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دکتر ویل پارکس؛ نماینده فعلی 
یونیسف در ایران	

تبریک	به	دفتریونیسف	ایران	برای	هفت	
دهه	تالش	و	دستاورد	درخشان	برای	

کودکان	و	خانواده	هایشان	در	این	کشور! 

از	همكارانم	بهاره	یگانه	فر،	آذین	نوبان	و	
بهناز	اندیشه	راد	برای	اجرای	این	طرح	
مبنی	بر	ثبت	و	نگارش	داستان	های	به	
یاد	ماندنی	و	تجربه	های	موفق	یونیسف	
ایران	از	نخستین	روزهای	فعالیتش	در	
ایران	از	اواخر۱۳۱۹شمسی	تا	به	امروز	

بی	نهایت	سپاسگزارم.	همچنین	قدردانی	
و	سپاس	صمیمانه	ای	دارم	از	کودکان	و	
نوجوانان،	همكاران	دولتی،	نماینده	های	

پیشین	یونیسف	در	ایران،	سفیر	حسن	نیت	
یونیسف	در	ایران	خانم	مهتاب	کرامتی	و	

کلیه	ی	کارمندان	قبلی	و	فعلی	یونیسف	که		
خاطرات	شان	را	از	یونیسف	در	این	کتاب	به	

یادگار	گذاشتند.	

یونیسف	تاریخچه	غرورآفرینی	از							
خدمت	رسانی		به	کودکان	و	نوجوانان	در	
ایران	دارد	و	من	به	عنوان	نماینده	کنونی	
یونیسف	در	ایران،	مایلم	درباره	تعدادی	از	

برجسته	ترین	دستاوردهای	یونیسف	در	طی	
دهه	های	گذشته	با	شما	صحبت	کنم.	

اولین	برنامه	های	یونیسف	در	ایران	در	
حوزه	سالمت	عمومی	بودند؛	از	جمله	پویش	

سراسری	و	کشوری	ایمن	سازی	در	برابر	
سل	که	نهایتا	منجر	به	تولید	ملی	واکسن	
ضد	سل	شد	و	همچنین	تاسیس	کارخانه	
شیر	پاستوریزه	در	ایران	برای	بهبود	تغذیه	

کودکان	ایران.	

	از	سال	۱۳۶۲	که	دفتر	یونیسف	در	
ایران	رسما	تاسیس	شد	تا		سال	۱۳۸۸،		

یونیسف	یكی	از	موفق	ترین	دفاتر	در	زمینه	
فروش	کارتهای	تبریک	و	هدایا	در	منطقه	

خاورمیانه	و	شمال	آفریقا		شد	و	تعداد	
زیادی	از	سرشناس	ترین	هنرمندان	ایرانی	را	

در	طراحی	و	خلق	کارت	تبریک	های
یونیسف	با	خود	همراه	کرد.	درآمد	بسیار	
باالی	حاصل	از	فروش	کارت	ها	و	هدایای	

یونیسف	در	ایران	،	منابع	مالی	قابل	توجهی	
را	برای	برنامه	های	همكاری	مشترک	

یونیسف	و	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران	
جمع	آوری	کرد.	اکنون	نیز	در	سال	

۱۳۹۶،	دوران	جدید	و	امید	بخشی	برای	
همكاری	یونیسف	با	بخش	خصوصی	و	

جذب	مشارکت	مالی	آنها	در	جهت	حمایت	
از	برنامه	های	یونیسف	در	ایران	آغاز	شده	

است.	



©	یونیسف ایران 
دکتر ویل پارکس، نماینده 
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در	دهه	۱۳۶۰،	دولت	جمهوری	اسالمی	
ایران،	رسانه	های	کشور،	نظام	بهداشت	و	
سالمت،	عموم	مردم	و	یونیسف	دست	به	

دست	هم	دادند	تا	برنامه	"بسیج	سراسری	
سالمت	کودکان"	را	اجرایی	کنند؛	اجرای	
موفق	بسیج	سراسری	سالمت	کودکان	در	
ایران	و	تاثیر	فراوان	آن	در	کاهش	مرگ	

و	میر	کودکان،	شهرت	جهانی	برای	ایران	
به	همراه	داشت.	در	این	کتابچه	داستان	

های	دیگری	از	مشارکت	موفق	یونیسف	با	
دولت	ایران	در	برنامه	های	سالمت	کودکان	
آمده	است.	از	آن	جمله	می	توان	حمایت	
از	چندین	پویش	سراسری	واکسیناسیون	

فلج	اطفال،	پشتیبانی	از	"برنامه	ملی	پایش	
رشد	کودک"	و	سر	انجام	حمایت	از	برنامه	
تحسین	برانگیز	دولت	جمهوری	اسالمی	

ایران	در	ایجاد	شبكه	های	بهداشت	و	درمان	
شهری	و	روستایی	نام	برد.	

در	طول	تمام	این	سالها،	یونیسف	با	تعداد	
زیادی	از	وزارتخانه	ها	و	سازمان	های	غیر	
دولتی	همكاری	کرده	و	خدمات	رسانی	به	
کودکان	را	افزایش	داده	است.	فراهم	آوری	

امكان	تحصیل	برای	کودکان	با	نیازهای	
ویژه،		پیشبرد	سوادآموزی	و	حمایت	از	

برنامه	ادغام	دانش	آموزان	پناهنده	افغان	
در	مدارس	ایران	از	این	دست	برنامه	ها	
هستند.	یونیسف	همچنین	به	کودکان	و	

نوجوانان	ایرانی	کمک	کرده	است	تا	بتوانند	
در	گردهمآیی	ها	و	اجالس	های	جهانی	این	
سازمان،	از	جمله	اجالس	"سران	جهان	برای	
کودکان"	در	سال	۱۳۶۸	به	عنوان	نماینده	

ایران	شرکت	کنند.	

کمک	رسانی	در	شرایط	بحران	و	بالیای	
طبیعی	همواره	بخشی	از	رسالت	جهانی	

یونیسف	بوده	است.	نمونه	هایی	از	این	نوع	

حمایت	ها	در	ایران،	عبارتند	از:	حمایت	
از	پناهنده	ها	در	سال	۱۳۶۹	پس	از	پایان	

جنگ	خلیج	فارس،	و	یا	مشارکت	در	امداد	و	
نجات	و	ارسال	محموله	های	کمک	به	مردم	
در	زمان	زلزله	بم	در	سال	۱۳۸۲.	یونیسف	

در	زمان	بحران	همواره	در	کنار	شرکای	
کاری	دولتی	و	کشوری	خود	آماده	است	
تا	از	آسیب	پذیرترین	کودکان	و	خانواده	
ها	حمایت	کند	و	مادامی	که	نیاز	باشد،	

یونیسف	ایران	در	اینجا	حضور	خواهد	داشت	
و	همگام	با	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران،	به	
کودکان	و	مردم	ایران	کمک	خواهد	کرد	تا	
تمام	کودکان	بتوانند	رویاهایشان	را	زندگی	

کنند.	

دکتر	ویل	پارکس،	نماینده	یونیسف	در	
ایران	-	۱۳۹۶	
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۱۴

از	تاسیس	و	به	درخواست	صلیب	سرخ،	برای	ایمن	
سازی	در	سطح	بین	المللی	در	برابر	سل،	به	کمک	

سازمان	جهانی	بهداشت	آمد.	

یونیسف	با	طرح	جهانی	ایمن	سازی	در	برابر	سل،	
افزون	بر	تغذیۀ	کودکان	در	شرایط	اضطراری،	

فعالیت	های	خود	را	در	زمینۀ	مراقبت	های	بهداشتی		
هم	آغاز	کرد.	در	واقع	در	دهۀ	۱۳۴۰،	درونمایۀ	
غالب	در	طرح	های	بهداشت	عمومی	جهانی،	به	

طور	کلی	مبارزه	برای	مهار،	یا	ریشه	کن	کردن						
بیماری	های	همه	گیر	بود.	طرح	های	وسیع	مبارزه	با	
بیماری	ها،	بدون	شک	از	نخستین	و	شكوهمندترین	

اقداماتی	بود	که	کمک	های	بین	المللی	مرتبط	
با	جنگ	را	به	مسائل	مربوط	به	توسعه	هم	تعمیم			
می	داد.	این	طرح	ها	سبب	شد	تا	دامنۀ	کمک	های	

یونیسف	به	کشورهای	خاورمیانه،	جنوب	آسیا،	شرق	

آغاز تولید واکسن ب ث ژ در ایران 

جنگ	جهانی	دوم	به	پایان	رسیده	بود.	شمار	
بسیاری	از	مردم	کشته	شده	و	کشورهای	زیادی	
آسیب	دیده	بودند.	بازماندگان	فراوانی	از	جنگ	

خانمان	برانداز	با	فقر	و	گرسنگی	دست	به	گریبان	
بودند.	شیوع	بیماری	ها	در	میان	بازماندگان	فراگیر	
بود،	و	به	ویژه	سل	یا	»طاعون	سفید«،	همه	گیر	تر	
شده	بود.	در	برخی	کشورهای	اروپایی	میزان	مرگ	

و	میر	کودکان	ناشی	از	سل	در	سال	های	جنگ	
چهار	برابر	شده	بود.	این	وضعیت	اسفبار	سال	های	
پس	از	جنگ،	ضرورت	مبارزۀ	عمومی	با	بیماری	

ها	را	ایجاب	می	کرد.	یونیسف،		که	در	۱۳۲۵	برای	
تامین	نیازهای	فوری	کودکان	اروپا	در	سال	های	

پس	از	جنگ	تاسیس	شده	بود،	حدود	یک	سال	بعد	



۱۵

آسیا،	اقیانوسیه،	آمریكای	التین	و	حوزۀ	کارائیب،	
گسترش	یابد؛	و	نیز	تمرکز	کاری	از	کمک	های	

اضطراری	برای	کودکان،	به	مراقبت	های	بهداشتی	
پیشگیرانۀ	بلند	مدت	ارتقا	یابد.

طرح	ایمن	سازی	در	برابر	سل	و	واکسیناسیون	
ب	ث	ژ،	با	حمایت	یونیسف	در	اردیبهشت	۱۳۳۱	در	
ایران	آغاز	شد	و	در	دی	ماه	۱۳۳۱	با	موفقیت	پایان	

یافت.	هدف	کلی	این	طرح،	آزمایش	۱۲	میلیون	
فرد	و	واکسینه	کردن	۶/۳	میلیون	فرد	تعیین	شده	
بود.	برای	رسیدن	به	این	هدف،	۱۱/۷	میلیون	فرد	
آزمایش،	و	۶/۷	میلیون	فرد	واکسینه	شدند.	سطح	
استاندارد	فّنی	این	طرح	واکسیناسیون	باال	بود	و	

سراسر	کشور	را	به	خوبی	زیر	پوشش	قرار	داد.
©	یونیسف/UNI40639/	پیروزی

یک	پسربچه	۵	ساله	پس	از	تزریق	واکسن	سرخک	در	یک	بیمارستان	تخصصی	
کودکان	)از	آرشیو	جهانی	عكس	یونیسف(
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در	پی	این	واکسیناسیون	گسترده،	اقدامات	مشترک	
بعدی	یونیسف	و	دولت	برای	ایمن	سازی	در	برابر	
سل،	در	خدمات	بهداشت	عمومی	ادغام	شد.				

طرح	های	واکسیناسیون	محلی	و	واکسینه	کردن	
نظام	مند	کودکان	مدارس	هم	از	سوی	مقامات	

بهداشتی	هر	استان	و	مرتبط	با	سایر	اقدامات	ضد	
سل	به	اجرا	در	آمد.	یونیسف	۵۰		دستگاه	خودرو	
حمل	واکسن		و	تجهیزات	الزم	را		فراهم	ساخت.	

تایید	سازمان	جهانی	بهداشت	در	۱۳۳۷،	به	تولید	
واکسن	ب	ث	ژ	از	سوی	موسسۀ	پاستور	انجامید.	
واکسن	های	الزم	برای	ادامۀ	این	برنامه	در	خود	

ایران	تولید	شد،	که	گام	بلندی	در	راه	خودکفایی	
بهداشتی	در	سطح	ملّی	به	شمار	می	آید.



©	یونیسف/UN047334/مكنزی	
یک	تیم	سیار	واکسیناسیون	در	حال	تزریق	واکسن	سرخک	به	یک	کودک.	)از	آرشیو	جهانی	عكس	یونیسف(
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شیر پاستوریزه برای کودکان ایران



۲۰

در	سراسر	جهان	به	کوششی	گسترده	دست	زد.
طرح	تاسیس	کارخانۀ	شیر	پاستوریزۀ	تهران	در	
۱۳۳۳	با	اقدامات	وزارت	بهداری،	سازمان	برنامه	
و	یونیسف	تهیه	شد.	بر	اساس	این	طرح،	قرار	شد	

سازمان	برنامۀ	ایران	از	محل	اعتبارات	عمرانی	
کشور،	ساختمان	و	سرمایۀ	الزم	را	تامین،	و	

یونیسف	هم	تجهیزات	ماشینی	ضروری	را	به	ایران	
اهدا	کند.	در	مقابل،	دولت	ایران	تعهد	کرد	معادل	
یک	و	نیم	برابر	ارزش	ماشین	آالت،	بخشی	از	شیر	
تولیدی	کارخانه	را	به	مدت	هفت	سال	به	تغذیۀ	
کودکان	نیازمند	اختصاص	دهد.	به	این	ترتیب،	

نخستین	کارخانۀ	تجهیز	شدۀ	تولید	لبنیات	فعالیت	
خود	را	در	۱۳۳۶	با	یاری	یونیسف	در	تهران	آغاز	

کرد.	

ظرفیت	فراوری	کارخانه	در	زمان	گشایش	۵۰،۰۰۰	

شیر پاستوریزه برای کودکان ایران 

پس	از	جنگ	جهانی	دوم،	مبارزه	با	بیماری	ها
به	یاری	حمایت	های	فّنی	بین	المللی	با	گام	های
بلندی	به	پیش	رفت.	توانایی	عملی	اقدام	در	راه	

سالمت	عمومی،	شور	و	شوق	وصف	ناپذیری	
در	مجامع	جهانی	ایجاد	کرده	بود.	متخصصان				
سازمان	های	بین	المللی	نیز	همین	شور	و	شوق	
را	برای	رویارویی	با	سوء	تغذیۀ	کودکان،	و	انجام	

اقدامی	موثر		درجهت	آن	داشتند.	آنها	برای	دست	
یافتن	به	آن	هدف،	تامین	پروتئین	الزم	را	تجویز	

کردند	که		مصرف	شیر	از	ساده	ترین	و	ارزان	
ترین	راه	های	آن	بود.	در	نتیجه،	یونیسف	که	در	

زمینۀ	تغذیه	کودکان	فعال	بود،	در	دو	دهۀ	نخست	
تاسیس	خود	در	راه	تامین	شیر	و	ترویج		مصرف	آن	



لیتر	در	روز	بود.	این	ظرفیت	تولید	در	۱۳۴۴	به	
حدود	۸۵۰۰۰		لیتر	افزایش	یافت	و	حدود	۵۰۰۰	

لیتر	از	شیر	تولید	شده	،	به	صورت	مجانی	در	تهران	
توزیع	می	شد.	کارخانۀ	شیر	پاستوره	افزون	بر	شیر،	
فراورده	های	لبنی	دیگری	مانند	ماست،	کره،	پنیر	
و	بستنی	هم	داشت.	رفته	رفته	با	نیاز	به	افزایش	

ظرفیت	کارخانۀ	تهران،	شرکت	سهامی	صنایع	شیر	
ایران	تاسیس،	و	احداث	واحدهای	تولیدی	جدید	
دیگری	هم	آغاز	شد.	با	ادغام	شدن	شرکت	تهیه	

و	توزیع	شیر	ایران	در	شرکت	سهامی	صنایع	شیر	
ایران	و	توسعۀ	فّنی	و	افزایش	شمار	کارخانه	ها،

تولید	فراورده	های	لبنی	در	ایران	از	۱۳۵۸به	بعد		
همواره	افزایش	کّمی	و	کیفی	چشمگیری	داشته	

است.
©	ایرنا،	۱۳۴۳

بازدید	عمومی	مردم	از	اولین	کارخانه	شیر	پاستوریزه	ایران	در	تیرماه	سال	۱۳۴۳،	تهران.	



۲۲

از	سوی	دیگر،	احداث	کارخانۀ	شیر	پاستوریزه	و	
استقبال	مردم	از	محصوالت	آن،	موجب	رونق	و	

ایجاد	چندین	و	چند	دامداری		شد	و	با	استفاده	از	
مدرن	ترین	تجهیزات	و	با	امكانات	تازه	ای	شیر	را	

به	صورتی	کاماًل	بهداشتی	تولید	و	عرضه	داشتند.	
رونق	دامداری	ها	در	عین	حال	موجبات	افزایش	

محصوالت	تولیدی	کارخانۀ	شیر	پاستوریزه	و	بهبود	
سالمت	تغذیۀ	مردم	تهران	را	فراهم	ساخت.

شورای	شهر	تهران	با	توجه	به	نقش	و	اهمیت	
تاریخی	این	کارخانه،	به	تازگی	پیشنهاد	داده	است	
موزۀ	صنعت	شیر	در	این	کارخانه	ایجاد	شود	و	در	

معرض	بازدید	عالقه	مندان	قرار	گیرد.
©	ایرنا،	۱۳۴۳

بازدید	عمومی	مردم	از	اولین	کارخانه	شیر	پاستوریزه	ایران	در	تیرماه	سال	۱۳۴۳،	تهران.	



©	ایرنا،	۱۳۴۳
بازدید	عمومی	مردم	از	اولین	کارخانه	شیر	پاستوریزه	ایران	در	تیرماه	سال	۱۳۴۳،	تهران.	
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نقش های آثار ایرانی برچهرۀ کارت های یونیسف

دست در دست، برای سالمت کودکان ایران



۲۶

با	تصویری	از	نقاشی	جیتكا	سامكوا،	دختر	دبستانی	
۷	ساله	ای	از	کشور	چک	و	اسلواکی	سابق	در	یكی	

از	سال	های	پس	از	جنگ	جهانی	دوم،		منتشر	
شد.	این	نقاشی	را،	آموزگار	جیتكا	به	عنوان	تشكر	

از	کمک	های	اضطراری	غذایی	و	دارویی	که	به	
دهكده	آنها	شده	بود،	به	دفتر	یونیسف	فرستاد.	
نقاشی،	گروهی	از	کودکان	را	نشان	می	داد	که	با	

شادی	در	پرتو	نور	خورشید،	به	دور	ستونی	از	گل	
می	رقصیدند.	در	آن	زمان،	نه	جیتكا	و	نه	هیچ	کس	

دیگر	تصور	نمی	کرد	که	این	نقاشی	به	نخستین		
کارت	یونیسف	تبدیل،	و	پایه	گذار	صنعتی	بزرگ	
شود.	از	آن	پس،	طرح	های	بسیاری	از	هنرمندان	

سراسر	جهان،	بر	کارت	های	گوناگون	یونیسف	نقش	
بست.	کارت	های	یونیسف	جدا	از	ایجاد	درآمد،	

همواره	نقش	مهمی	در	افزایش	آگاهی	های	عمومی	
از	فعالیت	هایی	به	سود	کودکان	داشته	است.

"نقش های آثار ایرانی برچهرۀ کارت های 
یونیسف" 

یونیسف	از	آغاز	ماموریتش،	بخش	بزرگی	از	
درآمدزایی	الزم	برای	پشتیبانی	از	اجرای	فعالیت	ها			

را	از	راه	فروش	کارت	و	دیگر	هدایای	خود	تامین	
کرده	است.	نخستین	کارت	یونیسف	در	۱۳۲۸	

طراحی	و	منتشر	شد	و	حرکت	شگفت	انگیزی	را	
در	سراسر	جهان	برای	جذب	کمک	های	مالی	به	

یونیسف	بنا	نهاد.	این	فعالیت	تا	به	امروز،	با	صدها	
میلیون	کارت	چاپ	شده	ادامه	دارد	و	هر	ساله	به	
برنامه	های	مهم	یونیسف	و	اقدامات	دولت	ها	برای	

کودکان	کمک	می	کند.
	

ماجرای	تولید	کارت	های	یونیسف،	بخشی	از	
تاریخچه	شیرین	این	سازمان	است.	نخستین	کارت	



۲۷

با	این	حال،	با	هدف	افزایش	درآمد	بیشتر	برای	
برنامه	های	یونیسف	از	راه	بخش	خصوصی،	فعالیت	
تولید	و	فروش	کارت	و	هدایا	از	راه	دفاتر	یونیسف	
به	تدریج	از	۱۳۸۹در	سطح	کشورها،	و	تا	پایان	

۱۳۹۴در	سطح	جهانی،	متوقف	و	به	بخش	خصوصی	
سپرده	شد.

و	اما	داستانی	که	در	پی	می	آید،	داستان	شیرین	
رشد	و	تكامل	بخش	کارت	ها	و	هدایای	یونیسف	
ایران	از	۱۳۶۷	تا۱۳۸۱	است.	فروش	کارت	ها	و	

هدایای	دفتر	یونیسف	ایران	که	از۱۳۶۵	آغاز	شده	
بود،	از	۱۳۶۷،	با	سفارش	۲۰۰،۰۰۰	کارت	به	طور	

جدی	دنبال	شد.
زهرۀ	اخوان،	مسئول	وقت	بخش	کارت	ها	و	هدایای	

یونیسف،	از	خاطرات	آن	روزها	می	گوید:	
"از	۱۳۶۷	که	به	یونیسف	ایران	پیوستم،	با		قصۀ	
جیتكا	و	تولد	کارت	های	یونیسف	آشنا	شدم.	از	

این	که	دختر	بچه	ای	با	این	نقاشی	در	شرایط	سیاه	
جنگ،	رویای	رنگی	اش	را	کشیده	بود	و	حق	شادی،	
حق	بازی	و	حق	زندگی	را	نشان	داده	بود	متحول	

شده	بودم.	انگار	این	کودک	۷	ساله	حقوق	کودکان	
را	سال	ها	پیش	از	ایجاد	کنوانسیون	بین	المللی	درک	
کرده	بود.	به	نظرم،	داستان	جیتكا	پدیده	ای	بود	که	
همواره	جان	تازه	ای	به	فعالیت	کارت	ها	و	هدایای	

یونیسف	می	داد."

اخوان	ادامه	می	دهد:	"با	این	آشنایی	و	عشق	و	
تعهد،	کارم	را	به	عنوان	گردانندۀ	این	بخش،	آغاز	



©	یونیسف/UNI41744/	آنتونلی	
اولین	کارت	تبریک	یونیسف	به	طور	رسمی	در	سال	۱۳۲۸	شمسی	از	روی	این	نقاشی	چاپ	و	تكثیر	شد.	این	نقاشی	توسط	یک	دختر	بچه	۷	ساله	به	نام	جیتكا	سامكوا	از	کشور	چكسلواکی	کشیده	شده	است.	)از	آرشیو	جهانی	عكس	یونیسف(



۲۹

کردم	و	آموختم	و	دل	دادم	به	اینكه	چگونه	می	توان	
یونیسف	را	آنچنان	معرفی	کرد	که	حس	همكاری	

در	خریداران	کارت	و	هدایا	جوانه	بزند!

کارت	ها	برای	من	مثل	پرنده	هایی	بودند	که	با	
فرستادن	به	جاهای	مختلف،	پیام	صلح	و	دوستی	
یونیسف	را	می	رساندند	و	خریداران،	ستاره	هایی	
بر	آسمان	یونیسف.	پس	با	هدف	گذاری،	سعی	
کردیم	هر	سال	با	عرضه	و	فروش	شمار	معینی	

کارت،	عملكرد	بهتری	از	سال	پیش	داشته	باشیم.
خوشبختانه،	دستاوردهای	ما،	طی	۱۵	سال	این	بود:			
با	۲۰۰،۰۰۰	کارت	شروع	کردیم	وبه	۱،۰۰۰،۰۰۰	

کارت	رساندیم.	با	۲	مرکز	فروش	شروع	کردیم	
و	به	۴۰	مرکز	فروش	رساندیم.	و	با	۵۰۰	ارسال	

مستقیم	پستی	کاتالوگ	شروع	کردیم	و	به	۵۰۰۰	
ارسال	مستقیم	پستی	کاتالوگ	رساندیم.	همین	

روند	افزایش	ایجاب	می	کرد	مراکز	فروش	جذب	و	
جلب	شوند،	در	نمایشگاه	ها	شرکت	کنیم	و	ارتباط	
مستقیم	با	خریداران	بالقوه	را،	که	بیشتر	شرکت	ها،	
موسسات	و	دانشگاه	ها	بودند،	گسترش	دهیم.	در	هر	
نمایشگاهی	که	شرکت	می	کردیم،	رنگ	آبی	چشم	
نواز	یونیسف	همه	را	به	سمت	خود	فرا	می	خواند،

	به	ویژه	کودکان	را،	اما	از	آنجا	که	آشنایی	با	
یونیسف	بسیار	اندک	بود،	خیلی	آرام	ولی	با	تالشی	
فوق	العاده	و	همراه	با	عشقی	بی	اندازه،	توانستیم	به	

مخاطبانمان	نزدیک	تر	شویم.	در	۱۳۶۷،	یكی	از	آثار	
مجموعۀ	سقاخانۀ	پرویز	کالنتری	را	به	کمیتۀ	هنری	
یونیسف	معرفی	کردیم	که	سپس	به	چاپ	رسید.	به	
تدریج،	آثار	بیشتری	از	هنرمندان	ایرانی	به	کمیتۀ	

هنری	یونیسف	در	ژنو	و	بخشی	در	نیویورک	معرفی	
شدند	و	این	آغاز	کار	بود.	پس	از	شروعی	آرام،کار	
توسعه	یافت	و	درآمد	نیز	به	طور	پیوسته	افزوده	



۳۰

شد.	به	این	ترتیب	با	فروش	بیش	از	۳،۲۰۰،۰۰۰	
کارت	از	۱۳۷۰	تا	۱۳۷۵	ـ		به	گزارش	ایرنا	ـ	ٰ ایران	
مقام	اول	را	در	فروش	کارت	هاي	تبریک	یونیسف	
	و	"افزایش	خرید	 در	خاورمیانه	و	آفریقا	کسب	کردٰ
کارت	هاي	تبریک	یونیسف	در	ایران	در	سال	۷۵		

باالترین	رشد	را	در	میان	کشورهاي	جهان	داشت".	
بسیاری	از	هنرمندان	معاصر	ایرانی،	از	جمله	

پرویزکالنتری،	محمدعلی	ترقی	جاه،	محمود	زنده	
رودی،	فرشتۀ	شیشینه،	یاسمین	رفیعی	و	فرانک	

صادقی	حق	چاپ	شماری	از	آثار	خود	را	به	یونیسف	
اهداء	کردند.

در	همان	سال	ها،	خانم	مونیكا	نافلر،	مدیر	هنری	
یونیسف	برای	مناطق	اروپا،	آفریقا	و	شرق	مدیترانه		
به	ایران	سفر	کرد.	زهرۀ	اخوان	دربارۀ	او	و	سفرش	
می	گوید:	سفرخانم	دکتر	نافلر	فرصت	بی	سابقه	ای

برای	دفتر	ما	بود.	ما	توانستیم	چندین	برنامۀ	بازدید	
تنظیم	کنیم	تا	او	از	نزدیک	با	گنجینه	آثار	ایرانی	و	
موزه	ها	و	گالری	ها	و	همچنین	مدیران	موزه	ها	آشنا	
شود.	پس	از	این	آشنایی،	دیدگاه	بین	المللی	دربارۀ	
آثار	ایرانی	تحت	تأثیر	قرار	گرفت	و	موزه	هایی	چون	
موزۀ	آبگینه،	موزۀ	هنرهای	تزیینی،	موزۀ	فرش،	و	

موزۀ	هنرهای	معاصر،	حق	چاپ	شماری	از	آثار	خود	
را	به	یونیسف	اهدا	کردند."

اخوان	در	ادامۀ	توضیحاتش	می	افزاید:	تصمیم	
کمیتۀ	هنری	دربارۀ	شمار	آثار	هنری	و	طرح	جدید	
کارت	یونیسف	از	هر	کشور،	به	میزان	افزایش	فروش	

کارت	در	همان	کشور	بستگی	داشت.	و	به	این	
ترتیب	از	۱۳۷۵	که	نگاه	کمیتۀ	هنری	در	انتخاب	

آثار	برگزیدۀ	ایران	به	نگاه	ویژه	ای	تبدیل	شد،	
رفته	رفته	توانستیم	از	یک	اثر	ایرانی	در	آغاز	کار،	



©	یونیسف	ایران	
یكی	از	مراکز	فروش	محصوالت	یونیسف	در	تهران



۳۲

سرانجام	۵۰	اثر	ایرانی	را،	از	آثار	موزه	ای	گرفته	
تا	آثار	هنرمندان	معاصر،	با	کارت	های	یونیسف	به	

جهانیان	معرفی	کنیم.	از	سوی	دیگر،	معموالً	در	هر	
منطقه،	آثار	کشورهای	منطقه	عرضه	می	شد،	و	ما	
هم	در	ایران	تا	۱۳۷۶	فقط	از	کاتالوگ	های	منطقۀ	

خاورمیانه	و	شمال	آفریقا	سفارش	می	دادیم.	با	
آشنایی	و	آگاهی	وسیع	تر	دفتر	منطقه	ای	و	دفتر	

مرکزی	از	آثار	ایرانی،	بیژن	جناب	نخستین	کاتالوگ	
چاپ	ایران	را	با	مضمون	های	ایرانی	و	بومی	طراحی	
کرد.	افزون	بر	این،	ما	توانستیم	آثار	مناطق	دیگر،	
از	جمله	آثاری	هنری	از	اروپا	را	در	ایران	نیز	عرضه	

کنیم.	در	۱۳۷۷،	بیش	از	۱،۴۰۰،۰۰۰کارت	به	
همراه	دیگر	هدایای	یونیسف	در	ایران	به	فروش	

رسید	که	دستاورد	بی	نظیری	بود.	حاال	دیگر	درآمد	
حاصل	از	فروش	به	حدی	رسیده	بود	که	از	مقدار	

هزینه	ها	فراتر	رفت	و	این	امكان	فراهم	آمد	که	این	

درآمد	به	طور	مستقیم	از	برنامه	های	موثر	بر	زندگی	
کودکان	در	ایران	حمایت	کند.	برای	مثال،	درآمد	
حاصل	از	فروش	در	۱۳۷۹،	صرف	فعالیت	هایی	از	

این	دست	شد:	سواد	آموزی	و	تغذیه	در	استان	های	
محروم،	آموزش	نیروی	انسانی	بخش	های	بهداشتی	

و	آموزشی،	و	خریدن	تجهیزات	آب	رسانی	برای	
استان	هایی	که	دچار	خشكسالی	بودند،	ازجمله:	
استان	فارس،	خراسان	و	سیستان	و	بلوچستان.	
در۱۳۸۱	هم	از	محل	فروش	کارت	و	هدایای	

یونیسف،	امدادرسانی	به	آسیب	دیدگان	زلزلۀ	قزوین	
و	سیل	گلستان	تامین	شود.

زهرۀ	اخوان	به	نكته	های	دیگری	هم	اشاره	می	کند	
که	همگی	حاصل	تجربه	ها	و	مشاهدات	مستقیم	

اوست.	"از	آن	پس،	کاتالوگ	ها	و	بروشورهای	بخش	
کارت	و	هدایای	یونیسف،	به	همت	گروه	کاری	



©	یونیسف	ایران	
فروش	صدها	میلیون	کارت	تبریک	یونیسف	در	سرتاسر	دنیا	توانست	منابع	مالی	فراوانی	برای	فعالیت	های	یونیسف	درکشورهای	مختلف	فراهم	آورد.



۳۴

همین	بخش		در	دفتر	ایران	تهیه	می	شد.	ما	در	این	
کاتالوگ	ها	به	مخاطبان	و	خریداران	این	نكته	را	

شما	می	توانید	با	خریدن	کارت	ها یادآور	می	شدیم:		ٰ
و	هدایای	زیبای	یونیسف،	شادی	و	نشاط	اعیاد	و	
جشن	ها	را	با	اعضای	خانواده،	دوستان	و	آشنایان	
خود	سهیم	شوید	و	از	این	راه	ما	را	هم	در	در	امر	

	ما	با	 خطیر	حمایت	از	کودکان	یاری	برسانید.	ٰ
یادآوری	فعالیت	های	برجستۀ	برنامه	ریزی	شده	

در	ایران	برای	هر	سال،	با	نهایت	افتخار	خریداران	
بالقوه	کارت	و	هدایای	یونیسف	را	برای	همراهی	

بیشتر	جذب	می	کردیم.

به	گفتۀ	شفقت	زیدی،	مدیر	بازاریابی	مناطق	
شرقی	 خاورمیانه	و	شمال	آفریقا	و	اروپای	مرکزی	و
در	دفتر	ژنو	در	اردیبهشت	۱۳۸۲،	به	دلیل	خدمات	

درخشان	خانم	زهرۀ	اخوان	طی	۱۵	سال ©	یونیسف	ایران	
یكی	از	کارت	تبریک	های	یونیسف	با	طرحی	از	"مظفرعلی"	نقاش	برجسته	سده	دهم	هجری	در	تبریز.	این	طرح	

مربوط	به	برگی	از	شاهنامه	شاه	طهماسب	است.



۳۵

فعالیت	در	سمت	مدیر	فروش	کارت	ها	و	هدایای
یونیسف	در	ایران،	میزان	فروش	کارت	از	مبلغ

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	ریال	در۱۳۶۷،	به	
۲،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰	ریال	در	۱۳۸۱	افزایش	یافت

که	نمایان	گر	رشد	۲۳	برابری	این	نرخ	است.	این	
عملكرد	فوق	العاده	است.

زهرۀ	اخوان	تجربۀ	خود	را	با	این	سخنان	به	پایان	
می	برد:	"مایۀ	خوشبختی	بسیار	بود	که	در	این	

بخش،	طی	۱۵	سال،	توانستیم	با		ناشران	معتبر،	
همكاران	متعهد	در	دفتر،	و	همچنین	هنرمندان	
شهیر	آشنا	شویم	و	سپس	صمیمیت	کاری	ایجاد	

کنیم	تا	در	پیشبرد	هدف	های	یونیسف	برای	
کودکان	و	رسیدن	به	این	دستاوردها	موثر	باشند.	

امیدوارم	که	حاصل	این	کوشش	ها	و	تعهدها،		
نشاندن	لبخند	شادی	بر	لبان	فرزندان	عزیز	ایران	

باشد."



۳۶

آیت	اهلل	سّید	علی	خامنه	ای	آمدند	و	من	گزارشی	
از	روند	کارها	ارائه	دادم.	ایشان	هم	در	آن	مراسم	
سخنرانی	کردند.	پس	از	اتمام	سخنرانی		خواهش	
کردیم	که	برای	افتتاح	عملی	این	طرح،	قطرۀ	فلج	
اطفال	را	به	چند	کودک	بخورانند.	ایشان	مرحلۀ	
عملیاتی	طرح	بسیج	سالمت	کودکان	را	رسماً	

افتتاح	کردند.

با	شماری	از	استادان	رشتۀ		پزشكی	کودکان	و	
همكاران	دیگر	صحبت	های	اولیه	را	کرده	بودیم	
و	بنا	بر	این	شد	که	با	استفاده	از	تجربۀ	اجرای	

یكایک	برنامه	ها،	مواردی	را	در	نظر	بگیریم	که	در	
آن	زمان	در	کشور	ما	خطرناک	ترین	عوامل	مرگ	و	

میر	کودکان	به	شمار	می	رفت.	بیماریهای	اسهالی	و	
بیماری	های	حاد	تنفسی	از	جملۀ	همان	موارد	بود	
و	ما	می	خواستیم	طرحی	بریزیم	که	آحاد	مردم،	به	

دست در دست، برای سالمت کودکان 
ایران 

در	۴	تیرماه	۱۳۶۷،	زمانی	که	جمهوری	اسالمی	
ایران	هنوز	درگیر	جنگ	تحمیلی	هشت	ساله	با	
عراق	بود،	اجرای	یكی	از	موفق	ترین	طرح	های	

بهداشت	و	سالمت	برای	کودکان،	در	سراسر	کشور	
آغازشد.	این	طرح	عظیم	که	با	هدف	رشد	و	ارتقای	

۶	شاخص	در	حوزۀ	سالمت	کودکان	به	اجرا	در	
آمد،	طرح	»بسیج	سالمت	کودکان«	نام	داشت.	این		

طرح	در	دشوارترین	شرایط	آن	روز	ایران	با	اقبال	
چشمگیری	رو	به	رو	شد.	دکتر	سید	علیرضا	مرندی،	

وزیر	وقت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشكی،	از	
خاطرات	خود	از	این	رویداد	چنین	می	گوید:

"مراسم	افتتاحیه	در	بیمارستان	فیروزگر	تهران	بود.	



۳۷

ویژه	مردمی	که	مراجعه	می	کنند،	همزمان	همۀ	این	
موارد	را	برای	کودکانشان	در	نظر	بگیرند	تا	با	این	

حرکت،	هم	آگاهی	مردم	در	زمینۀ	اهمیت	سالمت	
کودکان	باال	برود	و	هم	اعتقاد	و	همبستگی	مسئوالن	
افزایش	بیابد.	اما	شرایط،	بی	تردید	برای	کشوری	که	
در	جنگ	به	سر	می	برد	سخت	بود.	مشكالت	بودجۀ	
غیر	نظامی،	محدودیت	شبكۀ	رسانه	های	داخلی	و	...		
از	جملۀ	مشكالت	سر	راه	بود.	برای	دست	یافتن	به	

این	هدف،	نیروی	داوطلب	عمومی	)بسیج(	همكاری	
کرد.	با	صدا	و	سیما	صحبت	کردیم		و	مسئوالن	

آن	سازمان	سنگ	تمام	گذاشتند	و	خودمان	هم	هر	
جور	می	دانستیم	مردم	را	ترغیب	کردیم.	در	همۀ	

شهرها	سخنرانی	ایراد	شد،	همراه	با	نصب	پوسترهای	
رنگارنگ	اطالع	رسانی.	

©	وب	سایت	رسمی	رهبر	جمهوری	اسالمی	ایران،	آیت	اهلل	خامنه	ای	
طرح	ملی	بسیج	سالمت	کودکان	توسط	رئیس	جمهور	وقت،	آیت		اهلل	سید	علی	خامنه	ای	با	خوراندن	قطره	

واکسن	فلج	اطفال	به	یک	کودک	رسما	در	سراسر	ایران	آغاز	شد،	تهران،	۱۳۶۷.	
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مدیر	کل	اجرایی	یونیسف،	خانم	کارول	بالمی	در	جلسه	مالقات	با	وزیر	بهداشت	وقت،	جناب	آقای	دکتر	مرندی	و	مدیران	عالی	رتبه	وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشكی،	تهران،	۱۳۷۵.	



۳۹

این	تبلیغات	بهداشتی	و	رنگارنگ،	در	زمان	جنگ	
توجه	مردم	را	جلب	می	کرد.	البته	مهم	ترین	نكته	

از	دید	ما،	باال	رفتن	آگاهی	مردم	و	آگاهی	مسئوالن	
دربارۀ	سالمت	کودکان	و	مادران	بود."

دکتر	مرندی	به	آماری	اشاره	می	کند	که	به	اندازۀ	
کافی	گویاست:

"از	مرگ	و	میر	مادران	که	صحبت	به	میان	می	آمد،	
می	گفتیم:	ٰ تصور	کنید	هر	وقت	هواپیمایی	سقوط	
می	کند	چه	قدر	همه	متاثر	می	شوند.	حاال	تصور	

کنید	اگر	هر	چند	روز	یک	بار	به	تعداد	سرنشینان	
یک	هواپیما،	مادران	جان	خود	را	از	دست	بدهند.	ٰ
آن	زمان	در	هر	۱۰۰	هزار	تولد	زنده،	حدود	۲۵۵	
تن	از	مادران	جان	می	باختند.	این	کار	بزرگ	در	

حوزۀ	سالمت	با	دستورها	و	تشویق	های	رهبر	معظم	
انقالب	انجام	گرفت	که	در	آن	زمان	رئیس	جمهور	

بودند	و	در	این	راه	نهایت	مساعدت	را	به	عمل	
آوردند."

حمیدرضا	حسینی،	نخستین	مدیر	برنامه	هاي	
یونیسف	در	ایران	)۱۳۶۸ـ	۱۳۶۵(،	می	گوید:	

"»بسیج	سالمت	کودکان«،	این	عنوان	از	ناب	ترین	
اندیشه	های	برآمده	از	دل	جامعۀ	پس	از	انقالب	

بود	که	با	موفقیت	به	اجرا	در	آمد.	واژۀ	»بسیج«		
بهترین	معادل	برای	campaign	بود	که	در	

عین	حال	از	پشتیبانی	باالترین	مقامات	کشوری	
برخوردار	می	شد.	این	اقدام	عظیم	با	اصرار	و	دانش	
دکتر	مرندی	در	ایران	برنامه	ریزی	شد	و	در	مراحل	



۴۰

طرح	جهانی	یونیسف	باعنوان»انقالب	بقای	کودک«	
)Child Survival Campaign(	تقریباً	همزمان	

بود.	در	۱۳۶۱،	جیمز	گرانت،	مدیر	اجرایی	وقت	
یونیسف،	به	ابتكاری	عملی	با	نام	»انقالب	بقای	

کودک«	در	جهان	دست	زده	بود	که	بعدها	دامنۀ	
کاربرد	آن	به	رشد	و	تكامل	کودکان	هم	گسترش	

یافت.	این	طرح	ابتكاری،	»مرگ	و	میر	شیرخواران	
و	کودکان	خردسال«	را	که	پیش	از	آن	از	معیارهای	
شاخص	توسعه	یافتگی	کشورها	محسوب	می	شد،	
عامل	توسعه	کشورها	قرار	داد.	آقای	گرانت	بر	این	
باور	بود	که	با	کاهش	سریع	و	وسیع	مرگ	و	میر	

شیرخواران	و	خردساالن،	زمینۀ	دیگری	برای	توسعۀ	
کشورها	ایجاد	می	شود.

با	تجربه	ای	که	یونیسف	در	دهۀ	۱۳۳۰	از	مبارزۀ	
سراسری	با	بیماری	ها	داشت،	در		آن		زمان	پیشنهاد	

بعد	با	همراهی	پیشكسوتان	حوزۀ	بهداشت	به	
مرحلۀ	اجرا	رسید،	همراهی	کسانی	چون	دکتر	

ملک	افضلی،	دکتر	شادپور،	دکتر	پیله	رودی،	دکتر	
صدری	زاده	و	بسیاری	دیگر.

برنامه	ریزي	طرح	سراسری	اطالع	رسانی	بسیج	
سالمت	کودکان،	تهیۀ	مطالب	آموزشی	و	ترویجي	

براي	رسانه	ها،	رادیو	و	تلویزیون	با	همكاری	گستردۀ	
یونیسف	به	انجام	رسید؛	همچنین	آموزش	های	

گروهي	دیگر	مانند	معلمان،	روحانیان	و	دیگران.	
آموزش	هاي	استاني	و	شهرستاني	و	آماده	سازي	

براي	اجراي	طرح	بسیج	سالمت	کودکان	یک	سال	
طول	کشید.	اهمیت	این	حرکت	در	زمینۀ	بهبود	
شاخص	»مرگ	و	میر	شیرخواران	و	خردساالن«	
بیشتر	به	این	سبب	بود	که	برنامه	ای	تک	کانونی	

و	صرفاً	ایمن	سازی	نبود.	در	حقیقت،	این	اقدام	با	



۴۱

کرده	بود	با	استفاده	از	روش	های	سادۀ	پزشكی	برای	
پیروز	شدن	بر	عفونت	های	شایع	مراحل	نوزادی	و	
نوباوگی	اقدام	شود.		در	این	خصوص۴	فعالیت	به	

طور	شاخص،	از	میان	مراقبتهای	بهداشتی	نخستین	
برگزیده	شده	بود:

ـ		پایش	رشد	کودک	به	طور	منظم؛
ـ		تجویز	مایع	درمانی	خوراکی	برای	درمان	اسهال	

دورۀ	کودکی؛	
ـ	ترویج	تغذیه	با	شیر	مادر	به	عنوان	مناسب	ترین	

راه	تغذیه	در	آغاز	زندگی؛
ـ	و	ایمن	سازی	در	برابر	۶	بیماری	کشندۀ	دورۀ	

کودکی	قابل	پیشگیری	با	واکسن.	
یكی	از	نقاط	قوت	این	راه	حل	چندجانبه،	این	بود	

که	این	شیوه	ها	همگی	کم	هزینه	بودند.	
©	یونیسف	ایران	

در	راستای	طرح	"بسیج	سالمت	کودکان"،	یک	کارمند	مرکز	بهداشت	قد	و	وزن	
یک	کودک	خردسال	را	در	یک	مرکز	بهداشت	اندازه	می	گیرد،	تهران،	۱۳۶۷.



۴۲

نه	گرانت	بود،	نه	آن	کشورها	پزشک	هایي	همچون	
مرندي،	ملک	افضلی،	شادپور،	پیله	رودي،	صدری	
زاده	و	همتایان	آنها	داشتند،	و	نه	یونیسفي	چون	
یونیسف	ایران	وجود	داشت.	گرانت	در	سفرها	و	

سخنراني	هایش	تا	سال	ها	از	ایران	و	شبكۀ	سراسری	
بهداشت،	و	بعضي	وقت	ها	از	»بسیج	سالمت	برای	
کودکان«	سخن	مي	گفت.	او	مرا	به	بعضي	سفرها	و	
سخنراني	هایش	دعوت	مي	کرد،	یا	به	من	مأموریت	
می	داد	به	کشورهاي	دیگری	بروم	و	ویژگی	های	

شبكه	و	بسیج	را	آموزش	دهم."

این	گفته	های	حمید	رضا	حسینی	سخنان	دکتر	
سید	علیرضا	مرندی	را	تكمیل	می	کند:

"در	زمانی	که	ما	هیچ	گونه	امكان	ترویج	و	اطالع	
رسانی	در	خارج	از	کشور	نداشتیم،	یونیسف	با	

همكاری	آقای	دکتر	گرانت،	مدیر	وقت	اجرایی،	در	

حمیدرضا	حسینی	)نماینده	وقت	یونیسف	در	ایران(	
در	ادامۀ	مطلب	اش	می	افزاید:

"بر	اساس	طرح	بسیج	سالمت	کودکان،	خدمات	
واکسیناسیون،	آموزش	هاي	مایع	درماني	خوراکی،	

تغذیه	با	شیر	مادر	و	استفاده	از	کارت	رشد	در	
سراسر	کشور	در۳	مرحله	و	در	هر	مرحله	برای	

مدت	۲	هفته	به	خانواده	ها	ارایه	می	شد.	بسیاری	
از	کشورها	در	اجراي	یكی	از	اجزای	این	طرح	)مثاًل	

فقط	اسهال	یا	واکسیناسیون(	اقدام	کرده	و	نتوانسته	
بودند	توفیقات	خود	را	حفظ	کنند	و	بعداً	سعي	

کردند	از	الگوی	ایران	استفاده	کنند،	ولي	در	این	
راه	با		موفقیت	زیادی	رو	به	رو	نشدند،	چون	الگوی	
ایران	متناسب	با	شبكه	سراسری	بهداشت	و	شرایط	
اختصاصی	ایران	طراحي	شده	بود	و	نسخه	برداری	
از	آن	برای	شرایط	دیگر	مناسب	نبود؛		دیگر	آنكه	



۴۳

باالترین	سطح	ممكن	در	این	سازمان،	از	برنامۀ	ما	
حمایت	می	کرد؛	آن	هم	نه	از	یک	برنامه،	و	نه	از	یک	
وزارتخانه،	بلكه	از	تالش	ها	در	راه	سالمت	کودکان	

در	سراسر	کشور.	به	خاطر	دارم	در	حضور	حدود	۵۰	
وزیر	از	کشورهایی	که	آقای	گرانت	از	آنها	شناخت	
»من	به	کشورهای	 داشت،	این	مطلب	را	بیان	کرد:	ٰ

همه	شما	سفر	کرده	ام.	اگر	قرار	باشد	به	کار	
کشورهای	شما	در	زمینه	بهداشت	و	سالمت	از	صفر	
تا	۲۰		نمره	بدهم،	به	شماها	نمرۀ	۲	و۳،	و	به	ایران	
نمرۀ	۲۲	می	دهم؛	زیرا	کشوری	در	شرایط	جنگ	

توانسته	است	نه	تنها	شاخص	های	سالمت	کودکان	
را	ثابت	نگه	دارد،	بلكه	شماری	از	مهلک	ترین	عامل	

های	مرگ	و	میر	مادران،	شیرخواران	و	کودکان	
زیر۵	سال	را	به	گونۀ	شگفتی	انگیزی	از	میان	

برداشته	است.	این	کشور	شایسته	تقدیر	است.«	
دولت	جمهوری	اسالمی	ایران	مسئولیت	اجرایی	
افتخار	آمیز	طرح	»بسیج	سالمت	کودکان«	را	بر	
عهده	داشت	و	این	گونه	سخنان،	موجب	جلب	
باالترین	حمایت	ها	در	سطح	ملی	و	نشان	دادن	

و	تثبیت	کردن	موفقیت	های	ایران	در	سطح									
بین	المللی	می	شد.	ٰ
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زمانی به یاد ماندنی به عنوان نماینده 
یونیسف در جمهوری اسالمی ایران

نماینده یونیسف در ایران؛ آندره 
روبرفوآ  1369 - 1372

من	این	افتخار	را	داشتم	که	اولین	نماینده	
بین	المللی	یونیسف	در	تهران	از	سال	۱۳۶۹	

تا	۱۳۷۲	باشم.	بی	تردید	می	توانم	بگویم	
این	سالها	به	یادماندنی	ترین	و	پربارترین	

سالهای	کل	دوره	همكاری	حرفه	ای	من	با	
یونیسف	بوده	اند.	اگرچه	من	اولین	نماینده	
رسمی	یونیسف	در	ایران	بودم،	اما	یونیسف	
چند	سال	قبل	از	ورود	من	در	ایران،	فعالیت	

خود	را	آغاز	کرده	بود.	از	سال	۱۳۶۳	تیم	
یونیسف	ایران	با	رهبری	بسیار	خوب	و	
پیاپی	سه	مسئول	کشوری،	جناب	آقای	
محالتی،	جناب	آقای	حمید	حسینی	و	

جناب	آقای	رضا	حسینی	در	ایران	فعالیت	
داشت.	من	به	هنگام	ورود	خود	به	ایران	با	

گروهی	از	جوانان	پرانرژی،	مشتاق	و	متعهد	
روبرو	شدم.	آنها	به	چیزی	دست	یافته	بودند	

که	آرزوی	هر	نماینده	یونیسف	بود:	
-	رابطه	ای	بر	مبنای	اعتماد	و	اطمینان	
متقابل	میان	دفتر	یونیسف	و	شرکای	

دولتی	آن،	از	جمله	یک	رابطه	شخصی	
قوی	با	وزیر	امور	خارجه،	جناب	آقای	

دکتر	والیتی	و	وزیر	بهداشت،	جناب	آقای	
دکتر	مرندی

-	نگاه	به	یونیسف	به	عنوان	آژانسی	توانمند	
و	قابل	اعتماد.	

چالشی	که	من	پیش	رو	داشتم	مشخص	بود:	
ادامه	کار	بر	اساس	بنیانهای	بسیار	خوبی	

که	ایجاد	شده	بود،	حفظ	روحیه	تالشگری،	
توسعه	تیم	دفتری	یونیسف	و	حفظ	فضای	

اعتماد	موجود	میان	یونیسف	و	شرکای	آن	
طی	سه	سال	حضورم	در	ایران،	این	کشور	
ظرفیتی	در	زمینه	مراقبت	از	کودکان	از	

خود	نشان	داد	که	من	طی	سی	سال	خدمت	
خود	در	یونیسف	در	بیش	از	۱۵	کشور	

جهان	هرگز	شاهد	آن	نبودم.	

در	اوایل	سال	۱۳۶۹	و	در	پایان	اولین	جنگ	
خلیج	فارس	،	بیش	از	یک	میلیون	پناهنده	
کرد	از	کشور	عراق	به	بخشهای	غربی	ایران	
سرازیر	شدند.	در	چنین	شرایطی،	تنها	طی	
چند	روز،	هالل	احمر	ایران	موفق	شد	۶۳	

اردوگاه	برای	پناه	دادن	به	آوارگان	مهیا	کند.	
با	هدف	ارائه	خدمات	اولیه	به	کودکان،	در	
هریک	از	این	اردوگاه	ها	یک	بخش	کامل	
خدمات	اولیه	بهداشتی	به	همراه	پرسنل	
الزم	تعبیه	گردید.	ظرف	چند	روز	سندی	

تفصیلی	که	به	خوبی	تنظیم	شده	بود	جهت	
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درخواست	کمک	به	یونیسف	ارسال	شد	که	
در	نتیجه	آن	ما	توانستیم	تجهیزات	پزشكی	

و	داروهای	الزم	برای	پاسخ	به	نیازهای	
موجود	را	به	صورت	هوایی	به	ایران	ارسال	
نماییم.	در	آن	دوره	ظرفیت	شرکای	ایرانی	
ما	در	ارزیابی	نیازهای	موجود،	سازماندهی	
و	مدیریت	امور	تدارکات،	بسیج	نیروهای	

متخصص	و	اجرای	برنامه	ها	چشمگیر	بود.	
همه	این	اتفاقات،	تنها	سه	هفته	پس	از	

حضور	من	در	ایران	اتفاق	افتاد	و	همانجا	بود	
که	من	دریافتم	همكاری	بین	کشور	ایران	
و	یونیسف	می	تواند	به	الگویی	برای	دیگر	

کشورها	تبدیل	شود.	

برنامه	کاری	آن	زمان	یونیسف		متشكل	از	
چهار	عنصر	پایش	رشد	کودکان،	درمان	

کم	آبی	با	استفاده	از	سرم	خوراکی،	ترویج	
تغذیه	با	شیر	مادر	و	ایمن	سازی	بود.	وزارت	

بهداشت	برنامه	های	مذکور	را	در	دستور	
کار	برنامه	های	ملی	خود	برای	بقای	کودکان	
قرار	داد	که	پس	از	آن	به	هسته	اصلی	برنامه	

یونیسف	نیز	تبدیل	شد.	

کلید	موفقیت	این	برنامه	عبارت	بود	از	وجود	
یک	شبكه	خدمات	بهداشت	اولیه	فوق	العاده	
موثر،	که	با	بهره	گیری	از	خانه	های	بهداشت	

مجهز	و	کیفیت	باالی	آموزش	کارکنان،	
بیش	از	۸۰	درصد	کشور	را	تحت	پوشش	

قرار	می	داد.	با	وجود	چنین	زیرساخت	قوی	
و	موثر	خدمات	بهداشت	عمومی،	اهداف	

عناصر	چهارگانه	برنامه	یونیسف،	به	ویژه	در	
زمینه	ایمن	سازی،	به	صورت	مطلوب	عملی	

گردید.		
	

من	خاطره	شفافی	از	آخرین	برنامه	تكمیل	
ریشه	کنی	فلج	اطفال	در	ایران	دارم.	بر	

خالف	روال	برنامه	های	مشابه،	در	این	برنامه	
تصمیم	بر	آن	شد	تا	در	یک	روز	مشخص،	
تیمهای	واکسیناسیون	به	همه	منازل	در	
ایران	مراجعه	کنند!	زمانی	که	من	تردید	
خود	را	درباره	عملی	بودن	این	برنامه	با	

وزیر	بهداشت	وقت،	آقای	دکتر	مرندی	در	
میان	گذاشتم	او	در	پاسخ	به	من	گفت:	

"شما	از	ظرفیت	بسیج	نیرو	در	این	کشور	
خبر	ندارید".	و	صد	البته	حق	با	او	بود!	و	
اینچنین	شد	که	در	یكی	از	روزهای	اوایل	
سال	۱۳۷۲	بیش	از	۱۱	میلیون	کودک	
ایرانی	در	خانه	خود	قطره	واکسن	فلج	

اطفال	دریافت	کردند.	روزی	که	من	هیچگاه	
فراموش	نخواهم	کرد.	

مدت	خدمت	من	در	کشور	ایران	حقیقتا	
به	 بهترین	تجربه	حرفه	ای	من	بوده،	نه	تنها
دلیل	کیفیت	مطلوب	شرکای	دولتی	مان،	



بلكه	مهمتر	از	آن	به	دلیل	آنچه	که	من	
همواره		آن	را	"تیم	رویایی"	در	دفتر	

یونیسف	خوانده	ام.	در	بیشتر	دوره	حضور	
من	در	تهران،	این	تیم	به	طور	کامل	از	

مسئوالن	ایرانی	در	سطح	کشوری	تشكیل	
شده	بود	که	همگی	متخصص	در	زمینه	
کاری	خود،	متعهد	به	کودکان	و	وفادار	
به	یونیسف	بوده	اند.	اما	باالتر	از	همه،	

آنها	دست	دوستی	به	سویم	دراز	کردند.				
دوستی	هایی	که	تا	به	امروز	هم	زنده	و	

پابرجاست.	

پس	همین	جا	از	همه	شما،	رضا،	گلی،	
مجتبی،	اسفند،	کوروش،	نیلوفر،	تورج،	زهره	
و	دیگران	تشكر	می	کنم.	برای	من	و	همسرم	
شما	بهترین	تجربه	انسانی	یک	دوره	کاری	

طوالنی	باقی	می	مانید.	

©	یونیسف ایران
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"آن روز که گل بوته بتواند کتاب 
بخواند" 

"زمانی	بود	که	برای	فاز	اول	برنامه	آموزش	دختران	
به	یكی	از	محروم	ترین	نقاط	کشور	رفته	بودیم.	بعد	
از	آنكه	پرسشنامه	های	خانواده	های	آن	منطقه	را	

تكمیل	کردیم	و	داشتیم	به	طرف	ماشین	آموزش	و	
پرورش	که	به	علت	سختی	راه	خیلی	دورتر	از	محل	
فعالیت	پارک	شده	بود می	رفتیم،	ناگهان	دخترک	
کوچكی	را	دیدم	که	با	برادر	نوزاد	خواب	رفته	بر	
پشتش	به	دنبالم	می	دود.	متوجه	شدم	و	ایستادم	

و	به	طرف	او	رفتم	که	شاید	کمی	به	او	کمک	
کنم	تا	بیشتر	از	این	ندود.	دخترِک	کوچِک	چشم	
درشِت	مشكی،	نفس	نفس	زنان	گفت:		ٰمن	دختر	
اون	خانواده	ام	که	پنچ	برادر	دارد.	منم	مثل	برادرام	

میخوام	برم	مدرسه...	باسواد	بشم...	کتاب	بخونم.	ٰ

©	یونیسف	ایران/	ارفع	
یک	دانش	آموز	دختر	درمقطع	ابتدایی	در	کالس	درس،	تهران،	۱۳۸۹.	



۵۱

او	چند	قدمی	با	من	آمد	و	روپوش	من	را	می	کشید	
و	تكرار	می	کرد	که	دوست	دارد	کتاب	بخواند.	مرتب	

در	جواب	او	می	گفتم	که	"حتما!	حتما	به	زودی		
می	تونی!"	و	نوازشش	می	کردم.

ثمیله	میراحمدیان	که	حدود	۱۷	سال	به	عنوان	
دستیار	برنامه	ها،	دریونیسف	ایران	فعالیت	می	کرد،	
در	آن	زمان	دستیار	پروژه	آموزش	دختران	بود.	او	
می	گوید:	"این	خاطره	از	سال	۱۳۷۱،	برایم	چنان	
جالب	و	هیجان	انگیز	است	که	توانسته	من	را	تا	

امروز	که	برایتان	نقل	می	کنم	تحت	تاثیر	قرار	دهد."

پروژه	آموزش	دختران	از	سال	۱۳۷۱	و	در	زمانی	
که	آندره	روبرفووآ	نماینده	یونیسف	ایران	بود	آغاز	

شد.	این	پروژه	که	مختص	ارتقاء	شرایط	دختران	
برای	رفتن	به	مدرسه	و	تكمیل	آموزش	ابتدایی	
در	استان	های	محروم	کشور	بود،	زیر	نظر	و	با	

هماهنگی	و	همكاری	کارشناسان	و	مدیران	کل	اداره	
ابتدایی	آموزش	و	پرورش	انجام	می	شد.	سازمان	

نهضت	سوادآموزی	نیز،	با	این	پروژه	مشترک	
یونیسف	و	وزارت	آموزش	و	پرورش	همكاری	مثبت	

و	فعاالنه	داشت.	در	ابتدا،	این	پروژه	در	یونیسف	
ایران	با	فعالیت	نیلوفر	پورزند	به	عنوان	کارشناس	
بخش	آموزش	دختران	و	توسعه	امور	زنان	شروع	

به	کار	کرد.	سپس	با	ورود	خانم	یوکین	ما	به	عنوان	
معاون	دفتر،	و	زیر	نظر	ایشان	ادامه	پیدا	کرد.	
همچنین	گلنار	مهران،	استاد	آموزش	دانشگاه	

الزهرا،	در	نقش	مشاور	با	پروژه	آموزش	دختران	



۵۲

همكاری	داشت.	این	پروژه	به	این	ترتیب	تا	سال	
۱۳۷۹	ادامه	داشت.

سه	مرحله	پروژه	آموزش	دختران	عبارت	بود	از:
۱-	پیدا	کردن	عوامل	بازدارنده

۲-	تسهیل	آموزش
۳-	پایدار	پذیری

این	مراحل	با	سفرهای	میدانی	به	پنج	منطقه	
منتخب	به	عنوان	محروم	ترین	مناطق،	در	استانهای
محروم	از	قبیل	کردستان	و	هرمزگان	انجام	می	شد.	

فعالیت	های	مربوطه	شامل	کارگاه	های	آموزشی،	
کالس	های	آموزشی	با	شرکت	والدین	این	مناطق	

و	معلمان	مربوطه	و	افراد	دخیل	در	این	پروژه،	
همچنین	تهیه	و	دراختیارگذاری	کتاب	و	لوازم	

آموزشی	مورد	نیاز	پروژه	بود.
در	نتیجه	این	فعالیت	ها،	آموزش	دختران	در	محروم	
ترین	مناطق	در	ردیف	نمونه	های	موفق،	در	گزارش	
ساالنه	یونیسف	با	عنوان	"وضعیت	کودکان	جهان"	

در	سال	های	۱۳۷۸	و	۱۳۷۹	به	آن	پرداخته	شد.	و	
به	همین	سبب،	بارها	مورد	بازدید	کارشناسان	دیگر	

کشورها	قرار	گرفت.

ثمیله	میراحمدیان	ادامه	می	دهد:	"امیدوارم	که	
این	پروژه	مابین	آموزش	و	پرورش	و	یونیسف	که	

تا	مدت	های	طوالنی	یكی	از	نمونه	های	موفق	دفتر	
یونیسف	برای	ارایه	بود،	توانسته	باشد	به	ادامه	طرح	
بها	دهد	و	جزو	یكی	از	برنامه	های	پایدار	همكاریهای	

مشترک	دفتر	یونیسف	ایران	و	وزارت	آموزش	و	
پرورش	به	شمار	آید."

او	به	زیبایی،	خاطره	اش	را	به	پایان	می	برد:	"گل	
بوته"	دخترک	کوچک،	نمونه	هزاران	هزار	دختر	

بچه	ای	است	که	نیاز	و	میل	باسواد	شدن	را	در	درون	
و	وجودش	حس	می	کند	و	حاضر	است	برای	رسیدن	

به	آن	بدود	و	بدود."
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شبكۀ بهداشت ایران، نمونۀ الگویي موفق!



۵۶

همۀ	مسائل	و	مشكالتی	که	در	آن	سال	ها	با	آنها	
دست	به	گریبان	بود،	توانست	نرخ	مرگ	و	میر	

کودکان	را	به	نصف	کاهش	دهد.	شبكۀ	بهداشتی	
درمانی	شهری	و	روستایي	در	ایران	از	بزرگ	ترین	
جهان	امروز	 و	موفق	ترین	شبكه	هاي	بهداشت	در
است.	ما	در	ایران	شاهد	الگویی	موثر	در	بهداشت	
روستایي	بودیم	که	بسیاری	از	کشورها	هم	اکنون	

در	اجراي	آن	مشكل	دارند."

الزم	به	یادآوری	است	که	شكل	گرفتن	شبكه	هاي	
بهداشتي	درماني	کشور	پس	از	انقالب	اسالمي،	و	از	
۱۳۵۸	آغاز	شد.	در	وزارت	بهداشت	چندین	گروه	
کاري	از	صاحب	نظران	و	استادان	وقت	تشكیل	
دادند	که	از	جملۀ	این	گروه	ها	مي	توان	به	گروه	

برنامه	ریزي	خدمات	بهداشتي	اشاره	کرد.	این	گروه	
از	پنج	کمیتۀ	آموزش	بهداشت،	بهداشت	خانواده	و	

شبكۀ بهداشت ایران، نمونۀ الگویي 
موفق 

نخستین	بار	نبود	که	دکتر	جیمز	گرانت،	مدیر	
اجرایي	یونیسف،	به	ایران	می	آمد.	او	که	در			
موقعیت	های	گوناگون	به	کارایی	موفق	شبكۀ	

بهداشت	پایه	ریزی	شده	در	جمهوری	اسالمی	ایران	
اشاره	کرده	بود،	این	بار	برای	شرکت	در	نخستین	
نشست	مشترک	وزیران	بهداشت	کشورهاي	عضو	
اکو،	یونیسف	و	سازمان	بهداشت	جهاني	به	تهران	
آمده	بود؛	نشستی	که	به	ابتكار	ایران،	در	آذرماه	

۱۳۷۲	با	حضور	آیت	اهلل	هاشمی	رفسنجانی،	رئیس	
جمهور	وقت،	برگزار	شد.	مدیر	اجرایي	یونیسف	در	

سخنان	خود	در	این	نشست	گفت:
"دردهۀ	۱۳۶۰،	جمهوري	اسالمي	ایران	به	رغم	
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۵۸

کشوري	در	۱۳۶۳،	نخستین	نسخۀ	طرح	گسترش		
شهرستان	ها	آماده	شد.	همزمان	با	آغاز	دورۀ	وزارت	
دکتر	علیرضا	مرندي	در	وزارت	بهداشت	و	انتصاب	

دکتر	حسین	ملک	افضلي	در	مقام	معاون	بهداشتي،	
زمینۀ	جدي	اجراي	طرح	هاي	شبكه	ها	فراهم	آمد.	

ابتدا	طرح	استان	در	آذربایجان	غربي	به	صورت	
پایلوت	اجرا	شد	و	پس	از	رفع	شدن	مشكالت،	یک	

شهرستان	از	هر	استانی	که	بهتر	مي	توانست	از	
حمایت	نمایندگان	مجلس	شوراي	اسالمي	برخوردار	
باشد،	انتخاب	و	طرح	در	آن	به	اجرا	گذاشته	می	شد.
دکتر	جیمز	گرانت	در	نخستین	نشست	مشترک	
وزیران	بهداشت	کشورهاي	عضو	اکو،	یونیسف	و	

سازمان	بهداشت	جهاني،	بار	دیگر	در	این	باره	تاکید	
کرده	بود	که	»شبكه	هاي	بهداشتي	موجود	درایران	
به	عنوان	الگویی	موفق	مي	توانند	درهمكاري	هاي	

منطقه	اي	الگوی	دیگر	کشورها	قرار	گیرند«.

مدارس،	بیماري	هاي	واگیر	و	غیر	واگیر	و	بهداشت	
محیط	تشكیل	می	شد.	ابتدا	سیاست	ها	و	خط	

مشي	ها	و	اولویت	هاي	برنامه	هاي	بهداشتي	در	سال	
۱۳۶۰	تهیه	و	ارائه	شد.	سپس	شرح	وظایف،	ارتباط	
واحدها،	نیروي	انساني	مورد	نیاز	و	تنظیم	برخي	از	
معیارها	و	استانداردها	براي	خدمات		تدوین	شدند.	
براي	روشن	شدن	مفهوم،	مسیر	و	حجم	عملیات	

اجرایي	گسترش	شبكه	هاي	بهداشتي	درماني	
کشور	و	مشخص	شدن	نقش	و	سهم	هر	شهرستان،	
تدوین	طرح	گسترش	شبكه	ها	ضرورت	یافت.	به	

منظور	آگاهي	کامل	از	وضعیت	جغرافیایي،	فرهنگي	
و	ارتباطي	مناطق	روستایي	هر	شهرستان،	از	

کارشناسان	با	تجربۀ	استان	ها	خواسته	شد	که	طرح	
گسترش	را	تدوین	و	ارائه	کنند.

پس	از	بررسي	هاي	کارشناسان	و	مسئوالن	



۵۹

شایان	ذکر	است	که	موفقیت	خدمات	اولیۀ	
بهداشتی	در	ایران	با	تعهد	سیاسی	دولت	در	این	
خصوص	تضمین	شده	است.	مبنای	این	خدمات	

نه	تنها	پی	ریزی	شبكۀ	گستردۀ	ارائۀ	خدمات	
بهداشتی	ـ	درمانی	است،	بلكه	در	عین	حال،	این	
موفقیت	مرهون	استفاده	از	نیروی	انسانی	بومی،	
توسعۀ	سامانه		اطالعاتی	و	آماری	برای	ارزیابی	و	

ادغام	فعالیت	های	مراقبت	های	نخستین	بهداشتی،	
مشارکت	فعاالنۀ	دانشگاه	های	علوم	پزشكی	و	

حمایت	سازمان	های	بین	المللی،	مانند	یونیسف،	
سازمان	جهانی	بهداشت	و	صندوق	جمعیت	ملل	

متحد،	است.
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مراقب رشد و تغذیه مناسب مجید هستیم؛کارت پایش رشد 



"با کودکان، برای کودکان"

خاطره ای از دکتر شاراد ساپرا، نماینده 
یونیسف در ایران 1376 - 1378  

"رضایت	بخش	ترین	لحظه	برای	من	زمانی	
بود	که	۱۵۰	کودک	ناتوان	یا	کم	توان،	۷۵	
دختر	و	۷۵	پسر،	دو	نفر	از	هر	استان،	برای	
تشریح	چگونگی	حمایت	های	یونیسف	از	
فعالیت	های	دولت	ایران	در	حوزه	مسائل	

پیش	روی	کودکان	با	نیازهای	ویژه	گرد	هم	
آمدند.	تقاضای	آنان	مبنی	بر	تمرکز	و	کمک	
به	توسعه	توانایی های	آنان	به	جای	ناتوانی،	
شیوه	برنامه	ریزی	را،	برای	کودکان	دارای	
معلولیت	و	به	همراه	خود	آنان	تغییر	داد".	

در	دوران	نوجوانی	و	بلوغ،	همانند	دوران	
خردسالی،	افراد	دارای	معلولیت	به	طور	

معمول	از	الگوهای	طبیعی،	زندگی	روزمره	
به	دور	هستند.

در	جمهوری	اسالمی	ایران،	گنجاندن	
نظرات	و	دیدگاه	های	کودکان	معلول	در	

روند	طراحی	برنامه	های	یونیسف،	از	طریق	
مشارکت	در	سه	سمینار	تضمین	شد،	که	

در	آن	۱۵۰	دختر	و	پسر	از	سراسر	کشور	با	
اختالل	بینایی،	شنوایی،	گفتاری	و	حرکتی	
شرکت	کرده	بودند.	آنها	طی	این	سه	جلسه	
در	مورد	مشكالت	مشترک	خود	همفكری	و	

بحث	و	گفتگو	کردند	و
سیاست	ها	و	فعالیت	های	مفید	در	این	

زمینه	را	شناسایی	نمودند.*

*برگرفته	از		گزارش	"وضعیت	کودکان	

جهان"	-	۱۳۸۲،	صفحه	۳۶
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۶۴

اینجا	خانۀ	بهداشت	روستای	کارَکنده	در	استان	
مازندران	است.	مجید	و	مادرش	آمده	اند	تا	یكی	از	
بهورزان،	در	ادامۀ	مراقبت	های	قبلی،	وضعیت	رشد	
مجید	را	بسنجد	و	نتیجه	را	به	مادرش	اطالع	دهد.	
همین	طور	به	او	بگوید	تا	نوبت	بعدی	معاینه	چه	

کارهایی	باید	انجام	بدهد.

تغذیه	و	رشد	و	تكامل	کودکان	زیر	۵	سال	از	
برنامه	های	مهم	دولت	در	سراسر	ایران	است.	در	

آمارگیری	خوشه	ای	شاخص	چندگانه،	که	در	۱۳۷۶	
از	سوی	وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشكی	

و	با	همكاری	یونیسف	در	همۀ	استان	ها	برگزار	شد،	
این	نتیجه	به	دست	آمد	که	در	مقایسه	با	هدف	
های	تعیین	شدۀ	ده	ساله		برای	همۀ	کشورها	در	

اجالس	جهانی	سران	در	۱۳۶۹،	پیشرفت	ایران	در	
بیشتر	زمینه	های	مربوط	به	تغذیه	و	رشد	تثبیت	

مراقب رشد و تغذیه مناسب مجید 
هستیم؛کارت پایش رشد 

یكی	از	روزهای	گرم	خرداد	۱۳۸۲	مجید	۱۸	ماهه	
روی	زانوی	مادرش	نشسته	و	به	کاغذ	رنگارنگی	که	

روی	میز	است	نگاه	می	کند.
	

خانمی	که	در	آن	سوی	میز	تا	چند	دقیقه	پیش	
با	مهربانی	با	او	صحبت	می	کرد	و	وزن،	قد	و	دور	
سرش	را	اندازه	می	گرفت،	حاال	دارد	با	مداد	و	با	

دقت	و	جدیت	تمام،	نشانه	هایی	روی	کارتی	رنگی									
می	گذارد،	خط	می	کشد،	پشت	کارت	چیزهایی				

می	نویسد،	و	در	بارۀ	غذا	پختن	و	غذا	خوردن	
نكته	هایی	به	مادر	مجید	می	گوید.



۶۵

شده	بود	و	یكی	از	مواردی	که	به	فعالیت	بیشتری	
نیاز	داشت،	توجه	به	سوء	تغذیه	کودکان	بود.	از	این	
رو،	دولت	ایران	و	یونیسف	برای	پیشگیری	از	سوء	
تغذیه	کودکان،	و	به	عنوان	کوشش	در	راه	یكی	از	
هدف	های	اصلی	برنامۀ	بعدی	کشوری،	به	توافق	
رسیدند.	نقش	یونیسف	در	همكاری	با	معاونت	

سالمت	وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشكی،	
برای	گسترش	توانایی	های	سامانۀ	بهداشتی	کشور	و	
تقویت	ظرفیت	برنامه	ریزی	در	امور	مربوط	به	تغذیه	
به	این	صورت	تعیین	شد:	افزایش	آگاهی	و	مهارت	
مراقبان	کودک	و	نیز	ترویج	مشارکت	جوامع		محلی.

فعالیت	های	بسیاری	برای	افزایش	توجه	به	تغذیۀ	
کودکان	انجام	گرفت،	که	از	آن	جمله	می	توان	به	

©	یونیسف	ایران	
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ایران،	۱۳۷۷.	



۶۶

و	سپس	به	صورت	سه	خطي،	از	آن	در	برنامۀ	
پایش	رشد	کودکان	استفاده	شد،	اما	این	کارت	

براي	جلب	مشارکت	مادران،	در	تفسیر	روند	رشد	
کودک	مناسب	نبود	و	به	بازنگري	نیاز	داشت.	اندازه	
منحني	هاي	رشد	وزني	کوچک	بود	و	نمي	توانست	
به	روشني	افت	رشد	را	مشخص	کند.	لذا	بازنگري	
کارت	رشد	کشور	از	۱۳۷۷	در	دستور	کار	معاونت	

بهداشتی	وزارت	بهداشت	قرار	گرفت.

در	۱۳۷۸	نشست	های	کمیتۀ	علمي	براي	تعیین	
کردن	محتواي	کارت	جدید	با	نام	"کارت	مراقبت	

کودک"	تشكیل	شد	و	در	طراحي	آن،	موارد	مربوط	
به	تفكیک	جنسیت،	بزرگ	نمایی	منحني	های	وزن	
و	قد	کودکان	تا	سن	۵	سالگي،	استفاده	از	منحني	

دور	سر	تا	۱۸	ماهگی،	غذاي	کمكي	و	جدول	
واکسیناسیون	و	راهنماي	آن	درج	شد	و	به	تصویب	

ترویج	تغذیه	با	شیر	مادر،	اهمیت	غذاهای	کمكی	و	
توجه	به	محیط	عاطفی	رشد	کودک	اشاره	کرد.	

لیلی	مشیری،	کارشناس	ارشد	و	مسئول	وقت	بخش	
سالمت	و	تكامل	کودک	در	یونیسف،	امروز،	پس	از	
گذشتن	چند	سال	از	اجرای	برنامه	و	با	نگاه	به	آن	

زمان،	چنین	می	گوید:
یكی	از	فعالیت	های	مهمی	که	در	همراهی	با	وزارت	

بهداشت،	به	انجام	رساندیم،	تهیۀ	کارت	جدید	
پایش	رشد	بود،	که	در	آن،	دربارۀ	ایمن	سازی،		
تاریخ	های	واکسیناسیون	و	تغذیۀ	تكمیلی	هم	

اطالعات	ضروری	را	یادآوری	کرده	بودیم.	"کارت	
پایش	رشد"	براي	نخستین	بار	در	۱۳۴۳	از	سوی	

انستیتو	خواربار	و	تغذیه	ایران	چاپ	شده	و	در	
شبكه	هاي	تندرستي	استفاده	شد.	پس	از	

شكل	گیري	سامانۀ	شبكه	هاي	بهداشتي	درماني	
کشور،	و	با	تغییراتي	ابتدا	به	صورت	دو	خطي	
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یک	کارمند	مرکز	بهداشت،	چگونگی	استفاده	از	کارت	رشد	کودک	را	به	مادرش	نشان	می	دهد،	ایران،	۱۳۷۷.	



۶۸

جمع	بندي	شد	و	سپس	با	تغییرهایی	در	کارت	بر	
پایۀ	اظهار	نظرهای	تخصصی،	آزمون	میدانی	آن	
آغاز	شد	که	سرانجام	به	تایید	نهایی	رسید	و	از	

فروردین	۱۳۸۰	کاربرد	آن	به	صورت	گسترده	در	
سطح	کشور	شروع	شد.	آزمون	میدانی	با	همكاری	
معاونت	بهداشت	وزارت	بهداشت،	دانشگاه	علوم	

پزشكي	و	خدمات	بهداشتي	درماني	شهید	بهشتي	و	
یونیسف،	و	نیز	از	راه	گفت	و	گو	با	مادران،	کارکنان	

بهداشتي	و	مدیران	صورت	گرفت."

همزمان	با	نخستین	مرحلۀ	پخش	و	تخصیص	کارت	
به	همۀ	نوزادان	کشور،	اطالع	رسانی	گسترده	ای	
خطاب	به	خانواده	ها	با	پخش	برنامه	ای	رادیویی	
و	تلویزیونی	به	مدت	یک	دقیقه	و	برای	یادآوری	
ضروری	ترین	نكته	ها	انجام	گرفت.	چند	برنامۀ	

تلویزیونی	و	نیز	گفت	وگوهایی	با	حضور	خانم	دکتر	

کمیتۀ	علمي	رسید.	

طراحی	این	کارت	بر	اساس	مصوبات	همان	کمیته،	
به	عنوان	ابزار	سودمندی	برای	خانواده	ها،	حاوی	

اطالعات	اساسی	الزم	برای	مراقبت	مطلوب	و	
رسیدگی	به	رشد	وتغذیه	سالم	فرزندان،	با	دقت	

بسیار	زیادی	به	اجرا	در	آمد.
لیلی	مشیری	در	ادامۀ	توضیحاتش	در	این	باره،			

می	افزاید:

"برای	نهایی	کردن	کارت	پایش	رشد،	نزدیک	به	
یک	سال	کار	کردیم.	کارت	های	جدید	چاپ	شده	را	
برای	پزشكان،	متخصصان،	استادان	و	صاحب	نظران	

بهداشت	و	تغذیه،	و	نیز	اعضاي	کمیتۀ	کشوري	
تغذیه	کودکان	و	معاونت	هاي	بهداشتي	کشور	
فرستادیم.	نظر	و	پیشنهادهای	آن	ها	گرفته	و		



۶۹

ربابه	شیخ	االسالم،	مدیر	وقت	اداره	بهبود	تغذیه،	به	
آشنایی	عمومی	جامعه	و	پیشبرد	این	هدف	کمک	

بسیاری	کرد.
	

با	توجه	به	استاندارد	جدید	سازمان	جهانی	بهداشت	
و	یونیسف،	در	۱۳۸۷	در	منحنی	های	رشد	"کارت	
مراقبت	کودک"	بازنگری،	و	کارت	جدیدتری	چاپ	
شد.	این	کارت	از	آغاز	۱۳۸۸	برای	همۀ	نوزادان	در	

سراسر	کشور	به	کار	رفت.	

اکنون	تقریباً	۱۳	سال	از	آن	روز	گرم	در	خرداد	ماه	
۱۳۸۲	می	گذرد،	همان	روزی	که	مجید،	به	عنوان	

یكی	از	کودکان	ایرانی،	به	منحنی	رشدش	روی	میز	
خانه	بهداشت	نگاه	می	کرد.	مجید	حاال	۱۴	سالگی	

را	پشت	سر	گذاشته	و	همراه	عمه	و	مادرش	راهی	
خانۀ	بهداشت	است،	اما	این	بار	برای	معاینۀ	ماهانۀ	
حمید،	پسر	عمه	شش	ماهه	اش.	مادر،	کارت	مجید	
را	در	دست	دارد	و	می	گوید:	نگاه	کن	پسرم،	امسال	

وقت	واکسن	خود	تو	هم	هست!
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دستیابي به اهداف اجالس جهانی سران برای کودکان  



۷۲

تصویب	بیانیۀ	بقا،	حمایت،	و	رشد	و	تكامل	کودکان،	
همراه	با	طرح	اقدام	برای	اجرای	بیانیه	طی	۱۰سال	

آتی)۱۳۶۹	ـ	۱۳۷۹(	شد.

جمهوری	اسالمی	ایران	به	عنوان	یكی	از								
دولت	هایی	که	به	اهداف	"اجالس	جهانی	سران	
برای	کودکان"	در	سال	۱۳۷۹	متعهد	شده	بود،	

عالوه	بر	اقدامات	همه	جانبه	الزم	در	این	زمینه،	به	
طور	مداوم	مطالعات	دوره	ای	و	ارزیابی	هایی

را	با	همكاری	نزدیک	یونیسف	برای	نظارت	بر	
پیشرفت	حاصل	از	اجرای	اهداف	فوق	الذکر	و	

پیمان	نامه	حقوق	کودک	انجام	داد.	از	آن	جمله،	
می	توان	به	مطالعۀ	اهداف	توسعۀ	هزاره	در	۱۳۷۴،	
و	همچنین	»آمارگیری	خوشه	ای	شاخص	چندگانۀ	
۱	و	۲«	در	سال	های	۱۳۷۶	و	۱۳۷۹	اشاره	کرد	که	
وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	پزشكی	جمهوری	

دستیابي به اهداف اجالس جهانی سران 
برای کودکان 

آقای	هادی	نژاد	حسینیان،	سفیر	و	نمایندۀ	دائم	
جمهوری	اسالمی	ایران	در	سازمان	ملل	متحد،	
بیانیه	ای	را	که	در	خصوص	پیگیری»	اجالس	

جهانی	سران	برای	کودکان«	تهیه	شده	بود،	در	
۱۲	خرداد	۱۳۷۹	به	کمیتۀ	مقدماتی	نشست	ویژۀ	

مجمع	عمومی	در	سال	۱۳۸۰	ارائه	داد.
اجالس	جهانی	سران	برای	کودکان	در۳	و	۴	مهر	

۱۳۶۹	در	سازمان	ملل	متحد	برگزار	شده	بود.	
هیئتی	عالی	رتبه	به	نمایندگی	از	سوی	دولت	

جمهوری	اسالمی	ایران	و	به	ریاست	دکتر	حسن	
حبیبی،	معاون	اول	رئیس	جمهور	وقت،	در	این	

اجالس	شرکت	کردند.	این	اجالس	منجر	به	صدور	و	
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۷۴

گسترده	و	قوی،	کارمندان	آموزش	دیده	و	توسعۀ	
سیاست	ها	و	برنامه	هایی	برای	تضمین	دسترسی	

به	مراقبت	های	بهداشتی	و	آموزش	در	سطح	ملی،	
میزان	شاخص	هایی	چون	پوشش	ایمن	سازی،	
ثبت	نام	در	مقطع	ابتدایی،	استفاده	از	نمک	ید	

دار	در	خانوار،	آب	آشامیدنی	سالم	و	استفاده																
از	سرویس	های	بهداشتی	به	بیش	از	۹۰	درصد	

رسیده	است.

بر	اساس	سرشماری	عمومی	۱۳۷۵،	میزان	مرگ	
و	میر	نوزادان	و	کودکان	زیر	۵	سال،	کم	تر	از	۳۷	
مرگ	در	هر	هزار	تولد	بوده	است.	در	حال	حاضر،	
دسترسی	به	خدمات	سالمت	و	امكانات	آموزشی	

تقریباً	همگانی	است.	بیش	از	۸۵	درصد	تولدها	زیر	
نظر	افراد	آموزش	دیده	و	در	مراکز	بهداشتی	است.	

افزون	بر	این،	داده	های	اخیر	پیشرفت	بیشتری	

اسالمی	ایران	با	همكاری	وزارت	آموزش	و	پرورش	
و	یونیسف	طرح	آن	را	تدوین	کرده	بودند.	هدف	از	
این	طرح،	روشن	ساختن	تفاوت	های	درون	استانی،	
مناطق	روستایی	و	شهری	و	تفاوت	های	جنسیتی	

و	همچنین	میزان	ارایه	خدمات	بود.	یافته	های	
این	مطالعات	و	آمارگیری	های	کشوری	پشتوانه	ای	

مستند	و	منسجم	برای	تهیۀ	گزارش	وضعیت	رفاه	و	
سالمت	کودکان	و	نوجوانان	فراهم	می	آورد.	

بخشی	از	بیانیه،	که	در	باال	به	آن	اشاره	شد،	به	این	
شرح	است:

"همان	گونه	که	مستحضرید،	ایران	گام	های	بزرگی	
برای	تحقق	رفاه	کودکان	برداشته	و	تقریباً	به	تمام	
اهداف	اجالس	جهانی	سران	برای	کودکان	تا	سال	
۱۳۷۹	دست	یافته	است.	با	تكیه	بر	عزم	سیاسی	
قوی	برای	اختصاص	دادن	منابع	مالی،	زیرساخت	



۷۵

را	در	این	زمینه	ها	نشان	می	دهد.	در	زمینۀ	
آموزش،	حق	آموزش	رایگان،	که	قانون	اساسی	
آن	را	تضمین	کرده	است،	عامل	اصلی	افزایش	
حضور	در	مدارس	پس	از	انقالب	اسالمی	ایران	

در	۱۳۷۸	است.	دختران	و	پسران	به	طور	برابر	به	
آموزش	ابتدایی	رایگان	دسترسی	دارند.	بیش	از	۹۶	

درصد	از	کودکان	در	مدارس	ثبت	نام	می	کنند	و	
بیش	از	۹۰	درصد	آنان	آموزش	ابتدایی	را	به	پایان	
می	رسانند.	۵۱	درصد	پذیرفته	شدگان	مدارس	
ابتدایی	در	سطح	ملی	را	پسران	و	۴۹	درصد	را	
دختران	تشكیل	می	دهند.	نسبت	دانش	آموزان	
دختر	به	پسر	در	مدارس	ابتدایی،	از	۶۶	درصد	
در	۱۳۵۵	به	۹۰	درصد	در	۱۳۷۵	رسیده	است.	
این	نسبت	در	مدارس	راهنمایی	از	۵۷	درصد	به	

۸۳	درصد	و	در	دبیرستان	ها	از	۵۹	درصد	به	۹۹	
درصد	افزایش	یافته	است.	این	دستاوردها	عمدتاً	
نتیجۀ	فرایند	یكپارچه	سازی	خدمات	اجتماعی	ـ	
اقتصادی	و	فرهنگی	در	سطوح	دولتی	و	خصوصی	

است.	مقررات	مربوط	به	آموزش	و	خدمات											
مراقبت	های	بهداشتی	برای	همه،	خصوصاً	برای	

دختران،	کودکان	و	زنان،	از	ستون	های	اصلی	این	
فرایند	هستند."

در	زمان	بررسی	میان	دوره	ای	،	برنامه	هاي	
بهداشت	و	سالمت	ایران	با	قدرداني	رو	به	رو	

شد.	در	۱۴	اسفند	۱۳۷۵،	با	حضور	آقاي	اکبر	
هاشمي	رفسنجاني،	رئیس	جمهور	وقت،	مراسم	

»	بزرگداشت	ملي	دستیابي	به	اهداف	بقاء،	رشد	و	
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۷۷

حمایت	ازمادران	وکودکان	در	جمهوري	اسالمي	
ایران«	در	دانشگاه	شهید	بهشتي	تهران	برگزار	

شد.	دراین	مراسم	که	وزیران	بهداشت،	درمان	و	
آموزش	پزشكي،	آموزش	وپرورش،	کشاورزي،	جهاد	
سازندگي،	نیرو،	بازرگاني	وجمع	زیادي	از	استادان	
و	دانشگاهیان	حضورداشتند،	نمایندۀ	یونیسف	در	

ایران،	از	سوی	خانم	کارول	بالمی،	مدیر	اجرایی	این	
نهاد،	مراتب	تقدیر	و	سپاس	یونیسف	را	از	

پیشرفت	هاي	جمهوري	اسالمي	در	زمینۀ	بهداشت	
مادران	و	کودکان	به	اطالع	رئیس	جمهور	رساند	

و	در	پیامي	که	نمایندۀ	وي	در	ایران	آن	را	
خواند،	دستاورد	هاي	جمهوري	اسالمي	ایران	در	
زمینۀ	حمایت	از	امور	بهداشتي	مادر	و	کودک	را	

افتخارآفرین	و	غرورآمیز	توصیف	کرد.

رئیس	جمهور	هم	با	اشاره	به	پیام	قدرداني	یونیسف	
از	جمهوري	اسالمي	ایران،	آن	را	ارزشمند	توصیف	

کرد	و	با	اشاره	به	پیشرفت	های	ایران	و	موضوع	
اجالس	جهاني	سران	کشورها	براي	کودکان	و	بیانیۀ	
جهاني	بقاء،	رشد	و	حمایت	از	کودکان،	این	نكته	را	

یادآور	شد:
“بزرگ	ترین	عاملي	که	موجب	شده	ایران	در	این	

برنامۀ	جهاني	پیشتاز	شده	و	موفقیت	ممتازي	
به	دست	آورد،	اجراي	برنامه	هایي	است	که	طرح	

ریزي	کرده	بودیم	و	براي	آن	آمادگي	کامل	داشتیم	
که	با	آموزش	همگاني،	ایمن	سازي	کودکان	با							

واکسن	هاي	مختلف،	تامین	نیازهاي	بهداشتي،	
صرف	نیروي	انساني	و	به	کارگیري	همۀ	ابزار	الزم	

به	این	موفقیت	شیرین	برسیم.”
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آموزش فراگیر، آموزش برای کودکان با نیازهای ویژه 
  



۸۰

زود	هنگام،	کارگروهی	مشترک،	متشكل	از	سازمان	
بهزیستی	کشور،	وزارت	بهداشت،	درمان	و	آموزش	
پزشكی،	دانشگاه	علوم	بهزیستی	و	دیگر	متخصصان	

در	این	زمینه	تشكیل	شد.	

در	همین	راستا	و	بر	پایۀ	پیشنهادی	که	در	۱۳۷۸	
مطرح	شده	بود،	همكاری	های	بین	بخشی	یونیسف،	

سازمان	بهزیستی	کشور،	شورای	کتاب	کودک	
و	کانون	پرورش	فكری	کودکان	و	نوجوانان	به	

گشایش	نخستین	»کتابخانۀ	فراگیر«	کشور	انجامید.	
برای	استفادۀ	کودکان	دارای	نیازهای	ویژه	در	این	
کتابخانه،	۵۶۱	جلدکتاب	با	خط	بریل،	۵۰	کتاب	
لمسی	برای	نابینایان	و۵۰۰	کتاب	برای	کودکان	

دارای	اختالل	بینایی،	۷۶	نوار	ویدئویی	برای	
کودکان	دارای	اختالل	شنوایی	و	۵۱۴	نوار	کتاب	
صوتی	آماده	شد.	همچنین	جمعی	از	کتابداران	

آموزش فراگیر، آموزش برای کودکان با 
نیازهای ویژه 

طرح	آزمایشی	»آموزش	فراگیر«	در	سال	تحصیلی	
۱۳۸۰،	در	دو	استان	گیالن	و	اصفهان،	برای	آموزش	

۱۰۱۶	دانش	آموز	و	با	همكاری	وزارت	آموزش	و	
پرورش	و	آموزش	استثنایی،	با	توجه	با	به	نیازهای	

ویژه	در	زمینۀ	آموزش	آغاز	شد.	در	سفری	آموزشی،	
گروهی	از	کارشناسان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	بخش	

آموزش	عمومی	و	استثنایی	استان	مرکزی	و	
استان	های	آزمایشی،	از	تجربه	های	همانند	و	موفق	
بازدید	کردند.	همچنین،	اقالم	آموزشی	مورد	نیاز	
برنامه،	از	جمله	کتاب،	دفتر	و	ویدئوهای	آموزشی	
فراهم	آمده	و	دراختیار	کارشناسان	قرار	گرفت.	در	

باب	همكاری	های	آتی	برای	شناسایی	و	مداخلۀ	



©یونیسف	ایران	
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۸۳

باتجربه	برای	آشنایی	با	مدیریت	کتابخانۀ	فراگیر	
آموزش	دیدند.	در	راستای	آن	طرح،	کتابخانۀ	شماره	

۲۱	کانون	در	پارک	فدک	بازسازی،	و	در	روز	۱۲	
آذر	۱۳۸۰	همزمان	با	روز	جهانی	معلوالن	گشایش	

یافت.	به	همین	مناسبت،	معاون	فرهنگي	وزارت	
فرهنگ	و	ارشاد	اسالمي،	از	همكاري	این	وزارتخانه	

در	ایجاد	و	مناسب	سازي	فضاي			کتابخانه	ها	و	
توجه	جامع	به	مشكالت	افراد	ناتوان	و	کم	توان	در	
برنامه	ریزي	فرهنگي	کشور	اظهار	امیدواري	کرد.	
وی،	همچنین،	حمایت	خود	را	برای	ایجاد	مرکزی	
برای	طراحی	و	تولید	کتاب	هایی	برای	کودکان	با	

نیازهای	ویژه	اعالم	داشت.

سلیمان	دیالو،	نمایندۀ	یونیسف	در	ایران،	ضمن	

تاکید	بر	اهمیت	ارتقاي	آگاهي	و	حساس	سازي	
هرچه	بیشتر	شهروندان	برای	تغییر	نگرش	هاي	
منفي	و	تبعیض	آمیز	به	شرایط	کودکان	دارای	

معلولیت	گفت:	
"در	بسیاري	از	جوامع	بشري،	نگاهي	از	باال	به	پایین	
یا	توانمند	به	ناتوان،	به	فرهنگ	عمومی	تبدیل	شده	
است	و	چنین	احساسات	و	عواطفي	نمي	تواند	چاره	
ساز	باشد.	کتابخانۀ	فراگیر	کتابخانه	اي	است	که	در	
آن	کودکان	و	نوجوانان	دارای	نیازهای	ویژه	در	کنار	
همساالن	عادي	خود،	فرصت	حضور	و	مشارکت	در	
حوزه	هاي	مختلف	اجتماعي	را	به	دست	می	آورند	

و	از	امكانات	و	حقوق	شهروندي	خود	بیش	از	پیش	
بهره	مند	مي	شوند".
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نماینده ای از کودکان ایران در نشست ویژه سازمان ملل برای کودکان 

  



۸۶

ساران	آن	زمان	۱۶	ساله	و	از	اعضای	نوجوان	
شورای	کتاب	کودک	بود.	ده	سال	از	برگزاری	

اجالس	سران	برای	کودکان	می	گذشت	و	با	آنكه	
پیشرفت	های	بسیاری	برای	کودکان	به	ارمغان	آمده	

بود،	میلیون	ها	کودک	و	نوجوان	در	سراسر	دنیا	
هنوز	در	وضعیت	نا	امید	کننده	ای	به	سر	می	بردند.	
یونیسف	در	آن	زمان	و	برای	تاثیرگذاشتن	بر	آیندۀ	

این	کودکان	اقدام	گسترده	ای	را	با	نام	»نهضت	
جهانی	برای	کودکان«	آغاز	کرد	و	نلسون	ماندال،	
رهبر	آزادی	خواه	آفریقای	جنوبی،	رهبری	این	

اقدام	را	بر	عهده	گرفت.	این	حرکت	از	سران	جهان	
دعوت	می	کرد	تا	برای	ایجاد	تغییرات	اساسی	الزم	
با	یكدیگر	همكاری	کنند	و	دستیابی	به	تندرستی،	

آموزش	و	رفاه	را	دست	کم	طی	یک	نسل	برای	
همۀ	کودکان	مهیا	سازند.	قرار	بود	مجمع	عمومی	
سازمان	ملل	متحد	نشست	ویژه	ای	را	با	حضور	

نماینده ای از کودکان ایران در نشست 
ویژه سازمان ملل برای کودکان 

ساران	لطف	اهلل	زاده،	پزشكی	که	این	روزها	دورۀ	
تخصصی	جراحی	عمومی	را	در	استان	کردستان	

ایران	می	گذراند	و	تا	چند	هفتۀ	دیگر	دورۀ	دستیاری	
فوق	تخصص	کودکان	را	در	دانشگاه	شهید	بهشتی	
تهران	آغاز	می	کند،	از	خاطره	ای	به	یاد	ماندنی	این	

گونه	یاد	می	کند:

در	بهار	۱۳۷۹	با	یونیسف	آشنا	شدم.	بر	اساس	
برنامه	ای	درنظر	داشتند	چند	نوجوان	را	به	عنوان	

نماینده	هایی	از	ایران	برای	شرکت	در	نشست	منطقۀ	
خاورمیانه	و	شمال	آفریقا	انتخاب	کنند.	ایران	از	
دیدگاه	تقسیم	بندی	سازمان	ملل	و	یونیسف،	در	
منطقۀ	خاورمیانه	و	شمال	آفریقا	قرار	می	گیرد.



طیف	وسیعی	از	رهبران،	از	بخش	خصوصی	و	
جامعۀ	مدنی	گرفته	تا	خود	کودکان	و	نوجوانان،	در	
شهریور	۱۳۸۰	برگزار	کند	تا	دولت	ها	بار	دیگر	با	

حضور	و	مشورت	با	نمایندگانی	از	همۀ	این	گروه	ها	
از	سراسر	جهان،	عهد	خود	را	برای	تحقق	بخشیدن	

به	حقوق	همۀ	کودکان	دنیا	تجدید	کنند.
برای	مشارکت	در	این	حرکت	جهانی،	فعالیت	هایی	
هم	در	ایران	آغاز	شد.	افزون	بر	تهیۀ	گزارش	ها	و	

تمهیدات	الزم	برای	اعزام	گروه	نمایندگان	دولتی	و	
غیردولتی	به	این	نشست،	فرستادن	گروه	نوجوانان	

هم	در	برنامه	قرار	گرفت،	گروهی	که	بتوانند	با	
شایستگی	تمام،	نمایندگی	کودکان	و	نوجوانان	

ایران	را	در	نشست	ویژۀ	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	
برای	کودکان	بر	عهده	بگیرند.	پس	از	آن،	شناسایی	

©	یونیسف	ایران	
ساران	لطف	اهلل	زاده،		فلو	شیپ	فوق	تخصصی	جراحی	اطفال	،	کودکی	۱۴	ماهه	را	قبل	از	یک	عمل	

جراحی	اورژانسی	در	آغوش	می	گیرد.	)بیمارستان	مفید	تهران(

نوجوانانی	فعال،	آشنا	با	موضوع	های	اجتماعی،	
توانمند	در	همكاری	گروهی،	و	با	سابقۀ	مشارکت	
در	فعالیت	های	فرهنگی	آغاز	شد	تا	با	برگزاری				

کارگاه	های	کشوری	و	منطقه	ای،	گروه	شرکت	



۸۸

کنندۀ	نهایی	انتخاب	شود.	

دکتر	ساران	لطف	اهلل	زاده	از	تجربۀ	شخصی	اش	در	
این	زمینه	چنین	می	گوید:	

"قرار	بود	چند	سازمان	مردم	نهاد،	که	بیشتر	با	
نوجوانان	کار	می	کردند،	نمایندگانی	را	برای	شرکت	
در	کارگاه	انتخابی	در	نشستی	منطقه	ای	به	اَمان،	
پایتخت	اردن،	بفرستند.	این	نمایندگان	شامل	۴	

تن	از	شورای	کتاب	کودک،	۲	تن	از	مرکز	گفتگوی	
تمدنها،	۴	تن	از	یک	جمعیت	زیست	محیطی	و	۲	
تن	دیگر	از	سازمان	آموزش	و	پرورش	استثنایی	

بودند.	یكی	از	نخستین	برنامه	ها،	کارگاهی	بود	که	
برای	انتخاب	گروه	شرکت	کننده	در	نشست

منطقه	ای	خاورمیانه	و	شمال	آفریقا	در	یونیسف	
برگزار	شد.	سپس	با	همكاری	تنی	چند	از	

کارشناسان	ارتباطات	یونیسف،	تشّكلی	به	نام	

شورای	مشورتی	نوجوانان	یونیسف	شكل	گرفت،	و	
این	تشّكل	فراتر	از	رویدادی	ساده	در	یک	نشست	
بود.	طّی	دوره	ای	نزدیک	به	یک	سال	و	نیم	تا	دو	
سال،	کوشش	شد	با	کمک	آن	نوجوانان،	رشته	
برنامه	های	کوتاه	مدتی	در	حوزه	های	مختلف	

حقوق	کودک	در	ایران	طراحی	شود	تا	در	شهرها	
و	استان	های	این	کشور	به	اجرا	درآید	و	در	نهایت	
گزارشی	قابل	قبول	از	آن	برنامه	ها،	برای	نشست	

ویژۀ	شهریور	۱۳۸۰	تهیه	شود."

شورای	مشورتی	نوجوانان	یونیسف	در	حوزه	های	
مختلفی	کار	می	کرد.	تعیین	سفیر	حسن	نیت	برای	

ترویج	»نهضت	جهانی«در	ایران	یكی	از	کارهای	
آن	گروه	بود.	علی	دایی،	فوتبالیست	محبوب	که	

از	شهرتی	بین	المللی	هم	برخوردار	بود،	به	عنوان	
سفیر	حسن	نیت	انتخاب	شد،	اما	باید	به	ایشان	



©یونیسف/UNI37017/	مارکیز
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۹۱

توضیح	داده	می	شد	که	چه	کمک	های	می	توانند	
به	برنامه	های	ما	بكنند،	چه	از	دیدگاه	اقتصادی	

که	بودجه	ای	برای	کودکان	فراهم	کنیم،	و	چه	از							
جنبه	های	دیگر؛	برای	مثال،	اینكه	چگونه	می	توان

نگاه	رسانه	ها	را	به	سمت	کودکان	و	مشارکت	آنها	را	
در	طرح	رسانه	ای	»به	حقوق	کودکان	آری	بگوییم«	

جلب	کرد.	

در	نشست	چهار	روزۀ	امان،	حدود	۷۰	دختر	و	پسر	
جوان	از	۱۵	کشور	منطقه،	از	جمله	از	ایران،	اردن،	
تونس،	مغرب،	فیجی،	یمن،	لبنان	و	ُعمان،	دربارۀ	

مشكالت	جوانان	در	قرن	جدید	و	راه	حل	هاي	
پیشنهادي	به	بحث	و	گفت	وگو	نشستند.	ساران	در	

این	باره	می	گوید:

"از	میان	گروه	ما	در	نهایت	۴	نفر	به	امان	رفتند.	
بهنام	صبائیان	و	ندا	قیاسی	از	مرکز	گفتگوی	

تمدنها،	فراز	خنافری	از	سازمان	آموزش	و	پرورش	
استثنایی	و	من	از	شورای	کتاب	کودک.	درست	

شبی	که	عازم	وین	در	اتریش	بودیم،	حادثۀ	ناگوار	
۱۱	سپتامبر	۲۰۰۱	/	شهریور	۱۳۸۰	در	نیویورک	

رخ	افتاد	و	همۀ	برنامه	ها	به	هم	ریخت.	نه	تنها	
پرواز	ما،	که	همۀ	پروازها،	و	نیز	نشست	ویژه	برای	

کودکان	لغو	شد.	نشست	را	به	ماه	اردیبهشت	۱۳۸۱	
موکول	کردند.	در	ضمن،	نخستین	تاثیر	آن	رویداد	

ناگوار،	سخت	گیری	در	صدور	روادید	بود.بهنام	
به	علت	آماده	نشدن	اسناد	سفرش	نتوانست	با	ما	

همسفر	شود.
	



۹۲

سرانجام	دو	تن	از	دانش	آموزان	نمایندۀ	دولت،	
دختری	افغان	و	من،	در	اردیبهشت	۱۳۸۱	برای	
شرکت	در	نشست	ویژه	راهی	نیویورک	شدیم.	به	

مدت	۷	روز	در	نیویورک	بودیم	و	در	پایان	نشست،	
از	بیش	از	۳۰۰	نمایندۀ	سراسر	دنیا	بیانیه	ای	۷۰۰	
کلمه	ای	در	بارۀ	خواسته	های	کودکان	و	نوجوانان	

صادر	شد."

پس	از	پایان	نشست	ویژه،	مهمترین	مشكل	برای	
ادامۀ	کار	این	بود	که	تقریباً	همۀ	اعضای	شورای	

مشورتی	نوجوانان،	برای	کنكور	ورودی	دانشگاه	در	
۱۳۸۱	شرکت	کرده	بودند	و	الجرم	امكان	آمدن	
آنها	از	شهرهای	مختلف	به	راحتی	فراهم	نبود.	
به	هر	ترتیب،	بیشتر	فعالیت	های	همان	شورای	

مشورتی	از	آبان	۱۳۷۹	تا	اردیبهشت	۱۳۸۱	انجام	
گرفت.

همكاری	در	آن	دورۀ	کوتاه	خاطرات	متفاوتی	برای	
هریک	از	این	نوجوانان	باقی	گذاشت.	دکتر	ساران	

لطف	اهلل	زاده	می	گوید:	
"شیرین	ترین	خاطره	ام	از	این	دورۀ	۲	سالۀ	

مشارکت،	مربوط	به	روزی	است	که	برای	شرکت	
در	نشست	ویژه	راهی	سفر	بودم.	به	رغم	آنكه	بیش	
از	یک	سال	و	نیم	با	اعضای	گروه	شورای	مشورتی	
کار	کرده	و	مواضع	و	دستاوردهایمان	را	مشخص	

کرده	بودیم،	ولی	در	آن	نیمه	شبی	که	گروه	نهایی	
عازم	حرکت	بود،	دو	تن	از	دوستان	ـ	که	بعد	از	۱۶	
سال	همچنان	دوست	هستیم	ـ	نكاتی	را	که	فكر								
می	کردند	شاید	در	سفر	فراموش	کنیم،	روی	کاغذی	
نوشته	و	همراه	آورده	بودند.	با	اینكه	۱۶	سال	از	آن	
زمان	می	گذرد،	آن	ویژگی	کار	گروهی	را	در	هیچ	
یک	از	محیط	های	کاری	ام	ندیده	ام؛	گرچه	به	رغم	
حرفه	ام	که	طبابت	است،	کار	گروهی	از	ضرورتهای	



۹۳

محیط	هایی	است	که	امثال	من	در	آنها	کار								
می	کنند.	آن	ویژگی	فراموش	نشدنی	از	دوستی	و	

همكاری	صمیمانه،	بر	تک	تک	ما	تاثیری	عمیق	بر	
جای	گذاشت.	وقتی	به	یاد	می	آورم	که	نوجوانان	
۱۶	ـ	۱۷	ساله	ای	هرگونه	رقابت	شخصی	را	کنار	

گذاشته	بودند	و	برای	هدفی	انسانی	صمیمانه	تالش							
می	کردند،	آن	تاثیر	را	عمیقاً	در	وجودم	حس	میكنم.	

آنها	به	حكم	نماینده	بودن،	به	مسائلی	فراتر	از	
مسائل	شخصی	باور	داشتند	و	تجربه	هایشان	را	بی	

دریغ	با	ما	درمیان	می	گذاشتند.

تاثیرهای	عمیق	آن	همكاری	صمیمانه	بر	نگرش	
و	مسیر	زندگی	ام	ادامه	دارد.	تالشم	برای	ادامه	
و	تكمیل	تحصیالتم	در	۳	مقطع	دورۀ	پزشكی	

عمومی،	تخصص	جراحی،	و	جراحی	کودکان،	از	
همان	پیش	زمینۀ	همكار	با	یونیسف	تاثیر	گرفته	

است.	به	عقب	که	برمی	گردم،	تک	تک	آن	سال	ها،	
به	رغم	نوسان	هایی	در	زندگی	هرکدام	از	ما	،	از	آن	
همكاری	در	شورای	مشورتی	یونیسف	رنگ	و	تاثیر	
گرفته	است.	تالش	های	سّتار	جواهر	حقیقی	و	فراز	
خنافری	برای	کودکان،	از	مصداق	های	تاثیر	عمیق	

همان	همكاری	ها	بر	روند	زندگی	است."
دکتر	ساران	لطف	اهلل	زاده	در	پایان	این	جمله	را	

می	افزاید:
"هنوز	هم	یكی	از	آرزوهایم	این	است	که	روزی	

به	یونیسف	بازگردم	و	به	عنوان	پزشكی	که	شاید	
بتواند	در	امور	بالینی،	یا	حتی	اجرایی،	موثر	باشد،	

شكل	جدیدی	از	کار	در	یونیسف	را	آغاز	کنم."
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کدامین قلب در جهان برای زلزلۀ بم نتپید؟

ژیوار و بچه ها امروز به سالمت برگشتند: داستان مین زدایی 

علی حتمًا واکسن می زند، شما چه طور؟



زلزله بم
خاطره ای از خانم کاری  اگه، نماینده 

یونیسف در ایران بین سال های
 1383 - 1381 

زلزله	بم	واقعه	ای	بود	که	عمیق	ترین	تأثیر	
را	بر	تیم	یونیسف	ایران	و	من	گذاشت.	این	

رویداد	خود	موجب	بسیاری	چالش	ها	و	
تغییرات	در	دفتر	یونیسف	ایران	شد.

در	ساعات	اولیه	بامداد	روز	۵	دی	۱۳۸۲،	
زمین	لرزه		عظیمی	به	بزرگی	۶.۶	درجه	در	

مقیاس	ریشتر،	شهر	کوچک	کویری	بم	
واقع	در	۱۸۰	کیلومتری	کرمان	را	لرزاند.	

در	اثر	این	زلزله،	که	تا	صدها	کیلومتر	دورتر	
احساس	شد،	شهر	ویران	شد،	بیش	از	سی	
هزار	نفر	از	مردم	جان	باختند	و	ده	ها	هزار	

نفر	دیگر		بی	خانمان	شدند	و	در	رنج	و	اندوه	
عمیقی	فرو	رفتند.

وقتی	زلزله	رخ	داد،	من	تعطیالت	کریسمس	
را	در	عمان	می	گذراندم	و	با	تماس	تلفنی	

مدیر	دفتر	منطقه	ای	یونیسف	تام	مک	
درموت	)Tom McDermott(	از	وقوع	
آن	با	خبر	شدم.	به	یاد	دارم	که	وقتی	وی	
زنگ	زد،	در	خودرویی	در	جاده	در	حرکت	
بودم	و	هنوز	کلماتش	را	به	خاطر	می	آورم	
که	می	گفت:	"از	تعداد	کشته	شدگان	خبر	
نداریم	اما	می	دانیم	زلزله	ای	عظیم	و	ویرانگر	

است	چرا	که	کانون	آن	در	وسط	شهر	بم	
است!"	من	و	دوستانم	در	همان	حال	که	
از	میان	روستاها	رانندگی	می	کردیم	و	از	

قلعه	ها	و	دره	های	عمیق	کوه	های	عمان	عبور	
می	کردیم،	بالفاصله	برنامه	ریزی	مداخالت	
اولیه	کمک	های	اضطراری	یونیسف	را	آغاز	
کردیم.	شاید	با	عقل	جور	در	نمی	آمد،	اما	
پذیرفتیم	در	وهله	اول	به	۱۰،۰۰۰	نفر	از	

مردم	آسیب	دیده	با	اولویت	قائل	شدن	برای	

زنان	و	کودکان،	امدادرسانی	کنیم.	سپس	
با	افزون	تر	شدن	دانسته	های	مان	راجع	

به	وضعیت،	منابع	مالی	و	نیروی		انسانی،			
کمک	ها	را	از	آن	هم	بیشتر	گسترش	دهیم.
یونیسف	در	آن	زمان	دفتر	کوچكی	بیش	
نبود.	جمعاً	۲۸	نفر	پرسنل	داشتیم	که	
۲	نفرشان	کارمندان	بین	المللی	و	۲۶	
نفر	کارکنان	ایرانی	بودند،	پس	باید	تا	
می	توانستیم	حمایت	های	الزم	را	جلب	
می	کردیم.	تام،	بسیج	کردن	کارکنان	از	

دفتر	منطقه	ای	یونیسف	واقع	در	امان	را	
آغاز	کرد	و	ما	همان	شب	در	یک	کنفرانس	

تلفنی	با	بخش	تأمین	دفتر	برنامه	های	
اضطراری	نیویورک	واقع	در	کپنهاگ	و	ژنو،	
درباره	اقدامات	بعدی	پس	از	فرود	نخستین	

محموله	کمک	های	امدادی	اضطرارای	
درخواستی	ما	به	بم،	توافقات	الزم	را	انجام	

دادیم.	
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من	شهر	بم	را	هرگز	ندیده	بودم،	اما	به	
واسطه	دیگران		می	دانستم	که	مكانی				
فوق	العاده	است	با	ارگی	عظیم	در	میان	
شهر؛	یكی	از	ماندگارترین	آثار	تاریخی	

جهان	که	در	فهرست	آثار	میراث	جهانی		
یونسكو	به	ثبت	رسیده	بود.	بی	صبرانه	در	

انتظار	بازگشت	به	تهران	و	حرکت	به	سوی	
بم	بودم	تا	بتوانم	کمكی	کنم.	در	فاصله	ای	
که	در	تالش	بودم	با	اولین	پرواز	ممكن	به	

ایران	بازگردم،	از	حمیدرضا	ستایش،	مسئول	
امور	پزشكی	دفتر	یونیسف	خواسته	شد	
تا	رهبری	عملیات	را	به	عهده	بگیرد.	اما	
پرواز	به	ایران	برایم	بسیار	دشوار	بود	چرا	
که	کلیه	پروازهای	تجاری	را	هواپیماهای	

حامل	تیم	های	جستجو	و	نجات	رزرو	کرده	
بودند،	تیم	هایی	که	از	گوشه	و	کنار	جهان	

به	مقصد	بم	سرازیر	شده	بودند،	برای	کمک	
به	جمعیت	هالل	احمر	ایران	که	تالش	های	

اولیه	برای	حفاری	و	نجات	بازماندگان	از	زیر	
آوار	را	آغاز	کرده	بود.	سرانجام	پس	از	دو	

روز	موفق	شدم	پروازی	به	ایران	بیابم،	و	در	
 Marc(	ورگارا	مارک	دیدن	از	دبی	فرودگاه

Vergara(،	کارشناس	ارشد	ارتباطات	
یونیسف	که	از	دفتر	ژنو	اعزام	شده	بود،	

بسیار	خرسند	شدم.

با	هم	به	تهران	پرواز	کردیم	و	صبح	زود	
روز	بعد	به	سوی	بم	حرکت	کردیم.		بسیار	
سریع		متوجه	شدیم	که	آنطور	که	انتظار	

داشتیم	پرواز	ما	به	شهر	بم	نخواهد	بود	بلكه	
باید	به	سوی	کرمان،	شهرستان	بزرگی	که	
در	۱۸۰	کیلومتری	بم	واقع	شده	بود،	پرواز	

می	کردیم.	دلیلش	این	بود	که	بخشی	از	
فرودگاه	بم	در	اثر	زلزله	تخریب	شده	بود	
و	ترمینال	فرودگاه	هم	ثبات	کافی	برای	
دریافت	کاالها	و	مسافران	ورودی	از	هر	

نقطه	ای	را	نداشت.	اما	در	فرودگاه	کرمان،	ما	
تنها	نبودیم.

چندین	پرواز	حامل	امدادگران،	خبرنگاران	
و	بستگان	نگران	مردم	بم	تقریباً	در	همان	
زمان	به	زمین	نشسته	بود	و	سالن	ورودی	

فرودگاه	بسیار	آشفته	بود.	از	آنجا	که	
روی	چمدان	من	برچسب	بزرگ	یونیسف	
دیده	می	شد،	به	سرعت	به	عنوان	نماینده	

یونیسف	شناسایی	می	شدم	و	در	نتیجه	
پیش	از	خروج	از	ترمینال	فرودگاه،	سه	
مصاحبه	مطبوعاتی	با	روزنامه	نگاران	
اسكاندیناوی	و	بریتانیایی	انجام	دادم.	

خوشبختانه	راننده	یونیسف	در	فرودگاه	
منتظر	ما	بود	که	به	کمک	او	با	ایمنی	کامل	
از	کرمان	خارج	شدیم	و	سفری	زمینی	به	

سوی	بم	آغاز	کردیم.	آنچه	در	مسیر	رسیدن	
به	بم	به	خاطر	دارم،	کاروانی	طویل	و	تمام	



نشدنی	از	کامیون	های	بزرگ	و	وسایل	
نقلیه	امدادی	بود	که	به	سمت	بم	حرکت								

می	کردند.

شهر	بم	به	آسانی	در	میان	منطقه	بیابانی	
قابل	تشخیص	نبود	اما	هنگامی	که	رسیدیم،	

همانی	را	مشاهده	کردیم	که	انتظار								
می	رفت:	شهر	تقریباً	به	کلی	ویران	شده	
بود.	ارگ	بم	به	ویرانه	ای	تبدیل	شده	بود	

و	خانه	های	فرسوده	فرو	ریخته	بودند.	
انگار	تصاویر	هیروشیمای	ژاپن	در	برابر	

چشمانمان	قرار	داشت.	فقط	دودکش	ها	به	
سوی	آسمان	پایدار	ایستاده	بودند	تا	نمادی	
باشند	از	ویرانی	کامل	بیشتر	بخش	های	آن	
شهر.	مشاهده	آن	وضعیت	باعث	تألم	روحی	

عمیقی	در	همه	ما	شده	بود.	زمانی	که	
رسیدیم،	خوشبختانه	حمیدرضا	)ستایش(	
و	رضا	حسینی	از	یونیسف	افغانستان	برخی	

تالش	های	امداد	اضطراری	را	با	استفاده	از	
تجهیزات	پزشكی	حمل	شده	در	هواپیمای	
کوچكی	که	از	کابل	اجازه	فرود	به	حاشیه	

فرودگاه	یافته	بود،	آغاز	کرده	بودند.

تیم	یونیسف	در	محل	حاضر	بود	و	تیم	
سازمان	ملل	برای	ارزیابی	و	هماهنگی	بالیا	
که	یک	روز	قبل	به	محل	وقوع	زلزله	رسیده	
بود،	قدردان	حضور	ما	بود.	وظیفه	آن	تیم	
ارزیابی	کلی	وضعیت	و	کمک	به	استقرار	
عملیات	سازمان	ملل	متحد	در	شهر	بود.	
ما	در	مدت	کوتاهی	حضور	تیم	یونیسف	
را	در	شهر	تثبیت	کردیم	و	تعداد	زیادی	

از	کارکنان	یونیسف	برای	عملی	شدن	این	
حضور	مؤثر	زحمات	بسیار	کشیدند.

اما	کجا	باید	اقامت	می	گزیدیم	؟	سوال	
خوبی	بود	چرا	که	معدود	هتل	هایی	که	

در	شهر	یافت	می	شدند	همه	در	اثر	زلزله	

تخریب	شده	و	در	شرایط	نامطمئنی	بودند.	
هنوز	به	خاطر	دارم	که	تیم	یونیسف	در	دو	
اتاق	در	هتلی	در	حومه	شهر	بم	در	امتداد	
جاده	کرمان	سكنی	گزیده	بود.	آن	هتل	

وضعیت	متزلزلی	داشت	و	بیشتر	امدادگران	
ترجیح	دادند	در	نمازخانه	طبقه	همكف	
و	یا	خارج	از	هتل	در	خودروها	بخوابند.	

هزاران	پس	لرزه	نسبتاً	قوی	هنوز	پس	از	
زلزله	رخ	می	داد	و	در	واقع	یک	بار	که	با	

یونیسف	نیویورک	با	تلفن	در	حال	صحبت	
بودم،	متوجه	شدم	که	تختم	به	جلو	و	عقب	
حرکت	می	کند.	کمی	ترسناک	بود.	چیزی	
نگذشت	که	ساختمان	جانبی	هتل	که	من	

در	آن	ساکن	بودم	برای	اقامت	مهمانان	
نامناسب	اعالم	شد،	به	این	علت	که	تأیید	
ایمنی	آن	برای	اقامت	شبانه	مهمانان	با	

توجه	به	آسیب	بیش	از	حد	به	آن	امكانپذیر	
نبود!



وقتی	موج	امدادرسانی	اضطراری	در	بم	فرو	
نشست	و	همه	تیم	های	نجات	و	سگ	های	
زنده	یاب	که	از	خارج	از	کشور	وارد	بم	شده	

بودند	شهر	را	ترک	کردند،	یونیسف	در	
شهر	باقی	ماند.	ما	تحت	هماهنگی	یک	
تیم	کوچک	اما	کارآمد	در	بم،	طرح	های	
مهم	بسیاری	را	اجرا	کردیم:	از	مراقبت		
و	حمایت	برای	رشد	و	تكامل	کودکان	

خردسال	گرفته	تا	بازسازی	شبكه	آب	و	
فاضالب،	شناسایی	کودکان	بدون	همراه	
و	بازگرداندن	آن	ها	به	خانواده	و	اجرای	

طرح	های	مربوط	به	سالمت	و	بهداشت	با	
همكاری	سازمان	بهداشت	جهانی.	تأسیس	

۵۶	مدرسه	جدید	که	همگی	به	رایانه،	
کتابخانه	و	آزمایشگاه	های	علوم	مجهز	

بودند،	با	پشتیبانی	یونیسف	انجام	شد.	این	
تالش	ها	همگی	در	راستای	راهبرد	بازسازی	

و	بازتوانی	یونیسف	با	شعار	"بالیا	را	به				 © یونیسف/UNI39725/ نورانی 
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فرصت	های	نو	برای	کودکان	تبدیل	کنیم!"	
بوده	است.

یونیسف	به	واسطه	کمیته	های	ملی	خود	
موفق	به	جلب	منابع	به	ارزش	بیش	از	۳۲	
میلیون	دالر	از	جامعه	بین	المللی	شد.	این	

وجوه	به	ما	کمک	کرد	تا	به	بیشتر	هدف	های	
راهبرد	فوق	جامه	عمل	بپوشانیم،	و	ما	

را	قادر	ساخت	حتی	به	دیگر	آژانس	ها	و	
برنامه	های	سازمان	ملل	متحد	که	موفق	به	
جذب	کمک	های	مالی	برای	عملی	کردن	
اهداف	خود	نشده	بودند	نیز	کمک	کنیم.	

برنامه	توسعه	ملل	متحد،	یونسكو	و	سازمان	
بهداشت	جهانی	در	سال	اول	پس	از	زلزله	بم	

از	یونیسف	منابع	مالی	دریافت	کردند.

دوره	بازسازی	بم	پس	از	زلزله،	دورانی	
طوالنی	بود	و	در	آن	مدت	کارکنان	جدید	

بسیار	زیادی	به	دفاتر	تهران	و	بم	افزوده	
شدند.	در	واقع	تعداد	کارکنان	از	۲۸	نفر	
در	پیش	از	زلزله	به	۹۸	نفر	در	اوج	آن	

دوران	رسید.	کلیه	دفاتر	یونیسف	از	سراسر	
"جهان"	به	ما	کمک	کردند،	و	چقدر	

مشاهده	سخت	کوشی	تیم	یونیسف	در	کنار	
هم	و	با	باالترین	کارآرایی	ممكن	در	آن	دوره	
نیرو	بخش	بود.	تصور	می	کنم	این	تالش	ها	
تا	مدتی	پس	از	پایان	مأموریت	من	در	ایران	
هم	ادامه	داشت.	ارزشیابی	ای	که	از	راهبرد	
و	رویكرد	یونیسف	در	آن	دوران	انجام	شد،	
یكی	از	بهترین	ها	در	نوع	خود	است	که	در	
این	سازمان	ثبت	شده	است.	این	موفقیت	

بدون	تعهد،	فداکاری	و	تالش	حرفه	ای	همه	
کارکنان	یونیسف	در	ایران	امكانپذیر	نبود.
داستان	بم	بسیار	طوالنی	است،	روایتی	

چند	وجهی	از	هراس،	غم	و	اندوه،	امداد،	
بازسازی،	همبستگی،	روحیه	کار	گروهی،	

سخت	کوشی،	رفتار	حرفه	ای	و	دوستی	و	
صمیمیت	است.	ما	در	حین	تالشی	عظیم	

برای	بازسازی،	همه	این	ها	را	تجربه	کردیم،	
اما	فقط	وقتی	که	مدتی	از	آن	دوران	فاصله	

می	گیریم،	تازه	درک	می	کنیم	به	چه	
موفقیت	هایی	دست	یافتیم،	موفقیتهایی	که	
مرهون	همكاری	گروهی	در	همه	عملیات	و	
در	مواجهه	با	کلیه	مشكالت	بود.	من	امروز	
همه	نام	ها	را	به	یاد	نمی	آورم،	اما	همیشه	

قدردان	همه	کسانی	خواهم	بود	که	سهمی	
در	حمایت	از	تالش	های	یونیسف	و	سازمان	

ملل	متحد	در	بم	داشته	اند.	تالش	هایی	
که	به	تعمیق	روابط	ما	با	دولت	در	سطوح	

مرکزی	و	محلی،	و	با	دیگر	سازمان	ها	و	
نهادهای	همكار؛	و	نیز	تقویت	توان	یونیسف	

در	عملیات	امداد	اضطراری	و	بازسازی	و	
بازپروری	پس	از	بالیا	در	جهان	منجر	شد.
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لرزاند.	بر	پایۀ	آمار	رسمی،	این	زمین	لرزه	بیش	از	
۲۶۰۰۰	کشته،	۱۰	هزار	مجروح	و	بیش	از	۷۵	هزار	
تن	بی	خانمان	بر	جای	گذاشت.	ابعاد	فاجعه	فراتر	از	

حّد	تصّور	بود.

چند	روز	پس	از	این	سانحۀ	هولناک،	دکتر	عباس	
اسماعیلی،	رئیس	وقت	شورای	شهر	بم	گفت:	»در	
روزهای	اول	هر	کس	به	فكر	تدفین	عزیزان	خود	

بود	و	به	وسیلۀ	لودر	گودال	هایی	ایجاد	می	شد	
و	اجساد	به	طور	دسته	جمعی	به	خاک	سپرده	

می	شدند.«

بر	اثر	این	زلزلۀ	مهیب	۹۰	درصد	از	سازه	های	شهر	
بم	به	کلی	ویران	شد.	ارگ	بم	با	۲۵۰۰	سال	قدمت،	
بزرگترین	سازۀ	خشتی	و	گلی	جهان،		تا	حد	زیادی	

ویران	شد.

کدامین قلب در جهان برای زلزلۀ بم 
نتپید؟

در	سحرگاه	سرد	زمستانی،	آنگاه	که	هنوز	خیلی	
مانده	بود	تا	بیداری،	زمین	لرزید	و	موج	ویرانگر	
زلزله	سرتاسر	شهر	را	درنوردید،	خانه	ها	را	فرو	

کوبید	و	رشتۀ	خانواده	ها	را	از	هم	گسیخت،	کوچک	
و	بزرگ	را	هم	در	کام	خود	بلعید.

ارِگ	استواِر	بم	در	هم	غلطید،	فریاِد	فروخفتۀ	کشته	
شدگان	با	طنیِن	کمک	خواهی	زندگان	در	هم	تنید	

و	ضجه	و	زارِی	بازماندگان	تا	به	فلک	بر	کشید.
زلزله	ای	به	شدت	۶/۶	ریشتر،	در	ساعت	۵:۲۶	

بامداد	۵	دی	۱۳۸۲	شهر	بم	و	مناطق	اطراف	آن،	
در	شرق	استان	کرمان	را	با	شدت	بی	سابقه	ای	
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در	پی	این	فاجعه،	عملیات	امداد	و	نجات	با	هدایت	
و		اقدام	فوری	سازمان	های	مسئول	جمهوری	
اسالمی	ایران	آغاز	شد.	با	اعالم	آمادگی	برای	

دریافت	کمک	های	بین	المللی	و	باز	کردن	مرزهای	
هوایی	بدین	منظور،	۴۴	کشور	جهان،	نیروهایی	را	

برای	کمک	به	عملیات	امداد	اعزام	کردند.	

یونیسف	نیز،	از	همان	روزهای	نخست	پس	از	زلزله،				
فعالیت	های	خود	برای	مساعدت	به	سازمان	های	

مسئول	دولتی	برای	امدادرسانی	به	زلزله	زدگان،	به	
ویژه	زنان	و	کودکان،	آغاز	کرد.

دکتر	حمیدرضا	ستایش،	کارشناس	وقت	یونیسف	
ایران	در	زمینۀ	بهداشت،	از	خاطرات	تكان						
دهنده	اش	این	طور	می	گوید:	"خاطره	زلزلۀ	بم،	

خاطره	سختی	است	که	هیچ	گاه	از	یاد	نمی	رود.	
صبح	جمعه	بود	و	برای	خریدن	نان	رفته	بودم	که	
رادیو	اعالم	کرد	زلزلۀ	شدیدی	بم	را	لرزانده	است.	

همان	روز	با	وزارت	کشور	و	با	همكاری	نزدیک	
هالل	احمر،	ستاد	بحران	در	یونیسف	تشكیل	شد.	
پرواز	هواپیماها	به	بم	لغو	شده	بود.	با	این	حال،	

همان	شب	در	پروازی	به	زاهدان،	به	سختی	جایی	
پیدا	شد.	با	همكاران	برنامۀ	جهانی	غذا	هماهنگ	

کردیم	و	با	خودروهای	آن	ها	خودمان	را	به	سرعت	
به	بم	رساندیم.	صحنۀ	به	راستی	تلخ	و	دردناکی	

بود	و	هنوز	هم	پس	از	گذشت	سال	ها،	یادآوری	آن	
برایم	تكان	دهنده	است."

دکترحمیدرضا	ستایش	در	ادامه	توضیح	می	دهد:
"نخست	از	همه،	الزم	بود	شّدت	آسیب	سنجیده	
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دشوارتر	از	انتقال	کمک	های	بهداشتی	و	تغذیه	ای،	
کودکان	و	خردساالنی	بودند	که	خانواده	هایشان	را	
از	دست	داده	یا	آنها	را	گم	کرده	بودند،	و	ضرورت	

حمایت	از	دختران	و	زنان.	از	اولویت	های	مهم	دیگر	
از	نظر	ما،	تامین	آب	آشامیدنی	و	مشكل	فاضالب	

بود.	در	همان	روزهای	نخستین	پس	از	زلزله،	
دستشویی	بهداشتی	نبود.	شاید	یک	هفته	طول	

کشید	تا	آب	آشامیدنی	و	چند	دستشویی	بهداشتی	
فراهم	شد.	یكی	دو	هفتۀ	اول	دوش	و	حمامی	در	
کار	نبود.	شرایط	بسیار	سختی	پیش	آمده	بود.	در	
حالت	عادی،	آب	و	فاضالب	چیز	ساده	ای	به	نظر	

می	رسد،	اما	در	بحران	ها	از	پیچیده	ترین	
دشواری	ها	است.	رساندن	به	موقع	آب	و	تجهیز	
امكانات	آب	آشامیدنی	بهداشتی	و	همین	طور	

شبكۀ	انتقال	فاضالب	به	بیرون	از	سكونت	گاه	ها،	
شاید	مهمترین	کاری	بود	که	توانستیم	با	سرعت	

شود،	و	این	که	چه	کارهایی	فوراً	باید	انجام	داد.	
روزهای	اول،	هیچ	امكانی	در	دسترس	نبود،						
خانه	ها	ویران	شده	و	سرما	آزار	دهنده	بود.	ما	

شب	ها	در	خودرو	می	خوابیدیم.	مردم	سر	پناهی	
نداشتند.	مدتی	طول	کشید	تا	چادرهایی	بر	پا	شد	
و	گروه	های	بهداشتی	استقرار	یافتند.	چند	روزی	
هم	زمان	الزم	بود	تا	فرودگاه	بم	بازگشایی	شود	

و	پروازهای	بین	المللی،	حامل	اقالم	امدادی،	مواد	
اولیۀ	بهداشتی	و	تغذیه،	اجازۀ	فرود	و	تخلیه	بگیرند.	
با	این	که	فرودگاه	در	منطقۀ	ارگ	جدید	بود	و	کمتر	

آسیب	دیده	بود،	اما	انتقال	مجروحان	در	اولویت	
قرار	داشت،	و	حق	هم	این	بود.	در	همان	روزها	

اقالم	امدادی	از	داخل	ایران	با	کامیون	آورده	شد	و	
سپس	محموله	های	اهداکنندگان	با	پروازهای	چارتر	

رسید."
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ممكن	به	سرانجام	برسانیم.

دکتر	ستایش	در	ادامۀ	وصف	آن	روزهای	اسفبار،	
می	افزاید:

"فعالیت	ها	باید	در	چند	مرحله	و	بنا	به	اولویت	
انجام	می	گرفت.	در	مرحلۀ	نخست،	امداد	و	نجات	
در	اولویت	قرار	داشت.	شماری	از	مردم	زیر	آوارها	
مانده	بودند.	یافتن	جان	به	در	بردگان	و	زندگان،	
و	نجات	دادن	آنان	فوریت	داشت.	سپس	همین	

نجات	یافتگان	باید	در	آن	سرمای	سوزان	سرپناهی						
می	داشتند	و	تامین	سرپناه	برای	آنان	کار	ساده	ای	

نبود.	

یونیسف	فعالیت	خود	را،	دست	کم	در	چند	هفتۀ	

اول،	بر	دو	وظیفۀ	اصلی	متمرکز	کرده	بود:	
۱(حمایت	از	کودکان

۲(	تامین	آب	و	دفع	فاضالب.	البته	ما	به	سایر		
بخش	ها	هم	کمک	می	کردیم.	من	چون	پزشک	

هستم،	با	سازمان	جهانی	بهداشت	و	وزارت	بهداشت	
و	هالل	احمر	در	بخش	سالمت	همكاری	می	کردم.	

سازمان	های	مردم	نهاد	بسیاری	با	هالل	احمر،	
وزارت	بهداشت،	سازمان	بهزیستی	کشور	و	دیگر	
سازمان	های	دولتی	همگام	شده	بودند	و	همكاری	
می	کردند.	چون	حمایت	از	کودکان	وظیفۀ	اصلی	

یونیسف	است،	حمایت	روانی	و	اجتماعی	از	کودکان	
آسیب	دیده،	یا	کودکانی	که	خانواده	هایشان	را	

از	دست	داده	و	بی	سرپرست	شده	بودند،	وظیفۀ	
مبرمی	بود	و	می	توانم	بگویم	یونیسف	در	این	زمینه	
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توان	با	چند	صد	کلمه	بیان	کرد؟"
دکتر	حمید	رضا	ستایش	در	اشاره	به	جنبه	های	

دیگری	از	آن	روزها،	به	این	نكته	ها	هم	اشاره	می	کند	
که	شنیدنی	است:

"در	آن	مدت،	به	سبب	همانندی	در	مأموریت	های	
سازمان	های	دولتی	مسئول،	همكاری	های	نزدیک	
و	بلند	مدتی	میان	یونیسف	و	آن	سازمان	ها	شكل	
گرفت.	یونیسف	از	بسیاری	فعالیت	های	انجام	شده	
در	بم	پشتیبانی	کرد:	بازپیوند	خانواده	ها،	پایه	ریزی	
شهر	دوستدار	کودک،	تامین	آب	و	بهداشت	محیط،	

حمایت	روانی	و	اجتماعی	از	کودکان،	آموزش،	
سالمت	و	تغذیه	و	نظایر	آن."

دکتر	محمد	ستایش،	ناظر	دیگر	آن	رویداد	تاسف	بار
مدیر	کل	وقت	بهزیستی	استان	کرمان،	دربارۀ	زلزلۀ	

تا	جایی	که	امكاناتش	اجازه	می	داد،	خوب	عمل	
کرد.	برای	مثال،	اسباب	بازی	هایی	تهیه	و	در	میان	
کودکان	پخش	شد	تا	در	فضای	غمباری	که	برای	

آنها	ایجاد	شده	بود،	تغییری	داده	شود؛	اگرچه	
ممكن	است	اهمیت	و	ظرافت	این	گونه	کارها	در	آن	

فضای	بحرانی	به	نظر	نیاید.

نزدیک	به	یک	ماه	در	بم	ماندم	تا	اوضاع	سر	و	
سامانی	گرفت.	یكی	از	بزرگ	ترین	طرح	های	

یونیسف	در	زلزلۀ	بم	به	اجرا	در	آمد.	از	نخستین	
روزها	تا	۳	سال	بعد،	یعنی	بیش	از	۱۰۰۰	روز،	

دفتر	یونیسف	بسیار	فعال	بود	تا	بتواند	به	بازسازی	
برای	کودکان	کمک	کند.	در	خالل	همین	سال	های	

فعالیت	یونیسف،	از	برنامه	های	زیادی	پشتیبانی	
شد.	چند	صد	تن	در	بم	در	تالش	بودند.	این	گونه	
تالش	ها	و	از	جان	مایه	گذاشتن	ها	را	چگونه	می	
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بم	چنین	می	گوید:	
"این	زلزله	در	همۀ	ابعاد	آن	فاجعه	آمیز	بود،	

زیرا	ساختارهای	فیزیكی	شهری	تقریباً	۱۰۰هزار	
نفری،	به	یكباره	فرو	ریخت.	فاجعۀ	انسانی	در	بم،												
فاجعه	ای	تمام	عیار،	احساسات	جهانیان	را	به	لرزه	
در	آورد.	روز	جمعه	۵	دی	ماه	۱۳۸۲	که	عازم	بم	
شدم،	تصور	نمی	کردم	تا	آخرین	روز	حضورم	در	
بهزیستی	استان،	نزدیک	به۴۰	ماه	بعد،	همۀ	هّم	
و	غم	روزانۀ	خودم	و	همكارانم،	فقط	تالش	در	راه	

کاستن	اندکی	از	آالم	هزاران	زن	و	کودک	و	سالمند	
و	ناتوان	دردمند	و	بی	پناه	باشد.	هر	روزی	که	از	
زمان	وقوع	زلزله	می	گذشت	و	آمارهای	بیشتر	و	
دقیق	تری	به	دست	می	آمد،	ابعاد	ژرف	تری	از	

فاجعۀ	انسانی	آشكارتر	می	شد	و	مسئولیت	لحظه	به	

لحظه	بر	شانه	هایمان	بیشتر	سنگینی	می	کرد.	باور	
نكردنی	بود:	هزاران	زن	و	کودک	بی	سرپرست	نه	
خانه	و	کاشانه	ای	داشتند	و	نه	شور	و	شوقی	برای	
ادامۀ	زندگی.	هزاران	ناتوان	و	سالمند	که	دردهای	
جسمانی	شان	کمترین	مشكل	آنها	بود.	شاید۲۵۰	
تن	دچار	آسیب	نخاعی	شده	بودند،	یعنی	بیش	از	
شمار	کل	ناتوانان	قطع	نخاعی	تحت	پوشش	ادارۀ	

کل	استان	کرمان	پیش	از	وقوع	زلزله!
دکتر	محمد	ستایش	ادامه	می	دهد:	

"باور	نكردنی	می	نمود	که	مگر	می	توان	با	
ساختارهای	معیوب	برجای	مانده	از	آن	بحران،	

حداقل	بخشی	از	این	بار	بر	زمین	مانده	را	برداشت؟	
به	لطف	پروردگار	این	اتفاق	افتاد،	سازمان	های	
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مردم،	پاداش	مشترک	و	نیرو	بخش	همكاران	من	در	
بهزیستی	و	نیز	کارکنان	یونیسف	بود."

مانلی	آقاخان،	کارشناس	وقت	یونیسف	ایران	در	
برنامه	حمایت	از	کودک،	از	خاطراتش	از	روزهای	

فاجعه	بار	زلزلۀ	بم	این	گونه	یاد	می	کند:
"یک	هفته	بعد	از	وقوع	زلزله	به	بم	رفتم.	قرار	بود	

فقط	سه	هفته	آنجا	بمانم،	اما	سه	هفته	به	سه	سال	
تبدیل	شد.	آن	موقع	هم	نمی	دانستم	که	آن	سه	

سال	قرار	است	از	ارزشمندترین	و	درس	آموزترین	
تجربه	های	زندگی	من	باشد."

او	به	مشارکت	بی	همتای	همگانی	در	این	فاجعۀ	
بزرگ	این	گونه	اشاره	می	کند:

"در	آن	مدت	دیدم	که	همه	چگونه	دست	به	
دست	دادند	تا	از	آن	ویرانه	شهری	را	از	نو	بسازند:	

نهادهای	دولتی،	غیردولتی،	سازمان	های	بین	المللی	

دولتی	و	مردم	نوع	دوست،	چه	از	داخل	و	چه	از	
خارج،	همگی	به	یاری	شتافتند.	سازمان	بهزیستی	

هم	با	مأموریت	ها	و	مسؤلیت	هایی	که	در	قبال	
حمایت	از	گروه	های	خاص	داشت،	با	بسیاری	از	
افراد	حقیقی	و	حقوقی	همكار	و	همراه	شد.	با	راه	
اندازی	مهدهای	کودک،	صدای	خنده	و	شادی	

کودکان	دوباره	شنیده،	و	بازی	های	کودکانه	شان	از	
سر	گرفته	شد.	با	اجرای	طرح	»حمایت	از	کودک	
و	بازپیوند	خانواده«،	بیشتر	کودکان	بی	سرپرست	

به	جای	نگهداری	در	موسساتی	که	ممكن	بود	
برای	آنها	آسیب	زا	باشد،	به	آغوش	خانواده	ها	و	

نزدیكانشان	بازگشتند	و	در	سایۀ	حمایت	آنها	قرار	
گرفتند.	گرچه	نیازها	به	مراتب	بیش	از	اینها	بود،	
اما	مساعدت	ها	و	همكاری	ها	توانست	بر	بخشی	از	
آالم	گروه	های	آسیب	دیده	از	این	فاجعه	مرهمی	
بگذارد.	لبخند	شادی	کودکان	و	نگاه	قدرشناسانۀ	
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و	مهم	تر	از	همه،	بر	پا	ایستادن	خود	مردم	بم.	
مسیر	سختی	بود،	پرفراز	و	نشیب.	گاهی	موانع	و					

چالش	ها	به	کوه	بلند	گذر	ناپذیری	می	مانست.	
کار	کردن	با	یونیسف	به	من	این	فرصت	ارزشمند	

را	داد	تا	با	دست	اندرکاران	نهادهای	مختلف	و	
با	مردم	مصیبت	دیدۀ	بم	آشنا	شوم،	و	نیز	بتوانم	

سهمی،	هر	چند	کوچک،	در	بهبود	شرایط	کودکان	
آنجا	داشته	باشم.	آرام	آرام	دیدم	که	درهای	

مدارس	چگونه	دوباره	باز	شدند	و	بچه	ها	به	مدرسه	
بازگشتند،	کودکانی	که	آنها	را	حادثۀ	مصیبت	بار	از						

خانواده	هایشان	جدا	کرده	بود،	به	چشم	دیدم	که	
آنها	چگونه	به	آغوش	خانواده	بازگشتند،	در	فضای	
دوستدار	کودک	چگونه	بازی	و	تفریح	و	کودکی	
را	از	سر	گرفتند،	وضعیت	اسكان	و	امكانات	آب	و	

بهداشت	شهر	چگونه	بهبود	یافت."
مانلی	آقاخان	نقل	خاطره	اش	را	با	جملۀ	روشن	

امید	بخشی	به	پایان	می	برد:
"بم	را	که	ترک	می	کردم،	می	دانستم	که	هنوز	راهی	

بس	دراز	برای	بازسازی	و	التیام	جسم	و	روح	این	
شهر	کهن	تاریخی	در	پیش	رو	ست.	اما	به	پشت	

سرم	که	نگاه	می	کردم،	این	باور	در	عمق	دلم	جای	
می	گرفت	که	فرسنگ	ها	راه	را	در	این	جاده	فقط	با	

همیاری	و	همكاری	پیموده	ایم."
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کافی	است	کودک	باشی،	با	همان	سادگی	و	
کنجكاوی	طبیعی،	عشق	به	بازی،	جست	و	جو	و	
کشف.	فكرش	را	بكن!	همین.	محیطی	آلوده	به	

مواد	منفجرۀ	باقی	مانده	از	جنگ،	چه	قدر	می	تواند	
مخاطره	آمیز	و	فاجعه	بار	باشد.	مین	های	کار	گذاشته	

در	زمین،	کودکان	را	می	کشند،	یا	نابینا،	مجروح،	
قطع	عضو	و	گاه	بی	سرپرست	می	کنند.	در	بسیاری	
از	کشورهایی	که	زمین	های	مین	گذاری	شده	پاک	
و	امن	نشده	اند،	از	هر	پنج	قربانی	مین،	یكی	کودک	
است.	کودکان	صلح	دوست	و	بیزار	از	جنگ،	معصوم	

ترین	قربانیان	مین	های	جنگی	هستند.

مین،	مقداری	مادۀ	منفجره	است	که	در	محفظه	ای	
فلزی،	چوبی	یا	پالستیكی	در	اندازه	های	گوناگون	

قرار	دارد	و	برای	نابودی	خودروها،	کشتی	ها،	
قایق	ها	و	هواپیماها،	یا	آسیب	زدن	به	آنها	و	از	کار	

ژیوار و بچه ها امروز به سالمت 
برگشتند: داستان مین زدایی 

زنگ	تعطیلی	مدرسه	به	صدا	درآمده	بود.	پسر			
بچه	ها	می	گفتند	و	می	خندیدند	و	با	حسی	سرشار	
از	سرخوشی	به	بیرون	از	مدرسه	می	دویدند،	با	هم	
شوخی	می	کردند	و	صدای	قهقه	شان	به	آسمان	بلند	

بود.	ژیوار	فریاد	زد:	»بیایید	بچه	ها!	امروز	برویم	
آن	طرف	دشت«.	آن	روز	بچه	های	روستا	نشكاش	

به	دشت	رفتند	و	بازی	کردند	و	خوشبختانه	به	
سالمت	به	خانه	برگشتند،	اما	بچه	هایی	از	این	

روستای	کوچک	مریوان	بودند	که	به	همان	دشت	
بزرگ	سرسبزی	رفتند	که	برای	گشت	و	گذار	جان						
می	دهد،	اما	متاسفانه	در	همان	دشت	جان	خود	را	

از	دست	دادند.
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انداختنشان،	یا	زخمی	کردن	و	کشتن	نظامیان	به	کار	
می	رود.	مناطق	پاکسازی	نشده	از	مین	های	زمینی،	

مانع	از	دسترسی	به	خانه	ها،	جاده	ها،	مدرسه	ها	
تاسیسات	بهداشتی	و	سایر	خدمات	اساسی،	یا	حتی	

مانع	از	دسترسی	به	مزارع	و	آبیاری	می	شوند.کودکان	
غالباً	مجذوب	ظاهر	وسوسه	کننده،	فریب	دهنده	و	

رنگارنگ	مین	های	زمینی	و	مواد	منفجره	باقی	مانده	
از	جنگ	می	شوند	و	در	نتیجه	جان	خود	را،	یا	عضو	
و	اعضایی	از	اندام	خود	را،	از	دست	می	دهند.	قربانی	
شدن	آنها	نقض	صریح	همۀ	مفاد	کنوانسیون	حقوق	

کودک،	حق	زندگی،	حق	برخورداری	از	محیط	
زیست	امن	و	بازی	در	آن،	حق	بهداشت،	آب	سالم،	

شرایط	بهداشتی	و	آموزش	با	کیفیت	است.

©	یونیسف	ایران	
چهره	یک	کودک	ایرانی	



©یونیسف	ایران	
تعدادی	مین	کشف	شده	در	نزدیكی	مرز	ایران	و	عراق.	
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یونیسف	سال	هاست	که	اقدام	بشردوستانه	در	
راه	مبارزه	با	مین	را	آغاز	کرده	و	رهبری	آموزش	

خطرها	و	تهدیدهای	مین	را	به	عهده	داشته	و	با	این	
تعهد	از	فعالیت	کشورها	در	این	خصوص	حمایت	
کرده	است.	بخش	دیگری	از	این	تعهد،	بر	توان	
بخشی	و	سازگاری	مجدد	بازماندگان	مین	های	

زمینی	تمرکز	دارد.	یونیسف،	همچنین	در	سطوح	
بین	المللی	و	ملّی	از	قوانین	و	اقدامات	ممنوعیت	
کامل	مین	های	زمینی	ضد	نفر	پشتیبانی	می	کند.

به	نظر	می	رسد	شمار	زیادی	از	شهروندان	ایرانی	
که	در	شهرهای	غیرمرزی	ایران	زندگی	می	کنند،	
از	خطرهای	مین	به	راستی	اطالع	زیادی	ندارند.	

مین	های	زمینی،	سال	ها	و	اغلب	دهه	ها	پس	از	پایان	

جنگ	ها،	در	زمین	پنهان	می	مانند.	بنا	به	برآوردها،	
در	حال		حاضر	۹۰		میلیون	مین	خنثی	نشده	در	

سراسر	جهان	وجود	دارد	و	بیش	از	۸۴	کشور	جهان	
با	این	مسأله	دست	به	گریبان	اند.	ایران	جزو	۳	

کشوری	در	جهان	قرار	می	گیرد	که	بیشترین	اراضی	
آلوده	به		مین	را	دارند؛	بیش	از	۴۲		هزار	کیلومتر	
مربع	از	نوار	مرزی	این	کشور	آلوده	به	مین	های	
به	جامانده	و	عمل	نكرده	از	جنگ		تحمیلی	است.

یكی	از	مشكالت	کشورها	در	پاکسازی،	نبود	منابع	
برای	تأمین	هزینه	های	مربوط	به	مین	روبی	هاست.	

خوشبختانه	در	ایران	مدت	هاست	این	مشكل	
برطرف	شده	و	کشف	و	خنثی	سازی	میدان	های	
مین	سال	هاست	در	دستورکار	نیروهای	نظامی	
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دیدگان،	در	شهرهای	کرمانشاه	و	اهواز	برگزار	و	
منابع	آموزشی	برای	این	منظور	را	تهیه	کرد.

بنابر	گزارشهای	رسمی	در	سال	۱۳۹۳	،	دکتر	
حسن	روحانی	رئیس	جمهور،	با	صدور	پیامی	به	

مناسبت	روز	جهانی	آگاهی	از	خطر	مین	و	همكاری	
مین	زدایی،	نكات	زیر	را	یادآور	شدند:	

"صلح	و	ثبات	از	جمله	آرزوهای	دیرینۀ	بشر	در	
طول	تاریخ	حیات	می	باشد.	این،	موضوعی	است	که	
همواره	از	سوی	انسان	ها	و	دولت	های	متجاوز	مورد	
تهدید	قرار	گرفته	است.	بدیهی	است	ایجاد	جنگ	
و	درگیری	مسلحانه	موجب	به	کارگیری	خشونت،	
از	جمله	از	طریق	جنگ	افزارهای	خشن	می	گردد.	

کاربرد	مین	در	درگیری	ها،	نه	تنها	موجب	بازماندن	
آنها	در	زمین	پس	از	درگیری	می	شود،	بلكه	به	

و	حافظ	صلح	قرار	گرفته	است.	وزارت	دفاع	و	
پشتیباني	نیروهاي	مسلح	جمهوری	اسالمی	ایران	
سپاه	پاسداران	انقالب	اسالمي	و	وزارت	کشور	در	
راستاي	این	مأموریت	خطیر،	از	۱۳۸۲	با	تشكیل	
مرکز	مین	زدایي	کشور	و	تعیین	کردن	چارچوب	

برنامه	ای	زمان	بندي	شده،	و	نیز	با	همكاري	بخش	
خصوصي،	اجراي	طرح	پاکسازي	میدان	های	مین	

و	گلوله	هاي	عمل		نكرده	را	در	۵	استان	مرزی	
و	جنگ	زدۀ	آذربایجان	غربي،	کردستان،	ایالم،	
کرمانشاه	و	خوزستان	تداوم	بخشیده	است.	

یونیسف	با	همكاری	جمعیت	هالل	احمر	ایران،	
در	مقیاسی	بسیار	کوچک	تر،	در	همان	سال	دو	
کارگاه	آموزشی	برای	آگاهی	از	خطرهای	مین	را	

برای	حدود	۵۰	داوطلب	هالل	احمر	و	نهضت	سواد	
آموزی،	و	با	هدف	توسعۀ	آگاهی	ها	از	طریق	آموزش	
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تبع	آن	موجب	مشكالت	فراوان	انسانی،	اجتماعی،	
اقتصادی	و	زیست	محیطی	در	زمان	صلح	خواهد	
شد.	جمهوری	اسالمی	ایران	همواره	منادی	صلح،	
ثبات	و	آرامش	جهانی	بوده	است	و	نیز	از	آنجایی	

که	خود	به	دلیل	۸	سال	جنگ	تحمیلی	رژیم	بعث	
عراق	در	گستره	ای	به	مساحت	حدود	۴۲	هزار	
کیلومتر	مربع	آلوده	به	مین،	مهمات	خوشه	ای	
و	مواد	منفجره	باقی	مانده	از	جنگ	شده	است،	

پشتیبان	و	حمایت	کنندۀ	اقدامات	ملی،	منطقه		ای	
و	بین	المللی	در	حوزۀ	مناطق	آلوده	به	این	گونه	
مهمات	می	باشد،	و	در	این	زمینه	به	مسئولیت		

سازمان	های	بین	المللی	مربوط	و	نیز	کلیۀ	کشورها	
تاکید	دارد.	

الزم	می	دانم	از	فعالیت	دست	اندرکاران	مین	زدایی	
جمهوری	اسالمی	ایران،	که	با	ایثار	و	اخالص	
خالصانه،	همت	و	تالش	خویش	را	در	جهت	

پاکسازی	مناطق	آلوده	به	مین،	مهمات	خوشه	ای	
و	مواد	منفجرۀ	به	جای	مانده	از	جنگ	متمرکز	

نموده	اند،	تقدیر	و	تشكر	نمایم.	جمهوری	اسالمی	
ایران	آمادگی	دارد	تا	تجربیات	کسب	شده	در	این	

زمینه	را	در	جهت	تسریع	پاکسازی	مناطق	آلوده	در	
اختیار	دیگر	کشورها	قرار	دهد.	به	امید	آن	روز	که	
خشونت،	استفاده	از	زور	و	تهدید	از	روابط	انسانی	
رخت	بربسته،	انس	و	الفت	و	محبت،	همدلی	و	

همیاری	جایگزین	گردد."
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یكی	از	نكاتی	که	این	طرح	را	از	تجربۀ	بسیار	موفق	
واکسیناسیون	سراسری	فلج	اطفال	متمایز	می	کرد،	
نیروی	متخصص	الزم	و	کافی	برای	تزریق	واکسن	و	
همچنین	مخاطبان	گروه	سنِی	متفاوت	با	برنامه	های	

معمول	واکسیناسیون	بود.

به	گفتۀ	دکتر	سید	محسن	زهرایی،	رییس	ادارۀ	
بیماری	های	قابل	پیشگیری	با	واکسن:	

"نخستین	عملیات	واکسیناسیون	سراسری	فلج	
اطفال	در	ایران،	در	۱۳۷۲	انجام	شد	و	۹	میلیون	

کودک	زیر	۵	سال،	قطرۀ	واکسن	خوراکی	را	دریافت	
کردند.	کارکنان	بهداشتی،	همراه	با	داوطلبان،	خانه	
به	خانه	سر	می	زدند	و	واکسن	تزریق	می	کردند،	اما	

عملیات	واکسیناسیون	سرخک	و	سرخجه	را	نمی	شد	
به	آن	روش	طریق	انجام	داد	و	کار	دشوارتری	بود."

علی	گمان	می	کرد	برای	واکسیناسیون	فلج	کودکان،	

علی حتمًا واکسن می زند، شما چه طور؟ 

علی	یكی	از	۳۳	میلیون	فردی	بود	که	قرار	بود	
واکسن	بزنند.	واکسیناسیون	سراسری	حذف	سرخک	
و	سرخجۀ	مادرزادی	در	ایران،	طرحی	بود	که	برای	
از	میان	برداشتن	این	دو	بیماری،	قرار	بود	به	مدت	
سه	هفته	در	پاییز	۱۳۸۲	در	همۀ	مراکز	بهداشتي	

و	درماني	سراسر	کشور،	به	همراه	پایگاه	های	
موقت	و	سّیار،	و	فرستادن	گروه	های	آموزش	دیدۀ	

واکسیناسیون	به	مدرسه	ها،	دانشگاهها،	آموزشگاهها،	
زندان	ها	و	پادگان	ها	اجرا	شود.	این	طرح	با	هدف	

واکسیناسیون	همۀ	افراد	۵	تا	۲۵	سال،	یعنی	
حدود	۳۳	میلیون	فرد،	برنامه	ریزی	شده	بود	و	
تا	آن	زمان	بزرگ	ترین	»گروه	هدف«	در	سراسر	
دنیا		به	شمار	می	آمد.	تردیدی	نبود	که	موفقیت	
این	اقدام	بزرگ،	مشارکتی	همه	جانبه	می	طلبید.	
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از	سوی	وزارت	بهداشت	می	آمدند	دِر	خانه	ها	را			
می	زدند،	قطرۀ	خوراکی	را	در	دهان	بچه	ها	

می	چكاندند	و	می	رفتند،	و	تمام!	اما	سوزن	زدن	
حكایت	دیگری	است!	

اجرای	واکسیناسیون	سراسری	از	میان	برداشتن	
سرخک	و	سرخجه،	خوشبختانه	از	باالترین	سطح	
پشتیبانی	علمی،	عملیاتی	و	اجتماعی	در	کشور،	
همچنین	از	عزم	ملی	بی	سابقه	ای	برخوردار	شد.	
سازمان	نظام	پزشكی،	وزارت	آموزش	و	پرورش،	
وزارت	علوم،	تحقیقات	و	فّناوری،	نیروی	داوطلب	

عمومی	)بسیج(،	وزارت	دفاع	و	پشتیبانی	نیروهای	
مسلح،	صدا	و	سیمای	جمهوری	اسالمی	ایران،	
مطبوعات	و	سازمان	های	بین	المللی،	از	جمله	

©	یونیسف	ایران	
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مراقبت«."

آذین	نوبان،	کارشناس	وقت	امور	ارتباطات	در	زمینۀ	
برنامه	های	یونیسف،	در	این	باره	می	گوید:	
"یونیسف	دو	نقش	مهم	را	بر	عهده	داشت:

۱(	اطالع	رسانی	دربارۀ	این	واکسیناسیون	و	
ضرورت	بسیج	اجتماعی	برای	تشویق	واکسیناسیون	
افراد	گروه	سنی	مّد	نظر	در	سطح	کشور؛	۲(پایش	و	

ارزیابی	میزان	پوشش	و	کارایی	واکسیناسیون."
یونیسف	با	پژوهش	دربارۀ	مخاطبان	و	تاثیر	پیام	ها	
در	میان	گروه	های	مختلف	هدف،	مشارکت	در	تهیه	
و	تولید	انبوه	منابع	اطالع	رسانی	و	نظارت	بر	اجرای	

طرح،	همكاری	خود	را	به	شیوۀ	علمی	و	موثر	به	
اجرا	گذاشت.

علی	خاطره	اش	را	این	گونه	نقل	می	کند:

یونیسف،	در	این	راه	همگام	شدند.	دکتر	زهرایی	در	
این	باره	چنین	می	گوید:

"برای	این	عملیات،	با	امامان	جمعه	و	روحانیان	
شیعی	و	سنی	هماهنگی	الزم	به	عمل	آمده	بود	و	
ایشان	از	این	عملیات	حمایت	همه	جانبه	کردند.	

استادان	عضو	کمیتۀ	کشوری	ایمن	سازی،	مدیران	
دانشگاه	های	علوم	پزشكی	و	کارکنان	بهداشتی	

و	بهورزان،	بسیار	زحمت	کشیدند.	مرکز	مدیریت	
بیماری	ها	مجری	اصلی	طرح	عملیات	بود.	راهبرد	

برنامه	بدین	ترتیب	تعریف	شده	بود:	»ایجاد	و	
تقویت	تعهد	سیاسي	الزم	در	مسئولین	مملكتي،	
واکسیناسیوِن	جمعیت	هدف	با	واکسن	سرخک	و	
سرخجه،	افزایش	آگاهي	مردم	در	خصوص	اهمیت	

واکسیناسیون،	جلب	همكاري	بخش	خصوصي،	
جلب	همكاري	هاي	برون	بخشي،	و	تقویت	سیستم	
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"آن	روز	را	خیلی	خوب	به	یاد	دارم،	مانند	همۀ	
پسرهای	دیگر.	بله،	از	آمپول	می	ترسیدم	و	روز	
آخر	واکسیناسیون	بود.	پدرم	زنگ	زده	بود	و	به	

بچه	ها	گفته	بود	به	علی	یادآوری	کنید	حتماً	برود				
واکسن	اش	رو	بزند.	پیمان	۶	ساله	کنار	من	روی	
نیمكت	نشسته	و	منتظر	نوبتش	بود.	گویی	که	با		

خودش	به	آرامی	تكرار	می	کرد:	»من	حتماً	واکسن	
می	زنم،	تو	چه	طور؟«.	نگاهی	به	من	انداخت	و	

ناگهان،	انگار	که	بخواهد	هم	خودش	و	هم	من	را	
آماده	کند،	با	ژستی	شجاعانه	گفت:	»ببین!	هیچ	

دردی	ندارد!	شاید	مثل	نیشگون	باشد«."

بسیاری	 طّی	آن	۳	هفته	و	یک	هفتۀ	تكمیلی	پایانی،
از	هنرمندان،	ورزشكاران	و	دیگر	شخصیت	های	

برجستۀ	جوان،	مانند	پیمان،	عالوه	بر	دریافت	
واکسن،	جمله	ای	را	که	آن	روزها	همه	جا	بر	سر	

زبان	ها	بود،	برای	تشویق	دیگران	به	واکسیناسیون،	
ادا	می	کردند:	»من	حتماً	واکسن	می	زنم،	تو	چه	

طور؟«.	حسین	رضازاده،	قهرمان	وزنه	برداری	جهان	
و	تعدادی	از	بازیكنان	تیم	ملی	فوتبال	نیز	از	آن	
جمله	بودند.	رادیو،	تلویزیون	و	مطبوعات	هم	با	

تكرار	آن	برای	دست	یافتن	کشور	به	هدف	طرح،	
آن	هم	در	آن	مهلت	فشرده،	همكاری	کردند.

آذین	نوبان،	که	مسئولیت	هماهنگی	طرح						
اطالع	رسانی	این	واکسیناسیون	را	در	کشور	از	

سوی	یونیسف	به	عهده	داشت،	می	گوید:	
"همان	جمله	در	همان	مدت،	در	۴۵۰	هزار	پوستر،	
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۵۸۰	هزار	جزوه،	۱۰	هزار	تابلو	بزرگ	اعالنات	
)بیلبورد(،	نزدیک	به	۸	هزار	دقیقه	برنامۀ	رادیو	و	

تلویزیونی	سراسری،	بیش	از	۲۷۵۰۰	دقیقه	برنامۀ	
رادیو	و	تلویزیونی	محلی،	بیش	از	۱۰۰۰	بار	پخش	
آگهی	های	ویژۀ	تلویزیونی،	۱۰۰۰	دقیقه	اخبار	و	
گزارش	و	۶۰۰	دقیقه	برنامۀ	زندۀ	تلویزیونی	با	
شخصیت	های	مشهور،	و	به	قصد	بسیج	عمومی	

جامعه،	تكرار	شده	بود."

علی	صلح	جو،	نه	تنها	جوان	ترین	همكار	یونیسف،	
بلكه	تنها	کارمند	در	همۀ	دفاتر	سازمان	ملل	در	
ایران	بود	که	در	همان	زمان	واکسیناسیون	باید	
واکسن	می	زد.	و	او	امروز،	پس	از	سال	ها	کار	و	

تجربه	در	زمینۀ	فّناوری	اطالعات	در	یونیسف	و	امور	
ایمنی	در	سازمان	ملل،	این	طورمی	گوید:	

"آن	روز	را	فراموش	نمی	کنم.	وقتی	برگشتم،	
هماهنگ	کنندۀ	مقیم	سازمان	ملل	متحد	در	ایران،	

مثل	پسر	بچه	ای	کوچولو،	با	شوخی	و	خنده	به	
پشتم	زد	و	شرکت	کردنم	را	در	طرح	واکسیناسیون	

سراسرِی	از	میان	برداشتن	سرخک	و	سرخجۀ	
مادرزادی	در	کشور،	تبریک	گفت."

به	گفتۀ	دکتر	محمد	اسماعیل	اکبري،	معاون	وقت	
سالمت،	سر	انجام	این	طرح	به	دنبال	تالش	هاي	
همه	جانبۀ	ملي	و	بین	المللي،	و	حتی	به	عنوان	
بزرگ	ترین	عملیات	واکسیناسیون	تزریقي	در	

کوتاه	ترین	زمان	ممكن	در	جهان،	با	تأیید	محافل	
علمي،	فرهنگي،	اجتماعي	به	مرحله	اجرا	در	آمد،	

و	با	واکسیناسیون	۳۳،۳۹۷،۶۹۷	نفر،	با	موفقیت				
بی	مانندی	پایان	یافت.
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سخاوتمندانه	بود	است	و	شامل	اعطای	دسترسی	به	
خدمات	اجتماعی	و	اجازۀ	کار،	یارانه	برای	آموزش،	

خدمات	درمانی،	حمل	و	نقل	و	کاالهای	اساسی	برای	
حدود	دو	میلیون	نفر	افغان	می	شد.	

نجیب	نزدیک	به	یک	سال	است	که	در	موتورسازی	
کار	می	کند.	او	کارش	را	دوست	دارد	و	به	نظر	او،	

همۀ	بچه	های	افغان	در	حالی	که	درس	می	خوانند،	
باید	حرفه	ای	را	یاد	بگیرند	و	کار	کنند	تا	وقتی	به	

افغانستان	بر	می	گردند	کشور	خود	را	بسازند.	

در	۱۳۸۶،	با	همكاری	ادارۀ	کل	امور	اتباع	و	مهاجرین	
خارجی،	وزارت	کشور	و	سازمان	های	غیر	دولتی	
ملی،	یونیسف	برنامه	ای	آموزشی	را	برای	افزایش	

دسترسی	به	آموزش	ابتدایی	برای	دختران	و	پسران	
افغان	آغاز	کرد.	در	همین	راستا،	الگویی	برای	ارائۀ	

نجیب و لباس های تمیز برای مدرسه: 
داستان کودکان پناهنده افغان

نجیب	پسری	۱۳	ساله	و	فرزند	سوم	خانواده	است.	
او	به	همراه	پدر	و	مادر	و	۸	خواهر	و	برادرش	در	

محله	کن	در	غرب	تهران	زندگی	می	کند.	پدر	نجیب	
سال	هاپیش	از	افغانستان	برای	کار	به	ایران	آمده	
و	بعد	از	مدتی	پولی	را	برای	خانواده	اش	فرستاده	

است	تا	آنها	هم	به	ایران	بیایند.	

مانند	خانوادۀ	نجیب،	بسیارند	مهاجران	افغان	که	به	
سبب	سال	ها	جنگ،	ناامنی،	بی	قانونی،	فقر،	بیكاری،	

درگیری	های	طایفه	ای	و	عقیدتی	در	افغانستان	از	
دهۀ	۱۳۶۰	به	کشورهای	دیگر،	به	ویژه	به	ایران	و	

پاکستان،	گریخته	یا	مهاجرت	کرده	اند.	البته	سیاست	
دولت	ایران	در	قبال	پناه	جویان	افغان	همواره	بسیار	
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آموزش	و	دستیابی	به	دیگر	حقوق	برای	کودکان	
افغان	ابداع	شد	و	طی	سال	های	گذشته	فعالیت	

های	بسیاری	با	همكاری	طرفین	به	انجام	رسید،	که	
نقش	یونیسف	در	آن،	عمدتاً	شامل	پشتیبانی	در	ارائۀ	

دانش	فّنی	و	حمایت	های	مالی	برنامه	بوده	است.

این	الگوی	ارائۀ	خدمات	آموزش	ابتدایی	جایگزین،	
شامل	خدمات	روانی	ـ	اجتماعی،	تفریحی،	بهداشت،	
و	همچنین	آموزش	مهارت	های	زندگی	برای	کودکان	
و	پدران	و	مادران	آنها	بود.	از	۹	سال	پیش	تاکنون،	
بیش	از	۱۹۰۰۰	کودک	افغان،	مانند	نجیب،	از	راه

این	برنامه	به	آموزش،	پرورش	و	سایر	خدمات	
دسترسی	داشته	اند.	همچنین،	برای	بازگرداندن	

کودکان	افغان	مشغول	به	کار	و	بازمانده	از	تحصیل	

به	مدرسه،	و	ترویج	مسئولیت	پذیری	اجتماعی	
کسب	و	کارهای	کوچک،	فعالیتی	آزمایشی	آغاز	

شد.	بیش	از۴۵۰	کودک	و	نزدیک	به	۶۰۰	کارفرما	
از	این	برنامه	بهره	بردند.	اجرای	موفق	آن،	تهیۀ	

راهنمای	"ایجاد	مسئولیت	پذیری	اجتماعی	
شرکت	ها"	را	برای	موسسه	های	غیر	دولتی	فعال	
در	پی	داشت.	یكی	از	اقدامات	مهم	در	پیشبرد	

این	برنامه،	ظرفیت	سازی	همكاران	غیر	دولتی	در	
زمینه	های	مختلف	مربوط	بود.	ارتقای	توانمندی	در	
مدیریت	برنامه،	مستندسازی،	آموزش	و	یادگیری	

کودک	محور،	برنامه	ریزی	و	ارزیابی	بر	اساس	حقوق	
کودک	و	بسیج	منابع،	از	عوامل	پایه	در	این	زمینه	

محسوب	می	شد؛	همچنین	ظرفیت	سازی	برای	
گروهی	از	مقام	های	کلیدی	دولتی،	در	زمینۀ	فقر	
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تا	گاهی	به	پدر	و	مادرش	کمک	کند؛	مثاًل	برای	آنها	
نشانی	ها	را	بنویسد،	یا	چیزی	را	بخواند.	در	خانوادۀ	
نجیب	جز	او،	دو	برادر	بزرگترش	هم	کار	می	کنند.	
آنها	گاهی	در	خانه	با	هم	جّر	و	بحث	می	کنند،	اما	
با	اینكه	برادرهایش	سواد	ندارند،	از	اینكه	او	درس	
می	خواند	خوشحال	هستند	و	به	او	می	گویند	باید	

درس	بخواند	تا	برای	خودش	کسی	شود.	نجیب	می	
گوید	حاال	در	محل	کار	هم	اگر	از	او	بخواهند	نام	

کاالیی	را	بنویسد،	یا	قیمت	چیزی	را	حساب	کند،	
او	از	عهدۀ	این	کار	را	بر	می	آید	و	از	همین	بابت	
خوشحال	است.	نجیب	این	روزها	با	خواهرها	و	

برادرهایش	کمتر	جر	و	بحث	می	کند	و	یاد	گرفته	
است	که	در	برابر	برخی		از	رفتارهای	آنان	گذشت	

یا	سكوت	کند.	او	می	گوید	مدرسه	به	او	کمک	کرده	
است	تا	به	بهداشت	خود	هم	بیشتر	اهمیت	دهد،	

مثاًل	مسواک	بزند،	دوش	بگیرد	و	دست	و	صورتش	

کودک	و	اثرهای	سیاست	های	مبتنی	بر	ارائۀ	یارانۀ	
هدف	مند	به	کودکان	مهاجر،	انجام	گرفت.

حاال	نجیب	هر	روز	ساعت	۹	صبح	سر	کار	می	رود	
و	ساعت	۱	بعدازظهر	بر	می	گردد.	ناهار	می		خورد	

و	بعد	به	مدرسه	می	رود.	از	مدرسه	که	به	خانه	می	
آید،	مشق	هایش	را	برای	فردا	می	نویسد.	او	مدرسه	
را	دوست	دارد.	سال	اول	ابتدایی	را	در	مدرسه	ای	
خودگردان	در	کن	درس	خوانده	و	اکنون	دو	سال	

است	که	در	یكی	از	مدرسه	ها	با	ویژگیهایی	مرتبط	با	
این	برنامه	درس	می	خواند.	مادرش	در	ابتدا	با	درس	

خواندن	او	در	این	مدرسه	موافق	نبود،	چون	این	
مدرسه	از	محل	زندگیشان	دور	است،	اما	نجیب	او	را	

راضی	کرد	که	با	سرویس	برود	و	برگردد.

نجیب	می	گوید	درس	خواندن	به	او	کمک	کرده	است	
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را	مرتب	بشوید.	او	می	گوید	حاال	دو	دست	لباس	اش	
را	به	طور	مرتب	می	شوید	تا	همیشه	با	لباس	تمیز	

به	مدرسه	برود.

مستند	سازی	چنین	ماجراهایی،	مانند	دیگر			
فعالیت	های	ارتباطی	و	رسانه	ای	این	برنامه،	بدون	

شک	تاثیرهای	مثبتی	در	راه	افزایش	آگاهی	و	توجه	
جامعه	بر	زندگی	کودکان	مهاجر	داشته	است.	به	

طور	مثال،	می	توان	به	تهیۀ	فیلمی	از	دستاوردهای	
مهاجران	موفق	افغان	در	ایران،	با	تصریح	مزایای	

حمایت	دولت	و	ارائۀ	خدمات	اجتماعی	و	آموزشی،	
و	همین	طور	برپایی	نمایشگاهی	از	عكس	های	

کودکان	افغان	اشاره	کرد.
با	دستور	رهبر	معظم	انقالب	ایران	درسال	۱۳۹۴،	

مبنی	بر	اینكه:	"هیچ	کودک	افغانستانی،	حتی	
مهاجرینی	که	به	صورت	غیرقانونی	و	بی	مدرک	
در	ایران	حضور	دارند،	نباید	از	تحصیل	بازبمانند	

و	همۀ	آنها	باید	در	مدارس	ایرانی	ثبت	نام	شوند".	
برگ	جدیدی	در	تاریخ	تحصیل	مهاجران	افغان	در	
ایران	ورق	خواهد	خورد.	براساس	این	تصمیم	بزرگ	
و	تاریخی،	همۀ	کودکان	افغان،	چه	آنها	که	دارای	
شرایط	قانونی	حضور	در	ایران	هستند	و	چه	آنها	

که	مدارک	قانونی	حضور	در	ایران	را	ندارند،	باید	در	
مدارس	دولتی	ثبت	نام	شوند.	با	صدور	این	دستور	
یكی	از	مهم	ترین	مانع	های	رشد	و	پرورش	جامعۀ	

مهاجر	در	ایران	به	زودی	برداشته	خواهد	شد.
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خاطره ای از نماینده یونیسف در ایران،
کریستین ساالزار ولكمن؛ 

			1387- 1383

ایران	هنوز	جای	مهمی	در	قلب	من	دارد،	
همكاران	در	دفتر،	ارتباط	با	مردم،	فرهنگ	
ایران	و	طبیعت	ایران.	این	ها	جزء	خاطرات	

بسیاری	اند	که	من	از	ایران	دارم.	

یكی	از	این	خاطرات	مربوط	به	حدود	سال	
۱۳۸۶	است.	من	تحت	تاثیر	تالش	های	

یكی	از	شرکای	کاری	در	قوه	قضاییه	آقای	
مقاره	عابد،	قرار	گرفته	بودم.	او	از	یک	

خانواده	ی	بسیار	محترم	اهل	اصفهان	بود	
و	قبال	به	من	گفته	بود	که	در	جوانی	در	

زمینه	بازیگری	تعلیم	دیده	بوده.	شاید	هم	
بعدها،	به	همین	دلیل	خالقیت	های	زیادی	
برای	نوجوانان	در	کارهایش	انجام	می	داد.	

روزی	مرا	به	جشنواره	تئاتر	نوجوانان	در	
سیستان	و	بلوچستان	دعوت	کرد	و	بازیگر	
ها	در	واقع	نوجوانانی	از	سراسر	کشور	بودند	

که	برای	رقابت	با	بقیه	جوانان،	نمایش	
هایی	آماده	کرده	بودند.	من	بی	درنگ	به	او	
گفتم	که	چقدر	عالقه	مند	بودم	که	با	او	در	
این	موضوع	همكاری	کنم	و	حتی	پیشنهاد	
نواختن	موسیقی	برای	این	کودکان	را	هم	
ارائه	دادم،	که	آقای	مقاره	عابد	با	همان	

اشتیاق	قبول	کرد.

پس	با	هم	به	سیستان	و	بلوچستان	سفر	
کردیم.	من	چند	تا	ترانه	زیبا	و	جالب	از	
آمریكای	التین	برای	بچه	ها	پیدا	کردم.	
وقتی	که	من	روی	صحنه	رفتم،	حسابی	

تعجب	کردم؛	اتاق	نه	تنها	توسط	نوجوانان،	
بلكه	با	تعداد	قابل	توجهی	از	مسئولین	

استانی	و	شهری،	از	جمله	روحانیونی	که	

همه،	در	ردیف	اول	نشسته	بودند	پر	شده	
بود.	برای	چند	لحظه	مطمئن	نبودم	که	
آنها	ترانه	های	انتخابی	مرا	بپسندند.	ولی	
به	خودم	گفتم	کاری	که	می	خواهم	انجام	
دهم	برای	بچه	ها	است،	پس	بهتر	است	

خودم،	خودم	را	سانسور	نكنم.	بنابراین	از	
همكار	عزیزم	در	یونیسف،	آقای	سید	عنایت	
عصایی،	که	همراه	من	روی	صحنه	ایستاده	
بود	خواهش	کردم	که	حرف	های	مرا،	به	
همراه	خالصه	ای	از	شعر	هر	ترانه،	برای	

تماشاچیان	ترجمه	کند.	

هنگامی	که	شروع	کردم	به	نواختن،	سكوت	
مطلقی	اتاق	را	فرا	گرفت.	بعد	از	چند	بیت،	
تعدادی	شروع	به	عكسبرداری	با	تلفن	های	
همراهشان	کردند	و	باالخره	همه	با	ضرب	

آهنگ	موسیقی	شروع	به	دست	زدن	کردند.	
آن	لحظه،	بسیار	زیبا	و	شگفت	انگیز	بود	
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و	نشان	دهنده	ی	یگانگی	بین	تماشاچیان	
و	ریتم	التین	و	زبان	اسپانیایی	بود.	هیچ	
وقت	آن	لحظه	را	فراموش	نمی	کنم،	یک	
لحظه	واقعا	یونیسفی؛	که	افراد	از	سنین	و	
فرهنگ	ها	و	عقاید	مختلف	را	برای	خوبی،	
شادی	و	حقوق	کودکان	به	هم	نزدیک	می	
کرد.	سالگرد	۷۰	سالگی،	بر	یونیسف	ایران	

مبارک	باد!

©	یونیسف ایران / صالحی
دو دانش آموز پسر در جشن روز جهانی کودک که با 

مشارکت یونیسف برگزار شد، ایران، 1390. 





۱۴۰

کرد	و	از	آن	پس،	سفیران	حسن	نیت	یونیسف	در	
همراهی	با	این	سازمان	و	جلب	کردن	مشارکت	

عمومی،	در	ثمر	رساندن	بسیاری	از	دستاوردهای	
بین	المللی	یا	ملی	برای	کودکان	نقش	بسزایی	

داشته	اند.

مهتاب	کرامتی،	بازیگر	سینمای	ایران،	با	شرکت	
در	طرح	گستردۀ	اطالع	رسانی	یونیسف،	با	عنوان						
»متحد	برای	کودکان	ـ	متحد	علیه	ایدز«،	همكاری	
خود	را	با	یونیسف	ایران	در	۱۳۸۴	آغاز	کرد	و	در	
سال	بعد	به	سمت	سفیر	حسن	نیت	یونیسف	در	

ایران	رسماً	منصوب	شد.	او	می	گوید:	»تا	هر	زمان	و	
در	هر	شرایطی	که	حضورم	مثمرثمر	باشد،	در	کنار	

کودکان	خواهم	بود«.

مهتاب	کرامتی	در	۱۰	سال	گذشته	از	فعالیت	های	

ده سال تعهد مشترک برای بهبود 
زندگی کودکان ایران 

نامدارانی	که	با	یونیسف	همكاری	می	کنند،	دارای	
طیف	گسترده	ای	از	استعدادها	هستند	و	هریک	
در	زمینۀ	کاری	خود	به	موفقیت	های	درخشانی	

دست	یافته	اند،	اما	همۀ	آنها	از	یک	ویژگی	مشترک	
برخوردارند:	تعهد	به	بهبود	زندگی	کودکان	در	

سراسر	جهان.	هر	بار	که	همكاری	میان	هنرمند،	
ورزشكار	یا	نامدار	دیگری	با	یونیسف	برقرار								
می	شود،	می	توان	پیشینه	و	ویژگی	های	چنین	

تعهدی	را	به	چشم	دید.

دنی	کی،	نخستین	سفیر	حسن	نیت	یونیسف،	از	
۱۳۳۳	همكاری	داوطلبانه	اش	را	با	یونیسف	آغاز	



مشترک	یونیسف	و	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران	
در	زمینه	های	بهداشت،	سالمت	و	آموزش	برای	

کودکان،	که	در	مناطق	مختلف	کشور	در	حال	اجرا	
بوده،	بازدید	کرده	است.	او	همچنین	در	فعالیت	ها	و	
طرح	های	اطالع	رسانی	متعددی	به	سود	کودکان،	از	
جمله:	مراسم	روز	جهانی	کودک،	هفتۀ	ترویج	تغذیه	
با	شیر	مادر	و	روز	جهانی	ایدز،	شرکت	داشته	است.	

او	از	خاطراتش	در	این	زمینه	چنین	می	گوید:
"کارشناس	وقت	روابط	عمومی	یونیسف	با	من	

تماس	گرفت	و	دربارۀ	همكاری	با	آن	سازمان	برای	
کودکان	ایران	با	من	گفت	و	گو	کرد.	آن	روزی	را	
فراموش	نمی	کنم	که	برای	نخستین	بار	به	دفتر	
یونیسف	در	تهران	رفتم.	هر	بار	هم	که	می	روم	و	

در	می	زنم	تا	وارد	آن	دفتر	شوم،	به	یاد	همان	روز	و	
©	یونیسف	ایران/	صالحی	
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۱۴۲

همان	لحظۀ	ورودم	می	افتم،	لحظه	ای	پر	از	هیجان،	
اضطراب	و	کنجكاوی،	لحظه	ای	که	از	خودم	

می	پرسیدم:	یونیسف	چیست،	و	قرار	است	چه	
چیزی	ببینم،	و	بعد	آن	را	به	بچه	های	بیرون	چگونه	

منتقل	کنم؟	خیلی	کنجكاو	بودم	و	به	این	نكته	
خیلی	فكر	می	کردم،	اما	خودم	را	متقاعد	ساختم	
که:	نه،	یونیسف	نباید	قلعه	ای	نفوذ	ناپذیر	باشد.	

همۀ	ما،	یک	به	یک،	می	توانیم	فعالیت	و	همكاری	
کنیم،	حضور	داشته	باشیم	و	مثبت	باشیم.	

شناخت	من	از	یونیسف،	در	همان	روزی	که	وارد	
حیاط	آنجا	شدم،	مانند	بسیاری	از	دیگران،	به	

محصوالت	یونیسف	محدود	بود	که	اینجا	و	آنجا	
دیده	بودم.	مرکز	اصلی	کارت	و	محصوالت	یونیسف	
در	طبقۀ	همكف	دفتر	همان	سازمان	بود.	بعدها،	هر
بار	که	به	دفتر	سر	می	زدم،	اول	یک	راست									
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۱۴۳

می	رفتم	آنجا	تا	ببینم	محصول	جدیدشان	چیست.	
به	دور	و	برم	نگاه	می	کردم:	کیف،	روسری،	کارت،	
و	چیزهای	دیگر.	وقتی	به	این	می	اندیشیدم	که	

با	خریدن	کارت	ها	و	هدایای	یونیسف	می	توانم	به		
بچه	ها	کمک	کنم،	احساس	دیگری	به	من	دست	

می	داد.	هنوز	هم	این	هدیه	ها	را	دارم	و	از	دیدنشان	
لذت	می	برم.	

تنها	من	نبودم	که	با	محصوالت	یونیسف	آشنایی	
داشتم،	خیلی	ها	این	محصوالت	را	می	شناختند.	به	
نظرم،	خریدن	کارت	ها،	از	شیرین	ترین	لحظه	های															

تماس	مردم	با	یونیسف	بود.	بسیاری	از	من									
می	پرسیدند:	ما	چه	طور	می	توانیم	کمک	کنیم؟	
و	من	پاسخ	می	دادم:	به	سادگی،	با	خریدن	این			

کارت	ها	و	هدیه	های	زیبا!	می	دانید	که	سود	حاصل	
از	فروش	این	محصوالت	در	ایران،	صرف	فعالیت	
هایی	برای	بهبود	زندگی	کودکان	ایرانی	می	شود؟	
بعد	هم	با	افتخار	ادامه	می	دادم:	از	زمانی	که	یادم	
می	آید،	از	محصوالت	یونیسف	برای	کارت	های	

تبریكم	استفاده	می	کردم.	

این	خاطرۀ	خوش	همواره	با	من	بود،	حتی	زمانی	
که	به	دفتر	یونیسف	آمدم	و	کارم	را	شروع	کردم.	با	
این	حال،	امروز	فروتنانه	می	گویم	که	شناخت	من	
در	همین	حد	بود.	این	که	یونیسف	چه	می	کند،	و	

قرار	است	برای	بچه	های	ایران	چه	کاری	انجام	دهد،	
برایم	عالمت	سوال	بزرگی	بود.	با	گذشت	زمان	و	

آرام	آرام	با	فعالیت	های	یونیسف	آشنا	شدم،	و	حاال	



۱۴۴

قرار	است	این	مدرسه	کجا	و	چگونه	ساخته	شود.	
همین	حاال	که	اینجا	نشسته	ام،	به	راستی	کنجكاوم	

که	بدانم	در	آن	مدرسه	چه	اتفاق	هایی	می	افتد	
و	کنجكاو	ترم	که	ببینم	بچه	هایی	که	دارند	آنجا	

تحصیل	می	کنند،	چه	حس	و	حالی	دارند.	

یكی	دیگر	از	دیگر	خاطرات	فراموش	نشدنی	ام	بر	
می	گردد	به	روز	جهانی	کودک	در	۱۳۸۶،	که	ما	

یک	هفتۀ	تمام	با	همكاری	موسسۀ	کارنامه	و	حضور	
شماری	از	هنرمندان	توانستیم	برای	روز	کودک	در	
خانۀ	هنرمندان	مراسم	بزرگداشت	برگزار	کنیم.	این	
مراسم	به	خوبی	و	با	تاثیرهای	مثبتی	برگزار	شد.	در	
آن	هفته	بود	که	برگشتم	به	دورۀ	کودکی	خودم	و	
همراه	با	بچه	ها	شیطنت	و	شادی	می	کردم	و	از	آن	

لحظه	ها	لذت	می	بردم.	هیچ	گاه	خاطرۀ	آن	روزها	از	
ذهنم	بیرون	نمی	رود.	آرزو	می	کنم	همۀ	ما	بتوانیم	

از	این	مسیر	سپری	شده	خاطرات	بسیاری	در	ذهنم	
هست.

یكی	از	رویدادهای	مهم	طی	۱۰	سال	همكاری	با	
یونیسف،	بازدید	از	بم	بود،	بعد	از	آن	زلزلۀ	ناگوار،	
که	نه	تنها	من،	بلكه	همۀ	مردم	ایران	و	جهان	را	

تكان	داد.	در	بازدید	از	طرح	تعویض	و	بهینه	سازی	
مجراهای	فاضالب	بم	با	همكاری	یونیسف،	احساس	
غرور	کردم.	از	بازدیدهای	این	سفر	فی	البداهه	و	به	
حالت	گزارش	گونه	ای	فیلمبرداری	شد.	دست	آخر	
هم	زمانی	که	این	گزارش	تصویری	برای	تكثیر	و	

توزیع	آماده	می	شد،	گویندگی	آن	را	انجام	دادم.	از	
مدرسۀ	دوستدار	کودک	هم،	که	با	کمک	یونیسف	

در	بم	ساخته	شد،	بازدید	کردم،	آن	هم	پیش	از	
آنكه	ساخت	مدرسه	به	پایان	برسد	و	به	آموزش	
و	پرورش	تحویل	داده	شود؛	البته	خبر	داشتم	که	



۱۴۵

این	گونه	خاطره	ها	را	تكرار	کنیم.	با	تجربه	هایی	که	
امروز	دارم،	حتی	شاید	بتوانیم	چنین	مراسمی	را	با	

شكوه	تر	برگزار	کنیم."

مهتاب	کرامتی،	بازیگر	نامدار	سینمای	ایران،	
سخنانش	را	این	گونه	و	امیدوارانه	به	پایان	می	برد:
"کار	برای	کودکان	از	دغدغه	های	قلبی	من	است.	

با	تكیه	بر	تجربۀ	به	دست	آمده	امیدوارم،	و	در	
عین	حال	همۀ	تالشم	را	به	کار	می	بندم،	تا	در	کنار	
حرفۀ	بازیگری	ـ	که	بی	نهایت	و	به	اندازۀ	یک	دنیا	

برایم	اهمیت	دارد	ـ	همكاری	با	یونیسف	را	به	خاطر	
کودکان	سرزمینم	به	بهترین	صورت	ممكن	ادامه	

بدهم."
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به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس نهاد یونیسف 
)صندوق کودکان سازمان ملل متحد(
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به	عمل	آورده	اند	و	سازمان	هایی	هم	پایه	و	اساس	
فعالیت	خود	را	بر	این	محور	قرار	داده	اند.	یونیسف،	
یا	صندوق	کودکان	سازمان	ملل	متحد،	فراگیرترین	
سازمان	در	این	زمینه	است	که	واالترین	هدف	خود	
را	ارتقای	سطح	زندگی	کودکان	در	سراسر	جهان	

قرار	داده	است.	

یونیسف	طی	هفتاد	سال	فعالیت	خود	به								
دولت		ها	و	جوامع	کمک	کرده	است	تا	جهان	را	به	
مكان	مناسب	تری	برای	کودکان	تبدیل	کنند	و	با	

ترویج	حقوق	کودکان	و	مادران	و	پشتیبانی	از	آنها،				
زمینه	ساز	موارد	زیر	باشند:

ـ	کودکان	از	آغاز	تولد	از	مناسب	ترین	مراقبت	
ممكن	برخوردار	شوند؛

ـ	تندرست	به	مدرسه	بروند	و	از	آموزش	مناسب	
بهره	مند	شوند؛	و	سال	های	نوجوانی	را	به	سالمت	

به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس 
نهاد یونیسف )صندوق کودکان سازمان 

ملل متحد( 

مجید،	نجیب،	گل	بوته،	علی	و	ساران	فقط	نام	
چند	کودک	از	همه	کودکانی	است	که	در	ایران	

زندگی	می	کنند.	در	پس	این	نام	و	نام	های	دیگر،					
داستان	های	بسیاری	نهفته	است،	داستان	هایی	
از	کودکان	ایران،	از	وضعیت	زندگی	و	شرایط				
متفاوت	شان،	داستان	هایی	از	بزرگ	ترها،	از					
کوشش	های	همۀ	کسانی	که	برای	فراهم	کردن	
زندگی	شاد	و	سالم	همراه	با	رفاه	برای	کودکان	

پیوسته	فعالیت	می	کنند.

سازمان	های	متعددی	برای	بهبود	وضعیت	کودکان	
دست	به	روشنگری	زده	و	اقداماتی	در	سراسر	جهان	
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سپری	کنند.
	

دفتر	یونیسف	ایران	به	مناسبت	هفتادمین	سالگرد	
تاسیس	سازمان	یونیسف	در	جهان،	کتابچه	ای	را	که	
در	دست	دارید	تهیه	کرده	است،	کتابچه	ای	شامل	
داستان	ها	و	گفت	و	گوهایی	با	مسئوالن	و	دست	

اندرکاران	دربارۀ	دستاوردها	و	برنامه	های	مشترک	
یونیسف	و	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران	در						
دهه	های	گذشته.	داستان	ها	و	گفته	ها	را	از	زبان	

افراد	مختلفی	می	شنوید،	از	کودکان	و	خانواده	هایی	
که	از	این	برنامه	ها	بهره	مند	شده	اند،	از	شرکای	
دولتی،	کارمندان	کنونی	و	پیشین	دفتر	یونیسف	
ایران.	افزون	بر	این،	اطالعات،	داده	ها	و	آمارهایی	
هم	از	منابع	موثق،	سندها،	گزارش	های	کشوری	

©	یونیسف	ایران	
دفتر	یونیسف	در	ایران	۷۰	سالگی	تاسیس	سازمان	یونیسف	را	جشن	گرفت،	

تهران،	۱۳۹۵.		
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و	بین	المللی	برنامه	ها،	و	نیز	از	ال	به	الی	اخبار	
خبرگزاری	ها	و	مقاله	های	چند	روزنامه	و	نشریه،	
استخراج	و	در	این	کتابچه	و	برای	استفادۀ	بیشتر	

خوانندگان	جای	داده	شده	اند.

گمان	نكنید	که	داستان	های	این	سال	ها	فقط	
به	داستان	های	درج	شده	در	این	کتابچه	محدود					
می	شود.	به	راستی	نمی	توان	شرح	همۀ	فعالیت	ها	
و	اقدامات	همۀ	سازمان	ها	و	افراد	مسئول	و	همكار	
در	طرح	ها	و	برنامه	های	نجات	بخش،	سودمند،	و	
موثر	برای	کودکان	ایران	را	در	یک	یا	چند	کتاب	

جای	داد.	در	واقع	هدف	از	تهیۀ	این	کتابچه،	معرفی	
مختصر	شماری	از	فعالیت	های	موفق	یونیسف	

و	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران،	از	آغاز	تاکنون	
بوده	است.	شاید	بتوان	این	کتابچه	را	به	دفترچۀ	
خاطرات	و	مجموعه	ای	از	عكس	ها	در	آلبومی	

خانوادگی	تشبیه	کرد	که	با	ورق	زدن	آن،	می	توان	
سرگذشت	افراد	و	رویدادهای	مختلفی	را	گذرا	مرور	

کرد.
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آن	تصمیم،	آن	نهاد	نخستین،	»صندوق	کودکان	
سازمان	ملل	متحد«	نام	گرفت،	اما	سرواژۀ	مشهور	

خود،	یعنی	»یونیسف«،	را	همچنان	حفظ	کرد.

یونیسف	از	همان	آغاز	کار،	به	تغذیه،	مراقبتهای	
نخستین	بهداشتی،	و	آموزش	اولیۀ	مادران	و	
کودکان	جهان	توجه	نشان	داد	و	برای	جلب	

مشارکت	مردمی	در	اجرای	این	طرح	ها	کوشش	
به	عمل	آورد.	از	آن	رو	که	از	ابتدا،	و	همواره	برای	

انجام	دادن	وظایف	خود،	به	کمک	های	مالی	
داوطلبانه	وابسته	بوده	است،	نه	تنها	در	پی	کسب	
حمایت	دولت	ها	و	مردم	برای	همكاری	برآمده،	
بلكه	کوشیده	است	تا	سطح	آگاهی	عمومی	را	

نسبت	به	نیازهای	کودکان	و	ارائۀ	خط	مشی	های	
الزم	برای	برآورده	ساختن	این	نیازها	از	راههای	

مختلف	باال	ببرد،	از	جمله	با	جلب	حمایت	دولت	ها،	

یونیسف، تنها نهاد سازمان ملل متحد که 
منحصراً به کودکان اختصاص دارد

یونیسف	در	نخستین	نشست	مجمع	عمومی	سازمان	
ملل	متحد	در۲۰	آذر	۱۳۲۵	،	بر	اساس	تصمیمی	
همگانی،	با	عنوان	»صندوق	اضطراری	بین	المللی	

کودکان	سازمان	ملل	متحد«	بنا	نهاده	شد.	در	
سال	های	آغازین،	هدف	این	صندوق	بیشتر	تامین	

نیازهای	اضطراری	کودکان	اروپا	پس	از	جنگ	
جهانی	دوم،	از	جمله	غذا،	دارو	و	پوشاک	بود.	مجمع	
عمومی	سازمان	ملل،	وظایف	یونیسف	را	در	۱۳۲۹،	
توسعه	داد	تا	به	نیازهای	فوری	کودکان	بی	شماری	

از	کشورهای	در	حال	توسعه	در	سراسر	جهان	
پاسخ	دهد.	در	پی	آن،	مجمع	عمومی	در	۱۳۳۲،	

تصمیم	گرفت	یونیسف	همچون	بازوی	دایمی	نظام	
سازمان	ملل	متحد	به	کار	خود	ادامه	دهد.	بر	پایۀ	
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مجمع	عمومی	سازمان	ملل	»اعالمیۀ	حقوق	کودک«	
را	در	زمینه	های	حمایت،	آموزش،	سالمت،	سرپناه	

و	تغذیۀ	مناسب	برای	کودکان،	در	۱۳۳۸	به	تصویب	
رساند.	در	دهۀ	۱۳۴۰،	افكار	عمومی	جهان	برای	

مشارکتی	فراگیر	به	سود	کودکان	جلب	شد	و	
اعطای	جایزۀ	نوبل	به	یونیسف	در	۱۳۴۴ش،	به	
گونه	ای	پذیرفته	شدن	این	دیدگاه	بود	که	صلح	

جهان	فردا	در	گرو	رفاه	و	بهزیستی	کودکان	امروز،	
است.

مجمع	عمومی	سازمان	ملل	متحد،	سال	۱۳۵۸را	
»سال	جهانی	کودک«	اعالم	کرد	و	یونیسف	را	به	
عنوان	کارگزار	اصلی	در	نظام	سازمان	ملل	برگزید	
تا	حمایت	از	فعالیت	های	سال	جهانی	کودک	را	ـ	

که	بیشتر	در	سطح	ملی	انجام	می	گرفت	ـ	هماهنگ	
سازد.	بدین	ترتیب	یونیسف	مسئولیت	یافت	تا	توجه	

رهبران،	مربیان	و	سایر	افراد	متخصص،	رسانه	های	
جمعی	و	انجمن	های	محلی.	از	این	رو،	مشارکت	
مالی	کمیته	های	ملی	و	وابسته	به	یونیسف	و	نیز	
همكارِی	سازمان	های	غیر	دولتی	در	کشورهای	

صنعتی	و	در	حال	توسعه،	همواره	از	اهمیت	ویژه	ای	
برخوردار	بوده	است.

یكی	از	راه	های	جلب	نظر	گروه	های	گوناگون	به	
اهمیت	موضوعات	مربوط	به	کودکان،	همكاری	

داوطلبانۀ	چهره	های	سرشناس	فرهنگی،	هنری،	
ورزشی	و	نظایر	آنها	با	یونیسف	بوده	است.	دنی	
کی،	بازیگر	معروف	سینما،	در	۱۳۳۳به	عنوان	

»سفیرکبیر	حسن	نّیت	یونیسف«	انتخاب	شد	و	
فیلم	سینمایی	کودکان،	وظیفه	ما	با	بازی	او	دربارۀ	
فعالیت	های	یونیسف	در	آسیا،	بیش	از	۱۰۰	میلیون	

بیننده	را	جذب	خود	کرد.
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دولتها	و	عموم	را	در	جهان	به	نیازها	و	مشكالت	
مشترک	کودکان	جلب	کند.

یونیسف	در	۱۳۶۱،	شعار	»انقالب	بقای	کودک«	را	
مطرح	کرد	که	مراد	از	آن،	انتخاب	یک	اولویت	برای	

هر	سال	به	منظور	نجات	جان	میلیون	ها	کودک	
در	سرتاسر	جهان	بود.	اولویت	هایی	مانند	پایش	

رشد	کودک،	تجویز	مایع	درمانی	خوراکی،	تغذیه	با	
شیر	مادر	و	ایمن	سازی	در	برابر	بیماریها.	»انقالب	
بقای	کودک«	بر	پایۀ	همین	چهار	روش	ساده	و	کم	

هزینه	بنا	شد.

مجمع	عمومی	سازمان	ملل	»پیمان	نامۀ	حقوق	
کودک«	را	در	۱۳۶۸	تصویب	کرد	که	در	۱۳۶۹به	

اجرا	گذاشته	شد.	هم	اکنون۱۹۲	کشور	از	۱۹۳	
کشور	جهان	این	پیمان	نامه	را	تصویب	و	امضا	کرده	
اند.	پیمان	نامۀ	حقوق	کودک	دارای	بیشترین	تعداد	
کشورهای	تصویب	کننده	در	میان	پیمان	نامه	های	

بین	المللی	در	تاریخ	است.
اجالس	جهانی	سران	برای	کودکان،	نشست	بی	

سابقه	ای	با	حضور	سران	دولت	ها	در	۱۳۶۹	در	مقر	
اصلی	سازمان	ملل	متحد	در	شهر	نیویورک	برگزار	

کرد.	در	این	نشست	مجموعۀ	اهداف۱۰		ساله	ای	در	
زمینۀ	سالمت،	تغذیه	و	آموزش	و	پرورش	کودکان	
تعریف	و	تدوین	شد.	نشست	ویژۀ	مجمع	عمومی	

سازمان	ملل	برای	کودکان	در	۱۳۸۱،	با	هدف	
بررسی	پیشرفت	ها	از	زمان	اجالس	جهانی	سران	

برای	کودکان،	و	نیز	تاکید	بر	تعهد	جهانی	در	قبال	
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آن،	نقطۀ	عطفی	در	تاریخ	سازمان	ملل	به	شمار	می	
آید.	این	نشست،	نخستین	نشست	مجمع	عمومی	

بود	که	به	کودکان	اختصاص	یافت،	و	برای	نخستین	
بار	هم	کودکان	به	عنوان	نمایندگان	رسمی	در	آن	

نشست	حضور	یافتند.
امروز	یونیسف	در	۱۹۰	کشور	به	عنوان	همكاری	

متعهد	در	کنار	دولتها،	برای	رفع	مشكالت	کودکان	
و	خانواده	ها	تحقق	یافتن	حقوق	آنان	تالش	می	کند.

فعالیت	های	یونیسف	به	تناسب	چالشهایی	که	
کودکان	جهان	با	آنها	روبه	رو	هستند،	از	تنوع	
برخوردار	است،	از	جمله:	پیشبرد	مراقبت	ها	و	

انگیزه	هایی	که	ضامن	بهترین	شروع	برای	زندگی	
باشند،	کمک	به	پیشگیری	بیماری	ها	و	جلوگیری	
از	مرگ	و	میر	کودکان،	سالمت	و	ایمنی	بارداری	و	

زایمان،	مبارزه	با	تبعیض	و	فراهم	ساختن	امكانات	
برای	تضمین	حضور	دختران	و	پسران	در	مدارس.	
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یونیسف،	از	استان	های	جنگ	زده،	طرح	»بازسازی	
برای	کودکان«	با	هدف	راه	اندازی	خانه	های	بهداشت	
و	مراکز	بهداشتی	درمانی	در	۵	استان	جنگ	زده	آغاز	

شد.

از	۱۳۶۷	تا	۱۳۷۱	این	همكاری ها	در	زمینه های	
دیگری	مانند	تقویت	شبكۀ	بهداشتی	ـ	درمانی	کشور	
و	همچنین	برنامه های	سالمت	مادران،	تغذیه،	مبارزه	

با	کمبود	ریزمغذی ها	)نظیر	ید(	و	عفونتهای	حاد	
تنفسی	گسترش	یافت.	طی	این	مدت،	

برنامه های	جدیدی	هم	مرتبط	با	آموزش	آغاز	شد.	
پس	از	زلزله	های	ویران	گر	۱۳۶۹	رودبار	و	۱۳۸۲	

بم،	یونیسف	برنامه	امدادرسانی	در	شرایط	بحران	را	با	
همكاری	دولت	اجرا	کرد.

در	۱۳۷۰دولت	جمهوری	اسالمی	ایران،	به	دستیابی	
به	اهداف	»اجالس	سران	برای	کودکان«	متعهد	

یونیسف در جمهوری اسالمی ایران

یونیسف	در	۱۳۶۳با	همكاری	دولت	جمهوری	
اسالمی	ایران	اولین	دفتر	نمایندگی	خود	را	در	کشور	
تاسیس	کرد.	البته	مدت	ها	پیش	از	اینكه	یونیسف	
در	ایران	دفتری	دایر	کند،	از	طرح	ها	و	برنامه	های	
متفاوت	دولت	در	زمینه	های	بهداشت	و	سالمت	

برای	کودکان	ایران	حمایت	می	کرد	.	با	تاسیس	دفتر	
نمایندگی	در	کشور،	یونیسف	از	سال	۱۳۶۳	تا	۱۳۶۷	

کار	خود	را	بر	حمایت	از	برنامه های	بهداشتی	ایران	
متمرکز	ساخت؛	برنامه	هایی	از	قبیل	ترویج	تغذیه	

با	شیر	مادر،	واکسیناسیون	و	مبارزه	با	بیماری های	
اسهالی	کودکان.	

یونیسف	در	۱۳۶۷	از	طرح	کشوری»بسیج	ملی	
سالمت	کودکان«	حمایت	کرد.	اندکی	پس	از	پایان	

یافتن	جنگ	ایران	و	عراق	در	همان	سال،	و	پس	
از	بازدید	دکتر	جیمز	گرانت،	مدیر	اجرایی	فقید	
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شد	و	از	آن	زمان	با	دفتر	یونیسف	در	ایران	برای	
دستیابی	به	این	اهداف،	همكاری	فعاالنه	ای	داشته	

است.

دفتر	یونیسف	در	برنامه	های	همكاری	گسترده	
با	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران،	همواره	کوشش	

کرده	تا	اطالعات	و	یافته	های	جدید	حوزه	بهداشت	
و	سالمت	کودکان	را	از	طریق	کارشناسان	خبره	و	

معتبر	جهان	در	اختیار	سازمانهای	همكار	ایرانی	قرار	
دهد؛	همچنین	تالش	کرده	است	تا	تجربه	های

موفق	ایران	و	دستاوردهای	این	کشور	را	در																																																	
زمینه	های	مختلف	امور	کودکان،	از	جمله	بهداشت	

و	سوادآموزی،	به	دیگر	کشورهای	جهان	انتقال	
دهد.	یونیسف	طی	دوران	حضور	خود	در	جمهوری	

اسالمی	ایران،	در	راستای	تالش	برای	بهبود	وضعیت	
کودکان	کشور	با	دولت	همكاری	نموده	است.	

جمهوری	اسالمی	ایران	در	دهه	های	گذشته	
پیشرفت	قابل	مالحظه ای	در	زمینۀ	سالمت	و	

رفاه	کودکان	و	نوجوانان	داشته است.	دستیابی	به	
پوشش	وسیع	ایمن سازی،	ریشه کنی	فلج	اطفال،	
همگانی	کردن	نمک	یددار،	کاهش	مرگ	و	میر	

کودکان،	و	افزایش	قابل	توجه	ثبت	نام	در	مدارس	
ابتدایی	را	می توان	به	عنوان	نمونه	های	شاخصی	
از	این	دستاوردها	نام	برد.	هم	اکنون	با	توجه	به	

پیشرفت های	به	دست	آمده	و	چالش های	برجای	
مانده،	برنامه	های	همكاری	گسترده	تری	هم	میان	

دولت	جمهوری	اسالمی	ایران	و	یونیسف	برای	
سال	های	پیش	روی	در	دست	تدوین	است.	برنامه	
کشوری	فعلی	یونیسف	و	دولت	جمهوری	اسالمی	
ایران	که	از	سال	۱۳۹۵	تا	۱۴۰۰	اجرایی	می	شود،	

در	حوزه	های	سالمت	و	تغذیه،	آموزش،	رفاه	و	
حمایت	از	کودکان	تدوین	شده	است.


