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) از مـــستمندان تبريـــزتحقيـــق موســـسه خيريـــه حمايـــت از گـــروه (



 ١

  پيش گفتار

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )نا اهللا انا لهذا و ما كنا لنهتدي لو ال ان هدادالحمد هللا الذي ه(

ستايش مخصوص خداوندي است كه ما را راهنمائي فرموده و اگر خداوند مـا را هـدايت                 

  .شديم د هرگز هدايت نمينمي كر

  يان مؤسسهوج ازمدد بازرسان  محققان وخاطرات تلخ و شيرين 

سسه خيريه حمايت از مستمندان تبريز به دوازده منطقه           جويان مؤ    شهر تبريز از نظر بررسي مدد     

 درآينده نزديك ممكن است به چهارده منطقه يا بيـشتر افـزايش يابـد،    تقسيم گرديده كه انشااهللا 

 ماه يكبار  تجديد تحقيق و در صـورت نيـاز بـا              6ت ضوابطي پس از تحقيقات اوليه هر        كه تح 

صالحديد بخش مشورتي در اثناي شش ماه نيز اقدام به رسيدگي مجدد بوسيله بخش تحقيقـي                

ضـيان مـشخص شـود و افـراد           شود تا بطرق ممكن مستحق واقعي در بـين متقـا            يا بازرسي مي  

شـوند جـدا      اي كه از جو و گندم و برنج و حبوبات پاكـسازي مـي              دغلكار مانند آشغال و نخاله    

  .دار برسد شده و حق به حق

و شـنود نـاقص و نارسـا،         ديـد  م و گوش مؤسسه است كه در نتيجـه        بخش تحقيق بمنزله چش   

) خـاطرات تلـخ و شـيرين      (شود و اين نـشريه       باهات عديده مي  مؤسسه دچار مشكالت و اشت    

وزش و تجربه افراد تازه كار بخش تحقيـق و بازرسـي و اطـالع               براي آم : بجهاتي چند از جمله   

 همكـاران بخـش در منـاطق ديگـر اسـت كـه ماجراهـاي                 اعضاء اين دو بخش از جريان كـار،       

 ترشوند و موضوعات و لـوازمي كـه          تحقيقات دوران گذشته را مطالعه نمايند تا پخته و آزموده         



 ٢

امه و كـارت ارزاق و اجـاره نامـه و انحـصار     مورد نياز است از قبيل مدارك الزم ماننـد شناسـن     

وراثت و الصاق عكس متقاضي اگر مرد باشد يا در صورت فراري بودن، باز عكس مـرد بـراي                   

شناسائي الزامي اسـت و اگـر مـا در تحقيـق كوتـاه بيـائيم و قـصور كنـيم كـه نتيجتـاً اهـدائي                      

هداگر اين نوع بخشش     بايد توجه كنيم كه خود شخص ا       .بخششگران به مستحقين واقعي نرسد    

زيـز خـود را بـه       عكنند و پـول       تواند انجام دهد مثل  سايرين كه گدا پروري مي           سرسري را مي  

هاي دقيق و تشخيص مستحق       سير اين در سايه اطمينان خاطر مردم شريف از بر         .دهند  هدر مي 

 از غير مستحق محققين مؤسسه است كه نذورات و احسان و صدقات خود را منحصر بـه ايـن                  

  .اند  مؤسسه و نظاير آن نموده

تحصيل تجربه كافي محققان و بازرسان تازه كـار         ) خاطرات تلخ و شيرين     (منظور كلي از نشر     

اي را كه بزعم آنهـا درمانـده هـستند بمؤسـسه              و نيز آگاهي مردم شريف كه هرازگاهي خانواده       

ز ديـدگاه محققـين، بـا    كننـد و چـون ا    ارجاع و بعضاً در تقاضاي مساعده اصرار و پافشاري مي         

ف هم چون اعتقاد به اسـتحقاق       شود و شخص معر      مستحق شناخته نمي   تجاربي كه دارند طرف   

ا تهديد به انصراف از همياري مؤسسه مينمايند        ص معرفي شده دارد تاكيد ميكند حتي بعض       شخ

ء  به اعـضا   بكه اگر اين خاطرات مطالعه شود شايد در شناخت مستحق مؤثر باشد و اين تجار              

انگيـز مـددجويان غيـر          مؤسسه يا افراد بيگانه كه گاهگاهي در اثـر القائـات و اظهـارات تـرحم               

اثـر    نتيجه و بي    هائي مي نمايند بي     مستحق در نتيجه دلسوزي و ترحم از آنها طرفداري و توصيه          

اذان مقاومت نموده ومچ    بازان و اخ    ست كه در مقابل نيرنگ    م ا نيست و مؤسسه بياري خدا مصم     

ا را باز كند تا امكاناً فقط درماندگان آبرومند به نوائي برسند و در اين ميان اگر مددجوئي بـا                    آنه



 ٣

 اگـر   شود و االً    ستحقاق برود مساعده مي   رسيدگي مجدد مستحق شناخته شود يا اينكه احتمال ا        

  .گيرد صددرصد غير مستحق تشخيص داده شود بخششي انجام نمي

  

  روابط عمومي موسسه
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  ) جويان مؤسسه محققان و بازرسان از مدد(خاطرات تلخ 

)1(  

در منطقه قربـاني كوچـه طالقـاني جهـت تحقيـق از             ...........اي بنام     تقريباً يك سال پيش پرونده    

ت اسـتحقاق را نـاتواني       متقاضـي علـ    .قصد تحقيق گسيل شـديم     ب ما محول و ما   ه  طرف دفتر ب  

وي جهـت   . اش را در پرسشنامه قاليبافي نوشته بـود         جسمي و داشتن رعشه مداوم و شغل قبلي       

اغفال محققان با هوشياري در جابجا نمودن اثاثيه منزل از قبيل برداشتن فرش و انـداختن زيلـو            

و پنهان كردن وسائل پخت و پز و سفارش به همسرش كه اگر سؤالي كردند جواب منفـي داده                  

زمـين    از ورود و سالم عليـك در همـان زيـر           در اين شرايط اينجانبان پس       .خواهد شد مهيا بود   

جـو در    مسكوني از اين بابا جهت تحقيق سؤاالتي نموديم  توضيحاً اينكـه موقـع مراجعـه مـدد                 

رختخواب دراز كشيده و لحاف رويش كشيده بود و مرتب دو دستش را بحالت لرزان و رعشه                 

ـ     ام  كرد كه درمانده وبيچاره شده      داد و آه و ناله مي       بما نشان مي   لطـف الهـي در     ه  ، از آنجائيكـه ب

كارمان دراثر تحقيقات مداوم به رموزات گفتاري و حركات متقاضيان آشنايي داشتيم بنحوي در              

نتيجه مذاكره با ايشان محل قاليبـافي سـابقش را شناسـائي نمـوديم و ضـمناً سـئواالتي دربـاره                

ت از شـوهر و دو بچـه      كرديم جواب اين بود كه مواظب     ) كه خانم جواني بود   (كاركرد همسرش   

اشت مطالـب در خـداحافظي يـك راسـت سـراغ            دباشد، پس از ياد     مانع كار در بيرون خانه مي     

ل كارگـاه پـشت     كه صاحبش آقا محمد نامي بود و مح       كارگاهي كه اين بابا مشغول بوده رفتيم        

م بنـا تمد محـل    عا نمي دانستيم با كمك م     مراجعه نموديم و چون آدرس دقيق ر      . مسجد طالقاني 

كـه مـورد سـوال      .........في ايـشان گفتنـد آقـاي      ركارگاه را پيدا كرديم و پس از مع       .......حاج آقا   



 ٥

شماست استادكار اين كارگاه بوده و تا يكي دو ماه پيش در ايـن كارگـاه مـشغول بـوده و هـر                       

ها كار كنـد يكهـزار تومـان          استادي كاري كه شش روز هفته را بدون تعطيل نصف روز دوشنبه           

ــالوه ــي  ع ــايزه پرداخــت م ــوان ج ــتمزد بعن ــر دس ــاي    ب ــه آق ــود ك ــون                        ........ش ــاداش را چ پ

و دريـافتي  گرفـت   مـي روزانـه كـه سـه هـزار تومـان بـود             كرد عالوه بر دستمزد       مرتب كار مي   

ي معتاد شده و تقاضـا    سيد ولي با كمال تاسف احساس كردم        ر  هزار تومان مي   25تا  اش    هفتگي

آينده نمودم و از نزديكـانش       هزار تومان پيشكي نمود كه جواب رد ندادم و موكول به هفته              50

 هزار تومان پيشكي را جهت خريد منزل يا فرش يـا يخچـال الزم   50 آقا  رسيدگي كردم كه اين 

  دارد؟

يز شصت  فاميل ن يكي از افراد    كند و از      دريافتي كفاف اعتياد را نمي    كه دستمزد   دقيقاً معلوم شد    

هزار تومان دستي گرفته و قدرت باز پرداختش را ندارد و آنـرا هـم در راه اعتيـاد تلـف كـرده                       

 در  .يامـد نبنـده   خودداري كردم اين آقا از هفته بعد بكار گاه          دادن پول پيشكي    است و چون از     

و كـرده   روي آن كـار مـي  ............. آقـاي  نشان دادند كه  دار قالب به من     كارگاه يك دستگاه    آن  

باشد بكـارش   آورم و اگر مايل       نميفعالً كارگر   ................ بخاطر آقاي   است و گفتند    نيمه تمام   

دوبـاره مثـل    اگـر برگـردد     دهم كـه      قول مي ................ و در حضور حاج آقا    وي گفت   برگردد،  

اني از ايشان،   و قدرد اين اطالعات   بكارش مشغول شود، اينجانبان محققان پس از دريافت         سابق  

بايگـاني  را بخـش مـشورتي      كه پرونده    گزارش را بدفتر موسسه ارسال داشتيم        مرخص و عين    

  .كردند



 ٦

جـدي  با تـصميم   خيلي بعيد ضبفركند مگر  توضيحاً موسسه غالباً مساعدتي به افراد معتاد نمي     

 از درمانـدگي    پيدا شـود  راه حلي   بنمايد لكن اگر    اعتياد  اقدام به ترك    معتبر  و تضمين   و معرفي   

  ا  ژ  .شود نميغفلت اش  خانواده بيچاره

)2 (  

محل رفته بوديم   نزديكي مسجد   سيالب  در بازارچه   اي    پرونده جهت تحقيق    20/5/82در تاريخ   

جا زده بود تقاضا كرده بود كـه        و آبرومند   محجوب  خيلي  كه خودش را    زني  ) موضوع پرونده (

ند كه پدرش قبل از انقـالب يكـي از تجـار بـازار              ك  بودند زندگي مي  پسر و دختر    با دو بچه كه     

در اي بـوده كـه        بافندهو همچنين    بود   هو غير فرش تبريز و صادر كننده فرش به آمريكا و آلمان           

شـده اسـت و     و خانـه نـشين      امروز درمانده و ورشكـسته      شد و     مينام او بافته    تمام فرشهايش   

بـا دقـت و     ند، با مطالعه دقيق اين پرونـده        دكر  اتحاديه نيز تاييد مي   و روساي   بعضي از مقامات    

در صـورت اعطـاء     نموديم كه   را مطرح   جهت تحقيق رفتيم و اين مسئله       به منزل ايشان    احتياط  

و تحقيـق   و از چنـد كـسبه و اصـناف محـل سـئوال              يا نه؟   دارند  بازپرداخت  وام توام و امكان     

خـود  ل اسـت فـراري شـده و         معتاد بوده و چند سا    اين بود كه شوهر اين خانم       جواب  نموديم  

  .كند اش زندگي مي بچهخانه با پدر و دو دختر فالني است كه در همين خانم 

خيلـي   ايـشان را  متقاضـي   مشاهده  شديم با   وارد خانه   با اجازه     الزم از بيرون،    پس از تحقيقات    

و معتـاد   نبـود كـه شـوهرش       كـه ظـاهراً او شخـصي        دريـافتيم   مـنظم   زيرك و با سر و وضـع        

خانـه  داد كـه آنهـا در همـين           نـشان نمـي   ظـاهري   ثانياً وضع   باشند  از او بي اطالع     اش    خانواده

كه پائين  خانواده خود، و طبقه     برادرش با   و طرف ديگر طبقه باال،      با شوهر و دو بچه      خواهرش  



 ٧

كـنم    ميزندگي  ) زن جواني اختيار كرده بود    پدرش  (كه  و پدر و مادرم     ام    بچهمن با دو    گفت    مي

تائيـد  خـانم را    اظهـارات   ي  گـ كـرديم و او و همـسرش هم       در خانه بود صـحبت       با پدرش كه  

خـود  كمك و رسيدگي بوضـع      و تقاضاي   گفت    كارش مي و پدرش از خود و گذشته       كردند    مي

در اين منزل ساكن باشد و با هم زندگي         كه اين خانم    را نيز داشت لكن براي ما قابل قبول نبود          

كوچـك  گفتنـد يـك خانـه       شوهرتان چه بـود؟     و شغل   وديد  بقبالً كجا ساكن    شد  سئوال  كنند،  

يـك دسـتگاه   رفـت و شـوهرم   از دستمان معتاد بودن شوهر بعلت وقت است   كه خيلي   داشتيم  

خـانم  همـه بپرسـيد؛    دانند برويـد از       مياست همه   هم فروخته   مسافركشي داشت كه آنرا     پيكان  

قابـل  كه اين خانـه     ه معقول نبود    به هيچ وج  شد چون     دتر مي اترديد ما زي  گفت    بيشتر مي هرچه  

پـس از  بيـاوريم،  را بدسـت  خـانواده  قبلـي  توانستيم آدرس مانمي ها باشد،     اين خانواده زندگي  

چـون  روز بعد باز بمنزلشان رفتيم و در فكر جستجو منزل قبلـي بـوديم               مجدد پرونده،   مطالعه  

خـانم شـما   گفـتم  يـست  بـين ن و حقيقتـي در  زنند  ميما كلك ه بكه صد در صد رسيد     بنظر مي 

بيايد گفتنـد دختـرم رفتـه    دخترتان  رود بي زحمت بفرمائيد       نگفتيد بچه شما به كدام مدرسه مي      

و فـردا بـه مدرسـه       گـرفتيم   مدرسـه را    و آدرس   شما بعداً تشريف بياوريد عصري رفتيم       بازار،  

را بدرقـه   مـا   مدرسـه بـا احتـرام       و مدير   را گرفتيم   منزل قبلي   خود آدرس   پس از معرفي    رفتيم  

اف ناز اصـ  بود كه اخيراً از طرف شهرداري خريداري شده رفتيم           ........قبلي ايشان كردند نشاني   

دوچرخـه  مغـازه   داشـتند ايـشان     و اظهـار    آنها شوهر خـانم را شـناختند        و همه   محل رسيدگي   

نـيم  دا  و نمـي  اند    واگذار كرده شهرداري  ه  بوجه معتنابهي   فروشي دارند و خانه خود را در مقابل         

معلوم اند    خريدهمغازه  ............. و در خيابان    .......... منطقه  اينكه در   مثل  اند ولي     كجا منزل گرفته  



 ٨

......... فروشـي بنـام   كرديم دوچرخـه    باشد مغازه را پيدا       هم نمي بوده و معتاد    طرف اصناف   شد  

هـزار تومـان بـاز     20حـداقل  درآمد روزانـه  ما بودند سالم و با منظور شخص همين بود ايشان   

جواب كجاست،  دخترتان  به مادرشان گفتيم    پدرش باز متقاضي در منزل نبودند       بمنزل  برگشتيم  

ديگـر بـر    ساعت  اطالع دهيد بيايد ما يك      مانده بايشان   جواب  بال  خواستيم كه     يك سوال را مي   

يم سـاعت  نآمدنش باشيم پس از گر   تا نظاره نشستيم  اي داخل ماشين      در گوشه رفتيم  گرديم؛    مي

بود جلو درب توقف كـرد  خانم برادر اش  و ماشين كه راننده   شخصي آمدند   خانم با يك ماشين     

. الزم اسـت   قبـل بچـه      يكارنامه سـالها  پرونده  براي تكميل   گفتيم  بعد زنگ منزل را زديم      كمي  

بـار  مـا چنـد   خـانم  كنم بعداً تشريف بياوريد، گفتـه شـد    ميدر دسترس نيست خواهش     گفتند  

كه سـاكن  شده بوديم مطمئن روشن بود براي ما ، مطلب   كنيم  ميمراجعه  ديگر  يكساعت   بيائيم؟

بـا  خـانم بـا عجلـه    بالفاصـله  . شـديم و در ماشين آمـاده تعقيـب     رفتيم  خانه نيستند فوري    اين  

آنها درسـت بـه همـين       بوديم  و ما هم در تعقيب      رفتند  ......... شده بطرف سوار ماشين   برادرش  

بعـدي معلـوم    پس از تحقيقـات     خوب و زيبا بود     خانه دو طبقه    برگشتند  جله  و با ع  خانه رفتند   

پدرشـان  بمنـزل   آمـديم   دوبـاره   در حال ساخت دارند،     ساختمان  دستگاه  كنار يك   شد در چاي    

ظـن  كـه حـسن   ......... آقاي و دفتر موسسه بيائيد لطفاً فردا به و گفتيم ها را گرفتيم     بچهكارنامه  

بودنـد  پرونـده   نتيجـه   و در تعقيـب     شناسـم     را مـي   امن اينه گفتند    ميتند  داشاين پرونده   درباره  

خوشـبختانه  خـانم   موسسه بـود كـه گفتـيم        مدير و معاون    حضور آقايان   خانم در   فرداي آنروز   

است و تـرك اعتيـاد كـرده شـما نـشاني      و موقعيت آدرس شوهر شما را پيدا كرديم و در فالن     

كني خبـر     ميزندگي  در اين خانه    و شما با اينكه     اني دارند   درآمد آنچن ايد    كردهخود را گم    منزل  



 ٩

نتيجه اينكـه  رفت،  در كمال سرافكندگي    متقاضي  نداريد  به اين موسسه    شما نيازي   فلذا  نداري؟  

گـرفتيم كـاله      عمل است اگر سرسري مـي     و دقت   در نتيجه تالش و كنكاش      كشفيات  اين همه   

   ب   ر   . رفت  ما ميسر 

)3(  

رفتـه بـوديم كـه خـانمي         موسـسه    7بخـش   احمقيه  به منطقه    جهت تحقيق    15/7/83در تاريخ   

اشـته و رفتـه اسـت و بـيش از           ذهـا گ  نتمددجو تقاضا كرده بودند كه شوهرم مرا با دو تا بچـه             

نان آوري ندارم و از طريق دادگـاه        از او نداريم من هيچ      است كه از منزل رفته و خبري        يكسال  

) شخصيملك  (متقاضي داراي مسكن    اي در پرونده داشتند،       شوهرش نامه براي اثبات گم شدن     

كـه  براي ما قابل قبول بود      تلقي شده بود ولي چگونه      بخش تحقيق نسبتاً مستحق     بوده و از نظر     

ـ   گفت    نمايند و خانم مي    و با كدام درآمد امرار معاش مي      شوهر او رفته     مـا  ه پدر شوهرم كمـي ب

و ناچـار پـيش پـدر شـوهر         بدست آورديم   سرنخي  ه  برويم بلك گرفتيم  كند ما تصميم      ميكمك  

بلـي در تهـران نقاشـي       آيا از پسرت خبـر داري؟ گفـت         كرديم پرسيديم   رفته و خود را معرفي      

اش   خانوادهراي  هر ماه ب  جواب داد   كند؟    ميواده اش رسيدگي    نآيا به خا  گفتيم  كند    ميساختمان  

نـدارم گفتنـد بـه شـما        وهرم خبر   يكسال است كه از ش    گويد    عروست مي فرستد گفتيم     پول مي 

  .دروغ گفته

تفكر و چاره انديـشي     ها را بخورد و بايد تامل و            محقق نبايد گول اين نامه    نتيجه اين است كه     

مـردم  موسـسه كـه اهـدائي       موضوع بدست آيد و اموال      و حقيقت   مطلوب  تا نتيجه   بيشتر نمود   

  ب  ر  .   فريب ندهدموسسه را سواد و يك زن بي است هدر نرود 



 ١٠

)4(  

نمـاز خـوان و اي    بلند فريـادزد اي جماعـت       بعد از ظهر روزي در صف نماز مردي با صداي             

ام   هـايم شـده     پيش خـانواده و بچـه     از بس دچار شرمندگي     حاج احمد من    امام جماعت مسجد    

حلق آويـز خـواهم كـرد و خـونم          در جلو مسجد خودم را      اگر به من نرسيد     ام    اينجا پناه آورده  

بنـده كـه    . خواهيد بود مسئول  شما  بمانند  يتيم  هايم     جماعت مسجد بوده و اگر بچه      گردن شما ب

شدند وقتي اين مرد خـودش را زد زيـر گريـه فـوري              همه عوض   حاضر بودم ديدم    در مسجد   

با دو سه نفر كه     . كنمايشان رسيدگي   خواستند پول جمع كنند گفتم اجازه بدهيد بنده به مشكل           

اي؟  كـردم از كجـا آمـده   سـئوال  ند طرف را بيـرون مـسجد آوردم      خواستم شاهد مطلب باش     مي

ي اسـت   نمـازگزاران اينجـا   : در جـواب گفتنـد    چرا آمدي اين مسجد؟     جواب داد از بستان آباد،      

پـول  چه قدر پرسيدم مسجد آمدم اين ه و بسيم آخر زدم شده مشكل كارم در شهر خودم حل ن      

 نشان بده يك    يگفتم هر چه پول و مدرك دار      ندارم  بخدا هيچ ريالي    جواب داد حاج آقا     داري  

اش را  هزار توماني كه صد هزار تومان از باند باز نشده بـود در آورد و شناسـنامه    بسته اسكناس   

و بچـه در     اسم زن    وكشرمنده هستي؟   زن و بچه    پيش كدام   گفتم  داشت نه بچه    ديدم نه همسر    

از است پول هم مـال پـدرم اسـت،    وم آقا بخدا اين شناسنامه دحاج گفت  مرد سائل    ؟شناسنامه

مـن  هر وقت   كنند از آن به بعد        گداهاي حقه باز هميشه مطرح مي     ها كه تمام      آن دروغها و بهانه   

و گـدا   گويند فعالً از پول       خندند و مي    ميمسجد  باشم و سئوالي وسائلي باشد رفقاي       مسجد  در  

و سائل گفت غلط كـردم      و مردم حاضر در مسجد تجاربي بدست آوردند         خبري نيست   پروري  



 ١١

.  رهايش كردم گفتم شما بايد به كيفر آبروريزي برسي ولي اين تهديد بود باالخره             بگذاريد بروم   

  ب  ر

)5(  

اتفاق ) ميرزا سلمان (شهيدي  ... ا  آيتدر مسجد   اي بين نماز مغرب وغشاء        ضمناً همچون برنامه   

را بدهنـد فـوري پولهـا       كردند كـه    فرياد زد همه پول جمع      زن در صف نماز     افتاد، اين بار يك     

اي حـل     ريـشه تـا مـشكل ايـشان را        بمنزلشان برويم   اجازه بدهيد براي رسيدگي     گرفتم و گفتم    

بـود صـدا زدم     عيالم در جمع زنان مسجد      خوشبختانه  اين درست است،    مسجديان گفتند   . كنيم

همسر يكي از   (كه  مسجد با خانم ديگر     بيرون  اي آمديم     و با معيت گداي حرفه    هم آمدند   ايشان  

تـا ببينـيم    منزل شـما    و ميرويم   شويم    االن سوار ماشين مي   گفتيم  به زن متكدي    ) ما بود دوستان  

دهيم تا به كيفر آبروريـزي و   ميتحويل قانون مشكل شما چيست اگر ادعاي شما درست نباشد   

و يم  كنـ   مـي اي چـاره جـويي        شما درست باشد بطور ريشه    پردازي برسي يا اگر اظهارات      دروغ  

گفت پولها را مـي دهيـد   به ميان آمد،   تحقيق  موضوع  داد؛ همينكه     امر او را معتاد نشان مي     ظاهر  

  .خداحافظبدهيد واال 

يـك درصـد   بكنند حتـي  و معابر اين رفتار را ديني و مجامع تمام اهل مسجد اين كه اگر  نتيجه  

  ب  ر . نشده استال هنوز در بين مردم روآيد ولي اين كار  سالم از آب در نميمتكديان 

)6 (  

بـود  تقاضاي مددجو اين    تحقيق رفتيم   در محل سردرود به     موسسه   7 در بخش    10/9/83تاريخ  

امرار معاش و پرداخـت      مستاجر هستم و توان      ام و با سه بچه     طالق گرفته كه جديداً از شوهرم     



 ١٢

و  خيلـي زيـرك   مـددجو را ر اولين برخـورد  د. را ندارم براي خدا رسيدگي فرمائيد  اجاره منزل   

در منزلـي كـه او نـشان        بـودنش   يـافتيم و سـاكن      و حاضر جواب و احتماالً دروغگو       تندرست  

  .نموديم و جواب دقيق و تحقيق ميداد عقالً قابل قبول نبود بايد از ايشان سئوال  مي

  شما سه نفر به چه شغلي مشغول هستيد و شغل خودت چيست؟: س

 هـزار   35مـشغول اسـت و هـر مـاه          شكالت سازي   انه  در كارخ سردرود  در نزديكي   دخترم  : ج

است بخـاطر   ما لنگ   علت زندگي   كنيم به همين      كه فقط با آن امرار معاش مي      كند    تومان كار مي  

  . كنيدخدا كمك 

  ه است؟چند سالدخترتان : س

  .محصل هستنداين دو دارم كه  ساله 12دختر  ساله و يك 13و يك پسر  سال 17: ج

  ي؟كن  يمشما چكار : س

  بيكار : ج

كنـي    مـي زندگي را تامين    و هم هزينه    پردازي    وجه اجاره مي  هم  دخترتان چگونه   با حقوق   : س

روزانـه  بـا كـل درآمـد       پـردازي     مـي اجاره خانه   اي كه ماهانه سي هزار تومان         چون اظهار داشته  

  كني؟ زندگي ميچطور  تومان 1200

  . كنم كار ميدر منازل موسسه كاريابي از طريق : ج

  .لطفاً اجاره نامه خانه را ارائه بدهيد پس

  .پيش برادرم استدر دسترس نيست : ج

  كند؟ زندگي شما كمك ميبه هزينه آيا برادرت : س



 ١٣

  نه: ج

و نفقه  ها و مهريه      بچهاي و حق و حقوقي بابت         شوهر شما چكاره بوده و چرا طالق گرفته       : س

  كني؟ دريافت مي

و حـق و  بيـنم   و مدتهاست كـه او را نمـي   .  نجاري بود  ايشانمعتاد شدند و شغل     ! هيچي! نه: ج

ما قابـل قبـول     خانم براي   اظهارات  و جوابهاي ديگر،    و بعضي از سئوال     حقوقي ندارد كه بدهد     

از طـالق نامـه آدرس      كـار كـه كـرديم       اولـين   . بگيـريم از تحقيقات محل نتيجـه      نبود الزم بود    

شـغل  را عنـوان كـرديم      و موضوعاتي   ه  رفتپيش ايشان   نموديم  را خوانده و يادداشت     شوهرش  

  . بود معتاد هم نبودشوهرش مبل سازي 

  كني؟ ميضمانت وام نمايد شما تقاضاي هر گاه همسر : س

مـرا بـا    بودنـد زنـدگي     خـانم   حاال  زندگي با من را قبول داشتند       اگر ايشان   گويد    گفتند بيجا مي  

ـ   ها را برداشته      كرده و بچه  خودش خراب   اخالق   اگـر بـرادرش    كنـد،     مـي دگي  پيش برادرش زن

نفقه هم گرفتـه  . كنم ميها پرداخت  به بچهپنجاه هزار تومان من هر ماه بكند ضمانت همسرم را    

بـرادر در منـزل او      تحـت نظـارت     متقاضـي   اينكـه   تحقيق  مختل شده نتيجه    ي من   گو زند خانه  

زياد احتمال  بكرديم    اگر هم كمك مي   شناخته نشد   مستحق  و   دارندو درآمد كافي    هستند  ساكن  

اش  زنـدگي لمي بود اوالً به شوهر ثانياً خـانم هـم بـاالخره            ظشد و اين كار،       مياختالف  تشديد  

هـا بـه      و با شوهر و بچه    گشت    بر مي فشار خانم به زندگي خود      شايد با كمي    شد،    تر مي پاشيده  

را توضـيحات   ها صفحه     خيلي .طالق نامه را خواند   اينكه بايد   دادند نتيجه     زندگي خود ادامه مي   

مهريـه خوانـده    بعـدي   كنند تا در صـفحات        مينامه را  تسليم     فقط صفحه اول طالق     دهند    نمي



 ١٤

يـا از محـل     يـا فاميـل     نشود چون در تحقيق اين موارد را بايد از برادر و شوهر و پـدر بـزرگ                  

  .گرفتيم نتيجه نميبا اين كيفيت نداشتيم تماسي با شوهر اگر ما بدست آورد، سابق زندگي 

  ب  ر  

)7(  

بنـده دادنـد    جهت بازرسـي بـه      ديگر  اي از منطقه      عامل پرونده آقاي مدير    20/10/83در تاريخ   

 در   همسر او تغيير يابد پرونده    فوت كرده قرار بود پرونده بنام       خانه بود   متقاضي كه شوهر خانم     

سـئوال   بدست آوريـم  مطلبي  و جواب نتوانستيم    يافته بود بعد از سئوال      تشكيل   82سال  اواخر  

  گيري؟ ميكار افتادگي نموديم از بيمه حقوق 

  نداريمحقوق گفتند نه ما : ج

 هـزار  150كه شـوهرم در حـال حيـات حـدود           كردند  اعتراف  و اصرار در سئوال     با كمي فشار    

  گيري؟ بعد از او شما چند ميپس حاال گرفتند  ميتومان يا كمتر 

  يكصد و ده هزار تومان: ج

و رسـد     به حقدار مي  حق  را نخوريم   شود وگول ظاهر    كار اعمال    پشت   دقت و اگر  اينكه  نتيجه  

مـال و سرسـري   از اتـالف  همـه بخشـشگران     شود و ايـن       تحميل نمي بار مالي بيجا به موسسه      

نيز اسـتعالم   مربوطه  و اگر از اداره     شوند    خاطر مي بخش تحقيق آسوده    از طرف   موضوع  گرفتن  

  ب  رامداد هم پرونده داشت ته كميت، ضمناً اين مددجو در بهتر اسكنيم 

)8(  



 ١٥

است رفتيم  احمقيه  ري  اكه در پشت شهرد    موسسه   7تحقيق به بخش    جهت   5/11/83در تاريخ   

 ساله در   18دختر  با يك   بود خانم   سرطان  در اثر بيماري    خانم  فوت شوهر يك    پرونده  موضوع  

كـرد    ناراحتي مـي  هار  اظو هزينه زندگي    اجاره منزل   اي ساكن بود و از پرداخت         اجارهخانه  يك  

پنـاه  بـه موسـسه     تمام شده و عاجزانـه      داشتيم  و هر دار و نداري كه       كه شوهر مرحومم بنا بود      

 و  از پزشـك  كارافتـادگي   كـرد و نامـه        شديد مـي  بيماري  كه اظهار   مددجو  با مشاهده   ايم،    آورده

را گمـراه   حققـين   مزنـدگي،   منـزل و    ساله بود و ظاهر     نمود كه چند      را ارائه مي  خانه  اجاره نامه   

جهيزيـه را   شده توان دادن    التحصيل    كردند تازه فارغ  خواستگاري  از دخترم   گفت    كرد، او مي    مي

و  مـن همـسر دوم شـوهر         كرديم    زندگي مي از اول بصورت رهن و اجاره       گفت    وي مي ندارم؛  

اند  كردهدارم كه همگي ازدواج     فرزند  قبلي چند   يك دختر و از شوهر      م هستم از مرحوم     ممرحو

بـا  دارد  اي     جداگانـه  زنـدگي مرحـومم   مـي كننـد زن اول شـوهر         و بچه دار و كـارگري       متاهل  

تمام مثل اينكه   و  را خيلي زيرك يافتم     متقاضي  نداريم بنده   و رفت و آمد هم      هاي خودش،     بچه

پزشك نوشته آرتروز دارد و توان كار ندارد        درست است   كند،    راهنمائي مي او را يكنفر    كارهاي  

را خواسـتم مـچ او    و مـي شـود   از طرفي راهنمايي ميدانستم    نداشتم و مي  من قبول    اينها   با همه 

جواب دادند بتازگي  است،  ناقص  شما انحصار وراثت    از مدارك   خداوند ياري كرد گفتم      .مبگير

 ديدنـد آمـاده برگـشتن       بايـد در بياوريـد    گفتيم  . در نياورديم وراثت  هنوز انحصار   مرحوم شده   

كـرديم  مطالعـه   دانم آن است يا نه، نامه را نـشان داد             اند نمي   اي داده   نامهز دارائي   اگفتند  هستيم  

نوشـته  تومان  ميليون  اي پنجاه     ارزش منطقه كرده و به    زمين گزارش   دارايي تنها يك قطعه     مامور  

طرف بـاز   را داشته باشد مچ     تومان   ممكن است ارزش هشتاد ميليون       امروزيدر بازار   شده بود،   



 ١٦

تـر و جهيزيـه     خدمخارج  توانيد به قيموميت دادگاه       م شما مي  اين در و آن در زد گفت      ر  شد بناچا 

اسـت  گـرفتيم و قـرار      مبلغـي   بلي از دادگـاه     ) جواب(ايد؟    نمودهمراجعه  آيا تا بحال    را بگيريد   

پي برده يا   كند باين موضوع      را راهنمائي مي  گفتم كسي كه اين خانم      شود با خود    زمين فروخته   

را درخواسـت   متـوفي   وراثـت   موسسه از مدد جو انحـصار       بهتر است محققين     اينكه   نتيجهنه؟  

  ب  ر. نمايند تا مطلب روشن تر شود

)9(  

شد خـانمي     ميعيدي داده   پوشش  تحت  به مدد جويان     كه از طرف موسسه      2/12/83در تاريخ   

 عيـدي   هـايم از    كـه مـن پـيش بچـه       بخدا اجازه ندهيد     شما را   وارد شد با گريه و زاري گفت        

بدهد و از شما راضـي باشـد   عمرتان گفت خدا چيست، خانم موضوع سوال شد شوم، شرمنده  

رسـيديم  نه وقتـي بـه منـزل        متاسفاگرفتيم  عيدي را از اينجا     و تمام وسائل    آمديم  ديروز با بچه    

انـد    عيديانـه را دزديـده    م  ديدم تما برگشتم  سبزي بگيرم،   و  رفتم نان   وسائل را پشت در گذاشته      

، ايـن خـانم     هايم شـرمنده نكنيـد      و تقاضا دارم مرا پيش بچه     آمدم  شدند،  ها خيلي ناراحت     بچه

لباس خود را   خواست    ميكه  گذاشت    تاثير مي آنچنان  شنونده   ر ب وكرد    ميصحبت  چنان ماهرانه   

اگـر ادعـاي    نباشيد  ناراحت  بفرمائيد و بنشينيد روي صندلي      گفتم  خانم  به  ،   او بدهد  هبدرآورده  

كـافي اسـت    كنيـد   بدهيد و امـضاء     شماره تلفن   . كنيم  ميتقديم  دوباره  داشته باشد   يت  شما واقع 

دوبـاره شـماره    شماره عوضـي اسـت      گفتم خانم   عوضي بود آمدم    زدم  فوري آمدم پائين زنگ     

اين بـار درسـت     دانيد؟    منزل خودتان را نمي   شما چطور شماره تلفن     دادند باز عوضي بود گفتم      

پرسيدم آقا پسر شما    حدود شانزده ساله بود،     بچه  كه پسر    را برداشت    ها گوشي   يكي از بچه  بود  



 ١٧

گفت نـه حـاج     باخوشحالي  . بيائيد ببريد اگر نگرفتيد   من از موسسه زنگ ميزنم      عيدي گرفتيد؟   

آمـدم  گفـت بلـي،   اندازه است؟ كفش و لباس همه وسائل دادند سئوال كردم ايا به همه مان   آقا  

و سـرافكندگي   شـرمندگي   او بـا تمـام      بـود يـا بيـداري        بخواب   شماخانم اين ادعاي    گفتم  باال  

  ب  ر.    برگشت رفت

)10(  

 اين بود كـه      شديم موضوع پرونده  سابق عازم   اي به منطقه چهارراه بهشتي        پروندهتحقيق  جهت  

اي هم از دادگاه در پرونده بود و اظهار           و نامه زندان است   در  خانمي تقاضا كرده بود كه شوهرم       

روز اسـت بـرق و   آور هستم و كسي را ندارم، چند بدون نان كوچك چهار فرزند  با   كرد كه   مي

آشـاميدني  مصرف را نـدارم و آب       هزينه  پرداخت  چون توان   اند    كردهو گاز و آب را قطع       تلفن  

كـرديم كـه      مـي كرده بود ولي فكر      ما را خيلي ناراحت      اين پرونده  آورم؛  ها مي   را هم از همسايه   

وقت تحقيق از ايـن     ميداديم بهترين   كه تشخيص   جمعه  شده، صبح روز    ع  قطهمه يكجا   چطور  

58است ساعت   پرونده  
8
/

در را باز كردنـد تـازه از خـواب          خانم  شوهر  و  را زديم    درب منزل    

قبل از ورود   وارد شديم   متحير شد، با اجازه     طرف خيلي   خودمان  بودند بعد از معرفي     برخاسته  

گفتـيم  تلفن،  دائر بودند حتي    همگي  نموديم  را بررسي   و كليد برق    گاز  ر آب و    ساختمان شي به  

و اتصاالت قطع شده    كه داري همه امكانات     ندارم  چيز درست شده گفتي نان آور        همه... انشاءا

و كلـك بـود     و حيلـه و     ساختگي  شد همگي   خواهي و نهايتاً معلوم       ميديگر چه   كه وصل شده    

 نمـي باحتمال زياد اگـر بموقـع       طور،   از دادگاه آورده بود هم همين        بودن شوهر كه  نامه زنداني   



 ١٨

نتيجـه اينكـه هـر تحقيـق        د  شـ   كرد و شوهرش پنهان مي      را قطع مي  مددجو قبالً اتصاالت    رفتيم  

  ب  ر. طلبد وقت و زمان خود را مي

)11 (  

شـهيدي  ... ا  آيـت امناء مـسجد    نماز شام و خفتن دوستان      به هنگام   زمستان  در يكي از روزهاي     

كرده و  از مقوا درست    آلونكي  كردند كه يك نفر زير پل آبرسان          ميهم گفتگو   با  ) ميرزا سلمان (

احـساسات  مـورد  در اين مسجد دوستان كند،  زندگي ميشديد شب و روز آنجا  در اين سرماي    

مـن در موتورخانـه   گفـت   مـي يكـي  فرد چـاره انديـشي كنـيم،     اين  راي  كه بايد ب  شديد داشتند   

برمش سومي    ميدارم آنجا   جداگانه  يك اطاق اظافي    گفت    ميدهم ديگري      اسكانش مي  آپارتمان

خودشـان  خيال  توان جابجايش كرد به       ميجا دارم كه آنجا     خود  من در كارگاه    كه  كرد    اظهار مي 

م من فكـر كـرد    د  نبگيرسبقت  د و   نكنخير مبادرت   اصطالح  ه  ب در اين امر     ندمي خواست هر يك   

نـشوند  بايد و شايد قانع چنانچه مسجد ن شخص تحقيق كنم شايد معتمدين      از اي اگر به تنهائي    

ايـن فـرد بـا    موافقت در صورت   م  خود بينند گفت  حقيقت و واقعيت را بچشم      خواستم    ميو من   

دهـيم  نجاتش  و آلونك   در مسافرخانه اسكان و از سرما       زودتر  كالنتري او را فعالً هرچه      اطالع  

شـديم،  ماشين شده بطرف زير پل رهسپار       همه دوستان سوار     .كنيمرسيدگي  به مشكل وي    بعد  

خـدا داخلـش    اسـت ولـي بنـده       و ديدم آلونك آنجا موجود      آمد    سرد بود و برف مي    هوا خيلي   

بـه  نيامـد،   منتظر شـديم    جائي نبود كه كسي بتواند داخل آن بخوابد نيم ساعتي           بنظر من   نيست  

ديگـر  و وسـائل    ن كفـش و لبـاس       منداتمن صبح بروم از موسسه حمايت از مس       گفتم  همراهان  

موسـسه  از طريـق كاريـابي   را عوض كـنم و  و حمام ببرم لباسهايش     آرايشگاه  و او را به     بياورم  



 ١٩

مـا موافـق    كه ايـن شـخص بـا پيـشنهاد          گفتم    ميدوستان  ه  در بين راه ب   . اش كنيم   معرفيبكاري  

ما درست كرده،   ا پايگاه   را براي بعضي كاره   عرض كردم اينجا    چه دليل؟   به   گفتندنخواهد شد،   

وقت اسـت  پرسيدم چند  را دور خود جمع و آتش روشن كرده       اكه مقواه او را در حالي ديديم      

  اي؟ آمدههستي و از كجا اينجا 

  آباد  بستان سال و از 4: ج

  چكاره هستي؟: س

  كنم كارتن جمع مي: ج

  اي؟ ازدواج كرده: س

  بلي: ج

  خانواده كجاست؟: س

   ساله 30رسيد حدوداً  بنظر ميريشو و كامالً معتاد بترياك ا قيافه طرف بروستايمان، : ج

  يا كارت شناسائي داري؟شناسنامه : س

  نه خير: ج

   ؟ داري و سوء سابقهاي؟  شدهاي و بازداشت  تا حال زندان رفته: س

  نه خير: ج

  درآمد داري؟چه مبلغي روزانه : س

  دو سه هزار تومان: ج

  كني؟ زندگي ميرآمد داري چرا اينجا و با اين كيفيت اگر دو سه هزار تومان د: س



 ٢٠

  فرستم ميام   خانوادهرايدرآمد را ب: ج

  آيد؟ به اينجا ميبغير از شما كسي : س

  آيند مينه بعضاً دوستان : ج

شـوي،    ميكني و تميز      و حمام ببريم لباسها را عوض مي      آرايشگاه  شما را به    ما آمديم   بنده گفتم   

خوابي و بيـشتر      جاي تميز و خوب مي    كنيم و شبها      ميبه كاري ارجاع    تري  شما را با اطالع كالن    

  . شود بهتر از اين نميهمه دوستان گفتند . شود  ميعايدتاناز آنچه درآمد داري 

برويـد  ما داد اين بـود كـه شـما          به  كيفيت  اين  ا  درمانده آنهم ب  باصطالح  شخص  جوابي كه اين    

آميخته بدهم همه دوستان با خنده      تا جواب   خوبست يا بد    م  بكنم ببين تا من استخاره    فردا بيائيد   

موسـسه حمايـت از     شود كارهاي     ميمعلوم  . داشتندنمودند و اظهار    خواهي  با شرم از من عذر      

بينيـد    كـه مـي   كـردم او را     اسـت عـرض     و دور انديشي    مستمندان كامالً توام با انديشه و تفكر        

و كـشند   مواد مياينجا آيند   ميدوستانش  كرده  درست   را پايگاه بوده و اينجا    قوي معتاد   باحتمال  

دامـي اسـت بـراي      را انتخاب نكرده بلكـه      از ناچاري و نداري اين محل       فروشد    ميمواد با آنها    

و شـوخي شـده     دوسـتان اسـباب     از آن وقـت بـين       و ايـن موضـوع      و گمراه   شكار افراد معتاد    

  ب  ر؟    د يا بدمخوب آجواب استخاره برويم و بپرسيم گويند  مي



 ٢١

)12(   

از پسر بچه   سئوال  وارد منزل شديم    با اجازه   اي از همسايگان      پروندهموضوعات  پس از بررسي    

  خانه است؟ پسر پدرت  آقا - ساله7

  بلي: ج

  مهمان داريد؟

  مادر صدا زد صبر كن آمدم

  رفيقم گفتم حاج آقا مواظب باش مرد از ديوار نرود ه من ب

  آقا خانه است؟: س

  آيد خير شما كه ميدانيد او چند سال است كه به خانه نمينه : مادر

  دانيد اواالن كجاست؟ آيا مي: س

  دهد خود را نشان نميلكن محل زند  ميخير شايد جنوب باشد بعضاً زنگ : ج

  زند؟ به كجا زنگ مي: س

  به خانه همسايه: ج

  .بپرسيمشوهر كه برويم پيش همسايه و از كيفيت تلفن گفتم همراهم من به 

  نه من آبرو دارم: خانم

  دارند  كن كفشهاي مردانه را از راهرو برميمن به همراهم گفتم توجه 

آورد و در     در مي دراز دارد كه كفشهايش را اين جا        كجا ساكن است و چقدر پاهاي       اين آقا   : س

  شود؟  ميمنزلش جنوب وارد 



 ٢٢

  نه كفشهاي داماد است: ج

  ارددراز د پاهاي  پس او هم مثل پدر زن: من

  خانه نيست ما برويمشد شوهرتان پس معلوم : س

  خدا اجر بدهد: ج

  تاقالي بافته شده رامشاهده كنيم خانم لطفاً درب اين اطاق را باز كنيد : س

  سر برهنه هستندنه دختران : ج

  .كنند سرشان ميعيب ندارد چادر : س

  اهده شدپشت دار قالي يك مرد كه پدر خانواده بود مشوارد اطاق شديم خالصه 

كـه دو سـال اسـت زيـر پتـو هـستيد ولـي بخـانواده اطـالع                   شما چقدر با حوصله هستيد      : س

  دهيد؟ نمي

سـاختمان هـستم و   خير ندهد كه آبروي مرا بـرد مـن كـارگر    زن جزاي  خداوند باين   نه آقا   : ج

  ج  ل     . بافيم فرش ميها  موقع بيكاري با بچه

)13(  

  شويم  زه وارد خانه مياز بيرون با اجااطالعات پس از كسب 

  آزاد شده استگويند شوهرتان از زندان  مي! خانم: س

  نه خير: ج

  مهمان مرد داريد؟شما : س

  نه خير: ج



 ٢٣

  پوشيد؟ پس شما كفش مردانه مي :س

  نه خير: ج

  توانيد صدا كنيد؟ ميپس در آن اطاق چه كسي است؟ : س

  بيا اينجابلي خانم فالني : ج

  خانم را صدا كرديد آقا را خواستيم شما   ماپس از آمدن خانم گفتيم 

  مرد نيستنه آقا، : ج

اسـت بيايـد و     آن اطـاق    مردي كـه در     خواهيم    مرد نيست ولي مي   اين خانم   دانيم كه     ما مي : س

  يكي مردخانه و ديگري برادرش گرديد شدم دو نفر مرد مشاهده وارد اطاق با اجازه بالفاصله 

  ج  ل  .   پذيرائي كنيد خداحافظبايد از مهمان هان شد بلكه وقتي مهمان آمد نبايد پن! آقا: س

)14(  

  :تحقيق اوليه

  شما چند نفر هستيد؟: س

  دو نفر: جواب از دختر

  دهند خودشان جواب ميخانم با شما نيستم : س

  نه او مريض است: ج

 و خانه شخـصي   ايد    آمدهو كي اينجا    قبالً كجا ساكن بوديد     واب بدهيد   جخوب شما   خيلي  : س

  اي؟ اجارهاست يا 

  و خانه مال خودمان نيستايم  آمدهدو سال است اينجا حدود بوديم در روستا : ج
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  داشت؟پدر شما قبالً چه شغلي : س

  بار بود ميدان ترهكارگر : ج

  بيمه هستيد؟: س

  نه خير: ج

  باشد يا خانمش؟ ميگفتي خانه مال پسرش : س

مريض و  خودمان، پدرم   نصف مال   مال داماد   نصف   نيستيم خانه شريك    درهيچكدام  آقا،  نه  : ج

  ميان كالم او فقير است من 

  گيريد؟ از بيمه هشتادهزار تومان مي: س

  گوئيد؟ هشتاد ميچرا گيريم  ميتومان  هزار 57ما از بيمه فقط نه آقا اينجور نيست : ج

  ج  ل          . تشخيص نداديمدروغگو بوده و مستحق خالصه 

)15 (  

  با اجازه ورود بمنزل كافي از همسايگان عات از كسب اطالپس 

  خانم چند نفر هستيد؟: س

  مادر شوهرمچهار نفر باضافه : ج

  شوهر شما كجاست؟: س

  نميدانم: ج

  آيد؟ به خانه مي: س

  نه خير: ج
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  كشد؟ شوهر شما سيگار مي: س

  ها بلي بعضي موقع: ج

  كشد؟ ميمثالً سيگار بهمن : س

  بلي آقا: ج

  دانيد؟ شما از كجا مي: س

  استمحل سيگار خريده و بخانه آمده و صبح رفته كه شب گذاشته از اصناف از آنجا : ج

   آمده بودبگويند او فقط ديش ميدروغ نه آقا : ج

توانـد شـبهاي      شب بيايد مـي   كه يك   را وكسي   گوئيم نه هميشه      را مي  بخانم ما هم ديش   گفتم  

  ج  ل      .ديگر هم بيايد

)16 (  

  جو محفوظاسم مدد 

  ام  مستمندان آمدههستم از حمايت خانم من فالني : س

چـشم مـا بعـد از نـيم      . تـشريف بياوريـد   چون مهمان داريم لطفاً يك ربع ديگر        ج  ل    آقاي  : ج

  . گرديم بر ميساعت 

   در خانه منتظريمنيم ساعت ديگر: خانم

رود پس از     ميكسي بيرون   بزن كنار تا خانه را تحت نظر بگيريم كه چه           ماشين را   بدوستم گفتم   

  رفت بعد از آن ما وارد خانه شديم ساله از خانه بيرون چهارده آقا همراه يك دختر چند دقيقه 

  ان از زندان آزاد شده است؟تخانم شوهر: س



 ٢٦

  نه خير: ج

  آيا عكس دارد؟: س

  ولي عكس دسته جمعي استبله : ج

  لطفاً بياوريد

  يك عكس سه نفري آوردند

   شماست؟شوهرخانم اين آقا وسطي : س

  شناسيد؟ از كجا ميبله شما : ج

  ج  ل     . خداحافظ. با دخترتانرفت البته حاال از خانه بيرون خانم چون : گفتم

)17(  

  .ايم مستمندان آمدهسالم خانم از حمايت 

  بله بفرمائيد

كنـيم   معموالً به در و ديوارنگاه مـي ورود و موقع  صاحبخانه بعد من بودم     همراه اول بعد    محقق  

بـه  انـد پـس از ورود    كشيدهرا ديدم كه روي آن مالفه يك يخچال در انباري   ه را باال زدم و      پرد

  داخل خانه 

  خانم شما چند نفر هستيد؟: س

  ) سه پسر و خودم(چهار نفر : ج

  هستند؟چكاره پسرها : س

  كنند ميفرشبافي : ج
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  گيرند؟ ميروزانه چند دستمزد : س

   تومان 300ومان و سومي  ت800 دومي  و تومان1000اولي : جواب

  كنيد؟ ميخود شما چكار : س

  كنم هاي مردم كار مي بعضاً درخانه: ج

  مثالً در هفته سه روز : س

  بله دو يا سه روز : ج

  تقريباً روزي سه هزار تومان: س

  بلي: ج

  هزار توماندو يا سه : س

  هزار تومان 5/2 تا 2نه : ج

خـود هـر مـاه در آمـد         بنا به اظهـار     ار تومان   هزشرايط بيش از يكصد     خوب خانم شما در اين      

  خانم دهد خداحافظ  مستمندان وفق نميو نياز شما با حمايت داريد 

مـن بـه    بخـوريم   يـك ليـوان آب خنـك        الاقـل   آقا ما يخچال هم نداريم كه در اين هواي گرم           

  باشد بهتر استبلي اگر بدهيم، باينها يك يخچال بدهيد حاج آقا اجازه همراهم، 

  .شود سرد ميو اگر آب گذاشتيد بزن رق باين يخچال را به بيا دو شاخه نم خا: س

  .باشد مال دخترم مياين يخچال اما آقا : ج

شناسـنامه درجـه    ايد و نـه در        كردهاظهار  و در كجاست كه نه خودتان       دختر داريد   آيا شما   : س

  ج  ل   خداحافظ . گرديده
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  آدرس منبع -جهيزيهدرخواست 

  وارد منزل شديم پس از گفتگوبا اجازه سالم آقا 

  خانواده شما كجا هستند؟! آقا: س

  اند رفتهمهماني : ج

  ساكن هستيد؟شما در اين خانه آيا : س

  بله : ج

  ا ساكن نيستيدگويد كه شما اينج اين خانه ميولي اوضاع : س

  چيست؟سكونت ما ساكن هستيم دليل شما به عدم خير در اينجا نه : ج

  انواده چند نفر هستيد؟شما در خ: س

  شش نفر: ج

  افراد را بگوئيد؟مشخصات : س

  ساله و دختر نامزد و دو بچه و يك پسر شانزده من و همسرم : ج

نه كفش و نه لبـاس  چون اي وجود ندارد  گويد كه در اين خانه بچه  اما در و ديوار اينجا مي     : س

  .شود چيز ديده نميبازي و نه هيچ و نه اسباب 

  خداحافظ

  را بخوان گفتم آدرس سند ازدواج رفتن به دوستم موقع و 

  پارك است نگين آدرس : دوستم
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  خوب برو

خانه فالني  گفتيم  را زديم   و در   كرديم  را پيدا   جستجو خانه   پارك و با    را در كنار    ماشين  بĤرامي  

  اند رفتهايشان كه كه نه سه ماه است است؟ جواب دادند 

  اند؟ رفتهشد كجا سئوال 

  گلپارك كجاي دانم  پارك ولي نميبه گل: ج

  شناسيد را ميكرديم آقاي فالني سئوال از بنگاهي ) گلپاركبرويم (، به دوست همراه

را لطفاً خانه را نشان دهيـد پـس از نـشان دادن زنـگ     ام  كردهبلي خانه را من براي او اجاره       : ج

  در را باز كردپسري زديم 

  منزل فالني؟: س

  بله: ج

  آقا هست: س

   خيرنه: ج

  ايم ما از حمايت مستمندان آمده: س

  بفرمائيد: ج

فردا بدفتر بيايـد    آمده بودند   به آقا بگو از حمايت مستمندان       خانه به پسر گفتيم     پس از مشاهده    

دروغگـو بـود لكـن    بـا اينكـه   ام   آدرس جديـد آورده   آدرس عوضي بود    فردا صبح آمد و گفت      

  ج  ل     .ازيهايشسداديم با آن صحنه جهيزيه جهيزيه بود مستحق 
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  اين جاست؟فالني ي ه اخانه اجاربه آدرس قبلي رجوع 

  تر رفته است كوچه پائيننه به : ج

  ايد؟ نامه را شما نوشتهآيا اين اجاره سوال از بنگاه معامالتي 

  بلي : ج

  لطفاً برگ دوم اجاره نامه را بياوريدگفتيم 

  ...واهللا و اهللا: ج

  نه قسم و من و منيد را بدهبرگ دوم ما گفتيم 

  را بگويم؟خواهيد راستش  ميآقا  : بنگاه

  بلي: ج

مـن  بگيـرد   بهاء  اجاره  خواست از شما      ميخانم خانه را خريده است ولي چون        گفت اين   بنگاه  

ام ولـي     اجاره نامه نوشته  مستاجر  بنام اين خانم    ) موجر(پسر عمو   تومان از نام    يكهزار  در مقابل   

    .هزار تومان خريـده اسـت     و دويست   دو ميليون    خانم است كه مبلغ      در حقيقت خانه مال خود    

  ج  ل   

)20(  

پـس از   بود كه ما را شناختند      اي    در پنجره در را زديم از باالي      حلقه  : درخواست بخاري پرونده  

  .گرم بوداطاق در باز شد وارد خانه شديم، يكربع 

  نداريد؟بخاري : س
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  نه آقا: ج

بخاري مواظب  برداشتن  اوالً موقع   و گفتم   و پشت پرده را ديدم      ولي اطاق خيلي گرم است      : س

خداحافظ      -گيرد  مينيندازيد چون آتش    گرم پارچه   ثانياً بر روي بخاري     پاره نشود   باشيد شلنگ   

  ج  ل   

)21 (  

  كنيد؟ ميقبول پيشنهاد وام شود اگر ) يكي از محققانسئوال (ضمن بررسي : مددجوبيكاري 

  بلي: ج

  كنيد؟ پرداخت ميچگونه بيكار هستيد اگر وام بگيريد  مسموع شماولي بقرار : س

تـا نـشان    راننـدگي دارم بـرويم      من گواهينامه پايـه يـك       من بيكار هستم    گويد    ميچه كسي   : ج

ريال دسـتمزد   50,000كنم و از هر كدام       ميراه رد   پليس  ماشين از   من روزي دو دستگاه     م،  بده

  من بيكارم؟گويد  كسي مييرم چه گ مي

  توانيد ثابت كنيد؟ خيلي خوب مي: س

  تا به بينيدبلي بياييد ترمينال : ج

  گيريد؟ شما از كميته امداد هم پول مي: س

) جواب ما تحقيق گران   (كنم  توانم وام شما را پرداخت        بله اما با آن وجه و با درآمد خود مي         : ج

اظهـار  شـما معـذور اسـت و اينكـه          از مساعدت   ندان  خوب با اين تفصيل حمايت مستم     خيلي  

  ج  ل   .  نبودهبيكارم درست ايد  كرده



 ٣٢
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   از موسسه درخواست جهيزيه

بود و بـراي مـا      زيرزمين  شديم كه فقط يك     اي در محله سيالب       وارد خانه روزي جهت تحقيق    

ـ كند چون تواند زندگي  نميكسي  خانم اينجا   گفتيم  كرده بودند،   آماده   دارد و نـه   اجـاق گـاز   هن

بـه خـدمت    دختـر   چيز نداريم ولي براي جهيزيـه       بينيد كه هيچ      گفت مي ديگر  اسباب و وسائل    

نـه شـما خودتـان      : گفتمخواهيم    چيزي نمي هم نداريم   امكاناتي  خودمان كه   ايم، براي      آمده  شما

  هستيد اول داخل خانه بعد همسايه تر از دخترتان واجب 

نمانـد ك مـا در      ناگفتـه   بهتـر اسـت     اگر شما به دخترم جهيزيه بدهيد       د  خدا اجر بده  نه آقا   : ج

  كرديم  قبول نميپرونده از روستاي كركج آنروزها 

  صاحبخانه است اجاره نامه داريد؟كه راه آن از اطاق زيرزمين براي اين خانم : گفتم

  !خيلي خوب. خدا اين زير زمين را داده استنه آقا بخاطر : ج

زمين بـراي سـاخت و يـك    دو محل يكي پيدا كرديم كه در كركج ديگر رفتيم  بعد از تحقيقات    

پولي از موسسه بگيرد    و كلك   با نيرنگ   و براي اينكه    دو طبقه دارد و در آنجا ساكن است         خانه  

  .دهد كه مستاجر هستم ميپسرعمو را بمانشان زيرزمين 

)23 (  
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 هـستم بـه مبلـغ     بـدهكار   كـرد كـه     د و اظهـار     مراجعـه كـر    مددجو بـدفتر     

  ريال  3,500,000

  به چه كسي؟: س



 ٣٣

  كار و بنا و گچكار و آسفالت به سيمانكار : ج

و امـضاء   ز ع   توسـط   صـادر گرديـد     شد و چك     ريال تصويب    3,250,000مبلغ  پس از تحقيق    

 رسـيدگي   دردوباره رسيدگي كنـد     ج ل   چك آقاي   تحويل  حتماً قبل از    كردند كه   ايشان توصيه   

و نـه   كـار و بنـا      گفته دروغ بوده نه به سيمانكار و نه آسفالت          هرچه  كه ايشان   مجدد معلوم شد    

پـول  شد كه ايـن     گفته  همه طلبكارهاي جعلي    چون به   نبود،  كس بدهكار   يعني به هيچ    گچكار  

برگـشت  بـه حـساب     سپس چـك    نه اين آقا به ما بدهكار نيست        گفتند،  است و آنها هم     صدقه  

  ج ل.  گرديدبايگاني و پرونده داده شد 

)24(  

وارد شـد     پرداخت مي ماهانه چهل هزار تومان مستمري      ديگر از خانه مددجوئي كه      در بازرسي   

  آقا كجاست؟ منزل شديم، 

  رفته است پيش دكتر : ج

  شغلش چيست؟: س

  مريض است، هيچكار : ج

  كرد؟ قبالً چه كار مي: س

  كرد بنائي مي: ج

  كرد  همسايه كاشي كاري ميديم او در مغازه كه آمهفته قبل ولي : س

  يك روز بودنه فقط : ج

  كنيد؟  چه كاري ميها  و بچهخود شما : س
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  هيچ كاري : ج

  بافند؟ ها فرش مي آيا بچه: س

  نه خير : ج

  كنيد براي چيست؟ نخ پشم كه باز ميآن يك كالف : س

  براي جوراب : ج

  حاشيه فرششود نه از رنگ  مياز نخ پشم كهنه استفاده براي بافت جوراب : س

 5/2× 5/3 رج   50قـالي   در باز شد يكدستگاه     با اكراه   لطفاً درب اين اطاق را باز كنيد،        بعد گفتم   

كه تمام  كشيد     روز طول مي   20تومان است و تقريباً     ميليون  آن حدود چهار    كه قيمت   متر جفت   

  شود 

  مال كيست؟فرش پس اين : س

  مال داماد: ج

  دمان است؟گفتيد مال خو: س

  شريك هستيمنه : ج

  ج  لخداحافظ در اين صورت 
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آمـد پـس از خـودداري       سـه شـنبه     بود در اثر تحريكاتي بجلـسه       اش بايگاني     پروندهكه  خانمي  

هايم گرسـنه     د كه بچه  يك قندان اظهار كر    نگو و شكست  موسسه از مساعدت و پس از گفت و         

بعـد از آن    كنده شود   وام پرداخت و قال قضيه       آن قرار شد مقداري پول از طريق      هستند پس از    



 ٣٥

سه تا مرغ در روي گاز آماده بـود كـه           گرسنه نبودند   ها    شد، بچه رفتيم مالحظه   به تحقيق مجدد    

پر بود و برنامه خانه طوري بود كـه بوصـف           مانده بود و يخچال     اش    بودند بقيه ناهار را خورده    

و از يك نهـاد دولتـي و از يـك نهـاد             زم نبود   به او اصالً و اصالً ال     و خالصه مساعدت    آيد    نمي

  ج  ل.  اخذ كرده بودهزار تومان از هر يك سيصد مردمي و از يك اداره دولتي 

)26(  

درخواسـت  جهت  آدرس منزل   با ارائه   آباد خيابان عباسي؛    صالح  يك خانواده ساكن    سرپرست   

ه دقيقـه بعـد اجـازه ورود        حـدوداً د  زنگ خانه را زديـم      . گرديدمراجعه  ايشان  به منزل   جهيزيه  

  .را پنهان كنندمدت بتوانند وسايل موجود دادند تا در اين 

از تعـداد خـانواده     و عقـد نامـه را بـراي اطـالع           پدر عروس   سئواالت، شناسنامه   قبل از شروع    

شـديم از   نامه متوجـه    جويا شديم و با مشاهده عقد        را   نشا  خانوادهضمناً ميزان درآمد    خواستيم  

اخذ مكـرر   گرفته و بخاطر     جهيزيه   240از مستمندان طي پرونده شماره      حمايت   موسسه خيريه 

نمـوده كـه    مهر مخصوص موسسه را پـاك       بسيار ناشيانه   جهيزيه از نهادهاي ديگر با دستكاري       

  .كامالً مشخص استدستكاري 

  ايد؟ گرفتهاز محلي جهيزيه تا حال : س

شناسـيم     كه مـا اصـالً جـائي را نمـي          خوردن كردند شروع بقسم   يكصدا  پدر و مادر عروس     : ج

شما را شـنيديم    ما تمام اظهارات    است عرض كرديم    مان نشان داده      مسجد موالنا را هم همسايه    

  گفتند چرا؟كالً دروغ بود، متاسفانه 



 ٣٦

بـه اسـناد رسـمي    دسـتكاري  دانيـد   آيا مـي داده و گفتيم شده موسسه را نشان  دستكاري  ما مهر   

  دارد؟سنگيني چه جرم دولتي 

بـه هـم وصـل      دروغهـائي   مرتـب   افتادند باز هم    و بالتماس   خودشان اعتراف   خالف  آنها بعمل   

و قرار شـده    هم پرونده دارند    در خيريه مهم ديگر     جهيزيه  كردند كه متوجه شديم براي اخذ         مي

  .دريافت نمايندرا از آن خيريه داده و جهيزيه و عقدنامه را ارائه خاتمه خدمت داماد 

دختر از مسجد موالنا و بـا دفترچـه         مهر موسسه اين بود كه با دفترچه         پاك كردن    منظور آنها از  

  .نماينددريافت جهيزيه مذكور از خيريه داماد 

بافت فـرش   آثار  ورود بخانه   نشود و موقع    ل دادند كه تكرار     جرم دستكاري قو  و تفهيم   با تذكر   

و چـه انـدازه     و چنـد رج     ؟  ريددادر حال بافت    آيا فرشي   كرديم  را مشاهده كرده بوديم سئوال      

درب انبار باز بود و فرشي در حال بافت مـشاهده  انكار كردند گوشه آنها وجود قالب را است؟  

را بـاز كردنـد يـك       كراه درب   با ا تا به بينيم،    دارد درب انبار را باز كنيد       اگر امكان   شد گفتيم     مي

آنـروز  ، فـرداي   ديگرتـان ايـن هـم دروغ    گفتيم  . بافت داشتند در حال    2×3 رج   50فرش  فت  ج

و منتظـر عقدنامـه     و گفتنـد    اين پرونده را مطرح     مذكور موضوع   خيريه  جهيزيه  مسئول  با  تلفني  

نمـوده و اظهـار     تشكر  بسيار  م ايشان   داماد هستيم بنده جريان را مفصالً بيان كرد       خدمت  خاتمه  

ه ننـد كـال   توا  نمـي متخلـف   تماس داشته باشيم اشـخاص      اين خصوص   بيشتر در   داشتند هرچه   

  ذ    ا      عضو موسسه-شود كمك ميهاي مستحق  واقعي  بگذارند و امكاناً به خانوادهبسرمان 



 ٣٧

)27(  

  آزاد شده؟كه پدرت كي از زندان پرسيديم شش ساله از پسر بچه از تحقيق مرحله در يك 

ناً از  ضم -مخفي شد كمد  دانم چرا از شما ترسيد و در          و نمي . حدود ده روز است آزاد شده     : ج

توان بـه شـغل افـرادي     و كنار منزل است ميكار كه در گوشه و احياناً ابزار وضع ظاهر و لباس    

  .بيكارند پي بردكنند  كه ادعا مي

ولي شـما   شد گفتم     ديده مي پيراهنش  روي  هاي قير     لكهبيكارم  كرد    مردي كه ادعا مي   مثالً يكبار   

كار زيادي ندارم يا اينكه در      هستم ولي   كار  آسفالت  در جواب گفت    كار خوبي هستيد    آسفالت  

يـا در   رار كـرد نقـاش سـاختمان هـستم          قديديم ا رنگ و يك نردبان     اي چند سطل      خانهانباري  

كننـد و     مـي و قفـل    جمـع كـرده     خور را در يـك اطـاق        و بدرد   قيمت  گران  موارد اثاثيه   بعضي  

  .كرده و بما مربوط نيستو خودش قفل فالني است گويند اين اطاق  مي

را حل كنـد غالبـاً وقتـي    مسئله و نصيحت مددجو تواند با مذاكره  گر مي  تحقيقموارد  در بعضي   

مـددجو   ديو در شان شما نيست كه از اينها استفاده نماي         دهيم اين پولها صدقه است        ميتوضيح  

سـال اسـت    اين پـدر و مـادر چنـدين         دهيم كه     تذكر مي يا به پسرش    شود    منصرف مي خودش  

شـده  متنبـه  خـودش و بقيـه   كنيد مدت از آنها مراقبت يده شما هم در كوتاه كشزحمت شما را   

  و /  ت  .  كنند ميقبول 

پرسـيد  كرد برايش پيشنهاد نگهباني نموديم كار شد او قبول   به يكي از مددجويان پيشنهاد      ) 28(

  چه ميزان است؟ دستمزد 



 ٣٨

شـديم منـصرف شـده و    متوجه بعد يكروز نموديم كار معرفي تومان و به     هزار   80ماهانه  گفتم  

روشن شد كـه    كنم ضمناً در اين ميان        كار نمي مبلغ  گفت به آن    علت را پرسيدم    ترك كار نموده    

  احمد ا ذ.باشد مينيز در قراملك زميني دارد مالك و نزد دو نفر پول بانك در او عالوه بر اينكه 

)29 (  

هرچـه  . ليه دنبال آدرسـي بـوديم      در محله حيدرآباد جهت تحقيق او      و هـ  همراه آقاي    11/2/83

ناچار تلفني آدرس مددجو را از خودشان پرسيديم گفتند روبـروي گرمابـه             . گشتيم پيدا نكرديم  

اي معطل شدم كـس نيامـد بعـد از دقـايق طـوالني                شويم حدود ده دقيقه     گلستان منتظر شما مي   

شـود     دياليز مي  گفت مريض است و     جواني بود با همسرش كه مي     . خودمان محل را پيدا كرديم    

. فقط يـك يخچـال نـو بـود    چيز به درد بخور   در خانه . دم بخث و دو فرزند ديگر     و يك دختر    

. نگـاهش كنـد   شـد     رويش نمـي  نخ كش كه انسان     و پتوهاي   هاي مندرس     اتاق بزرگي با پارچه   

و در به دري گفتند كـه       و گرفتاري   و مصيبت   آنقدر از درد    اش كنم بيش از يك ساعت         خالصه

هايش نوشتيم و راهنماييهايي در مـورد بيمـاري           ليستي از بدهي  بهر حال   . ن را در آوردند   ماكاش

وسـايل در اختيارشـان     دار قـالي بـا      و قرار شـد يـك دسـتگاه         كرديم و پيشنهادهايي    همسرش  

مراقبـت  و هـم از همـسرش   داشته باشـند  كار شوند و درآمدي تا هم در خانه مشغول  بگذاريم  

باشـد  غم جهيزيه دختر را نداشته باش اگر جـاي مناسـبي            گفتم فالني    خداحافظيهنگام  . كنند

  .شود روبراه مي... ا انشاء

ايـشان  با اشـاره    برويم   بيايند گفتم   آ و نمي  خيلي ناراحتند    و هـ   شدم كه آقاي    يك دفعه متوجه    

پـس ايـن چيـست؟    گفتم . روي دار است» رو به اتمام «ديدم يك قالي گرانقيمت     به پستو رفته،    



 ٣٩

دختـر،  . هاي فراوان و بند آمدن زبان كه مال صاحبخانه اسـت            دروغساخته بوديد؟   را پنهانش   چ

  ...قبيل حرفهابود و اين سركشي آمده دختر صاحبخانه است جهت 

فقط يخچـال  عوض كرده بودند دكور خانه را بكلي     زده بوديم   اي كه ما زنگ       در فاصله گواينكه  

موسسه گلـه   ما به مسئولين    كرده از    تر اينكه بعداً اعتراض      پررو. باقي مانده بود  كه سنگين بود،    

   ق  ن    جليل ب      موجود است بنامپرونده در بايگاني و  كرده بود

)30(  

و كـه غـريبم     بلند شد   خلخالي صدايي   ... ا  آيت بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد          23/2/83 

يكـي  از نـا آگاهـان      كردم  تا سربلند   . ام  دهشمال و منالي داشتم و ورشكسته       آبرومندم،  ام،    گرسنه

به طرف صندوق نـصب     درآورد، هزاري را گرفته     از جيب   هزار توماني   توماني و يكي    دويست  

سـر  را از دست آن نالـه و فريـاد          دويست توماني   و  راهنمايي كردم   شده اين موسسه در مسجد      

  م نشستيروي صندلي هدايت كرده مسجد به حياط بگيرم دهند نتوانستم 

  اسمت چيست؟

  .ادهم... ا لطف

  اهل كجايي؟

  شهر مشگين 

  .شناسنامه درست و مرتب بود

  آمدي؟چرا به تبريز 



 ٤٠

اهـل و   بر باد رفـتن آبـرو،       شده از ترس    خودمان برو و بيايي داشتم ورشكسته       در منطقه   خودم  

  . ام ام به اينجا پناه آورده را ترك كردهعيالم 

داد كه    چنان قسمهايي مي  و ديگران آن    در جمع نمازگزاران    اما  و  ! تابلو بود اش به اصطالح      قيافه

ام   كه گرسنه خورد    سوگند مي فقط با صداي بلند     گفتم    ميهرچه  . كند كه گرسنه ام     همه را مي    دل

بدهنـد و بـا     نوشتم كـه غـذا      ايي به مدير مسافرخانه مشهد كه از آشنايان است            نامه. و آبرومندم 

با يكـي از    . رسيدگي شود هر قبل از نماز بيايد تا به كارهايش         ظ. دهنداسكانش  ضوابط تا صبح    

تـا از احـوالش جويـا       رفـتم   خودم به مسافرخانه    صبح  . روانه كردم دوستان به طرف مسافرخانه     

شناسنامه خواستم گفـت در  ............ گفتند آمدند و كسي او را معرفي كرد و رفت و از آقا          . شوم

  .ر خبري نشدكه ديگمانده بروم بياورم مسجد 

ديـدم  مي گذشـتم    ) طالي علي (زرگري  از برابر مغازه    روبروي بازار شمس    عصر  پس فردايش   

  .هاج و واج ماند! آقاي ادهمكه گفتم همين . خرد گردنبند مي... ا لطف

  به آنجا نرفتي؟چرا 

  .به خانه اقوام رفتم: ج

كـردي؟    مردم بـازي مـي     چرا با احساسات  . ام  خوردي كه كسي را ندارم و گرسنه        قسم نمي مگر  

شـدم كـه    متوجـه   . تـري داد    فحش ركيك . كنم تا بيايند و ببرند    داد خواستم تلفن    فحش ركيكي   

تـو  گفـتم   . كنم تا بهانه جويي و اخاذي كند      دستي بلند   كند و من برايش     خواهد مرا عصباني      مي

مير بـه دنبـال   هاي پشت بازار ا   چند ماه بعد از مغازه    . دمكردن هم نداري رهايش كر    ارزش تلفن   

  .شناسد جايي را نميگرسنه است و خورد  همان كسي كه قسم مي. جهت دخترش بودالنگو 



 ٤١

و كار اساسـي كننـد نـه    م كه مومنان خيرانديش و احساساتي، فكر      بدين جهت آورد  اين خاطره   

  ق   ناز آن بيزارند ) ع(و ائمه هدي) ص(اكرمو پيامبر خداوند در آن نيست كاري كه رضايت 

  

  رات شيرينخاط

و تلـخ   رجـوع   اربـاب   جانب  هاي گوناگون از       و تخلفها و تقلب     پيچيدهدر حقيقت موضوعات    

شـده بنظـر   به شيريني بوده يا منجر را كه شيرين    اي از خاطراتي      شمهاينك  . باشد  ميانگيز  مالل  

را از خـاطر شـريف      زنـگ كـدورت و مـالل        خـاطر شـده     انبساط  موجب  ... انشاءارساند تا     مي

مهم و بيـاد مانـدني از ايـن    خاطره ساله موسسه صدها و سه   سيدر امتداد تاريخ    د، اگرچه   بزداي

در حـد اختـصار     از اطالـه كـالم      ها محفوظ است لكن براي احتـراز          ها و حافظه    قبيل در پرونده  

  .گردد ميحضور تقديم از خروار مشتي اندكي از بسيار و 

)1 (  

موسسه وارد و با عجله اظهار نمودند كه منزل يك           در جلسه عمومي دو نفر از محققان ارجمند       

بـروز خطـر    و هر آن احتمـال      مي باشد   سقوط و ريزش    حال  خانواده تحت پوشش موسسه در      

بـه  قيمتـي   مهـم و    لـوازم   خـانواده را بـا      فرصـت   فوري و در اولين     شد هرچه   پيشنهاد  رود،    مي

تحقيـق  مسئولين شب آن گردد خطر رفع ساختمان وقت از منتقل نمايند تا در اسرع    رخانه  فمسا

منتقـل  بـه مـسافرخانه     روزي بـا اثاثيـه      كه چند   كنند    مياصرار  و هر چه    خانواده مي روند    پيش  

نكردنـد و بـه اطـاق       قبـول   جـوان   داشتن دختر   نمائيم بعلت   را ترميم   ها      اين شكستگي شويد تا   

و تمـام   م سـقوط    داديـ   ريزش مـي  اطاقي كه احتمال    و نصف شب    منتقل  نسبتاً سالم از دو اطاق      



 ٤٢

اول شـب   . ماندنـد   نفر زير آوار مـي    چند  موسسه نبود   اگر اقدام   كه  زير آوار ماند    و اثاثيه   اسباب  

ها استشهادنامه تنظـيم و خـود         تحقيق براي اتمام حجت، از سوپر ماركت و ساير همسايه         بخش  

  ق ن   هـ و  .   نكرديمشد قبول كردند كه به ما پيشنهاد تخليه موقت اهل خانه هم امضاء 

)2(  

كه روزي جواني به دفتر     كردند    دارند بيان مي  عزيزمان كه در موسسه مهم ديگر فعاليت         دوست  

پوشـش  گفت من از خـانواده تحـت        ندارم  شناسيد؟ گفتم در خاطر       ميآمد و پرسيد مرا     خيريه  

. تبيان داشـ  گفتگو  در ضمن   ام و     شدهپزشكي  اكنون موفق به اخذ دكتراي      هستم كه   اين خيريه   

زمينـي    در خانه ما از مـواد غـذايي فقـط دو سـيب            آنروز كه شما براي بررسي به خانه ما آمديد          

خـاطر  با فراغـت    كه  يافتيم  در نتيجه مساعدتهاي شما ما امكان       بود كه   كوچك و بزرگ موجود     

گفتند هستند افرادي كـه سـابقاً        ميهمان دوست عزيز    برسيم،  ادامه تحصيل داده به مدارج عاليه       

بـه موسـسه    اهـدائيهائي نيـز     . اند  شدهبودند و حال عالوه بر اينكه خودكفا        پوشش خيريه    تحت

نيـز اظهـار    حمايـت از مـستمندان      ضـمناً يكـي از اعـضاء        (پردازند    ميو مستمري   بطور قطعي   

مـدارج  خيريـه   اكنون بـا مـساعدت      پوشش موسسه هم    تحت  تعدادي از افراد    هستند  . دارند  مي

  ا  ذ    ك ا.) اند يجتاً بخود كفائي رسيدهعاليه علمي را طي و نت

)3(  

ماشـين هنگـام   تصادف  و در نتيجه    ساده بوده   كه كارگر    ايست    ابن علي، خانواده    عوندر منطقه    

سـاله  گردد و يك پسر هفت        زانو قطع مي  از ناحيه   راستش  عبور از عرض خيابان پاسداران پاي       

موارد اينگونه  و چه بسا در     بيند    تي مي سخهمسرش آسيب   خاصره  لگن  و  نمايد    در جا فوت مي   



 ٤٣

هم اگر آسـيب    ممكن است پاي ديگر     بانتظار اخذ خسارت    در مداوا   تاخير و مسامحه    در نتيجه   

راننـده ماشـين پيـدا      هرچند پس از سه ماه پرس و جـو          قطع گردد،   عفونت كرده منجر به     ديده  

قـانوني و رسـيدگي     ل  مراحـ پس از طي    قانوني است و قرار است      و جريان تحت پيگيري     شده  

خـانواده  فوت شده و قطع پاي پدر و آسيب ديدگي مـادر            از طرف اداره بيمه ديه فرزند       دادگاه  

اين موسسه از   كه به محض اطالع     به ذكر است    طول خواهد كشيد الزم     گردد ولي مدتي    جبران  

موسسه در منزل اجاري ايـن شـخص پـسر مـرده و مـصدوم،               تحقيق  مامورين  بالفاصله  فاجعه  

و در حـداقل زمـان      تالش مجدانه نمودنـد     نمودنش  تنظيم پرونده و آماده     و به مقدمات    حاضر  

ر و مادر خـانواده     دخاطر پ دائر و برقرار گرديد كه موجب آرامش        حقشان   نفري در    4مستمري  

از نظـر مـالي و   ايـن خيريـه   خيـري در كنـار   خـانم  در اين مـاجرا    نمايد كه     ميو اضافه   گرديد  

اجـاره  و صـميميت  صـداقت  و بـا كمـال   مبـادرت  خوشروئي خانواده با كمال    به اين   رسيدگي  

خيـر و انـسان دوسـت       اشـخاص   و اميـدواري    خوشـحالي   كه موجب   نمودند  منزلشان را تقبل    

احمر كـه   از طريق هالل    براي پدر خانواده    مصنوعي  و قرار است موسسه پاي      باشد    شهرمان مي 

  ا  ژ .   برگرددبسر كارش  او بتواند دوباره كافي دارد آماده نمايد تاتخصص در اين امر 

)4 (  

جـوان  است بدون شوهر و نان آور خانه و داراي يك دختر            اي بنام بانو زهره كه پيرزني         پرونده

شـد داراي   كرده بودند مراجعه    كمك و رسيدگي    تقاضاي  . باشد  ضعيف المزاج مي  كه مختصري   

گـاز و هـم تـامين       هم نياز بـه انـشعاب       كه  و بدون آشپزخانه    كوچك كه راهرو    يك باب اطاق    

52آشپزخانه  موسسه يكباب   و مساعي   داشتند با تالش    معاش  
51

/
انـشعاب   متري دائـر و خريـد        /



 ٤٤

و هم بـه     نفري هم به مادر و دختر        2مستمري  نمودن  پزي و دائر    راك  خوگاز و تهيه اجاق گاز      

   ژ   ا . باشد كننده بوده و ميبخش تحقيق خوشحال 

)5 (  

و در ايـن  اقدام به تشكيل خانواده نكـرده  نقص عضو در جواني رضا بعلت اي بنام آقاي    پرونده

درازكـش خوابيـده عمـرش را       در يك اطاق جداگانه خـواهرش دائمـاً بحـال           عمر بناچار   پايان  

شـود    مـي  ماه بعنوان تحقيق مجدد مراجعه       6كه هر   و احوالپرسي   نمايد كه بارسيدگي      ميسپري  

    ا  ژ.گردد ميمش خاطري نصيبمان آرا

)6(  

 سـاله بـاز   40مـددجو مـردي بـود    كرديم اي داشتم مراجعه      در خيابان عباسي پرونده    30/3/83 

و مدتهاسـت در بيمارسـتان      از ناحيـه سـر زخمـي        دعوا و نزاع    خريد از تراكتورسازي و در اثر       

مـوروثي  خانـه   ده و سـاكن     بوبه الكل هميشه مست     كم درآمدي و اعتياد     و در اثر    تحت درمان   

عـين دسـته    ساله همگـي  20و  16، 11، 9، 3 دختر 5و داراي بدست وراث حكم تخليه  پدر و   

  غم گرفته در گوشه منزل زانوي و افسرده و غمگين خيلي پژمرده گل زيبا ولي 

  ها، مادرتان كجاست؟ سئوال از بچه

  .ه استدر حال طالق در دادگااز ما جدا شده  سال است 5/2مادرمان 

  آيد؟ به ديدن شما ميآيا مادرتان : س

  كرج با مادربزرگ و پدر بزرگمان استنه در هشتگرد : ج

  ايد؟ آيا او را اصالً نديده: س



 ٤٥

است و امروز ايـن بچـه مـادرش را          ماهه بود گذاشته و رفته       8از زماني كه خواهر كوچكم      : ج

  شايد نشناسد

  كند؟ چه كسي از شما نگهداري مي: س

رسد تا چـه      بخودش مي بسختي  زن پير از كار افتاده      مادربزرگ  رسد،    زرگ، او به ما مي    مادرب: ج

  داشتند  ميرا خيلي دوست خواندند همديگر  همه درس ميها دخترها  رسد به بچه

  ها رفته است؟ چرا مادر بچه: از مادربزرگسئوال 

بـار بـا    چنـدين    شناسـد،   نمـي كنـد و كـسي را         كه دعوا مي  خوري پسرم   مشروب  آقا بخاطر   : ج

از و مكـرر    . و رفتـه اسـت    هـا را گذاشـته        مادرشان بچه ها اختالف پيش آمده       بچهخانواده مادر   

  .خواهند طالق ميهمه خانواده زن فقط آيد  طرف اين و آن وساطت شده ولي نمي

  كند؟ چه كار ميپسرتان : س

را سـاختمان كنـد و   نجا و يك قطعه زمين در اين محل خريده كه آ      بازخريد  قبالً از كارخانه    : ج

 ها مانده اند بـه اميدخـدا        بچه. اوستكرد حاال مشروبخوري مانع از كاركردن         در نانوائي كار مي   

ها كه چه كـاري انجـام         بچهدر مورد اين    مشورت كرديم    و  هـ  آقاي  گر با همراهم    بنده تحقيق   

هـا بـه    عمو و دائي بچـه يك ما بمنزله و سامان بدهيم؟  رسخانواده امور ه و بياري خدا ب  دهيم؟  

هـا    گفتند ما مادرمان را مي خواهيم بچـه       همگي  خواهيد مادرتان به خانه برگردد؟        مي يمآنها گفت 

بـه گريـه افتادنـد شـاد     شان درخشيد بزرگهـا  بارقه اميد در چهره  شادماني يك لحظه    در حالت   

هـر وقـت    طوريكـه   كنيـد ب  همكـاري   با ما   بايد  شما و هم مادربزرگتان     هم  ها    بچه: شدند گفتيم 

تهديـد كنيـد كـه بـه        در حال مستي به خانه آمد در را باز نكنيد هر وقت مشروب آورد               پدرتان  



 ٤٦

به شما اگر قول بدهي كه مشروب را ترك كني    ها گفتيم،     به پدر بچه  و ما   . كنيم  خبر مي كالنتري  

ولـي  زمـين را سـاختمان كنيـد        كنـيم     مـي و مـساعدت    آوريم    را بخانه مي   نهمسرتاكمك كرده   

هـا مراقـب      اين تمـام بچـه    و بعد از    اي    كني كه مشروب را ترك كرده     بشرطها و شروطها، ثابت     

كـردي مـا در     اگر خودت را اصالح     . خواهند نمود به ما گزارش    حال شما بوده و از وضع شما        

شـد و يـك       بهتر مـي  ها    پدر و بچه  روز بروز وضع    كرد،  الزم را خواهيم    خدمت شما بوده اقدام     

نمـرات  اگـر در امتحانـات      هـا گفتـيم       به بچه تعطيالت  زديم نزديك     ان به آنها سر مي    روز در مي  

بـود ثانيـه   عجيبـي  اوضـاع  كنيد، ثابت  مادرتان  لياقت خود را بديدار     توانيد    ميبهتري را بياوريد    

بـسر آمـد و     ايـن روزهـا     پيـد، بـاالخره     ت ميشد دلها به انتظار       و روزها تمام نمي   شد    شماري مي 

 قرار شد فردا    و هـ   آقاي  عيد بود با    ها    هم براي ما و هم بچه     نمايان گرديد آنروز    ابي  طليعه كامي 

ها و پدرشان آمدند و سـر كوچـه           صبح رفتيم بچه  كنيم،  حركت  كرج  روز بطرف هشتگرد    صبح  

مفلـوك  يك خـانواده   و نجات   و بطرف سعادت    سرنوشت  به اميد خدا پيش بسوي      سوار شدند   

 شود بيان كرد؟ بما عمـو       مگر مي بودند  ها و پدرشان خوشحال       بچهخدايا چقدر   و نگون بخت،    

ايم، بـين   نخوابيدهاست از فرط شادماني و چشم انتظاري    كردند چند شب      و اظهار مي  مي گفتند   

سـاعت  تا اينكه   پريدند    ميها عين آهوان اين طرف و آن طرف           كرد بچه   ميماشين توقف   راه كه   

رسـيديم دم در و زنـگ       شناخت    چه ها منزل پدر زن را مي      پدر ب . رسيديمعصر به هشتگرد     5/6

هـا   بچهكرد ولي در را باز نكردند،  ميبود پدر بزرگشان از پنجره نگاه   به پنجرهو نگاهمان   زديم  

در بـاز نـشد، مطمـئن       گفتيم نه   ما را دوست نمي دارد،      پدر بزرگ   شده و گفتند    خيلي ناراحت   

، چـون اخـتالف     گـردد   نند و اين هم به گذشـته بـر مـي          ك  بوديم در منزل هستند لكن درباز نمي      



 ٤٧

تامل بساط خود را بـراي      اي    پس از لحظه   خانوادگي پرده كينه توزي روي دوستي ها مي كشد،        

صحنه از باال   و مشغول صرف غذا شديم و اين        جلو ساختمان پهن كرديم     غذا در فضاي    صرف  

امـان از  كننـد   ها نگاه مـي  م از الي پردهديدي گاهي ميخنديديم  ها مي بخوبي نمايان بود و با بچه 

دانـستيم    كرديم و مي    گرفتيم و بازي مي     پرانديم و مي    و مي داشتيم    دست بچه كوچك او را بر مي      

ساختيم طاقت بياورند نيم ساعت ديگـر دربـاز شـد           كه مهيا   توانند در مقابل اين صحنه        كه نمي 

صـدا كـردم و     رد شد ايشان را بنـام       ها    چهها از كنار ب     مثل غريبه در حالت بي اعتنائي     پدربزرگ  

و دلـي بـاز بـه ايـن دختـر      محبت چشم نكني ولي با    و اعتنائي   حق داري كه مرا نشناسي      گفتم  

پـدر  مرتبـه   يـك   بودنـد   آمـده   و  ميان به جل  در اين   ها    بچهميشناسي؟  كن آيا اينها را     ه  انگها      بچه

شدند ما هـم    عوض  همگي  نها، ايشان   آو بوسيدن   كردن  ها را بغل      زد زير گريه و بچه    بزرگشان  

بعـد از مـدتي بخـود       سـاختم     مـي را مجسم   صحنه  من قبالً اين    كرديم خدايا چه شد؟       ميگريه  

آمدنـد  سراغ ما   بعد به   ديديم    را مي و عشق خدائي    محبت  بوديم  گر    نظارهو ما هم از كنار      آمدند  

  ايد؟  و از كجا آمدههستيد  كي پرسيدند

ايـن  ايـم     آمـده مردم اسـت    تبريز كه خدمتگزار    از مستمندان   ه حمايت   گفتيم ما از موسسه خيري    

ايـن كـار را آمـاده      مادري هستند كه ما مقدمه      ق و عاطفه    عشنيستند ولي نيازمند    ها مستمند     بچه

بـود عـصر آنـروز پـدر        و بي خبر    برنگشته   مادرشان در خانه نبود و سركار بود و هنوز           .كرديم

اعضاء خانواده مايل بودند چنـد      ق دخترم كه هم خودم و هم        كرد پرونده طال    ميبزرگ تعريف   

بخانـه شـديم بـا      مـا دعـوت     دختر روي شوهرش را نبينـد       يافت تا     روز ديگر آماده و انجام مي     

اصـرار كردنـد    ر چـه    رسيم ه   ها خدمت مي    با بچه صبح  اجازه بدهيد فردا    گفتيم  مشورت رفيقم   



 ٤٨

به منزل آمـديم و     ن  ها و پدرشا    بچه باو فردا صبح    هتل رفتيم   ها را برداشته به       نكرديم بچه قبول  

شد و ميل داشتيم كه همه حضور داشته باشـند          هم اكنون تمام فاميلها جمع خواهند       دانستيم    مي

بيـرون رانـده و     را از در خانه     ه واداريم و شيطان     فبتوانيم دلها را به محبت و عاط      ا  خدتا بلطف   

چـه  قتي در را باز كردند همه منتظر بودند خـدايا           وشود،  و جايگزين   رحمت الهي سايه افكنده     

كننـد عـصر كـه بـه همـديگر           هـا جـدا مـي       گوسفندها را از بره   پيش آمد همانطور كه     اي    صحنه

پدر و مادر در    ها بسوي هم دويدند و        اين مادر و بچه   . روند  هم مي كنان به سوي    بع    بعرسند    مي

  تعاقب آنها 

  يارانروز وصال خيزد كز سنگ ناله   يم چون ابر در بهاران ربگذار تا بگ

. شـود   جاري مـي  اشك از چشمانم    رسم بي اختيار      ميرا  به اين قسمت از ماج    نگارنده هر وقت    

كرديم به اهل خانـه گفتـيم       را تعريف   علت اين اقدام    ما برنامه خود و     عادي شد   بعد كه اوضاع    

و آمدنـد   با دسـت خـالي      كه سابق بعنوان وساطت     آمديم ولي نه مثل افرادي       به خدمت شما     ما

انتقال خواهـد داد    بنام همسرش   يك قطعه زمين دارد كه نصف آنرا        ها    پدر بچه نكردند،  اصالح  

هـا قـول داده كـه        پدر بچه و همكاري خواهيم نمود     ساخت آن مساعدت    به هزينه   ... و ما انشاءا  

كـه مـادر    رطي  بـه شـ   كنيم    فراهم مي  ايشان   راي و كاري آبرومندانه ب    مشروب نزند؛ ديگر لب به    

كـه  از مـا قـول گرفتنـد        مادربزرگ  و  پدر بزرگ   . از خانه رفته برگردد    سال است    5/2ها كه     بچه

ما فـرداي   . ها به تبريز بيايد     مادر بچه زودتر  و هرچه   زير نظر ما    البته  د  تمام اين كارها انجام پذير    

را بـه خانـه     در  مـا بـوديم خالصـه     مرتب در تمـاس     هشتگرد  م و با تلفن     تبريز برگشتي به  آنروز  

نـصف  رازي كاري مهيا شـد      ها در بيمارستان      دكتر خ براي پدر بچه    آورديم و با همكاري آقاي      



 ٤٩

هزينـه  ن  جهت ساخت سـاختما   هزار تومان   پانصد  يافت و موسسه    ها انتقال     بنام مادر بچه  زمين  

خدا حال به لطف    خير اهدا شد    هم از اشخاص    و مبلغي   خواري را ترك كرد     كرد پدر مشروب    

را شـوهر   كنند و يك دخترش       زندگي مي و محبت   با عاطفه   ها در كنار همديگر       بچهپدر و مادر    

  .هم داديم و رفتداديم و جهيزيه 

بـرين بـه    در بهـشت    را در عـالم آخـرت       ايـن موسـسه      بنيانگزاراناز خداوند منان خواستاريم     

   و   هـ   ب ر   . سازدعظام مفتخر انبياء همسايگي 

)7 (   

يكي سـالم   كه اولي و سومي و چهارمي معلول بودند فقط          دختر  نفري داراي چهار    خانواه شش   

آوردنـد، الزم بـه ذكـر         پدر و مادر با سطل آب مي      فرسا است   كه جداً نگهداري آنها طاقت      بود  

آب شـهري   موسـسه از نعمـت      به همـت    بچه معلول نياز بيشتري به آب دارد باالخره         است كه   

  ا  ژ.  شود ميبرطرف و نيازها الزم تكميل  هر نواقص معمول موسسهو طبق مند  بهره

)8 (  

عرصـه و   برد محل سكونت      مياندام است كه از ناحيه كليه رنج         ساله الغر    40جوان  مدد جوي   

52 متر مربع با يك اطاق       30اعياني كالً   
1
/

و حمام و از نبـود بهداشـت   خانه فاقد آشپزخانه متر، 

و از  حيـاط بـدون شيـشه       بار و چندش آور بود، درب دستـشوئي         حياط نفرت    ورود به خانه و   

 نفـر بودنـد زن و   10خـانواده  افـراد  كه توالت بدون درب اسـت     بود انگار   پوسيده  طرف پايين   

كه كامالً نانجيـب     ساله   12بود و پسر    بزرگش  دختر   ساله كه    16ها از چند ماهه تا        شوهر و بچه  

گفـت  مـذاكره شـد     مـورد درآمـد     خانواده در    بود، با پدر     هي كرد و باقيچي بازوي مادر را زخم     



 ٥٠

اورم و در خانـه      آ مـي بعـضاً دوچرخـه     بار در بيمارسـتان     شدن چندين   و بستري   بعلت بيماري   

بـشقاب،  و  و چند قاشق    و يك پي نيك     زودپز  داشت و يك    در خانه   كنم يك يخچال      تعمير مي 

52ق  كه همان اطا  كردند    و پز مي  پخت  و آنها در اطاق     
4
/

قـد  قد و نـيم      متر بود با آن همه بچه        

بار بـود   فالكت  آنها در اطاق    منزل و جداً استراحت      تا به    داشتشباهت  كه بيشتر به كودكستان     

گاز هـم   از انشعاب   سازد،    سوزد و مي    در آنجا مي  كه چگونه   دلمان بيشتر به خانم خانه سوخت       

گـاز و   در آمـده بـه لولـه كـشي          از مـستمندان    وشش حمايـت    پاين خانواده تحت    نبود،  خبري  

  .گرديدهاي ديگر خانه اقدام  آن و هزينهانشعاب 

)9 (  

در يك  نموديم  به محل مراجعه    جهيزيه  پرونده   براي تحقيق    83سال  زمستان  )  موسسه 4منطقه  (

 6ه  زن و شـوهر جـوان بـا بچـ         متري   2×3ديگر در ابعاد    اطاق  نفري و در     3يك خانواده   اطاق  

كـردن  بـراي گـرم   تا آنجا كـه  بودند، ملزومات زندگي و فاقد  كفاش بودمددجو شاگرد   ماهه و   

از رفـت    مـي  بچـه    بـراي احتمـال خطـر     روشن بود كه هر لحظه      گازي  كوچك  يك پلوپز   اطاق  

بودم مادرم در اثر ضرب و شـتم پـدرم          وقتي بچه   گفت  را جويا شديم،    مددجو علت اين وضع     

مـادري محـروم    كودكي از محبت     و از سنين     )ترديد از ما است   (نموده  خودكشي  كرده يا   فوت  

مـرا زيـاد    كرده كه مادر نـاتني      اهر ازدواج   تحويل داد در شهرستان     شدم پدرم مرا به پدربزرگم      

اين پسر  بودم تا با    از سرم كوتاه شد در منزل پدربزرگم        هم اينگونه   پدري  كرد و سايه      اذيت مي 

و در اين مـدت     . يك بار نيز به من سر نزده است       و پدرم   كردم  ج  و ازدوا آشنا شدم   ) شوهرش(

مـن ناچـار    زد و از خانـه بيـرونم كـرد          كتكم  پدر بزرگم   اند شبي     جهيزيه هم برايم آماده نكرده    



 ٥١

اتفاقاً مهربـان بودنـد     از من نخواستند    ماجرا را بازگو نمودم آنها جهيزيه       رفته  بخانه پدر شوهرم    

اي به اين اسـم نـدارم مـا           من نوه تماس گرفتم گفت    گ  عروسم    ربا پدربز گفت    پدر شوهرم مي  

با تنـدي   نموديم  مختصر جهيزيه   تماس و درخواست    عروس  نيز از طرف موسسه با پدر بزرگ        

و چنـد بـشقاب و      بجز لحاف و چند تا قاشق       است كه از لوازم زندگي      و گفتني   جواب رد داد،    

را در محـدوده    لـوازم اوليـه     ت مستمندان   موسسه حماي حتي پتو هم نداشت خوشبختانه      قابلمه  

شـمعداني   آئينه   ،تحويل داد يك فرد با ايمان دلسوزي      باين خانواده مستحق    زيه غير شهري    يجه

موسسه را  تقديمي  و ديدم كه بخاري     ريخت    اشك مي اشتياق  كه از فرط    بخشيد  خانواده  به اين   

را بجا  بيده بود و حمد خداوند      خواكنار بخاري   و بچه خردسالي هم     اند اطاق گرم      روشن نموده 

  ب  ر.  مسرور كرده استو اسباب خانگي جوان را با جهيزيه يك زن كه اين موسسه آورديم 
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كارگر يـك    سال پيش    9كه مددجو   ) موسسه 4منطقه  (از  اي داشتيم     پرونده 84فروردين  بيستم   

و بـار  بود كه بار اول انگـشتان پـا   آهن به پايش افتاده اثر اينكه  كه بر   .....  بزرگ دولتي   سازمان  

بعلـت  بعـدها  اسـت  گرديـده   قطع  عمل جراحي   تحت  باالتر و بار سوم از ناحيه زانو        ي  مدوم ك 

شخصي مددجو  . نموده بودند اخراج  ديگر  و عناوين   بدون بيمه   ايشانرا  با كارفرما   اختالف  بروز  

هـر  فرزند و همسر ي سه و دارامسكن شخصي و بدون نشين اجاره باشد  ميغيور و نيز تنومند     

داشـت ديگـر      مـي اظهـار   متقاضـي   انـد،     كردهخانه هزينه   بيمار و معيشت    به مداواي   چه داشتند   

ام  ماندهديگر در كار خود عاجر    . كنند  ميمسخره  اي بسا مرا     ندارند و ها از من حرف شنوي        بچه

فرشبافي از  دستگاهبراي همسرش يك    بكار شده   خدا دست   ما بياري   خودكشي كنم،   خواهم    مي
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را تحـت   منزل ايـشان    و از نظر اجاره بهاي      شود،  مشغول  تا در خانه    نموديم  مهيا  طرف موسسه   

را ايـشان   بنـده پرونـده     زماني نيـست    شده كم   كه او اخراج     سال   9. قرار داديم حمايت  پوشش  

كه بايد پيش خـدا و  يك تقاضا دارم خود گفتم رفتم پس از معرفي     و پيش كارفرمايش    برداشتم  

 نـد گفتبعـرض برسـانم   خواهيـد   اگر مـي  ،بس محرمانهمحفوظ بماند و سري است    شما و بنده    

شـد قبـول    خواهيد  مواجه  با مسئوليت   كنم با تكليف شرعي توام      بيان   كردم اگر    عرضد  يبفرماي

و عرض كـردم حـاج آقـا ايـن          گذاشتم  را پيش ايشان    پرونده مددجو   ، سپس   داريد؟ گفتند بلي  

پوشـش حمايـت    افتاده و تحـت     باين روزگار   كار كرده و حاال     شما   سال براي    9مدت  شخص  

شما از درختان بهتـرين     . كه فرموده بودند  ياد گرفته بودم    اين موسسه در آمده و مثلي از استادم         

نيـستند را   را كه مورد قبـول كـسي        ضايعات  و  و ما ميوه هاي كال و نارس        ها را مي چينيد       ميوه

در ايشان موثر شـد     خداوندي اين طرز بيان     كنيم و به لطف       يپيش آري م  و باصطالح   چينيم    مي

زدند به موسسه زنگ    بعد از چند روز     بعمل آيد،   هيئت مديره مذاكره    اجازه بدهيد با    و فرمودند   

بـراي مـن    اين روز   . مشغول شود كار مناسبي در آن تشكيالت      مزبور بيايد و به يك      كه شخص   

خدايا توئي كـه شـب را روز و روز را شـب و              ه،  پروندبه خانواده صاحب    عيد است چه برسد     

و را بـه اشـك شـوق        مالل و غـم     هاي  كاش اكني خداوند   را بروي بندگانت باز مي    درهاي بسته   

  .توستكردن از الطاف شادي مبدل 
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پـشت بيمارسـتان    بـه نـشاني     اي داشـتيم      پرونـده )  موسـسه  7منطقـه   (در   83مهر مـاه    پانزدهم  

كرديم كه در اثر بيمـاري      را در حالي شناسائي     مددجو  مراجعه و   قيق  جهت تح ) ع(اميرالمومنين
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بود كه پزشـكان او را      تدريج به مواد مخدر روي آورده بود و شغل ايشان كفاشي            شديد سل به    

او را از شغل دانستند  و اينگونه بيماريها مضر و خطرناك مي    كه براي او    از استشمام بوي چسب     

توان پرداخت    كه  ره نشين و بدون مسكن شخصي       ابيكار بود و اج   مدتها  . خود منع نموده بودند   

بـروز نمـوده و همـسرش    نتيجتاً طبق معمول در بـين خـانواده اخـتالف         اجاره خانه را نداشتند     

قبـول  يـك از اقـوام و آشـنايان         مـددجو را هـيچ      شـود ايـن       راهي خانه پدر مي   دو بچه   بهمراه  

او بعلـت   بهر حـال     -بي وفايش غدار و ابناء    وزگار  اين است شيوه ر   دادند    و راه نمي  كردند    نمي

كـه مـا از طـرف موسـسه او را           حالت بود   مشرف بموت بود در اين      به ترياك   بيماري و اعتياد    

و خـدا را خـوش      روانيـست   شـوهرتان   شديم كه با ايـن وضـع        و به همسرش متذكر     دريافتيم  

امكـان  تا حد   برگرد و ماهم    دگي  كني و بروي شما به خانه و زن       آيد كه او را اين چنين رها          نمي

و دو  اول همـسر    ما در وهله    . كنيم  ميو در رفع آنها تالش      خدا مشكالت شما را بررسي      بياري  

مـواد  فـوري   و تهيـه    افتـاده   عقـب   هاي    اجارهمنزل اجاري آورده و با پرداخت       را به همين    بچه  

اري وي و بـا   بيمـ متخـصص   پزشـك   بيمـار بـه يـك       معرفي  و  وجه نقد   مبلغي  و تقديم   غذائي  

بـه  نابـابش  او كـه كـسي از دوسـتان    گـرفتن  و زير نظر منزل ماهانه و اجاره پرداخت مستمري   

مـا در عـرض     تشويق و تذكر    تهديد از طرف خانواده و      نكند و با كمي     رفت و آمد    اش    خانواده

كـه  برسـانيم  و به موقعيتي بدهيم را سر و سامان     همان خانواده از هم پاشيده      ماه توانستيم   شش  

جـواني  و بركـت   آماده شوند و در سـايه الطـاف خداونـدي و بـه يمـن            مناسبكاري  به انجام   

ه نمودند و كارفرمايش ب   استخدام  در يكي از شركتهاي راه سازي        راموسسه وي   بوسيله كاريابي   

ما خـدمتگزاران موسـسه در اولـين روزي    . ما قول داده كه ايشان را در اولين فرصت بيمه نمايد       
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همان منـزل و    به منزلشان رفتيم خدا شاهد است اين خانه و اين خانواده            . ر برگشته بود  كه از كا  

و شـادي   كرد    را حس مي  واقعي  بود واقعاً انسان عيد     در اين خانه عيد     قبلي نبود،   همان خانواده   

دوبـاره  شده تا مالل و غم را گرفته خانه از نور عشق و صفا روشن شده بود قرار            و شوق جاي    

.  شـود بايگاني  پرونده  مي شوند   و بعداً كه خودكفا     خانواده مساعدت    روال قبلي به اين      با همان 

  ا   ل   ب  ر 
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در ...... از زحماتي كه جناب   تشكر  جهت  بود كه   خدائي  شايد اصالً يك برنامه ساخت      دانم    نمي

ه بـه   موسـس از خـدمات    تا صـحبت    زرگري ايشان رفتم    بودند به مغازه    كشيده  مستمندي  مورد  

و رانده از هر جايي، حـضور       اي، مايوس و نااميد       كه دردمندي، فالكت زده   ينغافل از ا  .  آمد  ميان

  ...هركسي آدمي، كسي داردندارد، است امكان  غباز كرد؛ درودهان دارند كه يك دفعه 

در حالي  كني    ميقضاوت  چرا  ! گفتم آقا . ديدماش    را در چهره  كالم فالكت   نگاه كردم و در يك      

و نيازمنـد   كـه آبرومنـد     دريافتم  ... اي  با اشاره .... دروغ است باز همان كلمات    ! نداري؟ اطالع   كه

كار كنـد  تواند  نميو جسماني شديد بينائي فعالً در اثر ضعف     و  است قبالً نقاش ساختمان بوده      

كـه از طـرف موسـسه       سـختي قبوالنـديم     به صورت   . شود  اي سه روز دياليز مي      همسرش هفته 

مراحـل مختلـف   . پـذيرفت بود بـاالخره  و مايوس  ميد  اناخيلي   . تشكيل دهيم برايش  ي  ا  پرونده

منطقه محقق  ........ ه مربوط به گروه ما باشد به آقاي       نبودند ك اي    در منطقه . گرفتمقدماتي انجام   

نـاگوار  وضع گفتند الزم به بنده بعد از تحقيقات   محترم  محقق  . كه پرونده اورژانسي است   گفتم  
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تا اينكه   فتندرموسسه قرار گ  ش  شحق تحت پو  توست به هر حال به لطف       تصور  راتر از   فالني ف 

  .است......... كه آقايكردم و ديدم سرباال . دادمدتي بعد در بازار به من سالم 

بهبـود يافتـه    ن كمـي    وضـعتا نـي   فالكردم  سوال  . شده بود عوض  اش    را قسم كه قيافه   مقدسات  

ما گوشـت   مگر ساليان سال    . خيلي زياد گويي كمي؟     مي هچ: خيلي عجيب گفت  با لحن   است؟  

 كرا نشان داد كه موسسه به من داده اسـت اشـ           ها و كفشهايش    سكودكان لبا و مثل   چشيديم    مي

و تالش گران موسـسه     گزاران  بربنيان  دل و از صميم قلب      و با خلوص    چكيد  از ديدگانم   شوق  

  ق  ن.   شدمرا خواستار الهي و رحمت مغفرت 

                

  و بركاتهو رحمه اهللا عليكم والسالم                        
  84ارديبهشت                              

  تبريزاز مستمندان حمايت موسسه خيريه روابط عمومي                     
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  به مالك اشتر ) ع(حضرت عليفرمايش 

ـ براي رسيدگي به وضع و حال       و فروتن است    ترسد    امين خود را كه از خدا مي       تـا  ان بگمـار    آن

  .را بتوخبردهدو حال و امورشان چگونگي وضع 

  )مصروالي ( اشتر به  مالك) ع(عليضرت حقسمتي از نامه 

  اند كه ضمناً دستور تحقيق و گزارش از وضع نيازمندان را صادر فرموده

از رسـيدگي   را  ثـروت تـو     رياست  مستي  پس مبادا   . همه آنان را بر عهده داري      و تو مسئوليت    

حـق پـيش پـا افتـاده        گرفتن  مهم از ناديده    به كارهاي    باز دارد، كه يقيناً به دليل پرداختن         بدانها

  .معذور نباشي

كـه  كـار آنـان     مـيفكن و بـه      بر پيـشاني    چين  و در برابرشان    بر مگردان   را از آنان    پس توجهت   

اي كـن و بـر    رسـيدگي   دلجويانـه   خـرد،   ها خوارند و نزد مردان        دستشان به تو نرسد و در ديده      

كـساني را برگمـار تـا       انـد     فـروتن كـه خـدا تـرس و        مورد اعتمادت   از ياران   احوالشان  بررسي  

  .دهندتو گزارش را به كارهاشان 


