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قبلاز»والدشدن«
بخوانید

»بچه شــیرینی زندگیــه!« بعیــد می دانم در 
جغرافیای فرهنگی ایران زندگی کرده باشــید 
اما تا به حال این جمله به گوشتان نخورده باشد. 
بیراه هم نیست؛ حتی شنیدن صدای فرزندتان 
در یک روز غم بار در اوج افســردگی و خستگی 
لبخند به لبتان مــی آورد و شــما را از قهقرای 
تاریکی بیرون می کشــد. اما والد شدن و اضافه 
کردن موجودی به نام »بچه« به زندگی وجه های 
مختلف و متفاوت دیگری هم دارد؛ وجوهی که 
کمتر از آن شنیده ایم اما اهمیت غیرقابل انکاری 
دارد. آگاهی از این ابعاد ناگفته قرار نیست کسی 
را از فرزندآوری منصرف و یا فکر داشتن بچه را 
از سرش بیرون کند ؛ همانطور که والدین دارای 
چند فرزند بعد از ورود نخســتین فرزندشــان 
به زندگی به صورت تجربی این ابعاد را کشــف 
کرده اند. اما بی خبــری از رخدادهایی که بعد از 
حضور بچه در زندگی والدین به وقوع می پیوندد، 
می تواند آنها را با چالش هــای مختلفی مواجه 
کند. این یادداشت را برای کسانی می نویسم که 
قصد دارند در آینده ای دور یا نزدیک، فرزندی را 
به زندگی خود اضافه کنند؛ خواه فرزند زیستی 
و خواه فرزندخوانده. همچنین برای کسانی که 
عزیزی از نزدیکانشان در شرف والد شدن است و 

می خواهند از او مراقبت کنند.
»بچه دار شــدن« بــرای بســیاری از والدین 
بزرگ ترین تغییر زندگی به شــمار می رود و در 
اغلب این مــوارد حتی از مهاجرت هم پیشــی 
می گیرد؛ حضور موجــودی کوچک در زندگی 
که شما از این پس مســئول رشد و نگهداری از 
او هستید و حس می کنید حتی بعد از مرگ هم 
این مسئولیت بر دوشتان سنگینی می کند. قلبی 
کوچک و بی دفاع که بیرون از ســینه می تپد و 
برای خودش راه مــی رود. حقیقتش را بخواهید 

این یکی از سخت ترین ابعاد والد بودن است.
بســیاری از تغییراتی که حضور بچه در زندگی 
والدین ایجاد می کند یا غیرقابل برگشت هستند 
یا برای تغییر دوباره آن شرایط نیاز به صرف زمان 
زیادی اســت. همه این تغییرات می تواند دست 
به دست هم دهد و با ترکیب تغییرات هورمونی 
و بی خوابی های بعد از تولد نوزاد و... زمینه ســاز 
افسردگی عمیقی در مادر و پدر شود؛ بله درست 
خوانده اید! پدران هم افسردگی بعد از والد شدن 

را تجربه می کنند.
افسردگی بعد از وارد شدن بچه به زندگی والدین، 
تنها مختص زنــان و تنها مختــص مادرانی که 
فرزند زیستی خود را می زایند نیست. بخش قابل 
توجهی از این تحوالت ناگهانی هیچ ارتباطی با 
فرایند زایمان ندارد و برگرفته از بر هم خوردن 
عادات همیشــگی و حتی تغییر در روابط فردی 
و خانوادگی است. برای همین حتی افرادی که 
کودک یا نوجوانی را به فرزندخواندگی می پذیرند 
هم ممکن است با مشکالت روحی و افسردگی 
روبه رو شــوند. و باز هم به همین دلیل است که 
پدران هم بعد از بچه دار شدن، یا فرزندپذیری، 

احتمال تجربه افسردگی را دارند.
آنچه به اکثــر والدین کمــک می کند روزهای 
سخت نخست بعد از والد شدن را با آرامش بیشتر 
ســپری کنند، آگاهی از این تغییرات و شناخت 
خلق و خوی موقتی است که بر اثر افسردگی یا 

کم خوابی و... گرفتارش شده اند.
واقعیت بچه داری و نگهداری از موجودی کوچک 
که به حمایت دائمــی ما نیاز دارد بــا آنچه در 
مهمانی های خانوادگــی از بچه های کوچک با 
لباس های رنگارنگ که دائم مشغول شیرین زبانی 
هستند می بینیم متفاوت است. درواقع این تنها 
قسمت کوچکی از کل فرایند بچه داری است. اگر 
تجربه نگهداری از یک کودک را داشــته باشید 
می دانید که پشت هر بچه گوگولی قشنگی که 
در جمع های خانوادگی دلبــری می کند، پدر و 

مادری خسته و بی خواب هستند.

چگونه می توان به والدین کمک کرد؟
تا قبل از استقالل کامل کودکان در تنها ماندن 
در خانه و انجام کارهای شخصی خود، معموال 
یکی از والدین یا عنصر مورد اعتماد و نزدیکی در 
خانواده همواره در کنار کودک است. این فرایند 
حداقل ۱۰ سال یا بیشتر به طول می انجامد. این 
یعنی اگر می خواهیم به پدر و مادری کمک و از 
آنها حمایت کنیم، می توانیم یکی دو ساعت از 
این ۱۰ سال را به بازی با کودک اختصاص دهیم 
تا والدین هم فرصت کافی برای تفریح و انجام 
امور شخصی خود یا حتی فرصت کوتاهی برای 
خواب و اســتراحت یا صرف وقت برای تنهایی 
خودشان داشته باشند. از طرفی اینکه یک والد 
بیش از 6-5 سال است که حتی برای 2 ساعت 
هم بچه خود را به کســی نسپرده تا به کارهای 
شخصي خود برسد، افتخار نیست و قرار نیست 

بابت آن جایزه ای به کسی داده شود . 
همچنین به یاد داشته  باشــیم بچه ها بیش از 
اینکه به حضور همیشــگی و لحظــه به لحظه 
والدیــن در کنار خود نیاز داشــته باشــند، به 
والدینی شاد و با حوصله نیاز دارند تا حتی شده 
ساعات کوتاهی در روز را به آنها اختصاص دهند. 
حس امنیت و آرامش در کنار اعضای خانواده از 
مهم ترین نیازهای کودکان اســت. از طرفی بد 
نیســت بدانیم قضاوت های به ظاهر بی اهمیت 
ما، در دورانی که والدین شــرایط روحی خوبی 
ندارند می تواند برای آنها بسیار آزاردهنده باشد 
و به آنها القــا کند که والدین خوبی نیســتند؛ 
ترسی که اغلب والدین آن را بارها و بارها تجربه 
و در هر دوراهی و چندراهی تصمیم گیری ای، 
به آن فکر می کنند. حتی ممکن است به همین 
 دلیــل، تصمیم اشــتباه بــرای تربیت کودک 

خود بگیرند.

مرضیه موسوییادداشت
روزنامه نگار

دلتنگیهایساکنانباغالهیه
»باغ فرشــته« نــام مرکزی با 
چند ساختمان و خوابگاه و باغ 
و هنرستان در دل الهیه تهران 
است که از سال ۱35۰، به عنوان 
مرکزی برای نگهداری از سالمندان راه اندازی شد. 
به مرور سالمندان این مرکز جای خود را به زنان 
و دختران دچار معلولیت باالی ۱4ســال دادند. 
باغ فرشته محل زندگی و سکونت بیش از 6۰نفر 
است که به معلولیت های مختلفی دچار هستند. با 
این حال در 3سال گذشته با راه افتادن هنرستان 
و شروع مهارت آموزی به ساکنان این باغ، رنگ و 
بوی زندگی بچه ها هم تغییر کرده است؛ از اداره 
کافه ای درون مرکز به دســت مریم گلی گرفته تا 
ســفارش هایی که به کارگاه خیاطی می رسد و 
آموزش موسیقی و نقاشی و... . در 2سال گذشته 
با شیوع کرونا و کم شدن ارتباط مردم با بچه های 
این مرکز، دلتنگی های ســاکنان باغ فرشته هم 

بیشتر از قبل شده است.
اسم گوشــه ای از ســالن را گذاشــته اند »کافه 
مریم گلی«. صاحب این کنج دنج، مریم است ؛ یکی 
از ساکنان قدیمی باغ فرشته که از وقتی خودش را 
به یاد دارد روی ویلچر می نشسته است. مریم گلی 
انگشتان سبزی دارد و هر شاخه خشک کوچکی 
را که در گلدان می کارد، خیلی زود سبز می شود 
و جوانه می زند. بچه های باغ فرشــته می گویند 
»بس که مریم مهربان است.« مریم گلی گیس های 
سفیدش را زیر روسری هل می دهد. با ویلچرش 
به سمت سماور همیشه روشن کافه اش می رود 
و برای مهمانانی که به او ســر می زنند، استکانی 
چای می ریزد. به سختی حرف می زند، اما با نگاه 
مهربانش اشاره می کند به چایی که کم کم سرد 
می شود و این یعنی »بفرمایید تا از دهن نیفتاده.«

تمام گل هــای کاشته شــده در باغچه محوطه 
آسایشگاه باغ فرشته و گلدان های ریز و درشتی 
که در این مرکز به چشم می خورد، دست پرورده 
مریم است؛ حتی اتاق بچه های آسایشگاه هم اگر 
گلدانی داشته باشد، مریم گلی تیمارش کرده یا آن 
را کاشته است. همین عشق گل و گلدان بودنش 

هم هست که اسمش را گذاشته اند »مریم گلی«.

بهانه ای برای زندگی
اغلب بچه های ساکن در مرکز شــبانه روزی باغ 
فرشــته، به کار و فعالیتی مشغول هستند؛ به جز 
بچه هایی بــا معلولیت باال کــه اصطالحا به آنها 
»فلت« می گویند؛ بچه هایی که برای انجام تمام 
کارهایشان نیاز به کمک دارند و روز و شبشان را 
در تخت سپری می کنند. »هنرستان« همان جایی 
است که زنان و دختران ســاکن در مرکز خیریه 
شبانه روزی باغ فرشته را توانمند می کند و به آنها 
مهارت های مختلفی یاد می دهد ؛ از کارهای فنی 
و هنری مثل خیاطی گرفته تا ساخت دستبند و 
معرق کاری و آموزش هنرهایی مثل موسیقی و 
نقاشی. قالی کوچکی به کمک همین آموزش ها و با 
دستان هنرمندانه ساکنان آسایشگاه شبانه روزی، 
آهسته و پیوســته روی دار باال می رود و در حال 

تکمیل شدن است. حتی بچه های ویلچرنشینی 
که امکان حرکت دادن دستشان را نداشته باشند، 
یاد می گیرند که چطور به کمک انگشــتان پا یا 
دیگر مهارت ها، فعالیت های روزمره را انجام دهند. 
سپیده شــفقی، مدیر هنرستان مرکز باغ فرشته 
اســت و مســئولیت برگزاری این کارگاه ها را بر 
عهده دارد. او می گوید: »وقتی ظرفیت های این 
هنرستان و اشتیاق بچه ها برای یادگیری را دیدم، 
تصمیم گرفتم به مهارت آموزی و کارآفرینی در 
آن بپردازم. نخستین کارگاه را با یکی از بچه های 
باغ فرشته شروع کردم. خیلی زود تعداد اعضای 

این کارگاه خیاطی به ۱۰نفر رسید.«
روزهای اول از دوخت های ساده و تهیه دستمال 
و پارچه هــای مورد نیاز در آشــپزخانه شــروع 
کردند. این دستمال ها سر از بازارچه های خیریه 
درمی آورد و به دلیل اینکه بازار چندان پررونقی 
نداشــت، اعضای کارگاه به ســمت آموزش های 
دیگر سوق پیدا و خیاطی حرفه ای را آغاز کردند. 
حاال سفارش هایی که برای دوخت و دوز دریافت 
می کنند، مشــخص می کند که هنــرورزان این 
کارگاه باید چه بدوزند و چه کنند. شفقی می گوید: 
»بچه های ساکن در مرکز باغ فرشته، مثل اغلب 
افراد دارای معلولیت در کشور، از فرصت چندانی 
برای آموزش و فعالیت های اجتماعی و اشــتغال 
بهره مند نیســتند. همین موضوع باعث می شود 
احســاس یکنواخت بودن زندگی و بی هدفی را 
تجربه کنند؛ احساسی که اغلب منجر به افسردگی 
و انزوا می شود. درحالی که می دانیم این افراد هم 
مثل دیگر مردم جامعه اســتعدادها، توانایی ها و 

عالیقی دارند که می توانند آن را پرورش دهند.«
این روزها کارگاه های کارآفرینی و مهارت آموزی 
باغ فرشته با حضور مربیان مختلف، دختران و زنان 
ساکن این مرکز را به ســمت توانمندی و کسب 
درآمد سوق می دهد. مهناز نظری، مسئول فنی 
این مرکز می گوید: »تالش ما این است که بتوانیم 
بچه ها را به توانمندی نسبی ای برسانیم. اینکه این 
افراد برای خود مهارتی بلد باشــند و از طریق آن 
کســب درآمد کنند، عالوه بر ایجاد حس خوب 
در آنها، باعث می شود اســتقالل مالی را تجربه 
کنند. برخی از این افــرد ظرفیت این را دارند که 
زندگی مســتقلی را برای خود تشکیل دهند. به 
همین دلیل داشــتن درآمد بــرای آنها موضوع 

مهمی است.«
خیلی از بچه های ســاکن در باغ فرشــته، بعد از 

مهارت آموزی در مرکز و امیدوار شــدن به امکان 
کســب درآمد حداقلی، به ترخیــص از مرکز و 
تشکیل زندگی مســتقل، فکر و خود را برای آن 

آماده می کنند.
کامپیوترهایي خریداری و به کارگاه مهارت آموزی 
هنرستان آورده شــدند و تعدادی از دختران باغ 
فرشته آموزش تخصصی کامپیوتر را آغاز کردند. 
تولید محتوا و اپراتوری هم از دیگر راه هایی است 
که فعالیت در آن میسر شــده است. حاال یکی از 
دختران مرکز، اینستاگرام مؤسسه را می گرداند 
و مســئولیت تولید محتوا برای صفحات مجازی 
مرکز را بر عهده دارد. تبلت در دست در محوطه 
باغ فرشته می چرخد و وقایع روزانه ای که آنها با آن 
روبه رو می شوند را ثبت می کند؛ از جشن تولدها 
و دورهمی های بچه ها عکــس و فیلم می گیرد یا 
بازی های جمعی و فعالیت هــای کارگاه و... را به 
نمایش می گذارد. خبر تازه ای اگر باشد به گوشش 
می رسانند تا خیلی زود در صفحه اینستاگرام مرکز 
منتشر کند و خالصه دستی بر آتش نگارش دارد . 
همه اینها را در حالی انجــام می دهد که به دلیل 
معلولیت، دســتانش با محدودیت های حرکتی 

روبه رو ست.

به سوی زندگی مستقل
فرســودگی ســاختمان های باغ وقفی و نیاز به 
مناسب سازی برخی فضاها، رخت نو بر تن محوطه 
و بناهای موجود در باغ کرده است. این نخستین 
چالشی بود که بنیاد همیاران خیر جمعی بعد از 
تحویل مرکز با آن روبه رو بود. مسئولیت دادن به 
ساکنان باغ فرشته و استفاده از ظرفیت بچه های 
مرکز برای انجام کارهای اداری و حتی انبارداری 
و... شــروع دوره تازه ای از زندگی برای آنها بود. 
سعید ســعدآبادی، مدیر باغ فرشته و مدیرعامل 
انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلوالن 
کشور می گوید: »ما کارهای جاری مرکز را به خود 
بچه ها سپرده ایم تا از مهارت هایی که دارند استفاده 
کنیم. ایجاد زندگی هدفمند بــرای آنها و دادن 
مسئولیت به آنها نتیجه خوبی هم برای ما داشت. 
این موضــوع هم در روحیه بچه هــا تأثیر زیادی 
گذاشت و هم مشارکت و تعاملشان را بیشتر کرد. 
ما حتی انبــار مرکز را هم به خــود بچه ها واگذار 
کردیم و بابت کارهایی که در مرکز انجام می دهند 

حقوقی به آنها تعلق گرفته است.« 
ترخیص دختران و زنانی که به توانمندی رسیده اند 
مهم ترین دغدغه های این روزها در باغ فرشــته 
اســت؛ موضوعی که با چالش های اقتصادی گره 
خورده است. سعدآبادی می گوید: »تا کنون 4نفر از 
دختران از مرکز ترخیص شده اند و به کمک خیران 
و مؤسسه، زندگی مســتقلی برای خود تشکیل 
داده اند. البته این به معنای آن نیست که ما آنها را 
به حال خود رها کرده ایم، بلکه حمایت های ما از 

این افراد همچنان ادامه دارد.«
کمک به تامین مسکن، اشــتغال و امکان کسب 
درآمد حداقلی از قدم هایی اســت که باید در این 
راه برداشته شود تا شرایط برای استقالل دختران 

دچار معلولیت در مرکز باغ فرشــته فراهم شود. 
گاه این شــرایط به کمک یکی دیگر از معلوالن 
مرکز راحت تــر فراهم می شــود و افــرادی که 
توانمندی هایشان تکمیل کننده کار یکدیگر است، 

با هم ترخیص می شوند و به خانه جدید می روند.

حقوق شهروندی یک معلول
گرچــه خیابان ها و معابر و اماکن عمومی شــهر 
چندان با ویلچر و عصا و وسایل توانبخشی افراد 
دارای معلولیت مهربان نیســت، اما دختران باغ 
فرشته برای آموزش و تحصیل و انجام دیگر امور 
روزمره شان، به بیرون از این مرکز رفت وآمد زیادی 
دارند. یکی از این افراد »باران« است؛ دختری که 
به دلیل فلج مغزی به سختی حرف می زند و ویلچر 
برقی اش، جای خالی حرکت آزادانه پاها را برای 
او پر کرده است. باران چهارمین کتاب شعر خود 
را سال گذشته منتشر کرده و پای ثابت جلسات 
نقد ادبی شهر کتاب است. خرید کتاب، مهم ترین 
دلخوش اش به شمار می رود، اما هربار برای تردد در 
شهر و رسیدن به کتابفروشی سختی های زیادی 
را به جان می خرد؛ گرچه به قول خودش اگر شهر 
مناسب سازی  شود، دیگر نیازی به تحمیل سختی 
به معلوالن هم نخواهد بود. باران می گوید: »خیلی 
از شــهروندان من و دیگر معلــوالن را به عنوان 
شــهروند قبول ندارند. وقتی به تنهایی به خرید 
می روم، بارها پیش آمده که فروشــنده یا راننده 
تاکسی و... گفته اند که تو با این وضع چرا بیرون 
آمدی؟ چرا مردم فکــر می کنند یک معلول حق 
ندارد به فروشگاه برود؟ حق ندارد به پارک برود؟ 

حق ندارد به کافه برود یا حتی تحصیل کند؟«
همین مشکالت را دلیل برای تشدید افسردگی در 
افراد دارای معلولیت می داند و به عنوان کسی که 
سال هاست در مرکز شبانه روزی زندگی می کند، 
می گوید: »بچه هــای زیادی را می شناســم که 
به دلیل همین رفتارها کم کــم ترجیح داده اند از 
مرکز بیرون نروند و منزوی شده اند. دوستی داشتم 
که به دلیل همین انزوا و افسردگی و البته مشکالت 

روحی ای که از قبل داشت، دق کرد و مرد.«
 تعطیلی مراکز تفریحی و آموزشی و پارک ها و... در 
دوران شیوع کرونا در کشور، برای ساکنان مرکز 
باغ فرشته غوز باالی غوز شده و روزهای سختی را 
برای آنها رقم زده است. با کم شدن محدودیت های 

کرونایی، حــاال مــددکاران و مددجویان مرکز 
سعی می کنند شرایط را به روزهای قبل از کرونا 
برگردانند. حمید امن زاده، مسئول روابط عمومی 
بنیاد خیریه همیاران می گوید: »تا قبل از شیوع 
کرونا به بهانه های مختلف در مرکز مراسم و جشن 
و دورهمی برگزار می کردیم. افراد زیادی به اینجا 
رفت وآمد داشتند و بچه ها هم فعالیت های مختلف 
آموزشی و... را بیرون از مرکز دنبال می کردند، اما 
شیوع کرونا ما را محدودتر از قبل کرد. تعداد بسیار 
کمی از خیران و داوطلبان به اینجا رفت وآمد دارند 
و اغلب آموزش ها و برنامه های مختلف شــهر یا 
تعطیل شــده یا به صورت مجازی انجام می شود. 
این موضوع در کنار ترس از شیوع کرونا در مرکز، 
بچه ها را با مشکالت روحی مواجه کرده بود و ما 

چالش های بزرگی داشتیم.«
او از مشــکالت اقتصادی در ســال های گذشته 
می گوید که دســت خیران را برای مشــارکت و 
کمک به مؤسسه بسته و حساب دخل و خرج را 
با محدودیت زیادی روبه رو کرده اســت: »تمام 
هزینه ها، از آموزش و تحصیــل گرفته تا درمان، 
نگهداری، غذای روزانه و... توســط خیران مرکز 
تأمین می شود. این مرکز هم مثل اغلب مؤسسات 
مردمی و خیریه ها، این روزها با کم شدن درآمد و 

محدودیت در هزینه ها روبه روست.«

نیاز به حمایت عاطفی
خستگی و افسردگی ناشــی از زندگی جمعی 
یک طرف، رنجیده خاطر بودن از خانواده هایی 
که فرزندان خود را از خانه به مرکز شبانه روزی 
ســپرده اند و البته مشــکالتی که افراد دچار 
معلولیت با آن روبه رو هستند، به گفته روانشناس 
مرکز باغ فرشته ســاکنان مراکز شبانه روزی را 
با تالطم های روحی و عاطفی زیــادی روبه رو 
می کند. ســحر صالحی می گوید: »بچه های ما 
عالوه بر مراقبت های جســمی، به حمایت های 
عاطفی هم نیاز دارند. معاشــرت بــا دیگران و 
پیدا کردن دوستانی نزدیک خارج از این مرکز، 
می تواند امید به زندگی را در بین دختران مرکز 
باال ببرد. برای همین هم برخی از ســاکنان باغ 
فرشته توانسته اند حامیان عاطفی پیدا کنند و 
حتی شــده برای زمان کوتاهی در  ماه با آنها در 

ارتباط باشند.«
او درباره ارتباط خانواده ها با فرزندانشان در مرکز 
شبانه روزی می گوید: »ما سعی می کنیم ارتباط 
سالمی بین آنها و خانواده هایشان برقرار کنیم و 
آنها را به طور کامــل از خانواده خود دور نکنیم؛ 
چون به هر حال از نظر روحی و روانی به   خانواده 

هم نیاز دارند.«
مشــاوره هایی که به کم شــدن رنج و خشــم 
ساکنان باغ فرشــته از خانواده های خود کمک 
می کند، در این مرکز انجام مي شــود. صالحی 
می گوید: »ما از شــهروندان دعوت می کنیم با 

تداوم رفت وآمــد در مرکز باغ 
فرشته، به ما در تامین نیازهای 
عاطفی بچه ها کمک کنند.«

دل
ا عا

 من
ی/

هر
مش

س: ه
عک

تالشماایناستکهبتوانیمبچهها
رابــهتوانمندینســبیایبرســانیم.
اینکــهاینافــرادبــرایخــودمهارتی
بلدباشندوازطریقآنکسبدرآمد
کنند،عالوهبرایجــادحسخوبدر
آنها،باعثمیشوداســتقاللمالی

نسبیایراتجربهکنند

خیلــیازبچههــایســاکندربــاغ
فرشــته،بعــدازمهارتآمــوزیدر
مرکزوامیدوارشدنبهامکانکسب
درآمدحداقلی،بهترخیصازمرکزو
تشکیلزندگیمستقل،فکروخودرا

برایآنآمادهمیکنند

گزارش

مددکاران نگهداری از معلوالن باغ فرشته، از چالش های بعد از کرونا در این مرکز خیریه می گویند

نکته ها

بچههایساکندر
مرکزباغفرشته،مثل

اغلبافراددارای
معلولیتدرکشور،از
فرصتچندانیبرای
آموزشوفعالیتهای
اجتماعیواشتغال
بهرهمندنیستند.

همینموضوعباعث
میشوداحساس

یکنواختبودنزندگی
وبیهدفیراتجربه

کنند؛احساسی
کهاغلبمنجربه
افسردگیوانزوا

میشود

اینکهاینافرادبرای
خودمهارتیبلد

باشندوازطریقآن
کسبدرآمدکنند،
عالوهبرایجادحس
خوبدرآنها،باعث
میشوداستقالل
مالینسبیایرا

تجربهکنند.برخی
ازاینافرادظرفیت

اینرادارندکهزندگی
مستقلیرابرایخود
تشکیلدهندوبه
همیندلیلداشتن

درآمدبرایآنها
موضوعمهمیاست

خیلیازمردممن
ودیگرمعلوالنرا
بهعنوانشهروند
قبولندارند.وقتی
بهتنهاییبهخرید
میروم،بارهاپیش
آمدهکهفروشندهیا
رانندهتاکسیو...
گفتهاندکهتوبااین

وضعچرابیرون
آمدی؟چرامردمفکر
میکنندیکمعلول

حقنداردبهفروشگاه
برود؟حقنداردبه

پارکبرود؟

تمامهزینهها،از
آموزشوتحصیل
گرفتهتادرمان،
نگهداری،غذای
روزانهو...توسط
خیرانمرکزتامین

میشود.اینمرکزهم
مثلاغلبمؤسسات
مردمیوخیریهها،

اینروزهاباکمشدن
درآمدومحدودیتدر
هزینههاروبهروست

معاشرتبادیگرانو
پیداکردندوستانی
نزدیکخارجازاین
مرکز،میتواندامید
بهزندگیرادربین

دخترانمرکزباالببرد.
برایهمینهمبرخی
ازساکنانباغفرشته
توانستهاندحامیان
عاطفیپیداکنندو

حتیشدهبرایزمان
کوتاهیدرماهباآنها

درارتباطباشند

مهماستکه
ارتباطسالمیبین
معلوالنمرکزآنهاو

خانوادههایشانبرقرار
کنیموآنهارابهطور

کاملازخانوادهخود
دورنکنیم.چونبههر
حالدختراناینمرکز
ازنظرروحیوروانی
بهحضورخانوادههم

نیازدارند

رمز ماندگاری و پایداری نظام سیاسی؛ عالقه مندی 
مردم به روحانیت، دین و نظام مردم ساالر دینی است

یک چهره جنجالی اقدام به تبلیغ توکنی به نام خود کرده 
که کارشناسان آن را یک کالهبرداری تمام عیار می دانند

9 شهربازی تهران که زیر نظر مدیریت شهری 
نیستند، تقریبا نیمه تعطیلند

کالهبرداریشاخهای
مجازیباتوکنهایجعلی

قبرستان
اسباببازیها


