جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان
مدیر عامل محترم شرکت معظم سیاحان سپهر آسیا
تأمین کاغذ نشریه مهرآفرین توسط حضرتعالی  ،ما را در رسالت خطیر نشر مجله فراوان
یاری نمود .شایسته است که مراتب تشکر و قدردانی خود را از این عمل نیکوکارانه
جنابعالی به جا آوریم .اجرتان نزد پروردگار متعال محفوظ باد.
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بدینوسیله درگذشت هنرمند ارزشمند کشورمان  ،جناب آقای
سعید جهانیان  ،ریاست محترم خانه هنرمندان کرج  ،را که از حامیان
دلسوز مهرآفرین بودند  ،به خانواده محترم ایشان و جامعه هنرمندان
تسلیت و تعزیت عرض نموده و صبر جمیل برای بازماندگان و علو
درجات را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.
مدیریت مؤسسه مهرآفرین و مدیریت مجالت
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در هر آنچه خداوند به تو عطا می کند به دنبال توشه ای برای آخرت باش  .قرآن کریم

معرفي واحد آموزش مهرآفرين
مقدمه
رشد يك جامعه بايد در تماميابعاد اقتصادي -اجتماعي -سياسي
و فرهنگي به صورت يكسان صورت پذيرد تا آن جامعه بتواند در مسير
پيشرفت و توسعه قدم بردارد.
گاهي اوقات در يكي از اين زمينهها با نقصان و كمبود مواجه
ميشويم و آن جاست كه آموزش ،راهكار پيشنهادي ماست تا بتوانيم
با توانمندسازي جامعه در زمينه حل مشكل پيش آمده حركتي رو به
جلو داشته باشيم.
مهرآفرين نيز با مهرجويانش جامعه كوچكي است كه متاسفانه در
بيشتر اين زمينهها دچار نقص و كمبود هستند و واحد آموزش يكي
از بازوان توانمند مهرآفرين است تا با آموزش مهارتهاي زندگي به
مهرجويان و كمك به دانش آموزان و دانشجويان به عنوان نسل آينده
اين جامعه ،گاميدر جهت پيشرفت ايشان در تماميابعاد زندگي بردارد.
واحد آموزش مهرآفرين حدود  4سال است كه با هدف ارتقاي سطح
فرهنگي اين خانوادهها و توانمندسازي ايشان و ارائه آموزشهاي فردي به
مددجويان ،فعاليتها و برنامههاي متعددي اجرا نموده است.
بازگرداندن افراد بازمانده از تحصيل به مدارس و ايجاد انگيزه در زنان
سرپرست خانوار براي ادامه تحصيل از ديگر كارهايي است كه در واحد
آموزش مهرآفرين براي رسيدن به اهداف متعالي با شور و اشتياق وصف
ناپذير انجام مي شود.
اهداف واحد آموزش:
آموزش و توانمند سازي كودكان در وضعيت دشوار با تاكيد بر
كودكان آسيب پذير(منظور از كودكان تماميافراد زير  18سال است) و
همچنين كليه افرادي كه در ارتباط مستقيم و غير مستقيم با كودكان و
نوجوانان باشند(.والدين ،مربيان و.)...
وظايف واحد آموزش:
برنامههاي آموزشي با هدف توانمند سازي كودكان و كسب مهارتهاي
زندگي شامل:
* ارجاع دانش آموزان و كودكان و ...به مراكز آموزشي و فرهنگي برون
سازماني براي استفاده از دورههاي آموزشي(فرهنگسراها و خانههاي
فرهنگ و.)...
*شناسايي دانش آموزان مستعد و باهوش باهدف بهره گيري و توانمند
سازي هر چه بهتر از اين گروه
*برگزاري كالسهاي تقويتي از مقطع ابتدايي تا كنكور
*برگزاري كالسهاي حرفه آموزي مانند زبان ،كامپيوتر و...
*آموزش خانواده با تاكيد بر نقش مادران
*تالش براي بهبود وضعيت كودكان بازمانده از تحصيل
*برگزاري اردوهاي آموزشي -تفريحي
*راه اندازي كتابخانه به منظور ارتقاء سطح دانش و پرورش ذهن كودكان
و تغيير نگرش والدين
*تهيه بروشور و بستههاي فرهنگي با هدف ارتقاء سطح فرهنگي
*برگزاري جلسات مشاوره تحصيلي در زمينه مطالعه موثر و انتخاب
رشته و ...باهمكاري واحد روانشناسي

گفته اند اسبی به بیماری گرفتار آمد و
پشت دروازه شهر بیفتاد  .صاحب اسب او
را رها کرده و به داخل شهر شد .مردم به
او گفتند اسبت از چه بابت به این روزگار
پرنکبت بیفتاد و مرد گفت از آنجایی که
غمخواران نازنینی همچون شما نداشت
و مجبور بود دائم برای من بار حمل کند .
یکی گفت براستی چنین است من هم
مانند اسب تو شده ام  .مردم به هیکل
نحیف او نظری انداختند و او گفت زن و
فرزندانم تا توان داشتم و بار می کشیدم
در کنارم بودند و امروز من هم مانند اسب
این مرد تنهایم و لحظه رفتنم را انتظار
می کشم  .می گویند آن مرد نحیف هر
روز کاسه ایی آب از لب جوی برداشته
و برای اسب نحیف تر از خود می برد .
ودر کنار اسب می نشست و راز دل می
گفت  .چند روز که گذشت اسب بر روی
پای ایستاد و همراه پیرمرد به بازار شد .
صاحب اسب و مردم متعجب شدند
 .او را گفتند چطور برخواست  .پیرمرد
خنده ای کرد و گفت از آنجایی که
دوستی همچون من یافت که تنهایش
نگذاشتم و در روز سختی کنارش بودم .
می گویند  :از آن پس پیر مرد
و اسب هر روز کام رهگذران
تشنه را سیراب می کردند و دیگر
مرگ را هم انتظار نمی کشیدند.
اندیشمند یگانه کشورمان ارد بزرگ
می گوید  :دوستی و مهر  ،امید
می آفریند و امید زندگی ست .
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آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند  .حضرت علی علیه السالم

مسئول واحد آموزش مهرآفرين :

افزايش عزت نفس
در كنار آموزش هاي مختلف
از برنامه هاي مهم
واحد آموزش است
ش�ما در اين بخش از چه كس�اني حمايت
ميكنيد و نحوه پذيرش و ارائه خدمات چگونه است؟
سليماني :در ابتدا سرپرست خانواده به بخش مددكاري

مراجعه مينمايد و پس از تائيد همكاران به بخش آموزش
ارجاع ميشود و از اين پس كليه خدمات مالي و غير مالي(شامل
اعطاي كمك هزينههاي تحصيلي ،لوازم تحرير ،پوشاك ،شركت
در دورههاي آموزشي موسسه و )...به دانش آموزان و دانشجويان
اين خانواده تعلق ميگيرد تا فعاليتهاي الزم براي ارتقاي سطح
فرهنگي خانواده آغاز شود.

تاكن�ون چه برنامههايي توس�ط اين بخش
براي دانش آموزان انجام شده است؟
سليماني :ما در ابتداي سال تحصيلي اقدام به نيازسنجي

از دانش آموزان كرده و نوع خدمات مورد نيازشان را مشخص
ميكنيم .برگزاري كالسهاي آموزشي (تقويتي) ويژه دانش
آموزان و دانشجويان در سراسر سال تحصيلي ،برگزاري دورههاي
آموزشي مورد نياز ايشان نظير كامپيوتر ،زبان ،دورههاي هنري
و ورزشي و ...برگزاري مسابقات فرهنگي ،توزيع اقالم مورد نياز
ايشان براي ادامه تحصيل ،برگزاري اردوهاي تفريحي-آموزشي
و ...از جمله برنامههايي است كه تاكنون توسط بخش آموزش
انجام شده است.
استقبال بچهها از اين برنامهها چگونه است؟

سليماني :با لطف خداوند مهرآفرين ،بچهها استقبال خوبي
از اين كالسها داشته اند .اوايل با جذب پسران جوان و نوجوان
كميمشكل داشتيم اما پس از مدتي راههاي جذب اين افراد را
نيز آموختيم و با برگزاري برنامههاي جالبي براي آنان زمينه
حضورشان در برنامههاي مهرآفرين فراهم شد و از اين طريق
توانستيم در كنار كالسهاي آموزشي مورد عالقهشان ،بر روي
افزايش عزت نفس و اعتماد به نفس شان نيز كار كنيم.

از راهه�اي جذب مخاط�ب برايمان گفتيد،
ميتوانيد يك نمونه از اين راهها را برايمان توضيح دهيد؟
سليماني :اواسط سال  87بود كه نامه اي از يك پسر

نوجوان  12ساله به دستم رسيد با اين محتوا كه بسيار دوست
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درست است که خداوند روزی رسان است  ،ولی دانه پرندگان را کنار النه شان قرار نمی دهد  .مترلینگ

دارد فوتباليست شود ولي چون اين كار پول
زيادي نياز دارد بسيار نااميد است.
اين نامه بر روي من و ديگر همكارانم تاثير
زيادي گذاشت .تصميم گرفتم با راه اندازي يك
تيم فوتسال كه بسياري از پسران نوجوان
و جوانمان آرزوي عضويت در آن را
داشتند زمينه خوبي براي حضور ايشان
در برنامههاي مهرآفرين ايجاد كنم.
در آبان ماه سال  87تيم فوتسال
مهرآفرين را با عضويت  5نفر راه اندازي كرديم.
اوايل خيلي نگران بوديم كه به خاطر كم بودن
اعضا ،تيم مان منحل شود اما خدا را شكر االن
تيم فوتسال به جايي رسيده كه  25نفر عضو
ثابت دارد كه از بين تعداد زيادي از متقاضيان
انتخاب شدهاند و به صورت جدي هفته اي يك
بار به مربي گري آقايان مهدي شريفي و مهام
تهراني تمرين ميكنند.
عمده مشكالتي كه در بين
اين كودكان مشاهده نموديد چيست؟
سليماني :بزرگترين مشكلي كه با آن

مواجه هستند و ما را نيز بسيار نگران ميكند
اين است كه بچهها هدف مشخص و واضحي
ندارند يعني نميدانند قرار است درس بخوانند
كه چه اتفاقي بيفتد؟ خيليهايشان اصال تا
مقطع دبيرستان هم نميدانند كه قرار است
چه كاره شوند و يا اصال چه رشته اي را دوست
دارند؟ اين مساله باعث ميشد بسياري از
دختران جوان ما در سنين  14تا  18سال
تمايل به ازدواج پيدا كنند و پسرها نيز در
اين سن اقدام به ترك تحصيل و گرايش به
شغلهاي كاذب و ساده اي نظير دست فروشي
و ...داشته باشند اما به لطف خدا و با همكاري
كارشناسان واحدهاي مختلف زمينه الزم براي
ارائه مشاورههاي مختلف در زمينههاي ازدواج
و تحصيل فراهم شد تا ديگر شاهد اين اتفاقات
نباشيم.
در برنام�ه ريزيه�اي
آموزشي شما چه عواملي موثر بودهند؟
سليماني :طي تستهايي كه از محصلين

توسط بخش روانشناسي گرفته ميشود ،دانش
آموزان باهوش شناسايي شده و همچنين با
استفاده از فرمهاي شرح حال دانش آموز،
عالقه و استعداد ايشان نيز مورد توجه قرار
ميگيرد و دورههاي آموزشي و نيز برنامههاي
مورد نياز ايشان تعريف ميشود.
كانون نجوم ،كانون علمي ،تيم فوتسال،

در حال حاضر عمده فعاليت ما
ارائه خدمات نقدي و غيرنقدي
به محصلين ميباشد .در واقع
ميتوان گفت در مرحله كاشت
دانه هستيم.
دورههاي هنري و كالسهاي كامپيوتر از جمله
برنامههايي است كه به اين صورت تعريف شده
است و به لطف خدا در تابستان  89مورد
استقبال خوب دانش آموزان نيز قرار گرفته
است.

از برنامهه�اي آت�ي واحد
آموزش بيشتر برايمان بگوييد.
سليماني :در حال حاضر عمده فعاليت ما

ارائه خدمات(نقدي و غيرنقدي) به محصلين
ميباشد .در واقع ميتوان گفت در مرحله
كاشت دانه هستيم .با پتانسيل زيادي كه در
اين دانش آموزان هست در چند سال آتي از
همين بچهها براي آموزش به دانش آموزان
كوچكتر استفاده ميكنيم تا مهر به مهرآفرين
در دل ايشان هميشه زنده بماند و باور كنند
كه اگر امروز خدماتي دريافت ميكنند در
واقع امانتي است كه بايد فردا آن را به كودك
ديگري بازگردانند.
ش�نيديم برنامهه�اي
تابستاني واحد آموزش بسيار زياد بوده
اس�ت .كمياز برنامههاي تابستاني تان
برايمان بگوييد.
سليماني :درست است ،ما امسال تابستان

موارد زير اشاره كرد:
*اردوهاي تفريحي آموزشي
*كالسهاي آموزشي شامل:
كامپيوتر ،نقاشي رنگ روغن و
طراحي ،نقاشي كودك ،سفالگري،
پاپيوماشه(ساخت صنايع دستي با
استفاده از مواد بازيافتي) قصه خواني،
عروسك سازي ،پارچه بافي و ...به صورت
رايگان در محل موسسه مهرآفرين.
*ثبت نام در يك كالس(هنري ،ورزشي،
مذهبي ،علميو )...از مراكز فرهنگي هنري با
هماهنگي واحد آموزش مهرآفرين و پرداخت
هزينه آن توسط موسسه
*مشاوره تحصيلي (انتخاب رشته تحصيلي
و آموزشي فنون مطالعه )
*تشكيل كانونهاي مختلف نظير كانون
جوانان ،نجوم ،علمي ،دانشجويي و دانش
آموزي
*تشكيل تيمهاي ورزشي نظير فوتسال
(ويژه پسران) ،واليبال (ويژه دختران)
*برگزاري مسابقههاي فرهنگي
برگزاري كالسهاي تقويتي ويژه دانشآموزان
تجديدي

با اين وجود حتما با مراكز
زيادي هم همكاري ميكنيد.
سليماني :بله ،درست است .به لطف

خدا مراكز زيادي هستند كه واحد آموزش را
ميشناسند و با معرفي نامه ما مددجويان را
با شرايط بسيار خوب در كالسهايشان ثبت
نام ميكنند.
جا دارد با عنوان كردن نام برخي از اين
مراكز كه ارتباط بيشتري با ما داشتها ند ،مراتب
تشكر خود و تماميعوامل مهرآفرين را از اين
عزيزان اعالم كنم:موسسه علمي،آموزشي قلم
چي (دفتر مركزي) ،موسسه علمي -فرهنگي
آينده روشن ،شهرداري منطقه  ،فرهنگسراي
خاوران ،فرهنگسراي اميد(سالمند ،باشگاه
پيروزي ،آموزشگاه زبان طبرستان ،آموزشگاه
زبان كيش وي ،مهدكودك همرهان ،كانون
فرهنگي،هنري پروين اعتصاميو...

پركاري را در مهرآفرين تجربه كرديم .از جمله
برنامههاي تابستاني مهرآفرين ميتوان به
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ثبت سند مالكيت زمين تبريز به نام
موسسه
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ارديبهشتماه1389سندمالكيتزميني
در تبريز به نام موسسه مهرآفرين ثبت شد.
اين زمين كه توسط خانم كهنمويي ،يكي
از ياوران موسسه ،به مهرآفرين اهدا شد ،در
حقيقت ارثيه پدري اين بانوي نيكوكار بوده
كه با موافقت خانواده به مهرآفرين هديه شد.
مساحت اين زمين  600متر مربع بوده و
ارزش آن بالغ بر پانزده ميليارد ريال ميباشد.
موسسه مهرآفرين در نظر دارد در جهت
ارتقا سطح آگاهي و فرهنگ زنان و
كودكان بد سرپرست و بي سرپرست
شهر تبريز و حومه آن ،در اين زمين يك

مجتمع آموزشي فرهنگي احداث كند.
دراينمجمتعواحدهايمشاورهوروانشناسي،
بهداشت و درمان ،كالسهاي آموزش
مهارتهاي زندگي و ....راه اندازي خواهد شد.
سياست مسئوالن ارشد موسسه بر آن
است كه هزينه احداث اين مجتمع از راه
كمكهاي خيرين شهر تبريز پرداخت شود.
مهرآفرين در مهر ماه سال  89همايشي در
تبريز برگزار خواهد كرد كه در اين همايش،
كلنگ احداث مجموعه با حضور شهردار
تبريز بر زمين خورد.

مهرآفرين در ميان مردم

موسس��ه نيك��وكاري مهرآفري��ن ب��ا به��ره مندي
از پتانس��يل ارزش��مند ي��اوران خود ك��ه وظيفه اطالع
رس��اني فعاليته��اي موسس��ه را بر عه��ده ميگيرند،
در اواس��ط م��رداد م��اه  89غرفههاي��ي را بر پا داش��ت
ك��ه در اي��ن غرفهه��ا فعاليته��اي موسس��ه معرفي و
ي��اوران جدي��دي به جم��ع مهرآفرين��ان افزوده ش��د.
ضمن خيرمقدم به ياوران عزيز كه تازه به جمع ما پيوسته
اند و نيز با آرزوي س�لامتي و ت��داوم همكاريهاي آنان
مكان غرفهها ي برپا شده به شرح زير بود:
غرف��ه مهرآفري��ن در جش��نواره مبلم��ان ،فرش و
جواهرات – كاخ نياوران
غرفه مهرآفرين در دانشگاه علوم پزشكي
غرفه مهرآفرين در بوستان بهشت مادران
گزارش بازديد از موزه پروفسور حسابي
در تاري��خ  28تي��ر  1389جمع��ي از نوجوان��ان
مهرآفري��ن از موزه پروفس��ور حس��ابي بازدي��د كردند.
در ابتدا درباره دكتر حس��ابي ،آث��ار و  ...توضيحاتي براي
بچهه��ا ارائه ش��د .بعد از اين معارفه بچهها سواالتش��ان
راپرس��يدند و از آث��ار موزه عكس گرفتن��د .در پايان ،در
دفترچ��ه خاطراتي ك��ه بازديد كنن��دگان از موزه چند
خطي در آن مي نوش��تند ،با اي��ن مضمون كه«،به اميد
آنكه ما بچههاي مهرآفريني هم روزي براي اين مرزو بوم
ارشمند باشيم» ،خاطره اي به آن خاطرات اضافه كردند.
اما س��واالت همچنان وجود داشت ،بدين منظور از آقاي
مهندس ايرج حسابي طي يك نامه و در خواست شفاهي
دعوت به عمل آمده اس��ت تا يك جلسه سخنراني براي
مددجويان مهرآفرين برگزار نمايند.

اگر ميخواهي بهترين خلق باشي ،چيزي از خلق دريغ مدار  .انو شيروان

اخذ مجوز
فعاليت كشوري

توزيع البسه و خواربار
به مناسبت ماه مبارك رمضان

موسسه مهرآفرين جهت گسترش خدمات
خود در سطح كشور اقدام به اخذ مجوز كشوري
از سازمان بهزيستي كل كشور نمود.
مهرآفرين پيش از اين مجوز فعاليت استاني
را از بهزيستي استان تهران دريافت كرده بود،
اما با توجه به گسترش فعاليت موسسه در نقاط
محروم اقدام براي اخذ اين مجوز به عمل آمد.
دريافت اين مجوز ،راه را براي توسعه
فعاليتهاي مهرآفرين هموار تر خواهد كرد.

موسسه مهرآفرين با شروع ماه مبارك رمضان
اقدام به توزيع خواربار از قبيل گوشت ،قند وشكر،
تن ماهي ،برنج ،چاي ،پنير ،خرما و همچنين
البسه براي بچهها نموده است .مددجويان نيازمند
تحت پوشش مهرآفرين در هفته اول ماه رمضان

به دفتر عملياتي موسسه مهرآفرين واقع در ميدان
شهدا مراجعه كردند و مايحتاج خود را از مسئولين
موسسه دريافت كردند.
مهرآفرين هر سه ماه يك بار ارزاق مورد نياز
مددجويان را در اختيارشان قرار ميدهد.

انتشار همراز شماره  3براي مددجويان
سومين شماره نشريه
همراز كه به مددجويان
اختصاص دارد در مرداد ماه
 89منتشر شد .در اين شماره

مطالب علميآموزشي ،بهداشت
و سالمت ،مهارتهاي زندگي،
روانشناسي ،زندگي بزرگان...،
براي ارتقا سطح فرهنگ و

آگاهي مددجويان به چاپ
رسيده است.
اين نشريه به رايگان در
اختيار مددجويان قرار گرفت.

برگزاري كارگاه مهارتهاي زندگي خالق

كارگاه مهارتهاي زندگي خالق طي
پنج جلسه به صورت مستمر در ماه مرداد
برگزار شد .افراد حاضر در اين كارگاه زنان
و دختران تحت پوشش مهرآفرين بودند.
در جلسه اول عناوين به صورت كلي
مطرح شد .سپس عمده ترين مباحث
كه شامل توانايي حل مسئله ،مهارتهاي
تفكر انتقادي ،مهارتهاي بيان احساسات،

استرس ،اضطراب و راهكارهاي برخورد با
آنها است ،به صورت مثال عيني و ملموس
بيان گرديد .مدرس اين كارگاه ،آقاي دكتر
مكي از ياوران مهرآفرين بودند .برگزاري
مسابقه نقاشي تاثير فضاي سبز بر زندگي
شهري.
مسابقه نقاشي با همكاري فرهنگسراي
اميد در خرداد ماه برگزار شد كه تعداد 25

برگزاري كالسهاي تقويتي
ويژه دانش آموزان تجديدي

در اي��ن كالسه��ا ك��ه با ه��دف ارائ��ه آموزشهاي م��ورد نياز
ب��ه دانش آموزان تجديدي توس��ط واحد آموزش داير ش��ده اس��ت،
اساتيد افتخاري به تدريس تماميدروس در تماميسطوح ميپردازند
تا نتيجه تالش س��ه ماههش��ان قبولي دانش آموزاني باشد كه به هر
دليلي نتوانسته اند در امتحانات خرداد ماه قبول شوند

نفر از كودكان و نوجوانان مهرآفرين آثار
نقاشي خود را با موضوع تاثير فضاي سبز
بر زندگي شهري جهت شركت در مسابقه
تحويل دادند .در اين مسابقه 3 ،نفر از بين
بچهها به عنوان برنده مسابقه انتخاب شدند
و عالوه بر آن همگي شركت كنندگان نيز
به رسم يادبود هدايايي به رسم يادبود از
همين فرهنگسرا دريافت كردند.

اّ
مل نصرالدین و اختالف رنگ
روزی مردی که موهایی مشکی و
ریشی سفید داشت وارد مجلسی شد که
اتفاق ًا مالنصرالدین در آن حضور داشت.
از مالنصرالدین درباره اختالف رنگ
میان ریش و موهای آن مرد سوال
کردند .مال جواب داد :سیاهی موی سر
و سفیدی ریش او نشان می دهد که
مغزش کمتر از چانه اش کار کرده است!

برگزاري اردوي
تفريحي فشم

در اي��ن برنام��ه كه با هم��كاري يكي از
ياوران مهرنه��اد مهرآفري��ن -دفتر خدمات
مس��افرتي و جهانگ��ردي بهي��ن پ��رواز ب��ه
مديريت س��ركار خانم روي��ا زارعيان برگزار
گردي��د .تع��داد  39نف��ر از مددجوي��ان
موسس��ه (م��ادران و دختران ج��وان آنها)
به سرپرس��تي  2نفر از همكاران موسسه به
فشم رفتند تا س��اعاتي را در دامان طبيعت
و در كنار رودخانه با ش��ادي س��پري كنند.
واحد آموزش با هدف ايجاد فضايي شاد براي
خانوادهها و غني كردن اوقات فراغت ايشان
اقدام به برگزاري اين تور تفريحي نمود.
الزم به ذكر است هزينههاي اين برنامه
ش��امل اي��اب و ذه��اب و پذيراي��ي را دفتر
خدمات مسافرتي بهين پرواز به عهده داشته
است.

اخبار كوتاه مهرآفرين
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برگزاري اردوي سه روزه
اردوگاه ابوذر
اين برنامه با همكاري موسس��ه تعالي و هماهنگي
موسسه مهرآفرين و با عنوان جشنواره كودكان شاد از
روز سه شنبه مورخ  5مرداد ماه به مدت سه روز برگزار
گرديد و از اهداف آن ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 ايجاد فضايي ش��اد براي كودكان و سرپرستانايشان
 ايج��اد فضاي يادگيري و ش��ناخت فرصتها وافقهاي تازه در زندگي
 -نهادينه كردن باورهايي چون مسئول بودن،

خوداتكايي و خودباوري و
مفيد بودن در جامعه براي كودكان

ب��ا هماهنگي واح��د آموزش تعداد  10نف��ر از كودكان زير  6س��ال مهرآفرين
ب��ه هم��راه مادرانش��ان جه��ت ش��ركت در اي��ن برنام��ه مش��اركتي ب��ه اردوگاه
اب��وذر اع��زام ش��دند ت��ا در چهارمي��ن جش��نواره ك��ودكان ش��اد ش��ركت كنند.
از جمله برنامههاي اين جشنواره برگزاري كارگاههاي آموزشي براي كودكان ،برگزاري
كارگاههاي تفريح و ش��ادي و بازي ويژه ايش��ان ،برگزاري كارگاههاي روانشناسي و
مش��اوره براي م��ادران و نيز برگزاري كارگاههاي كارآفرين��ي و مهارت آموزي براي
ايشان بود.
در روز پنجش��نبه ،هفتم مرداد ماه نيز پس از برپايي مراس��م اختتاميه ،شركت
كنندگان به منازل خود بازگردانده شدند.

برگزاري كالس نقاشي كودك

در اي��ن كالسه��ا كه ب��ا هدف تقوي��ت خالقيت و ني��ز آموزش اص��ول اوليه
نقاش��ي به ك��ودكان توس��ط واحد آم��وزش راه اندازي ش��ده ،س��ركار خانم نهال
ربيعي دانش��جوي كارشناس��ي معماري و نيز مدرس نقاش��ي به تدريس مشغولند.
در ح��ال حاضر تعداد  11نفر از كودكان مهرآفري��ن در اين كالس ثبت نام كرده و
روزهاي سه شنبه صبح به فراگيري اصول نقاشي ميپردازند.

برگزاري كالسهاي ICDL
واح��د آموزش با هدف تقويت مهارتهاي ف��ردي دانش آموزان و
دانشجويان تحت پوشش در تابستان  89اقدام به راه اندازي كالسهاي
كامپيوترنمود.
كالسهاي دختران روزهاي دوشنبه و چهارشنبه با حضور سركار
خانم مريم عليزاده ،مهندس كامپيوتر و همچنين اساتيد مجتمع فني
تهران برگزار شد.
دورههاي آموزش ويژه پس��رهاي جوان نيز در روزهاي سه شنبه با
حضور جناب آقاي مهندس اكبري داير شده است.

برگزاري كالس هنري «پاپيو ماشه»
واحد آموزش ب��ا هدف آموزش هنرهاي
دس��تي و خانگي اق��دام به راه ان��دازي اين
كالس نمود ت��ا  10نفر از دختران نوجوان و
جوان مهرآفرين بياموزند كه چگونه ميتوانند
با استفاده از وسايل ساده اطراف خود و مواد
بازيافتي ،صنايع دستي زيبا بسازند.سرپرستي
اين كالس را كه در روزهاي پنجش��نبه صبح
برگزار ميشود ،سركار خانم سميه قرائي وفا
به عهده دارند.
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اگر ميخواهيد تنها نباشيد،در غم و شادي ديگران شركت كنيد  .يوناني

برگزاري كالس
سفال گري كودك

اي��ن كالس كه با هدف پرورش خالقي��ت كودكان و نيز
ايجاد زمينه اي براي تخليه هيجانات ايش��ان در تابستان 89
توسط واحد آموزش مهرآفرين راه اندازاي گرديده با استقبال

برگزاري كالس قصه خواني

واح��د آموزش با ش��روع تابس��تان  89با راه ان��دازي كالس
قص��ه خواني زمينه الزم جهت عالقمند ش��دن كودكان به كتاب
و كتاب خواني را ايجاد نمود تا بار ديگر نشان دهد كه فعاليت در
زمينههاي فرهنگي از مهمترين اهداف مهرآفرين به شمار ميرود.
در اي��ن كالس كه در روزهاي چهارش��نبه برگ��زار ميگردد،
س��ركار خانم مريم غياثي به كتاب خواني و توضيح داستان مورد
مطالع��ه ،براي كودكان ميپردازند و اعضاي كالس نيز خالصه اي
از داس��تان خوانده شده را در جلس��ه بعد به كالس ميآورند تا از
ديگر مزاياي اين كالس ايجاد زمينه اي براي شناسايي و پرورش
استعداد كودكان در «خوب نوشتن» باشد.

خوب��ي از طرف كودكان مواجه ش��ده و هم اكنون حدود 10
كودك به سرپرس��تي خانمها پريسا غباثي و رويا اسعديان به
آموزش اصول اوليه سفالگري با دست مشغولند.

راه اندازي كانون نجوم
مهرآفرين

واحد آموزش با هدف آشنا كردن نوجوانان و جوانان
عالقمند به مباحث نجوم در تاريخ كانون نجوم مهرآفرين را
به سرپرستي سركار خانم نيوشا شكوري دانشجوي رياضي
كاربردي و دانش آموخته رصدخانه زعفرانيه راهاندازي شد.
از جمله برنامههاي در نظر گرفته ش��ده براي اين كانون
عبارتند از:
آشنايي با نجوم مقدماتي (منظومه شمسي ،صورتفلكي ومتافيزيك)
 -برگزاري بازديدهاي رصدي

بچههايي در جنوب شهر هستند كه
به علت مشكالت مالي خانواده مجبور
به كار هستند و حتي از خواب و غذاي
كافي محروم هستند .همين بچهها به
شمال شهر ميآيند و ما در همين محل
خودمان هم ميبينيمشان .بچههايي
كه پشت شيشههاي ماشين التماس
ميكنند .يك بار خودمان را جاي آنها
بگذاريم .وقتي همسن و سالهايشان را
در همين ماشينها ميبينند چه حسي
به حال كودكانهشان دست ميدهد.
بخشیازمصاحبهدکترفاطمهقاسمزاده

برگزاري كالسهاي رنگ روغن و طراحي
واحد آموزش در حدود يك سال است كه
كالسهاي نقاش��ي و طراحي را در مهرآفرين
برگزار مينمايد.
اين كالسها در تابس��تان  89با استقبال
خوبي از طرف دختران نوجوان و جوان مواجه
ش��ده و در حال حاض��ر  2كالس در روزهاي
يكشنبه و سه ش��نبه در محل موسسه برگزار
ميگ��ردد و عالقمن��دان در اي��ن كالسها به
فراگيري اصول طراحي و نقاش��ي رنگ روغن
ميپردازند .تدريس در اين كالسها را سركار
خانم زهرا دانشور بر عهده دارند.

اخبار كوتاه مهرآفرين
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اول همسايه،سپس خانه  .فاطمة الزهرا(س)

متني که پي�ش رو داريد مصاحبه با
س�رکار خانم مريم عليزاده ،مدرس
کامپيوت�ر مهرآفري�ن و از مربي�ان
مجتم�ع فني ته�ران است(.س�ال
تولد ،1364 :ليسانس کامپيوتر
(نرم افزار)
از چ�ه زمان�ي و ب�ه چه ش�کل با
مهرآفرين آشنا شديد؟

عليزاده :ماه رمضان سال  88و از طريق
برنامه ماه عسل

چه چيز ش�ما را به اين موسس�ه
جذب کرد؟

عليزاده :معتقد هستم که انسانها
آفريده شده اند تا با هم -در کنار هم و
براي هم -زندگي کنند .انسانها آفريده
شده اند تا همديگر را دوست داشته باشند
و به هم محبت کنند.
معتقد هستم که بخش اعظم مشکالت
اقتصادي خانوادهها ناشي از ضعف فرهنگي
آنان است .آنچه از گذشتگان آنها در
ذهنشان حک شده و همين طور به صورت
سلسله مراتبي به فرزندان خود نيز انتقال
ميدهند.
مهرآفرين دقيقاني هماني است که
در آن عشق به بندگان خدا و تالش براي
اصالح ذهنيت خانوادهها به وضوح مشاهده
ميگردد.
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استادآموزشكامپيوترمهرآفرينپيشنهادكرد:

مهرآفرينانغيرازحمايتماليحضورفيزيكيداشتهباشند
ت�ا آن جا که ميدانيم در موسس�ات
آموزش�ي ديگري نيز مشغول به تدريس
هس�تيد ،نح�وه برق�راري ارتب�اط ش�ما
ب�ا فراگي�ران مهرآفري�ن چ�ه تفاوتي با
فراگيران ساير مراکز دارد؟

عليزاده :اختالفات سطح طبقاتي در
تهران ،شامل اختالف سطح علميافراد نيز
ميباشد؛ افرادي که در موسسات آموزشي
واقع در شمال شهر تهران در حال فراگيري
ميباشند به علت دسترسي به انواع امکانات
الکتريکي -ديدهها -شنيدهها و کنجکاويهاي
بيشتري نسبت به فراگيران مهرآفرين و امثال
آن دارند و در نتيجه سرعت پيشرفت آنان
در اين زمينه بسي فراتر از ايشان است ،چرا
که آن چه کودکان مهرآفرين در اختيار
دارند فقط و فقط امکاناتي است که از سوي
مسئولين محترم موسسه مهرآفرين براي آنان
فراهم آمده است.
يک�ي از مواردي که مهرآفرين بر ان
تکي�ه دارد بحث آموزش اس�ت ،به نظر
شما مهرآفرين چقدر در اين زمينه موفق
عمل کرده است؟

عليزاده :سطح آموزش در مهرآفرين ،نه
تنها در زمينه کامپيوتر بلکه در رشتههاي
آموزشي مختلف واقعا شايسته تحسين و
قدرداني است چرا که يکي از امتيازاتي که

مهرآفرين را از ديگر موسسات
خيريه مجزا ميسازد اهميت
دادن به ارتقاء سطح فرهنگي
و علميعزيزان تحت حمايت
ميباشد.
ب�ه نظ�ر ش�ما بقي�ه
افرادي که تخصص خاصي
دارند چگون�ه ميتوانند به
مهرآفرين کمک کنند؟

عليزاده :بسياري از هموطنان
خوب ما که در زمينههاي مختلف
تخصص دارند علي رغم عالقه
زيادي که به ياري رساندن به اين
عزيزان دارند ،به علت مشغلههاي
کاري فراواني که در طول روز
دارند ،تنها به واريز کمکهاي
نقدي خود اکتفا ميکنند.
اما اي کاش اين دوستان
تنها بخش کمياز زمان خود را
صرف همراه شدن با مهرآفرينان
تحت حمايت ميکردند و
ميدانستند که حضور فيزيکي
و هم صحبتي با اين فرزندان
در رشد سطح فکري -علميو
فرهنگي و در نتيجه بهتر شدن
آينده آنان نقش بسزايي دارد.

ثروت به تنهايي سبب خوشبختي نميگردد،بلكه راه استفاده از آن مهم وقابل توجه است .امام خميني

با اهداي مدال سفیریاری به مريال زارعي ،هادي ساعي و رضا صادقي:

سه سفیر یار در کنار سفیر
پرچم مهرآفرین را به دوش گرفتند

مراسم انتخاب سفيرياران جديد موسسه نيکوکاري مهرآفرين با اهداي نشان مهرورزي به
«مريال زارعي»«،رضا صادقي» و «هادي ساعي» برگزار شد.

در اين مراسم که با حضور جمع كثيري از عالقمندان برگزار شد،سفيران مهرورزي در سه رشته
سينما،موسيقي و ورزش انتخاب و معرفي شدند.

« فاطمه دانشور» مدير عامل موسسه نيكوكاري مهرآفرين در ابتداي اين مراسم با قرائت پيامي به
طور رسمي اين مراسم را آغاز كرد و سپس كليپي از مراسم سال گذشته پخش شد.

پس از پخش اين كليپ و نواختن ضرب توسط مرشد شيرخدا كه شور و حال خاصي را به سالن

بخشيد ،اولين سفير مهرآفرين در رشته ورزش معرفي شد كه براي اهداي لوح و مدال مهرآفريني

نادر فريادشيران ،محمد فنايي ،كريمي و مهدي مهدويكيا به همراه بيژن خراساني و عليرضا غفاري
به روي صحنه آمدند تا مدال و لوح تقدير مهرآفرين را بههادي ساعي اهدا كنند.

فرزاد حسني براي معرفي اين ورزشکار محبوب و بينالمللي از بيژن خراساني گوينده و مفسر ورزشي
خواست درباره جايگاه حرفهاي و اخالق ساعي صحبت کند.
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در زمان اقبال دنيا انفاق كن زيرا تمام نخواهد شد .يحيي بن خالد

پ��س از اه��داي نش��ان ب��ه س��فيريار ورزش��ي
مهرآفرين«،هادي س��اعي» با ابراز تشكر و خوشحالي
از اي��ن انتخ��اب گفت :من در زندگي ورزش��ي خود
موفقيته��اي زيادي داش��تم ولي مدال��ي كه امروز
ميگي��رم براي من بس��يار ارزش��مند اس��ت من در
طول عمر ورزش��ي خود مدا لهاي بس��ياري گرفتهام
اما دو مدال جوانمردترين ورزش��كار در سال 2005
و مدالي كه امروز ميگيرم براي من بس��يار ارزشمند
اس��ت من هميش��ه س��عي كرد هام به صورتي زندگي
كنم كه ش��بها ب��ا آرامش بخواب��م در طول زندگي
سختيهاي بس��ياري كش��يد هام ولي هميشه خدا را
ش��كر كرد هام و اگر در زندگي به كسي كمك كرد هام
بيش��تر به اين دليل بوده كه خودم احساس ميكردم
ب��رايپاس��خب��هني��ازخ��ودمباي��دكم��ككن��م.
وي در ادام��ه گفت :م��ن نميدانم خدا چ��را اينقدر
م��ن را دوس��ت دارم ام��ا م��ن هميش��ه ش��كرگذار
خداوند هس��تم .خيلي از دوس��تانم به من ميگويند
«خدابغ��ل» و نميداني��م خدا تو را بغل كرده اس��ت
يا ت��و خدا را .اما ش��ايد لطف خدا به م��ن به خاطر
اين باش��د كه هميشه سپاس��گزارش هستم و هميشه
اين احس��اس را داش��تهام ك��ه وقتي قرار اس��ت در
اينگون��ه جاها حاضر ش��وم ،در درج��ه اول به خاطر
نياز خودم باش��د.

پس از پايان مراس��م تقدير از سفير مهرآفرين در رشته ورزش نوبت به
معرفي س��فير دوم در رش��ته سينما رس��يد كه به دعوت فرزاد حسني،
فرهاد توحيدي به روي صحنه آمد تا دقايقي را در خصوص ش��خصيت
س��فيرس��ينماصحبتكند.
فرهاد توحيدي نايب رئيس هيات مديره خانه س��ينما طي س��خناني با
اش��اره به ويژگيهاي ش��خصيتي «مريال زارعي» گف��ت :زارعي نه تنها
در عرص��ه بازيگري بلكه در ام��ور صنفي و كارهاي جمعي بدون توقع و
چشمداش��ت سالهاس��ت تالش ميكند.
وي با اش��اره به لزوم توجه به امر آموزش و پ��رورش گفت :اميدوارم با
برگزاري چنين جش��نهايي با همكاري ديگران به جايي برس��يم كه به
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جاي زندان مدرس��ه بس��ازيم و زندانها را خراب كنيم.
پس از اين س��خنان،فرهاد توحيدي ،حسين فرحبخش ،علي دهكردي،
س��عيد اردكاني ،كامبوزيا پرتوي ،ماهچهره خليلي ،مجيد نيامراد ،مهدي
ماهاني ،صبا كمالي و فاطمه دانش��ور به روي صحنه آمدند تا لوح تقدير
مؤسس��ه مهرآفرين به همراه مدال و لوح تقدير خانه س��ينما را به مريال
زارع��ياه��داكنن��د.
عل��ي دهك��ردي پيام انجمن بازيگران س��ينماي اي��ران را قرائت كرد و
كامبوزي��ا پرت��وي نيز لوح تقدير خانه س��ينما را كه ب��ه امضاي مهدي
عسگرپور به عنوان رئيس هيئت مديره رسيده بود ،به مريال زارعي اهدا
كردن��د و صبا كمالي نيز مدال مهرآفريني را به گردن زارعي انداخ��ت.

درمانده را امداد كن  ،تا به روز درماندگي مدد يابي  .راموز

مريال زارعي» در س��خناني با اش��اره به اين كه
معم��وال وقتي انس��ان در چنين ش��رايطي قرار
ميگي��رد گفت��ار و س��خن متفاوت��ي را طل��ب
ميكن��د ،گف��ت :معم��وال در جم��ع ك��ه ق��رار
ميگيري��م مث��ل ش��رايط جامعه گفت��ار و لحن
متفاوتي بايد داش��ته باشيم و من احساس كردم
بايد در اين مراس��م بيش��تر به شما نزديك شوم
و با بيان س��اد هتر صحبت كنم اما به عنوان يك
بازيگر دوس��ت دارم مطالبي را بيان كنم.
وي اف��زود :من به عرصه هنر به عش��ق ش��هرت
و ث��روت پا نگذاش��تهام و خدا را ش��كر ميكنم
ك��ه تا امروز اي��ن دو عنصر زمين��ي پاي من را
نبس��ته است .خدا رو ش��كر ميكنم كه همواره
توانس��تهام با م��ردم ارتباط برق��رار كنم و آرزو
دارم روزي را ببيني��م كه در س��رزمين ما هيچ
فقيري نداش��ته باش��يم.
زارعي پس از اينكه به تش��ريح زندگي كودكان
كار و كودكان خياباني در ش��رايط امروز جامعه
پرداخ��ت ،گفت:بايد قب��ول كنيم كه امروز فقير
در جامع��ه وجود دارد و نيازمنداني كه در س��ر
چهاررا هها گل ميفروش��ند و يا كساني كه براي
زندگ��ي روزانه خود تالش ميكنند وجود دارند.
فجاي��ع خيلي بيش��تر از آنهاس��ت ك��ه به زبان
بيايد ،شايد اين س��خنان يك مقدار منفيگرايي
باش��د اما بايد به خودمان بقبوالنيم كه هميش��ه
نبايد به دنبال ش��ادي بود و بايد شاد يهايمان
را تقس��يم كرد.
زارع��ي با خواندن بيت «ش��كرانه ب��ازوي توانا/
بگرفتن دس��ت ناتوان» اس��ت،از «ژاله علو» که
به علت بيماري نتوانس��ته بود در مراس��م حاضر
باش��د،يادي ک��رد و س��خنان خود را ب��ه پايان
رس��اند.
پ��س از پايان مراس��م اهداي نش��ان به س��فير
مهرآفري��ن در رش��ته س��ينما،نوبت ب��ه معرفي
س��ومين سفير در رشته موسيقي رسيد كه براي
معرف��ي او دكت��ر محمد س��رير ،حس��ن فتحي،
حس��ن همايو نفال و رضا يزداني به روي صحنه
حاضر ش��دند.
محمد س��رير ب��ه دعوت فرزاد حس��ني به روي
صحن��ه آمد تا دقايقي را در خصوص ش��خصيت
رض��ا صادقي ب��ه صحبت بپردازد ك��ه در فاصله
حض��ور س��رير در روي صحنه تران��ه زيباي اي
اي��ران با صداي «اس��تادمحمد ن��وري»  -كه از
ساختههاي س��رير است پخش شد  -كه حال و
هواي خاصي را به س��الن مراس��م بخش��يد.
س��رير ب��ا ذك��ر خاط��ر هاي از اولي��ن روزهاي
آش��نايي خود ب��ا «رضا صادقي» و ب��ا تأكيد بر
اي��ن نكته كه جوانان بس��يار با اس��تعدادي در
عرصه موس��يقي در كش��ور ما حض��ور دارند كه
بايد استعداد آنها كشف شود گفت :رضا صادقي
با آن چهره س��اده و صداي مهرب��ان و صميمي
م��ن را خيلي به خودش جذب ك��رد و فهميدم
كه بايد حاصل  50 - 40س��ال تجربه خودم را
در اختي��ارش قرار ده��م و توصيههايي را براي

بهب��ود كارش ب��ه او كردم كه اي��ن توصيهها را
به كار برد ،تجربهاش باال رفت و تبديل ش��د به
رضا صادقي كه همه شما امروز دوستش داريد.
مديرعام��ل خان��ه موس��يقي ب��ا اش��اره ب��ه
ويژگيهاي «رضا صادقي» گفت :ايش��ان صداي
بس��يار خوبي دارد و در طول دوره فعاليت خود
به تدري��ج تواناييهاي خود را ب��اال برد و آنچه
ش��د كه امروز ما او را با همه محبوبيت دوس��ت
داري��م.
حس��ن فتح��ي كه ابت��دا قرار بود براي مراس��م
اهداي م��دال مريال زارع��ي روي صحنه برود و
با تأخير به مراس��م رس��يده ب��ود ،نيز گفت :من
بعض��ي وقتها از اين كار خس��ته ميش��وم كه
ش��ما داليل��ش را ميدانيد اما وقت��ي به جوانان
فكرميكنم خس��تگي از تنم درميرود.
وي ادام��ه داد :من يك طوم��اري را براي مريال
زارعي آماده كرده بودم كه س��روقت نيامدم ،با
اين ح��ال مطالبي را دوس��ت دارم در خصوص
اين بانوي س��ينماي ايران بيان كنم.
اي��ن كارگردان س��ينماي اي��ران ك��ه در فيلم
«كيف��ر» ب��ا زارع��ي هم��كاري كرده اس��ت با
ذك��ر خاط��ر هاي از  16س��ال قب��ل و همكاري
در س��ريال «فردا دير اس��ت» ،گفت 16 :س��ال
پي��ش و وقتي كه زارعي بس��يار جوان بود براي
فيلم «فردا دير اس��ت» س��ر صحن��ه آمد و قبل
از فيلمب��رداري با همه عوام��ل صحنه صحبت و
احوالپرس��ي ميكرد 16 .س��ال بعد در آبان ماه
س��ال گذش��ته دوباره اين افتخار نصيب من شد
كه با اين بانوي س��ينماي ايران همكاري كنم و
ديدم كه رفتارش با عوامل نس��بت به  16س��ال
قبل هي��چ تغييري نكرده اس��ت ،هم��ان بانوي
مهرب��ان و صميم��ي و هم��ان هميش��گي.
فتح��ي همچني��ن در خصوص «رض��ا صادقي»
نيز ب��ه جمله زيباي دكتر «علي ش��ريعتي» كه
وقتي عش��ق فرمان دهد محال س��ر تسليم فرود
ميآورد بس��نده كرد.

به درخواس��ت فرزاد حس��ني« ،رض��ا يزداني»
ترجيعبند ترانه پاياني فيلم س��ينمايي «طهران،
تهران» را خواند و حس��ن همايو نفال نيز سرود
«اي اي��ران» را خوان��د ك��ه هم��ه حاضران در
س��الن با وي هم صدا ش��دند.
س��پس نوبت به حضور «رض��ا صادقي» بر روي
صحنه ش��د ك��ه در هنگام ورود او تمام س��الن
يكپارچه از جا برخاسته و وي را تشويق كردند.
صادق��ي در س��خناني كوت��اه گف��ت 4 :ميليون
كودك در ايران هس��تند كه خواندن و نوش��تن
بل��د نيس��تند ،م��ن دوس��ت داش��تم از اين 4
ميلي��ون حداقل  2ميلي��ون طرفدار من بودند و
وقتي ميآمدم داخل سالن براي شنيدن صداي
من حداقل ميتوانس��تند بنويسند كه از من چه
آهنگ��ي را ميخواهن��د و مطمئن هس��تم ش��ما
كمكش��ان خواهيد كرد.
رضا صادقي كه در هن��گام ورود به صحنه كاله
بر س��ر گذاش��ته ب��ود در توضيح اي��ن موضوع
گفت :من هميش��ه دوست داش��تم كه گيتار در
دس��تم باشد و در پار كها بخوانم و براي بچهها
پ��ول جمع كنم و دوس��ت دارم اين فرصت را با
كمك فرزاد حس��ني به دس��ت بي��اورم كه عين
يك خواننده دور هگرد كالهم را بردارد و جلوي
صحن��ه بگذارد و هر كس هر چقدر كه دوس��ت
داش��ت كم��ك كن��د حتي ب��ه ان��دازه يك 25
تومان��ي كه مري�لا زارعي وهادي س��اعي اولين
نفرات��ي بودند ك��ه در كاله صادق��ي كمكهاي
نقدي خود را گذاش��تند.
در خاتم��ه اي��ن مراس��م «حس��ن فتح��ي»
گرد نآويز و لوح س��فيرياري مؤسسه مهرآفرين
و محم��د س��رير نيز ل��وح خانه موس��يقي را به
«رضا صادقي» اه��دا كردند و او به همراه گروه
موس��يقي «مشکيپوش��ان» منتخبي از قطعات
برت��رخ��ودرااج��راک��رد.
مهرآفرين��ان ؛ راهت��ان پررهروب��اد
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مشکالت خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر.

پرمودا باترا

بزرگ ترین ماموريت مهرآفرین تحصیل کودکان است

چكيده:

ب�ه دليل اهمي�ت انتقال دان�ش و تجربه
بش�ري از طريق آموزش ،حق تحصيل از
حقوق بنيادين بشري در صحنه جهاني به
رسميت شناخته شده است .قانون اساسي
جمهوري اسلامينيز دول�ت را موظف به
فراهم نمودن وس�ايل آم�وزش و پرورش
رايگان براي همه ملت نموده است .با اين
وجود مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش
تعداد دانش آموزان م�ردود و بازماند ه از
تحصيل در  6س�ال اخير را  5ميليون نفر
اعالم كرد كه كارشناسان مهم ترين عامل
بازماندن اين دان�ش آموزان از تحصيل را
فقر و روي آوردن به مشاغل كاذب عنوان
كردهاند .ب�ا توجه به اين كه بس�ياري از
بزهكاريها ،نتيجه ت�رك تحصيل دانش
آموزان از مدرسه است ،مهرآفرين خود را
متعهد ميداند تا با كمك و همياري مردم
در جهت فراهم آوردن امكانات مورد نياز
تحصيل ب�راي دانش آم�وزان و همچنين
فرهنگ سازي براي والدين گام بردارد.
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مقدمه:

انتقال دانش و تجربه بشري از نسلي به نسل
ديگر جز از طريق آموزش امكان پذير نيست و
به همين دليل «حق تحصيل» از حقوق بنيادين
بشري در صحنه جهاني به رسميت شناخته
شده است .افزون بر آن در آموزشهاي ديني
به ويژه در شريعت اسالميبر تحصيل علم و
كسب دانش تاكيد بسزايي شده است تا آنجا
كه پيامبر اسالم فرموده است «زگهواره تا گور
دانش بجوي».
فراگيري انسان فرايندي مادامالعمر است،
اين پديده به دليل افزايش سرعت تغيير ،در
جامعه روزبهروز اهميت بيشتري يافته چراكه
الزم است اعضاي جامعه همواره ياد بگيرند تا
بتوانند عضو جامعه باقي بمانند .فعاليتهاي
آموزشي انسانها را قادر ميسازد تا ظرفيت
خويش را براي درك مسائل جامعه و به دوش
گرفتن مسئوليتهاي اجتماعي باال ببرند و از
اين طريق به حرفه و آموزش عموميالزم براي
پرداختن به فعاليتهاي شغلي دست يابند.
سه مؤلفه به هم پيوسته آموزش ،اذهان را به سه نوع
آزادي رهنمون ميكند كه اكثريت سوادآموزان

در جستوجوي آن هستند :رهايي از جهل،
رهايي از اشتغال كمدرآمد ،رهايي از نابرابريها.
آموزش شامل جلوهگر ساختن خصوصيات
ذاتي ،عشق به انسانها و مأوا گزيدن در
عاليترين مراتب است .آنان كه آرزو دارند
اراده خويش را خالص گردانند ابتدا بايد
دانش خود را با بررسي پديدهها توسعه دهند،
با بررسي پديدهها معلومات توسعه مييابد
و با توسعه معلومات ،اراده خالص ميگردد.
با تهذيب فكر ،زندگي شخص اصالح ميگردد
و با اصالح زندگي شخصي ،بنيان خانواده
مستحكم ميگردد و به همين ترتيب جامعه به
نظم و قانون ميرسد و در نتيجه صلح به وجود
ميآيد.
الزم به ذكر است كه در قواعد و مقررات
بين المللي از جمله اعالميه جهاني حقوق بشر
و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي حق تحصيل براي كليه آحاد بشري به
رسميت شناخته شده است و دولتها مكلفند؛
تماميامكانات و تسهيالت الزم را براي
ايجاد شرايط مناسب جهت بهره مندي همه
شهروندان از اين حق طبيعي فراهم كنند
كليه موانعي را كه در اثر شرايط خاص
جغرافيايي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي در
مسير رسيدن شهروندان به اين حق قرار
ميگيرد مرتفع سازند( .مواد  26و  27اعالميه
جهاني حقوق بشر ،بند دو ماده  19ميثاق
بين المللي حقوق مدني و سياسي و مواد ،13
 14و  15ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي)
الزامات قانون اساسي جمهوري اسالميايران
درباره حق تحصيل
در قانون اساسي جمهوري اسالميايران به
كرات بر اين حق تاكيد شده است از جمله؛
 در اصل سي ام قانون اساسيآمده است؛

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش
رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه
فراهم سازد و وسايل تحصيالت عالي را تا سرحد
خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد...
 اصل سوم قانون اساسيمقرر ميدارد؛

دولت موظف است براي نيل به اهداف

وزي�ر آم�وزش و پ�رورش آم�ار  4ميليون

دانشآموز م�ردودي و بازمان�ده از تحصيل
را دروغ خوان�د ،اما اخيرا مركز پژوهشهاي

مجلس طي گزارش�ي اعالم كرد كه اين آمار
حدود  5ميليون نفر است.

مذكور در اصل دو ،همه امكانات خود را براي
امور زير به كار برد؛
آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان
براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم
آموزش عالي
 اصل چهل و س�وم قانون اساس�ينيز ،چنين مقرر داشته است؛

براي تامين استقالل اقتصادي جامعه و
ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن
نيازهاي انسان در جريان رشد ،با حفظ آزادگي،
و اقتصاد جمهوري اسالميايران براساس ضوابط
زير استوار ميشود؛
تامين نيازهاي اساسي ،مسكن ،خوراك،
پوشاك ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و
امكانات الزم براي تشكيل خانواده براي همه.
ايران يكي از كشورهايي است كه در
سالهاي قبل از انقالب در تصويب اعالميه
جهاني حقوق بشر در مجمع عموميسازمان
ملل در سال  1948مشاركت داشته و به آن
راي مثبت داده است و جمهوري اسالميايران
نيز پس از پيروزي انقالب بر اين امضا صحه
گذاشته است.
ماده  26اعالميه جهاني حقوق بشر -كه
در حال حاضر مفاد آن به صورت عرف بين
المللي پذيرفته شده است -چنين مقرر داشته
است؛ «هر كس حق دارد از آموزش بهره مند
شود .آموزش دست كم در مراحل ابتدايي و پايه
اي رايگان خواهد بود .آموزش ابتدايي اجباري
خواهد بود .آموزش فني و حرفه يي در دسترس
عموم قرار خواهد داشت و آموزش عالي به
يكسان و بر اساس لياقت قابل دسترسي خواهد
بود».
از آنجا كه مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر،
عهدنامه الزام آور به شمار نميآيد -هر چند به

عنوان عرف بين المللي در تمامينقاط جهان
پذيرفته شده است -حقوق مندرج در آن در
دو ميثاق بين المللي (ميثاق حقوق مدني و
سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي) جنبه قراردادي و الزام آور پيدا كرده
است.
اين دو ميثاق در سال )1968( 1347
توسط نمايندگان دولت ايران امضا شده و در
سال  1354به تصويب پارلمان ايران رسيده اند
و دولت جمهوري اسالميايران متعهد به اجراي
مفاد آنها است.
ماده  13ميثاق بين المللي حقوق
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي از مقررات بسيار
مهمياست كه در خصوص «حق آموزش»
چنين مقرر داشته است؛
دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را
به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسند...
كشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه
آموزش و پرورش بايد كليه افراد را براي ايفاي
نقش سودمند در يك جامعه آزاد آماده سازد...
دولتهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند به
منظور استيفاي اين حق؛
آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد
و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
آموزش و پرورش متوسطه به اشكال
مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و
حرفه اي متوسطه بايد تعميم يابد...
آموزش و پرورش عالي بايد به كليه وسايل
مقتضي به ويژه به وسيله معمول كردن تدريجي
آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل
براساس استعداد هركس در دسترس عموم قرار
گيرد.
بنا بر آنچه ذكر شد ،حق تحصيل از حقوق
بنيادين هر انسان به شمار ميرود و همه بايد
آن را براي تماميافراد ملت به رسميت بشناسند
و تحت هيچ شرايطي نميتوان افراد را از حق

آموزش و تحصيل علم محروم كرد.
دانش آموزان بازمانده از تحصيل در ايران
ي بر
با وجود اين كه در قانون جمهوري اسالم 
حق تحصيل و بهره مندي از آموزش تاكيد شده
است ،اما آمار موجود نشان ميدهد كه تا به
امروز ،جمعيت قابل توجهي از دانش آموزان
ايراني از تحصيل بازماندهاند.
حسن الحسيني معاون پيشين حقوقي
وزارت آموزش و پرورش كه مدتي هم سرپرست
موسسه آموزش از راه دور بود ،در آذر  88گفت:
«براساس تحقيقاتي كه در زمان حضور من در
آموزش و پرورش انجام شد ،بيش از 3ميليون
دانشآموز بازمانده از تحصيل وجود داشت ».به
گفته او هماكنون اين رقم به مرز 4ميليون نفر
در سن تحصيل رسيده است و اين به معناي
تزريق بيسوادي به جامعه است.
وزير آموزش و پرورش آمار 4
ميليون دانشآموز مردودي و بازمانده از
تحصيل را دروغ خواند ،اما اخيرا مركز
پژوهشهاي مجلس طي گزارشي اعالم
كرد كه اين آمار حدود  5ميليون نفر است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالميدر
گزارش «چگونگي اصالح الگوي مصرف در
آموزش و پرورش» اعالم كرده است« :در  6سال
اخير نزديك به  5ميليون نفر از دانشآموزان
مردود شده اند كه هزينههاي مالي ،آموزشي،
رواني ،اجتماعي و خانوادگي سنگيني بهدنبال
داشته است».
همچنين علي وطني ،مدير برنامه ريزي
نهضت سواد آموزي تعداد كودكان باز مانده از
تحصيل را بر اساس اطالعات مركز آمار ايران در
سال  300 ،1385هزار كودك شش تا نه ساله
عنوان كرده بود.
فق�ر مهمتري�ن عام�ل بازمان�دن از
تحصيل

برآيندها نشان ميدهد كه « فقر» شامل
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فقر فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و برخي
نگرشهاي نادرست و غلط مهمترين داليل
ترك و يا بازماندن برخي كودكان از تحصيل
است.
نيازسنجي نشان ميدهد كه بسياري از
دانش آموزان اين گروه براي كمك به اقتصاد
خانواده و كار از تحصيل بازميمانند ،تا به
جاي كسب علم و دانش بتوانند كمك كار
خانوادههايشان باشند و باري از روي دوش آنها
بردارند.
بر اساس پژوهشي كه در همين رابطه
انجام شده است روي آوردن به شغلهاي كاذب
ل ترك تحصيل عنوان شده است.
اصليترين دلي 
يكي از معلمان شاغل در مناطق
روستايي سيستان و بلوچستان ميزان ترك
تحصيل دانش آموزان را در آن مناطق باال
ميداند و ميگويد :علت اصلي اين امر وجود
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شغلهاي كاذبي همچون حمل سوخت قاچاق
و داللي مواد مخدر است كه متاسفانه در
آمد اين مشاغل به نحو چشمگيري باال است.
وي ميگويد :اگرخود دانش آموزان هم مايل به
ترك تحصيل نباشند والدين،آنها را مجبور به
اين كار ميكنند زيرا معتقدند اين كودكان اگر
هم درس بخوانند باالخره بايد به سراغ همين
مشاغل بروند تا درآمد داشته باشند.
علي باقرزاده،معاون آموزش و پرورش
عموميوزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه
داليل كارشناسي بسياري براي ترك تحصيل
دانش آموزان و بازماندگان از تحصيل وجود دارد
كه در استانهاي مختلف كشور متفاوت است،
معتقد است « :فقر،ازدواج زودرس براي دختران،
فرهنگ پايين خانواده درخصوص ميزان تحصيل
فرزندانشان و اختالفات خانوادگي از جمله

عوامل عمده در اين مسئله محسوب ميشوند.
وضعيت كشاورزي مناطق روستايي نيز عاملي
است كه موجب ميشود تا از دانش آموزان به
عنوان نيروي كار استفاده شود» .
موانع تحصيل كودكان و نوجوانان  

به گزارش روزنامه ابتكار در سال 88
عوامل متعددي وجود دارند كه مانع از تحصيل
كودكان و نوجوانان ميشوند كه بخشي از اين
عوامل بدين شرح است:
عوامل جغرافيايي

پراكندگي و صعب العبور بودن روستاها و
مناطق عشايري
كم جمعيت بودن روستاها و به حد نصاب
نرسيدن تعداد كودكان واجب التعليم براي
تشكيل كالس
كوچ عشاير از ييالق به قشالق و بالعكس
كه منجر به بدون معلم ماندن تعدادي از دانش

آموزان عشاير ميشود
عوامل اقتصادي

فقرماليوعدمتواناييبرخيازخانوادههابراي
تامين حداقل هزينههاي تحصيلي فرزندان خود
باال بودن هزينههاي بخشيدن فرصت
اشتغال به آموزش به دليل وابستگي خانوادهها
به نيروي كار فرزندان در مناطق روستايي
باال بودن نرخ مهاجرت به شهرها و اشتغال
كودكان به مشاغل كاذب و حاشيه اي
عوامل فرهنگي اجتماعي

*بي تفاوتي برخي از خانوادهها نسبت به
تحصيل فرزندانشان
*تعصبات قومي و مذهبي در برخي از
مناطق و جلوگيري از فرستادن فرزندان دختر
خود به مدرسه اي كه معلم مرد دارد
* بي سوادي و پايين بودن آگاهيهاي
اجتماعي
*پايين بودن سن ازدواج دختران در
مناطق روستايي و عشايري
*واگذاري زودهنگام نقش خانه داري و
نگهداري فرزندان كوچكتر به دختران
*مشكالت ناشي از نابسامانيهاي خانوادگي
و سرپرستي كودكان
*نداشتن شناسنامه و مشخص نبودن
مليت
*استفاده عوامل سودجو از كودكان براي
مقاصد غيرانساني نظير قاچاق مواد مخدر به
ويژه در مناطق مرزي و شهرهاي بزرگ
* كمبود مراكز نگهداري كودكان بي
سرپرست و كودكاني كه والدين آنها به داليلي

صالحيت نگهداري فرزندان خود را ندارند
عوامل درون سازماني

*منعطف نبودن برنامههاي آموزشي و
اجراي برنامههاي آموزشي يكسان در شرايط
متفاوت فرهنگي ،اجتماعي جغرافيايي و منطقه
اي
*اجتناب ناپذير بودن تشكيل كالسهاي
مختلط در مناطق عشايري و روستاهاي كم
جمعيت و كم دانش آموز به ويژه در دوره
راهنمايي تحصيلي
*متناسب نبودن منابع آموزشي موجود با
نيازهاي مناطق مختلف
*كمبود مدرسه راهنمايي
*كمبود معلم زن و نيروهاي متخصص
عدم موفقيت سيستم در نگهداشت و
ارتقاي كليه دانش آموزان در نظام آموزشي
اين گزارش ميافزايد ،مجموعه عوامل
مذكور در بخش برون سازماني و درون سازماني
باعث شده تعداد قابل توجهي از كودكان واجب
التعليم آموزش پايه ،يا اصال به نظام آموزشي
وارد نشوند و يا آن كه قبل از اتمام تحصيل،
ترك تحصيل نمايند.
فق�ر ،بزه�كاري ،ت�رك تحصي�ل،
ناهنجاريهاي اجتماعي

از اوايل قرن نوزدهم اين اعتقاد در سطح

جهان رواج پيدا كرد ،كه براي جلوگيري از
معضل بزهكاري بايد آموزش و پرورش عموميرا
توسعه داد .تحت تأثير همين تفكر آموزش و
پرورش عموميگسترش زيادي پيدا كرد و حتي
قوانين تعليمات اجباري در بسياري از كشورها
به تصويب رسيد.
افزايش سطح آموزش و سواد خانوادهها
به ويژه مادران هزينههاي عموميدولت را
در ارتباط با بهداشت عمومي ،فقر ،جرايم،
تصادفات ،آلودگيها و بزهكاري كاهش ميدهد
.مدرسه پس از خانواده ،نقش بسيار
مهميدر زندگي اجتماعي كودكان و نوجوانان
دارد و از عوامل مهم تربيتي و سازنده معيارها
و ارزشهاي ذهني وانديشه و راه و روش
كودكان و نوجوانان در جامعه به شمار ميرود.
در نتيجه مدرسه بهترين جايگاهي است كه با
تحت پوشش قرار دادن اينگونه افراد از ميزان
بزهكاري در جامعه به حد قابل مالحظهاي
ميكاهد
تحقيقات نشان ميدهد كه بين شكست
تحصيلي ،فرار از منزل و مدرسه و ميزان
آسيبهاي اجتماعي ،رابطه معناداري وجود
دارد .دانشآموزاني كه در يكي از دورههاي
تحصيلي با شكست مواجه ميشوندشانسشان
براي موفقيتهاي بعدي در زندگي كاهش
مييابد.
ً
معموال افراد شكست خورده و ناكام مدارس
به افراد بيكار و سربار جامعه مبدل ميشوند
و احتمال روي آوردن اين افراد به بزه زياد
ميشود .دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر
معتقد است «ريزش تحصيلي» مشكل بزرگي
است كه آموزش و پرورش بايد آنرا حل كند.
ريزش تحصيلي دانشآموزان يكي از مهمترين
عوامل گرايش به اعتياد است .عمده معتاداني
كه پس از ترك تحصيل يا مردودي به اعتياد
گرايش پيدا كرده اند در سنين دوره دبيرستان
هستند.
ي
ت واحد 
ي معموالً عل 
ت بروز بزهكار 
عل 
ت بلك ه هميش ه عواملي مانند شرايط
نيس 
خانوادگي ،محيط آموزشي ،نقش همساالن و
ت
ت ب ه دس 
وضعيت اقتصادي  -اجتماعي ،دس 
ب بروز بز ه ميشوند.
يكديگر داد ه و موج 
اما به گفته فرمانده نيروي انتظاميتهران،
عامل اصلي بزهكاري ترك تحصيل است و
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صاحبنظران بر اين عقيداند كه علت اصلي ترك
تحصيل فقر است.
يك كارشناس آموزش و پرورش تاكيد
كرد :بسياري از بزهكاريها نتيجه ترك تحصيل
دانشآموز از مدرسه است به نحوي كه 51
درصد بزهكاران زير  18سال در كانون اصالح و
تربيت ،دانشآموزان ترك تحصيل كرده هستند.
رها شدن دانشآموزان به ويژه دختران
بازمانده از تحصيل به دليل فقر مالي در
جامعه امكان بزهكار شدن و آلوده شدن به
ناهنجاريهاي موجود در جامعه و آلوده كردن
امثال خود را در بر دارد و با تأكيد بر اينكه يك
فرد بزهكار نميتواند فرزندان سالميپرورش
دهد عواقب ناگواري را براي جامعه به وجود
خواهد آورد.
بيشك ،امروزه با توجه به تحقيقات بسياري
در اين زمينه ،ميتوان گفت :ميان برخي از انواع
كجرويها و وضع اقتصادي افراد رابطه وجود
فقر فرصت مساوي تحصيل و مطالعه،
داردْ .
كار و رشد استعدادها را از خانوادههاي فقير
ميگيرد و موجب اختالف در سطح درآمد و
فرهنگ ميشود و همين يكي از عوامل پريشاني
خانوادهها و نيز «بزه» در ميان فرزندان است.
ميزان خسارت ناشي از پنج ميليون مردودي
و ترك تحصيل كرده ،دوهزار و دويست و سي
و پنج ميليارد تومان برآورد شده است ،اما اين
مسئله تنها صورت ظاهري قضيه است .عمق
فاجعه زماني آشكار ميشود كه بدانيم افت
تحصيلي و آمار ميليوني ريزش و مردودي يعني
ناتواني فارغ التحصيالن در تامين نيازهاي خود
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و جامعه و در حالت عام به مفهوم وابستگي
به نفت و سرانجام دليل اصلي توسعه نيافتگي
است كه به مراتب از يك سرطان اقتصادي،
عميق تر و پرهزينه تر است .هر سال صدها
هزار نفر به دليل افت تحصيلي مردود ميشوند،
ترك تحصيل ميكنند و به جمع افراد سربار
اقتصادي جامعه اضافه ميشوند ..اگر آمارهاي
مربوط به افت تحصيلي ،ريزش و مردودي و
مواردي از اين دست را در حكم جواب آزمايش
نظام توليد نيروي كار ماهر قلمداد كنيم و اگر
وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي را نوعي
بيماري العالج همچون سرطان قلمداد كنيم،
تكثير نيروهاي كار غير ماهر همان گلبولهاي
سفيد جريان اقتصادي محسوب ميشوند كه
مهمترين عامل ناهنجاري اقتصادي كشورهاي
توسعه نيافته محسوب ميشوند.
چه بايد كرد؟

وزارت آموزش و پرورش به واسطه
ضعف هاي سنگين مالي خود قادر
آموزشي مبتني
نيست محيط هاي
بر استانداردهاي مطرح شده با صرف هزينههاي
مهيا سازد.
سنگين ّ
بخشي از علت ها نيز به خود خانوادهها
مربوط است.به وضعيت اقتصادي و ميزان
سواد و رشد فرهنگي خانوادهها مربوط
ميشود كه تا چه مقدار از آگاهي الزم را

برخوردارند و مي توانند زمينه استعداد پروري
كودكان را فراهم سازند و عالقه مندي فعاليت
كودكان را به تحصيل برانگيزانند كه كودكان
و دانش آموزان چگونه ياد گرفتن را بياموزند.
وزير اسبق آموزش و پرورش معتقد است
يكي از راههاي كاهش ميزان بازمانده از تحصيالن
جريمه نقدي و حتي زنداني كردن والديني
است كه مانع از تحصيل فرزندشان ميشوند.
محمود فرشيدي اظهار ميدارد كه از
جمله مواردي كه در زمان وزارت وي احيا و
به قانون تبديل شد اين بود كه خانوادههايي كه
دانش آموزانشان را به مدرسه نميفرستادند ،بايد
حداقل يك ميليون تومان جريمه شوند و حتي
براي آنها پيش بيني  6ماه زندان شده بود.
در ابتداي دولت نهم طرحي از سوي
معاونت عموميوزارت آموزش و پرورش تصويب
شد كه طبق آن والدين دانش آموزاني كه مانع
از تحصيل فرزندانشان ميشدند به جريمه نقدي
يا گذراندن  6ماه زندان محكوم بشوند ،به عقيده
بسياري از كارشناسان اين اقدام بازدارنده در
مسائل آموزشي و فرهنگي جواب نميدهد به
همين دليل اين قانون طي سه سال گذشته
مسكوت ماند.
به گفته وزير اسبق آموزش و پرورش
اين قانون يك راهكار بود كه مسكوت ماند
ولي ميتوانست موجب كاهش ميزان بازمانده
از تحصيالن به خصوص در مناطق محروم
فرهنگي و اجتماعي شود.
فرشيدي يكي ديگر از راههاي
كاهش بازمانده از تحصيالن در مناطق محروم را

	كمك و مساعدت محتاجان را به فردا موكول مكن ،زيرا نميداني فردا تو و او در چه وضعي خواهيد بود  .امام حسن عسگري(ع)

استفاده از مسائل اقتصادي ميداند
و ميگويد :آموزش و پرورش بايد
از هدفمند كردن يارانهها استفاده
كند و از مردم بخواهد كه حتما
برگه اشتغال به تحصيل فرزندانشان
را براي دريافت يارانه ارائه دهند.
به اعتقاد جمعي از كارشناسان،
استفاده از مدارس شبانه روزي،
تامين امكانات اياب و ذهاب
دانش آموزان ،جذب معلمان زن
در مدارس دخترانه ،راه اندازي
پايگاه آموزش از راه دور ،پرداخت
يارانه به خانوادههاي دانش آموزان
بازمانده از تحصيل از جمله
راهكارهايي است كه در جذب
كودكان بازمانده از تحصيل ،تاثير
بسزايي دارد.
با توجه به اينكه بين
پيشرفت تحصيلي فرزندان و
دانش و آگاهي مادران ارتباط
تنگاتنگي وجود دارد ،لذا نظارت
و هدايت و حمايت آگاهانه مستمر والدين
(مادران) ،موجبات رشد شخصيت و پيشرفت
مطلوب تحصيلي فرزندان را فراهم ميكند و
اين ممكن نخواهد بود مگر اينكه والدين در اين
زمينهها اطالعات و آگاهي الزم را داشته باشند
و اين در سايه آموزش و باال بردن سطح آگاهي
و فرهنگ اولياي كودكان ،به خصوص مادران به
دست خواهد آمد.
با عنايت به نقش خانواده در افزايش و يا
كاهش بزهكاري نوجوانان و جوانان ،الزم است
رسانههاي گروهي با استفاده از كارشناسان
مربوط در ارتقاي آگاهي ،سطح فكر و فرهنگ
خانوادهها اقدام نمايند و در ارتباط با عواقب
بد برخي مسائل خانوادگي از قبيل اختالفات
خانوادگي ،پرجمعيت بودن خانواده ،تبعيض
قايل شدن بين فرزندان ،كمبود محبت به
فرزندان ،عدم حضور هر يك از والدين در خانه،
كنترل دوستيابي فرزندان ،اعتياد و سابقه
دستگيري هر يك از اعضاي خانواده و اقوام
نزديك ،نداشتن الگوي رفتاري فرزندان ،رفتن
به مجالس نامناسب ،تحقير كردن فرزندان
و س ّنتهاي غلط موجود در ارتباط با ازدواج
فرزندان ،آموزشهاي الزم را به خانوادهها ارائه
دهند و در اين زمينه ،كانونهاي مشاوره خانواده

نيز با استفاده از كارشناسان و صاحبنظران
فعالتتر شوند.
با توجه به نقش پركردن اوقات فراغت در
كاهش بزهكاري نوجوانان و جوانان ،بايستي
امكانات الزم براي پركردن اوقات فراغت آنان
فراهم شود و دولت براي خانوادههايي كه به
لحاظ فقر مالي ،امكان پر نمودن بهينه اوقات
فراغت فرزندان خويش را ندارند به طرق
مختلف ،از جمله اختصاص يارانه ،مساعدت الزم
را مبذول دارد.
مهرآفرين چه ميكند؟

با توجه به رقم باالي تعداد دانش آموزان
بازمانده از تحصيل و كودكان كار و خيابان در
ايران و با در نظر گرفتن خسارات و ضربههايي
كه اين گروه ميتواند بر پيكره جامعه وارد سازد،
مهرآفرين به عنوان يك سازمان مردم نهاد ،خود
را متعهد ميداند تا با كمك مردم ،در جهت
كاهش اثرات اين معضل بزرگ امروز كشور
گام بردارد .بر همين اساس از ابتداي سال 89
فعاليتها ي موسسه بر اين دو گروه متمركز
شد و در كنار اين دو گروه ،زنان نيز به دليل
نقش مهميكه در پرورش و تربيت كودكان ايفا
ميكنند ،به عنوان يكي ديگر از گروههاي هدف
موسسه انتخاب شدند.
*بخشي از فعاليتهاي مهرآفرين جهت

كاهش موانع تحصيل افراد تحت
پوشش
*انتشار نشريه اي به نام همراز
براي مددجوهاي تحت پوشش
مهرآفرين كه به صورت رايگان
در اختيار آنان قرار ميگيرد و
حاوي مطالب آموزشي ،بهداشت
و سالمت ،مهارتهاي زندگي و....
ميباشد كه هدف آن ارتقا سطح
فرهنگي والدين و فرزندان است.
*برگزاري كالسها و
سمينارهاي آموزشي با موضوعات
مختلف براي مددجوهاي تهراني
و ارسال فيلم اين دورهها براي
مددجوهايي كه در شهرستانها
و روستاها زندگي ميكنند .اين
دورهها پس از اخذ مجوز ملي
مهرآفرين ،در استانهاي ديگر نيز
به صورت حضوري برگزار خواهد
شد .هدف اين كالسها نيز ارتقا
سطح فرهنگي خانوادهها است.
*ارائه خدمات مشاوره رايگان ،كالسهاي
تقويتي و كمك آموزشي براي دانش آموزان
تحت پوشش كه ضعف تحصيلي و عدم
دسترسي به منابع كمك آموزشي به دليل فقر
مالي ،موجب بازماندن از تحصيل اين عده نشود.
*ارائه خدمات و كاال به خانوادههاي تحت
پوشش به شرط ارائه كارنامه تحصيلي فرزندان
دانش آموز اين خانوادهها
*جذب ياور با پرداخت حداقل 20000
تومان ماهانه به ازاي هر فرزند دانش آموز
كه اين كمكها تا هنگاميكه دانش آموزان
به تحصيل ادامه دهند پرداخت ميشود كه
همين مسئله موجب ميشود خانوادهها نه تنها
مانع ادامه تحصيل فرزندان نشوند ،بلكه براي
دريافت مقرري آنها را تشويق به درس خواندن
مينمايند .همچنين مهرآفرين قصد دارد با
تشكيل كارگروه وكالي مهرآفرين ،در جهت
هموار سازي راههاي حمايت از دانش آموزان
و برخورد قانوني با عده اي كودكان و نوجوانان
را از حق تحصيل محروم ميكند ،گام بردارد.
از ميان برداشتن موانع تحصيل دانش
آموزان نياز به عزميراسخ و همياري پايدار مردم
دارد .همه بايد تالش كنيم تا نا هنجاريهاي
موجود در جامعه را از ميان برداريم.
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ابتدا تو را نادیده می گیرند ،سپس مسخره ات می کنند و بعد با تو می جنگند .ولی در نهایت پیروزی از آن توست.

گاندی

از سفیریاران بیشتر بدانیم

مهربانانی که همچون مهر بر مهرآفرین تابیدند
سفيرهميشگيمهرآفرين
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آورده اند؛ آنگاه كه خداوند «مهر» را ميآفريد،
فرشتگان ساز ميزدند و هلهلهاي برپا بود
درعرش...
آوردهاند؛ آنگاه كه خداوند «عشق» را
ميآفريد،
فرشتگان نماز ميخواندند و شور و شعور
نيايش بود در عرش...
گفتهاند؛ آنگاه كه خداوند «بخشش» را
ميآفريد،
فرشتگان نياز دلدادگيشان را با باران تقسيم
ميكردند در عرش...
اما امروز اين جا ،در اين گوشه دنيا ،با نام
تهران ايران ،در اين گمگشتگيهاي من و ما،
در اين حواسپرتيهاي شلوغ و پر سر و صدا ،در
اين حيرانگي چشمها و قلبها ،در تجمع بدون
محكمه و بيرنگ دود و آهن ،در اين بي پروايي
سايههاي بي نور ،و در اين جاودانگي تلخيهاي
شب ،خداوندگار عالم؛ فرستادگانيآفريده است براي
جاودانگي همه «مهر»انديشان؛ كساني كه قرارست با
دستهايي كوچك و بزرگ بيايند؛ با پوستهاي نرم
و تركخورده ،با چشماني روشن و زالل و اقيانوس
ديده ،و پراميد و اميدوار و البته مهربان؛ بيايند و
باشند؛ كه ميآيند و هستند؛ قرارست براي ما ،براي
سرزمين بزرگ ما ،و تنهايي انسانهاي تنها بهانهاي
باشند براي حركت ،حركت به سمت همدردي،
به سوي هموندي ،و به مقصد روشني؛ براي مهر،

براي مهرباني ،مهرورزيدن اين واژه مظلوم روزگار ما؛
براي جايي كه گويا مقدر ميشود ،شده است تا با
نفسهايشان ،نگاهباني كنند از آن حقيقت اليزال...
براي آينهگي ستاره و ماه؛ و براي اينكه يادمان باشد
و بماند تا ياد همديگر بيندازيم كه درگوشهاي از اين
دنياي خراب ،چشمي ،قلبي و دستي هنوز هست،
اين جا و آن جا ،كه دستگيري كند ،خدا هست و
مينويسد و ميخواند و ميآفريند؛ جان را ،مهر را،
عشق را ،و لحظههاي ناب گذشت را.
«مهرآفرين» ميخواهد در اين ترنم ،به ادامه
تمناي تماشاي خداوند بنشيند و همگام با ديگر
«مهرآفرينان»،سفارت«عشق»«،مهر»و«بخشش»
را بر پا كند.
اين سفارتخانهها ،صد البته كه سفيرهايي دارند،
شعرخوانان و شعربافان شور هستي ،كه نازداران
دردانه آفتاب و ماهاند.
نخستينشان ،سفير مهرآفرين بانو فاطمه
معتمدآريا است ،او دو سالي هست كه عاشقي را
در اين طرب شور و شعور ،پيمانه پيمانه با ابرهاي
پيوسته و پرباران گره ميزند ،و در كنار «مهرآفرينان»
خانهايآفريده از مهر؛ او دو سال است به عنوان
سفير فرهنگي مهرآفرين كم نگذاشته و مانده و رفته
و آمده است تا باشد جايي كه فكر كنيم هستيم و
زندگي ميكنيم و ديگ سياه شب را هم نميزنيم.
او امسال با بهار جديد ،در همسايگي شكوفههاي
گيالس ،روي پلك لطيف گلبرگ ،پيش دست
شبنمهاي سبز باران ،وقتي كه قرار كرده است
تا هميشه در كنار مهرآفرين بماند ،همراهاني
جديد خواهد داشت ،همراهاني كه در خانه
«مهرآفرين» گرد هم ميآيند تا به ياري خداوند
و همت عاشقانه «مهرآفرينان» ،شيشه شب
بشكنند و ريشه درد بخشكانند و خط بزنند
دفترها را از فقر؛ و طراوت بخشند جانها را از مهر.
جنس هر سه يار جديد مهرآفرين دريايياست ،چرا
كه هركدام نسبتهايي با دريا دارند؛ يكي «مهر»
ميخواند و ساز «آشتي» مينوازد و پولك پوست
پلك اش با درياي شعر و شعور و شفاعت همخوان
است...؛ و ديگري پيمان بسته با دريا و آسمان تا مشق
پهلواني كند؛ و آن يكي بدون توضيح احتماال همخانه
پري دريايي است و در خانهاش ستاره ميسازد با
«عشق»ستارههايدريايي....

سفيريار حوزه ورزش

جنس خاك وجودي هر فرد اگر آميخته باشد با
طالي عرفان خاك،گويي كه هميشه «طاليي» ناب
و كيميا خواهد بود تا ابد؛ و «مس» نميشود ،هرگز.
زماني كه كودكي از اين جنس را «هادي» ناميدند،
شايد كمتر كسي بود كه تشخيص دهد او فرشتهاي
انسان نماست و از ديار رفعت الهي ،كه گنجينهاي از
دلهايپاك«طال»شدهراباخودبهزمينآوردهاست.
«هادي» همرنگ خاك پاك جنوب تهران و طالي
وجودي «شاه عبدالعظيم» است؛ او در آستانه همين
روزهاي خرداد ،و از جنس بيست و يكمين روز آن
در سال 1355؛ چشمان اش را به جهان گشود
و اذن هستي را در كوله بارش قرار داد و از هفت
سالگي،گويي كه رسالتي دارد با ورزش «تكواندو»؛
يعني نبرد تن به تناش را با اهريمنان اطراف اش كه
بر اخالق ،معرفت ،مهر ،آشتي و صلح سايه افكنده،
آغاز كرد؛ در همان كودكي آن قدر تالش كرد و
كوشيد و مبارزه كرد كه كسي ديگر نميتوانست نام
او را بدون فاميلياش يعني «هادي ساعي» صدا زند.
«هادي ساعي» در كودكي به فرزند زمانه خويش
تبديل شده بود و ميدانست بايد پيروز باشد تا بر
چهرهپليدبيكاري،فقر،اعتيادونامهربانيهاوتلخيها
چيره شود؛ براي خود نيز راه بازگشتي نمييافت ،چرا
كه او ميبايست فرشته ساني دراين روزگاران ما باشد.
«هادي ساعي» خيلي زود «بزرگ» شد؛ بزرگياش
نه از سن بود و نه از قد ،او دلي به وسعت اقيانوس
يافته بود و متصل به دريا و سر به خورشيد،
درانديشه شكست ناجوانمرديها و نمايش «مهر»
به پيش ميرفت...؛ در سن نوجواني به تيم ملي
تكواندو راه پيدا كرد و تا امروز «ملي» مانده است.
نخستين مدال خود را زماني كه سرباز بود در

میز  ،صندلی  ،ظرفی میوه و یک ویولن  .انسان برای شاد بودن به چیز دیگری نیاز دارد ؟

مسابقات ارتشهاي جهان در كرواسي به دست
آورد؛ با هر افتخار ورزشي ،قلب او نيز وسيعتر
ميشد ،از جام جهاني تا المپيك ،هر ميدان براي
او نبردي تازه براي «مهربان»تر شدن بود؛ در واقع
او ميخواست با مدالهاي ورزشي؛ گشادهدستياش
را افزون كند؛ حتي زماني كه او را در مسابقه ماقبل
فينال المپيك سيدني( )2000با ناداوري بازنده
كردند ،مردم او را طاليي المپيك ميدانستند...
شايد بتوان به جرات گفت ،مردم؛ و نه دستگاههاي
دولتي ،بعد از جهان پهلوان تختي« ،پهلوان»
عصر روزگار خويش را در «هادي ساعي» يافته
اند و در لحظه لحظههاي مسابقات اش ،همراه
با او نيز مبارزه ميكردند ،در واقع او با اراده و
مبارزه طلبياش با نفس درون ،مخاطبان و
مردم را نيز با خود به مبارزه ميآورد و آنها نيز به
جنگ بياخالقيها و بدمنشيها ميرفتند ،تا
«مهر»طلب باشند ،در پس اين روزگار نامراد.
پس از زلزله بم ،و در يكي از تلخترين روزهاي
سرزمينمان« ،هادي ساعي» تمام آنچه را كه با
عنوان مدالهاي طاليي و رنگي ديگر به دست
آورده بود به مردم سرزميناش در بم اهدا كرد تا
نشان دهد ،افتخارات بدست آمده در صحنههاي
ورزشي و ميدانهاي «تاتامي» را تنها براي با
مردم بودن و عاشق شدن اش ميخواهد و دوست
دارد؛ كه جسم فاني را رها كند و پرواز كند.
«هادي ساعي» با اهداي نشانهاي طاليياش بار
ديگر نشان داد كه خاك وجودياش جنس طالست
و به آهن رنگي دل نميبندد و اهل صعود و پرواز
است؛ او پرواز كرد و دست نيافتني شد و خواهد ماند.
شايد كمتر كسي بداند كه او خانهاي را در همان
محله قديميشان در شهر ري اجاره كرد و
كارگاهي راهانداخت تا جوانهاي جنوب تهران به
چنگ چهره پليد فقر گرفتار نشوند ،...شايد كمتر
كسي بداند كه او بزرگ و پير بسياري از كودكان
بيسرپرست است و شايد كمتر كسي بداند كه...
...و شايد نخواهد بگوييم پرافتخارترين ورزشكار ايران
كه سفير ديروز صلح و حسن نيت يونيسف بود
و نماينده امروز مردم براي اصالح امور در شوراي
شهر تهران ،براي مردم سرزميناش چهها كرده و
چه قلبي از طال دارد ،كمترين اش انتخاب به عنوان
جوانمردترين ورزشكار دنيا در سال  2005است
و كسب سه مدال طالي المپيك و......؛ بگذريم!
آقاي «هادي ساعي» يا همان جهان پهلوان ساعي،
سفيريار جديد مهرآفرين ،يك فرشته در جسم
«انسان» است ،هر چند گفتنيها كم نيست ،من
و تو كم بوديم....

انیشتین

سفيريارهنريموسسه«مهرآفرين»
سفيريار هنري امروز مهرآفرين ،استقالل
فردي و هويت زن ايراني را با معناهاي تاريخياش
با حضورهاي گرم و به يادماني ،در طول فعاليت
هنرياش در قاب سينما ثبت كرده است؛ از
دوستي همراه و دلسوز براي استقالل بخشي به
شخصيتي سردرگم در فيلمهايي نظير «دو زن»
و «واكنش پنجم» تا مديري كه فرديت خويش را
در مواجهه با سختيهاي زندگي تكامل ميبخشد
و قوام ميآورد درآثاري چون «مجردها» و
«زاگرس»؛ تا زني معلم كه زندگياش را در برابر
بياخالقيهاي همسرش باخته است در «زن
زيادي».
«مريال زارعي» حتي با «دستهاي خالي»
هميشه دركنار اقيانوس آبي شاعرانگي مهر
و محبت حاضر بوده است؛ او در سينما و بر
پرده نقرهاي تصويرگر بخش پنهان ،تاريخي و
مغفول مانده زن ايراني را به نمايش ميگذارد،
در حرفهاش ،نقش صنفي را به عنوان عضو
شوراي مركزي انجمن بازيگران سينماي ايران به
دوش ميگيرد و در زندگي ،مهر و محبت را در
كولهبارش ميگذارد و با لبخندي هميشگي،آن را
ميان مردم و دوستدارانش تقسيم ميكند.
او امروز روي ديگري از جاودانگي را با
ما همراه شده و ميداند كه كودكان و زنان
بيسرپرست سرزميناش به مانند تلخيهاي
برخي از قصههايي كه در آن حضور داشته ،در
كنار او ،ما و همه حضور دارند و برخي از آنان
با كرامت انساني ،لبخند را جايگزين اشكها و
مصائبشان ميكنند و آنان اگر دستي ،لبخندي،
حرفي و سخني به سو يشان آيد ،به آن احترام
ميگذارند و آن را دوست ميدارند.
او ميداند «كيفر» شكستن دل را
كه برخي بدان عادت دارند ،بايد همانند
مهرآفريني مومن ،با بخشش و عشق پاك كرد
و ميداند كه فقر را بايد سوزاند و ريشهاش
را خشكاند؛ و اينجاست كه هنر او در اين
خشكاندن و سوزاندن فقر ميتواند نمايان شود.
حضور مستمر «مريال زارعي» در عرصههاي
مختلف هنري و شخصيت واال و دستان مهربانش
امروز همراه مهرآفرين است تا با هم و در كنار
هم به سوي طلوع آفتاب بيداري و عزت ايراني
گام برداريم.
اودر 28فيلمسينماييبازيكردهكهازبهترين

و مهمترينشان ميتوان به زن شرقي(،)1374
دو زن( ،)1377واكنش پنجم(،)1381
سربازهاي جمعه( ،)1382مجردها( ،)1383زن
زيادي( ،)1383زاگرس( ،)1384حكم(،)1384
دستهاي خالي( ،)1385خروس جنگي(،)1386
دعوت( ،)1386درباره الي( ،)1387نيش
زنبور( )1388و كيفر( )1388اشاره كرد.
ضمنا سال  ،1388سال مريال زارعي
بود ،هم بهترين نقش هنري اش را در فيلم
« درباره الي» ايفا كرد و هم ،ديگر آثارش
در گيشه پرفروش و پر مخاطب بودند.
اما جوايزي كه به دست آورده است؛
 سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكملزن در جشنواره بيست و دوم فيلم فجر براي فيلم
«سربازهاي جمعه».
 ديپلم افتخار بهترين بازيگرنقش مكمل زن در جشنواره بيست
و هشتم فيلم فجر براي فيلم «كيفر»
 برنده تنديس بهترين بازيگر نقش مكملزن در ششمين دوره جشن خانه سينما براي فيلم
«سربازهاي جمعه»
 كانديداي بهترين بازيگر نقش اول زندر جشنواره بيست و سوم فيلم فجر و دوره نهم
جشن خانه سينما براي فيلم «زن زيادي»
 تحسين شده منتقدان و نويسندگانسينمايي براي فيلمهاي «سربازهاي جمعه»« ،دو
زن» و «واكنش پنجم»
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چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن

سفيريارموسيقي
«مهرآفرين»
ما فكر ميكنيم «مهر»بانياش باعث شده
كه همه او را دوست داشته باشند ،حتي اگر
پيرهن مشكي بپوشد كه همين مشكيپوشياش
را نيز از عشق ميداند و معتقد است كه اين
مشكي از تجمع رنگ گلهاي باغچه است
و مشكي ،رنگ غم نيست ،كه نيست و ما
ميدانيم اين رنگ عصيان صداي كسي است
كه براي نسلي ديگر ميخواند .شايد «مهر»
خوانياش يا تباري كه از مهر دارد در اين پيوند
ايجاد شده ميان او و مخاطبان اش موثر باشد.
«رضا صادقي» بيش از همه اين واژهها ،اما
يك «انسان» است ،انساني درجه يك و ممتاز؛
او خواننده و موزيسين اين روزهاي ما ،براي
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بزرگمهر

پيوند زدن دلهاي شكسته ،نسلي را طرفدار
خود كرده كه پيش از اين خوانندهاي نتوانسته
بود ،درد آهنگينشان را به نمايش بگذارد.
نسلي كه امروز بيشتر خواهان او هستند
در اواخر سالهاي دهه 1340و اوايل دهه
 50به دنيا آمده اند و در سن جوانيشان
فقط سرود شنيده اند ،اما امروز گمشده
آهنگين خود را يافتهاند ،با موسيقياش،
ترانههايش و صدايش دلدادگي دارند و در
انتظارند كه او با آن قامت استوارش بخواند...
اما راستي! آيا نبايد پرسيد كه چرا
«او» امروز اين رداي «مهرآفريني»
را در موسيقي بر تن كرده است؟
البته كه بايد فهميد و در كنارش ايستاد تا اين
جوان رعناي ترانه پوش آريايي مان را بيشتر
شناخت ...در همين حد ميتوان گفت كه او

امروز سفيريار مهرآفرين است ،در واقع روحيه
مهرآفريني او در زندگياش رضاي سعادت
برانگيز هستي را بانگ برداشته تا صداقت او را
كه صادقي از تبار مهرورزان است به صحنه نور
و موسيقي بكشاند و شما نيز او را دوست داشته
باشيد و در آينده به اميد خدا همراهياش كنيد.
بله« ،رضا صادقي» آن قدر از هستي پيرامونش
شتابانتر رفته كه به دنيا ميگويد« :وايسا دنيا،
من ميخوام پياده شم!» و امروز ميخواهد
قصه تازهاي را بگويد با همان سرآغاز بعد
از به نام خدا؛ «يكي بود ،يكي نبود.»...
سفيريار مهرآفرين موفقيتهاي بزرگي به دست
آورده است؛ از پرفروش شدن تماميآثارش
گرفته كه هميشه يك ركورد جالب بوده؛ تا
همه كنسرتهاي پرجمعيتاش ،و سرانجام
اين كه امروز در شريكشدن ،در عشق ورزيدن
و بخشيدن و مهرباني كردن به يكديگر در
مهرآفرين ميخواهد يك پيشگام باشد.
«رضا صادقي» متولد 25مرداد  1358در بندر
عباس است .فعاليت هنرياش را در واقع از
دوران كودكي با تالوت قرآن مجيد و تمرين
دلدادگي آغاز كرد و در سال  71نخستين
جرقههاي هنرياش را بروز داد و رفته رفته
ي اندوخت.
پختگي و تجربه بسيار 
به مرور قطعات خود را از طريق برنامهها
و كنسرتهاي كوچك و بزرگ با مخاطباناش
تقسيم كرد؛ از اواخر سال  82با منتشر شدن
برخي از آثار قديمياش و كنسرتهايش به
چهرهاي مردميبدل ،و رنگ مشكي و ترانه
معروف آن به عنوان نمادي از عشقخواهي
و زمزمههاي عاشقانهاش و عصياني شناخته
شد؛ در سال  84نخستين آلبوم رسميخود
را با عنوان «پيرهن مشكي» عرضه كرد كه
در همان زمان پرفروشترين آلبوم سال شد،
دو سال بعد و در سال  86آلبوم دوم خود
را با عنوان «وايسا دنيا» منتشر كرد كه اين
يكي هم با استقبال گستردهاي روبرو شد.
ي او «يكي
آخرين و سومين آلبوم موسيقاي 
بود ،يكي نبود» سال گذشته به بازار آمد و بار
ديگر نشان دادكه او محبوب بسياري از ايرانيان
و از همنسالن و جوانان عصر خود است.
سفيريار جديد ما ،رضا صادقي اكنون به حيطه
اي قدم گذاشته كه فراسوي آن را با مهرباني
رقم زده اند.

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد.

بودا

گزارش تصويري
مراسم اهداي مدال سفير ياران
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صبح روشن از شب تاريک سر مي زند

گر در خانقه افتم وگر در ميكده خفتم

به هر معموره و ويران علي گويم علي جويم
جش��ن می�لاد مه��ر درتاریخ  2تی��ر  ،88ب��ه مناس��بت والدت موالی
متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر در فرهنگس��رای ارس��باران برگزار ش��د.
مراس��م از س��اعت  18با پخش تالوت��ی از آیات قرآن کریم و س��پس پخش
س��رود ملی جمهوری اس�لاميایران آغاز شد .مجری مراسم آقای محمدی از
گویندگان خوب کش��ور ،ضمن خیر مقدم به مهمانان در ابتدا از خانم دانشور
مدیرعامل موسسه مهرآفرین دعوت به سخنرانی نمودند.
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شما به انفاق كردن انچه به دست اورده ايد محتاج تريد تا بدست اوردن انچه گردمي اوريد .امام علي(ع)

خانم دانشور با بیان این که نام خداوند،
یعن��ی مهرآفرین را بر این موسس��ه نهاده
اس��ت ،از کودکان کار و خیابان و دانش
آموزان ب��از مانده از تحصیل س��خن
گفت .وی ماجرای خواهران چوپان
 8س��اله را تعریف ک��رد .دخترانی
ک��ه پدر آنه��ا به دلی��ل این که
از کار ک��ردن آنها س��الیانه 150
هزار تومان در آمد داشت ،جلوی
تحصی��ل آن دو را گرفته و هر دو
را به کار چوپانی گماش��ته بود .اما
مهرآفرین ب��ا پرداخت همین مبلغ و
همچنین هزینه تحصی��ل دختران وی
را راض��ی کرد ت��ا فرزندانش را به مدرس��ه
بفرس��تد .ای��ن دو دختر ه��م اکنون کالس
چهارم ابتدایی را به پایان رسانده اند و نمرات
خوب��ی نیز در امتحانات کس��ب ک��رده اند.
پس از س��خنان خانم دانشور گروه موسیقی
نوا با سازهای سنتی ایرانی سنتور ،نی فلوت
و دف ش��روع به هنر نمای��ی نمودند وپس
از اج��رای  3قطعه ،مج��ری اعضای گروه را
معرفی کرد .س��پس از سید علی آل یاسینی
دعوت کرد که برای اجرا و همراهی با گروه به
روی صحنه بیاید .آل یاسینی هنرمند خوب
کش��ورمان پ��س از تبریک و خی��ر مقدم به
حضار با همراهی گروه 4 ،قطعه زیبا از جمله
آهنگ زیبای س��ریال امام علی را هنرمندانه
اج��را ک��رد و م��ورد تش��ویق ق��رار گرفت.
پس از پای��ان برنامه ی گروه موس��یقی نوا،
محم��دی مج��ری برنام��ه ب��ه روی صحنه
آم��د و با اش��اره ب��ه  4میلی��ون دانش آموز
ب��از مانده از تحصی��ل که عمدت��ا به دلیل
فق��ر فرهنگی و اقتص��ادی موفق ب��ه ادامه
تحصی��ل نميش��وند گف��ت :امش��ب میالد
فرزن��د امام رض��ا (ع) اس��ت و از همین جا
با کس��ب اجازه از خانم دانش��ور نذری برای
مهرآفرین ميکنم که در س��ال آینده همین
موقع هر تعداد از ای��ن کودکان که با کمک
مهرآفرین دوباره به محیط درس و مدرس��ه
بازگش��تند ،به پاب��وس آن حض��رت بروند.
مهن��دس اکبری��ان رئی��س هیئ��ت مدیره
ش��رکت س��یاحان س��پهر آس��یا و همس��ر
خان��م دانش��ور نی��ز اع�لام ک��رد ک��ه
هزین��ه ای��ن س��فر را متقبل خواهد ش��د.
س��پس محمدی از علیرضا غف��اری گوينده

تازگ��ی برای تش��کر به موسس��ه آمده بود و
دی��دن کرامتی که از س��رتا پ��ای این بانو
ميبارید – بانویی که چندی پیش همه
زندگ��ی خود را بر ب��اد ميدید  -به
ق��دری زیبا بود که ب��ا هیچ ثروت
دیگ��ری قاب��ل معاوضه نیس��ت .
ای��ن بانو ميگفت از س��ال آینده
ک��ه بدهیهای��م را پرداخ��ت
ک��ردم ،خ��ود ی��اور مهرآفری��ن
ميش��وم و هزین��ه سرپرس��تی
ی��ک کودک را برعه��ده ميگیرم .
غف��اری در پایان صحبتهایش یکی
از س��رودههای زیب��ای خ��ودش با نام
نقاش را به زیبایی برای حضار خواند و پس
از آن س��رود مهرآفرین در سالن پخش شد.
توان��ای صدا و س��یما و مدیر فنی موسس��ه
مهرآفری��ن ب��رای س��خنرانی دع��وت کرد.
غف��اری ابتدا ش��عر زیبای «ت��و دلیل وجود
خدای من��ی» در مدح علی (ع) را با صدای
گیرای خود دکلمه کرد و س��پس از کودکان
کار و خیابان س��خن گف��ت .کودکانی که از
س��نین پایین در مظان همه ن��وع بزهکاری
هس��تند و اغلب آنها پ��س از یک بار گرفتار
ش��دن به دلیل بزهی که مرتکب شده اند به
کانون اصالح و تربیت رفته و پس از بازگشت
به یک متخصص حرف��ه ای کارهای خالف
تبدیل خواهند ش��د .کسانی که در آینده نه
چندان دور ،انحراف آنان از مس��یر درس��ت
زندگ��ی و ناهنجاریه��ای اجتماع��ی که به
وجود ميآورند ،مس��تقیم یا غیر مستقیم بر
زندگی تک تک ما اثر خواهد گذاشت.
وی با اش��اره ب��ه این که گ��روه هدف
موسسه را عمدتا کودکان و زنان بدسرپرست
و بی سرپرس��ت تش��کیل ميدهند ،حکایت
زیبای��ی در رابط��ه ب��ا یک��ی از مددجویان
مهرآفری��ن بیان کرد .داس��تان زنی آس��یب
ديده که با زندانی ش��دن ش��وهرش ،زندگی
اش در آس��تانه فروپاش��ی کامل قرار داشت.
اما ب��ا کمکهای مهرآفرین دوباره به زندگی
بازگش��ت و همچنین موفق به یافتن شغلی
ب��رای خود و کس��ب درآمد ش��د ،به نحوی
ک��ه اکنون ه��م بدهیهای ش��وهر را که در
زندان اس��ت پرداخت ميکن��د و هم زندگی
را ميگردان��د .غف��اری گفت :ای��ن خانم به

بخش بعدی برنامه اجرای گروه موسیقی
آذربایجانی آیدا به سرپرستی استاد فصیحی
ب��ود که با اج��رای ترانههای زیبا و مش��هور
آذری حال و ه��وای دیگری به برنامه داد و
به خصوص آذری زبانان حاضر در سالن را به
شور و شادی واداشت .استقبال به حدی بود
که با وجود این که زمان اتمام برنامه و تحویل
س��الن نزدیک ميش��د اما حض��ار همچنان
خواستار ادامه برنامه توسط این گروه بودند.
در انتهای برنامه نوبت به گلریزان س��خاوت
حاضران در سالن رسید که بدون اغراق باید
نشان زیبا ترین اجرا در این شب را به آنان اهدا
کرد که کمکهای خود را در طبق اخالص
در س��بد گلری��زان مهرآفرین ق��رار دارند.
درود ب��ر قلبه��ای پاکش��ان .ب��ر دس��تان
مهربانشان بوسه ميزنیم......
در حاشیه مراسم:

در محوطه بیرونی فرهنگسرای ارسباران،
بازارچ��ه ای ب��ه نفع ک��ودکان مهرآفرین بر
پا ش��ده بود که محصوالت اهدایی ش��رکت
ي و همچنین غذاهای
گلس��تان و فومن شیم 
تهیه ش��ده توس��ط گ��روه بان��وان نیکوکار
مهرآفری��ن به فروش ميرس��ید ک��ه پس از
پایان مراس��م با اس��تقبال خوبی روبرو شد.
یک��ی از زیباتری��ن صحنههای ای��ن برنامه
حض��ور یک ف��رد معلول در مراس��م بود که
هم��راه با جمعیت س��الن در حالی که مجله
مهرآفرین را در دس��ت داش��ت به شادمانی
میپرداخت
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من آینده را دوست دارم زیرا بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم

جبران از دهش ميگويد:

هر آنچه داري روزي داده
خواهد شد
هنگاميكه از مال خود چيزي ميدهيد چندان چيزي نميدهيد .اگر از
جان خود چيزي بدهيد آنگاه به راستي ميدهيد.
زيرا كه مال مگر چيست به جز آنچه از براي فرداي مبادا نگاه ميداريد؟
و مگر فردا را چه ارمغاني است از براي سگ دورانديشي كه استخوان
را در زير ريگ بي نشان بيابان دفن ميكند و خود به دنبال قافله ي زائران
شهر مقدس ميرود؟
و مگر ترس از نياز همان نياز نيست؟
آيا ترس از تشنگي هنگاميكه چاه پر از آب است چيزي جز تشنگي
سيراب ناشدني ست؟
هستند كساني كه از بسياري كه دارنداندكي ميدهند -آن هم براي نام
و اين خواهش پنهان بخشش آنها را آلوده ميكند.
و هستند كساني كهاندكي دارند و همه را ميدهند .اين كسان به
زندگي و بركت زندگي باور دارند و دستشان هرگز تهي نميشود.
هستند كساني كه با شادي ميدهند و پاداش آنها همان شادي ست.
و هستند كساني كه با درد ميدهند و آن درد تعميد آنهاست.

و هستند كساني كه ميدهند و از دهش دردي نميكشند حتي شادي
هم نميخواهند و نظري به ثواب هم ندارند.
اينها چنان ميدهند كه در آن دره دور دست بته ي مورد عطر خود
را در فضا ميپراكند.
با دست اين كسان است كه خداوند سخن ميگويد و از پس چشم اين
كسان است كه او به زمين لبخند ميزند.
دهش در برابر خواهش نيكوست اما دهش بي خواهش و از روي دانش
نيكوتر است.
و براي گشاده دستان شادي جست و جوي كسي كه بستاند از شادي
دهش بيشتر است.
و آيا چيزي هست كه بتواني دادنش را دريغ كني؟
هر آنچه داري روزي داده خواهد شد.
پس هم امروز بده تا فصل دهش از آن تو باشد نه از آن ميراث خوارانت.
تو بارها ميگويي «خواهم داد اما به آنكه سزاوار باشد».
درختان باغ تو چنين نميگويند و گلههاي چراگاه تو نيز هم.
اينها ميدهند تا زندگي كنند زيرا ندادن همان است و مردن همان.
بي گمان آن كسي كه سزاوار دريافت روزها و شبهاي خود باشد
سزاوار دريافت دهش تو نيز هست.
و آن كسي كه سزاوار نوشيدن از درياي زندگي بوده باشد سزاوار است
كه جام خود را ازجوي باريك تو پر كند.
و كدام سزايي است كه در شهامت و اطمينان گرفتن -يا نه در بخشش
گرفتن -هست؟
مگر تو كيستي كه مردمان بايد گريبان خود را باز و غرور خود را بي
پرده كنند تا تو ارزش آنها را برهنه و غرورشان را بي شرم ببيني؟
نخست كاري كن كه خود سزاوار دادن و داراي دست دهش باشي.
زيرا كه به راستي زندگي است كه به زندگي ميدهد و تو كه خود را
دهنده ميپنداري شاهدي بيش نيستي.
و شما اي گيرندگان -و اي شما كه همه گيرنده ايد -منت مكشيد مبادا
باري بر گردن خود و بر گردن دهنده بگذاريد.
همراه دهنده بر بالهاي دهش او پرواز كنيد زيرا كه نگران دين خود
شدن نيست مگر شك كردن در گشاده دستي دهنده كه او را زمين دريا
دل مادر است وخداي بزرگ پدر.
گزيده اي از كتاب «پيامبر و ديوانه» نوشته جبران خليل جبران
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ارزش اخالقی ،بسته به تعداد وظایفی است که آدمی انجام می دهد  .کترینگ

چشمهايش ...

 14تير ماه 89
كلينيكچشمپزشكيرازي
ساعت9

مردي به نام ق 39 ،ساله در حال آماده شدن
براي انتقال به اتاق عمل ميباشد .همسرش نگران به
او مينگرد و به چشمان درخشان مردي ميانديشد
كه روزگاري نه چندان دور مهرباني را سخاوتمندانه
به او هديه ميكرد ،اما اكنون مدتي است كه اين
چشمها تار شده و پرده اي كدر نه تنها نگاه مهربان او
را مخفي نموده بلكه مانع كار كردن دستان پر توان
نان آور خانواده نيز شده است .چشمهايي كه قرار
است تا دقايقي ديگر به زير تيغ جراحي سپرده شود
تا شايد بار ديگر بتوانند بدرخشند.
ق در كارگاه تراشكاري كوچكي به عنوان
كارگر مشغول به كار بود و عالوه بر تراشكاري،
گاهي كار جوشكاري هم انجام ميداد .تراشكاري
و جوشكاري از حرفههايي هستند كه ايمني
حتما بايد به طور كامل در آنها رعايت شود وگرنه
لطمات شديدي به انسان وارد ميآيد .ق هم از
افراد شاغل در اين حرفه بود كه به دليل كار كردن
زياد و احتماال بي احتياطي از آسيب مصون نماند.
او تقريبا از اواخر سال  87دچار ضعف بينايي شد
و پزشكان بيماري او را آب مرواريد تشخيص دادند
و عمل جراحي چشم را براي او ضروري دانستند.
به دليل عدم توانايي مالي كافي ناچار شد تا
عمل را به تعويق بياندازد اما اين كار بيماري او
را شدت بخشيد و در همين دوران شغل خود را
نيز از دست داد .با وجود هزينههاي باالي زندگي
و اجاره خانه و همچنين بيكاري تصميم گرفت
كه پساندازاندك خود را براي عمل جراحي خرج
كند تا پس از بهبودي بتواند با تمام توان كاركند
و زندگي همسر و فرزندش را تامين نمايد.
عمل جراحي روي يك چشم انجام شد و پس از
مدتي احساس كرد كه ضعف بينايي او همچنان
وجود دارد .پس از مراجعه به پزشكي ديگر مشخص
شد كه لنز به اشتباه در چشمان اين مرد قرار
گرفته و نياز به عمل مجدد دارد .از سوي ديگر
اوضاع چشميكه عمل نشده بود وخيم تر شد و
آب مرواريد ميرفت كه به آب سياه تبديل شود.
استيصال گريبانگيرش شده بود .او كه تا آخرين
ريال پسانداز خود را صرف عمل جراحي كرده

او تقريبا از اواخر سال  87دچار ضعف بينايي شد و پزشكان بيماري او را آب
مرواريد تش�خيص دادند و عمل جراحي چش�م را براي او ضروري دانستند.
به دليل عدم توانايي مالي كافي ناچار شد تا عمل را به تعويق بياندازد اما اين
كار بيماري او را شدت بخشيد و در همين دوران شغل خود را نيز از دست داد
بود ،حاال ميديد كه مشكالتش چند برابر شدهاند.
بيش از خودش نگران همسر و فرزندش بود .پسري
باهوش كه در كالس چهارم ابتدايي تحصيل ميكرد
و اكنون نميدانست چگونه بايد او را تامين نمايد
تا با خيال راحت به درس خواندن ادامه دهد.
دست به دعا برداشت .يزدان بخشنده صدايش را
شنيد و مهرآفرين را بر سر راهش قرار داد .يكي از
ياوران مهرآفرين هزينه عمل جراحي چشم را تقبل
كرد و او اين بار در كلينيك تخصصي چشم پزشكي
رازي بستري شد .پزشك متخصص قبول كرده كه
فعال فقط يك چشم او را عمل كند و پس از بهبودي
دوباره بستري شده و چشم ديگر جراحي شود.
ساعت11

بعد از اتمام عمل و به هوش آمدن به
بخش بازگردانده ميشود .همسرش با نگراني
چشم انتظارش هست .وقتي ميشنود عمل

با موفقيت انجام شده نفس راحتي ميكشد.
خوشحالياش دو چندان ميشود وقتي ميبيند
دكتر رستگار هر دو چشم شوهرش را عمل كرده
و ديگر نيازي به بستري شدن و بيهوشي نيست.
زن كنار همسرش ميايستد دستش را در دست
ميگيرد و مهربانانه دردش را تسكين ميدهد.
ديگر نگران گذران زندگي نيست .چون همسرش
به زودي بهبود پيدا كرده و دوباره مشغول به كار
ميشود .نگران هزينه  2ميليون توماني بيمارستان
و عمل جراحي نيست چون مهرآفرين و ياورانش
در كنارش ايستادهاند و هزينه را پرداخت ميكنند.
به پسرش ميانديشد كه دوباره چتر حمايت پدر را
بر سر خود ميبيند ،كه الزم نيست براي كار ،درس
و مدرسه را رها كند و جور ناتواني پدر را بكشد ،كه
ميتواند درس بخواند ،در جامعه بدرخشد و باعث
افتخار او و همسرش بشود........
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من آینده را دوست دارم زیرا بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم

سمیناري به ياد ماندني به نفع کودکان مهرآفرین

احمد حلت رازهای نفوذ و تاثیر گذاری را فاش کرد

سمینار رازهای نفوذ و تاثیر گذاری با سخنرانی استاد احمد
حلت روز جمعه  1مرداد  89در سالن همایشهای کانون
پرورش فکری برگزار شد.
مراسم ساعت  18:15با پخش سرود جمهوری اسالميو آیاتی
از قرآن مجید آغاز شد.
مطابق همیشه ابتدا نما آهنگ مهرآفرین در سالن پخش شد.
سپس علیرضا غفاری ،مدیر فنی موسسه مهرآفرین به روی
صحنه آمد و سخنان خود را با شعری زیبا آغاز کرد .وی ضمن
خیر مقدم به مهمانان به خصوص دوستداران استاد حلت
درباره چشم انداز مهرآفرین و بچههای کار و خیابان که هدف
اصلی موسسه مهرافرین هستند سخن گفت .غفاری با بیان
این مطلب که یک بزهکار از بطن مادر بزهکار نیست از مردم
خواست تا در ساخت مدرسه ای برای کودکان کار وخیابان و
دانش آموزان بازمانده از تحصیل ،در جهت حرکت به سوی
جامعه ای بهتر مهر آفرین را یاری کنند.
او سپس خاطره ای در مورد احمد حلت  -از بنیان گذاران
تئوریهای نوین فکر و اندیشه  -برای حضار تعریف کرد.
خاطره زمانی که با احمد حلت به دیدار ناصر حجازی اسطوره
دروازه بانی ایران رفتند و از زبان ناصر حجازی نقل کرد که
 70درصد از قهرمانی استقالل سهم استاد حلت بود که در آن
زمان با بازیکنان استقالل صحبت ميکرد و با نفوذ کالم خود
کاری کرد که همه اعضای تیم باور کرده بودند که این تیم باید
قهرمان شود .در اینجا غفاری از استاد حلت دعوت کرد تا یه
روی صحنه حاضر شود.
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احمد حل��ت با انرژی ف��راوان به
روی صحن��ه آمد و از هم��ان ابتدا از
حضار خواست تا عشق را تنفس کنند
و اضطراب و افسردگی را بیرون دهند
و ب��ا این عم��ل آرام و آرام تر ش��وند.
حل��ت در خص��وص ارتباط��ات چهار
گانه انس��ان با خود ،خ��دا ،دیگران و
طبیعت س��خن گفت و ای��ن که این
عوام��ل چه��ار راس مرب��ع هس��تند
که بای��د ب��رای نف��وذ و تاثیرگذاری
در دیگ��ران ب��ه خوبی بر قرار ش��وند.
او در خصوص قانون جذب ( قانون راز)
صحبت کرد .اگر انسان بتواند فقط 18
ثانیه روی چی��زی که واقعا ميخواهد
تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات
به صدا در ميآید که توجه کل هستی
را به س��مت این شخص جلب میکند
و اگر ای��ن  18ثانیه بتواند تا  68ثانیه
ادامه یابد دیگر کار تمام اس��ت و کل
هس��تی به تکاپو ميافتد تا برای فکر
متمرکز ش��ده یک راه حل پیدا کند.
اگ��ر آرزوس��ت ب��رآورده اش کن��د و
اگر س��وال اس��ت برایش جوابی بیابد.
در اینجا استاد حلت از همه خواست تا
 18ثانیه به آرزوهای خود فکر کنند .از

همه خواست تا مثبت بیاندیشند چرا
که پایه نف��وذ در دیگران افکار مثبت
اس��ت .همچنین خواس��ت که سخن
گفت��ن را اصالح کنند .ب��رای مثال به
جای خس��ته نباش��ید از عبارت«شاد
باشید» یا «سبز باشید» استفاده نمایند.
حلت در طول س��مینار مدام از حضار
ميخواس��ت تا جم�لات و عب��ارات
مثبت��ی را از قبی��ل «من خ��ودم را
همینط��ور که هس��تم دوس��ت دارم
و تایی��د ميکن��م»« ،از آس��مان طال
ميب��ارد»« ،چ��اره ای ج��ز موفقیت
ن��دارم” ،با ص��دای بلند تک��رار کنند.
پس از یک تنفس  15دقیقه ای جهت
پذیرایی از دوستان ،در بخش دوم برنامه
حلت در خصوص مکانیزمهای دفاعی
انس��ان از دیدگاه فروید صحبت نمود.
این مکانیزمها عبارتست از :برون
فکن��ی ،درون فکنی ،همانند س��ازی،
انکار ،جب��ران ،جابجایی و توجیه ،که
حل��ت این  7م��ورد را از عوامل منفی
تاثیر گذار در ارتباط با دیگران دانست
و توصیه کرد که برای نفوذ در دیگران
سعی کنید که از این مکانیزمها دوری
گزینید.

ارزش اخالقی ،بسته به تعداد وظایفی است که آدمی انجام می دهد  .کترینگ

یکی از بخشهای جالب مراسم هنگاميبود که استاد حلت از حاضران خواست که به عزیز ترین فردی که
در دنیا دارند فکر کنند و  5کاری که باعث خوشحالی آنان ميشود را نام ببرند .پاسخهایی که در این بخش داده
ميشد با نکته سنجیهای استاد حلت همراه بود که باعث به وجود آمدن شور و نشاط خاصی در سالن شد.
اما قسمت پایانی یکی از بهترین بخشهای سمینار بود که حضار با همراهی استاد حلت به ریلکس کردن،
مراقبه و نیایش پرداختند .به گفته حلت این مراقبه یکی از زیباترین انواع مراقبه اس��ت که کتاب آن در
سال  1992منتشر شده است.
این س��ه مرحله با موسیقی زیبایی همراه بود
که به ش��دت حاضرین را تحت تاثیر قرار داد و به
خصوص هنگام مراقبه و دعا اش��ک بر چهره افراد
بسیاری جاری شد.
اس��تاد حلت صلح را برای سراسر جهان آرزو
کرد و از همه خواس��ت  68ثانیه طالیی به آرزوی
خود بیاندیش��ند و آن را مجسم کنند تا کائنات به
سمت تحقق آرمان ایشان پیش برود.
پس از اتمام س��خنان حل��ت ،علیرضا غفاری

مجددا بر روی صحنه آمد و بعد از تشکر از استاد حلت
و حضار ،مراسم را با این شعر زیبا به پایان رساند:
اگر شراب خورى جرعه اى فشان بر خاك       
از آن گناه كه نفعى رسد به غير چه باك
در حاشیه مراسم:
پیش از آغاز سمینار قس�متهایی از فیلم دومین
مراس�م معرفی س�فیر مه�ر آفری�ن که خرداد س�ال
گذش�ته در کان�ون پ�رورش فکری برگزار ش�ده بود،
برای حاضرین در سالن پخش شد.

به گفته احمد حلت این سمینار پس از یک  سال

و نیم ،اولین سمینار حلت است که در تهران برگزار شده است
دکتر عمادالدین فریور مدیر مس��ئول مجله ش��ادکاميو موفقیت از مهمانان
حاضر بود که توسط استاد حلت از حضور ایشان در سمینار قدر دانی شد.
حل��ت در طول س��مینار چند بار از حاض��ران عبارت «حالت��ون چطوره» را
ميپرس��ید،که حضار با حرکت هماهنگ دس��تها را بهم ميکوبیدند و یک صدا
پاسخ ميدادند «عالیه» .این حرکت باعث افزایش انرژی در سالن ميشد.
هنگام ورود به سالن بستههایی حاوی نشریه مهر آفرین و مجله شادکاميدر

اس�تاد حلت صلح را برای سراسر جهان آرزو کرد و از
همه خواست  68ثانیه طالیی به آرزوی خود بیاندیشند
و آن را مجس�م کنند تا کائنات به س�مت تحقق آرمان
ایشان پیش برود.
اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
در بیرون از س��الن همایش غرفه ای مربوط به مجله موفقیت وجود داش��ت
که در آنجا لوحهای فشرده و کتابهای استاد حلت و افراد موفقی همچون بهروز
فروتن (صنایع غذایی بهروز ) و  .....به فروش گذاشته شده بود.
گل آرایی صحنه توس��ط گلفروش��ی بهرام از یاوران خ��وب مهرآفرین تقبل
شده بود.
در انتها افرادی که تمایل به دریافت لوح فش��رده مراس��م داشتند ،ثبت نام
نمودند.
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اگر زندگی با تو سر ناسازگاری دارد تو با او سازش کن
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آنجلينا جولي در ميان مردم سيل زده پاكستان

به وسیله عزم و اراده با سستی و تنبلی به جنگید  .حضرت علی (ع)

دریغا كه فقر چه بهآسانی
		
احتضار فضیلت است ر
ِ

آمناطق محروم سیستان و بلوچستان زیر چتر حمایت مهرآفرین

به گزارش واحد ياوران پس از فعال ش�دن شعب مهرآفرين در شهرهاي
خرم آباد،بندرعباس و س�يرجان  ،اين بار عکس های دیده بانان مهرآفرین از
وضعیت معیشتی وخیم هموطنانمان در مناطق کمتر برخوردار جنوب و جنوب
شرق کشور خبر می دهند .کپر نشینان فيوج از شهرستان نیک شهر استان
سیستان و بلوچستان  ،مردمی هستند که محتاج به تمام نیاز های اولیه یک
انس�ان می باش�ند .آب و هوای خش�ک و بیابانی به عالوه عدم برخورداری از
تغذیه مناسب ،آب آشامیدنی سالم ،سرپناه ،پوشاک ،امکانات بهداشتی و غیره
زندگی را برای مردمان این خطه دشوار نموده است .ساکنین این خطه  ،در آن
آب و هوای نامناسب سیستان و بلوچستان بدون بهره مندی از حداقل امکانات
رفاهی در کپر زندگی می کنند .کالس درس بچه ها را – اگر اس�مش را بتوان
کالس درس گذاشت -یک کپر  ،چند عدد نیمکت شکسته و یک تخته سیاه
تشکیل می دهد .عکس های ارسالی گویای وضعیت اسفناک زندگی مردم این
ناحیه است.
موسس�ه مهرآفرین قصد دارد تا با کمک مردم خوب و نیکوکار کشورمان
به یاری این هموطنان محروم بشتابد و با جذب یاور برای کودکان و نوجوانان
این ناحیه  ،نیاز های اولیه آنها را مرتفع سازد و شرایط تحصیل را نیز برای آنان
فراهم کند.در حال حاضر 14خانواده و  66كودك تحت پوش�ش قرار گرفته و
قريب به  26خانواده نيز در فهرست انتظار براي جذب ياور قرار دارند.
از هموطنان عزیز دعوت می کنیم که ما را یاری نمایند تا دست در دست
یکدیگر ایرانی آباد و سرافراز بسازیم.

استدالل عجیب و غریب
از پدری پرسیدند :آیا درست است که می
گویند :زمانی فرا خواهد رسید که پسرها
بزرگ تر از پدرشان خواهند شد؟ گفت :
اتفاقا این موضوع سخت ذهن من را به
خود مشغول کرده است ،البته کاری به
استعداد و نبوغ شان ندارم و منظور شما
را هم دقیق نمی دانم؛ منظور من سن
و سال آنهاست! پرسیدند :به چه دلیل؟
گفت  :به دلیلی که برای
داد:
خواهم
شرح
تان
وقتی  30ساله بودم فرزندمان متولد شد.
وقتی  1ساله شد من  31سال داشتم
یعنی  31برابر او سن داشتم .وقتی 2
ساله شد من  32سال داشتم یعنی 16
برابر او سن داشتم .وقتی  3ساله شد من
 33سال داشتم یعنی  11برابر او سن
داشتم .وقتی  5ساله شد من  35سال
داشتم یعنی  7برابر او سن داشتم .وقتی
 10ساله شد من  40سال داشتم یعنی
 4برابر او سن داشتم .وقتی  15ساله شد
من  45سال داشتم یعنی  3برابر او سن
داشتم .حاال که او  30ساله شده  ،من 60
سال دارم یعنی فقط  2برابر او سن دارم.
می ترسم اگر همین طور پیش
برود به زودی او از من جلو بزند
و او بشود پدر و من بشوم پسر او!
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اقدامات حقوقي براي مددجويان
از زبان عضو گروه وكالي مهرآفرين
حقوقی و تعقیب دعاوی در
دادگاهها ،آموزش و حمایت
حقوقی از کودکان و خانو
اده های آنها را محقق سازند .
تحقیق و پژوهش در زمی
نه حقوق کودک می تواند
بس��یار راهگشا باش��د  .ح
قوقدانان عضو این کارگروه در
صدد می باش��ند که با برر
سی های موردی کار اجباری
کودکان ،کودک آزاری ،کودک
ان مواجه با فقدان شناسنامه
و م��واردی از این قبیل و م
طالعه مقررات قانونی راه حل
های حقوقی برای حل معض
مهرناز
الت موجود را پیدا کنند و در
مهرابی هستم وکیل پایه
یک
صو
دا
رت
دگ
نق
ست
ص
ری
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و
رر
ات
م
اح
صل
فارغ
یافته های خود را در اختیار
التحصیل از رشته حقوق خ
صوصی از دانشگاه تهران  .قانونگذار قرار دهند.
گ
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طریق مجله مهرآفرین و هم
راز
ار
با
م
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هر
شا
آفر
وره
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یکی
آشنا ش��دم  .زمان ب
دیگر از فعالیت های انجمن
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مطلع گردیدم
ارگروه تمایل خود را
که موسسه نیکوکاری مهر
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هدف تش��کیل شده ا
وی مهرجویان نشان داده اند
س��ت  ،درصدد تشکیل گروه وکال  .چرا که ب
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انو
اده
ه
ای
تح
برآمده اس��
ت پوشش مهرآفرین
ت  .در جلسات مهرآفرین شرکت کردم و در ب
ضاع
ت
م
ال�
�ی
کا
فی
را
ندا
همان جلسات اولیه سنگ
رند ک��ه از وکیل برای احقاق
بنای انجمن وكال گذاشته شد  .حقوق خود ا
ستف
اده
کن
ند
در
حا
لی
همانطو
که مساعدت وکیل
ری که مستحضر می باشید
ه
می
تو
دف
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تش
ای
آ
کیل
نها
ب
س��
یار
م
موسسه خیریه مهرآفر
وثر و کارگشا باشد .خیلی از
ین حمایت از کودکان بدسرپرست مهرجویان
نه
ت
نها
به
حق
و
ح
قو
قش
و بي سرپر
ان آشنا نمی باشند
س��ت م��ی باش��د و در اين
م
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حق و حقوقشان واهمه دارند.
سه در زمینه کمک به کودکان در پایان الزم
اس
ت
به
یکی
از
اق
دام
ات
بدسرپرست ح
مفید و مثبتی که
مایت های مالی  ،فرهنگی و خدماتی ارائه در
زمی
نه
ح
مای
ت
ح
قو
قی
از
نموده اس��ت  .تش��
خانواده های تحت پوشش
کیل انجمن وكال و فعالیت های این موسس��ه ان
جام
ش
ده
اس
ت
اش
اره
ک
نم
کارگروه حمایت
 .به تازگی موسسه
توان
های یادشده را تکمیل می
ن
س��
ما
ته
ید
ا
.
س��
ت
مو
افق
ت
اد
انجمن وكال برای
اره معاض��دت کانون وکالی
ارائه خدمات حقوقی به کودکان دادگستری
مر
کز
را
بر
ای
هم
کا
ری
با
م
تحت سرپر
وسسه بدست آورد
س��تی موسسه ایجاد شده است و اعضای آن .
بد
ین
م
عنا
که
م
هر
جوی
ان
خ
که عموما از وکالی برجس
واهند توانس��ت از حمایت
ته می باشند در تالش هستند وکالی معاضد
تی
در
دعا
وی
ح
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و
با فعالیت در زمینه
کیفری بهره مند
هاي تحقیق و پژوهش  ،ارائه مشاوره گردند.
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ارائه خدمات حقوقی
برای
کارگروه حقوق��ی مهرآفرين س��ه ايجاد شده است.
حت سرپرس��تی موس
نت
از وکالی برجس��ته
به کودکا کارگ��روه که عموما
اعض��ای اين
فعاليت در س��ه زمينه
يباش��ند با

يباش��ند در تالش م
وقی و تعقيب دعاوی
م
ش ،ارائه مشاوره حق
تحقيق و پژوه
حقوقی از کودکان و
و آموزش  ،حماي��ت
در دادگاهه��ا
آنها را محقق سازند.
خانوادههای

آنچه با سخاوت بدهي ،به تو باز خواهد گشت

مدير واحد ياوران با شما سخن مي گويد

به�زاد س�راج هس�تم .س�ال 1350در
ته�ران به دنیا آمدم  .دوره كارشناس�ي
را در رش�ته ش�یمی کارب�ردی گذراندم
ومدرک كارشناس�ي ارش�د را در رش�ته
مدیری�ت اجرای�ی کس�ب کردم.حدود
15س�ال در صنایع مختلف کشور سابقه
مدیری�ت دارم و از اواخ�ر م�رداد م�اه
امس�ال ،ای�ن افتخ�ار نصیبم ش�د تا در
خدم�ت هم�کاران و ی�اوران محترم در
مهرآفرین باشم.
حضور بنده تقریبا مصادف ش��د با مستقل شدن
بخ��ش یاوران واین افتخار را دارم که در س��مت
مدیر این واح��د  ،با کلیه ی��اوران محترم جهت
پیشبرد اهداف تعریف شده ی موسسه همکاری
نمایم.
واح��د یاوران از حدود 2س��ال قبل به طور جدی
کار خ��ود را آغ��از کرد و ه��دف اصلی آن جذب
کمکه��ای مردم��ی اعم از نق��دی  ،غیر نقدی

،خدم��ات و غی��ره میباش��د .در حال حاض��ر بیش از
60درص��د هزینه ه��ای مربوط به موسس��ه از طریق
کمک های مستقیم سرکار خانم دانشور و مابقی آن از
مح��ل کمک های نقدی و غیر نقدی یاوران ،صندوق
ها  ،بازارچه ها و ...تامین میشود.
در ح��ال حاضر اولین هدف تعیین ش��ده در این واحد
 ،ایجاد اس��تقالل مالی از طری��ق کمک های مردمی
و فعالی��ت های جانبی (مصوب ش��ده در هیئت امنا )
میباش��د تا از این طریق بتوانیم هزینههای افراد تحت
پوش��ش را مس��تقال تامین نماییم ک��ه در آن صورت
میتوان کمک های نقدی سرکار خانم دانشور را صرفا
جهت امور زیربنایی مثل ساخت مجتمع های آموزشی
مه��ر آفرین (که  2واحد از آنها در دس��ت اجراس��ت)
صرف نمود ،و ضمنا کمک رسانی به عزیزان مددجو
نیز ب��ه صورت یکنواخت و ب��دون هیچگونه اختاللی
صورت خواهد پذیرفت.
هدف دیگر این واحد که برنامه ریزی های الزم برای
آن انجام ش��ده اس��ت ارتباط موثر وکارات��ر با یاوران
محت��رم میباش��د.در حال حاضر راه ه��ای ارتباطی ما
تلفن ،پیام کوتاه  ،ارس��ال نشریه وCDهاي مختلف
میباش��د  .ولی این ارتباط کارایی الزم را نداشته و ما
نیاز به ارائه خدمات متنوع تر و بیشتری به عزیزانمان
داری��م و البته ایش��ان هم تمایل به همکاری بیش��تر
دارن��د که این ام��ر در تلفنها وتماس های بس��یاری
به ما گوش��زد شده اس��ت و اميدواريم اين كاستي به
زودي مرتفع شود.
در ای��ن راس��تا چن��د کان��ال ارتباطی دیگ��ر فراخور
موضوعات مطروحه طراحی ش��ده که به بعضی از آنها
اشاره می کنم:
الف -انجمن ها :
انجمن ها از افرادی تشکیل میشود که به دليل
تش��ابه در حرفه یا فعالیت هایشان و یا بدلیل کارکرد
خاص انجمن عالقه مند هس��تند و در آن فعالیت مي
نمایند  .مثال در حال حاضر انجمن وکالی مهرآفرین
و انجمن زنان مهر آفرین شکل گرفته و فعال هستند
و به زودی نیز انجمن پزش��کان و جوانان مهر آفرین
تش��کیل خواهد شد .هدف این انجمن ها را میتوان به
صورت زیر خالصه نمود:
 فعالیت مستقل با محوریت موسسه مهرآفرین جهتحل مسائل و مشکالت خانواده های تحت پوشش
 ارائه همکاری های منطقی برای مس��ائل مطروحهدر موسسه و مشارکت برای حل آنها
 -ایجاد فرهنگ عمومی نيكوكاري در سطح جامعه

 جذب یاوران جدید و کمک به پیش��برد اهداف واحدیاوران
 مشارکت در هدف گزاریهای آتی ارتب��اط موث��ر با س��ازمان ه��ا ونهاد ه��ای دولتیواجتماعی
ب-سایت مهر آفرین:
این سایت به آدرس www.mehrafarinorg.
 irک��ه قبال ایجاد ش��ده بود در ح��ال حاضر با دقت
وتالش مضاعف ،در حال فعالیت بوده و کلیه عزیزان
میتوانند با مراجعه به این س��ایت از اخبار روز موسسه
مطل��ع ش��وند و در جریان امور مختل��ف مربوطه قرار
گیرند.ضمنا دوستان میتوانند از طریق ایمیل
yavar@mehrafarinorg.ir
نیز به طور مستقیم با واحد ياوران ارتباط داشته باشند
و در صورت نياز به ارتباط مستقيم با اينجانب از آدرس
 seraj@mehrafarinorg.irاستفاده نمايند.
ج -مراسم و مهمانی های مختلف :
س��عی ش��ده است این مراس��م که در گذش��ته نیز به
شکل شایسته برگزار می گردید به صورت منظم تر و
هدفمن��د و با دعوت از طبقات مختلف عزیزان یاور ،با
هدف ایجاد ارتباط موثر و قویتر ادامه يابد و اميدواريم
در اين جلسات  ،از نظرات و پیشنهادات ياوران محترم
منتفع شده وايشان را در جریان پیشرفت اهداف کالن
موسسه قرار دهيم.
امی��دوارم چن��د راه ارتباطی فوق در آین��ده موفق تر
عمل نموده و سبب ایجاد ارتباطی عمیق تر با یاوران
مهرآفرین ش��ود و ما نيز بتوانیم ضمن ارائه گزارشات
مفیدتر از اقدامات انجام شده در موسسه ،از حمایتهای
جدی تر ایشان برخوردار شویم.
ی��ادآوری می نمایم که ش��ماره های 9و 88206708
و 88877897 -9جه��ت تم��اس با واحد ی��اوران در
اختیار کلی��ه عزیزان بوده و جهت ارتباط مس��تقیم با
بن��ده نیز می توان عالوه بر ایمیل ذکر ش��ده از تلفن
 88206693استفاده نمایند.
در پای��ان از خداوند متعال می خواهم که نور هدایت
را به قلب م��ا بتاباند و توفیق خدمتگزاری به همه ما
عطا فرماید.
ِين آ َم ُنوا اتَّقُوا ََهّ
الل َوآ ِم ُنوا ب ِ َر ُسول ِ ِه ُي ْؤت ُِك ْم ِك ْفلَ ْي ِن
َيا أَ ُّي َها الَّذ َ
مِن َّر ْح َمتِ ِه َو َي ْج َعل لَّ ُك ْم نُو ًرا لَ ُك ْم َو َُهّ
الل َغفُو ٌر َّرحِيمٌ.

( سوره حديد آيه )28
ب��ه اميد ديدار ش��ما در موسس��ه مهرآفرين و دريافت
كمكهاي بيدريغتان
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قبل از هر چیز دیگر ،آماده شدن راز موفقیت است .فورد

خانوادههای مهرآفرین در ضیافت مهر
پيامبر فرموده است اگر
دانش در ثريا هم باشد،
مردمان��ی از س��رزمين
پ��ارس ب��ه آن دس��ت
مي يابند.
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مراسم ضیافت مهر ،سفره آسمانی افطار با
همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
منطقه  3و موسس��ه مهر آفرین برگزار شد.
مدعوین این مراسم ،مددجویان تحت پوشش
مهرآفرین و مددجویان بهزیستی بودند.
بعد از پخش س��رود جمهوری اس�لامی،

مجری مراس��م مهران امامیه هنرمند صدا و
سیما  -که بیشتر او را با نقش دوست داشتنی
سق سیاه به خاطر دارند -به روی صحنه آمد
و مراسم را با شعری زیبا آغاز کرد.
وی گفت :عزیزان زحمتکش در موسسه
مهرآفرین برای برگزاری مراسم تالش زیادی
کردند و من خوش��حالم که االن در این جمع
هس��تم و این ش��ور و اش��تیاق را در خانواده
گرانقدر مهرآفرین ميبینم .از معاونت فرهنگی
اجتماعی ناحیه  6منطقه  3شهرداری تهران
و همچنین هنرس��تان آزادی که این مکان را

در اختیار ما قرار دادند صمیمانه سپاسگزارم.
وی س��پس از علیرض��ا غف��اری دعوت
کرد که ب��ه روی صحنه حاضر ش��ود و برای
مددجویان سخن بگوید.
غف��اری مدی��ر فنی موسس��ه گفت :من
اکنون حس بس��یار خوب��ی دارم که خداوند
این توفیق را به من داده که هر س��ال در این
ماه مبارک در خدمت ش��ما عزیزان باشم .ماه
رمضان ماه عزیزی اس��ت که ما خود را مرور
ميکنیم و به فرموده رس��ول اکرم خوش��ا به
حال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده
اند ،آنها در روز قیامت سیر ميشوند.
ایشان سپس حکایتی با عنوان «بز خود
را بکش��یم » ب��رای حض��ار نقل ک��رد که در
واقع اش��اره به اهمیت تالش برای رس��یدن
به جایگاهی باالت��ر و راضی نبودن به زندگی
سخت و کمکهای اندک دیگران داشت.
وی از حضار خواس��ت که به کمکهای
مهرآفری��ن قناعت نکنند  ،ت�لاش کنند و با
شکوه و قدرتمند عبور کنند.
غفاری اف��زود :پیامبر فرموده اس��ت اگر

درختی به بلندی ستاره ها ،با یک دانه کوچک آغاز می شود و یک سفر هزار مایلی با یک قدم کوچک.

الئو

دانش در ثریا هم باشد ،مردمانی از سرزمین پارس به آن دست مییابند.
من یقین دارم و مثل آینه ميبینم که آینده مال همین بچههاست.
همه شما را دوست دارند و در آینده رویای ایرانی آباد با دستهای شما
محقق خواهد شد.
س��پس مهران امامیه ب��ه روی صحنه آمد با گفت��ن لطیفههایی
همراه با موزیک زنده که توس��ط مهندس بهنام رحیمياجرا ميش��د
و تشویقهای پیوسته حضار  ،فضای شادی را در سالن به وجود آورد.
برنامه بعدی اجرای موس��یقی س��نتی با ن��ی و دف بود که آقایان
پدیدار و حداد به زیبایی این برنامه را اجرا نمودند.
س��پس نوبت به برنامه ش��عبده بازی و تردستی با اجرای هنرمند
خوب کشورمان محمد فارانوس رسید.
بخشهای��ی از این برنامه با حضور کودکان مهرآفرین روی صحنه
برگزار ش��د و در پایان نیز مسابقه ش��ادی برای همین کودکان ترتیب

صحبتهای مددجویان
بعد از پایان مراس��م مددجویان حاضر در سالن
برای تشکر نزد خانم دانشور ميآمدند که حرفهای
برخی از آنها شنیدنی است:
مهرآفری��ن از خان��واده به ما نزدیک تر اس��ت.
امیدواری��م خداون��د اجر دو چندان به ش��ما بدهد.
ما س��عی ميکنیم به حرفهای آقای غفاری گوش
کنیم و «بز خود را بکشیم».
من س��الها بود عالوه بر مش��کالتی که با آنها
دست به گریبان بودم از بیماری افسردگی و وسواس
رنج ميبردم .تا اینکه به مهرآفرین معرفی ش��دم و
تحت نظر دکتر شاهمیری دوره درمان را طی کردم
و االن یک سال است که به طور کامل درمان شدهام.

داده شد و فارانوس به هرکدام جوایزی اهدا کرد.
بعد از برنامه تردس��تی و با نزدیک شدن به اذان ،گروه پیرامید آل
طه به روی صحنه حاضر شدند و برنامه خود را برای حضار اجرا کردند.
در پایان با شنیدن اذان با صدای آقای اصغری روزه داران افطار کردند.

خیلی ممنونم.دوس��ت دارم با کم��ک مهرآفرین به
جایی برس��م که روزی خودم قادر باشم سرپرستی
یک کودک را برعهده بگیرم.

چون خدا عقل را آفريد  ،او را به سخن
در آورد و سنجيد  ،گفتش پيش آي ،
پيش آمد و گفتش پس رو  ،پس رفت.
خدا فرمود  :به عزت و جالل خودم
سوگند خلقي نيافريدم كه از تو پيشم
محبوب تر باشد  ،تو را به كسي دهم كه
دوستش دارم .همانا روي امر و نهي من
با توست و كيفر و پاداشم به حساب تو.
امام باقر (ع)
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با پول می توان جسم و حتی کمی احترام دیگران را خرید ،ولی عشق را نمی توان .

لئویوسکایا

تندیس شایستگی بهترین
بازیگر زن براي سفیریار مهرآفرین
افتخاری بزرگ برای مهرآفرین و مهرآفرینان
خانم مریال زارعی  ،در چهاردهمین جشن خانه سینمای ایران ،موفق به دریافت
تندیس شایستگی بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای فیلم «درباره الی» ساخته
اصغر فرهادی شد .ضمن تبریک به این بانوی مهربان سینمای ایران و اظهار خرسندی
از این اتفاق ویژه ،متن سخنان ایشان را پس از دریافت این تندیس می خوانید.
به نام خداوند مهرآفرين
ضمن تشكر و سپاس از مردم خوب كشورم  ،كه همواره پشتيبان سينما و
سينماگران بوده و هستند  ،از هيات محترم داوران جشن سينماي ايران كه اين
حقير را اليق دريافت تنديس دانستند ؛ هم تشكر مي كنم .
ضمنا  ،فرصت را مغتنم مي شمارم تا از همكاران خود در اين بخش تقدير كنم
؛ كه به نظرم تك تك اين عزيزان برترين و شايسته ترين براي دريافت اين جايزه
هستند .خدا را شاكرم  ،مي دانم لطفي كه امشب شامل حالم شده  ،بيش از لياقت
است ؛ اما وظيفه دارم كه در اين شب پرستاره ،به عنوان سفيريار مهرآفرين ؛ كه
نمادي است براي كمك به نيازمندان و بويژه كودكان بي سرپرست و بد سرپرست
؛ درباره مسئوليتي بزرگ حرف بزنم كه بي حضور مردم و هنرمندان  ،و بدون
پشتيباني شان هرگز به اندازه قطره اي  ،نفوذ نمي كند  ،پيش نمي رود و نخواهد رفت .
امشب ؛ اين مسئوليت را نزد مردم و دل هاي بيدار و آگاه  ،به گرو گذاشته ؛ و شما را به دستگيري از همه نيازمندان  ،و به مهر و
عاطفه دعوت مي كنم  .كاش ؛ شب همه بچه هاي كار و نيازمندان واقعي  ،چون امشب همه ما ؛ رنگي و پرستاره باشد .
سفیر و سفیریاران مهرآفرین در نشست مؤسسه:

با همه توان در كنار مهرآفرين خواهيم بود
سفیر و سفیریاران مهرآفرین شانزدهم مرداد ماه
 ،1389طی نشستی با مدیرعامل موسسه درباره
چگونگی فعاليت هاي خود و از جمله نحوه کمک
به کودکان بدسرپرست و بي سرپرست و همچنين
زنان خود سرپرست و بدسرپرست به تبادل نظر
پرداختند.
در این ديدار  ،هر چهار نماينده مردمي مهرآفرين
؛ «فاطمه معتمدآریا» سفیر دائمي « ،رضا
صادقی» « ،مریال زارعی» و جهانپهلوان «هادی
ساعی» سفیریاران مهرآفرين حضور داشتند ؛ و با
«فاطمه دانشور» ،مدیرعامل مهرآفرین و «رضا
درستکار»،مدیر فرهنگی هنری به گفت و گو در باره
كارهاي آتي موسسه و اجراي تك تك برنامه هاي
پيش رو پرداختند ؛ و بر اجراي جدي تر برنامه هاي
فرهنگي تاكيد داشتند.
در ابتدای این نشست ،دانشور مدیر عامل موسسه با
ذکر این مطلب که «کودکان بد والدین» و «زنان بد
سرپرست» دو قشر فراموش شده در جامعه هستند،
تاکید کرد؛ موسسه مهرآفرین همانند خیریههاي
ديگر عمل نخواهد کرد و هدف اصلیاش در گام اول
 ،فرهنگسازی و زدودن «احساس فقر» و حفظ و
ایجاد «عزت نفس» این قشر از جامعه است و به
همین دلیل در عنوان موسسه  ،به جای واژه خیریه
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از عنوان «نیکوکاری» استفاده میکند  .دانشور
گفت  :انجام كارهاي خيريه فقط يكي از اهداف
ماست  ،ما جغرافياي بزرگتري از انجام و به
سامان رساندن امور نيكوكاري را در چشم انداز
كارهاي خود داريم و در اين مسير به دليل
عهدي كه با حافظ و نگاهبان اصلي مهرآفرين
بسته ايم  ،از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم
بود .
وی در ادامه  ،با اشاره به این موضوع که برخی
به دلیل عدم آگاهی از قوانین و چگونگی
فعالیتهای این گونه موسسات  ،به اخبار
نادرست و شایعههای بی اساس دامن میزنند
،گفت :به رغم همه نامهربانیها  ،ما دست
از تالش برنداشته ايم ؛ و ايمان داريم که
جامعه ایرانی از طریق همین فرهنگسازی ها
و فعالیتهای موسسه در آینده  ،سرفرازتر و
سربلندتر از اکنون خواهد بود .
مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین
همچنین به نقش موثر و پررنگ «فاطمه
معتمدآریا» در جذب یاوران برای 2200کودکی
که تحت حمایت اين موسسه هستند نیز اشاره
کرد و گفت :شما میتوانید به دلیل محبوبیتی
که میان مردم سرزمين مان ایران دارید ،

نقشی موثرتر در حوزه فرهنگسازی این جامعه
ايفا كنيد ؛ و ما هم موظف تر از قبل و با تواني
مضاعف به افق ها بينديشيم و فكر كنيم و كار
كنيم  ،براي آمدن روزي كه هيچ كس احساس
بي پشتوانگي نكند و بداند كه هميشه دري برايش
باز است و آن ،درهايي است كه به اراده و لطف
مهرآفرين بزرگ گشوده شده  ،و حداقل اين كه ،
در اين شرايط و در اين موسسه با كوشش شما و
جديت اعضاي مهرآفرين ،هميشه ما در پي جذب
و كمك به افراد نيازمند خواهيم بود .
در ادامه این نشست  ،همچنین «رضا
صادقی»«،مریال زارعی» و «هادی ساعی» به بیان
پیشنهادهای خود برای عملیاتی شدن کمکهای
خود در این مسیر پرداختند ؛ و آمادگي خود را
براي سفر به نقاط محروم  ،كمك رساني به كساني
كه در مناطقي از كشور نياز به دستگيري دارند و
شكل گيري و ساخت اماكن فرهنگي و از جمله
مدرسه سازي براي بچه هاي خيابان و  ...اعالم
كردند .
همچنین  ،سفيریاران مهرآفرين اعالم آمادگي
كردند كه با همه توان در كنار احداث اولين
مجموعه فرهنگي و بهزيستي مهرآفرين در تبریز
خواهند بود .

اقدام به انجام دادن غیر ممکن نوعی تفریح است .

مراسم ميالد بانوي آب و
آيينه به نفع كودكان

مهرآفرين برگزار شد

والت دیسنی

مراس�م مول�ودي خوان�ي به مناس�بت ميلاد حض�رت فاطمه
زه�را (س) ،روز س�ه ش�نبه  11خ�رداد  89از س�اعت
 17:30در فرهنگس�راي س�رو (بان�وي س�ابق) برگ�زار ش�د.
در ابتداي مراس�م س�رود مهر آفري�ن همراه ب�ا تصاويري تاثير
گذار پخش ش�د .پ�س از پخش آياتي از كالم ا ...مجيد و س�رود
جمهوري اسلامي ،خانم يزدان پناه مس�ئول مددكاري موسسه
ك�ه مس�ئوليت برگزاري اي�ن مراس�م را نيز بر عهده داش�تند،
ضمن خوش�امدگويي از خانم دانش�ور دعوت به سخنراني نمود.
فاطمه دانش�ور پس از خير مقدم و تبريك روز زن اظهار كرد كه
شما امسال به خاطر حضور در اين مجلس بهترين هديه را در روز
زن از خداوند دريافت خواهيد كرد .سپس كميدر مورد كودكان
كار و خيابان و مصائبي كه بر سر آنها آمده و همچنان خواهد آمد
و همچنين ماموريت تعريف شده موسسه در قبال ايشان صحبت
نمودند .ايشان در بخشي از سخنانشان نيز ،در مورد كانون بانوان
نيكوكار مهر آفرين و اهميت فعاليت اين بانوان براي موسسه سخن
گفتند و از ديگر بانوان نيز دعوت نمودند كه به اين كانون بپيوندند.
پس از س�خنراني خانم دانش�ور نوبت به مولودي خواني رسيد و
خان�م منصوري به همراه گروه خود كه س�ه بانوي هنرمند بودند
و با دف زني ايش�ان را همراه�ي ميكردند به روي صحنه آمدند.
اين گروه اش�عاري زيب�ا را با همراهي گروه خ�ود در مدح دخت
گرامينبي اكرم و اهل بيت خواندند و در حضار نيز ش�ور وحالي
معنوي به وجود آوردند .حاضران هنگام اجرا با ايش�ان همراهي
مينمودند و پس از اجرا نيز اين گروه را به شدت تشويق كردند.
در ميانه مراس�م ايش�ان از حضار خواس�تند كه جهت كمك به
نيازمندان تحت پوش�ش مهرآفرين كمكه�اي نقدي خود را در
سبدي كه براي اين كار تهيه شده بود قرار دهند .در آخرين اجرا
نيز با صوتي زيبا اذان گفتند .فضاي مراس�م ،فضايي معنوي و پر
ش�ور بود .دعاي همه خيريني كه در اين مراس�م شركت كردند
مستجاب باد.....
سالن اجتماعات فرهنگسراي س�رو (بانو) مملو از جمعيت بود و
عده اي به ناچار ايستاده از مجلس فيض ميبردند.
در بيرون س�الن بازارچه اي برپا بود و انواع غذاها و شيرينيهاي
خوشمزه خانگي كه توسط كانون بانوان نيكوكار مهرآفرين تهيه
ش�ده بود به فروش رسيد .اس�تقبال از اين غذاهاي خوشمزه به
ق�دري بود كهاندكي حضور ش�ركت كنندگان در س�الن را براي
شروع مراسم به تاخيرانداخت .همچنين پس از پايان مراسم نيز،
شركت كنندگان باز هم از اين بازار خريد كردند .كليه هزينههاي
تهيه اين خوراكيها توسط بانوان نيكوكار پرداخت و عوايد آن به
نفع نيازمندان تحت پوشش مهرآفرين مصرف شد
همچني�ن نش�ريههاي مهرآفري�ن و س�پيده داناي�ي ب�ه
راي�گان بي�ن ش�ركت كنن�دگان در مراس�م توزي�ع ش�د.

درآمد حاصل از فروش بليط در اين
مراسم براي مددجويان تحت پوشش
مهر آفرين صرف شد
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تمایالت خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید .

ارسطو

مربيان تيم فوتسال مهرآفرين خواستار شدند:

ياوران از مسابقات تيم ديدن كنند
در يکي از روزهاي پنجشنبه گرم و تابستاني اين ماه به زمين
تمرين تيم فوتسال مهرآفرين مي رويم.
س�اعت  4بعد ازظهر است و اوج ضعف ناش�ي از گرسنگي و
تش�نگي روزه م�اه رمضان .با اي�ن حال وقت�ي بچههاي تيم
فوتسال مهرآفرين را مي بيني که چگونه با زبان روزه تمرينات
خود را انجام مي دهند  ،از انگيزه باالي آنها ش�گفت زده مي
ش�وي .در بازي تمريني به قدري ج�دي و مصمم و زيبا بازي
مي کنند که ناخوداگاه چند بار از هيجان نيم خيز مي ش�وي.
انگار که يک داربي بين تيم محبوبت و رقيب ديرينه اش را در
ورزشگاه تماشا مي کني .شور و اشتياق مربيان اين تيم که از
ياوران مهرآفرين هستند نيز در نوع خود تماشايي است.
مهدي شريفي 24س�اله فارغ التحصيل مهندسي کشاورزي
و مهام تهراني  27س�اله ف�ارغ التحصيل حقوق  ،مربيان تيم
فوتسال مهرآفرين هستند که نزديک به دو سال است به صورت
مداوم و بي هيچ چش�م داشتي با موسسه همکاري مي کنند.
اي�ن دو جواناني هس�تند که مانن�د خيلي از جوان�ان امروز
دغدغههاي بسياري در زندگي خود دارند و در طول هفته به
حرفه ديگري مشغول هستند و به نوع ديگري به کشور خود
خدم�ت مي کنند .با اين حال  ،بعد از ظهرهاي پنجش�نبه که
اکثر اقشار جامعه به خصوص جوان ترها خسته از کار و تالش
يک هفته اي به استراحت و تفريح مي پردازند ،مهدي و مهام
در جمع بچههاي مهرآفرين  ،در سالن پيروزي آتش بازي راه
مي اندازند .درست مثل مربيان حرفه اي بچهها را تمرين مي
دهن�د ،بر عملکرد تک تک آنها نظ�ارت دارند  ،حتي هنگام
برای ش�روع و آش�نایی بیشتر لطفا
س�ابقه ای از فعالیتهای ورزشی خود را
برای خوانندگان ما بیان کنید.
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مهدی :من پیش از ای��ن با تیم نوجوانان

بازيهاي تمريني پا به پاي بچهها مي دوند و انگيزه را به بچهها
تزريق مي کنند.
مهدي و مهام ش�ايد خيلي جوان باشند اما نشان داده اند که
منش جوانمردي و پهلواني به سن و سال نيست .در روزگاري
که ش�ايد جوانان ورزش�کار کمتر به فکر اخالق و مردانگي و
فرهنگ باشند ،مهدي و مهام به منش مرحوم «دهداري» معلم
اخالق که متاثر از مکتب شاهين قديم بود پايبند هستند.
در ش�اهين دكتر اكرامي س�ه فاكتور اخالق و تحصيل و بعد
قابليته�اي فني مهم بودن�د و عجيب اينجا اس�ت كه همه
کساني كه اخالق و تحصيل داشتند از بهترينهاي فوتبال اين
مرزو بوم شدند  ،مرداني چون عزيز اصلي و برادران وطن خواه
و جاسميان وشيرزادگان و بهزادي و كالني و آشتياني و همين
معلم اخالق پرويز دهداري كه به واقع تختي فوتبال ما بود.
در تيم فوتس�ال مهرآفرين نيز اول نظم و انضباط  ،احترام به
مربي و همبازي  ،س�پس تحصي�ل و درآخر قابليتهاي فني
ارزش محسوب مي شود و همين مسئله باعث شده که گرچه
خاس�تگاه اجتماعي بچههايي که در اي�ن تيم بازي مي کنند
از طبقات باال دس�ت نبوده ،اما ام�روز از نمونههاي اخالق در
خانواده  ،ارتباط در جامعه و موفق در تحصيل به حساب آيند.
ب�ا وجود اينکه قابليتهاي فني در اولوي�ت آخر قرار دارد اما
هيچ گاه از اهميت آن کاسته نشده است و اين مسئله در نحوه
تمرينات تيم و بازيهاي گروهي آنها مشهود است.
با مربیان درباره تیم فوتسال مهرآفرین گفتگویی انجام دادیم
که حاصل آن را در زیر ميخوانید.

شاهین در مس��ابقات لیگ یک تهران شرکت
کردم .مدتی نیز در تیم نوجوانان پرس��پولیس
توپ زدم .دوسال در تیم آبفا بازی کردم و چند
صباحی هم در تیم بزرگساالن پرسپولیس ملت

مشغول بودم.
مهام :م��ن در تیمهای میالد وزارت دفاع،
شهید پرستویی ،نوجوانان شهرداری منطقه 13

آرامش و اطمینان بهترین موفقیت است  .آلفرد اوستن

بازی کردم.

از چ�ه طریقی ب�ا مهرآفرین آش�نا
شدید؟

مهدی :س��ال  87بود که من از طریق یکی
از آش��نایان با موسس��ه مهرآفرین آشنا شدم .با
کمک خانم سلیمانی از بچههای مهرآفرین تست
گرفتیم و کس��انی که مستعد و عالقمند بودند
را انتخاب کردیم و به این ترتیب تیم فوتس��ال
مهرآفرین ش��کل گرف��ت .آقای تهران��ی که از
دوس��تان من بودند نیز از یک سال پیش لطف
کردند و به جمع ما پیوستند.
نحوه جذب بچهها به چه صورت بوده
است؟

مهدی :معموال از طریق موسس��ه یا نشریه
همراز به بچهها و خانوادههای تحت پوشش در
مورد این تیم اطالع رس��انی ميش��ود و افرادی
که عالقمند هس��تند برای تست فنی به باشگاه
مراجعه ميکنند.
مهام :رفتار بچهها خیلی اهمیت دارد .چون
انها در س��ن و سالی هستند که از دوستان خود
بسیار تاثیر پذیرند و اگر فرد ناسالميدر بین این
بچهها باشد ميتواند به کل تیم لطمه وارد کند.
بچهها یاد گرفته اند که در س��اعت تمرین فقط
باید برای بهتر شدن تالش کنند .خنده و شوخی
برای قبل و بعد از تمرین است.
در مورد رش�د و پیش�رفت بچهها در
این مدت برایمان صحبت کنید.

مه��ام :بچهها واقعا خوب و با انگیزه تمرین
ميکنند و پیشرفت قابل مالحظه ای داشته اند.
خیلی از بازیکنان وقتی برای تس��ت به باش��گاه
آمدند ،اولین بار بود که پایشان به توپ باز ميشد.
اما االن در زمره بهترینها هس��تند .از نظر بدنی
هم ش��رایط بچهها خیلی خوب شده و عضالت
پاهایشان شکل گرفته اند .منظم و مرتب بودن
نیز برای بچهها جا افتاده است .بعضی از بچهها
روز اول با شلوار لی و پیراهن مردانه سر تمرین
حاضر ميشدند .اما االن امکان ندارد بدون لباس
و کفش ورزشی سر تمرین حاضر شوند.
مه��دی :در ابت��دا بعض��ی از بچهها خیلی
پرخاش��گر بودند  ،به طوری ک��ه به گفته خانم
سلیمانی مسئول آموزش مهرآفرین والدین آنها
از دستشان عاجز شده بودند .اما با حضور مستمر
بر سر تمرینات هم از نظر درسی پیشرفت کردند
و از نظ��ر اخالقی هم خیل��ی آرام تر و مودب تر
ش��ده اند .پدر و مادرها هم خیلی از فرزندانشان
راضی هستند.
تیم فوتس�ال مهرآفرین تا به حال در
چه مسابقاتی شرکت کرده است؟

بچهه�ا ی�اد ميگیرن�د ک�ه ب�ا

بازی میکنند؟

پرخاش�گری جواب ندهند ،باید

مهدی 25 :نفر به طور ثابت در این تیم
بازی ميکنند .خیلیها آم��ده اند و رفته اند
اما این بچهها با پشتکار و عالقه زیاد ماندگار
شدند .اعضای تیم  ،مددجویان تحت پوشش
مهرآفرین یا از دوستان آنها هستند.

مهدی :س��ال گذش��ته در مس��ابقات جام
رمضان ش��رکت کردیم که مقام سوم را در آن
مس��ابقات کس��ب کردیم .غیر از آن مسابقات
بازیه��ای تدارکاتی نیز برگزار ش��ده که تیم
مهرآفرین واقع��ا در تماميبازیها موفق عمل
کرده است و گاهی با اختالف  6،5گل رقیبان
را برده است.
مه��ام :تقاض��ای م��ا از نهادهای��ی مانند
ش��هرداری که هم��واره حاميمهرآفرین بوده
فراهم کردن زمینه ای ب��رای انجام بازیهای
تدارکات��ی ی��ا تورنمنته��ای چن��د جانبه با
تیمهای تحت پوشش شهرداری و تیم فوتسال
مهرآفرین است .چون برگزاری بازی تدارکاتی
خیلی بهتر ميتواند به رشد تیم کمک کند.

مهدی :تمرینات م��ا معموال از فروردین
ماه شروع ميشود و تا دو ،سه ماه کار با توپ
با محوریت کار فیزیکی و به نوعی بدنس��ازی
انجام ميش��ود .خ��رداد که فص��ل امتحان
بچههاست ،فش��ار کاری کم ميشود .معموال
اوج تمرینات ما در تابس��تان اس��ت و در این
فصل بیش��تر تمرکز روی بهبود مهارتهای
فردی بازیکنان گذاشته ميشود .از مهرماه به
بعد به سمت کارهای تاکتیکی ميرویم و باز
در امتحانات دی ماه از فشار کار کم ميکنیم.

به قان�ون احترام بگذارن�د .یاد

میگیرند در جامعه زندگی کنند،

حرکت کنند و بیاموزند.

در حی�ن تمرینات مش�اهده کردیم
که بعض�ی از بچهها جدا از بقیه ش�روع
ب�ه دویدن دور زمی�ن ميکنند .علت این
موضوع چه بود؟

مهدی :این مس��ئله معموال نوعی حرکت
تنبیهی محسوب ميشود .بچههایی که دیر به
سر تمرین ميآیند یا در تمرینات بی انضباطی
ميکنند به این صورت تنبیه ميش��وند .هیچ
اس��تثنایی وجود ندارد .بهتری��ن بازیکن تیم
هم باید اول نظ��م را رعایت کند .رعایت نظم
و احترام متقابل حرف اول را در تیم مهرآفرین
ميزن��د .اگ��ر در بازیهای تمرین��ی بازیکنی
پای بازیکن دیگری را بزند باید بایس��تد و از او
معذرت خواهی کند.
مهام :بچهه��ا در اینجا غیر از فوتس��ال ،
درس زندگی ميآموزند .جمع کردن بچههایی
که افکار حرفه ای ندارند کار دش��واری است و
این جمع ش��دن و به طور مداوم در تمرینات
حاضر شدن نشان ميدهد که آنها فهمیده اند
برای چه اینجا هس��تند .بچهها یاد ميگیرند
که پرخاشگری جواب نميدهد ،باید به قانون
احترام بگذارند.
یاد ميگیرن��د در جامع��ه زندگی کنند،
حرکت کنند و بیاموزند.
چن�د نفر ب�ه طور ثاب�ت در این تیم

نح�وه تمرینات تی�م به چه صورت
است؟

مه�م تری�ن نی�از تی�م فوتس�ال
مهرآفرین چیست؟

مهدی :مسئولین مهرآفرین در حد توان
خیلی به ما کمک کرده اند ،همین اجاره سالن
یا امکانات دیگر هزینهه��ای زیادی بر دوش
موسسه گذاشته است .ما از حامیان و یاوران
مهرآفرین خواهش ميکنیم که تیم را حمایت
کنند تا مهرآفرین بتواند امکانات بیشتری از
نظر تغذیه  ،لباس و کفش ورزشی  ،برگزاری
اردو  ،یا تجهیزات بیش��تر جهت آموزش در
اختیار تیم قرار دهند تا شاهد شکوفایی بیشتر
این بچهها باشیم.
مهام :حفظ انگیزه بچهها خیلی اهمیت
دارد .خیل��ی روی این بازیکنان تاثیر دارد اگر
مسئولین رده باالی موسسه  ،سفیران  ،ياوران
و ورزشکاران حاميمهرآفرین از تمرینات این
تیم و یا مسابقات دیدن کنند  .مشکل دیگر
ما کمبود بازیهای تدارکاتی و یا مس��ابقات
دیگر است .اگر مسئولین یا کسانی که در این
زمینهها فعالیت دارند بتوانند زمینه برگزاری
مسابقات و بازیهای تدارکاتی را فراهم کنند
کم��ک بزرگی به حفظ این تی��م و ادامه این
مسیر ،ميکنند
و حرف آخر.....

مه��دی :تش��کر از ش��ما و مس��ئولین
مهرآفرین
مه��ام :من هم تش��کر ميکنم و منتظر
حمای��ت و توجه هم��ه مهرآفرین��ان از تیم
هستیم.
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تا بخت تو را یاری می کند ،عیب تو پوشیده است .

حضرت علی(ع)

با هدف توانمندسازي مهرجويان
كارگاه هاي آموزشي گسترش مي يابد

موسس�ه مهر آفرين با توجه به رويکرد کارشناس�ي به مقوله نيکوکاري و حفظ کرامت مددجويان
و در راس�تاي اجراي طرح توانمند س�ازي مددجويان ،اقدام به راه ان�دازي کارگاههاي کارآفريني
نموده است.
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اولين سري از اين کارگاهها ،کارگاه
خياطي است که از بهمن ماه سال گذشته
شروع به کار نموده است .محل اين کارگاه
مکاني در ميدان خراسان تهران است که از
طرف شهرداري تهران در اختيار موسسه
مهرآفرين گذاشته شده است.
در اين کارگاه تعدادي از مددجويان
تحت پوشش مهرآفرين و همچنين تعدادي
از زنان خود سرپرست که توسط شهرداري
تهران به موسسه معرفي شده اند مشغول به
کار هستند.
تقريبا به غير از يکي دو نفر ،کليه
زنان شاغل در اين کارگاه بدون تجربه قبلي
در اينجا پذيرفته شده اند و دوره آموزش
مهارتهاي خياطي با چرخهاي صنعتي را
در همين مکان گذرانده يا در حال گذراندن

کارگاه به دو بخش تقسيم شده که بخش اول تحت سرپرستي خانم پيري آموزشهاي الزم را
براي کار ميبينند .محصوالت توليدي اين گروه لوازم سرويس آشپزخانه ،سرويس عروس ،سرويس
اتاق کودک و .....ميباشد .جنسها مطابق با سفارشي که خانم پيري از بازار يا شهرستانها دريافت
مينمايند آماده تحويل به مشتري ميشوند .کليه درآمد اين قسمت صرف هزينههاي کارگاه و پرداخت
حقوق کارکنان ميشود .همچنين کارکنان نيز در طراحي دخيل هستند و نظرات آنها در ارتباط با
طرح توليدات مورد استفاده قرار ميگيرد که اين موضوع باعث دلبستگي و تعهد بيشتر آنان به کار خود
ميشود .سرپرست کارگاه اميدوار است که در آينده نزديک و در صورت افزايش سفارشهاي کارگاه،
مازاد درآمد کارگاه صرف کمک به ديگر مددجويان تحت پوشش مهرآفرين شود.
بخش دوم کارگاه تحت سرپرستي آقاي منصوري است که توليد اين قسمت شامل انواع مانتوهاي
رسمي ،اسپرت و لباس کار ميباشد .اين قسمت از ارديبهشت سال  89آغاز به کار نموده است .در
اين بخش نيز تعدادي از زنان خودسرپرست و مددجويان مهرآفرين مشغول ميباشند .قرار است که در
مرداد ماه سال جاري با حمايت موسسه مهرآفرين يک شوي لباس از توليدات اين کارگاه برگزار شود.
در حال حاضر حدود  20زن بدسرپرست و خود سرپرست نيازمند در اين
کارگاه مشغول کار و آموختن مهارتهاي الزم هستند و همه آنها نيز بيمه شده اند.
در اين کارگاه حدود  30دستگاه از انواع چرخ خياطي ،زيگزال دوزي و اتو کشي موجود
است .قرار است در آينده نزديک يکي ديگر از اين کارگاههاي کارآفريني آغاز به کار نمايد.
در ادامه اين گزارش شرح حال تعدادي از اين مددجويان را ميخوانيد

مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال .

دختري  18ساله که به دليل مشکالت بسياري در
زندگي موفق به گرفتن ديپلم نشده است .پدر و مادر
از يکديگر جدا شده اند .با مادر و برادر خود زندگي
ميکند .مادر به دليل بيماري  MSزمين گير شده و
بيماري موذي ديابت نيز زندگي اش را بيش از پيش
تهديد ميکند .برادر نيز مشغول به کار است اما به دليل
ناراحتي قلبي احتياج به عمل قلب دارد (به دليل سوراخ
بودن بطن چپ قلب) .مهر آفرين عالوه بر پرداخت 1.5
ميليون تومان بابت پول پيش خانه و ماهيانه  150هزار
تومان ماهانه بابت اجاره ،که باعث جلوگيري از ،از هم
گسستن کامل خانواده و آوارگي آنها شد و همچنين
خواربار و لباس که مطابق روال تهيه مينمايد ،اين دختر
را تحت حمايت قرار داد و به عنوان يکي از کارکنان
کارگاه استخدام کرد .او از اين مسئله خوشنود است و
قول داده در اولين فرصت با ثبت نام در مدرسه شبانه
روزي ادامه تحصيل بدهد.

زني که به علت مشکل رواني شوهر ،بيکاري و
اعتياد او ناچار به فروش پالسماي خون خود بود،
از يک سال و نيم پيش تحت پوشش قرار گرفت.
مهرآفرين عالوه بر خدمات مشاوره براي زن و
شوهر ،ماهيانه مبلغ  150هزار تومان به حساب اين
خانم واريز ميکرد .اکنون با گذشت يک سال و نيم
از خدمات مشاوره روانشناسي اين زن اماده است
تا در کارگاه خياطي شروع به کار نمايد .مهرآفرين
هزينه مهد کودک فرزند اين زن را متقبل شده و
اين زن به زودي مشغول به کار و آموختن يک
حرفه خواهد شد.

سعدی

خانمياز مددجويان تحت پوشش مهرآفرين .همسر وي
خانواده را رها کرده و همسر دوم اختيار نموده است !! دختري
عقد کرده دارد که نيازمند تهيه جهيزيه است .خود سرپرست
محسوب شده و در خانه اي اجاره اي زندگي ميکند .از مهرآفرين
بابت کار و آموختن يک حرفه بسيار ممنون است .خانم پيري را
خيلي دوست دارند و احساس ميکنند که ايشان مثل يک مادر
سعي در رفع مشکالت کارکنان دارند.

خانميکه از مددجويان تحت پوشش مهر آفرين بوده
اند 5 .سال قبل به دليل اعتياد همسر از وي جدا شده و
داراي يک فرزند پسر  16ساله ميباشد .پيش از اين در تامين
هزينههاي زندگي و اجاره خانه با مشکل مواجه بوده اند.
سرپرست خانوار هستند و اولين بار است که کار خياطي را
تجربه ميکنند .از اينکه مشغول به کار شده و درآمدي کسب
ميکنند و همچنين حرفه اي را فرا ميگيرند احساس رضايت
ميکنند .محيط کار وخانم خواجويي ،مددکار موسسه را بسيار
دوست دارند.

خانم ديگري از مددجويان تحت پوشش .همسرش بيکار بوده و اعتياد شديد به حشيش و شيشه دارد
و همچنين اعضاي خانواده را مورد آزار قرار ميدهد .دو فرزند دختر دارند که در مقاطع چهارم ابتدايي و
سوم دبيرستان مشغول به تحصيل هستند که دختر بزرگ تر ،ترم قبل به دليل مشکالت خانواده دچار افت
تحصيلي شد .مهرآفرين خواربار و لباس را براي خانواده مهيا ميکند و همچنين از نظر تحصيلي و هزينههاي
مورد نياز بچههاي خانواده را مورد حمايت قرار ميدهد .اين خانم نيز بدون تجربه در استخدام کارگاه درآمده
و اکنون ميتواند روي پاي خود بايستد .براي همه کارکنان مهرآفرين آرزوي موفقيت ميکند.

اميدواريم با حمايت بيشتر شما
نيکوکاران اين فعاليتها همچنان
گسترش يابد و همه با هم در راه ريشه
کني فقر اقتصادي و فقر فرهنگي قدم
برداريم .به اميد آن روز......
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بررسي پرونده اي با عنوان کودک آزاري

طعم كال کودکي در کام کودکان كتك خورده
«دخترم را از زن و پسرم بيشتر دوست داشتم» .اين اعتراف دردناک پدري است
که نميداند چرا نيمه شبي تصميم ميگيرد که متکاي دختر  4ساله اش را از زير

سرش بردارد و روي صورتش بگذارد و آنقدر فشار دهد تا طفل معصوم از نفس
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بيفتد؛ خالص!

دوست هر کس خرد و دانش او و دشمنش جهل و نادانی اوست.

حاال او پشت ميز دادگاه با چشماني اشکبار
ايستاده ،گاه به چشمان قرمز زنش که بي روح و
سرد روي صندلي رديفهاي وسط دادگاه نشسته،
نگاه ميکند و با پريشاني و پشيماني ،قتل هولناکش
را براي حضار تعريف ميکند .کنار زنش يک پسر دو
ساله نشسته است .به پسرک که مينگري ،انگار چهره
اش را با مشکالت پدر و مادرش نقاشي کرده اند؛ طرح
چهره او ،طرح چهره پسرک دو ساله نيست؛ خستگي،
عصبانيت ،پرخاش ،استأصال و نارضايتي در چهره اش
موج ميزند .اما غير از مادر و پسرک يک آدم کوچولوتر
هم هست که زانو در بغل در بطن مادرش نشسته .شايد
از ترس سرنوشتي که براي خواهرش پيش آمده ،زانو
در بغل گرفته و به گوشه اي خزيده است .شايد شکم
مادرش را هم براي زندگي امن نميداند و مطمئن
نيست که زندگي را بر او حتي در اين جاي تنگ و
تاريک حرام نکنند.
همه آدمها حتي اگر از روز اولي که به دنيا ميآيند
روي آرامش را نبينند ،انتظار دارند در بطن مادرشان
امنيت داشته باشند ،اما اين جنين اگر اينجا هم احساس
امنيت نکند حق دارد؛ چون پدرش نه تنها به خواهر
کوچولوي او رحم نکرده ،بلکه به مادرش گفته که او را
هم بايد سقط کند! ميگويد  « :به زنم گفتم  :کي با سه
تا بچه به ما خانه ميدهد؟ بهتر است او را سقط کنيم!»
و وقتي مقاومت زن را براي سقط ديده است ،دختر
معصومش را خفه کرده است .تمام مدت دادگاه را اشک
ميريزد و ميگويد که نفهميده چه کار کرده است.
زن ميگويد که از او متنفر است .ميگويد او از
ترس فقر دخترم را نکشته؛ هم من و هم دخترم طال
داشتيم .زن راست ميگويد؛ دوربين گروه مستند
شبکه  4روي فيلمهاي قبلي دخترک زوم ميکند و
دستبندهاي طالي دختر را نشان ميدهد.
البته شايد همه تقصير هم گردن پدر قاتل نباشد.
ميگويد « :من در خانه خودم هيچ وقت آرامش نداشتم.
زنم به پسرم ياد داده بود که هروقت از سر کار برميگردم
و ميگويم سالم ،بگويد سالم و زهرمار! زنم مرا کتک
ميزند ».به زنش اشاره ميکند و ادامه ميدهد « :اين از
من عصبي تره .اص ً
ال مثل اين که اين ازمن ديوونه تره !»
دوربين فيلمهاي خانوادگي دخترک را مرور
ميکند .مراسم تولد دخترک است و او در جمع
دوستانش شمعهاي کيکش را فوت ميکند و چه کسي
ميداند که پدرش چقدر زود ،خيلي زود ،شمع زندگي
او را فوت ميکند.
دوربين يک سال بعد دوباره به سراغ زن ميرود.
حاال او مطلقه و تنهاست و دو فرزندش را خودش بزرگ
ميکند .ميگويد« :ديه را بخشيدم؛ ولي هيچ وقت
شوهرم رو نميبخشم».
چارديوارياختياري
آيا حريم خانهها محل امني براي کودکان محسوب
ميشود؟ و آيا کودکان مان ميتوانند دوران کودکي شان
را در آرامش و آسايش پشت سر بگذرانند؟ هر عملي که
موجب آسيب جسمي ،رواني يا جنسي و صلب آرامش و
آسايش کودکان شود يا آنها را از محبت و سرپناه محروم
کند ،کودک آزاري محسوب ميشود.
آيا ما به صرف اين که پدر و مادر محسوب
ميشويم ،حق داريم کودکان مان را چه کم و چه زياد
بيازاريم؟ آيا محق هستيم هر طور که دوست داشتيم با
آنان رفتار کنيم؟

امام رضا(ع)

صورتهاي رنگ پريده
دوربين گروه مستند به مدرسهها ميرود و پس
از آن به کانون اصالح و تربيت و نيز ستاد پذيرش و
ساماندهي کودکان خياباني .دختران و پسراني که
چشمهايشان براي حفظ آبرو ،البته شايد آبروي پدر و
مادرشان شطرنجي شده است ،طرف گفت و گو هستند.
کودکان کتک خورده .کودکاني که يا سربه زير دارند،
يا از غرور سرشان را باال گرفته اند که بگويند اتفاق
مهمينيفتاده ،يا عصباني اند و يا حتي در فکر انتقام.
با شالق ...با کمربند ...با چوب ...با شلنگ ...با سيم...
با دمپايي ...با چاقوي داغ ...با استکاني که آب جوش
داره ...با سيخ کباب ...با هرچي دم دستش بياد ...با خط
کش اما اگه با دستش بزنه بهتره! اينها وسايل شکنجه
هستند؛ وسايل شکنجه کودکاني که قرار بود دلبندان ما
باشند نه وسيلههايي براي عقده گشايي ما.
توي کمرم ميزنه ...بعضي وقتها توي گوشم
ميزنه ...گلومو ميگيره و به ديوار آويزونم ميکنه ،بابام
اينجور آدميه ...دستم رو شکستند ...سيخ کباب رفت
توي چشمم ...بابام هر روز کتکم ميزنه ...هم پام رو
شکستند و هم چاقو رو داغ ميکردند و ميگذاشتند
روي پام ...ناخونهاشو فرو کرد توي بازوم ،ايناهاش
جاش هست ...مامانم اينقدر منو با چوب ميزنه که
همه جام کبود بشه بعد منو توي يک کارتون ميکنه و
درش رو ميبنده و منم جيغ ميزنم و گريه ميکنم چند
ساعت توي همون جاي تاريک ميمونم تا مامانم درم
بياره ...با انگشت يک خط نامرئي روي صورتش ميکشد
و ميگويد  :بابام کتکم زد و يک خط اينطوري روي
صورتم افتاد از اينجا تا اينجا .بعد سريع بغضش را فرو
ميخورد و آه ميکشد.
آيا کودکي ما يک کابوس بوده است؟ و آيا ما امروز
نقش والدين ديروز خود را بازي ميکنيم؟ مهمترين
دليل آزار کودکان ،آوار سهمگين تحقير و آزاري است
که بر سر خودمان خراب شده و حاال به نوبه خود ،آن را
بر سر کودکان مان فرود ميآوريم.
کودکان شکننده اند .گاه محيط خانواده آنان چنان
غيرقابل تحمل ميشود که هر راهي را براي خالصي از
 123اورژانس اجتماعي براي گزارش کودک آزاري
آن امتحان ميکنند .فرار از خانه و پناه آوردن به دنيايي
نامعلوم ،شايد اولين راهي باشد که کودک آسيب ديده
انتخاب ميکند .انتخاب شوميکه سرانجام آن هر چيزي
ميتواند باشد.
 ،123تلفن اورژانس اجتماعي بهزيستي براي
گزارش کودک آزاري است .براي اين که خود کودکان
يا ديگران ،اگر آزار کودکي را ميبينند ،به سرعت به
اورژانس اطالع دهند .براي اين که والدين بي مسؤوليت
و آزاررسان بدانند که چارديواري اختياري نيست و
کودک آسيب ديده و آزار ديده ،فردا بالي جان جامعه
است و چه بسا ديگران نيز فردا از آزار او در امان نباشند؛
پس نميتوان به حق صرف پدر و مادر بودن ،با کودکان
هر رفتاري را خواست ،اعمال کرد.
صداي يک خانم از پشت خط  123ميآيد« :
چند روزه با صداي گريه بچه اش سرم رو از پنجره
ميارم بيرون؛ ميبينم طفلکي بدون کفش و لباس گرم
با پاهاي برهنه بيرون آپارتمانه ؛ توي اين هواي سرد.
يک پسر بچه  4-3ساله ي کوچولوست؛ اونقدر کوچولو
که حتي نميتونه زنگ آپارتمان شون رو بزنه .رفتم و از

مادرش پرسيدم  :چرا پسرش رو بيرون ميذاره؟ ميگه :
اين بچه ادب نداره!»
غمهايي که نفس را در سينه حبس ميکند
روي يک صندلي وسط يک اتاق در کانون اصالح
و تربيت نشسته است.
 مدرسه ميري؟ ن ُچ. قب ًال هم نرفتي؟
 ن ُچ. تا چند بلدي بشماري؟ تا .10او حدودا ً  12ساله به نظر ميرسد .و نچهايش
را از روي بي تفاوتي و در حالي که سرش را روبه هوا
گرفته ميگويد .چنان بي تفاوت حرف ميزند که فکر
ميکني البد از مدرسه بدش ميآيد و بهتر که مدرسه
نميرود .ولي خوب که به چهره اش نگاه ميکني،
ميفهميغميبزرگ را پشت اين چهره به ظاهر بي
تفاوت پنهان کرده است .شايد روزگاري عاشق مدرسه
رفتن بوده است ولي بي نصيبي اش او را به بي تفاوتي
کشيده است .کسي نيست بپرسد ،پدر و مادري که براي
مدرسه رفتن فرزندش همه امکانات را فراهم ميکند،
ولي آخر سال با تجديدهاي مکرر فرزندش مواجه
ميشود وقتي شرح حال چنين بچه اي را ميشنود ،آيا
احساس مسؤوليتي ميکند؟
چقدر دردناک است ،کودکي که همه آينده اش
به تصميم والدين بستگي دارد ،بي نصيب و سرخورده
شود و آينده اي سياه برايش رقم بخورد.بسياري از
فرصتهاي کودکان را پدران و مادران از آنان ميربايند.
کودکاني که به شدت آزار ميبينند ،خسته و ترسيده
به گوشه اي پناه ميبرند؛ کم حرف ميزنند و به پايين
چشم ميدوزند و نگاه گريزند ،انگار که با دنياي اطراف
شان قهرند.
دوربين گروه مستند ،از ميان ميلههاي بلند
تختهاي عقب ماندهها روي چهره معصوميميچرخد
که نميتوان چهره او را درست ديد و آنقدر به گوشه
تخت خزيده و مچاله شده و سر به زير دارد که نميتوان
سن و سالش را درست تشخيص داد ،عقب ماندگي هم
بر اين معما افزوده است .مسؤول مرکز توضيح ميدهد
که او قرباني کودک آزاري است .ميخهاي کج و معوجي
که از کارگاهها جمع ميکرده اند به او ميداده اند تا با
چکش صاف کند و اگر موفق نميشده آزارش ميداده
اند.
هانيه ،قرباني يک ازدواج نابسامان است 5 .ساله
است ولي کمتر از  2سال به نظر ميرسد .طالق پدر و
مادر کارساز واقع نشد و نتيجه طالق ،بي پناهيهانيه بود
که در چنگال پدرش زندگي اش به کابوس وحشتناکي
تبديل شد که حتي مادرش هم در دادگاه نشناسدش!
چشمهاي بي فروغ او تنها عضو بدنش بود که شناسه او
شود و بعد از چند دقيقه مادرش بتواند او را از چشمانش
تشخيص دهد.
عکسهاي پزشکي قانوني از بدن عريانهانيه،
نفس آدم را بند ميآورد .همه جاي نحيف او که اسکلت
بدنش را ميتوان ديد ،جاي قاشق داغ ديده ميشود .او
ميلنگد ،چون پاي او را شکسته اند؛ کتفش هم شکسته.
هيچ آشنايي او را نميشناسد چون غير از چهره درهم
شکسته اش ،سر و صورت او را تراشيده اند.
او شبها در قفس کبوترها در پشت بام ميخوابيده.
خاله اش ميگويد :وقتي او را توي قفس کبوترها ديدم،
يک عروسک خيلي کوچولوي کبود بود با کتفي شکسته
کهميلنگيد.
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راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن؛ دور از جوانمردی ،انسانیت و مردانگی است.

آخراينخطکجاست؟
گاه طالق خوب بود ،اگر قرباني ديگري
نداشت .اما قرباني سوم و چهارم و چندم طالق،
کودکاني هستند که آزار ميبينند؛ گاهي
آزار رواني و گاهي آزار جسمي .کودک آزاري
يکي از پيامدهاي تلخ بسياري از طالقهاست.
حتي تالش والدين براي متنفر کردن کودک
از ديگري (پدر يا مادر) آزار روحي است که
اغلب کودکان طالق تجربه ميکنند .کودکاني
که قرباني کودک آزاري ميشوند ،اغلب به فکر
انتقام هستند؛ اگر شد از کسي که آنان را آزار
داده و اگر دست شان نرسيد از هر کسي که
توانستند.
قيافه اين ديگري به بچه مثبتها بيشتر
شبيه است اما وقتي حرف از انتقام ميزند همه
ذهنيتهاي مثبت را بر باد ميدهد .ميگويد:
هميشه منو پيش جمع ضايع ميکردند و کتک
ميزدند .من هم هميشه به فکر انتقامم .به
همين خاطر رفتم از خونه مون دزدي کردم.براي
خالصي از تحقير و آزار والدين ،گاه کودکان
راههاي تأسف آوري را انتخاب ميکنند .غير از

فرار از خانه ،خودآزاري راهي ديگر است .دليل
آن يا خالصي از اضطراب است يا خالصي از
آزار والدين .آنان ميگويند :وقتي پدر و مادرمان
ميبينند که ما خودمان به خودمان صدمه زده
ايم ،معموالً ديگر کاري به کارمان ندارند.
دختري با چهره اي خشن که گويا ضجرهاي
زندگي اين خشونت را به صورتش تحميل کرده،
قلدرانه روي صندلي نشسته و ميگويد که
وقتي مادرش ازدواج کرده ،او هم به خودش
آسيب زده؛ بعد بازويش را نشان ميدهد که
جاي خطهاي دراز و عميق تيغ روي آن ديده
ميشود .آنقدر اثر تيغها زياد است که نميتوان
آنها را شمرد .مسؤول کانون ميگويد که او
بيش از  20بار با تيغ و چاقو اقدام به خودکشي
کرده است .دختري ديگر پشت به دوربين دارد.
از صدا و حرفهايش معلوم است که دختر
محجوبي است .زار ميزند که پدرو مادرم من را
نميخواهند؛ ميگويند يا با پسره ازدواج کن يا
نميخواهيمت .ميگويد :من زندگي ام را دوست
دارم .نميخوام دختر خيابوني بشم؛ با اين
گرگهاي خيابوني .ميخواستم درس بخونم و
براي جامعه ام مفيد باشم .االن هم ميگم که من

هر

تيترهاي روز
کودکم قرباني انتقام ش
�د ...زني ناپس�ري اش را از پاي درآورد ...نازي
قرباني يک شکنجه خان
وادگي ...پدر فريادهاي زهرا کوچولو را خاموش
کرد ...اش�د مجازات ب
راي ناپدري س�نگدل ...اعت�راف هولناک پدر به
قتل دختر  9س�اله...
 200دقيقه دلهره براي رهايي دو کودک از چنگ
پدر بيمار ...پدر سن
گدل به اعدام محکوم شد ...مرگ غم انگيز کودک
 2ساله ...مرد همداني
به اتهام شکنجه پسر  5ساله اش بازداشت شد...
اينه�ا تيتره�اي صف
ح�ه ح�وادث روزنامههاس�ت که ه�رروز تکرار
ميش�ود .پشت ديوار
هاي بلند ش�هر ،والدين گاه آزار و رنج ميدهند.
کودکان ش�ان اما ف
رياد نميکش�ند ،مبادا آنان را رنجيده خاطر کنند!

مهرآفرين چه ميکند؟
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امام جعفر صادق(ع)

فرار نکردم؛ منو از خونه بيرون کردند .به مادرم
گفتم  :ميرم .گفت  :برو! رفتم پارک کمياين پا
اون پا کردم و دوباره برگشتم خونه .به مامانم
گفتم :تو مادري؟ که وقتي گفتم ميخوام برم
گفتي برو؛ حاال هم که برگشتم ،نشستي داري
تلويزيون نگاه ميکني؟
دختري ديگر ميگويد :خيلي پشيمونم.
تو رو خدا هرکي صداي منو ميشنوه از خونه
فرار نکنه .من به امام زمان خيلي پشيمونم .دلم
واسه مامانم يک ذره شده .چند دفعه است که به
خانواده ام گفتم غلط کردم؛ اشتباه کردم .ولي
نمييان دنبالم .حق دارن آخه من آبروي اونا
رو بردم .وقتي خانوادهها در را به روي بازگشت
فرزندان شان ميبندند ،پايگاه عاطفي آنان را
خراب و فاصلهها را بيشتر ميکنند و آنان را به
سوي سرنوشتي نامعلوم و تلخ سوق ميدهند.
چاقوکشي ...قتل ...جيب بري ...مضنون به
سرقت ...کيف قاپي و ...اينها اعترافات پسرهاي
نوجواني است که همه کمتر از  15سال سن
دارند؛ کساني که معموالً خانوادههايشان
به خاطر ناسازگاري ،طالق و ازدواج مجدد
رهايشان کرده اند.

همان طور که بارها اشاره شده است،
رسالتي که مهرآفرين براي خود تعريف
کرده حمايت و توانمندسازي کودکان و
زنان بدسرپرست است .بخشي از کودکان
بدسرپرست ،آناني هستند که در خانه از سوي
والدين آزار ميبينند .بچههايي که تعدادشان
کم نيست و شايد هيچ گاه نتوان آمار دقيقي
از تعدادشان بدست آورد .پيامدهاي وجود
يک کودک آزار ديده که هيچ حمايتي از
سوي والدين و جامعه نميشود(بدسرپرست)،
از پيامدهاي وجود يک کودک يتيم (بي
سرپرست) بيشتر است.
مهرآفرين به اين کودکان توجه ويژه
دارد و حمايت مالي و معنوي و پرداختن
به تحصيل آنان را از اهم اولويتهاي خود
قرار داده است .ساخت شهرک براي اين
کودکان و تجميع آنان ،و ساخت مدرسه در
همان شهرک از اهداف مهرآفرين است که
با جديت دنبال ميشود .از علل مهم کودک
آزاري ،بي فرهنگي ،فقر و عقدههاي دوران
کودکي است که مهرآفرين درباره خانوادههاي
تحت پوشش خود ميکوشد تا با حمايتها
و توانمندسازيهاي مالي از سويي و تقويت
و غناي فرهنگي از سوي ديگر (به وسيله
انتشار نشريه همراز ،مشاورههاي خانوادگي،
کالسهاي آموزشي و ،)...ريشه کودک آزاري
را در خانوادههاي مهرجو بخشکاند.
به اميد آن روز...

حق ناشناسی ،بزرگترین ضعفی است که ممکن است کسی داشته باشد .

باحضور سفیر مهرآفرین

احداث مجتمع
آموزشی مهرآفرین
تبریز عملیاتی شد

ناپلئون

مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات احداث و ساخت مجتمع فرهنگی،آموزشی
و بهزیستی ویژه کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در زمین اهدایی
خواهران کهنمویی با حضورفاطمه معتمدآریا سفیر دائمی موسسه نیکوکاری
مهرآفرین،خانواده مرحوم سید مهدی کهنمویی،مدیران موسسه مهرآفرین،
بازرگانان،معتمدین و جمعی از مسئوالن شهر تبریز برگزار شد..
فاطمه دانشوردراین مراسم با ستودن نقش مرحوم کهنمویی در احداث این
بنا و با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در موسسه نیکوکاری «مهرآفرین»،عنوان
این موسسه را برگرفته از نا م خاص خداوند ذکر کرد و گفت:هدف این موسسه
فرهنگسازی است؛چرا که معتقدم پیش از ساختن هر بنایی ،ساخت بنای فکری هر
انسان از اهمیت ویژهای برخوردار است.اگر انسانها چگونه اندیشیدن را فراگیرند،
میتوانند بر تمامی مشکالتشان از جمله فقر نیز پیروز شوند..
وی با اشاره به این نکته که موسسههای خیریه کم کم باید وارد حوزههای
تخصصیتر شوند ،افزود:باال بردن سطح دانش و فرهنگ در کنار کمکهای مالی
موسسه به مددجویان،نگاهی تخصصی را میطلبد و ما با این اندیشه تا کنون دو
هزار و دویست کودک را تحت پوشش خود قرار دادهایم و هدف از انجام این موارد
چیزی جز پیروی کردن از راه انبیاء ،یعنی تربیت نسلها نیست.
مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین ،مردم شهر تبریز را به لحاظ اقدامهای
نخستیناش در ساخت مدرسه و موسسههای خیریه ستود و تصریح کرد:این اتفاق
پر افتخاریست که باز هم شهر تبریز نخستین شهری خواهد بود که نخستین
مجتمع فرهنگی،آموزشی و بهزیستی ویژه کودکان بدسرپرست و بی سرپرست
کشور،در این شهر تاسیس میشود و باید بار دیگر به مردم این شهر تبریک گفت
که این شهر متکدی ندارد .و امیدوارم این بنا پناهی برای تامین نیازمندان استان
آذربایجان باشد.
دانشور در پایان سخنان خود با تشکر از خواهران کهنمویی،مسئوالن و
بازرگانان شهر تبریز برای همیاری در این اقدام،از «فاطمه معتمدآریا» سفیر دایمی
موسسه به عنوان یکی از بزرگترین یاوران موسسه نا م برد که محبوبیتش تا کنون
3200یاور را به مهرآفرین ملحق کرده است.
همچنین «فاطمه معتمدآریا» سفیر دائمی مهرآفرین ضمن ایراد سخنانی
وبا اشاره به این مطلب که عالقهاش به تبریز به دوران کودکی اش باز میگردد،
گفت:من از ادبیات،موسیقی و هنر آذربایجانی عاشق سرزمینم شدم و سفرهای
زیادی به این شهر داشتهام ولی این سفر به دلیل دو پدر نادیده،یعنی پدر خانم
کهنمویی و پدر خانم دانشور ،برایم مهمترین سفر به تبریز است و این نشان
میدهد که حضور پدرها در قلب دخترانشان،میتواند سازنده یک سرزمین باشد.
سفیر دائمی موسسه نیکوکاری مهرآفرین ساخت این مجتمع را اتفاقی بزرگ
ن ما را با کمک به بچههایی که مهر پدر ندارند و
دانست و افزود:این اتفاق ،سرزمی 
در حسرت مهر و عشق پدر هستند ،خواهد ساخت.
وی در بخش پایانی سخنانش نیز تاکید کرد:هر سرزمینی به وسیله مادر
به وجود میآید و به وسیله پدر رشد داده میشود ،امیدوارم که ما امروز با حضور
بزرگانی که اینجا هستند،پدران مهربانی برای بچههایی که در این بنیاد و موسسه-
که با نام مرحوم کهنمویی ساخته میشود ،باشیم.
یکی از دختران مرحوم کهنمویی نیز در حالی که از فضای به وجود آمده و
اجرای وصیت پدرش متالم شده بود،در جمالت کوتاهی با اشاره به این مطلب که
میداند پدرش در این مراسم حاضر است ،از سفیر مهرآفرین،مدیریت موسسه و
حضار تشکر کرد.
پس از صحبتهایی معتمدآریا،مهندس «داوود ندیم» دبیرکارگروه
سرمایهگذاری کالن شهرهای کشور و «علی اکبر برجستهباف» از معتمدین شهر
تبریز نیز به پشت تریبون رفتند و هر کدام قول دادند از طریق منابعی که با آنها
مرتبط هستند برای ساخت این مجتمع کمکهای الزم را جمعآوری کنند.پس از
این مراسم جمعیت حاضر در سالن در زمین اهدایی حاضر شدند و کلنک احداث
این مجتمع توسط مهندس «قاسم قویدل» رئیس هیات مدیره مجمع خیرین
سالمت«،فاطمه معتمد آریا»،خواهران کهنمویی»« ،فاطمه دانشور» و مهندس
«مهرداد اکبریان» به زمین زده شد..

اسکناس
یک سخنران معروف در مجلسی که
دویست نفر در آن حضور داشتند ،یک
اسکناس هزار تومانی را از جیبش بیرون
آورد و پرسید :چه کسی مایل است این
اسکناس را داشته باشد؟ دست همه
حاضرین باال رفت .سخنران گفت:
بسیار خوب ،من این اسکناس را به
یکی از شما خواهم داد ولی قبل از آن
می خواهم کاری بکنم .و سپس در برابر
نگاه های متعجب ،اسکناس را مچاله
کرد و پرسید :چه کسی هنوز مایل است
این اسکناس را داشته باشد؟ و باز هم
دست های حاضرین باال رفت .این
بارمرد ،اسکناس مچاله شده را به زمین
انداخت و چند بار آن را لگد مال کرد و
با کفش خود آن را روی زمین کشید.
بعد اسکناس را برداشت و پرسید :خوب،
حاال چه کسی حاضر است صاحب این
اسکناس شود؟ و باز دست همه باال
رفت .سخنران گفت :دوستان  ،با این
بالهایی که من سر اسکناس در آوردم،
از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه
شما خواهان آن هستید .و ادامه داد :در
زندگی واقعی هم همین طور است ،ما
در بسیاری موارد با تصمیمــاتی که
می گیریم یا با مشکالتی که روبرو
می شویم ،خم می شویم ،مچالــه
می شویم ،خاک آلود می شویم و
احساس می کنیم که دیگر پشیزی
ارزش نداریم ،ولی این گونه نیست و
صرف نظر از این که چه بالیی سرمان
آمده است هرگز ارزش خود را از دست
نمی دهیم و هنوز هم برای افرادی که
دوستمان دارند ،آدم با ارزشی هستیم.
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رضا

صادقي در مصاحبه با همشهري جوان
از مهرآفرين ميگويد
قطعا بودن اس�م رض�ا صادقي در ترغيب
و جمع ش�دن آن همه جمعيت در س�الن

همايشه�اي برج ميالد تاثير به س�زايي

داش�ت .جمعيتي ک�ه درقالب کنس�رت
خيريه موسس�ه مهرافرين به ديدار يکي

ازچهرههاي محبوبش�ان آم�ده بودند .با

رضاصادقي گپ کوتاهي در مورد بازارداغ
کنسرتهاي خيريه در اين روزها زديم.
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نشاطی که در نتیجه غم دیگران حاصل شود گناه است .

انتخابتان به عنوان سفير نيکوکاري چقدر جدي
بود؟

جدي بودنش که واقعا جدي است .مطمئنا در آينده
برنامهها وکنسرتهاي خيريه بيشتري هم خواهيم
داشت.کارها و فعاليتهاي ديگري راهم پيش بيني
کرده ايم که انش��ا اهلل در آين��ده از آنها هم خبردار
خواهيد شد.
کنس�رتهاي خيريه که در ايران برگزار ميشوند
تا چه حدي به معناي واقعي کلمه »خيريه » هستند؟

البت��ه در اي��ران اي��ن قبي��ل برنامهها خيل��ي زياد
نيس��تند .ولي در مورد خيريه بودن ونبودنشان بايد
از برگزارکنندههاي آن اين سوال را بپرسيد.
خبهمينکنسرتکهشمابهعنوانخوانندهحضور
داشتيد عوايدش چقدر صرف امور خيريه ميشود؟

شناسنامه وسوابق اين موسسه واقعا درخشان است
وعوامل آن به طرزخاصي نسبت به وظايفشان دقيق
و حساس هستد.
شما ش�رايط خاصي را براي اجرا دراين برنامه
اعمال کرده بوديد؟

نه.بحثها وصحبتها يي انجام داده ايم ووقتي
حسن نيت مسئووالن اين موسسه وهمچنين
سوابق آنها را در طول فعاليتشان ديدم به اين
نتيجه رسيدم که اين بهترين فرصت است که
بتوانم قدميهر چند کوچک دراين راه بزرگ بردارم.

برتولوت برشت

ماجراهايي ميشود .اگر شناخت از موسسات خيريه
و سوابقشان درست واصولي باشد واين به يک عرف
اجتماعي تبديل ش��ود ،قطعا نگاهه��ا هم مثبت تر
ميشود .ما اگر کنسرت خيريه بر گزار ميکنيم بايد
به فعاليتها و اطالع رس��انيهاي بعد از ان هم فکر
کنيم و اين طور نباشد که فقط همان شب کنسرت
بياييم و در مورد موسس��ه و فعاليتهايش صحبت
کنيم.اينچنين فعاليتهايي بيشتر از هر چيزي نياز
به تبليغات دارد..
صحبتها و ديدگاههاي جالبي از سوي شما و در
حين اجرا خطاب به جمعيت حاضر در سالن عنوان
ش�د..ديدگاههايي که شايد تاثير گذاري عميقي را
در مردم داش�ت و به نوعي همه را به ش�رکت در
امور خيريه تحريک ميکرد؟

من اين حس را دارم که يک وسيله ام و بايد
نهايت سعي ام را براي هر چه بهتر انجام شدن اين
کار انجام دهم وبيشترين تالشم هم دعوت از مردم
براي شرکت در کارهاي خيريه هست .اصال وظيفه
يک سفير نيکوکاري همين است.
اين که بيايد و به بهترين حالتي که ميتواند
مردم و جامعه را به سمت انجام امورخيريه سوق
دهد و دعوت کند به کارهاي خير .من يک روز تمام

نشستم و به حرفها و صحبتهايي که روي صحنه
بايد ميگفتم فکر کردم .همه هم وغمم اين بود
که حرفهايم تا عمق وجود شنونده نفوذکند .تمام
سعي ام را کردم و اميدوارم موفق هم شده باشم.
ماج�راي کاله تان که جلوي س�ن گذاش�تيد تا
مردم کمکهايش�ان را درآن بريزند ،از قبل پيش
بيني شده بود يا في البداهه به ذهنتان آمد؟

نه از قبل برنامه ريزي کرده و با فرزاد حسني
هماهنگ کرده بوديم .فکر خوبي بود و حس خوبي
نسبت به آن داشتم.گفتم که دوست داشتم گيتار
به دست مثل همه نوازندههاي دوره گرد در پارکها
گيتار ميزدم تا مردم هر چه در چنته داشتند را
در کالهم ميريختند.لحظات خوبي بود .ديديد که
چقدر هم مورد توجه قرار گرفت..
برنام�ه اي ب�راي اجراهاي ديگر ه�م براي اين
موسسه داريد؟

ان شاا هلل اگر سعادتش را داشته باشيم برنامههاي
مختلفي را در نظر گرفته ايم وسعي ميکنيم به مرور
آرام جلو برويم...

در صحبت�ي ک�ه به مديريت موسس�ه داش�تيم
آنها ب�ا نهايت جس�ارت عنوان کردن�د که بعضي
خوانندهه�ا و هنرمن�دان براي اج�را و همکاري با
اين موسسه.ش�رايط سفت وسخت مالي را پيش
کش�يده ان�د و حتي در بس�ياري از اوق�ات کار به
کالهب�رداري عجيب وغريبي هم کش�يده ش�ده.
اين صحبت و اين ديدگاه در مورد همکاران ش�ما،
شخص خودتان را اذيت نميکند؟

هرکسي مسئول تصميمها وکارهاي خودش هست
و قرار نيس��ت به خاطر يک چنين تصميماتي ،همه
را ب��ه يک چوب برانند .ت��ا حد زيادي درجريان ريز
اين اتفاقات هستم ولي بهتر است دراين مورد خاص
صحبتي از طرف من انجام نشود .گفتم که هر کسي
مسئول کارهاي خودش هست.من بايد در اين مورد
تالش کنم که راه خودم را بروم ومثل ان عده خاص
نشوم .اسير ريا نباشم تا مبادا اصل ماجرا زير سئوال
ب��رود.در ي��ک کالم در مورد انها ،فق��ط بايد بگويم
متاسفم.
صحبت س�ر اين است که ان دوستان به قدري
در مورد برنامههاي خيريه بد و نادرست شنيده اند
و اي�ن ذهنيت را دارند که عوايد اينگونه برنامهها.،
درص�د نا چي�زش ص�رف ام�ور خيريه ميش�ود و
ي�ک چنين ش�رايطي را در برابر برگ�زار کنندگان
ق�رار ميدهند ت�ا حداقل خيالش�ان راحت باش�د
اين نگاه هم شايد تا حدودي درست باشد؟

البت��ه م��ن ان را تايي��د نميکنم ولي ش��ايد همين
ذهنيت نا درس��ت باعث به وجود امدن يک چنين
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اگر قصد رقابت داری ،با کسی رقابت کن که از تو برتر و سرتر باشد .

آگاسیز

در نخستين نشست مطبوعاتي مهرآفرين عنوان شد:

مهمترين رسالت مهرآفرين

ساختن بناي فكري انسان هاي نيازمند است
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اولیننشستخبریاهالیمطبوعاتفرهنگیهنریکشوربامديران
ارشد موسسه مهرآفرين و فاطمه معتمد آريا سفير نيکوکاري این
موسسه در سالن اجتماعات مهرآفرين برگزار شد.
در این نشس�ت فاطمه دانش�ور درباره چگونگي و دليل تاس�يس
مهرآفري�ن گفت :مهمترين مس�ئله براي ما س�اختن بناي فکري
انسانهاي نيازمند است و مسئله ديگر اينکه در کشور ما در مورد
کودکان و زنان بدسرپرس�ت که در معرض آس�يبهاي جدي قرار
دارن�د ،کمتر کاري صورت گرفته اس�ت .به همي�ن دليل ماموريت
موسسه توانمند سازي زنان و کودکان بد سرپرست به ويژه کودکان
کار و خياب�ان تعريف ش�د و جهت فرهنگس�ازي در اين زمينه ،از
ابتداي فعاليت موسسه واحد فرهنگي هنري تشکيل شد.
مدي�ر عامل موسس�ه نيک�وکاري مهرآفرين اف�زود :ب�ا توجه به
گستردگي دامنه مشکالت کودکان بد والدين و پيچيدگيهاي آن،
نياز به همکاري و مشارکت گسترده مردم وجود داشت و به همين

دليل بحث انتخاب سفير مهرآفرين مطرح شد و در واقع مهرآفرين
نخس�تين نهاد مردم�ي بود که اقدام به معرفي س�فير کرد .پس از
جستجو و بررسي بسيار ،خانم فاطمه معتمد آريا انتخاب شد زيرا
وي سابقه فعاليت هاي نيکوکارانه دارد و پيش از اين با خيريه هايي
همچون محک و دهش پور نيز همکاري داشتند.
دانشور در ادامه ضمن اشاره به آمار مرکز پژوهشهاي مجلس درباره
وجود پنج ميليون دانش آموز بازمانده از تحصيل ،در مورد مسئوليت
اجتماعي سازمانها گفت:اينگونه اقدامها در واقع حس مسئوليت
افراد تحصيلکرده و موفق نسبت به جامعه ايست که در آن زندگي
مي کنند و چنين فعاليت هايي در سازمانهاي کشورهاي پيشرفته
بسيار رواج دارد.
وي يکي از داليل انتخاب سفير را رساندن پيام مسئوليت اجتماعي
به آحاد مردم به خصوص قش�ر روش�نفکر جامعه دانست و درباره
اخ�ذ مجوز مل�ي مهرآفري�ن ادامه داد :اي�ن مجوز درواق�ع اجازه

بهترین وسیله برای جلب توجه دیگران ،نیکی درباره آنها است .

حض�ور و فعالي�ت بيش�تر موسس�ه در مناطق
مح�روم را صادر مي کند ک�ه در کنار گواهينامه
 NGOBENCHMARKINGکه تاييدکننده
شفافيت عملکرد موسس�ه به خصوص عملکرد
مالي اس�ت و همچنين مجوزهاي بهزيس�تي و
ني�روي انتظامي مس�ير را جه�ت فعاليت بهتر
موسسه هموار ميکند.
وي در م�ورد تف�اوت معتمدآري�ا ب�ا س�فيران
س�ازمانهاي جهاني ک�ه در ايران ني�ز فعاليت
دارند ،افزود :کار آنها نيز بسيار ارزشمند است،
اما کمکهاي سازمان ملل فقط در موارد بحراني
مانن�د بالي�اي طبيعي و غي�ره ش�امل ايرانيان
ميشود ،در صورتي که سفير منتخب مهرآفرين
ب�راي کودکان�ي که در اي�ران زندگ�ي ميکنند
خدماتميگيرد.
مديرعامل موسس�ه نيکوکاري مهرآفرين تاکيد
کرد :مهرآفرين تعداد زيادي کودکان افغاني تحت
پوشش داشته که با کمک بخش مشاوره حقوقي
مهرآفرين موفق به گرفتن شناسنامه شده اند.
در ادامه اين نشس�ت فاطمه معتم�د آريا گفت:
م�ن از حرفه خودم در جهت انج�ام وظايف امور
نيکوکاران�ه اس�تفاده مي کنم و خط مش�ترک
تمامي موسس�اتي که با آنان همکاري دارم ،زنان
و کودکان هستند .زيرا به کار بنيادي و فرهنگي
معتقدم و کار فرهنگي از کودکان آغاز مي شود و
زنان نيز حامي و مربي اصلي کودکان هستند .من
به آنچه در توان دارم مي انديش�م و فکر ميکنم
اين فعاليتها به نوعي سوبسيدي است که بابت
ش�هرتم ميپ�ردازم .هرچه ارتباط م�ن با مردم
بيشتر شود دامنه اين قبيل فعاليتهايي که انجام
مي دهم گستردهتر مي شود.
وي ادام�ه داد :ب�ا ورود هنرمن�دان و چهره هاي
شناخته شده و نهادينه شدن فرهنگ نيکوکاري
ب�ه اين عرصه موجب خواهد ش�د تا بخش�ي از
حقوق از دست رفته زنان و کودکان اين سرزمين

از ثروت هاي س�ر ريز شده و به هدر رفته تامين
شود.
همچني�ن درب�اره نح�وه شناس�ايي نيازمندان
مناطق محروم نيز مديرعامل موسسه نيکوکاري
مهرآفرين افزود :م�ا در مناطق محروم ديدهبان
داري�م ک�ه عمدتا معلم�ان و مربي�ان آموزش و
پرورش همان مناطق هس�تند.آنها ،نيازمندان را
شناس�ايي کرده ،پرونده تش�کيل ميدهند و ما
براي آنها ياور جذب ميکنيم.
همچنینرضادرستکارمدیرواحدفرهنگیهنری
مهرآفرین در مورد فعاليتهاي این موسسه مانند
انتخاب سفير و سفير ياران ،برگزاري کنسرت ها و
جشن ها ،نمايشگاه هاي نقاشي ،تجليل از بزرگان
و نيکوکاران و همچنين انتشار دو نشريه رايگان
به نامه�اي همراز براي مددجوي�ان و مهرآفرين
براي ياوران سخن گفت و از حمايت هنرمندان از
مهرآفرين قدرداني کرد.
وی گف�ت :موسس�ه مهرآفرين در تالش اس�ت
که روز به روز قوي تر از گذش�ته در جهت انجام
ماموريت خود به پيش برود .اما شايد اولين سوالي
که در ذهن همه مطرح باش�د اين اس�ت که چه
ضرورت�ي وجود دارد در کش�وري که نيکوکاري
و ام�ور خيريه معم�وال به ص�ورت پنهاني انجام
ميشود ،موسسه مهرآفرين اين موضوع را به اين
شکل در رسانه ها مطرح مي کند؟
وي ادام�ه داد :موسس�ه مهرآفري�ن در 3س�ال
گذش�ته س�عي بر آن داش�ته که به امور خيريه
صرف نپردازد و رويکردهاي دیگری را در کنار کار
خيريهپيگيريکند.
درستکار نيز اشاره کرد که مهرآفرين قصد دارد
در آينده نزديک يک نمايشگاه عکس و نقاشي از
کارهاي هنرمنداني مثل الله اسکندري که از ابتدا
ياور مهرآفرين بوده و رضا کيانيان و  ....برگزارکند.
همچنين اميدواريم با پش�تيباني مالي ش�رکت
سپهر آسيا به مديريت مهندس اکبريان که هزينه

ژاک روسو

44پرس�نل موسسه و تامين فضاهاي اداري را بر
عهده دارد و همواره اصليترين حامي فعاليتهاي
فرهنگي مهرآفرين بود ه اس�ت،فیلم سینمایی
«مهرآفرین» با همکاري مجيد مجيدي و حسن
فتحي نيز ساخته شود.
در پایان معتمد آريا از نمايندگان رسانه ها خواست
تا ب�ا توجه به اينکه مهرآفرين نيز دو نش�ريه را
منتشر ميکند ،رسانه ها نيز ياور مهرآفرين شوند
و ب�ه عضويت افتخاري مجموعه درآيند .چرا که
رسانهها بسيار بر مردم تاثير گذارند و با انجام اين
قبيل فعاليتها مسئوليت ايجاد صلح در جامعه را
برعهده داشته باشند.
وی اضافه کرد :روزي يک حلقه به حلقه انتش�ار
مهرآفري�ن اضافه ميش�ود و چه بهتر که زنجير
را در حلق�هاي پر از انرژي مثب�ت بياندازيم.ما با
اضافه کردن حلقه به مهرآفرين يا ديگر موسسات
خيريه ميتوانيم آن را گسترش دهيم.
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زندگی دریاچه ای است کم عمق ،هر آنکه بنشیند غرق می شود .

خاوندی

دنیای رویای من
من در رویای خود دنیایی را ميبینم که در آن هیچ انسانی  ،انسان دیگر را خوار نميشمارد
زمین از عشق و دوستی سرشار است

و صلح و آرامش  ،گذرگاههایش را ميآراید.

من در رویای خود دنیایی را ميبینم که در آن
همگان راه آزادی را ميشناسند
حسد جان را نميگزد

و طمع روزگار را بر ما سیاه نميکند.

من در رویای خود دنیایی را ميبینم که در آن
سیاه و سفید

از هر نژادی که باشند

زمین را با سخاوت با همدیگر تقسیم ميکنند.
هر انسانی آزاد است

شور بختی از شرم سر به زیر ميافکند

و شادی همچون مرواریدی گران قیمت
نیازهای تماميبشریت را برميآورد
چنین است دنیای رویایی من!
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لنگستون هیوز

کسی که دو روز او مساوی باشد ضرر کرده است .

حضرت محمد (ص)

دستان سخاوت ،مرهميبر درد يک خانواده
ي�ک ماه�ي ميش�ود ک�ه ب�ا مجموعه
مهرآفرين آشنا ش�ده ؛ داستان زندگي
اش را از زبان مددکار مجموعه ش�نيده
ام .باورش برايم کميس�خت اس�ت ،اما
حقيقت دارد در مهرآفرين کمتر خانواده
اي پيدا ميش�ود که م�رد خانواده ،زن
و ک�ودکان خ�ود را ره�ا نکرده باش�د!
اما ولي اهلل ن�ه تنها خانواده اش را ترک
نکرده که حتي تمام زمان خود را صرف
پرستاري از همسر بيمارش نموده است.
بغض س�نگيني راه گلويش را بسته ،هر
چند دقيقه يکبار مهلت�ي ميخواهد تا
نفسي تازه کند.
    خودم  36س��اله هس��تم و اکرم ( زنم ) 33ساله ،سه تا بچه داريم تا سال گذشته راحت
و ب��ي دغدغه با هم زندگي ميکرديم که يکباره
نميدون��م اين بيم��ار ي از کجا س��ر و کله اش
پيدا ش��د که زنم رو از پا انداخ��ت ،هزار تا دکتر
بردم��ش اما حرف همه يکي بود ،اکرم س��رطان
سينه داشت !!! .خدا ميدونه که چقدر نذر و نياز
کرديم ،مادر پيرش چقدر به درگاه خدا دعا کرد
و خواست که به اين سه تا بچه رحم کنه اما انگار
اين تازه اول داستان بود.
بي صدا اشک ميريزد ،اين اولين باري است
ک��ه در تم��ام طول زندگي  27س��اله ام گريه ي
مردي را به خاطر مش��کالت زندگي اش ميبينم.
به س��ختي بغض خود را فرو ميب��رم ،بايد به او
اميد ده��م اين اولين وظيفه ي من اس��ت ،بايد
آرام��ش کن��م « ،خداوند پ��اداش کار بزرگت را
ب��ه ت��و خواهد داد ،چ��ه اکرم بمان��د و چه برود
ت��و کار بزرگ��ي انج��ام دادي » .آرام ميش��ود و
لبخن��د ک��م رنگي گوش��ه ي لبش مينش��يند.
    اکرم توي بيمارستان فيروز آبادي عمل شد،و دورههاي ش��يميدرماني آغاز ش��د .همزمان با
شيميدرماني راديو تراپي هم تجويز شد.
متخص��ص راديو تراپي با يک اش��تباه باعث
ش��کل گيري ي��ک زخم کوچ��ک عفوني داخلي
ميش��ود و يکباره زخم ب��زرگ عفوني در ناحيه
ي لگن اک��رم به وجود ميآيد ب��ه همين دليل
شيميدرماني وي به مدت  4-5ماه قطع ميشود
و سرطان به سرعت در کل بدن وي پخش شد.
    زخم بس��ترش را در بيمارستان شهدايهفت��م تي��ر عم��ل کرديم ،بهتر ش��د ام��ا خوب
نش��د ،در ح��ال حاض��ر در خان��ه از وي مراقبت
ميکن��م ه��ر س��ه روز يکب��ار  20/ 000تومان

هزينه ي پانس��مانش ميش��ود که خدا ميداند
با هزار س��ختي و ب��د بختي تهي��ه اش ميکنم.
س��ر طان اس��تخوانهاي اک��رم را درگير کرده و
مش��کالت زيادي را براي وي و خان��واده اش به
وجود آورده ،ولي اهلل ميگويد:
 10    ماه است که زمين گير است و حتيقادر به انجام کارهاي شخصي اش نيز نميباشد،
چند بار در حين جابجائي چندين نقطه از بدنش
( کتف ،زانوي پاي چپ و دست) شکسته است،
ام��ا درمان��ي ندارد به ج��ز اس��تفاده از داروهاي
گ��ران قيمتي که ديگر ت��وان خريدش را ندارم و
تا به امروز نيز 17-18ميليون مقروض ش��ده ام.
اکرم براي تسکين دردهاي طاقت فرسايش چاره
اي��ي جز خوردن داروي زولدا (  )xelodaکه آن
هم تمام سيستم گوارشش را بر هم ميزند ندارد.
    هر  14روز بايد داروهايش را بخرم312/000.تومان هزينه ي زولدا ميش��ود و 18/200تومان
ه��م هزينه ي دارويي که باي��د هر  14روز يکبار
براي تعادل سيستم گوارشش تهيه کنم ميشود.
پزش��کان سال گذش��ته اکرم را جواب کرده
بودن��د و اعالم کردن��د که وي تا ي��ک ماه ديگر
بيش��تر زنده نميماند اما ،تا کنون زنده اس��ت و
نفس ميکش��د .ش��ايد براي زنده ماندش نتوان
کاري کرد که صد البته معتقديم مرگ و زندگي
تمام بن��دگان در دس��ت قادر متعال اس��ت ،اما
ميت��وان با کمک به موقع از درد و رنج جانکاهي
که تحمل ميکند کاست.
 21ش��هريور است در دفتر کار خود مشغول
نوش��تن زندگ��ي نامهي ول��ي اهلل و خانواده اش
هستم ؛ تا شايد بتوان با قرار دادن آن در وب گاه
موسسه از فرشتگاني در هيئت ياور براي تسهيل
درد اين خانواده ي دردمند کمک خواست به آن
اميد که درخواستمان بي پاسخ نماند.
در همين حال و هوا هس��تم که تلفن اتاقم
زنگ ميخورد ،خواهرم اس��ت(فاطمه دانشور) ،از
خيري با ن��ام آقاي مختاري��ان ميگويد ،نامش
را نش��نيده ام ،چندين بار با ش��مارهي همراهش

تماس ميگيرم ،کسي پاسخ گو نيست !! احتماالً
بايد از آن دس��ته آدمهاي پر مشغلهايي باشد که
شمارههاي ناش��ناس را پاسخ نميگويند .با آقاي
ذاک��ري ( نمايندهي مهرآفري��ن در بندر عباس)
تماس ميگيرم هماهنگيهاي بعدي را با ايش��ان
انجام ميدهم.س��اعت  2بعد از ظهر است مجدد
با آق��اي مختاريان تماس ميگي��رم ،صداي مرد
جواني اس��ت ،از کار بزرگي ک��ه ميخواهد انجام
دهد ميگويد« :دو هزار دست لباس را ميخواهم
به مهرآفري��ن اهدا کنم ،برايتان از بندر به تهران
ارس��ال ميکنم»هنوز متعجبم که باز ميگويد« :
ب��راي جهيزيه ي عروسهايتان وس��ايل چوبي (
تخت ،مبل و ) ..تهيه ميکنم و به تهران ميفرستم»
تش��کر ميکنم هرچن��د زبانم قاصر اس��ت .چند
س��اعتي بعد مجدد با ايش��ان تم��اس ميگيرم،
تماي��ل دارند به تعدادي از خانوادهها کمک کند،
از ايش��ان در خواس��ت ميکنم مش��خصات خود
را براي تکمي��ل فرم مخصوص ارائ��ه نمايند ،به
ش��دت متعجب ميشوم وقتي س��ال تولدشان را
ميشنوم !!1361،يعني  28سال ،چه دل بزرگي
دارد اي��ن م��رد جوان ،چه دس��تان س��خاوتمند
و بخش��ندهاي ...چ��ه ميتوان��م بگوي��م جز آن
ک��ه خداوند گف��ت « از اموالتان آش��کارا و نهان
انف��اق کنيد ک��ه خداوند چندين براب��ر آن را باز
پس خواه��دداد و وعدهي خداوند حق اس��ت »
مهرآفري��ن را وکي��ل خ��ور ق��رار ميدهن��د تا
خانوادهه��اي نيازمند را به ايش��ان معرفي کند تا
ب��ه قول خودش وظيفهي انس��اني اش ر به جاي
آورد ،ط��ي يک نامه مش��خصات ميالد و ولي اهلل
را برايش��ان ارس��ال ميکنم و ايش��ان بيدرنگ
ميپذيرند ت��ا از اين دو خان��واده حمايت کنند،
لحظههاي دل انگيز اذان اس��ت وقتي که تماس
ميگيرد و ش��يرينترين خبر اي��ن يک ماه اخير
را ميدهد .و البته اين آخر ماجرا نيس��ت ايشان
ميپذيرند حمايت از سه خانوادهي ديگر راهم بر
عهده بگيرند.
خداوند مهرآفرين نگهدارشان باد.
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به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید  ،یک شمع روشن کنید.

غزال كوچك مهرآفرين
آرزوهاي بزرگ دارد

اول از هم�ه م�ا باي�د ش�ما دخت�ر خ�وب را
بشناسيم،لطفا خودت را كامل معرفي كن.
من غزاله شمس عليزاده هستم.
غزال�ه چند س�الته و در چ�ه مقطعي تحصيل
مي كني؟
 13س��ال دارم و در كالس دوم راهنمايي مشغول
به تحصيلم.
چه اسم قشنگي!غزاله جان! مسئول آموزش
مهرآفري�ن از تو ب�ه عنوان يك�ي از بهترين
دانش آموزان مهرآفرين ياد كرده اس�ت،اول
از همه اينكه چگونه مهرآفريني شدي؟
من از س��ال  86از طريق يكي از آش��نايان با اين
مؤسسه آشنا ش��دم و تصميم گرفتم كه با كمك
مهرآفرين و حمايتهايي كه مهرآفرين از بچهها در
زمينههاي مختلف آموزشي،تحصيلي و ...مي كند
در درس خواندن و تحصيل به پيشرفت برسم.
مهرآفري�ن تا به حال چه كمكهايي به ش�ما
كرده است؟
از طريق مهرآفرين و با كمكهاي خانم س��ليماني
توانس��تم امس��ال يكي از برگزيدگان بورسيه قلم
چي بشوم.
غزال�ه با توجه به مش�كالتي ك�ه در خانواده
داري رم�ز موفقي�ت خ�ود را در چ�ه م�ي
داني؟(غزال�ه پ�دري معتاد دارد ك�ه در حال
حاضر با ازدواج مجدد در كنار آنها نيست!)
اول از هم��ه توكل ب��ه خدا،و بعد ه��م كمكهاي
مادرم كه هميش��ه در كنار من بوده و مهرآفرين
كه هميشه در لحظات سخت در كنار من بوده.
غزاله براي آينده خود برنامه خاصي داري؟
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کنفسیوس

مهدي امسال قبول شد
بله و هميشه به هدفم فكر مي كنم .براي رسيدن
به آن برنامه ريزي مي كنم تا به آن دست بيابم.
به ما مي گويي كه هدفت در زندگي چيست؟
دوس��ت دارم ج��راح مغ��ز و اعص��اب بش��وم.
خيل��ي ه��م در م��ورد آن مطالع��ه ك��رده ام
آفري�ن! از مطالعه كردن گفت�ي ،چه كارهاي
جانبي در كنار تحصيل انجام مي دهي؟
من دركالس��هاي ف��وق برنامه زبان كه مؤسس��ه
مهرآفرين هزينه آن را پرداخت مي كند،ش��ركت
مي كنم،به نقاشي كردن هم عالقه زيادي دارم.
غزال�ه با اميد و مهرآفري�ن براي ما جمله اي
مي سازي؟
اگر اميد نباش��د زندگي معني ندارد و مهرآفرين
تنها اميد بچههاست.
ي�ك بيت ش�عر ك�ه ميش�ه در خل�وت آن را
زمزمه مي كني براي ما بخوان؟
در نا اميدي بس��ي اميد اس��ت،پايان ش��ب سيه
سفيد است.
غزاله حرف آخر؟
مطمئن باش��يد اگر من بزرگ شوم يك آدم مفيد
براي جامعه خواهم شد.
حتم��ا همين طور اس��ت .منتظر رس��يدن روزي
هس��تيم كه با ش��ما در لباس زيباي پزش��كي به
عن��وان يكي از ي��اوران مهرآفرين ي��ك مصاحبه
ديگر داشته باشيم.
ممنونم.
مهدی وقتی وارد اتاقی شد که قرار بود آنجا با هم
صحب��ت کنیم خیس عرق بود ....خانم س��لیمانی
برای ما توضیح داد که مهدی بسیار خجالتی است
و ترس بس��یار زیادی از مواجه ش��دن با وضعیت

های جدید دارد .خانم س��لیمانی از وضعیت قبلی
مهدی گفت و اینکه تالش��های بسیار زیادی برای
بهبود مهدی صورت گرفته ...مهدی دچار بیماری
کمب��ود توجه و تمرکز اس��ت و تاکن��ون در کنار
مشاوره های تحصیلی از مشاوره های روانشناسی
مهرآفرین نیز استفاده کرده است.
•آقا مه�دی خودت را ب�رای خواننده های ما
معرفی می کنی؟
مهدی ش��رفی هستم و در کالس دوم راهنمایی
درس می خوانم.
•چند وقت اس�ت ک�ه از کالس ه�ا و برنامه
های مهرآفرین استفاده می کنی؟
االن حدود  2سال است که از کالس های تقویتی
ریاضی ،زبان و عربی مهرآفرین استفاده می کنم.
در کنار این کالس ها ،خانم ثقفی هم برایم جلسه
مشاوره برگزار کرده است.
•شرکت در این کالس ها چه تاثیری بر روی
درس خواندنت داشته است؟
به دلیل مش��کل کمب��ود تمرکزی که دارم س��ر
کالس درس مدرس��ه خیلی متوج��ه درس نمی
شدم و به خاطر همین همیشه از بقیه همکالسی
های��م از نظر درس��ی عقب تر بودم .ب��ا راهنمایی
ه��ای خانم ثقفی و نیز کم��ک معلمان خصوصی
که مهرآفرین برایم گرفت فرصت بیش��تری برای
درس خواندن و فهمیدن درس هایم پیدا کردم و
توانستم امسال در امتحانات پایان سال تحصیلی
قبول شوم.
•ی�ک جمله با مهرآفرین و امی�د برای ما می
سازی؟
مهرآفرین امید همه بچه هاست.

بردن همه چیز نیست ؛ ا ّما تالش برای بردن چرا .

لومباردی

مي خواهم
مهرآفرين
تنهايم نگذارد
* لطفا خودت را معرفي كن.
طاهره ش��مس عليزاده هس��تم متولد س��ال
 1369در حال حاضر در مقطع سوم دبيرستان
در حال تحصيل مي باشم.
* مشاور ،مش�كل شما را ترك تحصيل
در مقطعي از تحصيل عنوان كردند؛علت
اين كار چه بود؟
بيم��اري پدرم عل��ت اصلي ب��ود .هزينه هاي
س��نگين درمان پدرم فش��ارهاي زيادي را به
خان��واده وارد كرد و من ب��راي اينكه باري از
روي دوش خان��واده در كم ك��ردن هزينه ها
بردارم،ت��رك تحصيل كردم .البت��ه اين كار را
از س��ر اجبار انجام دادم  .من معدلم در س��ال
اول دبيرستان و قبل از ترك تحصيل  19بود.
* با مؤسس�ه مهرافرين چگونه آش�نا
شديد؟
از طريق يكي از آشنايان كه آدرس مؤسسه را
به مادرم دادند و ايشان براي پيگيري كارهاي
بيماري پدرم و گرفتن وام به موسسه مراجعه
كردند.
* مشكالت ش�ما با مراجعه به موسسه
حل شد؟
بل��ه خدا را ش��كر  .در ابت��دا  2ميليون تومان
در اختيار ما قرار دادند و با مش��خص ش��دن
وضعيت پدرم كه سائيدگي شديد لگن داشتند
تمام هزينه هاي درمان پدرم توس��ط مؤسسه

پرداخت ش��د و با اي��ن كار وضعيت خانواده به
كلي تغيير كرد.
* طاهره االن تو در مقطع سوم دبيرستان
به صورت غير حضوري مشغول تحصيل
هس�تي .چه ش�د كه دوب�اره گام در راه
تحصيل علم و دانش گذاشتي؟
بعد از آش��نا شدن با مؤسسه مهرآفرين و خانم
س��ليماني مس��ئول بخش آموزش ،صحبتهاي
ايش��ان تاثي��ر بس��يار زي��ادي را ب��ر روي من
گذاش��ت .حتي مي توانم بگويم كه تنها كسي
كه سخنانش باعث شد كه به تحصيل بازگردم
خانم س��ليماني ب��ود .دوم اينك��ه هزينه هاي
تحصيل من در موسسه غير حضوري كه گران
هم هست توسط موسسه پرداخت مي شود .
(در اينج��ا خانم س��ليماني ك��ه در اين گفتگو
همراه ما بود از اخالق خوب طاهره تعريف كرد
و او را دختر با اخالق مهرآفرين ناميد )
*طاهره آيا از ديگر خدمات موسسه هم
استفاده مي كني؟
بله  .من به علت عالقه اي كه به كارهاي هنري
دارم در كنار كالس��هاي فوق برنامه ،در برنامه
هاي هنري موس��ه نظير عروسك سازي،پارچه
بافي،س��اخت وس��ايل هنري با م��واد بازيافتي
شركت مي كنم كه در تقويت روحيه من تاثير
بسيار زيادي گذاشته است.

* طاه�ره در آينده دوس�ت داري كه چه
رشته دانش�گاهي را براي ادامه تحصيل
خ�ود انتخ�اب كن�ي و وارد چ�ه ش�غلي
شوي؟
به عل��ت اينكه مدتي پدرم بيم��ار بود،تصميم
گرفتم كه يك پرس��تار صبور و با حوصله شوم
 .البت��ه از كودكي به اي��ن كار عالقمند بودم و
حتي در مش��اوره اي كه با دكتر مكي داش��تم
،مش��اور بدون اينكه از من بپرسد به من گفت
كه به اين شغل عالقمندم.
* طاه�ره ب�ا امي�د و مهرآفري�ن
ب�راي م�ا جمل�ه اي م�ي س�ازي؟
انس��ان با اميد زنده اس��ت و مهرآفرين بهترين
اميد دانش آموزان و خانواده هايشان است.
* اگ�ر بخواه�ي ي�ك درخواس�ت از
مهرآفرين داشته باشي چه مي خواهي؟
من با كمك مهرآفرين و خانم سليماني بود كه
توانس��تم دوباره هدف و انگيزه اي براي زندگي
پيدا كنم .
از آنها مي خواهم كه اگر به هر دليلي مشكلي
در ادام��ه راه من به وجود آمد مثل همين االن
پشتوانه ام باش��د و من را تنها نگذارد .در واقع
مي خواهم روي كمك مهرآفرين حس��اب كنم
.اميد من بعد از خدا به مهرآفرين است.
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افتادن در گل و الی ننگ نیست .ننگ در این است که آنجا بمانی.

مثل آلمانی

بشناسيد
شويد
ح  -م (روستاي خنادره از توابع خرم آباد)

سه تابچه يتيم دارم و به سختي دارم
اموراتشون رو ميگذرونم ،بچه ي سومم
رو باردار بودم كه خبر رسيد شوهرم شب
توجاده تصادف كرده و جا در جا مرده ،تو
يه روستاي دور افتاده توي يه اتاق كاهگلي
نمور جوري زندگي ميكنيم كه هر لحظه
منتظر فرو ريختن آوار روي سرمونيم ،اينجا
روستاست به خودي خود هيچ امكاناتي نداره
توي اين اوضاع اونايي هم كه وضع مالي
بدي دارند ديگه معلومه چه حال و احوالي
دارند.دو تا پسر اولم  14و  15ساله هستند
طفليها چون پول ندارم هزينه كرايه ماشين
شون بدم زمستون و تابستون  10كيلومتر
پياده ميرن تا روستاي بعدي برن مدرسه،
به كمك احتياج دارم تنهام نذاريد.
ز -ز (روستاي لوزدر از توابع خرم آباد)
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دو ماهه كه طالق گرفتم ،انقدر كتكم زد
و تو گرما و سرما با يه بچه ي عليل از خونه
بيرونم كرد كه ديگه طاقتم طاق شد و رفتم
دنبال طالق ،اما از خدا پنهون نيست از شما

چه پنهون حاال پشيمون شدم! پسرم فلجه
در ماه  50000تومن هزينه ي داروهاشه كه
من اط ً
ال نميدونم بايد از كجا بيارم بدم،
توي روستا هزينه اجاره زياد نيست اما من
همون  60000تومن رو هم ندارم ماهيانه
بدم ،اون از خدا بي خبرم كه وقتي از هم
جدا شديم يه چوب كبريت هم نذاشت از
خونه بيارم ،اگه براي من كاري نميكنيد
شما را به خدا پسرم و تنها نذاريد كه توي
اين دوماه به خاطر نخوردن داروهاش خيلي
زجر كشيده.
م -س (آق بالغ سادات از توابع خرم آباد)

شماها كه توي شهر زندگي ميكنين
هيچ وقت از اوضاع روستاييها خبردار
نميشيد ،نميد ونم قصه ي پر درد زندگي
مو از كجا شروع كنم ،تا  5ابتدايي بيشتر
درس نخوندم كه ديگه خانواده ام به خاطر
نبود مدرسه راهنمايي توي روستا اجازه
ادامه تحصيل به من ندادند ،از  10سالگي
رفتم چوپوني!!  13-14بود كه همه هي
گفتن شوهر كن شوهر كن .اما توي روستا

همه پسرا ميرفتن براي كار شهر و همون جا
موندگارميشدن چشم باز كردم ديدم 40
ساله شدم و سر سفره ي عقد يه پيرمرد
 70ساله ي زن مرده نشستم.خدا ميدونه
كه اص ً
ال راضي نبودم به ا صرار برادرهام اين
كارو كردم ،قريب اله (شوهرم ) پير و از كار
افتاده است ،ديابت كليههاشو از كارانداخته،
بيماري قلبي هم از يه طرف ديگه بي چاره
مون كرده ،راحت بگم پول براي خورد و
خوراك نداريم ،براي دوا و درمون نداريم،
براي سقف روي سرمون نداريم ،تو رو به خدا
به مني كه هيچ خيري از اين زندگي چهل
ساله نديدم و اميدم بعد از خدا به شماست
كمك كنيد.
ك-ر (ده حسين از از توابع خرم آباد)

راست گفته هر كي گفته هر چي سنگه
مال پاي لنگه! شوهر بيچاره ام  36سالشه
از يكسال پيش آروم ،آروم سوي چشاش
كم شد تا جايي كه كور شد ،طفلكي انقدر
غصه خوردو ريخت تو خودش كه يه دفعه تو
روز روشن وسط حياط افتاد و سكته مغزي

خوشبختی یعنی هماهنگی با حوادث روزگار .

كرد ،چشش كم بود يه پا و يه دستش هم
اضافه شد ،آي خدا چقدر گريه كرديم به
بخت بدخودمون لعنت فرستاديم اما مگه آه
و ناله براي من اين دو تا بچه معصوم و بي
گناه نون و آب ميشه! نميدونم چه بايد
بكنم ،شوهرم عالجي نداره ،اما اين بچهها
بايد برن مدرسه ،بايد شكماشون سير باشه،
اما االن گرسنه و لختند در كنار بچههاتون
به بچههاي منم كمك كنيد.
س-

ع (هندودر از توابع اراك)

 20ساله ام اما هر كي نگاهم ميكنه
فكر ميكنه حداقل  31-2سالمه 10ساله
بودم كه پدرم فوت كرد ،مادرم هم از اون به
بعد شروع كرد تو خونههاي مردم كار كردن،
كه چه كار كردني؟ اينجا روستاست و مردم
براي اين چيزا زياد پول نميدن ،از صبح كار
ميكرد تا شب هر كاري كه فكرشو بكنيد،
براي براي چقدر؟  5000تومن! جمع اين
پول در ماه حتي كفاف شكم ما رو نميداد
ولي از هيچي بهتر بود! خوشا به همون روزا
كه مادرم زنده بود االن  2ماهه كه به خاطر
هپاتيت فوت شده ،دو تا برادر معتاد دارم كه
خدا ميدونه آرزو ميكردم كه اي كاش اونا
جاي مادرم ميمردن! از صبح تا شب خونه
ان تن منم از صبح تا شب از حضور اونا مثل
بيد ميلرزه! زندگيمو از دست رفته ميبينم
و هيچ اميدي جز خدا ندارم.اول خدا بعدم
شما!
س-

خ (حاجي بيك از توابع خرم آباد)

زناي هم سن و سال من االن بايد به فكر
بازنشستگي و استراحت باشن ،ولي من بايد
هرروزتو اين فكر باشم كه بعد از من كي از
اين بچه ي بي پدر افليج نگ داري ميكنه،
االن  59سالمه پير و خسته ام هر چي پس
انداز داشتيم خرج شوهر خدابيامرزم كردم
كه اونم چهار سال پيش بعد از كلي دوا و
درمون ،از مرض سرطان مرد .بماند كه كلي
هم قرض باال آورديم ،من موندم اين بچه
ي عليل ،معصومه از وقتي به دنيا امد فلج
بود نميتونست هيچ حركتي كنه ،خودم
ازش نگداري ميكنم ،اما هزينههاش خيلي
باالست ،از يه طرف طلبكارها فشار مييارن
از يه طرف هزيه داروهاي دخترم هم كه

فلوبر

حاال دندونهاش هم عفونت كرده از يه طرف
ديگه .توي اين شرايط به كمك احتياج دارم،
من و با اين دختر تنها نذارين.
ن  -آ (كتيج از توابع سيستان و بلوچستان)

شوهرم بيمار و از كار افتاده است ،فقط
انقدري توان داره كه لنگ لنگون خودشو اين
ور و ان ور بكشه ،توان كار كردن نداره كه
اگر هم داشت كاري براي انجام دادن توي
اين روستاي دور افتاده نيست .نميدونم تا
حاال اسم كپر نشينها رو شنيديد يا نه ولي
خانواده ي من كپرنشينن ،يعني با برگ و
تنه ي درخت خرما براي خودمون يه چيزي
شبيه آلونك ساختيم و با شش تا بچه ي قد
و نيم قد زندگي ميكنيم.خدا ميدونه وقتي
پائيز و زمستون از راه ميرسه چه وحشتي
از سوز و سرما به تن ما ميافته ،كسي بعه
ما رسيدگي نميكنه ،شما به ما كمك كنيد.
ر-

ب (كتيج از توابع سيستان و بلوچستان)

توي اين روستا براي مردها كاري
وجود نداره ،پدر و برادر من هم از اين قائده
مستثني نيستند ،نميخوام جوري بگم كه
انگار دارم بهشون حق ميدم ،اما اين واقعيت
تلخ زندگي ما بلوچهاست ،مادرم خيري از
زندگيش نديد شوهرش (پدرم) معتاد بود و
هست ،دلش به اين يه دونه پسرش خوش
بود كه اونم خوب جانشيني براي پدره.من و
سه تا خواهرهاي ديگم و مادر پيرم تو شرايط
بدي زندگي ميكنيم خواهش ميكنم به ما
چهار نفر كمك كنيد.
د -ب (كتيج از توابع سيستان و بلوچستان)

شيش تا بچه ي قدو نيم قد يتيم دارم
كه به سختي اموراتشون و ميگذرونن،
شوهرم چند ساله كه به رحمت خدا رفته
و هيچ چيز از خودش به جا نگذاشته ،توي
كپر زندگي ميكنيم ،كپري كه حتي ديوار
هم نداره! از االن كه تازه اول پائيزه غصه ي
زمستون منو گرفته كه توي اين سرما چه
جوري اين بچهها رو پناه بدم ،خدا ميدونه
كه چه شبها از زور شرمندگي اين بچهها تا
خروس خون صبح چشم به آسمون دوختم
و گريه كردم،از خدا كمك ميخوام كه به
دادمون برسه ،اما بعد از خدا چشم ما هفت

نفر به ياري شماست.
ن  -آ (كتيج از توابع سيستان و بلوچستان)

تو ماه رمضون چشم اين سه تا بچه ي
يتيم من به در خشك شد تا شايد يكي از
همسايهها بياد و ببردشون سريالهاي ماه
رمضون و از تلويزيون شون ببينن! وقتي
شوهرم مرد كلي قرض برامون گذاشت و
چون نداشتم كه بدم طلبكارها وسايل خون
رو جاش بردن ،اين بچهها از وقتي پدرشون
مرده يه روز خوش نديدين ،نه فكر كنين برا
تلويزيونا ،نه ،تو خونه ي ما حتي حمام و
دستشويي هم نيست ،اين طفليها دو هفته
يه بار ميرن خونه ي همسايهها حموم ،اونم
با كلي خجالت و شرمندگي آخه دخترام
االن ديگه 15 – 16سالشونه ،دستشويي
رفتنشونم شده روزي دوبار ،از ترس مريض
شدن اين بچهها روز و شب ندارم .خورد و
خوراك بماند كه «خاك پولو» قوت قالب
ماست .خدا شرمنده ي بچههاتون نكنه،
كمكم كنيد از اين شرمندگي بيام بيرون.
ف-

ف (ساكن سيرجان )

دو سال و نيم كه عقد كرده ام ،خسته
شدم از بس زخم زبون فاميل شوهر رو
شنيدم ،خوب البته اونا هم يه جورايي حق
دارن پسرشون زن گرفته كه سامون بگيره
نه اينجوري آالخون واال خون و بالتكليف.
جهيزيه من لنگ يه قالي ،اجاق گاز و يه
يخچاله ،يه خواهر و يه برادر كوچك تر از
خودم هم دارم كه اونا هم به خاطر مشكالت
زياد خيلي پرخاشگر شدن و رفتارهاي تندي
از خودشون نشون ميدن .بردمشون دكتر
گفت بايد هفته اي يكبار بياريشون اما از
كجا ويزيت  10هزار تومني شو ميدادم،
مادرم هم مريضه و بايد عمل بشه هزينه
ي عملش  600هزار تومنه كه اون نداريم
بديم ،مادرم درد ميكشه و ما نگاه ميكنيم
ازش خجالت ميكشم بگم منو زودتر راهي
خونه ي بخت كن ميدونم كه نداره  ...پدري
هم باال سرمون نيست كه الاقل اون كاري
برامون بكنه نه اين كه فوت شده باشه ،اما
اي كاش نبود الاقل كتك نميخورديم،....
شماهايي كه اين نامه رو ميخونيد اگر
ميتونيد به ما كمك كنيد.
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داشتن پشتکار  ،تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.

سارنف

صبح پاهاشو ميماله و ناله ميكنه خواب به
چشم ندارم ،روي اينم ندارم كه بلند شم و
كمكش كنم ،خدا از دلم خبر داره كه چقدر
شرمنده و خجالت زده ي اين زن زحمت
كشم .يه عمر كارگري كردم و شكم زن و
بچه رو سير نگه داشتم اما حاال كه پيرو ناتوان
شدم و احتياج به كمك دارم بچهها فراموشم
كردن .اگر ميتونيد الاقل شما كمك كنيد تا
اين دم آخر يه كمك راحت تر زندگي كنيم.
ع -ر (ساكن بندر عباس)

ز  -خ ( ساكن سيرجان )

من و داداشم با هزار سختي و مشقت
تونستيم درس بخونيم و بريم دانشگاه،
دانشگاه كرمان قبول شديم اما نه پول خوابگاه
داريم نه پول كرايه ي ماشين ...از وقتي يادم
ميياد بابام اعتياد داشت از همون موقع من
و حسين به هم قول داديم درس بخونيم و
براي خودمون كسي بشيم تا شايد كمياز
زحمتهاي مادرمون و با كار كردن و درس
خوندن جبران كنيم ،هر جا براي كار ميريم
تا ميشنون دانشجو هستيم قبول نميكنن!
باز خيلي نارحت خودمن نيستيم باالخره شب
و يه جوري صبح ميكنيم اما مادر احتياج
به سمعك داره گوشاش نميشنوه ،خونمون
هم مخروبه است و احتياج به تعمير داره دلم
به حال چهار تا خواهر ام ميسوزه كه حتي
روشون نميشه بزارن خواستگارا از در بيان
تو...
به مادر پير و خواهرهاي بي پناهم كمك
كنيد تا من و برادرم درسمون تموم شه
خودمون كار ميكنيم خرجشون و ميديم...
ف-م( ساكن سيرجان )
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شوهرم تو جاده تصادف و كرد و مرد،
من موندم و صغري ،رضا و جواد ،صغري
االن سه ساله كه عقد كرده مونده ،نميتونم
راهيش كنم بره سر خونه زندگيش به خاطر

چهار تيكه اثاثيه عروس ،رضا افسردگي شديد
داره بايد تو بيمارستان كرمان بستري بشه
ولي از كجا بيارم ،به خدا دلم خونه جيگر
گوشم سالم بود وقتي به دنيا امد اما االن
يه گوشه ميشينه و كز ميكنه و منم هيچ
پولي ندارم كه درمانش كنم .بايد مادر و پدر
باشيدو بفهميد چي ميگم ،آتيش ميگيرم
وقتي صداي گريه ي دخترمو شبا از زير پتو
ميشنوم ،ميدونم خسته شده ميدوتنم چي
ميخواد اما روم سياهه كاري نميتونم بكنم،
جواد هم كه دائم با كفش و لباس پاره ميره
مدرسه ،مادرشون بميره ديگه نميدونم چكار
كنم .خدا سايه تون و از سر بچههاتون كمك
نكنه ،سايه اي باشيد باال سر يتيمهاي من.
ر -ا

(ساكن سيرجان)

خيلي وقته من و زنم به انتظار مرگ
نشستيم اما انگار ازرائيل هم ما رو فراموش
كرده ،شيش تا پسر بزرگ كردم كه بشن
عصاي دستم نشدن ،بماند ....پير و از كار
افتاده شديم ،هيچ چيز و هيچ كسي رو
نداريم ،حتي تا خونه ي سالمندان هم راضي
شديم بريم ولي ازمون پول خواستن آخه از
كجا؟ االن با اين پادرد و استخون درد ي كه
من و زنم داريم يعني جاي ما بايد تو كپر
باشه؟ شرمنده ي زنمم ،از خدا طلب مرگم و
كردم اما اونم نميشه! شبا از صداي زنم كه تا

خدا از شوهرم نگذره كه تا وقتي سالم
بودم خوب بود اما به محض اين كه تصادف
كردم و افتادم يه گوشه منو با يه دختر بچه
ول كرد  ،غيابي طالقم داد و رفت ،من موندم
و دخترم كه االن خونه ي مادرم سر بارش
شديم ،توان كار ندارم ،مادرم هم پير و از كار
افتاده است ،خدا ميدونه تو خرج درس و
مدرسه ي اين بچه موندم ،نميدونم كجا برم
و از ي كمك بخوام ،خدا ياور بي ياوراست،
ميدونم .اينم ميدونم كه وسيلههاي خدا
شما هستيد ،كمكم كنيد.
ب -چ (كوي دو هزار بندر عباس)

شوهرم معتاد و بيكاره ،تو منطقه دو
هزار تو بدترين شرايط دارم زندگي ميكنم،
منظورم از بدترين شرايط نداشتن حتي حمام
و دستشويي تو خونه است .خودم مريض و
ناتوانم  ،قند خونم باالست و بيماري پوستي
دارم و نميتونم زير آفتاب باشم ،به زحمت
هزينه ي انسولينم رو از در و همسايه جور
ميكنم .خوردو خوراك هم بماند كه بيشتر
روزا ته مونده ي غذاي همسايهها ست .از
روي همسايهها خجالت زده ام ،ديگه روم
نميشه برم در خونههاشون ،كمكم كنيد.
م-

ز (كوي دو هزار بندر عباس)

آدم بدبخت ،بدبخت به دنيا ميياد و
بدخت هم زندگي ميكنه و آخرش هم
ميميره ،يه كارگر ساده ام كه به سختي تو
حاسيه ي شهر بندر زندگي ميكنم 5 ،سال
زنم از كمر به پائين فلج شده ،يه دكتر بي
كفايت با زدن يه آمپول تو جاي نادرست
موقع فارق شدن زنم فلجش كرد و انداخت
رو دستم ،ازش پرستاري ميكنم از بچه نگه
داري ميكنم ،دلم نميياد رهاش كنم برم
دنبال زندگيم باالخره وقتي امد خونه ي من

عاقل آنچه را که می داند  ،نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید  ،می داند.

اين شكلي نبود ،اما ديگه منم بريدم ،زندگي
خرج داره ،زنم دوا درمون ميخواد منم كه
دستم به نگه داري اين زن و بچه بنده ،نه
اين كه كار نكنم اما پولي كه در مييارم خرج
داروهاي زنم هم نميشه! اگر در توانتون به
زن و بچه ي من كمك كنيد.
م -ك (بردسير كرمان )

بابام تو زندون مرد ،به جرم قاچاق 20
سال براش بريدن و همون تو هم مرد.مادرم
موند و ما هفت تا بچه ي قد و نيم قد ،مجبور
شدم سال آخر دبيرستان ترك تحصيل كنم،
نه پولي داشتيم ونه حوصله ايي ،مادر بيچاره
ام تا ساعت  12شب تو پيتزا فروشي براي 80
هزار تومن كار ميكنه  ،جايي كه ما تو ش
زندگي ميكنيم هيچ شباهتي به خونه نداره،

 8نفريم و كسي خونه اش رو با اين پول كم
اجاره نميده.
دو تا از برادرهام دو ماه پيش تصادف
كردند و هردو يكماه تو بيمارستان بستري
بودن هزينه ي بيمارستان ونتونستيم تصويه
كنيم و شناسنامههاشون رو گرو نگه داشتن
تا ببينيم از كجا ميشه قرض كرد و هزينهها
رو پرداخت كرد .خواهر و برادرها ي ديگم با
يه حال نذار امسال رفت مدرسه ،نه كيفي ،نه
كفشي ،نه لباسي ...زمستون اينجا هم خيلي
سرده از االن تو فكر كاپشنشون هستم ،تو رو
خدا اگر ميتونيد كمكمون كنيد.

ارسطو

ص  -ر (ريگان بم)

بابام و توزندون به جرم حمل مواد اعدام
كردند ،مامانم وقتي شنيد هوش و هواس از
سرش پريد ،اص ً
ال نميفهمه كجاست و چكار
داره ميكنه ،چارهاي جز ترك تحصيل برام
نموند بايد خوارو برادرمو سرو سامون ميدادم،
البته بعد از من دادشم هم ترك تحصيل كرد
ورفت كارگري 100 ،هزار تومن ميگيره كه
اونم بايد  10هزارتومن بزاريم روش بديم
كرايه خونه ،خدا ميدونه خيلي شبا گرسنه
ميخوابيم ،يعني چيزي نداريم كه بخوريم،
مادرم كه اص ً
ال متوجه نميشه دلم به حال
سه خواهر و برادرم ميسوزه 5 ،شب و گرسنه
خوابيدن ،وقتي سر سفرهاي غذاتون نشستيد،
ما رو فراموش نكنيد.

ل -ك(شهرك صنعتي كرمان)

پنج تا بچه و يه شوهر عليل و مريض
دارم .دو سال پيش تصادف كرد و يه پاش
نيمه جون شد اما با اين حال بنده ي خدا هر
روز ميره سر ميدون تا شايد يكي ببردش سر
ساختمون تا اينجوري چيزي عايدمون شه كه
اگر هم بشه در ماه به زور  120هزار تومن
ميشه ،يه وقتايي همسايهها صدام ميكنن
برم خونههاشونو تميز كنم كه اونم بچهها
كلي سرم غر ميزنن و ميگن ما از دوستامون
خجالت ميكشيم ،خوب حق دارن االن پسر
بزرگم  16سالشه.

تو منطقه اي كه ما زندگي ميكنيم نه
برق هست ونه آب ،روزي دو ساعت آب داريم
و دو ساعت برق ،خودتون قضاوت كنين اين
زندگي كه ما داريم ،خسته شديم و نميدونيم
بايد چه بكنيم ،هميشه خدا رو شكر ميكردم
كه اگر شوهرم يه كارگر ساده اس اما به
عوضش سالمه و معتاد نيست ،باالخره يه
بخور نميري در مياره اما بعد از تصادفش
ديگه به نون شب مونم محتاجيم ،كمكمون
كنيد.
ز-گ (س�اكن كرمان )

شوهرم به خاطر خون ريزي داخلي
فوت كرد و من با  7تا بچه ي قد ونيم
قد تنها گذاشت .توي خونه ي ما هيچ
چيز پيدا نميشه نه براي خوردن نه

براي راحت تر زندگي كردن ،خيلي وقته
كه يادمون رفته تلويزيون چند تا شبكه
داره! يا گرماي بخاري ،خنكاي كولر چه
لذتي داره! خيلي شبا اين بچهها گرسنه
ميخوابن ،از همين االن من موندم براي
زمستون از كجا بخاري تهيه كنم! همه ي
اينا يه طرف آخرين دخترم هم طرف كه
االن بايد قلبش عمل باز شه و منم هيچ
پولي براي عملش ندارم.
يه زن تنهام و هفت تا بچه كه
چشمشون به دستاي ناتوان منه! شما رو
به خدا اگه در توانتون هست كمكم كنيد.
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باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

ع  -ن (ساكن مشهد)

از وقتي يادم ميياد بابايي باال سرمون
نبود و مادرم هم داشت تو خونههاي مردم
كار ميكرد ،اوايل جون تر بود اما االن تو اين
سن وسال براي  80هزار تومن تو خونهها همه
كاري انجام ميده ،ما سه تا خواهر و برادر خيلي
كوچك بوديم كه پدرمون ما رو رها كرد و رفت
پي زندگيش و خودشو از بار مسوليت ما راحت
كرد ،نميدونم شده تا به حال تو دلش به اين
فكر كنه كه ما چي كار داريم ميكنيم؟!! درس
من و خواهرم داره تموم ميشه ،تصميم داريم تو
كنكور شركت كنيم به اين اميد كه عصاي پيري
مادر باشيم ،نياز داريم كسي از ما حمايت كنه
حداقل به اندازه پرداخت  45هزار تومن اجاره
خونه تا شبها كميبا خيال آسوده تر بخوابيم.
م-

ر(ساكن مشهد)

بابام تبعه افغانستان بود تو مشهد با مادرم
كه يه زن ايراني بود ازدواج ميكنه به خاطر
همين هميشه تو محل ما چهار تا خواهر و برادر
و مسخره ميكردن! باباي من افغاني بود اما از دل
و جون كار ميكرد نميگذاشت خيلي سختي
بكشيم ،تا اين كه يه روز از داربست ساختموني
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كه توش كارگري ميكرد افتاد يه مدت طوالني
تو كما بود و وقتي به هوش اومد ديگه اون باباي
خوب ومهربون سابق نبود ،توان كاركردن نداشت
و به همين خاطر خيلي پرخاشگري و تند خويي
ميكرد ،مادرم شروع كرد به نظافت راه پلههاي
خونههاي مردم اما اونم از وقتي پاش واريس شد
نتونست ادامه بده ،اين وسط بيشتر از همه دلم به
حال داداش كوچيكم ميسوزه كه االن  6سالشه،
از  2سالگي دچار صرع شد و ما هم به خاطر
بي پولي نتونستيم براش كاري بكنيم ،نياز به
دارو درمان داره اما ما هيچ پولي نداريم ،خواهش
ميكنم اگر در توانتون هست به ما كمك كنيد.
س -ف (ساكن مشهد)

بيشترين بد بختي من اين كه تو يه
خانواده اي به دنيا امدم كه همه بيمار اعصاب
و روانند ،بابام ،داداشم ،مامانم كه سالم بود حاال
ديگه به خاطر اين همه فشار خيلي زود عصبي
ميشه و از كوره در ميره به خاطر همين حال
و احوالش هم نميتونه جايي كار كنه ،بابام هم
كه دلش خوش كرده به يه برگه از دكترش و
دائم ميگه من توان كار كردن ندارم ،ما چهار تا
خواهر و برادريم كه به خاطر ساده ترين مايحتاج
زندگي مون محتاج كمك ديگران هستيم ،ما به

ابوالعال

كمك شما محتاجيم جواب رد به سينه مون
نزنيد.
ف -ع

(ساكن مشهد)

پدر و مادرم كه از هم جدا شدن ،مونده
بودم كه كجا برم زندگي كنم ،پدرم رفت و ازش
خبري نشد ،مادرم هم بعد از سه ماه با يه مرد
ديگه ازدواج كرد ،بعدم به اجبار منو به يه مرد
افغاني شوهر دادند كه مبادا مزاحم ناپدري و
بچههاش بشم ،بعد از ازدواج صاحب دو فرزند
شدم كه علي رضا االن  16سالشه و دخترم يك
سال ونيمه است ،شوهرم  8ماهه كه ما رو رها
كرده و رفته هرات ،من موندم و بچهها ،باالجبار
آمدم خونه ي مادرم ،اما شوهرش روي خوش
نشون نميده ،به بهونه ي اين كه دختر نو جون
داره اجازه نميده علي رضا بياد خونه ،طفلكي
پسرم صبح تا ظهر ميره مدرسه از مدرسه هم
كه ميياد ميره كارگري اونم با در آمد خيلي
خيلي كم ،شب هم بايد بيرون از خونه بخوابه،
نميدونيد چه حال و روزي دارم ،فكر اين بچه يه
ثانيه هم راحتم نميذاره ،هيچ جور هم نميتونم
براي خودمون يه آلونك دست و پا كنم ،تا بچهها
رو جمع كنم دور خودمو باال خره يه جوري
زندگي مو سر كنم .من چشم به راه كمك شما
ميمونم.

انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد  ،آرام تر و متواضع تر است.
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