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ما ، بهار و هميارانى ديگر...ما ، بهار و هميارانى ديگر...
مى گويند فقر را با چشمان بسته هم مى توان ديد . همه ما از تعابير مانند 
اين ، تاكنون زياد شنيده ايم . گوشمان پر است از حرف و كلمه و عدد و 
رقم و راهكارو راه حل....هربار كه از نيازمندى ، محروميت و از برخوردار 
نبودن از حداقل هاى زندگى شنيده ايم، حسى در وجودمان بيدار شده و 
نهيبى به وجدانمان زده ، كه اى واى... اين حوالى خبرهايى هم هست ... از 

خودمان پرسيده ايم كه ما كجاى اين جهان  ايستاده ايم؟ 
و در پاسخ به پرسش هايمان خواسته ايم كه حركتى نو آغاز كنيم و قدمى 
برداريم . بنيادكودك  از شانزده سال پيش ، با ايده اى نو ، چنين حركتى را 
آغاز كرده وبرآن است تا با  تالش براى رهايى كودكان نيازمند سرزمينمان 
از فقر و وسوق دادن آنان به تحصيل ، بسترى را فراهم كند تا هموطنان 
عزيز در اقصى نقاط دنيا ، در كنار هم، و با محوريِت هدفى انسانى و اخالقى 

، بتوانند در جهت دادن به حيات ِ آينده سازان ِ ميهنشان سهيم باشند.
بازنماندن كودكان مستعد از تحصيل و تالش ، بعلت دشوارى هاى مادى ، 
آرمانى متعالى است كه از ابتداى پاگرفتن بنيادكودك، مدنظر قرار داده شده 
و براى نيل ِ هرچه بيشتر به آن تالش مى شود. هرچند  زمانى، تحقق بى 
چون و چراى اين آرمان، دور از ذهن بنظر مى رسيد، اما امروزه بنياد با چنان 
حجمى از اعتماد و مهربانى و شور و  نيك انديشىِ  هميارانش مواجه است، كه 
باور دارد مى توان با پيوستن نيكوكاران به يكديگر، به اين مهم دست يافت. 

فعاليت بنياد كودك نيز مانند ساير سازمان هاى غيردولتى در اين سالها، 
كودك  بنياد  كه  هايى  دشوارى  است.  بوده  روبرو  خاص  هاى  دشوارى  با 
كوشيده تا با پررنگ كردن مشىء غير سياسى و فرا مذهبى- قومى خود 
بر آن فائق آيد.و اميد دارد با تداوم فعاليت هاى شفاف خود ضمن جلب 
اعتماد نيكوكاران جهان، بر ساختار فرهنگى كشورمان تاثير گذار بوده تا 
آنجا كه پيوستن به مؤسسات خيريه غير دولتى، به يكى از سازوكارهاى 

اصلى زندگى اجتماعى شان تبديل شود.
آن چه اكنون پيش روى شماست نگاهيست گزارش گونه به آنچه در يك 
سال اخير در بنياد كودك رخ داده است. تالش كرده ايم تا در قالب اين 
برسانيم.  جهان  سراسر  در  هميارانمان  اطالع  به  كلمات  يارى  به  نشريه، 
شوراى سردبيرى شماره هشتم همياران بنياد كودك مى كوشد با بكارگيرى 
ايده هاى نو، انتقادات و راهكارهاى شما، بتواندسطح كيفى اين نشريه را كه 

به نوعى نمايانگر عملكرد مؤسسه است، ارتقا دهد.
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يادداشت يادداشت 
مدير عاملمدير عامل  

بيش از 16 سال از فعاليت بنياد كودك  كه در 
ايران به نام موسسه خيريه رفاه كودك به ثبت 
رسيده است مى گذرد هم زود  و هم دير ، هم 
سخت و هم آسان ، عهد كرده بوديم نگذاريم 
كودك مستعدى به دليل فقر از تحصيل باز 
بماند اما با تاسف بسيار نمى دانستيم تعداد 
آن ها تا اين اندازه در كشور عزيزمان باالست 
و  ها  برهه  از  كودك  بنياد  ها  سال  اين  در   .
بى  نيكى  با  و  كرده  گذر  فراوانى  هاى  گردنه 
پايان خيرين ايرانى در هر كجاى اين جهان 
خاكى و با عزم و اراده همياران و همراهان خود 
استوار رو به جلو گام برداشته است  ، سختى 
ها و موانع كم نيست اما در اين فرصت نمى 
خواهيم از آن ها بگوييم ، مى خواهيم از آرمان 
ها  و باورهايمان بگوييم كه اصول و مواضعمان 
را بار ديگر با هم مرور كنيم كه بنياد كودك 
به دور از هر گونه وابستگى و يا جهت گيرى 
و غرض ورزى سياسى فعاليت مى كند و بناى 
زر  سرزمين  اين  مستعد  كودكان  تا  دارد  آن 
خيز را از آفت خانمان سوز فقرو ترك تحصيل  

، حفاظت كند  
و  بنياد  معرفى  در  شما  بيشتر  همراهى 
افزايش كفيالن ، اصالح باورهاى غلط وشائبه 
ها و  شايعات ، تماس و ارتباط در جهت يارى 
تالش  پر  اما  تعداد  كم  نيروهاى  به  رساندن 
بنياد كودك ايران ، بزرگترين يارى رسان ما 

و در واقع كودكان نيازمند است . 
ديرينه  ميراث   ، نوروز  فرارسيدن  پايان  در 
در  و  گفته  باش  شاد  را  زمين  ايران  فرهنگ 
به  دست   ، خورشيدى  دهه 90  آغاز  آستانه 
دعا بر مى داريم تا در پناه يزدان پاك  هيچ 
را  تحصيل  مالى  مشكالت  دليل  به  كودكى 
را  كودكى  فقر  نيكوكارى  هيچ  و  نكند  رها 
كه  گونه  آن  كودكانمان  و  برنتابد  جهان  در 
شايسته است به بالندگى و شكوفايى برسند .   
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نه  است،   معنوى  مقصودى  كه  جسمانى،  نمود  يك  نه  انسانيت 
داده شدنى، كه كسب كردنى است .

ريچارد باخ

اشخاصى كه نمى توانند ببخشند پل هايى را كه بايد از آن عبور 
كنند خراب مى كنند.

هربرت اسپنسر

بى  كنى  بذل  مردم  به  را  خويش  مال  از  چيزى  تا  بكوشى  اگر 
ترديد رستگارى. 

جبران خليل جبران.

مهم نيست كه در كجاى اين جهان ايستاده ايم ، مهم اين است 
كه در چه راستايى گام برمى داريم .

هولمز

اندك مى بخشى اندك پاداش مى گيرى بسيار مى بخشى بسيار 
پاداش مى گيرى .

ريچارد باخ

وقتي چيزي به كسي مي دهي، شايد ارزش چنداني نداشته باشد، 
اما همين هديه كردن و بخشيدن، بي نهايت رضايت بخش است.
 اشو

راه حفظ بزرگ منشي تنها اين است كه خود را به بذل و بخشش 
عادت دهيد. از وقت، پول، توجه و منابع خود به ديگران ببخشيد. 
جان ماكسول

مهرورزى بى قيد و شرط به ديگران يعنى مهم نيست كيستند 
وچه مى كنند .

ريچار باخ
باران باش و نپرس اين كاسه هاى خالى از آن كيست .

كوروش بزرگ.
 

خوشبختى فرد در گرو خوشبختى ديگران است . 
جرج دوبوآ

كار نيك بجا آوريد و آن را هر مقدار كه باشد كوچك نشماريد 
زيرا كوچك آن بزرگ و اندك آن فراوان است.

حضرت على (ع)

بهترين بخشش آن است كه بدون درخواست باشد . 
حضرت على(ع)

سخنان بزرگانسخنان بزرگان
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خوب ِ خوب ، نازنين من ...خوب ِ خوب ، نازنين من ...
نامه محبوبه مددجوى فارغ التحصيل بنياد كودك به بنيانگزار اين موسسه خيريه

دوست  انسان  و  داشتن  دوست  حس 
تكان  مرا  كردن  زندگى  انسان  و  بودن 

مى دهد تو چه كردى با من ؟
من از تو تنها حمايت تحصيلى نگرفتم 
خوب   ، ،ديدم  كردم  باز  را  چشمانم   ،

نگاه كردم كه تو چه كردى .
تو خوب بودن را، انسان ماندن را، عشق 
را، شور را، خدا را به من منتقل كردى،  
شدى،  نزديك  بودى،  دور  خيلى  تو 
ات  خانواده  اعضاى  ساختى،  خانواده 
ات  خانواده  با  كردى،  جمع  كنارهم  را 
عكس يادگارى در قاب روزگار گذاشتى، 
نزديك تر شدى خانواده ات بزرگتر شد 
و من نيز يك حلقه از زنجير خانواده ات 

شدم .
چه مفهوم عميقى!!

اين زنجير، با يك حلقه كمتر هم مى توانست 
به هم چسبيده باشد اما اين اتفاق نيفتاد و 

من هم آمدم .
و اين يعنى خدا، خداِى خوبيها، خداِى انسانهاى 

خوب، خداِى بزرگ خداهاِى كوچك .
جناب آقاى دكتريثربى :

كودكان معصوم زيادى در گوشه گوشة اين 
شما  اگر  كه  كنند  مى  زندگى  بزرگ  شهر 
آنها را پيدا نكنيد زندگى برايشان سرنوشت 

دخترك كبريت فروش را رقم مى زند.
ازخدا مى خواهم كه تا ديرنشده تمام كودكان 
نيازمند را بر سرراه شما قرار دهد، به واسطة 

شما باران رحمتش را بر آنها بريزد.
آنها هم، حق زندگى كردن دارند همانطور كه 

من داشتم و دارم .
جاريست  رگهايم  در  كه  را  خداوند  من، 
هاى  محبت  درجواب  كه  گيرم  مى  شهادت 
تو آنچنان زندگى كنم كه زندگى ها بسازم، 

زندگى هايى كه راه تو را ادامه دهد . 

يا حق 
خوِب خوب ، نازنين من 

نام تو مرا هميشه مست مى كند 
بهتر از شراب 

بهتر از تمام شعرهاى ناب 
نام تو اگرچه بهترين سرود زندگيست 

من تو را به خلوت خدايى خيال خويش 
بهترين ِ بهتريِن من ، خطاب مى كنم 

به هر كس :
پدرم را درست در روزگارى از دست دادم 
كه بايد با همة بچه هاى كالس يكصدا 
فرياد مى زدم: بابا آب داد آن روزها دلم 
نمى خواست به مدرسه بروم .نبود پدر از 
يك طرف  و سختى كشيدن مادرم براى 

گذران زندگى از طرف ديگر روحم را عذاب مى داد.
روزها گذشت، من بزرگ و بزرگتر شدم و مادرم خسته و از بيمهرى ايام 
خميده و خميده تر ميشد.خدا، اشكهاى مادرم را ديد.12 ساله بودم كه با 

بنياد كودك آشنا شدم .
گرفت،  را  دستم  و  كرد  عوض  را  ام  كودكانه  زندگى  بنياد   ، كودك  بنياد 
پرورشم داد، نبود پدرم را هيچ چيز نتوانست پر كند اما بارى از دوش مادرم 

برداشت. من بيشتر بزرگ شدم و اينبار مادرم كمتر خميده شد.
شايد در زندگى هميشه، اى كاش هايى دلم را سوزانده، اما خدا را شكر 
زندگى ام بيشتر است  و من امروز خدا را شكر مى كنم با وجود نداشتن 

پدر، از تحصيل محروم نشدم .
دكتر يثربى عزيز: گاهى فكر مى كنم خدا تو را فقط و فقط براى زندگى من 

فرستاده ونه هيچ كس ديگرى.
چون درست در همان لحظه كه احساس كردم تمام درها به رويمان بسته شده، 

دست مهربان خدا را روى سرم حس كردم. تو آمدى و زندگيام ساكن نماند.
دختر بچة كوچكى كه تمام فكرش خريدن يك جعبه مدادرنگى بود اآلن 
دختر خانم بزرگى شده كه مقطع كارشناسى را با موفقيت و معدل خوب 
پشت سر گذاشته و فكر رفتن به مقاطع باالتر است .چون درس را دوست 

دارد و توان شدن بسياربيش ازاينها را در خود مى بيند .
مهربانم: مى بينى كه چطور

انگيزة زندگى كردن و بهتر و بهتر زندگى كردن در من شعله مى كشد
انگيزة بزرگ شدن و بزرگ ماندن در من مى جوشد 

شوق رسيدن به فردايى بهتر مرا بيدار مى كند 
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1212 فوريه ، فوريه ،
روز بنياد كودكروز بنياد كودك
 در ساكرامنتو در ساكرامنتو

از آنجايى كه :
رسالت بنيادكودك، كمك به كودكان مستعد 
اند  بازمانده  تحصيل  از  كه  است  نيازمندى 
 3000* از  بيش  حاضر  درحال  .بنيادكودك 
مختلف  دركشورهاى  را  نيازمند  كودك 
حمايت مى كند و از سال 1994 تا كنون بيش 

از 12000 كودك را حمايت كرده است ...
و

بنياد كودك، از اهداف توسعه هزاره سازمان 
ملل براى ريشه كن كردن فقر و گرسنگى و 
براى دستيابى به حق آموزش و ارتقاء برابرى 

جنسيتى كودكان حمايت مى كند .
و

دختران  پرورش  و  آموزش  به  كودك  بنياد 
تحت  كودكان  درصد   62 و  است  متعهد 

پوشش آن را دختران تشكيل مى دهند.
و

كه  را  دالرى  40هزار  كمك   ، كودك  بنياد 
جمع  كاليفرنيا  ايرانى-امريكاييان  توسط 
آورى شده بود، جهت  ساخت مدرسه براى 
اثر  در  را  خود  تحصيل  فضاى  كه  كودكانى 
زلزله از دست داده بودند، به سازمان بازسازى 

هاييتى، اهدا كرده است.
و

 ، كودك  بنياد  با  افتخارى  همكارى  داوطلب 
توسط رياست جمهورى آمريكا باراك  اوباما، 
كودكان  به  يارى  صرف  كه  زمانى  بپاس 

نيازمند كرد، مورد تقدير قرار گرفت. 
و 

جامعه ايرانى-امريكاييان لس آنجلس وجنوب 
كاليفرنيا،  در 12 و 13 مارس، مراسم نوروز را 
با حضور بنياد كودك،  براى كمك به  تحصيل 

كودكان نيازمند، جشن خواهند گرفت    
ساكرامنتو،  شهردارى  بدينوسيله  بنابراين،   
در  كودك  بنياد  روز  بعنوان  را،  فوريه   12

ساكرامنتو نام گذارى مى كند.

* آمار مذكور، صرفا» تعداد مددجويانى است كه از طرف 
ايرانيان مقيم آمريكا حمايت مى شوند.

موفقيتى دوباره براىموفقيتى دوباره براى
 بنياد كودك بنياد كودك

سفارت ژاپن :
سفارت ژاپن در ايران هر ساله نسبت به تامين بودجه ى چندين پروژه انسان دوستانه 

كه موسسات غير دولتى ايرانى به اين سفارت ارائه مى كنند ، اقدام مى نمايد.
بنياد كودك نيز پس از اين فراخوان پروژه مرتبطى به سفارت ژاپن ارائه 
نموده و موفق به دريافت مبلغ اهدايى 75 هزار يورويى از اين سفارت شد. 
شهر  در  اقامتى–درمانى  مركز  يك  احداث  شده بنيادكودك  تعريف  پروژه 
اروميه جهت استقرار كودكان سرطانى مهاجرى است كه از شهرهاى مجاور 

و بعضاً دور براى درمان به اين شهر مراجعه مى كنند.
در اين ميان با رايزنى ها و تالش هاى بى وقفه ى انجام شده اين بار سفارت 
ژاپن بنياد كودك، كه باالترين امتياز الزم را در اين باره كسب كرده بود شايسته 
موفقيتى،  چنين  كسب  بنيادكودك،  ى اهداى مبلغ فوق دانست. مديران 
كه بى شك در نتيجه ى عملكرد شفاف ِ مجموعه اى پاسخگو و تشكيالتى 
نظام مند، بدست آمده را به خانواده بزرگ اين مؤسسه در سراسر دنيا تبريك 
گفته و از تالش هاى بى وقفه مسئول محترم شعبه بنياد كودك اروميه تشكر 

و قدردانى مى گردد.
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برجسته   چهره  برجسته  قدردانى  چهره  قدردانى 
بنياد  از  هاليوود  بنياد سينماى  از  هاليوود  سينماى 

كودككودك
زمين لرزه هفت ريشترى ژانويه 2010 هائيتى 
ملل  سازمان  كه  گذاشته  جا  بر  ويرانى  آنقدر   ،

آن را بدترين فاجعه اى مى داند كه تا سال 
2010 با آن مواجه بوده است. در پى اين 

فاجعه سازمان هاى بشردوستانه و 
سراسر  از  امدادى  هاى  گروه 

رسانى  كمك  به  جهان، 
مردم اين كشور شتافتند. 

اين  كنار  در  نيز  بنيادكودك 
سازمان ها، با اهداء كمك 40,000 

دالرى ، كه با هميارى ايرانيان مقيم 
ساكرامنتو ،  جمع آورى شده بود ، بارديگر 

به رسالت انسانى خود، جامه عمل پوشانيد. 
شاپن ، هنرمند محبوب هاليوود و نيز مدير اجرايى 
بنياد باسازى هائيتى، در نامه اى ، كمك رسانى 

بنياد كودك و هموطنان گرامى را ارج نهاد. 

بزرگ  خانواده  به  سامان  بزرگ بانك  خانواده  به  سامان  بانك 
بنياد كودك پيوستبنياد كودك پيوست

خانم  سركار  شامل  سامان  بانك  برجسته  نمايندگان  حضور  با  نشستى  در 
فرشته ضرابيه- مديرامور بازاريابى و روابط عمومى- و جناب آقاى اوليائى – 
مشاور معاونت ادارى مالى و مسئول نظارت بر امور نيكوكاران آن بانك- در 
ضمن  بنيادكودك،  مركزى  دفتر  محل  در  جارى  ماه  مهر  دهم  شنبه  روز 
اعالم آشنايى بانك سامان با بنيادكودك و اهداف آينده آفرين آن، تمايل و 
تصميم بانك سامان براى حمايت ازشمار قابل توجهى از مددجويان منتظِر 

كفيل، به اطالع مدير بنياد كودك ايران رسيد.

اين خبر خوش كه زندگى و تحصيل تعداد زيادى از دانش آموزان محروم 
بنيادكودك  مسئوالن  استقبال  با  طبعاً  كرد،  خواهد  متحول  را  مستعد  و 
ايران مواجه شد. با توجه به نيت خير و مؤثر بانك سامان و ظرفيت هاى 
باالى بنياد كودك در سامان دهى مكانيزه امور مددجويان و جذب كفيالن 
نيكوكار، سرانجام اين بانك نوين و رو به گسترش در اقدامى شايان تقدير، 
86 دانش آموز دختر و پسر نيازمند اما درس خوان و پرتالش در مقاطع 
تحصيلى مختلف را از شهرهاى دور و نزديك كشورمان از سايت بنيادكودك 
انتخاب نمود و با پركردن فرم كفالت، رسماً تحت حمايت خود درآورده و 

جايگاه ارجمند «كفيل طاليى» بنياد كودك را به خود اختصاص داد.
 

اهتمام ستودنى بانك سامان در كمك رسانى به مددجويان محروم تحت 
پوشش بنيادكودك از يك سو نشانگر خيرانديشى، برنامه ريزى سنجيده، 
جدى  توجه  در  بانك  آن  عملى  مشاركت  و  اجتماعى  مسئوليت  احساس 

آينده  و  تحصيل  به 
نيازمندان  گونه  اين 
است و از سويى مى 
تواند مشوق و نمونه 
جلب  براى  مطلوبى 
محبت  و  حمايت 
بانك  ديگر  هاى 
مان  ميهن  هاى 
براى كمك به شمار 
آينده  از  بيشترى 
اين  نيازمند  سازان 

مرز و بوم شود. 

سينه  بر  افتخار  سينه نشان  بر  افتخار  نشان 
هميار بنياد كودكهميار بنياد كودك

آقاى بابك شاكرى ، يكى از داوطلبان همكارى 
افتخارى با بنياد كودك در امريكا ،  بخاطر برگزارى 
براى  كمك  آورى  جمع  جهت  كنسرتى  موفق 
كودكان ِ تحت حمايت بنياد كودك ، و زمانى كه 
صرف كمك هاى داوطلبانه به بنياد كرده است 
، موفق به دريافت نشان طاليى و لوح تقدير با 
امضاى رياست جمهورى امريكا شده است .  بنياد 
كودك به وجود هميارانى چون اين هميار جوان و 
پرانرژى به خود مى بالد .بى شك  حمايت   ها و 
تالش هاى صادقانه اين عزيزان ، ما را در رسيدن 

به اهدافمان مصمم تر خواهد ساخت. 
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از  بيشتر  كه  هايى  از سكه  بيشتر  كه  هايى  سكه 
ارزشش مى ارزدارزشش مى ارزد

ايران  فارس  استان  در  نمونه  كارمند  دو 
هداياى دريافتى خود را به بنياد كودك اهدا 

كردند.
كارمند  دو  زاهدانى  آقاى  و  پورى  پناه  خانم 
شهرستان  بهداشت  شبكه  در  كه  اى  نمونه 
داراب مشغول به كار هستند هداياى دريافتى 
خود به عنوان كارمندان نمونه استانى را كه 
2 سكه بهار آزادى بود، به بنياد كودك شعبه 

داراب اهدا كردند.
مسئول بنياد كودك داراب در اين باره گفت: 
اين دو كارمند نيكوكار با اهداى اين هدايا به 
شهرشان  مستعد  كودكان  به  كودك،   بنياد 
كه نيازمند حمايت مالى هستند اين پيام را 
همواره  و  نمى گذارند  تنها  را  آنها  كه  دادند 

آنان را حمايت مى كنند.

خميده  هرگز  ميالد  بلند  خميده قامت  هرگز  ميالد  بلند  قامت 
نخواهد شدنخواهد شد

هم  سرطان  بيمارى  مشكالت  و  ها  رنج  پايان  از  بعد  كه  مددجويى  ميالد 
اكنون با وضعيت بهترى زندگى مى كند بسيار روحيه خوبى دارد. مشكالت 
خانواده بسيار زياد است و با ياس و نا اميدى زندگى مى كنند ولى ميالد 
حاال كامال» اميدوار است و مى داند بعد از خدا و پدر و مادرش ، انسانهايى 
كه قلب فرشتگان در وجودشان مى تپد برايش دل مى سوزانند. ميالد بعد 
از قطع پاى راست سختى هاى زيادى پشت سر گذاشت. از طرفى پدر هم 
بيمار بود و مبتال به سرطان پروستات و بايد هميشه تحت نظر باشد. فقر 
هم كه همراه هميشگى خانواده آن هاست. بعد از مشكالت شيمى درمانى 
و  اتاق  يك  كه  آنها  خانه  نمى شد.  ديده  ميالد  لبان  بر  هم  لبخندى  حتى 
راهرو باريكى به نام آشپزخانه دارد اين خانواده چهار نفرى را پناه داده و 
هميشه شاهد غصه هاى آنهاست. گذشته از اين مسائل پله هاى خانه به 
ناچار  چون  ولى  گيرد  مى  را  نفس  كه  است  ساز  مشكل  و  ناهموار  قدرى 
هستند تحمل مى كنند ميالد سالها پيش صورتى شاداب داشت اما بيمارى 
رنج  و  خانواده  نابسامانى  و  درد  شدت  درمان،  سخت  مراحل  و  سرسخت 
پدر و مادر جايى براى شادى و شادابى نمى گذاشت. از همه مهمتر اين 
كه دينارى در بساط آنها ديده نمى شد تا جاى اميدى باشد. با ورود بنياد 
كودك به زندگى اين خانواده، رنج هاى بى پايان كمتر شدند و آرامشى در 
خانواده حكمفرما شد. ميالد حاال به دبيرستان مى رود و مراحل سخت را 
پشت سر گذاشته.  در مرحله اول پاى مصنوعى را خريدارى كردند ولى 
چون نوجوان است و در حال رشد، احتياج به خريدارى مرحله ى دوم پاى 
مصنوعى داشت كه اين امر نيز توسط نيكوكاران بنيادكودك انجام شد.  او 
در هر شرايط تحت درمان است و مدام بايد دارو استفاده كند و هر شش 
ماه يكبار؛ آزمايش هاى مختلف را انجام دهد اما او تحمل اين مشكالت را 
دارد زيرا احساس مى كند كه پشتيبان دارد و كسى هست كه مى تواند 

مشكالتش را با او در ميان بگذارد.
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دميده شدن دوباره روح زندگىدميده شدن دوباره روح زندگى
  

بارديگر تقدير اينگونه رقم زد تا يكى ديگر از كودكان سرزمين مان در غم 
از دست دادن پدر به سوگ بنشيند. زلزله دلخراش بم ،پدر و برادر كوچك 
زندگى  خواهرش  و  برادر  على،  مادر،  براى  اكنون  و  گرفت  او  از  را  على 
چهره اى از غم و ماتم را به تصوير كشيده است و ديگر آنها حضور گرم پدر 
را در كنار خود احساس نخواهند كرد. آنها حتى ديگر جايى براى زندگى 
اولين  بى رمق  دستانى  و  اشك آلود  چهره  اى  سرد،  چادرى  ندارند.  كردن 

تجربه على بعد از فقدان پدر بود. 
باالخره بعد از دو سه هفته تنهايى، مدرسه بازگشايى شد. على خوشحال 
بود كه دوباره مى تواند به مدرسه برود و شايد تعدادى از دوستانش را ببيند 

و چند ساعتى را از چادر غمزده شان بيرون باشد. 
مدرسه شروع ديگرى نيز در زندگى على داشت. زيرا در آنجا بود كه با مددكاران 
بنيادكودك آشنا شد. على مددكاران را با خود به چادر خانواد گى شان برد و 
برادر و خواهرش را نيز به آنها معرفى كرد. آن روز احساس خوبى داشت زيرا 
ديگر احساس تنهايى نمى كرد و اميدوار بود كه اگر پدرش اكنون در كنارشان 
نيست،   دستان با سخاوت ديگرى مهر پدرى را نثارش مى كند. و اين گونه 
على نيز به جمع خانواده بزرگ بنياد كودك پيوست.او اكنون با حمايت هميار 
مهربانش مى توانست به تحصيل ادامه دهد مادر نيز مى توانست محيطى آرام 

را براى تحصيل فرزندان خود فراهم كند.
اما نگرانى ها و استرس هاى ابتداى زلزله باعث شده بود كه على بيمار شود 
و موهاى سر و صورت او  دچار ريزش شوند. مشكلى ديگر به مشكالت اين 
چهره  اين  با  كه  بود  اين  نوجوان   ِ على  نگرانى  اكنون  شد.  اضافه  خانواده 
چگونه در مدرسه حاضرشود. پس از آن ، مادر با حمايت همياران وى در 
بنياد كودك  دوره درمان على را شروع كرد. ابتدا او را به مركز استان برده 
و به متخصصين پوست مراجعه كرد. اما بعد از گذشت چند ماه از مصرف 
داروها، آثارى از بهبودى در وضعيت على ديده نشد و مادر همچنان اميدوار 
او را به چند پزشك متخصص ديگر نشان داد تا راهى براى درمان او پيدا 
كند. اقدامات پزشكان كرمان نتيجه اى نداد و بعد از چند ماه مصرف دارو و 

شامپوهاى مختلف هيچ نتيجه مناسبى بدست نيامد.. 
و  بياورد  تهران  به  خود  با  را  او  فرزندش  درمان  براى  گرفت  تصميم  مادر 

تمامى  اما  بگيرد.  كمك  على  درمان  براى  متخصص،  پزشكان  از 
تالش ها بى فايده بود و بعد از صرف هزينه هاى زياد درمانى دوباره 

مجبور شدند به بم برگردند.
مادر از اينكه على هميشه بايد كاله به سر مى گذاشت و گاهى هم 
مورد تمسخر كودكان ديگر قرار مى گرفت بسيار ناراحت بود. ولى على 
با وجود مشكالت زيادى كه در مدرسه داشت همچنان به درس خود 

ادامه مى داد و هر سال با نمرات بسيار خوب قبول مى شد. 
مسئولين بنياد كودك بم در يكى از گزارشات ارسالى براى كفيل 
درمان  به  على  نياِز  از  و  كردند  مطرح  را  او  بيمارى  موضوع  على 

براى او نوشتند. يكى از كفيالن على به نام 
خانم مسچى كه از هموطنان خارج از كشور 
هستند، اظهار تمايل كردند كه در سفرشان به 
ايران هم على را ببينند و شخصا او را به يكى 
تابستان  كنند  معرفى  متخصص  پزشكان  از 
گذشته على به همراه يكى از مددكاران دفتر 
آمد  تهران  كودك  بنياد  دفترمركزى  به  بم  
واز نزديك با خانم مسچى ديداركردند. پس 

از آن دوره درمان جديد على آغاز شد .
على كه تا كنون چندين بار تحت درمان قرار 
گرفته بود هيچ اميدى نداشت كه روزى دوباره 
حالت  به  و  شود  شروع  سرش  موهاى  رشد 
اوليه برگردد. اما اكنون قلب مهربان فرشته اى 
دوباره  كودك  اين  كه  مى خواست  دلسوز 
مرحله  اولين  آورد.  به دست  را  خود  سالمتى 
مصرف  على  و  شد  انجام  پزشك  به  مراجعه 
دارو را آغـاز كرد. اما اين دفعه با اميدى بيشتر 
از پيش. دوره اول درمان كه به پايان رسيد، 
آثارى از بهبودى نمايان شده بود. با پيگيرى 
كفيل على، نوبت دوم درمان نيز انجام شد و 
على پس از مراجعه به پزشك استفاده مجدد 
هر  اينكه  از  على  و  مادر  كرد.  آغاز  را  دارو  از 
روز على بهتر از قبل مى شد بسيار خوشحال 
در  مى تواند  بهبود  از  پس  على  اكنون  بودند. 
سالمتى كامل به تحصيل خود ادامه دهد. او و 
مادرش بسيار از تالش هاى اين كفيل مهربان 
سپاسگزارند و دعاى خيرشان هميشه بدرقه 

راه او خواهد بود.
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دستانى كه خالصانهدستانى كه خالصانه
مى بخشند و يادىمى بخشند و يادى

 كه همواره مى ماند . كه همواره مى ماند .
مرحوم غالمحسين شاه روش ، فارغ التحصيل 
رشته زبان انگليسى ، 30 سال از زندگى 70 
ساله خود را صرف خدمت صادقانه به دانش 
را  بوم  و  مرز  اين  فرزندان  نمود.او  آموزان 
بسيار دوست  داشت و آنها را مانند فرزندان 
صاحب  هرگز  خود  گرچه  دانست.  مى  خود 
فرزندان  براى  همواره  او  بود  نشده  فرزندى 
پدرى  چون  سوزاندو  مى  دل  بوم  و  مرز  اين 
سايه اش بر سر يتيمان بود. شادى بچه ها را 
مى  دلش  حياتش  زمان  در  داشت  دوست 
خواست كه  پشتيبان كودكان بى پناه  باشد 
او  باغى با متراژ سه هزار متر واقع در  غرب 
كودك  بنياد  به  سخاوتمندانه   ، كرمانشاه 
به  و  اختيار  در  باغ  اين  اكنون  هم   . بخشيد 
چندى  است.  شده  ثبت  كودك  بنياد  نام 
طرف  از  وى  براى  بزرگداشتى  مجلس  قبل 
خانواده اش برگزار شد كه حدود 300 نفر از 
مددجويان بنياد كودك به اين مراسم دعوت 
نسبت  كه  قلبى  ايمان  و   عالقه  با  و  شدند 
به اين مرد بزرگ داشتند ياد و خاطره او را 
گرامى داشتند  . بايد گفت كه وجود پربركت 
مردان بزرگى چون شاه روش ها همواره براى 
بنياد  نيازمند  و  استعداد  با  آموزان  دانش 

كودك اثربخش بوده است. 
راهش پر رهرو و يادش گرامى.

ناپذير  وصف  توانى   ، بلند  ناپذير همتى  وصف  توانى   ، بلند  همتى 
و دلهايى بى آاليشو دلهايى بى آاليش

   يكى از قديمي ترين دفاتر بنيادكودك يا شعبه تهران است كه همچون دفتر 
مركزى در شهر تهران واقع شده است. به سراغ اين شعبه بنياد كودك رفتيم 
تا از نزديك با چگونگى عملكرد اين شعبه قديمى بنياد كودك آشنا شويم. 
ساختمان اين دفتر كه در اجاره بنياد كودك است، در ميدان راه آهن قرار 

دارد و از يك اتاق كوچك، يك سالن و يك آشپزخانه تشكيل شده است. 

   شعبه تهران در حال حاضر 711 مددجو را تحت  پوشش خود قرار داده 
 » مى گويد:  كودك  بنياد  تهران  شعبه  سرپرست  اسماعيلى  نوشين  است. 
متقاضيان   منزل  از  بازديد  هنگام  خانواده ها،  انسانى  كرامت  حفظ  به خاطر 
با  بلكه  نمى شود.  انجام  محلى  تحقيقات  وجه  به هيچ  بنياد،  در  عضويت 
بررسى وضعيت زندگى مددجو و لحاظ كردن مستنداتى مانند اجاره نامه، 
گواهى فوت سرپرست، طالق نامه، گواهى بيمارى مددجو يا سرپرست او، 
در خصوص مطابقت متقاضى با استانداردهاى بنياد تصميم گيرى شود. پس 
از اينكه دانش آموزى به عضويت بنياد درآمد اطالعات او توسط شعبه وارد 

سيستم نرم افزارى بنياد كودك مى شود.

   پس از اين مرحله و انجام بازديدهاى مداوم از منزل مددجو، چنانچه نياز 
اضطرارى مشاهده شود، بررسى و بنياد كودك براى رفع آن اقدام خواهد كرد.

   بنياد كودك شعبه تهران براى خدمت رسانى هر چه بيشتر به مددجويان با 
سيزده مددكار مشغول به فعاليت است. همچنين دو مشاور براى ارايه خدمات 

به دانش آموزان به صورت پاره وقت در اين شعبه مشغول به كار هستند.

   در صورت بروز مشكالت جدى در وضعيت مددجو، مددكار او را به مشاور 
معرفى مى كند كه در صورت تشخيص مشاور مبنى بر نياز دانش آموز به 

خدمات تخصصى تر، شعبه او را به متخصصان مربوطه ارجاع خواهد داد.

اسماعيلى مى گويد: « بيشتر مددجويانى كه از خدمات مشاوره اى استفاده 
براى  مشاوره  ما  نظر  به  اما  هستند.  خانوادگى  مشكالت  دچار  مى كنند، 

پيشرفت تحصيلى دانش آموز از هر نوع مشاوره اى مهم تر است.»

از  نفر  ميزبان 50  متوسط  به طور  هفته  هر  تهران  شعبه  اين  بر  عالوه     
خانواده هايى است كه با مشكالتى روبرو هستند و تالش مى كنند با طرح 
آنها در جلسات گروهى، با حضور مشاوران اين مسائل را بررسى و حل كنند. 
برخوردار  بيشترى  آرامش  از  خانواده ها  فضاى  كه  شود  مى  باعث  كار  اين 

باشد و مددجويان بتواند با خيال آسوده ترى به تحصيل بپردازند. 
    شعبه تهران عالوه بر خدمات مشاوره اى به منظور به وجود آوردن اوقات 
فرح بخش براى مددجويان و باال بردن توانايى هاى اجتماعى شان، سفرهاى 
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اغلب  كه  سفرهايى  مى كند.  برگزار  هم  روزه  چند  يا  و  روزه  يك  تفريحى 
تاثيرات زيادى در تغيير روحيه و شادابى كودكان دارد.

گويد:  مى  بنياد  مددكاران  از  يكى     
اردوها،  اين  سرگرمى  بعد  از  «فارغ 
رفتارهاى  سفر  طول  در  ها  بچه 
اجتماعي را مى آموزند، مراكز فرهنگى 

را  موزه ها  مانند 
مى بينند و با مشاوران 
در  خود  مددكاران  و 
فضاى  جز  به  فضايى 
ارتباط  هميشگى 

برقرار مى كنند.»

مى گويد: «سال  روزه  چند  اردوهاى  درباره  اسماعيلى     
گذشته كه شعبه تهران مددجويان را به اردوى شمال برد، 
يكى از مددجويان دخترى 22 ساله بود كه مى گفت: تا به 

حال دريا را نديده است و از تماشاى دريا شگفت زده شده بود.»

   برگزارى دو سمينار با حضور آقاى حلت، سردبير مجله موفقيت براى 
مددجويان وخانواده هايشان با موضوع اعتماد به نفس و اشتغال زايى يكى 

ديگر از برنامه هاى شعبه تهران در سال جارى بوده است.

   توزيع ارزاق، ارايه خدمات آموزشى و كالس هاى خصوصى براى مددجويان 
توسط دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف، برگزارى تئاتر براى مددجويان توسط 
دانشجويان دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران، توزيع لباس درفصول مختلف، 
توزيع لوازم تحرير و اسباب بازى، خريد لوازم ضرورى منزل مانند اجاق گاز، 
ماشين لباس شويى و ...، تهيه وديعه مسكن براى بعضى از دانش آموزان، كاريابى 
براى مددجويان و اعضاى خانواده شان بعد از فراغت از تحصيل، ارايه خدمات 
تخصصى پزشكى كه با همكارى چند متخصص پوست، دندان، چشم و...  از 
ديگر خدماتى است كه بنياد كودك شعبه تهران به مددجويانش ارايه مى كند.

بنياد  ديگر  شعبات  همه  مانند  شعبه  اين     
كودك، شرايط ديدار مددجويان و كفيالن را 
فراهم مى كند و كفيالن، مى توانند به صورت 
حضورى و يا تلفنى با كودك مورد حمايت خود 
صحبت كنند. به گفته اسماعيلى اين شعبه هر 
هماهنگ  را  كفيل  با  ديدار   4 حداقل  هفته 
 6 حداقل  برقرارى  امكان  ماهانه  و  مى كند 
تماس تلفنى با مددجويان توسط كفيالنشان 

در خارج از كشور را فراهم مى نمايد.

اما اسماعيلى از كمبودها و مشكالت     
دفتر  اينكه  مى گويد.  هم  تهران  شعبه 
تهران بسيار كوچك است و شعبه حتى 
در  بازديدها  براى  كه  ندارد  خودرو  يك 
اختيار مددكاران قرار دهد. اينكه تعداد 
مددكاران شعبه تهران متناسب با تعداد 
مددجويان نيست و شعبه تهران براى ارائه 
بيشترى  نيروهاى  به  مطلوب تر  خدمات 
مالى  امكانات  متاسفانه  اما  دارد.  احتياج 
را  جديد  نيروهاى  جذب  اجازه  محدود 

نمى دهد.

و  كمى ها  از  گاليه ها  همه  ميان  در  اما     
باال  براى  كه  پيشنهادهايى  و  كاستى ها 
آرامشى  مى شود،  مطرح  دفتر  امكانات  بردن 
چهره  در  نوع  هم  به  كمك  از  رضايت بخش 
همه اعضاى شعبه تهران موج ميزند. آرامشى 
حتما  كه  نوع دوستى  زيباى  حس  از  ناشى 
كودك  بنياد  خانواده  اعضاى  همه  دربين 

وجود دارد.
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بهانه هاى كوچك براى شادى هاى بزرگبهانه هاى كوچك براى شادى هاى بزرگ
مانند سالهاى گذشته مددكاران شعبه تهران تصميم به برگزاري اردوي تفريحي 
گرفتند . با توجه به اين موضوع كه اين اردو قرار بود در ماه ارديبهشت برگزار 

شود شهر كاشان و نيز آبشار زيباي نياسر پيشنهاد شد .
در ارديبهشت با هميارى شر كت سابير و حمايت مالى شهردارى منطقه 11 ،طى 
دعوت انجام شده ازطرف آقاى سليمى كه يكى از كفيالن بسيار مهربان شعبه 
تهران هستند، 40 نفر از مددجويان بسيار مستعد و درسخوان بنياد كودك ساكن 
تهران براى  تشويق و تجديد روحيه و نيز آماده سازى آنان جهت امتحانات پايان 

سال، به اردوى سياحتى كاشان (نياسر) دعوت شدند .
روز پنج شنبه به همراه دانش آموزان  و مددكارانشان به سمت كاشان حركت 
كرديم در بين راه بچه ها كه از محله هاي  مختلف بودند با يكديگر آشنا شدند 
به  بعدازظهر  .ساعت 7  كردند   نمي  وغربت  تنهايي  احساس  يك  هيچ  وديگر 
مشهد اردهال رسيديم و بچه ها به زيارتگاه كه در آنجا بود رفتند.در جوار آن 
زيارتگاه آرامگاه شاعر بزرگ معاصر ،سهراب سپهرى قرار دارد كه همگى ياد 

اين شاعر توانمند و فقيد كشورمان را گرامى داشتند.
پس از آن به سمت باغ آقاى سليمى در روستاى جوشق حركت كرديم . مدت 2 
سال است كه ايشان منزل و باغشان را در اختيار فرزندان بنياد كودك قرار مى دهند و آن روز نيز پذيرايى كاملى از بچه ها بعمل 

آوردند شام آن شب در زير آالچيق هاى زيبا در فضاى بسيار ديدنى آنجا تدارك ديده شده بود  .
صبح جمعه بعد از صرف صبحانه بچه ها به دعوت اين نيكوكار مهربان به تماشاى باغهاى گل محمدى و مراسم گالب گيرى 
رفتند  و آقاى سليمى  با دستهاى مهربان خويش گلها را مى چيدند و به تك تك بچه ها هديه مى دادند و با عشقى وصف 
ناپذير ،دستى پدرانه بر سر تك تك فرزندان بنياد  مى كشيدند و مهرشان را تقديم اين كودكان نيز مى كردند .در يكى از 
كارگاه هاى گالب گيرى  بچه ها با مراسم گالب گيري آشنا شدند . بعد از تماشا و گشت و گذار در باغ گل محمدى به سمت 
نياسر حركت كرديم و همه بچه ها با ذوق و اشتياق فراوان به سمت آبشار رفتند .ديدن آبشار زيباى نياسر و هواى بسيار 

پاك تاثير بسيار شگرفى در روحيه بچه ها داشت 
.ديدن آبشار براى بچه ها بسيار جذاب بود و از 
بردند  لذت  بسيار  آنجا  انگيز  دل  و  خنك  هواى 
به  نهار  صرف  براى  ها  بچه  آبشار  ديدن  از  .بعد 
فضاى  در  را  نهار  و  رفتند  كاشان  شهر  محدوده 
آزاد در يك پارك بسيار زيبا ميل كردند .بعد از 
سفر  اين  .در  كرديم  حركت  تهران  سمت  به  آن 
خاطرات بسيار زيبا و به ياد ماندنى براى بچه ها 

به يادگار ماند.
اين اردو يكى از بهترين سفرها براى  مددجويان 
بدليل  زيرا   . است  بوده  است  بوده  كودك  بنياد 
توانند  نمي  هايشان  خانواده  در  فراوان  مشكالت 

به مسافرت بروند .
بنياد كودك شعبه تهران



13

ياريگرانى شريف ياريگرانى شريف 
دانشگاه شريف دانشگاهى است كه همه رياضى خوانده ها دوست دارند وارد آن 
شوند. البته تصورغالب اين است كه كسى كه وارد اين دانشگاه مى شود هم به 

جز درس خواندن هيچ كار ديگرى نميكند. اما اين تصور كامال اشتباه است...
يارى  هم  كه  كسانى  براى  است  برازنده  كامال  نامى  شريف»  گران  «يارى 

گرند، هم شريفند و هم اين كه دانشجوى دانشگاه شريف هستند.
دانشگاه  فعال  دانشجوى   100 از  متشكل  است  تشكلى  شريف  ياريگران 
شريف كه در كنار درس خواندن، كمك به كودكان مستعد اما محروم از 
امكانات را در ليست اولويت هاى خود قرار داده اند و با برگزارى كالس هاى 
خصوصى براى آنها توانسته اند مشكالت تحصيلى اين كودكان را رفع كنند.

هادى حسينى يكى از اعضاى ياريگران و رابط بنياد كودك با اين تشكل را، 
در دفتر كوچك اما منظمشان مالقات كرديم. 
اگر چه فضاى اين دفتر به فضاى همه تشكل 
هاى دانشجويى نزديك بود و پر بود از عكس 
و پوستر و كتاب، اما مملو از افتادگى و صداقت 
هاى  برنامه  دفتر  برد  وايت  تخته  بود.روى 
هفتگى آموزش به بچه ها نوشته شده بود و 
براى اجراى اين برنامه، سهل انگارى هاى رايج 
درباره  او  با  نداشت.  راه  آن   در  دانشجويى 

چگونگى فعاليت هاى ياريگران و ارتباط آن با بنياد كودك سخن گفتيم. 
حسينى كه اهل آمل است مى گويد اولين بار بنياد كودك را در شهر خودش 
شناخته است. او دو سال پيش در تعطيالت تابستانى درحال  تدريس خصوصى 
به دانش آموزان محروم بوده كه به واسطه يك دوست با فعاليت هاى بنياد 
كودك آشنا شده و بعد از آن با بنياد تهران و ديگر شعبه ها همكارى مى كند.
او ميگويد: «چيزى كه باعث شد در انجمن ياريگران شريف، بخشى منحصرا 
با  واقعا  بنياد  كودكان  كه  است  اين  كنيم  فعال  را  كودك  بنياد  به  مربوط 
در  رسد.  مى  مطلوب  نتيجه  به  آنها  روى  بر  گذارى  سرمايه  و  استعدادند 
حاليكه قبال ما به بچه هايى درس ميداديم كه آنقدر مشكل داشتند كه 

بعضا حوصله گوش كردن به ما را هم نداشتند.»
 حسينى براى مثال به دانش آموزى اشاره مى كند كه تست هاى رياضى را 
به سرعت ميزده و او مطمئن بوده كه اگر فقط كمى زودتر با او آشنا شده 

بود مى توانست او را به امتحانات تيز هوشان برساند.
 اعضاى ياريگران درس هاى رياضى ؛ فيزيك؛ شيمى را به دانش آموزان 
تحت پوشش بنياد تدريس مى كنند و در زمينه درس هايى مانند عربى و 

ادبيات و ... هم از دانشجويان دانشگاه تهران كمك مى گيرند.
حسينى معتقد است كه دانشگاه با همه جنب و جوش و پتانسيل بااليى كه 
دارد، ميتواند به صورت گسترده اى تدريس به دانش آموزان مناطق محروم 
را در برنامه خود قرار دهد و اين همان كاريست كه ياريگران و بنياد كودك 

مشتركا مى خواهند انجام دهند. 
او اضافه مى كند: «كمك به آموزش كودكان درواقع كمك براى باال بردن 

سيكل  كردن  قطع  و  او  خانواده  فعلى  سطح 
فقر ومحروميت در خانواده هاى آنهاست.

حضور  كه  ميكند  تاكيد  اما  حسينى 
آموزان  دانش  كنار  در  نخبه  دانشجويان 
خالصه  درسى  آموزش  به  فقط  اى  بورسيه 
ها  بچه  اگر  موارد  برخى  در  و  شود  نمى 
رفتار يا عادت نادرستى داشته باشند با آنها 
ها  صحبت  اين  و  ميكنند  صحبت  دوستانه 

بسيار تاثير گذار بوده است. 
در  تحصيلش  سال  آخرين  امسال  حسينى 
اين  اش  دغدغه  و   گذراند  مى  را  دانشگاه 
است كه حتما ياريگران رابطه خود را با بنياد 
ادامه دهد. او براى اين منظور با بنياد رايزنى 
شعبه  بنياد  كه  شهرهايى  تمام  در  تا  كرده 
دارد دانشجويان دانشگاههاى آنجا هم تشكل 
ياريگران راه اندازى كنند و به دانش آموزان 

بنياد آموزش خصوصى بدهند.
حاضر  حال  در  كنكور  كه  كند  مى  اشاره  او 
مساله اى كامال رقابتى شده است و عالوه بر 
تالش، كالس هاى خصوصى و آموزش هاى 
و  قبولى  در  هم  ويژه 
تاثير  ها  بچه  موفقيت 
سعى  ياريگران  و  دارد 
كالس  با  كنند  مى 
را  خال  اين  هايشان 
آموزان  دانش  براى 

بنياد رفع كنند.
هاى  فعاليت  حسينى 
ياريگران را مسئوليت اجتماعى مى خواند و 
استعداد  با  هاى  بچه  كه  ميگويد: «شرايطى 
هر  براى  بود  ممكن  دارند  بضاعت  كم  اما 
كدام از ما به وجود بيايد و ما را از تحصيل و 
پيشرفت و موفقيت باز بدارد، بنا بر اين ما در 
مقابل اين كودكان و اجتماعمان مسئوليم.»

از طرفى حسينى از بنياد مى خواهد كمك هايى 
به گروه ياريگران بكند: « اگر بنياد هزينه رفت و 
آمد دانشجويان به مناطق محروم و هزينه خريد 
كتابهاى كمك درسى كه براى دانش آموزان 
تهيه مى شود و هزينه هاى اينچنينى را تقبل 

كند استقبال بيشترى از اين برنامه مى شود.»
ياريگران  كه  كند  مى  يادآورى  انتها  در  او 
گروهى از دانشجويان نخبه هستند و در طول 
كار  اين  صرف  را  وقتشان  از  ساعت  هفته 7 
انسانى مى كنند. « توقع داريم بنياد، دانش 
آموزان و خانواده هايشان را متقاعد كند كه 
حتما به موقع سر كالس ها حاضر شوند و به 
وقتى كه ياريگران براى آنها صرف مى كنند 

احترام بگذارند.»
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بنياد كودك فقيرپرورى نمى كند
در روزهايى كه همه چشم انتظار اكران آخرين 
ساخته اصغر فرهادى در جشنواره فيلم فجر 
بودند، اين كارگردان جوان و معتبر ايرانى در 
عرصه جهانى به دفتر بنياد كودك آمد تا از 
و  همكارى  تداوم  بنياد،  به  عالقه اش  داليل 
دو مددجوى تحت تكفلش بگويد. راستى اين 
برنده سيمرغ بلورين جشنواره فجر و خرس 
طاليى برلين، مستندى را هم درباره كودكان 

بنياد كودك در دست ساخت دارد.
   

آشنا  كودك  بنياد  با  چگونه  شما   *
شديد؟ و چرا در ميان اين همه موسسه 

خيريه بنياد كودك را انتخاب كرديد؟
  حدود 4 سال پيش بود كه از همسرم درمورد 
بنياد كودك شنيدم. آشنايى او هم با بنياد از 
بود  مان  خانوادگى  دوستان  از  يكى  طريق 
كه خود ايشان هم يكى از كفيالن هستند و 
هم همكارى مستمرى با بنياد كودك دارند. 
آشنايى ما خيلى انتخابى نبود، وقتى درمورد 
شنيديم  دارد  بنياد  كه  اهدافى  و  فعاليت ها 
عميق  و  ريشه اى  كارى  كه  كرديم  احساس 
است. اينكه كارى بكنند كه هيچ دانش آموزى 
اين  بازنماند،  تحصيل  از  محروميت  دليل  به 
يك كار زيرساختى و بنيادى است و من از 
اين هدف و حركت خوشم آمد. نكته ديگرى 
و  باشد  مستمر  ارتباط  اين  تا  شد  باعث  كه 
همه  كه  است  اين  كند  پيدا  ادامه  االن  تا 
چيز در بنياد كودك شفاف است، يعنى شما 
فرآيند  كل  مى توانيد  زمان  ترين  كوتاه  در 
همه  است.  چگونه  كه  ببينيد  را  بنياد  مالى 
اطالعات به معرض ديد عموم گذاشته شده و 
دسترسى به اين اطالعات كار سختى نيست. 
و مسئله اى كه شايد در بسيارى از موسسات 
خيريه ديده نمى شود اين است كه در بنياد 
اينكه  نيست.  طرفه  يك  ارتباط ها  كودك 
صرفا به فردى كمكى كنيد و همه چيز تمام 

اصغر فرهادى : برنده خرس طاليى جشنواره برليناصغر فرهادى : برنده خرس طاليى جشنواره برلين  
عضوى از خانواده  بنياد كودك :عضوى از خانواده  بنياد كودك :

شود، درحالى كه اينجا يك 
شكل  هم  عاطفى  ارتباط 
كه  است  ممكن  مى گيرد. 
شما  پول  به  نيازمند  فرد 
نياز داشته باشد، در عوض 
را  عاطفى  ارتباط  شما 
ممكن  كه  مى كنيد  شروع 
احتياج  آن  به  شما  است 
اين  يعنى  باشيد.  داشته 
طرفه  دو  كامال  ارتباط ها 
هستند. اين دو ويژگى در 
ممتاز  بسيار  كودك  بنياد 
است كه وقتى من با اينجا 
ويژگى ها  اين  شدم  مرتبط 
هرجا  و  داشتم.  دوست  را 
هم صحبتى بود، هميشه از 

اين دو موضوع گفته ام.

تا  كرده  فراهم  را  امكان  اين  كودك  بنياد  مى دانيد  كه  همانطور   *
همه كفيالن، مددجويان تحت حمايت خود را ببينند، آيا شما هم 

مددجوى خود را ديده ايد؟
 من كفيل دو دختر هستم كه در يكى از محله هاى جنوب تهران زندگى 
مى كنند. بيشتر، همسرم در ارتباط با بچه هاست و به آنها سر مى زند. گاهى 
اوقات براى من نامه مى نويسند كه بسيار برايم با ارزش است و يك ارتباط 

قشنگ عاطفى اما دورادورى وجود دارد.

* فكر مى كنيد اينكه يك چهره شناخته شده به عنوان كفيل بچه ها 
باشد، چه اثرى بر ارتباط بين آنها مى گذارد؟

 در بنياد كودك آنقدر كفيالن خوب وجود دارند؛ هم به لحاظ تعداد مددجو 
و هم از نظر حجم فعاليت ها، كه من گاهى احساس خجالت مى كنم. كسانى 
اينجا هستند كه تمام شبانه روزشان را براى اين كار مى گذارند. ولى حضور 
به  خاطرى  اطمينان  و  اعتماد  هستند،  تر  شده  شناخته  كمى  كه  كسانى 
ساير مردم مى دهد و باعث مى شود كفيالن بيشترى به چنين بنيادهايى 
جذب شوند. شايد كاركرد چهره اى كه نسبت به بقيه شناخته شده تر است 
در اين زمينه باشد. و جز من هستند چهره هاى شناخته شده چه در عرصه 
هنر و چه عرصه هاى ديگر كه در جشن ساليانه بنياد شركت مى كنند. و از 
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آنجايى كه قرار نيست هيچ تكلف و تفاخرى در اين كار باشد، بسيارى از 
چهره ها هم نمى خواهند خيلى ديده شوند. 

* آيا تا به حال مددجوى شما خواسته اى داشته كه نتوانسته باشيد 
انجام دهيد؟

سرچشمه  كجا  از  نمى دانم  كه  اتفاقى  دليل  به  چيز.  هيچ  چيز،  هيچ    
نامه هايى  در  شدم.  آن  متوجه  بچه ها  اين  با  ارتباطم  در  من  و  مى گيرد 
كه مى نويسند هميشه يك مناعت طبع و غرورى دارند كه خيلى دوست 
داشتنى است. شيوه بنياد از همان زمان آشنايى من اين بوده كه هيچ گاه 
هم  نيازى  اگر  حتى  بچه ها  كه  مى دانم  بعيد  من  نمى كند.  پرورى  فقير 
داشته باشند مستقيما طلب كنند. آنها بيشتر از اينكه چيزى را طلب كنند 
، تشكر مى كنند. اشكال بعضى موسسات ديگر اين است كه فقير پرورى 
مى كنند، يعنى فرد فقير با نيازش ارتزاق مى كند. و اين اتفاق خوبى نيست، 
چون آن فرد براى اينكه به زندگى خود ادامه دهد هميشه خودش را در 
آن طبقه فقير نگه مى دارد. اما اينجا اين طور نيست و بعد از مدتى همين 
پاى  روى  و  مى كنند  پيشرفت  يعنى  مى شوند.  كفيل  خودشان  مددجوها 

خود مى ايستند و جا عوض مى كنند.

* ترجيح مى دهيد كمك هايتان به چه شكلى باشد؟
   زمانى كه شما به فردى كمك مى كنيد در درجه اول اين نياز روحى 
كه  امروز  پيچيده  شهرى  جامعه  در  كردن.  كمك  اين  به  شماست  روانى 
درگير جزئيات بى ارزش زندگى شده  ايم به نفس هايى نياز داريم براى دور 
شدن از اين ها. و نياز به اين نفس هاست كه ما را به سمت كمك كردن به 
ديگران مى كشاند. اولين اهميت كمك كردن براى اين است كه خودم به 
كمك كردن نيازمندم و نكته بعدى كه اهميت دارد اين است كه كمك من 
آن فرد را نيازمندتر مى كند يا نيازش را برطرف مى كند. گاهى كمك كردن 

باعث مى شود تا آن فرد را به نيازمند بودن عادت بدهيد.  
 

تاثيرى  شما  زندگى  در  كودك  اين  سرپرستى  كه  داريد  باور  آيا   *
داشته يا خير؟

 آدم خرافاتى نيستم و هميشه سعى كرده ام تا واقع بين باشم ولى فقط اين 
را بگويم كه در اين چند سال جاهايى به طرز باور نكردنى گره هايى كه در 

كارم ايجاد شده بود به شكل معجزه آسايى حل شدند. 

* با توجه به هدف اصلى بنياد 
بچه هاى  به  كردن  كمك  كه 
تحصيل  به  مشغول  نيازمند 
است، اين هدف را تا چه اندازه 
اصالح  و  فقر  كنى  ريشه  در 

جامعه موثر مى دانيد؟
در  كودك  بنياد  كار  نظرم  به     
مقايسه با بسيارى ديگر از موسسات 
خيريه ريشه اى تر و بنيادى تر است. 
وقتى كودكى به دليل  محروميت، 
از تحصيل بازنماند و بعدها تبديل 
رسان  آسيب  و  بزهكار  يك  به 
شكل  از  واقع  در  نشود،  اجتماعى 
آينده  در  دردى  و  بحران  گرفتن 

پيشگيرى مى شود. شايد اين بچه ها همين 
دهند  ادامه  را  زندگيشان  بتوانند  هم  طور 
اما بنياد اين فكر را كرده است كه 30 سال 
و  شد  پيچيده تر  بچه ها  اين  زندگى  كه  بعد 
االن  از   ، رفت  باالتر  زندگى شان  هزينه هاى 
زندگيشان  بتوانند  بعدها  كه  مى كند  كارى 
بسيارى  با  اينجا  فرق  واقع  در  بچرخانند.  را 
موسسات ديگر اين است كه ماهى نمى دهد، 

ماهيگيرى ياد مى دهد.  

 NGOكنونى شرايط  شمادر  نظر  به   *
كودكان  زندگى  در  مى توانند  چقدر  ها 
موثر  سرزمينشان  آينده  و  نيازمند 

باشند؟
در  روزها  اين  كه  محدوديت هايى  وجود   
رغبت  تا  شده  باعث  مى شود  ديده  جامعه 
مردم به NGOها بيشتر شود. و مردم براى 
بياورند.  NGOها  به  رو  خود  كمك هاى 
دور  به  سياسى  بوى  و  رنگ  هر  از  چون  و 
هستند. اتفاقا در اين شرايط تاثيرشان بيشتر 

از هر زمان ديگرى است. 

* فكر مى كنيد كه بنياد كودك به عنوان 
يك موسسه خيريه مردم نهاد بهتر است 

چه خدمات ديگرى داشته باشند؟
بنياد  ساختارى  لحاظ  از  مى كنم  فكر  من   
مددجويان  تا  دارد  را  توانايى  اين  كودك 
بايد  درآورد.  خود  كفالت  تحت  را  بيشترى 
شرايطى فراهم شود كه تعداد كفيالن بيشتر 
شود تا تمام كودكانى را كه نياز به حمايت 

دارند تحت  پوشش خود درآورد. 
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آمده  گرفتار  زندگى  مرداب  در  كه  نيلوفرى  آمده نازنين  گرفتار  زندگى  مرداب  در  كه  نيلوفرى  نازنين 
بودبود  

تحت  مددجوى  نازنين،  زندگى  داستان     
تكان  و  تلخ  قصه اى  كودك  بنياد  حمايت 
دهنده است. ازدواج اول مادر نازنين ازدواج 
نا موفقى بود كه حاصلش يك فرزند بود. مادر 
همسر  اعتياد  و  اخالقى  مشكالت  دليل  به 
خانواده  به  را  كودكش  و  كرد  متاركه  اولش 
پدرى اش  سپرد. اما خانواده خودش هم براى 
حمايت وى وضعيت چندان مناسبى نداشتند 
و  خود  زندگِى   هزينه هاى  تامين  به  قادر  و 
نازنين  مادر  بنابراين  نبودند.  وارد  تازه  عضِو 
با  بار  اين  و  مى شود  ازدواج  به  ناچار  مجددا 
پدر نازنين كه 7 سال از خودش كوچكتر بود 
ازدواج كرد. ثمره اين ازدواج دو فرزند نازنين 

و خواهرش نيلوفر بود.
 خانواده چهار نفره نيلوفر و نازنين در نهايت 
فقر، با مشكالت دست و پنجه نرم مى كردند. 
هنگامى كه نازنين 6 ماهه بود، پدرش در اثر 
سكته قلبى فوت مى كند و با از دست دادن 
پدر مشكالت مضاعف مى شود و مادر تالش 
مى كند تا با كارگرى مخارج زندگى خود را 
نتيجه  مادر  تالش هاى  متاسفانه  كند.  تامين 
به  فرزندانش  همراه  به ناچار  و  نيست   بخش 
نيلوفر  كه  هنگامى  بازمى گردد.  پدرى  منزل 
10 ساله  و نازنين 6 ساله بود، در شرايطى 
كه مادر تالش مى كرد تا جاى خالى پدر را 
انگيز  غم  حادثه ى  با  سرنوشت  پركند،  هم 
معصوم  كودكان  اين  زندگى  در  ديگرى 

خودنمايى مى كند...
دست  از  را  خود  جان  حادثه اى  در  مادر     
مى دهد. غِم از دست  دادن مادر آن هم در 
بر  منفى  تاثير  نوروز،  عيد  به  مانده  روز  يك 
روحيه دو كودِك بى پناه مى گذارد. با همه ى 
گرفته  خو  آن  با  كنون  تا  كه  دشوارى هايى 
مادرهم  دستهاى  نوازش  حتى  حال  بودند، 
باشد.  بردلتنگى هايشان  مرهمى  تا  نبود 
پير  بزرِگ  مادر  با  اكنون  نيز  آنها  سرپرستى 

و رنجورشان بود كه قادر به انجام امور شخصى خود نيز نبود. جاى خالى 
احساس  شدت  به  كند  فراهم  آنها  براى  غذايى  مايحتاج  حتى  كه  كسى 
مى شد، روزها از پى هم مى گذشتند، روزهايى كه نيلوفر و نازنين گرسنه 
كامال  خوش زندگى  روى  ديدن  از  كه  روزهايى  مى شدند...  مدرسه  راهِى 
نااميد شده بودند. با اين وجود با اراده قوى به درس خواندن مشغول بودند 
و به پاداش همين پشتكارشان در تحصيل به بنياد كودك معرفى شدند. 
تهران  شهر  گوشه ى  در  گرسنه  كودك  هم  هنوز  اينكه  باور  است  سخت 
وجود داشته باشند. نيلوفر و نازنين سال تحصيلى را با تاخير آغاز كردند. 
بنياد  حمايت  از  پس  نداشتند.  مدرسه  به  رفتن  براى  مناسب  لباس  چون 
آنها  موسسه،  همياران  مهربانى هاى  و  لطف  و  نازنين  و  نيلوفر  از  كودك 

توانستند براى ادامه تحصيل به يك آرامش نسبى دست يابند. 
امروز، نيلوفر خود را براى كنكور آماده مى كند و نازنين هم دانش آموز مقطع 

سوم راهنمايى و بسيار مستعد است. نيلوفر و نازنين را تنها نگذاشتيم. 
به اميد روزى كه با يارى شما مهربانان، نيلوفرها و نازنين ها را نيز تنها 

نگذاريم.
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فرشتگان با چشم دل مى بينند فرشتگان با چشم دل مى بينند 

فرشته ى 8 ساله ، تنها فرزند بيناى خانواده هفت نفره اى است كه پدر 
در  و  نبود  زندگى  هاى  هزينه  تامين  به  قادر  مادر  و  بود  كرده  رهايشان   ،
شهرستانى  كوچك ، سر در گريبان خود ، مستاصل و رانده شده از دنيا 
بودند . در اين ميان دائى فرشته ، اگر چه خود نيز توانايى مالى چندانى 
نداشت ، خواهر و فرزندانش را از شهرستان حومه ى تهران در كنار خود 
اسكان داد. آن روزها خانواده هيچ منبع درآمدى نداشت . سه خواهر نابيناى 
مطلق فرشته حتى قادر به انجام امور شخصى خود نبودند . سواد خواندن 
در  كنند  تحصيل  بتوانند  روزى  كه  اين  تصور  حتى  و  نداشتند  نوشتن  و 
باورشان نمى گنجيد . برادر نيمه نابيناى او نيز به دشوارى توانست شغلى 
فاقد   ، تو  در  تو  كوچك  اتاق  دو   ، خود  اندك  درآمد  با  و  كند  پا  و  دست 

امكانات اوليه اجاره و خانواده اش را در آن مستقر نمايد . 
اولياى مدرسه با مطلع شدن از شرايط سخت زندگى فرشته وى را به بنياد 
. مددكار بنياد كودك با مراجعه به منزل فرشته و  كودك معرفى  كردند 

مشاهده ى سه خواهر نابينايى كه  شوق تحصيل در آنها هويدا بود ، بنا به 
رسالت هميشگى خود بستر آموزش آنها را نيز در ابتدا با در اختيار گرفتن 
معلمين خصوصى كه براى آموزش آنان در منزلشان حاضر مى شدند فراهم 
نمود تا آنجا كه اعتماد بنفس در آنان تا اندازه اى تقويت شد كه بتوانند مانند 
ساير دانش آموزان به مدرسه بروند در برهه اى فرايند آموزش ، كه بچه ها 
هنوز هم به علت باال بودن سن نسبت به دانش آموزان ديگر ، همچنان امكان 
ثبت نام مدرسه را نداشتند ، يكى از دانشجويان روشندل تحت حمايت بنياد 

كودك به صورت داوطلبانه به اين سه خواهر آموزش داد. 
بود  انتظارشان  در  مبهم  و  تاريك  اى  آينده  زمانى  كه  نابينايى  دختران 
امروز و در آستانه ى ورود به دانشگاه ، به فراگيرى زبان خارجه ، كامپيوتر 
و هنرهاى دستى و ... نيز مى پردازند و چندى بعد با كمك بنياد كودك و 
گروهى از نيكوكاران ، خانه اى در حومه ى تهران براى خانواده خريدارى 

شد تا خانواده از آرامش بيشترى برخوردار شوند .       

... آن مرد آمد... آن مرد آمد
  

تقديم به كفيل عزيزم
 

كه  شما  دستان  گرمى  به  سالمى  سالم،     
ميبخشد،  گرما  را  سردم  زمستان  ساله  هر 
در  تا  ميكشد  پر  كوچكم  دل  از  كه  سالمى 
دل درياييتان پرواز كند. وقتى با شما حرف 
ميزنم و نامه مينويسم به پنج سال پيش بر 
سالهايى كه در دستانم جاى دست  ميگردم 
شانهى  از  بارى  بتواند  تا  بود  خالى  مهربانى 
مادرم بردارد. شما آمديد و من براى اولين بار 
نوشتم (آن مرد آمد) آن مرد تمام آرزوهايم 
را با خود آورد. سالها از آن روز ميگذرد و من 
آنقدر بزرگ شدهام كه بتوانم حضور گرمتان 
را كنارم احساس كنم. ديگر قلم در دستانم 
نيست.  من  در  فرداها  ديگرنگرانى  نميلرزد، 
بيدريغ  يارى  و  خداوند  لطف  كنار  در  من 
شما هر روز كه مى گذرد بيشتر به روياهايم 
نزديك ميشوم و امروز، روزى است كه مادرم 
روزى  ميكرد،  آرزو  سجادهاش  روى  هميشه 
افسوس  ولى  كنم  درك  را  محبتهايتان  كه 
نمى دانم با كدامين زبان بايد سپاسگزار شما 
بود. مى دانم اگر روزى مرد بزرگى هم شوم 

بازهم در برابر كار شما حقير و كوچكم. 
   پس سر به سجده ميبرم و از خداوندى كه 
لذتهاى  تمام  ميخواهم  فرستاد  برايم  را  شما 

دنيا و آخرت را برايتان ارزانى بخشد.
ميالد- 14 ساله ، تهران
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گردهمايى بزرگ حمايت از بنياد كودكگردهمايى بزرگ حمايت از بنياد كودك
تاالر  مرداد 1389  پانزدهم  جمعه  بعدازظهر 
اصلِي هتِل اسپيناس در بلوار كشاورز تهران، 
بود.  كودك  بنياد  بزرگ  گردهمايِي  ميزبان 
با   89 سال  در  گردهمايى  بزرگترين  اين 
حاميان  كفيالن،  از  بزرگى  جمعيت  حضور 
سينما  اهالى  و  هنرى  شخصيت هاى  و  بنياد 

برگزار شد.

 ،« «رمزآسا  چون  مؤسساتي  و  ها  شركت 
«آذين  «عمران آذرستان»،  آزاد»،   «فراگاِم 
و  «نقره»  سيستم»،  «شماران  گسترش»، 
«گالوانيزه زنده رود» افزون بر اين، ميهمانان 
دكتر«حميدرضا  جمله  از  ديگري  ارجمند 
افشار  دكتر «حسن  دانشگاه،  استاد  رضايي» 
مهندس  «نخجواني»،  دكتر    ، محمديان» 
«فريده  خانم    ،11 منطقه  شهردار  «مختار» 
دو  كفيل  و  نام  صاحب  وكالي  از  غيرت» 
مددجو و نيز تني چند از هنرمندان هميشه 
سينما  هاي  عرصه  در  كودك  بنياد  همراه 
پوري  آريا،  معتمد  فاطمه  نظير  تلويزيون  و 
رابعه  خمسه،  عليرضا  توسلي،   هانيه  بنايي،  
و  معيني  گيتي  صالحي،  پرستو  اسكويي،  
و....  شريفي  بهشاد  عباسي،   پيمان  همچنين 

رونق افزاِي مشهود اين گردهمايي شدند.

افتخارى  اجراى  كه  مدرس  حسين  امير 
مراسم را برعهده داشت ضمن تشكر از حضور 
ميهمانان و مدعوين ارجمند، داليل و انگيزه 
كه  را  كودك  بنياد  گردهمايي  برپايي  هاي 

براي  ساختماني  خريد  و  تهيه  براي  و كفيالن  جمعي خيران  تالش  همانا 
استقرار دفتر مركزي اين نهاد خيريه بود، برشمرد. سرور دادخواه –مدير 
داخلي دفتر مركزي بنياد كودك– نيز ضمن خوش آمد گويي به حضار و 
گرامي داشت مقدم آنان،  اظهار اميدواري كرد با كمك خّيرين، مشكالت 

تحصيلي دانش آموزاِن نيازمند و مستعد، بيش از پيش حل شود.
پس از آن نوشين  اسماعيلي – مدير شعبه تهران بنياد كودك – با اشاره 
به تفاوت هاي عمده بنياد كودك با ديگر مؤسسه هاي خيريه كشور، پذيرش 
مسئوليت براي دست يابي به اهداف بنياد را برخاسته از اشتياق و احساس 

افتخار خود و همكاران دانست.

در ادامة برنامه،  سهيال دانشجوي ترم آخر رشته مامايي كه خود نزديك به 
ده سال از حمايت و همراهي بنياد كودك برخوردار بوده است، در سخناني 
و   اجتماعي   رشد  و  بالندگي  اين  به  امروز  «اگر  گفت  صميمي  و  ساده 
فرهنگي  رسيده ام، آن را مديون خانواده عزيز بنياد كودك هستم. به همين 
علت دوست دارم همچنان در كنار بنياد كودك باقي بمانم. منتها اين بار به 

عنوان يك هميار و همراه».

رويا چگيني سخنران بعد مراسم بود كه – مديرشعبه اروميه بنياد كودك– 
مركز  تأسيس  چگونگِي  و  چرايي  به وي ژه  و  شعبه  آن  فعاليت هاى  درباره 
اقامتي–درماني بنياد در آن شهرستان براي كمك به بيماراِن سرطاني فقير 

و نيازمند آن خطه همراه با نمايش تصاوير مربوطه سخن گفت.

و  مشاور   – رضايي  حميدرضا  دكتر  از  دعوت  با  كودك  بنياد  گردهمايي 
مدرِس دانشگاه- ادامه يافت. وى با ستايش روح  بلند و مستغني مددجويان 
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و اين گونه محرومان،  به ضرورت كمك و همياري بدون منت تأكيد كرد. 
او گفت: «آن چيزي كه ما به كودكان مي بخشيم پول و كمك مالي نيست، 
زيرا به عقيده من آنها اصًال نيازي به پول ندارند؛ بلكه نيت و قصدي است 
كه شما با آنها سهيم مي شويد. در حقيقت ما پلي هستيم كه خود، كاري 
انجام نمي دهيم و تنها منبعي را كه از خداوند دريافت مي كنيم به ديگر 
انسانهايي كه به آن نياز دارند مي رسانيم. قصد ونيت ما بازيابي آگاهي و 

توان افراد نيازمند است.»

دكتر رضايي همچنين گفت: 
«خداوند بزرگتر از آن است 
كه انساني را نيازمند و محتاج 
فرد ديگري كند و تنها اوست 
كه بدون هيچ تصوري روزي 
بندگانش را به آنها مي دهد 
دستان  نيازمند  را  ايشان  و 

زميني نمي كند.»

عنوان  گردهمايي،   اين  سخنراِن  ديگر   – ايران  كودك  بنياد  عامل  مدير   
اينكه  بر  مبني  داشته ايم  كننده اي  ناراحت  بسيار  آمارهاي  كنون  كرد «تا 
برخي از كودكان مستعد و محروم اگرچه توانسته بودند خود را تا سال دوم 
دانشگاه هم باال بكشند، اما در نهايت به دليل فقر، مجبور به ترك تحصيل 

مي شدند.»

وي سپس با اشاره به آمارهاي غيررسمى درباره كودكانى كه به دليل فقر 
اين آمار گفت: «ما در بنياد  ترك تحصيل مى كنند، با تاسف بار خواندن 
كودك از 16 سال پيش با اين موضوع مقابله مى كنيم. در آن زمان تنها 
عده اى از هم وطنان مقيم خارج به حمايت از بنياد كودك مى پرداختند، اما 
اكنون دامنه فعاليت هاى ما گسترش يافته و در داخل كشور هم، حاميان 

بسيارى ما را يارى مى كنند.»

مدير عامل بنياد كودك ايران درباره ويژگى هاى كودكانى كه تحت حمايت 
بچه ها  نژاد  و  دين  از  كودك  بنياد  در  افزود: «ما  مى گيرند  قرار  بنياد  اين 
پوشش  زير  كودكانى  فقط  نمى كنيم.  سوال  كفيل  جوياى  مددجوياِن  و 
از  اما  باشند.  سرپرست  بد  يا  بى سرپرست  كه  مى گيرند  قرار  ما  خدمات 
آنجا كه توان پرداخت كمك به تمام آنها را نداريم، تنها از آنهايى كه از 

موفقيت  معرض  در  تحصيلى  نظر 
دارند  قرار  مناسب ترى  و  بيشتر 
آموزان  دانش  مى كنيم.  حمايت 
تحت حمايت اين مؤسسه بايد در 
 ،19/5 باالى  معدل  ابتدايى  دوره 
و   18 باالى  راهنمايى  مقطع  در 
باالى  معدل  دبيرستان  دوره  در 
طى  «ما  گفت:  باشند  داشته   17
دانش  هزاران  از  گذشته  سال   15
آموز و دانشجوى محروم و مستعد 

حمايت كرده ايم.»

كرامت  حفظ  خود،  سخنان  پايان  در  وى 
انسانى كودكان تحت پوشش را از مهم ترين 

مسائل مورد توجه اين نهاد خيريه برشمرد.

 - خمسه  عليرضا  گردهمايى،  اين  ادامه  در 
صحنه  روى  به  تلويزيون-  و  سينما  بازيگر 
آمد. او كه از طريق همسرش با بنياد كودك 
تحت  را  دختر  فرزند  يك  و  بود  شده  آشنا 
كه  پول هايى  چه  «اگر  گفت:  دارد،  كفالت 
اندك  آنقدر  كنيم  مى  خرج  راه  اين  در  ما 
است كه قابل گفتن نيست، اما اين مهربانى ها 

ارزش زيادى دارد.»

او گفت: « بحث فقر و نيازمندى در جامعه 
شايد  و  جدى  امرى  ايران  مثل  ثروتمندى 
مهم ترين معضل فعلى است. اما مِن كمدين 
جدى  موضوِع  اين  درباره  خيلى  توانم  نمى 
كه  كسى  گفت  بتوان  شايد  كنم.  صحبت 
نشنيده  را  هولناك  هنوزخبر  خندد،  مى 
است. واقعا داشتن اين تعداد كودك فقير در 
تمامي  براي  است  هولناكى  خبر  كشور،  اين 
كساني است كه مي خندند و از اين موضوع 
اين  هاي  بچه  از  بسياري  كه  ندارد  اطالعي 
به  سر  ها  شب  گرسنه  شكمي  با  بوم  و  مرز 

بالين خود مي گذارند.»
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خود  كوتاه  سخنان  پايان  در  خمسه  عليرضا 
اشاره كرد: «اگر رسالتى براى هنر قائليم، اين 
رسالت و وظيفه، كاستن از رنج انسان هاست. 
شايد تمامى دشوارى كار من و بنياد كودك 
اين باشد كه بخواهيم به جهانيان ثابت كنيم 
نگاهى  با  تنها  و  نداريم  سياسى  ديدگاه  ما 

انسانى به فعاليت مى پردازيم.»

در ادامه فاطمه معتمد آريا-بازيگر نام آشناى 
اميرحسين  ميهمان  تلويزيون-  و  سينما 
مدرس بر روى صحنه بود. او در ابتدا از «پورى 
بنايى» كه به گفته معتمد آريا هر جا حركت 
تشكر  دارد،  حضور  مى گيرد  صورت  قشنگى 
است  هنرمندى  بنايى  «پورى  گفت:  و  كرد 
متواضع  مى شود  چگونه  مى آموزد  ما  به  كه 
و بخشنده بود و سهمى كه از ديگران پيش 
معتمدآريا  برگرداند.»  خودشان  به  ماست 
 : افزود  كودك  بنياد  گردهمايى  به  اشاره  با 
آنهايى  همه  و  ما  براى  امروز  كنم  مى  «فكر 
كه انگشتشان به انگشت ما گره خورده است، 
روز بسيار خوبى باشد. زيرا زندگى ما همانند 
يك آواى موسيقى است كه اگر قرار است از 
آن لذت ببريم، بايد آن را در كنار هم، گوش 
آن  متن هاى  نوشتن  در  يكديگر  با  و  دهيم 

شريك شويم.»

توان  فردى  هر  كرد  تأكيد  همچنين  او 
بخشندگى ندارد و بخشندگى هم تنها مربوط 
به مسائل مالى نمى شود. آنچه كه مهم است، 

مهربانى دل هاست و اگر اين مهربانى وجود داشته باشد، گذشتن از مال، 
كار ساده اى است.

با نزديك شدن مراسم به دقايق پايانى، مجرى برنامه به نشانه سپاسگزارى 
اهدايى  مبالغ  و  مالى  مساعدت هاى  كودك،  بنياد  يارى رسانان  از  تقدير  و 
شمارى از كفيالن و ديگر ميهمانان گرانقدر گردهمايى براى تهيه و خريد 
آنان  همراهى  و  همت  از  و  قرائت  را  كودك  بنياد  مركزى  دفتر  ساختمان 

صميمانه تشكر نمود .

محسن  سرپرستى  به  ُرهاب »  موسيقى «  گروه  كه  است  يادآورى  شايان 
تقى نژاد، در فواصل مراسم به اجراى قطعاتى از موسيقى عرفانى پرداختند. 

جمعى از بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس نيز به همراهى حبيب كاشانى، 
هم سويى  نشانه  به  تيم  اين  فنى  كادر  و  باقرى  كريم  خوردبين،  محمود 
حاضران  جمع  به  مراسم  برنامه  اواسط  در  كودك،  بنياد  خيريه  اهداف  با 

پيوستند و در مقابل جايگاه عكس يادگارى گرفتند.
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درخت آرزوها درخت آرزوها 
دراولين همايش كفيالن بنياد كودك آمل

23 آبان بسيارى از كفيالن عزيز آملى به همراه خانواده شان در شبى به ياد 
ماندنى در همايشى به نام «اولين همايش كفيالن شعبه آمل» گرد هم آمدند.

سالن پر از جمعيت بود و همياران  با ديدن هم بيشتر راغب مى شدند كه 
مهربانى هايشان را عاشقانه نثار كودكان بنياد كودك كنند. آنها از ديدن هم 
اين كودكان،  مورد  در  نظرشان  اتفاق  و  قلبى شان  اعتقاد  و  شادمان بودند 
گويى آنان را به يك خانواده بزرگ پيوند داده بود. اعضاي خانواده اي كه 
براي مهربانى از هم سبقت مى گرفتند. برق عشق ياري رسانى در چشمان 
تك تك شان ديده مى شد. از قبل قرار بود درختى نمادين با ميوه هايى ويژه 
درگوشه اي از سالن قرار داده شود كه اين ميوه  ها ي ويژه در واقع همان 

آرزوهاى بچه ها بود كه اين گونه مكتوب شده بود.
شايد مكتوب كردن آرزوي بچه ها هم گامى بود در مسير برآورده شدنشان.

شرح  اين گونه  را  ماجرا  كودك  بنياد  آمل  شعبه  مسئول  اسدپور  افسانه 
مى دهد: «چند روز قبل از مراسم ، خانواده هاي مددجويان را به دفترمان 
فرا خوانده بوديم تا بچه هاي آنها آرزوهاي خود را با دست خط خودشان 
چه  آرزوها  اين  از  است  قرار  كه  نمى دانستند  كدامشان  هيچ   . بنويسند 
استفاده اى بشود. واقعيتش خودم هم كمى مى ترسيدم كه مبادا اين كار 
نتيجه ايى در بر نداشته باشد و شرمنده ى لبخند پر آرزوي اين بچه ها شوم.  
پيش خودم مى گفتم ما كه نيت مان خير است؛ هر چه خدا بخواهد بى شك 
ما را يارى خواهد كرد. خالصه تا ديروقت بچه ها يكى يكى آمدند و نوشتند 
و نوشتند؛ خيلى هايشان از اينكه قرار بود آرزوهايشان را روى كاغذ بنويسند 
و به صورت ميوه هاي درخت درست كنند تعجب مى كردند. خودم خيلى از 

وقتها فكر مى كنم آرزو كردن هم كم از لذت 
داشتن ندارد...

سرانجام آن روز به شب رسيد و ما مانديم و درختى 
با برگ هاي سبز و ميوه هايي از جنس آرزو»

آن  پيش  همه  حواسها  شد  شروع  كه  مراسم 
درخت عجيب گوشه سالن بود. مجري با شور و 
شعف فراوان برنامه اش را اعالم كرد. نورپردازي 
سالن، صداي موزيك دل نواز سرود ملى ايران 
به  عشق  از  ماالمال  قلبهايشان  كه  افرادى  و 

هم نوع بود همه چيز را زيباتر ساخته بود.
مجري  و  رسيد  پايان  به  انتظارها  باالخره 
درخت  نوبت  باشد  كه  هم  نوبتى  كرد»  اعالم 
آرزوهاست كه به شما لبخند مى زند كدام يك 

از شما مى خواهيد لبخندي به پهناي تمامى 
آسمان ها به صورت دخترك يا پسركى درس 

خوان بنشانيد؟»
دادن  توضيح  حال  در  مراسم  مجرى  هنوز 
مراسم  ميهمانان  مهربان  دستهاى  كه  بود 
يكى يكى از ميوه هاى درخت آرزو مى چيدند 
مى كردند.  برآورده  را  آرزوها  يك  به  يك  و 
كه  رسيدند  درخت  به  وقتى  هم  خيلى ها 
ميوه اى براى چيدن نمانده بود. داوطلبان در 
آخر هر صفحه ي آرزو، اسم و آدرس خود را 
همكاران بنياد،  با هماهنگى  كه  ثبت كردند 

بچه ها بتوانند به آرزوهاي بزرگشان برسند.
زيباي  ميوه هاي  كه  همانهايى  بعد  روز  چند 
بهشت را در آن شب چيدند، چندين دستگاه 
دستگاه  چند  فرش،  تخته  چند  تلويزيون، 
ماشين لباسشويى، بخاري، آبگرمكن، چندين 
يخچال و ميز تحرير و دهها لوازم مورد نياز 
خانواده  تحويل  و  كردند  تهيه  را  مددجويان 

مددجويان دادند.
پر  مان  زندگى  شبهاي  همه  كه  است  اميد 
درخت  ميوههاي  و  باشد  نشاط  و  شور  از 
آرزوهاي تمامى كودكان معصوم سرزمينمان 
هموطنان  تواناي  دست هاي  وسيله ي  به 

انسان دوست و مهربان چيده شود.
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اولين هديه تولد ...اولين هديه تولد ...
« نامه تشكر مددجو به كفيلش »

خدمت  نباشيد  خسته  و  سالم  عرض  با 
آقاي حميد رضا رضوي

اميدوارم حالت خوب باشد آقاي رضوي عزيز! 
ام  خانواده  و  من  به  كه  متشكرم  شما  از  من 
كسي  اولين  شما  مي كنيد  فراوان  كمك 
بوديد كه به من هديه داديد. من را خوشحال 
بمانيد.  سالمت  هميشه  كه  اميدوارم  كرديد. 
شما  به  بعد  و  خدا  به  اول  اميدم  چشم  من 
تولد  هديه  كسي  به حال  تا  من  براي  است. 
نداده است و اين اولين دفعه اي بود كه هديه 
تولد دريافت كردم. من از شما خيلي تشكر 
درسم  تا  مي كنيد  كمك  من  به  كه  مي كنم 
را ادامه دهم. اميدوارم كه در سايه رحمت و 
لطف خداوند سالمت بمانيد. با كمك شما تا 
به حال نمره هايم خوب شده است و معلمانم 
و  نماينده  من  و  راضي اند  خيلي  من  از 
سرگروه همه كالس ها هستم. اميدوارم بتوانم 
با نمرات خوبم گوشه اي از محبت هاي شما را 
دوست  و  دارم  دوستتان  خيلي  كنم.  جبران 

دارم روزي از نزديك شما را ببينم.

هما 
                                                                                                                              

كودكان افغانى نيز حق آموزش كودكان افغانى نيز حق آموزش 
دارنددارند

وضعيت  به  رسيدگي  هدف  با  ملل  سازمان  پناهندگان  عالي  كميسارياي 
آوارگان اروپايي پس از جنگ جهاني دوم تشكيل شد اما امروزه اين نهاد، 

به اوضاع آوارگان در سراسر جهان رسيدگي مي كند.
در حال حاضرمهاجران و آوارگان افغانى يكى از مهم ترين گروه هاى مورد 
كميسارياى  تاسيس  سالگرد  شصتمين  و  هستند  كميساريا  اين  رسيدگى 
عالى پناهندگان بهانه اى شد كه براى اولين بار بنياد كودك جشنى با حضور 

نزديك به 400 دانش آموز با استعداد اما بى بضاعت افغانى برگزار كند.
ايليا  حمايتى  و  آموزشى  موسسه  رئيس  آرزومندى  خانم  مراسم،  ابتداى  در 
درخصوص نقش كودكان در شكل گيرى آينده ى كشورها گفت: «همگان وظيفه 
دارند تا بسترى فراهم كنند كه كودكان امروز بتوانند به راحتى به تحصيل خود 

ادامه دهند تا آينده ساز فرداهاى بهتر سرزمين خود باشند.» 

او اضافه كرد: « امروز بنياد كودك پلى شده است تا كودكان نيازمند افغانى نيز 
از حمايت افراد نيكوكار برخوردار شوند و به واسطه فقر از تحصيل باز نمانند.»

 مدير عامل موسسه رفاه كودك ايران نيز با خوشامدگويى به حاضران گفت: 
جامعه درحال  ما و درون همين  مهاجر افغانى در كنار  « اكنون كودكان 
زندگى كردن هستند و هر اتفاقى براى آنها بيفتد بدون شك بر كل جامعه 
اثرگذار خواهد بود. ما اميدواريم بتوانيم شاهد روزى باشيم كه ديگر در هيچ 
كجاى دنيا، هيچ كودك نيازمندى از هر قوم و نژادى ، با هر آئين و مذهبى 

بخاطر فقر از تحصيل باز نماند.
در ادامه مراسم شاه محمد محق كنسول يار امورمهاجرين سفارت افغانستان 
با اشاره به ضرورت آموزش كودكان گفت: « استفاده ى درست از زمان و 
در  و  كنند  پيشرفت  بتوانند  آنها  مى شود  باعث  كودكان  صحيح  آموزش 

ساختن آينده كشورشان كمك كنند.»
در اين مراسم مسابقه ها و بازى هايى نيز براى كودكان حاضر برگزار شد و 
آنها براى دريافت جايزه با يكديگر رقابت كردند. گروهى از دانش آموزان 

افغانى هم برا ى اختتاميه مراسم، تئاتر زيبايى را اجرا كردند.
در اين مراسم كه جمعى از مددكاران و معلمين دانش آموزان افغانى نيز حضور 
داشتند، بنياد كودك براى تمامى 400 كودك شركت كننده كيسه هاى موادغذايى 

شامل برنج، روغن ، چاى ، قند ، شكر و ... تهيه و بين كودكان توزيع كرد.
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پرنيان ،   بانى ِ مهرورزى خانواده اى بزرگ...پرنيان ،   بانى ِ مهرورزى خانواده اى بزرگ...

شد. آقاى شاددل تا به حال يك بار توانسته  
برهان را از نزديك ببيند. و مى گويد : «خيلى 
فراهم  بيشتر  ارتباط  امكان  داشتم  دوست 
ديد  صالح  و  كارى  مشغله  دليل  به  اما  بود. 
بنياد اين ارتباط محدود به تماس هاى تلفنى 

است.»
 

گره  پرنيان  مادربرزگ  گلوى   در  بغض 
مى زند  حرف  مددجويش  از  وقتى  مى خورد 
آنها  به  نتوانسته  هيچگاه  كه  نامه هايشان  و 
تشكر  و  عيد  تبريك  نامه هاى  دهد.  جواب 
آنها  به  كه  توجه هايى  كوچك ترين  خاطر  به 
مى كنند. پدربزرگ يعنى آقاى توسلى بزرگ 
از فرهنگيان قديمى و با سابقه شاهرود است، 
چنان از مددجويش مى گويد كه انگار از نوه 
نوجوان  هنوز  هم  او  مى زند.  حرف  خودش 
همان  از  اما  نديده  را  خود  كفالت  تحت 
بچه هاست  خود  خط  دست  با  كه  نامه هايى 

هفت عضو يك خانواده، كفيل 7 مددجوى بنياد كودك
 

شد  شروع  كيش  خريد  مراكز  از  يكى  در  اى  پسربچه  اصرار  از  چيز  همه 
كه از پرنيان و پدرش خواهش كرده بود مجله اى را كه براى فروش دارد 
بخرند. حدود 4 سال پيش كه پرنيان تنها هفت سالش بود و كنجكاوى هاى 
چند  همان  كشاند.  كودك  بنياد  بچه هاى  از  گزارشى  به  را  او  كودكانه اش 
عكس براى جرقه اى در ذهن كوچكش كافى بود، مدادش را برمى دارد و 
نامه اى براى پدر (مهندس شاددل) مى نويسد. نامه اى كه باعث شد يك 
خانواده بزرگ ، بنياد كودك را در راه رسيدن به اهدافش هميارى نمايند. 

خانواده توسلى بزرگترين جمع خانوادگى كفيالن بنياد كودك است و اين 
همكارى با كفالت مددجويى به نام برهان شروع شده است. و در اين چهار 
سال 7عضو اين خانواده 7 مددجو را تحت حمايت خود قرار داده اند. در 
يكى از روزهاى سرد زمستانى كه بسيارى از همشهريان تهرانى ما كنار هم 
بودند و گرماى خانه را به هر چيز ديگر ترجيح مى دهند، خانواده توسلى 
گرماى وجودشان را از راهى دور ميهمان بنياد كودك كردند تا ساعتى از 

تجربه هايشان بگويند در اين چند سال.
 

   مهندس شاددل داماد خانواده توسلى است و پدر پرنيان.  

* آقاى شاددل  ماجراى خانواده بزرگ شما و بنياد از كجا شروع 
شد؟   

   - 4 سال پيش بود، در يكى از مراكز خريد كيش، من و پرنيان مشغول 
گشتن و ديدن ويترين مغازه ها بوديم كه پسركى جلويمان را گرفت و 
اصرار داشت تا مجله اش را از او بخريم. گويا داخل مجله تبليغى از بنياد 
كودك بود و وقتى پرنيان آن مجله را ورق مى زد توجهش به آن جلب 
 شد. بعد ديدم كه با همان خط اول دبستانى اش براى من نامه اى نوشت. 
نيازمند  كودكان  به  كمك  خط. «براى  يك  تنها  بود.  كوتاه  بسيار  نامه 
با اين شماره تماس بگيريد.»  نامه را گذاشته بود روى كيفم كه حتما 

ببينمش. من هم همان روز با بنياد تماس گرفتم.

پرنيان خيلى آرام و با لبخندى شيرين كنار ما نشسته، از او مى پرسم :
 

* تو آن موقع فقط هفت سال داشتى. چه چيزى در آن گزارش 
توجهت را جلب كرد؟  

بنياد  برنامه هاى  و  بنياد  بچه هاى  از  كه  عكس هايى  عكس هايش.   -   
كودك توى مجله بود برايم جالب بود. 

  شروع همكارى خانواده با كفالت برهان، پسرى از خطه كرمانشاه شروع 
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كرده  برقرار  آنها  با  عميقى  عاطفى  رابطه 
است. اين ها را به وضوح از ال به الى حرف ها و 
اشكى كه در چشمانش حلقه مى زند، مى شود 

فهميد. 

و  مى پرسم  ها  بچه  خواسته هاى  از  وقتى     
اينكه آيا تا به حال خواسته اى داشته اند كه 
برآوردنش سخت باشد، تمام اعضاى خانواده 
مى گويند  ها  بچه  اين  نفس  عزت  از  توسلى 
كمك  كمترين  اينكه  از  آنها.  اندك  توقع  و 
هم برايشان ارزشمند است و اين را بارها در 
از  من  بار  يك  «حتى  گفته اند.  نامه هايشان 
دوستى كه به كرمانشاه رفته بود خواستم به 
برهان سربزند. آن موقع ما در سفر بوديم و 
در حال رانندگى بودم كه به خواست پرنيان 
براى چند دقيقه اى كنار جاده توقف كرديم. 
بعد متوجه شدم آن دوست چندين بار با من 
با  زدم  تلفن  او  به  وقتى  بود.  گرفته  تماس 
هيجان زياد گفت كه پيش برهان و مادرش 
صحبت  من  با  دارند  دوست  آنها  و  است 
اما  نشد  طوالنى  خيلى  مكالمه مان  كنند، 
و  مهربانى  از  بود  سرشار  جمله  چند  همان 
كه  كمك هايى  همين  بابت  قدرشناسى شان 
بهشان مى شود. مى خواهم بگويم دنياى اين 
طبعشان  مناعت  و  است  بزرگ  آنقدر  بچه ها 
چرا  گويد  مى  شاددل  آقاى  را  ها  اين  باال.» 
كه معتقد است همان طور كه حضور پرنيان 
اين  قسمت  داشته،  بركت  برايش  زندگى  در 
بچه ها هم در هر شرايطى فراهم شده. انگار 
روزى اين بچه ها ربطى به اوضاع خوب و بد 
اقتصادى ندارد و سروقت مى رسد تا برسد به 

دست صاحبش.

  اعتماد رمز تداوم ارتباط ما با بنياد

  وقتى با خانواده اى روبرو مى شوى كه يكديگر را براى همكارى با بنياد 
تشويق كرده اند و مرتب به تعداد همراهانشان اضافه مى شود، حتما اعتمادى 
وجود دارد. از تك تك اعضاى خانواده از اين اعتماد مى پرسم و همه دليلش 
را شفافيت ارتباط هاى موجود در بنياد و اطمينان از اينكه هزينه اى كه براى 
فرزندانشان مى فرستند به دستشان مى رسد بيان مى كنند. مى گويند كه 

خيالشان آسوده است از كمكى كه كرده اند. 

  * بنياد در يك جمله :
 آقاى شاددل :  «بنياد عشق بچه هاى ايران»

آقاى توسلى با همان بغضى كه در گلويش گره خورده مى گويد :» ما يك 
و  دهيم.»  انجام  توانيم  مى  هركارى  بگذاريد  هستيم،  دنيا  اين  مسافر  بار 
بعد طاقت نمى آورد و درخواستمان براى نوشتن اين جمله با دست خط 
پدربزرگ  خط  دست  كنار  در  هم  كوچك  پرنيان  مى پذيرند.  را  خودشان 

همان شعر معروف سعدى را برايمان نوشت.

* خانواده آقاى توسلى به شرطى حاضر به مصاحبه شدند كه عكسى از آنها 
گرفته نشود. ما هم به احترام ايشان شرطشان را قبول كرديم.
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آرامش  براى  سپاس  آرامش ...  براى  سپاس   ...
خاطر امروزمخاطر امروزم

   شكر فراوان خدايي را كه هرگاه از او چيزي 
خواسته ام عطا كرده است و آنگاه كه اميدي 

به او داشته ام به اميدم رسانده است.

كفيل محترم جناب آقاي موثقي 
هاتون،  بودن  همه  براي  فراوان  سپاس     
باعث  كه  نبود  كنارم  كسي  كه  موقعي 
همه  براي  سپاس  بشه.  اميدم  و  دلگرمي 
به يك راهنما  همراهي هاتون وقتي كه واقعاً 
براي  سپاس  كنه.  راهنماييم  كه  داشتم  نياز 
سختي ها  از  كه  وقتي  همدلي هاتون  همه 
تشويقم مي كرديد كه ادامه  شما  مي گفتم و 
به  كه  قشنگي هايي  همه  براي  سپاس  بدم. 
براي  كرديد.  هديه  ام  خانواده  و  من  زندگي 
با  كه  تحصيالتم  ادامه  در  حمايت هاتون 

همراهى شما توانستم فارغ التحصيل بشم.

هم  خيلي  و  داره  برادرم   كه  شغلي  براي   
رو  زندگي  گوشه  يك  تونسته  كه  خوشحاله 
خاطري  آرامش  براي  سپاس  بگيره.  اون  هم 
كه االن دارم و مي تونم به چيزاي بزرگ فكر 

كنم و براي آينده نقشه هاي بزرگ بكشم.
 

تجربه  شما  وجود  با  كه  چيزايي  همه  براي 
كردم و شادي را به زندگى من هديه كرد و از 
همه مهمتر براي چيزهاي زيادي كه از شما 

ياد گرفتم و سعي مي كنم به  كار ببندم.

اميدوارم  مهربون،  و  عزيز  موثقي  آقاي     
هديه  من  به  كه  مهرباني هايى  همه  به ازاى 
كرديد هزاران بار بيشتر از اون روانه زندگي 

هميشه سبزتون بشه.

دختر شما:سارا 

 فرشته اى مهربان با فرزندانش سخن  فرشته اى مهربان با فرزندانش سخن 
مى گويد ...مى گويد ...

«نامه كفيل به مددجو»
سالم به دختر بسيار عزيزم گلناز

اميدوارم كه خوب و خوش و سالمت باشى . عزيزم دلم ، خيلى  دلم مى 
آينده  در  كه  دارم  تصميم  حتما  و  ببينم  را  تو  توانستم  مى  كه  خواست  
ترتيبى بدهم كه تو را مالقات كنم اميدوارم كه مشغول سعى و تالش و 
اميدوارم  و  كنم  مى  موفقيت  آرزوى  تو  براى  من   .  . باشى  خواندن  درس 
كه  روزى  با يك مدرك بسيار خوب  از دانشگاه  مشغول به كار شوى و 

هميشه موفق باشى .
عزيزم  دلم ، هر كارى داشتى با من تماس بگير و خواهشمندم كه براى من 
مرتب  نامه  بنويس  تا من بدانم كه تو چكار مى كنى  ،  به چه چيزهايى  عالقه 
دارى و چه كار دوست  دارى  انجام  دهى ، من هم حتما اينكار را خواهم كرد . 
به اميد ديدار  
دوستت دارم 
فرشته طبيب

خدمت پسربسيار عزيزم مصطفي
اميدوارم كه حالت خوب و خوش باشد و درپناه خداوندو در كنار خانواده 
سالم و سالمت باشي.پسر عزيزم بايد مرا ببخشي كه زودتر از اين برايت نامه 
ننوشته بودم.من هميشه نامه هاي تو را مي خوانم و بسيار ازديدن آنها شاد 
مي شوم و خوشحالم كه در زندگي توانسته ام با تو آشنا شوم.تو مثل پسر من 
هستي و من هميشه براي شادي و موفقيت تو دعا مي كنم.پسر عزيزم، من 
از اين به بعد سعي مي كنم كه حتما جواب نامه هاي تو را به صورت مرتب 
بدهم.اما تو يادت نره هميشه براي من نامه بنويس.من خيلي دلم مي خواهد 
كه بيشتر با تو آشنا شوم، بدانم به چه چيزهايي عالقه داري، بدانم چه رشته 
و چه شغلي را دوست داري؟ چه كار مي كني؟ خانواده و برادرهايت چكار 
مي كنند؟يادت نره من بسيار خوشحال مي شوم كه از حال تو و خانواده ات 
باخبر باشم.در ضمن من به ايران گاهي سفر مي كنم، بسيار بسيار دلم مي 
خواهد كه تو را ببينم ولي به خدا ترسيدم كه به خاطر زمستان و بدي جاده ها 
و درس و امتحانات دچار مشكل شوي. اميدوارم كه بتوانم با تو تلفني صحبت 
كنم و دعا مي كنم كه در سفرهاي بعدي بتوانم تو را مالقات كنم.من در اين 
كسي  پيش  را  دخترم  كه  نمي توانستم  نبود.بنابراين  همراهم  شوهرم  سفر 
بگذارم و به كرمانشاه بيايم.اما در سفر بعدي حتما حتما حتما به آنجا خواهم 
آمد يا ترتيبي مي دهم كه تو به همراه خانواده ات به تهران بيايي.رويت را مي 
بوسم.بدان كه هميشه براي موفقيت تو دعا مي كنم.مصطفي جان هر كاري 

داشتي  يادت نرود كه با من تماس بگيري 
به اميد ديدار
فرشته طيب
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معرفى واحد جذب كفيل معرفى واحد جذب كفيل 
دفتر مركزى بنياد كودك ايراندفتر مركزى بنياد كودك ايران

مركزى  دفتر  فعال  بخش هاى  از  يك 
جذب  به نام  است  واحدى  ايران  بنيادكودك 
معرفى  به  مجله  شماره  اين  در  كه  كفيل 
شود. مى  پرداخته  آن  عملكرد  و  بخش  اين 

به طور كلى مراحل مختلف پيوستن كفيالن 
اين  نظارت  با  بنيادكودك  به  مددجويان  و 
پروسه  اين  مى شود.  عملياتى  و  انجام  واحد 
مددجويان  و  كفيالن  اطالعات  ورود  شامل 
به سيستم ، معرفى مددجويان به كفيالن و 
ارائه مدارك آنها مى باشد كه اين واحد مركز 
ارتباط مابين كفيل، شعبه هاى بنياد كودك 
و مددجويان است.كسانى كه به عنوان كمك 
يا  هميار  مى پيوندند،  كودك  بنياد  به  كننده 
مى توانند  همياران  مى شوند.  خوانده  كفيل 
شيوه هاى  از  مجموعه  اين  به  پيوستن  براى 

مختلف بهره مند شوند. 
روش نخست مراجعه به وب سايت بنيادكودك 
w w w . c h i l d f . c o m به نشانى         

روش  اين  در   . است  كفالت  فرم  تكميل  و 
اولويت هاى  با  متناسب  هميارمى تواند 
كودكان  به  كمك رسانى  براى  خود  مشخص 
طريق  از  را  مددجويى  نيازمند،  استعداد  با 
وب سايت  اين  در  نمايد.  انتخاب  وب سايت 
امكان پرداخت مقررى مددجويان به صورت 

پرداخت،تاريخچه  از  پس  مى تواند  هميار  هر  و  است  گرفته  قرار  آن الين 
پرداخت ها را مشاهده نمايد. پس از انجام اين مراحل، مدارك مددجويان از 
طريق ايميل يا پست براى هميار ارسال مى گردد . در صورتى كه دسترسى 
عزيز  متقاضيان  براى  كفالت  نباشد،فرم  مقدور  كودك  بنياد  وب سايت  به 
به  الزم  شد.  خواهد  ارسال  پست  و  فاكس  مانند  مختلف  هاى  شيوه  به 
بنياد  شعبه هاى  از  هريك  به   مراجعه  طريق  از  روش  اين  كه  است  ذكر 
كودك درسراسر ايران امكان پذير است. در اين روش پس از تكميل فرم 
شرايط  و  كفيالن  درخواست  گرفتن  نظر  در  با  كفيل  جذب  واحد  كفالت 
مددجويان در انتظار،مددجويانى را كه دراولويت كمك رسانى هستند به 
اين همياران معرفى مى نمايد و مدارك نيز ارسال مى گردد. در اين مرحله 
شناسه و رمزعبور نيز براى ورود به صفحه  شخصى همياران در وب سايت 
بنياد كودك به آنها ارائه خواهد شد. و پس از انجام امور ادارى اين فرآيند، 

كليه اطالعات در صفحه شخصى همياران قابل رويت خواهد بود.

چگونگى پذيرش مددجو

از ديگر فعاليت هايى كه در اين واحد انجام مى شود جذب نهايى مددجويان 
مى باشد. فرآيند جذب مددجو اين گونه است كه مددكاران بنياد كودك در 
سراسر ايران دانش آموزان با استعداد نيازمند را كه به شيوه هاى مختلف 
به بنياد كودك معرفى شده اند و حائز استانداردهاى موسسه مى باشند را 
شناسايى كرده و پس از بررسى هاى تكميلى مدارك الزم را همراه با عكس 
تهيه و به اين واحد ارسال مى نمايند. پس از بررسى مستندات ارسال شده 
و تأييد آنها، اين دانش   آموزان مستعد، به عنوان مددجو پذيرفته و واردچرخه 

حمايتى بنياد كودك مى شود.

عالوه بر فعاليت فوق پاسخگويى به همياران در 
كليه زمينه هاى مرتبط شامل ارائه اطالعات به 
 روز و شفاف در خصوص عملكرد بنياد كودك ، 
مددجويان  و  ديداركفيالن  هماهنگى   ، مددجو 

و... با نظارت اين واحد انجام مى شود.

واحد جذب كفيل برآن است تا با ارائه خدمات 
به  رسانى  كمك  بستر  به روز،  و  شفاف   ، روشن 
دانش آموزان با استعداد اما نيازمند سرزمينمان 
را با يارى همياران گرانقدر هر چه بيشتر فراهم 

آورد.              
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  «مهد كودك پرندگان مهاجر» كجاست ؟    «مهد كودك پرندگان مهاجر» كجاست ؟  
زندان مركزي آذربايجان غربي – 

اروميه بند نسوان (زنان)
    

ايران  غرب  شمال  در  مرزي   شهري  اروميه 
است و با سه كشور عراق ،تركيه و آذربايجان 
مرز مشترك دارد. زندان  اروميه  دركنار شهر 
است  مردان   و  زنان  بند  شامل  و  دارد  قرار 
بخش مربوط به نوجوانان پسر (كانون اصالح 

و تربيت) هم بزودي افتتاح مي شود .
اوقات  بعضى  اروميه  زندان  در  زنان  بند      
مادران  همراه  به  كه  است  كودكانى  ميزبان 
زنداني خود در اين زندان روزگار مى گذرانند، 
اين كودكان بي گناه كه همگي كمتر از شش  
در  را  كسي  اينكه  بدليل   دارند  سن  سال 
خارج از زندان براى نگهداري از آنها ندارند، 
در  آنها  همه  جداگانه،  چند  باالجبارهر  لذا 
داخل بند و همراه مادرشان هستند. صبح ها 
روي تخت مادر، از خواب بيدار مي شوند و 
منتظر مى مانند تا صبحانه بند توزيع شود و 
برهمين منوال تا شب براساس برنامه زندان 
روز هايي خسته كننده و اغلب توام با دعوا، 
ساير  مى كنند.  سپرى  كارى  كتك  و  مرافعه 
و  پرسر  كوچولوهاي  اين  حضور  از  زندانيان 
صدا دل خوشي ندارند و مرتباً از حضور آنها 
در بند، به مادران بچه ها گاليه  مي كنند و 

بچه ها را مورد امر و نهي قرار مى دهند. ساكت باش، خفه شو، بتمرگ ( 
يكي از زندانيان  كه خانمى  درشت هيكل و بسيار بد دهن بود و شوهرش 
هم  مادرها  مى خنديد.  و  شد  مي  بچه ها  ترس  باعث  بود!)  كشته  تبر  با  را 
و  كوچك  جاي  در  كه  است  بديهي  زيرا  كالفه اند،  بچه هايشان  حضور  از 
بايد  مادر  آغوش  در  دائماً  كه  كودكي  از  نگهداري  زندان،  مثل  محدودي 
باشد، طاقت فرسا ست. بچه ها نيز اغلب پرخاشگر بوده و دائما با هم دعوا 
مى كنند، بدليل وضعيت نامساعد فرهنگي و تربيتي مادران، مداخله غلط و 

نادرست آنها، دعواها باال مي گيرد و اين چرخه ادامه دارد.
   جرم مادرها بسيار متنوع است، بعضي ها بعلت بي سوادي و كم اطالعي 
از قوانين ويا سوء استفاده هاي مختلف مالي و برخي ديگر در رابطه با مواد 
مخدر يا فساد اخالقي يا خروج غير قانوني از مرز و... در زندان هستند. در 
هر حال چنين فضايي، محيطي مناسب براي رشد و آموزش اين كودكان 
سالگي،  شش  از  بعد  و  دارند  سن  سال  شش  كمتراز  كودكان  اين  نيست. 
زندان بايد آنها را به مراكز نگهداري بهزيستي بسپارد تا به مدرسه بروند. بنا 
برگفته يكي از مادرها، بعد از انتقال  پسرش به مركز نگهداري شبانه روزي 
بهزيستي، كودك نتوانسته بود خود را با فضاي جديد هماهنگ نمايد و بعد 
از دو روز گريه و پرخاش و ناسازگاري باالخره روز سوم فرار كرده و شب 
بعلت  پنجم  شب  و  خيابان  كنار  را  چهارم  شب  بود،  خوابيده  پارك  در  را 

دزديدن پفك از جلوي يك مغازه توسط كالنتري دستگير شده بود. 
و  زندان ها  محترم  مديركل  كه  بود  سال 1387  پاييز  روزهاي  از  يكي     
همكارانشان براي آشنا شدن با فعاليت هاي بنياد كودك اروميه در دفتر 
بنياد حضور يافتند و به درخواست آقاي باقري (مدير كل محترم زندان هاى 
اروميه) و تاكيد ايشان براي كمك به بچه ها و همكاري با بنياد كودك، از 
بند زنان ديداري انجام شد. شايد تصور از زندان زنان اروميه، ساختماني 
سيماني و كثيف با ديوارهايى كه از آن آب مي چكد بود، ولي خوشبختانه 
آنجا محيطي تميز و مرتب با مسئولي مهربان بنام خانم 
گفت:  زندانى  مادران  بچه ها ي  مورد  در  او  بود  بخشي 
حضور بي گناه اين فرشته هاي كوچولو او را ناراحت مي 
كند. بسياري از مادرها هيچ پولي براي خريدن ضرورت 
هاي مورد نياز بچه ها ندارند و حتي شير خشك و پوشك  
كافي  نمى توانند براي كودكشان تهيه كنند. كمك هاى 
زندان به اين مادران نيز اصًال  كافي نيست. او در مورد 
علي پسر 5 ساله چشم آبي كوچكى كه به محض ديدن 
خانم بخشي به سوى او دويد و خواست  كه بغلش كند 
زندان  در  بوده  يكساله  وقتي  از  علي  كه   داد  توضيح 
را  ساله  يك  وعلي  بوده  تزريقي  معتاد  پدرعلى  است. 
درگير  پدر  با  كار،  اين  بدليل  مادرعلي  بوده!!!!  فروخته 
شده و پدر دراين درگيري كشته شده است. مادر، علي 
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را پس گرفته ولي متهم به قتل و 15 سال زندان شده است. خانواده  هاي 
مادر و پدرعلي  در يكي از روستاهاي آذربايجان غربي زندگي مي كنند و 
بعد از اين واقعه، هرگز به سراغ آنها نيامده اند و آنها را طرد كرده اند. علي  
از  مدت،  اين  درتمام  زندان هستند.  در  هم  با  است كه  سال  مادرش 4  و 
زندان بيرون نرفته اند و مالقاتي هم نداشته اند. البته بعضي از بچه ها خوش 
شانس ترهستند و مدت محدودي را در زندان مى مانند و با آزادي مادر ها 
آزاد مي شوند. گاهگاهي هم عضوي از فاميلشان: عمو، دايي يا اقوامى كه 

دلش براي آنها بسوزد آنها را تا آزادي مادر، نزد خود نگه مي دارند.
   بنياد كودك اروميه با هماهنگي انجمن حمايت از زندانيان اروميه بعد از 
جلسات مشورتي با روانشناسان تصميم گرفت براى سازماندهى مهد كودك، 
از مربي با تجربه و مهربان، سركار خانم نوروز را به همكاري داوطلبانه آن 
دعوت نمايد. در همان روزهاي نخست تصميم گرفته شد بچه ها  براي يك 
اردوي تفريحي يكروزه به  خارج از زندان بروند. همينطوركه اتوبوس در 
حياط  زندان بچه ها را يكي يكي سوار مي كرد براي بچه ها توضيح داده مى 
شد كه به يك اردوي تفريحي يكروزه  در خارج از زندان براى بازي، تفريح 
روي چمن ها، مسابقه و جايزه خواهند رفت. بچه ها و از جمله  علي 5 ساله 
اين  حرف ها را با تعجب گوش مي كردند و حرف هاي محبت آميز مربيان 
برايشان نامفهوم بود. همينطور كه اتوبوس دنده عقب از حياط زندان خارج 
صورتش  طرف   دو  در  را  كوچكش  دست هاي  علي  ميشد،  خيابان  وارد  و 
گذاشته و به شيشه اتوبوس چسبانده بود. با تعجب و با دهان باز رفت و 
آمد ها، ماشين ها و از دحام شهر را نگاه مي كرد. على هرگز شهر را نديده 
بود و نيم ساعتي طول كشيد تا از بهت  درآمد.!!!! بچه ها  تمام روز را  روي 
چمن ها غلت زدند، بازي كردند، دويدند، از بيد مجنون ها آويزان شدند و 

تاب خوردند.
كه،  بود  زياد  آنقدر  نوشابه  به  ها  بچه  اشتياق  شد،  پهن  ناهاركه  سفره    
نظرشان براى انتخاب نوشابه زرد يا سياه مرتباً عوض مي شد. بچه ها نوشابه 
زرد را مى گذاشتند و سياه را برمي داشتند و دوباره منصرف مي شدند، سياه 
همراه   (كه  ساله  شش  دختر  سودا  برمي داشتند.  را  زرد  و  مي گذاشتند  را 
از  بسته  يك  و  غذا   از  وعده  يك  است)  زندان  در  كوچكش  برادر  و  مادر 

خوردني ها را پنهان كرده بود تا براي مادرش ببرد.  
كودك  بنياد  جوان  داوطلبان   و  خوردند  بستني  ظهر  از  بعد  بچه ها      
صورت هاي آنها را نقاشي كردند  عصر كه سوار اتوبوس شده بودند براى 

بازگشت به زندان، همگي به محض سوار شدن از خستگي خوابشان برد. 
   اين روزها بچه ها در مهد كودك « پرندگان مهاجر»  روزي چند ساعت 
در محيطي خارج از فضاي نامناسب بند، آموزش مي بينند، بازي مي كنند 

افغاني  فقير  ى  بچه  دختر  ساله،   5 نرگس  مي خورند.  غذا  و 
كه به همراه مادر و پدربيسوادش كه اخيراً، به هنگام خروج 
مى  زندان  در  بودند  شده  دستگير  تركيه  مرز  از  قانوني  غير 
باشد و مي بايستي تا تعيين تكليف و استرداد به سازمان اتباع 
دارائي  تمام  نرگس  خانواده  بمانند.  اروميه  زندان  در  بيگانه 
ناچيزشان را در افغانستان، كه حدود چهار هزار دالر (چهار 
ميليون تومان ) مي شد را به قاچاقچيان انسان داده بودند تا 
آنها را از اروميه و مرز تركيه به اروپا برسانند. ولي قاچاقچيان، 
نرگس، پدر و مادرش را نزديك مرز رها كرده بودند و همه  
دارايى هاى آنها را هم گرفته بودند. بنا بر گفته ى خانم نوروز 
مربي مهربان مهد، نرگس كودكي ساكت و بسيار گوشه گير 
است، حرف نمي زند و فقط نقاشي مي كشد. نكته قابل توجه 

كيك  فقط  نقاشي هايش،   در  او  كه  بود  اين 
تولد با چند شمع و يا جشن تولد مي كشيد 
كرده  كنجكاو  را  نوروز  خانم  موضوع  اين  و 
بود. آذر ماه 1389 مصادف با عيد قربان، روز 
تولد نرگس بود البته او و مادرش هم از اين 
تصادفاً  نوروز  خانم  و  بودند  خبر  بي  موضوع 
كودك  بنياد  بود.  شده  مسئله  اين  متوجه 
تولد مفصلي براي نرگس گرفت و براي همه 
هم  مهاجر»  كودك «پرندگان  مهد  بچه هاي 
هديه تهيه كرد. رئيس زندان و مسئولين بند 
زنان هم هداياي جداگانه اي به نرگس دادند. 
او، مادرش و همه مادران و كودكان زنداني را 
غرق  شادي و نشاط كردند. امروز چند روزي 
است كه نرگس و خانواده اش به  كشور خود 
برگشته اند ولي مطمئناً، او هرگز اين جشن 
تولد را فراموش نمي كند و خاطره خوبي از 

ايران خواهد داشت .
ساير  كه  است  اين  ديگر  توجه  قابل  نكته    
را  كوچكشان  بچه هاي  كه  زنداني  مادران 
گذاشته اند،  اقوام   نزد  و  زندان  از  دربيرون 
مهاجر  پرندگان   » كودك  مهد  كه  معتقدند 
« شرايط مناسبترى نسبت به مكانى كه در 
مي شوند  نگهداري  آنها  بچه هاي  حاضر  حال 
دارد و مايل هستند كه بچه ها را نزد خودشان  

برگردانند.
  از طرفي بنياد كودك اروميه،  دانش آموزان  
با استعداد و درسخواني را كه مادرانشان در 
زندان بسر مى برند، پدر ندارند ( ويا پدرهم 
زنداني است ) و نياز به كمك دارند را تحت 
كه  بچه ها  اين  است.  داده  قرار  خود  حمايت 
حدوداً بيست نفر هستند، در مقطع راهنمايي 
و دبيرستان  مشغول به تحصيل  مي باشند 
تعدادي از اين كودكان تنها وعده اي ديگر با 
خانواده مادربزرگ و يا عمو زندگي مى كنند. 
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هميار هميشگى بنياد كودك از دلبستگى ها و هميار هميشگى بنياد كودك از دلبستگى ها و 
دغدغه هايش مى گويد:دغدغه هايش مى گويد:

بنياد  با  چگونه  ،شما  جوهرچى   خانم   *
اين  ميان  در  چرا  و  شديد   آشنا  كودك 
را  كودك  بنياد  خيريه،  موسسه  همه 

انتخاب كرديد؟
هم  كودك  بنياد  با  ارتباط  از  قبل  من    
كمك   نيازمند  افراد  به  مختلف  شرايط  در 
ها  مدت  نبود.  مستمر  بطور  اما  مى كردم 
كمكش  كه  فردى  با  داشتم  دوست  كه  بود 
مى كنم ارتباط داشته باشم. تا اينكه سال 86 
بنياد  با  همسرم  همكاران  از  يكى  طريق  از 
كودك آشنا شدم و بعد از آن مجله همياران 
مستعد  هاى  بچه  اينكه  شد.  داده  ما  به 
شناسايى مى شوند و به عنوان تشويق، كمك 
بتوانند  بهترى  شرايط  در  تا  شوند  مى  مالى 
درس بخوانند؛ انگيزه اى خوبى براى من بود 
تا همكارى ام را با بنياد شروع كنم. اين كه 
براى  شود  مى  محملى  هايت  كمك  بدانى 
استعداد،  با  آموز  دانش  يك  خواندن  درس 

خيلى مهم و تاثيرگذار است.
* به نظر شما چه تفاوتى ميان بنياد كودك 

و  ساير موسسات خيريه وجود دارد؟
  اين تفاوت كه بين كفيل و مددجو ارتباط 

مستمر و نزديكى وجود دارد. اينكه فعاليت هاى بنياد براى كودكان است 
و ايجاد انگيزه اى براى درس خواندنشان،  مسئله مهمى ست. من به شخصه 
روى مددجويانم خيلى حساسم و حتى يك دفعه كه يكى از مددجويانم دچار 
افت تحصيلى شده بود، برايش نامه اى نوشتم و گفتم دخترم هستى و برايم 
خيلى عزيز، اما اگر روند درس خواندنت همين طورادامه پيدا كند، كمك هايم 
را قطع مى كنم. درس خواندن بچه هايم خيلى برايم مهم است. وجود اين 
ارتباط مستمر براى بنياد خيريه ويژگى مهمى است. و مهم تر از همه اين ها 
احساس اعتمادى كه بين اعضاى بنياد وجود دارد و خيالت راحت است كه 
كمكت به دست آنكه بايد، مى رسد. يكى ديگر از تفاوت هاى مهم بنيادكودك 
و سايرمؤسسات خيريه ،تفاوت بين پيشگيرى و درمان است و به اعتقاد من 
بنياد كودك نقش مهمى در پيشگيرى دارد و كمك مى كند تا كودكان و 

نوجوانان ما آينده ى روشن تر و مناسبترى داشته باشند .

* همانطور كه مى دانيد بنياد كودك اين امكان را فراهم كرده تا همه 
كفيالن مددجويان تحت حمايت خود را ببينند، آيا شما مددجويان 

خود را ديده ايد؟
  به جز يكى از مددجويانم كه به تازگى كفيل او شدم همه مددجويان را 

ديده ام. اغلب در سن نوجوانى اند و دوران دبيرستان خود را مى گذرانند.

* آيا تا به حال مددجوى شما از شما خواسته اى داشته كه نتوانسته 
باشيد انجام دهيد؟

  هيچ وقت. اين بچه ها آنقدر مناعت طبع دارند كه تا به حال خواسته غير 
منطقى نداشته اند. 

يا  داشته  تاثيرى  هم  شما  زندگى  در  كودكان  اين  سرپرستى  آيا   *
خير؟

 براى كسى كه در زندگى اش دغدغه اى دارداين كمك ها قطعا تاثيرگذار 
است. بخش مهمى از كمك خودت هستى؛ اينكه با اين ارتباط، روحت را 

پااليش مى كنى و در تو، حس آرامشى ايجاد مى شود. 

و  نيازمند  كودكان  زندگى  در  توانند  مى  چقدر  ها   NGO اساسا   *
آينده سرزمينشان موثر باشند؟

اتفاقا در جامعه ما كه نهاد هاى دولتى نمى توانند و يا شرايطش را ندارند، 
فرهنگى.  كمك هاى  مخصوصا  است.  موثر  بسيار  ها   NGO فعاليت  قطعا 
بسازيد  كتابخانه  آن  براى  و  مدرسه  روستايى  براى  وقتى  كنيد  فكر  شما 
كتاب  بچه هايم  براى  من  كه  بارى  يك  بود.  نخواهد  تاثير  بدون  مطمئنا 
فرستادم ، فكر مى كردم شايد نخوانند، اما خود بچه ها به من گفتند كه 
همه كتاب ها را خوانده اند. فعاليت هايى از اين قبيل براى جامعه ما قطعا 
موثر است و آينده بچه ها را تحت تاثير قرار مى دهد.  مثال يكى از بچه هاى 
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من كه اهل اروميه است، براى يكى از درس هايش احتياج به كتاب كمك 
آموزشى داشت، كتاب را برايش تهيه كردم و فرستادم. بعد از مدتى گفت 
كه با دوستانش دور هم جمع شده اند و كتاب را خوانده اند و آن كتاب چقدر 
بهشان كمك كرده. خب مطمئنا من از وجود اين بچه ها بى خبر بودم ، 
اين تالش بنياد كودك است كه مى روند و اين بچه ها را شناسايى مى كنند. 

 * فكر مى كنيد كه بنياد كودك به عنوان يك موسسه خيريه مردم 
نهاد بهتر است چه خدمات ديگرى داشته باشند؟

كنم  مى  فكر  اما  بوده.  خوب  خيلى  هم  جا  همين  تا  بنياد  فعاليت هاى   
پتانسيل بنياد بسيار بيشتر از اين است، شايد بخشى از اين كمبود ها به 
دليل مسائل مالى باشد، اما بيشتر نيازمند توجهات مديريتى است. بنياد 
كودك بايد بيشتر از اين و با روش هايى موثرتر از معرفى شفاهى و زبان به 

زبان به مردم معرفى شود.

 * ترجيح مى دهيد كمك هايتان به شكل باشد؟
در وهله اول ترجيح مى دهم كمكهايم شكل صدقه نداشته باشد و در جهت 
آنقدر  جامعه  در  اما  بدهم.  ياد  ماهيگيرى  معروف  قول  به  كه  باشد  اين 
اما  است.  زياد  بخواهد  دلتان  تا  موردى  كمك هاى  كه  دارد  وجود  نيازمند 
فرد  كه  كنيم  كمك  اينكه  كنم.  كمك   دار  جهت  كه  است  اين  ترجيحم 
زندگيش را پيدا كند، تحصيلش را ادامه دهد، كار پيدا كند. نه اينكه بشود 

مستمرى بگير.   

* و اما بنياد كودك در يك جمله :
« بنياد مركزى ست كه به آن اعتماد كردم و كمك هاى من را در جهت 

درستش هزينه مى كند.»

چشمان زهرا دوبارهچشمان زهرا دوباره
 مى خندد... مى خندد...

عمل جراحى چشمان زهرا يكى از مددجويان 
كفيل  هميارى  با  داراب  ساكن  كودك  بنياد 
مهربانش، با موفقيت انجام شد و او توانست 
هميارش را كه از سوئد به ايران آمده بود با 

چشمانى سالم ببيند.
بيمارى  بروز  ابتداى  ازهمان  زهرا  مادر  پدرو 
تمام  و  بودند  او  درمان  دنبال  به  دخترشان 
اين  هزينه هاى  تامين  براى  را  خود  تالش 
خانواده  با  بودند.زهرا  بسته  به  كار  بيمارى 
نزديكى  در  روستايى  در  خود  نفرى  پنج 
داراب زندگى مى كند.تنها دارايى اين خانواده 
بسيارنيازمند فقط يك گاو بود كه پدر زهرا 
چشمان  درمان  هزينه ى  تامين  براى  را  آن 
دخترش فروخت تا براى درمان وى به شيراز 
سفر كنند.پيشتر پزشكان گفته بودند چشمان 
زهرا نياز به عمل جراحى دارد . عمل جراحى 
چشمان  تنها  نه  متاسفانه  اما  گرفت  صورت 
ديد. بيشترى  آسيب  بلكه  نشد  درمان  زهرا 

رفت  دنيا  از  پدرش  زهرا  ناموفق  ازعمل  بعد 
درمان  كه  بود  حالى  در  دردناك  واقعه  .اين 
به  خانواده  بود.  تمام  نا  هنوز  زهرا  چشمان 
سختى به زندگى خود ادامه مى دادند تا زهرا 
به بنياد كودك  معرفى شد و به واسطه يك 
نيكوكار ايرانى ساكن سوئد به نام آقاى بهروز 
بحرانى مورد حمايت قرار گرفت.اين نيكوكار 
مهربان هزينه جراحى دوباره زهرا را 
بارى  عمل  اين  انجام  با  و  پذيرفت 
زهرا  چشمان  به  سالمت  ديگر 
بازگشت.آقاى بحرانى در سفرى كه 
به ايران داشت عازم داراب شد و با 
دختر خوانده اش كه اكنون سالمتى 
اش با يارى دستان مهرمند او دوباره  

به دست آمده بود ديدار كرد.



32

تحصيل ، حق طبيعى همه بچه ها ... تحصيل ، حق طبيعى همه بچه ها ... 
آنچنان كه مادر مريم از پدر و مادر بودن فقط از پس خرج و مخارج بسيار 
ضرورى زندگى بر مى آمد. «با روزى 16 ساعت كار كردن باز هم از عهده كرايه 
خانه و قسط وسايل و خرج خوراك و پوشاكمان بر نمى آمدم و شب ها كه به 
خانه مى رسيدم از مريم مى خواستم زودتر بخوابد تا بتوانم لباس هاى بيشترى 

را بسته بندى كنم. به اين اميد كه پول بيشترى دستمان را بگيرد.»

مريم  نمى چرخد.  شكل  يك  به  هميشه  روزگار  چرخ  قديمى ها  به قول  اما 
خانواده  اقتصادى  وضعيت  از  كم و بيش  كه  معلمشان  و  شد  مدرسه  وارد 
براى  پر تالش  و  شاداب  را  كوچك  دختر  اين  همچنان  و  بود  مطلع  مريم 
درس خواندن مى ديد، او را به يك موسسه حمايتى غير دولتى به اسم بنياد 
كودك معرفى كرد. چند روز بعد خانمى جوان به مدرسه مريم آمد تا او را 

از نزديك ببيند و بعد از انجام تحقيقات اوليه با مادر مريم تماس گرفت.

بنياد كودك يك موسسه غير دولتى، غير انتفاعى و غير سياسى است كه در 
حال حاضر مريم و نزديك به 4000 دانش آموز مستعد ديگر از 24 استان 
كشور عضو آن هستند و با تكيه بر خدمات آن تحصيل خود را پى مى گيرند.

تا  مى كنند  تاكيد  آن  بودن  غير سياسى  بر  مدام  هم  بنياد  مسئوالن  همه 
با  كه  موسسه اى  «در  مى گويد:  ايران  كودك  بنياد  عامل  مدير  كه  جايى 

بعد  دو   تا  صبح  از  مى كردم.  كار  «سه شيفت 
از ظهر در يك مسافرخانه و از3 تا 9 شب در 
جاى ديگرى مشغول بودم. شب ها از ساعت 
10 تازه در خانه لباس بسته بندى مى كردم تا 

بتوانم خرج خودم و دخترم را بدهم.» 

اينها را مادر مريم كوچولو مى گويد. زن جوانى 
لبانش  روى  از  اى   لحظه  حتى  لبخند  كه 
محو نمى شود؛ حتى زمانى كه درباره پستى و 
بلندى هاى زندگى و مشكالتش حرف مى زند.

بچه هاى  همه  مثل  و  است  ساله   7 مريم 
كه  لق شده اى  دندان  شر  از  بتازگى  ساله   7
حسابى كالفه اش كرده بود راحت شده است. 

او امسال كالس اول دبستان است.

مسير خانه شان كه در محله جواديه تهران است تا 
مدرسه كمى دور است و بايد با اتوبوس به مدرسه 
برود اما راه مدرسه او را خسته نمى كند. «من هر 

شب مشق هام رو مى نويسم، 
از همه هم جلوترم. خيلى از 
الفبا رو بلدم. رياضيمم خيلى 

خوبه.»

كه  كارمندى  مثل  مريم 
باشد  رفته  استخدام  براى 
تعريف  توانايى هايش  از 
يك  با  ريز ريز  و  مى كند 
دهانش  در  كم  دندان 
سال   2 تنها  او  مى خندد. 
و  او  پدرش  كه  داشت 

مادرش را ترك كرد.

خودش  با  مريم  مادر 
كه  بود  خورده  سوگند 
تا  بكند  را  تالشش  همه 
باشد  پدر  هم  مريم  براى 
و هم مادر، اما پايبندى به 
اين سوگند كار سختى بود. 
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بدون  را  خيريه  كارهاى  نمى توان  اصال  باشد  همراه  سياسى  وابستگى هاى 
حاشيه انجام داد.»

مادر مريم مى گويد: «بعد از اولين تماس بنياد با من، قرار شد من با آنها 
تماس بگيرم ولى من اين كار را نكردم. پيش خودم فكر مى كردم نمى خواهم 

آبروريزى شود و يا مريم احساس كند كه از ديگران صدقه مى گيريم.»

او در همين فكر و خيال ها بود كه مددكاران بنياد دوباره تماس گرفتند و 
در پاسخ به اين دغدغه درست و منطقى مادر مريم خيالش را آسوده كردند 

كه «هيچ صدقه اى در كار نيست.»

مريم  مادر  دغدغه  درباره  تهران  در  كودك  بنياد  شعبه  مدير  اسماعيلى 
مى گويد: «در مجموع همه اين فعاليت ها به اين دليل است كه بنياد كودك 
يك هدف را سر لوحه كار خود قرار داده و آن اينكه:«هيچ دانش آموز با 
استعدادى در ايران نبايد به علت فقر و مشكالت مالى از تحصيل محروم 
بماند.» و البته كه برنامه ريزى دقيق بر روى همين هدف مشخص، باعث 

شده كه اين بنياد بتواند دراين راه گام هاى موثرى را بردارد.»

اگر چه اين هدف باعث شده بنياد نتواند به كودكانى كه اصال وارد سيستم 
آموزش و پرورش نشده اند، مانند كودكان كار و خيابان خدماتى ارائه كند. اما 
مديرعامل بنياد كودك در اين رابطه مى گويد: «بنياد كودك فقط مى خواهد 
به كودكان درسخوان، اما بى بضاعت كمك كند تا بدون دغدغه درس بخوانند 
و حمايت از كودكان كار و خيابان كه مطلقا از تحصيل محروم هستند و يا 
حمايت از كودكانى كه هيچ وقت به مدرسه راه نيافته اند را به عهده همكارانمان 

در ديگر NGOها گذاشته ايم.»
دغدغه  كه  چيزى  همان  البته 
آبرو  حفظ  يعنى  بود  مريم  مادر 
كه  شده  باعث  هم  كرامت شان  و 
مديريت بنياد حاضر نشود صندوق 
هايى را براى كمك به كودكان در 
مى گويد:  ايرانشاهى  بگيرد.  نظر 
«من نمى خواهم كسى به بچه هاى 
بنياد صدقه بدهد. االن هم همه 
كفيالن بنياد حمايت خود را حتى 
اگر ماهيانه 30 هزار تومان باشد، 
از بهترين قسمت درآمدهايشان و 
براى يك كار بسيار بزرگ و خوب 

در نظر مى گيرند.»

مادرمريم روزى كه مددكار مريم 
با او تماس گرفته بود را خوب به 
خاطر دارد: «به من گفتند: مريم 
براى  و  است  استعدادى  با  دختر 
محسوب  سرمايه  يك  كشورمان 
مى شود و نبايد مشكالت مالى او 
ما  كه  كارى  بياندازد.  درس  از  را 
نيست،  شما  به  كمك  مى كنيم 
عنوان  به  مريم  به  كردن  خدمت 
كه  است  استعداد  با  دختر  يك 

مستحق درس خواندن در شرايط بهترى است.»

بعد از اين مكالمه بود كه خيال مادر مريم آسوده 
شد و مريم به عضويت بنياد كودك درآمد.

مدرسه  در  معلمش  واسطه  به  مريم  چه  اگر 
بنياد  اين  اما  شد،  معرفى  كودك  بنياد  به 
عالوه بر كمك گرفتن از اولياى امين مراكز 
آموزش و پروش براى شناسايى مدد جويان از 
اطالعات افراد معتمد و خير انديش محلى هم 

استفاده مى كند.

پسر  پيش  سال  كه 13  بود  روش  همين  به 
دور افتاده  روستاهاى  از  يكى  در  نابينايى 
بنياد  عضويت  به  و  شد  شناسايى  كشور 
نابينا  پسر  همين  حاال  و  درآمد.  كودك 
دانشجوى كارشناسى ارشد در يكى از بهترين 

دانشگاههاى ايران است.

مريم كه مثل همه بچه ها قوه تقليد خوبى هم 
دارد شبيه مادرش به صندلى تكيه مى زند و 
درباره عضويتش در بنياد كودك مى گويد:« 
االن سه تا كفيل دارم كه دو تاشون خاله غزل 
و خاله شادى  و يكيشون رو هم نمى شناسم و 
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فقط مى دونم دبى زندگى مى كنه. هر چيزى 
براشون  باشم  داشته  الزم  مدرسه ام  براى  كه 
برام  اونها  و  مى نويسم  نامه  مامانم  كمك  با 
نامه ها  همين  نوشتن  مى دن.  بهم  و  مى خرن 

هم باعث شده خيلى ديكته ام خوب بشه.»

آنچه مريم از آن با عنوان كفيل ياد مى كند 
عالقه مند  كه  هستند  كسانى  همان  واقع  در 
به يارى رساندن به كودكان با استعداد ايرانى 
هستند و با بنياد كودك رابطه برقرار مى كنند. 
اين افراد پس از پر كردن فرم پذيرش در اين 
با  را  خود  خوانده  فرزند  مى توانند   NGO
توجه به جنسيت، وضعيت جسمى، محدوده 
سنى، شرايط خانوادگى، رتبه درسى و محل 

سكونت او انتخاب كنند.

همين  به  همگى  هم  مريم  كفيالن  واقع  در 
كفيلى  حتى  شده اند.  متصل  مريم  به  ترتيب 
كه در دبى بود. چرا كه اين بنياد عالوه بر 15 
شعبه اى كه در استان هاى مختلف دارد، كفيالن 

ايرانى خارج از كشور را هم جذب مى كند.

كه  مى گويد  كودك  بنياد  عامل  مدير  البته 
كفيالن،  درصد   70 كنون  تا  اينكه  على رغم 
ايرانيان خارج از كشور بودند، در حال حاضر 
بنياد مايل است كمك هاى مردمى را بيشتر 
اين  در  البته  كه  كند.  جذب  كشور  داخل  از 
از  بسيارى  هم اكنون  و  بوده  موفق  هم  كار 
هنرمندان و ورزشكاران شاخص كشورمان در 

زمره كفيالن اين بنياد قرار دارند.

پول  اى   موسسه  چنين  در  كه  است  واضح 
نقد زيادى وارد بنياد مى شود و اين سوال را 
به وجود مى آورد كه چگونه فعاليت هاى مالى 
بنياد كودك مورد حسابرسى قرار مى گيرد؟ 

مدير عامل بنياد كودك مى گويد: حساب هاى مالى بنياد كودك هر سال 
و  بررسى  خورده)  قسم  (حسابرسان  رسمى  حسابرسى  موسسات  توسط 
ارزيابى مى شود و در عين حال  همه گردش هاى مالى بنياد هم براى كفيالن 
 www .childf .org اين بنياد بر روى سايت بنياد كودك به آدرس    
قابل مشاهده است و البته افراد مى توانند از طريق تماس با دفتر مركزى 

اطالعات مورد نياز خود را دريافت كنند.

آموزش  و  روحى  كمك هاى  را  كودك  بنياد  اهداف  از  ديگر  يكى  وى 
خانواده ها مى داند. او به كالس ها و جلسه هاى ماهيانه بنياد در شعبه هاى 
مختلف اشاره مى كند و مى گويد: در اين جلسات بنياد كودك سعى مى كند 
مهارت هاى زندگى، روان شناسى كودك و راههاى موفقيت را به خانواده ها 
بشناساند و در كنار اين اگر خانواده اى مشكل جدى روحى يا عاطفى داشته 

باشد به صورت ويژه به آنها كمك مى كند.

مريم به بلوز سفيد و شلوار آبى و گيره هاى ريزى كه به موهايش زده اشاره 
مى كند و مى گويد: «يك بار نقاشى خودم را هم كشيدم و آن را براى كفيلم 

در دبى فرستادم كه مرا ببيند.»

البته مريم خاله غزلش را ديده و به او گفته همه وسايلى كه برايش خريده 
است به دستش رسيده. او به خاله غزلش گفته كه ديگر برايش مداد رنگى 
و مداد شمعى و ماژيك نخرد چون به اندازه كافى دارد و الزم نيست كه 

خاله هايش پول بيشترى را براى اين چيزها خرج كنند.

حتى  من  مى رفت  كودك  مهد  به  مريم  كه  مى گويد: «وقتى  مريم  مادر   
به راحتى نمى توانستم برايش دفتر نقاشى بخرم و مدام به او مى گفتم در 
مصرف كاغذ دفتر هايش صرفه جويى كند اما االن همه كشوهاى كمدش پر 
است از لوازم التحرير. آنقدر كه فكر كنم الزم نيست حتى ديگر برايش تا 

كالس پنجم وسيله تحرير جديدى بخرم.
مى پرسيم  او  از  كه  زمانى  اما  مى داند  چيزها  خيلى  كمش  سن  با  مريم 
به  اصال  كه  مى گويد  چيزى  و  مى زند  برقى  چشمانش  چيست،  آرزويش 
سنش نمى خورد. اين آرزو فقط از كسى بر مى آيد كه فكر كردن و محبت 
خيلى  دارد  دوست  مى گويد  او  باشد.  آموخته  خوب  را  ديگران  به  كردن 
درس بخواند تا به دانشگاه برود و بعد كار خيلى خوبى پيدا كند تا بتواند 

كفيل بچه هايى مثل خودش بشود و دينش را به بنياد كودك ادا كند. 
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خشمى كه مهار نشد و قلب كوچكى كه بخشيد...خشمى كه مهار نشد و قلب كوچكى كه بخشيد...
شايد بارها در صفحه ى حوادث روزنامه ،  حادثه هاي تلخي خوانده و يا از ديگران شنيده باشيم كه مدتي ذهن ما را به خود 
مشغول ساخته و ما را غمگين كند اما به راستى  چند بار بعد از مطلع شدن از اين خبرها به بازماندگاني فكر مي كنيم كه 

بي پناه شده اند...
سميرا يكى از بازماندگان آن حوادث است كه سالهاست تحت حمايت بنياد كودك است .

خانواده سميرا از ابتدا وضعيت به سامانى نداشتند. اعتياد پدر و مشكالت ديگرى كه داشت او را به جايى رساند كه سميراى 
5 ساله و همسرباردارش را رها كرد.

پس از تولد برادر سميرا مادر مجبور شد به خانة پدري خود بازگردد.
اما وضعيت بد مالى خانواده پدرى سميرا به وضعيت نامناسب خانواده اش دامن زد و آنها  هيچ حامى نداشتند.

پدر بزرگ و مادر بزرگ پير سميرا كه هيچ درآمدي نداشتند تحت تكفل پسر خود بودند كه او نيز كارگر ساده اي بود و درآمد اندكي 
داشت.

حال كه خانوادة سميرا هم به جمع خانوادة پدربزرگ پيوسته شده بودند درآمد دايي پاسخ گو نبوده و مشكالت و درگيريهاي 
آنها هر روز بيشتر مي شد مادر هم كه تازه فرزندش متولد شده بود قادر به كار كردن نبود تا از فشار مشكالت بكاهد.

به دليل اختالفات مادر سميرا و دايي او، هر روز در منزل آنها جر و بحث و درگيري بود .زمانى كه سميرا هفت ساله و برادرش 
يكساله بود در پى مشاجره دايى سميرا ناگهان از شدت خشم به طرف مادر حمله ور شده و او را به قتل مى رساند و متوارى 

مى شود.در نتيجه اين دوكودك بى گناه هم مادر خود را و هم حامى مالى خانواده را از دست دادند.

پدربزرگ و مادربزرگ آنها كه نمي توانستند از عهدة مخارج بچه ها برآيند سميرا را پيش خود نگه داشتند و برادرش را به 
بهزيستي فرستادند.

پس از گذشت 4 سال از فوت مادر، پدرآنها بازگشت و حامد را از بهزيستي تحويل گرفت،  اما به دليل شباهت ظاهري سميرا 
با مادرش حتي  حاضر نشد يك بار دختر خود را ببيند و او را پدرانه در آغوش بگيرد.

حامد 5 ساله به همراه پدر و نامادري اش زندگي جديدى را آغاز كرد اما به دليل بدرفتاري با او، حامد سر ناسازگاري گذاشت 
و پدرش دوباره او را جلوي در منزل پدربزرگ رها كرد و بدون هيچ نشاني رفت.

پدربزرگ او اين بار هم به ناچار حامد را به بهزيستي فرستاد.

پس از سال ها متواري شدن دايي ، كه در واقع تنها حامي پدربزرگ و مادربزرگ بود پليس موفق شد او را دستگير كند و پس 
از مدتي او با رضايت سميرا از زندان آزاد شد و اكنون دوباره از پدر و مادرش و نيز سميرا حمايت مي كند. 

در تمام اين سال ها سميرا تنها با حمايت بنياد كودك توانست به زندگي اش ادامه دهد هر چند اين دخترك معصوم هنوز 
هم نياز به حمايت بيشتري دارد تا بتواند ادامه تحصيل بدهد و گذشتة تاريك و تلخش را فراموش كند.

 اميدواريم سميرا بتواند با حمايت مهرورزان بنياد كودك زندگي شادي را براي خود رقم بزند.
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  مهر بى پايانمهر بى پايان
مهسا از مددجويان با استعداد خانواده ى بزرگ بنياد كودك است.پدر او سالها پيش به دليل ناماليمات روزگارو بى دقتى در 
سرمايه گذارى دچار ورشكستگى شد و بدهى هاى زيادى به جاى گذاشت و از آن روزگار بود كه كم كم كانون گرم خانواده 
از هم گسست پدر نيز در اين شرايط به اعتياد روى آورد و مشكلى را به مشكالت خانواده افزود .هرروز زندگى سخت تراز روز 
قبل مى شد و اين مهسا بود كه نمى توانست باور كند طوفان حوادث، كانون خانواده اش را از هم پاشيده است  و روز به روز 
غمگين وغمگين تر مى شد .پدر كه ديگر اين شرايط را تاب نمى آورد مدتى خانواده را رها نمود و مادر تصميم گرفت از او 
جدا شود .جدايى پدر و مادرتاثير بدى بر روحيه مهسا كه نوجوانى بيش نبود گذاشت اوكه ديگر طاقت اين همه مشكالت را 

نداشت  افسرده و گوشه گير شد .

مشكالت خانواده غير قابل تحمل بود طلبكارانى كه طلب خود را مى خواستند و خانواده اى كه حتى ديگر سرپناهى براى 
ادامه زندگى نداشت .مادر مهسا براى گذران زندگى خياطى مى كرد اما درآمد حاصل از اين كار حتى پاسخ گوى نيازهاى 
اوليه ايشان هم نبود انگار زندگى سرآن نداشت كه روى خوش به اين مادر رنجديده و اين نوجوان غمگين نشان دهد تا اينكه 

در اين روزهاى سخت مهسا به خانواده ى بنيادكودك پيوست . انگار قرار بود زندگى روى ديگرى به مهسا نشان دهد 

 آقاى منوچهر محمدى يكى از كفيالن مهربان ايرانى ساكن دبى كفالت مهسا را برعهده گرفت و برآن شد تا به بى سروسامانى 
زندگى اين كودك سامانى دوباره بخشد .آقاى محمدى براى مهسا ى كوچك فرشته اى بود كه به يارى دستان بى پناهش 
آمده بود  او عالوه بر حمايت مالى مهسا برا ى اينكه او در اين شرايط سخت از تحصيل باز نماند مبلغ قابل توجهى  به خانواده 
اهدا كرد  تا بتوانند براى خود سرپناهى فراهم كنند هرچند كمى ازبار زندگى از روى دوش مادر مهسا برداشته شده بود و 
مهسا هم در شرايط بهترى مى توانست درس بخواند اما هنوزهم رنج جدايى پدرو مادرش با او بود و مى شد در نگاه كودكانه 

اش  اين غم بزرگ را ديد.

پدر هم كه متوجه اشتباهات خود شده بود توانست اعتيادش را ترك كند و تمايل داشت به كانون خانواده برگردد اما نه توان 
باز پرداخت بدهى هايش را داشت و نه شرايطى داشت تا بتواند كارى بيابد و حداقل نيازهاى معيشتى خانواده اش را فراهم 

كند .

با زهم آقاى محمدى كه مهسا را مانند فرزندش 
مى داند با پرداخت بدهى هاى پدر اين زنجير 
گسسته را دوباره پيوند زد و شادى و نشاط از 
دست رفته مهسا را به او باز گرداند .حتى ايشان 
شرايطى فراهم نمود كه پدر مهسا كارى بيابد تا 

ديگر شرمنده ى همسرو فرزندش نباشد.

اكنون مهسا پدرو مادرش را دركنار خود دارد 
و خوشحال است كه هميارى مهربان دارد كه 

در همه روزهاى سخت در كنار او بوده است .
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خوش قلبى كافى نيست؛ خوش قلبى كافى نيست؛ 
كار خير، روشمندى مى خواهد.كار خير، روشمندى مى خواهد.
گفت و گو با زوجى كه 16 سال هميار و همراه بنياد كودك بوده اند

16 سال پيش، يك زوج موفق براى فرصت مطالعاتى به آمريكا سفر كردند. 
در اين سفر با گروهى آشنا شدند كه درباره حمايت از كودكان محروم اما با 
استعداد، سخن ميگفتند و بحث بر سر حمايت از اين كودكان براى تحصيل 
و آموزش بود. اين زوج نيكوكار همراه اين مؤسسه نو پا شدند و از 16 سال 

پيش هميار آن ماندند.

مؤمنى،  خانم  و  شريف  صنعتى  دانشگاه  مديريت  استاد  مشايخى  دكتر 
همسرش يكى از قديمى ترين مددكاران بنياد كودك است.

بنياد  به  توان  حد  تا  داشتم  دوست  هميشه  ميگويد: «من  مشايخى  دكتر 
كودك كمك كنم اما چون محدوديت زماني دارم از اينكه همسرم مددكارى 
بنياد كودك را به عهده گرفت بسيار خوشحال شدم.» او اضافه ميكند كه 
بنياد كودك به خاطر نظم و ساز و كار دقيق و منظمى كه دارد مورد اعتماد 

او قرار گرفته است.

بنياد  با  مددكار  عنوان  به  سال   16 دل  و  جان  با  كه  هم  مؤمنى  خانم 
كودك همراه بوده است، از خاطرات خوب خود به عنوان مددكار ميگويد. 
او ميگويد براى اينكه بتواند مددكار بهترى باشد هميشه كتاب ميخواند و 
سعى ميكرد مراقب سالمتى و آرامش خود باشد تا بتواند بهترين راهكارها را 
براى كمك به بچه ها انتخاب كند. گفتگوى ما با اين زوج موفق و نيكوكار 

را در پى مى خوانيد.

* آشنايى و همكارى16 ساله شما با بنياد كودك چه طور آغاز شد؟ 
سال 1995 در آمريكا به واسطه يكى از دوستانمان با بنياد آشنا شديم و 
متوجه شديم فعاليتهاي جالب و انسانى در اين بنياد انجام مى شود. ما به 
اين نتيجه رسيديم كه بچه هايى كه ممكن است به خاطر شرايط بد فرهنگى 
و اقتصادى دچار لغزش شوند با اين كار بنياد مى توانند تحصيل كنند و 
برگشتيم،  كه  ايران  به  باشند.  كشور  سازان  آينده  از  و  برسند  موفقيت  به 
بنياد كودك دفتر و تشكيالتى در كشور نداشت. با آقاي ايرانشاهي تماس 
گرفتيم و اعالم كرديم آماده هستيم در خدمت بنياد باشيم و از آن زمان، 

كارمان را شروع كرديم.

* شما مددكار چند مددجو بوديد؟
من طى اين 16 سال، مددكار بيش از 80 مددجو بودم كه تقريباً با بيشتر 

آنها هنوز در ارتباطم.

بين  از  و  كرديد  اعتماد  مؤسسه  اين  به  چطور  شما   ، دكتر  آقاى   *

بود  آمريكا  در  كه  فراوانى  خيريه  مراكز 
جذب بنياد كودك شديد؟

در اعتماد سازى براى يك مؤسسه دو عامل 
مثل  اخالقى  هاى  ويژگى  اول  است.  دخيل 
تعهد، صداقت و مسئوليت پذيرى افرادى كه 
هم  بعد  و  هستند  كار  به  مشغول  آنجا  در 
سيستم و روشى كه مؤسسه براى كار خود 
بر مى گزيند و البته به نظر من مسأله دوم بسيار 
مهم است چرا كه خيريه هاى زيادى هستند 
كه آدمهاى بسيار خوش قلب و خوبى در آن 
فعاليت مى كنند اما چون سيستم مشخصى 
ندارند، به جايى نمى رسند در حالى كه در 
كه  شده  باعث  روشمندى  اين  كودك  بنياد 
منابع هدر نرود و به طور مؤثر و ثمر بخش 

مصرف شود.

* خانم مؤمنى نظر شما درباره سيستِم 
كارى بنياد چيست؟

بسيار  بنياد  روشمندى  و  نظم  من  نظر  به 
تحت  كه  اى  بچه  هر  كه  چرا  است.  عالى 
پرونده  گيرد،  مى  قرار  كودك  بنياد  پوشش 
و  او  تحصيلى  پيشرفت  و  دارد  مشخصى 
نزديك  از  روحياش،  و  خانوادگى  وضعيت 
توسط مددكارانش پيگيرى مى شود و نتيجه 
پيگيريها به اطالع كفيل مى رسد. در ضمن 
از نزديك متوجه شده ام كه نظام حسابرسي 

بنياد، چقدر دقيق است.

هم  حدى  تا  حسابرسى  و  نظم  اين   *
در  كار  روشهاي  و  ها  رويه  مديون 
است.  آن  كامپيوترى  سيستم  و  بنياد 
سيستم  اين  ارتقا  در  شما  دكتر  آقاى 
كمك  كودك  بنياد  به  كامپيوترى 

كرديد، درست است؟
بله . در اوايل كار دانشجويان و همكاراني را 
براي پايه ريزي سيستم كامپيوتري به بنياد 
كامپيوتري  سيستمهاي  البته  كردم.  معرفي 
بسيار توسعه  با عالقه و همت مسئوالن بعداً 
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كامپيوترى  نظام  يك  حاضر  حال  در  يافت. 
بنياد  در  اطالعات  پردازش  و  نگهدارى  براى 
وجود دارد كه همه داده ها را شفاف و طبقه 
همين  كند.  مى  دسترسى  قابل  و  بندى 
به  منجر  اطالعات  پردازِش  دقيِق  سيستم 
جلب اعتماد همراهان بنياد كودك مى شود.

* شما با توجه به اينكه همسرتان مددكار 
بنياد كودك بودهاند با ساز و كار انتخاب 
مددكارى  فعاليتهاى  و  آموزان  دانش 
نظرتان  داريد.  آشنايى  هم  كودك  بنياد 
انتخاب  پيرامون  فعاليتهاى  به  راجع 

مددجويان چيست؟
بنياد كودك، دانش آموزان با استعداد را براى 
حمايت انتخاب ميكند و در اين بين مددكار، 
پل ارتباطى بسيار مهمى بين كودك، بنياد و 
كفيل است. اما براي حمايت از اين كودكان، 
فقط نبايد به پول دادن به آنها فكر كرد. اين 
عزت  و  راهنمايى  احترام،  توجه،  به  ها  بچه 
نفس احتياج دارند. بايد كسى باشد كه عالوه 
امور مربوط به  آنها ديگر  رساندن پول به  بر 
آنها را هم پيگيرى كند تا هيچ عاملى منجر 
كه  كاريست  اين  نشود.  او  تحصيلى  افت  به 
به  دليل  همين  به  ميدهد.  انجام  مددكار 
پيدا  بنياد،  كار  كليدى  حوزه  يك  من  نظر 
كردن سيستماتيك مددكارانى است كه به اين 
حوزه كارى عالقه مند هستند و با آگاهى به 
مشاركت در اين امر مى پردازند. در واقع به 
نظرم بنياد كودك بايد همانقدر كه براى پيدا 
كردن كفيل، تالش و اطالع رسانى مى كند، 

درباره مددكار هم اين كار را انجام دهد.

كه  حال  مومنى  خانم   *
رسيد  مددكارى  به  بحث 
براى ما بگوييد كه 16 سال 
كودك  بنياد  در  مددكارى 
بوده  اى  تجربه  چگونه 

است؟
در  من  كه  بگويم  همينقدر 
كه  بود  ممكن  سال   16 اين 
و  ناراحت  اتفاقات  خيلى  از 
در  هرگز  اما  بشوم  خسته 
براى  ام  مددكارى  كار  طول 
بنياد كودك احساس خستگى 
مثبتي  انرژي  برعكس،  نكردم. 
كه از بودن در كنار مددجويان 
ايجاد  برايم  هايشان  خانواده  و 

مي شد موتور متحركه اي بود كه مرا در كارم قويتر مي كرد و در اين راه 
ياري پروردگارم را احساس مي كردم. در ضمن چون بيشتِر مددجويان من 
در جنوب تهران بودند وقتى به اين منطقه شهر ميرفتم و ميديدم كه چقدر 
مردم صميمى و مهربان هستند و حتى مثًال براى پيدا كردن يك آدرس 
با من همراه مى شوند و چقدر با تمام محدوديت هايشان دوست دارند به 

ديگران كمك كنند از آنها درس و انرژى مى گرفتم. 

اين  مشكالت  با  چطور  شما  نيست.  آسانى  شغل  مددكارى  شغل   *
شغل كنار آمديد؟

در واقع من به صورت افتخارى اين كار را انجام مى دادم و تنظيم زمان 
و انرژى دست خودم بود. من سعى مى كردم به تعدادى كه قادر به رفع 
نيازشان هستم مددجو بگيرم. در عين حال همراهى هميشگى و حمايت 
همسرم هم در اين راه موثر بوده است. در واقع من و همسرم هميشه با عشق 
و درك متقابل با هم زندگى كرده ايم و هميشه حامى و همراه همديگر بوده 
ايم كه اين موضوع مشكالت را براى هر دوى ما آسان تر مى كند. عالوه 
بر اين، من فعاليتهاى زيادى را در كنار كار، انجام مى دهم.  مثال كتاب 
صميمي  ارتباطات  و  دوستان  و  ميروم  زياد  سفر  ميبينم،  فيلم   ، ميخوانم 
زيادي در اجتماع دارم كه به نظرم همه اينها هم در تحمل سختى ها و هم 
كمك به مددجويان مثمرثمر است. به نظرم مددكاِر خوب، مددكارى است 
كه از سالمت روحى و جسمى برخوردار باشد و اين فقط به وسيله فعاليت 

هايى است كه در حاشيه كار انجام مى شود .

مددكارى  شغل  وقت  هيچ  چطور؟  شما  دكترمشايخى  آقاى   *
همسرتان براي خانوادهتان دردسر ساز شده است؟

همسر من با عالقه و داوطلبانه اين كار را انجام مى دادند و آنقدر كه در 
براى  اينكه  بر  عالوه  كار  اين  ميكردند.  مشاركت  امر  اين  در  بود  توانشان 
خودشان لذت بخش بود تا آنجايى كه هنوز با بچه هاى قديمى  اش ارتباط 
دارد براى من هم باعث خوشحالى بود. در واقع چون من به انجام اين كار 
بسيار عالقمند بودم اما متاسفانه زمان كافى نداشتم، كار همسرم به عنوان 
هر  توانستم  مى  كه  هم  جايى  هر  و  بود  رضايتبخش  بسيار  برايم  مددكار، 

كمكى كه از دستم بر ميآمد با ايشان همكارى مى كردم.
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* آقاى دكتر مشايخى ميدانم عجله داريد؛ به عنوان آخرين سوال 
كنيد؛  مى  تدريس  كه  اى  رشته  به  توجه  با  كه  پرسم  مى  شما  از 

موفقيت بنياد كودك بر پايه كدام اصول مديريتى استوار است؟
مبناي  بر  كه  بنياد  بنيانگذاران  انگيزه  و  قصد  اول  درجه  در  من   نظر  به 
عشق به خدمت خالصانه و جهادگونه به كودكان و خانواده هاي فقير يا بي 
سرپرست بوده است. خدمتي بدون طلب شهرت يا تعريف و تمجيد و در 
درجه دوم نظام و روشهاي دقيق و صحيحي است كه براي فعاليت هايش 
تنظيم شده است. در دفاتر ايران موضوعى كه مهم است پيشينه تخصصى 
آقاى ايرانشاهى است. ايشان حسابدارى خوانده اند و دقت زيادى در تنظيم 
و كنترل رويه ها دارند و اين موضوع در دقت و صحت فعاليت هاى مختلف 

اين بنياد تأثير بسزايى داشته است.

* خانم مؤمنى حاال كه آقاى دكتر مشايخى از ما جدا شدند اجازه 
بدهيد بحث مددكارى را پى بگيريم. در طول اين مدت كدام خاطره 

برايتان تأثيرگذارى زيادى داشت؟
من مددكاِر پسري روستايي بودم كه پدرش نابينا بود و تمام طول سال را 
به جاى ديگران روزه ى قضا ميگرفت و نماز مى خواند تا بتواند از اين راه 
درآمدي براي خانواده كسب كند يكبار بهمن گفت كه وقت خوردن نهار 
براي خانواده ما حال و هوايي متفاوت با ديگران دارد چرا كه پدر هميشه 
روزه دار است و در بين ما نيست. من آن روز چنان دلگير و شرمنده شدم 

كه همچنان آثار آن، برايم زنده مانده است.

* گفتيد يكى از كارهايى كه براى تغيير روحيه در دستور كار داريد، 
سفر است. اين سفرها چه تأثيرى در كار مددكاريتان دارد؟

سفرهاى خارج از كشور باعث ميشود من با ساز و كاِر سازمانهايى شبيه 
بنياد كودك آشنا شوم و اطالعات به روز و زيادى را كسب كنم. به اضافه 
اينكه دوستان زيادي را تشويق كرده ام كه به خانواده بنياد كودك بپيوندند. 
عالوه براين سفرها و مطالعات و فعاليتها به من كمك ميكند كه اطالعات 

بيشترى داشته باشم و به مددجويان بهتر خدمات رسانى كنم.

* شما به جز تهيه گزارش از مددجو و اعطاى بورسيه ماهيانه به او 
چه خدمات ديگرى ارائه مى كنيد؟

من سعى ميكنم كه اطالعات دقيقى از وضعيت روحى، جسمى، خانوادگى و 
تحصيلى او به دست بياورم و در صورت نياز در ابعاد مختلف به او راهنمايى 

بدهم. 

* و براى حسن ختام يك خاطره زيبا از اين دوره طوالنى مددكاريتان 
بگوييد.

كه  گفت  من  به  مددجويان  از  يكى  و  زد  زنگ  مان  خانه  تلفن  روز  يك 
درس  مشايخى  دكتر  كه  دانشگاهى  در  االن  و  شده  قبول  ليسانس  فوق 
ميدهد مشغول به تحصيل است.از ديگر خاطرات شيرينم هنگامى است كه 
مددجوي ديگرم با رتبه 123 در كنكور دانشگاهها پذيرفته شد.به عنوان 
حسن ختام نيز بايد بگويم اثري هم كه كار مددكاري در بنياد برايم داشته 
اين بوده كه بيشتر از گذشته شاكر پروردگارم باشم و قدر نعمات بيكرانش 
لحظات  آخرين  تا  را  كودك  بنياد  مددكاري  كار  توان  و  لياقت  و  بدانم  را 

عمرم داشته باشم.  
آمين
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 «Dubai International Aid and Humanitarian»دفتر بنياد كودك امارات، از 5 سال پيش تحت زير مجموعه
ثبت شده است. شهرك خيريه بين المللى (IHC) محيطى  براى انجام فعاليت هاى بشردوستانه جهانى ست كه هدف آن 
فراهم سازى امكانات و تسهيالت ويژه براى سازمان هاى خيريه محلى و بين المللى است. سازمان IHC با گردآورى بنياد هاى 
تجربيات خود كارايى اجرايى بيشترى داشته باشند.  تا با به اشتراك گذارى  خيريه بين المللى به اين نهادها كمك مى كند 
بنياد كودك شعبه دبى، در اين سالها با تكيه بر اهداف انسانى خود، در اين مجموعه و در مجاورت ساير نهادهاى خيريه 
غيرانتفاعى ضمن ارائه خدمات و اطالع رسانى به هموطنان و همياران گرامى، با  برگزارى جشن ها و مراسم، گام هاى موثرى 
در كمك رسانى به كودكان برداشته است. اين دفتر هم اكنون با در اختيار داشتن 15 نفر نيروى رسمى و داوطلب و نيز بيش 

از 250 هميار، بيش از 340 مددجوى مستعد نيازمنِد را مورد حمايت قرار مى دهد.
از فعاليت هاى دفتر بنياد كودك دبى، عالوه بر حمايت از كودكان نيازمند، مى توان به موارد زير اشاره كرد:

1- برگزارى بازارچه هاى خيريه
2- حمايت از كودكان نيازمند در امارات از طريق ارائه كمك هاى بهداشتى-درمانى براى كودكان و كمك هاى 

فورى به خانواده هاى نيازمند
3- كمك به ايتام در آفريقا

4- اهداء هداياى دريافتى از نيكوكاران  به كودكان در روز جهانى كودك
5- برگزارى برنامه هاى فرهنگى جهت معرفى بنياد كودك 

DIHAD 6- حضور در نمايشگاه خيريه بين المللى دبى
7- برگزارى جشن نوروزى و جشن رمضان جهت معرفى بيشتر بنياد كودك و ارائه شرح فعاليت هاى انجام 

شده به كفيالن

گزارشى از مراسم دفتربنيادكودك دبى در روز جهانى كودك  
در تاريخ جمعه 8 اكتبر2010 برابر با 16 مهر 1389 و همزمان با روز كودك در ايران مراسمى توسط بنياد كودك شعبه دبى 
با همكارى مجموعه شركت هاى صدف به مديريت نيكوكار گرامى جناب آقا لطيف ناصرى برگزار شد. در اين مراسم كه در 
محل رستوران ديوان سلطان، يكى از مجموعه رستوران هاى صدف برگزار شد مدير دفتر بنياد كودك ايران و مدير دفتر بنياد 
كودك شعبه اروميه حضور داشته و به ايراد سخنرانى پرداختند. همچنين كنگرلو مسئول بنياد كودك دبى ضمن معرفى بنياد 
كودك شعبه امارات به ارائه آمار و پيشرفت هاى اين شعبه پرداخت. فاطمه معتمد آريا هنرمند محبوب سينماى ايران نيز در 
اين مراسم حضور داشت و به عنوان پشتيبان بنياد كودك به ايراد سخنرانى پرداخت. در بخشى از اين مراسم  مصاحبه اى با 
دو تن از مددجويان فارغ التحصيل شده دانشگاه انجام شد كه 
مورد استقبال حضار قرارگرفت. همچنين دو نفر از كفيالن 

در مورد بنياد كودك نيز سخنرانى كردند.
كياوش  و  آبشار  موسيقى  گروه  هنرنمايى  با  مراسم  ادامه 
تيموريان همراه بود و فيلم مستند فعاليت هاى بنياد كودك 
در ايران نيز نمايش داده شد. در اين مراسم كه به صرف شام 
برگزار شده بود، تعدادى از تجار، بازرگانان و افراد سرشناس 
از  جمعى  و   Iranian Business Council) IBC)عضو

كفيالن بنياد كودك حضور داشتند.

بنياد كودك  در امارات متحده عربىبنياد كودك  در امارات متحده عربى
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خاطراتى  كوتاه و ماندگار به رنگ ِ مهربانىخاطراتى  كوتاه و ماندگار به رنگ ِ مهربانى
يكى از فعاليت هاى جنبى اما پرطرفدار و اثرگذار بنياد كودك ، براى همياران و مددجويان كه لحظاتى پرخاطره و سرشار از 

احساس را رقم مى زند ، ديدارهايى است كه در دفاتر و يا در مواردى در منزل 
مددجويان ، اتفاق مى افتد . بنياد كودك در راستاى شفاف سازى عملكرد خود 
و ايجاد اعتماد هرچه بيشتر ، همواره زمينه هاى اين ديدارها را در اقصى نقاط 
كشور ، براى همياران مقيم داخل و خارج از كشور فراهم مى سازد . تجربه 
يك رابطه عاطفى عميق بين  ايجاد  نشان مى دهد كه اين ديدارها عالوه بر 
همياران و مددجويان ،كمك موثرى در جلب اعتماد افكار عمومى نيز  بوده 
است . منتخبى از اظهارنظرهاى همياران عزيزى كه دفتر مركزى بنياد كودك 

، در سال گذشته ، ميزبان حضور گرمشان بود ، را ، مالحظه فرماييد .

و  عشق  و  حيات  خداوند  نام  به 
نجات

امروز سه شنبه 1389/05/26 
دوست  گرم،  زيبا،  صبحي 
دل  و  زيباتر  و  داشتني 
انگيزتر شدن آن با ديدار 
نام  به  كوچكي  فرشته 
با  دختري  نرگس، 
مالحتي  و  شيريني 
ز  ا  نگران  خاص، 
اميدوار!  اما  آينده 

سرشار از عشق به مادر، برادر 
و زندگي....

حس زيبايي از دوست داشتن، آرزوي ديرينه اي كه 
امروز آن را با لمس دستهاي كوچكش دريافته ام به لطف و اراده 
اين  با  همدلي  و  همراهي  به  مرا  امروز  كه  خداوندم  رضايت  و 
داشتن  آرزوي  است.  فراخوانده  خانواده اش  و  شيرين  دخترك 
دختري كه اگرچه به ظاهر سالهاست از داشتن او محروم بوده ام 
اما خداوندم تو امروز حس مادر بودن را براي سومين بار به من 
عطا كردي. خداوندم دوستت دارم و تو را به خاطر خانواده ام و 

همه ي فرزندانم سپاسگزارم و خادم در نام حقيقت عظم! 
                           هايده احسانى

مي پرسم  خود  از  گاهي  است.  عادل  خداوند 
عدالت  ميگويد  بزرگي  چيست  عدالت  معني 
زندگي  از  را  خود  سهم  كس  هر  آنكه  يعني 
ياسين از زندگي چيست؟  سهم  دريافت كند. 
رنجوري  يا  سختش  زندگي  بيمارش،  پدر 
خودش. همه انسانها جزئي از وجود يكديگرند 
را  محبتم  من  از  كه  است  انساني  ياسين 
من  به  هديه  بزرگترين  او  پذيرش  مى پذيرد، 
او  به  كه  است  اين  نيز  من  مأموريت  است، 
هميشه  و  نيستند  تنها  هرگز  انسانها  بياموزم 
كسي هست كه دست ديگري را بگيرد من در 
خانه كوچك آنها درخشش عشق را ديدم. سهم 
هم از زندگي يكديگر را ديدم و فهميدم او اويي 
كه از من عشق مى پذيرد سهم 
بيشتري در زندگي مني دارد 
ياسين  ميدهم  عشق  كه 
ميآموزد  من  به  همانقدر 
مى آموزم  او  به  من  كه 
بودن  و  عشق  تجربه 
در صدف گره دستان 
شد  مرواريدي  ما 
مرواريد  كاش  و 
در  بيشتري 
دستان همديگر 

داشته باشيم.
افسانه سالور



43

 با سالم 
من خيلي خوشحالم كه اين فرصت از طرف بنياد كودك به من داده 
شد كه بتوانم دختر ديگرم را ببينم و با او و خانواده او وضع زندگي و 

محل سكونت او آشنا شوم.
باعث افتخار من است كه هموطنان عزيزم در شهرهاي مختلف ايران، 
اين چنين دلسوزانه و با محبتي غيرقابل وصف به ياري فرزندان نيازمند 
كه  دوستانه اي  رابطه ي  و  كودك  بنياد  باز»  «در  سياست  آمده اند.  ما 
مسئولين بنياد كودك در آمريكا، تهران و كرمانشاه با من داشتند واقعاً 
استحقاري  خانم  با  شدن  آشنا  من  جديد  تجربه  است.  قدرداني  قابل 
مددكار نمونه ى كرمانشاه شروع شد و در ادامه آن ديدار فرزند و خانواده 

او بود. اين تجربه خاطره اي ماندگار و شيرين است.
با آرزوي موفقيت براي بنيادكودك و همه ي اعضاء و همكاران آن كه 
اين چنين دلسوزانه به ياري فرزندان نيازمند ما آمده اند.                                                    

                                                                     شهريار دادخواه

با عرض تشكر از زحمات صميمانه همكاران 
كه  خوشحالم  خيلي  امروز  بنيادكودك، 
مي توانم ديداري با دختر زيبا و ساعي تحت 

كفالتم شراره دارم.
مددكاران  گزارش  و  شراره  پرونده  طبق 
پيشرفت شراره چشمگير و باعث خوشحالي 

و سعادت مادر او و همه ما مي باشد.
براي  را  ها  بهترين  آرزوي 
را  اندركاران  دست  همه 

دارم.

دارا مسنن زاده
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آموزش ، سرلوحه اهداف بنياد كودكآموزش ، سرلوحه اهداف بنياد كودك

تجهيزات  كننده  (توليد  آسا  رمز  شركت     
مديريت  به  آمبوالنس)  و  اورژانس  تخصصى 
عامل اميرعباس فرجاد كفالت 50 مددجوى 
فرجاد  آقاى  دارد.  عهده  به  را  كودك  بنياد 
انتخاب  براى  را  هايى  شاخص  وقت  هيچ 
پذيرش  براى  و  گرفته  نمى  نظر  در  مددجو 
بنياد  هاى  راهنمايى  به  كودكان  اين  كفالت 

كودك اعتماد مى كرده است. 

او ظاهرى ساده و مرتب دارد. شمرده حرف مى 
زند، دقيق گوش مى كند و در تمام پاسخ هايش 
سعى مى كند جانب منطق و انصاف  را بگيرد 
و با مثال و ضرب المثل و حكايت اين جنبه 
صحبت هايش را پر رنگ كند. فرجاد دعوت 
مركزى  دفتر  به  و  پذيرفت  را  كودك  بنياد 
بنياد كودك ايران آمد تا با او گفتگو كنيم. اما 
اين گفتگو بيشتر شبيه گپى دوستانه بود تا 
مصاحبه اى ساختارمند. فرجاد يكى از اهداف 
زندگى اش را «تاثير مثبت گذاشتن بر روى 
زندگى آدم هاى ديگر» ميداند و ميگويد بنياد 
كودك با اهداف مشخص و سازماندهى دقيق 
اين  به  او  دستيابى  براى  را  راه  ادارى  و  مالى 

هدف آسان تر كرده است.
 

* مثل هميشه اولين سوال، كليشه اى ترين سوال است. 
اولين بار كجا و چطور با بنياد كودك آشنا شديد؟

همسر يكى از دوستانم كاتالوگ بنياد را به من داد و من با 
خواندن كاتالوگ به نوع فعاليت بنياد كودك عالقه مند شدم. 

كودك  بنياد  هاى  فعاليت  جذِب  كه  شد  چه  دقيقا  و   *
شديد؟

اويى»  جى  چنين «ان  تاسيس  دنبال  به  سال 1371  از  من 
بودم. اما بعد مسايلى باعث شد كه اين ايده عملياتى نشود. اما 
هميشه دينى بر گردن خودم احساس مى كردم. تا اينكه نهايتاً 
با بنياد كودك آشنا شدم و ديدم چقدر هدفش كه كمك به 
دانش آموزان با استعداد محروم است، مشابه آن چيزى است 

كه در ذهن من بوده و به بنياد پيوستم. 

* چطور اعتمادتان به بنياد كودك جلب شد؟
راستش را بخواهيد من 25 سال در كار تجارى بوده ام و قبل از اينكه كارى 
براى بنياد انجام دهم، اول تمام حسابها و پرونده هاى بنياد را ديدم و بررسى 
كردم. اساسنامه و دفاتر بنياد را مطالعه كردم و نظم و ترتيب، حسابرسى، 

سازماندهى و هدفمندى بنياد، اعتماد من را به اين سازمان جلب كرد.

هر  به  توانستيد  مى  شما  كه  هستند  فراوانى  خيريه  موسسات   *
كدام از آنها بپيونديد. مهم ترين دليلى كه باعث شد بنياد كودك را 
يكى از مراكزى بدانيد كه در تعامل با آن فعاليت هاى نوع دوستانه 

انجام دهيد چه بود؟
به  استعداد  با  اى  بچه  ببنيد  بود.  گذارى  تاثير  من  براى  عامل  ترين  مهم 
خاطر مشكالت مالى ممكن است از درس خواندن محروم شود. اين بچه در 
صورت درس خواندن مى تواند به خانواده و جامعه اش كمك موثرى بكند اما 
در صورت ترك تحصيل ممكن است زندگى او و خانواده اى كه در آينده 
تشكيل مى دهد و حتى شرايط اجتماعى جامعه تحت الشعاع قرار بگيرد. 
بنا براين هدف آموزش كودكان هدف بسيار ارزشمند وتاثير گذارى است. 
اين مهم ترين دليلى است كه من بنياد كودك را انتخاب كردم. اما عالوه بر 
اين در كار خير انجام دادن فقط نيت خير داشتن كافى نيست؛ همانطور كه 
گفتم سازماندهى و برنامه ريزى دقيق بنياد كودك هم دليل مهم ديگرى 

براى من است.
* تا به حال سعى كرديد كه بنياد كودك را به كسانى كه فكر ميكنيد 

مى توانند در اين كار خير مشاركت كنند معرفى كنيد؟ 
بله هم اين كار را كردم و هم دوست دارم كه با پيگيرى بيشترى آدم ها را 

با فعاليت هاى بنياد آشنا كنم.
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* براى آشنا كردن ديگران با بنياد كودك چه ميكنيد، يعنى چطور 
مى توانيد آنها را براى مشاركت قانع كنيد؟

من در كار و تخصصم افراد را با فضاى موجود آشنا مى كنم و اصال سعى نمى 
كنم كسى را قانع كنم. در واقع به نظرم قانع كردن ديگران به انجام دادن 

كارى كه ما فكر مى كنيم درست است، نوعى خود خواهى است. 

* فضاى بنياد كودك را چطور به كسانى كه درباره بنياد اطالعات 
ندارند مى شناسانيد؟ 

مهم ترين چيزى كه من به كسى كه بنياد را نمى شناسد مى گويم اين 
است كه بنياد هدف آموزش كودكان محروم را سر لوحه كار خود قرار داده 
است و تمركز بر همين هدف مشخص باعث شده است از تمام ظرفيت هايش 
به خوبى استفاده كند ومنابع خود را هدر ندهد. اما در اين راستا مهم ترين 
موضوعى كه وجود دارد به وجود آمدن فضاى اعتماد و آگاهى است. بايد 
بتوانيم براى كسى كه مطلع نيست اما دوست دارد دراين باره بداند فضاى 

اعتماد و در پى آن آگاهى را به وجود بياوريم.

* خوب حاال از بچه هاى تحت كفالت خودتان بگوييد. شما كفيل 
چند دانش آموز هستيد؟

فكر كنم 50 دانش آموز.

* تا به حال با هيچكدامشان مالقات داشته ايد؟
نه. 

ومالكى  معيار  چه  آنها  انتخاب  براى   *
داشتيد؟

من معيارى نداشتم. به بنياد  اعتماد داشتم و 
مى گفتم هر دانش آموزى كه در حال حاضر 
برايتان در اولويت است در هر شهرى، با هر 
براى  و...  تحصيلى  مقطع  هر  در  جنسيتى، 
كرده  سعى  من  واقع  در  كنيد.  انتخاب  من 
فرق  زمين  روى  در  انسان  دو  بين  هرگز  ام 
نگذارم و درباره همراهى با بنياد هم با خودم 
هاى  داشته  و  ها  آگاهى  شكرانه  بايد  گفتم 
خودم را بپردازم و براى اين كار بايد به فكر 
تاثير گذارى باشم. اينگونه بود كه انتخاب را 

به عهده بنياد كودك گذاشتم. 

* اگر همه مثل شما فكر مى كردند االن 
بايد ديگر كودكى به خاطر فقر از تحصيل 

محروم نمى شد؟
البته واقعيت اين است كه ما هميشه دوست 
داريم بيشتر و بيشتر داشته باشيم و ميل به 

بيشتر داشتنمان انگار تمام نمى شود.
اما فارغ از اين موضوع فرهنگى، به نظر من 
براى اصالح اين شرايط به برنامه ريزى هاى 
همت  همچنين  و  كشورى  سطح  در  كالن 
يا  سوئد  در  مثال  ببينيد  داريم.  احتياج  قوى 
اصال  ديگر  كشورهاى  از  خيلى  يا  و  سوئيس 
از  فقر  خاطر  به  كه  ندارد  وجود  اى  بچه 
هم  امر  اين  مسئوالن  بماند.  محروم  تحصيل 
تا  باشند  داشته  دقيقى  هاى  استراتژى  بايد 

اين معضل در جامعه حل شود.

اگر  موضوع  آخرين  عنوان  به   *
بنياد  درباره  نظرى  يا  نقدى  پيشنهادى، 

كودك داريد بفرماييد؟
است  NGOهايى  معدود  جزء  كودك  بنياد 
كه واقعا هدفمند و درست كار ميكند. اما به 
از  بيشتر  كمى  كه  است  آن  وقت  االن  نظرم 
پيش بر روى روابط عمومى و تبليغات و اطالع 
رسانى كار كند. به نظرم مديران بنياد بايد از 
سرمايه گذارى بر روى تبليغات و ماركتينگ 
نترسند. ميتوان با 100 هزار تومان به دو بچه 
بورسيه داد و يا اينكه با صرف اين هزينه بر  
به  را  كفيل   10 ماركتينگ  و  تبليغات  روى 
بنياد جلب كرد و به 10 نفر بورسيه تحصيلى 

داد.
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شوي  مي  كه  ساختمان  وارد 
جفت  چند  اتاقها  از  يكي  جلوي 

افتاده. كهنه  بچگانه  كفش 

 رقيه با موهاى آشفته و شيطنتى 
آيد،  مي  بيرون  اتاق  از  كودكانه 
سالم  ما،  به  پرسشگري  نگاه  با 
مي كند و مى دود به سمت اتاق 
سرايدار مركز و او را صدا مى زند.

مى  و  خندد  مى  مركز  سرايدار 
كه  غريبه  آدمهاي  «چون  گويد: 
آنهايي  اغلب  آيند  مي  مركز  به 
و  ميوه   ، گرم  غذاي  كه  هستند 
براي  ديگر  چيزهاي  و  آبميوه  

بيماران مقيم مركز اقامتي مي آورند، بچه ها 
تا  زنند  مى  صدا  مرا  بينند  مى  اى  غريبه  تا 
خوراكى ها را بين همه مريض ها توزيع كنم.»

مركز اقامتى- درمانى اروميهمركز اقامتى- درمانى اروميه

رقيه 5 ساله است. سرطان خون دارد. الغرتر از بچه هاى هم سن و سال 
خودش است و چند روزى است كه در مركز اقامتى بنياد كودك اروميه 
ساكن است. براى راديو تراپى به اين بيمارستان آمده و چون مادرش به 
اندازه كافى پول نداشته تا اتاقى در مسافرخانه اى اجاره كند؛ به اين مركز 

آمده اند و رايگان در اينجا ساكن شده اند.

مادر رقيه مى گويد: « ارزان ترين مسافرخانه شبى 5 هزار تومان است؛ اما 
خرج و مخارج درمان رقيه آنقدر زياد بوده است  كه از عهده همين شبى 

5000 تومان هم بر نمى آئيم.»

همانطور كه مادر رقيه مى گويد درمان سرطان طوالني و پر هزينه است. 
راديوتراپي  و  درماني  شيمي  ها  هفته  و  روزها  بايد  سرطان  به  مبتال  افراد 

شوند و گاهى درمان آنها سالها به طول مى انجامد.
 

يك متخصص كودك مى گويد : اين بچه ها عالوه بر درد بسيار شديدى 
كنند، به خاطر فقر و مشكالت اينچنينى از تغذيه مناسب  مى  تحمل  كه 
براى  طوالنى  راههاى  كردن  طى  بار  چندين  با  و  شوند  نمى  مند  بهره  هم 
متاستاز  مانند  ديگرى  عوارض  دچار  است  ممكن  بيمارستان  به  رسيدن 

استخوان يا قطع عضو هم بشوند.»

اين پزشك مى گويد: تاخير در درمان و رفت و آمدهايى مكرر در مسير 
شهر وروستاى بچه ها تا اروميه منجر به بروز چنين عوارضى مى شود.
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استان  روستاهاي  و  شهرها  از  عمدتا  بيمارستان  اين  در  بيمار  كودكان 
آذربايجان غربي و كردستان يا از مناطق مرزي و صعب العبور كوهستاني 
يا از مناطق فقير نشين كشور عراق و تركيه و آذربايجان، جهت درمان به 

اروميه مراجعه مي كنند.

 با كمك هاي نيكوكاران، امروز همه اين كودكان ، 
حداقل داروي مسكن كافي دارند، درد نمي كشند يا 

الاقل گرسنه نمي ميرند.

عالوه  كرد.  فراهم  بزرگتري  اقامتي  مركز 
اين  در  هم   تهران  در  ژاپن  سفارت  براين 
هدف نوع دوستانه، با اختصاص هفتاد و پنج 

هزار يورو مشاركت كرده است.

با اين اميد كه مركز اقامتي – درماني جديد 
رفع  را  بيماران  ازدحام  و  اسكان  مشكالت 
كند و رفاه و آرامش مناسبي با حداقل هاي 
براي  سرطاني  بيمار  كودك  يك  ضروري 
اين كودكان درد كشيده فراهم كند؛ منتظر 
اقامتي  مركز  احداث  براي  شما  كمكهاي 

شماره دو  اروميه هستيم .

 درمان آنها 2 الي 3 سال طول مي كشد و در هر بار مراجعه مجبور هستند 
براي شيمي درماني يا راديوتراپي يك تا سه هفته در اروميه اقامت نمايند.

اگرچه  بيمارستان خيريه اميد اروميه، كه در همسايگى بنياد كودك قرار دارد، 
كمك زيادي به بيماران براي راديوتراپي، ماموگرافي و شيمي درماني مى كند 

اما يكى از بزرگترين مشكالت بيماران كه از شهرها و 
روستاهاى ديگر به اين بيمارستان مى آيند، داشتن 

محلى براى اقامت موقت است. 

4 سال پيش بنياد كودك با ساختن يك ساختمان 
بنا  را  اروميه  درمانى   – اقامتى  مركز  واحدى،   8
اقامت  و  سرطانى  بيماران  درمان  براى  كه  كرد 

موقت خانواده هايشان در نظر گرفته شد.

كمكهاي نيكوكاران درساخت مركز اقامتي باعث 
نگرانشان،  مادرهاي  و  بيمار  كودكان  امروز  شد 
مركز  در  فراغت  با  را  درمان  مدت  طول  تمام 
اقامتي بمانند و عالوه بر كمكهاي مستمر ماهيانه 
استخوان  مغز  پيوند  براي  نيز  ديگرى  كمكهاي   ،
حساب  از  نيز   ... و  بيمارستان  در  بستري  ،هزينه 
بانكي ويژه اي كه براي اين منظور در بيمارستان 

مطهري در نظر گرفته شده، دريافت كنند.

 با كمك هاي نيكوكاران، امروز همه اين كودكان ، 
حداقل داروي مسكن كافي دارند، درد نمي كشند 

يا الاقل گرسنه نمي ميرند.
اين  كودكان  مشكالت  همه  موضوع  اين  اما 
بيمارستان را رفع نكرده و با توجه ازدحام بيماران 
گسترش  صدد  در  كودك  بنياد  اقامتى،  مركز  در 
اين مركز جهت ارائه خدمات حمايتى بيشتر اين 

بيماران مى باشد.

اهداي  با  شهراروميه  شوراى  جاري،  سال  در   
احداث  براى  را  شرايط  زمين،  مربع  متر    1500
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آرزوهايت  و  ها  تصميم  از  برايم 
بنويس ....

حسين عزيزم سالم
   اميدوارم حال خودت و خانواده ات خوب 
باشد. چند وقت قبل نامه ات به دستم رسيد. 
اون عكس خوشگلى كه وايساده بودى كنار 
گاز و سماور و آرامپز، خيلى به من چسبيد. 
خوشحالم كه با آن هدايا خوشحال شدى و 
ممنونم كه با آن دل پاك و نورانى ات برايم 
دعا مى كنى. از مادر بزرگوار و مهربانت هم 
دعا  ام  خانواده  و  من  براى  كه  كن  تشكر 
لطف  سايه  در  شما  همه  انشااهللا  كنند.  مى 
خدا سالمت و آرام و شاد زندگى كنيد. چند 
وقت قبل (حدودا اوايل سال) داشتم به معدل 
و نمراتت نگاه مى كردم و خوشحال بودم كه 
حسين خان من اينقدر خوب درس مى خواند 
تو  درآينده  مطمئنم  من  كند.  مى  تالش  و 
يكى از افتخارات كشورمان خواهى شد و در 
خدا،  به  توكل  با  مى كنى  انتخاب  كه  راهى 
افزون  روز  تالش  و  محترمت  خانواده  كمك 
خودت موفق مى شوى. من اصًال به موفقيت 
اميدوارم  ندارم.  شك  هم  ذره  يك  حتى  تو 
درس هايت را خوب بخوانى، پسر و مرد خانه 
خوبى براى خانواده ات باشى و بتوانى كارى 
كنى كه همه به «حسين خان» افتخار كنند. 
آرزوهايت،  كارهايت،  خودت،  از  برايم  بازهم 
تصميم هايت بنويس. انشااهللا من هم زود به 

زود جواب خواهم داد.
سالم مرا به همه افراد خانواده ات برسان

دوستدار تو     
دكتر گلشن پژوه

هرآنچه بدست آورى كمك خداوند است...

دختر خوبم اعظم جان سالم 
امروز كه براى اداى وظيفه به دفتر بنياد مراجعه كردم نامه پر از مهرت به 
دستم رسيد از ديدن دستخط زيبايت و اطالع از اين كه سال اول دانشگاه 
را به يارى خداوند متعال با موفقيت پشت سر گذاشته اى  بسيار خوشحال 
شدم . دخترم من هيچ كارى خارج از حد و ظيفه براى تو انجام نداده ام و 
هرآنچه به دست آوردى در درجه اول محصول كمك خداوند و در درجه 
بعد تالش و پشت كار خودت بوده است . من به تو از صميم قلب تبريك 

مى گويم و به خودم به داشتن چنين دختر فهيم و پر تالشى مى بالم .
جهت  در  تالشت  به  و  باشى  موفق  و  سالمت  زندگى  در  همواره  اميدوارم 
رسيدن به اهداف وااليى كه دارى ادامه دهى . از درگاه خداوند متعال براى 

تو و خانواده عزيزت بهترين ها را مسئلت دارم . 
به اميد ديدار 
دكتر بهزاد قادرى
89/8/12

نامه كفيالن به مددجويان تحت حمايت خودنامه كفيالن به مددجويان تحت حمايت خود
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1. عليرضا .ت
شماره پرونده 71820 

آموز  دانش  عليرضا 
است  استعدادى  با 
كه در كالس چهارم 

تحصيل  مشغول   19,78 معدل  با  ابتدايى 
است .پدر و مادر او به دليل اعتياد پدر متاركه 
نموده اند و مادر سرپرستى فرزندان را بر عهده 
دارد . عليرضا همراه خواهر و مادرش در منزل 
پدربزرگ مادرى زندگى مى كنند. پدربزرگ 
كارگر شركتى است و درآمد اندكى دارد . با 
توجه به مشكالت خانواده ، حقوق اندك پدر 
نيست  خانواده  نيازهاى  گوى  پاسخ  بزرگ 
و او نمى تواند از دختر و نوه هايش حمايت 
خواهرش  و  عليرضا   . باشد  داشته  چندانى  
ادامه  براى  كه  هستند  گناهى  بى  كودكان 

تحصيل به حمايت و يارى نياز دارند.
 

2. حسين .ا 
شماره پرونده 71718 

از  پس  حسين  پدر 
طوالنى  دوره  يك 
صرف  و  رى  بيما

هزينه هاى زياد بر اثر ايست قلبى فوت شده 
و مادر سرپرستى فرزندانش را برعهده گرفته 
در  يكى  كه  دارد  خواهر   2 حسين    . است 
شرف ازدواج است و ديگرى مشغول تحصيل 
با  دبيرستان   اول  مقطع  در  حسين  است. 
معدل 18,24 مشغول تحصيل است. آنها در 
منزل ورثه اى كه متعلق به پدربزرگ پدرى 
به  مبتال  او   مادر  دارند.  سكونت  باشد  مى 
است  درمان  تحت  و  باشد  مى  كمر  ديسك 
اين  كه  شده  باعث  درآمد  منبع  نداشتن   .
خانواده به سختى روزگار بگذرانند و حسين 
براى داشتن آينده اى روشن به حمايت نياز 

دارد..

مددجويان در انتظار كفيلمددجويان در انتظار كفيل
3. زهرا. ب

شماره پرونده 71819 

معدل  با  ابتدايى  چهارم  كالس  آموز  دانش  زهرا  
20 است . پدر زهرا كه شصت ساله مى باشد به 
دليل بيمارى روماتيسم و درد شديد پاهايش قادر 
به كار نمى باشد وى قبال دستفروشى مى كرده و اكنون بيكار است. مادرش 
نيز بيمار است و قادر به كاركردن نيست .خانواده در منزل شخصى خود 
سكونت دارند . زهرا حاصل ازدواج دوم پدر است و فرزندان همسر اول نيز 
تامين   . كنند  مى  زندگى  ايشان  خانواده  با  هستند  محصل  و  دانشجو  كه 
هزينه هاى زندگى براى پدر زهرا مقدور نيست . زهرا براى ادامه تحصيل 

نياز به حمايت دارد.

4. زينب . ب
شماره پرونده 71857 

 19,6 معدل  با  ابتدايى  چهارم  كالس  در  زينب 
ساده  كارگر  او  پدر   . است  تحصيل  مشغول 
نوعى  دليل  به  قبل  سال   8 حدود  كه  بوده  اى 
بيمارى عصبى دچار مشكل عصبى شده بطوريكه ديگر  قادر به حركت 
نيست . يكى از برادران زينب محصل است و 2 برادر ديگرش به دليل 
 . اند  كرده  تحصيل  ترك  شان  تحصيلى  مايحتاج  تامين  در  توانايى  عدم 
مشكل  با  نيز  خود  فرزندان  روزانه  نيازهاى  تامين  در  حتى  خانواده  اين 

رو به رو هستند. 

5.مجتبى . ب
شماره پرونده 71854 

اول  كالس  آموز  دانش   19,54 معدل  با  مجتبى 
از  و  سالخورده  فردى  او  .پدر  است  راهنمايى 
كارافتاده مى باشد كه به دليل بيماريهاى مختلف 
قادر به كار كردن و تامين هزينه هاى زندگى نيست .مادرش نيز به دليل 
ناراحتى كبدى و ديابت تحت درمان است . عالوه بر مجتبى هر دو خواهرش 
تامين  به  قادر  خانواده  كه  هستند  مستعدى  آموزان  دانش  و  محصل  نيز 
مايحتاج تحصيلى آنها نيست. منزل مسكونى خانواده خانه كلنگى كوچكى 
است كه فضاى كافى براى زندگى پنج نفر ندارد . فرزندان اين خانواده با 

اميد به فرداى روشن به سختى درس مى خوانند.
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6 نيما . پ
شماره پرونده 71757 

نيما دانش آموز مقطع سوم ابتدايى با معدل 20 
است . به غير از او خواهرش نيز محصل است . پدر 
او حدود چند سال پيش در اثر بيمارى پروستات 
. متاسفانه حدود  فوت شد و نيما ده روز بعد از فوت پدر به دنيا آمد 
فاميل  افراد  منزل  در  و  اند  بوده  در  به  در  مددجو  خانواده  ماه  سه 
كرده  اجاره  كوچكى  خانه  فاميل  افراد  كمك  با  كه  كردند  مى  زندگى 
پدر  فوت  از  بعد  كه  اش  خانواده  و  نيما   . هستند  ساكن  آنجا  در  و  اند 

هستند. يارى  نيازمند  بسيار  ندارند  درآمدى  هيچ 

7.مهسا . ح
شماره پرونده 71814 

مهسا كالس اول راهنمايى است با معدل 19,69 
پنكه  با  سرش  برخورد  دليل  به  كودكى  در 
چشمانش آسيب شديدى ديده و چندين بار تحت 
عمل جراحى قرار گرفته حدود دو ماه پيش هم يك عمل سخت را پشت 
سر گذاشته است اما هنوز يكى از چشمانش ديد كافى ندارد . پدر به دليل 
شوك عصبى بعد از اين اتفاق به طور ناگهانى يكى از پاهايش سياه شده و 
توان حركت را ازدست داده است .خانواده به دليل اينكه قادر به پرداخت 
اجاره بهاى منزل نيستند در منزل پدربزرگ زندگى مى كنند. مهسا براى 

درمان و ادامه تحصيل نيازمند حمايت است.

8 .محمدرضا .ر
شماره پرونده 71838  

ساله اى است كه  به علت  محمد رضا كودك 5 
آنها  زياد  مشكالت  و  خانواده  خاص  بسيار  شرايط 
نتوانسته در مقطع آمادگى ثبت نام نمايد. به غير از 
وى يك خواهرش محصل بوده و خواهر ديگرش ازدواج كرده است .خانواده 
محمدرضا ى كوچك هيچ  درآمدى ندارند زيرا پدرش به علت تصادف از 
ناحيه پا صدمه ديده و  بعد از چند بار عمل جراحى سالمتى خود را به 
دست نياورده و خانه نشين شده است. خانواده در شرايط بسيار نامناسبى 

به سر مى برند و نياز ضرورى به حمايت دارند.

9. محمد رضا . ز
شماره پرونده 71813 

محمدرضا دانش آموز كالس سوم ابتدايى با معدل 
20 است. پدر او به دليل سكته مغزى فوت نموده 
پرداخت  توانايى  خانواده  پدر  فوت  از  بعد  است 
اجاره بهاء  را نداشتند و به منزل مادربزرگ در روستا  نقل مكان كردند. 
بعد از فوت پدر خانواده تنها با مقررى اندك يك موسسه خيريه به سختى 
روزگار گذرانده اند و اكنون براى اينكه محمدرضا بتواند به تحصيل ادامه 

دهد بسيار نياز به حمايت دارند. 

10.  كيانوش . الف
شماره پرونده 71855    

 كيانوش دانش آموز 
است  استعدادى  با 
سوم  كالس  در  كه 

ابتدايى با معدل 19,25 مشغول به تحصيل 
است . پدر او به جرم حمل مواد مخدر در زندان 
كيانوش  است.  ابد  حبس  به  محكوم  و  بوده  
1 برادر دارد كه او نيز محصل است . بعد از 
زندانى شدن پدر، مادر قادر به تامين مخارج 
زندگى و تحصيلى فرزندان نيست تنها درآمد 
آنها مختصر مقررى يك موسسه خيريه است 
دو  هر  تحصيلى  مخارج  تواند  نمى  مادر  لذا 
و  حمايت  به  نياز  و  كند  تامين  را  فرزندش 

مساعدت دارند.

11.عرفان .الف
شماره پرونده 71771 

دارد  سال   7 عرفان 
و  به طور مادرزادى 
معلول جسمى حركتى 

است و به علت اين ناتوانى قادر به رفتن به 
مدرسه نيست . پدر عرفان در بانك مستخدم 
بود اما حقوق وى براى درمان عرفان مكفى 
كه   شد  ديگر  كارهاى  به  مجبور  و  نبود 
مخدر  مواد  اتهام  به  مدتى  از  پس  متاسفانه 
دستگير و در زندان مركزى اروميه به حبس 
محكوم مى شود . مادر او با توجه به بيمارى 
عرفان نمى تواند در بيرون از منزل كار كند 
و مجبور به نگهدارى و پرستارى از وى مى 
ندارند  مستقلى  خانه  مادرش  و  عرفان  باشد 
گاهى  و  پدرى  پدربزرگ  خانه  در  گاهى  و 
در خانه پدربزرگ مادرى مى مانند در حال 
مخارج  تامين  براى  عرفان  خانواده  حاضر 
كمك  نيازمند  شديدا  او  معيشتى  و  درمانى 

مى باشند.
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12. فاطمه. ك
شماره پرونده 71790

آموز  دانش  فاطمه 
با  ابتدايى  چهارم 
معدل 20 مى باشد.

پدر فاطمه به دليل سرطان روده فوت نموده 
در  اتاق  يك  در  اش  خانواده  و  فاطمه  است. 
منزل پدر بزرگ پدرى زندگى مى كنند.پدر 
يك  وى   . است  مسن  مردى  فاطمه  بزرگ 
مغازه سبزى فروشى دارد و يك خانه كلنگى..

خانواده  به  اندكى  كمك  ماهانه  بزرگ  پدر 
فاطمه دارد اما اين مقدار پاسخ گوى نيازهاى 
برادر   1 و  خواهر   2 .فاطمه  نيست  خانواده 

بزرگ تر از خود دارد.

13. زهرا .ع
شماره پرونده 71846      

آموز  دانش  زهرا 
با  ابتدايى  پنجم 
معدل 20 است . زهرا 

و خواهرش محصل بوده و برادر كوچكترشان 
3 سال دارد . پدر زهرا به علت بيمارى بطور 
اندكى  درآمد  و  كند  كار  تواند  نمى  مداوم 
كسب مى كند كه تامين كننده ى نياز هاى 
اوليه خانواده هم نيست. آنها در يك خانه ى 
قادر  كه  كنند  مى  زندگى  ساز  نيمه  كوچك 
به تكميل مراحل ساخت نيستند . زهرا براى 

ادامه تحصيل نياز به حمايت دارد. 

14. شهرام . م
شماره پرونده 71648 

 
سوم  كالس  شهرام 
معدل  با  ابتدايى 
 . است   19,04

سانحه  در  كه  بوده  اى  ساده  كارگر  او  پدر 
و  برادر   4 شهرام   . است  شده  فوت  تصادف 
2 خواهردارد . دو خواهر و 1 برادرش ازدواج 
و  است  كارگر  برادرهايش  از  يكى  اند.  كرده 
مى كوشد تا هزينه هاى زندگى خانواده اش 
را تامين كند . 2 برادر ديگر شهرام محصل 
تحصيلى  هاى  هزينه  تامين   . باشند  مى 
فرزندان براى خانواده مقدور نيست و شهرام 

براى ادامه تحصيل نياز به حمايت دارد.

شهربانو.  ر  15
شماره پرونده 71767 

شهربانو دانش آموز سوم ابتدايى با معدل 19 است 
. آنها 6 خواهر و برادر هستند كه از اين تعداد دو 
خواهرش ازدواج كرده و دو برادرش هم به دليل 
مخارج  كارگرى  اندك  درآمد  با  و  اند  كرده  تحصيل  ترك  مالى  مشكالت 
تحصيل بقيه برادر و خواهرانشان را تامين مى كنند .پدر و مادر شهر بانو 
به اتهام حمل مواد مخدر در زندان بودند كه پدر وى چند ماه پيش اعدام 
فرزندانشان بدون  است و اكنون  شده  محكوم  مادرش نيز به حبس ابد  و 
سرپرست زندگى مى كنند .اين 2 برادر كه خود نوجوان هستند نمى توانند 

هزينه هاى خانواده را تامين كنند و شهربانو نيازمند حمايت است.

16.فريد. ع
شماره پرونده 71773 

فريد كالس دوم ابتدايى با معدل 20 است . پدرو 
مادرش به علت ندانم كارى در دام يك باند قاچاق 
گرفتار شده و به علت فرار عوامل اصلى هر دو به 
زندان محكوم شده اند . فريد به دليل نداشتن سرپرست با عمه اش زندگى 
مى كند . خواهر كوچكتر او به علت كم سن و سال بودن و عدم توانايى 
عمه در نگهدارى از او در زندان نزد مادر زندگى مى كند. عمه فريد براى 
تامين هزينه هاى زندگى فريد با مشكالت بسيارى مواجه است و او حتى 
براى ثبت نام او درمدرسه مشكالت فراوانى را تحمل كرد.فريد كودك بى 

گناهى است كه چشم انتظار حمايت است.

 

17. فاطمه . الف
شماره پرونده 71711 

معدل  با  است  راهنمايى  دوم  آموز  دانش  فاطمه 
18,44. او  سال گذشته پدر خود را از دست داد. 
ديپلم  بزرگش  خواهر  دارد.  برادر   2 و  خواهر  دو 
دارد و بى كار است . خواهر ديگرش در امتحان ورودى دانشگاه قبول شده 
 . كنند  دانشگاه  راهى  را  او  توانند  نمى  مالى  مشكالت  دليل  به  ولى  است 
شده  فلج  سالگى   9 سن  در  ديگرش  برادر  و  نموده  ازدواج  بزرگش  برادر 
است فاطمه و خانواده اش جايى براى زندگى ندارند و در منزل پدربزرگش 
كه متعلق به وارث است زندگى مى كنند . تنها منبع درآمد اين خانواده 
حقوق كمى است كه از سوى يك موسسه دريافت مى كنند. مادر حتى 
قادر نيست هزينه هاى درمانى فرزندش را تامين كند. فاطمه نياز به يارى 

و مساعدت دارد.
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21. حسن. ك
شماره پرونده 71789 

آموز  دانش  حسن 
با  ابتدايى  سوم 
معدل 19,25است.

مادر حسن دو بار ازدواج كرده است از همسر 
اول دو پسر دارد چون همسر اول روانى بوده 
است با  او متاركه مى نمايد و سرپرستى 2 
مدتى  از  بعد  گيرد.  مى  برعهده  را  فرزندش 
صاحب  نيز  بار  اين  نمايد  مى  ازدواج  مجدد 
2 پسر مى شود. پدر حسن فرد معتاد و بى 
مسوليتى بوده است كه در سال 82 به دليل 
تامين  براى  مادر   . نمايد  مى  فوت  اعتياد 
با  اما  كند  مى  كارگرى  زندگى  هاى  هزينه 
درآمد اندك و4 فرزند ومنزل استيجارى نمى 

تواند پاسخ گوى نيازهاى فرزندان باشد .

22. ام البنين . م
شماره پرونده 71659 

چهارم   آموز  دانش 
معدل  با  ابتدايى 
در  او  پدر   .19,79

نموده  فوت  قلبى  سكته  اثر  در   87 سال 
منبع  هيچ  و  بوده  كارگر  پدرش   . است 
نگذاشته  خانواده  براى  خود  از  بعد  درآمدى 
خانه  حتى  اش  خانواده  و  البنين  ام   . است 
خانه  در  اكنون  و  ندارند  زندگى  براى  اى 
كنند  مى  زندگى  كانكس  يك  در  برادرش 
و  است  كارگر  خود  البنين  ام  ناتنى  برادر 
نمى تواند به ام البنين و خانواده اش كمك 
طرف  يك  از  است  نگران  بسيار  مادر  نمايد. 
كه سر بار خانواده برادر ام البنين هستند و از 
سوى ديگر با توجه به شرايط زندگى قادر به 
تامين هزينه هاى تحصيلى ام البنين نيست.
اين كودك با استعداد براى داشتن آينده ى 

روشن نياز به يارى دستانى مهربان دارد.

18. صبورا . م
شماره پرونده 71851 

با  است   ابتدايى  دوم  كالس  آموز  دانش  صبورا 
و  .صبورا  دارد  ديگر  خواهر   2 صبورا   . معدل 20 
خواهرانش 3 قلو  مى باشند. پدر صبورا در ابتدا 
با كار در مغازه زندگى ساده اى داشت اما متاسفانه به دليل  بدهكارى به 
مادر  گرديد.  زندان  سال  به 7  محكوم  و  شد  ورشكسته  شركاء  از  تعدادى 
صبورا كه بعد از زندانى شدن همسر هيچ درآمدى ندارد به ناچار در منزل 
مادر شوهرش زندگى مى كند و تنها باكمك هاى اندك فاميل به سختى 
روزگار مى گذراند. صبورا و خواهرانش در شرايط سختى زندگى مى كنند.

19. فاطمه.  ز
شماره پرونده 71658 

فاطمه كودك 7ساله اى است كه درشرايط سختى 
شاد  و  بهترين  كه  كودكى  كند.دوران  مى  زندگى 
ترين دوران زندگى است را با اذيت و آزارهاى پدر 
پشت سر گذاشته است . پدر فاطمه كارگرى ساده بوده است كه متاسفانه  
گرفتار اعتياد شده و هر روز اعتيادش شديد تر مى شود .او نه تنها هزينه 
هاى زندگى را تامين نمى كرده است بلكه شرايط زندگى را براى مادر و 
فرزندانش دشوارتر مى نموده به همين دليل مادر از او جدا مى شود .فاطمه 
يك خواهر دارد.آنها  منزل مسكونى نداشتند و به همين دليل يك فرد خير 
كانكسى در اختيار اين خانواده قرار داده است. اين خانواده نيازمند چشم به 

راه كمكهاى انسان دوستانه خيرين محترم مى باشند .

20. زهرا  . د
شماره پرونده 71704 

راهنمايى  سوم  كالس  در   19,94 معدل  با  زهرا  
مشغول تحصيل است. او 5 سال پيش پدر خود را 
از دست داده است. بعد از فوت ايشان چون بيمه 
نبودند خانواده ديگر هيچ منبع درآمدى ندارند. مادر زهرا در فصل برداشت 
خرما در باغات خرما كار مى كند تا حداقل بتواند براى شروع سال تحصيلى 
. زهرا 2 خواهر دارد كه  نمايد  التحرير تهيه  لباس و لوازم  فرزندان خود، 

و  سختى  هر  با  كنون  تا  مادر  هستند.  محصل   2 هر 
خود  فرزندان  است  بوده  راهش  سر  بر  كه  مشكالتى 
را راهى مدرسه نموده است و نگران است كه با توجه 
به مشكالت مالى كه دارد نتواند هزينه هاى تحصيل 

كودكان خود را بپردازد.
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23. نرگس.  م
شماره پرونده 71845 

دو  سن  در  نرگس 
را  خود  پدر  سالگى 
از دست داده است و 

از دوران كودكى طعم تلخ يتيمى را احساس 
كرده است او اكنون در مقطع چهارم ابتدايى 
است.   تحصيل  مشغول   19,50 معدل  با 
روزهاى  دارد  ياد  به  او  اكنون  كه  چيزى 
است  كرده  مى  كار  مادر  كه  است  سختى 
فرزندان  زندگى  و  تحصيلى  مخارج  بتواند  تا 
خود را بپردازد .خواهر و برادر نرگس بخاطر 
مشكالت مالى نتوانسته اند به تحصيل ادامه 
خرما  برداشت  فصل  در  نرگس  مادر   . دهند 
سخت كار مى كند تا بتواند هزينه  زندگى 
قادر  حتى  .مادر  كند  تهيه  را  خود  فرزندان 
نيست براى فرزندانش غذاى كافى تهيه كند.
توانگرى  دستان  مهرورزى  نيازمند  نرگس 

است كه او را يارى كنند.

24. سبحان.  ن
شماره پرونده 71703 

سبحان كالس چهارم 
ابتدايى است با معدل 
19,43. پدر و مادر او 

به دليل اعتياد پدر با يگديگر متاركه نموده 
اند. سبحان و برادرش جز اعتياد پدر تصوير 
ديگرى از او به ياد ندارند . آنها تمام دوران 
گذرانده  بزرگ  پدر  خانه  در  را  خود  زندگى 
اى  خانه  است  نتوانسته  حتى  پدر  زيرا  اند 
اكنون   . نمايد  فراهم  برايشان  زندگى  براى 
از  كه  كمى  مقررى  با  مادر   ، جدايى  از  بعد 
يك  كند  مى  دريافت  خيريه  موسسه  يك 
قطعه زمين خريدارى نموده است و با كمك 
خانه  ساخت  به  شروع  خيريه  موسسه  يك 
نموده است كه هنوز اين خانه تكميل نشده 
كشيده  زجر  مادر  اين  نگرانى  تنها   . است 
را  خود  فرزندان  تواند  مى  آيا  كه  است  اين 
براى ادامه تحصيل به مدرسه بفرستد يا نه ؟ 
هموطنان   شما  حمايت  اميدش  تنها  اكنون 

مهربان است.

25. اسما  . الف
شماره پرونده 71807 

اسما دانش آموز كالس دوم ابتدايى است . حدود 
خاطر  به  را  اش  دايى  او  عموى  پيش  سال  چند 
و  رساند  مى  قتل  به  داشتند  كه  مالى  اختالف 
از  طرفدارى  به  پدر  و  شود  مى  شروع  موقع  آن  از  او  مادر  و  پدر  اختالف 
برادر خود مى پردازد و بعد آن جريان خانواده خود را ترك مى نمايد. مادر 
كه مدتى بى خبر از او بوده درخواست طالق مى دهد ولى هنوز به صورت 
كامل طالق نگرفته است اما حضانت و سرپرستى فرزندان را مادر به عهده 
مى گيرد. دايى ديگر اسما خود در منزل استيجارى زندگى مى كند و چون 
خانواده خواهرش سرپناهى نداشتند منزلى دو طبقه را اجاره مى نمايد كه 
كل مبلغ پيش پرداخت توسط او پرداخت شده و هزينه اجاره منزل را به 
صورت شريكى پرداخت مى كنند. مادر اسما براى تامين هزينه زندگى خود 
و 2 دخترش  به كار خدمتكارى در يكى از مدارس مشغول است و ماهانه 
.اسما و خانواده اش چشم انتظار  مبلغ 120 هزار تومان حقوق مى گيرد 

دستان يارى گرى هستند كه آنها را حمايت كند.

26. مهران. الف
شماره پرونده  71832 

با  است  ابتدايى  چهارم  كالس  آموز  دانش  مهران 
معدل 19,98. پدر و مادر مهران حدود چند سال 
پيش متاركه نموده اند و مادر مجدداً ازدواج كرده 
است پدر هم پس از متاركه، مهران را نزد پدر و مادرش گذاشته و خود 
منزل را ترك نموده است و خانواده هيچ خبرى از او ندارند.  نگهدارى از 
مهران اكنون بر عهده پدر بزرگ و مادربزرگش است كه آنها سالخورده 
اند و استطاعت مالى نيز ندارند. تنها يكى از عموهاى مهران گاهى هزينه 
هاى زندگى ايشان را تامين مى كند كه اين مقدار حتى پاسخ گوى نيازهاى 
اوليه زندگى ايشان هم نيست . مهران پسر حساس و گوشه گيرى است كه 

نياز به توجه و محبت دارد. 

27. روا. ع
شماره پرونده 71830 

راهنمايى  سوم  كالس  استعداد  با  آموز  دانش  روا 
با معدل 19,26 است . پدر و مادر روا با يكديگر 
پدرش  و  روا  سرپرستى  مادر  و  اند  نموده  متاركه 
سرپرستى برادرش را بر عهده گرفت . پدر از  پذيرفتن بار مسوليت نگهدارى 
فرزندش شانه خالى كرد و مادر هم توان نگهدارى او را نداشت در نتيجه 
او را به يك موسسه خيريه سپردند . مادر براى  اينكه حامى داشته باشد با 
پير مردى ازدواج مى كند اما متاسفانه اختالفات بين پدر ناتنى با روا باال 
مى گيرد و مادر روا مجبور مى شود مجدداً متاركه نمايد .او اكنون تنها با 
كمك معلمين مدرسه و خيرين محل توانسته منزل كوچكى اجاره نمايد و 

براى تامين هزينه هاى زندگى نياز به يارى و حمايت دارد. 
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31. سيد حسن .  ن
شماره پرونده 71774

دانش  حسن  سيد 
استعدادى  با  آموز 
كالس  در  كه  است 

دوم ابتدايى با معدل خيلى خوب (توصيفى) 
مشغول به تحصيل است . پدر و مادر مددجو 
داشته  اعتياد  كه  پدر  اند.  نموده  متاركه 
مادربزرگ   . كند  مى  رها  را  حسن  سيد 
است.  گرفته  برعهده  را  او  سرپرستى  پدرى 
با  و  دارد  حمايت  به  نياز  خودش  مادربزرگ 
گذراند. مى  را  سختى  زندگى  كودك  اين 

با  او  شود  مى  باعث  حسن  سيد  از  حمايت 
دلگرمى به زندگى ادامه دهد.

32. مريم . ع
شماره پرونده 71714 

معدل  با  مريم 
كالس  در   19,87
در  راهنمايى  اول 

با  پدر  خواند.  مى  درس  عشايرى  مدرسه 
رها  را  خود  ى  خانواده  فرزند  چند  داشتن 
از  خانواده  كه  است  زيادى  سالهاى  و  نموده 
او خبر ندارند. مادر خانواده تا زمانى كه مى 
تا  و  كرد  مى  كار  ديگران  مزارع  در  توانست 
ها  بچه  و  خود  زندگى  هاى  هزينه  حدودى 
كار  از  تقريبا  اكنون  ولى  كرد  مى  تامين  را 
افتاده شده است و توان كار كردن را ندارد . 
فرزندان خانواده محصل هستند و نمى توانند 
در تامين هزينه ها به مادر كمك كنند. مادر 
چشم  ندارد  كردن  كار  توان  ديگر  كه  مريم 

اميد به يارى نيكوكاران بسته  است.

28. اميررضا  .ن
شماره پرونده 71672 

معدل  با  است  ابتدايى  سوم  آموز  دانش  اميررضا 
خيلى خوب (كارنامه توصيفى) . وضعيت خانواده 
حدود  مددجو  پدر  است  بحرانى  بسيار  رضا  امير 
چند سال قبل دچار بيمارى اعصاب و روان مى شود و خانواده خود را ترك مى 
براى  مادر  سپارد  مى  مادر  به  را  فرزند   5 حضانت  دادگاه  اين  بنابر  نمايد 
تامين هزينه زندگى خود و فرزندانش مجبور است در منازل مردم كار كند. 
فرزندان محصل هستند و نمى توانند كمك خرجى براى خانواده باشند . 
گلوى امير رضا نياز به عمل جراحى دارد اما مادر حتى نمى تواند هزينه هاى 
تحصيل و خوراك فرزندانش را تامين كند چه برسد به هزينه ى درمان . اين 

كودك با استعداد براى درمان و ادامه زندگى نياز به مهر هم وطنان دارد.

29. زينب. ج
شماره پرونده 71721 

زينب 6 ساله است و به پيش دبستانى مى رود. مادرش 
پس از چند سال زندگى مشترك وتحمل سختى هاى 
زياد متوجه مى شود كه همسرش مشكل روانى دارد 
و با رنج بسيار از او جدا مى شود. اكنون پدر زينب در تيمارستان بسترى است و 
او  در كنار مادرش زندگى مى كند. مادر زينب براى تامين هزينه هاى زندگى به 
صورت فصلى در مزارع كشاورزى كار مى كند و درآمد اندكى دارد اما اين مادر به 
تنهايى قادر نيست هزينه هاى تحصيلى زينب را تامين كند . زينب كوچك براى 

ادامه زندگى و ادامه تحصيل نيازمند يارى مى باشد.

30. محدثه.  ص
شماره پرونده 71722 

توصيفى)  (كارنامه  خوب  خيلى  معدل  با  محدثه 
دانش آموز دوم ابتدايى است . پدر او كارگر بنايى 
ديگر  فرزند  چهار  و  همسر  كه  اين  ضمن  و  بوده 
داشته است ، با مادر محدثه ازدواج مى نمايد و پس از مدتى  در حالى 
كه همسرش چهار ماه حامله بوده است ؛ آن ها را رها مى كند و ديگر از 

طالق  مادر   . ندارند  خبرى  او 
غيابى مى گيرد. اكنون محدثه 
مادربزرگ  منزل  در  مادرش  و 
مادرى زندگى مى كنند و مادر 
مددجو به صورت فصلى در مزارع 
كار مى كند . محدثه كوچك و 
زندگى  ادامه  براى  مادرش 

چشم انتظار يارى هستند.
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33. ميثم .  الف
شماره پرونده 71803  

پنجم  كالس  ميثم 
با  است  ابتدايى 
مادر   . معدل 19,20 

و  نموده  متاركه  او  با  پدر  اعتياد  دليل  به 
گرفته  برعهده  خود  را  فرزندش  سرپرستى 
كليه  بيمارى  دچار  كودكى  از  ميثم   . است 
است.  نموده  جراحى  عمل  مرتبه  دو  و  بوده 
منازل  در  خدماتى  كارهاى  انجام  با  مادر 
سعى در تامين هزينه هاى زندگى دارد اما 
مسكونى  منزل  بودن  استيجارى  به  توجه  با 
او نمى تواند از عهده ى هزينه هاى تحصيلى 
باهوشى  و  باستعداد  پسر  ميثم  برآيد.  ميثم 
است كه اگر مورد لطف و حمايت عزيزان قرار 
گيرد به لطف خدا و يارى شما عزيزان آينده 

خوبى در پيش رو خواهد داشت.

34. دانيال .  پ
شماره پرونده 71825 

آموز  دانش  دانيال 
است  ابتدايى  پنجم 
 .  19,72 معدل  با 

مادر به دليل اعتياد پدر از او جدا شده است 
و سرپرستى 2 فرزندش را خود برعهده گرفته 
است. آنها در يك اتاق زندگى مى كنند و مادر 
امورات  تا  كوشد  مى  مردم  منازل  در  كار  با 
زندگى را بگذراند اما او به دليل كمردردهاى 
شديد ديگر مثل گذشته نمى تواند كاركند. 
را  فرزندانش  بتواند  امسال  اينكه  براى  مادر 
در مدرسه ثبت نام نمايد مجبور شد تا لوازم 
منزل را بفروشد. اين كودكان معصوم حتى از 
دانيال  دارند.  قرار  مضيقه  در  هم  تغذيه  نظر 
حمايت  به  نياز  كه  است  استعدادى  با  پسر 

دارد.

35. زهرا . ج
شماره پرونده 71796 

زهرا سوم ابتدايى است و معدلش 20 است.
مادر زهرا به دليل اعتياد همسرش از او جدا مى 
گيرد.  مى  برعهده  را  فرزندش  سرپرستى  و  شود 
حساس  روحيه  دليل  به  اما  بود  مشغول  نظافتى  كارهاى  به  منازل  در  او 
حاضر  درحال  و  رود  مى  خياطى  كالس  به  او   ى  آينده  براى  و  دخترش 
. مادر نمى تواند با درآمد حاصل از كارش  با خياطى امورات مى گذراند 
هزينه هاى تحصيلى زهرا را تامين كند . زهرا براى ادامه تحصيل نيازمند 

مساعدت است.

36. محدثه . ر
شماره پرونده 71824 

محدثه سال پنجم دبستان است و معدلش 19,18 
است.

است. نموده  فوت  اعتياد  دليل  به  محدثه   پدر 
فروش  با  فوت  از  قبل  پدرش  سرگذاشته  پشت  را  سختى  زندگى  محدثه 
لوازم منزل هزينه ى اعتيادش را فراهم مى كرده است . بعد از فوت وى 
مادر با كارگرى در خانه هاى ديگران وسايل را بصورت قسطى و دست دوم 
خريدارى مى كند . يك موسسه خيريه منزلى را براى خانواده خريدارى 
نمود كه بايد بصورت اقساطى پول آن را پرداخت نمايند. اين خانواده بسيار 
نيازمند هستند و محدثه براى ادامه تحصيل نيازمند يارى و حمايت است.

37. محمدباقر . ز
شماره پرونده 71805 

محمدباقر با معدل 19,54 در كالس پنجم ابتدايى 
مشغول به تحصيل است. مادر يك ازدواج ناموفق 
داشته كه حاصل آن يك فرزند پسر بوده است . 
مدتى بعد مادر به دليل مشكالت مالى مجبور به ازدواج با مردى كه بيش 
از 30 سال از او بزرگتر بوده مى شود و حاصل ازدواج مجدد نيز  يك فرزند 
پسر است. پدر محمدباقر بعد از مدتى فوت مى كند و سرپرستى او برعهده 
مادر مى افتد . منزل استيجارى است و اجاره بها را دايى محمدباقر پرداخت 

مى كند. مادر با كار در منازل سعى در تامين هزينه هاى زندگى دارد.

38.زهرا .ك 
شماره پرونده 71806 

زهرا دوم راهنماى با معدل 18,41 است.
فوت  مخدر  مواد  رويه  بى  مصرف  بعلت  او   پدر 
نموده است .سرپرستى زهرا برعهده ى مادرش مى 
باشد.مادر بعلت مشكالت مالى و نداشتن مسكن و 
.با  كند  مى  زندگى  شوهرش  مادر  با  همراه  مددجو  عمه  منزل  در  سرپناه 
توجه به مشكالت خانواده زهرا به خوبى درس مى خواند تابتواند آينده ى 
روشنى داشته باشد .زهرا براى اينكه بتواند درس بخواند نيازمند حمايت 

است.
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39. محمد. ش
شماره پرونده 71829 

دبستان  سوم  كالس  در   19,62 معدل  با  محمد 
مشغول تحصيل است. پدر محمد معلول حركتى 
در  تا  است  مجبور  مادر   . ندارد  كار  توان  و  است 
 2 تحصيل  ى  هزينه  بتواند  تا  دهد  انجام  نظافتى  كارهاى  مردم  منازل 
فرزندش و نيز هزينه هاى زندگى را تامين كند . اين خانواده نيازمند در 
منزل مادربزرگ پدرى زندگى مى كنند و بايد اجاره  پرداخت كنند . مادر 
براى اينكه بتواند در منزل مادر شوهرش زندگى كند بايد كارهاى منزل او 

را نيز انجام دهد. محمد و خانواده اش نيازمند حمايت هستند.

40. عليرضا .  ح
 شماره پرونده :71817  

عليرضا دانش آموز كالس اول ابتدايى است. مادر 
مادر   . است  شده  جدا  او  از  پدر  اعتياد  دليل  به 
همراه 2 فرزندش در منزلى كه دايى اجاره نموده 
درآمدى  منبع  هيچ  آنها  و  است  دانشجو  عليرضا  دايى  كند.  مى  زندگى 
ندارند. تنها يك موسسه خيريه  ماهانه مبلغ اندكى به عنوان مقررى به آنها 

مى پردازد كه پاسخ گوى نيازهاى اوليه ايشان نيست.
عليرضا و خانواده اش چشم اميد به حمايت نيكوكاران بسته اند..

41. على . ر
شماره پرونده 71730 

على دانش آموز سوم ابتدايى است با معدل 19,75 
بيمارى  دليل  به  را  خود  پدر   1386 سال  در  كه 
برادر  پدر  فوت  از  پس   . است  داده  ازدست  قلبى 
بزرگ على با كاركردن هزينه هاى زندگى را تامين مى كرد اما او اكنون 
موسسه  يك  تنها  ندارند  درامدى  منبع  هيچ  ديگر  خانواده  و  است  سرباز 
خيريه ماهانه مبلغ اندكى به آنها كمك مى كند . على در شرايط سختى 

روزگار مى گذراند و به حمايت نياز دارد.

42. سحاب . س
شماره پرونده 71608 

سحاب 4 ساله، تنها فرزند خانواده است . او به نوعى 
بيمارى حاد و نادر كه هنوز پزشكان نامى برايش پيدا 
كامپيوتر  طراح  سحاب،  پدر  مبتالست.  اند،  نكرده 
است كه مدتى در مغازه اى استيجارى و اكنون در منزل كار مى كند. هزينه ى 
درمان سحاب بسيار باالست و درآمد پدر پاسخ گوى آن نيست. او به صورت 
هفتگى نياز به تعويض خون دارد كه هر بيمارستانى نمى تواند جوابگوى او 

باشد. سحاب بسيار باهوش است .

43. سجاد .  ق
شماره پرونده 71663 

آموز  دانش  سجاد 
كالس دوم راهنمايى 
 .20 معدل  با  است 

مادر به دليل اعتياد پدر متاركه نموده است 
مى  مادرش  ى  عهده  بر  سجاد  سرپرستى   .
باشد. سجاد و خانواده اش در يك روستا در 
كنند.  مى  زندگى  مادرى  مادربزرگ  منزل 
استعداد  با  و  تيزهوش  آموزى  دانش  سجاد 
درخشان  استعدادهاى  مدرسه  در  و  است 
مشغول به تحصيل است. سجاد و مادرش در 
شرايط نابسامان اقتصادى و با كمترين امكانات 
خانواده  اين  شود.  مى  سپرى  شان  زندگى 

نيازمند چشم انتظار يارى هستند. 

44. زهرا .ج
شماره پرونده 71670

زهرا با معدل 19,14 
مقطع  آموز  دانش 
اول دبيرستان است . 

او پدرش را از دست داده است و همراه مادر و 
خواهر و برادر خود زندگى مى كند. منزل آنها 
شخصى است كه قسمتى از آن را اجاره داده 
اند و ماهيانه هفتاد هزار تومان اجاره دريافت 
 . شود  آنها  زندگى  خرج  كمك  تا  كنند  مى 
زهرا بعد از فوت پدرش روزهاى سختى  را 
پشت سرگذاشته و اكنون براى ادامه تحصيل 

چشم انتظار مهر هموطنانش است.

45.محمد . پ
شماره پرونده 71794

دچار  محمد  پدر 
و  اعصاب  بيمارى 
مادر  و  بوده  روان 

پس از تحمل مشكالت زياد از او جدا مى شود. 
كالس  آموز  دانش   19,21 معدل  با  محمد  
خواهر  و  مادر  همراه  او  است.  ابتدايى  پنجم 
خود در زيرزمينى بسيار محقر كه پدربزرگ 
كنند.  مى  زندگى  است  داده  آنها  به  مادرى 
خواهر ش خود را براى كنكور آماده مى كند. 
مادر با خياطى مى كوشد تا هزينه هاى زندگى 
را تامين كند اما به تنهايى قادر نيست از پس 

مشكالت برآيد و نياز به حمايت دارد.
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46.مهديه . د
شماره پرونده 71671

مهديه با معدل 19,27 
دانش آموز كالس دوم 
او  است.  راهنمايى 

مادر  همراه  .او  است  داده  دست  از  را  پدرش 
در منزل شخصى خود كه از طريق ارثيه آنها 
از  بعد   . كنند  مى  زندگى  است  شده  تهيه 
مواجه  زيادى  مشكالت  با  خانواده  پدر  فوت 
اندك  مقررى  خانواده  درآمد  منبع   . شدند 
يك موسسه خيريه است . مهديه براى ادامه 
تحصيل بسيار نيازمند حمايت و يارى است.

47.فاطمه . م
شماره پرونده 71656 

معدل 20  با  فاطمه 
كالس  آموز  دانش 
 . است  ابتدايى  دوم 

منزل  در  خواهرش  و  مادر  و  پدر  همراه  او 
شخصى و كوچك خود زندگى مى كند . پدر 
و مادر او هر دو كارگر بوده اند كه متاسفانه 
پدر در يك حادثه دچار آسيب ديدگى مى شود 
و از كارافتاده است اكنون مادر به تنهايى كار 
تمام  ى  عهده  از  تواند  نمى  او  اما  كند  مى 
ادامه  براى  فاطمه  برآيد.  هاى زندگى  هزينه 
تحصيل چشم انتظار حمايت نيكوكاران است.

48. .سجاد  . م
شماره پرونده 71655

بيمار  سجاد  پدر 
روانى و از كار افتاده 
در  سجاد   . است 
ابتدايى  دوم  كالس 

با معدل 20 مشغول تحصيل است . با توجه 
به بيمارى پدر مادر نمى تواند بيرون از منزل 
كوچك  منزل  يك  در  خانواده  اين  كند.  كار 
استيجارى زندگى مى كنند و تنها با كمك 
افراد خير روزگار مى گذرانند. سجاد كودك با 
استعدادى است كه در شرايط سختى زندگى 
مى كند و براى اينكه بتواند به تحصيل ادامه 

دهد نياز به حمايت دارد.

49 على . ب
شماره پرونده 71837

على دانش آموز سوم ابتدايى است با معدل 20 .
چند  هر  داد  دست  از  گذشته  سال  را  پدرش  او 
هيچگاه پدرش براى او مهر پدرى نداشت و با بى 
مسوليتى زندگى خانواده را سخت نموده بود. خانواده ى على در يك منزل 
كمك  و  اقوام  از  قرض  توسط  آن  وديعه  كه  كنند  مى  زندگى  استيجارى 
افراد خير تهيه شده است .مادر براى گذران زندگى در منازل مردم كارهاى 

خدماتى انجام مى دهد اما درآمدش كافى نيست.
على براى ادامه تحصيل نياز به مهر انسانهاى خير دارد.

50زينب  .م
شماره پرونده 71679

زينب كالس سوم ابتدايى است  با معدل 20 .پدر 
و مادر او متاركه كرده اند . سرپرستى بچه ها به 
عهده مادر مى مى باشد و در اين سال ها زندگى 
آنها مشكالت فراوانى داشته است. برادر زينب به دليل مشكالت تحصيلش 
را كنار گذاشته است.او با دست  فروشى قصد حمايت از خانواده را دارد 
اما درآمد او آنقدر پايين است كه حتى نمى تواند از عهده ى اجاره بهاى 

منزل برآيد .
به  نياز  او  و  نيست  مقدور  خانواده  براى  زينب  تحصيلى  ى  هزينه  تامين 

حمايت دارد.

51. معصومه. م
شماره پرونده 71698 

معصومه  با معدل 19,79 دانش آموز كالس دوم 
دست  از  را  پدرش  سال 80  .اودر  است  راهنمايى 
هيچ  آنها  كه   بود  شده  باعث  پدرش  اعتياد  داد. 
گونه امكاناتى نداشته باشند. بعد از فوت پدر آنها مجبور شدند در منزل پدر بزرگ 
مادرى معصومه زندگى كنند . مادر با كار در منازل سعى دارد هزينه هاى زندگى 
را تامين كند .پدربزرگ هيچ حمايتى از خانواده ندارد. معصومه چشم انتظار 

مهر هموطنان مهربانش است .

52.اميرحسين. ج
شماره پرونده 71760

او  ومادر  پدر   . است  ساله   8 كودكى  اميرحسين 
متاركه كرده اند و مادر سرپرستى او را برعهده دارد . 
امير حسين در يك خانواده فقير به دنيا آمده است  
هاى  پيگيرى  طوالنى  هاى  دوره  از  پس  است  بيمار  معصوم  كودك  اين 
مختلف پزشكان متوجه شدند كه هر 2 كليه اين كودك از كار افتاده است 
او حدود يك سال است هفته اى 4 بار دياليز مى شود . مادر اين كودك 
با دست خالى و بى پناه نمى تواند از عهده ى هزينه هاى درمان فرزندش 

برآيد . اميرحسين براى ادامه زندگى نياز به حمايت دارد.



59

53. بهاره. م
 شماره پرونده: 71684

پدر بهاره كه از ناحيه هر دو دست معلول است، پير 
كالس دوم راهنمايى  بهاره  است.  و بيكار  ناتوان  و 
 3 و  خواهر  داراى6  بهاره   . معدل 19,78  با  است 
برادر است كه تقريبا همگى مشكل عصبى دارند. مادر نيز داراى بيمارى 
قلبى است اما مجبور است در خانه هاى مردم كارگرى كند. آنها به دليل 
بى پناهى به خانه دختر خود پناه برده و در خانه ى اجاره اى كه شوهر 
خواهر كرايه كرده و 1 اتاق كوچك را در اختيار آنها قرار داده زندگى مى 
كنند . شوهر خواهر هم كارگر است. او نيز نمى تواند اجاره را پرداخت كند. 
آنها از حداقل امكانات هم بى بهره اند . بهاره دختر با استعدادى است كه 

در صورت حمايت مى تواند آينده ى روشنى داشته باشد.

54. مهسا . ن
شماره پرونده 71674

شرايط  كه  است  باهوشى  بسيار  دختر  مهسا 
اسفناك زندگى اش هر لحظه ممكن است او را از 
تحصيل باز دارد. او اكنون كالس سوم راهنمايى با 
معدل 19,94 است . فقدان پدر زندگى را براى مهسا و خانواده اش بسيار 
دشوار نموده است. فقر و تنگدستى كه در زندگى مهسا وجود دارد بسيار 
به  مادر  كه  چرا  دارند  حمايت  به  شديدى  احتياج  آنها   . است  گير  چشم 
تنهايى از عهده مخارج زندگى بر نمى آيد و چشم اميدشان در حال حاضر 

بعد از خدا تنها و تنها به حمايت افراد نيكوكار است.

55. محمدحسين.  ب
شماره پرونده 71754 

كالس  آموز  دانش  معدل 19,15  با  محمدحسين 
متاركه  او  مادر  و  .پدر  است  ابتدايى  چهارم 
سرپرستى   . است  بيمار  بسيار  مادرش  اند  نموده 

زندگى  يك  آنها  اما  او با مادرش است 
در  كه  اى  خانه   . دارند  فقر  نهايت  در 
كه  است  اتاقى  كنند  مى  زندگى  آن 
حمام  حتى  آنها  ندارد  امكاناتى  هيچ 
ندارند . ديوارهاى نمناك اين اتاق باعث 
را  اتاق  اين   . است  شده  مادر  رماتيسم 
اند.  كرده  تهيه  برايشان  خير  افراد  هم 
به  اين  از  اميد  هنوز  مشكالت  تمام  با 
اصطالح خانه پر نكشيده و مادر و پسر 
كمك  توان  پر  هاى  دست  اميد  به 
انسان هاى نيك ، در انتظار طلوع صبح 

فردا هستند.

56.اميرحسين . ك
شماره پرونده 71831

كالس  حسين  امير 
است  ابتدايى  پنجم 
پدر   19 معدل  با 

سرپرست  مادر  اند.  نموده  متاركه  او  مادر  و 
اميرحسين است . مادر به دليل عدم استطاعت 
نمايد  اجاره  مستقل  منزلى  نتوانست  مالى 
زندگى  پدربزرگ  منزل  در  اجبار  به  آنها  و 
گونه  هيچ  مادرش  و  اميرحسين  كنند.  مى 
امكاناتى ندارند و هرلحظه بيم آن مى رود كه 
اين كودك معصوم به دليل مشكالت مالى از 

تحصيل بازماند.

57. مائده . ش
شماره پرونده 71740

مائده با معدل 20 در 
ابتدايى  سوم  كالس 
مشغول تحصيل است . 

مادر او به دليل اعتياد از پدرش جدا مى شود . مادر 
بسيار  زندگى  هاى  هزينه  تامين  براى  مائده 
تالش مى كند او در يك توليدى مشغول به 
كار شد و خانه ى كوچكى اجاره نمود .درآمد 
مادر مائده پاسخ گوى نيازهاى خانواده نيست 
و آنها به سختى روزگار مى گذرانند. اين زن 
تنها بدون هيچ پشتوانه اى بعد ازخدا چشم 
اميدش به يارى افراد نيكوكار است تا بتواند 
شرايطى فراهم كند كه فرزندش در آرامش به 

تحصيل ادامه دهد.
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 58. وحيد . ع
شماره پرونده      71791

وحيد با معدل 18 در 
دبستان  سوم  مقطع 
مشغول تحصيل است. 

متاركه  پدر  اعتياد  دليل  به  او  مادر  و  پدر 
برادر  دو  و  برادر11ساله  يك  او    . اند  نموده 
دارد.   ساله   7 خواهر  يك  و  ساله   9 دوقلو 
 . است  فرزندان  سرپرست  تنهايى  به  مادر 
برخوردار  هم  زندگى  امكانات  ازكمترين  آنها 
ندارند  يخچال  و  تلويزيون  حتى  و  نيستند 
كيسه  برادرهايش  و  وى  مدرسه  كيف  و 
بخاطر  وحيد  بزرگتر  برادر   . است  پالستيك 
فقر مالى ترك تحصيل كرده است . با توجه 
امكان  لحظه  هر  خانواده  اسفناك  شرايط  به 
ترك تحصيل اين كودك بى گناه وجود دارد .

59.حديثه .ق
شماره پرونده 71707

با  دختر  حديثه 
كه  است  استعدادي 
در  معدل 19,68  با 

مقطع اول دبيرستان مشغول تحصيل است . 
مادر به دليل  اعتياد پدر و ازدواج مجددش 
از او جدا شده است . مادر همراه 2 فرزندش 
اتاقي را اجاره نموده و به سختي روزگار مي 
در  تنهايي  به  حامي  هيچ  بدون  او  گذراند. 
منازل مردم كار مي كند تا بتواند هزينه هاي 
زندگي را تامين كند اما با وجود 2 فرزند و 
خانه ي اجاره اي قادر به تامين هزينه هاي 
با  بسيار  حديثه   . نيست  فرزندان  تحصيلي 
استعداد است و در صورت حمايت آينده اي 

روشن دارد.

60.مهديه .  ط
شماره پرونده 71811

مهديه تنها فرزند خانواده است او با معدل 19,93 
دانش آموز مقطع اول راهنمايي است . حدود ده 
سال پيش پدر و مادرش به علت اعتياد پدر متاركه 
نموده اند . مهديه و مادرش در منزل پدر بزرگ مادري زندگي مي كنند 
ندار  پناهي  هيچ  ديگر  آنها  و  نموده  فوت  بزرگ  پدر  تازگي   به  متاسفانه 
ند. تنها درآمد خانواده مقرري اندك يك موسسه خيريه است .اين دختر 
و  مهربان  هاي  انسان  ياري  به  اميد  چشم  تحصيل  ادامه  براي  استعداد  با 

نيكوكار بسته است.

61.سحر . ظ
شماره پرونده 71715

سحر دوم ابتدايي است با معدل 20 . پدر سحر بيمار 
رواني است و از اختالل خلقي دو قطبي رنج مي برد . 
او نمي تواند هزينه هاي زندگي را تامين كند و مادر 
هم به دليل شرايط پدر قادر نيست در بيرون از منزل كار كند . شرايط پدر 
زندگي راسخت نموده است . سحر يك خواهر هم دارد. تنها منبع درآمد 
خانواده مقرري اندك يك موسسه خيريه است . سحر كودك معصومي است 
كه در شرايط سختي زندگي مي كند . خانواده حتي نمي توانند براي فرزندان 

لباس و غذاي كافي تهيه كنند. سحر بسيار نيازمند حمايت است.

62.زيبا.ن
شماره پرونده 71836

زيبا با معدل 20 دانش آموز كالس سوم ابتدايي 
است . پدر او بيمار رواني است و شرايطش به گونه اي 
است كه چند روز از هفته را در بيمارستان رواني 
بستري مي شود . زيبا 2 برادر خردسال هم دارد. مادر با قالي بافي هزينه هاي 
زندگي را تامين مي نمود اما اكنون او دچار بيماري كليه شده است و تحت 
تحمل  قابل  غير  را  زندگي  شرايط  مادر  و  پدر  بيماري   . دارد  قرار  درمان 

نموده است. كودكان معصوم اين خانواده چشم انتظار ياري هستند.

63.زهرا . ى
شماره پرونده 71691

زهرا در كالس سوم ابتدايى با معدل 20 مشغول 
او  و  است  شده  فوت  او  پدر   . است  تحصيل  به 
همراه برادر و مادرش در منزل پدربزرگ در روستا 
زندگي مي كنند. پدربزرگ پير و از كار افتاده است و خودش نياز به حمايت 
دارد. به دليل نداشتن هيچ منبع درآمدي زندگي براي خانواده بسيار دشوار 
است. بچه ها به سختي درس مي خوانند. مادر نگران آينده ي كودكانش 
است . اين دو كودك معصوم شايسته ي داشتن آينده ي روشن هستند و 

اين مقدور نيست مگر با ياري انسان هاي خير. 
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64.مهدى . ك
شماره پرونده 71693

مهدى در 6 سالگى پدر خود را از دست داده است . او  
اكنون با معدل 19,57 دانش آموز مقطع اول راهنمايي 
است . در خانواده اى پر جمعيت و فقير زندگى مى 
كرده است و تمام كودكي اش پر از مشكالت بزرگ بوده است. هيچ كدام از 
خواهر و برادرهاي او به دليل فقر نتوانسته اند به تحصيلشان ادامه دهند اما 
مهدي بسيار به درس عالقه دارد و حاضر نيست تحت هر شرايطي تحصيل 
را رها كند. مهدي و مادرش بعد از گذشت چندين سال از زلزله هنوز در 
 . كانكس زندگي مي كنند و قادر نيستند خانه اي براي خود مهيا كنند 
تمام نگراني مادر مهدي تحصيل اوست و بيم آن دارد كه اين كودك نيز به 

خاطر شرايط اقتصادي خانواده از تحصيل بازبماند.

65.مريم  .م
شماره پرونده 71650

معدل  با  است  راهنمايي  اول  آموز  دانش  مريم  
مسئوليتي  بي  و  اعتياد  دليل  به  او  مادر   .19,75
 3 هر  سرپرستي  مادر  است.  شده  جدا  او  از  پدر 
فرزندش را برعهده دارد . مريم و خانواده اش در منزل پدر بزرگ زندگي 
مي كردند كه در حادثه زلزله مريم پدر بزرگ را كه تنها حامي ايشان بود 
از دست داد .آنها پس از زلزله با دريافت وام قطعه زميني خريدند و منزلي 
در آن ساختند هرچند هنوز نتوانسته اند ساخت آن را تكميل نمايند. برادر 
بزرگ  مريم نتوانست به تحصيلش ادامه دهد و مشغول به كار شد . خواهر 
مريم به تازگي وارد دانشگاه شده و مادر نگران هزينه ها ي تحصيلي مريم 

و خواهرش است.

66.عليرضا . ب
شماره پرونده 71710

عليرضا در كالس دوم راهنمايى با معدل 18,25 
و  است  بيمار  او   پدر   . است  تحصيل  به  مشغول 
مشكل  بسيار  چشمانش  بينايي  ديابت  دليل  به 
 3 هر  كه  دارند  فرزند   3 خانواده   . نيست  كردن  كار  به  قادر  و  دارد 
محصل مى باشند . مادر مجبور است با كار در منازل هزينه هاي زندگي 

نيز  او  متاسفانه  اما  نمايد  تامين  را 
بيمار شده و نمي تواند مانند گذشته 
و  است  استيجاري  منزل   . كند  كار 
اين موضوع شرايط زندگي را دشوار 
اش  خانواده  و  عليرضا   . نموده  تر 
نيازمند ياري و مساعدت مي باشند.

67.فائزه . خ
شماره پرونده : 71816

دوم  كالس  ئزه  فا
معدل  با  راهنمايى 
مادر  است.   19,29

به دليل آزار و اذيت و اعتياد پدر از او جدا 
شده است . سرپرستي او را مادرش برعهده 
دارد. آنها در منزل خاله كه منزلي استيجاري 
است زندگي مي كنند. مادر فائزه از كودكي 
دچار اختالل اعصاب و روان است و نمي تواند 
كار كند . او اكنون تحت درمان است . خاله 
را  او  تحصيلي  هاي  هزينه  تواند  نمي  فائزه 
فراهم كند . فائزه كودك بي پناهي است كه 

نيازمند حمايت است. 

 68. ابوالفضل .  ز
شماره پرونده 71809

ابوالفضل كالس سوم 
ابتدايى است  با معدل 
ابوالفضل  مادر   .  20

به دليل اعتياد از همسرش جدا شد . اكنون 
مادر  است.  مادر  ي  عهده  بر  او  سرپرستي 
منازل  در  فرزندش  هاي  هزينه  تامين  براي 
يك   . مردم كارهاي خدماتي انجام مي دهد 
در  متري   50 منزلي  خيريه  موسسه 
و  ابوالفضل  كه  داده  قرار  خانواده  اختيار 
مادرش به همراه مادربزرگشان و خاله ي 
فرزندش   2 همراه  نموده  متاركه  كه  او 
او  مادر  كنند.  مي  زندگي  منزل  اين  در 
زندگي  هاي  هزينه  ي  عهده  از  تواند  نمي 
برآيد. ابوالفضل كوچك حتي از نظر لباس و 
غذا نيز در مضيقه است . اين كودك بي گناه 

نياز به مهرباني انسان هاي بزرگ دارد.
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69.  مريم . ل
شماره پرونده 71709

ز  مو آ نش  ا د مريم 
راهنمايي  دوم  مقطع 
است با  معدل 17,91. 

آتروفى  دچار  مادرزادى  طور  به  مريم  پدر 
عضالنى است و از كارافتاده و معلول جسمى 
هيچ  به  دستش  يك  كه  باشد  مى  حركتى 
عنوان كارايى و حركت ندارد . او براى تامين 
هزينه ها دست فروشى مى نمايد . درگوشه 
اى از خيابان بساط پهن نموده و جوراب مى 
فروشد. خانواده نيز در منزل چسب دمپايى 
در  و  است  سختى  بسيار  كار  كه  زنند  مى 
دريافت  تومان   2000 جفت   100 هر  ازاى 
اين  در  والدين  به  نيز  فرزندان   ، نمايند  مى 
كار كمك مى نمايند . مادر نسبت به تامين 
خوراك ، پوشاك و هزينه ها ى زندگى بسيار 
نيازمند  بسيار  خانواده   . است  مضيقه  در 

حمايت و مساعدت هستند.

70. رقيب  م
شماره پرونده 71750

 20 معدل  با  رقيب 
كالس  آموز  دانش 
است.  ابتدايى  چهارم 

پدرش درجنگ افغانستان مجروح شده و دست 
و پايش تركش دارد . او به كار بنايى مشغول 
است . منزل را يك فرد خير دراختيار ايشان 
هر  كه  دارد  فرزند  خانواده 3  است.  داده  قرار 
بيماري  نوعي  به  رقيب  هستند.  محصل   3
استخواني مبتالست . استخوان هاي او  به طور 
ناقص شكل گرفته است بايد تحت عمل جراحى 
قرار گيرد . او تحت درمان است و قادر به راه 
. با توجه به بيمارى اش هر دو  رفتن نيست 
ماه بايد آمپولى را تزريق نمايد و چند روز در 
بيمارستان بسترى مى شود . هزينه اين آمپول 
2000000 است. پدر كارگر فصلي است و توان 
به  اميد  با  رقيب  ندارد.  را  كودك  اين  درمان 
آينده درس مي خواند و با وجود بيماري كودك 
شادابي است . چشم اميد اين پدر به دستان 

توانمند انسان هاي نيكوكار است. 

بنياد كودك در سالى كه گذشت...بنياد كودك در سالى كه گذشت...

1- سفر مددجويان تهران به كاشان. 89/2
2- سفر مددجويان آمل به كاشان.89/2

3- شركت در نمايشگاه بين المللى توانمنديهاى دفتر اردبيل 89/3/1
4- بازديد مدير عامل از دفاتر شيراز، داراب، ياسوج، تبريز، اردبيل.

5- بازديد مدير داخلى از وضعيت مددجويان آبادان و اهواز و خرمشهر 89/2
6- همايش ساالنه مسئولين و مددكاران در اصفهان 19،20،21 خرداد.

7- نمايشگاه در مشهد 89/3/27 تا 89/4/4 در كوه سنگى. نمايشگاه عكس 
كودك برگزار كننده شهردارى مشهد، كانون عكس مشهد و بنيادكودك به 

نفع بنيادكودك (معرفى)
8- حضور در همايش پزشكان قلب.
9- حضور در همايش كيش89/3/2.

10- حضور در همايش مديريت بازاريابى.
11- شركت در جلسه هم انديشى محك.

12- سفر مشهد مددجويان اصفهان
13- سفر مشهد مددجويان اروميه.
14- سفر مشهد مددجويان تهران.
15- سفر مشهد مددجويان اردبيل

16- افتتاح دفتر بنيادكودك دانمارك و سفر به آنجا. 89/9/6
17- سفر 1 روزه مشهد مددجويان بم به همت كفيالن دفتر تهران 89/4/27

18- اردوى يك روزه مددجويان دفتر تهران در باشگاه سواركارى
19- جلسه آموزش خانواده دفتر تهران

20- شركت در همايش دانشگاه بهشتى تهران ماه رمضان
21- حضور مددجويان دفتر تهران در پارك بانوان

22- اردوى نيم روزه مددجويان بروجرد.
23- مراسم گردهمايى بزرگ كفيالن.89/5

24- مراسم افطارى هاى متعدد در تهران و دفاتر
25- توزيع ويژه مواد غذائى(سبد مواد غذائى) ماه مبارك رمضان.

26- افطارى پيشواى ورامين
27- آموزش خانواده هاى مددجويان دفتر تهران با سخنرانى دكتر حلت.

28- همايش معرفى بنياد در آمل.
29- همايش، افتتاح و معرفى دفتر خلخال.89/8

ساختمان  خريد  هزينه  كمك  آورى  جمع  جهت  دفتردبى  جشن   -30
ادارى.89/7

31- سفر زيارتى مددجويان دفتر كرمانشاه به مشهد مقدس.89/7
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پيوستن پيوستن 22762276 نيكوكار در سال  نيكوكار در سال 20102010 به خانوادة بزرگ بنياد كودك   به خانوادة بزرگ بنياد كودك  
مدير عامل بنياد كودك ايران  اعالم كرد درسال 2010، تعداد 2276 نيكوكار از سراسر جهان به جمع همياران اين بنياد 
اضافه شده اند ، بيشترين آمار كفيالن در سال مذكور با عدد1366 مربوط به هموطنان مقيم كشورمان ايران است كه افزايشى 
بالغ بر 140 درصد را نشان مى دهد. مدير عامل بنياد كودك افزود تعداد 785 هميار نيز از بين ايرانيان مقيم امريكا به بنياد 

پيوسته اند كه با رشدى 141 درصدى در مقام دوم قرار گرفته اند .
به گفتة وى 106 كفيل در كشور امارات و 46 كفيل نيز در ساير دفاتر به جمع اين نيكوكاران افزوده شده اند .  مديرعامل بنياد 
كودك  با توجه به تالش روز افزون مددكاران، كاركنان بنياد كودك و اعتماد هر چه بيشترنيكوكاران، تعداد خانواده هاى تحت 
پوشش در سال 2009 را 3306 ذكر كرد و افزود: اين تعداد با افزايشى بالغ بر 18 درصد به 3900 خانواده در سال 2010 رسيده 
است. وى همچنين گفت: در يك سال گذشته تعداد 1048 خانواده نيازمند به خانواده هاى تحت پوشش قبلى اين بنياد اضافه 
شده است . مدير عامل بنياد با اظهار اميدوارى از خروج مددجويان اين بنياد پس از فراغت از تحصيل، ازدواج و يا اشتغال بكار 
افزود: طى سال گذشته 454 نفر از مددجويان يعنى بالغ بريازده درصد آنان از پوشش بنياد كودك خارج شده اند و در اجتماع 

مشغول به فعاليت هستند.
ضمن سپاس فراوان از حمايتهاى بى دريغ همه ى همياران بنياد كودك در سراسر جهان ، اسامى آن دسته از همياران گرامى 

ساكن ايران كه بيش از ده مددجو را تحت حمايت دارند ، در جدول زير آمده است.

اسامى كفيالن طاليى  
        

نام خانوادگىنامرديف
معمارى مقدماحمد1
هادوىاحمد2
عرب بيگالهام3
رعيتىامير4
فرجاداميرعباس5
حسن خانبابك6
سامانبانك            7
دادگربزرگمهر8
مدير شهالسام9

صبرى و ترابىسهيال و محمد حسن10
مقدم ومحمدى(گسترش شركت 11

تبليغات)
سابيرشركت 12
تله مكانيكشركت 13
خشنوديانشهره 14
ارباب شيرانىعباس15
گشاده فكرعلى16

خوانسارىقدرت ا...17
مجمع خيرين آمل18
جعفرنيامحمد 19
امانىمسعود 20
جاللىنادر21
ابراهيمىعليرضا 22
گودرزيانكاظم23
اسماعيلىوحيد24
گودرزيانزهرا25
سهندى فرسهيل 26
پرنيانبابك27
غفارىعذرا28
سرخيلنگاه29
توجهحميد30
كاظمىرضا31
ثابتصديقه 32
ربانىربابه33
بزرگپورزهرا34
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نگاهى آمارى به مددجويان تحت حمايتنگاهى آمارى به مددجويان تحت حمايت
در اين شماره نيز همچون شمارگان گذشته ى مجله همياران بر آن شديم تا گزارشى آمارى از مددجويان تحت حمايت بنياد 

كودك جهت اطالع رسانى در خصوص چگونگى وضعيت اين مددجويان به تصوير درآوريم 

نمودار رشد تعداد مدد جويان بنياد كودك

رشد فارغ التحصيلى مددجويان بنياد كودك از دانشگاه

سال فارغ التحصيلى
1383             1384             1385            1386              1387            1388              1389
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آمار كلى مددجويان تحت پوشش بنياد كودك به تفكيك جنسيت

نمودار رشد قبولى مددجويان تحت پوشش بنياد كودك در دانشگاه

دختر پسر



67

نمودار دايره اى مددجويان بنيادكودك به تفكيك مقطع تحصيلى

دبستان

راهنمايى

دبيرستان

ديپلم

دبيرستان

دانشجو

فارغ التحصيل

معذور از تحصيل 
( بيمار و صغر سن )
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طبق روال سال هاى گذشته ، بنياد كودك در سال مالى منتهى به خرداد 89 نيز بار ديگر مورد حسابرسى قرار گرفت . 
موسسه حسابرسى و خدمات مديريت آرمون گستران پيشگام ، حساب هاى بانكى ، دفاتر مالى و دارايى هاى بنياد كودك را 

مورد بررسى و حسابرسى قرار داد . و نتيجه آن را به شرح زير گزارش نمود : 
« به نظر اين موسسه ، صورت هاى مالى ياد شده ، وضعيت مالى موسسه خيريه رفاه كودك در تاريخ 10 خرداد 1389 و 
نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براى سال منتهى به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاى با اهميت ، طبق استانداردهاى 

حسابدارى به نحو مطلوب نشان مى دهد .»

ضمنا مجموعه پرداخت هاى بنياد كودك كه از محل كمك هاى دريافتى از همياران و نيكوكاران محترم انجام گرفته نسبت 
به سال گذشته حدود دو برابر افزايش يافته است . اين امر با توجه به در نظر گرفتن شرايط موجود اقتصادى ، وجود تحريم ها 
و دشوارى هاى موجود در سر راه تامين هزينه هاى موسسات غير دولتى و مردم نهاد ، نشانگر توانايى بنياد كودك در مديريت 
تشكيالت و هزينه ها و نيز جلب اعتماد مردمى بوده است كه بى شك اين همه ، مرهون قلب هاى مهربانى است كه همواره 

براى بنياد كودك و دانش آموزان با استعداد نيازمند سرزمينمان مى تپد  . 

گزارش حسابرسى ساليانه موسسه خيريه رفاه كودكگزارش حسابرسى ساليانه موسسه خيريه رفاه كودك

 
مجموعه پرداخت هاى بنياد كودك
در سال مالى منتهى به 31 مى 2010

مبلغ به ريالشرح
32,288,306,811پرداخت به مددجويان تحت پوشش
70,054,000پرداخت به دانشجويان تحت پوشش

1,974,331,652پرداخت اضطرارى به كودكان
5,500,000كمك به موسسات خيريه و فرهنگى

1,026,093,908ساير پرداخت هاى مرتبط با امور خيريه
35,364,286,371جمع

1,976,988,535هزينه ادارى، تشكيالتى و مددكارى
37,341,274,906جمع كل
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با پيمان جهاني كودك آشنا شويمبا پيمان جهاني كودك آشنا شويم
پيمان جهاني حقوق كودك يك پيمان نامه بين المللي است كه براي دفاع و حمايت از حقوق كودكان تهيه شده است. اين 
پيمان پس از ده سال گفت وگو بين كشورهاي عضو سازمان ملل درسال 1989ميالدي تدوين گرديد و در سال1990 به 
مرحله اجرا در آمد . درحال حاضر از 193 كشور جهان , 191 كشور به اين پيمان ملحق شده و خود را ملزم به اجراي آن  

مفاد نموده اند. اين پيمان بطوركلي چهار زمينه اصلي را در ارتباط با كودكان مورد توجه قرار مي دهد كه عبارتند از :

بقا , رشد , حمايت و مشاركت

مواد پيمان نامه حقوق كودك به اختصار عبارتند :

ماده1:تعريف كودك 
  كودك كسي است كه سن او كمتر از 18 سال باشد مگر اينكه براساس قانون قابل اعمال, سن قانوني  كمتر تعيين شده باشد.

ماده2:منع تبعيض
  حقوق اين پيمان بدون استثنا متعلق به همه كودكان است و دولت ها بايد كودكان را دربرابر هر نوع تبعيض, حمايت كنند.

ماده3:منافع كودك
  در هر اقدامي بايد منافع عاليه كودك مورد توجه قرار گيرد در صورتي كه والدين يا سرپرستان كودك در اين زمينه كوتاهي 

كنند , دولت ها بايد حمايت و مراقبت الزم را از كودكان به عمل اورد.  

ماده4:تحقق حقوق كودكان 
  دولت ها بايد در اجراي پيمان حقوق كودك بيشترين تالش خود را به كار ببندند.

ماده5:سرپرستي والدين 
  دولت ها بايد حقوق و مسئوليت هاي والدين يا كسي كه سرپرستي كودك به عهده او مي باشد را در ارتباط با پرورش 

كودك, محترم بشمارد.

ماده6:بقا و پيشرفت
  هر كودك داراي حق طبيعي زندگي است و دولت ها بايد زندگي ,بقا و رشد كودك را تضمين كنند. 

ماده7:نام و مليت
  هر كودك حق دارد از نام و مليت مشخص , برخوردارشود.   

ماده8:هويت كودك
  دولت ها بايد از هويت كودك كه شامل نام , مليت و پيوند هاي خانوادگي او مي شود , حمايت كنند.
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ماده9:جدايي از والدين 
  كودك حق دارد كه با والدين خود زندگي كند و نمي توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا كرد مگر اينكه اين امر, به 

سود او باشد. 

ماده10:پيوستن به خانواده
  كودكان و والدين آن ها حق دارند به منظور ملحق شدن به يكديگر كشوري را ترك يا دوباره به كشور خود بازگردند.

ماده11:منع انتقال غيرقانوني كودك
  دولت ها بايد ازانتقال غيرقانوني كودكان بوسيله والدين يا افراد ديگر به ساير كشورها ممانعت كنند.

ماده12:آزادي عقيده كودك 
  كودك حق دارد در مواردي كه به زندگي وي مربوط مي شود , آزادانه عقيده خود را بيان كند.

ماده13:آزادي بيان كودك
  كودك حق دارد عقايد خود را بيان كند و بدون توجه به مرزها كسب اطالعات نمايد.

ماده 14:آزادي انديشه و مذهب
  دولت ها بايد آزادي انديشه و مذهب كودك و حق هدايت كودك توسط والدين خود را محترم بشمارند. 

ماده15:آزادي اجتماعي 
  كودكان حق دارند كه با يكديگر ارتباط داشته و تشكيل اجتماعات دهند.

ماده16:حفظ حريم كودك 
  امورخصوصي, خانوادگي و مكاتبات كودكان بايد در برابر هرنوع دخالت, بي حرمتي و افترا, محافظت شود.

ماده17:دسترسي به اطالعات مناسب 
  دولت ها بايد امكان دسترسي كودكان به اطالعات مناسب را تضمين كنند و در حمايت آنان در برابر اطالعات زيان آور, 

بكوشند.

ماده18:مسئوليت والدين  
  والدين در رشد و پرورش كودكان مسئوليت مشترك دارند و دولت ها بايد در اين امر به آنان كمك كنند .

ماده19:منع بد رفتاري با كودك 
  دولت ها موظف هستند كودك را از هر نوع بد رفتاري والدين يا سرپرستان ديگر محافظت كنند و براي جلوگيري از هر نوع 

سوء استفاده از كودك, اقدامات مناسب اجتماعي را انجام دهند.

ماده20:كودكان بي سرپرست 
  دولت ها بايد به كودكان محروم از خانواده كمك كنند و جايگزين مناسبي براي آنان تعيين نمايند .

ماده21:فرزندخواندگي
  دركشورهايي كه نظام فرزندخواندگي وجود دارد,اين امر بايد با توجه به منافع عاليه كودك و با كمك مقامات ذيصالح,انجام 

گيرد .

ماده22:كودكان پناهنده 
  دولت ها بايد با همكاري سازمان هاي ذيصالح,كودكان پناهنده يا پناهجو را مورد حمايت قرار دهند .
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ماده23:كودكان معلول 
كودكان معلول براي برخورداري از يك زندگي مناسب, به آموزش,پرورش و مراقبت ويژه نياز دارند.

ماده24:خدمات بهداشتي 
  كودكان حق دارند از باالترين سطح بهداشت و خدمات پزشكي برخوردار شوند. دولت ها بايد برگسترش و مراقبت ها و 

آموزش هاي همگاني بهداشتي, توجه خاص مبذول دارند .

ماده25:بررسي موقعيت كودك
  وضع كودكي كه از طرف دولت به افراد يا خانواده ها سپرده مي شود, بايد مورد ارزيابي منظم قرار گيرد.

ماده26:تامين اجتماعي
  هر كودك حق دارد از تامين اجتماعي از جمله بيمه اجتماعي برخوردار شود.

ماده27:سطح زندگي
  هر كودك حق دارد از سطح زندگي برخوردار شود كه رشد جسمي, ذهني, رواني و اجتماعي او را تامين كند.

ماده28:آ موزش و پرورش 
  برخورداري از آموزش و پرورش حق هر كودك است و دولت ها بايد امكان آموزش ابتدايي رايگان و اجباري را براي همگان 

فراهم آوردند.

ماده29:آموزش ارزش ها 
  هدف آموزش و پرورش بايد رشد شخصيت و توانايي هاي كودك به كاملترين صورت باشد و كودك را براي يك زندگي فعال 

در يك جامعه آماده سازد .

ماده30:كودكان اقليت هاي قومي و مذهبي 
  كودكان اقليت هاي قومي و مذهبي حق برخورداري از فرهنگ خود و انجام اعمال مذهبي و تكلم به زبان خويش را دارا 

هستند .

ماده31:بازي و فعاليت هاي فرهنگي 
  كودك حق بازي, تفريح و مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي و هنري را دارد .

ماده32:كار كودكان 
  كودك بايد در برابر هر كاري كه رشد و سالمت او را تهديد مي كند , حمايت شود . دولت ها بايد حداقل سن كار وشرايط 

كار كودكان را مشخص كنند .

ماده33:مواد مخدر
  كودكان بايد در مقابل استفاده از مواد مخدر و شركت در توليد و توزيع آن, حمايت شوند .

ماده34:سوء استفاده جنسي 
  دولت ها بايد كودكان را در برابر هر نوع سوء استفاده جنسي مورد حمايت قرار دهند .

ماده35:خريد و فروش كودك 
  دولت ها بايد اقدامات الزم را براي جلوگيري ازخريد و فروش و ربوده شدن كودكان به عمل آورند .
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ماده36:ديگر شكل هاي استثمار
  كودك بايد در مقابل هرگونه استثمار كه سالمت و رشد او را به مخاطره مي اندازد , مورد حمايت و محافظت قرار گيرد .

ماده37:منع شكنجه
  هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه , رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانوني قرار گيرد .اعمال مجازات اعدام و حبس ابد در مورد 

كودكان بايد ملغي گردد.

ماده38:درگيري هاي مسلحانه 
  هيچ كودك زير 15 سال نبايد در درگيري هاي مسلحانه شركت كند . دولت ها بايد در زمان درگيريهاي مسلحانه از كودكان 

مراقبت و حمايت به عمل آورند.

ماده39:توان بخشي كودكان
  دولت ها موظف هستند از كودكان آسيب ديده از جنگ , بدرفتاري و استثمار , مراقبت و حمايت كنند .

ماده40:دادرسي ويژه كودكان 
  كودكان بزهكار براي دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب , معاضدت و مشورت قانوني برخوردار شوند و در حد امكان از 

اعمال مجازات شديد در مورد آنان پرهيز شود .

ماده41:رجحان قوانين موثرتر 
  هيچ يك از مواد پيمان نامه حاضر, قوانين داخلي يا بين المللي الزم االجرا در كشورهاي عضو كه در جهت تحقق حقوق 

كودك موثر باشد را تحت تاثير قرار نمي دهند.
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   بنياد پارسا (Parsa Community Foundation )  يك كمك 
سى و پنج هزار دالرى به بنياد كودك آمريكا براى راه اندازى پروژه 
اخذ  به  مربوط  پروژه  اين  نخست  بخش  نمود.  اهدا  فرزندخواندگى 
مجوز از اداره كنترل اموال خارجى در خزانه دارى آمريكا ( معروف به 
اوفك) ميباشد. در صورت دريافت مجوز از مقامات آمريكا، زوجهاى 
براى  كودك  بنياد  طريق  از  بود  خواهند  قادر  آمريكا  ساكن  ايرانى 

فرزندخواندگى از ايران اقدام نمايند.

ى  پروژه  براى  كه  نموده  اعالم  نيز  ملل  سازمان  جوانان  صندوق      
راه اندازى كالسهاى آموزشى كامپيوتر در افغانستان يك كمك 25 
هزار دالرى به دفتر بنياد كودك در افغانستان اهداء خواهد نمود. در 
اين پروژه انتظار ميرود بيش از ششصد جوان افغانى براى استفاده از 

كامپيوتر تحت آموزش قرار گيرند.

هميار گرامى بنياد كودك 
جناب آقاى گشاده فكر

 شنيدن خبر از دست دادن عزيزانتان 
و  تلخ  آنقدر   ، هوايى  ى  سانحه  در 
دردمند  قلب  تسلى  كه  بود  ناباورانه 
. بارى  شما در اين كلمات نمى گنجد 
ديگر در اين مجال به رسم احترام اين 
واقعه ى دلخراش را از طرف خانواده ى 
بزرگ بنياد كودك به حضورتان تسليت 
براى  مهربان  خداوند  از  و  نموده  عرض 
حضرتعالى شكيبايى و براى آن عزيزان 

آرامش ابدى خواهانيم. 

     دفتر مركزى بنياد كودك ايران 
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جشن بزرگ نوروزى بنياد كودك با همكارى انجمن جشن بزرگ نوروزى بنياد كودك با همكارى انجمن 
روانشناسان ايرانى  در آمريكا برگزار شد.روانشناسان ايرانى  در آمريكا برگزار شد.

در نخستين روز سال نو 1389 تاالرالمپيك كالكشن در شهر لس آنجلس شاهد پرشورترين جشن نوروزى سال بود . اين جشن 
از سوى بنياد كودك و با همكارى انجمن روانشناسان ايرانى  در آمريكا برگزار شد . 

بنياد كودك هر سال گرامى داشت نوروز را با حاميان بنياد و خانواده آنان بر گزار مى  كند . 
برنامه جشن با سرود اى ايران آغاز شد و كمدين معروف كيوان به اجراى برنامه هاى تفريحى و طنز به گرمِى جشن افزود 
. آقاى پيمان رئوفى عضو هيات مديره بنياد كودك درآمريكا ضمن تبريك سال نو از حاضرين دعوت كرد تا همراه با اهداف 
هزاره سازمان ملل متحد در مورد فرزند پذيرى و تعهد مالى بمنظور پرورش كودكان نيازمند همراه شوند و در صورت امكان 

كفالت يك يا چند كودك را از راه دور بپذيرند.  
سپس دكتر دانش فروغى رئيس هيات امناء انجمن روانشناسان ايرانى  در آمريكا  از بنيانگزاران روانشناسى نوين ايران، دكتر 
على  اكبر سياسى و دكتر ايرج ايمن و دكتر سيروس عظيمى  ياد كرد و همكارى  دكتر على  مدرسى رئيس هيت اجرايى 

انجمن  را ستود . 
پس از آن آقاى دكتر على  مدرسى در يك سخنرانى  كوتاه از اعضاء كميته برنامه ريزى و نيز دست اندر كاران بنيادكودك به 

ويژه آقاى پيمان رئوفى و ساير اعضا كميته اجرائى قدر شانسى كرد. 
هنرنمايى هنرمندان در اين مراسم  پر شكوه با  گروه 5 نفره جيپسى نايت GYPSY NIGHT آغاز شد. هنرمند خواننده 

در جشن با انتخاب ترانه  هاى  نوروزى مهمانان را به شادى و پايكوبى دعوت كرد. 
بخش ديگر،  شادى آفرينى به وسيله كاميار بود كه فضايى شاد و پر شور را در جامعه هم ميهنان ما به وجود آورد. 

سفره زيباى هفت سين توسط گل آرايى رز به هنرمندى خانم فرشته دانيالى با دقت و سليقه اى تحسين برانگيز توجه همگان 
را به خود جلب كرد . 

اين برنامه تا پاسى از نيمه شب ادامه داشت و شركت كنندگان در اين جشن بى  ترديد اين شب فراموش نشدنى  را همواره 
به ياد خواهند داشت.
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نهمين بازارچه هاى نوروزى بنياد كودك با موفقيتى بيش از پيش شنبه و يكشنبه سيزدهم و چهاردهم مارچ2010 در دو 
مكان برگزار شد. 

بازارچه روز اول كه در هيلتون شهر وودلندهيلز برگزار گرديد با استقبال جمع كثيرى از هموطنان ايرانى  و غير ايرانى  مواجه 
آقاى سعيد ديهيمى و هنرجويان ايشان با  بود. در اين برنامه گروه رقص دنياى موسيقى به اجراى برنامه پرداخت سپس 
نواختن پيانو و گيتار به اجراى قطعاتى پرداختند هنر آموزان ملودى اينترنشنال به رهبرى   آقاى ساكو نيز با نواختن ويولون، 

گيتار و پيانو لحاظت شادى را به ارمغان آوردند. 
بازارچه روز دوم در شهر ارواين نيز با استقبال بى  نظير ايرانيان مواجه بود. حميد نجفى با ترانه هاى خود فضا را مملو از 
شادمانى كرد و گروه رقص سنتى نونا تحسين جمع را برانگيخت. حاجى فيروز، دلقك و نقاشى  روى صورت همواره كودكان را 
در هر دو روز سرگرم كردند. سفره هفت سين ترانه كه با دقتى  تحسين برانگيز و سليقه ايى باال پهن شده بود نوروز را باخود 

به كاليفرنياى جنوبى آورد و محفلى شد براى عكسهاى خانوادگى.  
عالوه بر اين دو برنامه ، جشن نوروزى در كتابخانه عمومى شهر برنتوود و موزه هنرهاى دستى  لوس آنجلس نيز به همت 

داوطلبين بنياد كودك با همراهى هموطنان در روز شنبه 13 مارچ برگزار گرديد.

بازارچه هاى نوروزىبازارچه هاى نوروزى
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ملى  بانك  در  كه  كشورمان  نيكوكار  هموطنان  از  گروهى 
شاغل هستند با جمع آورى يك روز از حقوق خود مبلغ 
منظور  همين  به  كه  مراسمى  طى  را  تومان  250ميليون 
مدير   . كردند  اهدا  ايران  كودك  بنياد  به  بود  برگزارشده 
هموطنان  اين  از  تشكر  ضمن  ايران  كودك  بنياد  عامل 
گرامى گفت: من به نمايندگى از چهار هزار خانواده بزرگ 
مى  آفرين  بلندتان  همت  به  كلمه  يك  «در  كودك  بنياد 
گويم» زيرا همواره اين هدف سر لوحه كار ما بوده كه هيچ 
مشكالت  و  فقر  واسطه  به  نبايد  استعدادى  با  آموز  دانش 
مادى از تحصيل و تالش باز بماند . وى افزود: ما در ابتدا 
به بررسى هاى گوناگون پرداختيم تا بتوانيم اين كمك ها 
دريافتيم  برسانيم، طبق بررسى ها  را به نيازمندان واقعى 
صدها هزار كودك محروم از تحصيل وجود دارد كه بخش 
قابل مالحظه اى از آنها به واسطه فقر حتى نتوانسته بودند 

تحصيالت ابتدايى خود را آغاز كنند . 
يك  هر  در  شاغل  نيكوكار  هموطنان  اگر  وى  پيشنهاد  به 
از شعب بانك به طور دسته جمعى حداقل يك مددجو را 
دانش  هزاران  به  روش  اين  از  توانيم  مى  ما  كنند  حمايت 
آموز نيازمند كمك رسانى مستمر و هدفمند داشته باشيم .

شيوه  به  را  خانواده  هزار  چهار  امروز  به  تا  كودك  بنياد 
اسپانسرينگ تحت پوشش خود دارد كه خوشبختانه 500 
حمايتى  چرخه  اين  به  گذشته  يكسال  در  نيز  را  خانواده 

افزوده شده اند . 
به گفته وى، از تعداد مددجويان تحت حمايت بنياد 600 
بنياد  تحصيلى  بورسيه  از  ماهانه  و  هستند  دانشجو  نفر 
حمايت  اين  نتيجه  در  .ضمنا  شوند  مى  مند  بهره  كودك 
ها تاكنون بيش از 400 نفر از دانشجويان تحت حمايت از 

دانشگاههاى معتبر فارغ التحصيل شده اند. 
او در ادامه  افزود: ما در مسير فعاليت هاى خود دشوارى 
هاى بسيارى را پشت سر گذاشته ايم و اميدواريم به واسطه 
كمك هاى مردمى بتوانيم در اين راه استوارتر گام برداريم . 
جشن مهرورزى اين هموطنان روز دوشنبه بيست و چهارم 

آبان ماه در هتل فردوسى تهران برگزار شد.

حقوق  روز  يك  حقوق اهداى  روز  يك  اهداى 
به  نيكوكاران  از  به جمعى  نيكوكاران  از  جمعى 

بنياد كودك بنياد كودك 
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Child Foundation Norooz celebrationChild Foundation Norooz celebration  
Child Foundation Norooz celebration was a great success 
which was held in Grand Ballroom of Olympic Collection 
in Los Angeles with collaboration with Iranian Psychologi-
cal Association of America.
 The event was attended by many of Child Foundation 

supporters as well as well known clinician 
in the Iranian-American community includ-
ing Doctors : Farhang Holakouee, Iradj Si-
assi, Foojan Zeini, Dorit Miller, Haleh Egh-
rari, and Members of the two Boards of the 
IPAA including Doctors: Homa Mahmoudi, 
Nader Nowparast, Sherri Nader, Sean Pak-
daman, and Sepi Zarrinejad. 
Mr. Peyman Raoofi Member of Child Foun-
dation board of directors in North America 
invited the audience that in the spirit of the 
United Nations Millennium goals support the 
CF and its child sponsorship program.
Dr. Danesh Foroughi, chairman of the Board 
of Trustees of Iranian Psychological Asso-
ciation of America thanked the loyal donors 
of the Child Foundation. He then eulogized 
some the founding fathers of psychology in 
Iran.
 Specifically he extolled the contributions of 
Dr. Ali Akbar Siassi who contributed to the 
expansion of the scientific research in the 
field.
  Dr. Alan Modarressi, co-founder and 
president of the Iranian Psychological As-
sociation of America praised the hard work 
that the Planning Committee members had 
put into making the Nowruz party a well or-
ganized event. He specifically thanked Mr. 
Peyman Raoofi, Psy.D. Cand.
  The rest of the evening was spent with all 
the guests having fun with dance, music, 
and celebration of the traditional Persian 
New Year. The Olympic Collection,s food, 
service, and hospitality received high marks 
from the attendees.   
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,Statistics on Child Foundation›s Sponsored Children
Classified by Their Gender and Academic Level

Elementary school

pre-university school

Gidance school

university  student

high school

Elementary school

high school graduated

Elementary school
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 Child Foundation›s College Students Growth Chart,
Classified by the Year of Acceptance

Total Number of Child Foundation›s Sponsored Children,
Classified by Their Gender

Female

Male

2000       2001     2002      2003     2004      2005     2006       2007     2008      2009     2010

18



80

A Statistical view over Child Foundation A Statistical view over Child Foundation 
sponsored children:sponsored children:
  In this issue we are going to present a statistical report  about  our sponsored children in order 
to give information and details to our dear supporters.Our dynamism and growth are proven by 
evidence of  these charts

Child Foundation sponsered Children Growth Chart

Child Foundation sponsored graduated students growth chart

2001    2002     2003    2004     2005    2006     2007   2008     2009     2010

17
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  Like the past years, the Child Foundation was audited again in the fiscal year which ends to 
Khordad 1389 by the Institute of the Audit and Management Services of the Pioneers of 
Armoongostaran . This institute has checked and audited the all bank accounts, financial offices and 
assets of the Child Foundation. Consequently, it can be reported as follows : 

  According to this institute opinion, the mentioned financial statements shows that the financial 
situation of the Charitable Institute of the Child Foundation on 10 – Khordad – 1389 (the Persian 
date) ;and also, the results of operations and cash flows for the year which ends to the mentioned 
date, are appropriate and desirable, to the all aspects of importance, according to the all financial 
standards.

  Also, the all payments of the Child Foundation which have been paid from the aid and help received 
from the dear benefactors, have nearly doubled in comparison with the last year. This advantage 
according to the all economical situations and the all obstacles and embargos which exist nowadays 
on the way of the providing of the expenses of the NGOs and non-governmental institutions, can 
show us that how successful and capable the Child Foundation has been in the management of this 
organization, the all expenses and also the attraction of people`s trust in order to help the poor 
children.

  Undoubtedly, the all of these successes and advantages owe to the kind and warm human beings` 
hearts which are just beating for the Child Foundation and the needy studious children of our 
country. 

 
Child Foundation total payments
In fiscal  year ending to may 31st 2010              

Description of payment Amount in Rial
Payment to sponsored students under foundation›s coverage 32,288,306,811
Loan payments to students 70,054,000
Emergency payments to children 1,974,331,652
Aid to other charity and cultural institutions 5,500,000
Other payments concerning charitable affairs 1,026,093,908
Total 35,364,286,371
Administrative organizational and assistance expenses 1,976,988,535
Total 37,341,274,906

Finantial statement of Refah koodakFinantial statement of Refah koodak

16
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An introduction of a main unit in An introduction of a main unit in 
Refah e Koodak institute  in Iran : Refah e Koodak institute  in Iran : 
 we found it necessary to introduce one of the units of the 
organization that is active in this area in this issue of the 
magazine. One of the active sections of the central office of 
the Charitable Organization for the Welfare of Children is a 
unit dedicated to recruiting sponsors that we plan on intro-
ducing briefly and describing in this section.

  The most fundamental activity of the unit for recruiting 
sponsors is establishing communications between the chil-
dren and their sponsors.

  In reality people who desire to sponsor a child need to 
communicate with this unit.

  Potential sponsors can use two methods to join this organi-
zation. The first method is for people who have access to 
the Internet and can access the site www.childf.com. There 
they can fill out the sponsorship form and choose their 
desired child from the website. In this case the personnel 
working in this section look over the list of visitors to the 
site and send the potential sponsors the necessary documen-
tation and this is in essence the first communication with 
the potential sponsors, the organization and the children.

  The second method is for people who do not have access to 
the Internet. In this case a sponsorship form is either faxed 
or sent by mail to them. It is important to point out that 
people can also pick up the necessary forms from any active 
Child Foundation office in the country. In such a case, after 

completing the sponsorship form, it 
is the responsibility of this unit to 
consider the conditions of the ben-
eficiary. The children who have pri-
ority are introduced and their docu-
mentation is sent to this unit. 

  Other services provided by this 
unit are arranging visits between 
sponsors and children. In this way, 
after sponsors informs the unit of 
their desire to visit with the dona-
tion, the unit facilitates the in-per-
son visit between the sponsors and 
children. The unit is required to co-
ordinate the visit with the responsi-
ble branch so that the time and date 
of the visit is communicated to the 
child. Once the exact date is deter-
mined, the visit is scheduled and on 
the specific date the visit transpires.

  This Unit for Recruiting tries to 
provide correct and honest infor-
mation to guide benevolent people 
who want to help support Iranian 
children.
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at Tehran University’s College of Fine Arts, distributing seasonal clothing, distributing school 
supplies and toys, purchasing necessary household items such as laundry machines and …, 
providing necessary down-paym ents for some of the student, finding work for some of the family 
members of the students and for the students themselves when they have completed their education; 
providing financial assistance for specialized medical assistance with the help of specialists in skin, 
teeth, eyes and …

  The Tehran branch of the Child Foundation, like all the other branches, coordinates visits between 
the students  and their sponsors. sponsors can speak with their sponsored children either in person 
or by phone.

  Esmaili says, “Each week we have at least four visits with sponsors and each month we have at 
least six telephone contacts between sponsors who live outside of the country and their sponsored 
children.

  But Esmaili also talks about the problems and shortcomings of the Tehran branch, “The Tehran 
office is very small and the branch does not even have a car that the case workers can use for the home 
visits. There are not enough case (social) workers for the number of students  The Tehran branch 
needs more staff, but the limited income makes attracting new staff difficult. However, among all 
the complaints about the shortcomings and recommendations for increasing the capabilities of the 
branch, there is a satisfaction among the staff members of the Tehran branch. This satisfaction comes 
from the friendship that every staff member feels for the Child Foundation.

14
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problems, but in our view educational counseling is more 
important than any other form of counseling.”

  In addition, the Tehran branch of the Child Foundation 
hosts a weekly support group of 50 people from the families 
of the students so that they may either discuss their family 
problems in a group or individually with a counselor. 
According to one branch counselor, these support groups 
help establish a calm atmosphere in the home so that the 
student can then study with peace of mind. These sessions 
also help the family realize that more than anything else, 
the money given to their children should be spent on their 
education.

  In addition to counseling, the Tehran branch, to provide a 
calming environment for the students and to cultivate their 
social skills, hosts both one-day and several-day  camps.

  One of the Foundation’s case (social) workers says, 
“Besides just being an entertainment, during these outings 
the children play thinking games, visit cultural centers like 
museums and communicate with their case workers and 
counselors in an atmosphere outside of their regular 
relationships.

  About the several-day outings Esmaili says, “Last year 

we took our students on a trip to the 
north of Iran. One 22 year-old girl 
said she had never seen the sea 
before and was awestruck.”

  These outings are not the only 
method for the students continued 
progress.

  One of the other programs the 
Tehran branch hosts are two 
seminars with Mr. Hellat, the 
editor of “Success Magazine”. 
These seminars are held for the 
students and their families with 
subjects such as self confidence 
and employment.

  Other services the Child 
Foundation provides for its 
students include: distributing food, 
providing educational services, 
providing private tutoring classes 
via Sharif University students, 
providing theater productions for 
the students  through the students 
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  Sixteen years ago, with the goal 
of supporting the material and 
spiritual needs of talented and 
needy children in Iran and fighting 
poverty on a fundamental level 
with knowledge and the acquiring 
of knowledge, the Child Foundation 
started work.

  One of the oldest offices, which 
opened at its inception , was the 
Tehran branch . We went looking for 
this branch of the Child Foundation 
to see up-close how this branch 
works.

   The rented offices are in Rah 
Ahan Square and are basically two 
small rooms and a kitchen. In one 
of the rooms , bags of foodstuffs 
like rice, oil , tuna fish and … are 
stacked high upon each other to 
be distributed among the supported 
children over time.

  Currently, the Tehran branch 
supports 711 needy children. The 

An introduction of Tehran branchAn introduction of Tehran branch
method used to accept a child for support is as follows. 
Children who seek help are introduced to the Foundation’s 
case workers (social workers) through schools in 
impoverished areas or through benevolent people. The two 
most important conditions that the Child Foundation 
considers for the candidates is that the student show 
educational promise and not have the financial means to 
pursue an education. These two conditions are what makes 
the Child Foundation’s slogan ring true: “No student in 
Iran, who has potential, should be left behind in education 
or opportunity because of poverty or financial difficulties.”

  After identifying a potential candidate for support (a 
student donee), the case (social) worker go to the 
candidate’s house to investigate their situation and their 
needs. Esmaili, who is in charge of the Tehran branch, says, 
“When we visit a candidate’s house, to preserve the dignity 
of each individual, we do not in any way conduct a 
neighborhood investigation. Rather, the case worker looks 
at the living circumstances of the candidate and checks the 
relevant documents such as rental agreements, a parent 
bread-winner’s death certificate, divorce papers, 
paper’s certifying a child’s illness or the illness of their 
guardian and … so that they might make a decision on 
the qualifications for support of that candidate.

  The Tehran branch of the Child Foundation has 13 case 
(social) workers and two counselors 
who provide counseling services for the 
students .
 
  In the event that a case worker 
identifies new and serious problems the 
student  has, the case worker consults 
with the counselors. If they determine 
that the student needs specialized help, 
the branch introduces the student to the 
necessary experts.

  Esmaili says, “Most of the student  who 
use the counseling services have family 
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makes a person become needier or resolves their needs. 
Sometimes when you help someone it results in them get-
ting used to being needy. 
 
Q: Do you believe that helping this child has affected 
your life, or not?
   I am not a superstitious person and have always tried to be 
a realist. But let me say this, that in the last few years, some 
of the complex problems in my life have been miraculously 
solved. 

Q: Focusing on the fact that the Foundation’s main 
goal is to help needy children to get an education, how 
effective do you think this goal is in uprooting poverty 
and changing the society?
  In my opinion, compared to the work of other organiza-
tions, the work of the Foundation is more fundamental and 
foun dational. When a child, due to deprivations, does not 
stay out of school and later does not become a criminal or 
a danger to society, in essence, crisis and pain in the future 
has been averted. Maybe these children could continue their 
lives in the paths they have, but the Foundation is thinking 
of 30 years down the road when their lives are more compli-
cated and their expenses greater, that the Foundation can do 
something now so that the children can manage their lives 
better in the future. In reality the difference between this 
organization and many other charities is that it does not give 
fish to people, but rather teaches them to fish.

 Q: In your opinion, at present, 
how effective can a non-govern-
mental organization (NGO) be 
in a needy child’s life and in the 
future of this country?
  The limitations (needs) that we see 
in society these days have resulted 
in people approaching NGOs more. 
And people are increasingly turning 
to NGOs for help. And since they do 
not have any political leanings, under 
current circumstances NGOs are far 
more effective than at any other time.

Q: As a charitable, humanitarian 
organization, what other services 
do you think the Child Founda-
tion should provide?
  I think that, at an organizational 
level, the Child Foundation has the 
ability to support more people. The 
circumstances have to arise in which 
to increase their beneficiaries, so 
that all of the needy children who 
need support and protection can be 
supported by them. 

11
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Q: As you know, the Child 
Foundation has provided the 
opportunity for the benefactors 
to see their beneficiaries. Have 
you seen your beneficiary?
  I support two girls who live in an 
area in south Tehran.  My wife is 
mostly in contact with them and 
visits with them. Sometimes they 
write letters to me that are special 
and so a long distance, emotional 
relationship has developed. 

Q: How does being a celebrity, as 
a sponsor, affect the relationship 
with your sponsored children?
  The re  a re  so  many  good 
benefactors (supporters) in the 
Child Foundation, both in the 

numbers of beneficiaries they themselves support and in the 
amount of work they do for the Foundation, that I am 
humbled at times. There are people here who work day and 
night for this kind of work. But the presence of people 
who are a bit better known in society, gives confidence 
and trust to the rest of the people and results in more 
people supporting, and being attracted to, foundations such 
as this. Besides me, there are other celebrities, in the areas 
of the arts and other areas who are a part of the Foundation’s 
annual fundraising celebration. And due to the fact there 
aren’t supposed to be either problems or honors in this line 
of work, there are many supporters who do not want to be 
seen. 

Q: Has there ever been an occasion where your 
beneficiary has made a request that you have not 
been able to fulfill?
  Nothing. Nothing. Problems that start from I don’t know 
where, I become aware of them because I am in constant 

communication with the children. In the 
letters that they write they have a modesty and 
a pride that is very likeable. From the time I was 
introduced to them, the Foundation’s methods 
have never been to cultivate poverty. I doubt 
that, even if they had any needs, these 
children would directly ask me for help. More 
than they ask for help, they are thankful. The 
problem with some foundations is that they 
cultivate poverty. I mean that the poor person 
earns a living from their neediness. And 
this is not a good situation because that 
individual, in order to live, will always keep 
themselves in that poor condition. However, 
this Foundation is not like that. And after 
awhile these beneficiaries, themselves, 
become supporters. I mean, they progress so 
much and are able to stand on their own feet 
that they switch roles. 

Q: How do you prefer to help?
  When you help someone, in the first in-
stance it is helping your own mental and 
emotional needs with this help. In today’s 
complex city life, where we are involved 
in the unimportant details of life, we need to 
take a breath away from all of it. And 
it is these breaths that pull us towards 
helping other people. The first important 
point of helping others is that we do it 
because we ourselves need to help others. The 
second important point is whether our help 
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  The Child Foundation 
does not cultivate pov-
erty During recent days 
when all eyes were on 
the latest works by 
Asghar Farhadi at the 
Fajr Film Festival, 
this young and highly 
reputed, international 
director came to the 
Child Foundation 
offices to talk about the 
reasons he is attracted 
to the Child Foundation, 
why he works closely 
with them and the two 
student he supports. By 
the way, this winner of 

the Crystal Simorgh prize at the Fajr International Film 
Festival and the Golden Bear award at the Berlin 
International Film Festival is going to made a documentary 
film about the Child Foundation. 

Q: How did you learn about the Child Foundation? And 
why did you choose the Child Foundation from among 
the many other charitable foundations around?
  It was about 4 years ago that my wife and I heard about 
the Child Foundation. And she learned about the 
Foundation from family friends of ours, who 
themselves are one of the supporters of the 
Foundation and who work continuously with 
the Child Foundation. We really did not have a 
choice; once we heard about all the activities and 
goals of the Foundation we realized their work 
is deep and fundamental. That they do every-
thing so that a student is not denied an education, 
this is foundational work; fundamental work. 
And I liked this work and these goals. Another 
point that caused me to maintain contact with the 
Child Foundation, which still continues, is 
that everything is transparent in the Foundation. 

Asghar Farhadi, A Member of Asghar Farhadi, A Member of 
the Child Foundation Family:the Child Foundation Family:

I mean that in the shortest time 
possible you can see the state of 
the Foundation’s finances. All 
their information is open to the 
public and getting this information is 
not difficult. And another point 
that might not be seen in many 
charitable organizations is 
that  the relations in the Child 
Foundation are not one-sided; 
that is that you help someone 
and it ends there. In the Child 
Foundation an emotional bond 
also develops. It might be that a 
n e e d y  p e r s o n  n e e d s  y o u r 
financial support: in exchange 
you start an emotional connection 
that you might need in return. I 
mean these relationships are not 
one-sided. These two exceptional 
points of the Child Foundation are 
so special that I liked them from the 
beginning of my support.  And any-
where I have discussed this, I have 
always pointed these two matters 
out.
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ment the patients have to stay in the Urmia 
area for one to three weeks.
  Even though the Omead Charitable 
Hospital in Urmia, that works closely with 
the Child Foundation, helps the patients 
tremendously with radiology therapy, 
mammography’s and chemotherapy, one of 
the biggest problems for the patients who 
come to the hospital from other towns and 
villages is having a temporary place to stay.
  Four years ago, the Child Foundation      
constructed the Urmia Residential Treat-
ment Center, an eight-unit building built to 
provide temporary shelter for those undergoing 
cancer treatment, and their families.
  Your help, and the building of the Center 
for temporary shelter, has resulted in sick 
children, and their concerned mothers, to 
have a place to stay for the duration of their 
treatment with peace of mind. And in addi-
tion to the continuous, monthly payments, 
extra payments for bone marrow transplants, 
hospital room costs and . . . comes from a 
special bank account set up for these purposes 
by Mottahari Hospital.
  With your help, today all these children 
have at least enough pain medication, are not 
in pain, or at least don’t die hungry.
  However, this does not solve all the problems 
of these children and, paying attention to 
the overcrowding in the Center for temporary   
shelter, the Child Foundation plans to 
expand this Center and therefore increase its 
protective services for these patients.
  This year, the City Council of Urmia gifted 
1500 square meters of land, for the 
construction of a bigger, temporary 
shelter for patients. In addition, the Japanese 
Embassy in Tehran, contributed 75,000 
Euros in a friendly gesture to this cause.

  With the hope that this new  Urmia 
Residential Treatment Center 2 solves 
the residence and overcrowding situation 
of the patients and provides them adequate 
comfort and peace with at least what is 
necessary for a child sick with cancer. We 
are waiting for your help in constructing 
the second Urmia Residential Treatment 
Center. 
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Urmia Residential Treatment CenterUrmia Residential Treatment Center
  As you enter the building, in front of one of the rooms 
are a few old pairs of childrens’ shoes. Roghieh, with her 
messy and wild, childlike hair, comes out of the room. 
With an adoring look at us, she says hello and runs to the 
Center’s custodian’s room and calls his name.
  The Center’s custodian laughs and says, “Because 
strangers who come to the Center for the most part 
are people who bring warm food, fruits and fruit juices 
and other things for the patients who stay at the Center, 
when the children see strangers they call me so that I may 
divide the food between the strangers.” Roghieh is five 
years old. She has leukemia. She is skinnier than children 
her own age. It has been a few days that she is the resi-
dent of the Center’s residential house in Urmia. She has 

come to this hospital for radiology 
therapy and because her mother did 
not have enough money to rent a 
room in an inn, she has come to the 
Center’s residential house where 
she can stay for free.
  As Roghieh’s mother says, 
cancer treatment is both long 
and expensive. People who 
have cancer have to endure 
days and weeks of chemotherapy 
and radiology treatment and 
sometimes their treatment even 
takes years.
  A child specialist says, “These 
children, in addition to enduring 
severe pain, because of poverty 
have difficulties like inadequate 
nutrition and travelling far distances 
a number of times to reach the 
hospital. They might contract 
other problems like metastasized 
bones or amputations.”
  This doctor says, “Delaying 
treatment, and the continuous 
travel back and forth between 
their villages and the city of 
Urmia, leads to such side effects.
  The sick children in this hospital 
come mainly from the towns 
and villages in the provinc-
es of Western Azerbaijan and 
Kurdistan or from border areas and 
impassable mountain towns from 
the poor areas of the countries of 
Iraq, Turkey and Azerbaijan, who 
come to Urmia for treatment.

  Their chemotherapy and radiol-
ogy treatment takes from 2 to 3 
years and for each round of treat- 7
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to collect helps from Iranian from 
inside which they have been 
successful that many of famous 
artists and athletes are sponsors 
of Child Foundation.
  He also points out that the oth-
ers goal of Child Foundation is 
educate families and some classes 
are held monthly that teaches life 
skills , child psychology ,way of 
the family,s success and besides if a 
family has psychological problems 
and difficulties they will help them 
out.
  Maryams mom says « when she 
went to kinder garden I wasn’t even 
able to buy her note books and I 
used to pressure her on using less 
pages of her notebooks .but now 
she,s got all sorts of pens and pen-
cils and books and notebooks , that 
I›m sure she›s got enough till fifth 
grade.
  Maryam says she loves to study 
hard and go to university and find 
a great job, so she could be sponsor 
as well, and help other kids like 
herself , and to return the favors, 
she›s hoping things that doesn’t 
match her age, and these feelings 
only belongs to a person who has 
felt love and learned how to love.6
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foundation has been successful.
  This goal is why Child Foun-
dation does not provide ser-
vices for children whom are 
not in education system , such 
as street children and working 
kids.

  The director of Child Founda-
tion in this matter says: « the 
child foundation only wishes 
to help children who want to 
be educated but cant because 
of financial issues and wishes 
them to be educated without 
any complications . so, helping 
street kids or working children 
that haven’t entered school yet 
is going to be our partners, oth-
er NGOs .
  Also the thing was worrying 
maryams mom ( which was 
their honor and reputation) , was the reason that chief of 
foundation disagreed with having savings-boxes to help 
children.
  The director of Child Foundation  says: I don’t want any-
body to give charity money or give them money from the 
poor-bored! Right now all of the child foundation sponsors 
,if only thy give about 50000 Tomans of their salary ,they 
give it to support these kids, to do a great work , not to repel 
disasters , or to pay charity money.
  Maryams mother remembers the day they called from 
child foundation ,very well :»They told me ,Maryam is tal-
ented and she›s very precious to our country, and financial  

issues shouldn’t get in the way of 
her educations. What we do is not a 
help to you it’s a service to maryam 
as a talented girl who deserves a 
good education.
  Maryam like every other kids cop-
ies her mothers styles ,sits back in a 
chair and says «I have three spon-
sors right now, aunty Ghazel , aunty 
Shadi and one of the is unknown. but I 
know he\she lives in Dubai.
   I,ll write letters with the help of 
mothers and ask them what even I 
need for my school and they buy it 
for me and send it to me. These 
letters have improved my 
dictation!»
 The ones that Maryam calls 
supporters are people whom are 
interested in helping talented 
children and they contact Child 
Foundation.
  Actually all Maryams sponsors are 
connected to her in this way, also 
the sponsor in Dubai.
  Director Of Iran Child Foundation  
also adds that although 70% of our 
sponsors lives out of Iran but at this 
moment Child Foundation  is willing 5
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Being educated is the primary Being educated is the primary 
right of all the children…right of all the children…
  ‹‹ I used to work three shifts . 
mornings till 14:00 , In a motel, 
from 15:00 till 21:00 I worked 
at another place and nights at 
home I used to pack clothing so 
I could make enough money for 
my daughter and myself. Says 
little Maryams mother .a woman 
whom smile never leaves her lips. 
Not even when she›s talking about 
her life and its ups and downs and 
problems.
  Maryam is 7, and just like every 
other 7 years old kid, she is going 
to first grade of elementary school.
Although they live in Javadieh St. 
and it’s a long way to get to her 
school, and she has to take a bus, 
but it doesn’t make her annoyed 
or tired .»  Every night I do my 
homework and I

,
m better than eve-

ryone else in the class, I know most 

of the alphabets and I,m very good at math.
  Maryam talks about her qualifications like she,s at a job 
interview , and smiles with a tooth missing! She was 2 years 
old when her dad left her and her mom.
  Her mother swore to do her best to be a mother and a father 
for her! But living up to her swears wasn’t easy, of being a 
mother and a father at a same time , she could only pay for 
necessaries in clothes or to pay the taxes . at nights when I 
got home I would ask Maryam to go to sleep so I could pack 
more clothing ,wishing we could earn more money.»
  But as they say, life never stays the same. 
  Maryam entered school and her teacher knew about their 
financial problems ,   when she saw this happy, hardworking 
kid , she introduced her to an institute named ‹ Child 
Foundation› and a young lady came to the school to 
see Maryam and after some primal researches Child 
Foundation  contacted Maryams mom to provide some 
services for them.
  Child Foundation is an apolitical non-profitable, non-
governmental organization, that at this moment ,Maryam 
and approximately 4000 other students from 24 states of 
Iran are members of this organization, and leaning on these 
services they are being educated.
  All the Child Foundation staff insist on Child Foundation, 
being apolitical, that the director of Child Foundation says  
in an institute with political relations there can never be 
charitable work without complications.»
  Maryams mother says:» after the first phone call from 
Child Foundation, I was suppose to call them back, but I 
didn’t, I didn’t want Maryam to feel like we are getting help 
from others and being disgraced!»
   She was in these thoughts that Child Foundation,s social 
worker called again and reassured her that there will be no 
misunderstandings in these services, they are there just to 
help and nothing more!
  Esmaeeli,Tehran branch›s social worker told Maryam›s 
mother about her concerns that Child Foundation has a 
main goal and that is :» no talented student in Iran should be 
deprived from education because of financial problems 
and poverty!»  and surely with an exact plan and moving 
and working step by step according to it, is why this child 4
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Zahra’s eyes sparkle once again.Zahra’s eyes sparkle once again.
One of the Child Foundation’s children from Darab who, 
with the support of her ponsor was able to successfully have 
an eye operation, saw her sponsor with her own eyes when 
the sponsor  travelled from Sweden to Iran.
Zahra’s mother and father, from the beginning of the 
appearance of her eye disease, became aware of the problem 
and tried to gather the necessary funds to fix the problem.
Eventually they collected the necessary funds and Zahra 
became hopeful that an eye surgery would heal her. 
However, the operation was not performed correctly and 
not only was her eye problem not resolved, it got worse.
Zahra’s family of five lived a semi-literate life in the village 
of Fasahrood, near the city of Darab, with their only income-
producing belonging, a cow.
However, her father decided to sell the cow and take his 
daughter to Shiraz so that Shiraz’s best doctor could heal 
her.
After the first operation Zahra’s father died and the full 
procedure was not completed.
In addition, Zahra and her two brothers and their mother 
found themselves in much more difficult straights 

than before. They faced many 
difficulties until Zahra, who was 
a strong student, came in contact 
with the Darab Branch of the 
Child Foundation and they found a 
sponsor in Sweden who agreed to 
support her.
Zahra’s sponsor, Mr.Bahrani ,from 
Sweden, learned from her social  
worker at the Child Foundation that 
she had an eye disease and then 
accepted financial responsibility 
for her eye operation and was thus 
able to give her eyesight back to 
her.
Zahra’s sponsor, on a return trip to 
Iran, went to Darab and spent some 
time talking with his/her “adopted” 
daughter.  
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They say that you can see poverty 
even with your eyes closed. We 
have all heard sayings like this. 
Our ears are filled with talk and 
words and numbers and digits and 
methods and solutions ...  Each 
time we hear of neediness and 
deprivations and of not having 
the minimum necessities of life, 
our senses and our conscience are 
awakened, tellign us, ”Oh my, ... in 
our community such things exist?” 
We ask ourselves, ”Where do we 
stand in such a world?” And in 
response to these questions we want 
to do something unique and take a 
step.  The Child Foundation began, 
with such a unique mission, sixteen 
years ago. And its mission is to 
work toward freeing the children of 
our land from poverty and to guide 
them towards education. They have 
done this by providing a place 
where our dear countrymen and 
women in faraway lands, together 
with the principal goal of moral and 
humanitarian values, can invest in 
the direction of the lives of those 
who will make the future in this 
country.

From the very beginning, the 
ultimate goal of the Child 
Foundation has been to help 
students with high potential from 
being denied an education because 
of financial difficulties. All of 
its significant efforts go towards 
acheiving this goal. Even though 
these dreams may seem impossible 
to attain, these days the Foundation 

is witness to a high volume of confidence, kindness, 
enthusiasm and benevolent thinking on the part of its 
supporters. And thus it beleives that by uniting benevolent 
people, it might acheive its goals.

The Child Foundation, like other non-governmental 
organizations these years, has faced specific difficulties. The 
Foundation has faced many difficulties by trying to operate 
in a non-political and non-religious manner. It hopes that by 
operating in a transparent manner, in addition to attracting 
benevolent supporters from around the world, that it will 
influence the culture of the country to the point that working 
with non-governmental, charitable organizations becomes 
one of the fundamentals of life in the communty. What we 
have placed before you is a report-like look at what has 
transpired in the past year in the Child Foundation. We have 
tried, with the help of words in this publication, to keep our 
supporters around the world informed. The Editorial Board 
of the Supporters of the Child Foundation, Vol. ٨ have tried, 
through your ideas and suggestions, to improve the quality 
of the publication, which is also an indication of the work 
of the Foundation.
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