
ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

»خانه خورشید«، موسسه ای است که از سال 1385 در محله ی ُپرآسیِب »دروازه غاِر« تهران، فعالیت می کند. فعالیِت اصلِی خانه ی 
خورشید، در زمینه ی اعتیاد زنان است، اما اعتیاد در زنان، در برخی مواقع، تن فروشی را نیز به دنبال دارد. خانۀ خورشید به زناِن آسیب دیده 

از اعتیاد و تن فروشی، خدمات آموزشی، درمانی، حمایتی و بهداشتی ارائه می دهد و برای بهبوِد زندگِی این افراِد طرد شده  می کوشد.
گزارِش پیِش رو، بخشی از تجربیات فعاالن خانه ی خورشید است که خانم ها لیال ارشد و ُسرور ُمنشی زاده، بنیان گذاران و مددکاران 

اصلی موسسه، روایت کرده اند. در ادامه بخش هایی از این روایت را می خوانید. 1

من در دهه ی 50، در دوران دانشجویی ام ]در رشته ی مددکاری[، طی ُنه ماه، هفته ای سه روز، برای ارائه ی 
بود که  آن زمان مرسوم  نو می رفتم.  به منطقه ی شهر  زنان روسپی،  با  کار  و  اجتماعی  خدمات مددکاری 
فقط دانشجویان پسر برای خدمات مددکاری به جاهایی مثل شهر نو بروند. من تنها دختر داوطلب بودم و 
دانشجوی خانم َسّتاره فرمانفرمائیان )مادر مددکاری اجتماعی ایران( بودم. یادم است به خانم فرمانفرمائیان 
گفتم می خواهم بروم شهر نو. ایشان گفت: »تو می خواهی بروی آن جا چه کار؟ بعد می آیی گریه می کنی 
پیش من و من حوصله ندارم.« گفتم: »قول می دهم گریه نکنم«. باالخره ما رفتیم به عنوان کار دانشجویی، 
سه روز در هفته با کودکاِن زنان شهر نو، در دو خوابگاه و مؤسسه ای که شرکت نفت برای نگهداری فرزندان 
از مسئوالن فعلی استانداری  بود، کار کردیم. جالب است که وقتی برای یکی  زنان روسپی تأسیس کرده 
دربارۀ این دو خوابگاه گفتم، ایشان باورش نمی شد که شرکت نفت در دهه ی 50، این خوابگاه ها را تأسیس 
کرده بود. برای شان توضیح دادم که این بحِث مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مؤسسات و افراد که این روزها 

مطرح می شود در دهه ی 50، در کشور مورد توجه بوده است و تجربیات خوبی داشته ایم.

قول می دهم گریه نکنم!
)قصه ها و تجربیات یک سازمان مردم نهاد(
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      ]در سال 1385 برای شروع فعالیت[ 
رفتیم  و  کردیم  انتخاب  را  غار  دروازه 
از  ما  مرکز.  احداث  برای  مکانی  دنبال 
بودیم که چطور  یاد گرفته  قبلی  کارهای 
را  افراد  و  کنیم  محله ای«  »توسعۀ  کار 
خودمان  کنار  کار،  پیش ُبرد  منظور  به 
با  رفتیم  خاطر  همین  به  داریم.  نگه 
محل،  ریش سفیدان  با  محل،  مسئوالن 

و  کردیم  صحبت  و...  مغازه داران  و  کسبه  با  انتظامی،  نیروی  با 
کنیم.  احداث  این جا  در  را  مرکزی  چنین  می خواهیم  که  گفتیم 
رئیس کالنتری  گفت: »ما در این محل، مشکلی نداریم.« رفتیم 
و گفتیم جا  به کالنتری  باز مراجعه کردیم  و  پیدا کردیم  و جایی 
ما  این مرکز. رئیس کالنتری گفت: »من که گفتم  برای  گرفته ایم 
رفتیم،  که  سوم  بار  دیگر«.  جایی  بروید  نداریم.  مشکلی  این جا 
رفته بودیم که برای افتتاحیه دعوت شان کنیم. گفت: »می دانید چرا 
با آمدن تان مخالفت می کردم؟ چون تأمین امنیت شما برای ما در 

این محل خیلی مشکل است.«
داستان  ببینیم  که  فکر  این  با  کردیم  شروع  را  کار  ما  حال  هر  به 
این زنان چیست؟ زنانی که طی این سال ها هیچ صدایی نداشتند، 
بدذاتی  و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم  همیشه  نشدند،  دیده 

دانسته می شوند و همه فکر می کنند که 
تن فروشی  به  دست  رضایت  و  میل  با 

می زنند.

مرکز  راه اندازی  برای  ایران  کشور       
کرده  شجاعت  واقعا  زنان  برای  گذری 
معتاد[  ]زنان   DIC بحث  چون  است، 
همراه با بحث تن فروشی است و اغلب 
قضیه  این  بار  زیر  مسلمان  کشورهای 
خدمات  نیستند  حاضر  و  نمی روند 
ایران  می گویم  دلیل  همین  به  بدهند. 

واقعا جسارت کرده و خانۀ خورشید اولین DIC زنان در خاورمیانه 
است.

            از طرف دیگر، ما دیدیم خیریه های مذهبی هم کمکی نمی کنند. 
خیلی ها می گفتند که این افراد بمیرند بهتر است! می گفتند حیِف 
شما نیست که می روید این جا کار می کنید؟ بروید در نیاوران، ما 
به شما خانۀ سه طبقه ای می دهیم که از ایتام نگهداری کنید. تصور 

این است که این زنان بدکاره اند و بهتر است بمیرند! 

       در روز افتتاحیه، تلویزیون و خبرنگاران 
در  گذاشتند  و  گرفتند  عکس  و  آمدند 
وب سایت ها و ... . شب خانم منشی زاده 
به من تلفن زد که صدای آمریکا مرکز را 
افرادی  عنوان  به  را  زنان  و  می دهد  نشان 
مورد خشونت خانگی  که  نشان می دهد 
قرار گرفته اند؛ زنانی که سوختگی و جای 
حالی  در  داشتند.  بدن شان  در  بریدگی 
این  از  بسیاری  و  داشتند  اعتیاد  بودند که سال ها  زنانی  این ها  که 
موارد و این بالها را هم خودشان طی این سال ها بر سر خود آورده 
دچار  گونه ای  به  هم  رسانه ها   . و...  بودند  کرده  خودزنی  بودند؛ 

بی خبری اند و مطالبی را فکر نشده می گویند و انتشار می دهند.

        ]این زن ها[ می گفتند ما خیاطی بلدیم و گلیم و قالب بافی. 
زنان خواب شان  بود،  کار سخت  را شروع می کردیم.  کار  ما هم 
یکی  دیر.  یکی  می آمد،  زود  یکی  بودند،  بی حوصله  می گرفت، 
مواد زده بود و شنگول بود می خواست تا دیروقت در مرکز بماند 
و کار کند. از آن طرف ما با رسیدن به خانه ی ]خودمان[، تازه کار 
به اهل خانۀ خودمان شروع می شد. خالصه  مراقبت و رسیدگی 

بساطی داشتیم!

      در این مدت ما خودمان بیش از همه 
با  که  این  وجود  با  من  حداقل  آموختیم. 
ولی  داشتم  آشنایی  مشکالت  و  مسائل 
در  مسائلی  چنین  با  نمی کردم  فکر  هیچ 
پایتخت کشورمان مواجه باشیم. ده سال 
حتی  نبودم  حاضر  هرگز  بود  اگر  پیش 
دقیقه ای را با یک زن تن فروش باشم و با 
او حرف بزنم. یا مثال اگر گوشه ای آدمی 
افتاده بود که به نظر معتاد می رسید، سعی 
می کردم راهم را کج کنم و از راه دیگری 
و  می ترسیدم  آدم ها  این  از  واقعا  بروم. 
سعی میکردم مراقب خودم باشم و خیلی به این افراد نزدیک نشوم. 
حاال بعد از این همه سال کار با این افراد، وقتی هر کدام از این ها 
از در وارد می شوند، همدیگر را بغل می کنیم و می بوسیم. دیروز 
بیشتر  دل ام  زنان  این  برای  گاهی  می گفتم  دوستی  برای  داشتم 
زنان  از  یکی  وقتی  نیست.  این جا  که  بچۀ خودم  تا  تنگ می شود 
را نمی بینیم، همه اش خبر می گیریم: بچه ها از ام البنین چه خبر؟ 
آمده که  به وجود  ما  میان  رابطه ای  باشد!  آمده  نکنه بالیی سرش 

گفتم می خواهم بروم شهر نو. ایشان 
گفت: »تو می خواهی بروی آن جا چه 
پیش  گریه می کنی  بعد می آیی  کار؟ 
گفتم:  ندارم.«  حوصله  من  و  من 

»قول می دهم گریه نکنم«.

زنانی  چیست؟  زنان  این  داستان 
صدایی  هیچ  سال ها  این  طی  که 
همیشه  نشدند،  دیده  نداشتند، 
و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم 
و همه فکر  دانسته می شوند  بدذاتی 
می کنند که با میل و رضایت دست به 

تن فروشی می زنند.
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آدم ها  این  این سال ها  در  به هر حال،  کنم.  نمی توانم وصف اش 
یاد  را که  متقابال چیزهایی  ما هم  و  دادند  یاد  ما  به  خیلی چیزها 

گرفته بودیم، به تدریج به آن ها انتقال دادیم. 

را  ما  نهادها  برخی  که  بود  این  ما  گرفتاری های  از  یکی     
رگان های مذهبی 

ُ
نمی پذیرفتند. یک بار، چالشی بین ما و یکی از ا

آمد.  بود، پیش  به ما داده  بر سر ساختمانی که شهرداری  محلی 
دست آخر با سماجت این محل را حفظ کردیم. آنها هم در مقابل 
سعی به تحریِک مردم محل و مخصوصا خانم ها داشتند. وضعیت 
نمی ترسیدیم،  از مددجو  دیگر  ما  که  بود  به جایی رسیده  محله، 
به  را  این ها  و  آمده اید  شما  می گفتند  می ترسیدیم!  محل  مردم  از 
محل ما آوردید. ما می گفتیم دروازه غار از سال های قبل مشکل 

نمی کردند.  قبول  است.  داشته  اعتیاد 
آدرس ها  و  می بردم  را  پرسشنامه ها  من 
در  شما  می گفتیم  می دادم.  نشان شان  را 
را  مددکارتان  دارید،  مددکار  کالنتری 
این محل  در  افراد  این  ببینید  تا  بفرستید 

زندگی می کنند. 

      یک روز جلوی خانۀ خورشید جمع 
فریاد  بزنند.  آتش  را  خورشید  خانۀ  می خواهند  می گفتند  شدند. 
می زدند که این جا مرکز فساد است! جلوی در حسابی شلوغ کرده 
بودند. فردی نظامی، با درجۀ نظامی باالیی را هم آورده بودند و 
از تلویزیون هم گروه فیلم بردار آمده بود. آقای نظامی آمد داخل 
کاهش  مرکز  این جا  گفتیم  است؟  خبر  چه  این جا  گفت  و  مرکز 
بودند که  آمده  پیش من  اتفاقا همان روز سه دختر  آسیب است. 
مادران شان معتاد و کارتون خواب بودند و ما تالش کرده بودیم که 
این سه دختر که یکی 9 ساله، یکی 13 ساله و یکی 15 ساله بود، 
بتوانند یک اتاق کرایه کنند. ولی انواع و اقسام مشکالت را داشتند. 
بیایند  مادرهاشان  نمی دهد  اجازه  صاحب خانه  می گفتند  ]مثال[ 
پیش شان و ]در نتیجه چون تنها هستند[ شب ها عده ای از مردان 
این   . و...  می کوبند  در  به  و  می آیند  سراغ شان  و  می کنند  مست 
دخترها برای دریافت کمک آمده بودند پیش ما و من آن روز داشتم 

فکر می کردم برای این ها چه کار بکنیم.
آن آقای نظامی که آمد گفتم: جناب، من 
من  ولی  چیست،  شما  درجۀ  نمی دانم 
مشکلی دارم، ببین شما می توانی مشکل 
این سه تا دختر را حل کنی؟ این سه دختر 
را با ایشان فرستادم در اتاق مددکاری و به 

بچه ها گفتم مهرنوش جان، فرناز جان، زهرا جان، این آقا آمده اند 
این  بگویید.  ایشان  به  دارید  کنند! هر مشکلی  به شما کمک  که 
آقا رفت در اتاق و 20 دقیقه بعد برگشت 
بد شده  نزار. چنان حالش  و  زار  با حال 
بود که باور کنید یکی باید زیر بغل ایشان 
رفت  و  شد  بلند  باالخره  می گرفت.  را 
بیرون. خبرنگار همین که او را دید پرید 
و  جلویش  گرفت  را  میکروفن  و  جلو 
گفت جناب  نظر شما چیه؟ خانم ها هم 
آنجا داد می زدند: »ما می خواهیم این جا 
گردد!«  باید  معدوم  گردد!  باید  ویران  فساد  عامل  بزنیم!  آتش  رو 
ناگهان این آقای نظامی داد زد: »بسه! بسه! خجالت بکشین! این ها 
دارند این جا کمک می کنند! این ها نباشند کی به داد این دخترها و 
زن ها برسه!« خبرنگارها که بالفاصله رفتند. خانم ها و آقایان هنوز 
ایستاده بودند. من گفتم خانم ها بفرمایند داخل. همان موقع جلسۀ 
NA برگزار می شد؛ یک گروه سر کالس بودند، یک گروه دیگر هم 
این جا که می گویید النۀ  به خانم ها گفتم  بودند.  نقاشی  در حال 
فساد است بیایید ببینید چه می کنیم. دیدند که بله! کارگاه و کالس 
برقرار است. بعد دیگر این قضیه تمام شد. یعنی ما هم روی گروه 

هدف کار کردیم، هم روی جامعه ای که پیرامون ما بود.

بعد  این جا چه می کنید؟  آمد و گفت شما  مأموری  بار  یک        
پول  آلمان  سفارت  از  شما  گفت  دادیم،  توضیح  برایش  اینکه  از 
سفارت  از  گفت  نه!  گفتیم  می گیرید؟ 
دیگه  پس  گفت  نه!  گفتیم  انگلیس؟ 
می گیرید.  پول  ایتالیا  سفارت  از  حتما 
اید؟  این جا  چرا  شما  می گفت  ما  به 
کشورمان؛  بچه های  خاطر  به  می گفتم 
به خاطر بچه های شما، بچه های خودم 

افراد  این  که  می گفتند  خیلی ها 
حیِف  می گفتند  است!  بهتر  بمیرند 
کار  این جا  می روید  که  نیست  شما 

می کنید؟
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این جا  می خواهیم  »ما  می زدند:  داد 
رو آتش بزنیم! عامل فساد ویران باید 

گردد! معدوم باید گردد!«
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نه!  من  »بچۀ  گفت:  نگیرند.   HIV که 
بچۀ تو!« گفتم باشه به خاطر بچۀ خودم 
این جا  را  این ها  می گفت  هستم.  این جا 
به  خیلی  بشود؟  چه  که  می داری  نگه 
ایجاد  محدودیت  و  بود  بی اعتماد  ما 
و  آمد  آقا  همین  روز  یک  بعد  می کرد. 
گفت حاللم کنید! گفتم مگر چه شده؟ 

گفت من بازنشسته شدم، حاللم کنید. متأسفانه سازمان ها توجیه 
نبودند. یک سازمان کار را می سپارد ]به ما[، ولی سازمانی دیگر، 
چون به اندازۀ کافی از اهداف و برنامه ها مطلع نیست، احساس 

نگرانی دارد.

        ]در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران می پرسد:[ تا حاال 
می توانند  خیلی  تجربیات  این  کرده اید؟  مستند  را  تجربیات تان 
این  بزنند.  می خواهند   NGO که  کسانی  برای  باشند  خوب 
تجربیات به آنها کمک می کند بدانند چه کاری می توانند بکنند، 

موانع چیست و...
آن  و  این طرف  دیروقت  تا  ما هر شب وضع مان همین است.   -
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خانۀ  روایت  تعریف  مشغول  یا  طرف 
با  چانه زنی  مشغول  یا  خورشیدیم 
کمکی  می توانند  که  کسانی  و  مسئوالن 
سه  دو  که  هم  بعد  بکنند.  حوزه  این  به 
دهاِن باز در خانۀ خودمان منتظرمان اند 
قول  به  بدهیم.  را  شام شان  برویم  باید  و 
می رویم  که  شب ها  منشی زاده،  خانم 
اعتراض  کسی  تا  رد شویم  دیوار  کنار  از  مثل سوسک  باید  خانه 
نکند که چرا دیروقت آمدید )با خنده(. حاال تازه غذا هم از پیش 
آماده شده و فقط باید گرم بشود! ما زن ها نقش های متفاوتی باید 
بازی کنیم. ما از اول یکی از اهداف مان همین بود ]یعنی نوشتن 
و مستندسازی تجربیات[. حتی یکی دو نفر از دانشجویان حاضر 
بودند کار مستندسازی ما را بکنند، نشد. خودمان هم بارها به این 
فکر افتادیم که کار را سبک کنیم و بنشینیم به ثبت و ضبط اش. اما 
ثبت  را  این ها  که  است  موازی الزم  واقع. شاید گروهی  به  نشده 

کند... .
تالش ما این است تا بهبودی، سالمت و شادی را ترویج کنیم. به 

این راه و شیوه عمل کرده ایم، هستیم و این طور زندگی می کنیم.

تالش ما این است تا بهبودی، سالمت و شادی را ترویج کنیم. به 
این راه و شیوه عمل کرده ایم، هستیم و این طور زندگی می کنیم.

1( روایِت این تجربیات در 11 خرداد 1394، در موسسه ی »رخداد تازه« انجام شده است.
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دیروز داشتم برای دوستی می گفتم: 
بیشتر  دلم  زنان  این  برای  گاهی 
تنگ می شود تا بچۀ خودم که این جا 

نیست.


