جرات بتوان گفت
که شهرداری تهران بیش از هر دستگاه
دیگری ورود جدی داش��ته و اقداماتی
انجام داده است».
دانش��ور ادامه داد« :مدیریت ش��هری
با توج��ه ب��ه برنامهریزی انجام ش��ده
در برنام��ه پن��ج س��اله دوم ۱۷ ،مرکز
س��اماندهی ک��ودکان کار و خیابان��ی
راهاندازی کرده است».
او با اشاره به اینکه مراکز راهاندازی شده
از سوی ش��هرداری تهران تحت عنوان

«مراکز پرت��و» فعالیت میکنند ،گفت:
«این مراک��ز با همکاری س��ازمانهای
مردمنه��اد ب��ه ارائ��ه خدمت مش��غول
هستند».
دانش��ور در ادامه با اش��اره ب��ه افزایش
مراکز پرتو در ش��هر تهران افزود« :این
موضوع در دستور کار شهرداران مناطق
پر آسیب قرار گرفته است».
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه ک��ودکان کار در
چهار س��طح طبقهبندی شدهاند ،گفت:
«نمیتوان برای مداخله در هر س��طح
یک نس��خه در نظر گرفت و در واقع هر
س��طح مداخله خاص خود را میطلبد
که عمدتا همان خدمات کاهش آسیب
اس��ت که بسته به هر س��طح تنوع آن
فرق میکند».
دانش��ور افزود« :در سطح اول کودکان
کاری هس��تند ک��ه ه��ر دو وال��د آنها
مهاجری��ن غی��ر قانونی هس��تند و این
ک��ودکان عالوه بر اینک��ه اوراق هویتی
ندارن��د ،از کمترین امکان��ات برخوردار
هستند و بیش��ترین آسیب مورد توجه
آنهاست».
او در رابطه با شرایط کودکان در سطح
دوم بی��ان کرد« :س��طح دوم کودکانی
هس��تند که پدران آنها افغانس��تانی یا
مهاج��ر غیر قانونی و مادرش��ان ایرانی
هستند و نسبت به س��طح اول شرایط
بهت��ری را دارن��د ،اما ج��زو گروههای
پرخطر محسوب میشوند و از خدمات
اجتماعی بی بهره هستند».
دانش��ور تصری��ح کرد« :س��طح س��وم

کودکان��ی هس��تند ک��ه والدی��ن آنها
ایرانی اس��ت و در واق��ع درصد کمتری
از ک��ودکان کار را تش��کیل میدهند و
ش��رایط این کودکان نس��بت به سطح
دوم بهتر اس��ت و این ک��ودکان جهت
تامین معیش��ت خانواده ب��ه دلیل فقر
اجبار به کار دارند».
دانش��ور ب��ا اش��اره ب��ه س��طح چهارم
کودکان کار تصریح کرد« :در این سطح
کودکانی هس��تند که در باندها به کار
گرفته میش��وند و تعدادشان کم است
و البت��ه بیهویت بوده و مداخله در این
سطح خطرناک است».
او با ارائه هش��داری نسبت به وضعیت
کودکان دخت��ر اذعان کرد« :در تمامی
سطوح وضعیت کودکان دختر نسبت به
پس��ران بدتر است ،زیرا دختران بیشتر
در معرض س��وء استفاده قرار میگیرند
و معموال تن ب��ه ازدواجهای زودهنگام
داده و در هم��ان س��نین ،ب��ارداری را
تجربه میکنند».
او با اش��اره به معتاد ش��دن تعدادی از
ک��ودکان کار و خیابان��ی گف��ت« :این
موارد روز به روز در حال افزایش اس��ت
و برای ترک اعتیاد کودکان در س��نین
زیر  ۱۸سال باید تدبیری انجام شود».
دانش��ور اضافه کرد« :یک��ی از راههای
کاهش آس��یب این اس��ت که هر یک
از دس��تگاهها به وظایف خ��ود در ارائه
خدمت به این کودکان عمل کنند .ابتدا
وظایف خ��ود را در این حوزه تعریف و
س��پس هماهنگ با س��ایر دستگاههای
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متناظر به موضوع ،عمل کنند».
او در خصوص وظایف تعریف شده برای
هر یک از دس��تگاههای اجرایی تصریح
کرد« :وزارت بهداش��ت وظیفه درمانی،
وزارت آم��وزش و پ��رورش وظیف��ه
خدم��ات تحصیل��ی و در نهایت وزارت
رفاه باید وظیفه ارائه خدمات رفاهی به
این افراد و خانوادههایش��ان را برعهده
داشته باشد».
دانش��ور با انتف��اد از اینک��ه مهمترین
چالش در حال حاضر در س��طح رفاهی
اس��ت ،گفت« :س��ازمان بهزیس��تی با
مش��کالت کمب��ود فضا روبرو اس��ت و
نمیتواند ک��ودکان کار را س��اماندهی
کند ،زیرا از ظرفیتهای کافی برخوردار
نیست و ایجاد این ظرفیتها احتیاج به
منابع مالی دارد».
دانش��ور افزود« :بیش��تر ک��ودکان کار
دچار س��وء تغذیه هستند و درصد قابل
توجه��ی از آنها مبتال ب��ه بیماری ایدز
بوده و وضعیتشان باید کنترل شود».
او تصری��ح ک��رد« :در ح��وزه کاه��ش
آس��یبهای اجتماعی و بهویژه کودکان
کار ،س��ازمانهای مردمنه��اد ظرفیت
بالقوهای دارند که باید از این پتانس��یل
و ظرفیت آنها به نحوه مطلوب استفاده
کرد».
دانش��ور با انتقاد از نادیده گرفتن نقش
س��ازمانهای مردمنهاد در س��الهای
گذش��ته اظه��ار ک��رد« :متاس��فانه در
س��الهای اخی��ر آنچن��ان ک��ه باید از
پتانسیل سازمانهای مردمنهاد استفاده
نش��ده اس��ت و هر جا دولت مردان کم
آوردهان��د ،فقط در ح��رف گفتهاند باید
ازNGOها بهره گرفت».
دانش��ور با ارائ��ه توصیههایی برای حل
معض��ل ک��ودکان کار و خیابانی اظهار
کرد« :برای ح��ل پدیده کودکان کار و
خیابانی باید چند کار اساسی انجام داد
که از آن جمل��ه میتوان به تهیه بانک
اطالعاتی از آنها اشاره کرد».
او تاکید کرد« :س��امانه اشاره شده باید
ب��ه روز بوده و در این بی��ن میتوان از
ظرفیت و ت��وان س��ازمانهای مردمی
استفاده کرد».
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 ۱۸عمل بر مچ پای نوزاد

من هروئینی به دنیا آمدم
به خورد جنینی ه��م میرفت که آرام
آرام داش��ت با هروئین و شیش��ه شکل
میگرفت .درد که با خماری قاطی شد
و پیچید توی تمام بدن مونا وقتش بود
که نوزاد معتاد به دنیا بیاید.

همین حوالی

فریاد کش�ید ،مانند همه نوزادانی
که به س�بک خودش�ان به زندگی
سلام میکنند .توی دس�تهای
پرس�تار بیتاب�ی میک�رد ،ام�ا نه
برای آغ�وش م�ادر؛ وحیده بیش
از ش�یر نیاز به هروئین داش�ت .او پای یک معتاد در میان است
معتاد به دنیا آمده بود.
وحی��ده حت��ی رم��ق فری��اد زدن هم
نداش��ت ،تنها یک ناله کوتاه و سکوت
بیمارستان ،خانه من است
کبودی انگار از پیشانیاش سر خورده و کشداری که تیم پزش��کی را به هراس
رسیده بود به انگشت کوچک پای نوزاد .انداخته ب��ود .جثه غیرع��ادی کوچک
جای دستهای پدر با رد سیگار قاطی نوزاد و آسیبهای جدی باعث شد پای
شده و همه جای بدنش پیشروی کرده موسس��ات نیکوکاری به میان کش��یده
ب��ود .وحیده را این بار ،نه به خاطر این شود.
کبودیه��ا که به دلیل تش��نج به مرکز رقیه موسوی ،مددکار اجتماعی موسسه
طب��ی ک��ودکان آورده بودن��د .ضربات نیک��وکاری مهرآفری��ن ،میگوید« :به
سختی که به س��ر نوزاد وارد شده بود ،دلیل سوءمصرف مواد و تغذیه نامناسب
م��رگ را به کودک نزدی��ک کرده بود؛ مادر ،نوزاد با مشکالت متعددی در بدو
مرگ!  ۱۵روز کما و تش��نج ،شکستگی تولد رو به رو ب��ود .حال نوزاد در زمان
م��چ پا ،نیاز به هروئی��ن و  ،...در مقابل وضع حم��ل مونا به ح��دی وخیم بود
که تیم پزش��کی با موسس��ه مهرآفرین
بدن بیرمق نوزاد چند ماهه.
تم��اس گرفت و عنوان کرد نوزاد متولد
پدر ،مادر ،ما متهمیم
زندگ��ی وحی��ده از وحی��د و مونا آغاز ش��ده ش��رایط مناس��بی ندارد و بدون
ش��ده بود؛ زن و مرد جوانی که زندگی حمایتهای الزم از بین میرود».
شیشهایش��ان را ب��ا کارتنخواب��ی در سرپناهی که وحیده هبه کرد
بوس��تانهای جنوب ته��ران آغاز کرده پ��در و مادر وحیده در حالی از س��وی
بودن��د و بعد از دس��تگیری و به اصرار موسس��ه نیکوکاری مورد مصاحبههای
هم ،به عقد یکدیگ��ر درآمدند .حاصل متعدد قرار میگیرند که نوزادشان۱۸ ،
صبح تا شب جس��توجو و پرسه زدن بار برای رفع مش��کلی در مچ پا جراحی
در می��ان زبالهها ،چند هزار تومانی بود ش��ده اس��ت .با تالش تیم پزش��کی و
که نیمه ش��بها دود میشد و نه تنها انجام جراحیهای مختلف ،وحیده زنده
خماری زوج ج��وان را میگرفت ،بلکه میماند و از اعتیاد فاصله میگیرد.

موس��وی ادامه داد« :بعد از مصاحبه با
مونا و همسرش ،به دلیل اینکه این زوج
جوان سرپناه مناسبی نداشتند ،در یکی
از مس��افرخانههای تهران اس��کان داده
ش��دند و وحیده هم به آنها سپرده شد.
پس از تامین نیازهای اولیه و هماهنگی
با ش��هرداری تهران خان��های برای این
خانواده تهیه ش��ده و آنها از مسافرخانه
به خانه جدیدشان نقل مکان کردند».

نوزاد موادفروش ،چند؟

به ج��ای زبالهگردی میت��وان راههای
دیگری هم برای کس��ب درآمد انتخاب
ک��رد؛ این فکری اس��ت که ذهن مونا و
وحید را قلقلک میدهد؛ وحیده دوباره
معتاد میش��ود و بیش از ش��یر به دود
هروئین نیاز پی��دا میکند ،بعد با تمام
معصومیت��ش تبدیل میش��ود به ابزار؛
ابزاری برای جابهجایی مواد .طمع پول
بیش��تر این بار اندیشه فروش کودک را
ب��ه ذهن وحید م��یآورد .چند خریدار
پی��دا میش��ود و توافقه��ای اولیه هم
انجام میشود ،اما  ...مصرف باالی مواد
مخدر و ترکیب م��واد مختلف صنعتی
زوج ج��وان را بی خود ک��رده و وحیده
میزبان رفتاره��ای پرخطر والدین خود
شده است.
م��ددکار اجتماعی موسس��ه میگوید:
«به دلیل سرکش��یهای متع��دد انجام
گرفته از خانواده معتاد وحیده ،اقدامات
قانون��ی برای گرفتن ن��وزاد از آنها آغاز
شده است».
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مرد معتاد ،خانه و همسر خود را به آتش کشید

تالش برای جراحی صورت زن بیخانمان

همین حوالی

 ۱۳س�اله بود که پس از ترک تحصیل ،به اجبار پدر به
همسری مردی درآمد که چهار سال از او بزرگتر بود.
پدرش بر سر بساط ،بساط عقد او را چید و دخترش را
به همسری پسری درآورد که او نیز معتاد بود.
س��میرا با وارد ش��دن به زندگی ،اعتیاد را نیز تجربه کرد .او
معتاد شد تا بتواند بد خلقیهای همسرش را تحمل کند .این
ش��رایط اما چندان دوام نداشت زیرا او به اجبار ازدواج کرده
بود و دوس��ت داش��ت با خارج ش��دن از این زندگی ،شرایط
جدیدی را تجربه کند .پس از به دنیا آوردن دومین فرزندش،
آنها را ترک و راهی خانه پدری میشود.
پ��س از حدود یک س��ال ،بار دیگر با م��ردی ازدواج میکند
که او نیز معتاد اس��ت .این بار او مصرف شیش��ه ،هروئین و
ک��راک را آغاز میکند و زندگیاش ب��ا مصرف مواد صنعتی
پی��ش میرود؛ زندگی که باز ه��م دوام چندانی ندارد .او این
بار اختالفات ش��دیدتری ب��ا همس��رش دارد .اختالف میان
آن دو ی��ک روز تا حدی پیش میرود که همس��رش تصمیم
میگیرد با ریختن بنزین و به آتش کشیدن خانه ،سند مرگ
سمیرا را امضا کند .پس از مشاجرهای سخت ،مرد با ریختن
بنزین خانه و همس��رش را به آتش میکش��د .س��میرا دچار
س��وختگی  ۶۰درصد شده و پس از یک ماه که در کما بوده
است ،از بیمارس��تان مرخص میشود .پس از خارج شدن از
بیمارس��تان ،او تصمی��م میگیرد اعتی��ادش را ترک کند اما
اکنون نه تنه��ا خانهای برای زندگی ن��دارد بلکه هزینههای
درمانش نیز بسیار زیاد است.
عاطف��ه کیااحمدی ،م��ددکار اجتماعی موسس��ه نیکوکاری

مهرآفری��ن ،توضیحات بیش��تری در رابطه ب��ا وضعیت حال
حاضر سمیرا میدهد.
او در این رابطه میگوید« :سمیرا پذیرفته است که اعتیاد را
ت��رک کند؛ به همین خاطر مقدمات حضور او در کمپ ترک
اعتیاد فراهم ش��ده اس��ت .او پیش از این کراک و هروئین را
ترک و در حال حاضر تنها شیشه مصرف میکند .هزینههای
ترک اعتیاد او تامین ش��ده و در این رابطه با مش��کل مواجه
نیستیم».
کیااحمدی با اشاره به سوختگی شدید سمیرا میگوید« :در
حادثه آتشس��وزی ،سمیرا دچار سوختگی  ۶۰درصد شده و
عالوه بر صورت ،بدن او نیز تا حدود زیادی دچار س��وختگی
ش��ده است .به همین خاطر برای درمان او نیاز به کمکهای
خیرین داریم».
وی ب��ا بیان اینکه خانواده س��میرا حاضر ب��ه نگهداری از او
نیس��تند ،میگوید« :س��میرا اکنون  ۳۵ساله است و با آتش
گرفت��ن خانهاش جای��ی را برای زندگی ن��دارد .ضمن اینکه
اکنون مادر او نیز حاضر به حضور دخترش در خانه نیس��ت،
زی��را پس از فوت همس��رش ،ب��ار دیگر ازدواج کرده اس��ت.
س��میرا مدتی را با مادربزرگش زندگی میکرده است ،اما او
نیز اکنون حاضر به پذیرش نوهاش نیست».
کیااحمدی با بیان اینکه صورت س��میرا نیاز به جراحی دارد،
میگوید« :به سمیرا قول دادهایم که در صورت ترک اعتیاد،
مقدم��ات عمل جراحی او را فراهم کنیم و امیدوار هس��تیم
بتوانیم با کمک خیرین ،ش��رایط را به گونهای رقم بزنیم که
این کار انجام شود».

فصلنامه داخلی موسسه نیکوکاری
مهرآفرین پناه عصر

24

حسین دیگر فلج نمیشود
حسین هشت ساله ،به همت مهرآفرینان جراحی شد .او
که به علت عارضهای مادرزادی دچار خمیدگی عمیق از
هر دو پا شده بود ،در صورت عمل نشدن به زودی توان
حرکت خود را از دس��ت میداد .خانواده حسین ،که با
کمکهای کمیته امداد و اهالی روستای خود در استان
مرکزی زندگ��ی میکنند ،امکان پرداخ��ت هزینههای
باالی درمان پس��رک را نداش��تند .در چنین ش��رایطی
ما از ی��اوران مهرآفرین ،طلب ی��اری کردیم و به لطف
مهرآفرینان ،مبلغ الزم برای جراحی حسین تامین شد.
اکنون عمل جراحی روی هر دو پای حسین انجام شده
و حال عمومی او رضایتبخش اس��ت .درمان حس��ین
کماکان و تا بهبودی کامل ادامه خواهد داشت.

کودکان مهرآفرین به تماشای فیلم کمدی
خوب ،بد ،جلف رفتند
اخبار مجموعه

به دعوت مدیریت س��ینما میالد و یکی از یاوران خوب
مهرآفری��ن ۴۰ ،نفر از کودکان مددجو برای تماش��ای
فیل��م کمدی خوب ،بد ،جلف به س��ینما میالد میدان
ش��هدا رفتند .بچهه��ا ،که در رده س��نی دبس��تان تا
دبیرس��تان بودند ،با هیجان زیادی وارد س��الن سینما
ش��دند .پس از ش��روع فیلم صدای قهقه بچهها سالن
سینما را لبریز از شادی کرده بود .در زمان دیدن فیلم
با س��اندویچ و نوش��ابه از بچهها پذیرایی ش��د .از آقای
وحی��د روحانی ،مدیریت س��ینما می�لاد ،که بچههای
مهرآفرین را به تماش��ای این فیلم شاد مهمان کردند و
همچنین ،خانم مژده رزی برای پذیرایی نهایت تش��کر
و قدردانی را داریم.

گوشهای یاسین هم میتواند ترنم
آوای پرنـدگان را بشنـود

یاسین ،کودک مشهدی ،که با بیماری ناشنوایی و فلج مغزی دست به گریبان بود ،با حمایت یاوران عزیز و
همیاران همیشگی مهرآفرین و دعای خیر نیکوکاران صاحب سمعک فوق دیجیتال شد و در حال دریافت
خدمات گفتار درمانی هم است.
از این پس یاسین با کمک دستهای سخاوتمند شما همانند بقیه کودکان قادر به تکلم و نوشتن است.

فصلنامه داخلی موسسه نیکوکاری
25
مهرآفرین پناه عصر

امیرصدرا به یاری مهرآفرینان سالمتیش
را به دست آورد

امیرصدرای چهار ساله ،به یاری شما مهرآفرینان سالمتش
را دوب��اره به دس��ت آورد .امیرصدرا تحت جراحی پیوند
کبد قرار گرفت و اکنون وضعیتش رضایتبخش اس��ت.
هزینه این پیوند را یاوران خوب مهرآفرین تامین کردند.
همچنین به کمک ش��ما برای امیرص��درا و خانوادهاش،
خانهای اجاره کردیم و آنها اکنون در ش��رایطی بس��یار
بهتر از قبل زندگی میکنند.

تمامی مددجویان مهرآفرین در آستانه
عید نوروز ،بسته خواربار دریافت کردند

کودکان مهرآفرین به شهر بازی و سینمای
کوروش رفتند
 ۱۱نفر از کودکان مهرآفری��ن به دعوت یکی از یاوران
به ش��هر بازی و س��ینمای کوروش رفتند .بچهها ابتدا
به سمت ش��هربازی هدایت شدند و بعد از چند ساعت
بازی پر هیجان ،با انواع ش��کالت ،بیس��کویت و آبمیوه
پذیرایی ش��دند .سپس در سینمای مجتمع به تماشای
فیلم ش��اد مبارک نشس��تند و بعد از گذراندن لحظاتی
ش��اد و اتمام فیلم ،برای صرف ناهار به رستوران رفتند.
در انتها لباسهای عیدی که برای بچهها تهیه شده بود
به آنها هدیه شد .از خانم نهال ربیعی بابت برگزاری این
برنامه زیبا بینهایت ممنون و قدردانیم.

اخبار مجموعه

این بستهها ش��امل اقالم غذایی از قبیل :برنج ،گوشت،
ماكاروني ،حبوبات ،تن ماهي ،چاي ،قند و ش��كر است
ک��ه در واپس��ین روزهای اس��فند ماه س��ال قبل میان
تمام مددجویان تهران و ش��عب مهرآفرین توزیع ش��د.
همچنی��ن وجود اقالم ضروری جه��ت خانه تکانی عید
مانند مواد شوینده و بهداشتی و ضروریات جشن نوروز
همچون آجیل و لباس نو در این بسته عیدانه ،خوشحالی
خانوادههای تحت پوش��ش مهرآفرین را دوچندان کرد.
بس��یاری از این مددجویان در تهی��ه بدیهیترین لوازم
عید نوروز با مش��کل مواجهند و با دریافت بس��تههای
مهرآفرین ،شادمان شدند.
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معاینه و درمان دندانهای کودکان
تحت پوشش موسسه مهرآفرین
کانون جوانان مهرآفرین اقدام به شناسایی و غربالگری
کودکان تحت پوششی که نیاز به اقدام و درمان فوری
دندانپزشکی دارند ،کرد.
هزینههای دندانپزش��کی از نظر بس��یاری از مردم «گران»
هس��تند .واقعیت این اس��ت که بس��یاری از م��ردم از عهده
هزینهه��ای دندانپزش��کی برای نگه��داری دندانهای خود
برنمیآیند .در حال حاضر س��طح درآمد عمومی در کش��ور
پاس��خگوی تعرفههای موجود نیس��ت و وزارت بهداشت نیز
خدمات دندانپزش��کی را در ردیف خدمات لوکس و زیبایی
قرار داده اس��ت ،شاید از همین رو است که بیشتر شهروندان
رغبت��ی به مراجعه ب��رای معاینه و جلوگیری از پوس��یدگی
دندانهای خود نشان نمیدهند.

در این میان کودکان و نوجوانان به ویژه کودکان کار و خیابان،
که از اقشار کم درآمدتر هستند ،نیز بسیار آسیبپذیر هستند.
مددکاران اجتماعی موسس��ه بارها با درخواست کمک جهت
درمان ،از سوی والدین کودکان روبرو شدهاند.
در این راس��تا کانون جوانان مهرآفرین با همراهی ،مساعدت
و پیگی��ری ی��اور محترم جناب آق��ای حاج��ی و جمعی از
دندانپزش��کان محترم و خیر ،اقدام به شناسایی و غربالگری
ک��ودکان تحت پوشش��ی که نی��از به اق��دام و درمان فوری
دندانپزشکی دارند ،کرد .بعد از مرحله غربالگری با همراهی
این دندانپزش��کان مهربان ،طی چندین جلس��ه مس��تمر،
اقدامات درمانی تخصصی به شکل کامال رایگان ،برای کوکان
کار و خیابان انجام گرفت.

اخبار مجموعه

الزم به ذکر است طرح شناسایی و درمان دندانهای کودکان تحت پوشش موسسه
در صورت همراهی دندانپزشکان مهربان در طول سال  ۱۳۹۶ادامه خواهد داشت.

فصلنامه داخلی موسسه نیکوکاری
27
مهرآفرین پناه عصر

ف
ه
ر نگ
بیمارستانی برای کودکان معتاد
جشن بزرگداشت معلمان مهرآفرین
«کیمیا» قربانی جنایتهای سیاه ناپدری
پیر امیدیار؛ ثروتمند ،کارآفرین و خیر جهانی
فروش نوزاد در کنار سطل زباله
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م سنو سال
تازهترین اقدامات وزارت بهداشت برای درمان معتادان ک 

بیمارستانی برای کودکان معتاد

گزارش

«ما در ش�ش بیمارستان تخصصی
کودکان ،مراکز درم�ان اعتیاد این
گروه س�نی را به ش�کل آزمایشی
راهان�دازی کردهای�م ک�ه خدمات
آن از طری�ق گروهه�ای تخصصی
روانپزش�کی ،متخصص�ان کودک
و نوج�وان و روانشناس�ان ارائ�ه
میش�ود .ارزیابی ای�ن مراکز به ما
نش�ان میده�د ک�ه میتوانیم این
برنامه را در حوزه س�ایر دانشگاهها
نیز گسترش دهیم».
اینها بخش��ی از س��خنان علی اسدی،
مع��اون دفتر س�لامت روان ،اجتماعی
و اعتیاد وزارت بهداش��ت ،در نشس��ت
خب��ری خود درباره ایج��اد مراکز ترک
اعتیاد کودکان است.
پیش از این بع��د از تولد کودک معتاد
ی��ا مراجع��ه مراک��ز اجتماع��ی ب��رای
بس��تریکردن کودک معتاد مس��ائل و
مش��کالت بسیاری بیمارس��تانها را از
پذی��رش ک��ودک معتاد من��ع میکرد
و هر س��ال ب��ا این زنگ خط��ر ،که به
تعداد کودکان معتاد افزوده میش��ود،
ایج��اد مرک��زی برای حل ای��ن بحران
بهشدت احساس میش��د و حاال ایجاد
مراکز ت��رک اعتیاد کودکان در ش��ش
اس��تان کشور بارقه امیدی برای فعاالن
اجتماعی حوزه کودکان خواهد بود.
طراوت مظفریان ،مسئول طرح مادرانه
جمعيت دانش��جويي مردمي امام علي
(ع) ،درب��اره وضعی��ت ک��ودکان معتاد
و نحوه بس��تری آنها در بیمارس��تانها
گف��ت« :تا پیش از این ما با مش��کالت
زیادی دس��تو پنجه ن��رم میکردیم.
مهر ماه س��ال گذش��ته بود ک��ه برای
گرفتن پذیرش و بس��تری یک کودک
معتاد ،تمامی اتاقهای وزارت بهداشت
و بیمارس��تانها را زی��ر و رو کردی��م و
متأسفانه پذیرش اتفاق نمیافتاد».
او ادامه داد« :تا یکس��ال و نیم پیش

یکی ،دو بیمارس��تان ما را برای بستری
بچهه��ای معت��اد همراه��ی و بهعنوان
مس��مومیت آنها را پذی��رش میکردند
و بیمارس��تان لقمان ته��ران هم البته
همیش��ه همکاری میکند ،ولی بعد از
مدتی رفتارها سلیقهای شده بود .چون
آنها بودجه نداشتند و امکانات این نوع
از درمان هم برایش��ان تعریف نش��ده
بود و همکاریها قطع شد .دقیقا همان
زمان که همکاران ما به بیمارس��تانها
مراجعه میکردند ،به آنها اعالم شده بود
قرار است ش��ش مرکز به شکل پایلوت
ش��روع به فعالی��ت کنند و ای��ن اتفاق
ج��ای خوش��حالی دارد .در دورهه��ای
قبل��ی ،ما با یک بچ��ه حرف میزدیم و
او را وادار میکردی��م برای درمان با ما
به بیمارس��تان بیاید .او قبول میکرد،
اما بیمارستان بچه را پذیرش نمیکرد.
ی��ک روز ،دو روز ،س��ه روز ک��ودک را
نگه میداش��تیم ،اما روز چهارم او فرار
میکرد .ح��اال اگر این مراک��ز فعالیت
خ��ود را هر چهزودتر آغاز کنند ،ما هم
نفس راحتی میکشیم».
س��ال  ١٣٩١بود که سازمان بهزیستی
کش��ور اع�لام ک��رد ١٧/٣« :درص��د
کودکان��ی ک��ه در معرض آس��یبهای
اجتماع��ی قرار دارن��د ،حداقل یکبار
الکل مصرف کرده بودند و هفت درصد
آنها مصرف روزانه داش��تند ٢٣ .درصد
این کودکان حداقل یکبار مواد مخدر
یا مح��رک مصرف ک��رده بودن��د٥٦ .
درصد ک��ودکان ،مصرف مواد را قبل از
 ١٤س��الگی آغاز کرده بودند» .درست
یک سال بعد و در  ١٣٩٢دانشگاه علوم
بهزیس��تی و توانبخش��ی ب��ا انجام یک
طرح تحقیقاتی درباره  ٢٨٩کودک کار
و خیابان ش��هر تهران اعالم کرد« :ماده
مصرفی کودکان مورد مطالعه در شش
ماه منتهی به تحقیق ٢٦ ،نفر سیگار٩ ،
نفر قلیان ،هفت نفر الکل س��فید ،پنج

نفر اکس و شیشه ،هفت نفر تریاک ،دو
نف��ر متادون و یک نفر هروئین و کراک
بوده است».
علی اسدی ،معاون دفتر سالمت روان،
اجتماع��ی و اعتی��اد وزارت بهداش��ت،
درباره آخرین وضعیت راهاندازی مراکز
درمان اعتیاد اعالم کرد« :ما به ش��کل
پایلوت در شش بیمارستان کشور طرح
درمان کودکان معت��اد را اجرا کردهایم
و این طرح به ش��کل آزمایشی در حال
اجراست .دلیل اینکه به شکل آزمایشی
ط��رح را به اجرا درآوردهایم این اس��ت
که ببینی��م چند درصد کودکان نیاز به
بستری در بیمارس��تانها دارند و چند
درصد آنها به شکل سرپایی و با مراجعه

به روانش��ناس کودک در بیمارس��تان
مورد درمان قرار خواهند گرفت».
او ادامه داد« :مس��ئله اصلی در درمان
اعتی��اد ک��ودکان ،بح��ث رواندرمانی
اس��ت و اگ��ر مرکزی بخ��ش اعصاب و
روان کودکان داش��ته باش��د و پزشک
روانش��ناس ک��ودک و همچنی��ن
روانپزش��ک در بیمارس��تان مس��تقر
باش��ند میتوانن��د ب��ه ک��ودک معتاد
خدمات بدهند».
او در پاس��خ به این س��ؤال که در کدام
اس��تانها این مراکز تأس��یس شدهاند،
افزود« :در استانهاي کرمان ،خراسان
رضوي ،خراس��انجنوبي و سیستان و
بلوچس��تان این مراکز به شکل پایلوت
آغاز ب��ه کار کردهان��د و در صورتی که
نیاز به آنها در این ش��هرها و اس��تانها
احساس ش��ود آنها به شکل دائمی کار
خود را ادامه خواهند داد».
اسدی همچنین در پاسخ به این سؤال
که وضعیت مراکز ترک اعتیاد کودکان

در تهران چگونه است نیز تصریح کرد:
«در تهران اگر بر فرض ش��ما با کودک
معتاد به بیمارستان حضرت علیاصغر،
که بیمارس��تان کودکان است ،مراجعه
کنی��د که دارای بخ��ش اعصاب و روان
است ،به مش��کلی برخورد نمی کنید و
آنها به شما خدمات ارائه می دهند».
او ادامه داد« :یکی از برنامههای دیگری
که به ش��کل ج��دی دنبال میش��ود،
درم��ان اعتیاد در مادران باردار اس��ت.
بیش��تر آنها جزو زنان ویژه محس��وب
میشوند که بعد از بارداری ،نوزاد خود
را در بیمارس��تانها رها میکنند .ما در
س��ال  ۹۵توانس��تیم از رها شدن بیش
از هزار ن��وزاد ،که م��ادران آنها اعتیاد
داش��تند ،جلوگیری کنی��م ،به همین
منظ��ور به محض تول��د ،درمان مادر و
مراقبت از نوزاد شروع شده است».
او در پایان خاطرنش��ان کرد« :مس��ئله
اصل��ی در درمان اعتی��اد کودک ،بحث
روانپزش��کی اس��ت ،ک��ودکان معتاد
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برای حل مش��کل خود نیاز به جلسات
متعدد روانکاوی دارند .بههمیندلیل
بیمارس��تانهایی که فاقد روانش��ناس
کودک و روانش��ناس مس��تقر هستند
از پذی��رش ک��ودکان معت��اد امتن��اع
میکنند».
به گفت��ه روانشناس��ان ک��ودک٦٠ ،
درص��د کودکانی که با اعتی��اد به دنیا
میآین��د به دارو نی��از ندارن��د .تنها با
مراقبته��ای وی��ژه نظی��ر ک��م کردن
ن��ور و درمان بیقراری ،آنه��ا را درمان
میکنن��د ،اما  ٤٠درصد ک��ودکان که
عالئم ش��دید اعتیاد دارند نیاز دارویی
آنها اعالم میشود و با مورفین خوراکی
که به نوزاد داده میش��ود و روز بهروز
دوز آن کم میش��ود ،دوره ترک اعتیاد
کامل میش��ود .مس��ئله اصلی پس از
ت��رک ،نگهداری و مراقب��ت از کودکان
اس��ت .ترککردن تنها راهحل کودک
معت��اد نخواهد ب��ود و باید برای آن نیز
چارهای اندیشید.
گزارش
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جلسه آموزشی رفتار صحیح با فرزندان برگزار شد

زیر پوست شهر

جلس�ه آموزشی مادران مهرآفرین با حضور جمعی
از مددجویان موسسه برگزار شد ۴۵ .نفر از مادران
مهرآفری�ن در جلس�های ب�ا عنوان آم�وزش رفتار
صحیح والدین با فرزندان و توانایی تصمیمگیری و
حل مساله ،شرکت کردند.
سخنران جلس��ه دکتر مهدی اسماعیلی،
متخص��ص س�لامت روان ،در ابتدا
بحث را با موضوع سهم خانواده
در رواب��ط و رون��د زندگ��ی
فرزن��دان آغ��از ک��رد .او
س��پس به پرس��شهای
م��ادران در خص��وص
مه��ارت فرزندپ��روری
پاس��خ داد و از آنه��ا
در م��ورد عوامل موثر
در رش��د فرزندانشان
سواالتی پرسید.
دکتر اس��ماعیلی در مورد
انواع روشهای فرزندپروری
و آث��ار س��و ه��ر ی��ک از این
روشه��ا نکاتی را مط��رح کرد .او
س��اختار رفت��اری خانوادهه��ا در مقابل
فرزندان را به چهار دس��ته تقس��یم ک��رد و گفت:
«در خانوادههایی با کنترل زیاد و محبت کم ،سختگیری
زیاد اس��ت و روح آزادی در فرزن��دان از بین میرود .آنها
اعتم��اد به نفس کافی ندارند و در تصمیمگیریهای مهم
ناتوان عمل میکنند .برعکس ،در خانوادههایی با کنترل
ک��م و محبت زیاد ،فرزندان لوس بار میآیند و رفتارهای

ضداجتماعی یا مجرمانه از آنها س��ر میزند ».او در ادامه
به خانوادههایی اش��اره کرد که کنترل کم و محبت کمی
در قب��ال فرزندان خود دارند و توضیح داد« :فرزندان این
خانوادهه��ا دچار خ�لا عاطفی و هیجانی میش��وند و در
آینده نمیتوانند زندگی زناش��ویی موفقی داشته باشند».
به اعتقاد این روانش��ناس ،بهترین شیوه
فرزندپروری متعلق به خانوادههایی
است که کنترل کافی و محبت
کاف��ی دارند .فرزن��دان این
خانوادهها به موقع تشویق
یا تنبیه میش��وند و از
محب��ت و توجه کافی
برخوردارن��د .بخ��ش
عمدهای از جلس��ه نیز
ب��ه پرس��ش و پاس��خ
در خصوص مس��ائل و
ناهنجاریه��ای رفتاری
فرزندان و والدین سپری
شد و دکتر اسماعیلی باصبر
و حوصله مادران را راهنمایی
کرد .به دلیل استقبال مددجویان
از مباحث مطرح ش��ده ،قرار بر این شد
که این جلس��ات در آینده نیز تداوم پیدا کند .در
انتهای جلس��ه به شرکتکنندگان مایع ضد عفونیکننده
دس��ت اهدا شد .از جناب آقای دکتر مهدی اسماعیلی به
دلیل حضور صبورانه و مهربانانه در این جلسه ،صمیمانه
ق��در دانی��م و از فرهنگس��رای اخالق جه��ت در اختیار
گذاشتن سالن اجتماعات ،ممنون و سپاسگزاریم.

رضوانه را به زندگی بازگرداندیم
جراحیهای متعدد پالستیک که روی پوست رضوانه انجام شده ،تا حد زیادی موفقیتآمیز بوده است.
این دختر  ۱۷س�اله ،که در اثر س�وختگی ناش�ی از حادثه رانندگی ،دچار جراحات ش�دیدی در ناحیه
صورت و گردن ش�ده ب�ود ،با کمک مهرآفرینان تح�ت عمل جراحی زیبایی ق�رار گرفت .همچنین به
خانواده رضوانه امکانات معیشتی و واریزی ماهیانه اختصاص داده شد.
از یاوران پرمهرمان بابت حمایت از این دختر آسیب دیده سپاسگزاریم.
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دانشآموزان کوشا و نمونه مهرآفرین
مهمان برنامه زنده تهران دابشو شدند
پنج نفر از دانشآموزان کوش�ا و نمونه
مهرآفری�ن ب�ه برنامه زن�ده و پر
هیجان تهران دابشو رفتند.
ای��ن دانشآموزان ب��ا حمایت
ی��اور گرامی ،خان��م گواجی
ب��ه برنامه زنده و پر هیجان
تهران دابشو رفتند.
بچهها که در قس��مت وی
آی پی حضور داش��تند ،با
توجه خاصی از سمت گروه
تهران دابش��و و سرپرس��ت
گروه هومن خیاط به تماشای
کارتون نشستند.
آنها هنگام تماشای کارتون و دوبله

زنده این گروه با هیاهوی زیاد دست میزدند
و ابراز شادمانی میکردند.
بعد از پایان برنامه هم نقاشیهای
قشنگی برای این گروه هنرمند
کشیدند و به همراه شاخه گل
به آنها هدیه کردند.
در انته��ا هدایای��ی از طرف
خان��م ماه��ان گواج��ی به
کودکان مهرآفرین داده شد
که هدیه دختران عروس��ک
و هدیه پسران لباس فوتبال
بود.
بچهها بعد از پذیرایی با خاطرهای
ش��اد و زیب��ا ،ب��ه خانههایش��ان
بازگشتند.

با نگاه خستهات کدام درد را
حرف میزنی؟
با سکوت تلخ خویش
بازگوی لحظهی کدام شیونی؟
کودکم!
دزد لحظههای کودکانهات
که بود؟
ثری��ا دخترک نه س��اله،
صبحه��ا ک��ودک اس��ت
و کودک��ی میکن��د و به
مدرسه میرود.
عصره��ا بزرگ میش��ود و با
دستفروش��ی در خیابانه��ای
دودآل��ود ته��ران و در هنگام��ه
حریصان��ه بالغ��ان و عاقالن ش��هر و در
غی��اب پدر معتاد ،با دس��تهای کوچکش روزی

به خانه میبرد ،روزی خود ،مادر و پنج برادر و
خواهر کوچکش را.
دخترک ماهها درگیر درد ش��کمی
ب��ود و نی��از مبرم ب��ه جراحی
داش��ت .م��ادر ت��وان تامین
هزینههای درمان را نداشت.
م��ا (کان��ون جوان��ان
مهرآفری��ن) بناب��ر نق��ش
انسانی و حرفهای ،حمایت
از ثری��ا ک��ودک کار را ب��ر
خود وظیفه دانستیم .اکنون
ثری��ا ب��ا انجام عم��ل جراحی
موفقیتآمی��ز در کمال صحت و
سالمت به تحصیل ادامه میدهد.
به امید روزهای روشن؛ روزهایی که همه
کودکان کودکی کنند ...

زیر پوست شهر

لحظههای کودکانهاش با دستفروشی در خیابانهای تهران میگذرد
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جشن بزرگداشت معلمان مهرآفرین

زیر پوست شهر

جش�ن روز معلم ب�ا حضور جمعی از ی�اوران معلم
مهرآفرین در فرهنگسرای شهر برگزار شد.
فاطمه دانش��ور ،موسس و مدیرعامل موسسه ،در ابتدای
مراس��م از حض��ور و هم��کاری معلم��ان در فعالیتهای
نیک��وکاری مهرآفرین قدردانی ک��رد و گفت« :امروز که
بیش از نه هزار مادر و کودک در نمایندگیهای سراس��ر
کش��ور تحت حمای��ت مهرآفرین قرار دارن��د ،ما بیش از
ه��ر زمان دیگری ش��اهد رش��د فکری
و تغیی��رات مثبت ای��ن بچهها
هس��تیم .اگر در سال ۸۵
آرزوی کودک مددجو،
داش��تن س��بدی
میوه ب��ود ،امروز
آرزوی کودکان
م��ا در کانون
نخب��گا ن
فضان��ورد و
فیز یک��د ا ن
ن
ش��د
است».
ب��ه گفت��ه
دانشور ارتقای
س��طح دان��ش
ای��ن ک��ودکان
نشانه کاری است که
معلم��ان روی ذهن آنها
انجام دادهاند.
مدیرعام��ل مهرآفری��ن تاکی��د کرد:
«شغل شما شغل انبیاست؛ همه این را گفتهاند و شما
هم ش��نیدهاید ولی من این را در روند رشد بچهها دیده
و حس کرده ام .اینها وقتی تحت آموزشهای ش��ما قرار
میگیرند ،انسان دیگری میشوند».
دانش��ور اف��زود« :م��ا کارهای زی��ادی برایش��ان انجام
میدهیم ،لباس میخریم ،ارزاق میدهیم ،لوازم التحریر
میدهی��م؛ ول��ی کار اصلی را ش��ما انج��ام میدهید .ما
همه ای��ن کارها را انجام میدهیم ک��ه بچهها بیایند در
محضر شما بنشینند تا ش��ما معجزه خلق کنند .معجزه
ش��ما دگرگون ک��ردن ذهن این بچهه��ا و تبدیل آنها به
انسانهایی بزرگ است؛ همان انسانهایی که میخواهند

فضانورد و فیزیکدان شوند و خدا را چه دیدید ،شاید یک
روز بشنوید که به آرزوهایشان رسیدهاند».
در ادام��ه مراس��م مصطفي بيناکاش��انی ،مدی��ر اجرایی
موسسه مهرآفرین ،به ارائه آماری از فعالیتهای آموزشی
مهرآفری��ن پرداخت و گفت« :در س��ال  ۹۵حدود س��ه
ه��زار س��اعت کالس ش��امل کالسهای تقویت��ی برای
دانشآموزان تحت پوش��ش به همت شما عزیزان برگزار
شد که ارزش ریالی این کالسها پنج میلیارد
و  ۳۶۷میلیون ریال بوده و  ۸۵درصد
کالسه��ا موفقیتآمی��ز ب��وده
است».
او اف��زود« :مجموع��های
از کتابهای آموزش��ی
و فرهنگ��ی به همت
موسسات فرهنگی
همچ��ون قلمچی،
بنی هاش��م ،صفر
کلوی��ن ،جنگل،
گاج و کان��ون
پ��رورش فک��ری
ک��ودکان به ارزش
ی��ک میلی��ارد و
 ۸۰۰میلی��ون ری��ال
در اختی��ار ای��ن بچهها
ق��رار گرف��ت .همچنی��ن،
کالسه��ای کنکور ب��ه ارزش
ی��ک میلی��ارد و  ۲۴۰میلیون ریال
برای دانشآموزان برگزار شد».
کاشانی به بس��تههای لوازم التحریر که در مهر ماه سال
 ۹۵میان  ۱۵۰۰نفر از دانشآموزان مددجو توزیع شده،
اش��اره کرد و گفت « :ارائه این آمار برای این اس��ت که
بدانید ارزش کار ش��ما عزیزان رصد میشود و امیدواریم
در سال جدید هم ما را در ارتقای سطح مددجویان یاری
و همراهی کنید».
در انتهای مراس��م نیز پس از اجرای ش��عر و موس��یقی
توس��ط جمعی از نوجوانان تحت پوش��ش موسس��ه ،از
معلمان حاضر در س��الن به پ��اس تالشهای بیدریغ در
جه��ت آموزش کودکان بدسرپرس��ت و آس��یب دیده ،با
اهدای لوح تقدیر ،تشکر و قدردانی شد.
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کودکان مهرآفرین به تماشای باغ پرندگان رفتند

امیرعلی و امیررضا به یاری مهرآفرینان
تحت درمان قرار گرفتند

درمان مهران و مریم به یاری
مهرآفرینان ادامه دارد

امیرعلی و امیررضا ،که در اثر بیماری  cpبینایی،
ق��درت راه رفتن و قدرت تکلم خود را از دس��ت
داده بودند ،به یاری مهرآفرینان تحت درمان قرار
گرفتند.
این دو کودک ش��ش و هفت س��اله ،که با ابتال به
بیماری مادرزادی ،زندگی سراسر رنج و دردناکی
گذراندهاند ،اکنون به لطف یاوران کفشهای طبی
میپوش��ند و با تزریق آمپول شلکننده عضالت،
اندکی از توان حرکتی خود را به دست آوردهاند.

درمان مهران و مریم به یاری مهرآفرینان ادامه
دارد و هزین��ه داروهایش��ان به طور مس��تمر
توسط مهرآفرین تامین میشود .اکنون وضعیت
عمومی این خواهر و برادر خوب است و توانایی
حرکت و انجام کارهای ش��خصی خود را دارند.
همچنین برادر هشت سالهشان ،مجتبی ،تحت
عمل جراحی پا قرار گرفته و کامال بهبود یافته
اس��ت .از یاوران خوبمان ،ک��ه در بازگرداندن
س�لامت فرزن��دان این خانواده م��ا را همراهی
کردند ،سپاسگزاریم.

اخبار مجموعه

 ۳۷نف�ر از مددجوی�ان مهرآفری�ن روزی ش�اد و
پرهیجان را در باغ پرندگان تهران سپری کردند.
بچهه��ا ،که در ط��ول راه با ش��ادی وصفناپذیری درباره
پرندگان��ی همچ��ون عقاب و ط��اووس ب��ا یکدیگر بحث
میکردن��د ،از دی��دن محی��ط سرس��بز و
گلهای زیبای باغ پرندگان به وجد
آمدند .آنها با هیجان زیادی وارد
باغ ش��دند و ابتدا از پرندگان
ش��کاری همچ��ون عقاب
و جغ��د ش��اخدار بازدید
کردند.
پس��رهای گ��روه ب��ه
عقابه��ا عالق��ه زیادی
نشان میدادند.
پرندههای عظی��م الجثه
دیگر از قبی��ل کرکسها
نی��ز نظر بچهه��ا را به خود
جلب کردند .آنها از تماش��ای
پ��رواز کرکسها در قفس بس��یار
هیجانزده شدند و سپس با شاهینها
و پرندگان کوچک عکس یادگاری گرفتند.
در ادامه گروه به س��مت مکان سربس��تهای هدایت شد و
راهنما درباره تمام پرندگان زیبای باغ مانند طوطی ،مرغ
دریایی و شیال برای کودکان کنجکاو توضیح داد.

کودکان در ادامه مس��یر با قوه��ا ،پلیکانها و فالمینگوها
آش��نا ش��دند و راهنما در خصوصوضعی��ت زندگی این
پرندگان نکاتی را مطرح ک��رد .بچهها در زمان غذا دادن
به فالمینگوها با تش��ویق این پرندگان هیاهوی زیادی به
راه انداختن��د .از طاووسها نیز با اش��تیاق
میخواس��تند ت��ا پرهایش��ان را باز
کنن��د و باالخره طاووسها با باز
کردن پرهایش��ان ،شادی و
هیجان بچهها را چند برابر
کردند.
ای��ن گ��ردش مف��رح با
بازدید از شترمرغها ،به
پایان رس��ید و کودکان
توسط جمعی از معلمان
س��ختکوش ،که ی��اوران
مجموع��ه نیز هس��تند ،با
س��اندویچ و نوشابه پذیرایی
شدند.
از گ��روه معلمان عزی��ز ،خانمها
دیهیمج��و و محم��دی ،آق��ای کفاش
و بقی��ه بزرگ��وارن نهایت تش��کر را داریم .از
ش��هرداری منطقه  ۴برای فراهم ک��ردن امکان بازدید از
باغ پرندگان و از شهرداری منطقه ۱۲جهت تامین وسیله
ایاب و ذهاب سپاسگزاریم.
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هن�وز دل داغ�دار م�ادر «آتن�ا»
کوچول�و در پارسآب�اد اردبی�ل
آرام نگرفته و ش�وک حاصل از قتل
فجیع دخترک هفت س�اله در میان
افکار عمومی فرو ننشس�ته که این
ب�ار ماجرای دختربچه هفت س�اله
دیگری به نام «کیمیا» فاش شده که
قربانی جنایتهای سیاه ناپدریاش
شده اس�ت .پیکر رنجور او ،که طی
دو ماه دستکم  70بار مورد تعرض،
آزار و ش�کنجه مرد شیطانپرست
قرار گرفته اس�ت ،در پی نجات از
اس�ارتگاه ش�یطانی به بیمارستان
انتقال یافت
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کیمیای هفت ساله بارها از سوی ناپدریش مورد تجاوز قرار گرفت .او را به بیمارستانی
در تهران منتقل کردند .پزشک بیمارستان موضوع را اطالع میدهد .مددکاری برای
کیمیا پرونده درست میکند ،بهزیستی کیمیا را تحویل میگیرد و ....

«کیمیا» قربانی

دختر

جنایتهای سیاه ناپدری

هفت س
ال
ه
ا
ی
ک
ه
ب
ا
ر
ها از

سوی ن

اپدری
ش
م
و
ر
د
ت
ج
ا
و
ز قرار

ميشود .یکی از این رفتارهای عجیب
ق��رص خوابی اس��ت که هر ش��ب به
م��ادر کیمیا میداد؛ به ای��ن بهانه که
خوابی آرامتر داش��ته باشد .پدر ناتني
باره��ا (طب��ق گفت��ه کیمی��ا  ٧٠بار)
به او تجاوز كرده اس��ت .م��ادر از این
تجاوزه��ا بیاطالع بوده و درخواس��ت
دارد ب��ه قاضی بگوییم او (مادر کیمیا)
بیگناه اس��ت از آنجا ک��ه خواب مادر
کیمیا سنگین بوده و قرص خواب هم
میخورده ،بابک از این خواب سنگین
و مداوم سوء استفاده میکرده و به آزار
دختر هفت ساله میپرداخته است».
چن��د دقیقه بعد به اتاق باز میگردیم.
کیمیا هنوز عالقهای به صحبت کردن
ندارد ،اما وقتی م��ددکار با او صحبت
میکن��د عروس��کش را در آغ��وش
میگی��رد و با زبان کودکانه ش��روع به
تعری��ف ماجرایی میکند ک��ه بارها و
بارها تکرار کرده است.
دخت��رک معصوم به راحت��ي در مورد
نح��وه ارتباط ناپدری ب��ا خود توضيح
ميدهد و اين نشان از تكرار اين اتفاق
و پذي��رش اجباري (ب��ه دليل ترس از
تنبيه فيزيكي به وسيله شلنگ) دارد.
مادر نيز از زنداني شدن در خانه توسط
همسر ،مورد ضرب و شتم قرار گرفتن
و اجبار به استفاده از قرصهاي محرك
و خوابآور خود و دخترش صحبت

زیر پوست شهر

داس�تان آتن�ای هفت س�اله را همه برای چند لحظه پای صحبت و درددل
ش�نیدهاند .دخت�ر بچهای ک�ه برای
آب خ�وردن ب�ه مغ�ازهای رفت که مددکار کیمیا بنش��ینیم و جویای حال
صاحبش رسم مهربانی و انسانیت را دختر هفت ساله باشیم .دختری که این
از یاد برده بود و  ....هنوز داغ آتنای روزها لبخندش هم درد میکند.
پ�ارس آبادی س�رد نش�ده که خبر او اینط��ور صحبتهای��ش را ش��روع
آزار و اذیت جنس�ی دخترکی هفت میکن��د« :کیمیا هفت س��اله به همراه
س�اله در اس�تان البرز س�ر زبانها م��ادر و مادربزرگ��ش در ک��رج زندگي
افتاده اس�ت .دختری به ن�ام کیمیا ميك��رد ،پس از س��لب حضان��ت او از
که از طرف ناپدری مورد تجاوز قرار پدر واقعي (به دليل اعتياد شديد ،عدم
حمايت مالي و عاطفي فرزند و همس��ر،
گرفت.
آدرس روی کاغ��ذ را نگاه میکنم؛ طبقه آزار و اذي��ت جس��مي ،ضرب و ش��تم
دوم ،بخ��ش کودکان ،اتاق  .۱۰۳در اتاق کیمیا و م��ادرش و  )...حضانت كودك
باز و مددکاری موسس��ه مهرآفرین ،که به مادرش داده شده و پدر و مادر از هم
کارهای درمانی کیمیا را انجام میدهد ،جدا ميشوند.
کنار تختش نشس��ته اس��ت .عروس��کی ازدواج با معتاد شیطان پرست
صورت��ی رن��گ گوش��ه تخت افت��اده و رقیه موسوی ،مددکار موسسه نیکوکاری
دختری ،که نامش «کیمیاس��ت» ،آرام و مهرآفرین ،در ادام��ه میگوید« :پس از
بیصدا کنار عروس��ک خوابیده .انگار نه گذش��ت حدود يك س��ال ،مادر کیمیا،
انگار که دختری هفت ساله است و پر از ب��رای تامين مخ��ارج و دیگر حمايتها
انرژی .همساالنش یک جا بند نمیشوند ،ب��ا بابک ازدواج کرد که پنج س��ال از او
اما کیمیا نه تنه��ا حرف نمیزند و بازی کوچکتر بود .طبق بررس��يهای انجام
نمیکند بلکه با عروسک صورتی رنگش گرفته مش��خص ش��ده بابک ع�لاوه بر
هم قهر کرده است.
مصرف مواد مخدر (شيشه) ،داراي افكار
کنارش مینش��ینم .ملحفه عروسکیاش عجيب و توهمات خاص بوده است .مادر
را روی صورتش میکشد و میگوید« :با کیمیا زمانی متوجه این رفتارها میشود
همه قهرم»...
که بابک ازدواج کرده بود».
مددکارش با دیدن این حرکت به کیمیا او در ای��ن خص��وص توضی��ح میدهد:
میگوید« :سعی کن بخوابی عزیزم .ما
«پس از اينكه مددج��و (مادر کیمیا) با
چند دقیق��ه بع��د برمیگردی��م ».اتاق همسرش عقد موقت (صيغه) ميكند،
خلوت و آرام کیمیا را ترک میکنیم تا متوجه رفتارهاي عجيبي از سوي بابک

گرفت
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ميكند.
ناپدری متجاوز پس از بازداشت و زنداني
ش��دن اعتراف کرده كه شيطانپرست
ب��وده و به دختربچهها عالقه داش��ته و
ب��ه خاطر کیمیا با مادرش ازدواج کرده
است.
طب��ق گفته م��ددکار کیمیا ،م��ادر او،
ک��ه دچ��ار مش��کل عصبی ش��دیدی
ش��ده ،تحت درمان و حمایت موسسه
نیکوکاری مهرآفرین قرار گرفته است و
کیمیا به بهزیس��تی سپرده خواهد شد.
بی اطالعی و نداش��تن آگاهی از س��وی
مادر جهت مراقب��ت از کودک و ندادن
آموزش به کودک در مواقع آزار جنسی
از علل بروز این اتفاق ناگوار است».
کیمی��ا را با تمام درده��ا و تلخیهایی
که بر روح و جس��مش وارد شده ،ترک
میکنی��م .کیمیای��ی که ب��رای التیام
زخمهای��ش به زمان نی��از دارد .آن هم
نه یک س��ال و دو سال بلکه چند سال.
شاید پس از این زمان طوالنی اندکی از
دردهایش التیام پیدا کند .شاید...

بهزیستی داستان کیمیا را تایید
کرد

حس��ین اس��دبیگی ،رئی��س اورژانس
اجتماع��ی کش��ور ،در رابطه ب��ا اتفاق
دلخراش��ی که ب��رای کیمیا از س��وی
ناپ��دریاش رخ داده ،گف��ت« :چنی��ن
پروندهای در اورژانس اجتماعی کش��ور

وجود دارد».
او ادامه داد« :متأسفانه چند ماه پیش و
در همان زمانی که این پرونده تشکیل
ش��د و کیمی��ا را به بیمارس��تان آورده
بودند ،موضوع را شنیده و متأثر شدم و
بهطور تصادفی در همان مرکزی ،که در
شهر تهران این کودک را پذیرش کرد،
حضور داشتم».
رئی��س اورژان��س اجتماع��ی کش��ور
گفت« :کیمیا ،که اس��م مس��تعار این
کودک اس��ت و این کودک مورد تجاوز
قرارگرفت��ه با نام دیگری پذیرش ش��د،
از یکی از ش��هرهای اط��راف تهران به
البرز برده و س��پس به تهرانآورده و از
بیمارستان با اورژانس اجتماعی تماس
میگیرند».
اس��دبیگی گف��ت« :مأم��وران اورژانس
اجتماعی پرونده را بررسی و به وضعیت
کودک رس��یدگی میکنن��د و ناپدری
متجاوز این کودک نیز در همان ش��هر
دستگیر و زندانی میشود».
او ادامه داد« :اکنون از وضعیت ناپدری
اطالعی نداریم که هنوز در زندان است
یا خیر ،ام��ا در حال حاض��ر کیمیا در
بهزیس��تی و در یکی از شهرهای استان
تهران نگهداری میشود».
رئیس اورژانس اجتماعی کشور تصریح
ک��رد« :بنابراین وجود چنی��ن پرونده
تکاندهن��دهای را تایی��د میکن��م ،اما

به دلیل اینکه تبع��ات خوبی برای این
کودک و خانواده او ن��دارد ،نمیتوانیم
اطالع��ات بیش��تری را بازگو کنیم؛ چه
بسا بیشتر یا کمتر از تعداد موارد تجاوز
گفته شده ( ۷۰بار) وجود داشته باشد،
ام��ا نمیتوانی��م در م��ورد آن صحبت
بیشتری کنیم».
اس��دبیگی گفت« :آنچه مسلم است در
دفع��ات مک��رر ناپدری ب��ه این کودک
تجاوز کرده و مس��لما به س��زای اعمال
زشت خود خواهد رسید».

پاس�خ ب�ه تکذیبی�ه دادس�تان
محترم البرز

ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی موسس��ه
نیک��وکاری مهرآفری��ن در توضی��ح
تکذیبیه مقام محترم دادس��تان استان
البرز ،گفتنی اس��ت خانواده کیمیا (نام
مستعار) در استان البرز زندگی میکنند
و چون شکایت در حوزه قضایی شهری
خارج از اس��تان البرز مطرح و در حال
رسیدگی است ،بدیهی است سوابق آن
در مراجع قضایی و انتظامی استان البرز
موجود نیست .کیمیا پس از طی مراحل
درمان در یکی از بیمارستانهای تهران
تحویل بهزیس��تی اس��تان تهران شده
اس��ت و به جهت روش��نگری دادستان
محترم اس��تان البرز و مسئولین ذیربط
مستندات در بخش مددکاری موسسه
موجود است.
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بدن�ش درد میکند ،تحملش تمام ش�ده،
دوس�ت دارد بازی کند ،ام�ا اعتیادش این
اجازه را نمیدهد...

به گزارش روابط عمومی موسسه نیکوکاری مهرآفرین ،ساناز
حدود پنج ماه پیش در یکی از بیمارس��تانهای شهر تهران
به دنیا آمد .پرس��تاران بیمارس��تان زمانی که س��اناز متولد
میشود و از اعتیاد مادر مطلع میشوند ،از شیر دادن مادر به
فرزندش ممانعت میکنند.
عاطفه کیااحمدی ،مددکار موسسه نیکوکاری مهرآفرین ،در
این باره میگوید« :وقتی این موضوع به موسس��ه اطالع داده
ش��د ،جهت پیگیری در بیمارستان حاضر شدم .پس از انجام
مراحل مددکاری و هماهنگی با بیمارس��تان ،تغذیه ساناز از
طریق شیرخش��ک انجام ش��د .ضمن اینکه در ادامه فرآیند
درمانی و سمزدایی ساناز نیز آغاز شد».
این مددکار می افزاید« :در ادامه مراحل مددکاری ،مشخص
ش��د که پدر و مادر س��اناز فرزند دیگری به نام مهرداد دارند
که او نیز معتاد است».

پدر و مادر ساناز سالهاست که مواد مصرف میکنند .فرزند
اول آنها به نام مهرداد ،که س��ه سال دارد ،نیز معتاد و عالوه
بر تریاک ،متادون هم مصرف کرده است.
در همین رابطه موسسه مهرآفرین اقدامات حمایتی و درمانی
خود را برای مهرداد آغاز کرده است.
کیااحمدی میگوید« :مهرداد حدود س��ه سال دارد و از بدو
تولد و به دلیل مصرف شیر مادر معتاد شده است».
مهرداد به دلیل مصرف مواد بسیار نحیف و الغر است و حتی
توان راه رفتن ندارد.
مددکار موسس��ه نیک��وکاری مهرآفرین ادام��ه میدهد« :با
هماهنگی با یکی از بیمارس��تانهای ته��ران ،مهرداد جهت
ترک و درمان پذیرش ش��د .مراحل درمانی او آغاز ش��ده اما
به دلیل ش��رایط بدنی و س��نی ،مهرداد با مشکالت بسیاری
روبرو است».
در ح��ال حاضر مراحل درم��ان مهرداد جهت ت��رک اعتیاد
روی تخت بیمارس��تان میگذرد و در این مدت نیز موسسه
اقدام��ات حمایتی و درمانی خود را ب��رای درمان پدر و مادر
این خواهر و برادر با حمایت یاوران آغاز کرده است.

زیر پوست شهر

روزهای تمام نشدنی مهرداد
سه ساله برای ترک اعتیاد
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پیر امیدیار؛

ثروتمند ،کارآفرین و خیر جهانی

پی�ر امیدی�ار (،)Pierre Omidyar
متول�د ۲۱ژوئ�ن  ۱۹۶۷در پاری�س
بنیانگ�ذار و رئیس ایران�ی آمریکایی
س�ایت ح�راج ای ب�ی  eBayو ی�ک
کارآفرین خیر است .او در سال ۱۹۹۸
و در س�ن  ۳۱س�الگی ب�ه عنوان یک
میلیاردر ش�ناخته شده است .امیدیار
و همس�رش پامال به عنوان نیکوکار و
خیر جهانی نیز شناخته شده هستند.
پیر امیدیار رئیس و مؤس�س س�ایت
ایبی ( )e-bayاولی�ن و معروفترین
وبگاه مخص�وص ح�راج و خری�د و
ف�روش اینترنت�ی اس�ت که ت�ا آخر
س�ال  ۲/۱ ،۱۹۹۸میلی�ون عضو۷۵۰ ،
میلی�ون دالر حج�م معامالت و حدود
هش�ت میلیون دالر سود کسب کرده
بود؛ به طوریکه بیش از  ۶۰۰۰کارمند،
 ۴۶میلیون مش�تری ثبت شده و ۴۴۱
میلیون دالر سود خالص در سال ۲۰۰۵
داشتهاست.

عشق ،ازدواج و داستان
آبنباتهای ِپز

س�ال  ،۱۹۹۴امیدی�ار در منطقه Bay
 Areaسانفرانسیسکو زندگی میکرد.
او در ی�ک ش�رکت نرماف�زاری به نام
«جن�رال مجیک» مش�غول به کار بود
و در کنار ش�غل اصلی خود ،با طراحی
و برنامهنویس�ی وبس�ایت هم کسب

درآمد میکرد که با پامال وس�لی آشنا
ش�د .پیر عاش�ق دختری شده بود که
به جم�عآوری جعبههای آبنباتهای
 Pezعالقه زیادی داش�ت .برای اینکه
پامال را خوشحال کند یک بخش خرید
و فروش و حراج آنالین به وبس�ایت
شخصی خود اضافه کرد تا پامال بتواند
با سایر کلکسیونرهای جعبه آبنبات
وارد معامل�ه ش�ود و مجموعه خود را
تکمیل کند.

کنن�د .با توجه به رش�د غی�ر منتظر ه
خرید و فروشها ،پیر شغل خود را در
جنرال مجیک ترک کرد تا تمام انرژی
و وقت خود را به کسبو کار جدیدش
اختصاص دهد .در اواسط سال ،۱۹۹۷
آنها بیش از  ۸۰۰هزار معامله در روز را
مدیریت میکردند .در سپتامبر ،۱۹۹۷
نام س�ایت را به ای-بی ( )eBayتغییر
دادن�د و ی�ک کمپی�ن بازاریابی فعال
برای آن به راه انداختند.

راهاندازی eBay

امیدیار نت ورک و اقدامات
بشردوستانه

اولی�ن کاالی�ی ک�ه در س�ایت حراج
امیدیار به فروش رفت ،آبنبات نبود؛
بلکه یک رواننویس نشانگذار لیزری
شکس�ته بود که به مبل�غ  ۱۴.۸۳دالر
قیمتگذاری ش�ده ب�ود .در حالیکه
امیدیار متعجب بود چه کس�ی ممکن
اس�ت بابت یک نش�انگذار شکسته
پ�ول بده�د ،خری�دار ب�ه او اطمینان
داد ک�ه او کلکس�یون رواننویسهای
لیزری خراب جمعآوری میکند .با این
فروش ،بخش حراج آنالین رسما به راه
افتاد و متعاقب آن خرید و فروشهای
عجیب دیگری هم اتفاق افتاد .کسبو
کار ساده پیر امیدیار ناگهان رونق غیر
منتظرهای گرفت و مردم زیادی شروع
به ثبتنام در سایت کردند تا کاالهای
ل تص�وری را معامله
متن�وع و غیرقاب 

در سال  ۲۰۰۴پیر امیدیار و همسرش،
امیدی�ار ن�ت ورک (Omidyar
 )Networkرا تاسیس کردند که یک
بنگاه خیریه و بشردوس�تانه اس�ت و
فعالیتهای گستردهای را برای بهبود
زندگ�ی م�ردم فقی�ر انج�ام میدهد.
این موسس�ه همچنین از س�ازندگان
نرماف�زار «ارتباط�ات اضط�راری»
حمای�ت میکند .ای�ن نرمافزار کمک
میکند با استفاده از دادههای مخابره
ش�ده از تلفن همراه کاربران ،مسیر و
نقشه مورد نیاز به تصویر کشیده شود.
این نرمافزار در سال  ۲۰۱۰برای نجات
بازماندگان زلزله هائیتی مورد استفاده
ق�رار گرفت .با حمای�ت بنیاد امیدیار،
در حال حاضر یک نس�خه رایگان این

نرمافزار بهش�کل آنالین در دسترس
عموم اس�ت .از آغاز تاس�یس امیدیار
ن�ت ورک تاکنون ،این موسس�ه ۹۹۲
میلی�ون دالر به س�ازمانهای خیریه
اهدا کرده است .در نوامبر سال ،۲۰۰۵
پی�ر و پامال امیدی�ار مبلغ  ۱۰۰میلیون
دالر ب�ا ه�دف کمک ب�ه م�ردم فقیر
کش�ورهای در حالتوسعه به صندوق
خیری�ه تافتز-امیدیار هدی�ه کردند.
در س�ال  ،۲۰۱۰پیر امیدیار به فهرست
 ۴۰میلی�اردری که عهدنامه نیکوکاری
را امض�ا کردهاند ،پیوس�ت .طبق این
عهدنامه آنها س�وگند خوردهاند نیمی
از ثروت خود را طی دوران زندگیشان
ب�ه خیریه اهدا کنند .مدتی بعد ،پیر و
پالما تصمی�م گرفتند کل دارایی خود
را به جز یک درصد ،طی مدت بیس�ت
سال به این امر تخصیص دهند.
پی�ر امیدی�ار و همس�رش همچنی�ن
بزرگتری�ن فع�االن بخ�ش خصوصی
مب�ارزه ب�ا قاچاق انس�ان هس�تند و
تاکن�ون  ۱۱۵میلی�ون دالر در پن�ج
کش�ور مختل�ف ب�ه همی�ن منظ�ور
سرمایهگذاری کردهاند .در سال ۲۰۱۱
آنها با تالشهای ب�دون وقفه خود در
حوزه خدمات اجتماعی ،مدال افتخار
بشردوس�تی مان�دگار را از آن خ�ود
کردن�د .در فوریه س�ال  ۲۰۱۷امیدیار
اعالم کرد به  ۲۶هزار نفر از مردم کنیا،
درآمد ثابت ماهیانهای اختصاص داده
است که تا  ۱۲سال آینده قطع نخواهد
شد .فعالیتهای خیریه امیدیار ،ریشه
در ب�اور عمیق او به انس�انیت دارد .او
اعتق�اد دارد تا زمانی که انس�انها با
کرامت ،محبت و احترام با هم برخورد
میکنند ،این جهان دلیلی برای ادامه،
بقا و پیشرفت دارد.
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کارگاههای متنوع و جذاب تابستانی برای اعضای کانون

تابستان داغ در کانون طالیی نخبگان

اخبار مجموعه

یکی از کانونهایی که توس��ط موسسه نیکوکاری مهرآفرین
بنا ش��ده ،کانون نخبگان نس��ل طالیی ایران است .از ابتدای
راه (سال  )1392تا سال گذشته شرکتهای  LGو گلدیران
در قالب پروژه  CSRاز این مرکز حمایت میکردند .هدف از
راهاندازی این مرکز شناسایی استعدادهای درخشان از میان
کودکان تحت پوش��ش موسس��ه و دیگر خیریههای همسو و
سرمایهگذاری روی این استعدادها بوده و است .خدمات این
کانون برای دانشپذیران کامل رایگان اس��ت .کانون نخبگان
تابس��تانها بسیار فعال اس��ت .گزارشی از تابس��تان امسال
کانون بخوانیم.
ساختمان کانون در خیابان فلسطین شمالی ،امسال تابستان
تابس��تان گذشته ،با رفت و آمد پرانرژی بچهها پر از
هم مثل
ِ
ش��ور و هیاهو شده است .اعضای کانون نخبگان نسل طالیی
ایران ،از س��نین دبس��تان تا دبیرس��تان ،روزهای یکش��نبه
و دوش��نبه در این س��اختمان دور هم جمع میش��وند تا در
کالسهای متنوع و جذابی که مس��ئوالن کانون برایش��ان
تدارک دیدهاند ،ش��رکت کنند .یکش��نبه روز پسرهاس��ت و
دوشنبه روز دخترها .بچهها از ساعت  9صبح تا  4بعدازظهر
در موسس��ه حضور دارند .در کالس کنار هم هس��تند ،ناهار
را با هم میخورند و بعدازظهر از هم جدا میش��وند تا هفته
دیگر .در این مدت آنها با هم دوس��ت ش��دهاند؛ کار گروهی
کردهان��د ،اردوهای زیادی رفتهان��د و در مجموع ،با آمدن به
کانون نخبگان ،دفتر تازهای در زندگی روتین و معمولیشان
باز ش��ده است .از همه مهمتر اینکه بیشتر آنها حاال رویاهای
واض��ح و مش��خصی برای آیندهش��ان دارن��د .علیرضای 12

ساله میخواهد تکنیس��ین هواپیما شود .میگوید خلبانی را
دوس��ت ندارد ولی تعمیر و س��اخت یک هواپیما کار مهمتر
و هیجانانگیزت��ری اس��ت .او برای رس��یدن ب��ه این هدف،
برنامهریزی هم کرده است .میترا ،که  15سالش است ،برای
مهندس��ی مکانیک خیز برداشته و میخواهد سهمیه المپیاد
فیزیک را هم بگیرد .او میگوید مطمئن است که به رویایش
میرس��د ،چون ابزارش را در اختیار دارد :هوش و اس��تعداد
کافی ،تالش و پشتکار فراوان و یک برنامه مدون و عملیاتی.
در کان��ون نخبگان به بچهها ی��اد دادهاند چطور برای اهداف
شغلی و تحصیلی  10سال آیندهشان برنامهریزی کنند.
خان��م غیاثون��د ،یک��ی از مس��ئوالن این مرک��ز ،میگوید«:
کالسه��ا و کارگاهه��ای متنوع��ی در این تابس��تان برگزار
کردهایم از جمله :کسب و کار ،مهارتهای زندگی ،اریگامی،
تئاتر ،نقاش��ی ،موسیقی ،داستاننویسی ،زبان و برنامهنویسی
کامپیوتر که بر اس��اس نیاز آموزشی بچهها طراحی شدهاند.
ح��دود  100نفر دختر و پس��ر ،که اکثرا بچهه��ای گروه 2
ورودی م��ا هس��تند ،دو روز در هفته ب��ه اینجا میآیند و در
کالسها شرکت میکنند».
یکی از عناوینی که امس��ال ت��ازه به کالسهای کانون اضافه
شده ،کارگاه «آموزش مهارتهای زندگی» است .این کالس
ب��ا توجه به نی��از مبرم اعضای کانون ب��ه مباحث آن در بین
کالسهای اصلی امس��ال گنجانده ش��ده و در حال برگزاری
اس��ت .فاطمه ثقفی ،کارشناس ارش��د روانشناسی بالینی،
معل��م ای��ن کارگاه اس��ت .او که بیش از  14س��ال در حوزه
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ک��ودک و نوجوان کار کرده و تخصص اصلیاش بازیدرمانی
اس��ت ،درباره مباحثی ک��ه به دانشپذی��ران کانون آموزش
میده��د ،میگوی��د «:بچههای��ی که ب��ه کارگاه مهارتهای
زندگی میآیند ،از  7تا  17ساله هستند و به سه گروه سنی
تقس��یم شدهاند .ما در این کارگاه مهارتهای دهگانه زندگی
را در قالب تئوری و عملی (بازی و نمایش) به هر س��ه گروه
سنی آموزش میدهیم».
مهارتهای دهگانه زندگ��ی عبارتند از :خودآگاهی ،همدلی،
ارتباط موثر ،روابط بین فردی ،تفکر خالق ،تفکر نقاد ،مهارت
حل مسأله ،مهارت تصمیمگیری ،مهارت مقابله با استرس و
مهارت مقابله با هیجان.
ثقفی درباره این مهارتها اینگونه توضیح میدهد«:خودآگاهی
یعنی فرد نس��بت به ویژگیهای جس��می ،فکری ،هیجانی و
احساس��ی خودش به یک آگاهی صحیح برس��د .تواناییها و
اس��تعدادهای خودش را بشناس��د و به این درک برس��د که
هویتش همین اس��ت با همه نقاط ضعف و قوتش .با رسیدن
به خودآگاهی است که فرد به عزت نفس میرسد».
ثقفی همدلی را درک ش��رایط و احساسات دیگران و توانایی
اینک��ه خودمان را ج��ای دیگران بگذاری��م ،تعریف میکند.
او درب��اره مه��ارت ارتباط موث��ر میگوید «:زمان��ی که فرد
بتوان��د درخواس��تها و انتظاراتش را با لحن درس��ت و بهجا
بی��ان کند ،قادر به برق��راری ارتباط موثر اس��ت .در مبحث
رواب��ط بین فردی هم م��ا تمام روابط ف��رد از قبیل رابطه با
خانواده ،دوس��تان ،همکاران و اعضای جامعه مورد بررس��ی
ق��رار میدهیم .مهارتهایی از قبیل :دوس��تیابی ،نه گفتن،
سازگاری و انعطافپذیری زیرمجموعه مهارت ارتباطات بین
فردی است».
مهارت تفکر خالق یعنی پی��دا کردن راههای گوناگون برای
پاس��خدهی به مس��ائلی که در زندگی پیش میآید .به گفته

این کارش��ناس ارش��د روانشناس��ی بالینی ،افرادی که در
بنبستهای زندگی دست به خودکشی میزنند ،درواقع فاقد
این مهارت هستند.
ثقفی میگوید«:بس��یاری از بچههایی که مورد سواس��تفاده
واقع میشوند ،مهارت تفکر نقاد را ندارند .ساده و زودباورند».
مهارت حل مسأله نیز به بررسی و پیدا کردن بهترین راهحل
برای مس��ائلی مربوط میش��ود که هر انسانی بهطور طبیعی
در زندگ��ی روزم��رهاش با آنه��ا مواجه میش��ود .در مهارت
تصمیمگی��ری به افراد یاد داده میش��ود که چطور با در نظر
گرفتن پیامدهای تصمیمهایش��ان ،درس��ت تصمیمگیری
کنند .در مهارتهای مقابله با اس��ترس و مقابله با هیجانات
شدید هم نحوه کنترل استرسها و هیجانات طبیعی همچون
ترس ،غم و حسادت را یاد میگیریم.
فاطم��ه ثقف��ی میگوید «:ما تمام این مهارتها را به ش��کل
تئوری و نمایشی یا در قالب بازی به بچهها آموزش میدهیم.
مزی��ت آموزش از طریق بازی عالوه بر درگیر کردن بیش��ت ِر
بچهها و جذابیت این روش ،این است که کار گروهی ،دوستی
و همکاری بین بچهها را تقویت میکند و حس��ادت و رقابت
نیز کمرنگتر میشود .بچهها هر جلسه موظفند تا هفته بعد،
مهارتی را که در آن جلس��ه یاد گرفتهاند ،در زندگی روزمره
هم تمرین کنند و جلس��ه بعد ،نحوه حل مسأله یا مواجهه با
موقعیتهای مختلفی را که برایش��ان پیش آمده ،برای من
بیاورند».
انتظار میرود کودکان و نوجوانانی که کارگاههای تابس��تانی
کانون را میگذرانند ،در پایان تابس��تان ،مهارتهای زیادی
نسبت به سال قبل به دست بیاورند.
گفتنی اس��ت کودکان تحت حمایت تاکن��ون موفقیتهای
چش��مگیری را در حوزههای مختلف علمی ،ورزشی و هنری
در ایران و منطقه بهدست آوردهاند.
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بخت سیاه دخترک چهار ساله و ماجرای زندگیاش در پمپ بنزین

آینده نامعلوم نگار ،گمشده در دنیای تاریک مادر معتاد

نگار دخترک چهار سالهای است که پس از اذیت و آزار توسط ناپدری نگار سه روز در پمپ بنزین زندگی کرد

زیر پوست شهر

از خانه بیرون انداخته شد و بیش از سه شبانهروز را در کنار یک پمپ
بنزین زندگی کرده است.
خیلی وقت اس��ت که برق زرورق ،س��وی چشمانش را برده و
جز طعم تلخ نئش��گی هیچ چیز را نمیفهمد؛ حتی گریههای
گاه و بیگاه دختر چهار س��الهاش را ،که سایه پدر را در حجم
س��نگین خماری گم کرده و جسم نحیفش ،اسیر کتکهای
ناپدری معتاد است .چش��مهایش را باز کرده و نکرده ،میرود
س��راغ افیونی که سالهاس��ت بهعنوان مس��کن برای رهایی
از دردهای بیش��مارش انتخاب کرده اس��ت و روز به روز سر
در گمت��رش میکند .فندک اتمی را که برای مصرف هروئین
زیر فویل میگیرد ،رد الک س��رخی که بر دس��تهای آفتاب
سوختهاش نشانده است ،خودنمایی میکند.
دس��تهایی که با تمام زمختی ک��ه در خیابانخوابی پیدا
کرده اس��ت ،هنوز به یک زن تعلق دارد ،زنی که این روزها
در مرداب اعتیاد دس��ت و پا میزند و بعید نیست پای این
بالی خانمانسوز را به سرنوشت نامعلوم دختر کوچک خود
باز کند .دستهایی که میتواند مهر مادری را با نوازشهای
وق��ت خواب به نگار چهار س��اله ببخش��د و در حال حاضر
اما ،حس تلخ و دردناک خماری فرصت پروانگی و س��رودن
الالییه��ای مادران��ه را از او گرفته اس��ت .موهای دخترک
پریشان اس��ت و حال روحیاش آشفتهتر از خرمن موهایی
که هیچگاه دس��ت نوازش��ی را به حجم سنگین تنهاییاش
حس نکرده است و این روزها در بهزیستی به سر میبرد.

نگار دختر چهار ساله و فرزند پدر و مادری معتاد است .پدری که پس
از اطالع از بارداری همس��ر معتاد خود ،او را رها کرد و نگار در حالی
پا به دنیا گذاشت که نه تنها از حضور پر مهر پدر محروم بود ،بلکه از
مهر مادری و قربان صدقههای دلنشین این فرشته آسمانی هم چیزی
درک نکرد .فرشته خواجویی ،مددکار اجتماعی موسسه نیکوکاری
مهرآفرین ،در این باره میگوید« :مادر نگار زنی  ۳۵سالهای است که
پس از به دنیا آمدن او ،با مرد دیگری در یکی از شهرستانهای استان
گلستان ،همخانه شده است .مردی که به گفته خود کودک ،نگار را
مورد اذیت و آزار قرار میدهد و به مصرف مخدر شیشه اعتیاد دارد.
نگار طی روزهای گذشته توسط ناپدری از خانه بیرون انداخته شده و
بیش از سه شبانهروز را خارج از خانه و در پمپ بنزین زندگی کرده
است .س��رانجام با تماس مردم و مداخله مددکار مهرآفرین تحویل
مقامات انتظامی و سپس به بهزیستی منتقل شده است .این سومین
باری است که نگار طی چند ماه گذشته ،توسط مادر و ناپدری خود
م��ورد اذی��ت و آزار قرار گرفته و هر بار برای چند روز به بهزیس��تی
منتقل شده اس��ت .در هر دو بار قبلی پس از انتقال این دختر بچه
چهار ساله به بهزیستی ،مادر او برای بازگشت بچه اقدام کرده است
و با وجود اعتیاد او به هروئین ،توانسته است فرزند خود را از عوامل
سازمان بهزیس��تی تحویل بگیرد .در حال حاضر نگار در بهزیستی
به س��ر میبرد و مددکار او به مادر معتاد این کودک گفته است که
بالفاصله پس از ترک اعتیاد میتواند دخترش را نزد خود برگرداند.
این در حالی است که هیچگونه تضمینی برای ثبات پاکی این مادر
و تکرار نشدن اذیت و آزار و کتکهای ناپدری معتاد او وجود ندارد».
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زن و مرد معتاد بارها فرزندانشان را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند

آزار و اذیت کودکان
تفریح پدر و مادر کودکآزار

زیر پوست شهر

استخوانهای شش فرزند آنها ،زیر باد کتکهای پدر و مادر
نرم شده و کار تا جایی پیش رفته که پدربزرگ برای کمک
به نوههایش وارد عمل شده است.
زن و مرد س��اکن مشهد و هر دو معتاد هستند .آنها سالهاست
که مواد مخدر مصرف میکنند و یکی از تفریحاتشان ،نشستن
در کن��ار هم با هدف مصرف مواد مخدر اس��ت .زمانی که مواد
مصرف میکنند ،حالش��ان خوب است ،اما فقط کافی است که
پولی برای خرید مواد مخدر نداش��ته باشند؛ آن زمان است که
تفریحش��ان آزار و اذیت بچهها میش��ود .به دلیل ضرب و شتم
ش��دید فرزندان از سوی پدر و مادر ،دختر بزرگ خانواده اکنون
مدتی است که ازدواج کرده و راهی شهرستان بروجرد شده است.
او که  ۱۹س��ال دارد ،تالش ک��رده خواهر خود را نیز از خانهای
که پر از تنش اس��ت ،خارج کن��د .این دختر نیز در حال حاضر
با خواهر خود زندگی کرده و قرار اس��ت ب��ه زودی ازدواج کند.
پس از ازدواج خواه��ر بزرگتر ،فرزندان کوچک خانواده بیپناه
ش��دهاند .این بیپناهی را میتوان از چه��ره این کودکان و آثار
ضرب و ش��تم به روی بدن آنها به خوبی مش��اهده کرد .مهسا،
 ۱۰سال دارد و خواهر و برادر کوچکتر او نیز چهار و پنج ساله
هس��تند .به دلیل وضعیت بسیار نامناسب کودکان ،پدربزرگ با
گزارشی که به بهزیستی داده ،سبب شده دو کودک چهار و پنج

س��اله به بهزیستی واگذار شوند و مهسا  ۱۰ساله نیز اکنون نزد
پدربزرگ خود زندگی میکند .زن و مرد معتاد ،یک فرزند نوزاد
نیز دارند .نوزادی که پس از آزار و اذیت زیاد پدر و مادر ،از سوی
اورژانس اجتماعی به سازمان بهزیس��تی کشور واگذار تا از این
پس در ش��یرخوارگاه نگهداری شود .برای بررسی وضعیت این
توگویی با سمیه امیرخانی ،مددکار اجتماعی موسسه
نوزاد ،گف 
نیکوکاری مهرآفرین ،داشتهایم.
او در رابطه با ش��رایط این ن��وزاد میگوید« :از آنجا که مادر و پدر
س��ابقه کودکآزاری و ضرب و ش��تم کودکان خود را داش��تهاند،
نگرانی زیادی بابت شرایط عضو جدید خانواده داشتیم».
ای��ن مددکار اجتماعی میافزاید« :پدر و مادر هر دو مصرفکننده
مواد مخدر هس��تند و ش��غلی نیز ندارند که بخواهند از طریق آن
کسب درآمد کنند .به همین دلیل ،ممکن بود هر لحظه اقدام به
فروش نوزاد خود کرده و آینده بدی را برای نوزاد رقم زنند .به همین
دلیل موضوع را به اورژانس اجتماعی اطالع دادیم و خوش��بختانه
تکلیف آخرین بازمانده فرزندان این خانواده نیز مشخص شد».
امیرخانی با اش��اره ب��ه وضعیت پدربزرگ این خان��واده میگوید:
«پدربزرگ قادر به نگهداری از نوههایش نیس��ت ،به همین دلیل
خواستار حضور سه تن از نوههایش در بهزیستی شده و یکی از آنها
را نیز خود نگاه میدارد».
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مرد معتاد فرزندش را  ۵۰هزار تومان فروخت

فروش نوزاد در کنار سطل زباله

زیر پوست شهر

س�ومین فرزند یک خانواده معتاد است .تنها چند روز
از تولدش نگذش�ته که از س�وی پدر فروخته میشود.
م�رد معتاد ،زیر قیمت تمام خری�د و فروشهای نوزاد
در ای�ن چن�د وقت اخیر ،ن�وزادش را ب�ه بهایی اندک
میفروشد .رقمی معادل  ۵۰هزار تومان.
خری��د و ف��روش در کنار س��طل زباله انجام میش��ود .پدر
سراس��یمه و برای رهایی از گریههای بی امان نوزاد گرسنه،
تصمیم به فروش فرزند خود میگیرد .زنی رهگذر ،در حالیکه
کیسهای زباله در دست دارد ،با مردی تکیده مواجه میشود
که نوزادی چند روزه را در آغوش گرفته اس��ت .با او همکالم
میشود و سراغ مادر نوزاد را میگیرد .در دلش هزار بار آرزو
میکند کهای کاش خودش م��ادر نوزاد بود .در همان چند
ثانی��ه افکار مختلفی را در س��ر میپروراند .در میان افکارش
غوطهور است که مرد پیش��نهاد فروش نوزاد را میدهد .زن
برای خرید نوزاد ،پولهایی که در کیف دس��تیاش داشته را
به مرد معتاد پیش��نهاد میدهد و در نهایت پدر میپذیرد که
نوزاد خود را به مبلغ  ۵۰هزار تومان بفروش��د .معامله انجام
میش��ود و زن نوزاد را با خود به خانه میبرد .برای بررس��ی
وضعیت نوزاد فروخته ش��ده و ش��رایط خانوادگیاش با زهرا
موسیخانی ،مددکار اجتماعی موسسه نیکوکاری مهرآفرین،
گفتوگویی داشتهایم.
او با اش��اره به وضعیت خانواده نوزاد فروخته ش��ده میگوید:
«مادر شهاب ،نوزادی که چندی قبل به بهایی اندک فروخته
شده ۳۲ ،ساله و معتاد است .او  ۱۵سال قبل با فردی معتاد
ازدواج میکند و در نهایت خودش نیز معتاد میش��ود.پدر و
م��ادر انواع مواد محرک و مخدر را مصرف کرده و وابس��تگی
شدیدی به مواد مخدر دارند».

موسیخانی با اشاره به شرایط خانوادگی نوزاد فروخته شده،
میگوید« :خانواده نوزاد در محله اوراقچیهای شوش ساکن
بوده و خانهای نمور و محقر داش��تند .از نظر نظافت نیز خانه
شرایط بسیار بدی داشت .مادر پیش از به دنیا آوردن شهاب،
دو فرزند پسر  ۱۳و پنج ساله دیگر نیز داشت که آنها نیز به
هیچ وجه شرایط خوبی نداشتند».
او در رابطه با ش��رایط دش��وار زندگی کودکان به همراه مادر
و پدر خود میگوید« :پدر ماده مخدر شیشه مصرف میکرد
و دائم دچار توهمهای مختلف میشده است .همین موضوع
نیز س��بب ش��ده بود که بارها به سمت همس��ر و فرزندانش
حملهور شده تا آنها را با چاقو بکشد».
ای��ن مددکار اجتماع��ی در خصوص چرایی ف��روش نوزاد از
س��وی پدرش میگوی��د« :تنها چند روز پ��س از تولد نوزاد،
شدت توهمات مرد افزایش یافته و به تهدیدهایش نیز افزوده
میش��ود .در نهایت ،مادر برای نجات جان خود ،مدتی خانه
را ت��رک میکند و این ترک کردن خانه مصادف میش��ود با
فروش نوزادی که تازه متولد شده است .پدر قادر به نگهداری
از ن��وزاد نبوده و یک روز زمانی که برای جمعآوری ضایعات
در خیابان حاضر میشود ،نوزادش را به بهای  ۵۰هزار تومان
به یک رهگذر میفروشد».
او در خص��وص وضعی��ت حال حاض��ر دو فرزن��د دیگر این
خانواده میگوید« :پس از اطالع از فروش نوزاد ،بررسیهایی
را در رابط��ه با وضعیت دو فرزند دیگر این خانواده داش��تیم.
در نهای��ت پس از تماس با اورژان��س اجتماعی ،فرزند بزرگ
خانواده ،که پس��ر بچهای  ۱۳ساله بود ،به سازمان بهزیستی
واگذار شده ،اما پسر پنج ساله از سوی مادر به مکانی نامعلوم
برده میشود و اکنون اطالعاتی از او در دسترس نیست».
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بازداشت زن کودکربا

کارآگاه�ان موفق به شناس�ایی تصوی�ر خانمی
حدودا  ۴۰سال ه شدند که اقدام به تعقیب کودک
گمشده کرده بود .در بررسی دقیقتر تصاویر به
دستآمده از دوربینهای مدار بسته ،کارآگاهان
اطمینان پیدا کردند این خانم پس از تعقیب چند
صدمتری دس�ت او را گرفته و محل را به همراه
کودک ترک کرده است

زیر پوست شهر

پس�ر بچهای که  27تیر ماه ربوده و عکسش در شبکههای
اجتماعی به شکل گسترده منتشر شده و خانوادهاش برای
پیدا کردن او درخواس�ت کمک کردهبودند ،در اول مرداد
ماه پیدا شد و ماموران زن کودکربا را بازداشت کردند.
ساعت ١٩:٣٠روز  ٢٧تیر از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ،۱۱۰
فقدان پسر بچهای س ه سالو نیمه به نام یوسف به کالنتری ۱۲۸
تهراننو اعالم ش��د .با حضور ماموران کالنتری در محل گمشدن
کودک در خیابان ایرانمهر ،پدر و مادر یوس��ف در اظهارات خود
عن��وان کردند« :ب��رای مهمانی به خانه یکی از بس��تگان خود در
خیابان ایرانمهر آمدیم .حدود ساعت  ،۱۹یوسف تنهایی ،از خانه
خارج ش��د .چند دقیقهای از خارج ش��دن یوسف نگذشته بود که
برای آوردنش از خانه خارج شدیم ،اما او را پیدا نکردیم».
با تش��کیل پرونده مقدماتی با موضوع فقدان کودک و به دس��تور
بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی ،پرونده برای رسیدگی
در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات میدانی و بررسی تصاویر دهها دوربین مدار بسته
متعل��ق به مراکز تجاری و ش��عبات بانک��ی در محدوده محل گم
ش��دن یوسف ،کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر خانمی حدودا
 ۴۰سال ه و ملبس به مانتو مشکی و عینکآفتابی شدند که اقدام
به تعقیب کودک گمش��ده کرده بود .در بررس��ی دقیقتر تصاویر
بهدستآمده از دوربینهای مدار بسته ،کارآگاهان اطمینان پیدا
کردند این خانم پس از تعقیب چند صدمتری و در حالیکه کسی
مراقب یوس��ف نبوده ،دست او را گرفته و در خالف مسیر منتهی
به محل س��کونت بستگان یوس��ف ،محل را به همراه کودک ترک
کرده است .همزمان با اقدامات پلیسی ،خانواده كودك و بستگان
آنها نیز تصاویر پس��ربچه گم شده را به همراه شماره تماس خود
در محدوده محل ربودهش��دن یوسف اطالعرس��انی کرده بودند.
ساعت  ٢٠آخرین روز تیر ماه ،خانم ناشناسی در تماس با خانواده
یوس��ف ،به آنها اعالم کرد یوسف نزد اوست و قصد بازگرداندن او
را دارد .بالفاصل��ه موضوع از طریق خانواده کودک به پلیس اطالع
داده ش��د .سرانجام با شناسایی محل تردد زن ناشناس در خیابان
دماوند در مح��دوده اتوبان امام علی (ع) ،این خانم ناش��ناس در
حالیکه یوسف را همراه خود داشت ،شناسایی ،دستگیر و یوسف
نیز سالم به خانوادهاش تحویل داده شد.
متهم در اظهارات اولیه مدعی ش��د« :آن روز برای انجام مصاحبه
کاری به پاس��داران رفته بودم .حدود ساعت  ۱۹در حال بازگشت
به خانه بودم که طفل س��هساله را در حالیکه داشت زیر ماشین
میرفت ،آواره و س��رگردان پیدا ک��ردم .فقط به قصد اینکه پدر و
مادرش پیدا شده و او را تحویل بدهم و بالیی سر بچه نیاید ،او را
با خودم بردم .در آن لحظه به عقل من نرسید که به پلیس اطالع
ده��م؛ ولی پس از آن ،منتظر پیدا ش��دن پ��در و مادرش بودم تا
اینکه به محض پیدا شدن آنها ،تصمیم گرفتم او را تحویل بدهم».
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معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران:

بیشتر خـانوارهای ایرانی آسیبدیده یا
در معرض آسیبهای اجتماعی هستند

گزارش

معاون امور اجتماعی س�ازمان بهزیستی استان تهران خدمترسانی کرده است».
از افزای�ش ظرفیت اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در ادامه
در بح�ران پایتخ�ت خب�ر داد و گف�ت« :ه�م اکنون ب��ا تاکید بر آنک��ه دولت به تنهایی قادر به حل آس��یبهای
تع�داد مراکز مداخله در بحران کم بوده و پاس�خگوی اجتماعی نیس��ت ،گف��ت« :بای��د س��ازمانهای مردمنهاد و
نیاز نیس�تند .این در حالیس�ت که ظرفی�ت اورژانس همچنی��ن ،دس��تگاههای دولت��ی برای کاهش آس��یبهای
اجتماع�ی و مراکز مداخله در بحران تهران تا چند ماه اجتماعی به کمک بهزیس��تی بیایند؛ زیرا بهزیس��تی در این
حوزه دست تنهاست».
آینده افزایش خواهد یافت».
احمد خاکی در نشست قربانیان خاموش ،که به منظور بررسی خاکی در ادامه خاطرنش��ان کرد« :در اورژانس اجتماعی 11
موارد کودکآزاری در محالت حاش��یه و راهکارهای پیش رو س��ازمان همکار بهزیستی هس��تند .هر چند نیاز است سایر
دس��تگاهها نی��ز در ای��ن ح��وزه با ما
برگزار شد؛ گفت« :بر اساس تحقیقات
همکاری کنند».
انجام ش��ده در کش��ور ایران سه نوع
او در ادامه در پاس��خ به سوالی مبنی
زندگی و خان��واده داریم .به طوریکه
 75درصد خانوادههای
بر آنکه چرا بهزیس��تی فرزندی را که
زندگی  25درصد خانوادههای ایرانی
ایرانی خاستگاه آسیبهای
مادر معتادی دارد و آزاردیده اس��ت،
«بهش��تی» بوده؛ یعنی موفق و همراه
اجتماعی هستند؛ یعنی یا
تنها با یک شناس��نامه به خانواده باز
یکدیگر هس��تند .این در حالیست که
آسیبدیده بوده یا در
میگرداند؟ گف��ت« :تحویل کودکان
 50درصد خانوادههای ایرانی زندگی
که
دارند
قرار
آسیب
معرض
به بهزیس��تی با حکم قضایی اس��ت و
«برزخ��ی و بینابینی» داش��ته ،یعنی
برخ��ی از اعض��ای خان��واده همراه و برای خروج از این مسئله باید خ��روج آنها نیز همینط��ور و در این
به دنبال ایجاد خانوادههای بین بهزیس��تی تنها محلی اس��ت که
موفق بوده و برخی دیگر نیز احساس
ک��ودکان را پذی��رش ک��رده و به آنها
س��رکوب ش��دگی و ناموفق��ی دارند.
با ثبات در کشور باشیم
خدمات ارائه میدهد و ورود و خروج
در ای��ن می��ان زندگ��ی  25درص��د
آنها تحت اختیار بهزیستی نیست».
خانوادههای ایرانی «جهنمی» بوده و
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در ادامه
افراد خانواده میخواهند سر به تن یکدیگر نباشد».
او ادام��ه داد« :به این ترتیب  75درص��د خانوادههای ایرانی در پاس��خ به س��والی مبنی بر آنکه چرا کودک آسیبدیده را
خاستگاه آس��یبهای اجتماعی هستند؛ یعنی یا آسیبدیده در مراکز در کنار زنان آس��یبدیده نگهداری میکنند ،گفت:
بوده یا در معرض آس��یب قرار دارند ک��ه برای خروج از این «اینطور نیس��ت؛ کودکان ج��دا نگهداری میش��وند و زنان
مس��ئله باید ب��ه دنبال ایجاد خانوادههای با ثبات در کش��ور آس��یبدیده در خانههای امن و خانههای س�لامت هستند.
در حال حاضر  73خانه کودک توس��ط NGOها در استان
باشیم».
همچنین ،معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی استان تهران فعالیت میکنند».
تهران گفت« :آسیبهای اجتماعی پنهان بیشتر از آسیبهای خاک��ی در خصوص ک��ودکان کار و خیابان نی��ز گفت65« :
درص��د این کودکان اتباع بوده و تنه��ا  35درصد آنها ایرانی
اجتماعی آشکار است».
او در خص��وص آم��ار اورژان��س اجتماعی نی��ز تصریح کرد :هستند .این در حالیست که امکانات بهزیستی پاسخگوی 65
«اورژان��س اجتماعی در س��ال  2765 ،95م��ورد در مراکز درصد کودکان کاری که اتباع هستند ،نبوده و حتما باید قوه
مداخله در بحران و  10هزار و  385مورد در خدمات س��یار قضاییه و وزارت کشور در این مورد مداخله کرده و راهکاری
و  13هزار و  769م��ورد از طریق تماس تلفنی با خط  123ارائه دهند».

ن
دا ش
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رمضان  96در موسسه نیکوکاری مهرآفرین
راهاندازي مراکز درمان اعتياد کودکان خياباني
همایــش بـزرگ دختـران با حضور کاروان خادمان رضوی
عمو حامی و خاله مریم در جشن تولد کودکان مهرآفرین
تصویب الیحه حمایت از حقوق کودکان به زودی
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رمضان  96در موسسه

از نتای�ج ب�ارز روزه ،برانگیخت�ن ح�س همدردی
نسبت به مس�تمندان و همنوعان تنگدست است.
کس�انی که زندگی آس�ودهای دارن�د و رنج فقر و
طعم گرس�نگی و تش�نگی را نچش�یدهاند ،ممکن
اس�ت از حال مس�تمندان غافل بمانن�د ،اما روزه

وسیلهای است که آنها را از غفلت میرهاند و رنج
مس�تمندان را به یاد آنان میآورد تا به دستگیری
فقیران همت گمارند و به درد دل آنها برس�ند .به
همین جهت اس�ت که به احسان ،اطعام و انفاق به
مس�تمندان در ماه مبارک رمضان بسیار سفارش

آنچه در رمضان امسال در مهرآفرین اتفاق افتاد

اخبار مجموعه

آنچه در رمضان امس��ال مشابه سالهای گذشته اما پررنگتر
و بيش��تر اتفاق افتاد ،ع�لاوه بر توزيع س��بدهای ارزاق بين
مددجويان موسس��ه مهرآفرين ،افطاریهايي بود كه هر شب
يكی از ياوران به شکل داوطلبانه ميزبان و مادران و كودكان
مهرآفرين مهمان آن بودند .ياوران بهترين س��فرههای خود
را ب��رای اين مهمانان میانداختن��د .برنامههاي جمعی نظير
اردوهاي تفريحی و گردشگری همراه با آموزشهاي گروهی
در راس��تای ارتقاي رشد زيست اجتماعی مددجويان همواره
در صدر برنامههای مهرآفرين قرار دارد .اصليترين رس��الت
مهرآفرين ساخت بنای فكری افراد تحت حمايت خود است.

جا دارد تش��كر صميمانهای از ياوران هميشه همراه موسسه
مهرآفرين داش��ته باش��م به خصوص :آق��ای طريقت ،مدير
مجموعه غذای خوب ،مديران مجموعه فس��تفود عالالدين،
خانم ولندياری ،نماينده دوستداشتنی و پرتوان موسسه در
كرم��ان و ياوران خونگرم كرمان��ي ،خانم بهنوش بختياری و
افطاری ش��ادی كه تقديم بچهها كردند ،خاله نرگس و گروه
هنری هميش��ه همراه كودكان مهرآفرين به اسم «حامی» و
خانم ديهيم با افطاری زيبایی كه برای حاشيهنش��ينان كرج
برپا كردند و بس��ياری ديگر كه مهرآفرين��ی كردند .بهترين
دعاها بدرقه راهشان ...
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نیکوکاری مهرآفرین
شده است و نبی مکرم اسلام (ص) یکی از موارد
برنامه پربار رمضان را صدقه و انفاق بر مستمندان
قرار داده و فرمودهاند« :بر فقرا و مس�کینان خود
صدقه بدهید».
امام صادق (ع) نیز در این زمینه میفرماید« :کسی
ک�ه در ماه رمضان صدقهای بده�د ،خداوند هفتاد

نوع بال و گرفتاری را از او دفع خواهد فرمود».
موسس�ه نیکوکاری مهرآفرین هم مانند سالهای
قبل ،ب�ه کمک خیرین برنامههای خاصی را در این
م�اه مبارک و عزیز برای کمک ب�ه نیازمندان اجرا
کرد .جا دارد از تمامی یاوران گرامی که همواره در
کنار ما بودهاند ،تشکر و قدردانی کنیم.

پیوستن نیوشا ضیغمی ،ماهچهره خلیلی
و بهنوش بختیاری به کمپین تهیه شیرخشک نوزادان

اخبار مجموعه

موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین جمعیتی بالغ بر ده هزار مادر
و کودک را در سراسر کشور تحت پوشش دارد .تعداد زیادی
از این کودکان ش��یرخوار هس��تند که مادرانشان نه شیری
در جان دارند و نه توانایی خرید شیرخش��ک .به همین دلیل

مهرآفری��ن تصمیم گرفت با اج��رای یک کمپین پول فطریه
امس��ال را برای خرید شیرخش��ک برای این نوزادان در نظر
بگی��رد .از بین هنرمندان ،خانمها نیوش��ا ضیغمی ،ماه چهره
خلیلی و بهنوش بختیاری هم به این کمپین پیوستند.
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دستهای من و تو ،حلقههای مهری است
که بنای عشق را به آسمان میرساند

تمامی مددجویان تحت پوش��ش مهرآفرین به مناسبت ماه
مبارک رمضان پک ارزاق دریافت کردند .این بستهها شامل:
اقالم غذایی از قبیل برنج ،گوش��ت ،ماکارونی ،حبوبات ،تن
ماهی ،چای ،قند ،ش��کر و ...بود که در ماه مبارک به شکل
مرحل��های می��ان تمام مددجوی��ان تهران توزیع ش��د .این
خانوادهه��ا ،که در تهیه بدیهیترین لوازم با مش��کل مواجه
بودند ،با دریافت بس��تههای مهرآفری��ن که مختص تامین
نیازهای این ایام آماده و مهیا شده بود ،شادمان شدند.
باب��ت مهربانی و مه��رورزی همه یاوران عزی��ز و گرامی در
فراهم کردن شرایط رضایتمندی مددجویان سپاسگزاریم.

کودکان مهرآفرین مهمان افطاری فست فود
عالءالدین بودند

اخبار مجموعه

 ۵۵نفر از مددجویان مهرآفرین در ش��ب قدر مهمان فست فود عالءالدین
بودن��د .تعدادی از ای��ن کودکان از اعضای جدی��د مهرآفرین بودند که به
تازگی تحت پوش��ش موسسه قرار گرفتهاند .بیشتر کودکان با وجود جثه
ضعیف و برخوردار نبودن از شرایط تغذیهای مناسب ،روزه گرفته بودند و
با ذوق و ش��وق زیاد به موسسه آمدند .آنها با اتوبوسی به محل فست فود
عالءالدین رفتند و با استقبال گرم آقای عالءالدین ،پشت میزهای افطاری،
که از قبل آماده ش��ده بود ،نشس��تند .بچهها با چ��ای ،خرما ،نان ،پنیر و
س��بزی ،روزههایشان را باز کردند و بعد از آن با پیتزاهای خوشمزه مورد
پذیرایی قرار گرفتند .از جناب آقای عالءالدین ،یاور همیش��گی مهرآفرین
بابت این افطاری صمیمانه ،متشکر و قدردانیم .همچنین از آقای رستمی،
که با عکاس��ی افتخاری از این مراس��م خاطرات ش��یرین کودکان را ثبت
کردند ،سپاس��گزاریم .از حمایت همیشگی شهرداری منطقه ۱۲بابت ارائه
اتوبوس نیز تشکر میکنیم.

سفره افطاری مهرآفرین برای
مددجویان خط چهار حصار پهن شد

افطاری دادن از دیدگاه اسالم در اتحاد و انسجام میان همه
اقش��ار جامعه موثر اس��ت .از این رو موسسه مهرآفرین نیز
به رسم هر س��ال با کمک یاوران خیر ،مددجویان خود را
به ضیافت افطار دعوت کرد .امس��ال تعدادی از مددجویان
تحت پوش��ش خ��ط چهار حصار در تاری��خ  ۲۵خرداد ماه
مص��ادف با ش��بهای پر برکت قدر ،مورد پذیرایی س��فره
افطار قرار گرفتند.
با تش��کر ویژه از خانم دیهیم ،ی��اور ارجمند ،برای میزبانی
این سفره افطار.
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ضیافت افطاری کانون جوانان مهرآفرین و
خیریه قلب سفید

ماه خیر و مهربانی رس��ید و ما باز در رمضان��ی دیگر افتخار آن را
داش��تیم که بر سر سفره افطارمان میزبان کودکان کار و خیابان و
خانوادههایشان باشیم .ضیافت افطاری کانون جوانان مهرآفرین و
خیریه قلب س��فید روز جمعه مورخ  ۲۶خرداد ماه  ۱۳۹۶در محل
تاالر آدونیس با حضور بیش از  ۱۸۰نفر از مددجویان تحت پوشش
برگزار ش��د .این مراسم از س��اعت  ۱۹:۳۰آغاز شد و تا ساعت ۲۳
ب��ه طول انجامید و در نهایت با گرفتن عکسهای دس��ته جمعی،
ثب��ت خاطرات ،برگزاری مس��ابقه و اهدای جوایز به پایان رس��ید.
حضور پرش��ور کودکان و خانوادههایشان مایه دلگرمی مددکاران
و یاوران محترم موسس��ه بود که از روزها قبل در حال تدارک این
مراس��م بودند .از یاور مهربان و محت��رم خانم قائمی به همراه تیم
محترمشان و شهرداری مناطق  ۳و  ۱۸که زحمت ایاب و ذهاب بر
دوش آنها بود ،کمال سپاسگزاری را داریم.

سفره هایی سرشار از مهربانی
ایتام مهمان سفرههای افطار خیریه مهرآفرین

اخبار مجموعه

با آغاز ماه مبارک رمضان س��فرههای افطار رنگ و بوی س��ادگی
و مهربان��ی به خ��ود میگیرند و در کنار این س��فرههای س��اده
انس��انهایی که مهمان ماه خدا بودهان��د با زمزمه دعا و مناجات
روزه خود را افطار میکنند .یکی از مناسبتهای مهم ماه مبارک
رمضان میالد امام حس��ن (ع) اس��ت که در نیمه ماه رمضان دنیا
را روشن کرد و به همین مناسبت گستراندن سفرههای افطار در
ش��ب میالد کریم اهل بیت (ع) به اوج خود میرسد .سفرههایی
ک��ه به دور از هرگونه تجملگرایی و اس��راف پهن ش��ده و فقیر
و غن��ی با صف��ا و صمیمت در کنار هم دور آن مینش��ینند و از
برکات این سفره بهرهمند میشوند .خیرینی که در این ماه برای
به��ره بردن اجر و ثواب همه تالش خ��ود را به کار میگیرند و با
نیت خیر و با هدف دس��تگیری از نیازمندان س��فرههای کریمانه
برپ��ا میکنند و روزهداران هم با دعا و مناجات ش��اکر خدا بوده
و مهمان این س��فرهها میش��وند .کمک به نیازمندان در این ماه
بس��یار توصیه شده و س��فرههایی برای ایتام در جای جای شهر
برپا میشود.
نیره ولندیاری ،نماینده موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین در کرمان،
در ای��ن ب��اره گفت« :با آغاز ماه مبارک رمض��ان تا کنون ۱۰۰۰
نفر از ایتام اس��تان کرمان ،که تحت پوش��ش موسسه نیکوکاری
مهرآفرین بودند ،اطعام ش��دهاند که اطعام ایتام در استان کرمان
طی چند مرحله و در شهرستانهای استان انجام شده است».
او اضاف��ه کرد « :از تمام��ی خیرین و مدیر موسس��ه نیکوکاری
مهرآفری��ن در کش��ور خانم فاطمه دانش��ور و خیرین محترم در
استان کرمان تشکر و قدردانی میکنم».
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شالقهای پدر بر بدن کودک افلیج

ضرب و شتم کودک معلول و ناتوان  11ساله توسط پدر طی این سالها ،شهرام پنج ماهه (برادر محسن) نیز بهدلیل
ضرب و ش��تم پدر جان باخته اس��ت .داوود امیدی ،مددکار
شیشهای ،او را به بهزیستی کشاند.
کودکی روزگار خوش آب و رنگ ش��ادی و فراغت از هر غم اجتماعی موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین ،درباره ضرب و شتم
و غصهای اس��ت .فصلی سرش��ار از قرب��ان صدقههای مادر و محس��ن توس��ط پدر میگوید« :او در آخرین مورد ضرب و
شتم ،آنقدر محسن را کتک زده است که مادر سراسیمه خود
محبتهای مردانه پدر.
از روزهای راه افتادن و تاتی تاتی کردن فرزند ،که پدر و مادر را به کالنتری رسانده و از اذیت و آزار کودک خود توسط پدر
را س��ر ذوق میآورد ،گرفته تا دویدن کودک شیرین زبان به معتاد ،گزارش داده است».
دنب��ال بادبادکها و زمین خوردنه��ای بهظاهر تلخ و لذت او میافزای��د« :پدر محس��ن در حال حاضر شیش��ه مصرف
میکند .همان محرکی که طی س��الهای اخیر ،بارها اخبار
دوباره برخاستن برای زندگی.
برای برخی اما تمام احساس کودکی در این خالصه میشود قربانیان متعدد مصرفکنندگان آن را در رسانهها شنیدهایم».
که حال پدر معتاد خوب باشد و ساقی در رساندن مواد به او مددکار اجتماعی موسس��ه نیک��وکاری مهرآفرین میگوید:
دس��ت دس��ت نکند و جنس خوب برایش بیاورد که اگر غیر «پ��س از حضور م��ادر در کالنتری  ،۱۵۹گ��زارش به اطالع
از این باش��د ،پدر را به جان ک��ودکان بیدفاع و ناتوان خانه واحد مددکاری موسس��ه میرس��د و او مداخالت خود برای
رهای��ی کودک از بند پدر کودکآزار را آغاز میکند .مددکار
میاندازد.
موسس��ه با اخذ دس��تور قاضی و
خان��های که ن��ه ردی از مهربانی
همکاری کالنتری پدر کودکآزار
دارد و نه نش��انی از محبت پدر و
قربانی
حالی
در
کودکان
را دس��تگیر میکند ،در حالیکه
عاطفه مادر .شانههای امن والدین
اعتیاد والدین میشوند که
پدر در حالت خماری بسر میبرد.
همه دار و ن��دار طفل کوچک به
امی��دی میافزاید« :با توجه به ش��دت
حس��اب میآین��د ام��ا برخی از
الیحه حمایت از کودکان در
جراحات کودک ،محسن توسط مددکار
کودکان به س��بب اینک��ه پدری
مجلس مدتهاست بالتکلیف
موسس��ه تحویل بهزیس��تی میش��ود
گرفتار در افی��ون اعتیاد دارند از
موضوع
این
گویا
است.
مانده
و م��ادر و دو فرزن��دش تح��ت حمایت
آن نعمت محروم هستند و گاهی
باقی
ناتمام
طرحی
حد
در
تنها
موسسه مهرآفرین قرار میگیرند .آنچه
از همین ناحیه مورد اذیت و آزار
در این بین نظر هم��ه را به خود جلب
واقع میشوند.
مانده است و خبری از تصویب
کرد ،اصراره��ای پی در پی کودک فلج
درس��ت مثل اتفاق تلخی که در
یا رد آن به گوش نمیرسد
از قاضی برای واگذاریاش به بهزیستی
اثر اعتیاد پدر ،برای محسن رقم
ب��ود و این بیانگر تحمل ش��کنجههای
خورده است .کودک  ۱۱سالهای
ک��ه از دنی��ای ش��اد و بیدغدغه کودکی و بازیهای ش��اد سخت این کودک طی سالها در خانه توسط پدرش بود».
کودکانه هیچ تجربهای ندارد .اگر محس��ن زبان به بازگویی
ماج��رای زندگی خود باز کند ،بعید اس��ت ج��ز خماری و هشدار
نئش��گی پدر و بگو مگوه��ای مدام پدر و م��ادر با یکدیگر ک��ودکان در حالی قربان��ی اعتیاد والدین میش��وند که الیحه
خاطرهای داشته باشد.
حمایت از کودکان در مجلس مدتهاست بالتکلیف مانده است.
او دو سال بیش��تر نداشت که در اثر ضرب و شتم پدر ،برای فروردی��ن ماه س��ال ج��اری بود که محم��د کاظم��ی ،نائب رئیس
همیش��ه از نعمت راه رفتن محروم و زمین گیر ش��ده است .کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اس�لامی ،از پیگیری
کودکی که میتوانست همچون سایر کودکان راه برود ،بدود ،الیحه حمایت از کودکان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
بازی کند و لذت ش��یرین دنیای کودک��ی را تجربه کند .اما خبر داد ،اما این موضوع ،گویا تنها در حد طرحی ناتمام باقی مانده
اعتیاد پدر و ناتوانی مادر ،سرنوش��ت او را اینگونه غمانگیز و است و خبری از تصویب یا رد آن به گوش نمیرسد.
تاریک رقم زده است .پدر محسن دچار اعتیاد شدید است و چند کودک دیگر باید از س��وی والدین ک��ودک آزار قربانی
در نتیجه مصرف مواد محرک ،عالوه بر محسن ،بارها همسر ش��وند و مورد اذیت و آزار قرار گیرن��د تا نقص قوانین حوزه
و دو فرزند دیگر خود را مورد اذیت و آزار قرار داده اس��ت و کودکان برطرف شود؟!
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عكس تزئيني است
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دو ب�ار ازدواج ک�رده ب�ود؛ برادرش مرت�ب اذیتش
میکرد ،راه برگش�ت ب�ه خانه را نداش�ت .تصمیم
گرفت که اعتیادش را ترک کند تا به بچهاش محبت
کند.
در س��ن  ۱۵س��الگی به اص��رار خانوادهاش ب��ه ازدواجی
ناخواس��ته تن میدهد و با وجود اینکه او را نمیشناخت،
پای سفره عقد مینشیند .از همان ابتدا هم میدانست که
جمش��ید مرد رویاهایش نیس��ت ،اما دیگر دیر شده بود...
هنوز یک س��ال از زندگیش با جمش��ید نگذشته بود که
طالق گرفت و مس��یر خود را از همسرش جدا کرد .پس
از طالق به خانه پدری بازگشت و با سرزنشهای برادرش
روبرو میش��ود ،کنایههای اطرافی��ان او را آزار میدهد و
در نهای��ت تصمی��م دیگری برای زندگی خ��ود میگیرد.
تصمیمی که مسیر زندگیاش را به کلی تغییر میدهد.
مرجان از گذشتهاش میگوید؛ از روزهای سخت زندگیش،
از روزهای��ی که برای ف��رار از خانه ،برای بار دوم با فرهاد،
مردی که بیست سال از او بزرگتر بود ،ازدواج میکند.
او در م��ورد ویژگیه��ای فرهاد میگوی��د« :فرهاد اعتیاد
ش��دید به انواع مواد محرک داش��ت و دچار بیماریهای
روحی -روانی شده بود».
مرج��ان ادامه میدهد« :همس��رم فردی پرخاش��گر بود،
مرتب مرا به باد کتک میگرفت و من هم چارهای نداشتم؛
چراکه مسیر زندگیم را اشتباه انتخاب کرده بودم».
مرجان نمیدانست چه کند ،چراکه نه راه پیش داشت نه
راه پس و باید میماند حتی به قیمت اعتیادش...
نرجس رضاعلی ،م��ددکار اجتماعی موسس��ه نیکوکاری
مهرآفرین ،ماجرای ازدواج دوم مرجان و باردار شدنش را
اینگون��ه تعریف میکند« :خانواده مرجان بعد از اطالع از

ازدواج دوم مرجان او را طرد میکنند .پس از این اتفاق،
مرجان که دیگر سر پناهی نداشته ،باالجبار با فرهاد ،که
بیشتر روزها او را کتک میزد ،زندگی میکند و به مرور
او نیز برای فرار از مشکالت روحیاش به سمت مصرف
شیشه میرود».
مددکار موسس��ه مهرآفرین اضافه میکند« :مرجان در
حالیک��ه به مواد مخدر اعتیاد داش��ته ،باردار و صاحب
فرزند میشود .بعد از زایمان ،آزار و اذیتهای همسرش
به او و فرزندش بسیار بیشتر میشود و او شبانه از خانه
فرار میکند».
کارتنخوابی در پارکها ثم��ره ازدواج ناموفق مرجان و
نوزادش در پارکها و چادرها بوده؛ س��رانجام در یکی از
شبگردیها مددکاران مهرآفرین با مرجان آشنا میشوند.
پس از شناس��ایی او ،اقدامات الزم برای درمان مرجان و
سمزدایی فرزندش شروع میشود .حاال حدود یک سال
از پاک��ی مرجان میگ��ذرد و او در یک��ی از کارگاههای
ته��ران در حال فعالیت اس��ت و فرزن��دش نیز روزهای
خوبی را میگذارند که این امر به همت یاوران مهرآفرین
بوده است .مداخله به موقع مددکاری اجتماعی توانست
از اتفاق��ات بدتر در زندگ��ی مددجو ،پیش��گیری کند.
نقش مددکاران اجتماعی بعن��وان درمانگران اجتماعی
باید پی��ش از پیش مدنظ��ر تصمیمگیران ق��رار گیرد.
موسسه مهرآفرین با همراهی یاوران خود توانسته کادر
تخصصی و متعهدی از مددکاران اجتماعی را بکار گیرد.
در این موسس��ه  ۵۳مددکار اجتماع��ی در تهران و ۱۷
نمایندگی آن مش��غول فعالیت بوده و با مداخلههای به
موقع توانس��تهاند جلوی بس��یاری از خطرات جدی ،که
میتوانست بوقوع بپیوندد ،را بگیرند.
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به همت یاوران مهرآفرین انجام گرفت؛

بازسازی مدرسه محروم در کنار سیاه
ب�ه هم�ت ی�اوران موسس�ه نیک�وکاری مهرآفرین،
کالسها و حیاط مدرسه پیروزی در منطقه کنارسیاه
مورد بازسازی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین ،در
روزهای پایانی س��ال  ۹۴گزارشی مبنی بر شرایط نامناسب
دانشآموزان مدرسه «پیروزی» واقع در روستای کنارسیاه
از توابع شهرستان قشم از سوی رسانهها منتشر شد.
در این گزارش به وضعیت تحصیلی  ۵۰نفر از دانشآموزان
در این مدرس��ه اش��اره ش��ده بود که وضعیت خوبی را در
مدرسه و از لحاظ تغذیه ندارند .به دنبال انتشار این گزارش؛
فاطمه دانشور ،مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین ،در
روزهای پایانی شهریور ماه بازدیدی از این مدرسه داشت و

پس از آن دس��توراتی مبنی بر فراهم کردن شرایط الزم در
مدرس��ه برای دانشآموزان صادر کرد .رنگآمیزی ،آسفالت
حیاط مدرسه ،تامین کامپیوتر ،بازسازی برخی از کالسها
و البته تامین  ۵۰بسته تحصیلی برای دانشآموزان از دیگر
اقدامات موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین در مدرسه پیروزی
محسوب میشود.
ب��ه گزارش روابط عمومی موسس��ه نیک��وکاری مهرآفرین،
ت��ا به امروز ح��دود  ۱۰میلیون و  ۵۰۰ه��زار تومان جهت
اقدامات الزم در مدرس��ه پیروزی هزینه ش��ده که به همت
یاوران مهرآفرین مبلغ ش��ش میلیون تومان آن جمعآوری
و ارسال شده و امید است مابقی هزینهها نیز توسط یاوران
مهرآفرین تامین شود.

اخبار کوتاه
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به مناسبت دهه کرامت به همت نیکوکاری مهرآفرین در کرمان برگزار شد؛

همایــش بـزرگ دختـران
با حضور کاروان خادمان رضوی

گزارش

 به مناس�بت ده�ه کرامت همایش
ب�زرگ دخت�ران با حض�ور کاروان
خادم�ان رضوی به همت موسس�ه
نیک�وکاری مهرآفری�ن در کرم�ان
برگزار شد.
کرمان در شش��مین روز از دهه کرامت
میزبان خدام حرم رضوی شد و هزاران
عاش��ق و دلش��یفته عال��م آل محمد
(ص) با حضور در سالن بسطامی پارک
مادر از راه دور عرض ارادتی نس��بت به
حضرت رضا(ع) داشتند.
ب��ه مناس��بت دهه کرامت و خجس��ته
زادروز حض��رت فاطم��ه معصومه (س)
همای��ش دخت��ران ،حمایتهای روانی
– اجتماع��ی ،توس��عه پای��دار به همت
بهزیس��تی اس��تان کرمان و موسس��ه
نیکوکاری مهرآفرین با حضور خادمین
ام��ام رضا (ع) ،مدی��رکل و معاون امور
اجتماع��ی بهزیس��تی ،مدی��رکل امور
بان��وان اس��تانداری ،نی��ره ولندی��اری،
نماینده مهرآفرین ،و جمعی از مدیران
و مربیان خانههای کودکان و نوجوانان،

دخت��ران تح��ت حمایت بهزیس��تی و
موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین در تاالر
بسطامی پارک مادر برگزار شد.
حجت االسالم علیپورحبیبی ،روحانی
هم��راه کاروان خدام ح��رم رضوی در
مراس��م همای��ش دخت��ران در کرمان،
اظهار داشت« :آنچه که منجی بشریت
اس��ت ،والیت و این والیت است که به
ما درس زندگی میدهد».
او با اش��اره به اینکه باید از خود سوال
کنی��م که چرا به زی��ارت امام رضا (ع)
میرویم و چه موضوعی باعث ش��ده که
امشب در این مکان جمع شویم ،گفت:
«بای��د تمام دغدغه نس��ل ج��وان این
موضوع باشد که یا امام رضا ،ما آمدهایم
تا زندگی ما امام رضایی شود».
روحان��ی هم��راه کاروان خ��دام ح��رم
رضوی با بیان اینکه افزایش آمار طالق
در جامعه نش��ان از آن اس��ت که سیره
رض��وی در زندگ��ی م��ا جایی ن��دارد،
افزود« :ده��ه کرامت دهه ب��ا برکت و
فرصت مناس��بی برای ایجاد روشهای

موفقیتآمی��ز در مقابله با آس��یبهای
اجتماع��ی ،احی��ای هویت اس�لامی و
گفتمان رضوی در جامعه است».
در ادامه این همایش عباس صادقزاده،
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان کرمان ،در
س��خنانی با تبریک ای��ام دهه کرامت و
میالد حضرت معصوم��ه (س) وجود و
حضور خادمی��ن و پرچم امام هش��تم
ش��یعیان جهان امام رض��ا (ع) را مایه
خی��ر و برک��ت توصیف ک��رد و اظهار
داشت« :در مس��یر ارتقاء سالمت روان
نوجوان��ان و جوان��ان به وی��ژه فرزندان
دخت��ر باید الگوهای رفتاری ائمه اطهار
و معصومین به وی��ژه حضرت معصومه
(ع) را به کار بست».
او طراحی برنامههای آموزشی در زمینه
مهارتهای��ی زندگی را از وظایف اصلی
بهزیستی برشمرد و افزود« :برنامههای
آموزشی برای دختران نوجوان و جوان
باید در قالب برنامههای ش��اد و مفرح،
که ضامن سالمت روان این گروه است،
طراحی و عملیاتی شود».

در مسیر ارتقاء سالمت روان
نوجوانان و جوانان به ویژه
دختران باید الگوهای رفتاری ائمه
اطهار و معصومین به ویژه حضرت
معصومه (ع) را به کار بست
نی��ره ولندی��اری ،نماین��ده موسس��ه
نیک��وکاری مهرآفرین ،در حاش��یه این
همایش با گرامیداش��ت میالد حضرت
معصوم��ه (س) و روز دخت��ر اظه��ار
داش��ت« :این دهه پربرک��ت آغازش با
میالد مب��ارک دختر گرام��ی هفتمین
امام ش��یعیان و پایانش میالد مس��عود
خورش��ید تابناک ای��ران زمین حضرت
علی بن موس��ی الرضا (ع) گره خورده
است».

او افزود« :چه زیباتر است که بیاندیشیم
ب��ه دخت��ران عزی��ز س��رزمینمان و
مس��ئولیت خطیر تک تک افراد جامعه
به خصوص مادران ارجمند در قبال این
نورستههای انعطافپذیر و زیبا را یادآور
شویم».
ولندیاری تصریح کرد« :توجه به کودکان
و محب��ت به آنه��ا در دوران کودکی و
نوجوان��ی از جمل��ه مهمتری��ن م��وارد
تربیتی در فرزندان بهخصوص دختران
اس��ت ،زیرا در بهرهمن��دی فرزندان از
اعتماد به نفس و ایمان راستین ،به آنها
کمک بسیاری میکند».
نماینده موسس��ه مهرآفرین در کرمان
خاطرنش��ان ک��رد« :اص��رار ب��ه حفظ
حرم��ت دختران ،ارتباط مس��تقیمی با
پرورش نس��ل آینده ایران دارد ،چراکه
این عزی��زان ،از همین س��نین جوانی
برای پذیرفتن مسئولیت خطیر مادری،
همسری و مسولیتپذیری جهت ایفای
نقشهای اجتماعی آماده خواهند شد».
او در پای��ان گف��ت« :باید هم��ه با هم،
دس��ت در دس��ت همدیگر در تعلیم و
تربیت صحی��ح دخترانمان بکوش��یم
و ب��ا رفتاری عاطفی و عاش��قانه ،طرح
عمیقترین رابطه دوستانه را با این قشر
آسیبپذیر و به دنبال آن ،جذب اعتماد
مطلق ایش��ان را در اولویت فعالیتهای
روزمره خود قرار دهیم».

گزارش

فاطمه السادات حسینی ،مدیرکل امور
بانوان و خانواده استانداری کرمان ،نیز
در ای��ن همایش با تش��ریح س��ه مقام
حض��رت معصومه (س) گف��ت« :مقام
ش��فاعت ،مق��ام عصمت و مق��ام علم
حضرت معصومه س��ه مقام مش��ترک
بین ایشان و حضرت فاطمه زهرا (س)
اس��ت که الگوگیری از صفات برجسته
این بانوی عظیمالشان به سالمت روان
بان��وان به ویژه دختران نوجوان و جوان
منجر میشود».
او س�لامت روان دخت��ران و بان��وان را
مس��تلزم رعایت سه ش��اخص دانست
و اف��زود« :عقالنی��ت و خالقیت اولین
شاخصهای س�لامت روان هستند که
باید بانوان و دختران جوان قوه عقالنیت
و خالقیت را در خود تقویت کنند».
حس��ینی از ارتب��اط معنوی و خطی با
پ��رودگار و بهترین الگوهای خداوند در
روی زمی��ن به عنوان دومین ش��اخص
س�لامت روان یاد کرد و اظهار داشت:
«ارتب��اط معنوی عمیق با خالق دومین
شرط تضمین سالمت روان است».
او توجه به س�لامت جسم در دو زمینه
تغذی��ه مناس��ب و ورزش را ب��ه عنوان
س��ومین شاخص س�لامت روان مطرح
کرد و افزود« :مادران باید توجه ویژهای
به س�لامت جس��م دخترانشان داشته
باش��ند ،چراکه تغذیه مناسب و ورزش

ب��ه موق��ع میتوان��د به س�لامت روان
فرزندان منجر شود».
در ادامه این همایش عالوه بر برگزاری
برنامهه��ای هنری – فرهنگ��ی ،دکتر
درویش��ی به نق��ش س�لامت روان در
توس��عه پای��دار جوام��ع پرداخت و در
پای��ان از دختران نوجوان و جوان تحت
حمایت تجلیل شد.
نی��ره ولندیاری گفت« :باید از س��نین
جوان��ی دخترانمان را ب��رای پذیرفتن
مس��ئولیت خطیر مادری ،همس��ری و
مسولیتپذیری جهت ایفای نقشهای
اجتماعی آماده کنیم».
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سکوت برهها

آرام است ،اما چشمهایش بیقرار...
صورتش را از لنز دوربین فیلمبردار
م�یدزدد و توی گوش�م میگوید:
«بن�ا نبود اینها از من عکس بگیرن
ها».
بند کیفش را توی دستانش میپیچاند،
اول بن��د را دور ی��ک انگش��تش حلقه
میکن��د ،بعد انگش��ت س��بابه دس��ت
دیگرش را داخ��ل گره میکند ،گره باز
میشود و دوباره بازی را از سر میگیرد.
قرار گذاش��تهایم اس��مش رعنا باش��د؛
رعنای  ٢٣س��اله که به صندلی چوبی
دفتر فیلمس��ازی تکیه داده ،میخواهد
برای اولین بار در یک جمع درباره آزار
و اذیتی که در ١٨س��الگی از سه برادر
دوس��تش دیده ،صحبت کند .رازی که
هیچکس از آن خبر ندارد جز خودش،
دوستش و ما.
رعن��ا میگوی��د« :خانه منی��ژه بودم،
خانهشان دو تا کوچه باالتر از ما بود .ما
آنموقعها حکیمی��ه بودیم ،یک حیاط
بزرگ پ��ر از دار و درخت .بابایم باغبان
بود و برای همین انگار ما توی بهش��ت
زندگی میکردیم ،بهش��تی که یکباره

برایم جهنم ش��د؛ از هم��ان روزی که
رفت��م پیش منیژه تا برای کنکور درس
بخوانیم ،اما حسرت همهچیز توی دلم
ماند؛ از درسخوان��دن تا زندگیکردن
مثل آدم.»...
رعن��ا میگوید منیژه هم نمیخواس��ته
ای��ن اتفاق بیفت��د .برادرهایش کتکش
میزنند ،در زیرزمین حبسش میکنند
و بع��د همهچیز س��یاه میش��ود .رعنا
میگوید از اولین تجاوز که نیم س��اعت
گذش��ت ،دیگر چی��زی برایش اهمیت
نداشت.
میگوید« :اولین نفرشان که تمام شد،
نشستند به مشروب خوردن ،من گوشه
اتاق با تن رنجور افتاده بودم و نگاهشان
میکردم .بعد هم که کارشان تمام شد،
گفتند اگر صدای��م دربیاید ،توی محله
آبرویم را میبرن��د ،گفتند به دامادمان
میگویند که خواه��رم را طالق بدهد،
گفتند اگر خودم مرض نداشتم ،خانهای
نمیآمدم که سه تا پسر عذب دارد».
رعنا میگوید از فردایش دیگر با منیژه،
رفیق مدرس��هاش ،حرف نزد ،میگوید
هر روز صبح که از خواب بیدار میشد،

از ترس��ش پرده را کنار میزد و میدید
سه برادر سر کوچهش��ان ایستادهاند و
چاقویشان را باال و پایین میکنند.
چ وقت به هی��چکس حرفی
رعن��ا هی�� 
ن��زد ،فقط به بابایش اصرار کرد خانه را
عوض کنند ،اصراری که شش ماه است
اثر کرده و رعنا حاال س��اکن تهرانپارس
است.
صحبتنکردن رعنا با روانکاو و خانواده
درباره تجربه تلخی که از س��ر گذرانده،
برای��ش تجربهه��ای تلخی ب��ه همراه
داشته ،شب ادراری ،کابوسهای شبانه
و ت��رک تحصیل ،فقط بخش��ی از این
تجربههاس��ت؛ تنها بخشی از چیزهایی
اس��ت که رعن��ا میخواه��د دربارهاش
حرف بزند.
رعن��ا در تم��ام ای��ن س��الها هرگز به
هیچ دوس��تی اعتم��اد نک��رده و البته
وس��واس شستوش��و نيز ب��ا او همراه
اس��ت .آس��تینهایش را باال میزند تا
ج��ای زخمهایش را ببینی��م .میگوید:
«فک��ر میکنم تمیز نمیش��م ،اونقدر
خودم رو میشورم ،فایده نداره ،با الکل
میافتم به جون خودم ،هی میش��ورم،

در برخ�ی از جوام�ع ،ف�ردی که به
او تج�اوز ش�ده از بیش�ترین حمایت
اجتماعی و قانونی برخوردار اس�ت.
رفتاری که با او میشود ،منطقی است
و او ب�ا وجود زجری که کش�یده ،اما
س�ریعتر میتواند ب�ه زندگی عادی
برگردد .اما مس�ئله در کش�ورهایی با
فرهنگ س�نتی برعکس است .آدمها
از فردی که به او تجاوز شده ،دوری
ک�رده و او را ب�ه دلی�ل حف�ظ آبرو
وادار به سکوت میکنند

بدیهی است تغییر این طرز فکر ،محتاج
کار فرهنگی اس��ت و باید ذهنها تغییر
کند ،اما در عینحال الزم است خانمها
ق��در خ��ود را بدانن��د ،حقوق خ��ود را
بشناس��ند و هرگ��ز در مقابل متجاوزان
کوت��اه نیایند .باید توجه کرد این تجاوز
میتواند رابطه جنس��ی به معنای اخص
با اعمال زور باشد تا سایر تعرضات بدنی
و حت��ی لفظی ک��ه به کرامت انس��انی
خانمها و حرمت ایشان لطمه میزند.

در عینحال مراجع محترم قضایی نیز
باید در این موارد حساس��یت بیشتری
ب��ه خرج دهند و بهویژه از دالیل علمی
به ش��کل وسیعتر و بیش��تری استفاده
کنن��د و همینطور در آموزش دختران
خ��ود چنان رفت��ار کنند ک��ه دختران
در قبال اینگون��ه تهاجمها و تجاوزها،
دچار احس��اس گناه نش��وند ،از حقوق
خود نگذرند و در مقابل متجاوز سکوت
نکنن��د .البت��ه نقش مردان��ی را که در
جریان ای��ن قبیل امور قرار میگیرند و
باید عکسالعمل بهموقع و قاطع نش��ان
دهند ،نباید فراموش کرد».
بهطورکل��ی در فرهن��گ حاکم بر عامه
مردم ،کس��ی كه به او تجاوز میشود با
فرد متجاوز به یک اندازه مقصر به نظر
میرس��ند .فردی که به او تجاوز شده،
نی��از به ترحم ن��دارد .او نیازمند کمک
برای رس��یدن به حق خ��ود از مراجع
قانون��ی و واکنشها نس��بت ب��ه آزار و
اذیت جنسی نیز متفاوت است.
دکتر شیرین پوری ،روانپزشک و استاد
دانشگاه ،میگوید« :در برخی از جوامع،
فردی که به او تجاوز ش��ده از بیشترین
حمای��ت اجتماعی و قانون��ی برخوردار
است .رفتاری که با او میشود ،منطقی
اس��ت و او با وجود زجری که کشیده،
اما س��ریعتر میتواند ب��ه زندگی عادی
برگردد .اما مس��ئله در کش��ورهایی با
فرهنگ س��نتی برعکس اس��ت .آدمها
از ف��ردی که به او تجاوز ش��ده ،دوری
ک��رده و او را بهدلی��ل حفظ آبرو وادار
به سکوت میکنند .این نگاه در قوانین
ج��اری نیز روان میش��ود .یعنی وقتی
ش��ما وارد دادگاهها و مج��اری قانونی
میش��وید ،ممکن اس��ت ب��ا آدمهایی
روبهرو ش��وید که توصیه کنند در برابر
ای��ن اتفاق س��کوت کنید ،ی��ا حتی به
بزرگت ِر ف��ردی که به او تجاوز ش��ده،
بگوین��د دختر یا پس��ر ش��ما احتماال
دروغ میگوید و خودش خودخواس��ته
ت��ن به روابط جنس��ی میدهد .افراد از
این نگاه میترس��ند و ترجیح میدهند
خودخوری کنند یا حتی خودکش��ی را
انتخاب میکنند».
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فایده ن��داره ،هی خون مییاد ،اما آروم
نمیش��م .مادرم فکر میکن��ه برام دعا
گرفتند»...
مطاب��ق آمار ارائهش��ده در س��ال ٩٤
در قوه قضاییه ،آخری��ن آمار جرمهای
کیف��ری ،ک��ه تا س��ال  ٩٣ثبت ش��ده
است ،از افزایش ش��دید تجاوز به زنان
و دختران در چند س��ال اخیر در ایران
خبر م��یداد .دکتر قنبرن��ژاد ،نماینده
معاونت راهبردی قوه قضاییه ،از افزایش
ناگهان��ی  ٢٠٠تا  ٣٠٠م��وردی تجاوز
بهعنف از س��ال  ٨٩خب��ر داده و گفته:
«در س��ال  ٩٣حدود هزار و  ٣١٣مورد
تجاوز بهعنف گزارش ش��ده اس��ت که
این آمار در مقایس��ه با سال  ٩٢کاهش
 ٣٠فقرهای را نش��ان میده��د؛ اما در
مجموع از س��ال  ٨٩تجاوز بهعنف یک
افزایش ناگهان��ی  ٢٠٠تا  ٣٠٠موردی
داش��ته و همان رقم تقریبا ثابت است.
براس��اس آم��ار نیروی انتظام��ی ایجاد
مزاحمت برای زنان و دختران در س��ال
 ٩٣به  ١٤٢هزار و  ٩٣٣مورد رسید که
افزایش  ٩٨درصدی داشته است».
دکتر بهمن کش��اورز ،وکی��ل پایهیک
دادگس��تری ،درباره مراحل رس��یدگی
به ش��کایت تج��اوز میگوی��د« :احراز
وقوع رابطه جنس��ی در زمانی که بحث
مس��ائلی نظی��ر زنای محصن��ه یا زنای
غیرمحصنه ناشی از ترازی مطرح باشد،
یک مقوله است و بحث تجاوز به عنف و
با اعمال زور ،مسئله دیگری است.
در م��ورد اول باید ادله ش��رعی موجود
باش��د؛ به این نحو که ش��هود به تعداد
مق��رر در ش��رع و قانون ،ب��ر وقوع آن
ش��هادت دهند و شهادتش��ان چنان
باش��د که در شرع مقرر شده یا مرتکب
ی��ا مرتکبان اقرار کنند .البته باید توجه
ش��ود اقرار هر یک از آن��ان صرفا علیه
خودش��ان قابل اس��تناد اس��ت و نه در
طرف مقابل».
او اف��زود« :اما در م��ورد زنای به عنف،
نباید در پی دالیل شرعی روابط جنسی
بدون اجبار ب��ود .در این مورد میتوان
موض��وع را با اس��تناد ب��ه دالیل علمی
یعنی نظر پزشک قانونی ،قراین ،امارات

و از همه مهمتر تس��ت دی.ان.ای احراز
کرد .مورد اخیر دلیلی اس��ت که تقریبا
قابل رد و خدش��ه نیست ،یعنی تقریبا
محال است که دی.ان.ای دو نفر با هم
اشتباه شود .از اینرو گمان میرود باید
به مردم اطالعرسانی شود تا از شکایت
واهمه نداشته باشند.
یک نکته اجتماع��ی و مبتنی بر نوعی
دی��دگاه فرهنگی غلط وج��ود دارد که
باید اصالح ش��ود و آن اینکه متاسفانه
وقتی به خانمي تجاوز میشود ،به نوعی
احساس گناه میکند و از آن بدتر اینکه
برخی از افراد جامعه هم نه به دیده فرد
ع شده ،بلکه با
بزهدیده و محل ظلم واق 
نظر تحقیر به او مینگرند».
عض��و کان��ون وکالی دادگس��تری
خاطرنشان کرد« :این برداشت و تلقی،
سراس��ر اش��تباه ،قبولنشدنی و دور از
انسانیت اس��ت .این مورد هیچ تفاوتی
با موارد دیگر ندارد؛ مانند آن اس��ت که
اگر سگ هاری به کس��ی حمله و او را
مج��روح کرد ،ما به فرد مجروح با دیده
تحقیر نگاه کنیم و ایراد بگیریم که چرا
سگ هار به تو حمله كرده است.
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کارگاه «تقویت اعتماد به نفس و روشهای افزایش عزت نفس در کودکان»
کان�ون جوان�ان مهرآفری�ن (حامی ک�ودکان کار و
خیابان) در راس�تای بهبود مهارته�ای زندگی و به
موفقیت رساندن کودکان تحت پوشش خود ،کارگاهی
با عنوان «تقویت اعتماد به نفس و روشهای افزایش
عزت نفس در کودکان» برگزار کرد.
ش��رکتکنندگان ای��ن کارگاه ،تعدادی از م��ادران مددجو
بودند و در این جلس��ه ،روشهای صحی��ح برخورد والدین
با فرزندان آموزش داده ش��د .در مجاورت کارگاه آموزش��ی
م��ادران ،فرزندان آنان نیز با حضور مددکاران مهرآفرین در
فضایی مفرح به بازی و نقاشی پرداختند.
در انتها نیز بس��تههای بهداش��تی ویژه به م��ادران و جایزه
کوچکی به کودکان اهدا شد.

عمو حامی و خاله مریم در جشن تولد کودکان مهرآفرین

اخبار مجموعه

مهرآفرین ،برای کودکان متولد
بهار و تابستان جشن تولد گرفت.
 ۱۶۰نف��ر از کودکان و نوجوانان تحت
پوش��ش مهرآفرین به هم��راه مادران
خود در فرهنگس��رای اخالق گرد هم
آمدند تا در مراس��می شاد به مناسبت
جش��ن تولدشان ش��رکت کنند .گروه
حامی ،که به ش��کل افتخ��اری اجرای
این مراسم را تقبل کرده بود ،از همان
ابتدا با اجرای موزیکهای ش��اد محلی
و برنامههای جذاب و متنوع ،بچهها را
سر ذوق آورد .مادران ،که در ردیفهای
انتهایی س��الن نشسته بودند ،به اندازه
فرزندانشان ابراز خوشحالی میکردند.
بعضی از مادران به مسئوالن برگزاری

برنامه گفتند که مدتهاس��ت در هیچ
مراسم ش��ادی شرکت نکردهاند و حاال
مثل بچهها ذوق میکنند .عمو حامی و
خاله مریم با اجرای مسابقههای متنوع
و اهدای جوایز در طول مراس��م بچهها
را ب��ه هیجان آوردن��د .آنها با دعوت از
بچهها روی صحنه و ش��وخی در قالب
مس��ابقههای موزیکال ،لحظاتی ش��اد
و مف��رح برای تماش��اچیان رقم زدند.
مس��ابقه کیکخ��وری ،خوانندگ��ی و
داس��تانگویی از برنامههای��ی بود که
مورد اس��تقبال و تش��ویق فراوان قرار
گرف��ت .جش��ن مهرآفرین ،ب��ا اهدای
کادوی تول��د به تمام ک��ودکان حاضر
در س��الن ،فوت کردن شمع و گرفتن

عکس یادگاری ب��ا کیک تولد پایان
گرفت .در انتهای مراسم از مهمانان با
کیک و غذا پذیرایی شد .از گروه حامی
به خاطر هدیه دادن این لحظات ش��اد
به کودکان مهرآفرین سپاس��گزاریم .از
خانم م��ژده راضی ،باب��ت تهیه کیک
تولد؛ از خانم ش��الچی ،که هزینه ناهار
را تقبل کردند؛ از خانم طناز گودرزیان،
که هدیه تولد پس��ران را تهیه کردند و
همچنین ،از خانم الهه دیهیمجو ،آقای
فره��اد کف��اش و جمع��ی از معلمین
همراه جه��ت تهیه هدای��ای دختران
کمال تش��کر را داریم .از فرهنگسرای
اخالق نی��ز بابت ای��ن میزبانی گرم و
صمیمی ،بینهایت سپاسگزاریم.
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بهبود شرایط زندگی خانوارهای نیازمند کرج
خدمات مهرآفرین در واحد خط
چهار حصار کرج ،به بهبود شرایط
زندگی خانواره�ای نیازمند کمک
کرده است.
خ��ط چه��ار حص��ار ک��رج یک��ی از
واحدهای موسسه مهرآفرین است که
در آن مادران و کودکان آس��یبدیده
و در معرض آس��یب تحت پوشش قرار
میگیرند.
این منطقه به دلیل غیررس��می بودن
س��کونتگاههایش ،فاق��د بس��یاری از
امکان��ات رفاهی اس��ت و س��اکنانش
در ش��رایط معیشتی دش��واری به سر
میبرند.

واح��د خ��ط چه��ار حصارک��رج در
مدتی که از تاس��یس آن گذش��ته ،با
ارائه خدمات آموزش��ی و معیش��تی به
خانوادهها توانس��ته گامه��ای موثری
در زمین��ه ارتقای وضعیت آموزش��ی،
بهداشتی و تغذیهای این منطقه بردارد.
از جمل��ه خدم��ات ارائه ش��ده در این
مدت عبارتند از:
* آم��وزش مهارته��ای زندگ��ی ب��ه
مادران
* آموزش دروس تقویتی به کودکان
* آموزش طراحی و نقاشی به کودکان
* مشاوره فردی به افراد نیازمند
* ارائه خدمات معیشتی به خانوادهها

کارگاه آموزشی تربیت جنسی و خود مراقبتی کودکان
اخبار مجموعه

کارگاه آموزش�ی تربیت جنسی
و خ�ود مراقبتی کودکان با حضور
جمع�ی از مددجوی�ان مهرآفرین
برگزار شد.
در این جلس��ه ،ک��ه  ۵۰نفر از مادران
سرپرست خانوار حضور داشتند ،خانم
افش��اری ،یاور داوطل��ب مهرآفرین و
کارشناس مس��ائل تربیتی جنسی ،با
اش��اره به اتفاقات تلخ روزهای اخیر و
آتناه��ا و س��تایشهایی که از میان ما
رفتهاند ،رده س��نی آموزش��ی مسائل
جنس��ی را از یک تا  ۱۳س��ال عنوان
ک��رد .او در م��ورد آم��وزش مس��ائل

جنس��ی مخص��وص ه��ر بازه س��نی
توضیحاتی ارائه داد و گفت« :آموزش
مراقبت از بدن باید ابتدا توسط والدین
انجام شود تا از سواستفادهای جنسی
کودکان پیش��گیری شود .اگر آموزش
و تربیت درس��ت انجام ش��ود ،مسئله
تجاوز و سو استفاده جنسی از کودکان
تا حدی قابل کنترل خواهد بود».
او تاکی��د ک��رد« :ب��ا عل��م و آگاه��ی
میتوانی��د جلوی ای��ن اتفاقات تلخ را
بگیرید .مفهوم خصوصی بودن اعضای
ب��دن باید از طریق م��ادر به کودک از
س��ن سه الی پنج سالگی آموزش داده

ش��ود .به تدریج و در س��نین هفت
تا نه س��الگی آناتومی بدن و مس��ائل
بل��وغ را برای دخت��ران توضیح دهید.
مراقب باش��ید با ای��ن اطالعات ،ترس
از بدن برای فرزندانتان ایجاد نکنید؛
اطالعات باید به نحوی ارائه ش��ود که
احس��اس امنیت و آگاه��ی در کودک
ایجاد کند نه احساس ترس».
در این کارگاه به پرسشهای مادران
در زمینه تربیت جنس��ی پاس��خ داده
شد .در انتهای جلسه در کنار پذیرایی،
پ��ک بهداش��تی نیز بی��ن مددجویان
توزیع شد.
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قیمتگذاری مادر برای فروش نوزادش
نوزادش را به خاطر اعتیاد و نداری،
قیمتگ�ذاری میکن�د و تصمی�م
میگی�رد او را ب�ه ف�ردی معت�اد
بفروش�د .قیمت اولیه دو میلیون و
پانصد هزار تومان...
پرس��ان پرس��ان به آدرس خان��ه رعنا
میرس��یم ،ته بنبست خانهای قدیمی،
پالک  .۲در خانه را که میزنیم ،صدای
آهس��تهای میش��نویم ک��ه میگوید:
«کیه؟»
چند لحظه بعد خانمی در را باز میکند
و با همان صدای آرام میگوید« :با کی

کار دارید؟!»
بع��د از چن��د دقیقه صحب��ت کردن با
آن خانم ،وارد منزل او میش��ویم .از او
میخواهیم کمی برایمان صحبت کند
که البته ابتدا عالقهای نش��ان نمیدهد
ام��ا پس از اص��رار ما میگوی��د« :رعنا
هس��تم .شاید باورتان نشود ولی در این
 ۳۳س��ال عمری که از خ��دا گرفتهام،
سختیها بسیاری کشیدهام».
آرام صحب��ت میکن��د و ان��گار برایش
سخت است که از گذشتهاش بگوید ،به
او میگویم« :اگر اذیت میشوی ،چیزی
نگو »...

اما بعد از خ��وردن یک لیوان آب ادامه
میدهد« :در سن  ۱۷سالگی و در کمال
ناب��اوری پدرم به من تجاوز کرد .بعد از
ای��ن اتف��اق دیگر نمیتوانس��تم در آن
خانه بمانم و تصمیم گرفتم از آنجا فرار
کنم .مقصدم را اصفهان انتخاب کردم،
البته هیچ کسی را آنجا نداشتیم و فقط
میخواس��تم جای��ی بروم ک��ه از پدرم
دور باش��م .چند ماه��ی را در اصفهان
گذراندم ،اما دیگر نمیتوانس��تم بمانم
و تصمی��م گرفت��م به کرج برگ��ردم .با
برگشتنم به خان ه وضعیت تغییری نکرد
و آزاره��اي پدرم ادامه داش��ت تا اینکه

زیر پوست شهر
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دوب��اره تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم
و این بار به ته��ران رفتم .کارتنخوابی
در پارکهای تهران برنامهام ش��ده بود.
شب و روز را در پارکها میگذراندم تا
اینکه»...
رعنا به این جای قصهاش که میرس��د،
دیگر سکوت میکند و انگار اصل ماجرا
همین جاس��ت .به همین دلیل از مریم
قنب��ری ،م��ددکار موسس��ه نیکوکاری
مهرآفری��ن ک��ه پرونده رعن��ا را دنبال
میکن��د ،میخواهی��م ادام��ه ماجرا را
شرح دهد.
«پ��س از چند م��اه از حض��ور رعنا در
تهران با فردی به نام هاشم ،که از اتباع
افغ��ان بود ،آش��نا و در نهایت صیغه او
میشود .س��رانجام این آشنایی پس از
ح��دود یک س��ال تولد ماه��ان بود که
متاس��فانه به دلیل اعتی��اد پدر و مادر،

نوزاد آنها نیز شرایط مناسبی نداشته و
اعتیاد را از مادرش میگیرد».
قنب��ری میافزای��د« :ام��ا ب��ا همه این
ش��رایط زندگی آنها ادامه پیدا میکند
تا اینکه سه سال بعد رعنا دوباره باردار
میشود».
مددکار موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین
میگوید« :هاشم در زمان بارداری رعنا
وی را ت��رک و با توجه ب��ه اینکه زن و
بچهای در افغانس��تان داشته ،رعنا را با
ماهان رها میکند».
او ادام��ه میدهد« :رعن��ا در آن مقطع
ش��رایط خوب��ی نداش��ته و همچن��ان
کارتنخواب بوده .در نهایت زمان وضع
حم��ل م��ادر فرارس��یده و او با کمک
موسسه در یکی از بیمارستانهای تهران
بستری میشود .با توجه به شرایط رعنا
و تولد نوزاد اقدامات حمایتی موسس��ه

بیشتر ش��ده و بازدیدهای هفتگی آغاز
میشود».
قنبری میگوید« :با گذشت چند ماه از
تولد نوزاد ،رعنا تصمیم میگیرد فرزند
خ��ود را بفروش��د و در نهایت با فردی
معتاد قرار گذاش��ته و مبلغ درخواستی
خود را مطرح میکند».
مددکار موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین
میافزاید« :رعنا تصمیم میگیرد نوزاد
خود را به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار
تومان بفروشد.

ب��ا ای��ن تصمی��م رعن��ا و اص��رار او به
فروش نوزاد ،مددکار موسس��ه موضوع
را به نی��روی انتظامی گزارش داده و با
پیگیریهای قضای��ی در نهایت مانع از
فروش نوزاد و سرانجام نوزاد به سازمان
بهزیستی واگذار میشود».
گزارشه��ای مش��ابه رعنا ،ک��ه قربانی
خانوادههای بدسرپرس��ت هستند و به
دنب��ال آن نی��ز از خانه ف��رار کردهاند،
کم نیس��ت .قربانیانی ک��ه در خانواده
خود مورد آزاد جنس��ی قرار گرفتهاند و
عدم حمایت و هوش��یاری در نهادهایی
مثل مدرس��ه و مهمت��ر از آن خال نگاه
مددکاری اجتماع��ی در مدارس باعث
شده رعنا ،موضوع را با راهکارهای خود
حل و از خانه فرار کند .بدون آنکه بداند
در جامعه چه چیزی در انتظار اوست.
از حمای��ت از ک��ودکان بد سرپرس��ت
غاف��ل نش��ویم .بدسرپرس��ت تنهاتر از
بیسرپرست است».

زیر پوست شهر

قربانیانی ک�ه در خانواده خود
مورد آزاد جنسی قرار گرفتهاند
و عدم حمایت و هوش�یاری در
نهادهایی مثل مدرس�ه و مهمتر
از آن خلا ن�گاه م�ددکاری
اجتماعی در مدارس باعث شده
رعنا ،موض�وع را با راهکارهای
خ�ود حل و از خان�ه فرار کند.
ب�دون آنکه بداند در جامعه چه
چیزی در انتظار اوست
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عضو کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:

تصویب الیحه حمایت از حقوق کودکان به زودی

گزارش

اتفاقات دلخراش��ی كه به تازگی درباره
كودكان كشورمان رخ داده ،ماجراهای
آتن��ا ،بنیتا ،رقیه ،امیرعل��ی و كودكان
دیگ��ری ك��ه قربان��ی انواع خش��ونت،
پرخاشگری و قتل حتی از سوی اعضای
خانوادهشان ش��دند ،باعث شد نشستی
از س��وی كمپین «بدسرپرس��ت تنهاتر
اس��ت» با محوریت بررسی راهكارهای
منع كودكآزاری و درخواس��ت تسریع
در تصوی��ب الیحه مربوط به حمایت از
حقوق كودكان برگزار شود.
در نشس��ت «بررس��ی راهكاره��ای
پیش��گیری و كنترل كودكآزاری» ،كه
صبح دوشنبه شانزدهم مرداد  ۱۳۹۶در
فرهنگسرای اندیشه برگزار شد ،فعاالن
اجتماعی و مس��ئوالن مربوط به حوزه
ك��ودكان حضور داش��تند .از جمله این
افراد ،كه به س��خنرانی درباره وضعیت
نگرانكننده آس��یبهای اجتماعی در
حوزه كودكان اشاره كردند ،میتوان به
حضور :مهناز افش��ار ،سخنگوی پویش
«بدسرپرس��ت تنهاتر اس��ت»؛ فاطمه
دانش��ور ،مدیرعامل و موس��س خیریه
مهرآفری��ن؛ مونی��كا ن��ادی ،حقوقدان؛
كیومرث اش��تریان ،رئیس كمیس��یون
اجتماعی و دولت الكترونیك؛ حس��ین

اس��دبیگی ،رئیس اورژان��س اجتماعی
۱۲۳؛ یحیی كمالیپور ،عضو كمیسیون
حقوق��ی و قضای��ی مجل��س؛ محم��د
كاظمی ،نایب رئیس كمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس؛ فاطمه ذوالقدر ،نایب
رئی��س كمیس��یون فرهنگ��ی و عضو
فراكسیون زنان مجلس؛ مظفر الوندی،
دبیر مرجع مل��ی كودك و مددكاران و
فع��االن اجتماعی حوزه كودك اش��اره
کرد.
كمپین «بدسرپرست تنهاتر است»
در ابتدای این نشس��ت ،ك��ه با اجرای
س��یاوش صفاریانپ��ور هم��راه ب��ود،
مهن��از افش��ار ب��ه بی��ان دغدغههای
كمپین «بدسرپرس��ت تنهاتر اس��ت»،
پرداخ��ت .ای��ن بازیگ��ر س��ینما ،ك��ه
س��خنگوی این پویش اس��ت ،با اشاره
ب��ه كودكآزاریه��ای اخی��ر گف��ت:
«دغدغهای مشترك ما را اینجا دور هم
جمع كرده و آن ،رس��یدگی به وضعیت
كودكان بیپناهی اس��ت كه مورد انواع
آزارها قرار میگیرند .بس��یاری از افراد
در حوزهه��ای مختل��ف و مددكارها و
مس��ئولین اجتماعی پیگیر این موضوع
هس��تند ،ولی نمیدانم چرا تاكنون به

نتیج��های در ای��ن زمینه نرس��یدهایم.
اینكه اینطور پیگی��ری اجتماعی ایجاد
ش��ده و هر شهروند خودش را داوطلبی
ب��رای بهب��ود وضعی��ت ك��ودكان در
معرض آس��یب میداند ،از سویی باعث
خوشحالی است كه مسئولیت بیشتری
از سوی مردم احساس میشود؛ ولی از
طرف دیگر ،نشان میدهد كه قبح این
موضوع ریخته ش��ده و تعداد موارد آزار
كودكان در حال افزایش است».
افش��ار در عین حال تاكی��د كرد« :من
اعتق��اد دارم اگر قوانینی وجود داش��ته
باشد كه تصویب و اجرایی شوند ،دیگر
افراد كودكآزار نمیتوانند به كس��انی
كه مانعش��ان میشوند ،خرده بگیرند و
این جمل��ه را بگویند كه «فرزند خودم
اس��ت ،به ش��ما چه ربطی دارد»؟ لزوم
این قوانین از آنجا نش��ات میگیرد كه
هر ك��دام از ما به عنوان یك ش��هروند
باید این حق را داش��ته باش��یم كه در
مقابل ك��ودكآزاری بایس��تیم و مورد
حمایت قانون باشیم».
س��خنگوی پویش «بدسرپرست تنهاتر
است» اضافه كرد« :تاكنون جلسههای
خوب��ی ب��ا مس��ئولین در ای��ن زمینه
داش��تهایم ،اما امیدواریم این جلسهها
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به زودی به نتیجه برسد ،ناراحتی بابت
كودكآزاریه��ا مش��مول م��رور زمان
نش��ود ،قوانین الزم به تصویب برسند،
آموزش به خانوادهها جدی گرفته شود
و ش��اهد همكاری آموزش و پرورش و
ص��دا و س��یما در زمین��ه آگاهی دادن
درباره حقوق كودكان باشیم».

تصویب الیحه حمایت از حقوق
كودكان ،به زودی
در ادام��ه محمد كاظم��ی ،نایب رئیس
كمیس��یون حقوق��ی و قضایی مجلس
شورای اس�لامی ،پش��ت تریبون رفت
و بیان كرد« :این تصور اش��تباه اس��ت
كه فك��ر كنیم راهحل همه مش��كالت

گزارش

نمیتوانیم  ۱۲۳را تبلیغ كنیم
فاطمه دانش��ور ،موس��س نیک��وکاری
مهرآفرین نیز كه در حوزه آس��یبهای
اجتماع��ی فعالیت میكن��د ،بیان كرد:
« ۱۳سال فعالیت من در حوزه كودكان
بدسرپرست این تجربه را نشان داده كه
در بحث ك��ودكان به جنب��ش عدالت
ترمیمی نیاز داریم و باید س��ه س��طح
پیش��گیری را در نظر بگیریم .بیشترین
پیش��گیری ،كه در قان��ون مد نظر قرار
گرفته ،پیشگیری س��طح سه است در
حالیكه پیش��گیری اولی��ه را نداریم و
بای��د ببینیم اقدام��ات عمومی ،كه در
جامعه باید در این زمینه انجام ش��ود،
چیست».
این عضو س��ابق ش��ورای ش��هر تهران
ادامه داد« :مس��الهای ك��ه وجود دارد
این اس��ت كه با تالشهای��ی كه برای
كاهش كودكآزاری انجام ش��ده ،هنوز
این اقدام��ات موثر نبوده اس��ت۱۲۳.
راهان��دازی ش��ده ،اما ما هن��وز جرات
نداری��م آن را تبلی��غ كنی��م؛ چ��ون
میدانی��م كه زیرس��اختها ب��رای آن
كافی نیس��ت و نمیتوانند پاس��خگوی

نی��ازی ،كه در جامعه ایجاد میش��ود،
باشند .زیرساختهای بهزیستی تقویت
نش��ده؛ به عنوان مث��ال اینكه مددكار
وقتی هم وارد عرصه میش��ود ،قدرت
مداخله ندارد و نمیتواند به اندازه كافی
در این موضوعات ورود كند».
دانشور با بیان این سوال كه چرا دولت،
بهزیس��تی را تقویت نمیكن��د ،گفت:
«همه ج��ا همه مس��ئولیتها به عهده
بهزیستی گذاشته میشود ،اما باید دید
چقدر زیرساختهای این نهاد را توسعه
میدهیم كه این همه توقع از این نهاد
داریم؟ این سازمان شاید برای  ۲۰سال
گذش��ته پاس��خگو بود ،اما در ش��رایط
فعلی نمیتواند موثر واقع ش��ود و باید
حتما فكری برای آن كرد».
دانشور اضافه کرد« :سالها قبل مشكل
زنانه ش��دن اعتی��اد را هش��دار دادیم،
اما كس��ی به آن توجه��ی نكرد و حاال
میبینیم كه دچار مشكل مادران معتاد
و ب��ه دنیا آمدن فرزن��دان دچار اعتیاد
ش��دهایم .در كمال تاسف میبینیم كه
بچهها دارند از بین میروند و كس��ی به
فكر آنها نیست».

ك��ودكآزاری در ایجاد قوانین اس��ت.
چه در گذش��ته و چه امروز قوانینی در
حمایت از كودكان داش��تهایم ،اما آنچه
باعث میش��ود همچنان ش��اهد چنین
مواردی از آزار كودكان باشیم ،مشكالت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اس��ت.
تا این مش��كالت حل نش��ود ،نمیتوان
انتظار داش��ت كه حتی با مترقیترین
قوانی��ن ،آزار كمتری نصی��ب كودكان
شود».
این نماینده مجلس با بیان اینكه قوانین
معجزه نمیكنند ،اضافه کرد« :س��رریز
آس��یبهای اجتماعی وارد قوه قضاییه
و باع��ث افزای��ش پروندهه��ای قضایی
میشود و كار قضات را سخت میکند».
او اف��زود« :ب��ا همه اینها م��ا به عنوان
نمایندگان مجل��س وظیفه قانونگذاری
داریم و ب��رای ایجاد قوانین حمایتی از
كودكان تالشم��ان را انجام میدهیم.
این الیح��ه از مجلس نهم باقی مانده و
ما نمایندگان مجلس دهم ،با در اولویت
ق��رار دادن آن تالش میكنیم آن را به
نتیجه برسانیم .فكر میكنم تا یك ماه
دیگر این الیحه به صحن علنی مجلس
شورای اسالمی برس��د و امیدواریم كه
ظرف مدت كوتاهی ب��رای تصویب آن
اقدام شود».
یحی��ی كمالیپ��ور ،یک��ی دیگ��ر از
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی
بود كه در این نشس��ت حضور داش��ت.
او با اش��اره به اینك��ه قانون ،یك بعد از
صدها بعد مبارزه با ناهنجاری اجتماعی
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راهكاری ب��رای كاهش ك��ودكآزاری
نیس��ت بلكه میتواند س��از و كارهایی
را در اختی��ار واحده��ای اجرایی دیگر
ق��رار دهد كه به پش��توانه آن ،وضعیت
كودكان كشورمان بهتر شود».
مش��اور حقوقی «پویش بدسرپرس��ت
تنهاتر اس��ت» اف��زود« :در طول مدتی
كه این پویش راه افتاده ،دغدغه زیادی
در بین مردم جامعه ایجاد ش��ده و فكر
میكن��م خود ای��ن فرهنگس��ازی در
جامع��ه و دغدغهآفرین��ی از مهمترین
كارهای��ی بوده كه یك كمپین میتواند
انج��ام دهد و خوش��حالم ك��ه در این
زمینه تالشها موفقیتآمیز بوده است.
امیدواریم همچنان فرهنگسازی انجام

باید فرهنگس��ازی كنیم كه خانوادهها
بدانن��د چطور ب��ا فرزندانش��ان رفتار
كنن��د .این الیحه هم ك��ه بر آن تاكید
میشود به زودی به تصویب میرسد و
امیدواریم بس��یاری از مشكالت را حل
كند ،اما مطمئن باش��ید تمام راهكارها
در این الیحه خالصه نمیشود».

نح��وه برخورد با كودكان وجود دارد ،را ش��ود و صدا و سیما و س��ایر نهادها در
برطرف كنی��م و به خانوادهها و اعضای این زمینه به وظیفهشان عمل كنند».
جامعه درب��اره نحوه برخورد با كودكان
و نوجوان��ان آموزشه��ای الزم از طرق  ۱۱۸۹كودك با مسموميت مواد
مخدر در سال گذشته
مختلف ارائه شود».
مونیكا نادی ،حقوقدان ،نیز در پاسخ به حس��ین اس��دبیگی ،رئی��س اورژانس
این گفتهها بیان كرد« :ما هم میدانیم اجتماع��ی ،ه��م در ای��ن نشس��ت ،با
كه تمام مش��كالت در قان��ون و تعیین اش��اره به اینكه س��ازمانهای دولتی و
مجازات خالصه نمیش��ود ،اما مس��اله سازمانهای مردمنهاد باید نگاه مثبت و
اینجاس��ت كه باید پش��توانهای داشته تعاملی نسبت به همدیگر داشته باشند،
باش��یم كه بتوانیم در م��وارد دیگر هم اظه��ار كرد« :ب��ا تم��ام انتقادهایی كه
وارد ش��ویم و آن خالءهای��ی ك��ه در ممكن است به اورژانس اجتماعی وارد
عرصههای دیگر وجود دارد را با حمایت شود ،باید بگویم ما نهایت تالشمان را
در این زمینه انج��ام میدهیم .تاکنون
و ضمانت قانون حل كنیم».
او افزود« :تصویب این الیحه به تنهایی  ۲۰۰مرکز داری��م و عدد  ۱۲۳انتخاب

گزارش

اس��ت ،گفت« :در مواردی مانند مبارزه
با مواد مخ��در دیدیم ك��ه مبارزه صد
درصد فیزیكی جوابگو نیست ،اعدامها
ب��ه نتیج��ه نرس��یده و ح��اال راههای
جایگزینی برای آن اعالم میش��ود .در
مبارزه با كودكآزاری هم اینطور است
ك��ه باید به فكر راههای قانونی باش��یم
و بگی��ر و ببند و مج��ازات نمیتواند به
تنهایی كافی و پاسخگو باشد».
این عض��و كمیس��یون قضایی مجلس
تاكی��د كرد« :فك��ر میكن��م پایههای
اعتقادی و عاطفی در جامعه ما متزلزل
ش��ده ،مس��اله اینجاس��ت ك��ه باید بر
خان��واده تاكید كنیم .نمیت��وان برای
هر خانواده یك نگهبان گذاش��ت ،بلكه

باید به این خش��ونتها واكنش نش��ان
دهی��م .هم كمیس��یون فرهنگی و هم
كمیسیون حقوقی و قضایی باید به فكر
این باشیم كه چرا چنین خشونتهایی
در جامعه رواج پیدا كرده و چه شده كه
هر روز اخب��ار ناراحتكنندهای از قتل،
خش��ونت و پرخاش��گری به گوشمان
میرسد».
این نماینده مجلس درباره لزوم حمایت
از ك��ودكان بر مبنای قانون گفت« :من
ه��م معتقدم اگرچه بای��د قوانین كافی
در این زمینه داش��ته باشیم ،اما قانون
ب��ه تنهای��ی كافی نیس��ت .ب��ه عنوان
عضو كمیس��یون فرهنگی میگویم كه
باید مش��كالت فرهنگ��ی ،كه در زمینه

قانون؛ پشتوانه سایر اقدامات برای
منع كودكآزاری
فاطمه ذوالقدر ،نایب رئیس كمیسیون
فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی ،هم
تاكید ك��رد« :اتفاقات اخیر به ش��دت
احساس��ات جامعه را خدشهدار كرده و
م��ا به عنوان نماین��دگان مجلس حتما

از كودكآزاری عاطفی
غافل نشویم
كیومرث اش��تریان ،رئیس كمیس��یون
اجتماع��ی و دول��ت الكترونیك ،نیز در
این نشس��ت بی��ان كرد« :مس��ئولیت
اجتماعی كاری اس��ت كه باید روی آن
تاكید داشته باشیم .در شرایط امروز با
گسترش رسانهها و امكانات اجتماعی،
بهت��ر اس��ت انتظارها از دول��ت كمتر
باش��د .درس��ت اس��ت كه باید مطالبه
داش��ته باش��یم ولی باید یک گفتمان
تاریخ��ی ،فرهنگی و اجتماعی ش��کل
بگیرد كه نیازها و خواستههای مردم از
طریق مردم پیگیری شود .پویشهایی

مثل «بدسرپرس��ت تنهاتر است» باید
گس��ترش پیدا کنند زیرا قدرت اصلی
در نهادهای مدنی است».
او اش��اره ك��رد« :در كن��ار ان��واع
ك��ودكآزاری جس��می ،نبای��د از
كودكآزاری عاطفی غافل ش��د .ضمن
اینكه هش��تاد درص��د کودکآزاریها
خفیف اس��ت .ما میگوییم خفیف ولی
برای قلب کوچک بچ��ه این آزارها هم
بزرگ اس��ت و باید برای پیش��گیری از
بروز آنها فكری كرد».
او با تاكید بر اینك��ه باید کودکآزاری
را تعریف کنیم ،گف��ت« :بر مبنای آن
تعریف الزم اس��ت هنجارس��ازی کنیم
و ب��ه مرحله حقوقی برس��یم .در عین
حال نباید نقش فضاسازی اجتماعی را
نادیده بگیریم ،چون اگر این فضاسازی
خوب انجام بگی��رد و آلوده بحرانهای
سیاسی نشود ،بسیار موثر خواهد بود».
همچنین مظف��ر الوندی ،دبیر مرجع
مل��ی ك��ودك وزارت دادگس��تری،
گف��ت« :بیایی��م اول هم��ه ب��ه یک
توافق برس��یم که ک��ودک حق دارد
به مسائلش رس��یدگی شود نه اینکه
دلمان برایش بس��وزد ،در واقع نگاه
ما به کودک باید حقمدار باشد .قبول
كنیم ك��ه بس��یاری از تصمیمات در
جهت مصلحت کودک نیس��ت و اگر
ای��ن رویك��رد تغییر نكن��د ،وقتی از
این سالن خارج ش��ویم دوباره همان
وضعیت قبلی حاكم خواهد بود».

گزارش

شده که خود کودک اگر آسیب میبیند
بتوان��د تماس بگیرد ،تماس هم در این
زمین��ه زیاد داریم به ط��وری كه ۷۰۰
هزار تماس مرتبط در سال  ۹۵داشتیم
که  ۱۳۷۶۶مورد آن ب��ه کودکآزاری
مربوط است و برخی از این موارد قضایی
شده و بچه را از خانواده گرفتهاند».
اس��دبیگی ادام��ه داد« :ما تی��م خدمات
سیار هم داریم که به شکل تخصصی کار
میکند و  ۹۱هزار مورد فعالیت داشته که
بیش از  ۱۰هزار م��ورد آن کودکآزاری
بوده است .در عین حال در زمینه اعتیاد
كودكان هم فعالیت میكنیم به طوریكه
در س��ال  ۱۱۸۹ ،۹۵م��ورد مس��مومیت
کودکان با مواد مخدر داشتیم ۴۶۷ ،مورد
از آنها به بهزیستی ارجاع داده شدند۶۰ ،
نفر به اقوامشان س��پرده شدند و  ۱۵نفر
متاسفانه از دنیا رفتند».
او در پاس��خ ب��ه انتقاد حاض��ران مبنی
بر ك��مكاری اورژان��س اجتماعی گفت:
«مجلس قرار اس��ت مج��وز  ۱۴۰مرکز
اورژانس اجتماعی به اضافه  ۱۰۰میلیون
به ما بدهد تا در ش��هرهایی که اورژانس
اجتماع��ی ندارند ،فعالیت كنیم .توان ما
در این زمینه هنوز كم است و امیدواریم
با امكانات بیشتر بتوانیم حضور و فعالیت
موثرتری داشته باش��یم .در حال حاضر
در تهران پنج نفر در شیفت روز و چهار
نفر در ش��یفت شب پاسخگوی اورژانس
اجتماعی هس��تند كه میدانیم باید این
تعداد افزایش پیدا كند.

ب�ا تالشهای�ی ك�ه ب�رای كاهش
كودكآزاری انجام شده ،هنوز این
اقدام�ات موث�ر نبوده اس�ت۱۲۳.
راهاندازی ش�ده ،اما ما هنوز جرات
نداری�م آن را تبلی�غ كنی�م؛ چون
میدانیم كه زیرس�اختها برای آن
كافی نیست و نمیتوانند پاسخگوی
نیازی ،كه در جامعه ایجاد میشود،
باش�ند .زیرس�اختهای بهزیستی
تقویت نش�ده اس�ت.همه جا همه
مس�ئولیتها به عهده بهزیس�تی
گذاش�ته میش�ود ،ام�ا بای�د دید
چقدر زیرس�اختهای ای�ن نهاد را
توس�عه میدهیم كه این همه توقع
از این نهاد داریم؟
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زیر پوست شهر

قـتل؛ به خاطر تامین هزینههای  ٣فرزند
مرد جوانی که به خاطر فقر ش�دید
و تامی�ن هزینههای س�ه فرزندش
مرتکب قتل شده است ،در حالی از
اولیای دم برای پرداخت دیه مهلت
گرفته اس�ت که همسرش میگوید
هر چ�ه داش�تهاند را فروختهاند و
هنوز نتوانستهاند مبلغ درخواستی
دیه را تامین کنند.
متهم ،که حس��ین نام دارد و  ١٦سال
اس��ت در زندان به سر میبرد ،بعد از
سالها موفق شد رضایت اولیایدم را
جلب کند ،اما آنها اعالم کردند زمانی
رضایت قطعی را اع�لام خواهند کرد
ک��ه  ٢٥٠میلیون دیه درخواس��تی را

دریافت کنند.ای��ن پرونده خرداد ماه
س��ال  ٨٠به جریان افت��اد ،زمانی که
خانواده مردی به نام خسرو به پلیس
اعالم کردند او گم ش��ده است .همسر
خس��رو به ماموران گفت« :ش��وهرم
راننده ی��ک تریلر ١٠چ��رخ و مرتب
در س��فر بود و اینطرف و آنطرف بار
میبرد .چند روزی بود که بار سرامیک
داشت و به س��مت یزد حرکت کرده
ب��ود .با او در تماس ب��ودم ،اما یکباره
تماس ما قطع ش��د و دیگر از او خبر
ن��دارم و ضمن اینکه بار هم به مقصد
نرسیده است».
چند روز بع��د از این گزارش بود که به

مام��وران خبر دادند مردی برای فروش
یک تریلر ١٠چرخ به یک بنگاه مراجعه
کرده است .فردی که این گزارش را به
ماموران داده ب��ود ،گفت« :من صاحب
یک بن��گاه هس��تم و ماش��ین معامله
میکن��م .روز گذش��ته م��ردی به من
مراجعه کرد و گفت یک تریلر ١٠چرخ
بنز دارد و میخواهد خیلی سریع آن را
بفروشد .وضعیت روحی مرد طوری بود
که به او شک کردم .به نظر میرسيد او
جرمی مرتکب شده است و ماشین مال
او نیس��ت ،به همین دلیل هم تصمیم
گرفتم موضوع را به ماموران بگویم».
این مرد گفت« :مدارک ماشین همراه
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م�ن به خاط�ر فقر مالی ش�دیدی
که داش�تم ،مرتکب قتل و سرقت
ش�دم .م�ن س�ه فرزن�د دارم و
نمیتوان�م هزینه زندگ�ی آنها را
تامین کنم؛ به همین دلیل تصمیم
گرفتم هرطور ش�ده است پول به
دست آورم
به گفته همس��ر این مته��م ،اولیایدم
در آخری��ن تصمیم خود دو هفته زمان
دادهاند تا مبلغ کامل درخواس��تی آنها
را که  ٢٥٠میلیون بوده اس��ت ،فراهم
کنن��د ،اما آنها ت��وان فراهمکردن این
مبلغ را نداشتند.
ای��ن زن گف��ت« :ه��ر کار کردی��م
 ١٦٠میلیون فراهم
نتوانستیم بیش از 
 ٩٠میلیون کم داریم.
کنیم و هن��وز 
آن زمان که ش��وهرم با سند آزاد شد،

زیر پوست شهر

مرد فروش��نده بود ،اما م��دارک به نام
خودش نیس��ت و میگوید ماشین را به
نام یکی از اقوامش خریده بود که حاال
نیس��ت و میخواه��د آن را زیر قیمت
بفروشد».
ب��ا توجه به این گفتهها بود که ماموران
در یک قرار صوری این مرد را دستگیر
کردند .متهم ،که حسین نام داشت ،به
قتل راننده تریل��ر اعتراف کرد و گفت:
«من ب��ه خاطر فقر مالی ش��دیدی که
داش��تم ،مرتکب قتل و س��رقت شدم.
من س��ه فرزند دارم و نمیتوانم هزینه
زندگی آنه��ا را تامین کن��م؛ به همین
دلیل تصمیم گرفتم هرطور شده است
پول به دست آورم.
روز حادثه بهعنوان مسافر در بیابانی ،که
فقط جاده ترانزیت داش��ت و کامیون از
آن عبور میکرد ،ایستادم و دست تکان
دادم .راننده تریلر ١٠چرخ توقف و من
را س��وار ماش��ینش کرد تا من را جایی
برس��اند .در راه با هم صحبت کردیم و
متوجه شدم ماشین مال خودش است؛
به همین دلیل با اس��لحهای که از قبل
تهی��ه کرده بودم ،گلولهای به پیش��انی
او ش��لیک کردم و او را کش��تم .سپس
خودم پش��ت فرمان نشستم ،به بیابانی
رفت��م ،در آنجا جس��د متهم را به آتش
کشیدم و با ماشین فرار کردم».
متهم گفت« :بخش��ی از وس��ایل را که
قابل فروش بود ،از ماش��ین برداش��تم
و فروخت��م و ب��رای اینک��ه بتوانم خود
ماش��ین را هم بفروش��م ،بای��د به یک
بنگاه مراجعه میکردم .اما مرد بنگاهدار
فهمید و من را به ماموران لو داد».
بع��د از اعتراف��ات این م��رد و تکمیل
تحقیقات و صدور کیفرخواست ،پرونده
برای رسیدگی به شعبه اول تجدیدنظر
بخش هرات و مرودش��ت فرستاده شد.
متهم یک بار دیگر توضیح داد که چطور
مرتکب قتل ش��ده اس��ت و درخواست
بخش��ش کرد ،اما با توجه به خواس��ته
اولیایدم رای بر قصاص او صادر ش��د.
متهم به رای ص��ادره اعتراض کرد ،اما
دیوان عالی کشور این رای را تایید كرد

و نام حسین در فهرست قصاصیها قرار
گرفت تا اینکه بعد از گذش��ت  ١٦سال
اولیایدم اعالم کردند با دریافت ٢٥٠
ميليون تومان حاضر به گذشت هستند.
خان��واده حس��ین موفق ش��دند ١٦٠
میلیون تومان از این پول را آماده کنند،
اما ب��ه  ٩٠میلیون دیگر نی��از دارند تا
بتوانند حسین را از قصاص نجات دهند
و او ی��کبار دیگر با فرزندانش باش��د.
همسر حسین گفت ١٦« :سال است که
ما درگیر این پرونده ش��دهایم و شوهرم
پس از ارتکاب قت��ل به زندان افتاد .در
ش��ش س��ال اول خانواده مقتول راضی
به گذش��ت نبودند و اص��رار به قصاص
داشتند ،اما در نهایت از قصاص منصرف
ش��دند و فردی به نام س��ید را بهعنوان
واسطه معرفی کردند و قرار شد ما دیه
پرداخت کنیم .برای همین  ٥٠ميليون
توم��ان را فراه��م کردیم و ب��ا موافقت
اولیایدم همس��رم ب��ا معرفی وثیقه از
زندان آزاد شد تا خودش بیرون بیاید و
بقیه مبلغ دیه را فراهم کند ،اما پس از
چند سال موفق نشد دیه را فراهم کند
و اولی��ای دم مقتول ب��ار دیگر تقاضای
قصاص را مطرح کردند».

قرار ب��ود با معرفینام��های که زندان
به من میده��د ٢٠٠ ،میلیون تومان
از بان��ک صادرات وام بگی��رم تا مبلغ
فراهم ش��ود ،اما چون سند خانه شهر
نداشتیم ،نتوانستیم آن وام را بگیریم.
ما در روس��تا زندگی میکنیم و سند
 ٢٠٠میلیونی
خانهمان به ان��دازه وام 
 ١٦٠میلی��ون را هم
نم��یارزد .ای��ن 
ب��ا هزاربدبخت��ی فراه��م کردیم٢٤ ،
میلیون را از بانک صادرات مرودش��ت
 ٢٦میلیون را یک خیر
وام گرفتی��م ،
 ٢٦میلیون هم
در اردکان ب��ه ما داد ،
 ٦٠میلیون را
ی��ک خیر در ته��ران و 
هم مادرش��وهرم با فروش یک زمین
کش��اورزی ک��ه ارثیه ش��وهرش بود،
به م��ا داد ،بقیه پ��ول را هم با قرض
جور کردی��م اما دیگر بیش��تر از این
نمیتوانیم جور کنیم و برای همین از
خیران سراسر کشور میخواهم کمکم
کنند تا بچههایم یتیم نشوند».
این زن گفت« :شوهرم االن  ٤٤سال
دارد و در زن��دان هم��ه از او راض��ی
هس��تند و من هم در همه این سالها
از او راضی بودم .اگر شوهر بدی بود،
از او ط�لاق میگرفتم .ما س��ه فرزند
داریم که پس��ر بزرگم  ٢٢ساله است
و یک دختر  ١٨و یک پس��ر هش��ت
ساله هم داریم .پس��ر کوچکم هر بار
که از مدرسه میآید گریه میکند که
همکالس��يهایم به من گفتند پدرت
قاتل است .او عکس پدرش را به دیوار
خانه زده اس��ت و همکالس��یهایش
را آورده و گفت��ه پ��درم در زندان کار
میکن��د .تو را به خ��دا خیران کمکم
کنن��د تا بچههای��م یتیم نش��وند .به
خدا نمیدانم چرا ش��وهرم این کار را
کرده اس��ت؛ من فکر کردم یکی دیگر
قت��ل را مرتک��ب ش��ده و انداختهاند
گردن ش��وهرم ،ام��ا او خودش گفت
من کش��تهام .شوهرم ش��ش برادر و
س��ه خواه��ر دارد و آنها ه��م هر چه
داشتند به ما کمک کردند و آن زمین
کشاورزی که فروختیم ،ارثیه آنها هم
بوده است».
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آغاز به کار تیم فوتبال پسران
موسسه نیکوکاری مهرآفرین

موسس�ه نیک�وکاری مهرآفرین از بدو تاس�یس
اقدام ب�ه راهاندازی تیمهای مختلف ورزش�ی از
میان نوجوانان تحت حمایت خود کرده اس�ت که
توانس�تهاند موفقیتهای چش�مگیری را هم در
حوزه ورزشی تجربه کنند.

از ابتدای تابس�تان امس�ال تیم فوتبالی متش�کل از
پس�ران عالقمند و مس�تعد فوتبال ،زی�ر نظر مربیان
مج�رب تمرین�ات خود را آغ�از کرد .ای�ن بچهها ،که
در رده س�نی  8تا  13س�ال بودند ،سهشنبه هر هفته
با ذوق و ش�وق فراوان س�ر تمرین حاضر میشدند و
بهگفته مربیش�ان ،پیش�رفت قابل توجهی داشتند.
تیم فوتبال پسران مهرآفرین تاکنون چندین مسابقه
دوستانه هم برگزار کرده است.
از جن�اب آق�ای مایلیکهن و ش�رکت ب�در الکتریک
جه�ت حمایت مالی و معن�وی از این تی�م ،صمیمانه
سپاس�گزاریم .از جناب آقای هدایتی ،مربی محترم،
باب�ت آموزشه�ای دلس�وازانه قدردان�ی میکنی�م.
همچنین ،از یاور محترمی که تغذیه بچهها در جلسات
تمرین را تقبل کردهاند ،بینهایت سپاسگزاریم.

گزارش
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کالسهای تابستانی آموزشی و تقویتی
موسسه نیکوکاری مهرآفرین
کالسهای تابستانی آموزشی و تقویتی مهرآفرین امسال
نیز مانند هر سال برگزار شد.
این کالسها شامل :زبان انگلیسی ،حسابداری ،عکاسی،
فوتبال ،س��فالگری ،معرق ،گیتار ،بادکنکآرایی ،نقاشی،
ترمهدوزی ،کارگاههای آموزشی هدایت تحصلی و جلسات
متعدد روانشناسی است .همچنین ،کالسهای تقویتی
برای دانشآموزان تحت پوش��ش برگزار ش��د که دروس

اصلی همچون زبان ،ریاضی ،عربی ،فیزیک ،ش��یمی و..
را برای تمامی پایههای تحصیلی در برمیگرفت .مباحث
به ش��کل پیوسته و با کتب مرتبط ،آموزش داده میشد
و استقبال دانشآموزان از این کالسها قابل توجه بود.
از یاوران عزیزی که تدریس افتخاری در این کالسها را
بر عهده گرفته و ما را در آموزش کودکان یاری میدهند،
بینهایت ممنون و سپاسگزاریم.

گزارش
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زمین ب�ازی پ�ارک دور س�ر مادر
میچرخی�د وقت�ی فری�اد میزد:
مبین�ا ،مبینا دخترم کجایی؟ زمین
بازی مانند چرخ فلک وس�ط زمین
دور سر مادر میچرخید ،اما نشانی
از مبینا نبود که نبود.
خیلی خوش�حال بود ک�ه به همراه
م�ادر و برادرش به پ�ارک آمده ،با
عروس�کی که در دس�تش ب�ود به
سمت وسایل بازی کودکان رفت...
همین چند لحظه پیش بود که دختر
کوچکش را روی تاب گذاش�ت و با
مهربانی برای دخترش خواند« :تاب
تاب عباسی ،خدا جون مبینای منو
نن�دازی ،»...ح�اال تاب با س�رعت
زیاد در ه�وا پایین و ب�اال میرفت
و مبینا روی ت�اب نبود که کودکانه
بخندد و بگوید« :هلم بده تا برم تو
آسمون»...
مبینای سه ساله فکرش را نمیکرد
که امروز برایش حادثهای تلخ رقم
بخ�ورد ،اتفاق�ی که هی�چ وقت از
ذهن او پاک نخواهد ش�د .همزمان
با اتفاق تلخ و فراموش نش�دنی دو
ک�ودک معصوم آتن�ا و کیمیا ،خبر
از تجاوز به مبینا سه ساله از سوی
یکی از مددکاران مهرآفرین شعبه
مشهد اعالم میشود.
بله ،درست است؛ دخترک  ۳ساله...
ب�رای پیگیری ماج�را و این اتفاق،
پ�ای صحب�ت م�ددکار اجتماع�ی
موسس�ه نیک�وکاری مهرآفری�ن

مینش�ینیم.فریبا بهش�تان در
اینباره میگوی�د« :مبینا به همراه
مادر و برادرش روز جمعه مورخ (۱۶
تیر  )۹۶س�اعت  14:30قصد رفتن
به پارک میکنند.
او ادام�ه میده�د« :س�اعت  ۱۵به
پ�ارک پردیس قائم واق�ع در بلوار
ش�هید فهمیده مش�هد میرسند.
مبینا به س�رعت خود را به وسایل
ب�ازی رس�انده و مش�غول ب�ازی
میشود».بهش�تیان ادامه میدهد:
«مادر نیز به همراه یکی از دوستان
گوش�های از پ�ارک را انتخاب و به
پوگفت با او میپردازد».
گ 
م�ددکار اجتماع�ی موسس�ه
نیک�وکاری مهرآفری�ن میگوی�د:
«بعد از نیم ساعت مادر ،مبینا را به
زور از ت�اپ بلند ک�رده و با خود به
جایی که نشستن میبرد ،اما مبینا
ش�روع به گریه میکند و مجددا به
تنهایی و با گریه به س�مت وسایل
بازی میرود»...
در هنگام بازی ک�ردن مبینا ،مادر
چندی�ن ب�ار نگاهش را به س�مت
وس�ایل ب�ازی انداخت�ه و مبینا را
میبین�د ،اما ب�ه یکب�اره خبری از
مبینا نیست.
بهش�تیان میگوی�د« :م�ادر و
دوس�تش بالفاصله ب�ه دنبال مبینا
رفته و پس از نیم ساعت ،که خبری
از وی پی�دا نمیکنند ،موضوع را به
نگهب�ان پ�ارک اعلام میکنند و

گش�تها برای پی�دا ک�ردن مبینا
تشدید میشود».
این مددکار ادامه میدهد« :با وجود
تالشها خبری از مبینا نمیش�ود و
م�ادر ب�ه همراه پس�رش ب�ه خانه
بازمیگردد تا به همراه همسرش به
کالنتری بروند».
او میافزاید« :پس از اعالم مفقودی
مبین�ا ب�ه پلی�س  ،١١٠موض�وع از
طری�ق کالنت�ری نزدی�ک پ�ارک
پیگیری میش�ود ،تا اینکه ساعت
 21:30پاسگاه خبر پیدا شدن مبینا
را میدهد».
بهشتیان میگوید« :با حضور پدر و
مادر در کالنت�ری ،مبینا در آغوش
مادر قرار میگیرد ،اما مادر متوجه
لکهای خون روی شلوار و کوفتگی
بینی مبینا می شود».
بع�د از امض�اء پ�در و م�ادر مبینا
در کالنت�ری ،آنه�ا راه�ی یک�ی
از درمانگاهه�ای نزدی�ک من�زل
میش�وند و بعد از معاینه پرس�تار
به آنان میگوید باید به بیمارستان
مراجعه کنند...
بع�د از حض�ور در بیمارس�تان و
بررس�ی ،پزش�ک عالئ�م ک�ودک
آزاری جنس�ی را تایی�د ک�رده و
مبینا بستری میشود .این در حالی
است که پدر مبینا به دلیل وضعیت
مال�ی نامناس�ب و هزینه پزش�کی
قانونی جهت ادعای ش�کایت خود
صرفنظر میکند.

پدر نتوانست شکایت کند

پس از آتنا و کیمیا،
مبینایسهساله
قربانی آزار جنسی کودکان
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اعتیـاد مـادر،

جـان دختـر  ٩ساله کرمانی را گـرفت

اخبار کوتاه

دادستان عمومی و انقالب کرمان از مرگ مشکوک
کودک  ٩س�اله خبر داد و گفت« :تحقیقات نش�ان
داده که مادر معتاد این کودک ،او را به قتل رسانده
است».
به گزارش روابطعمومی دادگس��تری کل استان کرمان،
دادخداس��االری افزود« :در پی ش��کایت مردی مبنی بر
مرگ مش��کوک نوه  ٩سالهاش ،بررس��ی این موضوع در
دس��تور کار بازپرسی ش��عبه سوم دادس��رای عمومی و
انقالب شهر کرمان قرار گرفت».
او ادامه داد« :در تحقیقات انجا م شده مشخص شد دختر
 ٩س��اله پس از متارکه پدر و مادرش تا شش سالگی نزد
مادر خود زندگی میکرده است».
او با اشاره به اینکه پس از شش سالگی حضانت کودک به
جد پدریاش سپرده شده بود ،بیان کرد« :او در تابستان
 ٩٥هنگامی که برای دیدار نزد مادر خود میرود ،به طرز
مشکوکی جان خود را از دست میدهد».
دادستان عمومی و انقالب مرکز کرمان اظهار کرد« :پس
از بازجوییهای انجامشده از مادر مقتول مشخص شد او
دچار اعتیاد بوده و برای اخاذی از خانواده همس��ر سابق
خود اعالم میکند فرزندش دچار بیماری سرطان است».
س��االری گفت« :این م��ادر معت��اد ،برای اینکه نقش��ه
ش��یطانیاش برمال نش��ود ،موهای دختر را تراش��یده و
ب��ه او داروه��ای ترامادول و متادون م��یداده که موجب
مسمومیت و در نهایت مرگ کودک میشود .طبق نظریه
پزشکی قانونی ،این کودک مبتال به سرطان نبوده و علت
فوت او مسمومیت توأمان با ترامادول و متادون و عوارض
ناشی از آن بوده است».

 ١٢٠٠مورد
مسمومیت
کودکان با مواد
مخدر

حس��ین اس��دبیگی ،رئی��س مرک��ز
فوریتهای اجتماعی بهزیس��تی کشور،
با اش��اره ب��ه مأموریته��ای اورژانس
اجتماع��ی در مورد ک��ودکان مبتال به
مس��مومیت با مواد مخ��در اظهار کرد:
«س��ال گذش��ته همکاران م��ا با کمک
م��ردم ،نهادهای مردمی ،منابع مختلف
بهخص��وص مراک��ز درمان��ی وارد ام��ر
رس��یدگی به وضعیت کودکان مسموم

شده با مواد مخدر ،که عمدتا از مادران
معتاد به دنیا میآیند ،شدند».
رئی��س مرک��ز فوریته��ای اجتماعی
بهزیستی کش��ور در ادامه به اعالم ریز
آم��ار این ک��ودکان پرداخ��ت و افزود:
«همانط��ور که گفته ش��د در مجموع
ه��زار و  ١٨٩مورد مس��مومیت با مواد
مخدر گزارش شد که  ۶۰۰مورد دختر
و  ۵۸۹مورد پسر بودند .از مجموع این
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شناسایی  ٧٨٠نوزاد و کودک مسمومشده با مواد مخدر
رئی�س اورژانس اجتماعی کش�ور از شناس�ایی ٧٨٠
نوزاد و کودک مسمومش�ده ب�ا مواد مخدر در  ٩ماهه
اول سال  ٩٥خبر داد.
حسین اس��دبیگی ،در اینباره افزود« :بهطور کلی کودکانی
که از مادر معتاد متولد میش��وند ،در خانه از سوی والدین
ب��ه آنها مواد ی��ا داروهای ترک اعتیاد خورانده میش��ود یا
آنکه خودش��ان به ش��کل تصادفی اقدام به مصرف این مواد
میکنند ،مسموم به مواد مخدر نامیده میشوند».
رئی��س اورژان��س اجتماعی کش��ور در ادامه ب��ا بیان اینکه
در  ٩ماهه س��ال  ٧٨٠ ،٩٥نوزاد و کودک مس��موم با مواد
مخدر شناسایی شدند ،تصریح کرد« :همه این  ٧٨٠نفر ،از
طریق گزارشهای بیمارس��تانی شناسایی نشدند بلکه افراد
و نهادهای مختلفی همچون مراکز قضایی ،انتظامی ،اقوام و
 ،...در ارائه این گزارشها سهیم بودند».
اسدبیگی ادامه داد ٥٣٣« :نفر از آنها از طریق مراکز درمانی
به اورژانس اجتماعی گزارش داده شدند .این در حالی است
که از این  ٧٨٠نفر  ٣٩٢نفر دختر و  ٣٨٨نفر پسر بودند».

او ادامه داد« :در بین این  ٧٨٠نفر ٣٨٤ ،نوزاد با مس��ومیت
با مواد مخدر (معتاد) به دنیا آمده بودند .با دس��تور قضایی
 ٢٨١نف��ر از این ک��ودکان و نوزادان به بهزیس��تی ارجاع و
تحویل داده و  ٤٥٠مورد آنها به خانواده بازگردانده ش��دند.
کفال��ت  ٣٦نفر آنها نیز به علت ع��دم صالحیت والدین به
اقوامشان واگذار شد و  ١٣مورد آنها نیز فوت شدند».
رئیس اورژانس اجتماعی کش��ور همچنی��ن آمار  ٧٨٠نفر
ک��ودک و ن��وزاد مس��موم به م��واد مخدر را در یک س��ال
باال دانس��ت و در اینمیان آمار  ٣٨٤نوزاد متولد ش��ده با
مس��مومیت مواد مخدر را نیز آمار بسیار باالیی عنوان کرد.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد« :کودکفروشی،
مس��ئلهای قضایی و جنایی اس��ت و به بهزیس��تی ارتباطی
ندارد».
اس��دبیگی درباره آمارهای اس��تانی کودکان مسموم با مواد
مخدر در  ٩ماهه سال  ٩٥گفت« :چهار استانی که بیشترین
آم��ار نوزادان مس��موم با مواد مخدر را داش��تند ،به ترتیب
ن جنوبی بودند».
تهران ،کرمان ،کرمانشاه و خراسا 
اخبار کوتاه

آمار  ۶۳۹مورد نوزاد و مابقی در سنین
باالت��ر قرار داش��تند.از این میزان ۸۴۹
مورد از س��وی مراک��ز درمانی گزارش
ش��ده بودند .پس از بررس��یهای الزم
 ۴۶۷کودک به بهزیس��تی تحویل داده
ش��دند ۶۴۷ ،نفر به خان��واده و  ۶۰نفر
به اقوام س��پرده شدند و  ۱۵کودک نیز
فوت کردن��د ».به گفته او اس��تانهای
تهران ،کرمان ،کرمانش��اه و خراس��ان

جنوبی به ترتیب دارای بیشترین موارد
ش ش��ده در این خص��وص بودند.
گزار 
به لحاظ رده س��نی نی��ز میتوان گفت
بیشترین موارد مس��مومیت مربوط به
نوزادان و کمترین موارد مربوط به گروه
سنی  ۱۱تا  ۱۸سال بوده است.
رئی��س مرک��ز فوریته��ای اجتماعی
بهزیستی کش��ور در پاسخ به اینکه آیا
در رده سنی  ۷تا  ۱۸سال موارد اخراج

از مدرس��ه هم مش��اهده شده است یا
خیر ،گفت« :مدرسه سعی میکند این
کودکان را تا جایی که میش��ود اخراج
نکند زیرا ترک تحصی��ل زودهنگام از
عوامل مهم آسیبهای اجتماعی است.
اخیرا آموزش و پ��رورش با کمک قوه
قضایی��ه و بهزیس��تی طرح��ی تحت
عن��وان «نماد» را برای پیش��گیری از
آسیبهای اجتماعی در دست دارد».

فصلنامه داخلی موسسه نیکوکاری
مهرآفرین پناه عصر

76

مراحل درمان پژمان آغاز شد
پژم��ان کوچولو ،که در اثر حریق ناش��ی از انفجار بنزین
از ناحیه صورت و دس��تها دچار س��وختگی ش��ده بود،
م��ورد جراحی ق��رار گرفت .این اولین جراحی از س��ری
جراحیهای ضروری روی این پس��ربچه آسیبدیده است
که به ی��اری مهرآفرینان اکنون در بیمارس��تان ش��فای
کرمان بس��تری ش��ده و تحت نظر دکت��ر اصحاب یمین
اس��ت .درمان پژمان همچنان ادام��ه دارد و نتایج آن در
مراحل مختلف برای یاوران گرامی اطالعرس��انی خواهد
ش��د .اوای��ل فصل بهار بود ک��ه پژمان میهم��ان خانواده
مهرآفرین ش��د تا مرهم سوختگی جس��م و جانش را در
وس��عت س��خاوت و مهر یاوران مهرآفری��ن بجوید .اینک
پژمان تنپوشی لطیف از مهر شما بر تن دارد که آالمش
را تسکین داده است .از همه یاوران عزیزی که در سایهی
احس��ان و مرحمتش��ان موجبات اميد و آرامش را براي
پژم��ان تا رس��یدن به صح��ت و تندرس��تی کامل فراهم
كردند ،صمیمانه قدردانی و سپاس��گزاری ميکنیم .امید
اس��ت خورش��ید زندگی وجودتان آراسته به انوار نیکی و
مهر همواره بدرخش��د .با درود ني��ره ولندياري ،نماينده
موسسه نيكوكاري مهرآفرين در استان كرمان
اخبار کوتاه

همزمان با والدت امام هشتم شیعیان؛

 30نفر از مددجویان مهرآفرین راهی مشهد مقدس شدند
همزمان با والدت امام هش��تم ش��یعیان ،حضرت امام
رضا (ع) 30 ،نفر از مددجویان تحت پوشش واحد خط
چه��ار حصار کرج مهرآفرین ،به م��دت پنج روز راهی
مشهد مقدس شدند .زائران این سفر معنوی ،مادران و
کودکانی بودند که تا به حال مش��هد مقدس را زیارت
نکرده بودند .زیارت آستان آن حضرت در روز تولدش،
زمانی برای این مددجویان رویا محسوب میشد که با
کمک یکی از یاوران موسسه به واقعیت تبدیل شد.
هماهنگ��ی و ت��دارکات ب��ه نحوی انجام ش��د که این
مددجویان در بهترین ش��رایط ممک��ن اقامت کنند و
با بهرهمندی از امکانات مناس��ب ،س��فر راحتی داشته
باشند .آنها عالوه بر زیارت حرم امام رضا (ع) ،از برخی
مکانهای تفریحی ،تاریخی ش��هر مش��هد نیز بازدید
کردند.
آنها در مراسم تولد امام رضا (ع) در حرم مطهر ایشان
حضور داشتند و ساعتها به دعا و نیایش پرداختند.
این س��فر ب��ا حمایت ی��اور ارجمند موسس��ه ،جناب
آقای کاش��انی انجام شد .ضمن سپاسگزاری از ایشان،
آرزومندیم دعای خیر زائران بدرقه راهشان باشد.
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رویاهای سوخته

اخبار کوتاه

وقت��ی چش��مهایش را ب��از میکند ،باز اش��عههای طالیی
خورش��ید را میبین��د که از البهالی روزنهه��ای پرده روی
تختتش میتابد .کمی خودش را جابهجا و احساس میکند
که حالش بهتر از روزهای قبل است .دردهایش کمتر شده،
خ��ودش هم باورش نمیش��د که زنده مانده باش��د .حدود
 60روز در کما به س��ر ب��رده بود .س��وختگیاش این قدر
زیاد ب��ود که همه زن��ده ماندنش را چیزی ش��بیه معجزه
میدانس��تند .اگر چه از نظر جسمی رو به بهبودی بود ،اما
از نظر روحی هنوز شوک لحظههایی که در میان شعلههای
آتش میسوخت ،هر از گاهی به سراغش میآمد.
آن روز بعد از اینکه با سعید درگیری لفظی پیدا کرد ،اصال
نمیتوانس��ت تصور کند که او خانه ،اثاثیه منزل و او را یک
جا به آتش بکشد و فرار کند .در میان شعلههای آتش گیر
افت��اده بود و فریاد میکش��ید .بع��د از آن چیزی به یادش
نمیآمد.
فریبا  17ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شده بودند
و او ب��رای فرام��وش کردن تمام مش��کالتش به پیش��نهاد
دوس��تانش به مصرف م��واد رو آورده بود .کم کم مصرفش
باال رفته و متنوع ش��ده بود .ب��رای تامین مواد مصرفیاش
مجبور بود که به تقاضاهای نامش��روع فروشندهها تن دهد.
سعید هم یکی از همانها بود .تا قبل از آشنایی با سعید در
فاصله پنج س��ال دو بار ازدواج کرده و هر دو به طالق ختم
ش��ده بود .در اوج جوانی و  22سالگی از آن دختر سرزنده
و زیبا چیزی جز جسمی تکیده و نحیف باقی نمانده بود.

زمانی که جس��م س��وخته او را به بیمارستان آورده بودند،
ماجرا به موسسه نیکوکاری مهرآفرین اطالع داده شد .فریبا
 60روز در کم��ا و بع��د ک��ه به هوش آمده ب��ود ،به کمک
یاوران خیریه برای درمان سوختگی صورتش ،لیزر درمانی
شده بود .بعد از مرخص شدن از بیمارستان هم برای ترک
اعتیادش ،به کمک موسس��ه نیکوکاری مهرآفرین در کمپ
بستری شده بود .حاال فریبا هم از نظر ظاهری و هم از نظر
جسمی رو به بهبود بود...

به لطف یاوران مهرآفرین انجام شد
زنی که در ماه آخر بارداری بی س�رپناه ش�ده
بود ،در منزلی مناسب اسکان داده شد.
زن�ی ک�ه در م�اه آخ�ر ب�ارداری بی س�رپناه
ش�ده ب�ود ،ب�ه لط�ف ی�اوران مهرآفری�ن
در منزل�ی مناس�ب اس�کان داده ش�د.
ودیعه مسکن این زن  ۳۵ساله ،که همسرش او
را مورد ضرب و شتم قرار میداد و سرانجام نیز
از خانه بیرونش کرده بود ،به کمک مهرآفرینان
تهیه شد.
مریم اکن�ون در آرامش ،انتظار ب�ه دنیا آمدن
فرزندش را میکشد.
از ی�اوران عزی�ز باب�ت حمایت از ای�ن مادر و
فرزند سپاسگزاریم.
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آخرین وضعیت پروندههای تحت حمایت موسسه نیکوکاری مهرآفرین در حوزه

مادران و کودکان دچار اعتیاد در آینه آمار

گزارش

فاطمه دانشور ،مدیر عامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین،
ضمن ارائه آخرین آمار این موسس�ه از وضعیت مادران
و ک�ودکان دچار اعتی�اد گفت« :این آم�ار قابل ارائه به
وزارت بهداش�ت درمان و آموزش پزشکی جهت بهبود
فرآین�د مداخله آن وزارتخانه در کاهش آس�یب حوزه
کودکان و مادران دچار اعتیاد است و دیگر دستگاههای
مرتبط نیز میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
پیشت��ر ارائه آماره��ای دقیق این موسس��ه منجر به صدور
نوزادان
ابالغیهای از س��وی وزارت بهداش��ت شد که طی آن
ِ
م��ادران معتاد جهت س��مزدایی باید در بیمارس��تان بمانند
ِ
و پس از س��مزدایی چنانچه بر اس��اس نظر کادر پزش��کی و
م��ددکاری بیمارس��تان احتمال س��وء رفتار والدی��ن معتاد
احس��اس ش��ود ،کودک به قید فوریت به اورژانس اجتماعی
بهزیستی تحویل داده میشود .موسسه نیکوکاری مهرآفرین
همواره بهعنوان س��ازمانی مردمی و ب��ازوی کمکی نهادهای
دولتی حضور داش��ته و از ظرفیت خ��ود جهت بهتر اجرایی
شدن این مصوبه و مصوبات مشابه گام برداشته است».
دانش��ور ادامه داد« :نزدیک به دو س��ال است که موسسه به
اجرایی شدن این مصوبه کمک کرده و با فعالیت  ۵۱مددکار
اجتماعی خود در تهران و  ۱۷نمایندگیاش در شهرستانها
ب��ا ارائ��ه دقیق ای��ن آم��ار جه��ت اس��تفاده تصمیمگیران،
سیاس��تگذاران ،مس��ئولین و اطالع م��ردم بتواند قدمی در
جهت بهبود شرایط زیست این قشر بردارد.
تعداد مادران دچار اعتیاد شناسایی شده توسط موسسه طی

دو سال فعالیت مددکاران اجتماعی در این حوزه  ۷۶۵مورد
بوده اس��ت که همگی آنها در دوران بارداری و موقع زایمان
شناسایی شدهاند و از موسسه خدمات کاهش آسیب دریافت
کردهان��د ۵۰۵ .مورد آنان دارای شناس��نامه و  ۲۶۰مورد آن
بی شناس��نامه بودهاند ۷۳۷ .مورد تابعیت ایرانی و  ۲۸مورد
آن تابعیت افغانی داشتهاند.
بیش��ترین فراوانی سنی این مادران  ۲۵تا  ۳۰سال است .سه
مورد نیز س��نین  ۱۰تا  ۱۵س��ال بودهاند و پنج مورد  ۵۵تا
 ۶۰س��ال داش��تهاند .جمع کل فرزندان این مادران۱۶۲۵ ،
نفر اس��ت که  ۹۳۶مورد آن دارای شناس��نامه و  ۶۰۶مورد
فاقد شناسنامه هس��تند .مهمترین دلیل نداشتن شناسنامه،
تولد کودکان در شناسنامه ثبت نشده و روابط خارج از نکاح
اس��ت و مددکاران تاکنون نتوانس��تهاند با وضعیت قوانین و
آییننامههای موجود برای این آنها شناسنامه بگیرند که خود
محل اشکال و هشدار جدی است».
دانش��ور ادامه داد ۱۳۴۱« :نفر از این کودکان تابعیت ایرانی
داشته و  ۷۷نفر تابعیت افغانی دارند .بیشترین فراوانی سنی
کودکان زیر دو سال است؛ یعنی  ۵۲۳نفر از این کودکان دو
س��ال اول زندگی خود را در شرایط بیخانمانی میگذرانند.
مهرآفرین جهت جلوگیری از انتقال اعتیاد مادر ،شیر خشک
آنها را با کمک یاوران موسسه تامین میکند».
دانشور در خصوص نوع ماده مخدر مصرفی این مادران گفت:
« ۱۲۵مورد تریاک ۲۰۰ ،مورد شیش��ه ۱۰۴ ،مورد هروئین
و بقی��ه مواد مخدر نظیر دیگر نظیر حش��یش ،کراک و الکل
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مص��رف میکنند و  ۲۰۰مورد هم چند مصرفی داش��تهایم.
ب��ا مداخله م��ددکاران اجتماعی موسس��ه و کمک اورژانس
اجتماعی بهزیس��تی از جمع آمار مذکور مربوط به کودکان،
( ۲۸۷دویس��ت و هش��تاد و هفت) مورد به ش��یرخوارگاه و
مراکز نگهداری بهزیستی تحویل شدهاند.
ای��ن ک��ودکان در مع��رض تهدی��د ف��روش ،رهاش��دگی و
کودکآزاری قرار داشتهاند .بقیه کودکان نیز ،که نزد مادران
خود هس��تند ،شرایط س��ختی را تحمل میکنند و نیازمند

ارائه خدمات کاهش آس��یب و بازدیدهای هفتگی مددکاران
اجتماعی موسسهاند.
متعاقب��آ راجع ب��ه چالشهای جدی این کودکان در مس��یر
رش��د اطالعرسانی خواهیم کرد .با امید اینکه این موضوعات
در ش��ورایعالی اجتماعی کش��ور بهطور جدی طرح و برای
حل آن راهکاری مناسب ارائه شود».
@mehrafarin_charity
@fatemehdaneshvar

جشن پایان سال گلدکیدز

اخبار مجموعه

جشن پایان سال گلدکیدز با حضور  ۹۰نفر از کودکان
در تاریخ  ۲۷اسفند  ۹۵برگزار شد.
در این مراس��م اعضای گلدکیدز پس از یک سال تالش و
آموزش ،گ��رد هم آمدند تا در آس��تانه بهار ،موفقیتهای
سال گذشته را جشن بگیرند و برای سال جدید
پیمانی تازه ببندند.
بیش��تر کودکان زودتر از ساعت
اع�لام ش��ده به س��اختمان
گلدکی��دز ،جایی که برای
آنها حکم خان��ه دوم را
دارد ،رسیدند .هر یک
در گوش��های مشغول
کاری ش��دند ،گروهی
کارهای دست خود را،
که در مرکز به یادگار
گذاش��تهاند ،نظ��اره
میکردن��د و خاط��رات
کالسه��ای تابس��تان
را با ه��م م��رور میکردند.
بع��د از عکس گرفتن با س��فره
هفتس��ین و پذیرای��ی ب��ا می��وه و
شیرینی ،کودکان با اتوبوس به سالن سینما
اس��تقالل رفتند .با تماشای فیلم انیماتور مبارک به شکل
اختصاصی ش��ادی بچهها دوچندان ش��د .در ادامه اعضای
گلدکیدز به شرکت مشتریان گلدیران رفتند و با استقبال
گرم کارمندان مواجه شدند .کودکان ،که گویا وارد بخشی
از مجموعه گلدکیدز ش��ده بودند ،ش��روع به قدم زدن در
سالن ،بررس��ی دس��تگاهها و صحبت با کارکنان گلدیران
کردند .آنها بعد از گرفتن چند عکس یادگاری کنار س��فره

هفتس��ین ،برای صرف ناهار به س��الن غذاخوری رفتند.
در ادامه جش��ن ،برنامههایی توسط شرکت گلدیران برای
بچهها تدارک دیده ش��ده بود که در سالن همایشها اجرا
ش��د .ابتدا مهدیه رمضانی ،از اعضای موفق گلدکیدز و نفر
اول مسابقات سخنرانی در مدرسه تابستانی کسب و کار
دانشگاه شریف ،برنامه را با خواندن یک شعر
درباره بهار آغاز کرد.
س��پس کودکان به سخنرانی خانم
فی��ض آبادی ،نماینده ش��رکت
گلدیران ،گوش سپردند.
پ��س از آن نوب��ت اج��رای
مس��ابقهای هیجانانگی��ز
توس��ط آق��ای نصی��ری،
مج��ری ک��ودک ،ب��ود که
ش��ور و هیج��ان زیادی در
س��الن ایجاد کرد و در انتها
نی��ز زمان اه��دای جوایز فرا
رس��ید .خانم ه��ا فیضآبادی،
غیاثوند و باع��ث و آقای بهادری
جوای��ز ک��ودکان را ب��ه آنه��ا تقدیم
کردند .ش��وق دیدن کتانیهای نو ،چشم
آنها را به روی قوانین بس��ته بود ،طوریکه وقتی
از پلههای س��الن پایین میآمدند تعدادی از آنها کتانیها
را پوش��یده بودند و بابت زیبایی و سایز از مسئولین تشکر
میکردند .کارمن��دان گلدیران نیز هن��گام خداحافظی با
بچهه��ا برای یادگاری به آنها پازل هدیه کردند .از مادرانی
که ما را در س��اماندهی کودکان یاری کردند و همچنین از
آقای��ان ایمانی و مهدین��ژاد و همچنین خانم مکارم برای
عکسبرداری از این مراسم شاد و خاطرهانگیز متشکریم.
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حال بنیـامین
خوب نیست؛
برایش دعـا کنید
روای�ت زندگ�ی ک�ودک کاری ک�ه سرنوش�ت این
روزهایش به تخت بیمارس�تان گره خورده است .هر
روز پیش از آنکه اشعههای طالیی رنگ خورشید در
آسمان ظاهر شود ،چشمانش را باز میکرد و صبحانه
نخ�ورده با کولهپش�تی کهنه اما س�نگینش از خانه
بیرون م�یزد .آن روزها نه آرزوی اس�باببازیهای
رنگارنگ داش�ت نه آرزوی رفتن به شهربازی ،دلش
فقط یک خواب عمیق میخواست ...
زیر پوست شهر

چشمانش خوابآلود بود و مدام خمیازه میکشید ،اما همین مهرآفرین با بنیامین آش��نا ش��دم ،پسرکی الغر اندام و سیاه
ک��ه از خانه بیرون میرفت خواب ه��م از او فرار میکرد .هر چه��ره .نزدی��ک عید بود و خیابانها پ��ر از قیل و قال خرید
کسی او را میدید با خود خیال میکرد این پسر بچه  ۱۰ساله ش��ب عید .آن روز بنیامین از آرزویش برایم گفت« :دوس��ت
به مدرسه میرود ،اما در کولهپشتی بنیامین به جای کتاب ،دارم من هم برای عید لباس نو داشته باشم ».چند لحظهای
جامدادی و دفتر دیکته ،آدامس ،کش مو و چسب زخم پیدا مکث کرد و گفت« :دوست دارم من هم خوش تیپ باشم»...
دلتنگی برای بهنام
میک��ردی ...حاال بنیامی��ن خوابیده
ش�اید با رف�ع خالءه�ای قانونی از کم��ی که با هم دوس��ت ش��دیم،
اس��ت .ی��ک خ��واب عمیق و ش��اید
از روزه��ای س��خت زندگ��ی ب��ا
بدون بی��داری ...حاال اگر خودش هم سوی نمایندگان مجلس و همچنین
خان��وادهاش برای��م گف��ت ،از
بخواهد توانی برای بیدار شدن ندارد.
همکاری دستگاههای مسئول بتوان
روزهای��ی ک��ه هیچ غذای��ی برای
کولهپشتی بنیامین پر از آدامسهای
های
ن
بنیامی
برای
را
بهتری
شرایط
خوردن نداش��تند و او مجبور بود
هزار تومانی فروخته نش��ده اس��ت و
هس�تند،
کش�ور
در
ک�ه
بس�یاری
برای تامین غ��ذا کار کند .از نگار
چس��ب زخمهایی که هی��چ مرهمی
حمایت
مورد
را
آنه�ا
و
کرد
فراه�م
برای زخمهایش نیست...
و بهنام گفت ،از خواهر و برادرش
بازگردان�دن
در
ش�اید
داد.
ق�رار
که بدون غذا میخوابیدند .از پدر
این بچهه�ا به خانوادههایش�ان با و م��ادر معتادش و م��واد مصرف
آرزویی که بر باد رفت
حساس�یت خیلی بیشتر باید عمل کردنش��ان مقابل چشم بچهها ...
پدر و مادر معتادش ،همیش��ه نئشه
دس��ت آخر دوب��اره از بهنام برایم
یا خمار بودن��د ،برای همین بنیامین کرد
گفت .ب��رادر کوچکت��رش که در
هی��چگاه کودکی نک��رد و با بچههای
بهزیس��تی زندگی میک��رد .برایم
همس��الش تفاوتی بزرگ داش��ت .او
به نانآوری فکر میکرد .ش��اید تا همین چند سال آرزویش گفت« :دلم برای بهنام تنگ ش��ده »...برادری که متولد ۹۴
ب��ود و چند ماه بعد از تولدش ،به دلیل ش��رایط نامناس��ب
درس خواندن بود و میخواست مهندس شود اما...
خانواده به بهریس��تی واگذار شد .حاال همان بنیامینی که با
ذوق کودکان��هاش از آرزوهایش برایم گفته بود ،بیجان روی
آشنایی در آخرین روزهای سال
اواخ��ر اس��فند س��ال گذش��ته و از طریق مددکار موسس��ه تخت بیمارستان خوابیده...
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حال بنیامین خوب نیست
نرجس رضاعلی ،مددکار موسس��ه نیک��وکاری مهرآفرین ،در
تش��ریح ش��رایط بنیامین و خانوادهاش بیان میکند« :پدر و
مادر بنیامین هر دو معتاد بوده و به لحاظ مالی نیز شرایطشان
بس��یار نامناسب اس��ت .آنها دو فرزند دیگر به نامهای نگار و
بهنام دارند که فرزند آخر یعنی (بهنام) به سازمان بهزیستی
واگذار شده است».
مددکار موسس��ه نیکوکاری مهرآفری��ن ادامه میدهد« :این
خانواده در شهرس��تان بومهن زندگی میکردن��د .خانه آنها
آلونکی بود که زمستانها سقفش چکه و تابستانها از شدت
گرما زندگی را بر اهالیاش س��خت میکرد .برای همین پدر
و مادر معتاد تصمیم گرفتند به آمل اسبابکشی کنند».
رضاعلی میافزاید« :پس از اسبابکش��ی خانواده بنیامین به
آمل ،ش��رایط زندگی برای بنیامین س��ختتر میشود .چون
او در ته��ران و پیش پدربزرگش زندگی میکرد و زندگی در
این خانه برایش س��ختیهایی به همراه داش��ت .برای همین
چندین بار از خانه فرار میکند و آواره خیابان میشود.
در یک��ی از همی��ن فرارها او را به یکی از مراکز س��اماندهی
کودکان کار میبرند و در این مرکز بنیامین از آرزویش برای

آنها میگوید .آرزوی دیدن برادرش .به آنها میگوید دوس��ت
دارد آنجا بماند ،شاید برادر کوچکش را ببیند ،اما »...
این م��ددکار ادامه میدهد« :با مراجعه پدربزرگ بنیامین به
مرکز ساماندهی کودکان کار و درخواستش برای بازگرداندن
نوهاش ،بهزیس��تی با حکم قضای��ی بنیامین را به خانوادهاش
بر میگرداند.
ب��ا برگردندان بنیامین به پدربزرگ��ش ،او برای چندین بار از
خانه فرار میکند و اینبار با کولهپش��تیاش به س��مت آمل
حرکت میکند و در مس��یر پ��س از فروختن چند آدامس و
چسب زخم ،وقتی به سمت اتوبوس حرکت میکند ،اتومیبلی
او را را زی��ر میگیرد .حاال حال بنیامین خوب نیس��ت و در
اغما و در بخش مراقبتهای ویژه به س��ر میبرد ...دعا کنید
به هوش بیاید».
ش��اید با رفع خالءهای قانونی از س��وی نمایندگان مجلس و
همچنین همکاری دستگاههای مسئول بتوان شرایط بهتری
را برای بنیامینهای بس��یاری که در کش��ور هستند ،فراهم
کرد و آنها را مورد حمایت قرار داد .شاید باید در بازگرداندن
این بچهها به خانوادههایش��ان با حساس��یت خیلی بیش��تر
عمل کرد.

شماره گیری کد از طریق موبایل:
*۷۳۳*۷*۳#

شماره کارت بانک ملی:
۶۰۳۷-۹۹۱۱-۹۹۵۰-۰۰۳۸

زیر پوست شهر

کمک به کودکان نیازمند
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وقتی خالء در اجرای قوانین به افزایش کودکان کار میانجامد؛

کودکانی بدون حس کودکی
نعمت احمدی

یادداشت

ماده  32پیمان جهانی حقوق کودک میگوید« :کودک
باید در برابر هر کاری که رش�د و سلامت او را تهدید
میکند ،حمایت شود».
اما صبح تا ش��ب در سطح شهر کودکانی میبینیم که تمامی
مادههای جهانی و داخلی حقوق کودک در موردشان نادیده
گرفته شده است .پشت یکی از همین چراغ قرمزهای سطح
شهر ،ناگهان دس��تی کوچک میآید جلوی شیشه خودرو و
س��عی در شستن شیشه خودروی ش��ما دارد .بعد نگاهش را
به چشمان و دستان شما میدوزد و درخواست پول میکند.
اینکه پش��ت چراغ قرمزی بایس��تند و ناگهان بر سر ماشینی
خراب شوند ،سادهترین نوع از کار کودکان محسوب میشود.
اما کودکانی هم وجود دارند که در مش��اغل س��ختتر از این
ب��ه کار گرفت��ه میش��وند .کودکانی که به دور از چش��م هر
جنبن��دهای در کورههای آجرپزی ،کارگاههای تولیدی و…،
نه تنها تن نحیف خود را به کاری س��خت میسپارند بلکه از
کودکی خود بازمیمانند.
 23خرداد روز جهانی منع کار کودک
آخرین آماری که در س��ال  2012منتش��ر شده است نشان
میده��د بی��ش از  264میلی��ون ک��ودک کار در دنیا وجود
دارد .بر اساس آمار سازمان جهانی کار ،ساالنه  ۲۵۰میلیون
کودک پنج تا  ۱۴ساله در جهان از کودکی محروم میشوند،
طبق این آمار  ۱۲۰میلیون نفر از آنها وارد بازار کار ش��ده و
مش��غول به کار تمام وقت هس��تند ۶۱ ،درصد این کودکان
در آس��یا ۳۲ ،درصد در آفریقا و  ۷درصد در آمریکای التین
زندگی میکنند.
روز  12ژوئ��ن روز جهان��ی من��ع کار ک��ودکان اس��ت.
روزی که در ایران نیز گرامی داش��ته میش��ود .از مادههای
قانونی پیمان جهانی حقوق کودک که گذر کنیم به تناقضاتی
میرسیم که در جامعه کار کودک در ایران دیده میشود.
آماره��ای غیررس��می میگوید هف��ت میلیون ک��ودک کار
در ای��ران کار میکنن��د .ه��ر چند مس��ئوالن ای��ن آمارها
را تکذی��ب کنن��د ،ام��ا در همی��ن س��طح ش��هر میبینیم
والدینی که با فرزندان کوچکش��ان پش��ت چراغ قرمزهای
ش��هر هر ی��ک به ف��روش کاالیی مش��غول هس��تند و یک
فروش��گاه را پش��ت چراغ قرمز راهنمایی تش��کیل دادهاند.

اش��تغال ب��ه کار ک��ودکان زی��ر  15س��ال ممن��وع اس��ت
بی��ش از  25س��ال از تدوین و اجرای پیم��ان جهانی حقوق
ک��ودکان میگذرد .یک پیماننامه بینالمللی که بهطور کلی
چهار محور «بقا»« ،رشد»« ،حمایت» و «مشارکت» را برای
کودکان پیگیری میکند.
در ایران سن اشتغال به کار  15سال است .افراد زیر  15سال
نیز اگر به کار گمارده شوند ،کودک کار محسوب میشوند .در
ایران ،کار کودکان بیش��تر معطوف به دستفروشی و گدایی
میش��ود .هر چند از آنه��ا در کورههای آجرپزی ،کارگاههای
تولید کفش ،مزارع کشاورزی و… نیز استفاده میشود .ماده
 79قانون کار ،اشتغال به کار کودکان زیر  15سال را ممنوع
کرده اس��ت ،البته کارگران ش��اغل در کارگاههای خانوادگی
که کارفرمای آنها ،همس��ر یا بس��تگان و خویشاوندان نسبی
درجه یک باش��ند ،مش��مول قانون کار نیس��تند؛ در نتیجه
حداقل س��ن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود.
بر اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به
کار بگیرد ،متخلف خواهد بود و برای نخس��تین بار مجازات
نق��دی ،بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار س��وم عالوه بر
ای��ن موارد ،کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف
ابطال خواهد شد.
مافیای کودک کار
صبح آنها را با مهربانی بیدار میکند ،با خودرو شخصی خود
ک��ودکان را به چهارراهها و پارکهای س��طح ش��هر میبرد،
اجناس��ی در اختیارش��ان میگذارد که به فروش برس��انند،
وعدهه��ای غذایی آنها را تامین میکند ،ش��ب هنگام پس از
اتمام ساعات کاریش��ان برای بردنشان میآید و در نهایت
برایشان مکانی برای خواب در نظر میگیرد.
این انسان به ظاهر مهربان ،که تمام نیازهای این کودکان را فراهم
میکند ،بابا لنگدراز این قصه نیست ،بلکه فردی است که به
طور سازماندهی شده سرپرستی این کودکان را به عهده دارد.
نعمتاهلل احمدی ،وکیل دادگس��تری ،در این باره میگوید:
«واژه کودک کار یک واقعیت تلخ است .اشتغال کودک خالف
قانون اس��ت اما چون به شکل س��ازمان یافته انجام میشود،
بس��یار دقیق بوده و به گونهای زیرزمینی محسوب میشود.
اگر سری به یکی از چهارراهها بزنیم و رفت و آمد این افراد را
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کنترل کنیم ،به خوبی دیده میشود که
فردی این کودکان را میآورد و س��پس
در زمان مش��خص میب��رد .در واقع در
بح��ث کودک کار ما با یک مافیا مواجه
هس��تیم .اگر پای صحبت کودکان کار
بنش��ینید ،هی��چگاه حرف��ی از مکانی
که در آن زندگ��ی میکنند ،نمیزنند.
نمونههای زیادی از این کودکان وجود
دارند که به دس��ت همی��ن مافیا معتاد
ش��دهاند .اعتیاد موجب وابس��تگی این
کودکان به آنها شده و در نهایت زندگی
آنها را تباه میکند».
خال اجرای قانون
هر چند قانون اش��تغال به کار کودکان
زیر  15س��ال را ممنوع کرده است ،اما
میلیونها کودک وجود دارند که از این
حق قانونی بیبهره هستند.
احمدی با تایی��د این موضوع میگوید:
«مدتی پیش خبری از دختر نه س��اله
به نام رویا منتش��ر ش��د که او را معتاد
ب��ه تری��اک ک��رده بودن��د و از او کار
میکش��یدند و تکدیگ��ری میک��رد.
به تازگی آموزش و پرورش بخش��نامه
کرده اس��ت که اگر والدی��ن کودکی را
از مدرس��ه رفتن منع کنند ،یارانهشان
را قط��ع میکند .باید توجه داش��ت که
قانون س��رجایش است و ما خال قانونی
نداریم؛ بلکه در چنین مبحثی میتوان
گفت تورم قانون نیز داریم.
در واقع خال در اجرای قانون اس��ت ،نه
در متن قانون .طبق قانون ،به کارگیری
ک��ودکان در کارگاهه��ا ممنوع اس��ت.
اما ش��ما در پ��ارک هرن��دی و مناطق
مش��ابه آن ببنی��د ،بچهه��ای طالق و
ن��وزادان خری��د و فروش میش��وند و
هیچ کس��ی جل��وی آنه��ا را نمیگیرد.
ضع��ف در اج��رای قوانی��ن ،فق��ر ،بی
مس��وولیتی والدین و وجود مافیای به
کارگیری کودکان در مش��اغل از جمله
مواردی اس��ت که موجب ش��ده برخی
ک��ودکان ن��ه تنه��ا از تحصی��ل که از
کودکی نیز جا بمانند».
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قصه تـلخ غصهها
تمامی اسامی استفاده شده ،مستعار است

زیر پوست شهر

گریههای علی س�کوت خانه را در هم میشکند .همه
میدانند بهانهی مادرش را میگیرد ،اما باید به نبود او
عادت کند .دست تقدیر او را از مادرش جدا کرده بود؛
جدایی که برگشتی برای آن نبود.
مادربزرگ شکس��تهتر از همیشه سعی دارد با خواندن الالیی
علی را بخواباند« :الال الال گل پونه ،بگیر بخواب نگیر  ،»...اما
بغض به او اجازه نمیدهد ادامه دهد .این ش��عرها را چندین
سال پیش برای تک دخترش میخواند و حاال . ...
س��مانه در س��نین نوجوانی بود و پدر و مادرش هر دو از کار
افتاده و پیر بودند .در خانهای قدیمی ،که متراژ آن از  20متر
هم کمتر بود ،ساکن بودند .از ابتداییترین وسایل زندگی هم
محروم بودند ،اما س��مانه دلش میخواس��ت مثل دوستانش
زندگی کند .مثل آنها لباس بپوش��د .مثل آنها به خرید برود
و مثل آنها . ...
پدرش درآمدی نداش��ت و خ��ودش هم حرف��های بلد نبود
ت��ا حداق��ل از عهده مخارجش برآید .فک��ر خودش به جایی
نرس��ید ،اما یکی از همان دوس��تانش راه��ی را پیش پایش
گذاش��ت که س��رانجامی جز آینده ای تاریک برایش نداشت.
حدود  17سال بیشتر نداشت که برای اولین بار با پسری در
یکی از پارکهای شهر آشنا شد .این آشنایی عالوه بر تامین
مقداری از هزینههای اولیه س��مانه ،رهآورد دیگری هم برای
او داشت؛ اعتیاد.
اعیاد او از مصرف قرص شروع شد و همان طور که ارتباطها و

دوستیهای سمانه بیشتر و متنوعتر میشد ،نوع مواد مصرفی
او هم فرق میکرد .رفت و آمدهای س��مانه با رفیقانش پدر و
مادر پیرش را آزار میداد ،اما کاری از دستش��ان برنمیآمد.
حاال س��مانه شیش��ه مصرف میکرد و در ای��ن کار جنینی
هم که در رحم داش��ت ،ش��ریکش بود .زمان زایمان سمانه
فرارس��یده بود .وقتی در بیمارس��تان بستری ش��د و بعد از
زایمانش ،وقتی پزش��کان متوجه شدند نوزاد تازه متولد شده
معتاد است ،موضوع را به موسسه نیکوکاری مهرآفرین اطالع
دادند .نوزاد بعد از س��مزدایی به بهزیستی تحویل داده شد و
س��مانه به همراه پدر و مادر رنجدیدهاش به خانه بازگشتند.
ام��ا مهر مادری ب��ه او اجازه نداد ک��ه دور از فرزندش بماند.
ش��رط تحویل ن��وزاد به مادر ،ترک کردن او بود و س��مانه با
ارادهای قوی در عرض چند ماه به کمک مددکاران موسس��ه
مهرآفرین مصرف مواد را کنار گذاشت .حاال او پاک پاک بود
و میتوانس��ت در کنار فرزندش در خانهای که موسس��ه در
اختیار آنها قرار داده بود ،زندگی کند .س��مانه و پسرش تنها
نبودند؛ پدرب��زرگ و مادربزرگ هم همراه آنها بودند .زندگی
داش��ت روی خوشش را به جمع چهار نفره آنها نشان میداد
که به یکباره همه چیز بر سر پدر و مادر پیر سمانه آوار شد.
دخترش��ان در آن صبح زیبا بر اثر سکته قلبی برای همیشه
چش��مانش را بست و پس��رش را به یادگار نزد آنها گذاشت.
حاال عل��ی  23ماهه مان��ده و پدرب��زرگ و مادربزرگ پیر و
ناتوانی که نگران او و آیندهاش هستند...
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دالل بازی مـادر
برای فـروش
کودک به قیمت
 ۲۰میلیون تومان

در همین حوالی

مژگان از  ۱۵س�الگی تا  ۲۰سالگی
سه بار باردار شده و نوزادهای خود
را به قیمت دو و پنج میلیون تومان
فروخته اس�ت ،ام�ا این ب�ار قصد
داش�ت ن�وزاد خ�ود را  ۲۰میلیون
بفروشد که...
برای تهیه گزارش به س��مت محلی در
جنوب ته��ران می روی��م .اینجا دروازه
غار اس��ت ،ناف تهران .س��وار مترو که
ش��وی ،کمتر از یک ساعت به ایستگاه
ش��وش میرس��ی و چند قدم پیاده که
بیایی جایی سر در میآوری که تعجب
میکنی! داس��تان زندگی در این محله
بس��یار متفاوت اس��ت ،زن��ان معتاد و
کودکان کار در این محله کم نیس��تند.
از کوچه پس پس کوچههای محله عبور
میکنیم و به خانهای قدیمی میرسیم،
خان��های که ه��ر لحظه ممکن اس��ت
س��قفش ریزش کند .در این خانه خانم
 ۲۰سالهای زندگی میکند ،خانمی که
کارش شده فروش نوزاد.
فرش��ته خواجویی ،م��ددکار اجتماعی
موسس��ه نیک��وکاری مهرآفرین ،درباره
م��ژگان میگوی��د« :او در س��الهای
گذش��ته دو بار نوزاد خ��ود را فروخته
است».
خواجویی میافزاید« :مژگان  ۱۵س��اله

ب��وده که از رابطه خ��ارج از نکاح باردار
میش��ود و در همان زمان نوزاد متولد
شده خود را به قیمت دو میلیون تومان
میفروشد».
وقت��ی میخواهی��م با م��ژگان صحبت
کنی��م ،او ابتدا موض��وع فروش کودک
خ��ود را انکار میکند؛ ام��ا پس از ارائه
م��دارک توس��ط م��ددکار حاض��ر به
گفتوگو میشود.
مژگان درباره گذش��ته خ��ود میگوید:
«من  ۱۵س��اله بودم ک��ه از خانه فرار
کردم و سرگردان کوچه و خیابان شدم.
در همان سن با مردی آشنا شدم .پس
از مدتی باردار ش��دم و نوزادم را به دنیا
آوردم ،اما بچهام را با قیمت مناسب (دو
میلیون تومان) فروختم .پس از فروش
بچهام مدتی زندگی خوبی داش��تم ،اما
باز هم بیپول شدم و بار دیگر با مردی
دوست شده و از او هم بچهدار شدم.
پس از تولد دومین بچهام ،او را نیز پنج
میلیون تومان فروختم».
مژگان پس از بیان زندگی خود و فروش
بچههای خود س��کوت کرد و حاضر به
ادامه گذشته خود نشد و ادامه ماجرا را
خواجویی ،مددکار موسس��ه مهرآفرین،
ادامه داد.
مژگان برای بار سوم باردار شده و موقع

وضع حمل به یکی از بیمارس��تانهای
جن��وب تهران مراجع��ه میکند و قصد
داش��ته بچه خود را به فردی بفروشد،
اما مس��ئوالن بیمارس��تان از این ماجرا
مطلع میشوند.
خواجوی��ی میگوی��د« :پ��س از اطالع
مسئوالن بیمارس��تان از برنامه مژگان،
موضوع به موسس��ه مهرآفرین گزارش
داده ش��ده و م��ددکار موسس��ه نیز با
هماهنگ��ی قوه قضاییه و بهزیس��تی از
این کار جلوگیری میکند».
پس از ورود موسسه به موضوع اقدامات
الزم برای واگذاری نوزاد به بهزیس��تی
انج��ام و ه��م اکن��ون بچه ب��ه یکی از
ش��یرخوارگاههای تهران س��پرده شده
است.
م��ددکار اجتماعی موسس��ه نیکوکاری
مهرآفرین اظه��ار امیدواری کرد که هر
چ��ه زودتر نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی تکلی��ف الیح��ه حمای��ت از
کودکان را مش��خص کنن��د؛ چراکه هر
چقدر روند این الیحه به درازا بکش��د،
آسیبهای جدی در پی خواهد داشت.
یک��ی از مهمترین موضوع��ات ،که در
الیح��ه حمای��ت از کودک بای��د به آن
پرداخ��ت ،تول��د و س��رانجام فرزندان
متولد از روابط خارج از نکاح است.
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جایزه ویژه برای دانشآموز نمونه
موسسه نیکوکاری مهرآفرین

مهرآفرین امس�ال نیز به روال هر س�ال تابس�تان،
برای تش�ویق دانشآموزان به کس�ب موفقیتهای
تحصیل�ی ،ب�ه دانشآموز ممتاز موسس�ه جایزهای
ویژه اهدا کرد.
واحد آموزش مهرآفرین به محمد امین ،که سال تحصیلی
را با موفقیت چش��مگیری پش��ت س��ر گذاش��ته و نتایج
درخش��انی کس��ب کرده اس��ت ،یک دوچرخه هدیه داد.
محمد امین ،که از مدتها قبل آرزو داشت یک دوچرخه
برای خودش داش��ته باشد ،با ش��نیدن خبر این جایزه از
پش��ت تلفن فریاد شادی سر داد .او روز بعد برای دریافت
جایزهاش ،با ذوق و شوق فراوان در دفتر مهرآفرین حاضر
ش��د و دوچرخهاش را همراه خود ب��ه خانه برد .برای این
دانشآموز و تمام ک��ودکان و نوجوانان مهرآفرین ،آرزوی
موفقیت روزافزون داریم.

روزنه امید

برگزاری کارگاه آموزشی «ازدواج بهنگام» با حضور
مددجویان تحت پوشش موسسه

کارگاه آموزش�ی «ازدواج بهن�گام» از سلس�له
دورههای آموزشی موسسه نیکوکاری مهرآفرین
در واح�د کان�ون جوانان (حامی ک�ودکان کار و
خیابان) ،با حضور تع�دادی از مددجویان تحت
پوشش برگزار شد.
هدف از این جلس��ه راهنمایی و آگاهسازی والدین در
رابطه با زمان و سن مناسب ازدواج فرزندان و جلوگیری
از پدیده «کودک همس��ری» بود .با توجه به رواج این
پدی��ده در میان مددجویان تحت پوش��ش ،آموزش و
آگاهس��ازی والدین بس��یار ضروری تشخیص داده شد.
آش��نایی با پیامدهای پدیده کودک همسری از قبیل:
افزایش ریس��ک جانی برای مادران ،اختالل در رش��د
اجتماعی و عاطفی کودک ،کاهش اعتماد به نفس و ،...
از دیگر بخشهای این کارگاه بود .در ساعات برگزاری
کارگاه آموزشی فوق ،کودکان این مادران زمان خود را
به تفریح و سرگرمی س��پری کردند .از مدرس محترم
و همراه مهرآفرین ،سرکار خانم صدر جهت شرکت در
این کارگاه ،بینهایت ممنون و سپاسگزاریم.
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گزارش عملکرد مالی سال 95
موسسه نیکوکاری مهرآفرین
موسس��ه مهرآفرین ،که پس از دو س��ال فعالیت پراکنده در
س��ال  ۱۳۸۴به شکل رس��می توس��ط خانم فاطمه دانشور
فعالیتهای نیکوکارانه خود را آغاز کرد ،تغییر مسیر زندگی
کودکان کار از «خیابان به زندان» به س��مت مسیر «خیابان
تا دانش��گاه» و اصالح فرهنگ خانوادههای نیازمند این گروه
از آسیبدیدگان را بهعنوان گروه هدف خود انتخاب کرد.
رویکرد موسسه نیکوکاری مهرآفرین بازگرداندن عزت نفس
به مددجویان ،جایگزین کردن فرهنگ عزتمحوری به جای
ترحممحوری و مبارزه با فقر فرهنگی است و به همین جهت
واحدهایی مانند آموزش ویژه مددجویان ،مشاوره و مددکاری
در این موسسه تاسیس شده است.
این موسس��ه ،که تالش خود را بر مبنای «مشارکت مردمی

1

3

1

جدول درآمدها و کمکهای مردمی سال -95

کمکها و عواید نقدی

کمکها و عواید غیر نقدی
سایر کمکهای دریافتی
جمع به ریال

تمامی مبالغ به ریال است

56،512،717،642

53،851،678،058
635،235،737

110،999،631،437

جدول هزینههای سال  -95تمامی مبالغ به ریال است

کمک هزینههای زندگی مددجویان /مستمری

18،379،775،944

3

کمک هزینه تحصیل و آموزش

12،971،062،078

5

کمک هزینه بهداشت ،درمان و مشاوره روانشناسی

1،144،539،072

7

کمک هزینه پوشاک

1،517،966،676

2

4
6

خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی
پروژههای عمرانی و توسعه

کمک هزینه ارزاق و شیر خشک

6،186،176،564

35،309،707،400
12،922،981،475

8

کمک هزینه مسکن

10

فعالیتهای فرهنگی و ترویجی

9،989،205،000

12

هزینههای عمومی و نگهداری

4،419،972،771

9

11

کمک هزینه اثاثیه و لوازم
حقوق و دستمزد

جمع به ریال

1،408،825،000
89،626،000

8،222،312،026

112،562،150،006

گزارش

2

در امور نیکوکاری»« ،کارآفرینی اجتماعی» و مفاهیم آن ،بنا
کرده است ،مأموریتهایی را برای خود تبیین کرده است که
مهمترین آنها عبارتند از:
پش��تیبانی ،حمایت و توانمندس��ازی کودکان بدسرپرست،
بازمانده از تحصیل ،کار و خیابان ،بیخانمان و آس��یب دیده
اجتماعی و م��ادران آنها با محوریت باوره��ای ملی ،دینی و
بومی به هدف تربیت نسلی توانمند ،فرهیخته و
دارای ع��زت نف��س که خ��ود در آینده منش��اء حرکتهای
نیکوکارانه باشند .در این راستا موسسه نیکوکاری مهرآفرین
تمام عزم خود را جزم کرده تا در راهی که قدم گذاشته پیروز
و س��ربلند پیش برود .در ادامه گزارش مالی این موسسه در
سال  65را مرور میکنیم:
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برگه درخواست عضویت یاوران
تاریخ.......................... :

نبود رنگ دو عالم که نقش الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
یاور محترم مهرآفرین
با سالم،
پیوس��تن ش��ما به جمع مهرآفرینان را خیرمقدم عرض کرده و امیدواریم افزوده ش��دن انرژی حضور ش��ما موجب س��رعت
بخشیدن به حرکتی شود که برچیدن فقر مالی و فرهنگی از وطن عزیزمان ایران را سبب خواهد شد.
عضویت و همراهی شما بعنوان «یاور مهرآفرین» میتواند به یکی از روشهای زیر انجام شود:
* حق عضویت :در این حالت مبلغ موردنظر خود را بهطور ماهیانه به یکی از حسابهای بانکی مهرآفرین واریز کنید.
* حق سرپرس�تی :در این وضعیت سرپرس��تی یک یا چند کودک به شما محول و شماره حساب بانکی آنها به شما اعالم
میشود تا ماهیانه (اول تا پنجم هر ماه) حداقل مبلغ ثابت 300000 :ریال برای کودکان شهرستانی و  400000ریال برای
کودکان تهرانی را به حساب آنها واریز کنید .در این حالت سایر نیازهای کودک مورد نظر نیز در وهله اول به شما یاور گرامی
اعالم خواهد شد تا در صورت تمایل از کودک معنوی خود پشتیبانی کنید.
* داوطل�ب :در ای��ن نوع عضویت ،از تخصص ،تواناییها و ارتباطات ش��ما یاور محترم در انج��ام عملیات جاری بخشهای
مختلف موسسه مهرآفرین یا جذب یاوران جدید به شکل داوطلب استفاده میشود.
* کمکهای غیرنقدی (اهدا کاال) :در این وضعیت اقالم مورد نیاز خانوادهها جهت گذران معمول زندگی یا اموری مانند
تامین جهیزیه ،هزینه تحصیالت و  ،...از طرف شما به آنها هدیه میشود.
در صورت تمایل به عضویت خواهشمندیم فرم اطالعات زیر را تکمیل کرده و آن را تحویل نماینده موسسه دهید یا با توجه
به قرارداد فیمابین موسسه مهرآفرین و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران ،بدون پرداخت هیچگونه هزینهای آن را پست
کنید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود( .خواهشمند است در صورت عدم برقراری ارتباط تا  20روز ،با تلفنهای
مندرج در فرم اطالعات تماس حاصل کنید).
نام.......................................... :

نام خانوادگی............................................ :

شهر محل سکونت .................................. :شماره تلفن ثابت..................................... :

رشته و میزان تحصیالت...................................... :
شماره تلفن همراه..................................... :

نشانی پستی.......................................................................................................................................... :
کدپستی............................................ :

نحوه آشنایی و ارتباط با موسسه............................................................... :

سایر توضیحات ضروری.................................................................................... :
نحوه تعامل با موسسه بعنوان یاور :حق عضویت

حق سرپرستی

داوطلب

کمکهای غیرنقدی

نشانی دفتر مرکزی :تهران ،میدان شهدا ،خیابان مجاهدین اسالم ،کوچه مجاهد ،انتهای آشوری ،پالک 3
تلفن021-35260 :
حساب بانکی موسسه مهرآفرین :ملی (سیبا) به شماره حساب  0103804208002و کارت (عابر) 6037991199500038
لطفا از س�ایت ما دیدن کنید www.mehrafarinorg.com:یا از طری��ق ایمیل Info@mehrafarinorg.com
نظرات و پیشنهادات خود را را برای ما ارسال کنید.
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