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بار دیگر زندگی
رفع تصرف از شیرخوارگاه هالل احمر مشهد پس از 11 سال

 ]راضیه زرگری[ مخروبه ای است که قصه کم ندارد، الیه ای عمیق از خاک روی همه 
چیز  نشسته، درهای شکسته و پنجره های از قاب کنده شده، کمد های نیمه باز، میز و 
صندلی های  کهنه، تخت های حصاردار ردیفی، اسباب بازی های رنگ و رو رفته گوشه و 
کنار اتاق ها،  نقاشی هایی که هنوز با نظم روی دیوار است و حیاطی بزرگ بلعیده شده با 
علف های هرز بسیار،  همه حرف های زیادی برای گفتن دارند. هنوز هم می توان صدای خنده 
و بازی بچه های  شیرخوارگاه شهید هاشمی نژاد هالل احمر مشهد را از میان اثاث شکسته و 
پرده های پاره شده  شنید. صدای شهال که تنها سرپرست او مادربزرگ پیرش بود و از آینده 
نامعلومی می ترسید که  در انتظارش بود. آرزویش این بود که بتواند پیش مادربزرگش برگردد 
و عروس شود. یا صدای  حمید که مادرش از سر ناتوانی او را سر راه گذاشته بود. خدا خدا 
می کرد خانواده ای پیدا شود و  سرپرستی اش را قبول کند؛ اما نشد و  شیرخوارگاه هالل احمر 
تا  هجده سالگی خانه اش بود و بعد  از آن خودش توانست زندگی اش را بسازد. صدای زندگی 
را هنوز هم می توان از میان خرابه ها  شنید؛ دست نوشته های کودکان شیرخوارگاه البه الی 
وسایل شکسته بنای نیمه خراب  پیداست. آسیب هایی که به ساختمان ها وارد شده 
گویای خشم متصرفان غیرقانونی آن از اجرای  عدالت است در زمانی که مجبور به تحویل این 
بنا شدند. کسانی که تا می توانستند از بیخ و بن  خراب کرده و بردند. اما صدای حیات خاموش 
نشده، حتی در وضع دلگیر و غم زده یکی از  شیرخوارگاه های قدیمی مشهد که در سال 1305 
ساخته شده و از سال 60 با مدیریت هالل  احمر استان خانه حدود 350 کودک بی سرپرست 
بوده است؛ کودکانی که بیشتر آنها رها می شدند تا سرنوشت شان را دیگران رقم بزنند. 
امان از دست روزگار که بچه های  این شیرخوارگاه بزرگ و مجهز را از هم جدا کرد و اداره این 
مرکز را به افرادی سپرد که  قصدشان تاراج بود؛ باالخره بعد از 11 سال پیگیری مستمر قانون 
به فریاد رسید و  شیرخوارگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به مالک اصلی اش یعنی جمعیت 
هالل احمر خراسان  رضوی بازگشت تا بعد از بازسازی و احیای این مرکز بزرگ، بار دیگر صدای 

زندگی، صدای بازی  و صدای آرزوهای تمام نشدنی بچه های بی سرپرست بلند شود. 
شیرخوارگاه قصه عجیبی دارد، قصه ای که دارای ارزش روایت های عمیق در قالب کتاب 
یا فیلم است. یک سال بعد از تأسیس جمعیت شیر و خورشید مشهد در سال 130۴، مرکزی 
به نام  داراالیتام در شهر افتتاح شد که بعد از مدتی نامش شد خانه کودک و در نهایت در 
دهه 60  با  تغییر و جا به جایی به محل فعلی، به »شیرخوارگاه شهیدهاشمی نژاد هالل احمر« 
 تغییر نام داد. فلسفه اینکه چرا جمعیت هالل احمر مرکزی داشته تا از کودکان یتیم نگهداری 
کند، به وظایف ذاتی این نهاد در حمایت از آسیب دیدگان حوادث و کودکان بی  سرپرست 
شده در بحران ها برمی گردد. 11 سال قبل، مدیرعامل وقت جمعیت هالل احمر  خراسان 
بزرگ به بهانه  اداره یک موسسه خیریه، این بنای بزرگ را در ابتدای بلوار شاهد با مساحت 
بیش از   1۴ هزار متر مربع زمین و بنا، امکانات بسیار عالی مثل تجهیزات دندانپزشکی، 
کتابخانه بزرگ،  بخش های مختلف بازی، ورزش و  آموزش کودکان و حتی تعدادی خودرو 
به صورت غیرقانونی  تصرف کرد. کاری که در پوشش مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست به نام   »خیریه شکوفه های ایمان« با تنها 1۴کودک یتیم و بی سرپرست در این 
فضای گسترده انجام  شد. مدیر یادشده با انجام مکاتبات غیرقانونی با اداره ثبت اسناد و 
امالک استان، این مکان را  تصرف کرد و برای مدت بیش از 11سال، بنایی که ظرفیت نگهداری 

بیش  از 100کودک را  داشت، به صورت غیرقانونی دراختیار گرفت .

سابقه فعالیت نگهداری از ایتام
 »مجتمع پرورشی شیرخوارگاه شهید هاشمی نژاد همزمان با جنگ تحمیلی با ادغام 
خانه کودک  و شیرخوارگاه قدیم هالل از سال 60 در مکان فعلی شروع به کار کرد. 350 کودک 
بین سن  خردسالی تا چهارده سالگی که یک سوم آنها معلوالن جسمی و ذهنی بودند، 

سال ها در این مجتمع  در سایه چترخدمت فداکارانه پرسنل متخصص رشد کردند و هر 
کدام به نحوی سرنوشت  خود را رقم زدند. برخی از آنها به دانشگاه رفتند و تخصص های 
حرفه ای آموختند، بسیاری  ازدواج کردند و خانواده ای تشکیل دادند که سال ها از داشتنش 
محروم بودند.« اینها توضیحات  معاون داوطلبان هالل احمر خراسان بزرگ در دهه70  است 
در مراسمی که روز چهارشنبه  چهارم تیرماه به مناسبت رفع تصرف این مرکز برگزار شد. کاظم 
غالمی گفت: »مرکز قبل از تصرف غیرقانونی اینجا مجتمعی بسیار مشهور و بنام در شهر، 
استان، کشور  و حتی خارج از کشور شده بود؛ به طوری که بسیاری از خیرین داخل و خارج 
حمایت های مالی  بسیار گسترده ای برای توسعه آن انجام می دادند و طی سال ها فعالیت 
شاهد نذرهای بسیاری  برای نشاندن لبخند شادی بر صورت کودکان شیرخوارگاه بودیم.« 
معاون داوطلبان هالل احمر  خراسان بزرگ با بیان اینکه کودکان این مجموعه به واسطه 
ارتباط هایی که با دانشگاه و  استادان برقرار شده بود، از نظر تحصیلی و علمی رشد باالیی 
داشتند و بسیاری از آنان هم اکنون در  جایگاه های علمی باال قرار دارند و فعالیت می کنند، 
گفت: »در سال 13۸۲ که برای  مأموریتی به خارج از کشور اعزام شده بودم، خبری تأسف بار 
شنیدم مبنی بر اینکه این مجموعه تعطیل  شده. روزهای باشکوه و پر انرژی اینجا را دیده ام 
و امروز دیدن این خرابه برایم  دردآور است. اما بسیار خوشحالم این مرکز دوباره به جمعیت 
هالل احمر بازگشته و امیدوارم در  آینده نزدیک شاهد احیای دوباره و بلند شدن صدای 

بچه ها در این مجتمع باشیم.« 

گامی مهم برای حفاظت و صیانت از بیت المال با حمایت دستگاه قضا
فعالیت این مجموعه در سایه پرچم سرخ و سفید هالل احمر و با حمایت بی چون 
و چرای  خیرین داخل و خارج از کشور یکی از برگ های زرین اقدامات انسان دوستانه در 
جمعیت هالل  احمر خراسان رضوی به حساب می آید. بازپس گیری شیرخوارگاه جمعیت 
هالل احمر واقع در  ابتدای بلوار شاهد مشهد با حدود 1۴ هزار متر مربع زمین و بنا، در 
مراسمی با حضور خبرنگاران  رسانه های جمعی و در قالب یک نشست با حضور مدیران 
و روسای جمعیت هالل احمر خراسان  رضوی، اداره کل بهزیستی این استان و جانشین 
معاون دادستان مشهد در محل این ساختمان  تقریبا مخروبه و نیازمند نوسازی و بازسازی 
انجام شد. این رویداد درحالی بود که گزارش  سازمان بازرسی استان و پیگیری جمعیت 
هالل احمر باعث شد با طی شدن مراحل قانونی و  صدور حکم اولیه و نهایی، این مجموعه 
به بیت المال بازگردد و پس از 11 سال گامی مهم برای حفاظت و صیانت از بیت المال و حفظ 
حقوق عامه با حمایت دستگاه قضا انجام شود. در  حال حاضر از مجتمع، مخروبه ای بیشتر 
باقی نمانده و شیرخوارگاه مشهد برای رسیدن به  روزهای طالیی اش، یعنی روزهایی که 
به عنوان یکی از معتبرترین شیرخوارگاه های کشور از آن  یاد می شد، نیاز به توجه و همتی 

جدی و پیگیرانه دارد.  

بازپس گیری و تعیین تکلیف صدور سندمالکیت برای هالل احمر
تصرف شیرخوارگاه چرا و چگونه؟ مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
دراین باره  توضیح می دهد: »در سال 13۸6 قرار شد سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
جمهوری  اسالمی برای کاهش تصدی گری در امور مربوط به ایتام، طی امضای تفاهم نامه ای 
با سازمان  بهزیستی کشور این مجموعه را با شرط حفظ مالکیت و جنبه های حقوقی 
هالل احمر در مراکزی  مانند شیراز، مشهد و تبریز به صورت امانی و اجاره امکانات در اختیار 
 بهزیستی قرار دهد که بر این اساس این واگذاری انجام شد. به گفته سیدمجتبی احمدی، در 
 همان سال به دلیل اشراف مدیرعامل وقت هالل احمر خراسان رضوی نسبت به واگذاری 
ناقص  ملک توسط مسکن و شهرسازی به هالل احمر وعدم صدور سند مالکیت برای 

هالل احمر، در  قالب این تفاهم نامه و واگذاری بدون اجاره خط، ملک فعلی شیرخوارگاه به 
تصرف موسسه  خیریه نگهداری از کودکان درآمد و 11 سال به دلیل فقدان اسناد مالکیتی 

مورد استفاده غیرقانونی این موسسه قرار گرفت. 
  مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی می گوید: »استقرار بازرس سازمان 
بازرسی استان  برای مدت پنج ماه در جمعیت هالل احمر و بازرسی اسناد و مدارک و 
فعالیت های این جمعیت و  محرز شدن وضع نابسامان و بالتکلیف این شیرخوارگاه 
منجر به تهیه و ارایه گزارش جامع این  بازرس در سال 13۹6 به مراجع قضائی و آغاز روند 
بازپس گیری شد. در دادگاه بدوی، حکم به  بازگرداندن ملک به هالل احمر مشهد صادر 
و در دادگاه تجدیدنظر در سال گذشته نیز این  حکم تأیید شد اما روند بازپس گیری ملک 
انجام نشد. نهایتا امسال با ورود دادستان استان به عنوان  مدعی العموم نه تنها این ملک 
بازپس گیری شد بلکه قرار شد موضوع معطل مانده چهل ساله یعنی  صدور سندمالکیت 

برای هالل احمر به زودی انجام شود. «
  شدت و میزان خسارت های وارده طی 11 سال گذشته به این مجموعه بسیار هنگفت 
است. ملک  بازپس گیری شده در حقیقت مخروبه ای است که به گفته احمدی با برآورد 
دقیق خسارت ها به  دنبال تأمین اعتبارات الزم برای نوسازی وبازسازی آن خواهند بود:  
»بازسازی این مجموعه با  هدف و نیت میزبانی دوباره از ایتام و کودکان بدسرپرست انجام 
می شود. با پیگیری های انجام شده  با جمعیت هالل احمر مرکزی قرار شد اعتبار مورد نیاز 
از محل مشارکت های مردمی تأمین و  مجتمع پرورشی شیرخوارگاه شهید هاشمی نژاد در 
قالب برنامه فازبندی شده تعمیر، بازسازی و  نوسازی شود. هنوز نمی توانیم رقمی از اعتبار 
مورد نیاز برای بازسازی انجام دهیم زیرا کارشناسان  در حال برآورد و تکمیل اسناد مربوط 

هستند.«

ابطال مجوز موسسه خیریه متصرف
پنجم اسفندماه سال گذشته تمامی مجوزهای این موسسه خیریه و دو مجوز مرکز 
شهید  هاشمی نژاد یک و دو متعلق به مالک موسسه ابطال و روشن شد که هدف این 
موسسه  نگهداری از کودکان نبوده و صرفا این موسسه پوششی برای تصرف اموال 
بیت المال بوده است.  حمیدرضا پوریوسف، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در این 
مراسم درباره روند توقف فعالیت  غیرقانونی موسسه متصرف این مکان توضیح داد: »با 
توجه به ابالغ حکم دادگاه تجدیدنظر  به موسسه که تصرف عدوانی داشت از مدیران 
درخواست اعالم محل جدید برای جابه جایی  موسسه و نگهداری از کودکان را داشتیم. به 
عنوان دستگاه دولتی ناظر بر عملکرد موسسه های خیریه و نگهداری از کودکان، به آنها سه 
ماه مهلت برای اعالم مکان جدید برای انتقال دادیم اما این  اعالم انجام نشد و درنهایت با 
صدور سه اخطار و گذر از زمان قانونی، مرداد ماه  سال گذشته کودکان تحت سرپرستی و 

نگهداری این موسسه از آنان گرفته و به سایر موسسات  واگذار شدند.«

 »اول انقــالب بــود، شش ســاله بــودم کــه مــرا بــه اینجــا آوردنــد. 
یعنــی از آن زمانــش را یــادم می آیــد. ایــن  مجتمــع خیلــی فضــای 
بزرگــی داشــت، االنــش را نــگاه نکنیــد. آن ســال ها شــیرخوارگاه 
نگهــداری  مکان هــای  بهتریــن  از  یکــی  شــهید  هاشــمی نژاد 
جمعیــت  کارمنــد  رســمی  امــروز  ظلی تبــار  شــهرام  بــود.«  ایتــام 
هالل احمــر اســت؛ کارهــای پســتی و اداری هالل احمــر خراســان 
رضــوی را انجــام می  دهــد. او کــه یکــی از بچه هایــی اســت کــه در 
مجتمــع پرورشی شــهید هاشــمی نژاد بــزرگ شــده، بــه »شــهروند« 
پســران،  و  دختــران  داشــتیم؛  مجــزا  قســمت  »چنــد  می  گویــد: 
از  مــن  بچه هــای  معلــول.  نگهــداری  قســمت  و  شــیرخوارگاه 
را  مرکــز  خیلــی  بــودم.  اینجــا  ســربازی  خدمــت  تــا  شش ســالگی 
دوســت داشــتم، واقعــا هــر  چیــزی کــه یــک کــودک بی سرپرســت 
و محــروم از حمایــت عاطفــی خانــواده نیــاز دارد، اینجــا مهیــا بــود؛ 
شــد  پیــدا  خانــواده ای  اول  ســال های  همــان  در  می آیــد  یــادم    
را  قبــول کننــد. واقعــا دوســت  و می خواســتند سرپرســتی مــن 
شــدم.  مانــدگار  شــد؛  هــم  همیــن  و  بــروم   اینجــا  از  نداشــتم 
دوران خدمــت یکــی  از بد تریــن روزهــا برایــم بــود؛ دور شــدن از 
جایــی کــه خانــه ام بــود خیلــی ســخت بــود. همیــن شــد کــه  بعــد از 
ســربازی دوبــاره برگشــتم و درخواســت دادم مربــی و نگــه دارنــده 
بچه هــا باشــم. 15 ســال  دیگــر در مجتمــع پرورشــی و شــیرخوارگاه 
طعــم  کــه  مــن  از  بهتــر  کــس  هیــچ  مانــدم.  شهیدهاشــمی نژاد 
احســاس  نمی توانســت  باشــد،  چشــیده  را  بــودن   بی خانــواده 
بچه هــای مرکــز را درک کنــد. نیازهایشــان  را می دانســتم؛ اینکــه 

بایــد چقــدر توجــه و محبــت بــه آنهــا داشــت. «
پرورشــگاه ها  تــا  شــد  تصویــب  قانونــی  بــودم  مربــی  کــه   »زمانــی 
زیــر نظــر ســازمان بهزیســتی باشــند؛ ایــن  ســاختمان متعلــق بــه 
جمعیــت هالل احمــر بــود و بچه هــا بایــد بــه موسســات زیــر نظــر 
بــود.  روزهــا  غم انگیزتریــن  می شــدند.  داده  بهزیســتی  تحویــل 
کنیــد بچه هایــی  از مرکــز می رفتنــد. تصــور  دسته دســته بچه هــا 
ــه  ــی و ب ــده و زندگ ــزرگ ش ــواده ب ــک خان ــل ی ــم مث ــا ه ــال ها ب ــه س  ک
هــم عــادت کــرده بودنــد حــاال بایــد از هــم جــدا می  شــدند. معلــوالن 
رفتنــد، پســران رفتنــد و تنهــا گــروه کوچکــی از دختــران ماندنــد.«
بی قــراری  و  گریــه  دلتنگــی،  بچه هــا  اول  هفته هــای  و  روزهــا 
بــه  تــا  خواســت  دســتی اش  مدیــران  بــاال  از  شــهرام  می کردنــد. 
پســربچه هایی کــه ســال ها بــا هــم زندگــی کــرده بودنــد، ســربزند 
تــا  آنهــا راحت تــر بتواننــد بــه خانــه جدیدشــان عــادت کننــد. او 
هالل احمــر  ازدواج  کمــک  بــا  و  اســت  چهل وهفت ســاله  االن 
کــرده و زندگــی تشــکیل داده اســت. از دوســتان قدیمــی اش در 
شــیرخوارگاه ســراغ گرفتیــم.  »چندتایــی را می دانــم کــه دانشــگاه 
رفتــه و ازدواج کرده انــد و زندگــی  خوبــی دارنــد. امــا چنــد نفــری  هــم 
سرنوشــت خوبــی نداشــتند و بــه دلیــل نبــود حمایــت بــه بیراهــه 

کشــیده شــدند.«
برایــش  مشــهد  شــیرخوارگاه  مجتمــع  روزهــای  ایــن  دیــدن 
زودتــر  » کاش  اســت.  مرکــز  احیــای  آرزویــش  و  اســت  ســخت 
بشــود صــدای هیاهــوی بچه هــا را اینجــا شــنید. مــن چند ســال 
دیگــر بازنشســته می شــوم؛  حتمــا دوبــاره بــه اینجــا می آیــم و بــه 
االن  کــه  همین طــور  می کنــم.  خدمــت  بی سرپرســت  بچه هــای 
هــم سال هاســت  بــا هیــأت امنــای بهزیســتی در ارتبــاط هســتم و 
همیشــه دغدغــه حمایــت از کودکانــی مثــل دیــروز  خــودم را دارم.«

 قصه شهرام
یکی از بچه های شیرخوارگاه 

  گزارش سازمان بازرسی استان و پیگیری جمعیت هالل احمر باعث شد با طی شدن مراحل قانونی  و صدور 
حکم اولیه و نهایی، مجتمع پرورشی شیرخوارگاه شهیدهاشمی نژاد به بیت المال بازگردد  و پس از 11 سال گامی 

مهم  برای حفاظت و صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عامه با حمایت  دستگاه قضا انجام شود

بازسازی این مجموعه 
با هدف و نیت میزبانی 

دوباره از ایتام و کودکان 
 بدسرپرست انجام می شود. 
با پیگیری های انجام شده با 

جمعیت هالل احمر مرکزی 
 قرار شد اعتبار مورد نیاز از 

محل مشارکت های مردمی 
تأمین و مجتمع پرورشی 

 شیرخوارگاه شهید هاشمی 
نژاد در قالب برنامه فازبندی 

، بازسازی  شده تعمیر
و  نوسازی شود. هنوز 

نمی توانیم رقمی از اعتبار 
مورد نیاز برای بازسازی 

اعالم کنیم زیرا  کارشناسان 
درحال برآورد و تکمیل 
اسناد مربوط هستند. 

خبرگزاری تسنیم


