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سخن مدیر عامل بنیاد کودکفهرست

مباد اين جمع را يا رب غم از باد پريشاني
)حافظ(

در  ما  از  خیلی  ماست.  برای  آشنايی  واژه  کردن«  رها  »نیمه کاره 
گفتگوهايمان به  نیمه رها کردن کارها و به نتیجه نرسیدن تصمیم 
هايمان اشاره کرده ايم اما کمتر به دلیل آن انديشیده ايم. اين نکته را 
در ابعاد کالن می توان به فعالیت های مؤسسات و سازمان ها نیز تعمیم 
داد. بسیاری از مؤسسات به  ويژه با رويکردهای فرهنگی در کشور ما 
عمر طوالنی نداشته و متاسفانه اهداف و آرمان های شان نیز به فراموشی 
سپرده می شوند. با اين اتفاق نه تنها بخشی از توان و انرژی نیروی کار 
به هدر می رود بلکه تجربه و اندوخته های آن نیز به فراموشی سپرده 
از کشورها قدمت خیلی  اين در حالی ست که در بسیاری  می شود. 
از مؤسسات به بیش از يکصد سال می رسد. و اين نکته در خصوص 
نشريات و سازمان های فرهنگی و اجتماعی نیز صدق می کند. با توجه 
موفقیت  بنیادکودک،  فعالیت 18ساله  سابقه ی  شد،  گفته  آنچه  به 
بويژه مؤسسات خیريه در  بین مؤسسات غیردولتی  چشمگیری در 
ايران محسوب می شود.که اين موفقیت را بايد به تک تک اعضاء اين 

 خانواده بزرگ و نیز همیاران و نیکوکاران گرامی تبريک گفت. 
برای حفظ اين پشتوانه هجده ساله اعتماد، که در نتیجه فعالیت های 
تمرکز  تا  است  نیاز  آمده،  به دست  پاسخگو  و  ساختاريافته، شفاف 
تالش  هايمان را بر »توسعه کیفی« امور نیز متمرکز نمايیم. همانطور 
که مستحضر هستید، بنیادکودک ايران در هجدهمین سال فعالیت 
خود تعداد دفاتر فعال در داخل کشور را به عدد 18 رسانده و تالش 
مي کند تا دامنه خدمت رسانی خود در اين مناطق را به بیشترين حد 
ممکن افزايش دهد. افزايش توانمندی دفاتر بنیاد از لحاظ سخت افزاری 
اولويت  در  بدون شک  آينده  سال  در  که  است  هدفی   نرم افزاری  و 
برنامه های مؤسسه قرار خواهد گرفت؛ اما اين نکته نبايد ارتقاء کیفیت 
ارائه خدمات را تحت الشعاع قرار دهد. البته افتتاح دفاتر جديد در 
استان ها و شهرهای جديد نیز همچنان مدنظر بنیاد قرار دارد و از 
پیشنهادهای جديد که با استانداردها و روش کار مؤسسه هماهنگ 

باشند استقبال خواهد شد.
بررسي تاريخچه بنیادکودک در هجده سال گذشته و تحلیل شرايط 
امروز آن نشان مي دهد، بنیادکودک مراحل »خالقیت« و »هدايت« را 
با موفقیت پشت سر گذاشته و به مرحله جديدی از حیات سازمانی 
خود وارد شده است. عبور موفقیت آمیز از مراحل يادشده حاصل تالش 
صادقانه، عاشقانه و دلسوزانه هزاران انسان پاک نهادي بوده است که 
دست در دست يکديگر، آرمان انسانی بنیادکودک را دنبال نموده اند. 
اين تالش در اولین گام ها با نیت و انديشه بنیانگذاران مؤسسه که از 
آنان می توان بعنوان اسطوره های گمنام انسانیت نام برد، آغاز شد و 
امروزه خانواده بزرگ بنیادکودک با اتکاء به خرد جمعي، بهترين تدابیر 
براي تحقق اهداف انساني را اتخاذ کرده که حاصل آن حمايت از بیش 
از پنج هزار کودک و نوجوان مستعد است که از خطر ترک تحصیل 
و ناآگاهی رهايی يافته اند. صمیمانه قدردان مهرمندی و حمايت های 
بی بديل تک تک شما عزيزان هستیم. امیدواريم تا چون همیشه مهر 
ورزيدن، به تعبیر حمید مصدق »سطر برجسته ای از زندگی« تان باشد.

همیاران، نشریه داخلی بنیاد کودک ایران )موسسه خیريه رفاه کودک(
شماره دهم، اسفند ماه 1391

همکاران این شماره:
المیراحسینی،  غنی،  احمدرضا  اصالنی،  آيدا  آبکنار،  فردی  سهند 

مینوگله، روشنک محمدی
ترجمه صفحات انگلیسی: ندا زيلوباف، مريم رئیسی، سهند فردی آبکنار

عکس: حرمت ناظری، مانی لطفی زاده
طراحی جلد و صفحات:  نادر قبله ای و شرکت داروگ بین الملل

لیتوگرافی و چاپ: رواق
دفترمرکزی بنیاد کودک ایران: خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، 

کوچه گلزار، پالک 20   
تلفن: 88502182 ، فکس  88764771

Website: www.childf.org
Email: info@childf.org 

پنج ماه اشک و لبخند

بنیاد کودک یک بهانه نیست،یک انگیزه است

آلودگی هوا و مشکالت ترافیکی بالی جان کودکان ایرانی

برای مالله)دختر پاکستانی(  بایستیم

آشنایی با دفتر بنیاد کودک در شهر تبریز

روز جهانی کودک ، همراه کودکان زلزله زده

او امروز یک بانوی وکیل جوان است...

کمک نکنید

یادگاری از نیکوکار آملی

این کودک سواد ندارد

بی مهری با کودکان افغان

طرح حمایت از دانش آموزان دارای سرپرست معتاد

چهار  اردوی خاطره انگیز با حضور مددجویان

قصه یگانه...
مورد  سیاسی  مسائل  بدلیل  نباید  کودکان 

بی مهری دولت ها قرار بگیرند
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سه شنبه 24 مرداد 91
و  دارد  وجود  امدادرسانی  امر  در  موانعی  گاهی  که  می رسد  خبر  مناطق  از 
تا  آماده شده  بنیاد کودک  نیست.  مهم  ديگر  اما  متوقف شده اند،  ماشین ها 
از  . خبر آن هم  را دريافت کند  تمام کمک های نقدی و غیر نقدی مردم 
صبح روز يکشنبه 22 مرداد ماه، روی سايت قرار گرفته و شماره حساب و 
ساير اطالعات ضروری اطالع رسانی شده اند. از آن زمان ، صدای زنگ تلفن 
تبديل به جزئی جدايی ناپذير از صداهای محیط شده است! ال به الی تماس ها، 
صدای آشنايی پشت خط می شنويم. صابر ابر است. می گويد با کمک جمعی 
اند.  اندازه ی يک خاور کمک جمع آوری کرده  به  از هنرمندان و دوستانش 
می خواهد اين کمک ها از طريق بنیاد کودک به مناطق ارسال شوند. قبول 
غیرنقدی.  های  کمک  دريافت  شروع  با  می شود  مصادف  صابر،  درخواست 
حاال ديگر صدای زنگ آيفون ساختمان بنیاد هم پی درپی شنیده می شود. 
انبار کردن، جداسازی و  برای  به حدی است که  برای کمک  درخواست ها 
پیدا  راهی  باالخره  اما  مواجه شده ايم.  مشکل  با  دريافتی  اقالم  بندی  بسته 
می شود تا کارتن ها و بسته های اهدايی مردم را در آنجا انبار کنیم. يک طبقه 
زيرزمین ساختمان بنیاد به اين کار اختصاص پیدا می کند و بچه های بنیاد و 

 نیروهای داوطلب در آنجا مشغول کار بسته بندی اقالم می شوند. 
سیل ارسال کمک ها از همان فردای وقوع زلزله شروع می شود. اما هنوز هیچ 
اطالعی در دست نیست که چه اقالمی در حال حاضر بیشتر مورد نیاز هستند. 
با خانم باقرزارع )مسئول دفتر بنیاد در اردبیل( تماس می گیريم، ايشان شخصا 
در مناطق زلزله زده حضور دارند. بنابر مشاهدات و بررسی هايش، نیازها را 

پنج ماه اشک و لبخند
بازخوانی فعالیت های بنیاد کودک در جریان زلزله ی آذربایجان

کودک  بنیاد  آنکه  از  پیش  راستش 
زلزله  فاجعه  به  کمک رسانی  برای  ایران 
نمی شد  تصور  شود،  عمل  وارد  آذربایجان 
اندازه مفید و مؤثر عمل کرد.  این  تا  بتوان 
اما ابعاد زلزله اهر و ورزقان هم چیزی نبود 
عالوه  گذشت.  آن  از  سادگی  به  بتوان  که 
در  بنیاد  پررنگ  حضور  تجربه  این،  بر 
کودک  بنیاد  تا  شد  سبب  بم  زلزله  جریان 
وارد عمل شده و دوش به دوش مردمی که 
یاری  فکر  در  زلزله  وقوع  لحظات  اولین  از 
رسانی  کمک  امر  در  بودند،  زلزله زدگان 
ای  خالصه  رو  پیش  صفحات  شوند.  سهیم 
پنج  طول  در  کودک  بنیاد  آنچه  از  است 
می گذرد،  زلزله  وقوع  زمان  از  که  ماهی 
اگرچه  که  هایی  فعالیت  است.  داده  انجام 
اگر  اما  می شود  منتشر  کودک  بنیاد  نام  به 
خیرین  هنرمندان،  مردم،  همراهی  و  یاری 
نبود،  کشور  از  خارج  و  داخل  هموطنان  و 

قطعا به انجام نمی رسید.

احمدرضا غنی
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بنیاد  می گويد و دقیقاً همان ها روی سايت 
مورد  اقالم  ترين  مهم  می شود.  اطالع رسانی 
مسواک،  از:  عبارتند  حاضر  حال  در  نیاز 
خمیردندان، پتو، لباس، لباس زير، چراغ قوه، 
ست ظروف غذاخوری، قاشق چنگال، اسباب 

بازی، گاز سفری و ظروف يکبارمصرف.

چهارشنبه 25 مرداد 91
از  سری  اولین  صبح،   10 ساعت  امروز 
زده  زلزله  مناطق  به سمت  بنیاد  کمک های 
دفتر  همکاران  قبل  روز  چند  از  شد.  ارسال 
بودند  مکانی  تدارک  حال  در  بنیاد،  اردبیل 
استفاده  کمک ها  استقرار  محل  عنوان  به  تا 
ارسالی،  کمک های  نیست  قرار  چون  شود. 
شود  ديگر  نهاد های  يا  احمر  هالل  تحويل 
و بنیاد کودک به طور مستقل کار توزيع را 
نیز انجام خواهد داد. بانک ملی شعبه ی اهر، 
پارکینگ خود را در اختیار بنیاد قرار داده و 
تمام کمک های ارسالی ابتدا به اين مکان وارد 
به روستا ها  اولويت  بر اساس  شده  و سپس 

ارسال خواهند شد. 
حوالی ظهر است که حامد بهداد زنگ می زند. 
می خواهد ببیند اگر کاری از دستش برمی آيد 
انجام دهد. پاسخ کامال روشن است. قرار می 

شود بعد از اهداء خون، به دفترمرکزی بنیاد 
کودک بیايد. وقتی که می رسد اما حال خیلی 
خوشی ندارد. اول کمی استراحت می کند و 
بعد با همان روحیه خاص همیشگی خودش 
همراه  و  می پوشد  کاور  می شود.  کار  وارد 
جا  را  اهدايی  کارتن های  و  بسته ها  ديگران 
عکس  او  از  می گیريم  اجازه  می کند.  جا  به 
بگیريم که با روی باز می پذيرد. می گويد به 
دلیل سفر به آفريقا، نمی تواند حضور پررنگی 
اما قول همکاری غیر حضوری  باشد،  داشته 
حساسی،  موقعیت های  چنین  در  می دهد. 
بسیار  کمک  سرشناس  چهره های  حضور 
اتفاق می افتد.  مؤثری  است. حاال هم همین 
و  بهداد  حامد  حضور  از  عکس  چند  همان 
کسانی که او به بنیاد معرفی می کند، کافی 
به  بیشتری  شدت  ها  کمک  ارسال  تا  است 

خود بگیرند.
هم  بنیاد  زلزله  تخصصی  کارگروه  امروز 
آن  اعضای  بیشتر  که  می کند  کار  به  آغاز 
هنرمندان عزيزی هستند که صمیمانه همراه 
مسعود  تیموريان،  رويا   هستند.  بنیادکودک 
مدنی،  درنا  ابر،  صابر  بهداد،  حامد  رايگان، 
شبنم مقدمی، نیما دهقانی و ... . قرار است 
اين کارگروه کارهايی را که توسط بنیاد انجام 

در  تا مشخص شود  کنند  فازبندی  می شود، 
هر مرحله چه اقدامی صورت گیرد. فعال کار 
در مرحله ارسال بسته های امدادی است اما 
قرار است در فاز های بعدی قدم های ديگری 
فعالیت های  انجام  مانند  شود؛  برداشته  هم 
کالن ،  ابعاد  در  و  کودکان  برای  فرهنگی 

مدرسه سازی.
 

پنجشنبه 26 مرداد 91
تیم مددکاری بنیاد همچنان در منطقه حضور 
دارد. مشاهدات و برآوردها نشان می دهد که 
در مناطق زلزله زده، به شدت نیاز به حمام 
و دستشويی صحرايی احساس می شود. در 
تهران برای تهیه حمام و سرويس بهداشتی 
شرکت های  با  تماس  حال  در  سرعت،  به 
مختلف هستیم. باالخره به صرفه ترين گزينه 
سرويس  چشمه   20 می کنیم.  انتخاب  را 
میلیون   36/5 قیمت  به  حمام  و  بهداشتی 
تومان خريداری می شود. جالب اينجاست که 
واحد شمارش  نمی دانستیم  لحظه  اين  تا  ما 
سرويس بهداشتی »چشمه« است! خوب اين 
از آن دسته اطالعاتی ا ست که فقط در  هم 
اين روزها می شود از آنها باخبر شد. قرار شد 
تا  دو روز آينده اين کانکس ها را به همراه 

اولین مجموعه کمک های ارسال شده توسط بنیادکودک ایران
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کنیم.  ارسال  منطقه  به  ديگر  های  کمک 
اين دست در  از  نیاز های ضروری  اما هنوز 
منطقه وجود دارد. با اينکه میزان کمک های 
کمبودها  حجم  اما  بوده،  سابقه  بی  مردم 
مجبورمان می کند تا روی سايت اعالم کنیم 
که برای تامین هزينه ها، نیازمند کمک های 

مردمی بیشتری هستیم.
رويا تیموريان و مسعود رايگان، منزل شخصی 
جمع آوری  مراکز  از  يکی  عنوان  به  را  خود 
اعالم  زدگان  زلزله  به  مردمی  کمک های 
سبب  هنرمند  زوج  اين  محبوبیت  کرده اند. 
شده تا مردم استقبال عجیبی از فراخوان آنها 
برای جمع آوری کمک هايشان داشته باشند. 
آنقدر که ديگر در منزلشان فضای کافی برای 
ندارد.  وجود  غیرنقدی  کمک های  دريافت 
رويا تیموريان هم تماس می گیرد و پیشنهاد 
بنیادکودک  طريق  از  را  کمک ها  تا  مي کند 
به مناطق برسانند. ماشین ها به سمت منزل 
خانم تیموريان می روند تا کمک ها را تحويل 
کنند.  منتقل  بنیاد  دفترمرکزی  به  و  گرفته 
حاال عالوه بر کمک های مردمی که مستقیما 
به بنیاد ارسال می شد، اين ها هم اضافه شده 
مضاعفی  نیروی  کارها  آن  همه  انجام  که 
می طلبد. برای بسته بندی کمک های مردمی 
کمک   با   . داريم  احتیاج  خالی  کارتن  به 
برای  زيادی کارتن هم  تعداد  بنیاد  دوستان 
تیموريان،  رويا  می شود.  فراهم  بندی  بسته 
همراه  به  هم  دهقانی  نیما  و  مقدمی  شبنم 
چند نفر ديگر از داوطلبان بنیاد، برای کمک 
و بسته بندی اقالم اهدايی آمده اند. که البته 
بايد  موارد  همه  نیست.  هم  ساده ای  کار 

البسه،  بهداشتی،  لوازم  دارو،  شوند،  تفکیک 
پتو، اسباب بازی، مواد خوراکی و ... . اما وقتی 
سخت  هیچ کاری  انگار  هستند،  هم  با  همه 
نیست. دو سه ساعت بعد، بنیادکمی خلوت 
باز  ندارد.  اين هم خیلی دوام  اما  شده است، 
هم زنگ آيفون و کمک های ديگری که از راه 

با محموله ی بعدی ارسال  بايد  رسیده اند.که 
شوند.  

جمعه 27 مرداد 91
که  بوده  قدری  به  مردمی  کمک های  حجم 
روزانه  کارهای  از  عمال  هفته  يک  اين  طی 
به  بنیاد  کارمندان  تمام  بازمانده ايم.  بنیاد 
خود  و  هنرمندان  قديمی،  های  بچه  عالوه 
مردم در اين يک هفته مشغول تهیه و تدارک 
ارسال  هم  محموله  سومین  امروز  که  بودند 

شد. 

یکشنبه 5 شهریور 91
و  آوری  جمع  مشغول  را  هفته  طول  تمام 
ارسال کمک های مردمی بوديم. دقیقاً مانند 
ماه هم،  پنجشنبه دوم شهريور  هفته پیش. 
ارسال  مردمی  چهارمین محموله کمک های 
استقرار  محل  به  ابتدا  ها  ماشین  بود.  شده 
اهر می روند و  بانک ملی  پارکینگ  بنیاد در 
مناطق  راهی  کاالها  توزيع  برای  آن،  از  بعد 
زلزله زده می شوند. در حال حاضر بیشترين 
باج  باجه  و  قراجه  روستای  دو  به  ها  کمک 
ارسال می شود که صد درصد تخريب شده 
خوب  خیلی  منطقه  در  عمومی  شرايط  اند. 

بخشی از اولین مجموعه از کمک های ارسال شده توسط بنیادکودک ایران

حامد بهداد ، بازیگر سینما، در حال جمع آوری کمک ها در دفتر مرکزی بنیادکودک
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زير  هنوز  ها  دام  اجساد  مواردی  در  نیست. 
آوار هستند و خطر شیوع بیماری های عفونی 
علت  همین  به  باج  باجه  در  دارد.  وجود 
چادر های اسکان موقت، کمی دور تر از فضای 
رودخانه  و  شده اند  بنا  روستايی  مسکونی 
حائلی میان آنها ايجاد کرده. در حال حاضر 
ضروری ترين  از  يکی  بهداشتی  مواد  و  اقالم 
بنیاد کودک هم خبر  چیزهاست. مددکاران 
می دهند که طبق برآورد آنها در حال حاضر 
مواد غذايی، اسباب بازی و ظروف غذاخوری 
زدگان  زلزله  نیازهای  ترين  مهم  از  دوام  با 

است.

دوشنبه 13 شهریور 91
نزديک سه هفته از زمان وقوع زلزله می گذرد. 
در تمام اين مدت شاهد حضور بی حد و مرز 
تا به  مردم و هموطنان نیکوکارمان بوده ايم. 
در  مردمی  های  کمک  مرحله  چهار  امروز 
فاز اول امداد رسانی به هموطنان زلزله زده 
ارسال شده  است. امروز هم پنجمین محموله 
که  رسد  می  نظر  به  شد.  خواهد  ارسال 
اقدامات اولیه امدادی برای زلزله زدگان انجام 
ورود  برای  بايد  و در حال حاضر  است  شده 
حمايت  مانند  امداد رسانی  فازهای  ديگر  به 
زندگی،  اولیه  وسايل  تأمین  دانش آموزان،  از 
جهت  الزم  اقدامات  و  درمان  هزينه  کمک 
آماده  شويم.  زده  زلزله  افراد  سالمت  حفظ 
کمک  نیازمند  نیز  موارد  اين  پیشبرد  برای 
اطالع رسانی  هستیم.  هموطنان  نقدی  های 
آن را هم از طريق وب سايت انجام می دهیم تا 
عالقه مندان مانند روزهای گذشته همراهمان 

باشند.

پنجشنبه 30 شهریور 91
ما  همه  برای  که  روزی  است.  مهر  اول  فردا 
است.  همراه  عجیبی  و  خوب  خاطرات  با 

چنین  تاب  و  تب  پیش،  هفته  دو  يکی  از 
حس  می توان  شهر  همه جای  در  را  روزی 
پوشاک  لوازم التحرير،  فروشگاه های  کرد. 
زده  زلزله  مناطق  و  آذربايجان  در  اما    ... و 
شود.  می  حس  کمتر  شوقی  و  شور  چنین 
از دست  عزيزهای  و  آمده  بار  به  خرابی های 
رفته، برای کودکان دانش آموز، دل و دماغی 
شور  اين  همراه  بخواهند  که  نگذاشته  باقی 
کنند.  حس  را  آن  حتی  يا  و  شوند  حال  و 
زندگی اما همچنان جريان دارد و خواه ناخواه 
راه  در  قدم  و  کرد  گذر  مرحله  اين  از  بايد 
و  و حضور جدی  بم  زلزله  گذاشت.  پیش رو 
گرانبهايی  تجربه های  آنجا،  در  بنیاد  پررنگ 
برای بنیاد به ارمغان داشته ا ست. تجربه هايی 
که در شرايط کنونی، سخت به  کار می آيد و 
ايده "کوله پشتی های امید" را آفريده ا ست. 
برای  انگیزه ای  به خوبی  می تواند  ايده ای که 
شروع دوباره و سوق دادن دانش  آموزان زلزله 
زده به تحصیل و ايجاد شوق تحصیل در آنها 
طرح  استقبال  به  فراخوانی  چنین  با  باشد. 

»کوله پشتی های امید« می رويم :
و  کتاب  با  ما  همه  خاطره  در  »مهر«  ماِه   
تصوير  است.  خورده  پیوند  مدرسه  و  دفتر 
نو، کنار هم  آشنای ورق زدن کتاب و دفتر 
چیدن مداد های رنگی در پس  زمینه ی ذهن 
بسیاری از ما نقش بسته است.  در اولین ماه 
فصل پايیز، امسال هم، چون همیشه، شاهد 
دغدغه  که  هستیم  آنهايی   همه ی  تکاپوی 
سال  يک  به  ورود   ِ شوق  و  دارند  تحصیل 
تحصیلی جديد را تجربه   می کنند. اما کاش... 
در اين هیاهو هموطنانمان در آذربايجان را هم 
اگر زمین،  باشیم. همان ها که  بخاطر داشته 
آن روز کمی با سرزمینشان مهربان تر می بود 
و  کیف  سال هايشان  و  هم سن  پابه پای  حاال 
کتاب مدرسه   را جور می کردند. اما اين روزها 
غم از دست دادن عزيزان و محروم شدن از 

حداقل امکانات زندگی روزمره، امید روزهای 
 خوش را برايشان کمرنگ کرده  است.  

يک بار  تا  است  رسیده  آن  زمان  اکنون 
هموطنانمان  درسوِگ  که  همه ما،  ديگر 
زلزله  از  پس  روزهای  در  و  ريختیم  اشک 
بخشیديم  توانمان  همه  با  و  سخاوتمندانه 
»کنارشان  که  کنیم  اثبات  تا  کوشیديم  و 
برای  هم قدم  و  بازهم درکنار هم  هستیم«، 

برداريم. «
تیم  کارشناسانه ی  و  دقیق  بررسی های  با 
دانش آموز  و  کودک   300 بنیاد،  مددکاری 
شناسايی  دبیرستان  تا  دبستانی  پیش  از 

می شوند.
مواردی را که بنا به  تجربه و نیازسنجی، الزم 
است تا فهرستی تهیه  کنیم. چند روز پیاپی 
به بازار می رويم تا در اسرع وقت همه آنها را 
تهیه کنیم. قرار است جنسیت، سن و مقطع 
تحصیلی را هم در تهیه موارد مختلف لحاظ 
می کنیم، که البته همین نکته فرايند خريد را 
کمی طوالنی می کند. ضمن اينکه می خواهیم 
وسايل خريداری شده از کیفیت و استاندارد 
باشند. برای همین  های کافی هم برخوردار 
با  و  می گويیم.  را  نیت مان  فروشندگان  به 
استقبال و همراهی شان هم مواجه می شويم. 
بعضی از آنها تخفیف می دهند، عده ای هم  به 
اضافه  عنوان کمک  به  نوبه خودشان چیزی 

می کنند.
مداد،  خودکار،  )دفتر،  التحرير  لوازم 
حوله،  بهداشتی)  لوازم   ،)... و  مدادرنگی، 
لیوان، صابون، شامپو(،  مسواک خمیردندان، 
مقوی  موادغذايی  )بیسکويت،  غذايی  مواد 
شال گردن،  کاله،  زير،  لباس  تنقالت(،  و 
دستکش، جوراب و اسباب بازی وسیله هايی 
هر  در  جنسیت،  و  فراخور سن  به  که  است 

کوله پشتی قرار دارد.
کودک  بنیاد  عامل  مدير  حضور  با  سپس 

مددکار دفتر بنیادکودک اردبیل در مناطق زلزله زدهمددکار دفتر بنیادکودک اردبیل در مناطق زلزله زده
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آذر جلیلی، مسئول  دکتر  و همچنین  ايران 
توزيع  کار  سويیس،  دفتر  کودک  بنیاد 
های  بچه  می کنیم.  آغاز  را  پشتی ها  کوله 
شناسايی شده بنیاد در روستاهای باجه باج 
بالغ  خواجه  بخش  زده  زلزله  روستاهای  و 
ها  بچه  پشت  بر  سرعت  به  کوله ها  هستند. 
جا می گیرند و شال گردن ها به دور گردن؛ 
هوای اين مناطق از همین االن رو به سردی 
گذاشته است. هرچند اين چیزی نیست که 
بتواند داغ زلزله و از دست رفتن عزيزان را از 
ذهن و روان بچه ها پاک کند. اما شايد عامل 
برای  دوباره؛  برای شروعی  باشد  انگیزه ای  و 

نگاه به آينده !

شنبه 15 مهر 91
زلزله  وقوع  زمان  از  ماه  يک  از  بیشتر 
مشغول  همچنان  بنیاد  در  اما  می گذرد. 
ارسال  و  زلزله  به  مربوط  امور  هماهنگی 
پیش  تا  که  هستیم  مردمی  های  کمک 
اتمام  به  و  انجام شده  مرحله   6 در  اين  از 
مددکاری  تیم  های  بچه  است.  رسیده 
ارومیه،  و  اردبیل  تبريز،  دفاتر  از  هم  بنیاد 
و  مشکالت  و  بازديد  زده  زلزله  مناطق  از 

فصل  شروع  با  می کنند.  برآورد  را  ها  نیاز 
به  بازگشايی مدارس، کار سرکشی  و  پايیز 
مدارس هم اضافه شده است. در هر روستا 
با اهالی صحبت می کنیم و از وضع مدارس 
به  می پرسیم.  آن  در  کودکان  تحصیل  و 
دانش  نیازهای  و  زنیم  می  سر  مدارس 
را بررسی می کنیم.  آموزان و خود مدارس 
مدرسه ای  هیچ  قوی جاغ  روستای  در 
تخريب  بوده  که  هم  همانی  ندارد.  وجود 
ابتدايی  مقطع  آموز  دانش   6 حاال  و  شده 
با  ندارند.  تحصیل  برای  مکانی  روستا،  اين 
گیريم  تصمیم می  انجام شده،  بررسی های 
در  موقت  طور  به  را  بچه ها  درس  کالس 
از کانکس های  کانکس تشکیل دهیم. يکی 
يافته  اختصاص  امر  اين  به  بنیاد  به  متعلق 
دانش   6 حاال  می شود.  ارسال  منطقه  به  و 
آموز دبستان "حر" تا ساخته شدن مدرسه 
شان، داخل کانکس پشت میز می نشینند .

چهارشنبه 1 آذر 91
با پايان يافتن مرحله اول کمک ها به زلزله 
سپس  و  اضطراری  کارهای  انجام  زدگان، 
اسکان موقت، حاال بخش اصلی فعالیت های 

است.  مددکاری  تیم  دوش  روی  بنیاد، 
می  سر  روستاها  به  مددکاری  تیم  همراه 
بررسی  را  کمبودها  و  مشکالت  و  زنیم 
از  بازديد ها  اين  از  يکی  در  می کنیم. 
به  که  می شويم  متوجه  ورزقان،  شهرستان 
علت کمبود امکانات و تجهیزات خوابگاه ها 
دبیرستان،  و  راهنمايی  مقاطع  مدارس  در 
به روستاهای  آموزان مجبور هستند  دانش 
محل اقامت خود رفت و آمد داشته باشند. 
روزه  هر  پیمودن  دشواری های  بر  عالوه 
هوا،  سرمای  و  باران  و  برف  بارش  مسیر، 
خطراتی را هم در رفت و آمد بین جاده ای 
اين  راه  تنها  دارد.  پی  در  آموزان  دانش 
تجهیز  توان  حد  در  را  خوابگاه ها  که  است 
دانش  برای  آن،  در  اقامت  شرايط  تا  کنیم 
آموزان فراهم شود. برای اين کار در مرحله 
به  گوشت  مقداری  و  پتو  تخته   103 اول، 
خوابگاه دختران و 72 تخته پتو و به میزان 
پسران  خوابگاه  به  هم  گوشت  قابل توجهی 

می دهیم. اختصاص 
و  عبور  برف  بارش  هم  قراجه  روستای  در 
مرور را سخت کرده است. سرما اما در ظاهر 
و  دارد. صورت  بیشتری  نمود  روستا  اهالی 

مددکاران بنیادکودک در حال توزیع کمک ها در مناطق زلزله زده
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روستايیان  دست های 
به  کودکان،  خصوصا 
دچار  زياد  سرمای  سبب 
شده  شديد  خشکی های 
به  تبديل  مواردی  در  که 
گرديده  عمیق  زخم های 
مشکل  رفع  برای  است. 
با   AD کرم  بسته های 
استفاده  چگونگی  توضیح 
سفارشات  و  آنها  از 
اختیار  در  پزشکی، 
می گیرد.  قرار  خانواده ها 
التحرير  لوازم  همچنین 
لباس های  تعدادی  و 
برای  گرم  و  زمستانی 

روستايی. کودکان 

جمعه 1 دی 91
تجهیز  دوم  مرحله 
خوابگاه ها هم امروز انجام 
قبل  مرحله  در  می شود. 
پیش  ماه   1 حدود  که 
به  نیاز  گرفت،  انجام 
احساس  بالش  و  تشک 
اين  در  حاال  و  می شد 
عدد   356 تعداد  نوبت، 
تشک و بالش، 185 تخته 
تلويزيون  عدد  دو  و  پتو 
اختیار خوابگاه  LCD در 
حدودا  می گیرد.  قرار  ها 
ارزش  تومان  میلیون   55
ارسالی  محموله  تقريبی 
کمک  محل  از  که  است 
همیاران  و  مردمی  های 
شده  تامین  کودک،  بنیاد 

است. 
از  که  مدتی  اين  تمام  در 
حادثه دلخراش زمین لرزه 
گذشته  شرقی  آذربايجان 
کودک  بنیاد  است، 
خويش  اصلی  فعالیت 
کنار  در  و  نکرده  رها  را 
امداد  برای  فعالیت هايش، 
زده،  زلزله  هموطنان  به 
سرپرستی  حمايت،  به 
گرفتن  پوشش  تحت  و 
نیز  نیازمند  کودکان 
در  است.  گمارده  همت 
تیم  اخیر،  زلزله  جريان 
بنیاد  از  گروه هايی  و  ها 

مناطق  به  کودک 
گسیل  زده  زلزله 
بررسی  با  تا  شدند 
مشاهدات  و  شرايط 
را  کودکانی  میدانی، 
سرپرست  نوعی  به  که 
از  را  خانواده شان 
نیازی  يا  داده اند  دست 
داشتند،  حمايت  به 
برای  و  کرده  بررسی 
قرار  پوشش  تحت 
گرفتن، به بنیاد معرفی 
آذربايجان  زلزله  کنند. 
اهر،  شهرستان  سه  در 
و  ورزقان  و  هريس 
از  بیش  اطراف،  توابع 
جای  بر  کشته   400
از  بعضی  که  گذاشت 
خانواده  سرپرست  آنها 
بنیاد  حاال  بودند. 
زلزله  میان  از  کودک 
و  سرپرستی  زدگان، 
حمايت مادی و معنوی 
کودک   100 از  بیش 
عهده  به  را  آذربايجانی 
جريان  در  که  دارد 
آسیب  دچار  زلزله 
که  کودکانی  شده اند. 
و  مرز  اين  آينده سازان 
از  حمايت  و  بوده  بوم 
ساختن  منزله  به  آنها 
برای  بهتر  فردايی 
است.  کشور  و  خود، 
مفتخر  کودک  بنیاد 
همراهی  با  که  است 
عزيز  مردم  همدلی  و 
کشور،  اين  دلسوز  و 
کوچک  هرچند  سهمی 
آتیه،  تامین  در 
تحصیالت  و  سرپرستی 
اين فرزندان پاک ايران 

باشد.  زمین داشته 
میوه ی  آنکه  امید 
بچه  اين  پربار  درخت 
مردم  همه  نصیب  ها، 
در  که  شود  کسانی  و 
کودکان  اين  رشد  راه 
اند؛  برداشته  قدمی 
خواه  و  کوچک  خواه 

بزرگ...

توزیع کوله پشتی های امید

توزیع کوله پشتی های امید

خوابگاه تجهیزشده توسط کمک های همیاران بنیاد کودک
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خوب که می انديشیم درمی يابیم که معلمی هم 
شیوه مهر بخشیدن است . کمتر کسی از ماست 
به  را  آموزگارش  مهرورزی  از  خاطره ايی  که 
خاطر نداشته باشد. درک مهربانی او هم چندان 
سخت نبود چرا که مهر عجیبی در چشمانش 
خودنمايی می کرد. شايد تجربه معلمی اش به او 
آموخته بود هیچ چیز نمی تواند همچون آموزش 
، کودکی را ، حتی شايد نسلی را و چه بسا 
جامعه ای را به آنچه شايسته آنست برساند. پس 

آنگاه: 
اهداف  همراه  را  سی ساله اش  اندوخته های 
متعالی بنیادکودک کرد و به »بنیادکودک« 
پیوست تا پس از آن نیز در مسیر آموزش 
کودکان سرزمینش ، به گونه ای ديگر قدم 

بردارد.
»منیر احمدی« در سال هايی که بنیادکودک 
اولین گام هايش را در جهت ياری رساندن 
زمین  ايران  نیازمند  مستعد  کودکان  به 
دست  و   . شد  بنیاد  همراه   ، برمی داشت 
اما  وسیع  نه چندان  مجموعه ای  در دست 
هدفمند و پرانگیزه ، هر آنچه در توان داشت، 
تحت  کودکان  و  بنیادکودک  به  مهربانانه 

حمايت آن بخشید.  

تا  شد  سبب  سختی  بیماری  که  دريغ 
حضورش در دفترمرکزی بنیادکودک ايران 
تمام  در  همواره  بنیاد  اما  شود،  کمرنگ 
جان  به  را  بیماری  رنج  او  که  سال هايی 
می کشید، از حمايت های خانواده مهربانش 

بهره مند بوده است. 
... پايیز سرد 91 ، سردی هجران او را روانه 
همه خاطراتمان کرد و بنیادکودک غمگنانه، 
سفر ابدی او را به سوگ نشست. امروز، همه 
ما، يادش ، مهربانی هايش، فداکاری هايش، 
همیاری هايش و چشمان مهرمندش را در 

همه سالهای بودنش ، گرامی می داريم.
همکاران او در دفتر مرکزی بنیادکودک 
ایران و خانواده بزرگ بنیادکودک

بنیادکودک 
در سوگ فرشته ایی زمینی ....

مؤسسه  نخستین   ، ايران  بنیادکودک 
اخذ  به  موفق  که  ست  ايرانی  خیريه 
شده  کشور  وزارت  از  »مجوزملی« 
است. اين مؤسسه، با در اختیار داشتن 
ديدگاه »همه  جای  با  نیز  و  اين مجوز 
ايران، سرای من است« که لزوم توسعه 
سراسرکشور  در  رسانی  گستره خدمت 
و عدم تمرکز چرخه حمايت در تهران 
از  ايجاب می کند،  را  بزرگ  و شهرهای 
هجده سال گذشته تاکنون کوشیده است 
ظرفیت های  و  امکانات  فراخور  به  تا 
افتتاح  برای  را  ، بسترهای الزم  موجود 
دفاتر نمايندگی در نقاط مختلف کشور 
اين کوشش ها  18  نتیجه  کند.  فراهم 
اصفهان،  اردبیل،  شهرهای  در  دفتر 
آمل،بم،بروجرد،تبريز،تهران،دار ارومیه، 

کاشان،   ، اب،زابل،شیراز،کرج،کرمانشاه 
مشهد و ياسوج بوده است که از طريق 
نیازمند  دانش آموز  از 5200  بیش  آنها 
توسط بنیادکودک حمايت می شوند. در 
و  با تالش    ، بنیادکودک   ، سال 1391 
همکاری های صمیمانه همراهان خود ، 
دفاتر جديد را در شهرهای ايالم ، رشت 
و جیرفت افتتاح کرده است. بنیادکودک 
، ضمن قدردانی صمیمانه از جناب آقای 
دکتر محمدباقر عبداللهی ، جناب آقای 
فاريابی،  آقای  و  امانی  مسعود  مهندس 
به پاس تالش های بی دريغشان در افتتاح 
دفاتر ايالم، رشت و جیرفت ، امیدوارست 
تا به زودی بتواند مقدمات افتتاح دفتر در 
ساير استان های کشور را نیز فراهم کرده 
و استوارتر از گذشته در جهت حمايت 
از دانش آموزان مستعد و دورنگه داشتن 

آنان از ترک تحصیل، گام بردارد. 
همچنین در ادامه فعالیت های بین المللی 
بنیاد، مايلیم با افتخار به اطالع برسانیم 
که دفتر بنیادکودک در کشور انگلستان 
نیز افتتاح شده است. امیدواريم در آينده 
نزديک هموطنان مقیم انگلستان و اروپا 

نیز به خانواده بنیادکودک بپیوندند.

افتخاری دیگر، بنیادکودک این بار در 
شهرهای ایالم ، رشت و جیرفت و 

کشور انگلستان

همه جای ایران 
سرای من است

خانم احمدی، نفردوم ایستاده از راست. در کنار همکاران دفترمرکزی
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و  شمارکودکان  از  آگاهی  با  کودک  بنیاد 
اما  نیازمند  اما  استعداد  با  آموزان  دانش 
پاسخ  ضرورت  درک  و  میهنمان  نیازمند 
يرای  نیاز،  اين  به  موقع  به  و  بهینه  گويی 
در  خود،بويژه  دفاتر  فیزيکی  گسترش 
است.  کوشیده  پیوسته  محروم،  مناطق 
و  شهر  در  مؤسسه  اين  دفتر  گشايش 
استان »ايالم« که در اواخر مهرماه گذشته 
و  نیک انديش  پزشکی  ستودنی  همت  با 
نوع  فرهیختگان  از  شماری  همراهی  با 
دوست آن ديار صورت گرفته است شماره 
به  را  کشور  داخلی  در  کودک  بنیاد  دفاتر 
افتتاح  با  که  يی  شماره  رساند؛  عدد16 
در  )جیرفت(  و  های)رشت(  شهر  دفاتر 
خواهد  افزايش  هم  باز  نزديک،  يی  آينده 

دانش  دادن  قرار  پوشش  تحت  تا  يافت 
از  مناطق  اين  مستعد  و  محروم  آموزان 
سوی بنیاد کودک راه را آسان تر و سريع 

کند. تر 

ايالم  در  بنیاد  دفتر  افتتاح  مراسم 
حضور  با  و  شهر  اين  معلم  تاالر  در  که 
پزشکان،  دانشگاهیان،  از  صمیمی شماری 
برگزار  ايالمی  نیکوکاران  و  فرهنگیان 
خانم  برنامه  مجری  سخنان  با  شد، 
سپس  شد.  آغاز  پور  عبدالهی  خديجه 
نیکوکاران   از  عبدالهی«  دکتر»محمدرضا 
سوی  از  نمايندگی  به  ايالمی  خوشنام 
خیر  حاضران  دفتربه  آن  امنای  هیئت 
ايالم  کودک  بنیاد  تاسیس  و  گفت  مقدم 
ايشان،  گفته  به  راه  اين  در  نهادن  گام  و 
اظهار  و  برشمرد  مبارک  را  خطیر  و  خیر 
ايالم،  دفتر  با گشايش  که  نمود  امیدواری 
را  دانش  و  علم  ماندگان  راه  در  بتوانند 
سرمنزل  به  را  آنان  و  دهند  ياری  کمک 
اکبری«  »پدرام  درادامه،  برسانند.  مقصود 
بنیاد  دفترمرکزی  امنای  هیئت  عضو 
بازنمايی  به  سخنانی  طی  ايران،  کودک 
جايگاه  و  ها  موفقیت  اهداف،  تاريخچه، 
موسسه  تالش  و  پرداخت  بنیاد  برجسته 
انسان  اهداف  برای  را  کودک  رفاه  خیريه 
ساز و آينده آفرين خود، درخشان خواند. 
ايشان در پايان، اظهار امیدواری نمود که 
»دور و دير نخواهد بود که تعداد همیاران 
دفتر ايالم و عاشقان و دوستداران سالمت 
استعداد،  با  و  محروم  کودکان  رشد  و 
خانم  سپس  شود.  پرشمار  شعبه  اين  در 
و  پرتالش  مددکار  استحقاری«  »صديقه 
بر  افزون  که  کرمانشاه  ناپذير  خستگی 
ايالم  مددجويان  مددکاری  خود،  استان 
عهده  بر  سال  چندين  نیز  را  کردستان  و 
مادرانه  و  عمیق  احساسی  است،با  داشته 
از موفقیت های 20نفر از مددجويانش در 
قبولی  همچون  گذشته،  سراسری  آزمون 
رتبه  با  کرمانشاهی  دختر  مددجوی  يک 
200در رشته پزشکی و پذيرش مددجوی 

ديگر در رشته فیزيک اتمی ياد کرد.
باقر  از  شعری  برنامه  مجری  ادامه  در 
سلیمان نژاد، شاعر ايالمی را که تضمینی 
از سروده معروف شیخ اجل سعدی است، 
شاعر  نامه،  سپید  بهروز  و  نمود  قرائت  را 
با  عاطفی  همدلی  و  ياد  با  معاصرايالمی، 
خويش  از  شعری  محروم،  و  کار  کودکان 
سپس»سهند  خواند.  حاضران  رابرای 
که  بنیاد  عمومی   روابط  مسئول  فردی« 
از دفتر مرکزی بنیاد کودک  به نمايندگی 

کلیپ  بود،  کرده  شرکت  مراسم  اين  در 
در  حاضرين  برای  را  نکنید«  »کمک 
فیلم،  نمايش  از  داد.پس  نمايش  مراسم 
و خدمتگزاران  مرشدان  کمالی-از  برادران 
ورزش باستانی در ايالم به اجرای قطعات 
ضرب  همراهی  به  حماسی-عرفانی 

پرداختند. زورخانه 
شانزدهمین  گشايش  برنامه  بخش  پايان 
از  پذيرايی  از  قبل  کودک،  بنیاد  دفتر 
موثر»دکتر  و  کوتاه  سخنان  میهمانان، 
و  پرسخاوت  بانی  عبدالهی«  باقر  محمد 
که  بود  ايالم  در  بنیاد  دفتر  اين  مسئول 
ضمن تقدير از همراهی هیئت امنا و همه 
اند  تاکید نموده  اين نکته  بر  ايالم  خیرين 
که»بنیاد کودک، يک هدف نیست، انگیزه 
واسطه  به  وقتی  که  هايی  انگیزه  با  است؛ 
نشانديم،  کودک  لبان  بر  لبخندی  آن  ی 
تمامی لبخند خداوند را برهمه زندگی آن 

کودک جاری کرده ايم«
مراسم  در  که  است  آوری  ياد  شايان 
ايالم،  در  کودک  بنیاد  شعبه  گشايش 
خانم  از  مرکب  شعبه،  اين  امنای  هیئت 
محمدرضا  دکتر  آقايان  و  رازی  خیريه 
دکتر  و  خیری  بهزاد  مهندس  عبدالهی، 
محمدباقر  دکتر  کنار  در  و  زاد  حیدری 

داشتند. حضور  نیز  عبدالهی 

بنیاد کودک یک بهانه نیست،یک انگیزه است

 دکتر محمدرضا عبدالهی: 
»انسان ها با لبخندی که بر لب ها 
می نشانند و احساس خوبی که بر 

جا می نهند
و به دردی که از دردمندان می 

کاهند،
ارزشمندند. ما بودن این انسان 

ها را می خواهیم، چون وجودشان، 
زمین را زیباتر می کند.«

پدرام اکبری
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از  نادر  فیلم های »جدايی  آمیز  نمايش موفقیت  از  پس 
نفع  به  و »برف روی کاج ها«  آباد«  سیمین«، »سعادت 
دوشنبه  روز  کودک،  بنیاد  حمايت  تحت  دانش آموزان 
هشتم خرداد ماه امسال، فیلم سینمايی »نارنجی پوش«، 
آخرين ساخته کارگردان مطرح سینمای ايران، »داريوش 
مهرجويی« با حضور جمعی از هنرمندان سینما و عوامل 
فیلم در تاالر ايوان شمس، با هدِف حمايت از »بنیادکودک« 
به نمايش درآمد. همانند روال گذشته فروش بلیط شرکت 
در اين مراسم بصورت همت عالی انجام شد که استقبال 
چشمگیر عالقمندان را به دنبال داشت. پیش از نمايش 
به  تلويزيون،  توانمند  مجری  يحیوی  جواد  آقای  فیلم، 
اختصار به معرفی بنیاد کودک پرداختند. پس از آن از 
هنرمندان حاضر در سالن دعوت کردند تا روی صحنه 
حضور يابند. پس از دعوت ايشان آقايان رامبد جوان، اصغر 
همت، همايون ارشادی )هنرمندان نام آشنای سینما، تئا تر 
و تلويزيون(، خانم ها میترا حجار )بازيگر شناخته شده سینما 
و از نقش آفرينان فیلم نارنجی پوش(، سحر دولتشاهی و 
آقای  تلويزيون(،  و  )هنرمندان سینما  نیا  ملیکا شريفی 
الدين  نظام  آقای  و  آقای مهرجويی  درمیشیان، دستیار 
کیايی صدابردار فیلم نارنجی پوش به روی صحنه آمده و 
دقايق کوتاهی ديدگاههای خود درباره بنیادکودک و لزوم 
حمايت از تحصیل کودکان و دانش آموزان، را با میهمانان 
درمیان گذاشتند. در اين مراسم عالوه بر همیاران بنیاد 
کودک و هنرمندان، جمعی از اعضاء بازارسرمايه و کانونهای 

سرمايه گذاری بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند.
 بنیاد کودک، بارديگر حمايت و همراهی مداوم همراهان 
همیشگی خود را ارج نهاده و امیدوارست تا هرروز بتواند 
بیش از روز گذشته پاسخگوی اعتماد و مهر همراهانش 

باشد. 

نمایش اختصاصی »نارنجی پوش«  
پس از تجربه موفقیت  آمیز »جدایی نادر از سیمین«، 

»سعادت آباد« و »برف روی کاج ها«
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که   » پرواز  های  بچه  و  اسکلیگ   « نمايش 
اقتباسی از يک رمان با همین عنوان است ، 
يک درام رويا پردازانه و انسانی است که به طور 
مستقیم دنیای ساده و پاک کودکی و ارتباط با 
جهان فرشته ها را مورد پرداخت قرار می دهد. 
در واقع » اسکلیگ و بچه های پرواز« پنجره 
اش را از محیط قلب های کودکانه رو به آسمان 
می گشايد و جهانی را پیش روی مخاطبش 
می گذارد که ساده ترين نیازهای کودکانه در 
آن به پرواز می آيند. نیازهايی که در اين نمايش 
از درد نشات می گیرند و جنس اين درد به 

گونه ای است که کودکان آن را با متر و معیار 
واقعی نمی سنجند. دردی که با پناه دادن به 
يک پرنده زخمی و درخواست برای بهبود قلب 
بزرگ اما کوچک خواهر مايکل معرفی می شود 
و با کمک فرشته ها )بچه ها و اسکلیگ( مرهم 
گذاشته می شود.»اسکلیگ و بچه های پرواز« 
در واقع نمايشی درباره بچه ها و فرشته هاست. 
نمايشی که در آن پاکی و صداقت کودکانه حتی 
فراتر از معجزه فرشتگان قرار می گیرد. فاعل 
نمايش، بچه ها هستند و احساس کودکانه ای 
که دوباره به اسکلیگ بال می دهد، هدف و پیام 

نمايش هم در همین مسأله نهفته است. نمايش 
به مخاطبانش می گويد که شما برای رسیدن 
به آرزوهايتان حتی می توانید به فرشته ها هم 

بال بدهید.
120 نفر از کودکان بنیاد کودک در تهران،  با 
لطف و مهربانی آقای محمد عاقبتی کارگردانِ  
اثر، در بیست و پنجمین روز از آخرين ماه بهار 
1391 با تماشای اين نمايش به استقبال تابستان 
رفتند. در اين نمايش که بصورت اختصاصی 
برای کودکان و دانش  آموزان بنیاد کودک اجراء 
وهوتن  پسیانی  ، خسرو  رشیدی  لیلی   ، شد 
شکیبا با نقش آفرينی هنرمندانه خود لحظاتی 
شاد و پرهیجان را به کودکان و خانواده هايشان 
هديه کردند. بسیاری از اين کودکان برای اولین  
بار در طول زندگی خود به تماشای يک نمايش 
دعوت شده بودند. در پايان برنامه، نیز سه نفر از 
کودکان با اهداء شاخه گل به خانم لیلی رشیدی 

و هنرمندان از آنان تشکر کردند. 
گرفتن عکس های يادگاری بچه  ها با هنرمندان 
که با مهربانی و استقباِل گرم آنان توام بود ، 

پايان خاطره انگیزی برای کودکان رقم زد. 
بنیادکودک با سپاس مجدد از هنرمندان عزيزی 
که با مهِر خود لحظات زيبا را برای کودکان 
میهنمان رقم زدند ، امیدوارست تا هرچه بیشتر 
بتواند در کنار حمايت های تحصیلی، برنامه های 
تحت  مددجويان  برای  تفريحی  و  فرهنگی 

حمايت خود فراهم نمايد.

کنسرت موسیقی عرفانی گروه »دلشدگان« به نفع 
روزهای  بنیادکودک،  حمايت  تحت  آموزان  دانش 
پنجشنبه و جمعه 20 و 21 ام مهرماه در سالن وارش 
مجموعه »خاتم االنبیاء« شهررشت برگزار شد. اين 
کنسرت که با مهر و همیاری اعضاء گروه دلشدگان 
)به سرپرستی آقای آرمین برومند( و با حمايت همیار 
بنیادکودک جناب آقای مهندس مسعود  ارجمند 
امانی برگزار شد ، با استقبال بسیار خوب عالقمندان 
آغاز  از  پیش  شد.  روبرو  رشت  شهر  نیکوکاران  و 
اجرای برنامه ، سرکارخانم دادخواه مديرعامل و عضو 
هیات مديره بنیادکودک ايران در سخنان کوتاهی 
ضمن قدردانی از همیاران عزيزی که بانی برگزاری 
اين رويداد فرهنگی بودند، به معرفی بنیادکودک 
پرداختند. در پايان شب دوم کنسرت نیز با اهداء لوح 

يادبود از اعضاء گروه تقدير به عمل آمد. 

اجرای نمایش »اسکلیگ و بچه های پروازبرای کودکان بنیادکودک
کودکانی که برای اولین بار به تماشای یک »نمایش« نشستند

گروه موسیقی عرفانی دلشدگان برای حمایت از »بنیادکودک« می خوانند...
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مراسم  گلریزان در بنیادکودک ارومیه
تجلی دوباره مهر و نوع دوستی

روز  همه ساله بمناسبت 
گردهمايی   ، کودک  جهانی 
ساالنه  عملکرد  ارائه  برای 
ارومیه  در  کودک   بنیاد 
برگزار می شود.در سال جاری 
شد  برگزار  مراسم  اين  نیز 
روز  که  چهار  تفاوت  اين  با 
کمک  آوری  جمع  هدف  با 
ساختمانی  مراحل  ادامه  برای 
درمانی  اقامتی -  مرکز 
اين  .ساخت  گرفت  انجام 
بیماران  اسکان  برای  مرکز 
ازاستانهای  کننده  مراجعه 
است  همجواربسیارضروری 
انسانی  کمکهای  بخش  ،حتی 
نیز  تهران  در  ژاپن  سفارت 
هفتاد  پروژه،  اين  احداث  به 
مالی  کمک  يورو  هزار  پنج  و 
.مراسم در محل  نموده است  
برق  اداره  مجهز  و  زيبا  سالن 
بنیاد  از  روزه سالن هم  اجاره  چهار  تومانی  میلیون  برگزار شد که هزينه شش 
خانم  فیلم توسط  و  نمايش عکس  با  کودک  بنیاد  نشد.عملکرد   دريافت  کودک 
و حرکات  موسیقی  گروههای  ارائه شد  ارومیه   در  بنیاد  دفتر  مسئول  چگینی  
گرديد . بازی اجرا  شعبده  و  ارومیه  سمفونیک  ارکستر  اجرای   ، آذری  موزون 
والیبالیست  ، سعید معروف   نیا  مهراوه شريفی  مانند خانم  گرانقدری  میهمانان 
محبوب ارومیه ای  و هنرمند عزيز اقای علی حاتمی هم  حضور داشتند .دسته 
به  نیازمند  دانش آموزان  به  کمک  نیت  به  نیا  شريفی  خانم  به  شده  اهدا  گل  
اين مراسم عالوه  .در  از سوی میهمانان خريداری شد  تومان  6 میلیون  قیمت  
بنیاد کودک  مبلغی حدود چهل و پنج  با  از همشهريان  بر آشنايی عده زيادی 
میلیون تومان هم  در قالب چک، وجه نقد و تعهدات جمع آوری شد  تا برای  
برای ادامه کارهای ساختمانی مرکز اقامتی درمانی هزينه شود. شايسته به ذکر 
مراسم  در  فعال  حضور  نیزضمن  ارومیه  شهر  محترم  مسئولین  از  جمعی  است 
اين  همه  از  بنیادکودک  داشته اند.  پروژه  اين  به  توجهی  قابل  کمک های  مزبور 

است. سپاسگزار  عزيزان صمیمانه 

سمینار آموزشی مددکاران بنیادکودک ایران در مشهد
بایدها و نبایدهای مددکاری 

اصول  با  مددکاران  آموزی  باز  و  بیشتر  آشنايی 
ششم  روز  صبح  تا  شد  بهانه ای  مددکاری،  اولیه 
در  حاضر  میهمانان   8/30 ساعت   1391 ماه  دی 
بیايند  گردهم  مشهد  صبای  هتل  کنفرانس  سالن 
و نخستین همايش مددکاری بنیاد کودک ايران را 

برگزار کنند.
توسط  کريم،  قرآن  از  آياتی  تالوت  با  مراسم 
آغاز شد. پس  مددجوی روشندِل شعبه ی مشهد 
که  کودک  رفاه  بنیاد  مشهد  شعبه  رئیس  آن  از 
خوش آمد  میهمانان  به  بود  همايش  اين  میزبان 
معارفه ي  از  پس  و  مراسم  اين  ادامه  در  گفت. 
ايران؛ سرکار خانم  مختلف  نمايندگان شعبه های 
بنیاد  مديره  هیئت  عضو  و   مديرعامل  دادخواه 
کودک ايران ضمن قدردانی و تشکر از نمايندگان 
را  همايش  اين  برگزاری  از  هدف  مشهد،  شعبه 
ذکر  فعالیت ها  در  بیشتر  هدفمندی  و  نوآوری 
کرد و بر لزوم هماهنگی بیشتر مددکاراِن تمامی 

داشتند.  تاکید  واحد ها 
مددکاری  ارشد  کارشناس  طوسی  محمدابراهیم  
يکی  تهران  بهزيستی  علوم  دانشگاه  از  اجتماعی 
ديگر از سخنرانان بود که در ابتدای سخنان خود 
ضمن اشاره به تاريخچه و پديداری علم مدد کاری 
به اصول و ارزشهای عمومی مددکاری اشاره کرد. 

قادر  مددکار  افزود:  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
که  فردی  يا  مددجو  دريچه ی  از  را  دنیا  است 
نیاز به کمک دارد ببیند؛ نه اينکه جای او باشد. 
اما  باشیم  او  جای  داريم  آمادگی  ما  اينکه  يعنی 
اصل  نکته هم  دومین  نمی کشیم.  درد  او  همانند 
مشکل  دارای  انسانی  عنوان  به  مددجو  پذيرش 
هستند  که  آنچنان  را  ديگران  اينکه  يعنی  است. 

بپذيريم.

مورد  در  سخنرانی  به  نیز  همايش  اين  دوم  روز 
و  مددکاران  گزارش  تهیه ی  و  بازديد  چگونگی 
کودکان  بر  وارده  آسیبهای  انواع  با  آنها  آشنايی 

اختصاص داشت.
پاسِخ  بر  عالوه  روزه،  سه  همايش  اين  پايان  در 
کارشناسان؛  و  اساتید  توسط  مددکاران  سواالت 
و  دانش  میزان  تا  آمد  به عمل  آنها  از  نیز  آزمونی 

اثرگذاری اين همايش آموزشی ارزيابی شود.
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کارگاه آموزشی »کودک و ترافیک« چندی 
غنچه  جشنواره  سومین  حاشیه  در  پیش 
شد.  برگزار  تهران  میالد  برج  در  شهر  های 
ايمنی  آسیب شناسی  موضوع  به  برنامه  اين 
و سالمتی کودکان در جريان ترافیک شهر و 
رفت آمدهای شهری اختصاص داشت و در 
آن دو مسئول شهری آمارهای تکان دهنده 
ای درباره وضعیت سالمتی و ايمنی کودکان 
ارائه کردند. در زير گزارشی از اين نشست را 

می خوانید.
از  اين گردهمايی پیش  اشاره می شود که 
اتوبوس دانش آموزان  وقوع سانحه تصادف 
و  کشته  و  کشور  جنوب  های  جاده  در 
دبیرستانی  آموز  دانش   45 شدن  زخمی 

اهل شهر بروجن برگزار شده است.
  

خودروسازان خط تولید خودروی 
سرویس مدارس راه اندازی کنند

معاون اجرايی سازمان حمل و نقل و ترافیک 
گفت:  کارگاه  اين  در  تهران  شهرداری 
در  استاندارد  مدرسه  سرويس  يک  »حتی 
مجبوريم  ناچاری  روی  از  و  نداريم  کشور 
موجود  سرويس های  به  را  دانش آموزان 

بسپاريم و بین دو گزينه بد و بد تر، يکی را 
انتخاب کنیم.«

موضوع   اين  »علت  افزود:  نوروزی   وحید 
که  است  داخلی  خودروسازان  کم-کاری 
بايد خط تولید خودروهای سرويس مدارس 
گذشته  سال  که  اين  و  کنند  راه اندازی  را 
از  کننده  استفاده  دانش آموز  يک  حتی 
سرويس های مجاز مدارس کشته يا مصدوم 
دست  خودروسازان  نمی شود  دلیل  نشده  

روی دست بگذارند«.
هیچ  به  سال   9 زير  کودکان  اينکه  به  او 
جلوی  صندلی  روی  بر  ندارند  اجازه  عنوان 
خودرو بنشینند، اشاره کرد و گفت: "راننده 
آسیب پذير ترين سرنشینان  جلو  و سرنشین 
خودرو هستند و اين در حالی است که اگر 
خودرو مجهز به کیسه هوا )ايربگ( هم باشد، 
خودرو  جلوی  صندلی  روی  بر  که  کودکی 
نشسته چنان چه بر اثر تصادف کشته نشود، 
احتماال در اثر خفگی جان خود را از دست 

می دهد.«

سرطان بین فرزند وزیر و وکیل و کارگر 
و کارمند فرق نمی گذارد

کمربند  متوسط  طور  به  که  گفت  نوروزی 
معیوب  داخلی  خودروهای  از  نیمی  ايمنی 
ديگر  خطرهای  به  چنین  هم  او  است. 
اشاره  ها  در صندلی جلوی خودرو  نشستن 
باعث  خودرو  شیشه  داشتن  بر  »تََرک  کرد: 
می شود شیشه از حالت خمیری شکل خود 
خارج شده و هنگام تصادف تبديل به هزاران 
ترکش خرده شیشه گرديده و با برخورد به 
به  خودرو،  جلوی  سرنشینان  صورت  و  سر 
آن ها  بینايی  دادن  از دست  يا  کشته شدن 

می انجامد«.
 3 گذشته  سال  در  که  اين  بر  تاکید  با  او 
هزار کودک و نوجوان در تصادفات رانندگی 
کشورمان جان خود را از دست دادند، گفت: 
در چنین شرايطی  است که  در حالی  "اين 
با يک تصمیم اشتباه سن معاينه فنی به 5 
اگر  يافته در صورتی که حتی  سال کاهش 
فنی  نقص  اثر  بر  را  خود  جان  کودک  يک 
اين  که  کسانی  گناه  دهد،  دست  از  خودرو 
بخشش  قابل  رساندند  تصويب  به  را  مصوبه 

نیست.«
آلودگی  اثر  بر  کودکان  که  اين  به  نوروزی 
هوا در معرض خطر ابتال به انواع سرطان ها 

آلودگی هوا 
و مشکالت 

ترافیکی 
بالی جان 

کودکان ایرانی 
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اشاره کرد و گفت: “هنگامی  که  قرار دارند، 
پسر  بین  می آيد،  کودکان  سراغ  به  سرطان 
وزير و وکیل و دختر کارگر و کارمند و فرزند 
خانواده  پر در آمد و خانواده کم درآمد، هیچ 
هر  است  ممکن  و  نمی گذارد  فرقی  گونه 

کودکی به اين عارضه مبتال شود«.

هنگام آلودگی هوا کودکان را به پارک و 
سینما می بریم

او با بیان اينکه بزرگ تر ها بايد کاری کنند تا 
کودکان از دنیای شاد کودکی خود حداکثر 
بهره و لذت را ببرند، گفت: »خانواده هايی که 
محل سکونت آن ها اطراف ترمینال ها، پايانه ها 
و پارک سوار های درون شهری و برون شهری 
محل  که  خانواد ه هايی  به  نسبت  دارد،  قرار 
سکونت آن ها از اين گونه مکان ها دور است، 
به طور متوسط 4 برابر بیشتر در معرض ابتال 
قرار دارند. هنگام شرايط  انواع سرطان ها  به 
هشدار، اضطرار و بحران آلودگی هوا کودکان 

خانه  از  عنوان  هیچ  به  نبايد  را 
خارج کنیم. اين در حالی است 
چنین  در  مادر ها  و  پدر  که 
شرايطی و هنگام اعالم تعطیلی 
مدارس بر اثر آلودگی هوا، دست 
به  و  گرفته  را  خود  فرزندان 
همراه آن ها برای خريد و تفريح 
بیرون رفته و کودکان خود را به 
مراکز خريد و پارک و سینما می  

برند.«
معاون  محیطی  زيست  مشاور 
برخی  به  خطاب  تهران  شهردار 
کرد:  خاطرنشان  مسئوالن، 

“مسئوالنی که ادعا می کنند آلودگی هوا در 
حد استاندارد بوده و هوای تهران پاک است 
به  شدن  نزديک  با  چون  نکنند،  ذوق  زياد 
پايیز شرايط هشدار و اضطرار آلودگی  نیمه 
هوا به زودی فرا می رسد و خودشان مجبور 
که  شهری  تعطیلی  به  نسبت  شد  خواهند 
ادعای پاکی هوای آن را دارند، اقدام کنند.«

افزایش سکته قلبی در تهران از آثار 
آلودگی هواست

هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  عامل  مدير 
کارگاه،  اين  سخنران  ديگر  عنوان  به  تهران 
گفت: »ذرات معلق سطح اکسیژن گیری ريه 
افزايش  را  خون  غلظت  میزان  و  کاهش  را 
که  ماسک هايی  میان  اين  در  و  می دهند 
از  جلوگیری  منظور  به  آن ها  از  استفاده 
متداول  بینی  و  دهان  به  معلق  ذرات  ورود 

است، بر خالف تصور عمومی به هیچ عنوان 
جلوی ورود اين ذرات به سیستم تنفسی را 

نمی گیرد.«
يوسف رشیدی با اشاره به اين که استاندار روزانه 
ذرات معلق 150 میکروگرم بر متر مکعب است 
متر  بر  میکروگرم  آن 60  ساالنه  استاندار  اما 
مکعب است، افزود: "بر اساس استاندارد ساالنه 
آلودگی هوا، حتی يک روز پاک هم در هوای 

تهران وجود ندارد.«
از  را  تهران  قلبی در  افزايش سکته های  وی 
گفت:  و  دانست  هوا  آلودگی  عوارض  و  آثار 
“در بحث آلودگی هوا بعضی آاليند ها با چشم 
ديده نمی شوند اما ناقض جدی سالمت افراد 
و بهداشت جامعه هستند که به عنوان نمونه 
بنزين  بخارات  کنترل  در  کوتاهی  می توان 
که  برد  نام  را  موتور ها  و  خودرو ها  انواع  در 
وقتی در آن ها می نشینیم يا از کنارشان رد 

می شويم، بوی بنزين از آن ها می آيد.« 

با کودکان به پمپ بنزین نروید
از  پس  بنزين  بوی  که  اين  بیان  با  رشیدی 
زدن بنزين يا هنگام عبور از کنار جايگاه های 
سوخت بیشتر می شود، گفت: »پدر و مادر ها 
پر  مکان های  در  تردد  از  را  کودکان  بايد 
ترافیک و معابر ی که دارای ترافیک سنگین 
به ويژه هنگامی که  نگاه دارند و  است، دور 
فرزندان آن ها در خودرو حضور دارند، به طور 
جدی از رفتن به جايگاه های سوخت و زدن 

بنزين خودداری کنند.«
شرايطی  در  که  اين  به  اشاره  با  رشیدی 
استاندارهای  جهانی  بهداشت  سازمان  که 
و  برده  باال تر  سال  به  سال  را  هوا  آلودگی 
استانداردهای سخت گیرانه تری در خصوص 
آلودگی هوا اعمال می کند، اعالم کرد: “اين 
برای  در کشورمان  ما  که  است  شرايطی  در 
اثبات برخی بديهیات و برای نمونه برای اين 

که ثابت کنیم هوای شهر تهران برای تنفس 
شهروندان مناسب نیست، بايد بجنگیم.«

تلمباری از قوانین اجرا نشده داریم
اجرا  قوانین  از  تلمباری  اينکه  بیان  با  وی 
نشده در زمینه آلودگی هوا داريم که در دوره 
»مردم  گفت:  نشده اند،  اجرايی  دولتی  هیچ 
آلودگی هوا هستند  به تحمل  تهران مجبور 
اين  و در شرايط موجود چاره ای جز تحمل 

آلودگی ندارند«.
رشیدی با انتقاد از ارائه انواع طرح های عجیب 
کار شناسی  غیر  بحث های  طرح  و  غريب  و 
کردن  “مطرح  افزود:  هوا  آلودگی  زمینه  در 
از  هوا  آلودگی  کاهش  همچون  موضوعاتی 
طريق آب پاشی شهر با هواپیماها ی سم پاش، 
و  کاره  چند  دستگاه های  با  شهر  مه پاشی 
بارور کردن ابر ها، بیش از آن  که از پشتوانه 
کار شناسی برخوردار باشد به جوک شباهت 

دارد.«
کنترل  شرکت  عامل  مدير 
سخنان  پايان  در  هوا  کیفیت 
مورد  را  خودروسازان  خود، 
و  داد  قرار  جدی  انتقاد 
توان  “می  کرد:  خاطرنشان 
خودروساز  شرکت های  گفت 
نسبت  اجتماعی  تعهد  هیچ 
مسئولیت  و  ندارند  جامعه  به 
از  حمايت  به  آن ها  اخالقی 
چند راس آهو محدود شده که 
بهتر است خودروسازان به جای 
حمايت از آهو ها که شبیه يک 
از  است،  رسانه ای  ژست  و  پُز 

کودکان حمايت کنند.«

تهران به شهری خشمگین و عصبانی 
تبدیل شده است

آخرين سخنران اين کارگاه يک مدرس علوم 
ارتباطات دانشگاه بود که گفت: »پدر و مادر ها 
گونه  هر  و  هستند  خود  فرزندان  الگوهای 
تخلف و بی  قانونی آن ها در رانندگی باعث اين 
می شود که کودکان امروز در آينده به رانندگانی 

خالف کار و قانون شکن تبديل شوند.«
پايان  در  کاظمی دينان  غالم رضا  سید 
خاطرنشان کرد: “نوع و نحوه رانندگی برخی 
رانندگان  ساير  در گمی  باعث سر  رانندگان 
همین  و  می شود  سنگین  ترافیک  ايجاد  و 
را  تهران  شهر  که  است  نادرست  رفتارهای 
به شهری خشمگین و عصبانی تبديل کرده 

است.«
Ketabak.org :منبع
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۲۰ نوامبر )۳۰ آبان(، روز جهانی کودک و سالگرد 
تصویب پیمان نامه جهانی حقوق کودکان است. 

 ،۱۹۸۹ سال  نوامبر   ۲۰ در  متحد  ملل  سازمان 
پیمان نامه جهانی حقوق کودک را تصویب کرد و 
به پیشنهاد یونیسف، این روز به عنوان روز جهانی 

کودک نامگذاری شد.
تمرکز ویژه در مراسم بزرگداشت روز جهانی کودک 
در بیستم نوامبر، بر ترویج مواد پیمان نامه حقوق 
کودکان است. این پیمان نامه بزرگ ترین حرکت 
جهانی برای تامین نیازها و رعایت حقوق کودکان 
در تاریخ بشر است. این پیمان نامه هم چنین تنها 
قرار داد جهانی است که بیشتری تعداد کشورهای 

جهان آن را تصویب کرده اند. 
بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، همه کودکان 
حق دارند زندگی کنند و به بهترین شکلی که می 
ها  دولت  عهده  بر  وظیفه  این  کنند.  رشد  توانند 
گذاشته شده که امکانات برابر برای همه کودکان 
فراهم کنند تا بتوانند توانایی های خود را پرورش 

دهند. 
کودکان حق دارند از خدمات اجتماعی و فرهنگی 
و اقتصادی برابر برخوردار شوند. از خشونت های 
مورد  نباید  ها  آن  بمانند.  دور  روحی  و  جسمی 
شکنجه، رفتارهای بی رحمانه و تحقیر آمیز قرار 
با خشونتی  جامعه  در  که  در صورتی  و  بگیرند 

قرار  قانون  حمایت  مورد  باید  شدند،  رو  روبه 
بگیرند.

پیمان نامه جهانی حقوق کودک، به هر کودک هم 
به عنوان یک فرد نگاه می کند و هم عضوی از 
خانواده و جامعه و از این دو جهت به حقوق او می 
پردازد. اما چگونه می توان از رعایت حقوق کودکان 
در جهان اطمینان پیدا کرد؟ آیا مواد ۵۲ گانه پیمان 

نامه حقوق کودک رعایت می شوند؟
یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان 
ملل، برای بررسی این موضوع در روز ۲۰ نوامبر، 
یک گردهمایی را برگزار می کند. این گردهمایی 
"حقوق کودکان از تصویب تا اجرا" نام دارد.  در این 
نشست، درباره میراثی که یانوس کرکزاک نویسنده 
و فعال اجتماعی اهل لهستان در زمینه احترام به 
گفته می  برجای گذاشت سخن  حقوق کودکان 
شود. او، یک پزشک و آموزگار بود که گفته می 
شود نخستین کسی بود که زمزمه رعایت حقوق 

کودکان را سرداد. 

اما ابتکار امسال سازمان ملل در ارتباط با روز جهانی 
کودک، راه اندازی یک پروژه جدید با نام “آموزش 
اولویت دارد” است. این برنامه به ابتکار بان کی مون 
دبیر کل سازمان ملل شکل گرفته و می کوشد تا 
تالش های سیاسی برای ترویج آموزش با کیفیت 

در جهان را تقویت کند. در این برنامه همچنین 
تالش می شود تا منابع مالی پایدارتری برای فراهم 
کردن امکان آموزش برابر برای همه کودکان در 

جهان به دست آید. 
هم اکنون در برنامه های جهانی، در میان جنبه 
های مختلف حقوق کودکان به حق برخورداری 
از آموزش برابر توجه ویژه ای می شود. این توجه 
ویژه از این باور برمی آید که آموزش پایه های یک 
جامعه رشد یافته را می سازد. اگر انسانی بتواند از 
حق خود برای آموزش برابر بهره ببرد، می تواند 

آینده خود و جامعه اش را بسازد. 
بر اساس آمارهای جهانی، هم اکنون یک میلیارد 
و هشتصد میلیون کودک بین ۵ تا ۱۹ سال در 
جهان وجود دارد. از این میان، ۶۹۱ میلیون کودک 
به آموزش ابتدایی دسترسی داشته یا دارند که ۳۲۹ 
میلیون تن ازآن ها دختران هستند. برهمین اساس 
بیشترین تعداد کودکان بازمانده از آموزش دختران 

هستند.
حقوق  نامه  پیمان  تصویب  از  سال   ۲۲ امروز، 
زمان  آن  از  گذرد.  می  ملل  سازمان  در  کودکان 
تاکنون، سازمان ملل و بسیاری از نهادهای دولتی 
و غیردولتی در کشورهای مختلف در تالشند تا با 
آگاهی بخشی و تدوین سیاست های درست، رعایت 

حقوق کودکان گستره بیشتری را در بربگیرد.

“برای مالله بایستیم، برای آموزش همه دختران جهان بایستیم!” شعاری 
است که سازمان یونسکو برای برنامه ای در روز ۱۰ دسامبر، روز جهانی 

حقوق بشر، برای ترویج حق دختران برای آموزش برگزیده است.
در این برنامه که با همکاری یونسکو و دولت پاکستان در مقر یونسکو در 
پاریس برگزار می شود، هدف، سرعت بخشیدن به کوشش های سیاسی 
برای فراهم کردن امکان آموزش برای همه دختران در جهان است. این 
هدف، در راستای برنامه »آموزش برای همه” در یونسکو پیگیری می 
شود. برنامه ای که می کوشد تا سال ۲۰۱۵ همه مردم جهان از آموزش 
ابتدایی با کیفیت بهره مند شوند. این برنامه در ستایش مالله یوسف زای 
دختر ۱۵ ساله پاکستانی تدارک دیده شده است. این دختر بی باک و مبارز، 
هنگامی که کودکی بیش نبود و طالبان مدرسه رفتن را برای دختران 
قدغن کرده بود، برای حق دختران در برخورداری از آموزش مبارزه می 
کرد. او در ماه اکتبر )مهر( امسال از یک حمله تروریستی طالبان که برای 

کشتن او ترتیب داده شده بود جان به در برد.
هم اکنون بیشتر جمعیت ۶۱ میلیون کودک محروم از مدرسه در جهان، 
دختران هستند. ازدواج زودهنگام، خشونت های جنسی و قوانین تبعیض 
آمیز، مانع این دختران برای پیوستن به مدرسه و یا کامل کردن دوران 
آموزش خود هستند. بی سوادی دختران،محرومیت را به بزرگسالی آن ها 
نیز می کشاند. اکنون بیشترجمعیت ۷۷۵ میلیون بزرگسال بی سواد در 
جهان را زنان تشکیل می دهند. عدالت و برابری در جهان بدون برابری 

جنسیتی به دست نمی آید و این  برابری نیز از آموزش آغاز می شود
 ketabak.org : منبع

برای مالله)دختر پاکستانی(  بایستیم
برای آموزش همه دختران جهان بایستیم!

آیا به حقوق کودکان احترام گذاشته می شود؟ 
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 نحوه ي آشنایی شما با بنیادکودک 
به چه صورت بوده است؟

موسسه  يک  ارومیه،  شهر  در  کودک  بنیاد 
شناخته شده و محبوب است و به ندرت پیش 
بنیاد  بپرسید  از کسی  می آيد در سطح شهر 
همین  برای  نه!  بگويد  می شناسید  را  کودک 
قبل از همکاری با بنیاد با آن تا حدودی آشنا 
بودم. اما فعالیت جدی من، با معرفی يکی از 

دوستانم شروع شد.
مزایایی  چه  داوطلبانه  فعالیت های   

برای شما داشته است؟
 با فعالیت در بنیاد کودک حس مفید بودن را 
تجربه کردم. اگر انسان ديد وسیع و صحیحی 
از جامعه داشته باشد، با ريسک پذيری فرصت 
رشد و ترقی برای او فراهم می شود. در چند 
سال گذشته، همکاری با بنیاد کودک احساس 
موفقیت را در من ايجاد کرده و باعث شده که 
حس خوبی نسبت به خود و جهان پیرامونم 

داشته و به اهداف آينده ام خوش بین باشم.

و  چیست  داوطلب  از  شما  تعریف   
یک داوطلب باید دارای چه ویژگی های 

حرفه ای و شخصیتی باشد؟
برای  که  هست  فردی  داوطلب  کلی  طور  به 
کمک به اهداف يک سازمان بدون چشم داشت 
مالی فعالیت می کند. به نظر من عمده تفاوت 
يک فرد داوطلب با يک کارمند در همین عدم 
دريافت وجه است. درضمن فعالیت داوطلبانه، 
آزادانه و بدون اجبار است و بايد به نوعی به 
پاداشی  تواند  می  امر  اين  باشد.  جامعه  سود 
برای داوطلب داشته باشد که پاداشی معنوی 
خواهد بود. از آنجايی که داوطلب عضو کمیته 
جوان بنیاد کودک، معرف سازمان است؛ بايد در 
اين امر دقت کافی داشت و خصوصیات اخالقی 
فرد داوطلب بايد متناسب با ارزشهای حاکم بر 
آن سازمان باشد. خانم چگینی مسئول دفتر 
يادتان  ارومیه همیشه می گويد:  بنیاد کودک 
باشد، شما به عنوان يک داوطلب، آيینه بنیاد 

کودک هستید..

فرد داوطلب بايد به اصول اخالقی و قوانین و نظم 
و انضباط جدی در کارهايی که به او محول شده، 
ارائه کند،  را مرتب  باشد. گزارش کارش  پايبند 
بخواهی  کار دل  معنی  به  داوطلبانه  کار  چراکه 

نیست.
فعالیت  های  ارومیه  بنیادکودک  در   

داوطلبانه چگونه انجام می پذیرد؟ 
نام  به  کمیته  يک  قالب  در  فعالیت ها  تمام 
اعضاء  تعداد  می گیرد.  صورت  جوان  کمیته 
اين کمیته 450 نفر است و اکثر اعضای گروه 
غیربومی اند  آنها  از  بسیاری  هستند.  دانشجو 
می برند.  سر  به  دانشجويی  خوابگاه های  در  و 
کمیته جوان شامل بخش های مختلف است و 
افراد با توجه به تجربیات و توانايی های خود در 

آن بخش ها فعالیت می کنند.
نحوه انجام کارها هم به اين صورت است که 
کمیته  ماهانه  جلسات  در  فعالیت  نوع  ابتدا 
جوان برنامه ريزی می شود و به اطالع مسئول 
اصالحی  نظرات  با  سپس  می رسد.  دفتر 
شده  بندی  زمان  برنامه  شده،  تکمیل  ايشان 

مسئول کمیته ي جوان 
بنیاد کودک شعبه ارومیه:

 با فعالیت در 
بنیاد حس 
مفید بودن را 
تجربه کردم 

محمد  رحمانی، 20 ساله دانشجوی رشته الکترونیک، مدتی است که مسئولیت 
برنده مدال  او  به عهده گرفته است.  را  ارومیه  بنیاد کودک شعبه  کمیته جوان 
آسیا  مخترع  جوانترین  طالی  مدال  و   2012 اختراعات  جهانی  مسابقات  طالی 
است. عالوه بر این رتبه ها، او دارنده عنوان پژوهشگر برتر سال90 کشور و هشت 
اختراع ثبت شده است. به گفته خودش، از زمانی که همکاری اش را با بنیاد آغاز 
کرده، زندگی اش دچار تحوالت بسیاری شده است و توانسته موفقیت های بزرگی 

را در زندگی کسب کند. در ادامه گفت و گوی نشریه را با وی می خوانیم:
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و ريز فعالیت ها نگاشته می شوند. بعداز تائید 
ذيربط،  مسئولین  از  مجوز  دريافت  و  نهايی 
باز می گردد و جدول  به کمیته جوان  برنامه 
مسئولین  می شود.  نوشته  فعالیتها  زمانبندی 
هر فعالیت انتخاب و شرح وظايف آنها و افراد 
زير مجموعه شان تعیین و در نهايت برنامه اجرا 
می شود. بعد از اجرا و اتمام برنامه، جلسه تجزيه 
و تحلیل برگزار می شود و موارد ذکر شده در 
جلسه اعم از انتقادات و پیشنهادات در دفتر 
می شود.  نوشته  جوان  کمیته  صورتجلسات 
سپس نتايج آن در اولین جلسه ماهانه بنیاد 
که با حضور کارکنان و مسئولین بنیاد برگزار 
می شود، به اطالع شرکت کنندگان می رسد. تا 
ديگران  استفاده  مورد  بعدی  برنامه های  برای 
و حتی داوطلبان سالهای بعد قرار گیرد؛ زيرا 
اغلب اعضای کمیته جوان به طور مستمر و 
قرار  اگر  و  نمی کنند  همکاری  بنیاد  با  دائم 
باشد هر گروه از دوستان جديد دوباره از صفر 
شروع کند و از تجربیات گروههای قبل استفاده 
نکنند، تمام فعالیتها به آزمون و خطا خواهد 

گذشت. 
 با توجه به روند ساخت مرکز اقامتی 
کودکان سرطانی در ارومیه، فعالیت های 
شما چقدر در پیشبرد این پروژه نقش 

داشته است؟
در  اقامتی  مرکز  کلنگ زنی  روز  اولین  از 
جوان  کمیته  اعضای   1391 شهريورماه 
کلنگ زنی  مراسم  برگزاری  به  کمک  برای 
و حضور  برپايی  با  نیز  بعدها  داشتند.  حضور 
اطالع رسانی  به  پربازديد،  نمايشگاه های  در 
بازارچه های  برگزاری  با  ضمن  در  پرداختند. 
خیريه، برگزاری گلريزان و مراسم و جشن های 
گوناگون کمک های مالی قابل توجهی را برای 

اين مرکز جمع آوری کرده اند. 
از کارهایی  به بخشی  ممکن است   
که توسط شما و دوستانتان در کمیته  
بنیادکودک  داوطلبان(  جوان)واحد 

ارومیه  انجام می شود، اشاره کنید؟
يکی از اين فعالیتها، کمک علمی به مددجويان 
و  آموزشی  کالس های  برگزاری  طريق  از 
مددجويان  از  يکی  به  اخیرا  است.  پژوهشی 
که دختری شانزده ساله است، کمک کرديم 
خوارزمی  جشنواره  به  را  خودش  اختراع  که 
بفرستد. فعالیت ديگر، برپايی جشن گلريزان 
است که هر سال در هفته جهانی کودک برگزار 
می شود. مهر ماه امسال نیز به مدت چهار روز  
میزبان بیش از دو هزار مهمان بوديم که در 
اين مراسم گروه های مختلف موسیقی، نمايش، 
طنز و ... برنامه اجرا کردند. معموال هنرمندان 
شرکت  گلريزان  در  هم  کشورمان  محبوب 

توسلی  هانیه  خانم  گذشته  سال  می کنند. 
وآقای صابر ابر عزيز و و امسال هم حضور خانم 
مهراوه شريفی نیا و آقای علی کیانی و سعید 
معروف والیبالیست دوست داشتنی اهل ارومیه 
و  شور  دنیاست،  والیبال  های  بهترين  از  که 
نشاط بسیار زيادی به برنامه داده بود. همچنین 
در اکثر نمايشگاه های پربازديدی که در محل 
دائمی نمايشگاه های بین المللی ارومیه برگزار 
می شود، غرفه ای برای بنیاد کودک اختصاص 
می يابد و ما در آن غرفه فعالیت های بنیاد را 

معرفی می کنیم. 
بنیاد  فعالیت های داوطلبانه در  آیا   

کودک تفاوتی با سایر خیریه ها دارد؟
کودک  بنیاد  در  است،  متفاوت  کامال  بله، 
فعالیتهای داوطلبانه با برنامه و مديريت شده 
انجام می شود که يکی از تفاوتهای مهم بنیاد 
کودک با ساير خیريه ها در همین امر خالصه 
و  صمیمی  فضای  آن،  بر  عالوه  می شود. 
دوستانه ای بین داوطلبان و تمام کارکنان بنیاد 
کودک حاکم است. اولین حسی که در ورود 

به بنیاد کودک تجربه می کنید، حس اعتماد 
کوتاهی  مدت  است.  مثبت  انرژی  دريافت  و 
می شويد،  آشنا  مجموعه  با  که  اين  از  بعد 
متوجه می شويد که همه چیز به خوبی پیش 
و  هستند  اصول  و  اساس  بر  کارها  می رود، 
استانداردهايی وجود دارد و با وجود اين موارد 
است که اطمینان حاصل می کنید که در  يکی 

از بهترين خیريه ها فعالیت می کنید. 
چه  سازمان  یک  شما  نظر  به   

مسئولیتی در قبال داوطلبان دارد؟
توانايی های  و  خواسته ها  بايد  سازمان  يک 
راستا  آن  در  و  شناسايی  را  خود  داوطلبان 
برنامه ريزی و داوطلبان را مديريت کند. عمده 
که  است  محیطی  ايجاد  داوطلبان  خواسته 
بتوانند در آن به بهترين نحو فعالیت کنند تا 
فعالیتشان، بیشترين اثربخشی را داشته باشد، 
به هرحال هر فعالیتی به نوعی انجام می شود، 
اما بايد ديد که اينقدر وقت و انرژی و هزينه 
توجیه داشته يا خیر. شايد، همین کار را می شد 
با هزينه و زمان کمتری انجام داد. از اين رو، 
صرف انجام کار مهم نیست، راندمان و اثربخشی 
مهم است. درضمن بايد از ورود افرادی که فقط 

برای گذراندن اوقات فراغت و وقت تلف کردن 
وارد سازمان شده اند، جلوگیری کرد. اين افراد 

آفت های بخش داوطلبان هستند.
 آیا این فعالیت ها تاثیری در زندگی 

شخصی شما داشته است؟
هر وقت به اتفاقاتی که در طی اين چند سال 
اخیر رخ داده که همزمان با فعالیت من در بنیاد 
کودک بوده، نگاهی می اندازم؛ متوجه می شوم 
آمده  بوجود  زندگی ام  در  زيادی  تغییرات  که 
است. عالوه بر اينکه االن نگرش وسیع تری از 
جامعه پیدا کرده ام، در روابط اجتماعی موفق 
تر عمل کرده ام و همین طور موفقیت هايی در 
زندگی خود بدست آورده ام که آن ها را نتیجه 
همین فعالیت های داوطلبانه در بنیاد کودک 

می دانم.
 برای حفظ نیروی داوطلب چه باید 

کرد؟
از آنجايی که داوطلبان بر اساس عقايد، عاليق 
و اهداف خودشان و به صورت خودجوش دست 
به کار داوطلبانه می زنند و چشم داشت مالی 
مناسب  محیطی  از  برخورداری  فقط  ندارند، 
جهت فعالیت برای آنها بسیار مهم است. ايجاد 
ضوابط  با  همراه  دوستانه  و  مناسب  محیطی 
برای حفظ سرمايه ای به نام داوطلبان در يک 

سازمان پراهمیت است.
آینده بخش داوطلبان بنیادکودک   

را چگونه می بینید؟
بنیاد کودک ارومیه توانسته آن محیط آرمانی 
کند. حس  ايجاد  را  داوطلبان  فعالیت  جهت 
و  صمیمی  فضای  برقراری  و  اعتمادسازی 
دوستانه در قالب ضوابط، ارج نهادن به عقايد 
پیشرفت های  و  داوطلبان  خواسته های  و 
چشمگیر و رشد روزافزونی که بنیاد کودک در 
راستای اهداف خود داشته است، کمک می کند 
که افراد جذب شوند. ولی نگهداری داوطلبان 
از جذب آنها دشوارتر است و ما در بدو ورود 
اعضا از آنها می خواهیم که بروشورهای تهیه 
شده “مديريت نیروی داوطلب” و “اصول انجام 

کارهای گروهی” و نظاير آن را مطالعه کنند.
 و حرف ِآخر ...

بدون شک فعالیت در بنیاد کودک در بهترين 
اتفاقی مهم بود که  برای من  روزهای جوانی 
امیدوارم بتوانم همیشه در کنار خانواده بزرگ 
بنیاد کودک ادامه دهنده اين فعالیت ها باشم. 
ارومیه خانم  بنیاد کودک  از مديريت محترم 
چگینی که الگوی من در فعالیت های داوطلبانه 
هستند، نهايت سپاس ها و بهترين تشکر ها را 
دارم. و در آخر به همه اعضای خانواده بزرگ 
بنیاد کودک خسته نباشید می گويم و آرزوی 

موفقیت دارم.

اولین حسی که در ورود به بنیاد 
کودک تجربه می کنید، حس اعتماد 
و دریافت انرژی مثبت است. مدت 
کوتاهی بعد از این که با مجموعه 

آشنا می شوید، متوجه می شوید که 
همه چیز به خوبی پیش می رود
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خود،  فعالیت  آغاز  از  سال   18 گذشت  از  پس  ایران  بنیادکودک 
گسترده  محدوده  است.  رسانده   18 عدد  به  را  دفاتر خود  تعداد 
یاری رسانی بنیاد و عدم تمرکز آن در تهران، یکی از ویژگی های 
مثبت و قابل توجه این مؤسسه محسوب می شود. دفتر بنیادکودک 
ادامه  در  که  است  ایران  بنیادکودک  فعال  دفاتر  از  یکی   ، تبریز 

بیشتر با این دفتر و فعالیت هایش آشنا خواهیم شد.
با جناب آقای دکتر کافی احمدی، مسئول دفتر  گفتگویی کوتاه 

بنیادکودک تبریز:
 جناب آقای دکتر کافی احمدی، چند سال است که مسئولیت 

دفتر بنیادکودک تبریز را به عهده دارید ؟
از سال 1381، همزمان با افتتاح دفتر بنیادکودک در تبريز، اين مسئولیت 
را برعهده گرفتم. در طی اين مدت همسر و فرزندانم نیز به بنیادکودک 

پیوسته اند و به نوع خود سهمی از اين کار نیک را برعهده گرفته اند. 
 رشته تحصیلی شما چیست؟ 

دکترای روانشناسی، مدرس دانشگاه هستم، روانشناسی تدريس می کنم.

آشنایی با دفتر بنیاد کودک 
در شـهـر تبــریـز

 پس مسئولیت دفتر تبریز را در کنار تدریس در 
دانشگاه به  عهده دارید؟ 

بله، بنیاد يک موسسه خیريه است و همه ما تالش می کنیم 
تا هزينه های جانبی را به کمترين حد ممکن کاهش دهیم. 
من و بسیاری ديگر از همکاران بنیادکودک، بصورت افتخاری 
فعالیت می کنیم. هزينه های زندگی را از طريق تدريس تامین 

می کنم.
 بنیادکودک تبریز در حال حاضر چند دانش آموز 

را تحت حمایت خود دارد؟
بعد از 10 سال تعداد بچه های بنیاد تبريز به عدد 212 رسیده 
است. همچنین در حال حاضر بیش از 310 نفر از هموطنان 
در تبريز، همیاران بنیادکودک هستند. همین طور برای بچه ها 
و خانواده هايشان کالس های مهارت زندگی برگزار می کنیم 
. اين کالس ها درکاهش فشارهای زندگی، آموزش مقابله با 

مشکالت و غلبه بر آنها بسیار موثر است.
این  ازخانواده های  حمایت  برای  برنامه ای   

مددجویان هم دارید؟
دانش آموزان  و  کودکان  را  ما  هدف  جامعه  مشخص  بطور 
مستعد و نیازمند کمک تشکیل می دهند، البته در حال حاضر 
بنیاد کودک به 54 نفر از زنانی که از همسرانشان جدا شده اند، 
نیز کمک مالی می کند. بیشتر اينها افرادی هستند که از سوی 
دادگاه ها معرفی می شوند و برای گذران زندگی، نیاز به کمک 
دارند. اگر اين افراد نیز کودکی در حال تحصیل داشته باشند 

يعنی در پوشش کودکان به مادرانشان نیز کمک می شود.
 برنامه ای برای توانمند کردن این افراد دارید؟

در  را  ماهیانه  نقدی  کمک های  فقط  نه؛  حاضر  حال  در 
آينده  سال  تا  و  زودی  به  اما  می دهیم،  قرار  اختیارشان 
برنامه هايی برای توانمندسازی آنها نیز داريم. تفاهم نامه هايی 
با سازمان فنی و حرفه ای امضاء شده  است که به زودی به 
کمک  ما  به  ديده  آسیب  خانواده های  به  حرفه آموزی  کمک 

می کنند. البته قبل از آن نیاز به يک محل ثابت داريم.
 منظورتان از محل ثابت چیست؟

تبريز  در  کودک  بنیاد  فعالیت  از  سالی   10 آنکه  وجود  با 
بنیاد  برای  را  ساختمانی  نشده ايم  موفق  هنوز  می گذرد 
خريداری کنیم، برای محقق شدن اين خواسته، نیاز به کمک 
و حمايت خیران داريم. تقريبا هر سال نقل  مکان می کنیم؛ 
که البته جابجايی های زياد اساساً برای وجهه مؤسسات خیريه 
خوشايند نیست. من امیدوارم خیران تبريزی نیز برای فراهم 
نمودن فضای خدمت رسانی به کودکان شهر توجه بیشتری 

به بنیاد داشته باشند. 
 در زمان زلزله آذریایجان هم فعالیتی داشتید؟

و  مستقر  منطقه  در  ماه  يک  ما  مددکاری  نیروهای  بله، 
قرار می دادند.  افراد  اختیار  را در  کمک های جمع آوری شده 
پس از آن نیز به مناسبت های متخلف مانند روزجهانی کودک 

فعالیت های مختلف داشته ايم.
 از کاری که انجام می دهید احساس رضایت دارید؟
ثمر  نهال هايم  که  هستم  باغبانی  می کنم  حس  زياد،  خیلی 
می دهد. امسال تعدادی از بچه های تحت پوشش بنیاد تبريز 
از دانشگاه فارغ التحصیل شدند. من امیدم به روزی است که 

اين بچه ها تا مقطع دکترای حرفه ای تحصیل کنند.
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شرقی  آذربايجان  استان  در  کودک  جهانی  روز  امسال 
رنگ و بويی ديگر داشت. باتوجه به وقوع زلزله  در اهر 
و  همیاری  با  تبريز  بنیادکودک  دفتر  هريس  و  ورزقان 
از  اردبیل ، جمعی  بنیادکودک  همراهی همکاران دفتر 
رشته  عالقمند  دانشجويان  از  گروهی  و  محلی  خیرين 
مربی کودک دانشگاه فنی و حرفه ای الزهرای تبريز، با 
اجرای برنامه هايی چون اهدا اسباب بازی و 1000جلد 
پارچه  روی  کودکان  نقاشی  اجرای  کودکان،  به  کتاب 
وقصه  نمايش  اجرای  و  ديده  آسیب  روستاهای  در 
گويی توسط دانشجويان، گريم کودکان لحظاتی شاد و 

بیادماندنی برای کودکان خلق کردند. 

روز جهانی 
کودک ، همراه 

کودکان زلزله زده
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»می توانی  به دبیرستان بروی و تحصیلت را ادامه 
بدهی« اين جمله شايد برای بعضی از ما عادی و 
يا عجیب به نظر برسد اما  رويا را شوکه کرد ، او 
سوم راهنمايی با بهترين نمرات قبول شده بود، 
ولی نمی توانست درسش را ادامه بدهد. خواهر 
و برادرهايش هم نتوانسته بودند، هنوز فراموش 
همه  علیرغم  بزرگترش  خواهر  که  بود  نکرده 
تالشی که کرد از اين امکان محروم مانده بود، ولی 
رويا به سرنوشت خواهرش مبتال نشد، معجزه ای 
هم اتفاق نیفتاد. اما رويا هنوز از آن روز به عنوان 
روز معجزه ياد می کند، اگر چه امروز برای خودش 
جايگاهی اجتماعی و ارزشمند يافته، هنوز هم با 

يادآوری آن روز با هیجان حرف می زند.
 » سوم راهنمايی را با بهترين معدل تمام کرده 
بودم و آرزو داشتم می توانستم به دبیرستان بروم، 
می دانستم که پدرم در توانش نیست که از پس 
اين کار برآيد، درست در همین زمانی که نا امید 
شده بودم، خانم زارع يک روز به منزل ما آمد 
و گفت ما از طرف بنیاد کودک شما را بورسیه 
می کنیم که به دبیرستان بروی و َدرست را ادامه 
باور  بدهی، شوکه شدم، برای من معجزه بود، 

نمی کردم، داشتم شاخ در می آوردم.«
تحصیلی  کارنامه  و  استعداد  خاطر  به  رويا 
درخشانش، توسط يک موسسه خیريه برای ادامه 
تحصیل به بنیاد کودک معرفی می شود، آنطور که 
خودش می گويد ماجرا از آن جهت برايش معجزه 
بود که اگر چه می دانست مؤسسات خیريه در 
زمینه های مختلفی کمک می کنند اما نمی دانست 
موسسه ای هست که  در زمینه های تحصیلی، پا به 
پای کودکان و نوجوانان است تا از ديگر همساالن 
خود عقب نمانند. او می گويد:« خانم زارع در اوج 

نا امیدی بذر هزاران امید را در دلم کاشت«
رويا امروز يک وکیل است، هر روز صبح می تواند 
اردبیل برود، در  به دفتر کارش در مرکز شهر 
پوست خودش نمی گنجد. عاشق زندگی و کارش 
است و خستگی و کار زياد به او کار ساز نیست. 

حمايت های مالی بنیاد کودک هم چنان ادامه 
سال  اردبیلی  جوان  دختر  اين  و  می کند  پیدا 
84 دبیرستان را با موفقیت به پايان می رساند 
دانشگاه  در  رشته حقوق  در  سال  همان  در  و 
از  پس  سال 88  در  می شود.  پذيرفته  اردبیل 
فارغ التحصیلی، آزمون وکالت را نیز با موفقیت 
پشت سر می گذارد ، دو سال کارآموزی می کند 
و در آذرماه 90 مجوز پروانه کار کسب می کند و 
حاال ديگر وقتش بود که رويا قدم های بزرگتری 
بردارد، و در اين قدم ها، بنیاد هنوز پشتیبان و 
همراه او بود.  ظاهرا پیدا کردن دفتر کار برای 
او خارج از انتظار بود اما به گفته خودش باز هم 
اين راه را بنیاد کودک برايش هموار کرد. رويا 
که چند ماهی است در دفتر کارش به وکالت 
مشغول است، ماجرا را اينطور تعريف می کند: 
» کار آموزی ام که تمام شد ، خانم زارع که از 

طرف بنیاد هم چنان پی گیر شرايط من بودند، 
پرسیدند که چه برنامه ای برای دفتر کار دارم  و 
من گفتم به وام احتیاج دارم که بتوانم يک جای 
کوچکی اجاره کنم. گفتند که برای اين کار با 

هیئت امنا مشورت می کنند. »
به گفته رويا نماينده بنیاد، چند روز بعد او را 
با يک خبر غیر منتظره شوکه می کند. او ادامه 

می دهد:
 » تماس گرفتند و گفتند که شخصی به نام 
که  است  داوطلب شده  مقدم  آقای جعفر زاده 
يکی از دفاتر کارش را در اختیار من بگذارد تا 

زمانی که بتوانم جايی را اجاره کنم، من بسیار 
سپاسگزار و مديون اين شخص هستم و اين 
کمک بزرگ را هرگز فراموش نمی کنم نه تنها 
من که خانواده ام هم از اين خبر بسیار خوشحال 

شدند«
رويا هم مانند ديگر بچه هايی که از اين حمايت های 
انسانی برخورد شده اند آرزوهايی دارد، اين جوان 
بیست و پنج ساله خودش را می بیند که يکی از 
کفیل های بنیاد کودک شده است و از اين تصوير 
بر خودش می بالد. او توضیح می دهد: »می خواهم 
کمک ها و زحمت هايی که بنیاد برای من کشیده 
است را جبران کنم. من هم می خواهم يک نفر 
مثل خودم را از فقر نجات بدهم، تصمیم دارم در 
آينده ای نزديک از يک کودک حمايت کنم تا او 
هم رشد کند و پله های ترقی را پشت سر بگذارد«

اردبیلی موفقیت در تحصیل  اين دختر جوان 
و داشتن  جايگاه اجتماعی اش را مديون بنیاد 
من  از   بنیاد  اگر  می گويد:  و  می داند  کودک 
خودم  از  نمی توانستم  من  نمی کرد،  حمايت 
تصوير خوب و ارزشمندی داشته باشم. به نظر 
من حمايت از آموزش و تحصیالت برای کودکان 
الزم است، چون آنها می توانند انسان های مفیدی 

برای خود و جامعه شان باشند.
رويا می گويد خانواده ها و بچه های زيادی قربانی 
فقر می شوند و از تحصیل و آموزش که جزيی از 
حقوق اولیه آنهاست محروم می مانند. اين وکیل 
جوان برای کمک به برخی از اين خانواده ها نه 
تنها برخی پرونده ها را رايگان به اتمام می رساند، 
بلکه کودکانی را برای حمايت و پیدا کردن کفیل 
بابت  اين  از  و  بنیاد کودک معرفی می کند  به 
خوشحال است. او معتقد است اين بچه ها بايد 
شناسايی شوند و می گويد دلش قرص است که 

بنیاد کودک در حال انجام اين کار است.
روز  هر  سالها  اين  در  که  می کند  زمزمه  رويا 
دلش به بنیاد کودک گرم و گوشش از حرفهای 

امیدوارکننده خانواده اش پر می شد.

او امروز 
یک بانوی وکیل جوان است...

در سایه حمایت بنیاد

اگر بنیاد از من حمایت نمی کرد، من 
نمی توانستم از خودم تصویر خوب و 
ارزشمندی داشته باشم. به نظر من 
حمایت از آموزش و تحصیالت برای 

کودکان الزم است، چون آنها می 
توانند انسان های مفیدی برای خود 

و جامعه شان باشند 
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بخش ارتوپدی موسسه خیريه زنجیره امید؛ شامل بخش های اصالح 27
ناهنجاری انحراف ستون فقرات، انجام ساير اعمال جراحی ارتوپدی 
بر روی کودکان و کلینیک ارتوپدی و فیزيوتراپی زنجیره امید است. 
شايان ذکر است که اين موسسه در سال 1389 در راستای ايجاد 
مرکزی منسجم برای ارائه خدمات هفتگی به بیماران و ارائه خدمات 
مکمل درمانی فیزيوتراپی، کلینیک ارتوپدی و فیزيوتراپی را افتتاح 
کرد. بخش قلب موسسه نیز درخصوص؛ آنژيوگرافی، جراحی قلب 
اطفال و داخلی قلب اطفال فعالیت می کند. بخش جراحی ترمیمی و 
پالستیک موسسه خیريه زنجیره امید به جراحی ترمیمی و پالستیک 
ناهنجاری های مادرزادی )لب شکری، کام شکری و ...( و همچنین 
جراحی ترمیمی و پالستیک بر روی انواع آثار سوختگی می پردازد. 

الزم به توضیح است که با کمک امکانات زنجیره امید؛ هزينه های 
درمان کاهش چشمگیری دارد.

اين امکانات شامل:
1- گروه های پزشکی داوطلب داخلی و خارجی 

2- تهیه تجهیزات پزشکی با کمترين قیمت
در  امید  زنجیره  موسسه  با  بیمارستان ها  مددکاری  همکاری   -3

راستای کاهش هزينه های درمانی 
موسسه  اين  با  مختلف  زمینه های  در  که  داوطلب  نیروهای   -4

همکاری می کنند.
5- با کاهش هزينه های تبلیغاتی به کمترين حد ممکن و يا رايگان 

صرفه جويی زيادی انجام می شود.
دفتر که  اجاره  مانند هزينه  دفتری  و  اداری  6-کاهش هزينه های 

رايگان است
از جمله برنامه های آتی اين موسسه ساخت اقامتگاه و بیمارستان 
است؛ از اين رو با توجه به اينکه حدود 60 درصد از بیماران زنجیره 
اين  اقامت  از معضالت، مساله  يکی  ايران هستند،  از سراسر  امید 
اين موسسه درصدد است  لذا  از درمان است،  بعد  و  بیماران قبل 
با ساخت اقامتگاهی اين مساله را حل کند. همچنین اين موسسه 
با هدف ارائه بهترين خدمات درمانی مطابق با استانداردهای بین 
ايجاد  با  هدف  اين  به  رسیدن  جهت  که  می کند  فعالیت  المللی 
بیمارستان فوق تخصصی کودکان مطابق با استانداردهای بین المللی 

گام خواهد برداشت.

بهداشت و آموزش به عنوان حقوق اساسی کودکان در قرارداد بین المللی 1989 شناخته شده 
است، اما به هر حال میلیون ها کودک در دنیا به داليل مختلف از اين حقوق محروم هستند. 
ما در موسسه زنجیره امید باور داريم که نمی توانیم جهان را تغییر دهیم، اما با هم می توانیم 

سرنوشت میلیونها کودک را تغییر دهیم. 
موسسه خیريه بین المللی زنجیره امید در تاريخ 5 تیر ماه 1386 تاسیس شد. هدف موسسه 
زنجیره امید درمان کودکان محروم زير 18 سال ساکن ايران بدون در نظر گرفتن دين، نژاد و 
ملیت با بهره گیری از بهترين امکانات درمانی مطابق استاندارد های بین المللی است. اين موسسه 
همکاری های علمی نزديکی با موسسه خیريه بین المللی زنجیره امید فرانسه دارد که در سال 

1998 توسط پروفسور آلن دلوش تاسیس شده و در 16 کشور دنیا دارای شعبه است. 
اين موسسه در سه حوزه فوق تخصصی قلب و ارتوپدی اطفال و جراحی ترمیمی به درمان و 
جراحی کودکان بیمار نیازمند می پردازد. فرآيند درمان در اين موسسه با همکاری پزشکان فوق 
تخصصی داوطلب ايرانی و خارجی که عضو اين موسسه هستند به صورت رايگان، مراکز درمانی 
دانشگاهی و خیرين حقیقی و حقوقی انجام می گیرد. عالوه بر اين، زنجیره امید با بهره گیري 
از تجربیات پزشکان داخل و خارج از کشور گام هاي موثري را در راستای ارتقاي سطح کیفي 

آموزش در جهت درمان فوق تخصصي کودکان برداشته است. 
الزم به ذکر است که اين موسسه تا کنون 3000 کودک بیمار نیازمند را درمان کرده است.

فرايند درماني به شرح ذيل است:
معرفی بیماران از طريق سازمانها، افراد حقیقی و حقوقی
تشکیل پرونده برای بیماران در واحد مددکاری موسسه 

استعالم محرومیت بیماران توسط مددکاری موسسه و يا  مرکز معرف بیمار 
معاينه بیمار توسط پزشک در کلینیک فوق تخصصی موسسه 

در صورت لزوم، جراحی توسط کادر فوق تخصصی در بیمارستان های طرف قرارداد موسسه

نحوه مشارکت شما درفعالیت های موسسه خیريه زنجیره امید
يا واريز وجه نقد به حساب های  انتظار جراحی و  از لیست کودکان در  انتخاب کودکی    -1
موسسه و يا پرداخت آنالين از طريق وب سايت؛ که گزارش کامل بیماران براي خیرين ارسال 

مي شود.
2- مشارکت در خريد بعضي از تجهیزات اطاق عمل برای ارائه خدمات فوق تخصصي.

3-   مشارکت در ساخت پروژه و اقامتگاه بیماران و کلینیک فیزيوتراپي و کلینیک درماني 
جهت نگهداري بیماران در قبل و بعد از عمل.

   آدرس: باالتر از میدان ونک –خیابان شهید خدامي- پالک 47 واحد دو     شماره تماس: 
   88770723   88209259-60

www.zanjirehomid.com        شماره حساب: 1515155 بانک سامان شعبه میدان ونک

بر چهره کودکی اش 
طرح لبخندی بکشیم
آشنایی با موسسه خیریه بین المللی 

زنجیره امید 



 اکثر ما در دغدغه های اجتماعی به طور مقطعی 
تصویر  که  وقتی  مثال  طور  به  می شویم.  درگیر 
شبکه  پروفایل  عکس  می بینیم،  را  فقیر  کودکان 
می دهیم.  تغییر  تصویر  آن  به  را  خود  اجتماعی 
مسائل  این  با  مقطعی  طور  به  ما  چرا  شما  نظر  به 
درگیر می شویم و کار را در نیمه راه رها می کنیم؟

رواج  دنیا  تمام  در  بلکه  ايران  در  تنها  نه  مساله  اين 
می دهند  ترجیح  جمعی  رسانه های  که  دلیل  اين  به  دارد. 
باشند  اخباری را منتشر کنند که برای مخاطبان جذاب تر 
رسانه  از  که  بازخوردی  مواقع  از  بسیاری  در  عمل  در  و 
است،  وقوع  حال  در  جامعه  در  که  اتفاقاتی  با  می گیريم 
آمار  با  سوختگی  اثر  بر  مرگ  آمار  دارد.  بسیاری  تفاوت 
آمار  حتی  است.  برابر  تقريبا  ايران  در  زلزله  اثر  بر  مرگ 
از  اما  است.  گزارش شده  مورد  دو  اين  از  بیش  خودکشی 
آن  ها  رسانه  ندارد،  خبری  جذابیت  سوختگی،  آنجايی که 
جذابیت  از  زلزله  به  مربوط  اخبار  نمی دهند.  پوشش  را 
منتشر  را  آنها  تصاوير  ها  رسانه  و  هستند  برخوردار 
و  خبر  انتخاب  در  را  خاصی  سلیقه  ها  رسانه  می کنند. 
می گیرند.  پیش  مخاطبان خود  تعداد  افزايش  برای  تصوير 
سیستمی(  )تفکر  مديريت،  علم  در  رايج  تفکر  اساس  بر 
مکانی  اثرات  و  بزنند  چشم  به  دوربین  عینک  بايد  آدمها 
کنند.  جو  و  جست  دور  آينده  در  را  کاری  هر  زمانی  و 
اين  از  کشورها  تمام  دهیم.  پرورش  را  نگرش  اين  بايد 
می داد  انجام  را  کار  اين  مذهب  مدتی  می برند.  رنج  امر 
اثرات  تا  می داد  قرار  مردم  چشم  به  را  دوربین  عینک  و 
کارهای نیکوکارانه خود را درآينده کسب کنند. اما امروزه 
بتوانیم  تا  دهند  انجام  را  کار  اين  بايد  اجتماعی  نهادهای 
حل  جامعه  در  را  دار  ريشه  و  عمیق  فرهنگی  مساله  يک 

تغییر دهیم. را  ها  نگرش  نوع  و  کنیم 
شما  هست،  نیز  کودک  بنیاد  دغدغه  نکته  این   
به  برای حل آن چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟  
NGO ها چه کسانی می توانند در  نظر شما به جز 

کنند؟ کمک  زمینه  این 
درحال حاضر در دنیا اين موضوع با توجه به تفکر سیستمی 
می  اينجا  در  که  کالسیک  تشبیه  يک  است.  مطرح  بسیار 
بايد حواسش باشد که  توان مطرح کرد اين است که دهان 
دست، به آن غذا می دهد و دست هم بايد يادش بماند که 
اگر کوتاهی کند، ديگر انرژی ای برای کار کردن ندارد. ايجاد 
نیست،  ها   NGO فقط دست  آن  تعمیق  و  ارتباطی  چنین 
دست دولت هم نیست، بلکه تمام افراد بايد درگیر کارهای 
خیر شوند. اما بايد ياد بگیرند که لحظه ای عمل نکنند و در 
زمان و مکان های ديگر هم اين کارها را دنبال کنند. نبايد 
با پیش گرفتن  نگرش کوته نگر داشته باشیم. به طور حتم 
اين نگرش در بلند مدت، میوه ها و ثمره های خیلی بیشتری 

دريافت خواهیم کرد. 
بنیادکودک،  از نوشته تان در معرفی  در بخشی   
فرمودید،  اشاره  معنوی«  گذاری  »سرمایه  به 

توضیح دهید؟  مورد  این  در  بیشتر  است  ممکن 

لزوم اطالع رسانی 
پیرامون فعالیت های 

مؤسسات خیریه
او خودش را اینگونه معرفی می کند:

هستم.   1358 متولد  شعبانعلی  محمدرضا  »من 
در  دو  هر   ،)MBA( مدیریت  و  خوانده ام  مکانیک 
در  می نویسم.  هم  کتاب  شریف،  صنعتی  دانشگاه 
اگر  دارم!  کتاب  مدیریت  و  بورس  فنی،  زمینه های 
یک کتاب مستطاب آشپزی هم بنویسم، کلکسیون 
درس  استراتژی  هستم.  هم  معلم  می شود!  کامل 
می دهم و فنون مذاکره. تا کنون، بیش از هزار نفر، 
در کالسهای من شرکت کرده اند. مدیر خدمات پس 
در  فعال  هستم.  هم  اتریشی  شرکت  یک  فروش  از 
صنعت ریلی. برای شرکتهای مختلف مذاکره قرارداد 
هم انجام می دهم . خودم را اول معلم می دانم، دوم 
کار،  و  کسب  دنیای  در  که  کسی  سوم،  و  نویسنده 

دستی در آتش دارد. «
اما با وجود زندگی شلوغ و پرمشغله شان، هربار که 
از »بنیادکودک« با ایشان تماس می گیرم ، می گوید 
: » من همیشه وقتم آزاد است، من را هم مثل یکی 
از اعضاء خودتان بدانید. « در دیدارهایمان با انرژی 
سازنده  راهکارهای  و  پیشنهادها  مثال زدنی شان  
مي دهند و از »حس خوبشان« نسبت به بنیادکودک 

می گویند. 

10
ره 

شما
 - 

ک
ود

ه ک
رفا

یه 
یر

ه خ
سس

مو
ی 

خل
 دا

ریه
نش

28

سهندفردی-آیدا اصالنی

گفتگو با مهندس محمدرضا شعبانعلی



آدمها دو حساب در ذهن خود دارند؛ يک 
)معنوی(  احساسی  ديگری  و  مالی  حساب 
است و واقعیت اين است که ما هر رفتاری 
را  سپرده ای  می کنیم،  ديگری  فرد  با  که 
طور  به  می دهیم.  قرار  خود  حساب  در 
شام  به  را  غريبه ای  فرد  وقتی  مثال 
خود  مالی  حساب  در  می کنیم،  دعوت 

ولی  می کنیم؛  سرمايه گذاری 
خود  همکار  دل  و  درد   وقتی 
اداری  ساعت  از  خارج  در  را 
حساب  می دهیم،  گوش 
پر  را  خودمان  احساسی 
مشکالت  به  اگر  می کنیم. 
متوجه  کنیم،  نگاه  زندگی 
حساب  وقتی  که  می شويم 
می خورد،  برهم  احساسی مان 

دچار  و  دهیم  می  دست  از  را  تعادل مان 
بحران های شديد روحی می  شويم و حتی 
از  هم  را  زندگی  ادامه  برای  انگیزه  گاهی 
بدهیم  ياد  مردم  به  بايد  می دهیم.  دست 
ايجاد  تعادل  خود  حساب  دو  اين  بین  که 
کنند و در حساب احساسی خود به اندازه 
و  سود  از  تا  کنند  سرمايه گذاری  کافی 
من  نظر  به  که  چرا  ببرند.  لذت  آن  بهره 
آن  خوردن  و  بهره  حالل ترين  بهره،  اين 

است.  شیرين 
 با در نظرگرفتن تخصص جنابعالی 
و  سازمان ها  با  ارتباطتان  نوع  و 
کشور  در  شما  نظر  به   شرکت ها، 
»مسئولیت  به  اندازه ای  چه  تا  ما 

می شود؟  پرداخته  اجتماعی« 
بسیاری  در  اجتماعی  مسئولیت  امروزه 
يک  به  خارجی،  و  ايرانی  شرکت های  از 
است،  شده  تبديل  رفتاری  استاندارد 
در  شرکتی  ايران،  امروز  فرهنگ  در  اگر 
بردارد،  قدم  اجتماعی  مسئولیت  راستای 
وظیفه اش  که  چرا  است؛  طبیعی  امری 
همین  به  نیز  بین الملل  عرصه  در  است. 
بزرگ  شرکت  نمونه  برای  است.  صورت 
در  که  »نايک«  مانند  شده ای  شناخته  و 
با  نمی دهد،  انجام  فعالیتی  راستا  اين 
شده  مواجه  مشتريانش  منفی  عکس العمل 

است.
بخشی  زمانی  مدير،  يک  عنوان  به  من 
توسعه  بخش های  به  را  مالی ام  گردش  از 
که  می دهم،  اختصاص  جامعه  نیافته 
مشتری  تا  کند.  طلب  را  آن  مشتری 
اين  به  را  مبلغی  من  نکند،  تقاضا  چیزی 

مردم  از  بايد  نمی دهم.  اختصاص  امر 
سازمان  از  را  اجتماعی  مسئولیت  بخواهید 
يا  ها بخواهند و در گزينش خود محصول 
برگزينند که مسئولیت  را  خدمات شرکتی 

می شمارد.  مهم  را  اجتماعی 
»مسئولیت  ایران  در  آیا   
عامل  یک  عنوان  به  اجتماعی« 
مباحثی  در  مؤثر 
بندی  رتبه  مانند 
اهداء  یا  و  شرکت ها 
لحاظ  استانداردها، 

می شود؟
من  که  آنجايی  تا 
ايران  در  دارم،  اطالع 
اجتماعی  مسئولیت 
است  خودجوش  امری 
از  وظیفه  اين  انجام  با  تنها  شرکت ها،  و 

می شوند.  برخوردار  مالیاتی،  معافیت 
صنایع  صاحبان  و  مدیران  نگاه   
را  ها  خیریه  به  خصوصی  بخش  در 

می کنید؟  ارزیابی  چگونه 
برای  مشخصی  ساختار  خصوص  اين  در 
مدير  اگر  يعنی  ندارد.  وجود  مدير  يک 
ساختار  کند،  کمک  که  بگیرد  تصمیم 
مشخصی وجود ندارد و او از طريق رابطه، 
پیدا  را  خیريه  بنیادهای  يا  نیازمند  فرد 
می کند و در اين صورت ممکن است مسیر 
ايران  در  باشد.  نکرده  انتخاب  را  درستی 
خیريه،  امور  به  سازمان ها  کردن  کمک 

تک تیراندازی  مثل 
جنگ  میدان  در 
رها  تیری  که  است 
به  شايد  که  می کند 
فرد  بخورد.  دشمن 
سازمانی  يا  نیازمند 
را برای کمک کردن 
در  می کنند،  انتخاب 
يا  فرد  که  صورتی 
را  مناسبی  سازمان 

نکرده اند.  شناسايی  هدف  عنوان  به 
به  کردن  کمک  کودک  بنیاد  در   
می شود،  انجام  یافته  سازمان  طور 
ندارند  تمایل  خیلی  سازمان ها  ولی 
یعنی  کنند،  درگیر  را  خودشان 
ولی  کنند،  کمک  هستند  حاضر 
آیا  بدانند.  را  جزییات  ندارند  تمایل 

است؟ مناسبی  رویکرد  این 
بايد مکانیزم تصمیم گیری در افراد حقیقی 

حقوقی  نهادهای  در  تصمیم گیری  با  را 
تصمیم گیری  مکانیزم  در  کرد.  تفکیک 
تا  می کند  خرد  را  لذت  فرد  حقیقی،  فرد 
ولی  کند.  تجربه  را  لذت ها  اين  دفعات  به 
در نهادهای حقوقی اين طور نیست و کار، 
امر  اين  شود.  می  انجام  يکباره  و  تجمیع 
اين بستگی دارد که چگونه  به  تا حدودی 
آدم ها را درگیر کار خیرانه کنیم. در اين 
و  جرعه  جرعه  می دهم  ترجیح  من  فرايند 
ماه به ماه اين لذت معنوی را تجربه کنم. 
بین  در   ... و  اهداف  لذت،  کسب  مکانیزم 
است.  متفاوت  نهاد حقوقی  و  فرد حقیقی 
ادامه  به  کمک  شما  نظر  به   
از  نیازمند  مستعد  کودکان  تحصیل 

است؟ برخوردار  اهمیتی  چه 
را  اين است که دولت تالش خود  واقعیت 
آموزش  برای  را  امکانات  حداقل  تا  کرده 
حمايت های  ولی  کند.  فراهم  پرورش  و 
است  حداقلی  حمايت  ايران  در  دولتی 
کشور  موضوع  اين  نیست.  حداکثری  و 
امريکا  در  مثال  می کند،  فرق  کشور  به 
قرار  حداقلی  حمايت  مورد  بهداشت 
هزينه های  اکثر  بايد  مردم  و  می گیرد 
در  کنند.  پرداخت  خودشان  را  درمان 
حمايت  آموزش  زمینه  در  هم  ايران 
حداقلی است. با توجه به محدوديت هايی 
مدارس  دولتی ترين  در  دارد،  وجود  که 
دارد.  وجود  آموزش  جنبی  هزينه  هم 
اين  و  نیست  معنای جزيی  به  البته جنبی 
سهم  جنبی  هزينه 
سبد  در  را  زيادی 
خودش  به  خانوار 
می دهد.  اختصاص 
در مواقعی مشاهده 
و  پدر  که  می شود 
دلیل  به  مادری 
هزينه های  همین 
اين  به  جنبی 
که  برسند  نتیجه 
بخوانند  درس  بايد  فرزندانشان  چرا  اصال 
بازار  وارد  فرزندانشان  می دهند  ترجیح  و 

شوند.  کار 
بايد شعارمان اين باشد که اين هزينه های 
بزرگتر  اصل هم  از  است که  فرعی  جنبی، 
مخدر  مواد  مثل  تحصیل  ترک  است. 
راه  مدت  کوتاه  در  می ماند،  ُمسکن ها  و 
تا  يعنی  می رسد،  نظر  به  خوبی  درمان 
پرورش  و  آموزش  سال؛  يک  يا  ماه  شش 

در ایران کمک کردن سازمان ها
به امور خیریه، مثل تک تیراندازی در
میدان جنگ است که تیری رها می 
کند که شاید به دشمن بخورد. فرد 
نیازمند یا سازمانی را برای کمک 

کردن انتخاب می کنند، در صورتی که 
فرد یا سازمان مناسبی را به عنوان 

هدف شناسایی نکرده اند.

سازمان ها و بنیادهای 
خیریه بیش از اینکه 
نیازمند کمک های 

مستقیم باشند، نیازمند 
اطالع رسانی هستند تا 
مردم از حضور و فعالیت 

آنها مطلع شوند. 
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طلبکارانش  از  نفر  يک  که  می کند  فکر 
اين  که  است  اين  واقعیت  ولی  شده،  کم 
مدت  بلند  در  و  است  مسکن  يک  تنها 
»طلبکار  به  کرده  تحصیل  ترک  فرد  آن 
اين  می شود.  تبديل  اجتماعی«  نظام 
ها  سال  آن  در  من  گويد  می  خود  با  فرد 
و  بگیرم  تصمیم  درستی  به  توانستم  نمی 
هیچ  جامعه  اما  بدهم،  را  تحصیلم  هزينه 
اين  حس  بدترين  نکرد.  من  برای  کاری 
هیچ  من  برای  جامعه  بگويیم  که  است 
فسادها،  بزه کاری ها،  شروع  نکرد.  کاری 
می شود  شروع  جا  همین  از  امیدی ها  نا 
من  خود  من؟  برای  کرد  چه  جامعه  که 
بهره  اين نوع کمک  از  دو دوره دبیرستان 

آن  از  کرد.  کمک  من  به  جامعه  و  گرفتم 
به بعد چون حس می کنم جامعه برای من 
می دانم  موظف  را  خود  داده،  انجام  کاری 

انجام دهم.  برای جامعه کاری  که 
ديپلم  تا  کودک  يک  تحصیل  هزينه  اگر 
a ريال بتوان پوشش داد، همه مردم  را با 
می پذيرند که اگر کودک از مسیر تحصیل 
خارج شود، بايد 10 برابر آن هزينه را خرج 
بازگردانند.  درست  مسیر  به  را  او  تا  کنند 
بقیه  به  او  تا  کنیم  پرداخت  بايد  برابر   10
با  افراد جامعه آسیب نزند، در صورتی که 
او  می توان  تحصیل  هزينه  همان  پرداخت 
را به فرد مفیدی برای جامعه تبديل کرد. 

و حرف پایانی شما؟  

اين  کنم  عنوان  می توانم  که  حرفی  تنها 
بنیاد  مثل  خیريه  نهادهای  که  است 
برای  که  مشابه ای  سازمان های  و  کودک 
فعالیت  جامعه  ضعیف تر  طبقه  به  کمک 
کمک  نیازمند  اينکه  از  بیش  می کنند، 
اطالع رسانی  نیازمند  باشند،  مستقیم  های 
انجام  می توانیم  که  کاری  حداقل  هستند. 
هزينه ای  که  است  رسانی  اطالع  دهیم، 
گفت  از  جمله ای  چند  بايد  ندارد.  هم 
مسائل  اين  به  را  روزمره مان  گوهای  و 
که  بپرسیم  ديگران  از  و  دهیم  اختصاص 
هايی  مجموعه  چنین  که  دارند  خبر  آيا 
وجود  کودکان نیازمند  به  کمک  برای 

دارند. 

 اگر این نوشته را نخوانید و برای هفت 
نفر نفرستید

پس از هفت روز هیچ اتفاقی نخواهد 
افتاد

اتفاقی  هم  سال  هفت  از  پس  حتی 
نخواهد افتاد

ای  جامعه  سال،  هفتاد  از  پس  اما 
خواهیم داشت که به هیچ شکل به آن 

مباهات نمی توانیم کرد.
عزادار  روز  چند  برای  آيد،  می  که  زلزله 
تکه  که  کودکی  تصوير  برای  میشويم. 
نانی در دست دارد، اشک میريزيم. تصوير 
تغییر  ايران  نقشه  به  را  خود  پروفايل 
هديه  لباس  و  میدهیم  خون  میدهیم. 
زلزله  میتوان  را  طبیعی،  زلزله  میکنیم. 
و  میشود  ديده  که  ای  زلزله  نامید.  سیاه 

همه را می ترساند.
زلزله  دارد:  وجود  نیز  سفید  زلزله  اما 
برای  اقتصادی  زلزله  تحمل  اقتصادی. 
کودکان  برای  اما  است.  سخت  ما  همه 
بسیار سخت تر است. فشارهای اقتصادی 
هموطن  کودکان  آينده  زلزله،  يک  مانند 
ما را تخريب میکنند. اين زلزله، در مسیر 
کودکان رو به سوی آينده شکافهای عمیقی 
ايجاد میکند و  آوار رنج ها و گرفتاری ها را 

بر سر آنها  فرو میريزد.
در  است.  شبح  يک  مانند  سفید  زلزله 
آينده  اما  نمیشود.  ديده  تصويری  هیچ 
يک کودک را تخريب میکند بی آنکه اين 
خرابی ها ديده شود. خانه اگر تخريب شد، 

بازسازی میشود اما آينده تخريب شده را 
نمیتوان دوباره از نو ساخت.

همه ما دوست داريم برای ديگران فرصت 
ما  همه  کنیم.  فراهم  پیشرفت  و  رشد 

کشور  در  کودک  میلیونها  که  میدانیم 
مالی،  امکانات  نداشتن  دلیل  به  ما، صرفاً 
که  کسانی  میمانند.  باز  تحصیل  ادامه  از 
میتوانند بخشی از آينده اين خاک باشند. 
اما شايد شما هم مثل من همیشه خودتان 
را به بهانه های مختلف قانع کرده باشید: 
و  نمیشناسیم  را  کودکانی  چنین  اينکه 
اينکه به موسسات اعتماد نداريم و  اينکه 

از کجا معلوم به دست فرد درستی برسد و 
اينکه خودم ده ها مشکل و اولويت دارم و 

ده ها دلیل ديگر.
اين  بنیاد کودک، تمام  با  از آشنايی  پس 
بهانه ها برای من رنگ باختند. با کمک به 
بنیاد کودک، شما بهره و سود نمیگیريد، 
قرعه کشی در کار نیست. حتی شما هیچ 
جا معرفی نمیشويد و به شما لوح تقدير 
و  است  راحت  خیالتان  اما  نمیدهند. 
مطمئن هستید که بنیاد کودک 18 سال 
حسابرسی  دارد.  قانونی  و  رسمی  حضور 
شفاف دارد. به شما اين امکان را میدهد 
که کودکی را که میخواهید کفالت کنید، 
خودتان انتخاب کنید يا حتی او را ببینید. 
گزارش تحصیلی او را به شما ارائه میدهد 
و ده ها امکان ديگری که »امنیت« سرمايه 

گذاری معنوی شما را تضمین می کند.
در اين روزها که همه از من می پرسند 
پولهايمان را جمع کرده ايم، سکه بخريم 
شود؟  حفظ  بهتر  ارزشش  تا  دالر  يا 
بیا  اما  بخر،  میخواهی  چه  هر  میگويم 
»بنیاد  برای  را  آن  از  کوچکی  بخش 
کودک« کنار بگذاريم. تا عالوه بر ارزش 
به  هم  خودمان  ارزش  دارايیهايمان، 
خواهش  شود.  حفظ  انسان  يک  عنوان 
www. میکنم برای چند دقیقه به سايت

childf.org سر بزنید و اين متن را نیز 
کاری  حداقل  اين  بگذاريد.  اشتراک  به 

است که میتوانیم بکنیم...
نويسنده: محمدرضاشعبانعلی

زلزله سفید

زلزله سفید نیز وجود دارد: 
زلزله اقتصادی. تحمل 

زلزله اقتصادی برای همه 
ما سخت است. اما برای 
کودکان بسیار سخت تر 

است. فشارهای اقتصادی 
مانند یک زلزله، آینده 
کودکان هموطن ما را 

تخریب میکنند. این زلزله، 
در مسیر کودکان رو به 
سوی آینده شکافهای 

عمیقی ایجاد میکند و  آوار 
رنج ها و گرفتاری ها را بر 

سر آنها  فرو میریزد
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حس ارزشمند
صبح سه شنبه برای رفتن به دانشگاه مثل 
همه ی روزها سوار مترو می شوم. بیشتر 
طوالنی  مسافت های  در  که  مسافرانی 
مشتری مترو هستند وقتشان را به نحوی 
سپری می کنند تا متوجه طوالنی بودن 
ترجیح می دهند  اکثريت  نشوند.  مسیر 
صدای  بگذارند،  گوششان  در  گوشی  تا 
موزيک را تا آخر زياد کنند تا کندی مسیر 
هم  کناری  مسافران  و  برود  يادشان  از 
فیضی از موسیقی آن ها ببرند. هر کسی 
وقت  چند  تا  هم  من  دارد.  روشی  يک 
استفاده می کردم  از همین روش  پیش 
تا اينکه ديگر موزيک هم حوصله ام را سر 
برد. به جرأت می توان گفت نشده روزی 
سوار مترو بشوم و صبح خود را با ديدن 
بچه ای که در واگن ها می گردد و وسايل 

مختلف می فروشد، شروع نکرده باشم.
اما روشی که من در اين چند وقت برای 
گذراندن در پی گرفته ام، روشی متفاوت 
در  مردم  عکس العمل  ديدن  است؛ 
مواجهه با اين بچه ها. عده ای دست در 
جیب می کنند و مبلغی به آن ها پرداخت 
چیز  لب  زير  ديگر  ای  عده  می کنند، 
نامفهومی می گويند و پس از آن سری 
به نشانه ی تأسف تکان می دهند. بعضی 
ابتدا به شدت ناراحت می شوند ولی چند 
دقیقه که می گذرد همه چیز را فراموش 
می کنند تا بتوانند به زندگی شخصی شان 
برسند. اما عده ای هم هستند که به اين 
فکر می کنند که برای اين کودکان 7 تا 

12 سال چه کاری می توان انجام داد.
دسته ی  جزو  می توان  را  تبريزنیا  میترا 
آخر دانست، او اين کودکان و شرايط شان 
را فراموش نکرد، و برای کمک به آنان 
بتواند  شايد  تا  است،  بسته  همت  کمر 
چند کودک از هزاران کودکی را که در 
شرايط مشابه به سر می برند، نجات دهد. 
اگر  نشوند،  حمايت  اگر  که  کودکانی 
کودکی و نوجوانی شان به درس خواندن 
نگذرد، اگر فرصت تجربه کردن کودکی 
بهتر  ای  آينده  شايد  باشند،  نداشته  را 
در  مترو  واگن های  در  گشتن  همان  از 

انتظارشان نباشد.
میتراتبريزنیا تحصیلکرده ی رشته ی تاريخ 
و متولد اولین روز بهار سال 1348 است، 

شايد تولد در چنین روزی کافی باشد تا 
انسان باقی زندگی اش را هم شبیه به روز 

اول بهار کند.
وقتی از نحوه آشنايی او با بنیاد کودک 

می پرسم، می گويد :
 89 سال  تابستان  روزهای  از  يکی  در 
کفیالن  از  که  دانشگاهم  دوران  دوست 
بنیاد کودک بود، پیشنهاد داد تا به جشن 
متفاوتی برويم . جشنی که در آن درختی 
بود از جنس آرزوهای بچه هايی که من 
حتی از حضورشان هم اطالعی نداشتم.
به واسطه برآوردن آرزوی دختری به نام 
»آرزو« باب آشنايی من با بنیاد کودک باز 
شد .در مهر ماه همان سال هم پیشنهاد 
اداره دفتر مشهد به من داده شد و پس از 
آن  پنجره ای رو به دنیای زيبايی برايم 
باز شد که زندگی شخصی ام را هم تحت 
ادامه  در  داد.تبريزنیا  قرار  خودش  تأثیر 
احساسی که نسبت به ادامه کار در بنیاد 
دارد را اين گونه توضیح می دهد: شايد 
با هیچ کالمی نتوان توضیح داد که در 
ارتباط بودن با بچه های درس خوان و با 

استعداد بنیاد چه حسی دارد.  
وقتی وارد محیط کار می شوم ، ديگر انگار 
خودم نیستم . نمی دانم چطور می توانم از 
احساس شعفی بگويم که از شنیدن خبر 
قبولی مددجوی مستعد و نابینا با رتبه 
128 در کنکور سراسری، در من ايجاد 
می شود .يا وقتی برق شادی را در چشمان 
کودکانی می بینم که توسط فرشته های 
زمینی آرزويشان برآورده شده است.همه 
بچه های بنیادکودک  مشهد جزء خانواده 
اسم  به  را  آنها  همه  .من  هستند  من 
کوچک صدا می زنم وخوشحالم که  اولین 
کسی که از شادی يا خدای نکرده مشکل 
آنها با خبر می شود من هستم بايد عاشق 
را درک  به خوبی احساس من  تا  باشید 
کسی  می زند   زنگ  تلفن  وقتی  کنید. 
تبريزنیا  »خانم   : می گويد  آنسوی خط 
فقط زنگ زدم حالتونو بپرسم «. آن لحظه 
تمام رنگ های زندگی پررنگتر می شوند. 

دلگرمم  چنینی  اين  خوب  اتفاق های 
می کند و بار مسئولیتم را هم سنگیتر 
می کند. مسئولیتی که کوچک ترين جايی 
برای شانه خالی کردن باقی نمی گذارد ...  

گپی خودمانی با یکی از همکاران 
افتخاری بنیاد کودک

به امید روزی که دنیا را صدای خنده کودکان پرکند.
هنوز و همیشه به ياد خواهم داشت اولین حضور خود در همايش 
ساالنه بنیادکودک آمل در سال1390 را که در آن چگونه دلهای 
مهربان در پای شاخه های درخت آرزوی کودکان ، با شور و شوق 
وصف ناپذيرشان ، آرزوهای کودکان را به میوه می نشاندندگويی همت 
های بلند و دلهای بی آاليش و دست های بخشنده عزم کرده بودند 

بهانه ای کوچک باشند برای شادهای بزرگ.
همت بلند ، دلهای بی آاليش ، دست های بخشنده و مهر بی پايان ، 
جملگی کلماتی هستند که يکبار می توان آنها را شنید و با ديگر آنها 
را حس کرد. و هنگامی که پا در آن جمع مهربان گذاشتم دريافتم که 
بنیادکودک محمل احساس روح بخش به کلماتی از انسانیت و انسان 
دوستی است که عطر زندگی می دهد . حضور گسترده و عاشقانه زن 
و مرد و پیرو جوان نیک انديش و نیکوکار در آن همايش نشان می 
داد که می توان و بايد دست در دست هم تالش کرد تا در سايه نیک 
انديشی و نیکوکاری درخت آرزوهای کودکان میوه دهد و کودکان را 
از مرداب زندگی نجات داد و پنجره های فردايی بهتر را به روی آنان 

گشود.
و من در چنان شبی بود که در پرتو همت واالی مسئولین و کارکنان 
خادم و دلسوز بنیادکودک آمل و کفیالن و همیاران آن بنیاد دانستم 
که ساختن فردايی بهتر برای کودکان حق همه کودکان و وظیفه همه 

ماست . با اين آرزو که روزی دنیا را صدای خنده کودکان پرکند. 
لطف اهلل آجدانیـ  مدرس دانشگاه و روزنامه نگار  

ياد نگاه پر مهر يلدا ...
يلدای عزيزم سالم

امسال چه زيباست شب يلدای من، طوالنی ترين شبی که به تو فکر 
می کنم و از يادآوری نگاه پرمهرت، شب سیاهم لبريز از نور عشق می 

شود دخترم...می دونی قشنگی شب يلدا به چیه؟
به اينکه آدم تو اين هوای سرد و تو اين شب طوالنی، تو خونشون 
پیش پدر و مادر مهربونش باشه و اين شب رو با شادی بگذرونه. 
امشب شب توئه، امسال شب يلدا رو برای منم خیلی قشنگ کردی، 
چون هیچ سالی يلدايی مثل تو نداشتم. عزيزم وقتی برای اولین بار 
عکست رو ديدم فهمیدم که دختر باهوشی هستی و می دونم خیلی 
زود به آرزوهات می رسی.من هم دوست دارم تو اين مسیر همراه 
تو باشم؛اگه توهم همراه من باشی، من هم به آرزوهام می رسم 
عزيز دلم. از اون روز به بعد هر روز به عکست نگاه می کنم و منم 
برای زندگیم کلی روحیه می گیرم. امشب دست مادر و پدرت رو 
ببوس که بهترين نعمت های زندگی اند. همیشه قدرشون رو بدون 
و بهشون محبت کن.نمی دونم االن برادرت هم پیشت هست يا نه، 
شنیدم رفته سربازی، برای اونم آرزوی موفقیت می کنم...هروقت 
ديديش بهش بگو منم سربازی رفتم، سخت بود ولی خیلی زود 
گذشت و به يه چشم به هم زدن تموم شد. همین سختی هاست که 
بعدا خاطره میشه و تعريف کردنش کلی لذت داره. راستی يه چند 
تا هديه هم برات فرستادم، امیدوارم هم اندازه ات باشه و هم خوشت 
بیاد. بايد به من يه قولی بدی که درس هاتو بخونی و تو کارنامه ات 
پر از نمره های 20باشه که هم پدر و مادرت و هم منو خوشحال 
کنی. می دونم نقاشی های قشنگی می کشی، پس هروقت خواستی 
نقاشی بکشی، يه دفترچه هست که اون تو برای من هم نقاشی بکش 
و هرچه دوست داشتی بنويس؛ منم هروقت تونستم میام پیشت که 

هم خودت رو ببینم و هم نوشته ها و نقاشی های قشنگتو.
هروقت چیزی خواستی کافیه به مددکارت بگی، تا اونا هم به من بگن...
شايد يه کم طول بکشه چون من آمل نیستم ولی تو آمل دوستهايی 
دارم که تو اولین فرصت رسیدگی می کنن، خیالت راحت باشه عزيزم.

شبت هم مثل خودت يلدايی باشه، يلدات مبارک
همیشه شاد و سالمت باشی يلدا جان.

پوريا
1391/9/30

از نگاه همیاران 
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»کمک نکنید!« عنوان متعارفی برای يک تیزر 
خیريه  مؤسسه  يک  برای  هم  آن   ، تبلیغاتی 
نیست! اما با اين وجودخود فیلم  آنقدر تاثیرگذار 
است که نمی توان به ديد يک تیزر ساده به ان 
نگريست. البته اساساً آفرينش چنین اثری، کار 
ساده ای نیست. بايد ظرافت زيادی به خرج داد 
تا شبیه فیلم های کلیشه  ای نشود. شبیه اين هايی 

که با نشان دادن چهره غمزده کودکان بی  پناه، 
تالش می کنند تا حس ترحم مردم را جلب کنند 
و دست و دلشان را راضی به کمک کنند. زحمت 
زيادی کشیده می شود تا اين بار يک فیلم متفاوت 
ساخته شود. فیلمی که به کمک نکردن تشويق 

می کند! 
پیدا کردن دفتر بنیاد کودک، کار سختی نیست. 

در دفتر گرم و صمیمی بنیاد، خانم فردی مسئول 
واحد روابط عمومی بنیادکودک، که از ابتدای 
کارگردانی  تیم  نکنید« همراه  ساخت »کمک 
و همکاران بنیاد، در جريان پروژه بوده  ، منتظر 
من است. حرف هايش را با اين جمالت شروع 
می کند: با درنظر گرفتن همه جزئیات اين فیلم 
که برايتان خواهم گفت،دلم می خواهد اينجا و 

کمک نکنید باالخره کمک کنیم یا نکنیم؟
کلیپ "کمک نکنید" چطور ساخته شد؟

المیراحسینی- سهند فردی
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به بهانه انتشار اين مطلب از آقای حسین 
زحمت  که  همیارعزيزمان  دهباشی، 
برعهده  را  کارگردانی  و  تهیه کنندگی 
ايشان  کنم.  تشکر  صمیمانه  داشتند 
وسواسی  و  صمیمیت  با  دوستانشان  و 
مثال زدنی، در همه مراحل ساخت اين 

فیلم از ايده پردازی درکنارما بودند. 
"پیدا  بگويم  بايد  دهد:   می  ادامه  او 
برای  مناسب  و  نو  ساختار  يک  کردن 
فیلم کار سختی بود." اين را می گويد و 
برايم توضیح می دهد که چند هفته ای 
بطور جدی تحقیق و مطالعه کرده اند تا 
بتوانند فرم دلخواهشان را بیابند. چیزی 
که به دل کارگردان فیلم بنشیند و بشود 
به صورت غیرمستقیم مفهوم فیلم را در 
دلش گنجاند. دست آخر هم بعد از ديدن 
چند نمونه داخلی و خارجی که چنگی 
به دل نمی زده، يک فیلم توجه گروه 
"در جستجوهايمان  کند.  را جلب می 
به کار کوتاهی از اسپیلبرگ برخورديم. 
برای  و  بود   don’t vote فیلم  اسم 
انتخابات   در  شرکت  به  مردم  تشويق 
ساخته شده بود. در اين فیلم به جای 
تشويق مردم به رای دادن، تمام داليلی 
را مطرح می کرد که می شود با تکیه بر 
آنها رای نداد و به مرور در طول فیلم، 
قانعت می کرد که رای دادن چرا و به 
است."  بهتر  ندادن  رای  از  دلیل  چه 
بعد از انتخاب و توافق بر سر تم اصلی 
فیلم،کار اصلی گروه شروع می شود. بايد 
بررسی روانشناختی دقیق انجام شود. از 
و  دست  حرکات  و  ها  چهره  انتخاب 
کاراکترهای  ترتیب  تا  گرفته  صورت 
انتخابی. "کلیپ کامال آنالیز شد. اينکه 
چند دقیقه حرف های مثبت زده می 
نفر  چند  منفی؟  دقیقه  چند  و  شود 
چهره های شناخته شده هستند و چند 
نفر از افراد عادی« نظر آقای دهباشی با 
توجه به فیلمی که ديديم، تبلیغ »کمک 
نکردن« بود تا در نهايت در پايان فیلم، 
به کمک کردن برسیم. ايده بلندپروازانه 
اما حضور يک تیم حرفه ای و  ای بود! 
می کرد«.حاال  دلگرممان  عالقه مند 
نوبت پیدا کردن چهره هايی است که 
بشود رويشان حساب کرد. يک لیست 
بلند باال که برای نوشتنش، بايد موارد 
مختلفی لحاظ شود. "حدود 130 نفر را 
انتخاب کرديم. برای انتخاب چهره ها ، 
اينکه  اول  داشتیم.  مهم  فاکتور  چند 
به اندازه کافی شناخته شده مورد قبول 

و اعتماد مردم باشند. غیرسیاسی باشند 
و طیف های متنوع عرصه های فرهنگی 
شاعر،  مثاًل  دربربگیرند.  را  اجتماعی  و 
ورزشکار  مجسمه ساز،  نويسنده،بازيگر، 
 ، ها  اولیه چهره  انتخاب  از  بعد   "..... و 
نامه هايی با مضمون معرفی بنیادکودک و 
چرايی و چگونگی ساخت فیلم و با امضاء 
بنیاد  مديرعامل  و  کارگردان  مشترک 

افراد موردنظرمان ارسال می شود  برای 
تا موافقت اولیه شان  جلب شود.بعد از 
ارسال نامه ها و پیگیری های مستقیم و 
غیرمستقیم فراوان، 77 نفر برای شرکت 
در کلیپ اعالم آمادگی می کنند و کار 
فیلم برداری شروع می شود.»بیشتر از 
دوهفته ، دفتر بنیادکودک را به استوديو 
تبديل کرديم! تصويربرداری ها هم در 
دو فاز انجام شد، فاز اول در دفتر مرکزی 
بنیاد و فاز دوم بصورت پرتابل. بخشی از 
تصويربرداری های پرتابل در شب جشن 
خانه سینما ، انجام شد و بخشی ديگر 
هم در دفتر يا محل سکونت افراد. مثل 
دفتر  به  که  محمدبهشتی  سید  آقای 
نصیريان  علی  آقای  يا  رفتیم  کارشان 
برای گرفتن  بیات که  و خانم محبوبه 
نیاوران  فرهنگسرای  به  تصاويرشان 
همه  اين  پرسم  می  وقتی   ". رفتیم 
انگار  نه،  يا  داشته  را  ارزشش  سختی 
که لحظات شیرينی يادش افتاده باشد، 
لبخند می زند و با قاطعیت می گويد: 
"بله! تجربه خیلی خوبی بود. از بعضی 
از اين آدم ها بازخوردهای خیلی خوبی 
انتظار  اصال  را  افراد  از  خیلی  گرفتیم. 
نداشتیم که بیايند و با روی باز پذيرفتند 
، همکاری با يک گروه حرفه ای و دقیق و 
همین طور همدلی و همراهی همکارانم 
از  می کردند،  تالش  شبانه روزی  که 

يادبردنی نیست.
" از همه اين حرف ها که بگذريم، نوشتن 
داستان  تنهايی  به  خودش  نامه  فیلم 
ديگری دارد. موقع ديدن کلیپ احساس 
می شود که انگار ديالوگی در کار نبوده 
فی  را  واقعیش  احساس  کسی  هر  و 
ديالوگ  نوشتن  کند.  می  بیان  البداهه 
های کوتاهی که قرار است در کنار هم، 
هدف کلی کلیپ را بیان کنند، نبايد کار 
ساده ای باشد. "گروهی از نويسنده ها 

بیش از 20000 نفر در سه روز 
نخست انتشار»کمک نکنید« آن 

را تماشا کرده اند

خانم لیلی رشیدی و فرزندشان
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برای نوشتن ديالوگ ها دور هم جمع شدند. فیلم نامه کلی 
قرار بود از 4 بلوک تشکیل شود. بلوک اول نفی داستان 
بود. اينکه به ما چه؟ چرا بايد کمک کنیم؟ بلوک دوم طرح 
مساله و سلب مسئولیت بود. اينکه مگر بچه حتما بايد درس 
بخواند؟ يا مگر درس خواندن يا نخواندن بچه ها فرقی هم 
در آينده شان دارد ؟ بیشترين تعداد ديالوگ مربوط به اين 
قسمت بود. حدود 107 ديالوگ، که در ادامه تعدادش بیشتر 
هم شد. در بلوک های 3و 4 اما فضا کمی مثبت تر می شد و 
شايد به نوعی حساس ترين ديالوگ ها را داشت و می بايست 

بايد تاثیرگذارترين هم از کار در می آمد.
الزامی هم نبود که همه نقش آفرينان به ديالوگ  البته 
به شخصیت  توجه  "با  باشند.  وفادار  شده  نوشته  های 
تمايل شخصی اش  البته  و  حرفه ايش  پیشنیه  فرد،  هر 
، ديالوگ هايی مخصوص او می نوشتیم ولی بعضی ها 
و  حرف  نگیرند  قرار  ما  ترجیح می دادند در چارچوب 
دلشان را بزنند. مثل خانم لیلی گلستان، که اتفاقاً بسیار 
کار  شده  تدوين  کردند.«نسخه  صحبت  تاثیرگذار  هم 
بوده ايم جذاب است که  ماجرا  ما که بطن  برای  آنقدر 
دلمان می خواهد هرچه زودتر بازخوردهايش را ببینیم. 
نتیجه انتشار آن بر روی يوتیوب و شبکه های اجتماعی 
اما، فراتر از حد تصور ماست. در دو سه روز اول ، »کمک 
نکنید« بیش از 20 هزار بار ديده می شود و در نتیجه آن 
آمار بازديد از وب سايت بنیادکودک به باالترين حد سال 
های اخیر می رسد. آنهايی که ديده اند هر کدام در حد 
توان و بضاعتشان می خواهند کمک کنند و تمايلشان را 
هم با ما در میان می گذارند. حجم استقبال و مراجعه به 
وب سايت و دفترمرکزی به حدی ست که ما را در روزهای 
تعطیلی هم به دفتر بنیاد می آورد تا بتوانیم پاسخگوی 
مقیم  هموطنان  البته  باشیم،  عزيزمان  هموطنان  مهر 
خارج از کشور هم با تماس تلفنی و ايمیل اعالم آمادگی 
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دهند« انجام  برمی آيد  دستشان  از  هرکاری  که   می کنند 
بنظر می رسد دستاورد اين پروژه برای بنیادکودکی ها تنها 
آن کمک  از طريق  بتوان  که  تبلیغاتی  فیلم  يک  ساخت 
که  همدلی  و  مهربانی  از  موجی  نیست،  کرد  جمع آوری 
ايجادشده  است،  را درهم شکسته  مکان  و  زمان  مرزهای 
است، که آدمها ، هرکجای جهان که باشند  را بر آن داشته 
،برای چند لحظه هم  تیزر کوتاه  با تماشای يک  تا  است 
بیانديشند.  همنوعانشان  به  کردن«  »کمک  به  شده  که 
زندگی  شلوغی های  وقت ها  خیلی  شايد  که  انديشه ای 

روزمره نمی گذارد مجال حضور در خاطرمان را پیدا کند. 
بیننده دارد؟  تیزر  اين  ، هنوز هم  از خانم فردی می پرسم 
می گويد »با وجود اينکه نزديک به يکسال از انتشار فیلم می 
گذرد، می بینم که کلیپ همچنان ايمیل می شود." اين هم از 
جادوی يکی از ديالوگ های فیلم است. آنجايی که توصیه می 
کنند به جای فرستادن جوک و ايمیل  های روزمره ، آدرس 
بنیاد را به 5 نفر از دوستانشان ايمیل کنند و از آنها بخواهند که 
اين کار را ادامه دهند.  !" . خیلی از افرادی که به ما مراجعه می 
کنند هم اولین بار با تماشای اين کلیپ، بنیاد را شناخته اند«....

همه اينها دلیلی ست تا دوباره از صمیم قلب از آقای دهباشی 
بی دريغشان،  به پاس تالش های  مهربانشان  دوستان  و  عزيز 
سرکار خانم دادخواه مديرعامل مؤسسه که بی وقفه و خستگی 
ناپذير در تمام لحظات همراه مان بودند،همین طوردوستان و 
همکاران عزيزم خانم مريم آدينه و الهه دهقانی و أقای امانی نیز 
بخاطر حضور و حمايت شان قدردانی کنم.... همین طور از همه 
هنرمندان و چهره هايی که حضورشان در اين فیلم يادگاری 
ست ماندگار از  حرکتی نیک و انساندوستانه که می تواند آينده 

کودکی را از تباهی و ناآگاهی رهايی بخشد.
نشده ايد  تیزر  اين  ديدن  به  موفق  تاکنون  اگر  نیز  شما 
می توانید برای مشاهده آن به www.childf.org  مراجعه 

فرمايید. 
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 آقای دکتر غفاری، وقتی صحبت از 
عامالن  می شود،  مردمی  سازمان های 
و  مردم  دولت،  مثل  دیگر  اجتماعی 
مطرح  هم  خصوصی  های  سازمان 
تخصص  حوزه  به  توجه  با  می شوند. 
شما، اگر بخواهیم به مسئله حمایت از 
بپردازیم؛  تحصیل  از  محروم  کودکان 
نقش کدامیک از این عامالن پررنگ تر 

است؟
تقريبا اين اجماع در نوشته های حوزه توسعه 
وجود دارد که در فرآيند توسعه ما با سه بازيگر 
کلیدی مواجه هستیم.  اين سه بازيگر عبارتند از 
دولت، جامعه و بخش خصوصی. بالطبع سهم و 
نقشی که اين سه بازيگر در جوامع مختلف و نیز 
در دوره های مختلف تاريخی می توانند داشته 
باشند، سهم و نقش متفاوتی است. يک جايی 
دولت سهم و نقش مهمتری را ايفا می کند؛ به 
دلیل ماهیتی که دارد. جای ديگر ولی نقش 
جامعه يا بازار بیشتر است.  اما تاکید بر اين است 
که اين سه بخش بايد همديگر را تکمیل کنند و 
بايد مددکار و ياريگر يکديگر باشند تا بتوانیم به 
لحاظ راهبردی به هم افزايی يا همان سینرژی 
آنجا  می دهد  نشان  تجربه  کنیم.  پیدا  دست 
که اين سه بخش چنین ارتباط و تعاملی را با 
يکديگر دارند، برآيند کار مثبت تر است در واقع 
اين سه بخش خیلی هم تفکیک پذير نیستند و 
اگر هم تفکیکی صورت می گیرد صرفا از حیث 

ما يک جنبه  اگر  است.   تحلیلی  و  شناختی 
اين بحث يعنی  جامعه را در نظر بگیريم، در 
درون آن با مجموعه ای از تشکل ها،  اجتماعات، 
 . هستیم  مواجه  گروه ها  و  سازمان ها  نهاد ها، 
بخشی از اين جمع ها، جمع هايی هستند که ما 
آنها را در قالب سازمان های غیردولتی يا مردم 
سازمان ها حاصل  اين  می کنیم.   تعريف  نهاد 
مجموعه ای از کنشگران هستند که به صورت 
آزادانه و داوطلبانه در صدد کنشی هستند که 
به فرآيند توسعه کمک کند و  مشکالت جامعه 
را کاهش بدهد.  شکل گیری اين جمع ها هم بر 
می گردد به نگاهی که دولت نسبت به جامعه 
مردم  سازمان های  وجود  ديگر  تعبیر  به  دارد. 
نهاد، در عمل بستگی دارد به تناسبی که بین 

دولت و جامعه و بازار وجود دارد. 
 در ایران، تعامل سه گانه بین دولت، 
جامعه و بازار در شکل گیری سازمان های 

مردم نهاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
در ايران اگر بخواهیم اين تعامل و نسبت را مورد 
تاريخی  گذشته  به  بايد  بدهیم  قرار  مالحظه 
توجه کنیم. از طرف ديگر بايد ببینیم منابع در 
جامعه چگونه توزيع شده اند و در اختیار چه 
ايران، دولت گستره  کسانی است.  در جامعه 
نسبتا وسیعی دارد و دلیلش اين است که منابع 
و قدرت بیشتری در اختیار دارد و در نتیجه 
سهم و نقش جامعه در خیلی جاها به نسبت 
کمتر است. هر چند که در بحث ها و حتی در 

برنامه های توسعه تاکید می شود که ما نیازمند 
مشارکت مردمی و تشکیل ان. جی. او. ها يا همان 
عمل  در  ولی  هستیم  مردم نهاد  سازمان های 
موانعی وجود دارند و بسترهای الزم و مناسب 
برای شکل گیری اين مجموعه ها وجود ندارد، در 
نتیجه  به نسبت جمعیت و توانمندی هايی که 
در جامعه ما هست و آمادگی هايی که از جانب 
کنشگران اجتماعی وجود دارد، ما شاهد سهم 
کمتری برای سازمان های مردم نهاد در جامعه 

هستیم. 
در جامعه ما ، جهت گیری فعالیت   
سازمان های مردمی به چه سمتی باشد 
با استقبال بیشتری از طرف کنشگران 

)افراد جامعه( روبرو می شوند؟
در جامعه ما در حوزه های آموزشی و مذهبی 
نشان  خود  از  بیشتری  آمادگی   کنشگران 
می دهند که البته باز اين امر هم در اليه های 
در  ولی  می کند.  پیدا  تفاوت  جامعه  مختلف 
که  خیريه هايی  اغلب  گفت  می شود  مجموع 
فعالیت های  سمت   به  جهت گیريشان  داريم 
آموزشی است مثال مدرسه سازی و يا به سمت 
در  اينکه  نه  دينی.  و  مذهبی  فعالیت های 
بخش های ديگر فعال نباشند ولی در اين بخش 

ها نمودشان بیشتر است. 
که  دارد  ضرورت  آیا  دکتر،  آقای   
و  توسعه  در  مشارکت  برای  کنشگران 

فعالیت های مردمی آموزش ببینند؟

گفتگو با دکتر غالمرضا غفاری 

حمایت از 
کودکان محروم 

از تحصیل، 
سرمایه گذاری 

برای آینده است
گروه  دانشیار  غفاری؛  غالمرضا  دکتر 
دانشکده  اجتماعی  رفاه  و  برنامه ریزی 
است.  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم 
به  آذرماه  برفی  روزهای  از  یکی  در 

دفتر ایشان که در طبقه دوم دانشکده 
از حوزه  تا در مورد یکی  است می روم 
های تخصصشان که توسعه اجتماعی و 
جامعه شناسی مشارکت است، گفتگو 

کنیم. در این حوزه، مسائل و موضوعات 
مربوط به مشارکت مردمی و سازمان های 
غیردولتی یا مردم نهاد که می توانند در 

توسعه سهیم باشند مطالعه می شوند.
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مشارکت کردن اساسا امری اکتسابی است. وقتی 
ما از فعالیت عام المنفعه يا داوطلبانه صحبت 
چهارچوب  از  فعالیت  اين  بالطبع  می کنیم 
معینی برخوردار است و چه بسا شکل سازمان 
يافته ای پیدا می کند.  بنابراين برای اين کار ما 
قطعا نیاز داريم که آموزش های الزم را داشته 
باشیم. به جز آموزش ها، کنشگران جامعه بايد 
به اين نتیجه رسیده باشند که اوال نیاز است که 
در اين فعالیت ها مشارکت کنند و مهم تر از اين 
بايد به اين نتیجه رسیده باشند که فعالیت آنها 

اثرگذار و سودمند است.  
 با توجه به مطالبی که فرمودید، آیا  
سازمان های مردمی  باید  نحوه مشارکت 
در فعالیت های سازمان های مردمی را به 

افراد جامعه آموزش بدهند؟
افراد جامعه  اينکه  ؛  ما يک اصل کلی داريم 
بايد جامعه پذير شوند؛ يعنی فرآيند اجتماعی 
فرهنگ پذير  و  کنند  تجربه  بايد  را  شدن 
شوند. برای چه؟ برای اينکه بتوانند مسئولیت 
اجتماعی را پذيرا شوند.  فرآيند جامعه پذيری 
بحث  قرين  و  همراه  شدن  اجتماعی  و 
مختلفی  متولیان  است،  پرورش  و  آموزش 
وقتی  مشارکت  بحث  در  می کند. حتی  پیدا 
مهم  می شود،  کنشگری  فرآيند  از  صحبت 
ترين آيتم نظام شخصیتی است که کنشگران 
اجتماعی و اعضای جامعه پیدا می کنند. اين 
نظام شخصیتی حاوی مجموعه ای از عناصر 
مختلف است.  اگر اين عناصر به درستی وجود 
نشده  مشخص  درستی  به  و  باشند  نداشته 
باشند و در جريان جامعه پذيری درونی نشده 
باشند، کنشگران اجتماعی اصال  آمادگی الزم 
را برای ورود به فعالیت های مشارکتی، جمعی، 
اجتماعی و داوطلبانه نخواهند داشت. حاال در 
نهادهای  شخصیت،  شکل گیری  پروسه  اين 
مختلف نقش دارند. اين پروسه از مهدکودک ها 
را  آموزش  مهدکودک  در  ما  می شود.  شروع 
جامعه  به  آنجا  از  را  فرد  و   می کنیم  شروع 
پیوند می دهیم و می گويیم  چه چیزهايی در 
جامعه مهم است؛ چگونه بايد ارتباط و تعامل 
الزم را به تدريج در جامعه پیدا کنی ؛ در اين 
جامعه چه سهمی داری و  هويت خودت را 
کسب  بايد  چگونه  جامعه  به  ورود  طريق  از 
کنی. اين مشارکت ها و فعالیت های داوطلبانه 
برای کنشگران اجتماعی  هويت ساز است. 
نهادهای  همان  از  آموزش  بنابراين  پس 
شود؛  شروع  بايد  است  مهدکودک  که  اولیه 
بعد خانواده هم مطرح است؛ مدرسه همین 
و  ابتدايی  دوره های  در  خصوص  به  طور،  
اين  در  که  شکل گیری شخصیت  متوسطه 
دوره  مطرح  است؛ و نهادهای آموزشی ديگر 
عامل  و خود جامعه هم  دانشگاه؛   از جمله 

بسیار مهمی است. جامعه می تواند فعالیت 
داوطلبانه را  به عنوان فعالیتی که ارزشمند 
وظیفه  ما  بگويد  اينکه  و  کند  معرفی  است 
پیدا کنیم  فعالیت ها ورود  اين  داريم که در 
و  کنیم  تعريف  را  خودمان  طريق  اين  از  تا 
هويت کسب کنیم. رسانه ها هم چه ديداری 
و  چه شنیداری در  آماده ساختن کنشگران 
اجتماعی برای ورود به فعالیت های مشارکتی 

نقش مهمی دارند. 
آموزش مشارکت در فعالیت های عام المنفعه 
و داوطلبانه بايد از مهدکودک ها شروع شود 

مشخص تر  می خواهم  دکتر،  آقای   
مردمی؛  سازمان های  از  یکی  مورد  در 
از  یکی  کنیم.  صحبت  کودک،  بنیاد 
برنامه های بنیاد کودک سپردن کفالت 
افرادی  به  تحصیل  از  محروم  کودکان 
عین  در  و  دارند  مالی  تمکن  که  است 
حال به حمایت از کودکان و فعالیت های 
کوتاه  نتایج  عالقه مندند.  المنفعه  عام 
را  برنامه ها  اینگونه  بلندمدت  و  مدت 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
صحبت  بخواهیم  جامعه  مقیاس  در  اگر 
خصوص  به  را،  فعالیت ها  نوع  اين  کنیم،  
به  توجه  با  را،  آموزش  حوزه  فعالیت های 
معنا  می شود  معموال  بلندمدتشان  اهداف 
صورت  االن  که  است  فعالیتی  يعنی  کرد. 
آينده  در  آن  نتايج  و  برآيند  ولی  می گیرد 
سیستم  که  وقتی  حتی  می شود.   ديده 
زمینه  در  هم  دولت ها  مثل  بزرگتر  های 
را  آن  پیامد  می کنند  برنامه ريزی  آموزش 
در آينده می بینند. ترديدی نیست که اگر 
بخواهیم اثر و برآيند اين نوع سرمايه گذاری  
با سرمايه گذاری های مختلفی که وجود  را 

کنیم؛  مقايسه  سرمايه گذاری دارد 
آموزش  حوزه  در 
از  يکی  امروزه 

سرمايه گذاری هايی 
است که آثار و تبعات 
از  بیشتر  خیلی  آن 
است.  ديگر  حوزه های 
است  اين  هم  دلیلش 
انسانی  داريد  شما  که 
يک  می کنید؛  احیا  را 
داريد  را  کنشگری 
کنشگری  می سازيد؛ 
قالب  در  می تواند  که 

معادالت  در  آينده  در  انسانی،  سرمايه 
در  و  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
بخش های مختلف  ايفای نقش کند. بنابراين 
اين برآيند خیلی قابل اعتنا است و خیلی 
از سازمان هايی که به عنوان کنشگران اصلی 

توسعه فعال هستند  بايد سهم قابل توجهی 
آموزش  به  معطوف  را  خود  فعالیت های  از 

کنند. 
 با توجه به اینکه در دانشگاه فعال 
هستید، آیا بسترهای الزم برای رابطه 
آموزشی  نهاد  یک  عنوان  به  دانشگاه 
خصوص  به  مردمی   سازمان های  با 
سازمان هایی که در حوزه آموزش فعالند 

مثل بنیاد کودک وجود دارد؟ 
من فکر می کنم کسی در دانشگاه نیست يا در 
باشد.  اينگونه کارها  اين مجموعه که مخالف 
ولی در عین حال، اين سازمان ها در دانشگاه ها 
خیلی معرفی نشده اند و ناشناخته هستند و اين 
بر می گردد به يک تالش مديريتی يا سازمانی 
که اين نهادها بايد داشته باشند. من فکر می کنم 
و  فکری  لحاظ  به  اول  درجه  در  دانشگاه،  در 
اندازه ای اين پتانسیل  تا  بعد به لحاظ مادی، 
و توان وجود دارد که به سازمان های مردم نهاد 
کمک کنند. به هر حال دانشگاه و کارگزاران و 
اعضای آن اين قابلیت ارتباط با جاهای ديگر را 
دارند و  می توانند در سازمان های مردم نهاد به 
خصوص سازمان هايی که به نوعی  در حوزه 
آموزش فعالیت می کنند،  تاثیرگذار باشند و 
به آنها کمک کنند. ولی اين ارتباط در حال 
حاضر خیلی تعريف شده نیست و آن نمودی 
دارد.   کار  و جای  ندارد،  باشد  داشته  بايد  که 
با  وقتی  دانشگاهیان   و  اساتید  بعضی  حتی 
مواردی در دانشگاه برخورد می کرديم، کمک 
می کردند. به خصوص به خاطر تجربه ای که 
به لحاظ اجرايی در دانشکده داشتم، گاهی با 
اساتید صحبت می کرديم و اساتید می خواستند 
تا   که جمعی باشد حتی به طور غیر رسمی 
به افرادی که نیاز به کمک دارند، کمک کنند. 

و طرح اين مسائل نشان خود اين بحث ها 
می دهد که  آمادگی و 
دانشگاه  در  پتانسیلی 
با  همکاری  برای 
مردم  سازمان های 
که  دارد  وجود  نهاد 
تعريف  درستی  به  اگر 
رابطه  اين  و   شود 
مبتنی بر اعتماد باشد، 
توانند  دانشگاهیان می 
در اين بخش تاثیرگذار 
باشند و دانشگاه هم می 

تواند سهیم باشد. 
 آمادگی و پتانسیلی در دانشگاه برای همکاری 
اگر  که  دارد  وجود  نهاد  مردم  سازمان های  با 
به درستی تعريف شود و اين رابطه مبتنی بر 
اين  در  توانند  می  دانشگاهیان  باشد،  اعتماد 

بخش تاثیر گذار باشند

نهادهای آموزشی دیگر از جمله
دانشگاه؛ و خود جامعه هم عامل 
بسیار مهمی است. جامعه می 
تواند فعالیت داوطلبانه را به 

عنوان فعالیتی که ارزشمند است 
معرفی کند و اینکه بگوید ما 

وظیفه داریم که در این فعالیت ها 
ورود پیدا کنیم تا از این طریق

خودمان را تعریف کنیم و هویت 
کسب کنیم
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آشنا  بنیادکودک  با  چگونه  شما   
مشارکت  از  شما  انگیزه ی  و  شده اید 
در فعالیتهای این بنیاد و حمایت از آن 

چیست؟
مسئول  مراجعه  طريق  از  بار  نخستین  برای 
سرکار  آمل،  بنیادکودک  دلسوز  و  پرتالش 
خانم افسانه اسدپور و دعوت به جلسات بنیاد 
با اين مؤسسه و فعالیت ها و خدمات آنها آشنا 
شدم. جدای از رسالت و مسئولیت انسانی که 
بر عهده ی  همه ی انسان های جامعه نسبت به 
يکديگر است، برای بنده به عنوان يک انسان 
نیازمند بسیار  و يک پدر، کمک به کودکان 
اساس  بر  رو  اين  از  دارد.  و  داشت  اهمیت 
و  دينی  وظیفه  انجام  و  مسئولیت  احساس 
نیازمنديهای  و  مشکالت  حل  برای  انسانی 
نیازمند  و  ويژه کودکان مستعد  به  کودکان، 

وارد اين عرصه شدم.  
 با حمایت از بنیادکودک و کودکان 
تحت پوشش آن چه احساسی دارید؟

نگاه  کودکان  موفق  کارنامه  به  که  زمانی 
لبان  بر  شادی  لبخند  تصوير  و  می کنم 
بندد،  می  نقش  ذهنم  در  معصوم  کودکان 
اشک شوقم را مهاری نیست. چنین لحظاتی 
زندگی  لحظات  ترين  شیرين  و  بهترين  از 
در  توانم  حد  در  بتوانم  اينکه  از  است،  من 
شادی اين کودکان و امید بخشی آنان برای 
پیوند امروزشان به فردايی بهتر سهیم باشم 
می  احساس   . دارم  آرامش  و  لذت  احساس 
کنم با کمک به اين کودکان در واقع، انسان 
بودن و انسان دوستی را تمرين و تجربه می 
کنم. و اين همان حس زيبا و آرامش دهنده 

ای است که به زندگی معنا می بخشد. 
 اهمیت بنیادکودک و فعالیت های 

آن را چگونه می بینید؟

بنیاد کودک مانند همه ديگر بنیادها و مراکز 
و تشکل های مردم نهاد و نیکوکارانه، از نقش 
انسان  فرهنگ  اعتالی  و  توسعه  در  مهمی 
دوستی در جامعه و تقويت مسئولیت پذيری 
مشکالت  و  مسائل  حل  در  مشارکت  برای 
نقش  به  توجه  با  است.  برخوردار  نیازمندان 

آينده سازان  عنوان  به  امروز،  کودکان  مهم 
فردای جامعه؛  تالش و خدمات بنیادکودک 
و  نیازمند  و  برای شناسايی کودکان مستعد 
حمايت از آنان، بسیار اساسی و ارزنده است. 
و  سرمایه  صاحبان  به  شما  پیام   
توانمندان مالی جامعه برای حمایت از 

بنیادکودک چیست؟
شیخ  االولیای  تذکرة  کتاب  از  داستانی  در 
آمده است که  » روزی دو  نیشابوری  عطار 
در  دو  آمدند. هر  رابعه  ديدار  به  دين  بزرگ 

حالی که گرسنه بودند، به يکديگر گفتند که 
طعامی را که او به ما بدهد از جايگاه حاللی 
خواهد بود. چون بنشستند دو گرده نان در 
اما در  مقابل خود ديدند. ايشان شاد شدند، 
گرده  دو  هر  رابعه  و  آمد  سائلی  همان حال 
نان بدو داد و ايشان هر دو متغیر شدند، پس 
ای  دسته  و  درآمد  کنیزکی  زمانی  اندک  از 
بانو فرستاده است.  اين را  نانی آورد و گفت 
اين  گفت  بود.  گرده   18 کرد،  شماره  رابعه 
را برای من نفرستاده است. کنیزک هر چند 
و  بگرفت  نان  کنیزک  نداشت.  سودی  گفت 
ببرد. چون دو گرده از آن نان گرفته بود از 
برای خودش، بانو آن دو گرده را بر آن نهاد و 
باز آورد. رابعه شمرد 20 گرده بود. گرفت و 
گفت اين را برای من فرستاده و پس آن را در 
پیش ايشان نهاد و آنها می خوردند و تعجب 
می کردند. از او پرسیدند اين چه ِسر بود که 
ما را که نان تو آرزو بود از پیش ما برگرفتی 
و به درويش دادی؟ رابعه گفت چون شما از 
ايد. گفتم دو  در آمديد دانستیم که گرسنه 
گرده پیش دو بزرگ چگونه نهم؟ چون سائل 
آمد به سائل دادم و حق تعالی را گفتم الهی 
تو گفته ای که يکی را 10 باز خواهی داد و 
تا 20  برای رضای تو بدادم  اکنون دو گرده 
باز دهی. و چون 18 گرده آوردند بدانستم که 

از تصرفی خالی نیست يا از آن من نیست.«
اين داستان به ما اين درس را می دهد که 
می  عالم  پروردگار  رضای  راه  در  را  آنچه 
دهیم، در واقع نه به او که به خود داده ايم. 
نبايد درنگ کرد و مردانه  پس در کار نیک 
و  راه  تا  کوشید  نیازمندان  به  ياری  در  بايد 
و  برقرار  و  برجای  رسم جوانمردی همچنان 
چراغ همدلی و انسان دوستی همیشه روشن 

و پرفروغ باشد. 

مهندس حاج مصطفی فیروزی نیاکی
احداث ساختمان بنیاد کودک آمل

یادگاری از نیکوکار آملی
نیکوکاران آملی است  و  اندیشان  از نیک  نیاکی  آقای مهندس حاج مصطفی فیروزی 
آمل  بنیاد کودک  انسان دوستانه  فعالیتها و خدمات  از  ارزنده ای در حمایت  نقش  که 
دارد. ایشان که از همیاران فعال بنیادکودک آمل است، با اهدای زمین و برعهده گرفتن 
کلیه ی هزینه های احداث ساختمان بنیادکودک آمل، یادگاری نیک و چهره ای همیشه 
ادامه  در  است.  نهاده  برجای  خود  از  انسان دوستانه  و  نیکوکارنه  خدمات  در  ماندگار 

گفتگوی کوتاه مان را با ایشان مالحظه می فرمایید: 

10
ره 

شما
 - 

ک
ود

ه ک
رفا

یه 
یر

ه خ
سس

مو
ی 

خل
 دا

ریه
نش

38



10
ره 

شما
 - 

ک
ود

ه ک
رفا

یه 
یر

ه خ
سس

مو
ی 

خل
 دا

ریه
نش

39



در کشور ما پای آمار همیشه لنگ می زند، بحث 
اوضاع  بیايد  به میان  کم و کاستی ها هم که 
کمی بدتر می شود. اين بخش از قانون را با هم 
مرور می کنیم:  براساس اصل 30 قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ايران؛
و  آموزش  وسايل  است  موظف  دولت   «
پروش رايگان رابرای همه ملت تا پايان دوره 
متوسطه فراهم سازد و وسايل  تحصیالت عالی 
را تا سرحد خودکفايی کشور به طور رايگان  

گسترش دهد.«
 اين اصل به صراحت بیان می کند که تحصیل 
برای تمامی مردم تا رسیدن به تحصیالت عالیه 
بايد خرج تحصیل  رايگان است، يعنی دولت 
دوره  پايان  تا  ايرانی  دانش آموزان  تمامی 
دبیرستان را پرداخت کرده و هیچ خانواده ای 
خواندن  درس  خرج  ريالی  نباشد  مجبور 
آرزويی است که محقق  اين  کودک اش کند، 
شدن آن با وجود تعداد قابل توجهی کودِک جا 

مانده از تحصیل رويايی بیش نیست.
البته در اين زمینه نیز آمار روشنی وجود ندارد 
و به طور حتم آمار کودکان بازمانده از تحصیل 
بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است و نمی توان 
زياد به اين گفته ها اعتماد کرد. چندی پیش، 
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد سه و نیم 

میلیون کودک خارج از چرخه ي تحصیل وجود 
دارد. )منبع: وب سايت مجلس(

 اما مهر امسال متولیان وزارت آموزش  و  پرورش 
مدعی شدند که فقط يک  و  نیم درصد از کودکان 
واجد شرايط، امکان حضور در مدرسه را نداشتند.

در حالی که مجلس نشین ها، کودکان بازمانده از 
تحصیل را بیش از 3 میلیون نفر اعالم می کنند، 
معاون وزير آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
اطالعاتی  بانک  می گويد:  سوادآموزی  نهضت 
104 هزار کودک 6 تا 9 ساله به مدرسه نرفته 

خبرگزاری  )منبع :   تهیه شده است! 
فارس( 

علی باقرزاده با تأکید بر اين نکته که در ايران 
جابه جايی جمعیت زياد است، اظهار می کند: 
قبل از تابستان امسال، بانک اطالعاتی  104هزار 
کودک 6 تا 9 سال که در مدرسه نیستند، را 
تهیه کرديم و در اختیار استان ها قرار داديم. 
مهرماه امسال که آماری درخصوص وضعیت 
شناسايی بانک اطالعاتی گرفتیم، مشخص شد 
که 60 درصد از اين کودکان شناسايی شده و 
هم اکنون در حال تحصیل هستند؛ تعدادی از 
اين کودکان نیز دچار معلولیت ذهنی بوده و 
امکان تحصیل در مدرسه را نداشتند و حدود 
25درصد نیز شناسايی نشدند. البته برخی از 

خانواده ها مهاجرت کرده اند و امکان پیدا کردن 
اين افراد وجود نداشت.

وزير  ابتدايی  آموزش  معاون  حال  همین  در 
اعالم  نیز  امسال  آبان ماه  پرورش  و  آموزش 
تاکنون  جديد  تحصیلی  سال  ابتدای  از  کرد: 
حدود 20هزار الزم التعلیم بازمانده از تحصیل 
شناسايی شده است و پیش بینی می شود تعداد 
واقعی بازماندگان از تحصیل کمتر از پنج هزار 

نفر باشد.)منبع: ايسنا(
 فاطمه قربان درباره آخرين اقدامات آموزش و 
پرورش برای افزايش پوشش تحصیلی در بین 
پرورش تالش  و  آموزش  الزم التعلیم ها گفت: 
کشور  سراسر  در  را  آموزشی  عدالت  تا  کرده 
برقرار کند و بر همین اساس طبق آمار رسمی 
98.6درصد از الزم التعلیمان کشور تحت پوشش 
آموزش قرار دارند و  نیمی از 1.4درصد بازمانده 
سال  نیمه دوم  متولد  کودکان  را  تحصیل  از 
تشکیل می دهند که همواره در آمار بازمانده های 

 از تحصیل اسامی آنها وجود دارد. 
البته به گفته اين مقام مسئول و مطلع، تنها 
آمار  در  شده  شناسايی  اسامی  از  5  درصد 
بازماندگان از تحصیل به  معنای واقعی بازمانده 
نیستند، زيرا برخی از آنان ممکن است به علت 
فوت و  باطل نکردن شناسنامه هنوز در لیست 

 این کودک سواد ندارد
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آموزش و پرورش باشند. همچنین اعالم نکردن 
سن واقعی در برخی از مناطق و ساير عوامل 
را  آمار  اين  که  است  مواردی  ديگر  ازجمله 
نتايج  میان  اين  در  می دهد.  کاهش  به شدت 
نهايی آمار بازماندگان از تحصیل که مربوط به 
جذب و شناسايی کودکان در سن تعلیم در 
مناطق روستايی و حاشیه شهرهاست، اواسط 
اين  نظر  به  اعالم می شود.  و  نهايی  بهمن ماه 
مقام مسئول، بازمانده از تحصیل وجود ندارد، 
بین  حتی  کشور  نقاط  دورترين  در  چراکه 
عشاير، تمامی امکانات الزم آموزشی برای همه 

دانش آموزان تهیه و فراهم شده است.
معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش 
در حالی مدعی است کودک بازمانده از تحصیل 
نداريم که براساس آمار، بیش از 295هزار کودک 
الزم التعلیم در دبستان ها ثبت نام نکرده اند. به 

رئیس  نوری،  يوسف  گفته 
مرکز آمار آموزش و پرورش 
 91-92 تحصیلی  سال  در 
و  166هزار  و  میلیون  يک 
349 دانش آموز در پايه اول 
همچنین  کرده اند.  نام  ثبت 
آمار،  مرکز  اعالم  براساس 
آموزش و پرورش در مجموع 
و  ابتدايی شش میلیون  دوره 
636هزار و 817دانش آموز در 
تحصیلی  سال  ابتدايی  دوره 
که  کرده اند  92-91ثبت نام 
و  411هزار  و  میلیون  سه 
میلیون  سه  و  پسر  نفر  يک 
و 225هزار و 816نفر دختر 

هستند.
در همین حال براساس آمار سازمان ثبت احوال 
کشور طی سال های 1380تا 1386در مجموع 
متولد  199کودک  و  52هزار  و  هفت میلیون 
شده اند که هم اکنون جزو افراد الزم التعلیم )اول 
تا ششم ابتدايی( هستند. اين کودکان قاعدتاً 
دبستان ها مشغول تحصیل  در  بايد هم اکنون 
باشند اما اينگونه نیست و تفاوت فاحشی با آمار 
دانش آموزان دوره ابتدايی که وزارت آموزش و 
پرورش اعالم کرده است دارد. با محاسبه میزان 
براساس  که  پنج سال  زير  کودکان  مرگ ومیر 
ازای هر  اعالم وزارت بهداشت در کشور، مابه  
يک هزار تولد، 17مرگ در نظر گرفته می شود، 
 با فرض اينکه حدود 120هزار نفر از کودکان زير 
پنج سال فوت کرده اند، در اين صورت  در آمار 
دانش آموزان الزم التعلیمی که در مدارس ثبت نام 
کرده اند با آمار والدت کودکان سال های 80 تا 
اکنون در سن دوره دبستان هستند،  85 که 
بیش از 295هزار نفر اختالف وجود دارد. اينکه 

چرا معاون وزير آموزش و پرورش بدون توجه 
به تفاوت معنادار آمار کودکان در سن تعلیم و 
کودکانی که در دبستان ها ثبت نام کرده اند اعالم 
تحصیل  از  بازمانده  کودک  هیچ  که  می کند 
نداريم و پس از گذشت يک  ماه از اين سخنان از 
شناسايی 20هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر 
می دهد، تامل برانگیز است! با توجه به اظهارات 
 مقامات وزارت آموزش و پرورش چنین به نظر 
می رسد  که آماری از کودکان بازمانده از تحصیل 
وجود ندارد و هر مسئولی آماری از زاويه سازمان 

خود ارائه می دهد.
بی سوادی کودکان زنگ خطر 

جدی است
با همه اين گفته ها و آمارهای ارائه شده توسط 
و  آموزش  آموزشی، عضو کمیسیون  متولیان 

تحقیقات مجلس کودکان بی سواد و افزايش هر 
ساله آنها را زنگ خطری برای کشور دانست. به 
اعتقاد قاسم احمدی الشکی بیسوادی کودکان 
و نوجوانان در کشوری مانند ايران به هیچ وجه 
دارای توجیه منطقی نیست و يک زنگ خطر 

جدی است.
وی با اشاره به اينکه فقر اقتصادی و فرهنگی 
خانواده ها از عمده داليل بیسوادی کودکان و 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  است،  نوجوانان 
بسیاری از کشورهای دنیا به سمت ريشه کن 
در چنین  و  کرده اند  بیسوادی حرکت  کردن 
و  کودکان  از  تعدادی  بیسوادی  شرايطی 
اگر  حتم  طور  به  دارد.  سوال  جای  نوجوانان 
باشند  بیسواد  جامعه  مسن  افراد  از  تعدادی 
می توان آن را میراث گذشته و دارای توجیه 
نوجوانان  و  کودکان  بیسوادی  اما  دانست 

توجیه ناپذير است.
در شرايطی که همواره تاکید بر اين است که 

نهضت سواد آموزی بايد پیر زن ها و پیرمردهای 
سواد  نعمت  از  را  روستاها  در  ساکن  بیسواد 
بهره مند کند، وظیفه وزارت آموزش و پرورش 
کامال  نوجوانان  و  کودکان  به  سواد آموزی  در 
مشخص و بارز است. البته مدتهاست که قرار 
تحقیقات مجلس  و  آموزش  است کمیسیون 
موضوع بیسوادی تعدادی از کودکان و نوجوانان 
را از وزارت آموزش و پرورش پیگیری کند، اما 
اين  آمارهای متفاوتی که توسط مسئوالن  با 
وزارتخانه تا کنون منتشر شده است مشخص 

نیست چه زمانی اين وعده محقق خواهد شد.
شیرزاد عبداللهي، کارشناس آموزش و پرورش، 
با پديده بیسوادي  با راه هاي مقابله  در رابطه 
کودکان معتقد است: پیش از هر چیز وزارت 
آموزش و پرورش بايد به عنوان متولي اصلي و 
رسمي آموزش، به وجود پديده کودکان بازمانده 
از تحصیل اعتراف کرده و در 
واقع »صورت مسئله« وجود 
کودکان بازمانده از تحصیل را 

بپذيرد.
و  آموزش  مديران  يعنی 
اين  طرح  از  نبايد  پرورش 
موضوع واهمه داشته باشند، 
کودکان  بازماندن  علل  زيرا 
از  مجموعه اي  تحصیل،  از 
اجتماعي،  اقتصادي،  عوامل 
و  جغرافیايي  فرهنگي، 
آموزشي است که تقريبا 80 
درصد آن در اختیار آموزش 
و پرورش نیست و به همین 
مختلف  کارشناسان  دلیل 
از  بازمانده  کودکان  موضوع 
تحصیل را معضلي نیازمند عزم ملي و فراگیر 

مي دانند.
 

حرف آخر
قدی  با  است  ساله ای  دوازده  بچه  پسر  نديم 
و  خمینی  امام  متروی  مسیر  در  که  کوتاه 
فروشی  فال  به  مشغول  مترو  داخل  شهرری 
اين  با  که  است  سالی  چند  می گويد:  است. 
و  دارد  اعتیاد  شديد  پدرم  سرکارم.  وضعیت 
تحصیل  ترک  وقتی  از  کند؛  کار  نمی تواند 
کردم، هنوز نتوانسته ام دوباره به مدرسه برگردم 
و سر  مدرسه  به  که  داشته ام  آرزو  و همیشه 
کالس برگردم... از تفريح و گردش و بازی که 
غذای  و  از خوردن خوراک  نگو؛  اصال چیزی 
دلخواه هم حرفش را نزن، چون اينها برايمان 
غیر ممکن است. از کار و زحمت کشیدن برای 

در آوردن لقمه نانی فقط حرف بزن ... 
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تنهايند، سختی  آنها  مهاجر!  افغان  کودکان 
پای  وقتی  محرومیتند.  از  پر  کشیده اند. 
هست  چیزها  خیلی  بنشینی  حرف هايشان 
که دلشان می خواهد و ندارند. حدود دوسال 
و  بین الملل  امور  مرکز  سرپرست  پیش 
و  آموزش  وزارت  کشور  از  خارج  مدارس 
پرورش اعالم کرد که اين وزارتخانه در حال 
افغانیها در  بررسی امکان راه اندازی مدارس 
محقق  امروز  به  تا  که  وعده ای  است.  ايران 
هست  چندسالی  ديگر  حاال،  است.  نشده 
ايران  افغان در  رايگان کودکان  که تحصیل 
دست  آرزوهای  همین  از  يکی  به  تبديل 
نیافتنی شده است. برای خیلی از آنها هنوز 
که هنوز است مدرسه و معلم و کالس درس 
معنا ندارد. با اينکه هرسال با فرارسیدن ماه 
پرورش  و  آموزش  مسئوالن  سوی  از  مهر، 
وضعیت  شدن  بهتر  مورد  در  قول هايی 
اما  می شود،  شنیده  افغان  کودکان  تحصیل 
از  افغان  کودکان  از  زيادی  تعداد  عمل  در 

سواد آموزی محرومند.
تحصیل کودکان افغان در ايران سیر پرفراز 
و نشیبی را طی کرده است. بعد از چندسال 

محدود  صورت  به  هم  آن  کودکان،  اين  به 
کالسهای  در  بتوانند  تا  شده  داده  اجازه 
ايرانی  کودکان  کنار  میز،  پشت  و  درس 
سالی  دو  اکنون  بنشینند،  خود  هم زبان  و 
به  کارتی  افغان  کودکان  برای  که  می شود 
با  آنها  می شود.  صادر  تردد«  »کارت  نام 

با  می توانند  کارت،  اين  داشتن  دست  در 
پیدا  راه  ايرانی  مدارس  به  پرداختن شهريه 
کنند. کارتهايی که هر چند تبلیغات زيادی 
سال  در  اما  می شود،  انجام  آنها  مورد  در 
نام  ثبت  مهلت  تمام شدن  وجود  با  جاری، 
در مدارس، هنوز اين کارتها صادر نشده اند.
در  تاکنون  که  تصمیم هايی  ادامه ی  در 
افغان  محصل  کودکان  آموزش  مورد 

دولت  نیز  پیش  سال  چند  شده،  اتخاذ 
داخل  غیرانتفاعی  مدارس  ايجاد  طرح 
و  ايران  کشور  دو  همکاری  با  ايران، 
اين  اما  کرد.  تصويب  را  افغانستان 
کودک  فعاالن حوزه  اعتراض  با  تصمیم 
اکنون  معتقدند؛  آنها  چراکه  شد،  روبرو 
وضعیت  تدريج  به  و  سالها  از  پس  که 
می يابد،  بهبود  کودکان  اين  تحصیلی 
نه  افغانی ها،  مخصوص  مدارس  ايجاد 
نوعی  بلکه  نیست  مثبتی  گام  تنها 

تبعیض در حق آنهاست.
با  تبعیض آمیز  برخورد  نمونه های  متاسفانه 
به  نیستند؛  کم  ايران  مدارس  در  افغانی ها 
پیشوا  از مدارس شهر  عنوان مثال در يکی 
رشته انسانی افغانها از ايرانی ها تفکیک شده 
و  افغانی”  “انسانی  عنوان  با  و کالسها  است 
اينکه  با  شود!  می  تشکیل  ايرانی”  “انسانی 
کردن  بازگو  از  آموزان  دانش  از  بسیاری 
شرايط خود به دلیل ترِس اخراج از مدرسه 
تحصیلی  جديد  سال  در  اما  دارند،  واهمه 
اين  افغانی  دانش آموزان  از  زيادی  تعداد 
سال  يک  گذراندن  وجود  با  آموزشی  مرکز 

بی مهـری 
با کودکان 
 افغـــان

دریکی از مدارس شهر،پیشوا 
رشته انسانی افغانها از ایرانی ها 
تفکیک شده است و کالسها با 

عنوان “انسانی افغانی” و “انسانی 
ایرانی” تشکیل می شود!
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دانش،  و  کار  يا  تجربی  رشته  در  تحصیل 
مجبور  خود،  باطنی  میل  و  عالقه  علیرغم 
تحصیل  ادامه  و  انسانی  به  رشته  تغییر  به 
در کالس »انسانی افغانی« شده اند که گويا 
به خاطر ممنوع شدن تحصیل  اين تصمیم 
و  تجربی  در رشته های  افغانی  دانش آموزان 

کار و دانش است.
مريم کريمی، مددکار کودکان افغانِی تحت 
به سرگردانی  اشاره  با  بنیادکودک؛  حمايت 
تعداد زيادی از کودکان افغانی که همچنان 
از چرخه آموزش و تحصیل محروم هستند 
می گويد: در ابتدای سال تحصیلی، درحالی 
که تمام دانش آموزان ايرانی در حال ثبت نام 
در مدارس و انجام مقدمات آغاز سال جديد 
دانش آموزان  از  تعدادی  هستند،  تحصیلی 
مجوز  و  تائید  پیام  منتظر  همچنان  افغانی 
در  افغان  کودکان  آموزش  بر  مبنی  دولت 

در  و  کشور  مدارس 
تامین  فکر  به  نهايت 
خود  تحصیل  هزينه 

هستند.
برای  حاضر  حال  در 
دانش آموزان  تحصیل 
مدارس  در  افغانی 
از  کشور،  دولتی 
طور  به  دانش آموزان 
مقطع  در  متوسط؛ 
 200 مبلغ  دبستان، 
مقطع  در  تومان،  هزار 
250هزار  راهنمايی 
دبیرستان  و  تومان 
300هزار تومان گرفته 
می شود. فعاالن حقوق 
مورد  اين  در  کودک 
همین  که  معتقدند 
زيادی  فشار  مسئله 

باعث  همین  و  می کند  وارد  خانواده  به  را 
می شود، آنها ترجیح بدهند فرزندانشان به 

جای تحصیل کار کنند.
آنچه تاکنون به  آن اشاره شد، ويژه کودکانی 
ويزای  با  پاسپورت  يا  ورود  کارت  که  است 
نیز هستند  ديگری  دسته  اما  دارند،  قانونی 
دارند،  اقامت  کشورمان  در  مجوز  بدون  که 
محرومند.  نیز  حقوق  حداقل   از  حتی  آنها 
بصورت  که  افغان  کودکان  ديگر  عبارت  به 
حق  تنها  نه  ساکنند،  ايران  در  غیرمجاز 
البته  ندارند.  هم  زندگی  حق  که  تحصیل، 
در  خودگرانی  مدارس  سال1380  اوايل  از 

ورامین  بخصوص  تهران  مناطق  از  برخی 
محروم  کودکان  تا  شد  اندازی  راه  پیشوا  و 
تحصیل  مراکز  اين  در  بتوانند  تحصیل  از 
کنند. اما اين مراکز نیز مورد بی مهری قرار 
با  اواخر  اين  هرچند  شدند.  بسته  و  گرفته 
تاسیس دارالقرآن ها امکان تحصیل عده ای 
است؛  شده  فراهم  حدودی  تا  کودکان  از 
از  دلیل  به  که  کودکانی  نیستند  کم  اما 
نان آور  اعضای خانواده،  از  يکی  کارافتادگی 
میزان  از کمترين  نوجوانی،  و در سن  شده 
سواد برخوردارند و حتی قادر به نوشتن نام 

خود نیستند.  
محروم  و  اقامت  کارت  فاقد  کودکان 
محدود  مهاجران  به  تنها  تحصیل،  از 
افغان متولد  بلکه شامل کودکان  نمي شوند 
ايران، کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني 
ثبت  ازدواج هاي  کودکان  افغان،  اتباع  با 

از بحث  اگر کمي  نیز مي شوند.   ... و  نشده 
کالن تر  نگاه  در  بگیريم،  فاصله  آموزش 
مي توان گفت اتباع فاقد کارت اقامت، حتي 
داشتن  يعني  خود  حقوق  ابتدايي ترين  از 
بر  محرومند.  ايران  در  نیز  فردي«  »هويت 
امور  اداره  سوي  از  شده  ارائه  آمار  اساس 
حاضر  حال  در  )بافیا(  کشور  وزارت  اتباع 
ايران  در  افغان  مهاجر  میلیون  نیم  و  سه 
يک  تنها  تعداد  اين  از  که  دارند  سکونت 
اقامت هستند.  آنها داراي کارت  از  میلیون 
بر  عالوه  افراد،  هويت  ماندن  ناشناخته 
براي شخص  بحران شخصیتي که مي تواند 

به همراه داشته باشد براي دولت و جامعه 
مي آيد.  حساب  به  خطري  زنگ  نیز  ايران 
درصد کمي از اين کودکان در سازمان هاي 
خودگردان  مدارس  در  يا  و  نهاد  مردم 
متاسفانه  و  مي پردازند  تحصیل  به  افغان 
باز  تحصیل  ادامه  از  توجهي  قابل  درصد 
با  که  کودکاني  از  دسته  آن  مي مانند. 
داشتن کارت اقامت، مجوز ورود به مدارس 
را  مبلغي  مي بايست  نیز  کرده اند  پیدا  را 
مدارس  به  تحصیل شان  هزينه  عنوان  به 
تحصیل  ادامه  حال  درعین  کنند.  پرداخت 
آنان در  اقامت  به تمديد مجوز  آنان منوط 
ايران است. همچنین با پايان يافتن دوران 
نوجواناني  از  دسته  آن  تنها  دبیرستان، 
هزينه هاي  پرداخت  توان  خانواده شان  که 
دانشگاه آزاد اسالمي را دارند روياي ورود به 
دانشگاه را در سر مي پرورانند چرا که حتي 
کنکور  در  بتوانند  اگر 
دانشگاه ها  سراسری 
احتمال  شوند،  قبول 
حضورشان در دانشگاه 

بسیار کم است. 
گرفتن  نظر  در  با 
از  که  مواردی  تمام 
شد،  گفته  سخن  آن 
و  مهم  نتیجه  يک  به 
می توان  انکار  غیرقابل 
میان  در  کرد:  اشاره 
اين حجم از کودکان و 
افغان که  دانش آموزان 
به هريک از داليل فوق 
محرومند،  تحصیل  از 
مستعد  زيادی  عده 
ناديده  که  تحصیل اند 
می تواند  آنها،   گرفتن 
در  گرفتن  قرار  زمینه 
معرض آسیب ها و کج رفتاری های اجتماعی 
شک  بدون  که  کند  فراهم  راحتی  به   را 
تبعات درگیرشدن و ورود به چنین فضايی، 
تهديدی برای تک تک اعضای جامعه خواهد 
برای اجرای  امیدواريم زمینه های الزم  بود. 
کودکان  ِتحصیل  قوانین  يکسان  و  صحیح 
فراهم  سريعتر  چه  هر  افغان،  مهاجر 
پیش روی  پیچیدگی های  چنین  هم  شود. 
ياری  زمینه  در  نهاد  مردم  سازمان های 
رساندن به اين کودکان کاهش يافته تا آنها 
مسئول،  سازمان های  کنار  در  بتوانند  نیز 

موثرتر و يکپارچه تر عمل نمايند. 
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مقدمه
مهم- از  يکي  به  اعتیاد  معضل  سال هاست 
 . است  شده  تبديل  اجتماعي  مسائل  ترين 
ما و چه در سطح جهاني،  و چه در کشور 
.اعتیاد  است  يافته  کننده  نگران  ابعادی 
پديده- اجتماعي،  مسئله  يک  مثابه  به 

جامعه  توانايي  آن  با  همراه  که  است  اي 
بین  از  موجود  نظم  و حفظ  درسازمان يابي 
ساختاري  دگرگونی هاي  باعث  و  می رود 
و  سیاسي  اجتماعي،  اقتصادي،  نظام  در 
پديده  می شود.  جامعه  يک  در  فرهنگي 
در  بسیاري  ناخوشايند  پیامدهاي  اعتیاد 
هم  از  چالش  به،  توان  مي  که  دارد  پي 
فرزندان  طالق،   ، ها  خانواده  پاشیدگي 
به  آنان،  پیش روی  آينده  و  بي  سرپرست 
کشور،  اقتصادي  و  مالي  منابع  رفتن  هدر 

پرشدن زندان ها و افزايش ساير انحرافات، 
نمود. اشاره 

دارای  خانواده های  راستا  همین  در 
در  همواره  فرزندان  بويژه  معتاد  سرپرست 
قرارداشته  ناهنجاری ها  بیشترين  معرض 
جامعه  اقشار  آسیب پذيرترين  زمره  در  و 
نشان  تحقیقات  می شوند.  طبقه بندی 
بی- يا  سرپرست  بد  های  خانواده  می دهد 

 سرپرست به میزان زيادی بر آسیب پذيری 
الگوهای  گذارد.چراکه  می  تاثیر  فرد 
تقلید  به  منجر  اطرافیان  رفتاری  نامناسب 
برای  می شود.  آنان  از  فرزندان  کورکورانه 
الکل،  نوشیدن  کشیدن،  سیگار  نمونه 
کجروی های  ساير  و  مخدر  مواد  به  اعتیاد 
و  بدآموزی  موجب  خانواده  در  اخالقی 
زمینه سازی برای شروع انحرافات و آسیب 

های اجتماعی در بچه ها )اعم از کودک و 
هايی  خانواده  چنین  در  می شود.  نوجوان( 
انجام  فکر  به  که  اين  جای  به  نوجوانان 
مدام  باشند،  سازنده  و  مثبت  فعالیت های 
آثار  با  مقابله  برای  راه هايی  يافتن  درصدد 
شرايط  بدترين  در  و  هستند  بحران ها  اين 
طرفی  از  و  می شوند.  آن  درگیر  نیز  خود 
با مشکالت  ديگر کودکان به دلیل مواجهه 
از  بسیاری  به  امکان دسترسی  مالی شديد 
امکانات آموزشی را از دست می دهند و  در 
آينده هیچ تخصص و حرفه  ای پیشه نمی-

کنند و در نتیجه در بازار کار سهم عمده  ای 
نخواهند داشت. همین امر موجب گرويدن 
فروش  سوی  و  سمت  به  آنان  از  گروهی 
می شود. آن  از  استعمال  و   مخدر،  مواد 
را  نوجوانان  اين خانواده  ها  شرايط محیطی 

»طرح حمایت از دانش آموزان دارای سرپرست معتاد« 

)حـــــداد(
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می- منزوی  و  افسرده  پريشان،  مضطرب، 
شده   مشاهده  موارد  از  بسیاری  در  و  کند 
و  داری  خويشتن   ، نفس  عزت  کودکان 
اعتماد به نفس شان را از دست می دهند. 
اعتیاد والدين در خانواده کلیه کارکردهای  
را  فرزندان  با  رابطه  در  خانواده  اساسی 
دچار اختالل می کند از اينرو جامعه پذيری 
آنها  عاطفی  و  معنوی  حمايتهای  فرزندان، 
معضل  دچار  خانواده  اجتماعی  روابط  و 
های  ارزش  آنان   میشودتا  سبب  و  شده 

اجتماعی را نپذيرند .
را  بنیادکودک   ، دست  اين  از  واقعیتهايی 
به  بیشتری  حساسیت  با  تا  داشته  برآن 
خانواده ها  اين  فرزندان  آموزش  موضوع 
آنان  به  ياری رسانی  زمینه های  و  پرداخته 

را فراهم کند. 
و  شده  حساب  بررسی های  از  پس 
و  18گانه  دفاتر  مسئولین  با  هم انديشی 
طرحی  بنیادکودک  مديريت   ، مددکاران 
آن  براساس  که  است  نموده  تدوين  را 
خانواده  سرپرست  که  دانش آموزانی 
روش های  با  می باشد  اعتیاد  دارای  آنان 
قرارگیرند  حمايت  مورد  علمی  و  دقیق 
ارائه  زير  شرح  به  طرح  اين  جزيیات   .

: می شود 

چه کسانی شامل این طرح هستند؟
دارای  می بايست  طرح  اين  مشمولین 

باشند: شرايط زير 
سرپرست مددجو دارای اعتیاد بوده  يا در 

حال ترک آن باشد.
پیش  از   ( باشد  تحصیل  حال  در  مددجو 

پايان دورة دبیرستان(  تا  دبستانی 
فعالیت  محدودة  در  مددجو  زندگی  محل 

باشد. بنیادکودک قرار داشته  شعب 
به امضاء  يا قیم مددجو حاضر  سرپرست و 

فرم درخواست کمک باشد.
استانداردهای  تحصیلی  لحاظ  از  مددجو 
پیشرفت  به  میل  و  بوده  دارا  را  بنیاد 

تحصیلی نیز در وی وجود داشته باشد.
زندگی  نیازهای  تامین  به  قادر  خانواده 

نباشد. مددجو 
کمک های پیش  بینی شده برای مددجويان:

زير  های  کمک  طرح،  اجرای  شروع  در 
گرديده  بینی  پیش  مددجويان  اين  جهت 
را  آن  توان  می  طرح  پیشرفت  با  که  است 

گسترش داد.
تهیه البسه مناسب ) بصورت ارائه بن(.

کلیۀ  و  التحرير   لوازم  درسی،  کتب  تهیه 
لوازم کمک آموزشی مورد نیاز

تأمین مواد غذايی آماده و نیمه آماده
پرداخت هزينه اياب و ذهاب مددجو

سیاحتی  و  تفريحی  دراردوهای  شرکت 
وعلمی

تأمین هزينه کالسهای خصوصی و تقويتی 
حسب نظر مددکار

پرداخت هزينه درمان مددجو

منابع تأمین مالی
طرح  مالی  تأمین  جهت  زير  روشهای 

باشد: مدنظر می 
طريق  از  جامعه  سطح  در  1-فراخوان 
رسانی  اطالع  مراسم،  برگزاری  مطبوعات، 
های  کمپین  ايجاد  و  اينترنت  طريق  از 

تبلیغاتی.
2- ازطريق کمک های عمومی بنیادکودک
3- از طريق جذب همیار برای مددجويان

وضعیت مددکاری
که  مددجويان  اين  وضعیت  به  توجه  با 
حال  در  يا  و  معتاد  پدری  با  خانواده  در 
ترک زندگی می کنند و عموماً با مشکالت 
و  نمايند  می  نرم  پنجه  و  دست  بسیاری 
دارند  خود  زندگی  در  بسیاری  های  خالء 
مستمر  و  ويژه  بصورت  بايستی  می  لذا 
گوناگون  های  جنبه  از  مددکاران  توسط 

مورد حمايت قرار گیرند.
با  ارتباط  در  نیز  محترم  مددکاران 
مسئولیت  دارای  حداد  طرح  مددجويان 
به  منظور  به  ضروريست  و  بوده  بیشتری 

ثمر رسیدن اهداف بنیادکودک تالش خود 
را دو چندان نمايند.

نحوۀ گزارش دهی مددکاران
که  ماهه  شش  گزارشات  همانند 
برای  بنیادکودک  استانداردهای  مطابق 
گردد،  تهیه می  در سال  دوبار  مددجويان 
می  نیز  حداد  طرح  مددجويان  جهت 
گردد  تهیه  مبسوطی  گزارش  بايستی 
ضروريست  کلی  اطالعات  بر  عالوه  که 
غیرنقدی  های  کمک  تحويل  وضعیت 
آخرين  ضمناً  شود.  عنوان  دقیقاً  مددجو 
نیز  پدر  الخصوص  علی  و  خانواده  وضعیت 

در گزارش ذکر گردد.

روند و روشهای اجرایی طرح
-شناسايی خانواده  ها و انجام بررسی های 
کارشناسانه از لحاظ تطابق با استانداردهای 

بنیاد
انتخاب کادر مددکاری متخصص  -

هر  به  مددجو   20 حداکثر  اختصاص 
مددکار

و  همیاران  شما  از  ايران  بنیادکودک 
چنانچه  دارد  تقاضا  ارجمند  همراهان 
يا  انتقاد   ، پیشنهاد  طرح  اين  زمینه  در 
راهکاری در ذهن داريد يا تمايل داربد در 
داشته  معنوی  و  مادی  مشارکت  طرح  اين 
info@ ايمیل  با  مکاتبه  طريق  از  باشید، 

را  ما   ، تلفنی  تماس  يا  و    childf.org
فرمايید. مطلع 
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کاشان  بنیادکودک  دفتر 
در تابستان سال جاری با 
بزرگ  اردوی  برگزاری 4 
پربارتابستانه  تعطیالت 
خود  مددجويان  برای  را 
فراهم کرد.اردوی يکروزه 
باغ پرندگان شهر سرسبز 
قمصر همراه با 40 تن از 
مددجويان مقطع ابتدايی 
از  بعضی  و  راهنمايی  و 
خانواده های آنها در روز 
برگزار  تیرماه 1391   25
اردوی  شد.همچنین 
همراه  اصفهان  يکروزه 
مددجويان  از  تن   18 با 
راهنمايی  مقطع  دختر 
روز  در  دبیرستان  و 
برگزار   1391 تیر   29
شمال  اردوی  دو  شد.در 
آقای  دعوت  به  که  نیز 
خیر  ابريشمچی  احمد 
رئیس   و  کاشانی  بزرگ 
انجام شد،  ايراتل  شرکت 
در  و  دختران  از  نفر   90
از  نفر   43 دوم  اردوی 
داشتند.  حضور  پسران 
دفتر  مددکار  گفته  به 
اينکه  به  توجه  با  کاشان 
مددجويان  از  درصد   95
شرکت کننده در اين اردو، 
تابحال  را  کشور  شمال 
توان  می  بودند،  نديده 
يکی  شمال  اردوی  گفت 
سفرهای  زيباترين  از 
که  بود  شهری  برون 

برگزار شد. 

4 اردوی 
خاطره انگیز 

با حضور 
مددجویان
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برگزاری همایش با حضور استاد حلت
سمینار » از خرافه گرايی تا واقعیت و رسیدن به موفقیت« با حضور 
جناب آقای حلت ،  و با همکاری دفتر بنیادکودک تهران،در شهرری 
برگزار شد.در اين همايش بیش از 400 نفر از مددجويان دبیرستانی 
اين  در  است،  گفتنی  داشتند.  مادران جوان حضور  و  دانشجويان  و 

همايش از دانشجويان و دانش آموزان موفق نیز تقدير به عمل آمد. 

نقاشی های کودکان تهرانی به نمایش گذاشته شد
نقاشی های تعدادی از کودکان مددجوی تهرانی در دانشگاه تهران 
 24 روز  که  بادبادک  جشن  مراسم  درآمد.در  نمايش  معرض  به 
خرداد امسال برگزار شد، از نقاشی های کودکانی که توسط گروه 
برپا  نمايشگاهی  بودند،  ديده  آموزش  تهران  دانشگاه  در  بادبادک 

شد. اين نمايشگاه مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. 

10
ره 

شما
 - 

ک
ود

ه ک
رفا

یه 
یر

ه خ
سس

مو
ی 

خل
 دا

ریه
نش

47



سال گذشته بود که روزنامه دنیای اقتصاد خبری را با عنوان 
»دختر 5 ساله ای که کارگر ساختمان است« منتشر کرد . 
گزارش قصه دختر بچه ای را روايت می کرد که همراه پدرش در 
ساختمان های در حال ساخت ، در نقش يک کارگر ساختمانی 
،فعالیت می کرد. پدر گفته بود که منزل شان در »مامازن « است 
و چون کسی در خانه نیست که از دخترش نگهداری کند 
مجبور است تا او را به محل کار بیاورد و با توجه به مسیر شش 
ساعته رفت و برگشت او خسته و اذيت می شود. » به دلیل اينکه 
او  را روزها سر ساختمان مي آورم، پا به پاي من کار مي کند و 
فعالیت هاي سبکي همچون حمل  کیسه هاي مصالح ساختماني 
را انجام مي دهد. او چند روز پیش به خاطر گرد و خاک ناشی 

از گچ و سیمان مريض شده و يک شب تمام تب کرده است.«
و معصومیت  زيبايی  . چهره اش  دارد  نام  »يگانه«  دخترک 
عجیب و خیره کننده ای دارد. او نیز از خستگی مفرط  و  بیماری 
پدرش با خبرنگار صحبت کرده بود و اينکه دلش می خواهد تا 

به پدرش کمک کند تا او کمتر احساس ناراحتی کند.
طبیعی ست که حضور توامان سوژه ء کارکردن دختر بچهء کم 
سن و سال و نیز چهره دوست داشتنی يگانه باعث می شود 
تا خبر به سرعت در فضای مجازی منتشر شود و احساس 
مخاطبان را درگیر خود کند. فردای انتشار خبرهم ، تلفن های 
خبرگزاری ها و روزنامه دنیای اقتصاد بطور مداوم پاسخگوی 
هموطنانی بود که می خواستند به زعم خودشان کمکی برای 
يگانه و پدرش باشند. در اين میان با بنیادکودک هم تماس های 
زيادی گرفته می شود. آقای مازيار میری)کارگردان سینما( و 
خانم هانیه توسلی )بازيگر سینما و تئاتر( هم  درخواست 
می کنند تا بنیاد پیگیر اين موضوع باشد و ابراز تمايل می کنند 
از  پس  کنند.  کمک  يگانه  به  بتوانند  بنیاد  همکاری  با  تا 
پیگیری ها و تماس های متعدد ، با  همکاری خانم توسلی ، 
يگانه و پدرش به دفتر مرکزی بنیادکودک می آيند . مراحل 
حمايت از يگانه توسط بنیاد کودک آغاز می شود. مددکاران 
بنیاد کودک برای بررسی صحت مطالب عنوان شده، به محل 
کار پدر يگانه می روند و با او صحبت می کنند. و پس از انجام 
بررسی ها برای يگانه پرونده ای تشکیل می شود... حاال يگانه 
هم به جمع کودکانی پیوسته است که می خواهند با تالش 
خودشان و حمايت بنیاد با آرامش و موفقیت ادامه تحصیل 

بدهند و آينده شان را بسازند.
يگانه امسال در کالس اول ثبت نام کرده است. او و پدرش 
ارتباط مداومی با دفتر بنیاد کودک تهران دارند.  خانم اسماعیلی 
مددکار و مسئول دفتر بنیادکودک تهران ، می گويد: يگانه در 
همان ديدار اولمان با او، ما را شگفت زده کرد ! وی معتقد است 
که يگانه نه تنها از ضريب هوشی بااليی برخوردارست، بلکه با 
وجود اينکه از داشتن مادر محروم بوده ، از نظر هوش هیجانی 
نسبت به هم سن و ساالنش در وضعیت باالتری قرار دارد و 

فراتر از انتظار گروه سنی اش رفتار می کند.
همه ما امیدواريم  يگانه که حاال زندگی اش کمی آرامتر شده 
و با خیال راحت می تواند درس بخواند و نگرانی کمتری داشته 
باشد، روزی به رويای امروزش که مانند خیلی از همسن و 
سال هايش »پزشک شدن« است، دست پیدا کند. رويايی که 
هرچند يگانه برای رسیدن آن بايد راه طوالنی را طی کند اما 

نشانه هايی هست که می تواند تحقق آن را در دسترس ببیند.

قصه یگانه...
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را  خودتان  لطفا  عزیز،  استیون   
معرفی کنید.

 من استیون انگالند مسئول قسمت بازاريابی 
و  در بخش IT  در دفتر مرکزی بنیاد کودک 

امريکا همکاری می کنم. 
چه مدت است که در بنیادکودک   

مشغول به کار هستید؟
بکار  مشغول  که  است  يکسال  مدت  من 
هستم.وبسیار خوشحالم که با جمع همکاران 

صمیمی اين مرکز همکاری میکنم
 تابحال با مؤسسات خیریه دیگری 

هم کار کرده اید؟ 
غیر  موسسه  در  کار  که  است  اول  بار  اين 
انتفاعی را تجربه میکنم و خوشحالم که برای 

دلیل خوبی کار میکنم.  
کودک  بنیاد  کار  روش  شما  بنظر   
تاثیری در حفظ رابطه هموطنان مقیم 

امریکا با ایرانیان داخل کشور دارد؟
کمک  سازمان  اين  خدمات   من  اعتقاد  به 
بسیاری در ايجاد ارتباط اين دو کشور داشته 
ايران  با  روابط  بهبود  به  کمک  با  ما  است. 
که  می دهیم  نشان  امريکايی  ها  به  و  نموده 
ايران دشمن نیست و کودکان و دانش آموزان 
ايران هستند که همانند ساير  نیازمندی در 
نقاط جهان احتیاج به کمک دارند. خانواده 
کشور  دو  اختالفات  بعلت  بسیاری  های 
تحت فشار هستند و بنیاد کودک از معدود 
سازمانهائی است که شجاعانه در اين راه گام 

برمیدارد. 
مثل  مؤسسه ای  در  کردن  کار   
کمک  برای  درآن  که  بنیادکودک 

نیازمند  دانش آموزان  و  کودکان  به 
با  تفاوتی  چه  می شود  برداشته  قدم 

مؤسسات دیگر دارد؟ 
اعتقاد  و  عشق  با  کودک   بنیاد  همکاران   
از  ما  اشاره شد  که  همانطور  و  کارمی کنند، 
معدود سازمانهای خیريه هستیم که با وجود 
وجود  که  ای  عديده  مشکالت  و  معضالت 
دارد همچنان کمک رسانی را بصورت ارسال 

مواد غذائی به ايران را انجام میدهیم. 
به کودکان،  برای کمک  بنظر شما   
توجه  مورد  باید  آنها  مذهب  یا  ملیت 
قرار گیرد؟ یا اینکه دیدگاه فراملیتی 

بنیادکودک را تایید می کنید؟
 به اعتقاد من در امر کمک رسانی ارتباطی 
بنیاد  ندارد.  مذهبی  و  اقلیتی  تفاوتهای  با 
ملیت  و  دين  تمايز  به  توجه  بدون  کودک 
پیش  به  مستدام  انساندوستانه  امر  اين  در 

میرود. 
دوستان  برای  را  بنیادکودک   
معرفی  چطور  خودتان  آشنایان  و 

می کنید؟
آنها می گويم که چقدر کار کردن در  به  من 
است.آنها  خوب  احساسات  از  پر  سازمان  اين 
می توانند ببینند که من چقدر از کارکردن در 
بنیاد لذت مي برم و هرروز يک دستاورد متفاوت 
برای من دارد. فکر می کنم از زمانی که من در 
يک سازمان غیرانتفاعی کار می کنم دوستان 
مؤسسات  اين گونه  سمت  به  نیز  خانواده ام  و 
آمده اند و می دانند که می توانند تغییرات مثبتی 

در جهان ايجاد کنند . 
آشنایان  و  دوستان  میان  در   

بنیادکودک  به  کسی  شما  امریکایی 
او  واکنش  بله،  )اگر  است؟  پیوسته 

چگونه بوده؟
دوستان امريکائی من خدمات بنیاد کودک را 
ارج می نهند ولی هنوز به ما ملحق نشده اند. 
بنظر شما اين درست است که روابط دولت ها 

روی کار مؤسسات غیردولتی تاثیر بگذارد؟
البته که خیر. حقیقتاً خجالت آور است که 
مسائل  علت  به  جهان  سراسر  در  کودکان 
مهری  بی   مورد  دولت ها  سوی  از  سیاسی 
انتفاعی  غیر  سازمانهای  بگیرند.حضور  قرار 
در عرصه جهانی  برای کمک رسانی می باشد 
که هم اکنون به واسطه مسائل سیاسی دچار 

مشکل گرديده است.
 تا چه حد با زبان و فرهنگ ایرانی 
بنیادکودک  در  کار  دارید؟  آشنایی 
کرده  شما  به  زمینه  این  در  کمکی 

است؟
همکاران ايرانی ، آمريکايی ما در بنیاد کودک 
من  به  دارند  تمايل  عالقه  و  خوشرويی  با 
ايرانیان  سنن  و  فرهنگ  بدهند.  ياد  فارسی 
برايم بسیار جالب و شنیدنی است. غذاهای 
ايرانی  بسیار لذيذ است و من تابحال نخورده 
بودم. چندين بار با همکاران به رستورانهای 
ايرانی  رفته ام همه غذاهای ايرانی  را چشیده 
ام،می توانم بگويم که غذای مورد عالقه من 

چلو کباب با ماست و خیار است. 
 حرف آخر؟ 

با تشکر از وقتی که من اختصاص داديد که 
تجربیات شیرينم را با بنیاد کودک به اطالع 

شما نیز برسانم. 

کودکان نباید بدلیل مسائل 
سیاسی مورد بی مهری 
دولت ها قرار بگیرند

مصاحبه با کارمند امریکایی دفتر بنیادکودک امریکا

10
ره 

شما
 - 

ک
ود

ه ک
رفا

یه 
یر

ه خ
سس

مو
ی 

خل
 دا

ریه
نش

49



آدرس و مشخصات دفاتر مستقل بنیادکودک 
در خارج از کشور

• USA
1220 SW. Morrison Street, Suite 500
Portland, OR 97207-0463
P.O.Box 463
Phone: 503-698-4084 Fax: 503-297-1546
Email: cfmain@childfoundation.org

• Swiss
Hirschparkweg 7 4800 Zofingen CH 
Phone: 0041 62 751 4078 
Fax: 0041 62 752 7078
Email: info@emdad-kudak.ch

• UAE
No.11, Building 4, International 
Humaniterian city, Dubai, UAE
P.O.Box: 123525 
Mob: 00971 50 9566522 Fax: 00971 4 
8821898
Email: info.uae@childf.com

• Deutschland
Quettingerstr. 178 D-51381 Leverkusen 
Tel.: +49-2171-9135997 Fax: +49-2171-
9135998
Email: info@bonyadekudak.de 
www.bonyadekudak.de 

• UK
55 Holly Royde Close, Manchester, 
Didsbury, M20 3HR
Phone: 07971 845 529
Email: info@childfoundation.co.uk    
www.childfoundation.co.uk

آدرس و مشخصات دفاتر مؤسسه خیریه رفاه 
کودک در ایران

• دفتر مرکزي ایران 
تهران، خیابان خرمشهر، خیابان گلشن، کوچه گلزار، پالک 

   20
تلفن : 88502182-4 
فاکس : 88764771 

Email : info@childf.com

• دفتر اردبیل 
اردبیل، میدان ارتش، روبروي اداره آب و فاضالب، طبقه 

دوم نمايشگاه لوکس، پالک 635 
تلفن : 0451-7718706 

فاکس : 0451-7724959 
Email : ardebil@childf.com

• دفتر ارومیه 
ارومیه، شهرک فرهنگیان، جنب بیمارستان امید

تلفن : 0441-3847272 
فاکس : 0441-3824447 

Email : urmia@childf.com

• دفتر اصفهان 
شهید  کوچه  نبش  سرلت،  کوچه  دولت،  دروازه  اصفهان، 

امامی، پالک 122 
تلفن : 0311-2353006-7
فاکس : 0311-2331008 

Email : esfahan@childf.com

• دفتر ایالم
اول،  طبقه  سوگند،  مجتمع  سمندری،  خیابان   ، ايالم 

واحد6
تلفن : 3382162-0841

Email:ilam@childf.com

• دفتر آمل 
آژانس  ،جنب   19 انديشه  بهشتی،  شهید  خیابان  آمل، 

شهروند
تلفن : 0121-2151391 
فاکس : 0121-2259138

Email : amol@childf.com

• دفتر بروجرد 
بروجرد، خیابان شهدا، چهارراه حافظ، کوچه شهیدموسوی، 

پالک 1، طبقه دوم شمالي
صندوق پستي : 579 

تلفن : 0662-2608003-4
فاکس :0662-2628979 

Email : boroujerd@childf.com
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• دفتر بم 
 بم، میدان عدالت، ابتدای خیابان زيد، کوچه شهدای 18

تلفن : 0344-2310830 
فاکس : 0344-2314349 

Email : bam@childf.com

• دفتر تبریز 
شهید  کوی  آزادی  و  پاستور  بین  جنوبی  قطران  خیابان 

صمد حدادی پالک 1
تلفن : 0411-4787167

Email : tabriz@childf.com

• دفتر تهران 
چهارراه از  بعد  ولیعصر،  آهن،خیابان  راه   میدان 
ساختمان پارسا،پالک190،  بیمارستان   مختاری،جنب 

 .بهار، طبقه اول
تلفن : 55368373-4 
فاکس : 55396131 

Email : tehran@childf.com

• دفتر داراب 
داراب -خیابان سلمان فارسی - کوچه جنب بانک توسعه 

و تعاون کانون فرهنگیان بازنشسته 
تلفکس : 0732-6239395

Email:darab@childf.com

• دفتر زابل 
زابل، ده متري – روبروي اداره آگاهي – ساختمان چهارم 

– طبقه اول سمت راست 
تلفکس : 0542-2221062 

Email : zabol@childf.com

• دفتر شیراز 
تیر(،  هفت  )خیابان  سعدی  سینما  متری  بیست  شیراز، 
جنب بانک صادرات دفتر هفت تیر ، طبقه سوم ، واحد 12 

تلفن : 0711-2318738 . 0711-2319763
Email :Shiraz@childf.com

• دفتر کرج 
ابوذر شمالی -  ابوذر -  کرج - خیابان مطهری - خیابان 

سمت راست پالک27 
تلفکس : 026-34455873 

Email : karaj@childf.com

• دفتر کرمانشاه 
کرمانشاه، خیابان سنگر، ساختمان پزشکان اجاللیه، طبقه 

چهارم، واحد 9 
تلفن : 0831-7296215 . 0831-7296216 

فاکس : 0831-7296217 
Email : kermanshah@childf.com

• دفتر مشهد 
ساختمان  میالد،  خیابان  روبروی   ، سجاد  بلوار  مشهد، 

پزشکان66،طبقه چهارم ، واحد17
تلفن : 0511-7764043-44 

فاکس : 0511-7640778
Email : mashhad@childf.com

• دفتر رشت
رشت ، گلباغ نماز ، ساختمان مهر آئین ، طبقه 2 

تلفن:0131-7757837
Email:rasht@childf.com

• دفتر یاسوج
میدان معلم، پارک واليت، جنب شورای شهر ياسوج

تلفن : 0741-3385926
Email:yasoj@childf.com

• دفتر کاشان 
کاشان، خیابان بهشتی، روبروی سپاه، پشت بیمارستان شبیه 

خانی، کوچه قدمگاه 12 )شهید رجايی سابق(، پالک 74
تلفن : 0361-4469898 

فاکس : 0361-4469899 
Email : kashan@childf.com

روش های پرداخت کمک:
- پرداخت آنالین از طریق مراجعه به وب سایت 

www.childf.org
از طریق دستگاه های     به کارت  -انتقال کارت 

ATM
شماره کارت 6037-9910-7771-1830

***
واریز نقدی به یکی از شماره حساب های: 

بانک ملی ، حساب سیبا 0100551678001 
بانک تجارت 37219762 

بانک سامان 8058109608381 
بانک پارسیان 0200959239001 

بانک پاسارگاد 3208100100330501
بانک صادرات 0208791929005 

بنام مؤسسه خیریه رفاه کودک
های  بانک  از  یکی  خودپردازهای  به  مراجعه 

ملی، صادرات و کشاورزی 
کلیه خودپردازهای بانک های فوق ، در منوی 
به  کمک  گزینه  خیریه«  مؤسسات  به  »کمک 

بنیادکودک را دارا هستند.
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آمار مددجویان جذب شده بنیادکودک ایران تا پایان 
آذرماه سال 1391

تعداد مددجوی جدیدماه

54فروردین
184اردیبهشت
176خرداد
129تیر
133مرداد
148شهریور
101مهر
234آبان
266آذر

همچنین در سال جاری 163 نفر از مددجويان تحت حمايت بنیادکودک ايران در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذيرفته شده اند. در اين میان می توان به دانشگاه های 
تهران ، صنعتی امیرکبیر،اصفهان، دانشگاه سراسری شیراز ، بم ، تبريز ، مشهد ، ارومیه 
، بیرجند ،علوم پزشکی کاشان ، الزهراء اشاره کرد . همچنین شش نفر از دانشجويان 
بنیاد، در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی، شهید 

بهشتی تهران، دانشگاه سراسری بیرجند ، کاشان ، اصفهان و زاهدان  پذيرفته شده اند.
گزارش مالی و حسابرسی

چگونگی روند مالی و حسابداری و نیز میزان شفافیت آنها در موسسات خیريه ،يکی 
از دغدغه های همیشگی افرادی ست که در اين امور مشارکت دارند. و البته اين حق 
طبیعی افرادست تا از چگونگی هزينه شدن کمک هاشان مطلع باشند و گزارشی از آن 
در اختیار داشته باشند. بنیادکودک ايران از زمان آغاز فعالیت های خود به شفافیت 
مالی و حسابرسی های منظم اعتقاد راسخ داشته و  انجام بهینه آنها را بصورت دقیق 
بنیان نهاده است. به گونه ای که می توان گفت بنیادکودک ايران در زمره نخستین 
موسسات خیريه ايرانی ست که کلیه دارايی ها و حسابهای آن از سال 1380 تاکنون 
مورد حسابرسی موسسات معتبر و حسابرسان قسم خورده قرار دارد . کلیه کمک های 
اهدايی به بنیادکودک ايران ، بدون توجه به کمیت آنها ، شامل گزارش دهی دقیق بوده 
و سوابق اين موارد،  جهت هرگونه پاسخگويی، به مدت ده سال در بانک های اطالعاتی 

مؤسسه محفوظ خواهد بود.
گزارش سالیانه حسابرسی بنیاد کودک ايران در سال مالی منتهی به 10 خرداد1391 
)May 31-2012( ، همانند سالهای گذشته توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات 
مديريت آرمون گستران پیشگام ) حسابداران رسمی( ، انجام شده و خالصه نتايج  آن 
به شرح زير ارائه می شود. ضمناً ، جزيیات گزارش به دو زبان فارسی و انگلیسی بر روی 

وب سايت بنیادکودک به نشانی www.childf.org  قابل مشاهده است.  

طبق روال سالهای پیشین، در اين شماره نیزبه ارائه گزارش 
عملکرد بنیادکودک ايران در زمینه حمايت از دانش آموزان 
آمار  قالب  در   ، همیاران  جذب  نیز  و  نیازمند  مستعد 
می پردازيم . با توجه به رشد و توسعه کمی و کیفی فعالیت ها 
و خدمات بنیادکودک ، مايلیم با افتخار به اطالع برسانیم که 
از ابتدای سال 1391 تا کنون ) دی ماه 1391( 3456  نفر 
از هموطنانمان به جمع همیاران بنیادکودک پیوسته اند. 
که اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش 
 8349 حاضر  حال  در  می دهد.  نشان  را  درصدی  هفتاد 
نفر از هموطنان نیکوکارمان در ايران  عضو خانواده بزرگ 
بنیادکودک هستند. اين مهم عالوه بر اينکه نشان دهنده 
حسن اعتماد هموطنان گرامی نسبت به بنیادکودک است، 
مسئولیت همه اعضای خانواده بزرگ بنیاد کودک را سنگین 
و سنگین تر مي کند. پاسخگويی و  تالش برای حفظ و 
افزايش میزان اعتماد و ياری رسانی رسالتی ست که همه 
اعضاء بنیادکودک خود را ملزم به پايبندی به آن می دانند. 

از سوی ديگر، با توجه به آمار دانش آموزان نیازمند در حال 
ترک  معرض  در  لحظه  هر  که  کشور  سراسر  در  تحصیل 
تحصیل قرار دارند، بنیادکودک ايران تالش های خود را در 
جهت افزايش تعداد دانش آموزان تحت حمايت، معطوف کرده 
است.  نگاهی گذرا به آمار تعداد افرادی که از ابتدای سال 
1391 وارد چرخه حمايتی بنیادکودک شده اند، تايیدی بر 
اين تالش هاست. در حال حاضر 5325 مددجو تحت حمايت 
بنیادکودک قرار دارند. جدول زير تعداد اين مددجويان جديد 

بنیادکودک به تفکیک هرماه را نشان می دهد:
مجموعه پرداخت های بنیاد کودک

در سال مالی منتهی به 31 می 2012

48.161.012.448پرداخت به مددجويان پسر

33.467.822.210پرداخت به مددجويان دختر

281.124.000پرداخت جهت دارو و درمان

1.732.600.788پرداخت خوراک و پوشاک

13.160.000پرداخت به کودکان پناهنده اتباع خارجی

752.858.676پرداخت های فرهنگی و تفريحی برای مددجويان

1.751.934.721پرداخت اضطراری

275.800.570ساير پرداختهای مرتبط با امور خیريه

86.436.313.413جمع

4.195.475.897هزينه اداری، تشکیالتی و مددکاری

90.631.789.310جمع کل

از نگاه  آمار و اعداد

گزارشی کوتاه از عملکرد بنیادکودک ایران در سال گذشته
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According to this institute opinion, the mentioned financial 
statements shows that the financial situation of the Charitable 
Institute of the Child Foundation on and also, the results of 
operations and cash flows for the year which ends to the 
mentioned date, are appropriate and desirable, to the all aspects 
of importance, according to the all financial standards. Also, 
the all payments of the Child Foundation which have been paid 
from the aid and help received from the dear benefactors, have 
nearly doubled in comparison with the last year. This advantage 
according to the all economical situations and the all obstacles 
and embargos which exist nowadays on the way of the providing 
of the expenses of the NGOs and non-governmental institutions, 
can show us that how successful and capable the Child 
Foundation has been in the management of this organization, the 
all expenses and also the attraction of people`s trust in order to 
help the poor children. 
Undoubtedly, the all of these successes and advantages owe to 
the kind and warm human beings` hearts which are just beating 
for the Child Foundation and the needy studious children of our 
country.

 Number of Child Foundation
 new sponsored students till

December 2012

Month Number of
new children

March54

May184

June176

July129

August133

September148

October101

November234

December266

Child Foundation total payments
In fiscal year ending to may 31st 2012

Payments to Male sponsored students 48,161,012,448

Payments to Female sponsored 
students 33,467,822,210

Medicine and curing payments 281,124,000

Food and clothes payments 1,732,600,788

Payments to refugee children 13,160,000

Extra payments to sponsored children 752,858,676

Emergency payments 1,751,934,721

Other payments concerning charitable 
affairs 275,800,570

Total 86,436,313,413

Administrative organizational and 
Social Working expenses 4,195,475,897

Total 90,631,789,310

Child Foundation Activities by 
numbers and statistics

Annual Auditing Report:
Like the past years, the Child 
Foundation was audited again in 
the fiscal year which ends to May 
2012 by the Institute of the Audit 
and Management Services of the 
Pioneers of Armoongostaran . This 
institute has checked and audited the 
all bank accounts, financial offices 
and assets of the Child Foundation. 
Consequently, it can be reported as 
follows :

We would like to inform you that Iran 
Child Foundation is still a pioneer 
in sponsoring needy but talented 
children. There are 5325 students 
under cover of Child foundation aids 
now. In the following table you can 
find the number of Child Foundation 
new sponsored children:
Since March 2012 to now, 3456 
sponsors joined Child Foundation. 
We really appreciate their kindness 
and supports. The number of Iran 
Child Foundation sponsors are 8349. 
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note all the suggestions or criticisms 
in the youth committee’s MOM book 
and the results of the same will be 
announced to the participants of the 
first monthly session which is held 
on each month’s first Sunday at the 
presence of the Child Foundation’s 
employees and authorities to be used 
by others or even other volunteers 
in the upcoming programs. I said 
other volunteers because most of the 
members of the youth committee do 
not cooperate with us continuously 
and if the new volunteers do not 
have anything to use from the past 
experiences, all tasks will become a 
trial and error task.

How much could your activities 
contribute to the progress of 
building a residential center 
for Urmia’s cancer-diagnosed 
children?

As of the first date this project started in 
September 2012, the youth committee 
members were present to help hold 
the ceremony. Also after that, we both 
held and took part in several highly-
received exhibitions to disseminate 
the respective information in this 
regard. We also held charity fairs, 
Golrizan1 ceremonies and several 
other events to collect money for the 
mentioned center.

Could you please be more specific 
about some of the tasks done by 
you and your colleagues in the 
volunteer section of the youth 
committee of Urmia’s Child 
Foundation office?

One of our tasks is to provide scientific 
and educational help to the children 
member to the Child Foundation, by 
holding training courses. Recently 
we could also help a 16-year old girl 
to send her invention to the Kharazmi 
Festival. Another example is holding 
the Golrizan ceremony every year 
during the International Children’s 
Week. This October as well, we hosted 
some 2000 guests for four days in 
a ceremony where we had various 
musical and comedy programs, 
theatres, etc. Usually the Iranian artists 
and famous characters also take part 
in our Golrizan ceremonies. Last year, 
Ms. Haniyeh Tavasoli and Mr. Saber 
1 Golrizan is a ceremony in which volunteer 
people provide money for an event or a person.

Abar and this year, Ms. Mehraveh 
Sharifi Nia and Mr. Ali Kiani as 
well as Saeed Ma’rouf – our famous 
Urmian volleyball player (also one 
of the world’s best players) added an 
extra excitement to our ceremony by 
their presence. We also take part in 
most of the well-received exhibitions 
held in Urmia Permanent International 
Fairground and introduce our activities 
to the visitors.

Are volunteer activities in the 
Child Foundation different from 
those of other charities?

Yes, they are totally different. In 
the Child Foundation the volunteer 
activities are done according to 
certain plans and special supervision 
which is the main difference between 
our institute and other charities. 
Moreover, we all work in a friendly 
environment and therefore, when 
you visit the Child Foundation for 
the first time, the first thing you feel 
is the sense of trust and positive 
energy. After a short time, you’ll 
know that everything is ran smoothly 
in this foundation and jobs are done 
according to certain plans and there 
are standards to follow and still you 
are sure you’re working with one the 
best charity organizations.

What do you think are an 
organization’s responsibilities 
towards its volunteers?

The organization should identify its 
volunteers’ needs and abilities and 
then plan for and manage them. One 
of the main concerns of the volunteers 
is an environment in which they can 
act in the best possible way so that 
their actions and efforts have the 
most efficiency. Any task is done in 
one way or another ultimately, but 
one should consider whether it was 
worth that much time and energy and 
cost or not, maybe it could be done 
with much lesser time and expense. 
Therefore, having the job done is 
not merely the important thing, 
efficiency is also crucial. Moreover, 
the organizations must refuse to 
accept people who want to join them 
just to spend their time. These people 
would act as a drawback to the whole 
volunteering team.

Had these activities have any role 

in your personal life?
When I look back at my life during 
these years of cooperating with 
the Child Foundation, I see many 
changes. Other than gaining a better 
view towards my society, I could 
be a more successful person in my 
social relations and achieved many 
other successes which are all results 
of my volunteer role in the Child 
Foundation.

What measures should be taken 
to maintain the volunteering 
personnel?

Since the volunteers simply cooperate 
with organization according to their 
own plans and interests and do not 
expect any financial compensations, 
having a proper environment to work 
in would just be so important to 
them. So the organizations can focus 
on creating appropriate, friendly 
atmospheres in which they can 
maintain a valuable asset called the 
volunteering team.

How do you see the future of the 
Child Foundation’s volunteer 
section?

The Urmia branch of Child 
Foundation has succeeded in 
creating the ideal environment for its 
volunteers, I believe. The sense of trust 
and creating a friendly atmosphere 
among the volunteers while acting 
according to certain regulations 
and also respecting the volunteers’ 
ideas and needs and the increasing 
success and developments of the 
Child Foundation does attract more 
volunteers. However, maintaining 
them is still difficult sometimes and 
we always ask the new members to 
review our “Managing the Volunteer 
Resources” and “The Principles of 
Doing Group Tasks” brochures. 
Any last words?
Evidently, joining the Child 
Foundation in the best years of my life 
has been an important event which I 
hope I can carry on with. I’d like to 
thank Ms. Chegini, the respectable 
Office Administrator of Urmia branch 
whom I have always looked up at as 
my role model. And in the end I want 
to say well done to all the members 
of the great Child Foundation family 
and wish them more success. 
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How did you get familiar with 
the Child Foundation?

The Child Foundation is a well-known 
and popular institute in Urmia and you 
can rarely find a person who doesn’t 
know it. Therefore, I already was 
acquainted with the institute before 
starting to cooperate with them. But 
my serious cooperation with them 
started when one of my friends 
introduced me to the foundation.

What were the advantages of this 
voluntary cooperation for you?

I felt being helpful when working 
with the foundation. If a person has 
a precise and vast view of the society, 
the opportunities to grow and succeed 
will be easily provided to him by 
accepting some risks. During the 
past few years, I could experience the 
feeling of success when cooperating 
with the Child Foundation and it 
just gave me a better feeling towards 
myself and the world around me 
and gave me hope to succeed in my 
upcoming plans.

What is your definition 
of “volunteer” and what 
professional and personal 
characteristics should a volunteer 

have, you believe?
I think a volunteer is an individual 
who helps an organization reach its 
goals, without financial expectations. 
To me, the major difference between a 
volunteer and a normal employee is the 
money they later receive. Moreover, 
the volunteer tasks are freely done 
and should be in favor of the society. 
This could have a spiritual reward for 
the volunteering person. Since the 
people volunteering to be members 
of the youth committee of the Child 
Foundation, are the foundation’s 
representatives, they need to be chosen 
with precise consideration so that 
the person’s personal characteristics 
correspond with the foundation’s 
values. Ms. Chegini, the office 
administrator of the Child Foundation 
(Urmia branch) always says: remember 
that as volunteers, you are the reflection 
of what the Child Foundation is…
The volunteering person should 
remain loyal to the moral principles 
and the rules and regulations as well 
as serious order and discipline in the 
tasks handed over to him and provide 
his reports on a regular basis because 
working as a volunteer doesn’t mean 

working as you wish…
How are the volunteer tasks 
handled in Urmia Child 
Foundation?

All tasks are done in a committee 
called the youth committee which 
has 450 members who are mostly 
university students. Many of them 
are not from Urmia and live in 
dormitories. The youth committee 
includes several sections and people 
are working in them given their 
experiences and abilities.
To do the tasks, first its type is 
determined in the committee’s monthly 
sessions and the related information is 
sent to the office administrator. Then 
it will be completed according to her 
comments and it will be scheduled 
and the related tasks are prepared 
in detail. After the final approval 
and obtaining the permits from the 
respective authorities, the plan is 
returned to the youth committee and 
it is re-scheduled. The administrators 
of each section are selected and the 
job description of them and their 
team members are set and eventually 
the plan is done. Once finished, an 
analysis and review session is held to 

The Youth Committee of Child Foundation Urmia branch 
Administrator:

I’ve experienced the 
feeling of being helpful, 
when working in the 
Child Foundation
Mohammad Rahmani, 20 years old, majoring in Electronics 
has recently accepted to administer the Child Foundation youth 
committee branch in Urmia. He is the gold medal winner of 2012 
International Inventions Competitions, the gold medal winner of 
Asia’s Youngest Inventor and Iran’s Top Researcher in year 2011 and 
he has registered 8 inventions under his name. As he puts it, his life 
has undergone many revolutionary changes ever since he started to 
cooperate with the Child Foundation and he could gain lots of great 
successes in his life. Below you can read our interview with him:
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“You can go to High School and 
continue your education” this sentence 
might sound normal or even odd to 
many of us, but it gave Robabeh a 
real shock! She passed the third year 
of Guidance School with great scores 
but could not continue her education. 
Neither could her brothers or sister. She 
hasn’t forgotten how her older sister 
was deprived of this facility in spite 
of all her efforts, but Robabeh did not 
have a fate similar to her sister and no 
miracles happened. However, she still 
calls it the “Miracle Day” and although 
today she is in a valuable social position, 
she talks about that day with utmost 
excitement. “I’ve finished the third 
grade of Guidance School with perfect 
scores and I really wished I could go 
on to the High School. I knew that my 
father could not afford to send me to 
school and I was all hopeless when one 
day Ms. Zare’ came to our house and 
told me I was awarded a scholarship by 
the Child Foundation and I can continue 
my educations in High School. I was 
shocked! This was a miracle! I couldn’t 
believe my ears!”

Because of her talents and outstanding 
scores, Robabeh was nominated to 
the Child Foundation by a charity 
organization for continuing her 
educations. As she puts it, this whole story 
was a miracle to her because although 
she knew the charity organizations 
helped the families in many ways, she 
didn’t know that there is an organization 
that supports the children’s education 
and makes it possible for them to 
continue their education and not stay 
behind their peers. She says: “when I 
was truly hopeless, Ms. Zare’ planted a 
thousand seeds of hope in my heart”. 
Today, Robabeh is a lawyer and she 
seems to be walking on the clouds 
when she can go to her office in central 

Adrebil every morning. She loves her 
life and job and no amount of work is 
considered “too much” for her, she just 
moves on with full energy.

The support of the Child Foundation 
continued and our young Robabeh 
managed to finish High School 
successfully in 2005 and was accepted 
in Ardebil university, in the field of Law 
the same year she finished High School. 
After graduating in 2009, she also 
succeeded in passing the Attorney test 
and after 2 years of internship, she gains 
her very own work permit in December 
2011. Now it was time for her to take 
bigger steps and the Child Foundation 
was always supporting her in all these 
years. Apparently finding an office was 
impossible for her but once again the 
Child Foundation paved the way for her. 
Now it’s a couple of months that she’s 
working in her office and this is how 
she tells the story: “when I finished my 
internship, Ms. Zare’ – who was still 
following up my case from the Child 
Foundation – asked me about my plans 
for an office and I told her I’m going 
to need a loan to be able to rent a small 
office and she said she’ll talk to the 
Board of Trustees and let me know of 
the results”.

As Robabeh mentions, the Child 
Foundation representative surprises 
her with unexpected news, she goes 
on: “they called me and said a person 
called Mr. Jafar Zadeh Moghadam has 
volunteered to let me use one of his 
offices until I can find a place myself. 
I’m truly thankful to this person and will 
never forget his big help to me. Both me 
and all my family were delighted to hear 
this news“.

Like other children who could enjoy this 
humanitarian support, Robabeh has her 

own dreams. This 25-year old young 
lady now is proud to be one of the Child 
Foundation’s sponsors herself. She 
explains: “I’d like to compensate for all 
the supports that the Child Foundation 
provided to me. I’d really like to save 
a child like myself from poverty and 
I’ve decided to support a child in near 
future to help him/her grow in a better 
condition and get closer to success step 
by step”.

This young Ardebili lady owes her 
successful education and social position 
to the Child Foundation and says: “I 
couldn’t draw this valuable picture of 
myself in the society without the helps 
of the Child Foundation. I believe that 
supporting the children’s education is 
a necessity because then they can be 
better people for their families and their 
society”.

Robabeh adds that many families and 
children are the victims of poverty and 
are therefore deprived of education 
which is one of the primary rights of all 
human beings. This young lawyer not 
only accepts to work for free in some 
cases to help the poor families but also 
nominates children in need to the Child 
Foundation and is happy to be helpful. 
She believes that these children should 
be identified and she’s completely 
positive that the Child Foundation is 
already doing so.

Robabeh finishes with this fact that 
during all these years her heart was 
strengthened by the Child Foundation 
and she was full of hope because of all 
her family’s supportive helps.

*Minoo Galleh

Simple words 
which are 
miracles to us!
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Dear Steven,Please introduce 
yourself.

My name is Steven Englund. I am 
the Marketing Specialist at the Child 
Foundation USA office in Portland, 
OR. I also help with many IT related 
projects.

How long have you worked with 
CF?

I have worked here for one year and 
thank you to my wonderful coworkers, 
I have enjoyed every day. The 
teamwork at this office is wonderful..  

Have you ever worked with other 
charities?

This is my first time working for a non-
profit. At first I did not know what to 
expect but I realized I enjoy working 
for a good cause.

Do you think CF performance 
could affect the relation between 
Iranian Americans and Iranian 
residents?

I believe our organization already 
has helped the relationship between 
the two countries. We are helping 
to humanize Iran. We are helping to 
show Americans that Iran is not the 
enemy, but in actuality they have 
many citizens who need help, just like 
the rest of the world. There arefamilies 
in Iran who had nothing to do with 
the bad relationship between our two 
countries. They should not have to 
suffer and Child Foundation is one of 
the few brave companies who want to 

help.  
CF is assisting students. As a 
staff working in CF, what do you 
think makes CF different than 
other charities?

Our staff is all very passionate about 
what we do and this shows in our 
work. As I stated before, we are one 
of the few organizations who can 
send food to the children of Iran. We 
have to go through many daily (and 
reoccurring) obstacles to accomplish 
this but it is always worthwhile. 

Do you think religion or 
nationality are related elements? 
Or you believe the Cf policy 
of remaining a non-religion 
organization?

I do believe Child Foundation is 
non-religious and non-political. We 
are here to help children, who know 
nothing of these issues. We are trying 
to give them a fair chance, of their 
nationality or religion.

How do you represent CF to your 
friends and family?

I tell them about the work we do 
here and how passionate everyone 
is at this organization. They can see 
that I enjoy working here since the 
work is fulfilling and every day holds 
something different. I think since I 
have started working for a non-profit 
that many of my family and friends 
have become with other non-profits. 
They see my happiness here and know 

that they too can make positive change 
in the world.

Did your American friends join 
CF?If yes , What they think about 
CF, how was their reaction?

So far, none of my friends have joined 
Child Foundation but I know that all 
of them appreciate the work that I do 
for this cause.

Do you believe the political issues 
between governments should 
affect NGO’s activities?

Of course not! It is a shame that there 
are starving children all over the 
world, who are lacking the support of 
the United States government because 
of bad politics. NGOs exist to help 
people, yet we have to work twice as 
hard to accomplish this because of the 
many political barriers.

How much you know about Iranian 
culture and language? Do you think 
working in CF was helpful?

There are a few Iranian-Americans 
who work here and they are always 
more than happy to teach me about 
the culture of Iran. I enjoy hearing 
about the celebrations and holidays. I 
definitely enjoy eating food that I have 
never tried before. They took me to a 
Persian buffet and I ate many plates of 
delicious food! Kebab with cucumber 
sauce was my favorite.

Last statement?
Thank you for taking the time to 
interview me and share my thoughts!

A short gap with Steven Englund, USA 
Child Foundation American staff

 It is a shame that there are 
starving children all over the 
world, who are lacking the 
support of the United States 
government because of bad 
politics
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of the characters should be famous and 
how many normal people.” Based on 
the teaser we already saw, Mr. Dehbashi 
believed we should start from “not 
helping” and conclude in helping. It truly 
was an ambitious idea! But the presence 
of a professional and enthusiastic team 
gave us a big hope.” Now it was time 
to find characters whom we could rely 
on. We had to prepare a long list and 
consider too many various points when 
preparing it. “We chose about 130 
people. There was an important factor 
in choosing the characters; first they 
had to be famous enough and trusted 
by the people, second they shouldn’t 
be political figures, and finally they 
should include a great range of those 
active in different socio-cultural fields; 
like a combination of poets, writers, 
actors, sculptures, sportsmen, etc.” After 
the initial selection of the characters, 
letters written on behalf of the director 
and the Child Foundation Managing 
Director were sent to them explaining 
about the Child Foundation and how 
and why we’re making the teaser. There 
were lots of direct and indirect follow 
up processes after the initial letter, and 
finally we could have a list of 77 people 
ready to help us.  And that’s when we 
started shooting. “We changed the Child 
Foundation office into a studio for over 
two weeks! Shootings were done in two 
phases; the first phase was set in the 
institute’s central office and the second 
one in a portable format some of which 
was done during the ceremony held in 
the House of Cinema and some other 
in the individuals’ offices or houses. For 
instance, we visited Mr. Mohammad 
Beheshti at his office or shot the 
scenes with Mr. Ali Nasirian and Ms. 
Mahboubeh Bayat, at Niyavaran Cultural 
Center.” When asked, was it worth it or 
not, she smiles – as if remembering all 
the sweet memories – and replies firmly: 
“YES!  It was a fantastic experience. 
We got a very good feedback from some 
of these people. Some of them whom 
we really didn’t have any hope they’d 
cooperate, accepted to help with utmost 
enthusiasm. Moreover, I just can’t forget 

the experience of cooperating with such 
a professional and precise group and all 
the precious efforts of my colleagues…”

Writing the script has its own special 
story too. When watching the clip, 
one feels there is no dialogue and 
everyone is expressing their own real, 
personal feelings spontaneously and 
as such, writing short dialogues which 
will together convey an important 
message, can’t be an easy job. “A 
group of writers gathered together to 
work on the dialogues. The general 
script was set to consist of 4 phases. 
First, negating by saying words like 
“it’s not our business!”, “why should 
we help anyway?!”, etc. Second, 
pointing out the issue and disclaiming 
responsibility using statements such 
as “who says all children should 
study?!”, “who says studying makes a 
difference in the children’s future?!”, 
etc.; most of the dialogues (over 
107 and increasing) belonged to this 
section. Then in the third and fourth 
phases, we move more towards the 
positive side which needed the most 
effective dialogues.”

Not all the characters wished to remain 
faithful to the scripts: “the dialogues of 
each character was written based on 
the person’s responsibility, professional 
background and of course personal 
interest; but still some of them preferred 
to step out of our frameworks and 
express their own natural feelings, like 
Ms. Leili Golestan who actually spoke 
really influential and powerful. The 
edited version is so interesting for all 
of us (who were engaged in the project 
from the very beginning) that we’re just 
counting down to see the feedbacks. 
However, the result of putting it on 
YouTube or circulating it in social 
networks was just beyond expectations. 
Within the first 3 days, “Do not help” 
was watched over 20.000 times, 
resulting in increasing the number of 
visits to the Child Foundation website 
to the highest ever during the past 
years. All of the people who watched 

the clip are willing to help as much as 
they can and expressed their interest in 
cooperating with us. We have so many 
visitors both to our website and to our 
central office that in order to handle this 
much enthusiastic query we needed to 
be in the office even during holidays. 
It should also be mentioned that the 
Iranians living abroad also called and 
emailed us and said they are ready for 
any kind of help.”

What the Child Foundation achieved 
from this project was not just a teaser to 
attract more supporters; it rather created 
a great wave of passion and kindness 
that expended beyond all boundaries and 
made the people all around the world 
watch a short clip and think – even for 
a few moments – about “Helping” 
those in need; a delicate point we might 
sometimes forget in today’s chaotic lives 
of ours.

I asked Ms. Fardi if the teaser is still being 
watched by the people and she replied: 
“although it’s been almost a year since 
the clip was released, we can still find it 
in the attachment of emails”; and that is 
the magic of one of the clip’s dialogues 
where the character suggests, instead of 
sending jokes and everyday emails, send 
the Child Foundation’s website address 
to 5 people and ask them not to break the 
chain! “Many of the people referring to 
us for the first time have known us by 
this clip... and this is why I’d like to once 
again thank Mr. Dehbashi and his kind 
friends for all their tremendous efforts, 
Ms. Dadkhah, Child Foundation’s 
respectable Managing Director who 
never stopped offering her benevolent 
assistance and support. Not to forget all 
my friends and colleagues, Ms. Maryam 
Adineh, Ms. Elaheh Dehghani and 
Mr. Amani for being there for us and 
supporting us. And last but not least, I’d 
like to appreciate the cooperation of all 
the individuals who played a memorable 
role in this clip as a marvelous 
humanitarian action which can save an 
innocent child’s future from depravity 
and unawareness.“
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“Do not help” is not a common title 
for a teaser especially for a charity 
organization! But this video clip was 
so powerful that you can’t consider it 
a simple teaser. Although, basically 
creating such a video clip is not an easy 
task. There needs to be a great delicacy 
to avoid creating a cliché. Like the ones 
that use the sorrowful faces of little poor 
children, trying to make people pity 
them and offer them help. So a lot of 
effort has been put into this clip to make 
it a “different” work of art, a video that 
encourages people not to help!

Finding the Child Foundation office 
is not a hard job. Ms. Fardi, Child 
Foundation’s Public Relations Agent, 
who has been engaged in the process 
of the creation of “Do not help” video 
clip from the beginning, was waiting for 

me in the institute’s warm and friendly 
office. She begins with these words: 
“having in mind all the details of this 
clip – which I’ll tell you all about – I’d 
like to take this opportunity to sincerely 
thank one of our kind supporters, Mr. 
Hossein Dehbashi, who produced and 
directed this clip. He himself, together 
with a group of his friends cooperated 
with us with an exemplary sense of 
kindness and obsession as of the first 
sessions of idea creation.”

She continues: “I have to say, finding 
a new and proper structure for the 
clip was no easy task”. Then she adds 
that it took them weeks to seriously 
do researches to eventually find their 
ideal structure; something that really 
satisfies the director in which we can 
integrate indirectly the real message 

of the clip. Finally, after watching a 
couple of national and international 
samples which did not move us really, 
one single one attracted the group’s 
attention. “There was a clip by Steven 
Spielberg called “Don’t Vote” which 
was produced for the elections. Instead 
of encouraging the people to vote, the 
clip rather focused on all the reasons 
based on which people could avoid 
voting and persuaded them during the 
clip why it’s better NOT to vote.” After 
agreeing on the main theme, the real job 
has started. There needed to be a precise 
psychological review in choosing the 
motions of hands and the faces and 
deciding on the selected characters’ order 
of appearance. “The clip was analyzed 
thoroughly. Even it was determined how 
many minutes to talk positively and how 
many minutes negatively; or how many 

Elmira Hosseini- Sahand Fardi

Should we help or not?!
The creation of “Do not help” clip

D O  N O T  H E L P !
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are passed, the cards for this year 
has not been issued yet. Even in the 
best situations, renewing the cards 
takes so long that results in Afghan 
children being present in schools 
with 10-day delays. In line with 
the decisions made regarding the 
education of Afghan children, a few 
years ago the Iranian government 
approved the plan to establish 
nonprofit schools for this end with 
the cooperation of Iran-Afghanistan 
governments. However, the plan was 
objected by the children activists 
since they believed now that after 
years of struggle, the educational 
conditions of the Afghan children 
is being optimized gradually, 
establishing special schools to 
be attended by Afghan children 
merely, not only is a negative 
action, but would be an instance of 
unequal treatment. Unfortunately, 
discriminatory behavior towards 
Afghan children in Iranian schools 
is not a rare thing. For instance, in 
one of the schools in Pishva, the 
Humanities field is separated for 
Iranian and Afghan students and the 
classes are held under the titles of 
“Iranian Humanities” and “Afghan 
Humanities”. Although many 
students – afraid to be made to leave 
the school – refuse to talk about 
their condition in schools, during the 
new educational year, many Afghan 
students in the mentioned school had 
to switch to the Afghan Humanities 
field of study against their will and 
despite the fact that many of them 
had completed one full year in 
Experimental Sciences or Manual 
Skills field. 
Maryam Karimi, the social worker 
helping Afghan children supported 
by the Child Foundation, mentioned 
the unclear situation of many Afghan 
children who are still deprived 
of education and added: “at the 
beginning of the educational year, 
when all Iranian students are busy 
enrolling in schools and preparing 
to attend the classes, many of 
Afghan students are still waiting 
for the confirmation of the Iranian 
government to let them enroll in 
schools and then are finally arranging 
their education fees.” Currently, the 

Afghan students should normally 
pay the following fees for each level: 
primary school: 2.000.000 Rials, 
guidance school: 2.500.000 Rials 
and high school: 3.000.000 Rials. 
Children affairs’ activists believe that 
this very issue causes a great pressure 
on the families making them decide 
to ask their children to work and 
make money, rather than study and 
spend money.
Yet, this whole process is valid for 
those having a passport or valid visa. 
There is another group of Afghans 
who are living in Iran illegally; they 
are deprived of even the very basic 
rights. In other words, the Afghan 
children living illegally in Iran, not 
only are deprived of the education 
rights, but even living rights. Of 
course as of the beginning of Iranian 
year 1380 (April 2011), some self-
regulating schools were established 
in a few parts of Tehran such as 
Varamin and Pishva in particular 
to welcome the education-deprived 
children. But unfortunately, these 
schools were also not supported 
well and were closed as a result. 
Still, some Dar Al-Qurans have 
been established to make it possible 
for some of the children to pursue 
their educational dreams. However, 
the number of children who have 
to work and make money for the 
family is high. They have to work 
because of their family members’ 
ailment and therefore have very 
little education in their adolescent 
years – so little that they cannot 
even write their own names. 
Children who don’t have the “pass 
card” or have entered Iran illegally 
are not only refugees but even the 
Afghan children who were born in 
Iran, those of the Iranian women 
who married the Afghan men, the 
children of unregistered marriages, 
etc. If we look at the issue from 
aspects other than education, in a 
more general view this statement 
would be true: “the Afghan people 
living in Iran, who do not hold a 
valid residency permit are deprived 
of even their very initial rights 
that is having an IDENTITY.” 
According to the statistics 
provided by the Bureau for Aliens 

and Foreign Immigrants Affairs 
(BAFIA), currently there are some 
3.5 million Afghan immigrants 
living in Iran, only 1 million of 
whom own a residency permit. 
Other than the identity crisis that the 
person would face, having people 
with unregistered identities should 
be considered a warning signal 
for the Iranian government and 
society. A very small percentage 
of these Afghan children have a 
chance to continue their education 
in the organizations created by 
the people or in the independent 
Afghan schools and unfortunately, 
a great number of these children 
still would not be able to finish their 
educational levels. Those Afghan 
children who have a residency 
permit and are accepted in schools 
still need to pay their fees; and 
yet, being able to continue their 
education depends on the renewal 
of their permit. Moreover, only 
those of the Afghan students with 
their high school diploma, who can 
manage the fees, could possibly 
be thinking of entering the Islamic 
Azad University. Even if they 
are accepted in the governmental 
universities, they still will have a 
very small chance to be allowed in 
the university.  
Given all the facts mentioned above, 
one important conclusion can be 
made: among the numerous Afghan 
children and students who are deprived 
of continuing their education due to 
any of the above-mentioned reasons, 
there are a large number of them who 
are really talented and neglecting them 
will easily result in facing abnormal 
behaviors which would cause social 
damages that would be a threat to 
each and every member of the society. 
We truly hope that in a very near 
future, the equal laws on allowing the 
Afghan refugee children would be 
implemented fairly. We also wish the 
complications that the organizations 
created by the people, as well as the 
independent Afghan schools are 
facing, would be mitigated so that they 
can act even more efficiently aligned 
with the respective authorities and 
organization, in a more integrated and 
effective manner.
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Refugee Afghan children… they are 
alone; they’ve been through so many 
harsh things; they experienced so 
many deprivations. When talking to 
them, one would easily find out how 
many things there are that they wish 
they had but don’t. Around two years 
ago, the Ministry of Education’s Head 
of center for International Affairs and 
Schools Abroad announced that the 
mentioned Ministry is reviewing the 
possibility of creating schools for 
Afghan children inside Iran; a promise 

that has not been kept yet. Now, it’s 
been a few years that free education 
for Afghan children in Iran has been 
changed to one of their unattainable 
wishes. For many of them, schools, 
teachers and education, have no 
meaning. Although every year, at the 
beginning of the educational year in 
September, the Ministry authorities 
make promises regarding optimizing 
the condition of Afghan children’s 
education, many Afghan children 
are deprived of education in Iran 

practically. This issue has undergone 
many ups and downs and after so 
many years, the Afghan children are 
limitedly allowed to attend schools 
together with the Iranian students. 
It’s been two years now that a special 
card, called “Pass Card” is issued for 
Afghan children. They can use the 
card to be able to attend the school 
after paying the related fee. Although 
there has been lots of propaganda on 
the practical use of the cards, months 
after the school enrolment deadlines 

Unfortunate Fate of 
Afghan Children in 

Iran
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back and scarves are put around their 
necks. The weather is already cold. 
However, these things cannot lower 
their pains and sorrow. Perhaps it 
might give them motivation for a 
rebirth. 

Saturday, 20 October
It has a month since the earthquake. But 
we are still involved with coordinating 
the earthquake- related cases. People’s 
aids have been sent in six steps. The 
aid working team members from 
Tabriz, Ardebil, and Uroumiye’s 
offices are visiting the quake-ravaged 
areas and estimating the difficulties 
and needs. With the beginning of fall 
and schools’ reopening, dropping 
in schools is also added. We talk to 
people in each village ask their kids’ 
studies. We visit schools and examine 
students and schools’ needs. There 
are no schools in Qavi jaq village. It 
is the same village that was destroyed 
completely. Now six elementary 
school kids do not a place to study. 
Through examinations, we decide to 
hole their classes in temporary shelters. 
One of the Child Foundation’s shelters 
is specialized for this and it is being 
sent to the areas. Now six students 
of “Hor” elementary school will be 
studying in temporary shelters until 
their school is constructed. 
The first step of aids to victims such as 
emergency tasks, and then temporary 

resettlement have been done and 
now the main activities of Child 
Foundation is on aid working team’s 
shoulder. We visit villages with aid 
working team and check the problems 
and shortages. In one of our visits to 
Varzaqan town, we understand that 
high school and junior high students 
have to commute to other villages due 
to lack of facilities and equipments 
in dormitories. In addition to the 
problems of commuting every day on 
the raods, snow, rain, and the freezing 
weather cause a lot of dangers in 
commuting between roads. The only 
way is to equip the dormitories as 
much as possible so that the students 
can stay there. In order to do this in 
first step 103 blankets, 10 packages 
of meat are given to girls’ dormitories 
and 72 blankets and 20 packages of 
meat are given to boys’ dormitories. 
In Qarajeh village the cold weather 
caused commuting difficult. But 
cold is pretty obvious in people’s 
appearances. People’s hands and faces 
especially children are dry because of 
extreme cold and in some cases they 
have deep wounds on their hands.
To solve the problem, 24 tubes of 
AD cream are distributed among 
families. We explain how to use them 
properly based on medical advice. 
Also kids are given stationary and 
warm winter clothes.

Friday, 21 December 
The second step, which was 
facilitating dormitories, is done 
today. The previous step completed a 
month ago. They needed pillows and 
mattresses.  Now 356 mattresses and 
pillows, 185 blankets and two LCDs 
are given to dormitories. The general 
costs are approximately $16000. 
This shipment is supplied from the 
people’s contributions spot and Child 
Foundation’s mutual assistants. 
During all this time of tragic event 
in Eastern Azarbayjan, Child 
Foundation has not given up his 
activities and besides its own tasks; 
it helped the quake-ravaged victims 
and supported needy children. In 
recent earthquake taken place in 
Azarbayjan, Child Foundation 
teams and groups were dispatched 
to the areas to observe and examine 
the conditions and problems.  Then 
they check the children who lost 
their families and introduce them to 
the Child Foundation. 400 people 
were killed in 3 towns; Ahar, 
Heris, Varzaqan and dependencies 
around them. Some of them were 
bread winners and guardians. Now 
Child Foundation is supervising 
and supporting more that 100 
Azarbayjani children with mutual 
assistance of our dear people 
who helped us with providing, 
supervising, and educating them. We 
hope that these children will make a 
good future not only for themselves 
but also for the people who aided 
them.
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sending people’s contributions, just 
like the previous week. On Thursday 
August 24, the fourth shipment of 
aids was sent as well. At first, the 
cars go toward Foundation’s spot 
in Meli Bank’s parking in Ahar and 
then the will be sent to the quake-
ravaged areas to distribute the 
contributions. At the moment most 

contributions are being sent to two 
villages; Qarajeh and Bajeh Baj 
because they completely devastated. 
The overall conditions are not 
satisfactory. The dead animals are 
still under the falling debris and 
there is a possible danger of outbreak 
of infectious diseases. Due to this 
problem in Bajeh Baj, the temporary 
resettlement tents are set up far from 
the Now the most necessary things 
are health care items. The Child 
Foundation aid workers estimated 
that food, toys, and long lasting 
dishes are very crucial needs of the 
victims.

Monday, 3 September
It has been three weeks since the 
earthquake incidence. All this time 
we have witnessed our people and 
benefactors’ presence. Till now the 
fourth step of people’s contributions 
in the first phase have been sent t our 
quake-ravaged countrymen. Today 
the fifth shipment will be sent. It 
seems that the first aids for the 

victims have been done and at the 
moment we are preparing ourselves 
for the next aiding phases such as 
protecting students, providing the 
life primary devices, the cost of 
treatment, and necessary steps for 
the victims’ health. To do these, we 
need cash contributions. We will 
inform through the website so that 

the fans can accompany us.

Thursday, 20 September 
Tomorrow is beginning of fall. It is 
a day when we remember good and 
strange memories. From a couple 
of weeks ago, you could feel such 
excitement all around the city. 
Stationary, stores, clothes…but the 
loss of dears for students especially 
children have left no enthusiasm. 
However, life goes on and you 
should pass this stage unwillingly 
and be prepared for the future.
In Bam earthquake, Child 
Foundation’s serious and 
conspicuous presence helped to 
gain precious experiences which are 
functional and created the idea of 
“backpacks of hope”. This idea can 
lead to motivation for restarting and 
guiding the quake-ravaged students’ 
enthusiasm to study. With such 
summons we are welcoming the idea 
of “backpacks of hope”.
In our memories, the first day of 
fall is somehow linked with books, 

notebooks, and school. Turning 
pages of new books and arranging 
color pencils are parts of our 
background memories. At the first 
month of fall this year, as usual, we 
see those who are preoccupied with 
studying and experience the new 
school year. But I wish…….among 
these tumults we remembered our 
countrymen in Azarbayjan. If the 
earth had been kinder to their lands, 
they would be busy with their books 
and studies now. Unfortunately 
these days, the losses of their loved 
ones and being deprived of the least 
everyday facilities have caused them 
lose their hopes.
Now, it is the time that once again all 
of us who cried for our countrymen 
and generously and perfectly 
attempted to prove that  “we are by 
their side”. Again together for each 
other take more steps.
300 kids and students from pre-
school to high school are identified 
by close and expert examinations 
of aid working Foundation’s teams. 
We make a list of all things we 
need based on experience. We go 
to the big market (Bazar) for some 
days continually to prepare the 
things as soon as possible which of 
course it takes a little time. We want 
everything to have good quality and 
be standard. We are facing great 
welcome. Some of them gave the 
items on a discount and some others 
gave us the thing free of charge just 
to help.
In each backpack in proportion to 
age and gender, there are stationary 
(notebooks, pens, pencils, color 
pencils…), health care facilities 
(towels, toothpastes, water glasses, 
soaps, and shampoo), food (biscuits, 
snacks, and rich food), underwear, 
hats, scarves, gloves, socks, and 
toys.
Then we begin distributing the 
backpacks with the presence of 
managing director of Iran Child 
Foundation and also Dr. Azar Jalili, 
director of Child Foundation office 
in Switzerland. The identified 
children are in Bajeh Baj village and 
some villages in Qajeh Bolaq. The 
backpacks are placed on children’s 
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Tuesday, 14 August
We have been informed that there 
some obstacles for help and the cars 
have been stopped, but it does not 
matter. The news was announced 
on the site on 12th of August in the 
morning. Also the account number 
and other necessary information 
were given. Since then the telephone 
rings was an inseparable voice 
among other voices there. Among 
the calls we hear a familiar voice. 
It is Saber Abar, the Iranian actor. 
He is saying that with a group of 
artists and his friends gathered 
some aids to help the victims and 
he requested to send all aids through 
Child Foundation to the areas. Saber 
Abar’s request is coincided with 
receiving contributions in kind. At 
this moment, the building’s bell is 
sustainably heard. There too many 
requests for help that we have got 
difficulties for storing, separating, 
and packaging the items. Finally, 
we have found a way to store the 
boxes and dedicated packages 
which people are sending. The Child 
Foundation’s basement is allocated 
for this task and Foundation’s 
employees, volunteers are packaging 
the items.
The torrent of help began the 
very next day. Yet we do not any 
information about what items are 
needed more. We contact Mrs. 
Baqerzareh, an aid worker in 
Ardebil’s Foundation office. She 
attends in quake-ravaged areas in 
person. Based on her observations, 
she states what the victims need and 
their needs are exactly announced 
on the site. At present, the most 
important and necessary items 
include: toothbrushes, toothpastes, 
blankets, clothes, underwear, 
flashlights, dish sets, spoons and 
forks, toys, portable ovens, and 
disposable containers. 

Wednesday, 25 August
Today at 10:00 A.M, the first series 
of contributions were sent to the 
quake-ravaged areas. A few days 
ago, our colleagues in Ardebil 
Foundation office were preparing a 
suitable place to be the positioning 

spot for the items because the 
items are not supposed to be given 
to the Red Crescent or any other 
institutions. Child Foundation will 
independently distribute the items. 
Meli Bank in Ahar gave its parking 
to the Foundation and all sent items 
initially go to this spot then they will 
be sent based on priorities. 
It is around noon that Hamed 
Behdad, The actor, calls. He wants 
to know if there is anything he 
can do. The answer is clear. After 
donating his blood, he should come 
to Foundation head-office. When 
he arrives, he is not feeling good. 
At first he takes some rest and then 
with unique spirit of his own starts 
helping around. He wears a cover 
and moves the items and boxes along 
with the others. He says because of 
his journey to Africa, he cannot have 
conspicuous presence, but he will 
continue helping indirectly. In these 
special circumstances having well-
known figures is so much crucial and 
useful. We take a permission to take 
his photo and he welcomes greatly. 
Those few photos of Hamed Behdad 
and the people he introduced to the 
Foundation would suffice to have 
lots and lots of aids. 
Today the earthquake specialized 
group of Child Foundation begins 
working. Most members of this 
group are dear artists including 
Roya Teymourian, masoud 
Raygan, Hamed Behdad, Shabnam 
Moqadami, Nima Dehqani, etc …. 
. This group is supposed to divide 
the tasks done by Foundation. Now, 
they are sending the packages but in 
other phases other steps like cultural 
activities for children and in greater 
measures constructing schools will 
be taken.

Thursday, 26 August
The aid working team is in the areas. 
Observations and estimations are 
displaying that in quake-ravaged 
areas, there is an urgent need for field 
bathrooms. We are rapidly calling 
different companies in Tehran to 
prepare toilet and bathroom sets. At 
last we choose the most affordable 
ones. 20 toilets and bath sets were 

bought. They cost $14000. We are 
supposed to send them along with 
other aids to the areas. But there are 
still other necessary contributions 
like this. Although people’s helpwas 
unprecedented, the amount of 
shortages force us to announce on 
the site that we still need aids to 
provide the costs. 
Roya Teymourian and Masoud 
Raygan said that their house could 
be used as a place for gathering 
people’s aids for the victims. This 
couple’s reputation caused people 
unbelievably welcome to help. 
Now, there is noy enough space in 
their house for contributions in kind. 
They call the Foundation and offer 
to give people’s aids to the areas 
through Child Foundation. Cars are 
sent to Mrs. Teymourian’s house 
to collect the aids and transfer to 
the Foundatin’s head-office. Now 
besides people’s contributions sent 
directly to Foundation, these aids are 
added which need double efforts. We 
need empty boxes to pack people’s 
contributions. A lot of empty boxes 
are prepared by Foundation‘s 
friends. Roya Teymourian, Shabnam 
Moqadami, Nima Dehqani, and 
other Foundation’s volunteers are 
here to aid and pack the items which 
are not at all easy. All items must be 
separated; sanitary wares, clothes, 
blankets, toys, food and so on. But 
when we are all together, it seems 
nothing is difficult. A couple hours 
later, Foundation is a little secluded 
but it does not last long. Again the 
building door bell is ringing and other 
aids have just arrived which should 
be sent with the next packages. 

Friday, 27 August 
The amounts of people’s 
contributions are so high that 
practically we could not do our daily 
activities and routines during this 
week. All Foundation’s employees, 
old friends, artists, and people were 
preparing the packages. The third 
shipment was sent.

Sunday, 29 August 
During the whole week we were 
occupied with collecting and 
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Ahmadreza Qani

Rereading Child Foundation activities in the procedure of Azarbayjan Earthquake

Five months 
Laughs and tears
In fact before Child Foundation 
began helping with the 
catastrophe in Azarbayjan 
earthquake, it was not imagined 
how useful it could be. But Ahar 
and Varzaqan’s earthquakes 
could not be simply ignored. 
Moreover, the conspicuous 

presence of Child Foundation 
was pretty significant. From the 
very first moments, they were 
involved shoulder to shoulder 
with those people aiding the 
victims. The pages ahead of you 
are the summary of what Child 
Foundation has been through 

for five months. Although 
the activities are written and 
printed under the name of Child 
Foundation, without the aid 
and accompaniment of people, 
artists, philanthropists, and our 
fellow Iranian inside and outside 
of country, we could not succeed.
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MD’s Message
“Leaving something half-done” is a familiar term to 
all of us. When talking together, many of us mention 
the tasks or decisions of ours that we left half-done 
but rarely do we think about the reason of this. In a 
larger scale, this can be attributed to the actions made 
by organizations or institutes. Many Iranian institutes 
– especially with cultural approach – are very young 
and unfortunately easily forget their visions and 
missions which not only results in wasting a part of the 
human resources’ energies but also their experiences 
and reserves will be forgotten. This is while in many 
other countries, the institutes are sometimes even 
100 years old, something which also applies to many 
publications or Socio-cultural organizations. In 
light of the abovementioned points, our 18 years of 
experience in the Child Foundation is a considerable 
success among non-governmental organizations 
particularly in the field of charities and I’d like to 
congratulate this success to each and every member 
of this great community as well as all the supporters 
and benefactors.
To maintain these 18-years of gained trust which 
was itself the result of structured, clear and 
responsive efforts, we need to focus more on 
“qualitative developments”. As you are aware, the 
Child Foundation has increased the number of its 
active offices to 18, in the 18th year of its operation 
and is trying to increase the service provision 
scope in all those areas to the most possible level. 
Enhancing the software and hardware abilities 
of our institute is certainly one of the main goals 
we’ll be following within the next year as our top 
priority; however, this should not overshadow the 
importance of increasing the quality of our services. 
Of course we’ll be considering opening new offices 
in other provinces/cities and we welcome any offers 
that match our institute’s standards.
Reviewing the Child Foundation’s history during the 
past 18 years and analyzing its status today shows that 
this institute has successfully passed all the “creativity” 
and “control” steps and has entered a new phase 
of its life cycle. We owe this success to the sincere, 
compassionate and devoted efforts of thousands of 
true-hearted people who united together to follow the 
Child Foundation’s vision. Although this was at first 
the idea of the institute’s founders, today, the great 
family of Child Foundation is relying on the wisdom 
of crowds to make the best decisions and choose the 
perfect paths for the realization of its humanitarian 
goals which has resulted in supporting 5000 talented 
children and saving them from the hazards of remaining 
uneducated. Once again our sincerest appreciation 
goes to each and every one of you kind supporters. 
We wish that kindness becomes the “prominent line of 
your lives” – as Hamid Mosadeq puts it.
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Five months Laughs and tears

Unfortunate Fate of Afghan 
Children in Iran

DO NOT HELP!

A short gap with Steven Englund, 
USA Child Foundation American 
staff

Simple words which are miracles to 
us!

I’ve experienced the feeling of being 
helpful, when working in the Child 
Foundation

Child Foundation Activities by 
numbers and statistics
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