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اگون جامعۀ مدنی در حل نهای گوها مرور تجربۀ جمعِی حضور و مداخالت بخشهدف این مجموعه نشست
های ها این است که در شرایط فقدان حمایتپرسش محوری در این نشستمسائل و مشکالت جامعه است. 

دهد؟ جامعۀ های اجتماعی میدان عمل اجتماعی را شکل میرسمی، چگونه یک نهاد مدنی در صف مقدم آسیب
اند، وارد شده های طی ناشده و ناهمواریداِر اجتماعی که اغلب راههای مسألهمدنی چگونه و با چه تحلیلی در حوزه

 اند؟های پیش رو کدامها امتحان شده و راهاست. چگونه در عمل راه

و گزارش آن را تنظیم کرده و برای ویرایش و تدوین نهایی  یاران ما، متن این جلسه را پیاده، از هممحمدیانمهران حاج
 قرار داده است. رخداد تازهدر اختیار 
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 خانۀ خورشید
 1را خود خواهند دانست یباق، مید را به خانه شان ببریام

تهران، به عنوان اولین مرکز گذرِی کاهش آسیب  دروازه غاردر محلۀ ُپرآسیب  ۱۳۸۵از بهمن ماه خانۀ خورشید 
های فردی و عمدتًا در زمینۀ کاهش آسیبخانۀ خورشید اعتیاد زنان در خاورمیانه فعالیت خود را آغاز کرد.  فعالیت 

خدمات خانۀ خورشید از آن است. های ناشی کنندۀ مواد مخدر و محرک و بیماریمصرفاجتماعی زنان سوء
دهد. کمک به بهبود زندگی زنانی دیده مذکور ارائه میدرمانی، حمایتی و بهداشتی را به گروه زنان آسیبآموزشی، 

 .اند از اهداف این مرکز استو طرد شده پناهکه بی

را خانۀ خورشید ای دارد و همین امر فعالیت ابعاد گسترده و محرک مصرف موادر مخدرمسائل زنان دچار سوء
در مناطق محروم به دلیل  و محرک کنندۀ مواد مخدرمصرف سوء گسترش داده است. برای مثال، گروهی از زنان

های اجتماعِی متداول و مجاز، برای تأمین نیازهای مالی خود و کاهش توانایی و عدم پذیرش در مشاغل و فعالیت
متعارف شده و با داشتن شرکای جنسِی های غیر، درگیر کسب درآمد از راهو محرک هیۀ مواد مخدرخانواده، به ویژه ت

 های مقاربتی از جمله هپاتیت و ایدز هستند.متعدد، از عوامل مؤثر در اشاعۀ بیماری

اند، نداشته ینقش چیا خود در آن هیاند که در آن زاده شده یطیل شرایکوچک و گاه به دل ییل خطاین زنان گاه به دلیا
جامعه را تهدید کند. از ی یهابخشتواند می شان را نگرفته و یخود ا بانیج آن تنها گریاند که نتاقرار گرفته یطیدر شرا

هایی که و فعالیت خانۀ خورشیداج دارند. یستند و به کمک احتیط نین شرایقادر به خارج شدن از ا ییها به تنهاآن
رو . گزارش پیشحلی اجتماعی است برای معضالتی از این دست.انجام داده در حکم راهتاکنون در این زمینه 

در  ۱۳۹۴خرداد  ۱۱زاده در ها لیال ارشد و سرور منشیاست که خانمخانۀ خورشید بخشی از تجربیات فعاالن 
 .کردندهای بررسی تجربۀ جامعۀ مدنی ارائه در قالب مجموعه نشست رخداد تازه
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 های اجتماعی تجربۀ جامعۀ مدنی در کاهش آسیب

 خانۀ خورشید
ابتدا به معرفی و اهداف جلسه پرداخت و آذر تشکر برگزار شد،  رخداد تازهدر  1394خرداد ماه  11ای که در در جلسه

کنندگان در جلسه در میان را با شرکتخانۀ خورشید سالۀ خود  در زاده تجربۀ دهها لیال ارشد و سرور منشیسپس خانم
، به ارزیابی نقش دولت و نهادهای رسمی در خانۀ خورشیدبارۀ تجربۀ وگو درگذاشتند. در ادامه، حضار با بحث و گفت

های اجتماعی برای رسیدگی به آسیب روی جامعۀ مدنی های پیشهای اجتماعی و نیز بازشناسِی راهکاهش آسیب
 خوانید.از این نشست را در ادامه می پرداختند. گزارشی

 صداشنیدن صدای زنان متهم و بی: زادهاندازی خانۀ خورشید به روایت لیال ارشد و سرور منشیراه

شناسی زنان و کودکان مشغول به سال است که در حوزۀ آسیب 35مددکار اجتماعی و بیش از ، ارشد هستملیال من  .سالم
مندی از شناسی با بهرهدهد. به نظرم  واقعًا جای خالی جامعهبا تغییراتی به کارش ادامه می زهرخداد تاکارم. خوشحالم که 

های اجتماعی خالی است. امروزه مسئوالن دولتی و رسمی و کسانی که  در دولت  در ابزار و نظریاتش برای کاهش آسیب
  پردازید.و من خوشحالم شما به این بحث می فاصله دارند ات موجوداز واقعیاند، های اجتماعی فعالزمینۀ آسیب

را برای زنان هم داشته باشیم. یا اصطالحًا مراکز گذری  2DICبود که سازمان بهزیستی پیشنهاد کرد که مراکز  1385سال 
البته ؛ کسانی که لزومًا قرار نیست ترک کنند و دارندمحرک مواد و مصرف مواد مخدر که سوء است این مراکز برای کسانی

است. این یک نگاه کاماًل انسانی برای کسانی است که  HIVمنظور از مریضی هم  قرار هم نیست کسی را مریض کنند.
ها انتقال پیدا کند، دولت تواندمیای است که هنوز درمان ندارد و بیماری HIVمصرف مواد مخدر دارند. چون سوء

قول زنانی که تحت پوشش  تصمیم گرفتند با ایجاد مراکزی برای معتادان بطور عموم و بعد برای زنان معتاد موافقت کنند. به
رسد و گوئیم هیچ کس به ته خط نمیالبته ما می«. اندبرای افرادی است که به ته خط رسیده»اند، این مراکز خانۀ خورشید

 دهد که واقعًا راهی در انتها وجود دارد.حتی در آن انتها، راهی هست. نتایج کار ما هم نشان می همیشه

فروشی همراه با بحث تن DICاندازی مرکز گذری برای زنان واقعًا شجاعت کرده است، چون بحث کشور ایران برای راه
گویم ایران ستند خدمات بدهند. به همین دلیل میروند و حاضر نیاست و اغلب کشورهای مسلمان زیر بار این قضیه نمی

 در خاورمیانه بوده است. زنان  DICاولین خانۀ خورشید واقعًا جسارت کرده و 

و کار با زنان  اجتماعی مددکاری خدمات ئۀارابرای  ای سه روزهفته ،ام طی نه ماهدر دوران دانشجویی 50من در دهۀ 
شهر برای خدمات مددکاری به جاهایی مثل مرسوم بود که فقط دانشجویاِن پسر  رفتم. آن زمانمی شهر نو قلعۀروسپی به 

. من تنها دختر داوطلب بودم و دانشجوی خانم ستاره فرمانفرمائیان )مادر مددکاری اجتماعی ایران( بودم. یادم بروندنو 
آیی کار؟ بعد میهجا چخواهی بروی آنتو می» ایشان گفت .شهر نوخواهم بروم است به خانم فرمانفرمائیان گفتم می

عنوان کار دانشجویی سه هبکنم. باالخره ما رفتیم ندهم گریه قول می»گفتم: «. کنی پیش من و من حوصله ندارمگریه می

                                                 

2 Drop-in center 
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وسپی ای که شرکت نفت برای نگهداری فرزندان زنان ردر دو خوابگاه و مؤسسه شهر نوبا کودکان زنان قلعۀ  روز در هفته
خوابگاه گفتم،  برای یکی از مسئوالن فعلی استانداری دربارۀ این دوجالب است که وقتی  .کردیمکار  کرده بود تأسیس
این مسؤلیت  . برایشان توضیح دادم کهکرده بود تأسیس ار هاخوابگاه این 50دهۀ در شرکت نفت  شد کهباورش نمیایشان 

و تجربیات  است مورد توجه بودهکشور در  50شود، در دهۀ که این روزها مطرح میو افراد  ها شرکت ،اجتماعِی مؤسسات
 داریم. خوبی

ست خود را داشته باشند، از تجربیات گذشته مرتبط با پُ  به قدر کافی دانش و تجربۀمسئوالن  اشگفت کدوستی می
سرعت و تجربیات را ارزیابی کنند و بهخودمان و جهان نیز کمک بگیرند و زمان داشته باشند تا در سمت خود اقدامات 

  های خود را تغییر ندهند.پست

 موضوع را باپیشنهاد تأسیس مرکز گذری از طرف بهزیستی مطرح شد. من  1385سال طور که گفتم، به این ترتیب، همان
در  برای چنین مرکزی بود.بهترین جای  دروازه غار در میان گذاشتم. ایشان هم قبول کردند همکاری کنند.زاده خانم منشی

دوباره   85در این منطقه کار کرده بودیم و دیده بودیم که مادران و پدران کودکاِن کار اعتیاد دارند. حاال سال  70دهۀ 
را انتخاب کردیم و رفتیم دنبال مکانی برای احداث مرکز. ما از کارهای قبلی یاد گرفته بودیم که چطور کاِر  دروازه غار

برِد کار کنار خودمان نگه داریم. به همین خاطر رفتیم با مسئوالن محل، با ای کنیم و افراد را به منظور پیشهتوسعۀ محل
خواهیم چنین مرکزی را در داران و... صحبت کردیم و گفتیم که میسفیدان محل، با نیروی انتظامی، با کسبه و مغازهریش

رفتیم و جایی پیدا کردیم و باز مراجعه کردیم  .«محل مشکلی نداریم این ما در»اینجا احداث کنیم. رئیس کالنتری گفت: 
جا مشکلی نداریم. بروید من که گفتم ما این: »گفت ایم برای این مرکز. دوباره در جواببه کالنتری و گفتیم جا گرفته

تان مخالفت دانید چرا با آمدنیم» :شان کنیم. گفتبار سوم که رفتیم، رفته بودیم که برای افتتاحیه دعوت«. جایی دیگر
 « کردم؟ چون تأمین امنیت شما برای ما در این محل خیلی مشکل است.می

ها هیچ صدایی به هر حال ما کار را شروع کردیم با این فکر که ببینم داستان این زنان چیست؟ زنانی که طی این سال
گاهانه  شوند و تلقی اینن بد و بدذاتی دانسته میشوند و همیشه زناجا نبودند، همیشه متهم مینداشتند، هیچ است که آ

 زنند.فروشی میدست به تن

 و آشنایی با موانعخانۀ خورشید اقدامات 

بود. متادون را از وزارت بهداشت درمانی و متادون  MMTکردیم. بخش اول از کار بخش  کارما طی ده سال در سه حوزه 
کرد. در این تجویزها با مسائلی مواجه ها تجویز میخانمآن را برای پرستار با تشخیص پزشک یک خریدیم و سپس می
 صورت شربت بودهکه ب را داشتند و داروهاشان نگه میهایی بودند که پنبه یا اسفنج کنار دهانکه خانمشدیم. مثاًل اینمی

دادند تا مایعی را که از فشار می ارفتند، اسفنج راق بیرون میشد و از اتداشتند. وقتی کارشان تمام میداخل اسفنج نگه می
شان. به همین خاطر سعی کردیم حتمًا این داروها را با یک ما گرفته بودند، بفروشند! با وجود وضع خیلی بِد دهان و دندان

-که دارو را با خود بیرون نمیشیرینی یا یک شکالت همراه کنیم، یا اینکه سؤاالتی بپرسیم تا حرف بزنند تا مطمئن بشویم 

 خورند. جا میبرند و همان
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ها زنان و مردانی بودند که سال های محلی. امدادرسانOut Reachبخش دیگری داشتیم به عنوان امدادرسان محلی یا 
رفتند. در میدر محله ها سراغ معتادان Safety Box و پشتیها با یک کولهمصرف داشتند و حاال درمان شده بود. اینسوء
ها افرادی را که دچار زخم و تادین و گاز و باند و... بود. آنبکاندوم، سوزن ُسرنگ و یک سری لوازم مثل کوله پشتی این 

(، پانسمان سطحی ردگذامیجا ههای عمیقی بون مصرف کراک زخممشکالتی ناشی از مصرف مواد و نظایر آن بودند )چ
کردند که به مراکزی مثل مرکز ما رجوع ها را تشویق میآنکردند و سازی میعتمادشد و اکردند، سپس صحبتی میمی

دادند که تزریق مشترک نکنند ها میرنگ به آندادند که این زنان بروند به درمان برسند، ُس ها به طریقی مشاوره میکنند. آن
 کردند.جمع آوری می هاها و کوچهسطح پارکهای آلوده را از سوزن و سرنگدادند. ها میو مخصوصًا کاندوم به آن

 که بریمسر میبه HIVانتقال ویروس  موج سومدوران ای است که طبق نظر کارشناسان در وضعیت در حال حاضر به گونه
گاهی دادن و  انتقال ویروس ایدز از طریق اعتیاد تزریقی جایش را به روابط جنسی محافظت نشده داده است و از این رو آ

اش تشویقشد که به ما مراجعه کند، اگر زنی بود که همسرش مانع می .ارائۀ کاندوم به این افراد دارای اولویت است
 10جا در مواردی کارساز هم بود. مثاًل زنی داشتیم که ق را کنار بگذارد. تا اینتزری کردند برای مشاوره سراغ ما بیاید ومی

گفت می« عقل به سرم برگشته!»گفت خورد و مصرف مواد را کنار گذاشته بود. بعد از این ده روز میروز بود متادون می
رسید. دیگر وضعش اش بهتر میبه بچه کرد،کرد، موهاش را مرتب میفهمم! آرایش میتوانم فکر کنم، میاالن دیگه می

-شان یا حیاط مواد مصرف میشد. اما بعد همین خانم در وضعیتی بود که شوهرش تا صبح در اتاق مشترکمتفاوت می

جا هستیم، تجربۀ وسوسۀ خوردن یک تکه کیک را در یخچال داریم، وقتی قرار است نخوریم. ما که این ۀ. فکر کنم همکرد
مان راحت ایم و دیگر خیالایم و کیک را خوردهخیار خوردیم، آب خوردیم، موز خوردیم و آخرش رفتههویج خوردیم، 

حاال شما حساب کنید وسوسۀ مواد خیلی سخت و  ،وسوسه داریمکنم همۀ ما شده. من که این طوری هستم و فکر می
کرد. به همین خاطر این اد مصرف مینشست و شوهرش جلوی او تا صبح موبایست آنجا میشاق است و این خانم می

برنامه  را بررسی کرده و برای بهبود آن تالش کنیم. اششرایط زندگی مشاوره کنیم وهمسر این خانم  باخیلی مهم بود که 
، گروه معتادان  NAاولین چیزی که افراد در  انجام شود. ری نبود ولی فهمیدیم که الزم استکه در دستور کار مراکز گذ ای

ات را کنار خواهی مصرف نکنی، باید زمیِن بازی، توِپ بازی و یار بازیاگر می»گیرند این است که یاد می ،گمنام
اش اش هنوز همان بود، توِپ بازیاین یک اصل مهِم آموزشی برای ترک اعتیاد است. حاال این زن زمیِن بازی« بگذاری.

کردیم به شوهرش هم به همین خاطر ما سعی می ؟توانست سالم بمانداش هم همان بود، چطور میهمان بود و یاِر بازی
دهید. و ما اصرار بکاندوم  زنان. به زنان بپردازیدگفتند شما به از طرف نهادهای دولتی میدر ابتدای کار کمک کنیم. ولی 

 ؟کند که این آدم زن است یا مردکردیم که این خطر وجود دارد، چه فرقی میمی

. آمپول استو ما مشکالت جدی در تهیۀ کاندوم پیدا کردیم. گران شده  تصویب شدهته قانون ازدیاد جمعیت و حاال الب
ای نوشتیم توافق علمای تواند برای همه زنان سراسر ایران یکی باشد. نامهگوئیم این قانون نمیبارداری هم نیست. میضد
قانونی، فرستادیم به حوزۀ علمیۀ قم. سه نفر از نمایندگان بیت را ه شهید مطهری را گرفتیم، فرستادیم پزشکی کددانش

مسلمان و  یعلماکنیم، رویم و در این مورد صحبت میمالقات کردیم و گفتیم شما از هر فردی در قم وقت بگیرید ما می
. اگر نداای نداشتهرابطه هاواقعًا با این آسیب ، فقط موضوع این است کهدانندایرانی ما مسائل دینی و شرعی را خوب می
 کنند.می حلی پیداراهیکی برود و این موارد را توضیح دهد، قطعًا 
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-هایی که میآن کند. شهرداری امحاءرا  های آلودهرنگقرار بود ُس مثاًل، ه بود.بخشی از کار ما با دردسرهای زیادی همرا

و در آخر هم به افراد کاندوم  Safety Boxریختند در را می هاآن کردندها را با انبر جمع میرنگاین ُس  سیار گشِت رفتند 
های محلی با بیمارستانهای مصرف شده را ببرد. رنگاین ُس بسیار سخت بود که ارگانی را راضی کنیم که دادند. بعد می

 هم داستانی داشت. با ادارۀارستان انتقال به بیم که اغلب کنندستانی امحاء های بیماربا زبالهها را آنصحبت کردیم تا 
چنان ادامه های مکرر گرفتیم و داستان همبرای حل این مشکل تماس ی دیگرهابهداشت، شهرداری و خیلی سازمان

 م.یکنداشت تا توانستیم موفق شویم و رضایت آنان را جلب 

کردند در اولین جلسه یک هایی که مراجعه میپزشک. خانمو کردیم. مددکار داشتیم طور کار میهم همین DICدر 
 ،کسیبا چهاند و شروع کردهمصرف را بار کی که اولینپرسیدیم و اینشان را میها سنشد. از آنر میپُ ها از آنپرسشنامه 
دارد؟ بعد هم مددکار ای؟ چندبار ترک کرده؟ آیا بیماری اعصاب و روان دارد؟ از کدام شهرستان آمده؟ بچه با چه ماده

گذاشتیم. میآموزشی رفت در اتاقی که برایش فیلم فرستاد داروهایش را بگیرد و بعد میکرد و او را میسازی میاعتماد
که داد؛ مثاًل اینها میهایی را به این خانمشو یک سری آموز را به عهده داشتو تجویز متادون پزشک ما هم کار درمان 

 ، چطور پیشگیری کنند که باردار نشوند و از این دست موارد. مراقبت کنند ی خودشانچطور از سالمت

یه  های سنتی از مسائل کار در صِف مقدم و فاصلۀ مسئوالن و خیر

شدند و کسی هم کردند، پریود نمیهایی که کراک مصرف میوقتی کار را شروع کردیم، کراک خیلی رایج بود. خانم
بار یکی از این دانستند. مثاًل یکهایی داشتند که خودشان هم نمیها بارداریها خیلی وقت. خانمدانستاش را نمیعلت
 لدار شدن این افراد هم با مسائبچه«. ای!ماهه حاملهام دکتر، گفته که پنجام؟ رفتهبه نظر تو من حامله»گفت: ها میخانم

 های مواجه بودند. خیلیزهای جدِی فیزیکی یا مغآمدند با آسیبمی هایی که به دنیابسیاری مواجه بود. در مواردی بچه
های جدِی فیزیکی برای تمام ها را دچار آسیبهای بسیار دردناکی این بچهفروختند یا با روشها را میبچه هم بودند که

ها این بود که دست و پای این راه گری و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. مثاًل یکی ازکردند تا از آنان برای تکدیعمر می
 شد.می معلولبستند تا خون به عضوی که بسته شده بود نرسد و بچه های آهنی مینوزادان را با میله

بنابراین ما در صف و در میدان عمل به چیزهای پی بردیم که برای مسئوالن و حتی محققان تازگی داشت. وقتی به مرکز 
شان تازگی داشت. واقعیت این است که تا وقتی در شوند، برایها به خاطر کراک پریود نمیخانممطالعات اعتیاد گفتیم که 

افتد. ما چون در صف مقدم بودیم مسائل را دانی چه اتفاقاتی دارد میهای اجتماعی کار نکنی، نمیجبهۀ آسیب جلوی
شان فروشیند، پولی را که بابت تناتن فروشبرخی ارند، ها شناسنامه ندکردیم. این مسائل البته کم نیستند: این زنپیدا می

 شاندر اختیاررا برای کارش به اندازۀ قیمت  یک پاکت سیگار است، و اگر کسی هم این وسط باشد که اتاقی گاه گیرند می
این رقم  برای  کدام زنی است کهواقعًا حاال  .رودمیبابت این مسائل  از این درآمد هایی بکند بخشی حمایتبگذارد و 

که مشکل از خودتان است و... این ناشی از  ندشوها متهم میکه زناین ؟دست به چنین اقدامی بزند تبا میل و رغب ناچیز
 دانند داستان چیست. و نمی وجود داردای است که فاصله

ان و ریزدیده و برنامهتا بتوانیم رابطی باشیم بین این گروه از زنان آسیب اقداماتی کردیم این زنان  ۀل پیچیدبا اطالع از مسائ
زنی رفتیم با مسئوالن چانهما توانستیم صدای این افراد را به گوش مسئوالن برسانیم. یعنی همواره می اران.ذگسیاست
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رای این زنان بهبود دهند. واقعًا خواستیم که شرایط را بها میدادیم. از آنکردیم و وضعیت موجود را توضیح میمی
. ما ناشناخته بودشان برایو  دانستندنمی ها رابسیاری از آنهای دولتی دادیم، ها به دستگاهسالاین که طی  را اطالعاتی

درست کنیم،  بدون مواد بخشیکردیم اگر یک نفر را از این چرخه بیرون بیاوریم، و یا حتی برایش لحظات لذتفکر می
ای مان بد باشد، قهوهندارند. اگر ما حال بهبود حال این افرادبرای های مؤثر و کافی برنامههای دولتی دستگاهایم. بوده موفق

شان و...  این زنان وقتی حال دوستکنیم با مادر و کنیم، درددلی میروی میزنیم، پیادهمان زنگ میخوریم، به دوستمی
کنند. هیچ راهی می، باز هم مواد مصرف تشان خوب اسبد است تنها راهی که دارند مصرف مواد است و وقتی هم حال

کردیم تالش میدادیم شان در مرکز ترتیب میبرایکه های شاد و کار و... شناسند. ما با برنامهمین ودارند برای بهبود ن
 های دیگری هم برای تغییر حال و احوال وجود دارد.بدانند که راهبیاموزند و را  هاییراه

گفتند که این افراد بمیرند بهتر است! می هاخیلیکنند. های سنتِی مذهبی هم کمکی نمیاز طرف دیگر، ما دیدم خیریه
دهیم که از می ایشما خانۀ سه طبقه بروید در نیاوران، ما به ؟کنیدروید اینجا کار میگفتند حیِف شما نیست که میمی

-میرند، میها نمیهتر است بمیرند. حرف ما این بود که ایناند و بکارهتصور این است که این زنان بد .داری کنیدایتام نگه

-می . فکرو باری بر دوش دولت بگذارند های من و شما را هم آلوده کنندبچه HIV انتقال ویروس باتوانند میمانند و 

شدند اما در واقع میرند. گروهی دیگر هم بودند که در نقش آدم خّیر ظاهر میها میکردند اگر کسانی مثل ما نباشند این
 صیغه کردن این زنان بود!کمک از طریق قصدشان 

است. پولدارها هم دغدغۀ رسیدگی به چنین قضایایی را ندارند. کسانی که  ها به این زنان این طورییعنی نگاه سنتی
های عادی مثل من و شما هستند و شوهر و خواهر و مادر امثال مایی که درگیر این دغدغۀ این مسائل را دارند آدم

 50شما به ما ماهی  گفتمخواهید؟ من میتوانم کمک کنم. شما  چه میگفت من میایم. یکی از آشناهای ما میمسائل
داروهایشان را رایگان بتوانند  کندویزیت میها را این خانمن بده تا ما در داروخانه محل بگذاریم که وقتی دکتر اتوم هزار

ی دولتی دیده نشده است. در بودجه یک وعده عدسی یا لوبیا ها اصاًل در بودجهکه این بخش از هزینهبگیرند. برای این
اید! برنج ، آموزش و حمام دیده شده است. جالب است که ما متهم شدیم که شما هتل درست کردهمتادونتجویز چیتی، 

خوریم؟ خوریم؟ برنج میگفتم که من و شما در هفته چند وعده گوشت میدهید! من به مسئولی میدهید! گوشت میمی
و برنج بخورد چرا که نه؟ باید بتوانیم نیازهای اولیۀ این شود و نیاز دارد که گوشت اگر این بندۀ خدا، زنی است که پریود می

 زنان را تأمین کنیم. 

ها و... شب خانم سایتهای تلویزیون و خبرنگاران آمدند و عکس گرفتند و گذاشتند در وبشبکه ،هدر روز افتتاحی
دهد که مورد خشونت افرادی نشان می دهد و زنان را به عنوانمرکز را نشان می صدای آمریکازد که تلفن زاده به من منشی

ها ها زنانی بودند که سالشان داشتند. در حالی که ایناند، زنانی که سوختگی و جای بریدگی در بدنخانگی قرار گرفته
ها بر سر خود آورده بودند، خودزنی کرده اعتیاد داشتند و بسیاری از این موارد و این بالها را هم خودشان طی این سال

 دهند.گویند و انتشار میاند و مطالبی را فکر نشده میخبریای دچار بیها هم به گونهدند و... رسانهبو
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  3اندازی پناهگاهجانبه و راهنیاز به خدمات همه

-های اولیه را میآمدند، ما بررسیها صبح میجا بمانند. زندر آغاز کار، سرپناهی برای زنان نداشتیم که شب را در آن

رفتند در پارک و فردا یک روسری خوب، بعد میکیف گرفتند، شالی قشنگ، کفش و کردند، لباس میکردیم، حمام می
گفتیم چه شان نیست! میاست! کفش پای کثیفشان پاره و اند، لباسدیدیم که مواد مصرف کردهآمدند میصبح که می

پرسیدیم اند و از این موارد. میم را بردهااند، کیفرا دزدیده ، کفشممورد تعرض قرار گرفتمگفت دیشب در پارک شده؟ می
کردید که این درد را فراموش کنید؟ این مسائل باعث گفت اگر شما جای من بودید مصرف نمیچرا مصرف کردی؟ می

 ها و جاهای خالِی مسائل زنان در این حوزه چه چیزهایی است. آرام بفهمیم کاستیشد تا آرام

ها یک اند. این خانههای قمر خانمی معروفهایی است که به خانهشکالتی که این زنان دارند، زندگی در خانهیکی از م
تا اتاق دور تا دور حیاط در دو طبقه. طبقات پایین  20، 10حیاط مرکزی دارند، حوض آبی در وسط حیاط، یک توالت و 

ها کنند. این اتاقهایی زندگی میرند. این زنان در چنین خانههمه نمور و بویناک است، طبقات باال هم مسائل دیگری دا
تواند سرزده خانه یا هر کس دیگری به راحتی میپرده دارند و قفل و بستی هم ندارند و بنابراین صاحب ،معمواًل به جای در

کند. اگر مهمان نمی زیادی مداخلهها دلیل محدودیتهبها بکند. پلیس هم ای را از این زناستفادهگونه سوءوارد شود و هر
ها کند و خیلی وقتهزار تومان بابت مهمان طلب می 10یا  5کند و خانه اعتراض میای بیاورند، صبح صاحبیا مشتری

 شود. خانه میهای شدید بین مستأجران و صاحبمسائل موجب دعوا و مرافعه این

ام. هنوز هم که ما پناهگاه نداشتیم بیرونم کند چون دو ماه اجاره نداده خواهدام میخانهبار زنی آمد و گفت که صاحبیک
اش صحبت کند و خانهاش بدهم و از او خواستم با صاحبو خیلی نگران بود از این موضوع. من سعی کردم دلداری

؟ گفت آن روز به رفت. پرسیدم چه شدهکرد و بدجور راه میاش کند. این زن رفت و سه روز بعد آمد. گریه میراضی
صحبت کنم. قبول کرد و من هم فکر کردم دلش برای من سوخته و رفتم  تخواهم باهاخانه پیغام دادم که میصاحب

ش پرت کرد اپس از سه روز سوء استفاده مرا از منزل صحبت کنم. همین که دیدمش من را گرفت انداخت توی زیر زمین و
 بیرون. 

گرفتیم؟ از پزشکی قانونی؟ از پلیس؟ ما پلیس گفتم ما باید آن روز از چه کسی کمک می به یکی از مسئوالن رده باالی
شبانه   سرپناهِ انه از مسئوالن خواستیم تا مصّر ما قرار گرفته است!  آزارمورد روز  3گفتیم که این زن می چه کسیباید به 

زده و کثیف و فردا صبح بیایند ترسرهایشان کنیم تا د عها رسیدگی کنیم و بفقط روزها به اینتوانیم نمی ما ،تأسیس شود
ها از شدت شده! دوباره ما لباس بدهیم، دوباره حمام کنیم و بعد دوباره همین قصه تکرار شود. حتی بعضی وقت عرضت

با هر نوع  سال 20یا  15کردیم که ریختند تا خودشان را بکشند. یعنی ما با افرادی کار میشان تیغ میاستیصال در دهان
 ای بشوند. آسیبی زندگی کرده بودند و حاال قرار بود آدم دیگه

 کردندپیشنهاد میدانستیم خیلی نیاز به این فضا وجود دارد. و خوابگاه را پیگیری کردیم، چون می سرپناه بحث ساخِت 
 اشمواد در جیب و کیفبا و فردی  کردیمکار را میاینگر خودمان اچون  پذیرفتیم،نمی. ما تأسیس کنیدخودتان خوابگاه 
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خود و  اِی حرفه بنابراین ما اعتماد و رابطۀ و بازرسی کند. به مرکز مراجعهلحظه داشت هر، پلیس اختیار شدوارد می
شد، برای کمک و همکاری وارد می ،آمدمیبا هماهنگی و موافقت پلیس  خانۀ خورشیددر  دادیم.مراجعان را از دست می

آمدند. ولی به هر کردند با حکم و دستور قانونی میانی با ما همراه بود و جاهایی هم که از نظر قانونی  ورود میاز نظر انس
جا باشد و بعد و مواد در آن رودبه خوابگاه بدالیلی گفتیم که مراقب باشند و اگر قرار بود که پلیس مدام به ها میحال به آن

ای را که آیند از ما کاندوم بخواهند! و خالصه رابطهها سراغ ما نمیاز فردای آن روز این زن ، دیگرتنبیه کنندهمه را بگیرند و 
 فت.رکل از بین میایم بهها ساختهها با آناین سال

کردیم که داشتیم تعطیل می 5ساعت بود که  یک روز عصر  ۱۳۸۶ماه خوابگاه در بهمنهای ساختدر همین کش و قوس
در ن باز و گرسنه ایم. االن چند تا دهون که ما هم باید براهاتنهاخ ویدبر لطفاً »ها گفتم: شدم و به خانم حیاطمن وارد 

و های درشتش نگاهی به من کرد چشم آنبا  حیاطزهره که نشسته بود کف « یم شام درست کنیم.وو باید بر منتظرندنه اخ
شه عزیزم. می زهره جان! نگران نباش. باالخره یک طوری»گفتم « نی جایی ندارمادم؟ شما که میوآخه من کجا بر»گفت: 

 زده و مرده.صبح که آمدیم خبردار شدیم شِب پیش یخ«. پاشو آفرین

شما آدم بزرگی هستید، ما خانم ارشد! »گفتند: زدیم! میرفتیم فریاد میهرجا می ما زمین و زمان را به هم دوختیم!روز  آن
شما  ههر چ»گفتند: می .کنمدانم دارم چه میالزم نیست به من بگویید. من خودم می اها ررفگفتم این ح« ارادت داریم.

یعنی »گفتم:زدند. میها هم مرتب زنگ میروزنامه ا ورادیوه« به ما زمان بدهید و اطالع رسانی نشودبگویید قبول. 
طوری یاد بگویم کسی یخ نزده؟ ما اینگویید اگر کسی از ما پرسید که دیشب کسی اینجا یخ زده یا نه، من می

همین شد که همان روز ساخت سرپناه زنان کلید خورد و به دنبالش هم یکی دیگر در شاه عبدالعظیم. بعدها .«نگرفتیم
ای از زنان توانست برای عدهخوابگاهی که می -ندبست کن مقدسبه اما احترامیبیسرپناه شاه عبدالعظیم را با توجیه 

  رخطر است.پاتوق افرادی با رفتارهای پُ  و اکنون مکانی نزدیک به همان محل  د سرپناه باش

خواهم بگویم ما جا سر کنند. میها را در آنتوانند شبای از زنان میدر نهایت سرپناه ساخته شد و حاال عده ،به هر حال
اند. این که شما فقط لوبیا بدهید و دیده نیازمند دریافت خدمات همه جانبههای آسیبدر این فرایند فهمیده بودیم که گروه

ما سعی کردیم هم از این افراد حمایت کنیم هم کار را به سطح محلی و حتی جامعه شود. مشکل حل نمیمتادون و آب 
 توسعه دهیم. 

 سازی زنانتوانمندآموزی و هارتم

آورد. البته قبل از ها را به هیجان میوگا خیلی مورد عالقۀ زنان بود و آنیاین داد. دوستی داشتیم که یوگای خنده آموزش می
جا مهکرد، هشمع روشن می برای آموزش یوگا  داد.هندی آموزش می یشناس یک مدل یوگاداوطلب رواناین، یک خانم 

اش. فرستادیم در کالسمی با اصرارا ر هااما آنای نداشت. کس عالقهرفتند. هیچخواب می هاسکوت بود و همۀ خانم
ها گذاشت و سر کشیدند بگویند. بعد یوگای خنده آمد که تأثیر خوبی روی آنکالس را دوست نداشتند اما خجالت می

د لبرا طور کارها بافی و اینو لیفبافی بافی و فرشگلیمفهمیدیم شان آورد. آرام آرام به فکر افتادند که کاری بکنند. حال
قالی کوچک خریدیم و شروع گلیم و  دارِ  چندبودند یاد گرفته بودند.  هایی که زندانها را هم عمومًا در دورهبودند و آن

که چیزی تولید از اینزنان  در مرکز و برای خودشان هزینه کنیم.ها را بفروشیم و بافی با این نیت که آنکردند به گلیم
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کردند خیلی دوست داشتند دیده کردند. وقتی چیزی درست میاحساِس بودن می ،داشتندکردند احساس خیلی خوبی می
های ها بهترین لیفگفتیم اینکردیم و بعد هم به فامیل و آشنا میشان میدادند. ما هم تشویقمان میشود و حتمًا نشان

ها که خوبی بود برای خانم قمشوو همین شان فروختیماصرار می. خالصه بهاندههای ما بافتاند! )باخنده( که خانمجهان
فروختیم و می را هاکردند و آنالزحمه دریافت میها برای تولید حقآن به کار ادامه دهند و سراغ کارهای تازه هم بروند.

 خریدیم.ل اولیه میئدوباره وسا

گفتیم ما کنند. ما به زنان میمیشود، سریع صحبت از چرخ خیاطی من خیلی مخالفم که تا بحث اشتغال زنان مطرح می
. ما بافیقالبگفتند ما خیاطی بلدیم و گلیم و ها میدوست دارید. این یه کاری انجام دهید، شما بگوئید چگوئیم چنمی

آمد یکی دیر. یکی حوصله بودند، یکی زود میگرفت، بیشان میکردیم. کار سخت بود، زنان خوابهم کار را شروع می
کار  با رسیدن به خانه تازهآن طرف ما  کار کند، ازدر مرکز بماند و خواست تا دیروقت بود و شنگول بود میمواد زده 

 شد. خالصه بساطی داشتیم. خودمان شروع می ۀمراقبت و رسیدگی به اهل خان

ها با این فکر کردیم این ها بپردازیم.های آنمهارت ایجاد کنیم و به افزایش مهارت کردیم با آموزش  سعی میبنابراین 
شد. های دیگری را هم شامل میهای ما حیطهکنند. البته آموزشاحساس خوشایندی نسبت به خودشان پیدا می هابرنامه

ها در در امان بمانند. رفتار جنسی سالم و استفاده از کاندوم و نظایر این HIVدادیم که چطور از مثاًل به آنان آموزش می
تالش  تدریجبسازیم، یعنی خوِد این زنان بههم همتا  گرِ کردیم از آنان آموزشآموزشی مداوم ما بود. تالش میهای برنامه
اعتیاد به دانشگاه  مددیارِی  سالۀیک دورۀوزش مها را برای آسه نفر از آنو به بقیه بگویند که از کاندوم استفاده کنند.  کنند

 علوم بهزیستی معرفی کردیم.

تر ندهد کاندوم بیش 3گفته بودیم که روزی  کننده بود و به خانمی که توزیع  گذاشتیم در اتاقی در اختیارشان می راکاندوم 
شد. من به خانمی که مسئول دادند خوب بود، باالخره استفاده مینظرمان اگر به بقیه هم میکه نبرند و بفروشند. گرچه به

خواهد تا می 3فروش است یا اگر کسی بیش از دانی تنرد ولی تو میب  نمیگفته بودم اگر کسی کاندوم بود کار  این
تا کاندوم خواسته بود. موضوع را  9بار فرستادند پیش من که شان را یکببینم داستانش چیست. یکیتا من  نزداش بفرست

کنم ماه دیگر عقب افتاده و سعی می امکرد که اجاره خانهتا کاندوم خیلی زیاد است. التماس  9گفتم جویا شدم و  او از
 .فروشی بودمجبور به تن اشخانههزار تومان اجاره 200کمترش کنم. این آدم برای تأمین 

هایی را بیاموزیم. از جمله مان مهارتکردیم به مددجویانسعی می ان اجتماعیها و مددکارشناسکمک روان با
هایی به بود که این زنان آموزش ندیده بودند. در خانواده مواردیها . اینگیری و...پذیری، تصمیمهای مسئولیتمهارت

سالگی  10مثاًل زنی داشتیم که پدرش او را در  .فروش بچه فروش مواد و قاچاق  وها طالق بود یا دنیا آمده بودند که در آن
هایی جدی دیده ود. در کودکی آسیبجنسی قرار گرفته ب عرضبه مردی قاچاقچی فروخته بود. بارها مورد ت بابت بدهی

روزی که قرار بود به آن مرد تحویلم دهند اینقدر کوچک بودم که بغلم کردند و از جوی آب ردم کردند.این » :گفتبود. می
بدون  ،خانه برودآن گیرد از تصمیم میخالصه . «آمدتوانم تحمل کنم و از او بدم میسن بابای من بود. دیدم نمیمرد هم

گویند دختران فراری. بنظر من ها میشنویم که به اینها میگذرد. بعضی وقتچه میی خانه که بداند پشت دیوارهااین
اند دوست اصاًل اطالعی از شرایط بیرون ندارند، فقط جایی را که بوده ها با این عنوان یاد کرد. این دختراننباید از این
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تراشد، کاله زند بیرون موهایش را میکه از خانه میبعد از این وند بیرون. یکی از همین دخترهابراند اند و فکر کردهنداشته
-کرده زیر پل میچرخد. با موتور کیف قاپی میکند و در شهر میسال با لباس پسرانه زندگی می ۱۵گذارد و سرش می

کردند که پسر است. که با او بودند همه فکر می ییهاپسرنشود.  عرضکه به او توده، فقط برای اینسال پسر ب ۱۵خوابیده. 
! باور کنید عنوان عروسهحاال بسال نقش بازی کردن  ۱۵بعد از  ،کرد از شب زفافشبعد خاطراتی را برای ما تعریف می

شبی  طوری زندگی کرده بود و حاال قرار بود شوهرش بدهند وسال همین 16- 15لرزید. زد که اتاق میچنان فریاد می
بوده است. هیچ تمایالت  برایش شب تلخ و وحشتناکی .است که قرار است زن باشد و نقش یک زن را بازی کند

ترسید که بگوید من زنم. پدر و مادرش اعتیاد داشتند و در ساری خواهانه هم نداشت و واقعًا یک زن بود، ولی میهمجنس
سالش بوده. مادر و دختر  8کند. دختر و مادر و دختر را بیرون میشود کردند. یک شب زمستان پدر عصبانی میزندگی می

آید تهران و داستانی که ماند. میسوزد. این بچه میگیرد و میآتش می رکنند که یخ نزنند، مادروشن می کنار خیابان آتش
یا مجبور  ندخواستفقط می دانستند ونمی عواقب کار را  انتخاب نکرده بودند و زنان درصد از 99که گفتم. یعنی این

-هایی دنبالش آمده و از جاهایی سر در و بعد داستان دیدندرا ناامن می. چون آن خانه بیایند بیرون شانانهخاز اند شده

 .دانستندکه هیچ نمی نداهآورد

 هاNGOهای مردم و مندی از تواناییبهره

تمام دهند. ما چندان پولی نداشتیم که برای انجام را نیروهای داوطلب انجام می خانۀ خورشید نیازهای ای ازبخش عمده
در  را شروع کردیمکار زمانی که ما  داد.در پایان سال یارانه را در اختیارمان قرار میکارها هزینه کنیم. بهزیستی معمواًل 

تورم افزایش  و به اندازۀ نکرده است چندانی تومان است اما بودجۀ ما تغییر 800تومان بود، االن  60محل، قیمت نان 
کنند هایی داریم که کمک میداندادیم. حقوقبرای همین باید بخشی از کار را به صورت داوطلبانه انجام می نیافته است.

درمان  در کرد وها را ویزیت میبار خانمپزشکی داشتیم که ماهی یکها بتوانند شناسنامه بگیرند. روانخانم تا فرزندان
کرد. مثاًل هایی به ما میو در این مورد کمک دادندرا انجام میآموزی که حرفه داوطلبی بودند مؤثر بود. خانم ایشان بسیار

گردن ببافند. بعضی از آشنایاِن ما هم کارهای داوطلبانۀ کوچک آشپزخانه و شال توانستند دستگیرهکه بعد از مدتی زنان این
های اش مادر خودم بود که شبدادند. یک نمونهانجام میخانۀ خورشید  زنانآمد به نفع شان برمیتو هر کاری از دس

دیدند بافت. پزشک داوطلب هم داشتیم. یعنی وقتی میشال گردن میخانۀ خورشید شب برای  12تا  عصر 5زمستان از 
 کردند.ساعت، خیلی ُپرانرژی و سالم و خوب کار می 3ای یک روز به مدت که کار انسانی است و کار بزرگی است، هفته

پزشک، دختر جوانی که به عنوان روانآن برای هم ای دو طرفه بود. جاده مثل هااین قبیل همکاری کار ما این بود که ُحسِن 
برای اوطلبانه کردیم. زمانی که من دانشجو بودم کار دبرای ما. هر دو سو منفعت می همآمد مددکار  یا پزشک داوطلب می
جوان  متخصصانکردند. ولی االن اعتبار داشت. با افتخار ما را قبول میخیلی های دولتی مؤسسات اجتماعی و سازمان

بیایم. خانۀ خورشید ای یک روز به گوید من حاضرم هفتهجا امکان تجربه ندارند. دانشجوی مامایی میدانشجو هیچ
کردیم از های زنان. ما هم استقبال مین بدهید که آزمایش بگیرم برای سرطانتا ز 50گفت به من دانشجوی پزشکی می

 HIVبار آزمایش یکآینده ماه شش درهای ما امکانی فراهم کن تا خانمدر عوض گفتیم تو هم بیا و چنین کارهایی و می
هایی دیده نشده بود. دانشجوی آزمایشچنین  هزینۀهای دولتی رایگان بدهند. البته گاه پول الزم بود و اصاًل در طرح

در عوض کار کنم. شما های زنان گفت اجازه بدهید من روی دندانبود که جامعه هدف نداشت. می ایپزشکیدندان
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گرفتیم و البته در مقابل ما را چاپ کند. خالصه از هر کس مطابق امکاناتی که داشت خدمتی می حاضر شد بروشورهای
  دادیم.انجام می هم برایشانخدمتی 

پزشکان بدون مرز، کلینیک ها، توانستند خدمتی ارائه دهند. مثاًل بیمارستانکردیم که میهایی را پیدا میگاه سازمان
NGO های کودکان و... گاهی فقط کافی بود به دوستی درNGO ها را بفرستیم تا های این خانمدیگری زنگ بزنیم و بچه
یا  بود HIVیکودک هم اگر مادرِ  هاNGOها. آن NGOکردیم با دیگر جوری پاسکاری میشان کنند. یعنی یک کمک

 فرستاد تا بتوانیم امکاناتی را بدهیم.، یا هر مشکلی داشت، برای ما میاعتیاد داشت

 از دوری و ترس تا نزدیکی و عشق 

هیچ  داشتم ولیآشنایی و مشکالت  مسائل که باوجود این در این مدت ما خودمان بیش از همه آموختیم. حداقل من با
ای را کردم با چنین مسائلی در پایتخت کشورمان مواجه باشیم. ده سال پیش اگر بود هرگز حاضر نبودم حتی دقیقهفکر نمی

کردم رسید، سعی میای آدمی افتاده بود که به نظر معتاد میگوشه فروش باشم و با او حرف بزنم. یا مثاًل اگربا یک زن تن
کردم مراقب خودم باشم و خیلی به این افراد ترسیدم و سعی میها میراهم را کج کنم و از راه دیگری بروم. واقعًا از این آدم

 نزدیک نشوم. 

-کنیم و میدیگر را بغل میشوند، همها از در وارد میهمه سال کار با این افراد، وقتی هر کدام از اینولی حاال بعد از این

جا نیست. شود تا بچۀ خودم که اینتر تنگ میگفتم گاهی برای این زنان دلم بیشبوسیم. دیروز داشتم برای دوستی می
ای نکنه بالیی سرش آمده باشد! رابطه البنین چه خبر؟ها از امگیریم: بچهاش خبر میبینیم، همهوقتی یکی از زنان را نمی

ها خیلی چیزها به ما یاد دادند، و ما ها این آدماش کنم. به هر حال، در این سالوصفتوانم میان ما به وجود آمده که نمی
هایی که آمدند پیش ما خیلی تغییر کردند. ها انتقال دادیم. خانمتدریج به آنهم متقاباًل چیزهایی را که یادگرفته بودیم به

بار پدری شدند. مثاًل یکمیخانۀ خورشید و پا وارد  ها چهار دستآن بسیاری ازهای اول یادم است باور کنید که سال
توانست روی آورد. دختر جوانی بود که نمی خانۀ خورشیدکشان و با کتک به موهای دخترش را گرفته بود و او را کشان

فهمیدیم شد، توانست بایستد و بعد از مدتی که بهتر  آرامآرامگرفتیم و این آدم ها کمک پایش بایستد. ما از خود بچه
-های چخوف و داستایوفسکی را خوانده، فیلم دکتر ژیواگو را دیده و چقدر دوست داشته و ما هم برایش کتاب تهیه کتاب

 کردیم. 

یکی یکیدر حد امکان رفتیم اند و هیچ وقت در اختیارشان نبوده و ما میگفتند که چه چیزهایی نیاز داشتهها به ما میآن
ها روزش بهتر نشود. خود بچه و حالتر شده کسی به مرکز بیاید و کم کردیم. در این دو سه سال اخیرمیتهیه ها را آن

از دار کار بهتر است و احتیاج به کار داریم.  انگفتند ما حالمکم خودشان میها رسیدگی شود. کمکردند به آنکمک می
. البته در کارهای ترهای کوچکو عاقبت هم بافتنی بافتنیشروع شد تا چرخ خیاطی و ماشین باقی و پارچهبافی گلیم
ریزی روی کاری را نداشتند و از این رو باید کار کوچک و ها توانایی برنامهبافی موفق نبودیم، چون آنبافی و پارچهگلیم

 یا دوخت مالفه و کوسن. ک لیف در یک روز شدنی بوداش را سریع بگیرند. بافتن یکوتاه مدت باشد که نتیجه

ها یک پاکت سیگار شود، یک توانست برای آنگرفتند. این مزد میدادند مزد میها هر کار و تولیدی که انجام میخانم
از آنها وارد چرخه کار شدند. کار به  شان، یک آبمیوه یا هر چیز کوچک دیگر... به این ترتیب واقعًا تعدادیپفک برای بچه
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زنی کنند. شدند که الزم نیست حتمًا گدایی و جیبتوانند به حساب بیایند. متوجه میکردند میداد و فکر مییآنها باور م
گفتند که بر ترک موتور زند. میزنی، ما را به قصد کشت میگفتند اگر ما با شوهرمان نرویم کیفهایشان هم میبعضی

ها تحت شود تنه بزنند و کیفش را بردارند. خیلی از اینی که رد میکنند لب جوی به زنکنند و وادارشان میسوارشان می
رود کلیسا و اعتراف کردند و مثل کسی که میها نبود. گریه میکردند. یک بخشی از کارها واقعًا خواستۀ آنفشار چنین می

ا بگوئیم که چه بکنند و چه هکردند که کمی بار خود را سبک کنند و ما به آنآمدند و اعتراف میکند، پیش ما میمی
 کاری برایشان مناسب است. راه

های های اول خودزنیافتاد. ما در سالبه هر صورت، تغییرات خیلی عمقی و در دراز مدت بود. ولی واقعًا تغییر اتفاق می
کست و به شزدند لب باغچه میداشتند و میجا در مرکز یک شیشه نوشابه را برمیوحشتناک داشتیم، یعنی همان

 دیدیم. آرام این مسائل خیلی کم شد و این تغییر رفتار را ما میزدند. اما آرامشان میزدند، به دستشان میگردن

نفر  30و  ندنفرشان ثابت بود 70-60ها دادیم. این آدمنفر را خدمات می 100افراد مرکز ثابت نبودند. ما روزانه حدودًا 
ها گفتند که چطور خودشان را تغییر بدهند. این روش چون آنهایی که متغیر بودند، میبه آنمتغیر. آنها که ثابت بودند، 

خوردند و فهمیدند واقعًا کارساز بود. بعد از مدتی خیلی از این افراد بودند که فقط متادون میدیگر را میزبان همخودشان 
گذاشتند ها نمیتوانستند و یا آنکردند، نمیتاد زندگی میافراد مع ها چون باحاضر نبودند مواد مصرف کنند. ولی بعضی

خواست دخترش برود کاسبی کند و هزینۀ مواد خودش و مواد پدرش را بیاورد. اصاًل مواد را کنار بگذارند. مثاًل پدر می
 ها به همین علت بود که معتاد شده بودند. خیلی

شان بود. شان با فرزندانبه تدریج پیش آمده در رابطه خانۀ خورشید ها دریکی از تغییرات مهمی که در رفتار این خانم
شان به که کالس مهارت رفتار با کودکان را برایآن زدند. اما بعد ازشدت کتک میشان را بههایدیدیم که بچهاوائل می

شنیدم کسی . من اگر میکنداش بلند نمیکم جلوی ما دست روی بچهم کسی دستیدیدمی صورت مرتب برگزار کردیم،
نظر برسند ها مثل قصه بهشاید این ؟دهی یا به منگفتم تو به این بچه فحش میایستادم و میدهد، میاش فحش میبه بچه

دیدیم. آدمی که بدترین روابط را با فرزندش داشت، به تدریج دیدیم  ها به چشم میاما ما واقعًا این تغییرات را در آن
 شد.تر میبچه نرم و نرماش با رابطه

یص ختشآمدند پزشِک ما این موارد را دانست. وقتی میهایی بودند که مشکالت جسمی داشتند و مادر اصاًل نمیبچه
شد. ما افتاده میفهیمد، این بچه عقبنمیخانۀ خورشید شد، اگر ای را که سرش بزرگ میدیدیم بچهداد. مثاًل ما میمی

 فرستادیم بیمارستان و خدمات گرفت و االن بچه خوب و نرمال است.این بچه را 

. ولی در عین یمها تحکم کنیم و دستور بدهجا به آنایم آنکردند که ما آمدهها اصاًل احساس نمیلب بود که این خانمجا
آمده و برای کمک فهمیدند مشکلی پیش شد، خودشان میبردند. اگر صدای ما بلند میحال همه هم از ما حساب می

ها به که یکی از آنها را دستگیر کند، بابت اینرساندند. زمانی پلیسی آمد در مرکز که یکی از این خانمخودشان را می
توانید گیری کرده بودند. پلیس که آمد، من رفتم جلوی پلیس و گفتم شما نمیفروش را خفتطالیک همراه چند نفر دیگر 

ها ها آمدند و جلوی پلیس سینه سپر کردند. آنها شده بودند پشتیبان ما. ایننفر از زن 20دیدم  .دجا کسی را ببریاز این
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دانستند اگر شان داریم. میفهمیدند که ما دوستترسیدم از کنارشان رد بشوم. میهمان کسانی بودند که یک زمانی من می
 ی و دوست داشتن است.کنیم از سر کینه و نفرت  نیست، از سر خیرخواهدعواشان می

مان وقت نداشتند. ما حتی نوار بهداشتی، شورت، لباس زیر که از طرف دوستانها امکاناتی به دست آوردند که هیچخانم
 رگذاشتیم. این زنان دیگدانستیم و در اختیارشان میدادیم. چون زن بودیم، نیاز زنان را هم میشد به آنها میهدیه می

 انشبرای تأمین شیر بچه ندد. احتیاج نداشتنفروشی کننوبت تنای خرید یک بسته نوار بهداشتی یکاحتیاج نداشتند بر
ها درصد شد و ما خوشبختانه دیدیم در این سالآرام تعداد دفعات رفتارهای ُپرخطرشان کم میها آرامند. ایننفروشی کتن

کردند، برای ها شرکت میه ایدز نشدند. چون مرتب در کالساز افرادی که ثابت با ما در ارتباط بودند مبتال بباالیی 
گفتیم اگر کردند و حاضر نبودند بدون کاندوم رابطه برقرار کنند. ما میشان پافشاری میاستفاده از کاندوم با شریک جنسی

قبول کند از کاندوم تا  با او صحبت کنید و از راهکارهایی استفاده کنیدحاضر به استفاده از کاندوم نیست،  شما طرِف 
 زنی را یادشان دادیم.استفاده کند. چانه

توانستند کس نمیها با هیچکنیم که آنها صحبت میترین امور با آنقدر راحت دربارۀ خصوصیدیدند ما اینکه میاین
آمدند با روی باز که میکنیم، هر روز ها نگاه نمیبه آن زن بدکاره یا مجرموقت هم به چشم صحبت کنند و هیچ اشدرباره

 شد به ما اعتماد کنند و اثر بگیرند.کنیم باعث میاز آنان استقبال می

 یا کردیم کسی که حوصله ندارددادیم. فکر میمیجایزه هم ها شان کنیم برای شرکت در کالس به آنکه تشویقبرای این
ها ها چیزهایی بودند که جزو احتیاجات آنداشت. جایزه اشخواهد به کالس بیاید، باید به طریقی نگهو نمیعادت نکرده 

تر های طوالنیها. در کالسدادیم، هفتۀ بعد شامپو، جوراب، شانه و چیزهایی مثل اینبود. مثاًل یک هفته صابون جایزه می
و کنار  ورت ش گیر،جوراب،، حوله، ناخندادیم که در آن یک شامپو شپش و نوار بهداشتییک کیف بهداشتی جایزه می

 .ها حتمًا کاندوم هم بودهمۀ این

دادند.  دهن که باز دیگر خیلی فحش میاحترام به خودشان را یاد گرفتند. اوائل به هم خانۀ خورشیدها به تدریج در آن
، اش فحش دهدشنیدیم که کسی به بچهآمد. این اواخر اصاًل فحش نمیکردند، کلمات وحشتناک و رکیک از آن درمیمی

زدند. موبایلی را در کیف کسی نشان دیگر را میآمد که کیف همها پیش میاش فحش بدهد. بعضی وقتبه بغل دستی
گفتم تو موبایل را کردم و میزدند، که ما این اواخر دوربین مدار بسته گذاشتیم و من آن فرد را صدا میکردند و میمی

کرد، که جایی ندارم، . گریه و زاری میمان. متادون بخور و بروجا نته هم اینجا و برو بیرون و یک هفبرداشتی، بگذار این
 شد. گشتند و دیگر تکرار نمیبرمیگری میانجیو کجا بروم. باالخره با کمک 

 اثرگذاری بر محله و انتقال دانش به خارج از مرزها

 های مذهبِی چالشی بین ما و یکی از ارگانبار یک پذیرفتند.نمیهای ما این بود که برخی نهادها ما را یکی از گرفتاری
ها هم . آنحفظ کردیم. دست آخر با سماجت این محل را پیش آمدمحلی بر سر ساختمانی که شهرداری به ما داده بود، 

دیگر از وضعیت محله به جایی رسیده بود که ما  .داشتندها به تحریک مردم محل و مخصوصًا خانمسعی در مقابل 
دروازه گفتیم ها را به محل ما آوردید. ما میاید و اینگفتند شما آمدهترسیدیم. میترسیدیم، از مردم محل میمددجو نمی
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شان ها را نشانبردم و آدرسها را میکردند. من پرسشنامه. قبول نمیاست داشتهاعتیاد  مشکلهای قبل از سال غار
 .کنندزندگی میاین محل در گفتیم شما در کالنتری مددکار دارید، مددکارتان را بفرستید تا ببینید این افراد دادم. میمی

جا مرکز زدند که اینرا آتش بزنند. فریاد میخانۀ خورشید خواهند گفتند میجمع شدند. میخانۀ خورشید یک روز جلوی 
باالیی را هم آورده بودند و از تلویزیون هم  نظامی در حسابی شلوغ کرده بودند. فردی نظامی با درجۀ جلویفساد است! 

جا مرکز کاهش آسیب گفتیم این ؟جا چه خبر استگروه فیلمبردار آمده بود. آقای نظامی آمد داخل مرکز و گفت این
شان معتاد و کارتون خواب بودند و  ما تالش کرده بودیم که آمده بودند که مادراناست. اتفاقًا همان روز سه دختر پیش من 

ساله بود بتوانند یک اتاق کرایه کنند. ولی انواع و اقسام  14 دیگریساله و  13ساله، یکی  9ر که یکی این سه دخت
کنند ای از مردان مست میها عدهشبجا، دهد مادرهاشان بیایند آنخانه اجازه نمیگفتند صاحبمشکالت را داشتند. می

کردم کمک آمده بودند پیش ما و من آن روز فکر میدریافت کوبند و... این دخترها برای میبه در آیند و شان میو سراغ
 .ها چه کار باید کردبرای این

توانی مشکل ببین شما میدانم درجۀ شما چیست، ولی من مشکلی دارم، جناب، من نمی»که آمد گفتم:  نظامیای آقآن 
ها گفتم مهرنوش جان، فرناز این سه تا دختر را حل کنی؟ این سه دختر را با ایشان فرستادم در اتاق مددکاری و به بچه

 20این آقا رفت در اتاق و  «اند که به شما کمک کنند! هر مشکلی دارید به ایشان بگویید.جان، زهرا جان، این آقا آمده
باالخره  گرفت.زیر بغل ایشان را می یکی بایدباور کنید اش بد شده بود که ت با حال زار و نزار. چنان حالدقیقه بعد برگش

نظر شما چیه؟   روفن را گرفت جلویش و گفت جناببلند شد و رفت بیرون. خبرنگار همین که او را دید پرید جلو و میک
تش بزنیم! عامل فساد ویران باید گردد! معدوم باید گردد! ناگهان این خواهیم اینجا رو آزدند ما میها هم آنجا داد میخانم
دخترها و  ها نباشند کی به داد اینکنند! اینجا کمک میها دارند اینبسه! بسه! خجالت بکشین! این»داد زد:  نظامیآقای 

ها بفرمایند داخل. همان من گفتم خانم ها و آقایان هنوز ایستاده بودند.خبرنگارها که بالفاصله رفتند. خانم «برسه! هازن
ها گفتم شد، یک گروه سر کالس بودند، یک گروه دیگر هم درحال نقاشی بودند. به خانمبرگزار می NA ۀجلسموقع 

دیگر این قضیه  کارگاه و کالس برقرار است. بعدکنیم. دیدند که بله! گویید النۀ فساد است بیائید ببینید چه میجا که میاین
 ای که پیرامون ما بود.مام شد. یعنی ما هم روی گروه هدف کار کردیم هم جامعهت

ها بسیار شدنها و شنیدهافراد مختلف. این دیدن نزدیکی دیگر از نتایج کار هم این بود که ما صدای این افراد شدیم 
دفاع خانۀ خورشید توانست از کرد و میمیاثرگذار بود. برای مثال، این فرد نظامی با درجۀ باال به هر حال چند جا صحبت 

جا انجام های خیلی خوبی آننامهآمد و تحقیقات و پایاندانشجو می .آمدندکند. از خیلی جاها برای بازدید به مرکز ما می
 شد. 

بودیم  هایی بدهیم. بعضی جاها موفقکردیم آموزشرفتیم و سعی میدر مورد اثرگذاری بر محل، ما به مدارس هم می 
که  وقتیداد که برویم راجع به اعتیاد و ایدز صحبت کنیم. ولی در کل موفق نبودیم، چون آموزش و پرورش اجازه نمی

تری که اطالعات بیشخانۀ خورشید آمدند آید و بعد میکردیم که چقدر آدم به جلسه میمشاهده می دادندمیاجازه 
 بگیرند که در خصوص این مسائل چه بکنند. 
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هزار نسخه چاپ کردیم و به  5مان هر کدام از کتابهایه جلد کتاب منتشر کردیم و چهارمی هم در راه است. س
ها و حتی به افغانستان فرستادیم. در سمینارهای ایران و کشورهای منطقه ها فرستادیم، به مدارس، خوابگاهشهرستان

از میان افرادی که میان داوطلبان هم یکی دیگر از کارهای ما بود. شرکت کردیم و تبادل تجربه کردیم. تربیت نیروی توانا از 
کنند و تجربیات خوبی را اداره می NGOدانم هر کدام االن یک نیروهای خوبی تربیت کردیم و می کردندبا ما کار می

زنان تحت پوشش مرکز از دارند. ما توانستیم مرکز پزشکان بدون مرز را متقاعد کنیم که خدمات خوبی را در منطقه بدهند. 
شوند. ما وقتی آمدیم شپش خیلی مند میشناسی و دارویی رایگان بهرهپزشکی، روانخدمات مامایی خیلی خوب، روان

گاه شده به  رکزهای زنان داشتند و مامای مها بیماریاند. خیلی از اینرایج بود. ولی االن شپش در کار نیست. خودشان آ
شد جلوی زاد و شان تجویز میهای ضدبارداری که با توافق خودشان برایما توانستیم با آمپولداد. خدمات میها آن

شان بردیمافتاده است و ما میشان عقبدانستند بچههاشان حامله بودند و نمیرویۀ این افراد را بگیریم. خیلیولدهای بی
رفتیم تا از طریق پزشکی قانونی اجازه بگیریم که این بچه با شدیم دنبال اقداماتی میسونوگرافی و بالفاصله که متوجه می

 این وضعیت ناقص به دنیا نیاید.

اند. یکی از دوستان من در ما متوجه شدیم که در کشورهای پیشرفته این مراکز یک مجموعهها هم کم نبودند. البته کاستی
مهدکودک،  ،اشتغال مراکز ،ترک کلینیک ۀزده مؤسسمرکزشان یا ۀمحلکرد که در است. تعریف می DICکانادا مسؤول یک 

DIC،دهند.ما ... در کنار هم فعالیت دارند و به مددجویان خدمات میآموزی ومهارت ، پانسیون، خوابگاه و مرکز درمانی
هایی بودند که مشکالت دهان و دندان داشتند و برای هم در مرکز خودمان الزم بود انواع خدمات را ارائه دهیم. مثال خانم

 گفتیم؟ د میها چه بایکردند. به اینکه بتوانند از دردش خالص شوند و شب را بخوابند مواد مصرف میاین

دادند که ما را بگیرد، فقط ضعیف است، آن هم برای کار در منطقه ُپرخطری که به سگ شیشه میهم که بسیار ها حمایت
ها الکل ما در این محله دیدیم که به پسربچه که تفریح کنند.که بخندند. نه اینکه با ما بد باشند، فقط برای اینبرای این

 که تفریح کنند. برای این هاجنگ خروساندازند، مثل به جان همدیگر می ها راخورانند و آنمی

حوالی شهر هم  مانهایپول فروش خانهگویند ما با خرد. میها را شهرداری میهای آناند که خانههاییها در محلهاین
رود که گویند آبروی ما میکنند. میشان را با پدر و مادر قطع میها ارتباطهای این خانوادهبچه جایی تهیه کنیم.توانیم نمی

ترک هم کند. باید با آن ل را محتواند تواند بفروشد، نمیاش را نمیخانه .کنندزندگی می در این محل خانواده بگوییم
ایم و هستیم. یعنی واقعًا کار طور عادت کردهواهیم، ما همینخگویند ما هیچ چیز نمیجا بماند. بعد هم میهمانمصیبت 

یم جلو و بقیه هم بیایند روا را بکنیم تا بتوانیم یک قدم بسخت و شاق است. شاید ما این کاره ،شرایط پیچیده نکردن در ای
 و کمک کنند تا کمی وضعیت بهتر شود. 
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 حضار اندیشی و پرسش و پاسخ باهم

 باشد؟ خانۀ خورشیدشان مشابه با آیا مراکز دیگری هم هستند که فعالیت -

هستند. ولی  و...تهران و  ، شیرازآباد،خرماصفهان زنان در شهرهای گرگان، مشهد، DICمرکز  چنددر حال حاضر : ارشد
است که  گرایانه. واقعیت اینجانبه معتقدیم، با نگاهی انسان. ما به ارائۀ خدمات همهمدل ما یک مدل خاص و یونیک بود

و ما با سلیقه  تداشنکه چه کار باید کرد از این جانبه و کاملیهمهسازمان بهزیستی تعریف  آن زمان که ما شروع کردیم
گفتند که متادون بدهید، یک وعده به ما می هاخودمان کار را شروع کردیم. یعنی آن هایخودمان و بر اساس دغدغه

ها که و خیلی دیگر از این قبیل برنامه ، حرفه آموزیپزشکشان روان، ولی در برنامهو آموزشعدسی و لوبیا بدهید، حمام 
 توضیح دادیم نبود.

کنید چرا  نتوانستید دولت را متقاعد کنید برای اینکه چنین مدلی درست شود، چه  کار باید کرد؟ و فکر می -
 مثل شما اداره شود و چرا خود جامعه نیامد به صورت داوطلبانه چنین مراکزی را درست کند؟ DICمراکز 

. االن ادارۀ .مجوز وزارت بهداشت و بهزیستیحتمًا باید مجوز داشته باشد شودتجویز میجایی که متادون  ارشد:
. دربارۀ استفاده هم مشکل داردکند. البته سیستم نظارتی میو مجوز ندارند تعطیل  اندغیرقانونی هایی را کهبهزیستی کمپ

ها و NGOحال توانستیم انجام دهیم با کمک از امکانات خوِد جامعه هم باید بگویم بخشی از همین کارهایی که تا به
را دانشگاه تهران دانشجویان شناسی و حقوق و روانی بوده که داشتیم. ما این امکان را داشتیم که در دانشکدۀ فنی اتارتباط

 . کردیممیداوطلب پیدا  ی همو از میان دانشجویان مددکاربدهند ها به این خانم هاییسری آموزشیک تا دعوت کنیم

مثاًل بر اساس قانون اگر افرادی ها هم کم نیستند. و کاستیرند. اما موانع گذاها هم همیشه به ما احترام میدولت و دولتی
ای به این توانند از خدمات استفاده کنند. اما از یکی دوسال پیش، تبصرهکه اعتیاد دارند با تمایل به این مراکز بیایند، می

قانون اضافه شده که بر اساس آن اگر کسی متجاهر به مصرف مواد مخدر باشد، یعنی به صورت علنی در خیابان مصرف 
ه و مؤثری پس از بردن شدحساب ۀاما برنامشود. کند و یک رفتار مغایر با شأن شهر و شهروندی داشته باشد دستگیر می

سپارند و هیچ اقدام حمایتی، و مراکز می کمپ بهروز  ۲۸کنند و گیر میاین زنان را دست به مراکز ندارند.این افراد 
تر آیند بیرون و دوباره و با شدت بیشها هم میکنند. اینمی یشانو بعد هم رهاشود شغلی و مهارتی انجام نمی ورزشی،

گوید این آدم در آوریم، به ما میمیرا رسد که وقتی ما اورژانس شوند. وضع به جایی میدوز میاورکنند و مصرف می
  ؟مصرف کنماو  رایرا بیاب ی گران و کمهااین آمپول آیا منحال مرگ است و 

کمک مالی به  خواهیم عوضبار در زمان دولت قبلی به ما گفتند که میگاه به طنز شبیه است. یک هاها و دخالتکمک
این از . من گفتم به ما بدهنددر اسفند ماه زمینی تن سیب ۳۰خواستند زمینی بدهیم. فکرش را بکنید، میشما سیب

ها چه کنم؟ گفتند زمینیچه برسد به تریلی. بعد هم من باید با این سیب ،شودزور رد میموتور به در آنیمای که ما کوچه
زمینی هم سیب ۀد! خالصه نزدیک بود به کار معاملنید بفروشیدشان و برای مرکز هزینه کنیتوااش با خودتان. میتصمیم

 وسایل بهداشتی و... ۀمتادون، غذای روزانه، هزینخرید ماهانۀ  -داشتیم هزینهمیلیون  4بیش از ماهانه ما  .وارد شویم
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برایش توضیح دادیم گفت شما از سفارت آلمان پول که کنید؟ بعد از اینجا چه میگفت شما اینبار مأموری آمد و یک
-د. به ما مییگیرگیرید؟ گفتیم نه! گفت از سفارت انگلیس؟ گفتیم نه! گفت پس دیگه حتمًا از سفارت ایتالیا پول میمی

مثبت  HIVهای خودم که های شما، بچههای کشورمان. به خاطر بچهگفتم به خاطر بچهید؟ مییگفت شما چرا اینجا
داری که چه جا نگه میرا این هاگفت این. مییمجاخودم این ۀخاطر بچتو! گفتم باشه به ۀمن نه! بچ ۀنشوند. گفت بچ

کنید، گفتم مگر چه  م. بعد یک روز همین آقا آمد و گفت حاللکرداعتماد بود و محدودیت ایجاد میبه ما بیبشود؟ خیلی 
، دیگری به سپاردار را میسازمان کها توجیه نبودند. یک متأسفانه سازمان کنید. شده؟ گفت من بازنشسته شدم، حاللم 

 ها مطلع نیست و احساس نگرانی دارد.کافی از اهداف و برنامه اندازۀ

تواند با شناسنامۀ خودش برای فرزندش واقع یکی دوتا نیستند. ما در کشور قانونی داریم که زن میمشکالت قانونی به
توانند برای های ما نمی. با این حال، زننشده است او هنوز ملغ تصویب شده 1330بگیرد. این قانون در دهۀ شناسنامه 

ثبت نشده یک زن  ۀس با صیغ. پشده استهای ثبت نشده در مجلس تصویب صیغه خوبهاشان شناسنامه بگیرند. بچه
بچه را به دنیا روند. آن وقت این زن نند و میکاست، ول می فهمند که زن حاملهدار شود. مردها هم که تا میتواند بچهمی
ای که حتی هر بچه در گذشته  توانند بگیرند.هزار تومان یارانه را هم نمی 45تواند برایش شناسنامه بگیرد. آورد و نمیمی

کردند. بنابراین را ُپر میگفت نام پدر شد شناسنامه داشت و با هر نامی که مادر میروزی نگهداری میدر مراکز شبانه
 اند. ها بدون شناسنامههم مادر داشت هم پدر. اما حاال این بچه کودک

، ثبت احوال، دادستانی، وزارت و فرمانداری های این زنان، ما با باالترین مقامهای استانداریامه بچهندربارۀ موضوع شناس
کاری  د: مگر گرفتن شناسنامهنگویمیویند حق با شماست. گهمه می کنیم وو... صحبت می ، سازمان بهزیستیبهداشت

ای دیشب در جلسهها را بگیریم. یم این شناسنامهتوانکنیم، ولی نمیسال است تالش می 10گوئیم که ما ها میبه آن دارد؟
گویند این شان مییرید. همهاید شناسنامه بگگفتند امکان ندارد که نتوانستهگفتیم. همه میها را میبودیم و قضیه شناسنامه

افتد. چرا ما نتوانستیم یک مورد فرستیم. اما باز اتفاقی نمیمان را میهایها را بفرستید پیش من. ما هم سریع خانمبچه
ب بشوند. یعنی گویند این است که این بچهموفق بشویم؟ چرا حتی یک مورد؟ االن آخرین چیزی که می س  ها باید اثبات ن 

لوم شود که پدر بچه افغانی نیست، عراقی نیست، پاکستانی نیست. اصاًل فکر کنید هست! آیا این بچه به صرف باید مع
 مادرش که ایرانی است. اینکه پدرش افغانی است، نباید هویت داشته باشد؟

راکز کاهش آسیب شود و متن آن را حتی در اختیار مقانونی برای سقط داریم اما مثل سندی محرمانه از آن نگهداری می
هم  HIVطبق آن قانون اگر مادر در عسر و حرج قرار بگیرد و . به طریقی به آن دسترسی یافتیم گذارند! البته ماهم نمی

مثبت  HIVتواند سقط کند. اصاًل هم از پدر در آن قانون نامی برده نشده است. خانمی که باشد با امضای سه پزشک می
را  قانونی دویدیم که بتوانیم مجوز سقطماه  دوبیمارستان امام خمینی پزشک  و همکارانبود ، ما و پزشکان بدون مرز 

های کردند. ما پزشکی قانونی رو قانع کردیم، پلهگفتیم این قانون است. قبول نمیگفتند پدرش کجاست؟ میبگیریم. می
 دهیم. ندارد ما مجوز نمی زن همسرگفتند این دادیم و... آخر میی پول آژانس رفتیم، کلدادگستری رو باال و پائین 
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بینی یک جایی قوانین نیست و کمرنگ است و روی دنبال قوانین و مید، میگیرجنسی قرار می عرضمورد ت ایوقتی بچه
ارتباط جنسی با رضایت صورت از کجا معلوم که »گوید کند! مییک جایی آنقدر تند است که صحبت از اعدام می

 ترسی به سمتش بروی.به شکلی است که میجایی و یک کمرنگ استجا قوانین بنابراین یک« ؟!نگرفته باشد

 در خصوص فروش فرزندان هم شما توانستید اقدامی بکنید؟ -

، سال گذشته، فرمانداریها توانست سنگی بیندازد و موجی را ایجاد کند. در های ما با مطبوعات و سایتمصاحبه ارشد:
ای که وجود دارد این ها وارد عمل شدند. ولی نکتهاستانداری تهران و سازمان بهزیستی دربارۀ فروش بچه وزارت رفاه،

خرم. چون بچه گویی میفروشم، تو هم میام را میگویم بچهاست که این داستانی است بین خریدار و فروشنده. من می
کرده از خارج از کشور تحصیل ایرانیکلی گیرد. یادم هست در زمان زلزلۀ بم ن کار راحت انجام میهم شناسنامه ندارد ای

دار بازمانده چۀ شناسنامهآیا درست است که بدادند! ها را به سرپرستی بگیرند. اجازه نمیمند بودند بچهآمده بود که عالقه
  ودک فاقد شناسنامه را بخری؟ک شوداما می، گرفتبه سرپرستی  تواننمی از زلزله را

دارد، باردار است. تاریخ  HIVدیدیم خانمی که مسئلۀ فروش کودکان را خانم ارشد به جریان انداختند. ما می زاده:منشی
کردیم. مثاًل فکر کنید دوشنبه وقت زایمان وقت مقدمات را برای زایمان آماده می کردیم و سرِ اش را مشخص میزایمان
گوید پرسیم خانم سزارین شدی؟ میآید با شکم خالی. میمی دو روزاز  بعد و شوددفعه یکشنبه گم مییک ،استخانم 

ات که شیر ندادی؟ چرا! دلم نیامد یک کم بهش شیر دادم. بچه کجاست؟ پیش نه! زایمان طبیعی کردم. به بچه
پرسیم چه شده گویند بچه نیست. میروند و می؟ میاست گوییم برو ببین بچه پیش مادرشوهرمادرشوهرم. به مددکار می

خواهم وضع حمل زاده میمن سرور منشی مثالً  !جا در بیمارستان خصوصیهمانگوید میگوید بچه را فروختم. بچه؟ می
ی خواهند. یعنی آن کسگویم من لیال ارشدم و آنها هم مدرکی نمیام، میزادهکه بگویم من سرور منشیکنم، به جای این

کنند و گیرند و تسویه حساب میزند. آنها بچه را میجا می مادر بچهکه قرار است بچه را بخرد اسمش را به عنوان 
و حاال یا این بچه را برای خودش  بردمی رامثبت  HIVبچۀ و گیرد زایمان از بیمارستان می گواهِی روند. این خانم هم می
 مواد و یا...حمل خواهد، یا برای گدایی، یا برای می

 

ید که  -  شان درست شدهخواب و فرزندانبرای زنان کارتون سرای مهراخیرا مرکزی با عنوان  حتمًا خبر دار
 است.

است که ما در ایران هیچ مرکزی  اینشود. البته جای خوشحالی دارد چون یکی از مسائل ای میدو هفتهگویا بله،  ارشد:
باردار نداریم و امیدوارم در این مرکز این امکان فراهم شده باشد. اما باید بگویم در مجموع من  زنان معتادِ  نگهداریبرای 

-مرد در یک سالن می 900هایی دیدن کردم که را بردند از خوابگاه نبا اردوگاهی کار کردن در این خصوص مخالفم. م

شان اصاًل مناسب هایخصوص با بچهها بهبرای زن رسند. این مدلنفر هم می 1200شود به خوابند و وقتی هوا سرد می
با نفر  غذا درست کنند و دو خرید کنند،نظافت وبتوانند  خانواده را قبول دارم که افرادبه نیست. من یک مدل کوچک شبیه 

 زندگی کنند. هایشانبا بچه در یک اتاقهم 
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توجه به حجم باالی این معضل که مادران ال است، ولی با فرمائید خیلی ایدهالبته این مدل که شما می -
 ای نباشد که اردوگاهی عمل کنیم.برند شاید چارهها در کنار خیابان بسر میبا بچه

کند و مقاومت میاین مرکز  کنارِ  نهاددر انتظار مجوز است. نامبرده دانید که االن چند ماه است که مرکز شما می ارشد:
شان در آن تا خانم با فرزندان 10ها را بدهند ای در تهران داریم؟ خب خانهمصادره ۀنید چقدر خاندا. مینگران است

جا در یک محل اسکان دهید معلوم است که اهالی . شما اگر قرار باشد دویست زن را یکد مثل یک خانوادهزندگی کنن
شود. من معتقدم خیلی دشوار میها در محل و جامعه هم کنند. در حالت اردوگاهی، رفت و آمد زنمحل سر و صدا می

برود نان بخرد، آبگوشت  خانمکم وارد جامعه کنیم. یعنی این کم ما زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را بهتر است
جا  نگه دارم. پس این زنان چه زمانی و شان یکهایتوانم دویست زن را با بچهدرست کنند و با هم بخورند. من نمی

یرند به زندگی عادی برگردند؟ و البته این هم هست که با این روند اردوگاهی، مسئولیت از افراد و جامعه چطور باید یاد بگ
شکل پانسیون هها بدر این خانهاگر که در حالی شود.چهار مرکز در سطح شهر واگذار می-شود و صرفًا به سهمی سلب

 شود.میگردد و مادر و کودک دیگری پذیرفته میشود و مستقل میمرخص باالخره انداز کنند، زندگی کنند، کار کنند، پس

 صورت گرفته. این تغییرات چیستند؟ خانۀ خورشیدهای رًا تغییراتی در فعالیتیگویا اخ -

ای هم با مان را عوض کنیم. مصاحبهفعالیت ۀخواهیم حوزبل اعالم کردیم که میسال ق ل زمستاِن ئما از اوا زاده:منشی
اما ما  «واگذار شد!خانۀ خورشید »کرده بود و گفته بود نشرق داشتیم که تیتر مناسبی انتخاب  ۀروزنامخبرنگاری از 

ای که کسب کرده بودیم و مشکالتی که وجود داشت با توجه به تجربه درمانی را واگذار کردیم.متادون و  DICفعالیت
و اشتغال برای  توانمندسازیهای اجتماعی، حمایت براند و تمرکزمان را ببریم بر روی افرادی که ترک کرده تصمیم گرفتیم

گردند. ما فکر کردیم کنند و برمیدیدیم زنانی که ترک کرده بودند، حامی ندارند و دوباره لغزش میمی این زنان کار کنیم.
ها و است و دیگر گروه NAهای گروه ،هم این افراد شناسایِی  مان براینابعمان را به این سمت ببریم. مهایتمرکز فعالیت

NGOترتیببه هر  کار مرکز خودمان مصرف مواد را کنار گذاشتند. و کسانی که در مدِت  کنندهایی که فعالیت می 
 کنیم.دیگر را پیدا میهم

توانایی و ظرفیت  شان را از نظر کارهایی که بلدند و میزان سواد و درآمد وو ابتدا وضعیت دعوت کردهاین افراد را : ارشد
ها مثل یک اندازیم. ما با اینبعد برای گروه کوچکی یک کار کوچک راه می مشخص کنیم. مواردی از این دست شان 
ی ما تمرینی است برا کنیم. در واقع کارِ می کنند تا راه برود کارکم رهایش میشود و کمای که اول روروک سوار میبچه

دیگر زندگی کنند، چطور که یاد بگیرند در کنار همبرای این گیریو تصمیم پذیری، برای کنترل خشممسئولیت
 . و این طور موارد شان را خرج کنندهایپول

. مثاًل کمک کنند همین فید استخیلی م دولتی جلب کنیمهای دولتی و غیرهایی را از سازمانحمایتاگر بتوانیم 
که است  سالیکهایی داریم که دیگر زندگی کنند. االن ما نمونهکنار هم هایی که بچه دارند بتوانند اتاقی بگیرند وخانم

کنند، احساس خوبی هم دارند و تنها نیستند. زنی کنند و با هم زندگی میخیلی خوب شده است. مصرف نمی شانشرایط
است، اما هنوز شناسنامه ندارد، پول ندارد، شغل ندارد، خانه ندارد، کرده مصرف  به این بزرگی را برداشته و قطِع  که قدِم 

 کنیم جلوی این بازگشت را بگیریم.. ما تالش میاش را شروع کند.دوباره مصرفخیلی احتمال دارد 
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-مردان میچه که باید به گوش جامعه و دولتآنکه، ما دو دلیل دیگر هم برای تغییر رویۀ ما وجود داشت. یکی این

که  استهای ما بودند و خوب که، این گروه حاصل زحمتمان بود انجام دادیم. دوم اینرساندیم، در آن حدی که توان
 شکلی حمایت شوند و سالم زندگی کنند.هب

جمعی از وکال که اش این است عملی حلکنم راهها که گفتید، من فکر میدر خصوص پرونده شناسنامه -
ها را ثبت کنیم و تالش کنیم همه را ارجاع دهیم دین مورد از این دادخواستنزمان چهمکاری کنند و هم

آن شعبه را تحت تأثیر قرار بدهیم و احتمااًل رأی الزم را  توانیم  قاضِی به یک شعبه خاص. از این راه می
یم.  بگیر

. ندتری دارند و حامی این مواردبعضی از شعب نگاه مناسب در قضاتکار را بکنید.  پیشنهاد خوبی است، این ارشد:
ای بر قاضی و پرونده داشته باشند، روشنگری کنند و اطالعات مناسبی در توانند تأثیر حرفهشناسان میمددکاران و روان

 اختیارشان قرار دهند.

ها با استفاده از امکانات اینترنتی و وایبر و واتساپ... گروه دانحاال من پیشنهادم این است که شما حقوق زاده:منشی
تشکیل بدهید و اقدام کنید. از قضا اخیرًا دختر دانشجویی از رشتۀ حقوق آمد و گفت که حاضر است یک وعده غذا 

. من گفتم بیا و یک گروه هایت برو جلوات برو جلو. تو با تواناییتوانند بدهند، تو با حرفها را همه میذبدهد. ما گفتیم غ
و برای کودکانی که شناسنامه ندارند، کاری بکنیم. متحد تا توانند کمک کنند اندازی کن و بگو چه کسانی هستند که میراه

شما انسانی واقعًا سقوط کرده، االن خیلی  هایها و معیاررود. متأسفانه ارزشببشویم و اقدام کنیم تا کاری پیش هماهنگ 
تان حرکت کنید. ها با انرژیخود شما جوان تالش کنید.ها NGOخوبی که دارید در کنار  متخصصان با انرژِی جوانان و 

 ها بسپاریم. ها در چنین محافلی هستند و ما باید مشعل را به یکی از شمابینم جوانشوم میمن خوشحال می

فروش پذیرفته نبود و کلمۀ کاندوم وارد رۀ زن تنصداها باشیم. جایی که حرف زدن درباما سعی کردیم صدای بی ارشد:
که االن تا حدی جا افتاده و محافل علمی گفتیم مطبوعات  ،قدر در تلویزیونیک آنبهها را یکشد، ما ایننشریات نمی

 شناساییدربارۀ  شما گفتیم بگذارید ما برای سربازهایمی و کردیمظامی صحبت میتنابا مسئوالن با این حال، است. 
HIV حاال شما شودمی باشد، توبیخ یاندوم در جیب سربازک اگرگفتند: می. اش صحبت کنیمگیریهای پیشو راه .

 چطور باید بیایید و بگوئید که از کاندوم استفاده کنند؟ 

پزشکی قانونی. سئوالن یکی از مقراری داشتم با توانند کارساز باشند. ها میامید بود. این تالشولی به هر حال نباید نا
کرد. همین که دید من بحث و نشست و اصاًل هم به من نگاه نمی . وارد اتاق شدرسمیو بسیار  جدی ایچهره آقایی بود با

است و قیمت کاندوم  فروشی بسیار نازلتنها را مطرح کردم و گفتم اوضاع طوری است که قیمت کاندوم و حاملگی و این
مگر  ،کنمگفت خانم من باور نمی. بلند کردآرام سرش را آرامشود، خرید و فروش میکه بچه و این گران شده است

های که بچۀ سالم را با میلهکنند. اینشان میآیند و بعد معلولهایی را گفتم که سالم به دنیا میبچه ممکنه؟ بعد داستاِن 
 و دارند تا معلول شود. بعد برای جابه جایی موادقدر میله را نگه میبندند تا به دست و پاهایش خون نرسد و اینفلزی می

 شد. کنند. باورش نمیها استفاده میگدایی و... از آن و قاچاق
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توانند خوب باشند برای کسانی که اید؟ این تجربیات خیلی میکرده تان را مستندجربیاتتتا حاال  -
توانند بکنند، موانع کند بدانند چه کاری میها کمک میبزنند. این تجربیات به آن NGOخواهند می

 چیست و...

یم یا خانۀ خورشیدطرف یا مشغول تعریف روایت طرف و آنتا دیروقت اینمان همین است. ما هر شب وضع ارشد:
خودمان  ۀدهان باز در خانسه -دوبعد هم که  بکنند. حوزهتوانند کمکی به این زنی با مسئوالن و کسانی که میمشغول چانه

رویم خانه باید مثل سوسک از کنار ها که میزاده شبشان را بدهیم. به قول خانم منشیاند و باید برویم شاممنتظرمان
باید گرم هم از پیش آماده شده و فقط اال تازه غذا را دیروقت آمدید )با خنده(، حشویم تا کسی اعتراض نکند که چدیوار رد 

مان همین بود. حتی یکی دو نفر از دانشجویان های متفاوتی باید بازی کنیم. ما از اول یکی از اهدافها نقشبشود. ما زن
کنیم و بنشینیم به ثبت ک سبُ خودمان هم بارها به این فکر افتادیم که کار را سازی ما را بکنند، نشد. حاضر بودند کار مستند

گویم وقتی ما زاده میها را ثبت کند. به خانم منشیشاید گروهی موازی الزم است که اینبه واقع. اش. اما نشده و ضبط
خواهیم دربارۀ کنیم. وقتی میطور عین چرخ کار میافتد. همینفهمیم چه اتفاقاتی دارد میکنیم اصاًل نمیکار می
 ناراحت شما را هم هاهر حال ببخشید اگر با این حرفآید. به مان درمیاشک کنیمشانمان حرف بزنیم و تعریفکارهای

 کردیم. یک نفس عمیق بکشید... عمیق!

کنیم. تالش ما این است تا بهبودی، سالمت و شادی را ترویج کنیم. تاب عمل میما ادعای زیادی نداریم، مانند کرم شب
 کنیم.طور زندگی میایم، هستیم و اینبه این راه و شیوه عمل کرده


