
سخن مدیر عامل
از  بزرگتر  خانواده ای  با   ،1390 سال  در  کودک،  بنیاد 
گذشته، فعالیت خود را آغاز کرد، همیاران بیشتر، دوستان و 
همراهان بیشتر. در نظر گرفتن این نکته که با وجود همه ی 
دشواری هایی که هر یک از ما در زندگی روزمره با آن روبرو 
هستیم، هنوز اشتیاق یاری رساندن و میل به مهربانی، زنده 
است، مسئولیت ما را سنگین تر می کند. ارج نهادن به این 
همه اعتماد و نوعدوستی حقیقتاً کار دشواری است و ما را 
مصمم تر می کند تا با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده، 
قدم های مؤثرتری در امر گسترش آموزش و کاهش میزان 

ترک تحصیل در بین دانش آموزان میهن مان برداریم. 
انتشار هر شماره ی »همیاران«، بهانه ای است تا اندوخته ی 
سالی که بر بنیاد کودک گذشته را مروری چند باره بکنیم و 
آن  را با همیاران مان در سراسر جهان در میان بگذاریم. از آمار 
فقر در جامعه و دشواری هایی که بر سر راه فعالیت های 
مؤسسات خیریه وجود دارد، پیش از این به تفصیل، سخن 
گفته ایم. بارها و بارها در قالب های مختلف بیان کرده ایم که 
متأسفانه بنا بر آمارهای موجود، به شمار دانش آموزانی 
که فرصت تحصیل را از دست می دهند، افزوده می شود 
و این خبر خوشایندی نیست. اما ناامیدی و نگرانی، نه 
تنها راهگشای کاهش این اعداد و ارقام نیست، که سبب 
می شود تا هر یک از ما مسئولیت انسانی و اجتماعی خود 
را فراموش کنیم. قدم های کوچک هرکدام از ما می تواند 
شور تحصیل را در کودک باهوشی که درس خواندن باید 
سهم بزرگی در رشد و بالندگی اش داشته باشد، زنده کند. 
پروردگار را سپاس می گوییم که توانسته ایم به پشتوانه ی 
مهرورزی هزاران هموطن نیکوکار، تا به امروز بیش از 
چهار هزار دانش آموز بااستعداد را از خطر ترک تحصیل 
رهایی بخشیم و صمیمانه آرزو می کنیم تا در آستانه ی 
فصل نو، همچون همیشه یاری رسان بنیاد کودک باشید 
تا در کنار یکدیگر تالش کنیم که فرزندان سرزمین مان بر 

بلندای علم و فرهنگ جهان بایستند.   
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اسقف اعظم نشان کاراکهایان در سال 2000، پس از دریافت حکم 
انتص��اب از پاپ ژان پل دوم، به عنوان اس��قف ارامن��ه ی کاتولیک، 
به ایران آمده اند. ایش��ان همزمان به عنوان اس��قف اعظم ارامنه ی 
کاتولی��ک کش��ورهای اروپای ش��رقی نیز منصوب ش��ده اند، اما در 
حال حاضر، صرفاً دارای مسئولیت ریاست خلیفه گری کشورهای 
یون��ان و ای��ران هس��تند. ایش��ان در زم��ان ریاست ش��ان در کش��ور 
ارمنس��تان، یک مرکز حمایت از کودکان بی سرپرس��ت و اس��تثنائی 

را اداره می کردن��د. 
اس��قف کاراکهای��ان در دی ماه س��ال جاری، در دفت��ر بنیاد کودک 
حض��ور یافت��ه و در نشس��ت مش��ترکی ب��ا مدیریت مؤسس��ه؛ با 
فعالیت ها و خط مش��ی بنیاد آش��نا ش��دند. مدیریت بنی��اد در این 
دی��دار عالوه ب��ر ارائ��ه ی توضیحاتی درباره ی عملکرد مؤسس��ه و 

 نیکوکاری، فرمان همه ی پیامبران، برای همه نسل ها 

فراین��د حمایت از مددجوی��ان و نیز جذب همی��اری، آمادگی بنیاد 
را برای حمایت از دانش آموزان مس��تعد نیازمن��د جامعه ی ارامنه، 

اعالم داش��تند.
 ش��رح ای��ن نکته که در بنی��اد کودک، هی��چ گاه گرایش های مذهبی 
اف��راد مورد پرس��ش ق��رار نمی گی��رد و آرم��ان بنیاد، پیش��برد یک 
حرکت انسان دوس��تانه، فارغ از ملیت و نژاد و آیین انسان هاس��ت، 
بس��یار مورد توجه ایشان قرار گرفت و عالوه بر آن ایشان خواستار 
هم��کاری ب��ا بنیاد ک��ودک ش��ده و توافق های اولیه ب��رای حمایت 
از دانش آموزان��ی ک��ه از طرف ش��ورای خلیفه گ��ری ارامنه معرفی 
می ش��وند نی��ز، انجام ش��د. به این امید ک��ه در کن��ار یکدیگر بتوان 
گام��ی هرچند کوچک، برای گس��ترش آم��وزش در بین فرزندان این 

آب و خاک برداش��ت. 

اسقف کاراکهایان به همراه خانم سرور دادخواه مدیر داخلی موسسه بنیاد کودک ایران در دفتر مرکزی بنیاد
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نمایش خصوصی فیلم سعادت آباد

اکران خصوصی »جدایی نادر از س��یمین...«، برای مان یک تجربه به 
یاد ماندنی بود. حس خوب حضور داش��تن کنار انسان هایی مهربان 
و دوست داش��تنی، که به بهانه ی تماش��ای یک فیلم تحس��ین شده 
)ک��ه اتفاق��اً این روز ها نامش بیش از گذش��ته بر س��ر زبان جامعه ی 
س��ینمایی ای��ران و جهان اس��ت(، گردهم آمده بودن��د، به خاطره ی 
یک عصر بهاری فراموش نش��دنی تبدیل ش��د. حاال می دانستیم که 
تماش��ای یک فیلم خوب، بهانه ی قشنگی برای گردهم آمدن است، 
ب��ه خصوص وقتی باهم بودن و فیلم دیدن مان یک دلگرمی کوچک 
برای دانش آموزانی باش��د که تحصیل نه آرزو، که حق طبیعی آن ها 

است.  
با پیوستن مازیار میری، کارگردان مطرح سینمای ایران به خانواده ی 
بنیاد کودک که همزمان با نمایش آخرین ساخته اش، فیلم »سعادت 
آب��اد« بود، تصمیم گرفتیم تا به پش��توانه ی همی��اری صمیمانه ی 
ایش��ان، »س��عادت آباد« را برای اعضای خان��واده ی بنیاد کودک و 
عالقمندان به سینما، نمایش دهیم. همانند تجربه پیشین، تاالر ایوان 
شمس را برای برگزاری مراسم انتخاب کردیم. در غروب برفی شنبه 
پنج��م آذر باز هم با حضور گرم دوس��تان و همیاران همیش��گی مان 
غافلگیر ش��دیم. پیش از شروع نمایش فیلم، آقای دکتر مظلوم - از 
همیاران قدیمی بنیاد کودک که س��اکن کش��ور امریکا هس��تند و آن 
زمان در ایران حضور داش��تند- برای دقایقی از تجربه ی حمایت از 
مددجویش��ان که سال گذشته از رشته ی حقوق فارغ التحصیل شده 
بود، س��خن گفتند و س��پس همیار دیگرمان آقای علیرضا خمس��ه 
و آق��ای رض��ا فیاضی هم چن��د دقیقه ای دغدغه های ش��ان در لزوم 
حمایت از کودکان و دانش آموزان مس��تعِد تحصیل را با مهمانان در 

میان گذاشتند.  
برگزاری دو جلس��ه نمای��ش خصوصی فیلم های مطرح س��ینمای 
ایران، بهانه ی خوبی اس��ت تا به تداوم فعالیت های فرهنگی به ویژه 
در این فضا امیدوار تر باشیم. امیدوار به اینکه دور هم جمع شدن های 

این چنینی می تواند مرهمی برای روزمره گی های مان باشد.

بهانه های قشنگی برای گردهم آمدن
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گرم اصغر فرهادی، پیمان معادی، س��اره بیات، 
س��ارینا فره��ادی، مریم نراق��ی، و جمعی دیگر 
از دس��ت اندرکاران »جدای��ی نادر از س��یمین« و 
چهره های شاخصی چون علیرضا قربانی، رویا 
تیموریان، مس��عود رایگان، بهاره رهنما، حسن 
فتحی، حبیب رضایی، علی دایی و نیز دوستان 
و همی��اران همیش��گی بنیاد کودک، ب��ه یکی از 
باش��کوه ترین گردهمایی های بنیاد تبدیل شد. 
صحبت های کارگ��ردان، اصغر فره��ادی عزیز، 
راجع به تجربه ی همکاری ش��ان با بنیاد کودک، 
بهترین اتفاق برای ش��روع رس��می برنامه بود. 
اجرای مراسم نیز مرهون لطف همیشگی سرکار 
خانم ژاله صادقیان بود. از بین چهره های حاضر 
در مراس��م، خانم بهاره رهنما نیز چند دقیقه ای 
در خص��وص فعالیت های خیریه و لزوم حضور 
هنرمندان در چنین برنامه هایی صحبت کردند. 

پس از تماش��ای فیلم، نیز هنرمندان و میهمانان 
در س��الن تاالر ایوان ش��مس حضور یافتند و خبرنگاران و نمایندگان 
رسانه ها نیز به تهیه گزارش مشغول شدند. در ساعت های پایانی بنا 
به رسم همیشگی مراسم این چنینی، عکس هایی به یادگار  انداختیم، 
م��ا، هم��ه ی بنیاد کودکی ه��ا، بی آنکه ذره ای خس��تگی در وجودمان 
مانده باش��د، سرخوش��انه و امیدوار، امیدوار به اینکه باز هم می توان 
باهم، کنار ه��م و برای هم، قدم هایی برداش��ت... هرچند کوچک، اما 

فراموش نشدنی...

اواخ��ر فروردین م��اه امس��ال ب��ود ک��ه الب��الی 
گ��پ خودمانی ب��ا دوس��تان عزیزم��ان در دفتر 
ماهنام��ه ی س��ینمایی »فیلم«، ای��ده ی اولیه ی 
برگزاری نمایش خصوصی یک فیلم سینمایی 
به نفع دانش آموزان تحت حمایت بنیاد کودک، 
ب��ه ذهنمان خطور کرد. دلمان می خواس��ت این 
حرکت را با فیلم »جدایی نادر از س��یمین« آغاز 
کنیم. در مالقاتمان با آقای اصغر فرهادی، ایشان 
با مهربانی و لطف بی نظیرش��ان پیشنهادمان را 
پذیرفتن��د و راهکارهای برنامه ریزی های بعدی 
را هم پیش رویمان گذاش��تند. حاال هم دلگرم تر 
ش��ده بودیم و ه��م انرژی مان ب��رای ادامه دادن 
بیشتر ش��ده بود. کارت های دعوت را با امضای 
آقای فره��ادی برای میهمانان مان فرس��تادیم. 
بعد از ارس��ال دعوتنامه ها، با همکاری رسانه ها 
جزییات برنامه، اطالع رسانی شد. از اولین دقایق 
آغاز فروش بلیط، با استقبال باورنکردنی همیاران 

و هموطنان نیکوکارمان رو به رو ش��دیم که بلیط ها را با اش��تیاق و به 
صورت همت عالی درخواست می کردند و این درخواست ها تا ساعتی 
پیش از آغاز مراسم ادامه داشت؛ و سرانجام به علت ظرفیت محدود 
ت��االر ایوان ش��مس، که با محب��ت بی دریغ مدیریت وق��ت مجموعه، 
به ص��ورت رایگان در اختیار بنیاد کودک قرارگرفته بود، ش��رمنده ی 

بسیاری از دوستان مان شدیم. 
عصر سه ش��نبه شش اردیبهش��ت ماه، تاالر ایوان شمس با حضور 

قدم هایی هرچند کوچک اما فراموش نشدنی
نمایش خصوصی فیلم جدایی نادر از سیمین به نفع بنیاد کودک
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حوالی صبح روز دوش��نبه هشتم اسفند ماه امس��ال، با دیدن و شنیدن 
دریاف��ت جایزه اس��کار توس��ط کارگ��ردان نجیب س��ینمای ای��ران، در 
پرآوازه ترین رویداد سینمایی جهان، لحظاتی فراموش نشدنی در حافظه 

همه ایرانیان نقش بست. 

...و م��ا همه روزهایی را بیاد می آوریم که بنیادکودک میزبان قدم های پر 
مهر اصغر فرهادی عزی��زو خانواده اش بود و به خاطر داریم  که چگونه 
در تمامی این سال ها، بنیاد کودک همواره از حمایت مهربانانه او بهره مند 
شده است. برخود می دانیم نه تنها به پاسداشت این مهربانی و صمیمیت، 
که بپاس اندیش��ه ستودنی و نیت نیک ایش��ان، از طرف اعضاء خانواده 
بزرگ بنیاد کودک، همیاران و تمامی دوستانی که اهداف بنیاد را همراهی 
می کنند این اتفاق جاودانه و بی نظیر در تاریخ سینمای ایران را به ایشان و 
نقش آفرینان ودست اندرکاران فیلم »جدایی نادر از سیمین« تبریک  گفته 
و موفقیت های بیشتر را برایشان آرزو کنیم. آقای فرهادی نازنین صبح 
دوشنبه ما درحالیکه چشمانمان از شوق خیس بود ایستادیم و برایتان 
دست زدیم و بخاطر وجود شما به عنوان یک هموطن و عضوی از بنیاد 

کودک بر خود بالیدیم. 

بنیاد کودک همچنین دریافت سیمرغ بلورین فیلم برگزیده مردم در سی امین 
جشنواره فیلم فجر را، به پیمان معادی، همیار مهربان و دوست داشتنی خود  
نویسنده و کارگردان “برف روی کاجها” شادباش می گوید. و با افتخار، باردیگر از 
ایشان سپاسگزاریم که همواره به آینده کودکان با استعداد نیازمند سرزمینمان 
می اندیشند و همراه بنیاد کودک در خدمت رسانی به نسل آینده ساز میهنمان 

گام برمی دارند.

آقای فرهادی؛ ما هم برخود بالیدیم
تقدیر و تشکری کوچک از طرف خانوادة بزرگ بنیاد کودک



6

می کنیم. مهناز افش��ار بازیگر فیلم »برف روی 
کاج ها« هم در این مراس��م گفت: من امسال با 
بنیاد کودک آشنا شده ام و خوشحالم از اینکه 
هنوز هم با وجود فضاهای دلخوری  می توانیم 
به هم محبت کنیم. امیدوارم از فیلم »برف روی 

کاج ها« لذت ببرید. 
ویش��کا آس��ایش نیز با اب��راز خوش��حالی از 
آشنایی با بنیاد کودک گفت: امیدوارم بتوانم از 

طریق بنیاد کودک، کودکی را حمایت کنم. 
در ادامه ی این مراس��م، لوح سپاسی از طرف 
بنیاد کودک به عوامل فیلم »برف روی کاج ها« 
تقدیم شد و پس از آن این فیلم برای مدعوین 

به نمایش درآمد. 

فیلم س��ینمایی »ب��رف روی کاج ه��ا«، برنده ی 
سیمرغ بلورین فیلم منتخب مردم در سی امین 
جشنواره ی فیلم فجر، ساخته ی پیمان معادی 
در تاریخ اول اسفندماه سال 90، با هدف حمایت 
از بنیاد کودک در پردیس س��ینمایی قلهک به 

نمایش درآمد.
این مراس��م ب��ا حض��ور پیمان معادی، س��ید 
جمال ساداتیان، مهناز افشار، ویشکا آسایش، 
زانیار خس��روی و جمعی از اعض��اء و همیاران 
بنی��اد کودک برگزار ش��د. در این مراس��م، پس 
از خوش��امدگویی ب��ه مهمان��ان، س��ه نف��ر از 
دانش آموزان تحت حمایت بنیاد کودک با اهدای 
گل از پیمان معادی تقدیر کردند. سپس پیمان 
معادی نویسنده و کارگردان »برف روی کاج ها« 
گفت: از اینکه امروز در بین ش��ما هستم خیلی 
خوشحالم و از جمال ساداتیان تهیه کننده ی این 
کار تشکر می کنم که از ایده ی نمایش این فیلم 
برای بنیاد کودک اس��تقبال کردند، او همیشه 
در کار خیر پیش��قدم اس��ت. معادی افزود: من 
سال هاس��ت که با بنیاد کودک آش��نا هس��تم. 
ه��ر روز که یک نفر به این بنیاد می پیوندد؛ من 
بیشتر خوشحال می شوم، ما با حضور خود در 
بنیاد کودک آینده خودمان و فرزندانمان را تأمین 

برف روی کاج ها، لبخند روی لب ها
 اولین اکران خصوصی  فیلم برف روی کاج ها
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بنیاد کودک در طی فعالیت 17 ساله خود همواره کوشیده است 
تا روند رو به رش��دی را در مسیر حمایت از دانش آموزان مستعد 
نیازمن��د و نیز جل��ب اعتماد و همی��اری هموطن��ان نیکوکار طی 
نماید. خوش��بختانه با تمامی دشواری هایی که با آن روبرو بوده 
ایم ، کمتر دوره ای بوده است که در آن فعالیتهای بنیاد کودک  با 
افت مواجه ش��ود. در حال حاضر نزدیک به 4000 مددجو تحت 
حمایت موسسه قرار دارند که می توانید جزییات آن را به تفکیک 

مقطع تحصیلی در نمودار زیر مشاهده فرمایید 

از آنجای��ی ک��ه تمرک��ز فعالیت ه��ای بنی��اد کودک ب��ر “اهمیت 
تحصیل و آموزش “ است، دانش آموزان مستعد نیازمند تا زمانی 
که تحصیل می کنند ، تحت حمایت قرار می گیرند .بس��یاری از 
این افراد در حال حاضر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

معتبر مشغول به تحصیل می باشند . 

    از ابتدای س��ال 90 تا پایان بهمن ماه ، 1943 نفر از هموطنان 
نیکوکارم��ان به بنیاد کودک پیوس��ته اند ، که این عدد نس��بت به 
مدت مش��ابه در سال گذش��ته افزایش 2.5 درصدی را نشان می 
دهد . ما براین باوریم که عملکرد ش��فاف ، سازمان یافته و اطالع 
رسانی پاس��خگو می بایست س��رلوحه فعالیتهایمان باشد . لذا 
تالش می کنیم تا با محور قرار دادن “شفافیت” و “پاسخگویی “ 
و بکارگیری رویکردهای نوین و به روز از همیاری اقشار مختلف 
جامع��ه ، به��ره مند ش��ده و گام ه��ای موث��ری در نهادینه کردن 

بنیاد کودک در سال ِ گذشته
اهمیت “آموزش “ در جامعه و مبارزه اصولی با ترک تحصیل ناشی 

از فقر برداریم. 

گزارش سالیانه حسابرسی بنیاد کودک

همانند روال س��الیانه ، بنیاد کودک در س��ال مال��ی منتهی به خرداد 
90 نیز مورد حسابرس��ی قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت آرمون گس��تران پیش��گام ، این بار نیز مجری این طرح بوده 
و حس��ابهای بانکی ، دفاتر مالی و دارای��ی های بنیاد کودک را مورد 
حسابرس��ی قرار داده اس��ت : » بنظر این موسس��ه صورتهای مالی 
یادش��ده ، وضعیت مالی موسس��ه خیریه رفاه ک��ودک در تاریخ 10 
خ��رداد 1390 و نتای��ج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای س��ال 
مال��ی منتهی به تاریخ مزب��ور ، از تمام جنبه های ب��ا اهمیت ، طبق 
اس��تانداردهای حسابداری بنحو مطلوب نش��ان می دهد .موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گس��تران پیشگام )حسابداران 

رسمی(«

بدون ش��ک بنیاد کودک چنین موفقیتهایی را مرهون  اعتماد و یاری 
رسانی همیاران مهربانش است . 
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بشنوم. مثالً در امتحانات آخر سال گذشته، کارنامه هایشان را دیدم و در 
واقع بعد از جمع بندی تالششان نیاز دانستم که رو در رو با آن ها صحبت 
کنم. فکر می کنم دیدن آن ها قبل از امتحانات باعث تقویت روحیه ش��ان 
می شود. یک بار هم که احساس کردم یکی از آن ها دچار افت تحصیلی 
شده، با او مالقات کردم و علتش را جویا شدم و با مادرش صحبت کردم. 
چند بار دیگر هم که مش��کالتی برایشان پیش آمد با آن ها مالقات کردم. 
از طرفی هم من مرتب با اعضای بنیاد کودک در تماس و ارتباط هستم 
و وضعیت این س��ه بچه را تحت نظ��ر دارم. ولی چندین بار هم از طرف 
خودش��ان اصرار برای دیدن من پیش آمد و این اتفاق هم افتاد. حاال هم 

عازم سفر هستم و تصمیم دارم که بعد از سفر دوباره بچه ها را ببینم. 
ــی را مد نظر  ــرایط خاص ــرای انتخاب این بچه ها، خودتان ش ب

داشتید، یا انتخاب تان تصادفی بود؟ 

- نمی توانم بگویم تصادفی بود. ولی معیار ویژه ای را هم طلب نمی کردم. 
یعنی نسبت به اینکه نیازمندی بیشتری داشته باشند، انتخاب می کردم. 
دلم می خواس��ت کس��ی را انتخاب کنم که بیشتر نیاز داشته باشد و به 
لحاظ خانوادگی، فیزیکی و جسمانی شرایط سخت تری داشته باشد و 

کمک من مؤثرتر باشد.
شما خودتان یک دختر کوچک هم سن و سال همین بچه ها دارید 
و حس پدرانه هم خیلی قوی است. همین حس پدرانه چقدر در 

کمک شما به این بنیاد مؤثر است؟ 
- همین حس پدرانه که به آن اش��اره کردید ش��اید یکی از دالیل اصلی 
من برای عضو شدن در بنیاد کودک بود. به خصوص وقتی که احساس 
می کنی که تو امکانات رفاهی بسیار خوبی را برای کودکت فراهم کرده ای 
و او در بهترین ش��رایط در حال تحصیل و زندگی کردن است. حتی قبل 
از آش��نایی با این بنیاد به زندگی دخترم که نگاه می کردم، فکرم این بود 
که خیلی از بچه ها از حداقل ها برای زندگی کردن محروم هستند و حتی 

آقای معادی بحثمان را از شروع آشنایی شما با بنیاد کودک آغاز 
می کنیم. شما چگونه با این بنیاد آشنا شدید؟ 

- حقیقاتاً س��ؤال خیلی سختی است و به مدت ها پیش برمی گردد. اگر 
بخواهم راستش را بگویم، این است که اصالً یادم نمی آید. حاال این موقع 
شب هم که ما در حال گفت وگو هستیم، واقعاً مغزم کار نمی کند که گذشته 
و آشنایی با این بنیاد را به یاد بیاورم. اما احتمال می دهم که کسی من را 
به بنیاد کودک معرفی کرده باشد و بعد از معرفی این عزیزی که نمی دانم 
که بود! و بعد از کلی تحقیق و جس��ت وجو عالقمند به همکاری با بنیاد 

کودک شدم. 
ــتند که به کودکان نیازمند کمک  ــازمان های زیادی هس اماکن و س
می کنند، دلیل انتخاب بنیاد کودک از میان این همه سازمان چه بود؟ 
- صداقت خیلی برای من مهم اس��ت و اولین حس��ی که در برخورد اول 
با بنیاد کودک در من ایجاد ش��د، همین صداقت و بی پیرایگی مسئوالن 
آن ب��ود. اولین چیزی که برای عضویت در بنیادهای این چنینی باید در 
افراد نهادینه شود   همان حس اعتماد است و این بنیاد بدون تالش ویژه ای 
برای جلب اعتماد من، باعث اطمینان من شد. همه چیز خیلی شفاف بود 
و ضمن اینکه دغدغه ی تحصیل بچه ها، دغدغه ی بزرگ و همیشگی من 
بوده و هست. تمرکز بنیاد کودک هم روی همین مسئله است، بچه هایی 
که خرج تحصیل کردن ندارند و از حداقل ها هم محروم هس��تند و هوش 
تحصیل دارند و امکان رشدشان به خاطر موقعیت اقتصادی و فرهنگی 
خانواده ش��ان فراهم نیست، مسئله ی اصلی بنیاد کودک است و همین 
برای من خیلی جذاب است. فکر می کنم وسعت کمک کردن بعضی وقت ها 
آنقدر بزرگ و جدی است که شما نمی دانید پولی که هزینه می کنید صرف 
چه کاری می شود؛ ولی در بنیاد کودک می دانید و اطمینان دارید که چه 
اتفاقی در حال وقوع است و نتیجه اش را به طور عینی و شفاف دریافت 
می کنید. این برای من خیلی جذاب بود و همین باعث شد که بنیاد کودک 

را به خیلی از آشنایانم معرفی کنم.
اآلن چند کودک را تحت تکفل دارید؟ 

- 3 کودک. 
آیا تا به حال آن ها را دیده اید؟ 

- بل��ه. م��ن اص��رار دارم ک��ه آن ه��ا را حداقل س��الی یک مرتب��ه قبل از 
امتحاناتشان ببینم، با آن ها صحبت کنم و وضعیت شان را از زبان خودشان 

انگار درخت می کارم
گفت  و گو با پیمان معادی

پیمان معادی بازیگر و نویسنده  و کارگردان شناخته شده ای است. 
این روز ها از طرف هفته نامه ی آمریکایی »ولیچ وویس« به عنوان 
چهارمین بازیگر بر تر سال 2011 انتخاب شده. اما جدا از تمام 
این ها او خیلی بی سر و صدا یکی از اعضای بنیاد کودک شده و 

سه کودک را تحت تکفل خودش دارد.
 پیمان معادی از دغدغه هایش می گوید و اینکه فکر می کند خودش 
یک دختر دارد و تمام تالشش را برای تحصیالت او انجام می دهد. 
او دلش می خواهد پدر بچه هایی باشد که حتی نمی توانند یک 

دفتر نو برای نوشتن مشق شبشان داشته باشند... 

شهرزاد همتی
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ــن مثل   همان می ماند که تو با خودت  ] ای
بگویی برای هر اتفاق خوبی یک درخت 
بکار. این اتفاق های خوب نشانه ی خوبی 
است و من برای شکر چیزهای خوب یک 

نفر را در خوشحالی ام سهیم می کنم.[

توانایی خریدن کتاب و دفتر هم ندارند و نمی توانند از استعدادشان استفاده 
کنند، در حالی که توانایی آینده سازی دارند و می توانند موفق باشند. اما 
آن ها از انتخاب محرومند و نمی توانند روی اس��تعدادی که دارند تمرکز 
کنند. در این ش��رایط دلت می خواهد که کمک��ی هر چند کوچک به این 
بچه ها برسانی. این کاری که من می کنم اصالً کمک ویژه ای نیست؛ اما 
با همین کمک کوچک، می توانی احساس کنی که به روحیه ی آن ها کمک 
می ش��ود. وقتی احساس می کنند کسی هست که برایشان اهمیت قائل 
است و از طرفی هم بحث مالی تحصیل آن ها مطرح است. این مسئله ی 
پدر بودن به این ماجرا کمک زیادی کرده و   همان طور که گفتم وقتی فکر 
می کنی چقدر برای فرزندت وس��واس به خرج می دهی تا به مدارج عالی 
برسد، آن وقت است که دلت می خواهد چند نفر دیگر هم با امکانات رفاهی 

کمی بهتر به درس خواندن فکر کنند.
دیگر اینکه آیا دخترتان در جریان این ماجرا هست؟ 

- دخت��ر من هنوز در جریان نیس��ت ولی همی��ن اآلن که گفتید من به 
این فکر افتادم حاال که به کالس اول رفته، ش��اید بد نباش��د که بداند. 
قبالً فکر می کردم او خیلی کوچک اس��ت و درکی از این ماجرا ها ندارد 
و نیازی هم به دانستن اینکه پدرش چه کاری برای این بچه ها انجام 

می دهد ندارد ولی شاید حاال وقتش باشد. 
آیا هیچ سقف و زمانی را برای حمایت از این بچه ها در نظر گرفته اید؟ 
- س��قفی در نظر ندارم. به خصوص یکی از آن ها را دو س��ه سالی تحت 
پوش��ش داش��تم و چند وقت پیش اطالع دادند که از بنیاد بیرون آمده و 
ش��رایط بهتری دارد و می تواند خرج تحصیلش را فراهم کند و خودکفا 
ش��ده. یک نامه ای برای من داده بود جهت تش��کر برای این سال ها و آن 

نامه خیلی به من چسبید و احساس کردم هر چقدر 
تعداد این بچه ها بیشتر شود تا آخر عمرشان قرار 
نیست به ما وابسته باشند و همین که می بینی که 
مسیر خودشان را پیدا می کنند، خیلی مهم است. 
بنیاد خودش این مس��ئله را تش��خیص می دهد و 
می گوید که نیازی نیس��ت به این ش��خص کمک 
شود و شما می توانید کمکتان را روی بچة دیگری 
متمرکز کنید. این کار خیلی مهمی است که از طرف 

بنیاد انجام می شود و برای تو هم خیلی لذت بخش است که فکر می کنی 
کاری را به اتمام رسانده ای. من هم تا زمانی که امکانش را به لحاظ مالی و 
انرژی روحی داشتم باشم از این بچه ها حمایت می کنم، چون لذت می برم. 

شما خودتان در زمان تحصیل تان شرایط مساعدی داشتید؟ 
- از حداق��ل ه��ر چی��زی بهره مند ب��ودم. به هر حال ش��رایطی که 
ما داش��تیم ش��رایط خیل��ی معمولی ب��ود و این حداق��ل امکاناتی 
را که ی��ک نفر برای تحصیالت الزم داش��ت، خان��واده ام برای من 
فراه��م می کردن��د. مثل اآلن ه��م نبود و هم��ه چی��ز معمولی بود، 
م��دارس معمولی ت��ر بودند و باالخ��ره ما در ایران جنگ داش��تیم و 
خانواده های متوس��ط حداقل امکانات را داش��تند. ولی مشکلی به 
آن صورت نداش��تم و برای درس خواندن نباید با مشکالت غیرقابل 
حل دس��ت و پنجه نرم می کردم. کالس های کنکور و کمک آموزشی 
مث��ل اآلن باب نبود و آنقدر هم گران نب��ود و این طور نبود که معلم 
خصوصی آنقدر غیرقابل دس��ترس باش��د و فق��ط آدم های پولدار 
با ش��هریه های نجوم��ی توانایی موفقیت داش��ته باش��ند. من هم 

مش��کلی به آن صورت نداش��تم. 
یکی از خصایص بنیاد کودک این است که کارش را بی سر و صدا 
انجام می دهد و حتی با وجود چهره هایی که عضو بنیاد هستند، 

نمایش اجرا نمی کند. این مسئله چقدر برای شما اهمیت داشت؟ 
- خیلی زیاد. اگر بخواهی نمایش بگذاری که جایش آنجا نیست، اماکن 
مختل��ف با دوربین ها و آدم های زیادی هس��تند ک��ه می توانند آن حس 
شهرت را ارضا کنند. بنیاد کودک تکلیفش روشن است. وقتی قرار است 
که به یک نفر برای تحصیل کمک کنید، وقتی در حال س��اختن آینده ی 
یک نفر هستید، اصالً نیازی به نمایش دادن نیست آن ها دنبال واقعیتی 
هستند که هم به خودشان کمک کنند و هم به دیگران. این افراد بیشتر به 

خودشان کمک می کنند که شب راحت تر بخوابند. مهم انجام کار خیری 
است که خیلی داد و بوق و کرنا نداشته باشد و تنها تو را از نظر روحی و 
وجدانی ارضا کند که وقتی ش��رایط نسبتاً مناسبی برای زندگی داری، 
ب��رای یک نفر دیگر بتوانی یک حداقلی فراهم کنی که راحت تر به فکر 

تحصیل باشد. 
فکر می کنید در کارهای خیر سهیم شدن چهره ها چقدر می تواند 

در فضای اجتماعی تأثیرگذار باشد؟ 
- خیل��ی زیاد. به نظر من وقتی یک چهره که طرفداران زیادی دارد 
در ی��ک بنی��اد، کودکی را تحت تکفل می گی��رد، حداقل کوچک ترین 
اتفاق��ی که می افتد این اس��ت ک��ه آدم ها به خاطر دی��دن مثالً فالن 
ورزش��کار به آن بنیاد س��ر بزنند و با اهدافش آشنا شوند. این اولین 
تأثیر است. این به مشهور شدن هر بنیادی بین مردم کمک می کند. 
مس��ئله ی دیگر این است که عضویت افراد مش��هور در این نوع از 
بنیاد ها باعث جلب اطمینان مردم می شود. وقتی می بینند چهره ای 
که دوستش دارند چند بچه را تحت تکفل دارد، باعث همه گیر شدن 

این ماجرا بین افراد می شود. 
شما به این بچه ها حس عاطفی پیدا کرده اید؟ 

- بله. مثالً وقتی که نامه هایش��ان به دس��تم می رس��د، کارت پستال 
می فرس��تند و ب��ه هر دلیلی ارتب��اط برقرار می کنند به ش��دت تحت 

تأثیر قرار می گیرم. 
ــان را دارید یا ترجیح  ــاد کردن بچه های تحت تکفلت قصد زی
ــا امکانات  ــز کنید ت ــودک تمرک ــه ک ــد روی همین س می دهی

بیشتری را برایشان فراهم کنید؟ 
- راس��تش ب��دم نمی آید ک��ه بیشترش��ان کنم. 
ق��راری با خودم گذاش��ته ام که ه��ر وقت اوضاع 
کاری ام بهتر می ش��ود یک بچ��ه اضافه کنم. هر 
اتفاق ویژه ای که باعث رونق کارم بش��ود، حتماً 
یک بچ��ه به افراد تحت تکفل��م اضافه می کنم. 
ای��ن مثل   همان می ماند که ت��و با خودت بگویی 
ب��رای ه��ر اتف��اق خوبی ی��ک درخت ب��کار. این 
اتفاق ه��ای خوب نش��انه ی خوبی اس��ت و من 

برای ش��کر چیزهای خوب یک نفر 
را در خوشحالی ام سهیم می کنم. 

ــای  بچه ه از  ــر  پ ــان  خیاب در 
ــت که از حق  ــی اس دست فروش
و  ــتند  هس ــروم  مح ــل  تحصی
خیلی از آن ها درس شان را   رها 
برای  ــد  ــد. فکر می کنی می کنن
ــرایط  ــه بچه با این ش این هم

چه باید کرد؟ 
- این ی��ک بحث خیل��ی بزرگی 

است. من هر موقع آن ها را می بینم 
حالم بد می شود، غصه می خورم و نمی شود بی تفاوت بود. مطمئنم 
باید فکری به حال آن ها کرد که در توان یک بنیاد نیس��ت، بودجه ی 
زی��ادی می طلبد ک��ه باید به فکر فراهم کردنش ب��ود. من هیچ وقت 
درگیر ای��ن ماجرا نبودم، ولی خیلی دل��م می خواهد اتفاق خوبی را 

هم در این زمینه تجربه کنم. 
آیا کفیل شدن در بنیاد کودک شرایط خاصی دارد؟ 

- این آسان ترین کار دنیاست و به نظرم فقط نیاز به تصمیم گرفتن 
دارد.   هم��ان طور که گفت��م همه چیز در این بنیاد به قدری ش��فاف 
اس��ت که به راحتی اطمینان تان جلب می ش��ود. ت��ازه من خودم به 
آنج��ا رفتم و فایل های بچه ها را دیدم. اما من دوس��تانی دارم که با 
پیش��نهاد من سری به س��ایت بنیاد کودک زده و ساعت ها درگیر آن 
بوده ان��د، پرونده ی بچه ها را باز کرده و از   همان جا بچه ها را انتخاب 

کرده اند. این آسان ترین کار دنیاست.
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خاطره یعنی محکوم به فراموشی 
 ما آدم ها ناشکر نیستیم، گناهمان فراموشی 
ا س��ت. می گذاریم گرد زمان بیاید و بنش��یند 
روزه��ای  حس��رت های  و  ناکامی ه��ا  روی 
گذشته مان. یادمان می رود لحظه هایی را که 
دیگر اآلن برایمان درد ندارند، اس��م »خاطره« 
می فرستیم ش��ان  و  رویش��ان  می گذاری��م 
انته��ای انب��اری ذه��ن. یادمان م��ی رود که 
وقتی پش��ت نیمکتی بودیم، چقدر حس��رت 
مداد خوش رنگ و عروسک بغل دستی مان را 
می خوردیم یا از سینما رفتن دوستمان چقدر 
دل کوچکمان می شکس��ت. حس��رت صدای 
بوق دوچرخه و داشتن یک ضبط صوت حتی 
درب و داغ��ان چقدر دلمان را ب��ه تاپ و توپ 
می انداخت. کسی از ما نمی پرسید آرزویمان 
چیس��ت؟ کسی نمی فهمید در دل کوچکمان 
چه می گذرد؛ اگر هم کسی می فهمید، هجوم 
روزمرگی و فشارهای زندگی نمی گذاشت که 

کسی این آرزوهای ما را جدی بگیرد. 

»نیاز« و »آرزو« هم معنی نیستند 
این موضوع وقتی جلوه ی پررنگ تری به خود 
می گیرد که نیازهای بچه های بی پشتیبان را، 
تنه��ا به دیده ی مالی ن��گاه کنیم و فکر  کنیم 
نیاز های ش��ان یعنی غذا، پوش��اک، مسکن و 
خرج تحصیل. این ها نیاز های ش��ان هستند؛ 

اّما تمام خواست قلبی و واقعی شان در این 
نیازها خالصه نمی شود. 

م��ا فراموش کرده ایم که باید از این کودکان 
بخواهیم که سفره ی دِل کوچک شان را باز 

کنند و بگویند چه می خواهند.
 شاید فکر می کنیم، بیماری، فقر، مشکالت 
خانوادگ��ی و اجتماعی آن ها را به کودکانی 
بی آرزو تبدیل کرده است. شاید هم اجتماع 
از   همان ابتدا، محکوم ش��ان ک��رده که مهر 
بی آرزویی را روی پیشانی ش��ان ببینند و با 
آن دیده ش��وند. فکر می کنیم کلمات »نیاز« 

و »آرزو« هم معنی هستند! 

درخت آرزو ها
بنی��اد ک��ودک با یک ای��ده ی ن��و و زیبا، از 
بچه های تحت پوش��ش خود خواسته که 
آرزوی ش��ان را روی کاغذ بنویسند تا روی 
درخت آرزو ها چس��بانده ش��ود. آرزو هایی 
که از یک جام��دادی زیپ دار که هنوز رنگ 
و ب��وی کودکی دارد، ش��روع می ش��وند تا 
آرزو ه��ای بزرگتری که رن��گ و بوی دنیای 
بزرگ ترها را دارد؛ نیازهایی که نباید آرزوی 

یک کودک بی آرزو شوند.
 آرزوهایی از جن��س آدم بزرگ ها، آرزوهایی 
مثل داش��تن خانه و پول یا درمان بیماری. 
ام��ا در دل ای��ن بچه ها هنوز ه��م آرزوهای 

برگ هایی که هیچ وقت زرد نمی شوند
درباره ی درختان آرزوی بچه های بی آرزو

آناهیتا قشقایی
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دوران بچگی جوانه هایی دارد، جوانه هایی 
که همیشه سبز می مانند حتی اگر فراموش 

بشوند.
بنی��اد کودک، هم بزرگتره��ا را یاد آرزوهای 
کوچ��ک و محق��ق نش��ده ی بچگی ش��ان 
می ان��دازد و ه��م ب��ه بچه های��ی ک��ه جبر 
ناخواسته درگیرش��ان کرده، می گوید که از 
گفتن آرزو های ش��ان نترسند و به خود حق 
بدهن��د که بفهمن��د و به دیگ��ران بفهمانند 
دل کوچک ش��ان چه می خواهد. ش��اید یک 
پسربچه ی دیروز که ظهرهای تابستان در 
حسرت بوق دوچرخه های بچه های محل 
دلش می س��وخته، امروز شادمانی برآورده 
ش��دن آرزویش را در چش��مان پسربچه ی 

دیگری ببیند.
 

ــا در یک  ــن درخت آرزوه ــتن اولی  کاش
هوای سرِد سرد

اولین درخت آرزوها در دفتر 
بنی��اد ک��ودک در ارومیه در 
س��ال 1387 کاش��ته ش��د. 
این دفتر در کنار بیمارستان 
خیریه ی کودکان س��رطانی 
امید ق��رار دارد و این درخت 
س��رطانی  ک��ودکان  ب��رای 
کاش��ته ش��د. درخت��ی پر از 
آرزو، آرزوهایی مثل نوشابه 
و جام��دادی عروس��کی ت��ا 
درم��ان س��رطان ک��ه ب��ا آن 
مبارزه می کردند. درختی که 

همه را شگفت زده کرد. 
بچه های��ی که ب��رای درمان 
بعد  بیمارس��تان می آیند  به 
از ش��یمی درمانی مرخ��ص 
خان��ه  در  ت��ا  می ش��وند 
استراحت کنند؛ اّما بسیاری 
از کودکان روستایی چاره ای 
نداش��تند جز اینک��ه بعد از 
مراح��ل ش��یمی درمانی در 
کنند؛ چون  استراحت  پارک 
یا توانایی پرداخت هزینه ی 
مس��افرخانه را نداشتند و یا 

مسافرخانه ها به دلیل ظاهر متفاوتشان به 
سختی آن ها را قبول می کردند. این در حالی 
است که این کودکان بعد از گذراندن شیمی 
درمانی بسیار ضعیف می شوند و به جایی 
مناس��ب برای استراحت و غذای کافی نیاز 
دارند. بنیاد کودک با کمک شهرداری، برای 
اقامت این کودکان، س��اختمانی 9 واحدی 
س��اخت و این اتف��اق ش��روعی دیگر برای 
استقبال از طرح درخت آرزو ها شد. درختی 
ک��ه در آن خان��ه ی امید، ح��واس بچه ها را 
هرچند خیل��ی کوتاه از بیماری ش��ان پرت 
می کند و آن ها را به سرزمین آرزو ها می برد؛ 

جایی که مرز باید و شایدی ندارد. 

مواظب درخت های همیشه سبز باشیم
خیلی از کودکان در نامه هایی که برای درخت 
آرزوها می نویسند، از اینکه آرزو هایشان برای 
افرادی که حتی آن ها را ندیده اند، مهم است، 

ابراز خوشحالی می کنند. 
ش��اید خیل��ی از ای��ن آرزوه��ا، از زب��ان پدر و 
مادر های شان باشد و حتی شاید بچه ها بعد 
از نوش��تن نامه هم به آرزوی قلبی خودشان 
فکر نکرده باش��ند، ولی   وج��ود افرادی که به 
ندای قلب  آن ها، گ��وش  کنند، به این کودکان 
می گوی��د که آن ها هم حق دارند آرزو داش��ته 

باشند.
ای��ن کار به این کودکان ی��ادآوری می کند که 
شاید زندگی، گذشته و اکنون را از آن ها گرفته 
باشد اما می توانند خودشان آینده را بسازند. 
فقط باید مسیر زندگی را برای شان از کلوخ ها 
و س��نگ های بزرگی که جثه ی کوچک آن ها 

تاب و تحملش را ندارند، پاک کرد. 

ــاد  ــا را ی ــم بزرگتره ــودک، ه ــاد ک ]بنی
ــده ی  ــق نش ــک و محق ــای کوچ آرزوه
بچگی شان می اندازد و هم به بچه هایی 
ــان کرده،  ــته درگیرش ــر ناخواس که جب
ــان  ــن آرزو های ش ــه از گفت ــد ک می گوی
ــق بدهند که  ــود ح ــه خ ــند و ب نترس

ــد دل  ــران بفهمانن ــه دیگ ــد و ب بفهمن
کوچک شان چه می خواهد.[
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معـلم بـزرگ ایـل 
علی اکبری

محم��د بهمن بیگ��ی، بنیان گ��ذار آموزش عش��ایر 
ایران، از اس��طوره های آموزش و تربیت کودکان در 

زمانه ی ما بود.
ای��ل زاده ای که عمر پربار و گرانقدر خود را وقف با 
سواد کردن محروم ترین و با استعدادترین کودکان 

کشور کرد.
نظام ابتکاری و خالقانه ی او برای آموزش کودکان 
عش��ایر س��ّیار، نه تنها در ایران که در بسیاری از 
جوامع عش��یره ای کش��ورهای دیگر به عنوان یک 
الگوی آموزشی کارآمد مورد استفاده قرار گرفت.

مکتب بهمن بیگی، مکتب عش��ق و اندیش��ه، کار و 
خدمت بود.

عل��ی اکب��ری، یک��ی از اولی��ن دان��ش آموختگان 
مکتب بهمن بیگی اس��ت که سال های زیادی را در 
مسئولیت های گوناگون از جمله »ریاست سازمان 
امور عشایر ایران« به مردم محروم عشایر خدمت 
کرده و این نوش��تار را با عالقه مندی و تعلق خاطر 
خاصی نس��بت ب��ه بهمن بیگی برای این ش��ماره 

همیاران در اختیار ما گذاشته است.
بنی��اد کودک ضمن گرامیداش��ت ی��اد آن معلم بزرگ، یقی��ن دارد که 
آموزش و تربیت »کودکان با اس��تعداد ام��ا بی بضاعت« این مرز و بوم، 
ش��ریف ترین و ارزشمندترین رسالتی اس��ت که هر انسان وارسته ای 

می تواند عهده دار آن باشد.
***

محم��د بهمن بیگی در س��ال 1299 در ایل قش��قایی و در خانواده ی 
محمود خان، کالنتر تیره ی بهمن بیگلو از طایفه ی عمله ی قشقایی، 
به هنگام کوچ و در مس��یر قش��الق به سمت الرس��تان در شرق استان 

فارس، دیده به جهان گشود. از زبان خود او می شنویم:
»من در یک چادر س��یاه به دنیا آمدم. زندگاني را در چادر با تیر تفنگ 
و ش��یهه ی اسب آغاز کردم. تا ده س��الگي حتي یک شب هم در شهر 
و خانه ی ش��هري به س��ر نب��ردم... زماني که پدر و م��ادرم را به تهران 
تبعی��د کردن��د، تنها ف��رد خانواده که خوش��حال و ش��ادمان بود، من 
بودم. نمي دانس��تم که فش��نگ مش��قي و تفنگم را مي گیرند و قلم به 
دس��تم مي دهند... پدرم مرد مهمي نبود. اشتباهاً تبعید شد... و دوران 
تبعیدمان بسیار سخت گذشت... چیزي نمانده بود که در کوچه ها راه 
بیفتیم و گدایي کنیم. مأموران ش��هرباني ]رضاخان[ مراقب بودند که 
گدایي هم نکنیم... به کتاب و مدرسه دلبستگي داشتم. دو کالس یکي 
مي کردم. شاگرد اّول مي شدم. تبعیدي ها، مأموران شهرباني و آشنایان 
کوچه و خیابان به پدرم تبریک مي گفتند و از آینده ی درخشانم برایش 
خیال ها مي بافتند. س��رانجام تصدیق گرفتم. یکي از آن تصدیق هاي 
پررنگ و رونق روز. تبعیدي ها، مأموران ش��هرباني، کاسب هاي کوچه، 

دوره گرده��ا، پی��از فروش ه��ا، ذرت باللی ها و کهنه 
خره��ا همه ب��ه دی��دار تصدیقم آمدند. من ش��رم 
مي کردم و خجالت مي کشیدم. پدرم از شور و شوق 
اش��ک به چش��م می آورد. در مراجع��ت به خانه او 
دیگر راه نمي رفت، پرواز مي کرد... مالمتم مي کردند 
که با این تصدیق گرانق��در، چرا در ایل مانده اي و 
چرا عمر را به بطالت مي گذراني؟ تو تصدیق داري 
و باید مانند مرغکي در قفس در زوایاي تاریک یکي 
از ادارات بماني و بپوسي و به مقامات عالیه برسي. 
در پایتخت به تکاپو افتادم و با دانشنامه ی حقوق 
قضایي به سراغ دادگستري رفتم تا قاضي شوم و 
درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم. دلم گرفت و از 
ترّقي عدلّیه چشم پوش��یدم. در ایل چادر داشتم، 
در شهر خانه نداشتم. در ایل اسب سواري داشتم، 
در شهر ماش��ین نداشتم. در ایل حرمت و آسایش 
و کس و کار داش��تم، در شهر آرام و قرار و غمخوار 
و اندوه گسار نداشتم. نامه اي از برادرم رسید. بوي 
ج��وي مولیان مدهوش��م کرد. ترّق��ي را رها کردم. 
تهران را پشت سر گذاشتم و به سوي بخارا بال و پر گشودم. بخاراي 

من ایل من بود«.

بیشتر درباره ی بهمن بیگی بدانیم
دوران تحصیل��ی او از زمان��ی که پس از تبعید به ته��ران، وارد مدارس 
پایتخت ش��د تا هنگامی که از دانش��گاه تهران فارغ التحصیل گردید، 
تنها یازده سال طول کشید. او بهره ی هوشی و استعدادی فوق العاده 
داش��ت و هر دو س��ال را یک س��ال می خواند. بهمن بیگی پس از پایان 
دوره ی کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران، جهت برپایی مدرسه های 
س��یار ب��رای بچه ه��ای ایل بی وقف��ه تالش ک��رد و ب��ا پی گیری های 
مس��ئوالنه و ابتکارهای خود توانس��ت برنامه ی سوادآموزی عشایر 
را به تصویب برس��اند و به مرحله ی اجرا درآورد. او به موفقیت های 
بی شماری دست یافت و منزلت اجتماعی و رونق اقتصادی جامعه ی 

عشایر کشور را ارتقاء داد.
او در س��ال اول دانش��جویی، مقدم��ه ای ش��ورانگیز بر کتاب »اش��ک 
معش��وق« استاد خود، دکتر مهدی حمیدی، نوشت و در سال 1324 
کتابی به نام »عرف و عادت در عشایر فارس« را تدوین کرد که توسط 
نش��ر آذر چاپ ش��د. صادق هدای��ت آن را پس��ندید و مجتبی مینوی 
کتابش را دوس��ت می داش��ت، دکتر خانلری در مجله ی س��خن آن را 
س��تود، کریم کشاورز در پیام نوین او را آفرین گفت، داوود نوروزی در 

روزنامه ی ایران درباره ی آن قلم فرسایی جانانه ای کرد و...
بهمن بیگی در آن کتاب نوش��ته بود: »باید به تیره روزی های عش��ایر 
پای��ان داد، با کتاب و قل��م، نه با توپ و تفنگ، بای��د به گمراهی آنان 

محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش عشایر ایران
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ــردن دختران ایل  ــواد ک ]چاره ی کار باس
بود اّما کج اندیشان مخالف بودند.

آموزش عشایر جرقه ی آتش بود که بر 
خرمن جهل و بیداد زد..[

خاتم��ه بخش��ید، ب��ا مهربانی و محب��ت، نه با خش��م و انتق��ام، با 
مدرسه های سیار، مدرسه هایی با چادر کرباسی، نه با آجر و سیمان، 
ب��ا دیرک چوبی، ن��ه با تیر آهن، ب��ا تعطیل بهار و پایی��ز، با تدریس 
زمس��تان و تابس��تان، با معلم ایلی، نه با معلم شهری، با معلمی به 

خلق و خوی بیابانی، نه شهری و خیابانی و...«

قیام مقدس
بهمن بیگی بیش از 50 سال قبل در مقاله ای، خطاب به جمع آموزگاران 

عشایری چنین نوشت: 
در  م��ا  مش��کالت  »کلی��د 
البالی الفبا خفته است... 
شما را به یک قیام مقدس 
دعوت می کن��م، قیام برای 
باس��واد کردن مردم ایالت. 
من ب��ه ن��ام این م��ردم، با 
ای��ن چش��م های بی فروغ، 
پرچ��روک،  پوس��ت های 
لباس های ژنده، شکم های 
گرس��نه، ب��ا ای��ن لب های 
بی خنده و دل های پرخون، 
ک��ه  می خواه��م  ش��ما  از 
بپاخیزید و روز و شب و گاه 
و بی گاه درس بدهید، درس 
بدهی��د،  درس  بخوانی��د، 

درس بخوانید... «
باس��واد کردن فرزندان ایل 

هدف اصل��ی او بود. نگاهی جامع، اندیش��ه ای 
بلن��د و فکری ب��زرگ داش��ت. برنامه های خود 
را با کاره��ای کوچ��ک و از درون خانه ی پدری 
آغ��از کرد، ولی گام به گام و با دقت مس��یرهای 
پر از س��نگالخ را پیمود. از هیچ چیز نهراس��ید. 
هر امکانی که وجود داشت و در دسترس بود به 

کار گرفت. منتظر فرصت های طالیی نشد و زمان را در انتظار شرایط 
عالی از دس��ت نداد. س��ایه ی دیوار، س��ایبان درختان، سنگ چین ها، 
اطاقک های گلی و چادرهای ارزان و وصله دار را به مدرسه تبدیل کرد 
و خود به آموزش خواندن و نوش��تن کودکان عش��ایر مش��غول شد. با 
حداقل امکانات دست به کار خارق العاده ای زد. با یک چادر، با دو زیلو، 
با یک تخته سیاه و اندکی گچ سفید، بنای قشنگی را پی  افکند، بنایی 

استوار، بنایی که از باد و باران بیم گزند نداشت.
بهمن بیگی، اولین مدارس خ��ود را در 1332 با همکاري کالنتران ایل 
راه انداخ��ت. حق��وق معلمان را، مردم عش��ایر تأمی��ن مي کردند و او 
شخصاً مسئولیت نظارت و تهیه ی کتاب و دفتر و راهنمایي معلمان 
را به عهده داش��ت. بهمن بیگی زبانی گویا و قلمی توانا داش��ت که در 
پش��ت آن صداقت و هوش��مندی موج می زد. آنقدر گفت و نوش��ت و 
آنقدر بر در ها کوفت و استقامت به خرج داد و به دستور پیغمبر عمل 
کرد تا عاقبت س��ری بیرون آمد، دستش را فش��رد، راهش را گشود و 
مس��یرها هموار گش��ت. اولین فردی که به کمک او شتافت، انسانی 
فرهیخت��ه و فرهنگی به نام »دکتر فاطمی« مدی��ر کل وقت آموزش و 

پرورش استان فارس بود.
 برخی از مهمترین دست آوردهای ایشان بدین شرح است:

1- قانون تأس��یس دانشسراي عش��ایري براي تربیت معلم از میان 
فرزندان ایل با تالش پي گیرانه ی  بهمن بیگي در اواخر س��ال 1335 به 
تصویب رسید و در 22 دوره، بالغ بر 10/000 نفر از فرزندان عشایر را 

برای آموزگاری تربیت کرد.
2- او ب��ا ابتکار خاصي توانس��ت پای دخت��ران را به مدارس باز کند. 
بهمن بیگی براي اینکه راهي براي دیگر دختران عش��ایر باز شود، با 

خواهش بسیار تعدادي از دختران سران ایل و حتي دختر دیپلمه ی 
خود را به دانشس��را فرس��تاد. طي بیس��ت دوره حدود 900 نفر از 
زنان عش��ایر به عنوان معلم در تمامي اس��تان هاي کشور به تدریس 

مشغول شدند.
3- یک��ي از بزرگتری��ن افتخ��ارات بهمن بیگ��ي تأس��یس دبیرس��تان 
ش��بانه روزی عشایري در شیراز، در س��ال 1346 بود. این دبیرستان، 
س��ال اول کار خ��ود را با آم��وزش 40 نف��ر از فرزندان با اس��تعداد اّما 

بي بضاعت عشایر آغاز کرد و در سال های بعد به تعداد آن ها افزود. 
4- او با تشکیل اردوهاي سراسري از معلمان اقوام مختلف و مدارس 
موف��ق، موج��ی از رقاب��ت 
کار  مس��ابقه ی  و  زاین��ده 
بهتر و بیشتر، آن هم دور از 
چشم هر ناظر و مراقبی را 

ایجاد کرده بود.
5- به همت او مرکز آموزش 
فن��ي و حرف��ه اي دختران 
 1349 س��ال  در  عش��ایر 
تأسیس ش��د. در این مرکز 
هر سال تعدادي از دختران 
محی��ط  ی��ک  در  عش��ایر 
زیر نظر  شبانه روزي سالم 
اس��تادان حرف��ه اي ک��ه از 
زنان مسن و باتجربه ی ایل 
انواع صنایع دستي  بودند، 
نظیر قالي بافی، گلیم بافی، 
رنگ آمیزي،  جاجیم باف��ی، 
طراحي و ... را آموزش دیده و روانه ی ایل می شدند.

6-ب��ا پیگی��ری بهمن بیگ��ي مرکز آم��وزش فني و 
حرفه اي پسران عشایر در س��ال 1351 به صورت 
ش��بانه روزي افتتاح ش��د. در این مرکز ب��ا برگزاری 
رش��ته هاي نج��اري، معم��اري، ب��رق، اتومکانی��ک، 
لوله کش��ي، تراشکاري و جوش��کاري، صدها نیروی 

کارآزموده تربیت و تحویل جامعه گردید.
7- بهمن بیگ��ي با تالش ها و پي گیري های خود و با همکاري وزارت 
بهداري، توانس��ت هر س��ال تعدادي از دختران باس��واد ایلي را در 
محیط ش��بانه روزي زی��ر نظر پزش��کان متخصص زن��ان و زایمان 
تربیت کرده و آنان را به عنوان ماما برای مراقبت های بهداش��تی به 

میان عش��ایر بفرس��تد.
8- تربیت روستا پزشک با همکاری دانشگاه شیراز و اداره ی بهداشت 
و درمان به همت او صورت گرفت. هر سال تعدادي از فرزندان با سواد 
ایل زیر نظر پزش��کان و دندان پزشکان، کمک ها و فوریت هاي اولیه ی 
پزشکی را آموزش می دیدند و بعد برای خدمت رسانی به میان عشایر 

بر می گشتند.
9- به همت او و با کمک دانش��گاه شیراز، هر سال تعدادی از فرزندان 
باسواد عشایر، آموزش های دامپزشکی و بهداشت دام را فرا می گرفتند 

تا به میان عشایر بازگشته و از سرمایه های آنان، مراقبت کنند.
10- به س��عی بهمن بیگي تش��کیل کتابخانه های س��یار با همکاري 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و س��ازمان جهاني یونیس��ف 

تشکیل شد و دانش آموزان عشایر به کتاب خوانی ترغیب شدند.
11- پیگی��ری او موجب راه اندازی فروش��گاه های س��یار با همکاري 

سازمان برنامه و بودجه و استانداري فارس شد.
12- بهمن بیگ��ی، مجتمع فن��ی آب باریک را بنیان گ��ذاری کرد که در 
آن، ان��واع آموزش های فنی و حرف��ه ای در باالترین درجه و کیفیت به 

نوآموزان عشایری ارایه می شد.
13- وی در س��ال 1351 اقدام به تأس��یس یک استادیوم ورزشي در 
مساحتی به وسعت بیش از 10 هکتار کرد. در این استادیوم زمین هاي 
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فوتبال، هندبال، بسکتبال، میدان سوارکاري، 
دو میدانی و اس��تخر ش��نا س��اخته ش��ده و 

شروع به کار کرد. 
نوآوری ه��ای  و  کار  ب��ا  بهمن بیگ��ی   -14
خود و ب��ه دلیل خدم��ت ب��ه محروم ترین و 
مستحق ترین کودکان کشور به عنوان برترین 

آم��وزگار دنی��ا موفق ب��ه دریاف��ت جایزه ی 
س��وادآموزي یونس��کو به نام »کروبس کایا« 
شد و یک بورسیه ی تحصیلی به او دادند که 
استفاده نکرد! بعدها از او برای وزارت دعوت 

به کار کردند که نپذیرفت.
15- بهمن بیگي بعدها دست به قلم برد و به 

نگارش کتاب های :
بخاراي م��ن ایل م��ن، اگر قره ق��اج نبود، به 
اجاقت قسم، طالی شهامت و عرف و عادت 
در عشایر فارس )تجدید چاپ( پرداخت، که 
بي گمان از شاهکارهاي زبان فارسي هستند. 
ادبیاتی نغز و ش��یوا، دل پذیر و ش��یرین و گاه 
طنزآمی��ز که هر ک��دام به چاپ ه��اي متعدد 

رسیده اند.

او عاشق خدمت بود
تفری��ح  بزرگ تری��ن  را  کار  بهمن بیگ��ی، 
می دانست. بی وقفه کار می کرد. همین که از 
شهر خسته می شد به کوه و بیابان می رفت 
ت��ا با دی��دار دبس��تان ها و آزم��ون گرفتن از 
دانش آموزان، جانی تازه کند. بیش از نصف 
س��ال را دور از شهرها و در س��فر به مناطق 
دشوار ایل نشین می گذراند و همه ی مدارس 

را ش��خصاً بازدی��د می ک��رد و از تمام��ی 
دانش آموزان، آزمون می گرفت. 

بهمن بیگ��ی معتقد بود: »خدمت با مکان و 
زم��ان از میان نمی رود. خدمت در آالس��کا 
خدم��ت اس��ت. در فیروزآب��اد ه��م خدمت 
اس��ت. خدمت دیروز و امروز نمی شناسد. 
پارس��ال و امس��ال ندارد. معالجه ی بیمار 
در همه جا و همیشه خدمت است. نوازش 
یتیم، دستگیری مس��تمند، با سواد کردن 
بی س��واد در همه ج��ا و همیش��ه خدمت 
اس��ت و... خدمت تنه��ا در صورتی ماهیت 
و کیفی��ت خ��ود را از دس��ت می ده��د ک��ه 
ب��ا اغ��راض پلید آل��وده ش��ود وگرنه هیچ 
چش��مه ای زالل تر و روشن تر از چشمه ی 

دل انگیز خدمت وجود ندارد«.

بهمن بیگی اهل اندیشه و تدبیر بود
او عاشق کارش بود، کاری توأم با اندیشه. 
ب��ا همی��ن عش��ق و اندیش��ه، گ��ره ی کور 
مدرک پرستی را گش��ود. با کمک اندیشه، 
مق��ررات دس��ت و پاگیر را از می��ان برد، با 
ی��اری اندیش��ه بس��یاری از برنامه ه��ای 
درسی را که به درد ایل و دانش آموزان ایلی 
و ش��اید به هی��چ دردی نمی خورد، حذف 
 کرد و به جای آن ها نهج البالغه، بوس��تان 
و گلس��تان س��عدی، حافظ و دیگر مطالب 
سودمند را گنجاند. با یاری اندیشه بود که 
بهمن بیگي از ایجاد دبستان های متمرکز و 
پر ش��اگرد چشم پوشید و مدارس کوچک، 
س��یار، تک معلم��ی و پراکنده را تأس��یس 
ک��رد. با راهنمایی و گره گش��ایی اندیش��ه 
بود که او از بنای اطاق ها و ساختمان های 
گران قیم��ت پرهیز کرد، مان��ع از خرید میز 
 ش��د و از پشت میزنش��ینی پرهی��ز  کرد. او 
حت��ی یک مدرس��ه را ه��م در خونین ترین 
مناطق نبردها و شورش های جنوب ایران، 

تعطیل نکرد.
ب��ه  عن��وان  را  او  کتاب ه��ا  از  برخ��ی  در 
داس��تان نویس معرفی کرده اند؛ اما خود 
می گوید: »داس��تان؟ کدام داس��تان؟ من 
که داس��تان نویس نیس��تم و استعدادش 
و  خاطره نوی��س  م��ن  ن��دارم.  ه��م  را 
اگر داش��ته  افتخ��اری هم  پژوهش��گرم. 
باش��م، این اس��ت که بنیاد دبس��تان ها و 
مدارس عش��ایر را در ایران بن��ا نهاده ام. 

م��ن ی��ک معلم��م.«
محم��د بهمن بیگی »معلم بزرگ ایل« این 
اس��طوره ی آموزش و تربیت، ش��هامت و 
صداق��ت و این عاش��ق خدمت به کودکان 
عشایر، در اردیبهشت سال 1389 مقارن 
ب��ا روز معل��م - در حال��ی که ت��ا آخرین 
همچن��ان  ش��یراز  در  زندگ��ی  لحظ��ه ی 
و  دانش آموخت��گان  حض��ور  پذی��رای 
دوس��تداران خود ب��ود - از میان ما رفت. 

روحش ش��اد و یادش گرامی باد.

ــن تر از  ــمه ای زالل تر و روش ]هیچ چش
چشمه ی دل انگیز خدمت وجود ندارد[
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وقت��ی ک��ه از امرال��ه فرهادی خواس��تم ت��ا از دوران 
کودکی اش بگوید، هیچ نمی دانستم که دوران کودکی 
و جوانی اش می تواند این همه جذاب باشد و موضوع 

اصلی گفت و گوی مان!
امرال��ه فرهادی 55 س��ال پیش در آخری��ن روزهای 
تابستان یا اوائل پائیز هنگامی که ایل قشقایی از ییالق 
به قش��الق بر می گشتند، در آخرین روز کوچ در دشت 
وسیع »آب نیلو« در نزدیکی فراشبند فارس به دنیا آمد. 
شاید هیچکس فکر نمی کرد که سرنوشت، این کودک 
ایلیاتی را به تهران بکشاند و او را به یک طراح گرافیک 
و ارتباطات و تبلیغات و مدرس دانشگاه تبدیل کند! او 

می گوید:
 »هنگامی که به سن 6 سالگی رسیدم، از بس ضعیف 
و نحیف ب��ودم و به درد کار و کمک به خانواده در ایل 
نمی خوردم، برادر بزرگترم را که از من بسیار قوی تر و 
قلدرتر بود از مدرس��ه برداشتند و من را جای او راهی 

مدرسه کردند.
در آن روزگار به واسطه ی ظرفیت کم مدرسه های سیار 
عشایری تنها یک نفر از هر خانواده می توانست در آن 
مدرس��ه درس بخواند. به عالوه به واسطه ی بضاعت 
اندک خانواده، برادرم باید کار می کرد تا کمک خرجی 

باشد برای خانواده.
6 کالس دوره ی دبس��تان را در همان مدرسه ها ی س��یار درون چادر درس 
خواندم با تنها معلمی که از کالس اول تا ششم دبستان، هم فارسی درس 
می داد هم علوم، هم ریاضی، هم دیکته و انشا، هم تاریخ و جغرافی و هم 
شعر و سرود و نقاشی و خط. منوچهر کیانی اولین معلم من از ایلیاتی های 

دلسوخته و عاشق همه ی زندگی اش در درس دادن خالصه می شد.
ام��ا همه ی این ها به برکت وجود مردی پدید آمده بود که بعدها به عنوان 

اس��طوره ای در تربیت و آموزش کودکان با استعداد 
بی بضاعت عش��ایر ایران ش��هرت یافت. او محمد 
بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عش��ایر ایران و معلم 
بزرگ ایل بود که با درک عمیق از درد و رنج عش��ایر 
زادگان که خود نیز یکی از آنان بود، کمر همت بسته و 
این سیستم آموزشی حیرت انگیز را راه انداخته بود.«

»آموزش کودکان ایلیاتی در مدارس س��یار عشایر زیر چادرهای سفید در 
میان چادرهای سیاه«

فرهادی می گوید:
»از اینکه برادرم نتوانست درس بخواند غمگینم و گاهی اوقات هم شرمنده ی 
او می شوم، اما ظاهراً آن زمان چاره ای نبوده و بخت با من یار بوده که فقط 

درس بخوانم و درس بخوانم تا 6 کالس ابتدائی را تمام کنم.
به جز بهمن بیگی شاید هیچکس دیگر در ایل نمی دانست که بعد از پایان 

دبس��تان سرنوش��ت ما برای ادام��ه تحصیل چه 
می ش��ود؟! چون فقط بچه خان ه��ا و بچه کالنترها 
می توانستند برای ادامه ی تحصیل به شهر بیایند. 

ما رعیت زاده ها هیچ شانسی نداشتیم.«
اّما پایان تابستان سال 1346 بعد از امتحانات نهائی 
دبستان که برای اولین بار فرهادی به همراه گروهی 
از هم کالس��ی هایش به ش��هر اقلید می رود تا برای 
کارنامه عکس 4*6 بگیرد، می فهمد که بهمن بیگی 
ب��رای ادامه ی تحصی��ل رعیت زاده ها هم فکر کرده 
است. در یک کنکور بزرگ همراه همه ی بچه هایی که 
دبستان را تمام کرده  بودند، شرکت می کند و در میان 
40 نفر برگزیده برای ادامه ی تحصیل نفر شانزدهم 
می ش��ود. 40 نفری که همه ی بودج��ه ی آموزش، 
خورد و خوراک، لب��اس و دفتر و کتاب و اقامت آن ها 
را بهمن بیگی از دولت گرفته بود، و در ش��هر شیراز 
در یک خانه ی نسبتاً بزرگ در خیابان مشیر فاطمی 

اسکان داده شدند.
ای��ن خان��ه، خان��ه ی بچه ه��ای ایلیات��ی ب��ود و 
دبیرستان شان هم یکی از معتبرترین دبیرستان های 
ش��یراز به نام »دبیرس��تان خ��رد« بود ک��ه بهترین 

معلم های شهر را داشت.
اما این خانه برای بچه های ایل غریب بود و هیچ شباهتی به چادرهائی که تا 
دیروز در آن زندگی می کردند و درس می خواندند، نداشت. فرهادی می گوید:

»این خانه، خانه ی ما بود یا بهتر بگویم خوابگاه ما بود. هر صبح همه با هم 
صبحانه می خوردیم و دسته جمعی چند خیابان را پیاده طی می کردیم 
تا به دبیرستان خرد می رسیدیم. تا ظهر درس می خواندیم و دوباره برای 
ناهار همه به خوابگاه برمی گشتیم. عصر هم همین طور. اما شب ها بعد از 
شام حکایت دیگری داشتیم. غالباً خود بهمن بیگی با مسئوالن و معلم های 
دیگ��ر می آمدند و ما تا س��اعت 10 ش��ب باید بیدار 
می ماندیم و مطالعه می کردیم. گاهی هم قبل یا بعد 

از شام کالس های اختصاصی فوق العاده داشتیم.«
فرهادی از دلتنگی های دانش آم��وزان می گوید و از 
اینکه برخی از آن ها طاقت دوری خانه و خانواده شان 
را نداشتند و بی تابی می کردند. اما بهمن بیگی همواره 

مثل یک پدر مهربان همه ی این مسائل را زیر نظر داشت.
با اینکه مجموعه دارای انضباط و مقررات س��فت و س��ختی بود، گاهی 
بعضی از دانش آموزان برای چند روز به مرخصی می رفتند تا دیداری تازه 
کنند و بازگردند. بهمن بیگی همان سال اول دست به کار تأسیس و ساخت 
دبیرستانی شد که در یکی از محله های بسیار خوب و گران قیمت شیراز 
زمینش را فراهم کرده بود. این ساخت و ساز به سرعت پیش رفت تا اینکه 
این 40 نفر، س��ال دوم دبیرستان شان - »کالس هشتم« - را در مدرسه ی 

ــه هائی به پهنای آسمان مدرس

ــا  بچه کالنتره و  ــا  بچه خان ه ــط  ]فق
ــه تحصیل به  ــتند برای ادام می توانس
ــا هیچ  ــا رعیت زاده ه ــد. م ــهر بیاین ش

شانسی نداشتیم[

گفت و گو با امراله فرهادی )طراح گرافیک - از تیره ی آردکپان - ایل قشقائی(

سهیل بانج شفیعی
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نوساز خودشان - »دبیرستان عشایری« - درس 
 خواندند و در خوابگاه های آن به سر بردند.

توفیق چشمگیر و نمرات درخشان این 40 نفر، 
حجتی شد تا بهمن بیگی آن ها را به رخ مسئوالن 
حکومتی بکشاند و قانعشان کند که برای سال 
جدید تحصیلی تعداد پذیرفته شدگان را به 60 
نفر برس��انند. چنین  شد و هر س��ال این تعداد 

 افزایش یافت.
حاال دیگر دبیرس��تان عش��ایری ش��یراز یکی 
از بزرگتری��ن، مجهزتری��ن و پیش��رفته ترین 
دبیرس��تان های کش��ور ش��ده و آوازه ی ای��ن 
مدرس��ه ی بی نظی��ر در جهان پیچیده ب��ود. از 
سراس��ر جهان س��ازمان هایی مانند یونسکو و 
یونیس��ف به بازدید آن می آمدند و از ش��یوه ی 
آموزش آن  الگوب��رداری می کردند. بهمن بیگی 
جایزه بزرگ یونسکو را دریافت کرد و بودجه ها 

و امکانات فراوانی در اختیارش  قرار گرفت.
طعم تلخ فقر

فرهادی مشغول تعریف کردن خاطراتش است 
که از او می پرس��م؛ با توجه به توضیحاتی که 
دادید شما از کودکی تحت حمایت بهمن بیگی 
و آموزش عشایر بوده اید و هیچگاه طعم فقر را 

نچشیده اید؟
این س��ؤال من باعث می شود تا لحن فرهادی 
تغییر کند، کمی به خود فرو برود و از دوران قبل 
از دبیرستانش بگوید؛ »از بدو تولد تا قبل از ورود 
به مدرسه ی عش��ایری در شیراز، نه فقط من 
بلکه همه ی بچه های عش��ایر به دردآورترین 
شکل طعم تلخ فقر را چشیده ایم و با تمام وجود 
آن را حس کرده ایم. سال های بی بارانی و قحطی 
که هیچ آب و علفی در کوهستان ها و صحراها 
نبود و همه ی احش��ام به هالکت می رسیدند را 

چندبار دیده ام و آن روزهای رنج آور را به خوبی 
به خاطر دارم.خوب به خاطر دارم زمانی که من 
در دبیرستان عشایری قبول شدم خانواده ی 
ما هیچ چی��زی برایش نمانده بود به جز یک 
گاو الغر و یک گوس��اله که پدرم ناچار شد آن 
را ب��ه قیمت 20 تومان بفروش��د تا من اندک 
پولی در جیب داش��ته باش��م و به شهر بروم. 
بخشی از آن پول را تا عید نگه داشتم و وقتی 
به دیدار خانواده ام رفتم مقداری ش��یرینی و 
بیسکویت به عنوان سوغاتی خریدم و بردم.« 
و ادامه می دهد: »درس��ت اس��ت که ما هنگام 
تحصیل در دبیرستان از حیث خورد و خوراک 
و لب��اس و تحصیل تأمین بودیم اما وقتی به 
خان��واده و ایل و تبارمان فک��ر می کردیم و به 
خاط��ر می آوردیم که آن ها در چه ش��رایطی 
زندگی می کنند، چنان عذاب وجدانی ما را فرا 
می گرف��ت که به مرز جنون می رس��یدیم. من 
هیچگاه آن فقر و تنگدستی سال های ابتدایی 
زندگی ام را فراموش نمی کنم. نمی دانم ش��اید 
اگر چنین نبود، من هم هیچگاه چنین همت 
و شهامتی را نداشتم که به جائی برسم و چه 
بس��ا اگر بهمن بیگی نبود، امروز من هم یک 

چوپان 55 ساله بودم!«
دوران دانشجویی

فره��ادی پ��س از 6 س��ال تحصی��ل در این 
دبیرس��تان نمون��ه، ب��ا آم��وزش و تجربیاتی 

شگفت انگیز وارد دانشگاه می شود.
در دوران تحصیل دبیرستان، عکاسی و نقاشی 
آموخته و به جای کاردس��تی برنامه درسی، 
نجاری و مکانیک و برق و الکترونیک و سینما و 

تأتر فرا گرفته است.
می گوی��د: » بچه ه��ای 40 نفری، ع��الوه بر 

] چه بسا اگر بهمن بیگی نبود، 
امروز من هم یک چوپان 55 ساله بودم![
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قبول��ی در امتحان نهائ��ی و گرفتن تصدیق 
دیپلم اکثراً با رتبه های باال وارد دانشگاه های 
سراسر کشور ش��دند. من هم به توصیه و یا 
دستور وزیر وقت فرهنگ و هنر که برای بازدید 
از مدرس��ه ی ما آمده بود -  و من عکس های 
بازدیدش را در همان فرصت کم گرفته، ظهور 
و چ��اپ و آلب��وم ک��رده  و ب��ه او تقدی��م کرده 
ب��ودم - وارد دانش��کده ی هنره��ای تزئینی 
تهران ش��دم. 2 سال دروس عمومی )طراحی 
- نقاش��ی - مجسمه سازی-  تاریخ فرهنگ 
و هنر - عکاس��ی و...( را خواندم و 2 سال آخر 
هم رش��ته ی گرافیک را انتخاب کردم. باز هم 
بخت یارم بود که استادهای کم نظیری مانند؛ 
هوشنگ کاظمی، حسین کاظمی، مسیو ژیرار، 
آلن بایانش، خانم طریان، محمد حسن شیدل، 
شهال حبیبی، آیدین آغداشلو، مرتضی ممیز، 
محمد احصائی، ایرج انواری و بسیاری دیگر 

معلم هایم بودند.
 ماجرای تحصیل فرهادی در رشته ی گرافیک 
دانشگاه هم داستان جالبی دارد. می پرسم چه 

شد که گرافیک خواندید؟
می گوید؛ »من عاشق عکاسی و فیلم و سینما 
بودم، در مدرس��ه ی عالی سینما و تلویزیون 
هم امتحان داده بودم. دلم می خواست دست 
کم به دانش��کده ی هنره��ای دراماتیک بروم، 
ام��ا وزیر وقت فرهنگ و هنر که دس��تور داده 
بود من هر زمان که به مش��کلی بر می خورم 
بدون وقت و اجازه به دیدارش بروم، مهربانانه 
توصیه کرد که دانش��کده ی هنرهای تزئینی 
از حیث علمی و اساتید مرتبه ی باالتری دارد 
و آموزش هایش هم کارآمدتر اس��ت. طی یک 
ماهی که در دانشکده ی هنرهای تزئینی بودم، 
نتوانستم فضای حاکم و ارتباطات آن را تحمل 
کنم، پس بدون هیچ اطالعی به ایل برگشتم، 
یا بهتر بگویم فرار کردم. بعد از یکی دو هفته 
بهمن بیگی که متوجه فرار من از دانشگاه شده 
بود، اتومبیلی را روانه ایل کرد و من را به شیراز 
و بعد به تهران فرستاد. در واقع دستگیرم کردند 
و حجت کردند که نباید از این دانشکده و درس 

خواندن دست بکشم.
پس برگشتم و با اینکه تحمل فضا و فرهنگ و 
آزادی های آن زمان برایم به شدت سخت بود 
به لطف و مهر دوستانی که پیدا کردم و چند 
نفر از اس��تادان بسیار دلسوز گرانقدرم مانند؛ 
آقای شیدل و خانم طریان ماندم، درس خواندم 

و کار کردم.
علی رغم اینکه توسط نظام آموزشی عشایر و 
با دقت و کنترل بهمن بیگی از نظر مالی تأمین 
بودم از همان ترم دوم س��ال اول دانش��گاه، در 
یک شرکت تبلیغاتی مش��غول به کار شدم و 
یک سال بعد به آژانس تبلیغاتی آوانگارد رفتم 
که استاد بسیار عزیز و بزرگ تبلیغات، کامران 

کاتوزیان، یکی از مؤسسان و مدیرانش بود.
تا قب��ل از انق��الب هم��ه ی درس های��م را در 
دانش��گاه به پایان رس��اندم و فقط مانده بود 

پروژه ی لیس��انس ام که آن هم در سال 1358 
ب��ا موضوع »دیوارنوش��ته های انق��الب« ارائه 
دادم.«فرهادی پ��س از ارائه ی پایان نامه اش به 
خدمت س��ربازی رفت و پس از پای��ان دوره ی 
آموزش��ی افس��ری، ش��یراز را ب��رای ادامه ی 
خدم��ت انتخ��اب ک��رد و همزمان ب��ا خدمت 
سربازی عصرها در همان دبیرستان عشایری 
که در دوران نوجوانی درآن تحصیل کرده بود، 
به دانش آموزان ایلیاتی درس عکاسی داد. پس 
از پایان سربازی، بار دیگر زندگی و کار در تهران 

را انتخاب کرد و همین جا ماندگار شد.
او که سال های بسیاری را به طراحی و گرافیک 
در حوزه ی تبلیغات و ارتباطات گذرانده، یکی از 
آدم های اسم و رسم دار این رشته در ایران است 
که عالوه بر کار حرفه ای و تدریس در دانشگاه ها 
و مراکز آموزش��ی نزدیک به 7 س��ال است که 
مدرس��ه ای را با نام »آموزش��گاه آزاد هنرهای 
تجسمی ویژه« راه اندازی کرده و تاکنون بیش از 
2000 هنرجو داشته و قریب یکصد استاد به 

تناوب با این آموزشگاه همکاری دارند.
می پرس��م؛ »آیا به ایل هم سری می زنید و آیا 

دل تان برای آنجا تنگ می شود؟«
می گوید: »بله، هرجا که بروم باز هم دلم در هوای 
ایل و تبارم می تپد و به ش��دت دلتنگ می شوم. 
دست کم سالی 2-3 بار  و گاهی بیشتر به آنجا 
می روم. از اوضاع و احوال بچه های ایل و درس و 
مشق شان جویا می شوم، تشویق شان می کنم و 
هر قدر بتوانم کمک می کنم که به درس خواندن 
ادامه بدهند و همیش��ه به آن ها یادآور می شوم؛ 
شانس و بختی که با وجود بهمن بیگی یار من شد 
که توانستم درس بخوانم را فراموش نکنید و بدانید 
که تنها راه رهایی و نجات شما از فقر و تنگدستی 

فقط درس خواندن و باسواد شدن است.«
و در آخر می پرسم؛ »چه شد که عالقه مند شدید 

با بنیاد کودک همکاری کنید؟«
می گوی��د: »وقتی توس��ط یکی از دوس��تان 
یک نس��خه از نشریه بنیاد به دستم رسید 
و آن را مطالعه کردم، دیدم که این بنیاد چه 
رسالت انس��انی ارزشمندی را برعهده دارد 
و زمانی که به دعوت مدیر محترم آن آقای 
ایرانش��اهی به دفتر مؤسسه دعوت شدم، 
هم��ان حس ش��ورانگیز عاش��قی را که یک 
روز در چش��مان بهمن بیگی و سرپرس��تان 
دیگر دیده بودم، در چشمان افرادی که این 
بنیاد را اداره می کنند دیدم، به ش��وق آمدم 
تا با ای��ن بنیاد که بنیان اندیش��ه اش همان 
»آم��وزش کودکان با اس��تعداد بی بضاعت« 
اس��ت، همکاری کنم. امروز هم با کمک یک 
تیم جوان از دوستانم تالش می کنیم تا برای 
هویت سازی، ارتباطات و تبلیغات این بنیاد 
طراحی ها و برنامه ریزی ه��ای الزم را کرده 
و ب��ا کمک دوس��تان و عالقه من��دان دیگر از 
جمله هنرمندان عزیز، برای آموزش کودکان 
تحت پوش��ش، توج��ه و همی��اری مردم را 

جلب کنیم.

ــم در هوای  ــروم باز هم دل ] هرجا که ب
ــدت دلتنگ  ــارم می تپد و به ش ــل و تب ای

می شوم[

نشانه نوشته های بنیاد کودک و همیاران
طراحی شده توسط امراله فرهادی
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پ. ن: ای��ن گفت وگو به دلیل س��فر حمیدرضا 
ص��در به خارج از ایران ب��ه صورت کتبی انجام 
شد و با همراهی و اطالعات جامع آقای صدر از 

اصول مصاحبه، تکمیل شد. 
شما چگونه و از چه زمانی با بنیاد کودک 

آشنا شدید؟
- از طری��ق همکاران��م و در جلس��اتی  ک��ه در 
کنارشان قرار می گرفتم. یک بار  جلسه ای در این 
باب برپا شد و سپس جلسه ای در دفتر مرکزی 
بنیاد. نشریات بنیاد را ورق زدم. وب سایت بنیاد و 

تاریخچه ی فعالیت هایشان را مطالعه کردم.
فعالیت های بنیاد را چطور ارزیابی کردید؟
- اولی��ن نکته ای ک��ه نظرم را جل��ب کرد یک 
جمله بود. این که »بنیاد کودک همواره به این 
می اندیشد که هیچ دانش آموز با استعدادی در 
ایران، نباید به علت مشکالت مادی از تحصیل 
و ت��الش ب��از بماند«. بعد آم��ار را مرور ک��ردم... 
کودک. کودک. کودک. چه چیزی از این مقوله 
مهم تر، از کودکی گمشده، کودکی از دست رفته، 
اس��تعداد تلف شده. زندگی با عزت و مبتنی بر 

آگاهی، حق هر انسانی است.
آیا تجربه ای هم در زمینه ی نزدیک شدن 

به کودکان محروم داشته اید؟
- پدرم پس از چهار س��ال مبارزه با س��رطان 
درگذش��ت، پس از مب��ارزه ای طوالن��ی با آن 
بیماری جان��کاه، آن چه تأثیر فراوانی بر من 
گذاشت، خیلی زیاد. س��ختی سپری کردن 
ایام و س��اعات را در بستر بیماری درک کرده 
بودم. تنهای��ی و م��الل و دردش را. پس از آن 
یک س��الی را در مؤسس��ه ای باالتر از میدان 
ون��ک کنار کودکان معلول س��پری ک��ردم. با 
آن ها حرف م��ی زدم. کتاب می خواندم. فیلم 
نشانشان می دادم. رفیقشان شده بودم. آرزو 
می کنم از شر روزمرگی خالصی یابم و دوباره 

کنار بچه ها و نوجوان های بیمار قرار بگیرم.
ــاره کودکان  ــیت فراوانی در ب با حساس

حرف می زنید.
- البت��ه. البت��ه. ک��ودکان اولی��ن قربانی��ان 
اقتص��ادي و فرهنگي ما هس��تند. در صف 
اول ایس��تاده اند. دیگر ضرورتی ندارد سری 
به کارگاه ها بزنیم تا کودکان را به عنوان کارگر 
ساده یا پادو ببینیم. رفت و آمد از چهارراه ها 

به اندازه ی کافی تکان دهنده شده است. 
تحقیقات س��ازمان بین المللي کار می گوید 
 14 درص��د کودکان ای��ران هنوز کار مي کنند. 
می گوید بی��ش از یک میلیون نفر در ایران با 
درآمد کمتر از یک میلیون ریال در روز زندگي 

مي کنند. 
در این زمینه مطالعه هم داشته اید؟

- تا ح��دی. می دان��م آمارها ض��د و نقیض 
هستند. می دانم برای تبیین شرایط خوفناک 
کودکان خ��ارج از چرخه ی تحصیل باید به 
تحقی��ق جامعی دس��ت زد. ب��ه مطالعه ای 
ش��فاف و بی تعارف. آمار و ارقام مشخصي 
در مورد وضعیت محروم ماندگان از تحصیل 
وجود ندارد، اما آش��کارا با توجه به ش��رایط 
اقتص��ادي، وضعیت امرار مع��اش کودکاني 
ک��ه در خانواده هاي فقیر زندگي مي کنند به 
مراتب بدتر شده. می دانم دو سال پیش هفت 
هزار ک��ودک از خیابان های تهران جمع آوری 
به ط��ور  ک��ودکان مح��روم  ش��دند. ش��مار 
چشم گیری در حال افزایش است و ساختن 
خان��ه و بنیادهای مختلف ب��رای نگه داری 

کودکانی در جستجوی کودکی گمشده
گفت وگو با »دکتر حمیدرضا صدر« درباره ی مشکالت کودکان و فعالیت های بنیاد کودک

دانشگاه،  استاد  صدر،  حمیدرضا  دکتر 
و  نام  که  است  روزنامه نگاری  و  منتقد 
فوتبال دوستان  برای  آشنا  چهره ای 
کمتر  شاید  اما  دارد.  سینمادوستان  و 
در  صدر،  حمیدرضا  که  بداند  کسی 
دغدغه  ی  رسانه ای،  فعالیت های  کنار 
کودکانی را دارد که کودکی شان را در کار 
و تجربه های زودهنگام دنیای بزرگساالن 
جا گذاشته اند. صدر که فعالیت های بنیاد 
کودک را تعقیب می کند، در این مصاحبه 
درباره  فکری اش  دغدغه های  از  برایمان 
و  گفته  کار  کودکان  و  محروم  کودکان 
تعریف می کند که این دغدغه ها از کجا 
شروع شده اند و چگونه آن ها را عمالً در 
کنار کودکان دنبال کرده است؛ اتفاقی که 
آرزو می کند با کمتر شدن روزمرگی هایش، 

در کنار کودکان ادامه یابد.

ثمین مهاجرانی
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از آنان، مش��کل را حل نکرده است. رشد پی درپی این جمعیت نتیجه ی 
مهاجرت از روستاها به شهرها و تحول از اقتصاد کشاورزی به صنعتی 
است. بسیاری از خانواده ها قادر به انطباق با شرایط تغییر کرده نیستند. 
والدین با رها کردن کودکانشان در خیابان ها سعی به کاهش فقرشان دارند. 
نتیجه ی فشارها، حذف کودکان از صحنه ی  مدارس است. نتایج حاصل 
از سرشماري سال 1380 قابل توجه است. خیلی زیاد. در آن سال تعداد 
دانش آموزان سراس��ر کشور 17 میلیون و 300 هزار نفر بوده. آمار پنج 
سال بعد یعنی سال 1385، به 15 میلیون و 300 هزار دانش آموز کاهش 
یافته! دقت کنید تعداد دانش آموزان کم ش��ده! لطفاً نگویید علت کاهش 
سه میلیوني دانش آموزان ناشي از آموزش هاي مربوط به تنظیم خانواده 
است. احتماالً نزدیک به 27 درصد از کودکان، خارج از چرخه ی تحصیل 
به سر می برند. بر اساس شاخص های خرد، فقر در مرزهاي شرقي و غربي 
و شمالي کشور چشمگیر است. س��وء تغذیه و عدم برخورداري کودکان 
از مراقبت های کیفي در اس��تان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان 
غربي جلب نظر می کنند. در کنار همه ی این ها اینکه چهار صد هزار کودک 

افغانی در ایران حق تحصیل ندارند، تکان دهنده است.
به کودکان خیابانی اشاره کردید. مسئله آن ها پیچیده تر هم هست...
- در بیانیه ی س��ازمان ملل آمده »مادران و کودکان مس��تحق مراقبت و 
کمک ویژه هستند. همه ی کودکان باید از حمایت اجتماعی برابر بهره مند 
باش��ند.« ولی کودکان محروم ما... و ب��ر این »ما« تأکید می کنم. مایی که 
کش��وری ثروتمند هستیم. مایی که قاعدتاً شرایط مان باید با گرسنگان 
آفریقایی فرق داش��ته باشد. ولی کودکان پرش��ماری در اطرافمان مورد 
س��وء استفاده قرار می گیرند. رنج می کشند. توسط والدین و یا در مورد 
بچه های خیابانی توس��ط ش��خصی که آنان را برای س��ود اقتصادی 
تصرف کرده، به بند می آیند. بیشتر از نیمی از این کودکان فاقد هرگونه 
تحصیالت هستند و در شرایط بهداشتی بدی به سر می برند. بچه های 
خیابانی معموالً از س��وء تغذیه ش��دید، بیماری های پوستی، مشکالت 
تنفسی و کم خونی رنج می برند. با زندگی در دنیایی ظالمانه و پر از فقر و 
ناامنی، با شکنجه های جسمی، با دردها و دل شوره های روحی و روانی 
دست و پنجه نرم می کنند. با احساس طردشدگی، بی ارزشی، اضطراب، 
ترس و ناامنی به خواب می روند. از دلواپس��ی، تشویش و بحران هویت 
رنج می برند. در این چرخه ی پر از فقر، زندگی لبالب از تعدی، خشونت، 
دزدی، تجاوز جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، خرید و فروش مواد و شاید 

مرگ نابهنگام را تجربه می کنند. 
ــانه ها را در خبررسانی در مورد همین مشکالتی که  عملکرد رس

گفتید و مثاالً شرایط تحصیل کودکان چگونه ارزیابی می کنید؟
ب��ه س��ایت هاي خبري ن��گاه می کنیم. به اخب��ار روزنامه ها. ب��ه گزارش 
مجله ها. اکثرشان به کودکاني اختصاص دارد که به مدرسه مي روند، که 
از امکان تحصیل برخوردارند. جاي خالي اطالع رساني پیرامون کودکان 
کار که به دلیل نکبت و فقر، به دلیل مش��کالت خانوادگي امکان ورود به 
مدرسه یا ادامه تحصیل را ندارند عیان است در حالی که خأل  آمار مربوط 

به کودکاني که از رفتن به مقطع راهنمایي یا دبیرس��تان بازمانده اند و یا 
چند کالس بیشتر درس نخوانده اند، جلب نظر می کند. خیلی زیاد. ببینید 
پیمان نامه ی جهاني حقوق کودک و قانون اساسي به تعهدات ما در قبال 
تحصیل و نیازهاي آموزشي کودکان اشاره مي کند. با وجود آنکه قانون در 
این صراحت دارد، ولی دولت با رویکرد »اقتصادي« و ش��اید بهتر بگویم 
»بنگاه داري« راه اندازي مدارس غیرانتفاعي را تشویق کرده. حاال نزدیک 
به هشت درصد از کودکان در این مدارس درس مي خوانند، اما بقیه 
چی؟ دختران چی؟چرا به مسئله ی دختران با تأکید اشاره می کنید؟

- همه می دانیم ش��رایط دختران در روس��تاهاي عقب مانده تکان دهنده 
است. می دانیم امکان تحصیل ندارند. می دانیم خانواده هاي پرشماری از 
ادامه ی تحصیل آن ها جلوگیری مي کنند. می دانیم تعداد کودکان خارج 
از چرخه ی تحصیل در روستاها و عشایر بیشتر است. می دانیم دختران 
اولین قربانیان چنین محدودیت هایي هستند. مایه ی امیدواری است که 
تعداد مددجویان دختر تحت پوشش بنیاد کودک بیشتر از پسرهاست. 
دختران، مادران فردا هس��تند و هر چه مادر آگاه تر باشد، فرزندانش را به 
سوی تعالی می برد. تصور می کنم مقوله ی دختران اهمیت فراوانی دارد. 

همکاری  خاصی هم با بنیاد داشته اید؟
- متأس��فانه خیر. امیدوارم ش��ما و دوستانتان زمینه ی این همکاری را 

مهیا سازید.
ــما که فعالیت های اجتماعی دارند، چه  ــبیه ش ــًا کسانی ش اساس
تأثیری می توانند بر معرفی فعالیت بنیادهایی شبیه بنیاد کودک 
داشته باشند؟ یا بهتر بگویم، مشارکت هنرمندان و ورزشکاران چه 

تأثیری روی فعالیت های این چنینی دارد؟
- طرح بیش��تر و گسترده تر مس��ئله. جلب نظر مردم و البته مسئوالن. 
ایجاد زمینه برای جلب سرمایه های مردمی و دولتی. مشارکت فقط به 
معني این نیست که مبلغي اهدا کنند که نمی کنند. مشارکت به منزله ی 
تالش های مشترک براي تحقق حقوق کودک و بهتر کردن وضعیت آن ها 

در ایران است. به هر شکل و با هر بهانه ای.
ــیر، فعالیت هنرمندان و ورزشکاران را در فعالیت های  با این تفاس
این چنین )همکاری به اشکال مختلف با بنیاد( در حد قابل قبولی 

می دانید؟
- به هیچ وجه. مردمان سرشناس و معروف در کشورهای توسعه یافته 
حضور بیش��تری در فعالیت های خیری��ه دارند. نهاده��ای خیریه برپا 
س��اخته اند. برای ادامه ی حیات آن ها پول و سرمایه جمع می کنند. سفر 
می روند. سخنرانی می کنند و مردم را به حضور در کارهای خیریه تشویق 
می کنند. محض نمونه الکس فرگوسن مربی منچستر یونایتد پس از مرگ 
مادرش بر اثر س��رطان، در اس��کاتلند یک بنیاد مبارزه با سرطان را به نام 
مادرش برپا س��اخت که فعالیت های بسیار گسترده ای دارد. این جا اکثر 
هنرمندان و ورزشکاران فقط برای عکس گرفتن و مطرح کردن نام خود در 

فعالیت های خیریه شرکت می کنند.
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تصویر آخر کارتون بابا لنگ دراز را یادتان هست؟ جودی ریزه می زه که زیر 
سایة بلند بابا لنگ درازش قدم بر می دارد... قصة ما هم همین است. قصة  
آدم خوب های در سایه، هنوز هم هر از گاهی میان شلوغی این شهرهای 
دودگرفته پیداشان می شود. هرچند کوتاه، هرچند به سختی. ولی همین قدر 
که هنوز آنقدر دور از ذهن نشده اند که تنها در قصه ها دنبالشان بگردیم هم 
غنیمت است. همین حس امیدواری دلپذیری که یادآوری می کند هنوز نسل 

این آدم ها منقرض نشده برایمان کافی ست. 
قصه از کجا شروع شد؟ 

خسرو از بچه های هم سن و سال زرتشتی خودمان است. دانشجوی 
کار شناسی، آن هم از آن درسخوان ها. همه چیز از یک تصادف شروع شد. 

تصادفی که طی آن خسرو رباط زانویش دچار مشکل می شود. 
دیگر راه رفتن به سادگی قبل نبود. اما آنقدر هم جدی نشده بود که نیاز به 
دکتر و درمان داشته باشد. مدتی می گذرد... یک سال... دو سال... سال سوم 
است که دیگر از دست مسّکن ها هم کاری بر نمی آید. اصال دیگر راه رفتن 
ممکن نیست. کوچه پس کوچه های یزد که زمانی پرسه زدن از میانشان 
حکم آرام بخش را برایش داشت، حاال تنها درد هایش را به او یادآوری 

می کند. 
 پزشکان هزینة معالجه را دومیلیون تومان برآورد می کنند، اما تهیة این مقدار 
پول برای خانواده چیزی شبیه شوخی است. آنقدر مخارج ریز و درشت بر 
سرشان ریخته که جایی برای درمان رباط زانو نیست. درمان و رفتن به دکتر 
فراموش می شود و با درد زانو کجدار و مریز رفتار می کند. روزهای سختی 
است. بعد از مرگ پدر، او مرد خانوادۀ پنج نفره شان شده. مراقبت از مادر 
بیمار و سه خواهر دیگر مسئولیت سنگینی است که زانوهای دردناکش به 

سختی می توانند تحمل کنند. او تنها بیست سال سن دارد. 
 چیزی شبیه معجزه 

همین روزهاست که پای بنیاد کودک به زندگی خسرو و خانواده اش باز 
می شود. اهداف انسانی بنیاد کودک هیچ زمانی تحت تاثیر ملیت و مذهب 
و آیین انسان ها قرار نمی گیرد. آنچه ماندنی است مهربانی ست و کمک 
به همنوع. مسئله را با یکی از همیاران مهربان بنیاد در میان می گذاریم. با 
لطف همیشگی اش هزینة درمان را تقبل می کند و روند درمان و بیمارستان 
و جراحی آنقدر سریع اتفاق می افتد که انگار خسرو خواب می بیند... مخارج 
درمان برخالف چیزی که قبل تر ها گفته شده بود با نهصد هزار تومان جمع و 

جور می شود و باقی مبلغ را به همیار بنیاد برمی گردانند. 
 »مهربانی و نیکوکاری را با مذهب و آیین سرو کاری نیست، یاری رساندن به 

 » همنوع فرمان همه ادیان آسمانی ست...  
این روز ها حال خسرو خیلی خوب است. انگار حتی مشکالت و سختی های 
زندگی هم به ترسناکی قبل به چشمش نمی آیند. هرچه باشد سالمتی اش 
را دوباره بدست آورده و آنقدر دراین مدت درد کشیده که قدرش را خوب بداند 
و شکرگزارش باشد. او هم این اتفاقات خوب را مدیون بنیاد وهمیاران دوست 
داشتنی اش است و حاال می تواند با قدم های محکم سراغ مشکالت برود و 

این بار شکی نیست که از پس همه شان برخواهد آمد.  

نامة خسرو در سپاس از یاری رسان او در بنیاد کودک: 
همیار عزیز 

با سالم و خسته نباشید خدمت شما و خانواده محترمتان
 »به عرض می رسانم چندی پیش براثر تصادف دچار آسیب دیدگی 
شدید می نیسک و رباط صلیبی پا شدم. اول می نیسک پای خود را 
بخاطر درد شدیدی که داشت عمل کردم. سه سال بخاطر نبود هزینه 
الزم نتوانستم رباط پای خود را عمل کنم. سپس با اقداماتی که از طرف 

بنیاد انجام شد توانستم برای درمان اقدام کرده و به پزشک معالجم 
مراجعه کنم. پزشک تشخیص داد که رباط پایم پاره است. با خرید 
تجهیزات به مبلغ 900هزار تومان در بیمارستان بستری شدم. بعد از 
بیرون آمدن از اتاق عمل متوجه شدم که رباط پایم مادرزاد بدجوش بوده و 
از نظر پزشکان سالم است. گودی ای که من زیر پای خود حس می کردم 
بودن  لق  و  رباط  نوع جوش  زانو،  کنار  ماهیچه های  تضعیف  بخاطر 
استخوان بوده است. پزشک معالج هم با ده جلسه درمان فیزیوتراپی به 
درمان من خاتمه داد. اکنون عالوه بر فیزیوتراپی برای تقویت ماهیچه ها 
به شنا و بدنسازی نیز می پردازم. نمی دانم چگونه از شما سپاسگزاری 
کنم، لطفی که در حق من داشتید بیشتر از آن است که بتوان با کلمه ها 
توصیف کرد، شما حتی من را از نزدیک نمی شناختید، اما با این حال به 
من کمک کردید. خوشحالم که هزینة درمانم کمتر از مبلغ برآوردی شد، 
حاال با این مبلغ شخص دیگری هم می تواند سالمتی خود را باز یابد. 

بازهم از زحماتی که در راه بهبودی من متقبل شدید تشکر می کنم.« 
 »پاداش خیر اندیشان در نزد خدا محفوظ است«.

قصۀ آدمهای خوب در سایه بنیاددر همـین نزدیـکی

ملیکا افشار
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ــاعت  ــای عبداللهی تصور کنید س آق
ــتید،  ــح در حال رانندگی هس 10 صب
پشت چراغ قرمز پسربچه ای 10 ساله 
می خواهد به شما فال بفروشد. چه به 

ذهنتان می آید؟ 
چی��زی ک��ه در آن لحظه به ذهن��م می آید 
این است که این کودک در حال حاضر باید 
پشت میز مدرسه باشد. واقعا تاسف برانگیز 
است که بخش��ی از کودکان ما از تحصیل 
محروم هستند. ما کشور فقیری نیستیم. 
عالوه بر این، هم در آموزه های اسالمی و هم 
در فرهنگ ایرانی بر سواد و معرفت و دانایی 
تاکید شده است. تحصیل حق همه کودکان 
است، هم بر اساس اعالمیه ی حقوق بشر و 

هم بر اساس قوانین داخلی خودمان. کودک 
بازمانده از تحصیل چه تعریفی دارد؟! به چه 

کودکی بازمانده از تحصیل می گویند؟ 
ب��ه طور کلی، تمام افراد گروه س��نی 18-6 
س��ال باید تحت پوش��ش آموزش و پرورش 
باشند.اما تعدادی از این کودکان اصوال وارد 
مدرس��ه نمی ش��وند و تعداد دیگ��ری ترک 
تحصیل م��ی کنند. قاعده بر این اس��ت که 
کلیه کودکان 6-18 سال مشغول تحصیل 
باشند و اگر در مدرسه نباشند، جزو کودکان 

بازمانده از تحصیل محسوب می شوند. 
ــودکان بازمانده از  ــی از ک آیا آمار دقیق

تحصیل در کشور وجود دارد!؟ 
در این زمینه اختالف نظر وجود دارد. آموزش 
و پرورش که دس��تگاه رسمی متولی این کار 

است، وجود کودکان بازمانده از تحصیل را گاهی از اساس منکر می شود و 
گاهی آمار صد هزار و دویست هزار نفر می دهد. اخیرا مرکز پژوهش های 
مجلس یک بررسی علمی انجام داده و تعداد کودکان بازمانده از تحصیل 
را به تفکیک مقاطع تحصیلی اعالم کرده که در مجموع 3 میلیون و 200 

هزار نفر هستند
به جز آموزش و پرورش چه نهاد دیگری مسئول رسیدگی به این 

کودکان است؟ 
نهضت س��واد آموزی که البته آن هم س��ازمانی نیمه مس��تقل زیر نظر 
آموزش و پرورش اس��ت. کلیه افرادی که باالی 10 س��ال س��ن داش��ته و 
بی سواد باشند، در حوزه ی کار نهضت قرار می گیرند. البته اخیرا تغییراتی 
در چارت نهضت س��واد آموزی داده شد و نهضت هم در ادارت آموزش و 
پروش ادغام شد. به هر حال نهضت سواد آموزی هم فعالیت های مثبتی 

داش��ته و در ای��ن 30 س��ال کارهایی کرده، 
اما نتوانسته به اهدافی که در زمینه ریشه 
کنی بیس��وادی داشته است، برسد. آمار 9 
میلیون و 800 هزار نفر بی س��واد باالی 6 

سال در کشور موید این امر است. 
چه دالیلی باعث می شود که یک کودک 

از تحصیل باز بماند!؟ 
دالیل متفاوتی در این زمینه وجود دارد. یک 
دلیل آن فقر خانواده هاست. خانواده هایی 
ک��ه فقی��ر و معم��وال پ��ر فرزند هس��تند، 
فرصت کافی به فرزندان خود نمی دهند که 
تحصیالتشان را تکمیل کنند. دائما آنها را 
به کار می گیرند. دلیل دیگر ترک تحصیل 
کودکان عدم دسترس��ی به مدرس��ه است. 
البته در سطح ابتدایی این دسترسی بیشتر 
است، ولی در سطح راهنمایی و دبیرستان در 
مناطق روستایی دسترسی کمتر است.دلیل 
دیگر ه��م، می تواند فرهنگی باش��د. برخی 
خانواده ه��ا با تحصی��ل فرزن��دان دختر در 
مقاطع باال تر مخالف هستند. دالیل دیگری 
هم هس��ت ک��ه برمی گ��ردد ب��ه روش های 
آموزشی و مطالب درسی در مدارس که برای 
دانش آموزان جذابیت ندارد و خیلی از دانش 
آموزان در مقابل یادگرفتن مقاومت می کنند 
و کودکان از تحصیل زده می شود و از چرخه 
آموزش خارج می ش��وند. تنبیه��ات بدنی از 
دیگر عوامل اس��ت که بچه ها را می ترساند 
و باعث بیزار ش��دن بچه ها از مدرسه و ترک 

تحصیل آن ها می شود. 
کدامیک از این دالیل به ترتیب بیشترین نقش را در ترک تحصیل 

کودکان ایفا می کنند؟ 
اگر بخواهیم این عوامل را درجه بندی کنیم، عامل اول فقر اس��ت. عامل 
دوم امکانات ضعیف آموزش و پرورش در مناطق حاشیه ای و محروم کشور 
است. عامل سوم روش های آموزشی و تربیتی قدیمی در مدرسه و پس از 

آن عوامل فرهنگی و تعصب خانواده ها را می توان نام برد. 
چه خطراتی یک کودک بازمانده از تحصیل را تهدید می کند؟! 

کودکی که از تحصیل باز می ماند، درس��ت مانند یک بمب ساعتی عمل 
می کند. معموال کودکانی که وارد بازار کار می ش��وند، مورد استثمار و آزار 
و اذیت جنس��ی قرار می گیرند و به دلیل اینکه قدرت بدنی و فکری کافی 
ندارند، نمی توانند از حق خود دفاع کنند، کارفرمایان آن ها را گول می زنند، 
حقشان را پایمال می کنند و انواع و اقسام اجحاف ها در حق آنان صورت 

حق تحصیل نباید از هیچ کودکی سلب شود
گفت و گو با »شیرزاد عبداللهی«، کار شناس مسائل آموزشی، در مورد معضالت آموزشی در ایران

آن  درست  شناختن  مساله ای،  هر  حل  در  اصل 
است. باید یک مشکل را درست شناخت، با زیر و بم 
آن آشنا شد و ابعاد و زوایای آن را پیدا کرد تا بتوان 
برای رفع آن، راه حلی اندیشید. باید سرنخ را پیدا 
کنیم تا بتوانیم یک کالف در هم پیچیده و سردرگم 
را از هم باز کنیم. برای همین با شیرزاد عبداللهی، 
کار شناس مسائل آموزشی، به گفت و گو نشستیم 
میزان  ترک تحصیل،  به  مربوط  تا عمق مسائل 
بی سوادی، وظیفه ی نهادهای مسئول در قانون، 
نقش نهاد های اجتماعی، مقایسه ی وضعیت ایران 

با سایر کشور ها و... را در پرسش از او جویا شویم:

عبدالرضا غنی
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می گیرد. این عقده ها در ذهن آن ها متراکم می شوند و رشد می کنند و وقتی 
بزرگ می شوند، تعدادی از آن ها حالتی ضد اجتماعی پیدا کرده و سعی 
می کنند از جامعه انتقام بگیرند. آمار کودکانی که در کانون های اصالح و 

تربیت هستند، چنین چیزی را نشان می دهد. 
پس این یک رابطه دو طرفه اس��ت. همانطور که جامعه می تواند آن ها را 
تهدید کند، آن ها هم می توانند متقابال خطراتی برای جامعه ایجاد کنند. 

صد در صد. اگر کودکان ما تا حداقل سن 15 سالگی در مدرسه تحصیل 
کنند، آمار جرم و جنایت بس��یار کاهش پی��دا می کند. در مورد تحصیل 
کودکان پناهنده ی افغان همین مساله مطرح است. گاهی گفته می شود 
که کودکانی که خانواده آن ها کارت اقامت ندارند – که اکثر کودکان افغان 
از این گروه هستند – حق تحصیل ندارند. اوال که حق تحصیل را از هیچ 
کودکی نباید سلب کرد. دوم اینکه این کودک افغانستانی مهاجر وقتی در 
ایران درس بخواند، اگر بعد ها به کشور خود برگردد، برای امنیت ملی ما 

مفید است. 
قانون در این زمینه چه نظری دارد؟ 

اص��ل دوم قانون اساس��ی در مورد وظایف دولت می گوی��د که آموزش و 
پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح باید فراهم گردد. 
همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده است که تحصیل تا 
پایان دوره راهنمایی برای تمام کودکان واجب التعلیم اجباری است. حتی 
در یکی از قوانین مجلس جریمه ای هم برای اولیایی که فرزندشان را به 
مدرسه نفرستند، در نظر گرفته شده که البته این قانون ضمانت اجرایی 
ندارد.. اما اگر بخواهیم وظیفه ی اصلی و ذاتی آموزش و پرورش را تعیین 
کنی��م، اول توجه به کمیت کودکان تحت پوش��ش اس��ت و دوم  ارتقای 

کیفیت آموزش و تربیت در مدارس. 
یعنی در اینجا قانون نقض می شود؟ 

قان��ون در مورد کودکان واجب التعلیم خارج از پوش��ش تحصیلی اجرا 
نمی ش��ود. آموزش و پرورش وجود ک��ودکان بازمانده از تحصیل را انکار 
می کند. آموزش و پرورش به جای انکار باید مساله را بپذیرد و از نهادهای 
دیگر کمک بخواهد. حقیقت هم این است که این کار به تنهایی از دست 
آموزش و پرورش برنمی آید. باید ساز و کار مناسبی اندیشیده شود تا با 

این مساله مقابله کنیم. 
ــغول  ــه میزانی از دانش آموزان مش ــاری وجود دارد که چ ــا آم آی

تحصیل و چه میزان بیرون مدرسه ها هستند؟ 
آمارهای متفاوتی ارائه شده است، اما ترجیح می دهم که آمار منتشر شده 
توسط مرکز پژوهشهای مجلس در آذر 90 را مورد استناد قرار دهم. در 

دوره ابتدایی پوشش تحصیلی ما 88/5% است. یعنی11/5% از جمعیت 
واجب التعلیم دوره ابتدایی، در مدرسه حضور ندارند.. به مقطع دبیرستان 
که می رسیم این آمار دچار افت شدیدی می شود. در دوره متوسطه تنها 

48. 5% کودکان به مدرسه می رسند. 
این مساله به چه چیزی برمی گردد؟ نظام آموزشی، رفتار اشتباه 

در مدارس یا   همان عواملی که خودتان گفتید؟ 
به تمام این ها مربوط می ش��ود. ضمن اینکه در عدم نگهداری کودکان در 
مدرس��ه، تقصیر بر عهده آموزش و پرورش اس��ت. برای مثال مدارس دو 
زبانه در بسیاری از مناطق کشور مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان، 
ترکمن صحرا، خراس��ان و... وجود دارد. در این مناطق بچه ها تا س��ن 6 
س��الگی به زبان مادری تکلم می کنند و بعد از آن یکباره در مدرس��ه باید 
فارس��ی صحبت کنند. پیش دبستانی هم که از چند سال پیش همه جا 
پولی و غیر انتفاعی شده و دیگر جایی نیست که کودکان دوزبانه با زبان 
فارسی آشنا شوند. طبق آمار آموزش و پرورش افت تحصیلی در پایه اول 
ابتدایی مدارس مناطق دو زبانه بسیار باالست. کودکی که در   همان سال اول 
ابتدایی مردود یا دچار افت تحصیلی شده، نمی تواند به تحصیالت خود 
ادامه دهد. آموزش و پرورش به دلیل اینکه پیش دبستانی ها را غیرانتفاعی 
کرده و اصل 15 قانون اساس��ی را اجرا نمی کند و تنبیه بدنی در بعضی 
م��دارس صورت می گیرد و آموزش مبتنی بر محفوظات و و عدم جذابیت 

کتابهای درسی یک امر رایج است و موارد دیگر، مقصر است. 
در کدام بخش های کشور، میزان ترک تحصیل تا تعداد بازماندگان 
از تحصیل بیشتر است؟ به طور کلی در استان های محروم کشور 
ــان جنوبی، ایالم، کردستان  ــتان و بلوچستان، خراس مانند سیس
ــما نهاد های مختلفی را نام بردید که باید برای رفع مشکل  و... ش
کودکان بازمانده از تحصیل تالش کنند. نقش نهاد های اجتماعی و 

NGOها در این میان چیست؟ 
واقعیت این است که وجود و فعالیت برخی از NGOها توسط دولت به 
رسمیت شناخته نمی شود. مخصوصا مدیران آموزش و پرورش نسبت 
به اینگونه نهاد ها و نس��بت به کار شناسان مستقل دچار سوظن شدید 
هس��تند و اصوال خیلی مایل به صحبت حتی با بدن��ه آموزش و پرورش 

یعنی معلمان نیستند.
ــت نهاد های اجتماعی و NGOها کاری   پس با این اوصاف از دس

برنمی آید؟ 
چرا؛ باید کار خود را در حوزه عمومی انجام دهند وحرف خودشان را بزنند 
تا خانواده ها و معلمان آگاهی کس��ب کنند. هرچند ک��ه آموزش و پرورش 
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جواب کار شناسان را نمی دهد و با آنان کنار نمی آید، اما اگر خانواده های 
ایرانی به این درک برسند که انجام چنین تحقیقاتی ضروری است و باید 
آس��یب های اجتماعی در مدارس شناخته و بعد درمان شوند، می توانیم 

شاهد دستاورد های مثبتی باشیم. 

آیا مساله ی ترک تحصیل کودکان در کشور های دیگر هم وجود دارد؟ 
در همه جای دنیا مش��کل بیسوادی و کم س��وادی وجود دارد. بگذارید 
مقایس��ه ای با کش��ور های اطرافمان انجام دهم. بر اس��اس سند چشم 
انداز 20 ساله ما باید در سال 1404 از نظر علمی، آموزشی، اقتصادی، 
فناوری و... در منطقه خودمان اول باشیم. اما وضعیت ما در حال حاضر 
نسبت به کشور های همسایه چگونه است؟ آقای علی باقر زاده – رییس 
س��ازمان نهضت س��واد آموزی – در مصاحبه با فارس گفته است که از 
نظر مبارزه با بی س��وادی، ایران در میان 24 کش��ور منطقه، رتبه 15 را 
دارد. یعنی هم از نظر بی س��وادی و هم از نظر تعداد بی س��وادان ما رتبه 
خوبی نداریم. جمعیت کم سواد کشور که فقط تحصیالت ابتدایی دارند 
حدود 10 میلیون نفر است. 9 میلیون و 800 هزار نفر هم بی سواد مطلق 
داریم. یعنی حدود 20 میلیون از جمعیت باالی 6 سال کشور، کم سواد 
یا بی سواد هس��تند و این یک فاجعه است. آمار جالب دیگری که آقای 
باقرزاده رئیس نهضت س��وادآموزی بیان کرده بودند این بود که در بین 
139 کش��وری که پروتکل مبارزه با بی س��وادی را امض��ا کرده اند، ایران 
رتب��ه 80 را دارد و همچنین اعالم کرده بودن��د که از جمعیت باالی 15 
س��ال کشور، 20% بی سواد هس��تند. این درست است که این آمار ها بعد 
از انقالب بهبود یافته اما در عرض این 30 س��ال بسیاری از کشور ها هم 
از صفر به همه چیز رسیده اند. ما باید خودمان را با کره جنوبی، سنگاپور 
و مالزی مقایس��ه کنیم که تا 30 پیش نسبت به ایران کشورهای عقب 
افتاده ای بودند. آمار دیگری توسط مرکز پژوهش های مجلس اراده شده 
که می گوید بر اساس گزارش توسعه انسانی ملل متحد، نرخ با سوادی 
بزرگس��االن باالی 10 س��ال در ایران 82% اس��ت. و این نسبت از نسبت 
باس��وادان قطر، بحرین، عربس��تان، کویت و ترکیه پایین تر است. یعنی 

درصد باسواد های جامعه ما از این کشور ها کمتر است. 
ــور ها برای مبازره با این مشکل   با توجه به رویه ای که دیگر کش

در نظر گرفته اند، چه کاری باید برای حل این مساله انجام داد؟ 
اولین کار این است که تولید بی سواد به صفر برسد نه اینکه سعی کنیم 
بیس��وادان را به صفر برس��انیم. ما باید تولید بی س��واد را متوقف کنیم. 

آموزش و پرورش ما در حال حاضر با پوشش واقعی 80% فعالیت می کند. 
ما از این طرف بی س��واد تولید می کنیم و از طرف دیگر بی س��واد ها را از 
طریق نهضت سواد آموزی با سواد می کنیم. خب این کار هیچوقت به 
نتیجه نمی رسد و این چرخه ادامه خواهد داشت. آموزش و پرورش باید 
کودکان واجب التعلیم را به طور کامل تحت پوشش بگیرد. به جای %80، 
باید تقریبا 100% را تحت پوش��ش داشته باش��د و اما مهم تر از مبارزه 
با بی س��وادی، کیفیت سواد اس��ت. جامعه ای که 20 میلیون کم سواد 
و بی س��واد داشته باشد، نمی تواند توسعه پیدا کند. توسعه امری است 
که با س��واد نسبت مس��تقیم دارد.. تا به حال من ندیده ام که مجلس از 
آموزش و پرورش بپرسد چرا کودکان واجب التعلیم در خیابان ها و کارگاه ها 
سرگردان اند؟ این 3 میلیون کودکی که در مدرسه ها نیستند، کجا هستند؟ 

حاال واقعا این 3 میلیون نفر کجا هستند؟ 
این ها در خیابان ها هستند، در کارگاه ها، مزرعه، خانه و همه جا. دختر ها 
در خانه و برخی پشت دار قالی و برخی هم که حقیقتا کاری نمی کنند 
و فق��ط در خانه نشس��ته اند و وقتش��ان به بطالت می گ��ذرد. آموزش و 
پرورش باید ابتدا مساله بازماندگان از تحصیل را بپذیرد و بعد با دعوت از 
کار شناسان، نهاد ها و گروه های مختلف، بنشینند برای این امر راه حلی 
پیدا کنند. چون آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل مشکل کودکان 
بازمانده از تحصیل نیست، اما نقش محوری در این کار به عهده اوست. 
پس باید اول درد را قبول کنیم تا به فکر درمان باش��یم وگرنه انکار، هیچ 

دردی را درمان نمی کند. 
در آخر اگر نکته یا صحبتی هست که از قلم افتاده باشد، بفرمایید. 
اگر ما واقعا می خواهیم که به توس��عه دس��ت پیدا کنیم، باید به آموزش و 
پرورش توجه کنیم. هم از جنبه کمی و هم جنبه کیفی. جنبه کمی این است 
که ما تمام کودکان ایرانی را تحت پوشش درس و مدرسه ببریم. آموزش و 
پرورش به عنوان نهاد متولی تعلیم و تربیت، موظف است که تمام توجه و 
تمرکز خود را روی کودکان واجب التعلیم متمرکز کند. جنبه کیفی هم به 
این صورت که با اجرای برنامه های پرجاذبه بچه ها را حداقل تا پایان دوره 
راهنمایی در مدرسه حفظ کند. سرمایه گذاری در زمینه آموزش و پرورش 
دور ریختن پول نیست، بلکه امروز در تمام دنیا به این نتیجه رسیده اند که 
این یک سرمایه گذاری بسیار پربازده و مفید است. بنابراین هر چقدر هزینه 
در راه آم��وزش و پرورش صرف کنیم، س��ود آن را چه در دراز مدت و چه در 
کوتاه مدت خواهیم دید. پس باید دست به دست هم بدهیم و برای توسعه 

آموزش و تعلیم و تربیت در کشور تالش کنیم. 
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     این موسسه در طول 16 سال فعالیت ، امکانات 
و  حمایتی  خدمات   ، پزشکی  و  درمانی  خدمات  و 
مددکاری ، تسهیالت رفاهی و اقامتی را برای بیش 
سرطان  به  مبتال  بزرگسال  و  کودک  بیمار   5000 از 
خیریه  موسسه  است.  آورده  فراهم  پوشش  تحت 
بهنام دهش پور با یاری در تامین هزینه های درمانی 
بیماران ، همچنین نسبت به حمایت دانش آموزان و 
دانشجویان مبتال به سرطان یا فرزندان بیماران مبتال 
به سرطان در امر حمایت هزینه تحصیلی گام بر می 
و  شود  کاسته  بیمار  خانواده  دوش  از  باری  تا  دارد 
فرزندان صرفا به ادامه تحصیل خود بدون هیچ گونه 

دغدغه فکری بپردازند .
راه های ارتباطی با موسسه خیریه بهنام دهش پور :
آدرس: میدان تجریش-بیمارستان شهدا- ساختمان 
رادیوتراپی و آنکولوژی- طبقه دوم- موسسه خیریه            

بهنام دهش پور
تلفن های تماس : 22710202-22718083

نمابر : 22712040-22718082
www.behnamcharity.org.ir  : وب سایت

info@behnamcharity.org.ir: پست الکترونیک
خبر اس��ت بر در خانه دوس��ت ،  لقمه عش��ق تقسیم کنند ، سهم ما  

سهم شما لطف خدا .......

بر  را  قهرمانی  نام جوان   ، پور  بهنام دهش  موسسه خیریه 
پیشانی دارد که در آغاز هفدهمین بهار زندگی اش به بیماری 
سرطان مبتال شد و طی سه سال جدال با این بیماری در سن 
21 سالگی در گذشت. وی با وجود بیماری شدید تمام وقت 
خویش را  صرف کمک رسانی به هموطنان مبتال به سرطان 
کرد. پس از او که آغازگر این راه عظیم بود، خانواده، دوستان 
شانزده  از  بیش  که  امروز  به  تا  را  او  راه  داوطلبین،  دیگر  و 
سال از فعالیت موسسه خیریه بهنام   دهش پور می گذرد 

. ادامه دادند.
ماموریت خود را ارائه خدمات درمانی ، مددکاری و روانشناسی 
، بهداشتی و فرهنگی در سطح بین المللی به بیماران مبتال به 
سرطان و خانواده های آنان بدون هیچ گونه محدودیت سنی ، 
جنسیتی ، ملیتی ، مذهبی و یا نوع و مرحله بیماری سرطان 
کاهش  در جهت  خیریه  موسسه  این  انداز  . چشم  داند  می 
تامین هزینه های دارو و درمان  به  آنان نسبت  دغدغه های 

می باشد تا فضایی فراهم می آورد که بیماران با آسودگی نسبی ، 
به فکر درمان خویش و ادامه زندگی با عزیزانشان باشند .

     این موسسه سازمانی غیر دولتی)NGO( است و کلیه خدمات 
خود را بدون هیچ گونه  وابستگی به سازمان ها و ارگان های دولتی 
به  تا   مفتخریم  سال   16 از  پس  اکنون   نماید.  می  تامین  و  ارائه 
پشتوانه بیش از 3400 عضو داوطلب  ، به فعالیت خود ادامه دهیم. 
کلیه درآمدهای این موسسه از کمکهای مردمی و عواید حاصل از 

برگزاری مراسم مختلف تامین می گردد.

خدایا تو برکار خیرم بدار
معرفی موسسه خیریه بهنام دهش پور
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یکی از برنامه های همیش��گی بنیادکودک در ماه مبارک رمضان برگزاری 
مراسم افطاری با حضور مددجویان و همیاران است . امسال برای نخستین 
بار بنیادکودک میهمان مراسم باشکوهی بود که به همت کانون نهادهای 
س��رمایه گ��ذاری و کانون کارگزاران ب��ورس اوراق بهادار برگزار ش��د. در این 
مراس��م که اجرای آن را سرکار خانم ژاله صادقیان برعهده داشتند ، پس از 
صرف افطار و خوشامد گویی مدیران محترم ، جناب آقای مهندس قهاری 
، عضو محترم هیات مدیره بنیاد کودک در س��خنرانی کوتاهی به معرفی 
اجمالی بنیاد کودک پرداختند.عالوه بر آن خانم رویاچگینی ، مسئول دفتر 
بنیاد کودک در ارومیه ، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیت های بنیاد 
کودک در ارومیه ، پروژه ساخت مرکز اقامتی درمانی برای کودکان سرطانی 
درارومیه را نیز شرح دادند. در ادامه در مدت زمانی کمتر از یک ساعت هشتاد 
نفر از مددجویان بنیاد کودک توسط اعضاء محترم این کانون ها انتختب 

شدند تا مورد حمایت قرار بگیرند.
بنیاد کودک ضمن سپاس از این عزیزان ، امیدوار است تا با خدمت رسانی 
صادقانه و عملکرد شفاف خود بتواند بیش از گذشته پاسخگوی اعتماد 

همیاران خود باشد.

 مراسم افطار به همت کانون کارگزاران بورس و
کانون نهادهای سرمایه گذاری
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کسب مدال ها و موفقیت های کودکان 
تحت پوش��ش در چهار س��ال گذشته 
دارای  آنه��ا  ک��ه  اس��ت  داده  نش��ان 
استعدادهای کم نظیری در این عرصه 
هس��تند و به همین دلیل بنیاد کودک 
در حال حاض��ر توس��عه فعالیت های 
ورزشی را به عنوان یکی از برنامه های 
اصل��ی خود ق��رار داده اس��ت. دراین 
گ��زارش ش��ما را ب��ا چن��د نف��ر از این 
دانش آم��وزان آش��نا می کنی��م ک��ه نه 
تنه��ا در عرصه ورزش افتخار آفرینند،  
بلکه در زمینه درس��ی ه��م از نمونه ها 

هس��تند.
1- امیرمحم��د  

امیرمحمد که در ح��ال حاضر یکی از 
ج��ودوکاران نمونه ارومیه اس��ت،  در 
چهار س��ال گذش��ته موفق ب��ه گرفتن 
کمربند زرد و س��بز ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر برای حضور در مسابقات 
می ش��ود.  آم��اده  کش��ور  و  اس��تانی 
مربیان امیر معتقدند او می تواند یکی 
از قهرمانان آینده این رشته در استان 

باش��د.
2- جعف��ر

جعفر س��ال گذش��ته موفق به کس��ب 
کمربند زرد و سبز رشته تکواندو شد و 
هم چنین در چندین مسابقه مقام های 
برتر را کس��ب ک��رد. او تصمیم گرفته 
این قدر تالش کند تا یک روز ملی پوش 
ای��ن رش��ته ش��ود. جعف��ر دانش آموز  

با اس��تعداد و ممتازی اس��ت .
3.یاس��ین

یاسین از 3 سال پیش فعالیت ورزشی 
خ��ودش را در دو رش��ته تیروکم��ان و 
فوتبال آغاز کرد . او در همان سال اول 
نشان داد که اس��تعداد ورزشی خوبی 
دارد و در رش��ته تیروکم��ان رتبه های 
خوبی کس��ب کرد و در رش��ته فوتبال 
هم به خوبی درخشید، به طوری که در 
حال حاضر عض��و تیم منتخب هیئت 
فوتبال ارومیه است. یاسین  در زمینه 

مـوفـقیتی دیـــــگر
حضور افتخار آفرین کودکان تحت حمایت بنیاد کودک ارومیه در میادین ورزشی

درس��ی هم دانش آموز ممتازی است. 
4- افس��انه  

اولین دختران ورزشکار  افس��انه جزو 
اس��تان در رش��ته تیروکمان اس��ت که 
فعالی��ت ورزش��ی را از یک س��ال پیش 
آغ��از کرد و توانس��ت در مدت کمی به 
عضویت  تیم کامپوند  بانوان اس��تان 
درآید. افسانه امس��ال نتیجه زحمات 
و تالش شبانه روزی خودش را گرفت و 
توانست مدال نقره مسابقات کامپوند 
اس��تان را به دس��ت آورد و هم چنی��ن 
ب��ا عن��وان دوم ای��ن مس��ابقات راهی 
مس��ابقات کش��وری ش��ود. افس��انه 
در ح��ال حاض��ر به طوری ک��ه در حال 
حاض��ر یک��ی از دانش��جویان نمون��ه 

دانش��گاه پیام نور اس��ت .
5 و 6 - لیال و س��هیال  

دوقل��و   خواه��ران  س��هیال   و  لی��ال 
کارات��ه کاری هس��تند ک��ه عض��و تیم 
نوجوان��ان اس��تان اند و ه��ردوی آنها 
در سال گذش��ته ضمن به دست آوردن 
کمربن��د زرد این رش��ته رتبه های دوم 
مس��ابقات  در  را  انف��رادی  س��وم  و 
اس��تانی کس��ب کردند. این دو خواهر 
آرزوی حض��ور در تیم ملی را در س��ر 
می پرورانن��د؛ آرزوی��ی ک��ه باتوجه به 

تالش آنها دور از دس��ترس نیس��ت.
7- س��هند 

ورزش��ی  فعالی��ت   88 س��ال  س��هند 
خ��ودش را با حمای��ت بنیاد کودک در 
رش��ته تیروکمان آغاز ک��رد و در مدت 
دوس��ال تالش توانس��ت در س��ال 90 
مدال برن��ز مس��ابقات  نوجوانان  تیر 
وکم��ان  اس��تان را ب��ر گ��ردن بیاویزد. 
در ح��ال حاض��ر س��هند ن��ه تنها یک  
ورزشکار نمونه است،  بلکه دانش آموز 

ممتازی هم هس��ت.
 بنی��اد ک��ودک  ارومیه  ب��ه غیر از این 
هفت نفر، 30  ورزشکار دیگر هم دارد 
که در رش��ته ه��ای مختلف ورزش��ی 

فعال ان��د.
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بنیاد کودک شعبه اردبیل  در تاریخ 
15 مهرماه س��ال 1382 تاس��یس 
ش��ده اس��ت . به غیر از شهر اردبیل 
بنیاد در شهرستان های نمین ، پارس 
آباد ،  نیر ، هیر و روس��تاهاي اطراف 
س��رعین نی��ز   فعال اس��ت. در حال 
حاضر  پس از گذش��ت هشت سال 
400 دانش آموز تحت حمایت این 

شعبه قرار دارد. 
خانم اعظم باقرزارع ، مسئول بنیاد 
ک��ودک ش��عبه اردبیل م��ی گوید :  
مهمتری��ن و اساس��ي ترین وظیفه 
م��ددکاران ، ارتباط با دانش آموزان و 
ارائه گزارش هفتگي به مسئول شعبه 
و تشکیل جلسات ماهانه با اعضاي 
هیئ��ت امناء جهت بررس��ي امورات 
مربوطه مي باش��د . دان��ش آموزان 
تحت حمایت عالوه بر استعدادهاي 
خوب تحصیلي درزمینه های هنري 
و ورزش��ي نیز در س��طح کشوري و 

جهاني مقام کسب کرده اند .
نکته ای که وی از آن ابراز خوشحالی 
می کند این است که تعدای از افراد و 
خانواده های که تحت حمایت بوده 
اند ، بعد از مدتی این توانایی را پیدا 
می کنند تا خودشان هم یاری رسان 
ِدانش آموزان بی بضاعت باش��ند .« 
این یکی از ش��یرین ترین لحظاتی 
اس��ت که در کارمان با آن روبه رو می 

شویم »  
واح��د اردبیل دارای بخش فرهنگی 
نیز می باشد که در زمینه ی برگزاري 
کالس��هاي تقویت��ي ، آموزش��ي ، 
مش��اوره ف��ردي و گروه��ي ، انجام 
تست هوش ، هماهنگي هاي دیدار 

کفیل با مددجو فعالیت دارد .
 ع��الوه بر م��وارد ف��وق فعالیتهاي 
جانبي از جمله برگ��زاري اردوهاي 
فرهنگي ، تفریح��ي بصورت روزانه 
، هفتگ��ي نیز در برنام��ه این بخش 

از واح��د اردبی��ل انجام می ش��ود . همینطور 

معرفی دفتر بنیاد کودک اردبیل

برگ��زاری  جش��نها و مراس��مهاي خاص در 
مناسبتهاي ویژه از جمله آغاز سال تحصیلي 

، روز جهان��ي کودک ، افط��اري در ماه 
مبارک رمض��ان، اهداء عی��دی در عید 
ن��وروزو و ... از دیگ��ر برنام��ه های این 

واحد است .
از دیگر برنامه هایی که ش��عبه اردبیل 
موفق به اجرای آن ش��ده است احداث 
کارگاه قالیبافي درشهرک صنعتي فاز 
دو اردبیل با مس��اعدت یکي ازهمیاران 
اس��ت ، ک��ه افتت��اح ای��ن کارگاه باعث 
اش��تغال زایی و کسب درآمد برای عده 

ی زیادی شده است .
الزم به ذکر اس��ت که همکاري اعضاء 
محترم هیئت امناء و همینطور تالش 
مستمر و دلسوزانه همکاران و مددکاران 
ش��عبه تاثیر بس��زایي در پیشرفت و 

موفقیت بنیاد کودک داشته است .
 جن��اب آقاي ح��اج مالک جعف��رزاده 
مق��دم که اخی��را به عضوی��ت هیئت 
امناء موسسه نیز در آمده اند  عالوه بر 
حمایت از چند دانش آموز،  مساعدت 
خود را جهت احداث س��اختمان بنیاد 
ک��ودک در اردبی��ل اع��الم نم��وده اند 
. حض��ور این بزرگ��واران پش��توانه و 
دلگرم��ي محکمي ب��راي برنامه های 

آینده  بنیاد کودک مي باشد. 
گزی��ده ای از برنام��ه ه��ای دفتربنیاد 

کودک اردبیل در سال 1390:
• برگزاری همایش س��الیانه همکاران 
دفاتر بنیاد کودک در خرداد ماه س��ال 

90

•  جش��ن تولد یکی از دان��ش آموزان 
مقط��ع ابتدای��ی ، ب��ا حض��ور همیار 

مهربانش در دفتر بنیاد کودک 
• برگ��زاری دوره ه��ای کارورزی برای 
دانش��جویان رش��ته های م��ددکاری 
و روانشناس��ی ، ب��ا ای��ن توضی��ح که 
دانش��جویان این رش��ته ها از س��وی 
دانشگاه محقق اردبیلی به بنیاد کودک 
معرفی شده و برای گذراندن کارورزی در واحد 

فرهنگی این دفتر شروع به کار می کنند .

سهیل بانج شفیعی
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 »س��مپادی ها« انجمنی متش��کل از دانش آموزان و دانش آموختگان 
مراکز اس��تعداد های درخشان سراسر ایران اس��ت. بچه های جوان و 
عالقمه من��د این گروه به تازگی همکاری خ��ود را با »بنیاد کودک« آغاز 
کرده ان��د. در واق��ع قصه از اینجا آغاز می ش��ود ک��ه بچه های انجمن 
»سمپادی ها«، به پسربچه ای به نام امیرمحمد، که در حادثه ای دچار 
س��وختگی ش��ده بود کمک می کنند، و بعد تصمیم می گیرند که طرح 
کمک رسانی ش��ان را گس��ترده تر کنند و به قول خودشان »یک خیریه 

سمپادی« راه بیندازند. 
هم اکنون بسیاری از اعضای این انجمن در شهر هایی همچون تهران، 
اصفهان، مش��هد، تبریز، ش��یراز، اه��واز و... در حال فعالیت هس��تند. 
دانش آموزان و دانش آموختگان این انجمن تالش می کنند تا با معرفی 
هرچه بیش��تر این طرح در مدارس و دانش��گاه های سراس��ر کش��ور و 
آش��نایی دیگران با موسسه بنیاد کودک، به وظایف و مسئولیت های 

اجتماعی خود هرچه بیشتر عمل کنند. 
در اولین قدم در انجمن های وب سایت خودشان، این مسئله را به رای 

می گذارند و دالیلشان را برای هم این گونه مطرح می کنند: 
*چرا بنیاد کودک؟!  

در ایران موسس��ات زیادی در امور خیریه در حال فعالیت هستند، اما 
چرا از میان این همه موسسه بنیاد کودک انتخاب شده؟!  

-این که جامعه سمپادی کشور به جایی کمک کند که هدفش برقراری 

عدالت آموزش��ی و مهیا شدن امکان تحصیل برای تمام دانش آموزان 
با استعداد ایران باشد، نمود خیلی زیبایی دارد.  

این کار یعنی ما دوست داریم تمام بچه های کشورمان بتوانند مثل ما 
تحصیل کنند.  

-ضم��ن اینکه بنیاد کودک با هدف و برنامه اس��ت و بر خالف بعضی 
از موسس��ات خیریه دیگه به هیچ عن��وان فقیر پروری نمی کند، بلکه 

افرادی تحصیل کرده و مستقل اقتصادی تربیت می کند.  
*چرا همگی با هم کمک کنیم و تک تک کمک نکنیم؟!  

به چند دلیل...  
اول از همه این که برای خیلی ها با س��ن های پایین مقدور نیس��ت که 
در ماه هزینه کفالت یک کودک را به تنهایی به عهده بگیرند،اما وقتی 
در کنار هم و به شکل یک انجمن این کار را انجام دهیم، با هزینه های 
اندک��ی که در توانمان اس��ت، می توانیم سرنوش��ت کودکانی را تغییر 
بدهیم. دست های کوچک باهم کار های خیلی بزرگی می توانند انجام 

بدهند.  
 »مهم نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم، مهم این است که در 

چه راستایی گام بر می داریم.« هولمز
ب��ه امید اینکه در آینده بتوانیم به افق هایی روش��ن و اهدافی بزرگ تر 

بیاندیشیم... 
Sampadia. com آدرس وب سایت **

مهم نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم
سمپادی ها و بنیاد کودک
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مهربانی را اگر قسمت کنیم                                                                              
 من یقین دارم به ما هم میرسد

دفتر بنیاد کودک امریکا ، روز جهانی کودک را همزمان در ارواین ، کلمبوس اهایو  ، سندیاگو  ،  پرتلند ، دبی و مزارشریف افغانستان جشن گرفت. این برنامه 
با استقبال  و حمایت همیاران همیشگی بنیاد کودک  در جمع جامعه  موفق ایرانی برگزار گردید. 

بنیاد کودک کالیفرنیا افتخار میزبانی آقای سوکی کنگ شهردار شهر زیبای ارواین و آقای استیو چوی عضو شورای شهر را در رستوران زیبا و مجلل 
کاسپین داشت. شهردار ارواین طی سخنرانی خود برای میهمانان بنیادکودک از زحمات این موسسه خیریه با اهداء لوح سپاس به دکترپیمان رئوفی عضو 
هیات مدیره بنیاد تقدیر کرد. اجرای موسیقی سنتی جوانان گروه آوا با هنرمندی امین سالک ، آرین خروشی  و شهریار حبیب آگاهی ، سرگرمیهای کودکان 
از برنامه های  این جشن به یاد ماندنی بود. به پاس خدمات ارزنده بنیادکودک یکشنبه 20 نوامبر توسط شهرداران کلمبوس اهایو و پرتلند اورگان به نام روز 

بنیاد کودک نامیده شد.  
بنیاد کودک افغانستان نیزهمگام با بنیادکودک آمریکا با  هماهنگی  دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر حمایه اطفال، یونیسف، آشیانه و 
ریاست کار و امور اجتماعی بلخ  از این روزتجلیل بعمل آوردند. جشنواره افغانستان چهره ای واقعی تر از کودکان نیازمند را شاهد بود  و بیان  ساده و صادقانه 

کودکان تحت پوشش از  یاری رسانی و کمکهای بنیاد کودک  جذابیت خاصی به این برنامه داد.  
بنیاد کودک  بدینوسیله از میهمانان و داوطلبان عزیزی  که  با حضور صمیمانه شان  بار دیگر پشتیبان اهداف عالیه بنیاد کودک در یاری رسانی به کودکان با 

استعداد  و نیاز مند  تحت  پوشش ما را همراهی نموده اند کمال  سپاس و تشکر را دارد .
 

مهربانی را اگر قسمت کنیم  
 برنامه های دفتر بنیاد کودک امریکا به منـــاسبت  روز جــهانی کــودک
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دفت��ر بنیاد کودک امریکا همه س��اله بازاره��ای نوروزی را در ش��هرها و ایالتهای 
مختلف این کشور ازجمله لس آنجلس برگزار می کند . آنچه در ادامه آمده است 

متن و تصویر نامه ای اس��ت که در آن ش��هردار محترم این ش��هر قدردانی خود 
را از فعالی��ت ه��ای بنیاد کودک که منطبق با اهداف هزاره س��ازمان ملل متحد 

اس��ت اعالم داش��ته اس��ت .
دوس��تان عزیز

ب��ه نمایندگی از ش��هر ل��س آنجلس ، با خرس��ندی ، به اعض��اءو مهمانان 
ش��رکت کنن��ده در دهمی��ن بازارنوروزی س��الیانه بنیاد ک��ودک ، تبریک و 

خ��وش آم��د    م��ی گوی��م . 
من بنیاد کودک و آرمان آن، که کمک به کودکان نیازمند مستعد تحصیل 

است را تحسین می کنم و از نقشی که این سازمان در جهت کمک به 
آموزش کودکان در سراس��ر جهان ایفاء می کند ، سپاس��گزارم .

برایتان یک جشن به یاد ماندنی و موفقیتهای بیشتر آرزو می کنم .

ــا ــق ب ــودک منطب ــاد ک ــان بنی آرم
ــازمان ملل متحد ــزاره س ــداف ه  اه

قدردانی شهردار لس آنجلس از بنیاد کودک

آقای پیمان رئوفی عضو هیئت مدیره بنیاد کودک آمریکا در کنار شهردار ارواین
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 »مسئولیت سازمان ها این نیست که صرفاً اثربخش باشند، بلکه مسئولیت 
آن ها اینست که به جامعه ای که در آن فعالیت دارند، خدمت کنند.«  ترنس 

آر می چل
اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به وجود می آید و 
مبنای ایجاد س��ازمان نیاز به تولید کاال و یا ارائه خدمت به جامعه است. 
لذا نه سازمان می تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می تواند بدون 
سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه الینفک این است که هر تصمیم و 
عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث 
می ش��ود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد س��ازمان سهیم دانسته و از 

سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند. 

مسئولیت اجتماعی
عص��ر حاضر را عص��ر مدیریت نامیده اند. چرا ک��ه هر تصمیم یک مدیر 
می تواند طی یک روند سلس��له وار، دیر یا زود، سرنوش��ت تمام نهادهای 
جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکالت اجتماعی که 
طی سال های اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران جوامع 
مختلف را به خود جلب کرده اس��ت، عدم توجه و پای بندی سازمان ها و 

مدیران به وظایف و مسئولیت های اجتماعی شان است. 
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت )CSR( مفهومی وسیع تر از فعالیت های 
گذشته دارد. خاستگاه بحث مسئولیت های اجتماعی، کشورهای صنعتی 
غربی اس��ت. مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیت هایی 
گفته می ش��ود که صاحبان س��رمایه و بنگاه های اقتص��ادی به صورت 

داوطلبانه، به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می دهند. 

یکی از خصوصیات علوم اجتماعی این اس��ت که دانشمندان این علم در 
خصوص پدیده های اجتماعی تعریف واحدی از خود ارائه نمی کنند. بحث 
مسئولیت های اجتماعی س��ازمان نیز از این امر مستثنی نیست. در زیر 

برخی از تعاریف مطرح شده برای مسئولیت اجتماعی را می خوانیم: 
• مس��ئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی اس��ت که سازمان 
بایس��تی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت 

می کند، انجام دهد. 
• مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به 
این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارد. 
میزان این وظیفه عموماً مش��تمل اس��ت بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، 
تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیراخالقی و 
آگاه کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت. همچنین وظیفه ای است 

مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه. 
• مسئولیت اجتماعی، یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع 
ساختن جامعه است، به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن 

سود را صورتی متعالی ببخشد. 
• مس��ئولیت اجتماعی یعنی نوعی احس��اس تعهد به وس��یله مدیران 
سازمان های تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری نمایند که 

در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد. 
• تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقا دهنده رفاه 

جامعه و عالیق بنگاه باشد. 
برای جمع بندی این تعاریف می توان مس��ئولیت اجتماعی سازمان ها را 

چنین تعریف کرد: 
مسئولیت های اجتماعی سازمان ها عبارت است از الزام به پاسخگویی و 
ارضای توقعات گروه های ذینفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، 
توزیع کنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی/
خدماتی، با حفظ منافع گروه های ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران 

و کارکنان واحد. 
در طی��ف گروه ه��ای ذینفع در بنگاه ه��ا، می توان این گروه ها را مش��اهده 
کرد: مالکان یا سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان یا مصرف کنندگان، 
تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، دستگاه های ناظر بر حسن اجرای قوانین، 
سازمان های پاسدار محیط زیست، مردم محل فعالیت  سازمان، دولت، رقبا، 

بانک ها و موسسه های مالی، رسانه ها، جامعه علمی. 
یکی از صاحبنظران در مطالعه ای که با عنوان »هرم مسئولیت اجتماعی 
بنگاه« منتشر شد، برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی قایل 
شده است. به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برآیند چهار 

مولفه زیر می داند: 
1. نیازهای اقتصادی 

2. رعایت قوانین و مقررات عمومی
3. رعایت اخالق کسب و کار

4. مسئولیت های بشر دوستانه 

 نگاهی به سازمان ها و مسئولیت اجتماعی
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در مورد اول بنگاه ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کاال ها 
و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروه های مردم را از فرآیند کار 

بهره مند سازند. 
در مورد دوم آن ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان 
خود توجه کنند. محیط زیس��ت را نیاالیند، از معامالت درون س��ازمانی 
بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند )تبعیض قومی، 

تبعیض جنسیتی...( 
س��ومین مولفه مسئولیت بنگاه، اخالق کس��ب و کار است. در این قلمرو 
اصول��ی چون صداق��ت، انص��اف و احترام ج��ا دارد. چهارمی��ن مولفه، 
مسئولیت های بشردوستانه اس��ت. تعبیر دیگر از این مولفه، »شهروند 
خوب« بودن است، یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیت هایی که معضالت 

جامعه را فرو کاهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد. 
 آثار مثبت رعایت مسئولیت های اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان

اخالق بر فعالیت انسان ها تأثیر قابل توجهی دارد و الزمه عملکرد مناسب، 
تعهد و مس��ئولیت پذیری کارکنان اس��ت. صاحب نظران باور دارند که اگر 
کارکنان بر این باور باشند که با آنان رفتاری عادالنه و منصفانه می شود، 
شاید تمایل بیشتری داشته باشند که بار )کاری( بیشتری را تحمل کنند. 
همچنین، مدیریت ارزش های اخالقی در محیط کار، موجب مشروعیت 
اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، 
اعتماد در روابط بین افراد و گروه ها را بهبود می بخشد و با پی�روی بیشتر از 
استاندارد ها، موجب بهب��ود کیفیت محصوالت و در   نهایت افزایش سود 

سازمان می شود. 
گرچه حاکمیت اخالق کار بر س��ازمان، منافع زیادی برای س��ازمان از بعد 
داخلی از جنبه های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، 
افزایش تعهد و مس��ئولیت پذیری بیش��تر کارکنان، افزایش چندگانگی و 
کاهش هزینه های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی 
نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخالقی در توجه 
به اهمیت ذی نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و... 

توفیق سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
باید توجه داشت که رفتار غیراخالقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد 

خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می شود. 
عالوه بر سهامداران، گروه های دیگری نیز وجود دارند که از اقدامات سازمان 
تأثیر می پذیرند و دارای منافع مشروعی از سازمان اند. ازجمله این گروه ها 
می توان به مشتریان، تأمین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد. 
برخی صاحب نظران براین باورند که پاس��خ مثب��ت به ملزومات اخالقی 
اجتماعی، با افزایش س��ود و ارزش افزوده در درازمدت، همراه اس��ت. چرا 
که موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیت اجتماعی و اعتماد 

مردم به یکدیگر و نیز کاهش جریمه ها می شود. 
 

مسئولیت اجتماعی و اخالق کار
در ادبیات سازمان و مدیریت، مسئولیت اجتماعی بخشی از مقوله اخالق 

کار محسوب شده و از آن به عنوان اخالقیات فرا سازمانی یاد می شود. 
در متون مدیریت استراتژیک، مسئولیت های اجتماعی به گونه ای عام و 
اصول اخالقی به گونه ای خاص به بخش جدایی ناپذیر از مباحث تدوین و 

اجرای استراتژی تبدیل شده است. 
بسیاری از رفتار ها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزش های اخالقی 
است و ریشه در اخالق دارد. عدم توجه به اخالق کار در مدیریت سازمان ها، 
می تواند معضالتی بزرگ برای سازمان ها به وجود آورد. به عالوه با افزایش 
انتظارات اجتماعی از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط 
زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، معلوالن، برابری استخدام و کاهش 
نیروی انسانی، حساستر شده اند. بی توجهی سازمان ها به این حقوق و عدم 
رعایت اصول اخالقی در برخورد با ذی نفعان بیرونی، می تواند مشکالتی را 
برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش 
قرار داده، در نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخالق 
کار ضعیف، بر نگرش افراد نس��بت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، 

می تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد. 

سازمان های متعالی نمونه سازمان های مسئول
مفهوم تعالی، فرا تر از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در 
آن فعالیت می کند و تالش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان 

سازمان در جامعه است. 
سازمان های متعالی، به عنوان سازمان هایی مسئول با ایجاد شفافیت و 
پاسخگویی مناسب به ذینفعانشان در قبال عملکرد خود، رویکردهایی 
اخالقی اتخاذ می کنند، به مس��ئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست 
حال و آینده توجه نموده و فعاالنه آن را ترویج می کنند. مسئولیت های 
اجتماعی سازمان در ارزش های سازمان بیان گردیده و باسایر فعالیت های 
سازمان یکپارچه شده اس��ت. این سازمان ها انتظارات و الزامات قانونی، 
اجتماع��ی، محل��ی و حت��ی منطق��ه ای خ��ود را از طریق مش��ارکت و 

فعالیت های آزاد ذینفعان، برآورده می کنند. 
این س��ازمان ها، ضمن اینک��ه در مورد ریس��ک ها و مخاطرات، مدیریت 
صحیحی را اعمال می کنند، در تالش برای اجرای پروژه هایی هستند که 
هم منافع سازمان و هم منافع جامعه را تأمین نماید و اطمینان کامل کلیه 
ذینفعان را نیز در نظر دارند. آن ها از تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه 
آگاه ب��وده و مراقبت های الزم را برای حداقل نمودن اثرات زیان بار اعمال 

می نمایند. 
 نتیجه گیری

هر چند هدف اصلی سازمان ها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی 
برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخالقی، 
واکنش مناس��ب نشان دهند و به بهترین ش��کل این گونه انتظارات را با 
اهداف اقتصادی س��ازمان تلفیق کنند تا دس��تیابی به اه��داف باال تر و 
واالت��ری را امکان پذیر س��ازند. پایبندی رهبران و مدیران س��ازمان ها به 
اصول اخالقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، 
توج��ه و تأکید بر اصول اخالقی جهان ش��مول، تدوین منش��ور اخالقی 
سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیت های جامعه، 

برنامه ه��ای آموزش اخالقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی 
است که مدیران می توانند در این زمینه انجام دهند. 

منابع: 
1. الوان��ی، س��ید مه��دی و قاس��می، احمدرض��ا، )1377(: مدیریت و 

مسئولیت های اجتماعی سازمان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی. 
2. قراملکی، احد فرامرز، )1386(: س��ازمان های اخالقی در کسب و کار، 

تهران، نشر مجنون. 
3. اوکلند، جان اس، )1386(: تعالی سازمانی جامع-دستیابی به عملکرد 
کالس جهانی، ترجمه: س��عید مرتضوی و دیگران، مش��هد، انتش��ارات 

به نشر. 
4. ماهنامه تدبیر، شماره 204، مسئولیت اجتماعی؛ اخالقیات فراسازمانی

5. وب سایت بهره وری و تعالی سازمانی
* منبع مقاله: وبالگ انجمن علمی دانشجویان مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
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گزیده ای از رویدادهای سال نود 
بنیاد کودک، به روایت تصویر

همزم��ان ب��ا روز جهان��ي ک��ودک 14و 15 مهرم��اه 
پنجشنبه و جمعه بیش از هزار نفر در دو روز میهمان 
جش��ن گلریزان بنیاد کودک ارومیه بودند. چهار گروه 
موس��یقي و یک گروه شعبده بازي برنامه هاي شاد و 
متنوعي اجرا کردند در این مراسم دسته گل اهدا شده 
ب��ه خانم توس��لي و تابلو تصویر دریاچ��ه ارومیه که 
توس��ط آقاي ابر امضا شده بود ، بیش از یک میلیون 

تومان خریداري و به بنیاد اهدا شدند.

در  ابر  صابر  و  توسلي  هانیه  شور  پر  و  گرم  حضور 
ارومیه 
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5-سفر مددجویان تهرانی به کاشان، با همکاری 
دفتر بنیاد کودک در این شهر

اردوی ساری

س��فر 5 روزه مددجوی��ان بنی��اد کودک در ته��ران به 
س��اری، که ب��ه همت همی��ار عزیز بنی��اد جناب آقای 

نوری انجام شد .
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ایس��تگاه نقاش��ی در بروجرد به مناسبت روز جهانی 
کودک

همای��ش بنیاد کودک در مش��هد با حض��ور همیاران 
بنیاد و جمعی از نیکوکاران این شهر
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آمل، خیابان شهید بهشتی، اندیشه19، جنب آژانس شهروند
تلفن: 0121-2151391

فاکس:2259138- 0121
کدپستی:4615854804
Email: amol@childf.org

ارومیه، شهرک فرهنگیان، جنب بیمارستان امید،         
تلفن : 0441-3847272 

فاکس : 0441-3824447 
کدپستی :57168-35377  

Email: urmia@childf.org

شعبه ارومیه

اردبیل، میدان ارتش، روبروي اداره آب و فاضالب، طبقه دوم، نمایشگاه لوکس، پالک 635 
تلفن : 0451-7718706 
فاکس : 0451-7724959
کد پستی :5615777811

Email: ardebil@childf.org

شعبه اردبیل

شعبه آمل

اصفهان، دروازه دولت، کوچه سرلت، نبش کوچه شهیدامامی، پالک 122 
تلفن : 0311-2353006-7

فاکس : 0311-2331008
کدپستی :8136733713

Email: esfahan@childf.org

شعبه اصفهان
بم، میدان عدالت، ابتدای خیابان زید، کوچه شهدای 18 

تلفن : 0344-2310830 
فاکس : 0344-2314349

کدپستی:7661736853
Email: bam@childf.org

بروجرد،خیابان شهدا، چهارراه حافظ، کوچه شهیدموسوی، پالک 1، طبقه دوم شمالي 
تلفن: 0662-2608003-4  

فاکس:0662-2628979
کدپستی :69137-35445       
Email: boroujerd@childf.org

تبریز، تقاطع قطران وصائب تبریزي،
کوي صفوي، پالک 16، طبقه اول  

تلفن : 0411-4776698
کد پستی:5154936886
Email: tabriz@childf.org

تهران، میدان را آهن،ابتدای خیابان ولیعصر، کوچه رکاب گردان،پالک 15
تلفن:021-55368373

فاکس:021-55396131
کدپستی:1339815731

Email: tehran@childf.org

شعبه بروجرد

شعبه بم

شعبه تبریز

شعبه تهران 

یاس��وج، بلوار امام خمیني)ره(،نرس��یده به می��دان انقالب)فلکه عدل س��ابق(،  
پایین تر از چهارراه عالیوند سابق، جنب بیمه آسیا 

تلفن: 0741-3336599
کد پستی :7591713519
Email: yasoj@childf.org

کرج، خیابان مطهری، خیابان ابوذر، 
ابوذر شمالی، سمت راست، پالک27

تلفکس : 0261-4455873
کد پستی:3149933353
Email:karaj@childf.org

شعبه کرج

کرمانشاه، خیابان سنگر، ساختمان پزشکان اجاللیه، طبقه چهارم، واحد 9  
تلفن : 0831-7296215. 0831-7296216 

فاکس : 0831-7296217
کد پستی :6713746364

Email:kermanshah@childf.org

شعبه کرمانشاه

شعبه یاسوج

زابل، ده متري، روبروي اداره آگاهي، 
ساختمان چهارم، طبقه اول سمت راست 

تلفکس : 0542-2221062
کد پستی:9861734143
Email:zabol@childf.org

شعبه زابل

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

تلفن : 0711-2318738 . 0711-2319763 
فاکس : 0711-2318040

Email:shiraz@childf.org

کاشان، خیابان بهشتی، روبروی سپاه، پشت بیمارستان شبیح خانی، کوچه قدمگاه 12، پالک 74 
تلفن : 0361-4469898 
فاکس : 0361-4469899
کد پستی :8714745968

Email:kashan@childf.org

مشهد، بلوار سجاد، روبروی خیابان میالد، ساختمان پزشکان 66،طبقه چهارم- واحد 17
تلفن: 44و0511-7664043

 فاکس:0511-7640778
کد پستی : 9186694641

Email:mashhad@childf.org

شعبه کاشان

شعبه مشهدشعبه شیراز

داراب، خیابان ش��هدا،پایین تر از فلکه معلم، نبش کوچه علم، اولین خانه سازمانی 
مربوط به آموزش و پرورش 

تلفکس:0732-6239395
کد پستی :7481866679
Email: darab@childf.org

شعبه داراب 

آدرس و مشخصات دفاتر بنیاد در کشور ایران

آدرس و مشخصات دفاتر بنیاد کودک در خارج از کشور

شماره حساب های بنیاد کودک :
حساب سیبا –بانک ملی : 0100551678001     بانک تجارت : 37219762
بانک سامان : 8058109608381       بانک پارسیان : 0200959239001

بانک پاسارگاد: 3208100100330501       بانک صادرات : 0208791929005

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

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

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

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

UAE Office

Deutschland Office

USA Office

Swiss Office
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حضور هنرمندان و چهره های شاخص فرهنگی جامعه در فعالیتهای 
اجتماعی بویژه امور خیریه همواره موجب دلگرمی عالقمندان و دست 
اندرکاران این فعالیتهاست. در شهریور ماه سال 1390، و درجریان تولید 
یک فیلم کوتاه برای معرفی بنیاد کودک، بیش از هفتاد نفر از هنرمندان 
و چهره های شناخته فرهنگی و ورزشی با حضور ارزشمندشان در این 
مجموعه که به همت یکی از همیاران عزیز بنیادکودک س��اخته ش��ده 
اس��ت، با اهداف انساندوستانه بنیادکودک همراهی کردند. بنیادکودک 
امیدواراست با عملکرد شفاف و پاسخگوی خود و به پشتوانه همیاری 
اقشار مختلف جامعه، بتواند در زمینه رشد فرهنگی و ریشه کنی ترک 

تحصیل ناشی از فقر گام های موثرتری بردارد.

با هوای این حوالی دلخوشیم
هنرمندان همیاران مهربان بنیاد کودک
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 Dear Friends: 
On behalf of the City of Los Angeles, it is my 
pleasure to welcome and congratulate the 
members and guests attending the Child 
Foundation’s 10th Annual Norooz Bazaar. 
I commend the Child Foundation and its mission 
to help children living in poverty who have been 
identified as high achievers remain in school. I 
appreciate the role that your organization plays 
in educating children in need around the world. 
I extend my best wishes for a memorable 
celebration and future success. 

Mayor of LA appreciates child 
foundation humanitarian goals

 Mr.Peyman Raoofi member of  USA Child Fundation board & Irvine mayor
7
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«“When we do a small job with a big love it is not 
a small job any more.”
This quote reminds me that in any situation I can 
do big things, or even big things can be hidden 
behind very short seconds. Like butterflies that 
are flying among the flowers. 
Few weeks ago, some friends were gathered to 
celebrate the kindness of the sponsors of the 
child foundation. That day was the mother’s 
day.  As usual we were anxious about the 
ceremony. The ceremony would start with a warm 
welcome from Mrs. MitraTabriznia (manager 
of child foundation in Mashhad) and Mrs. 
SorourDadkhah (director of child foundation in 
Iran). Then the program would continue with 
a singing by blind children, reading the letters 
from the children, music, and giving gifts to the 
children.
What made me nervous was that whether our 

children’s wishes will come true or not. Few days 
ago, some children came to the office and wrote 
their wished on a butterfly shape paper and 
hanged them on a tree. 
During the ceremony and fundraising some 
paintings were sold in an auction. During that 
time we were looking at the tree and watching 
people who are taking the butterflies from 
the tree. We could not believe that most of 
the butterflies were gone. Few days later we 
witnessed that the children’s wishes came 
through. Moreover, twenty more children were 
sponsored by amazing people. 
Now more than ever we believe in God and our 
wonderful people. 
Anything, even a smile can make a difference 
if it is with a big love. I hope that  this small 
conversation between us brings this question 
that “What I can do?”

I wish I …
A tree for children wishes…

6
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fast such that we started our eight grade in the new 
“tribe high school”.
Our educational progress was amazing such that 
Bahmanbeygie decided to brag about it to the 
government and convince them to let him to accept 
60 students for the new year. The government accept 
that and the number of students grows every year. 
Our high school becomes very famous and well 
known nationally and even internationally. 
Representatives from different countries and 
UNESCO and UNICEF visited our school and learning 
from our educational system. Bahmanbeygie 
receives money and awards from different places 
such as UNESCO.
While Amrollah was talking about his childhood, 
I asked him, have you felt poverty since you were 
always supported by Bahmanbeygie? 
Amrollah’s face becomes sad and he starts talking 
about the years before high school. He says, since 
my birth until before high school all of us have faced 
poverty with pain. I remember the years that we did 
not have any rain and no water and grass for our 
cows. They were diying and I remember the sadness 
in my parents’ faces. I remember we had nothing 
left except a thin cow and a lamb. My father had to 
sell the lamb for 20 tooman so I can have money to 
go to the town and attend the exam. I kept some of 
the money until the new year so that when I go back 
to home I can buy some suveniears. 
That is true that we had a good life when we were 
student in high school, but when we were thinking 
about our parents we were feeling guilty. I would 
never forget my hard life before the high school. 
Probabely poverty was the only reason that I 
decided to try hard and become successful. Even 
without Bahmanbeygie I would have been a 55 year 
old shepherd. 
I graduate from high school after 6 years and enter 
to the university. I learned photography, paintin, 
mechanics, electronics and cinema when I was in 
the high school. 
All the 40 students graduated with honer from high 
school and accepted to the universities. I was the 
photograph when the secretery of education visited 
our high school. He saw the photos and enjoyed 
them. Later he supported me to get in the college of 
art in Tehran University. I was very lucky since I had 
wonderful professors such as HooshangKazemi, 
HoseinKazemi, Mr. Girar, AlenBayanesh, Mrs. 
Tarian, Mohammad Hassan Shedel, ShahlaHabibie, 
AydienAgdashloo, MortezaMomayez, Mohammad 
Ehsaee, IrajAnvari, and etc.
Amrollah has an interesting story in his education 
in university. I asked him how he decided to study 
Graphics.

He says, I loved photography, and cinema and film. 
I even took the exam for cinema and film. I loved 
to study drama. The secretary of education told 
me that when I have any problem or question I can 
meet him without appointment. When I met him, 
he advised me study interior design, because he 
believed that this major has better future. After a 
month studying design, I hated it and ran away to 
our tribe. After two weeks Bahmanbeygie learned 
that I have ran away. He sent a car to the tribe and 
took me back to Tehran. Infact they arrested me 
and forced me to stay to school and continue my 
education. So, I continued my education with the 
help of my wonderful professors Mr. Shedel and Mrs. 
Tarrian and my friends. Although, I was supported 
by the grant from Bahmanbeygi, I started working 
in Avangard advertising agency when I was in the 
second year of school. The founder of the agency 
was my teacher and friend Kamran Katoozian. 
Just before the Islamic revolution I finished all my 
classes and I was working on my project. I finished 
my thesis in 1358.
After graduating, he joins the army and after training 
he decides to go to Shiraz to continue his service. 
While in the army he goes to the high school he 
used to study and start teaching photography to 
the students. After finishing his service in the army, 
he decides to go back to Tehran.Amrollah’s name 
is well known after many years working in the area 
of advertising and graphics. Besides working and 
teaching in university, it has been seven years that 
he has founded “institude of design”. He has 2000 
students and 100 professors in this institude. 
I asked him whether he visits his tribe or not. He 
says, of course. Every where I go I miss my tribe and 
my home. I visit my tribe 3 to 4 times a year. I check 
on the students in my tribe and help them as much 
as I can. I always remind them to not to forget my 
story and my hard life and remember that education 
is the only door for their freedem. 
At the end I ask him how he decided to collaborate 
with the child foundation.
He says, when my friend gave me a news letter 
from the child foundation I was impressed with 
the job they are doing. When I met Mr. Iranshahi 
in the office of child foundation in Tehran I saw the 
excitement in him and all the staffs. It reminded 
me of Bahmanbeygie and his effort to help us all. I 
noticed that their goal is the same as Bahmanbeygie 
which is helping poor yet smart and gifted students. 
So, I decided to work with the organization. My 
friends and I are trying to work hard to expand the 
organization and advertise its goals. We hope that 
with the help of others be able to help the students 
to reach their educational goals. 5
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I would not imagine that Amrollah’s 
life story becomes so interesting 
so that it becomes the center of our 
interview.
Amrollan is a 55 year old man who 
was born in late summer when his 
tribe was coming back from summer-
quarter. His mother gave birth in 
“Abe Nilloo” plane near Farashband 
in Farse province. At that time nobody 
would believe that his destiney is 
going to take him to Tehran and 
makes him a Graphic designer and a 
professor.
Amrollah says; I was very weak 
and fragile when I was six years 
old, therefore my parents decided 
to send me to school and take my 
brother to work on the farm. My 
parents decided to choose me 
because at that time the school 
was accepting only one child from each family. My 
brother was stronger than me and able to help my 
father to provide for the family. 
I graduated from the same small elementary school 
in our tribe having only one teacher for all the classes. 
He was teaching Farsi, math, history, geography, 
writing, reading, and etc.ManoochehrKianee was 
from the same tribe as me and spent his whole life 
teaching students like me. Besides my teacher, I 
owe my education to Mohammad Bahmanbeygie 
who was the founder of educational system for 
Iranian tribes. He had a clear understanding of the 
problems that we had and tried very hard to support 
smart and gifted students in tribes. 
Our school was a white tent among black tents. 
Amrollah continues, I am very sorry that my brother 
did not have a chance to go to school the same as 
me, however we should accept that at that time my 
parents had no choice. I was very lucky that I could 
finish elementary school in our tribe.

Nobody knew that what chances 
we are going to have after finishing 
elementary school. Middle and high 
school belonged to rich people or 
police officer’s children. 
At the end of summer 1346 after the 
final exams, Amrollah and some of 
his classmates travel to Eghlid to take 
a photo for his elementary school 
diploma. At that time he finds out that 
Bahmanbeygie has thought about 
their future education. Amrollah 
takes a comprehensive exam with 
many other students from different 
tribes. Fourthy students pass the 
exam and Amrollah becomes the 
16 th student who passes the exam.
Bahmanbeygie received a grant 
from the government to spend 
for those 40 students and pays for 
their education and expenses. In 

Shiraz, Bahmanbeygie rents a big house for those 
students. They attended in Kherad high school that 
was a well known high school in Shiraz. The house 
was the same as all other houses in Shiraz, but for 
them it was very different from the tents that they 
had in their tribe.
Amrollah says, we used to call that home our dorm. 
Every morning we had breakfast together. Then we 
walked together to get to the school. We used to 
study until noon and for lunch we had to go back 
to dorm. For evenings we had to go back to school 
and for dinner we had to go back to dorm. After the 
dinner Bahmanbeygie and other teachers were 
keeping us awake until 10 pm to study or having 
workshop. 
Amrollah talks about the time that students were 
tired or missed their home, but Bahmanbeygie was 
there for them like a father.
On the first year, Bahmanbeygie started building a 
new high school in up town. The school builds really 

Schools bigger than the sky
Interview with Mr. AmrollahFarhadi( Graphic designer from Gashgahi tribe)

4
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Sampadia is an organization made of students 
from schools for gifted students. Young students 
in this organization have started collaborating 
with the child foundation. Few months ago, these 
young students met Amir Mohammad who was 
severely burned. They not only decided to help 
Amir Mohammad, but also create a charity called 
“Sampadia Charity”. 
Their goal for creating the Sampadia Charity is to 
create a society in which everybody is able to go to 
school and get advantage of the opportunities that 
are available only for gifted and smart students. 
Sampadia wants the entire smart students disregard 
to their financial abilities be able to study the same 
as rich students. By helping the Sampadia Charity 
we can create an opportunity for all the students 
to have access to advance resources to educate 
themselves. 
We chose the Child Foundation to collaborate 
with, because it is helping the students in their 
educational path. Using the help of the Child 
Foundation poor and under advantage students get 
the opportunity to become more educated and be 
an independent and useful for their society.
We all decided to help the students because 
young donators are not able to support a student 
constantly by themselves. However, if we add all 
our moneys together then we will be able to support 
a student and change his/her density.

Young members of the Sampadia Charity decided to 
introduce their organization with their own words.  
“It is not important where in the universe we are, it is 
important in which direction we are moving.” Holmz
Sampadia is an organization made of gifted 
students who decided to collaborate with the Child 
Foundation to make change in the future of other 
students. Since each of us is not able to help a 
student in need every month, therefore we decided 
to create an organization by which we can help 
more students in need. We believe our small hands 
will be able to do big works if they are together. 
Every smart student regardless of his/her financial 
ability has the right to be able to use the available 
resources in his/her educational path.
The members of the Sampadia Charity from Tehran, 
Esfahan, Mashhad, Tabriz, Shiraz, and etc. are trying 
so hard to introduce this Charity as well as the Child 
Foundation to the schools and universities. Our 
hope it to create a bright future for all the students.
We in the Child Foundation proudly welcome 
these smart and gifted students who are trying to 
make a difference in the world. We hope that by 
collaborating with the Sampadia Charity we can 
introduce a brighter future for our students.

Source: Sampadia.com

Sampadia and Child foundation

3
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It was the end of Farvardin. While 
we were talking with our friends 
in the office of “film” magazine, 
we decided to have a fundraising 
by showing a movie to special 
guests. 
This idea was very new and very 
unreachable for us. We wanted to 
start our fundraising by showing 
the movie “A separation”.  We 
met Mr. Asgar Farhadi and 
he immediately accepted our 
offer. We were very excited and 
energetic. 
We sent out the invitations signed 
by Mr. Farhadi  to our guests.  We 
also advertised the movie on 
radio and TV and informed people 
about our goal. Amazingly, everybody was 
supporting us and our tickets were selling really 
fast. We even had to stop selling the tickets 
because the movie theater was full.
Tuesday evening, ordibehesht 6th, we had a 

wonderful gathering with Mr. 
Farhadi, PeymanMoadie, Sareh 
Bayat, Sarina Farhadi, Ali Reza 
Gorbani, R o y a T e y m o o r i a n , 
M a s o u d  R a y e g a n ,  B a h a r e h 
R a h n a m a ,  H a s s a n  F a t h i e , 
HabibRezai, Ali Daee, and many 
other supporters.
This event started by welcoming 
the guests and Mr. Farhadi talked 
about his collaboration with child 
foundation.  
After the movie ended, all the 
actors and other guests gathered 
in  the  lobby and journal ists 
and reporters were interviewing 
them. At the end we took some 

photos from this unforgettable event. 
At the end we all were happy with the outcome. 
We believe that we can make things happen if 
we work together. Our family in child foundation 
never forget the kindness of our members.

A «Separation»
An exclusive release for Child 
Foundation
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