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از گوشه و کنار

دالیل مخالفت با فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد نیاز به روشنگری دارد؛

چرا دولت در فکر انحالل جمعیت امام علی است؟

سعیده علیپور

روز یکشــنبه بــود کــه جمعیت
دانشجویی امام علی ،در حساب کاربری
توییتر خود از ارائه دادخواست انحالل
این جمعیت به مرجع قضایی خبر داد.
انحاللی که بسیاری از زمان دستگیری
موسسوچندتنازاعضایاینجمعیت
در تابستانی که گذشــت ،انتظار آن را
داشتند ،اما شــاید کمتر کسی گمان
میبرد این بــار ،وزارت کشــو ِر دولت
روحانی دادخواســت این انحالل را به
مراجع قضایی ارائه کنــد .انحاللی که
برخــی آن را ضربــهای کاری به پیکر
قد نکشــیده و ضعیف جامعــه مدنی و
سازمانهایمردمنهاددرایرانمیدانند.
بهگوشرسیدنزمزمههایانحالل
ازمدتهاپیش
سوم تیر ماه امســال ،روابط عمومی
جمعیــت امــام علــی در اطالعیهای
درباره جزئیات بازداشــت سه عضو این
جمعیت،شارمینمیمندینژادومرتضی
کیمنش و کتایون افرازه ،اعالم کرد که
اینبازداشتها،اولتیروباورودهمزمان
دو گــروه از نیروهــای امنیتی به منزل
شارمین میمندینژاد و یک عضو دیگر
جمعیت و با «شــکایت قرارگاه ثاراهلل»
انجامشدهاست.
این بازداشتها چندین ماه به طول
انجامیدوشارمینمیمندینژاد،موسس
اینجمعیتپسازپنجماهدرششمآبان
با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
در حالی که در طول دوران بازداشــت
اعضای این جمعیــت ،اتهامات فراوانی
علیه فعالیتهای این مجموعه مطرح
بود،برخیمنتظرانحاللقریبالوقوعآن
بودند،امااینانحاللصورتنگرفتواین

جمعیتنهباجنبوجوشگذشته،ولی
بهآرامیبهفعالیتهایخوددرمحالتو
مناطقفقیروتحتآسیبادامهمیداد.
اینها در حالی بود که که اردیبهشت
امسال نیز اکانتهای تلگرام ،جیمیل،
فیســبوک و لینکدین تعداد زیادی از
اعضای ایــن جمعیت هــدف «حمله
سایبری»قرارگرفت.اینمسالهپیشتر
هم در بهار ســال  ۹۷اتفاق افتاده بود و
پیگیریهابرایشناساییعامالنحمله،
نتیجهایدربرنداشت.
هرچند گروهی ،دادخواســت اخیر
انحالل که قرار اســت چند روز آینده،
یعنی 12اسفنددرقوهقضاییهرسیدگی
شودرا،شروعبستنپروندهاینجمعیت
پسازدودههفعالیتدراینروزهایآخر
سالمیدانند.
دودههفعالیتجمعیت
جمعیت امداد دانشجویی امام علی
(ع) یک ســازمان غیردولتی و مستقل
دانشــجویی است که در ســال ۱۳۷۸
شروع به کار و در سال  ۱۳۷۹نخستین
دفتر رسمی خود را در دانشگاه صنعتی
شریفتأسیسکرد.
این موسســه که در روزهای پایانی
دولت اصالحات در سال ۱۳۸۴از وزارت
کشورمجوزفعالیتگرفت،دراینسالها
درحوزههاییچونکودکآزاری،ازدواج
کودکان ،کودکان کار و اعتیاد در میان
کودکان فعالیت داشــت و ضمن ارائه
خدمات مددکاری و بهداشــتی به این
افــراد همایشهایی برگــزار میکرد و
پژوهشهاییدراینزمینهانجاممیداد.
فعالیتهایی که رسانهای شدن برخی از
آنهابهزعمگروههایمخالفسیاهنمایی
و ابزاری برای سوء اســتفاده دشمنان
تلقیشد.
در حال حاضر جمعیــت امام علی
یکی از بزرگترین موسســات خیریه
غیردولتی در ایران اســت که به گفته

این نهاد بیش از ۱۰هزار همکار داوطلب
در اســتانهای مختلف کشــور دارد.
ضمن اینکــه پس از ۱۰ســال فعالیت
در ســال  ۲۰۱۰به عضویت شــورای
اقتصادیواجتماعیسازمانمللمتحد
 ECOSOCدرآمد.
در سایت این جمعیت در خصوص
فعالیتهای آن این طور نوشــته شده
است« :یکی از فعالیتهای این جمعیت
نجات برخی کــودکان محکوم به اعدام
همچون«صفر»بودهاست.اینجمعیت
 19سال اســت که به صورت متوالی در
شبهای قدر آیین کوچه گردان عاشق
را در برخی استانها برگزار میکند که
طی این آیین اعضای داوطلب مردمی
به محلههای محروم شــهر خود رفته و
به توزیع بســتههای غذایی بهداشتی
میپردازند».
همچنین جمعیت امــام علی (ع) با
کمک مردم ۳۳ ،خانه ایرانی را در نقاط
محرومکشورایجادکردهاست.اینمراکز
محلی برای کودکان و زنانی است که در
طول روز ،در گرمای شــدید تابستان و
سرمایاستخوانسوززمستان،سقفیبه
عنوان خانه ندارند و با دود کردن اسفند،
فروشفالوسیگار،معاشخودوخانواده
راتأمینمیکنند.
خانهایرانیکانونبیشترفعالیتهای
مددکارىجمعیتامامعلی(ع)استکه
ازآنجملهبهمشاورههایروانشناسی،
جلسات مشاورههای فردی و گروهی،
ردههای آموزشــی تحصیلی ،هنری،
فرهنگی ورزشی برای کودکان ،آموزش
مهارتهای خوداشــتغالی برای زنان
سرپرست خانوار ،امور مربوط به درمان
خانوادههاو ...میتواناشارهکرد.
برداشتسیاهنمایی
ازفعالیتهایجمعیت
شاید نگاهی به بخشی از این کارنامه
بسیاری را از هجمههای صورت گرفته

کمترکسیگمانمیبرد
این بار ،وزارت کشو ِر دولت
روحانی دادخواست انحالل
جمعیت امام علی رابدهد.
انحاللی که برخی آن را
ضربهای کاری به پیکر قد
نکشیدهوضعیفجامعه
مدنی و سازمانهای مردم
نهاد در ایران میدانند
بهاینجمعیتمتعجبکند.امامخالفان
ســاز دیگری میزننــد و فعالیتهای
این گروه را ســیاهنمایی اوضاع داخلی
میدانند.
روزنامۀ کیهان در مقالهای با عنوان
«مسئوالن خوابزده و دشمنان بیدار»
این نهــاد را متهم کرده کــه با عناوین
مذهبــی و دینی اقدام بــه فریب مردم
مؤمنمیکندوباسوءاستفادهازباورهای
عمیقمذهبیمردممتدینایران،ضمن
کاســبی مال و آبرو ،به نشر افکار ضاله و
انحرافیخودمیپردازد.
درروزهایپایانیسال 97بزرگترين
اتهامیکهمتوجهاینجمعیتشدمربوط
به فيلمي بود که از شــهر معموالن در
استان لرستان ،گرفته شده و در اكانت
صفحه رسمي وزارت امور خارجه رژيم
صهيونيستي به زبان فارسي با انتساب
بهاینجمعیتمنتشرشد.البتهجمعيت
دريكبيانيهرسميتوضیحداد«:فيلمي
كه در شــبكههاي اجتماعي بهعنوان
سياهنماييدرمناطقآسيبديدهازسيل
منتشرشدهاست،فارغازقضاوتدرمورد
محتواي آن هيچ ربطي به اين جمعيت
نداردوكليهاعضايجمعيتاعزامگشته
درسهروزاولبحرانبهمنطقهمعموالن
جهت امدادرســاني ذكور بوده (و اين
در حالي است كه فرد ســخنگو در آن

فيلم خانم است) كه اين امر از نيروهاي
هوايي همكار در اين امدادرســاني قابل
استعالم است و كليه فيلمهاي جمعيت
از كانالهاي رسمي اين موسسه منتشر
ميگردد» .هر چند این توضیحات هم
راه به جایی نبرد و این مجموعه را از زیر
تیغاتهاماتخارجنکرد.
مخالفانچهمیگویند؟
باوجوداینحجمفعالیتهایخیریه
جمعیت امام علی ،برخــی از مخالفان،
اتهام نخســت این مجموعه را استفاده
سیاسیازعملكردخودمیدانند.
کاربــري منتقد در توییتــر در این
خصوص این طور نوشــت« :دوستان
دانشــجو طرفدار جمعيــت امام علي!
بهعنوان يك برادر كوچكتر به شــما
توصيه ميكنم بر عملكرد اين جمعيت
بيشتردقتكنيدتاازاحساساتپاكشما
سوءاستفادهنگردد.مطمئنباشيدهيچ
نهاد مردمنهادي در طيف اصالحطلب
تأسيس نميشــود مگر اينكه ،اغراض
سياسيووطنفروشانهداشتهباشند!».
اتهــام دیگــر شــاید در جريان
امدادرســاني در حوزه ســيل خود را
نشــان داد و برخی آن را سياهنمايي
عليه نظام دانستند.
کاربر دیگــری در توییتر که مخالف
عملکرد این جمعیت اســت این طور
نوشت« :آب دســتتونه بگذاريد زمين
بريد در مورد جمعيت امام علي تحقيق
كنيد،اكانتهايتوييترواينستاگرامش
را باز كنيد و رصد كنيد و ببينيد كه چه
سياهنماييهايي كرده .بگرديد ارتباط
ســلبريتيها و كانالهاي ضدانقالب و
حمايتهاي مســتقيم و غيرمستقيم
ضدانقالبازجمعيترادربياريد».
البتهبرخيهمهستندكهميگويند
ال جمعيــت يا برخــي از اعضاي آن
اص ً
جاسوس يا عامل كشورهاي خارجي و
معاندهستند.
ال اين بخش آغازين يك گزارش
مث ً
سايتمشرقنيوزدربارهممنوعيتقانوني
ازدواج در سنين پايين است« :حدود دو
سالاستكهيكتيمهماهنگ،متشكل
از چند نماينده مجلس شوراي اسالمي
(عضو فراكســيون زنان مجلس) ،چند
فعال اجتماعي در جمعيت امام علي(ع)
بههمراهفرديكهدركشورانگليسبراي
سياستگذاري اجتماعي آموزش ديده
استباحمايتنهادهايبينالملليمثل
يونيسف و صرف هزينههاي سرسامآور
براي برگزاري همايش ،نشست ،ساخت
فيلم سينمايي و توليدات انبوه رسانهاي
حولمحور«ممنوعيتقانونيازدواجدر
سنينپايين»فعاليتميكنند».
واکنشهابهخبرانحالل
اما در این میــان کاربران حامی این
جمعیت هم که برخی خــود از اعضای
فعالآنهستند،کمنیستند.
کاربری پــس از خبر درخواســت

شایدنگاهیبهبخشیاز
کارنامهجمعیتامامعلی
در کمک به نیازمندان،
بسیاری را از هجمههای
صورت گرفته به این
جمعیتمتعجبکند.
اما مخالفانساز دیگری
میزنندوفعالیتهایاین
گروه را سیاهنمایی اوضاع
داخلیمیدانند
انحالل ایــن جمعیت از ســوی وزارت
کشور نوشــت« :زمانی که ۱۲۰۰واحد
مســکونی در زلزله ســی سخت کامال
آسیب دیده و  ۳۰۰۰واحد نیاز به تعمیر
اساسی دارد ،گروهی در کشور به دنبال
انحاللیکسازمانخیریههستند».
در این میان برخی هم بســتن این
نهاد را در راستای راهاندازی خیریههای
وابستهبهحکومتمیدانند.
پدرامسلطانی،نایبرئیسسابقاتاق
بازرگانی ایران ،عملکرد وزارت کشــور
دولت روحانی برای دادن درخواســت
انحــال جمعیت امــام علــی را یک
ســرافکندگی بزرگ دانست و کاربری
کهخودازاعضایفعالجمعیتاستدر
توییترشنوشت«:ازتهرانبایکپزشک
به سمت پاکدشــت تو راهیم ،میرویم
مرکز جمعیت امام علی به دخترهایی
که تــوی کوره آجرپــزی کار میکنند
پتهدوزی یاد بدهیم و به پسرکی که در
مدرسهثبتنامنشددرسبدهیم.کجای
اینکارگناههبگوییدتاماهمبفهمیم؟».
نظرکاربریدیگربهاینترتیباست:
«چطور میشه خدمات شــبانه روزی
اعضای #جمعیت_امام_علی در کنار
کودکانحاشیهشهرونادیدهگرفت؟
شببیداریهادرکنارکودکاندرگیر
اعتیاد حاشیه شهر هنگام ترک رو مگه
نمیشه ندید و دادخواست انحالل داد؟»
کاربردیگرینوشت«:اینمجموعهاولین
موسسهای بود که در مورد آسیبهای
اجتماعیپژوهشهایمیدانیگسترده
انجامدادوبرایهرکدامهمایشهایدر
دانشگاهها برگزار و چندین جلد کتاب
منتشــر کرد و بین فضــای آکادمیک
و خیریههــا و آســیبهای اجتماعی و
مســئوالن پیونــدی در جهت کاهش
معضالتاجتماعیایجادکرد».
در ایــن میان هم برخــی معتقدند
انحالل سمنهایی که در طول سالها
فعالیت خود تجربــه و دانش مددکاری
الزمبرایکمکبهگروههایآسیبدیده
راپیداکردهاند،میتواندتاسالهازخمی
عمیقبرپیکرهجامعهمدنیباقیبگذارد
واندکسرمایههایاجتماعیفعالبرای
توسعه و بهتر شــدن اوضاع کشور را در
نطفهخفهکند.

خبر
عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکلشکنان:

کنید؟
یزنیم اپیدمیگرفتارمان میکند،چراگوش نمی
فریاد م 

وزیربهداشتضمنابرازنارضایتیازبرخیپروتکلشکنیها
وهمچنینعدمبرخوردبااینافراد،گفت:ماداریمفریادمیزنیم
کهاپیدمیگرفتارمانمیکند،چراگوشنمیکنید؟اینطورکه
نمیشودمملکتادارهکرد.
ســعید نمکی در نوزدهمین آیین پویش رهســامت و
بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گفت:
به شدت گلهمندم از کسانی که پروتکلها را رعایت نمیکنند
و به شدت گلهمندترم از کسانی که با پروتکلشکنها برخورد
نمیکنند .وزارت بهداشت که ابزار ندارد .ابزار ما جان است
که فدا شده و بیش از این چیزی نداریم.
وزیر بهداشــت افزود :ما کی برای تردد از مرزها به سمت
عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟ چه کسی از من در
این زمینه نامــه دارد .کدام یک از همکارانــم با برخی از این
ترددها موافقت کردند؟ اتوبوسی میآید و آن را در مرز تست
میکنیم که فرد مثبت از آن بیــرون میآید .این فرد مثبت
پیاده میشــود و اتوبوس تا فالن شهرستان میرود .ردیابی
میکنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا میشوند .تا کجا باید
همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را بدهند .ما چه گناهی

کردیم که در  ۱۳ماه مدام باید موج ایجاد شود ،موج را بشکنیم
و شهید دهیم! ما برای موج شــکنی خلق نشدیم و دیگران
برای موج آفرینی .وزیر بهداشــت گفت :داغــی برای هیچ
فرماندهی باالتر از این نیســت که افسران ارشد و سربازانش
را از دســت بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و سهلانگاری
دیگران .من وزیر خبر ندارم چه کسی میآید و بیرون میرود.
فقط شدم ته رودخانه ،زخمی و جنازه جمع کن .بجای وزیر
بهداشت بگذارید مدیرکل مردهشــورخانه .این درد بزرگی
اســت .ویروس ،ویروس مهاجمی اســت .انگلیس یکی از
نظامهای ســامت مقتدر جهان را دارد .آلمان کشور کمی
نیست در مقابل مسایل بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد.
نه گستردگی اقلیم ما را دارند و نه کم بضاغتی اقتصادی ما را
دارند .ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند،
چرا گوش نمیکنید؟ اینطور که نمیشود مملکت اداره کرد.
چقدر باید فریاد بزنم و بگویم .چقدر باید خجالت بکشــم از
پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی و بقیه.
شنابادستانبسته
در حال حاضر حــدود  ۱۳مــاه از گرفتــاری همکارانم با

کووید ۱۹-میگذرد.البتهوقتیمیگویم ۱۳ماه،اینبرایافراد
کجخیالوبدفهمرفرنسنشودکهاینهاآخرینروزهایبهمن
ماه اولین مواردشــان را اعالم کردند ،اما خودشان میگویند ما
 ۱۳ماه است که گرفتاریم .اوال به کسانیکه ادعا میکنند وزارت
بهداشــت قبل از پایان بهمن مواردی از کووید ۱۹-داشت ،اما
اعالمنکرد،اگریکموردتوانستندادعایشانراثابتکنند،بهآنها
جایزه میدهم .من  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰نمونهای که از دی ماه و آذر
ماهسالقبلازآنفلوآنزانگهداشتهبودیم،گفتمهمهرایکباردیگر
تستکنید.زیرامیدانستمکهبرخیآمریکاییهاوبهخصوص
اسراییلیهابهدنبالاینبودندکهبگویندکانونکروناایرانبودو
عدهایهماینجاپایبیرقشسینهزدند.مناینرامیدانستم.بر
همیناساسایننمونههارامجدداتستکردیموبهجزسهنمونه
درسراسرکشور،کهاز ۲۳بهمنبهبعدبود،هیچموردیازکووید
در نمونههایی که برای آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نشد .وی افزود:
نمیدانمبرخیچطورباکمالبیانصافیبرایسوارشدنبریک
موجسیاسیتبلیغاتیبهراحتییافتههاوگفتههایمملکتشان
رازیرسوالمیبرند.اگرکسیتوانستیکموردازکروناراقبلاز
اینتاریخاثباتکند،نهتنهابهاوجایزهمیدهیم،بلکههزاربارازاو

عذرخواهیمیکنیم.درعینحالبرایدفاعازحیثتعزیزانیکه
طیایناینمدتخودشانرابهآبوآتشزدند،هیچیاوهگویی
ن مجموعه را زیر سوال ببرد ،رها نخواهم
که بخواهد سالمت ای 
کردوبههیچوجهاجازهنخواهمداد .اوگفت ۱۳:ماهراازایننظر
گفتم که به محض اینکه در ووهان گزارش ویروس را شنیدیم
همهمانآمادهشدیموبالفاصلهمرزهارابستیمودرتماممبادی
نفر برای کنترل گذاشتیم .شروع به طراحی کیت کردیم .وقتی
 ۵۷نفرازدانشجویانووهانراآوردیم،باچهکیتیتستکردیم؟
با کیتی که در پاستور طراحی شــده بود .کسی به ما کیت نداد.
وقتیقمشدیدگرفتارشدوبعدگیالن،تازهیکیازهمکارانمان
دستیمقداریکیتبرایمانآورد.ماونتیالتوروماسکوگانرا
خودمانطراحیکردیموتنهادرایناقیانوسبادستهایبسته
شناکردیم.دراوجنامردیتحریم.

سرقت ماهانه هزار پراید درتهران

اســتاندار تهــران
گفت :براساس آماری
که از سرقت پراید ارایه
شده اســت در هر ماه
 ۱۰۰۰خــودرو پراید
در تهران سرقت میشود .به اعتقاد انوشیروان
محســنی بندپی ،نبود زمینه رقابت در تولید
خودرو ســبب شــده که شــاهد هیچ بهبود
کیفیتی در زمینه تولید خودرو در ســالهای
اخیر نباشیم.

 ۸۹فوتی جدیدکرونا درکشور

ســخنگوی وزارت
بهداشت گفت :از  3تا
 ۴اسفند  ۸هزار و ۲۶۳
بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شــد که  ۷۴۱نفر از آنها بستری
شدند .به گفته او در همین بازه زمانی ۸۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیمــاری به  ۵۹هزار و ۵۷۲
نفر رسید .این در حالی است که دیروز فرماندار
اهواز از وضعیت بحرانی این شــهر خیر داد و
گفت :بیمارســتانهای اهواز مملو از بیماران
مبتال به کرونا اســت؛ ICUها پر هســتند و
میزان تلفات و مرگ و میر باال رفته اســت .در
عین حال دیــروز رییس مجمــع نمایندگان
خوزستان در مجلس شــورای اسالمی گفت
که  ۱۸نماینده مردم خوزســتان در مجلس
شورای اسالمی خواستار تعطیلی  ۲هفتهای
خوزستان به دلیل گسترش کرونا هستند.

کرونای جهش یافته به هرمزگان،
البرز وگیالن رسید

طــی چنــد روز
گذشــته  2مــورد
جدید ابتال به کرونای
انگلیســی در استان
هرمــزگان 3 ،مورد در
اســتان البرز و یک مورد هم در استان گیالن
شناسایی شــده اســت .کرونایی که به گفته
متخصصان شمار ابتال و مرگ و میر آن بسیار
بیشتر از نوع چینی آن است.

 ۲۵۰هزار واکسن اهدایی چین
آماده ارسال به ایران

سعید خطیب زاده،
ســخنگوی وزارت امور
خارجــه گفــت :دولت
چیــن بــا هماهنگی
سفارت کشــورمان در
پکن  ۲۵۰هزار دوز واکسن سینوفارم را به ایران
اهدا کــرده و محموله آن آماده ارســال به ایران
اســت .به گفته او به محض اینکه مقدمات پرواز
آماده شود ،تاریخ را اعالم خواهیم کرد.

افزایش حقوق سربازان
در مناطق امنیتی

غالمرضــا رحیمی
پــور ،رئیــس اداره
سرمایه انســانی سرباز
ســتاد کل نیروهــای
مســلح گفت :حقوق و
فوقالعــاده مأموریت کارکنان وظیفه شــاغل
در مناطــق امنیتی بــه طور میانگیــن به مبلغ
 ۴۱۷هزار تومان معادل  ۴۴درصد افزایش پیدا
کرد .به گفتــه او حقوق و فوقالعــاده مأموریت
کارکنان وظیفه شــاغل در مناطق محروم و بد
آب و هوا هــم به مبلغ  ۱۴۰هــزار تومان معادل
 ۲۲درصد افزایــش پیدا کرد و از ابتدای ســال
 ۱۴۰۰دومین مرحله افزایــش حقوق کارکنان
وظیفه اجرایی میشود.

بستریکودک آزاردیده سبزواری
در بیمارستان

حســین دولــت
آبــادی ،سرپرســت
ا د ا ر ه بهز یســتی
سبزوار گفت :کودک
 ۹ســالهای کــه از
ســوی پدر و نامادری مورد شــکنجه شدید
قرار گرفتــه بود هــم اینک در بیمارســتان
بســتری اســت .به گفته او پــدر این کودک
تا این لحظه بازداشــت نشــده امــا نامادری
این کودک توســط ماموران پلیس دستگیر
شده است.

