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مدت نسبتا زیادی نیست که توانسته ام یک دلیل قابل ارائه برای زندگی در جایگاه یک انسان، یک مخلوق، یک مدیر، 
یک هم وطن، یک همسر و یک مادر پیدا نمایم. این حد از شناخت توانسته لذت های ماندگارتری را برایم مهیا نماید 

و این که بدانم چگونه می شود از من برای من و دیگرانی چون تو مفیدتر بود. 
این حس خوب را مدیون شما هستم. شمایی که انگیزه هایم را برای بودن، بودنی که 

خداوند متعال برایش داستان ها نقل نموده، میسر کردید. شروع داستان » بودن « 
از جایی آغاز گردید که از پوسته به ظاهر انسانی خود فاصله گرفتم و قدری به اصل 
انسان بودن نزدیک تر شدم و داناتر، عاشق تر، مصمم تر، به این که برای چه آمده ام. 
همه ما می دانیم تمامی لذات پیرامونمان چنان چه از سرچشمه دانایی سیراب 
همتی             بنابراین  دارم.  ماندگاری  به  تصمیم  من  و  بود  نخواهند  ماندگار  نگردند 
می طلبید از جنس عشق با نگرشی از عمق وجود و من و مایی برای ورزیدن هر آن 

چه که شایسته آنیم.
اما همه چیز و همه جا دانایی نیست. جهل را چه کنم، تاریکی را، ندیدن ها را، 

سستی ها...
همه عالم عشق نیست تنفر نیز هست

همه عالم نور نیست، تاریکی نیز هست
همه عالم مهر نیست، کینه نیز هست

خداوندا چه باید بکنم؟
چنان چه سعی نمایم با جهل مبارزه کنم او فردا ترفندی دگر خواهد زد و اگر ادامه 

دهم او باز هم ترفندی دگر و فردا هم و فردای دگر هم...
چاره کار در این نیست که همواره پی او باشم، پی او بودن یعنی تحلیل من. باید خود را زیاد کنم، باید اندیشه ام را 
پرورش دهم، باید از نو بیاندیشم، باید یاد بگیرم، باید یاد بدهم و در این بین خود را پیدا کنم و آن وقت دوباره شروع 

کنم برای ساختنی از جنس دل، عشق، ایمان، باور و ... تا رسیدن به مقصودی فراتر از جنس زمین.    
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باران گرفت.  رد شد.  ما  کنار خانه  از  پیامبری 

مادرم گفت: چه بارانی می آید.

پدرم گفت: بهار است. و ما نمی دانستیم باران 

و بهار نام دیگر آن پیامبر است.

پیامبری از کنار خانه ما رد شد. لباس های ما 

خاکی بود. او خاک روی لباس های مان را به 

اشارتی تکانید. لباس ما از جنس ابریشم و نور 

شد و ما قلبمان را از زیر لباسمان دیدیم. 

از کنار خانه ما رد شد. آسمان حیاط  پیامبری 

زد.  کنارشان  پیامبر،  بود.  ودود  ازعادت  پر  ما 

خورشید را نشانمان داد وتکه ای ازآن را توی 

دست هایمان گذاشت. 

ناگهان  و  شد  رد  ما  ی  خانه  کنار  از  پیامبری 

های  انگشت  سر  از  عاشق  گنجشک  هزار 

درخت کوچک باغچه روییدند و هزار آوازی را 

که در گلویشان جا مانده بود، به ما بخشیدند. 

و ما به یاد آوردیم که با درخت و پرنده نسبت 

داریم.

پیامبری از کنار خانه ما رد شد. ما هزار دِر بسته 

کلیدی  پیامبر  کلید.  بی  قفل  هزار  و  داشتیم 

ها  قفل  بردیم،  را که  او  نام  اما  آورد.  برایمان 

بی رخصت کلید باز شدند.

من به خدا گفتم: امروز پیامبری از کنار خانه ما 

رد شد. امروز انگار این جا بهشت است.

خدا گفت:

کاش می دانستی هر روز پیامبری از کنار خانه تان 

می گذرد

شدو کاش می دانستی بهشت همان قلب توست.
ا رد 
ی م
ه ـ
خان

نار 
از ک
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پیا

عرفان نظرآهاری
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آپارتمان 80 متری در میدان شهدای تهران توسط موسسه مهرآفرین  سال گذشته یک 
از  بخشی  انجام  جهت  ژاپن  میتسوبیشی  شرکت  شد.  خریداری  کودکان  آموزش  برای 
کرد.  پرداخت  را  آپارتمان  خرید  مبلغ  درصد   70 خود، حدود  سازمان  اجتماعی  مسئولیت 
کودکان در این مکان در دوره های آموزشی تئاتر، نقاشی، مهارت های زندگی، مهارت حل 
مسئله  و .... شرکت می کنند. در حال حاضر حدود 30 نفر از کودکان تحت پوشش موسسه 
در این مکان آموزش می بینند که اکثر آنان بد سرپرست هستند. میتسوبیشی همان گونه 
که در ارائه محصوالت با کیفیت و خدمات نوین یکی از برند های برتر محسوب می شود، 

می تواند در فعالیت های انسان دوستانه و نیکوکارانه الگوی بسیاری از سازمان ها باشد.

                                 با سپاس ازحس نوع دوستی و یاری ارزشمند این سازمان  

مهرآفرین  موسسه  اجرایی  دفتر  از  آموزش  واحد 
درسـی                  پیشــرفت  وضعـیت  بررسـی  هـدف  با 
دانش آموزان و دانشجویان تحت پوششی که در 
آموزشی  از خدمات  تحصیلی 89-90  طول سال 
مشاوره  کارگاه  برگزاری  به  اقدام  کردند،  استفاده 
پیشرفت  وضعیت  »بررسی  موضوع  با  گروهی 
تحصیلی و نیز برنامه ریزی و هدف گزینی« نمود.

در  دخترها  ویژه   90/04/13 مورخ  کارگاه  این 
باقری)شهرداری  شهید  مجتمع  اجتماعات  سالن 
منطقه 13( و در روز چهارشنبه، مورخ 90/04/15 
امید  فرهنگسرای  همایش  سالن  در  پسرها  ویژه 
برگزار شد تا ایشان با بهره گیری از مشاوره دکتر 
مکی)روانشناس برنامه( و به کار بستن راهنمایی های 
ایشان دیدگاه بهتری نسبت به آینده خویش داشته 

باشند.
الزم به ذکر است که این جلسات به صورت متوالی 
در طول سال 89 برگزار گردید و دانش آموزان و 

والدین ایشان از این برنامه ها استفاده کردند.

میتسوبیشی در کنار کودکان مهرآفرین

مهـرآفـرین عالوه بــر حمـایـت 
مالی، مشاوره های روان شناسی 
کــودکان  و  زنـان  آمــوزش  و 
و  تفریح  موجبات  بدسرپرست 
شــادی آن هـا را نیــز فـراهم 

می کند.
این  مهرآفرین  آموزش  واحد 
از  یکی  همکاری  با  را  برنامه 
خدمات  دفتر  مهرآفرین-  یاوران 
بهین  جهانگردی  و  مسافرتی 
پرواز به مدیریت سرکار خانم رویا 

زارعیان- در روز پنجشنبه مورخ 90/03/05 برگزار کرد و تعداد 37 نفر از مادران تحت پوشش 
موسسه به دامان طبیعت رفتند تا ساعاتی را در این فضا سپری کنند.

اجرا شد. صرف  کانون جوانان مهرآفرین)یاوران(  اعضای  از  تن  با همکاری سه  برنامه  این 
صبحانه در جاده چالوس، دیدن دریای نوشهر، بازدید از مجتمع توریستی نمک آبرود و تفریح 
های  برنامه  جمله  از  ناهار  پذیرایی  و  فرهنگی  مسابقات  اجرای  آن،  اطراف  سبز  فضای  در 

تفریحی این سفر یک روزه بود که خاطره ای به یاد ماندنی در ذهن همه به جا گذاشت..

اردوی تفریحی نمک آبرود

واحد آموزش از دفتر اجرایی موسسه مهرآفرین در روز یکشنبه، مورخ 90/4/12 با هدف شناسایی 
دانش آموزان مستعد در رشته های هنری، مسابقه خوشنویسی برگزار کرد که در این برنامه تعداد 13 

نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی شرکت کردند.
الزم به ذکر است به تمامی شرکت کنندگان در این برنامه هدایای کوچکی به رسم یادبود اهدا شد و 3 نفر از ایشان نیز به عنوان برگزیده 

هدایای خود را دریافت کردند و جهت پرورش استعدادشان در کالس های خوشنویسی موسسه ثبت نام کردند.

برگزاری جلسات مشاوره گروهی

برگزاری مسابقه 
خوش نویسی

تاه
کو
بار 
اخ

ن
فری

رآ
مه
  



5 شماره پنجم

تیم والیبال دختران، به مربیگری سرکار خانم نوری در تیر 
راه  تهران  برق  اداره  باشگاه  والیبال  سالن  اجاره  با   90 ماه 

اندازی شد.
در این تیم 10 نفر از دختران مقطع دبیرستان عضو هستند 
مفرح  ورزش  فنون  یادگیری  به  خود  مربی  سرپرستی  با  و 

والیبال می پردازند.
عالقمندان به عضویت در این تیم می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره تماس 33510851-3 

واحد آموزش تماس بگیرند

تشکیل تیم والیبال دختران »مهرآفرین«

فوتسال  تیم  اندازی  راه  از  سال   3 گذشت  از  بعد 
مهرآفرین، ضرورت تغییر باشگاه تمرین این عزیزان 
به فضایی بزرگ تر با امکانات بیشتر کامال احساس 
می شد، به همین دلیل از اول تابستان 90 قرارداد 
فرهنگی-ورزشی  باشگاه  با  تیم  این  سالن  اجاره 
شاهین بسته شد تا اعضای تیم از امکانات بیشتری 
برخوردار باشند و در شرایط بهتری تمرینات هفتگی 

خود را انجام دهند. 
همچنین این تیم دو بازی با تیم جوانان ضرابخانه 
انجام داد که در یک بازی موفق به شکست 2 – 1 
حریف شد و در بازی دیگر این تیم را 2-2 متوقف 

کرد.
تیم  گیوری،  شهید  تیم  با  دیگر  مسابقه  یک  در 
 2-  3 نتیجه  با  شایستگی  رغم  علی  مهرآفرین 

شکست را پذیرا شد.

های  مهارت  تقویت 
از جمله مسائلی  فردی 
رسیدن  برای  که  است 
خود  های  هدف  به 
کرد.  توجه  آن  به  باید 
از جمله این مهارت ها 
که امروزه مورد نیاز هر 
یادگیری  است،  فردی 

زبان انگلیسی است. 
به همین دلیل واحد آموزش با همکاری 2 نفر از اساتید زبان 
نمایند،  می  همکاری  مهرآفرین  با  افتخاری  صورت  به  که 
اندازی کالس های زبان انگلیسی با متد »تاچ  اقدام به راه 
استعدادهای  پرورش  در جهت  دیگر  گامی  تا  نمود  استون« 

دانش آموزان تحت پوشش خود بردارد.

تابستان 90، پس از یک سال تحصیلی پرکار، فرصت 
مناسبی برای دانش آموزان مهرآفرین بود تا خستگی 
برای یک سال تحصیلی  را  و خود  کنند  در  به  تن  از 
جدید آماده سازند لذا واحد آموزش مهرآفرین با هدف 
اوقات  از  ایشان  بهتر  استفاده  و  کودکان  کردن  شاد 
فراغتشان،  2 نوبت اردوی تفریحی سرزمین عجایب 

را برگزار نمود.
مورخ  چهارشنبه،  روز  در  برنامه  این  از  نوبت  اولین 
90/04/29 ویژه 27 نفر از دختران 12-6 سال برگزار 
گردید و دومین نوبت در روز یکشنبه، مورخ 90/05/02 
پسران  از  نفر   29 ویژه 

12-6 سال برگزار شد.
از  ها  بچه  اردو  این  در 
سرزمین  بازی  دستگاه   7
و  کردند  استفاده  عجایب 
در آخر هدایایی به ایشان 

تحویل داده شد.

خبرهای تیم فوتسال »مهرآفرین«

ب:راه اندازی آموزشگاه زبان »مهرآفرین«
ی سرزمین عجای

اردو
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مجموعه  ماه  خرداد  ششم  جمعه 
نیکوکاران  میزبان  ایرانیان«  »اریکه 
»موسسه  هنرمندان  و  میهمانان   ،
بار  دومین  براي  که  بود  مهرآفرین« 
موسسه  این  نیکوکاري  ویژه  نشان 
از  مراسم  این  در  مي کردند.  اهدا  را 
بني اعتماد،  رخشان  چون  افرادي 
موسسه  گذار  بنیان  قدس  سعیده 
مـحک و عبـاس موسـوي ره پیـما    
مدرسه  و  فني  دانشگاه  گذار  بنیان 
شهر فومن تجلیل درخوري به عمل 
آمد و نشان مهر آیین به ایشان اهدا 

شد.
روي  رهنما  ماني  مراسم  ابتداي  در 
دیگران  و  خود  آثار  از  و  آمد  سن 

قطعاتی را اجرا کرد. 
قطعه  اجراي  هنگام  همچنین  او 
این  گفت:  یک بار«  ببند  »چشماتو 
قطعه را به عشق همه کودکان خوب 
دنیا مخصوصا کودکان خوب 
را  آن  و  ساخته ام  ایران 

اینجا اجرا مي کنم. 
پس از اجراي رهنما، 
حســني  فــرزاد 
-مجـري مراسـم ـ 
و  آمد  سن  روي 
بعد از چند دقیقه 
در سالن به دنبال 
ویژه ترین مهمان 

جشن رفت. »عزت اهلل انتظامي« که 
در  مي شد  وارد  سالن  انتهاي  در  از 
حالي که همه ایستاده او را تشویق 
مي کردند به دلیل کسالت در همان 
ردیف هاي ابتدایي نشست و حسني 
با میکروفن بي سیم به سراغ او رفت. 
تا با کسب اجازه از مقام پیشکسوت 
انتظامي دومین مجلس را آغاز کند 
. آقاي بازیگر با عذرخواهي از اینکه 
شود،  حاضر  سن  روي  نمي تواند 
همه  آقایان!  و  »خانم ها  کرد:  اظهار 
ما احتیاج به محبت داریم، همه ما 
به  ما  همه  داریم.  کمک  به  احتیاج 
مهر نیاز داریم، ما کم مهر مي ورزیم و 
قبال بیشتر این کار را انجام مي دادیم. 
این  که  است  این  من  درخواست 
کمک  آنها  به  و  حفظ  را  انجمن ها 

کنیم.«
این سخنان انتظامي که با لرزش صداي 

شدید او همراه بود، باعث 
شد که چند نفر هم که 
هنوز روي صندلي شان 

نشسته اند، بلند شده 
را  انتظامي  و 

چند دقیقه اي 
تشویق 
کنند. 
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» خانم ها و آقایان! همه ما احتیاج به محبت داریم، همه ما 
احتیاج به کمک داریم. همه ما به مهر نیاز داریم، ما کم مهر 
مي ورزیم و قبال بیشتر این کار را انجام مي دادیم. درخواست 
من این است که این انجمن ها را حفظ و به آنها کمک کنیم.«

نیکوکاري  یار  سفیر  زارعي  مریال 
»موسسه مهرآفرین«  گفت: 

نشان  اهداي  مراسم  اولین  در 
نیکوکاري که در تاالر وحدت برگزار 
حضور  میهمان  عنوان  به  مي شد 
میزباني  عنوان  به  امروز  و  داشتم 
کوچک در خدمت شما هستم. خدا 
این توفیق را به من  را شاکرم که 

عطا کرده است. 
هر  به  ما  از  عده اي  داد:  ادامه  وي 
دلیل سهم بیشتري از زندگي و دنیا 
داریم و سفره مان رنگین تر است اما 
عده اي سهمي از دنیا نگرفته اند که 
میزبان کسي باشند. باید خدا را بابت 
این لطفي که به ما کرده است شاکر 
باشیم و دور و برمان را نگاه کنیم 
که خداي نکرده سهمي از کسي در 
سفره ها مان نباشد. امیدوارم وقتي از 
این مراسم بیرون مي رویم حداقل به 
شعاع خودمان، محیط پیراموني را 
نگاه کرده که مبادا چنین سهمي که 
گفتم در سفره ما نیز وجود داشته 
در  را  برکت  مسئله  این  که  باشد 

زندگي از بین مي برد. 
موسسه  مراسم  این  ادامه  در 
طور  به  که  کساني  از  مهرآفرین 
نیکوکاري  پروژه هاي  به  منظم 
غیر  و  نقدي  مهرآفرین کمک هاي 
عمل  به  تجلیل  داشته اند  نقدي 

آوردند. 

رضا درستکار منتقد بنام سینمای ایران، برای معرفی 
یکی از دریافت کنندگان نشان ویژه نیکوکاری به روی 
صحنه آمد و گفت »موسسه مهرآفرین براي کارهاي 
فرهنگي اهمیت بسیاري قائل است. رخشان بني اعتماد 
کسي است که از طریق نشانه دار کردن شخصیت های 
فیلم هایش در دل هاي همه ما مي نشیند و با این فیلم ها 
همان کاري را کرده است که ما آرزوي انجام آن را داریم 

یعني بیدار کردن عزت نفس افرد نیازمند« 
برنامه  از سخنان درستکار، فرزاد حسني مجري  پس 
از فریبرز عرب نیا،  بیتا فرهي، دکتر محمد سریر، مریال 
براي اهداي  زارعي و جهانگیر کوثري دعوت کرد که 
نشان به بني اعتماد روي سن بیایند. فریبرز عرب نیا در 
حالي روي سن آمد که حاضران در سالن او را ایستاده 
تشویق مي کردند و بیتا فرهي نیز با چشماني اشک بار 

به دلیل تشویق حاضران پا روي سن گذاشت. 
بني اعتماد پس از دریافت نشانش از دستان بیتا فرهي 
پشت میکـروفن آمد و گفت: ضـمن سپاس گزاري بسیار 
زیادي که از موسسه مهرآفرین دارم اما از ته دل مي گویم 
که خودم را الیق چنین تشویقي نمي  بینم. باور کنید در 
مقابل کساني مانند خانم دانشور و بسیاري از افراد دیگر 
که کسي نام آنها را در این گونه فعالیت هاي خیرخواهانه 
من  کوچک  کارهاي  مي کشم.این  خجالت  نمي بیند 
در برابر انرژي عظیمي که توسط برخي از افراد براي 

کارهاي خیر در این کشور انجام مي شود هیچ نیست. 
بني اعتماد با بیان اینکه »روزي گفتم امیدوارم زماني 
بیاید که سوژه اي براي ساخت نداشته باشم« اظهار کرد: 
از اینکه آدم هایي که ما را به حریم خودشان راه مي دهند و از دردهایي مي گویند که هیچ جایي براي گفتن 
آن ها ندارند و آن جایي که ما باید دوربین هایمان براي گفتن فاجعه زندگي آن ها روشن باشد، خاموش 

است، متاسفم. در این حالت بالیي به سر شخصیت هاي داستان هاي ما مي آید که اکنون مي بینیم. 
در این مراسم رضا یزداني و گروهش، کنسرت زنده اي را با شش ترانه که یکي از آنها موسیقي تیتراژ 
فیلم »حکم« به کارگرداني مسعود کیمیایي بود اجرا کردند. ، در این برنامه فریبرز عرب نیا، مرتضي 

شایسته، رضا درستکار، بیتا فرهي، پوران درخشنده، مهندس 

بايد  كه  جايي  متاسفم  اعتماد:  بني 
دوربينمان روشن باشد، اين گونه نيست  

مريال زارعي: دور و برمان را نگاه كنيم كه سهمي از كسي در سفره مان نباشد

صیامي بازرس ویژه شهرداري و نماینده شهردار تهران، شبنم 
قلي خاني، جهانگیر کوثري، علي مقدم، پیمان فهندژ، فرهاد 
توحیدي، رزیتا حفیظ ،علي معلم ،جمشید عدالتیان، ، سید 
محمد موسوي، سعید مدرس ، مرتضي شایسته محمد زرین 

دست امیر آقایي حسن بیادي حضور داشتند.

اگر به راه خطا رفتی، از برگشتن مترس.       )کنفوسیوس(
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در شماره پیشین همراز عکسی از سفر مدیر عامل و سفیر یار مهرآفرین 
روی جلد نشریه کار شده بود که به دلیل ازدیاد مطالب شماره گذشته 
موفق به انتشار گزارش و سایر عکس های این سفر نشدیم. بنابراین در 
این شماره گزارش این رویداد مهم را برای شما عزیزان منتشر کردیم 

که در زیر می خوانید. 
نخستین سفر فصلي سفیران مهرآفرین ، جهت کمک رساني  به مناطق 
محروم ، سه شنبه شانزدهم آذر 1389 همزمان با روز اول  ماه محرم 
انجام شد ، در این سفر ، مریال زارعی سفیریار مهرآفرین با عزیمت به 
استان سیستان و بلوچستان ، کمک های مردمی و حمایت های موسسه 
نیکوکاري مهر آفرین  پناه عصر را به مردم دهستان  کتیج 
جنوب  در  کتیج  روستای  کرد.  اهدا  بلوچستان  و  سیستان 
غربی شهرستان ایرانشهر  و در 610 کیلومتری زاهدان قرار؛ 

هزار   12 که و  آن  با  و  دارد  جمعیت  نفر 
معادن  ، دارای  منگنز کرومیت و آهک است 

اما از لحاظ امکانات اقتصادی و 
خوبی  وضعیت  در   ، معیشتی 

نیست.
به گزارش روابط عمومی 

موسسه نیکوکاري مهر آفرین ،مریال زارعی سفیریار نیکوکاری مهرآفرین 
با همراهي فاطمه دانشور مدیر عامل این موسسه ، به دهستان  کتیج  
سفر کردند  و با حضور در جمع پرشور مردم این روستا ، به مشکالت 
آن ها گوش فرا دادند و کمک های موسسه را به خانواده های نیازمند 

تقدیم کردند.
مریال زارعی ، در جمع مردم این روستا که برای استقبال از وی در 

پارک الله تجمع کرده بودند ، گفت :
من خوشحالم و خدا را شاکرم که این توفیق را داشتم تا در میان شما 
مردم صبور و ارزشمند سرزمینم باشم و هموطنان خوبم را از نزدیک 
ببینم، هر چند سفر ما طوالني و با کمي تاخیر همراه بود ، اما قلب ما 
برای دیدن شما می تپید و امیدوارم این سفر ، فرصتي باشد تا اوضاع 
و همه  قبل شود  از  بهتر  این روستا  اولیه  رفاه  و  بهداشت  و  تحصیل 
دست به دست هم بدهیم تا همگان به صورت عادالنه اي از امکانات 

زندگي و منابع خدادادي بهره ببرند .
همه ما یکي ؛ و ایرانی هستیم

زارعی با اشاره به وظیفه ی هنرمندان در بیان مشکالت مردم گفت: 
هنرمـندان، نویسـندگان و خـالقان آثار هنـری، افـرادی هسـتند که          
می توانند انتقال دهنده ی دردهای مردم باشند و مشکالت آن ها را به 
کسانی بگویند و برسانند که احتماال از آن بی اطالع و یا کم اطالع اند !

وی با اشاره به استقبال صمیمانه ی مردم این روستا ادامه داد :
مادران،  برای   ، برداریم  تر  قاطع  و  تر  محکم  را  خود  های  قدم  باید 

سفیر مهر همراه با مهرآفرین در 
سیستان و بلوچستان

مریال زارعی : همه ما یکی 
و ایرانی هستیم ش

زار
گ
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خواهران و دختران و پسرانی که آینده  این کشور را مي سازند ؛ و 
جواناني که باید با کسب علم ، سرزمین شان را  آباد کنند  ؛  ما فریاد 
از  ایرانی هستیم و  مي زنیم که : همه ما یک نفر هستیم و همه ما 
کشور و سعادت مردمان این سرزمین دفاع  مي کنیم ؛ و براي ریشه 
کني چهره پلید فقر ، باید که عزم  ملي مان را به کار بگیریم و همه 

تالش کنیم .

فاطمه دانشور :
سفرهاي سفيران مهر آفرين ادامه خواهد يافت

فاطمه دانشور نیز با اشاره به وظایف موسسه نیکوکاري مهر آفرین ، 
گفت : این نهاد با کمک مردم ، تاسیس شده و کامال مردمی است و 
وابستگی به دولت و منابع دولتي ندارد  و وظیفه اصلی آن ، حمایت 
از کودکان بازمانده از تحصیل  و مادران آن ها است؛ جایي که با رفع 

به  توان  نیازهاي  طبیعي شان، مي  تامین  و  تبعیض 
فردایي روشن و پر امید ، خوش بین بود.

وی با اشاره به اهداف خود در این سفر ، گفت :
در پي درخواست آقای بارانی نماینده این موسسه در 
منطقه ؛ و بررسی وضعیت موجود ، سرانجام به حول 
و قوه الهي نخستین سفر سفیران مهرآفرین هم رقم 
اولین  عنوان  به  زارعی  مریال  خانم  با  اکنون  و  خورد 
کسي که کمک هاي مهرآفرین را به افرادي خارج از 
مرکز  مي رساند ، به این منطقه آمده ایم ؛ در حال 
حاضر حدود 50 کودک در این منطقه تحت پوشش 
تحصیلی ما هستند و در حد توان از ادامه تحصیل آن ها 
واقعا   ، منطقه  این  معتقدم  من  ؛  شود  می  حمایت 
مظلوم واقع شده است و محرومیت در آن بسیار زیاد 
است؛ آرزو مي کنم این اتفاق ، فرصتي شود تا بیشتر 
از گذشته به چنین مناطقي توجه شود و همه ی مردم 

بنیان گذار مهرآفرین : 
می توان به فردایی روشن 

و پر امید، خوش بین بود

ما ، در هر کجاي ایران که هستند ، در آرامش و رفاهي نسبي به زندگي 
خود ادامه دهند .

امام جمعه دهستان کتيج :
خداوند ، نيکوکاران و پرهيزکاران را عزيز می دارد

بر اساس این گزارش، امام جمعه دهستان کتیج ، ضمن خیر مقدم و 
اشاره به آیات قران کریم  ، درباره اهمیت کمک به دیگران سخن گفت 

و از حضور سفیریار و مدیر عامل موسسه مهرآفرین قدرداني کرد :
بسیار خوش آمدید ، و به درون قلب های ما آمدید ؛ در دنیا و آخرت ، 
کسانی قدر خواهند دید که به دیگران نیکی کنند و خداوند ، نیکوکاران 

و پرهیزکاران را عزیز می دارد.
مرکز  و  مدارس  از  بازدید  طول  در  مهرآفرین،  خبرنگار  گزارش  به 
بهداشتي ، جمع زیادی از اهالی دهستان ، همراه هیات تهرانی بودند 

و از حضور نمایندگان مهرآفرین در منطقه ابراز خرسندي مي کردند..
درباره مريال زارعی :

حضور مستمر »مریال زارعی« در عرصه های مختلف هنری و شخصیت 
واال و دستان مهربانش امروز همراه مهرآفرین است تا با هم و در کنار 

هم به سوی طلوع آفتاب بیداری و عزت ایرانی گام برداریم.
شان  مهمترین  و  بهترین  از  که  کرده  بازی  سینمایی  فیلم   28 در  او 
سربازهای   ، پنجم)1381(  واکنش   ، زن)1377(  دو   ، به  می توان 
کیفر)1388(  و  الی)1387(   درباره   ، ، دعوت)1386(  جمعه)1382( 
اشاره کرد. ضمنا سال 1388 ، مریال زارعي ، هم بهترین نقش هنري اش را 
در فیلم » درباره الي « ایفا کرد و هم ، دیگر آثارش در گیشه پرفروش 

و پرمخاطب بودند.
وی به خاطر توانایی در ایفای نقش های متفاوت بارها کاندید دریافت 

جایزه شده و جوایز متعددی نیز کسب کرده است.
مریال زارعی در تاریخ 6 خرداد 89 در مراسمی، رسما به عنوان سفیر 

یار مهر آفرین معرفی شد.

ثروت را برای زندگی بخواهید نه زندگی را برای ثروت.         )لرد آویبوری(



حجازی رفت و آسمانی شد. رفت و حاال عکسش شده قاب روی دیوار.
قاب عکسی برای تداعی »دستان« و »زبانی« که یک عمر درد تحمل کردند اما برای تعظیم، به کار 
نیفتادند. او رفت. ماند خاطره سری که خم نشد تا بر دستان اعلیحضرت بوسه زند. ماند خاطره سیلی 
از سر خشمش بر صورت ژنرال شاهنشاهی که سرنوشت قبل از انقالبش را برای خود و همسرش، تلخ 

رقم زد.
او رفت و ماند خاطره مردی که پس از انقالب تکفیرش می کردند چون مدام صورتش را اصالح می کرد 
و کراواتش را همیشه بر گردن می بست. او که عادت نداشت از عقاید مذهبی دستاویزی بسازد برای 

رسیدن به پله های باالتر...
» خوب یا بد، من عادت دارم حرفم را رک بزنم. عادت ندارم مجیزگو باشم«

شاید هنوز یک ماه نگذشته از روزی که این جمله اش را شاید برای دهمین بار برایمان تکرار می کرد. ده 
بار برای ما و شاید هزاران بار برای همسرش، آتیال، آتوسا، سعید و همه خانواده ی حجازی.

قصه تکراری سال های تلخ حذف از تیم ملی به بهانه قانون عجیب 27 ساله ها، حسرت برگه ای که برای 
سیمای ظاهری اش امضا نشد تا او بماند و غم تلخ همیشگی سوختن فرصت بازی در منچستر انگلیس.

دهه 60 و سفر طوالنی به شبه جزیره ی هندوستان، سفری طول و دراز برای اثبات توانایی، رفتن برای 
خالی نماندن سفره از روزی، رفتن به هند و بنگالدش برای خوردن نان دسترنج خود، برای مردی که 

برای دست هایش تبعید شده بود.
او که هیچ وقت خاموش نماند و همیشه نالید. از زشتی های فوتبال 
گفت و به زمین و زمان تاخت تا نشان دهد از عقایدش عقب نمی نشیند. 
درست یا غلط، او حرفش را می زد و زیر بار زور هم نمی رفت ... و نرفت.

خواه بهای این لجاجت، حذف از تیم ملی باشد، سوختن شانسش برای 
بازی در منچستر یونایتد، محرومیت از کار در لیگ ایران و یا حتی 

ممنوع التصویری برای گفتن از درد نان مردم ایران.

او ماند و گفت و تا روز آخر گفت . گفت غمم از درد 
نیست.  ماللی  مرگ،  غم  را  عقاب  که  نیست  بیماری 
مرگ، او را فرصتی است برای پرواز. رفتن و رهایی از غم 

دیدن کالغ های در حال پرواز.

منبع : خبر آنالین

عقاب از شهر کالغ ها پر کشید



عقاب از شهر کالغ ها پر کشید
که باور می کند افتادن سرو تناور را...
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می برید و به یکدیگر میخ می کرد. در سال 1906 پدر دیزني مزرعه اي 
بزرگ در مارسلین، در ایالت میسوري خریداري و با خانواده اش در آن جا 
شروع به زندگي کرد. والت و برادرش به منظور کمک به پدر با او همراه 
نقاشی کرد.  . والت در کنار کار سخت مزرعه شروع به کشیدن  شدند 
زندگي روستایي و تماس مستقیم با جانوران، عشق و عالقه ی والت دیزني 
را نسبت به حیوانات بر انگیخت و او را به راهي هدایت کرد که سرانجامي 

پر افتخار داشت.
اوضاع زندگي خانواده ی دیزني پس از چند بار برداشت محصول ناچیز، 
بد شد.  در سال 1910 مزرعه را فروختند و راهي کانزاس سیتي شدند، 
روزنامه  تحویل  ی  مؤسسه  یک  توانست  مزرعه  فروش  با  دیزني  پدر 

خریداری کند.
والت که در آن زمان 9 سال بیش نداشت، به همراه برادرش »روی« که 
هشت سال از او بزرگتر بود، به پدر یاری می رساندند. والت به اتفاق 
برادر بزرگ تر خود مجبور بود که در ساعت 3/5 پس از نیمه شب از 
برسد،        راه  از  روزنامه  توزیع  کامیون  تا  بکشد  انتظار  و  برخیزد  خواب 
و  رفتند  مي  شهر  مختلف  هاي  خانه  به  دوان  دوان  برادر  دو  گاه  آن 

روزنامه ها را پخش مي کردند.

بید         مثل  سرد  هواي  در  کرد،  مي  خیس  را  والت  لباس  باران  گاهی 
مي لرزید. ذهن کودکانه ی او نمي توانست این منظره را درک کند، او 
پیوسته به  دنبال پاسخ این سوال بود که آیا زندگي یعني کار و تالش 

در حد بردگان به خاطر در آمد بسیار ناچیز؟

والت  که  سالي  مدت شش  تمام  در  شود.  موفق  که  خورد  سوگند  او 
دیزني روزنامه توزیع مي کرد، از پدرش پول تو جیبي دریافت نکرد. او 
ناگزیر براي به دست آوردن پول توجیبي چاره اي اندیشید، در غیاب 

دیگر شهر سر مي زد تا مشتریان جدیدي را براي پدر به مناطق 
روزنامه پیدا کند. او همچنین به عنوان شاگرد 
در یک شیریني فروشي کار مي کرد. وقتي 
کمي استقالل مالي پیدا کرد، تمام حواسش 

و متوجه یک هدف کرد: را  آقا  که 

والت دیزنی تقدیم می کند :

به  را  ما  ترهای  بزرگ  کودکی  رویاهای  که  است  کسی  دیزني  والت 
خلق            با  جهان  مردم  محبوب  و  مشهور  ی  نابغه  این  کشید.  تصویر 
شخصیت هاي کارتوني توانست در طول زندگی خود خاطرات زیبایي 
را براي کودکان و نوجوانان جهان به ارمغان بیاورد . آثار و شخصیت های 
جهاني  زبان  و  گویش  نوعي  به  اند،  شده  خلق  متفاوت  عمدتا  که  او 

را براي مخاطب تداعي مي کنند. 
کمتر کسي را در نسل هاي مختلف      
آثار  بیننده ی  یافت که  توان  مي 
والت دیزني و کمپاني فیلمسازي اش 
و  اجناس  ی  کننده  مصرف  یا  و 
هاي  فروشگاه  هاي  بازی  اسباب 

دیزني نبوده باشد. 
با زندگی این مرد که همیشه ذهن کودکانه و تفکر خالق خود را حفظ 

کرد، بیشتر آشنا می شویم.
» والتر الیاس دیزني« )والت دیزني( در پنجم دسامبر 
سال 1901 در خانواده ای نسبتا فقیر  در ایالت ایلی 

نویز آمریکا، شهر شیکاگو به دنیا آمد. 
» الیاس دیزنی« پدر والت کارگر ساختمان بود. والت 

دیزنی می گفت خیلی وقت ها مادرش همراه پدرش به 
ساختمان  سر 
رفت  می  ها 
را  والوارها 

ان
زرگ

ی ب
دگ
زن

روزنامه  اداري  امور  مدیر 
استار نمي توانست پیش بیني 
کند که این جوان که امروز 
رانده مي شود روزي با نیروي 
تخیل خود حاکم میلیون ها 

ذهن مي شود.
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ارباب خود باشد.
علی رغم این کار طاقت فرسا عالقه ی والت برای کشیدن نقاشی افزایش 
می یافت و کم کم به کارهای تئاتر و سینما عالقه مند می گردید. الیاس 
به صورتی  بود  فعالیت هنری پسرش مخالف  با هر گونه  تاکنون  که 
معجزه آسا پذیرفت که والت برای شرکت در کالس های صبح شنبه 
در انستیتوی هنری کانزاس سیتی آموزش هنر را به صورت رسمی 
آغاز کند. بدین ترتیب والت در 14 سالگی کم و بیش، به فراگیری 

هنرهای کالسیک پرداخت.
نابساماني حاصل از جنگ جهاني اول موجب شد که پدر دیزني روزنامه 
فروشي خود را رها کند و به شیکاگو نقل مکان کنند. در شیکاگو، والت 
در دبیرستان مک کینلی نام نویسی کرد. در این مدت برای روزنامه ی 
مدرسه نقاشی می کشید و موفق شد زیر نظر کاریکاتوریست روزنامه 

»لروی گاست« آموزش هایی ببیند.
یک  در  فروشی  روزنامه  از  حاصل  آمد  در  از  گذشته  در  دیزني  پدر 
شرکت کوچک مربا سازي در شیکاگو مقداري سهم خریده بود. والت 
دیزني در آن جا مشغول به کار شد. کار یکنواخت مربا سازي در تمام 
روز براي پسرک شانزده ساله که شیفته ی ماجراجویي بود، شکنجه اي 

به حساب مي آمد.
در 1917 ، خود را به عنوان داوطلب رانندگي آمبوالنس صلیب سرخ 
به  به جای  والت  اول معرفي کرد. مادرش که دید  در جنگ جهانی 
دوش کشیدن تفنگ باید رانندگی یک آمپوالنس را بر عهده گیرد با 

پیوستن او به ارتش موافقت کرد.
هنوز آموزش او پایان نیافته بود که آتش بس موقت اعالم شد. اما یگان 
ویژه اي که والت دیزني در آن عضویت داشت به فرانسه اعزام شد تا 
سربازان مصدوم آمریکایي را از جبهه به وطن بازگرداند. او در آن جا، 
یک سال راننده آمبوالنس بود. آمبوالنس او پوشیده از نقاشی هایش 
استعداد  به  فرمانده  افسر  نکشید که  بود. طولي 
والت در نقاشي پي برد. از این رو او را به غیر از 
پوسترهایي  کشیدن  مأمور  آمبوالنس،   رانندگي 
را  پزشکي  اولیه  امدادهاي  سربازان،  به  که  کرد 

آموزش مي داد.
فرانسه،  در  دیزني  اقامت 
را  رویـایي  نـوجـوان  این 
با  و  شجاع،  بالغ  مردي  به 
کرد  ابراز  بعدها  تبدیل کرد. وي  استقامت 
که در این دوران آموختم به خود متکي باشم. وقتي در 
1919 دیزني به ایاالت متحده بازگشت، پدرش از او دوباره 
خواست تا در شرکت مربا سازي کار کند، اما او مي خواست 
انجام آن لذت ببرد. با  از  وارد کاري شود که واقعا 
بود کسب  معتقد  وجود مخالفت شدید پدرش که 
از طریق هنر احمقانه است، خانه را  معاش و در آمد 
ترک کرد و نزد برادرش در کانزاس رفت. همین که وارد 
کانزاس شد یک راست به دفتر روزنامه »استار« یکي 

شهر  هاي  روزنامه  ترین  پرفروش  از 
نیازي  گفت:  روزنامه  مدیر  اما  رفت. 
به کاریکاتوریست ندارد. طبیعي است 
استار  روزنامه  اداري  امور  مدیر  که 
نمي توانست پیش بیني کند که این 
جوان که امروز رانده مي شود روزي 
با نیروي تخیل خود حاکم میلیون ها 

ذهن مي شود.
در  کار  از  پس  سالگی   18 در  والت، 
چند شرکت تبلیغاتی با کمک یکی از دوستانش شروع به ساخت نقاشي 
متحرک کرد. آن ها به کمک یکدیگر شروع به ساخت فیلم های کوتاهی 
کردند که سوژه ی آن ها جوک های متداول روز بود. والت از این کارتون ها 
فیلم برداری کرد. نتیجه یک حلقه کوچک بود که فیلمی به سبک کارتون های 

روزنامه ای بر روی آن پیچیده شده بود.
والت دیزنی پول زیادی از این راه به دست آورد و با این پول، فضایي بزرگ 
را اجاره کرد و با سرمایه ی اولیه ی پانزده هزار دالر شرکت »نقش خنده«  

 را افتتاح کرد     .
اشتیاق دیوانه وارش او را بر انگیخت تا براي باال بردن کیفیت کارش، 

تمام اندوخته اش را در یک سرمایه گذاري جدید صرف کند. 
او  بازار،   و رکورد  فیلم  تولید  باالي  با وجود هزینه ی 

به مرز ورشکستگي رسید. شکست تجاری »سرزمین 
استودیو  کشاندن  تعطیلی  به  باعث  آلیس«  عجایب 

والت دیزنی شد.
او این روزها را روزهاي سیاه زندگي خود مي دانست. 

تنها نیمکتي برایش باقي مانده بود. تا جایي که براي 
حمام مجبور بود که هفته اي یک بار به ایستگاه قطار برود. ولي 

عاقبت با تالش فراوان موفق شد براي تولید یک کارتون قرار دادي 
ببندد، و وضعش کمي بهتر شود. با این همه سختي، او فردي 
نبود که به سادگي میدان خالي کند. او اندیشه پیشرفت را 

او پیوسته به دنبال پاسخ این سوال بود که 
آیا زندگي یعني کار و تالش در حد بردگان 

به خاطر در آمد بسیار ناچیز؟

او این روزها را روزهاي سیاه 
زندگي خود مي دانست. تنها 
نیمکتي بـرایـش باقي مانده 
بود. تا جایي که براي حمام 
مجبور بود که هفته اي یک 

بار به ایستگاه قطار برود

از  پوشیده  دیزنی  والت  آمبوالنس 
نقاشی هایش بود

اگر پول در جیب نداری، عسل در دهان داشته باش.             )مثل یونانی(
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در سر مي پروراند.
در تابستان همان سال، »والت دیزنی«، این جوان الغر اندام 21 ساله، کت و 
شلوار قدیمي خودش را پوشید و در حالیکه »سرزمین عجایب آلیس« را بعنوان 
آنجا  در  کالیفرنیا شد.  ایالت  رهسپار  قطاری  بر  داشت، سوار  کار همراه  نمونه 

فهمید براي ورود به هالیوود راهي دشوار دارد.
سری فیلم های »کمدی های آلیس« محبوبیت زیادی کسب کرد و استودیوی 
»دیزنی« رونق یافت. دیزنی که این بار همراه با برادرش کار می کرد، پس از آن 
فعالیت خود را گسترش داد و به یک دفتر در هالیوود نقل مکان کرد. آن ها 6 

فیلم از سریال آلیس را تهیه کردند که با موفقیت زیادی روبرو شد.
در 1928، پس از استقبال زیادی که  از دیگر آثار او به عمل آمد، شخصیت 
کارتونی مشهور دیزنی، »میکی ماوس« خلق شد. تا 1931 میکی نیز آن قدر 
مشهور شده بود که مجله »تایم« یکی از مقاالت بلند خود را به او اختصاص 
داد. »میکی ماوس« به هویتی بین المللی تبدیل شده بود. در ایتالیا او را با نام 

»تاپولینو« و در ژاپن با نام »میکی کوچی« می شناختند.
با گذر زمان، بازیگران دیگر دیزنی، یک به یک پا به عرصه وجود گذاشتند. پس از »میکی ماوس«، نوبت »دانلدداک« رسید که از شخصیتی مستقل 

برخوردار شود.. پس از آن »پلوتو«، »گوفی« و ... خلق شدند. 
پس از موفقیت این شخصیت های کارتونی، »دیزنی« به این فکر می افتد که با استفاده از شیوه های غیر سینمایی، از شخصیت های فیلم هایش 

سود ببرد: منتشر ساختن کتاب های نقاشی مصور، تبلیغ، صفحه آهنگ، جواهرات 
بدلی، وسایل ریز و درشت مانند پاک کن، خودکار، پیراهن و... از طریق همین 
سرمایه گذاری بود که دیزنی در 1937 توانست یکی از بزرگترین رویاهای خود را 
محقق سازد، و آن ساخت اولین فیلم بلند انیمیشن با عنوان »سفیدبرفی و هفت 

کوتوله« بود.
از آن شد.  آمیزی  نقدهای تحسین  و  یافت  باالیی دست  بسیار  به فروش  فیلم   
دیزنی با ثروت حاصل از آن فیلم کارتوني استودیوي مدرني با 1500 نفر کارمنـد 
درکالیفورنیا دایر کرد. »سفیدبرفی« بهترین لحظه زندگی »دیزنی« را به او ارزانی 
داشت. در مراسم اعطای جوایز اسکار، از کار »والت دیزنی« قدردانی شد، و او یک 
مجسمه ی اسکار بزرگ همراه با هفت مجسمه ی کوچکتر )به یاد هفت کوتوله( 
دریافت کرد. این انیمیشن هنوز یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ متحرک سازی 

شناخته می شود.

در سال 1955، دیزنی به رویای خود در مورد 
ساخت پارک بزرگ تفریحی »دیزنی لند« جامه 

عمل پوشاند.
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پس از موفقیت سفیدبرفی، »دیزنی« ساخت انیمیشن های بلند را 
با شاهکارهایی همچون پینوکیو )1940(، فانتازیا )1940(، دامبو 
)1941( و بامبی )1942( ادامه داد. در 1939 والت دیزنی ساخت 
استودیوی مجهز جدید خود را در شهر »بوربنک« به پایان برده بود.
با دو دخترش،  »شارون« و »دیانا« در  زماني که  درسال 1950 
پارکي قدم میزند به فکر خلق شهربازی »دیزني لند« افتاد، یک 

شاهکار در آن زمان و در تمام دوران ها.
بزرگ  پارک  ساخت  مورد  در  خود  رویای  به  دیزنی   ،1955 سال  در 

تفریحی »دیزنی لند« جامه عمل پوشاند.
دیزنی لند دنیایی بود برای خانواده ها. جایی که می شد در تمام طول روز، به گونه ای 

سیری ناپذیر، دوباره و دوباره از آن دیدن کرد. بازدیدکنندگان می توانستند ساعت ها 
به پرسه زدن در خیابان اصلی و تماشای مغازه های آن بپردازند. آن چه میان دیزنی لند و 
دیگر شهر بازی ها تفاوت می گذاشت، این حقیقت بود که دیزنی لند شبیه پشت صحنه 

استودیوهای فیلمبرداری بود.
» کتاب جنگل« )1967( ، آخرین انیمیشن بلند والت دیزنی بود که تحت نظارت او ساخته 

یک  -که  دیزنی  که  شد  مشخص  معمولی،  پزشکی  معاینه  یک  در   ،1966 پاییز  اواخر  در  شد. 
سیگاری قهار بود- گرفتار سرطان پیشرفته ی ریه است. یکی از ریه هایش برداشته شد، اما شش هفته بعد، 

در روز 15 دسامبر، در یکی از اتاق های بیمارستان سن جوزف )درست واقع در آن سوی خیابان محل استودیو اش(، در 
شهر بوربنک درگذشت. دیزنی در زمان مرگ 65 ساله بود.

بعد از درگذشت او، سینما یکي از بزرگترین مغزهاي خالق و مبتکر خود را از دست داد.

والت دیزني در زندگي از دو اصل پیروي می کرد: نخست پرداختن به کاري که از آن لذت مي برد و دوم 

گوش دادن به نداي باطن خویش.

لند« جامه عمل  تفریحی »دیزنی  بزرگ  پارک  مورد ساخت  رویای خود در  به  دیزنی  در سال 1955، 
پوشاند.

او پیوسته به دنبال پاسخ این سوال بود که آیا زندگي یعني کار و تالش در حد بردگان به خاطر در آمد 

بسیار ناچیز؟

او این روزها را روزهاي سیاه زندگي خود مي دانست. تنها نیمکتي برایش باقي مانده بود. تا جایي که براي 

حمام مجبور بود که هفته اي یک بار به ایستگاه قطار برود.

آمبوالنس والت دیزنی پوشیده از نقاشی هایش بود.

مدیر امور اداري روزنامه استار نمي توانست پیش بیني کند که این جوان که امروز رانده مي شود روزي 

با نیروي تخیل خود حاکم میلیون ها ذهن مي شود.

پیروي  اصل  دو  از  زندگي  دیزني در  والت 
از  که  کاري  به  پرداختن  نخست  کرد:  می 
آن لذت مي برد و دوم گوش دادن به نداي 

باطن خویش.

والت دیزني در زندگي از دو اصل پیروي می کرد: نخست پرداختن به کاري که از آن لذت مي برد 
و دوم گوش دادن به نداي باطن خویش.

اودر دوران زندگي اش ، 900 تقدیر نامه ، 32 جایزه اسکار ،5 مجسمه امي و 5 دکتراي افتخاري کسب 
کرد و از ثروتمند ترین مردم جهان بود.

راز موفقیت این است هدفی را بی وقفه دنبال کنید.        )آناپاولوفا(
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تصور کنید که به عنوان نوزادی ناخواسته و حاصل یک رابطه  بی سر و ته، در روستایی بسیار فقیرنشین و در دامن یک مادر بدبخت که 
خدمتکار خانه های مردم است، دیده به جهان بگشایید، بدون آنکه وجود پدر را دور و برتان احساس کنید...؛

تصور کنید که در بچگی مادرتان آن قدر فقیر است که حتی توان خرید یک لباس ساده را برایتان ندارد و مجبورید گونی سیب زمینی بپوشید، 
طوری که بچه های همسایه دائم شما را مسخره کنند و به شما بخندند...؛

تصور کنید که در سن کودکی، مادربزرگتان مجبورتان کند کارهای سخت انجام دهید و همیشه به خاطر ساده ترین اشتباهات شما را کتک 

ت
وس
اه پ
سی

ی 
هه 

ن  ال
اي بد بخت ترین زنی که خوشبخت ترین شد

بزند و شما هم هیچ پناهی نداشته باشید که در دامنش گریه کنید...؛
تصور کنید که از سن نه سالگی دائم مورد انواع آزار و اذیت اطرافیان قرار بگیرید، دایی ها، پسر دایی ها، دوستان 
خانوادگی و کاًل همه. طوری که اولین فرزندتان را در سن چهارده سالگی و پس از نه ماه مشقت بدنیا آورید، آن 

هم یک نوزاد مرده...؛
تصور کنید که خواهر و برادری دارید که سرگذشتی کمابیش مشابه شما دارند، خواهرتان از اعتیاد زیاد 

به کوکایین بمیرد، و برادرتان از ابتال به ایدز...؛
تصور کنید که مادرتان آن قدر فقیر است که نمی تواند شما را بزرگ کند و از پس هزینه های اندک شما 

برآید، و مجبور شود شما را به پدرتان که برای شما یک غریبه است  بسپارد تا بزرگتان کند...؛
تصور کنید که آن مرد ، یک ارتشی بسیار سخت گیر باشد که تصمیم دارد از همان بچگی به شما نظم و ترتیب را 

یاد بدهد و دائم تنبیه کند و دستور دهد، ولی شما مجبورید او را بابا صدا کنید...؛
تصور کنید که در میان این همه بدبختی، سیاه پوست هم هستید، یک آمریکایی-آفریقایی، آن هم در حدود چهل پنجاه سال پیش که اوج 

نژادپرستی و نفرت از سیاه پوستان است...؛
تصور کنید که حدود چهار دهه از آن روزگار گذشته باشد...؛

االن چه کار می کنید؟ چه بر سرتان آمده است؟

از  که  کنید  تصور 
سن نه سالگی دائم مورد 

انواع آزار و اذیت اطرافیان قرار 
ها،  دایی  پسر  ها،  دایی  بگیرید، 

دوستان خانوادگی و کالً همه. طوری 
که اولین فرزندتان را در سن چهارده 

سالگی و پس از نه ماه مشقت 
بدنیا آورید، آن هم یک نوزاد 

مرده...

ان
زرگ

ی ب
دگ
زن
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ترين  قدرتمند  از  يکـی  االن 
از  يکی  هستيد!  جهان  زنان 
ترين،       پولدار  ترين،  محبوب 
از معـدود   و  تـرين،  با نفـوذ 

ميلياردر  های سياه پوست!؛

زمانی که اپرا رمان »آناکارنینا« تولستوی 
را به عنوان یک عاشقانه زیبا معرفی 
کرد، آمار فروش کتاب در مدت یک 
هفته دو برابر شد و در آخر سال عنوان 

پرفرو ش ترین را گرفت

زنان  ترین  قدرتمند  از  یکی  االن 
جهان هستید! یکی از محبوب ترین، 
پولدار ترین، با نفوذ ترین، و از معدود 

میلیاردرهای  سیاه پوست

همه شما را به عنوان صاحب یکی از بزرگترین 
مجری  ترین  طرفدار  پر  جهان،  های  خیریه 
و  سینما  متعدد  جوایز  برنده  و  تلویزیون، 

تلویزیون می شناسند...؛
سیاستمداران، هنرپیشگان، ثروتمندان و همه 
آدم های بزرگ و معروف فقط دوست دارند با 

شما مصاحبه کنند...؛
تدریس   شما  زندگینامه  ایلینوی،  دانشگاه  در 
می شود، در قالب یک درس با عنوان خودتان...؛

هفده  مساحت  به  دارید  کالیفرنیا  در  قصر  یک 
هکتار که از یک طرف به اقیانوس ختم می شود 
و از طرف دیگر به کوهستان. همچنین ویالیی 
دارید در نیوجرسی، آپارتمانی در شیکاگو، کاخی 
در فلوریدا، خانه ای در جورجیا، یک پیست اسکی 

در کلورادو، پالژهایی در هاوایی و ...؛
با درآمد ساالنه حدود سیصد میلیون دالر، و دارایی 
حدود سه میلیارد دالر، به عنوان ثروتمندترین زن 

خودساخته جهان شهرت دارید...؛
آنچه خواندید خالصه ای بود از سرگذشت مجری 

 Oprah( بزرگ تلویزیون، اپرا وینفری
Winfrey(.؛

اپرا پس از آن دوره ی مشقت بار 17 
ساله بود که به خاطر کتاب  های زیادی 
که به اصرار پدر خوانده بود به رادیوی 
گزارشگری  کار  به  و  رفت  نشویل 
مشغول شد. بعد به دانشگاه تنسی رفت 
و در آنجا رشته هنر نمایشی و ارتباط 
کالمی خواند؛ درست همان مهارتی که 
بعدها همیشه باعث محبوبیتش شد. 
سال 1976 و بعد از پایان تحصیالتش، 
گوینده اخبار تلویزیون شد. مدتی بعد 

 تصور کنید که در بچگی 
مادرتان آن قدر فقیر است 
یک  خرید  توان  حتی  که 
لباس ساده را برایتان ندارد 
سیب  گونی  مجبورید  و 
زمینی بپوشید، طوری که 
بچه های همسایه دائم شما 
را مسخره کنند و به شما 

بخندند

برنامه صبحگاهی »ای ام« شیکاگو را پخش کرد. 
اسم  که  بود  نگذشته  برنامه  از پخش  یک سال 

برنامه را تغییر داد.
و  شکل  به  وینفری  »اپراشو«   1985 سال  از 
شمایل امروزی اش روی آنتن رفت و تا 25 سال 
بعد ادامه یافت. در این مدت اپرا برای دوستداران 
اول  همان  »از  کرد؛  کارها  خیلی  برنامه اش 
می خواستم این برنامه مردم را فقط تشویق به 
کارهایی کند که همیشه آرزویش را داشتند. باید 
به آنها روحیه می دادم و در عین حال از دوروبر 
آگاهشان می کردم. من فقط می خواستم آنها از 

زندگی شان راضی باشند«
مأموریت اپرا فقط اجرا و صحبت با مردم نبود. 

او غیر از اینکه در کارهای خیریه زیادی دست 
داشت برنامه ویژه ای به نام »باشگاه کتاب اپرا« 
را مدیریت می کرد و در هر هفته به معرفی یک 
کتاب می پرداخت. نکته اینجاست که هر کتابی 
که اپرا به دست می گرفت یک تضمین واقعی 

برای فروش هم داشت.
باشگاه خوانندگان اپرا آن قدر قوی بود که بعد 
از تعطیلی، نویسنده های معروف دنیا با نوشتن 
نامه ای از اپرا خواستند این برنامه را ادامه دهد. 
زمانی که اپرا رمان »آناکارنینا« تولستوی را به 
عنوان یک عاشقانه زیبا معرفی کرد، آمار فروش 
کتاب در مدت یک هفته دو برابر شد و در آخر 

سال عنوان پرفرو ش ترین را گرفت!
نام  به  تلویزیونی  شبکه ای   ، اپرا 
این  و  انداخته  راه  وی«  تی  »اپرا 
می کند  ادعا  خودش  که  طور 
اوضاع شبکه  به  دادن  سروسامان 
خصوصی اش یکی از دالیلی است 
که از کار اجرای »اپرا شو« دست 
هنوز  خیلی ها  هرچند  کشیده. 
رفتن او را قبول نکرد  ه اند و از بانوی 
سیاهپوست به خاطر پایان یکباره 
برنامه ای که 25 سال تمام پخش 

شد، دلخورند!

موفقیت جاده ای است که هر کس خودش باید آن را هموار سازد.     )بندلر(
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پای صحبت های بانوی مکانیک
بانوی مکانیک ؛ عامل مجاز سایپا در منطقه گلشهر کرج

یک تعمیرگاه، درست شبیه تعمیرگاه هایی که تا 
به حال بارها مشتری اش بوده اید، با همان ابزارآالت 
یک  که  جایی  مرتب تر!  کمی  البته  همیشگی، 
مادر و دختر میزبانی را به عهده دارند، دختِرخانه 
ایستاده داخل چاله سرویس همین تعمیرگاه، با 
لباسی یک دست سرمه ای و دست هایی سیاه و 
روغنی. موتور پراید درست باالی سرش است و 

آچار بوکس بین دست هایش.
چشم های مان به دیدن نامتعارف ها عادت ندارند؛ 
اند، خانه دار  بوده  یا مادر  ما  برای  زن ها همیشه 
نشسته بر کنج خانه ها، یا معلم و پزشک و پرستار. 
شاید به همین دلیل ما هم مثل خیلی ها با دیدن 
زنی در لباس تعمیرکار، از تعجب مات می مانیم! 

گفتیم که به دیدن غیرمتعارف ها عادت نداریم.
نزدیک تر که می شویم، او با دست های روغنی از 
داخل چاله سرویس بیرون می آید، بوی بنزین و 
روغن موتور می دهد. با هم دست می دهیم، رابطه 
شروع می شود و گفت و گو جان می گیرد؛ »زهرا 
تعمیرکار  زن  »اولین  ماست:  روبه روی  معمر« 

خودرو در کشور.«
برای زهرا و خانواده اش این عبارت، عنوان جدیدی 
نیست، زیرا یک »اولین« دیگر در سابقه خانوادگی 
»اولین  عنوان  زهرا،  مادر  نوشته شده است؛  آن ها 
یدک  را  ایران«  شهری  بین  اتوبوس های  راننده 

می کشد.
کنار بخاری کوچکی که محوطه بزرگ تعمیرگاه را 
گرم می کند، می نشینیم، تا همراه زهرا و مادرش 
وارد زندگی آن ها شویم، زندگی ای که با یک اتفاق 
غیرقابل  پیش بینی، از مسیر روزمره اش خارج شد؛ 
بیماری ای که نا خواسته به تن مرد خانه نشست. 
قبل ازآن انگار هیچ مشکلی وجود نداشت، روزگار 
خوش بود و نان داغ بر سر سفره بود و امنیت، سقف 

خانه. از خانواده معمر حرف می زنیم. از روزگاری 
که پدر هنوز مرد جاده ها بود و راننده اتوبوس بنز 
مدل 302 تهران- اصفهان. پدر که زمین گیر شد، 
فقر هم خودی نشان داد؛ خانه معمرها آن روزها 
مرکز دلهره بود؛ دلهره آمدن روزهای بی نان آور! 
زن خانه را همین دغدغه نان، پشت فرمان بزرگ 
اتوبوس نشاند، تا »معصومه سلطان بالغی« - مادر 
زهرا -اولین راننده اتوبوس های بین شهری در ایران 

شود.
فیلسوف ها می گویند: »شناکردن در جهت جریان 
آب، از عهده ماهی مرده هم برمی آید.« درستی 
یا نادرستی این عبارت به کنار، اما خانواده معمر 
شنا  آب،  جریان  جهت  خالف  که،  مدت هاست 

می کنند.
بخش هایی از گفتگو با این جوان سخت کوش 
به  است  سالیان سال  که  مادرش  و  کارآفرین  و 
عنوان راننده اتوبوس های برون شهری، سرپرستی 

خانواده اش را به عهده دارد در ذیل می خوانیم :
به مکانیکی روی  خانم معمر! چگونه شد که   •

آوردید؟
سال 79 یا 80 بود که کارم را شروع کردم؛ اصال 

هم مهم نبود که دیگران در مورد من چه فکری 
می کنند عالقه داشتم و باید مشکالت را تحمل 
می کردم! ابتدا در یک تعمیرگاه نزدیک منزل 
مشغول به کار شدم؛ استاد کارم حسابی اذیت 
کار  شوم  منصرف  کار  این  از  شاید  تا  کرد  می 
به جایی کشید که مجبورم می کرد که قطعات 
سنگین خودرو را جابه جا کنم اما کم نیاوردم و 

تسلیم نشدم 
• چه قدر طول کشید با رسم و رسوم مردانه حاکم 
بر فضای تعمیرگاه ها کنار بیایی؟ باالخره تو اولین 

زنی بودی که به تعمیرگاه پا گذاشته بود؟
 فکر می کنم حدود دو ماه گذشت تا من درست 
فن های  فوت  و  تعمیرگاه  مرد  شاگردهای  مثل 
کنار  آن  رسم های  با  و  بگیرم  یاد  را  مکانیکی 
رسم های  از  یکی  پرت کردن  آچار  مثال  بیایم، 
من  سمت  هم  بار  یک  حتی  تعمیرگاه هاست، 
پرت شد، یعنی سر بستن کاربرات اشتباه کرده 
بودم، سرمکانیک همان جا جلوی مشتری سرم داد 
کشید و به شیوه معمول تعمیرگاه ها، آچاری که 
دستش بود را به سمتم پرت کرد و فریاد زد که تو 

هنوز کار یاد نگرفتی؟!

• این اتفاق ناراحتت نکرد؟ حتی یک لحظه هم 
ته ذهنت فکر نکردی، همه چیز را رها می کنم و 

می روم؟
نه! من هیچ عکس العملی نشان  ندادم، فقط سکوت 
و  بودم  شده  آشنا  محیط  این  فرهنگ  با  کردم. 

از  آب  جريان  جهت  در  کردن  شنا 
آيد؛ خانواده  بر می  ماهی مرده هم 
جهت  خالف  که  هاست  سال  معمر 

جريان آب شنا می کنند.

ن
الدی

پو
ده 
ارا
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همان جا  سرمکانيک 
سرم  مشتری  جلوی 
داد کشيد و به شيوه 
تعميرگاه ها،  معمول 
دستش  که  آچاری 
بود را به سمتم پرت 
که  زد  فرياد  و  کرد 
ياد  کار  هنوز  تو 

نگرفتی؟!

می دانستم این عرف حاکم بر فضای تعمیرگاه است.
• اتفاق های بد، فقط برای همان دوران شاگردی 
بازهم  شده ای،  استادکار  که  هم  االن  یا  است، 

دست وبالت را زخمی می کنی؟
باالخره اتفاق هر زمانی پیش می آید، مثال همین 
بودم، که  چند ماه پیش، داخل حیاط تعمیرگاه 
برق رفت. وقتی که داخل تعمیرگاه شدم تاریکی 
درست  که  کردم  فراموش  هم  من  بود.  مطلق 
جلوی پایم چاله سرویس است. یک دفعه دیدم 
که زیر پایم خالی شد و افتادم داخل چاله سرویس! 
خوش بختانه مادرم هم آن جا بود و زود همسایه ها 
را خبر کرد. خدا هم رحم کرد و مشکل خاصی 

برایم پیش نیامد
مکانیکی به هرحال کار سختی است. من روز اولی 
که می خواستم ترک سر سیلندر را بکشم، آچار 
از دستم در رفت و خودم رفتم توی دیوار. چون 
اما االن  به آن وارد می کردم،  نیرو  باید 54 کیلو 
گیربکس را خیلی راحت بلند می کنم، می گذارم 
روی میز یا بلوک سیلندر ماشین را خیلی راحت 
جابه جا می کنم.  یک بار داشتم واشر کفی کاربراتور 
را می تراشیدم، ابزار تیزی که دستم بود در رفت 
و انگشتم چهارتا بخیه خورد. یک بار هم انگشتم 
بین سیلندر و سرسیلندر گیر کرد و گوشت نوک 
انگشت سبابه ام قلوه کن شد. بنزین هم که زیاد در 

چشم هایم پاشیده است.
درست یادم است، اوایلی که رفته بودم تعمیرگاه 
می کردند  سعی  همکارانم  همیشه  دو،  مرکزی 
که امتحانم کنند، مثال یک پیچ را خیلی محکم 

می بستند و می گفتند که اگر می توانی این را باز 
بکن، یا از من می خواستند که یک پیچ را سفت 
کنم، تا آن ها باز کنند. خیلی از آن ها، بارها اعتراف 
کرده اند که خانم معمر، آن روزها ما خیلی پشت 
اتفاقی  داشتیم  دوست  و  می زدیم،  حرف  سرت 

بیفتد که کارت پیش نرود!
• و بعد ....

در نمایندگی مجاز تعمیر خودرو مشغول به کار 
تجربه  و  کار می کردم  مرد!  شدم؛ همچون یک 
کسب می کردم البته به 10 تا 20 مرکز مجاز در 
کرج مراجعه کردم تا سرانجام در یکی از این مراکز 
قبول کردند که کار کنم؛ به مرکز فنی و حرفه ای 
کرج مراجعه و تقاضا کردم که در امتحان مربوطه 
شرکت نمایم، نپذیرفتند سپس به تهران رفتم و 
آنجا هم موفق به چنین کاری نشدم و بعد عازم 
ساری شدم مدتی آنجا بودم؛ از پیگیری ها خسته 
نمی شدم و اطمینان داشتم که اگر تالش کنم 

نتیجه خواهم گرفت .
• مسئوالن و مدیران مربوطه چه می گفتند؟

اینکه        تا  دادند  می  وعده  یا  و  پذیرفتند  نمی  یا 
سر انجام با همکاری یکی از مسئوالن در تهران 
با یکی از مدیران فنی و حرفه ای تهران صحبت 
و  امتحان  در  برای شرکت  و در سال 83،  کردم 
اخذ مدرک اقدام کردم؛ شش ماه طول کشید تا 
اجازه دادند که در امتحان مربوطه شرکت نمایم .در 
آزمون تعمیر اتومبیل های سواری درجه 2 شرکت 
کردم و اتفاقا بسیار سخت هم امتحان گرفتند. از 
آقایان در مورد قطعات مختلف خودرو می پرسیدند 
و از من خواستند که گیربکس کامل را جمع کنم و 
زمانی که علت را پرسیدم گفتند: چون شما استثنا 
هستید و یک خانم که می خواهید مدرک تعمیر 

آزمون  خواهیم  می  بگیرید  خودرو 
سخت تری را بگیریم تا فردا زیر 

سوال نرویم !
های  اتومبیل  تعمیر  مدرک 

سواری درجه دوم را با نمره 79 )از 
100( دریافت کردم و به یکی از 

نمایندگی های مجاز سایپا 
دوره های  شدم.  معرفی 

مختلف تمیرات را دیدم 
و در تعمیرگاه مرکزی 

2 سایپا یک سال 
سرپرست سالن 
بودم؛  تعمیرات 

آقایان زیر دست من کار می  از  در آنجا 30 تن 
کردند، سال 84 بود که تصمیم گرفتم روی پای 
خود بایستم و مستقل شوم و تا فروردین 85 در 

همان مرکز بودم .
•  چه اهدافی را دنبال می کردی؟

های  خانم  آموزش  و  کارآفرینی  کاری،  استقالل 
پیشرفته؛     و  متوسط  ابتدایی،  سطح  در  عالقمند 
تعمیر  تا ضمن  باشم  داشته  جایی  خواستم  می 
خودرو، خانم ها را آموزش دهم اینجا را )عاملیت 
مجاز سایپا در گلشهر کرج(  افتتاح کردم، تا عنوان 
اولین زن مکانیک در ایران را از آن خود کنم. همان 
گونه که مادرم اولین زنی است که راننده اتوبوس 
پای خود  روی  و سالیان سال  است  بین شهری 
ایستاده تا در نبود همسرش، خانواده را سرپرستی 
کند و امروز افتخار می کنیم که مادرمان شیرزنی 
است که خواست خود باشد و دست نیاز به دیگران 

دراز نکند .
•  رفتار دیگران با شما چگونه است؟

شاید برای دیگران عجیب باشد که یک زن مکانیک 
باشد و تعمیر گاهی را نیز ایجاد کرده اما برای من 
مهم آن است که روی پای خود باشم و اشتغال چند 
نفری را هم فراهم سازم و اکنون زمینه اشتغال 3 
نفر را فراهم کرده ام و به زودی کار آموزش چند 

خانم عالقمند را شروع می کنم .
•  آیا مشتری هم داری؟

تجهیزاتم  البته  ندارم  بدی  درآمد  شکر!  را  خدا 
کامال ابتدایی است و به قول معروف چکشی کار           
می کنم، اما با همین تجهیزات و وسایل ابتدایی   
کم کم مشتریان می آیند و اطمینان می کنند. 

البته برخی از افراد و 

هر چه فاصله ما از گذشته بیشتر شود، گذشته زیبا تر می شود.      )فتحی الرمالی(
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حتی همکارانم سعی می کنند هر از چندگاهی 
حال گیری کنند و کارم را خراب کنند اما خدا 
بزرگ است و امیدوارم که آنان نیز موقعیت من 
را درک کنند. من خبره کارم هستم و به این 
راحتی ها کوتاه نخواهم آمد. این جا الزم است که 
از الطاف برخی مسئوالن دستگاه های کرج تشکر 
کنم که به من اعتماد کرده و تعمیرات خودرو را 

به این عاملیت می سپارند .
• از کمبود تجهیزات و وسایل مکانیکی گفتید، آیا 

مسئوالن همکاری کرده اند؟
متاسفانه نه آن گونه که باید! همه شعار حمایت 
از کارآفرینان را می دهند و در باغ سبز را به 
تنهایش  عمل  در  اما  گشایند  می  فرد  روی 
بس!  و  شنوی  می  وعده  صرفا  و  گذارند  می 
سه ماه است که به همه جا و همه مسئوالن 
مراجعه می کنم و تقاضای 20 میلیون تومان وام 
را داده ام تا تجهیزات پیشرفته برای تعمیر خودرو 

کمک  از  دریغ  اما  کنم،  تهیه 
مسئوالن! تا دلتان بخواهد هورا 
و آفرین و مرحبا شنیده ام، اما 
آنچه ندیده ام حمایت است و 

مساعدت!
• شنیده ام که شما مترجم زبان 

انگلیسی هستید؟
دالیل  از  یکی  اتفاقا   ! بله 
پیشرفت سریع من این است که 
منابع خارجی مطالعه می کنم و 
در جریان آخرین پیشرفت های 
هستم.  خودرو  تعمیرات  علم 
چیز  همه  خواهم  می  آخر 
آخرین  با  و  ببینم  علمی  را 
دنیا کار کنم،  های روز  روش 
اما ای کاش مسئوالن هم کمک 

می کردند تا ....
• و اگر مسئوالن کمک نکنند و 

همچنان وعده دهند؟
امیدوارم که از کاری که کرده ام 
که  امیدوارم  و  نشوم  پشیمان 
آنانی که می گفتند 40 درصد 
درصد   60 و  بده  انجام  را  کار 
به خود  امروز  ما  با  مانده  باقی 
یک  عنوان  به  را  من  و  بیایند 
رهایم  میدان مشکالت  در  زن 

آفرینی  نکنند، آخر می خواهم کار کنم و کار 
نمایم و امید که دلسردم نکنند.

و گپی با خانم سلطان بالغی، مادری فداکارو ...
خانم سلطان بالغی مادر خانم زهرا معمر، سالیان 
بردوش          را  زندگی  سنگین  بار  که  است  سال 
این  کشد،  می 
زن فداکار در پی 
بیماری همسرش، 
را  رانندگی  شغل 
عنوان  تا  برگزید 
راننـده  زن  تنها 
های  اتـوبـوس 
ایران  در  بیابانی 
خود  آن  از  را 
گونه  همان  کند، 
که دخترش زهرا 
کوشی  سخت  با 

داليـل  از  يـکـی 
من  سريع  پيشرفت 
منابع  که  است  اين 
خارجی مطالعه    می کنم 
و در جـريان آخـرين 
عـلم  های  پيشرفت 
تعميرات خودرو هستم

حتی  و  افراد  از  برخی 
همکارانم سعی می کنند 
کارم  چندگاهی  از  هر 
من  اما  کنند  خراب  را 
به  و  کارم هستم  خبره 
کوتاه  ها  راحتی  اين 

نخواهم آمد. 

را  ایران  زن  مکانیک  اولین  عنوان  زدنی،  مثال 
کسـب کرد .

این مادر فداکار می گوید: نزدیک به 20 سال 
و  کنم  می  رانندگی  که  است 

چرخه زندگی را می گردانم.
 او می گوید: 60 سال سن دارم 
و همچنان با اتوبوس دیگران کار 
آرزویم  که  حالی  در  کنم  می 
این است که وسیله ای از خود 
داشته باشم و انتظارم این است 
که مسئوالن مساعدت نمایند، 
وامی در اختیارم گذاشته شود 
خرید  قسط  پیش  بعنوان  تا 
اتوبوس پرداخت نمایم تا شاید 
یک روزی وسیله از خودم باشد 

و برای خودم کار کنم .
او از پایمردی و استقامت باالی 
دخترش زهرا سخن می گوید و 
اضافه می کند: انتظار دارم که 
مسئوالن ، دخترم را یاری کنند 

تا آرزوهایش محقق شود .
جسارت و اعتماد به نفس میراث 
مادر برای فرزندانش است و این 
مهم ترین چیزی است که بعد 
از صحبت با آن ها، در ذهن مان 

می ماند.

         همشهری جوان - ایلنا
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الکس، کودکی بود که در اولین سال های زندگی اش به بیماری 
سرطان مبتال شده بود. وقتی که 4 ساله شد به پدر و مادرش 
گفت که می خواهد یک دکه فروش لیموناد در جلوی خانه شان 

داشته باشد. هدف او این بود:
برای پزشکان پولی فراهم 
به  راجع  بتوانند  تا  کند 
سرطان تحقیقات بیشتری 
برای  انجام دهند و راهی 
پیدا  بیماری  این  درمان 

کنند.
لیموناد  »دکه  افتتاح  روز 
فروش  رقم  الکس«  
 2000 : بود   آور  حیرت 
دالر فروش لیموناد در یک 

روز!
حــالــی  در  الکــس 

که شجاعانه با سرطان می جنگید، هر سال این دکه را برپا            
می کرد. زمانی که اخبار کار این کودک استثنایی در دنیا پخش 
شد، مردم در بسیاری مکان ها برای کمک به کودکان بیمار ، 

مشابه این دکه ها را برپا کردند.
زمانی که در سال 2004 الکس در سن 8 سالگی درگذشت، 
این دکه و الهام های او بیش از 1 میلیون دالر برای یافتن راهی       
به سوی درمان بیماری ای که زندگی او را گرفته بود، درآمدزایی 

کرد.
والدین الکس، موسسه خیریه »دکه لیموناد الکس« را در سال 
تا  نهادند  بنیان   2005
فرزندشان  که  را  کاری 
ادامه  بود  کرده  آغاز 
ها  آن  ماموریت  دهند. 
زایی  درآمد  بود:  ساده 
بـرای آگاهـی رسـاندن 
درباره عوارض و دردهای 
ناشی از بیماری سرطان 
کـودکان ، به خصـوص 
یافتن  برای  تحقیقات 
روش های جدید درمانی 

و برای تشویق و قدرتمند ساختن کودکان سرطانی ، تا برای آن 
ها امکانات متفاوتی فراهم کنند.

از زمانی که الکس از سال 2000 دکه لیموناد خود را بنا کرد تا 
امروز این بنیاد 45 میلیون دالر درآمد داشته است. در حالی که 

سرلوحه  شعار  این 
کارشان بود : 

وقتی زندگی به شما 
لیمو می دهد، شما 

لیموناد بسازید.
این درآمد تا کنون 
بـرای مــوارد زیــر 

مصرف شده است:
ی  هزینه  کمک   •

پروژه   200 از  بیش 
تحقیقاتی

• تدارک برنامه سفر برای کمک به خانواده ی بچه هایی که دوره ی 
درمان را می گذرانند

• گسترش منابع برای کمک به کودکان مبتال به سرطان
اعضای این بنیاد می گویند:

بنیاد خیریه لیموناد الکس، تجسِم روِح امیِد الکس را زندگی 
می کند. مانند الکس اعتقاد داریم هر شخصی می تواند یک 
تمایز ایجاد کند. با هم می توانیم راه درمان سرطان را پیدا 

کنیم. 
»سخنرانی سال 2010 در بنیاد یک فرصتی برای من بود تا 
داستانم را برای همه بگویم و آوازه بنیادهایی مثل لیموناد الکس  
را به گوش همه برسانم . مردمی که آن ها را حمایت می کنند، 
کودکان  سرطان  علیه  بر  جنگ  در  تمایزی  یک  واقع  در 
می سازند. قصد من این است که پیامی امید بخش برای هر 
کسی که زندگی اش تحت تاثیر سرطان کودکان قرار گرفته 
بفرستم و بگویم که اتفاقات مثبت بدون شک رخ می دهند و 

بازگشت به زندگی عادی پس از سرطان امکان پذیر است.
وقتی  که  بودم  بسیار خوشحال  آن سخنرانی  هنگام  در  من 
جمعیت با شادی فریاد می زد، فرزندم الکس را در کنارم داشتم 
و می دانستم که او دیگر از درد و رنج سرطان رها شده است.«

گری نیومن – پدر الکس نیومن پدر یک »الکس« دیگر که با 
حمایت بنیاد، درمان شد.

منبع : وبسایت بنیاد لیموناد الکس          ترجمه : تمنا استاد 

وقتی کودک سرطانی ، کارآفرینی می کند! 
بنیاد »دکه لیموناد الکس«  برای کودکان سرطانی
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دختران نوجوان دوست دارند دست به کارآفریني بزنند و بر 
همین اساس باید یاد بگیرند چگونه خالقیت و توانایي شان 

در هر امری را به یک کسب و کار تبدیل کنند.
براساس گزارش منابع رسمي، در 20 سال گذشته تعداد 
زناني که دست به کارآفریني زده اند، دو برابر شده است و تعداد زناني 
که خودشان کسب و کارشان را اداره مي کنند- مشاغلي که 51 درصد 
از سهام و بیشتر در آن متعلق به زنان است- بین سال هاي 1997 تا 
2006، 42 درصد رشد داشته که این تقریباً دو برابر رشد کسب و کارها 
در این مدت است )رشد کسب و کارها 23 درصد بوده است(. اکنون 

روند کارآفریني هاي زنانه در حال گسترش به سمت گروه هاي جوان تر است.
مطرح              را  نوجوان  دختران  های  کارآفرینی  از  هایی  نمونه  ما  بخش  این  در 

می کنیم که می تواند به شما ایده های خوبی برای کارآفرینی ارائه دهد.

1( خرید برای بزرگ ترها
کیتلین بنهف دختر 17 ساله اي است که عالقه زیادي به خرید دارد. 
او با اشتیاقي که به خرید دارد، دست به یک کارآفریني زده و به 
کمک مادران شاغل، مسن ترها و افرادي آمده که زمان یا توانایي انجام کارهاي 

خارج از منزل و خرید را ندارند. بنهف مي گوید: »تنها چیزي که به ذهنم 
رسید، خرید بود. بنابراین به این فکر افتادم که چطور مي توانم از این عالقه ام 
براي کسب درآمد استفاده کنم. اینجا بود که ایده خرید براي مردم به ذهنم 

رسید و روز بعد این ایده را عملي کردم«. ماه گذشته بنهف در کارگاه شبکه 
کارآفریني ایلینویز شرکت کرد. در این کارگاه به 19 دانش آموز دبیرستاني 

که 11نفرشان دختر بودند، آموزش هاي کارآفریني داده شد. او در این 
کارگاه باید یک طرح تجاري ارائه مي داد در حالي که به آن ها توصیه شده 

بود کاري را در نظر بگیرند که دوست دارند.
بنهف طرحي ارائه داد که تا آن موقع چنین طرحي در شهر خودش 
اجرا نشده بود به همین خاطر، منحصر به فرد بودن طرحش باعث 

اعتبار این طرح شد. او بر اساس مقدار مسافتي که طي مي کرد، از مشتري پول                
مي گرفت و کارهایي از قبیل امور بانکي، گرفتن لباس ها از خشکشویي و خرید 
از خواربارفروشي را انجام مي داد. او به محض اینکه دبیرستان را تمام کرد و به 

دانشگاه رفت، ایده اش را عملي کرد و دست به کار شد.

کارآفریني  هاي  آموزش   )2
یک موسسه غیرانتفاعي به نام 

»موسسه دختران« 
71  درصد این دختران از خانواده هایي هستند که درآمد 
ساالنه ی آن ها کم است. یکي از کارهایي که اعضاي این 
موسسه انجام مي دهند، مرتب کردن لباس هاي دست 
لباس در  برگزاري شوي  و  بر آن ها  دوم و قیمت زدن 
تاکنون 475 دالر سود  بازار خیریه است که  قالب یک 
داشته. رئیس این موسسه مي گوید: »دختران نمي دانند 
چطور براي کاالها تبلیغات کنند یا چگونه باید کارهاي 
حسابداري و مدیریتي را انجام دهند. به همین خاطر 
موسسه به آن ها یاد مي دهد چطور پولشان را مدیریت 
خیریه  بازار  این  برگزاري  در  که  دختراني  کنند.« 
شرکت داشتند، 25 درصـد درآمدشان را بـراي کمـک 
به خانواده هاي کم درآمد اختصاص دادند تا با این پول 
قبض آب و برق را بپردازند یا صرف نیازهاي ضروري شان 
کنند.25  درصد دیگر درآمدشان هم صرف خرید وسایل 

آموزشي براي موسسه شد.

3( نوجوانان شیکاگویي هم دست به تدریس خصوصي زده اند
کیارا هریس، دختر 17 ساله، هم از این آموزش هاي کارآفریني به شکل دیگري استفاده 
کرد. او پس از شرکت در این برنامه ها شروع به تدریس خصوصي کرد. هریس زماني که 
سال آخر دبیرستان را مي گذراند، به سه دختر 8 تا 12 ساله ریاضي و علوم و اجتماعي درس 
مي داد. او مي گوید: »آرزو داشتم امکان تدریس خصوصي در محله ما هم وجود داشت. در محله ما 
معلم خصوصي زیاد نیست و هزینه معلمان خصوصي اگر بخواهند براي تدریس به این محله بیایند 
براي خانواده ها گران تمام مي شود.« در حالي که هریس براي چهار ساعت 
تدریس در هفته رقم کمی مي گیرد. او به آموزش شاگردانش بسیار متعهد 
است و این تعهد او برایش تبدیل به یک مزیت رقابتي شده است. او 
مي خواهد زماني که سرمایه بیشتري جمع کرد، یک نرم افزار آموزشي هم 

به کتابي که براي آموزش به کودکان طراحي کرده، اضافه کند.
)به نقل از سرمایه(  ساندرا گاي - ترجمه: مهرزاد غني پور                   
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اکرآفرینی به سبک 

دختران نوجوان
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گی  ند ز ش  ختر د با  شت  ندا نی  چندا یی  را ا د که  ی   د مر یم  قد ی  اه ن  ما ز رد 
د  خو ض  قر نست  نمی توا و  د  بو ر  کا ه بد شهر  ی  هغ  و ر ا د هب  د  مر ین  ا  . د می کر

که  د  ا د د  پیشنها د  مر هب  هغ  و ر ا د وز  ر یک   . هد بد پس  را 
ش  هی  ا بد ز  ا د  ر و آ رد  و  ا همسری  هب  را  ش  ختر د گر  ا

شی  پو و چشم  فت  ر ش  ختر د پیش  ه  ند ما رد و  ن  یشا رپ  ، د مر  . می کند
ین  ا هب   ، می کنم ل  قبو را  له  مسأ ین  ا ط  شر یک  هب  من  گفت  ختر  د  . شت  گذا ن  میا رد  و  ا با  را  ع  ضو مو
یکی   ، سنگ تکه  و  د کیسه  یک  رد  سم  مرا ین  ا رد   . هیم د تیب  رت سمی  مرا شهر  م  د مر ر  حضو رد  که  ط  شر
رد  را  ه  سیا سنگ  گر  ا  . م ر و بیا رد  را  یکی  و  کنم  کیسه  رد  ست  د ید  با من  و  یم  ر می گذا  ، ه سیا یکی  و  سفید 
ع  ضو مو د  مر بعد  وز  ر  . ببخشد را  تو  ض  قر ید  با و  ا هن  وگر می کنم  ل  قبو را  هغ  و ر ا د ست  خوا رد م  ر و بیا
ه  ند ما وز  ر یک   . د کر تعیین  را  سم  مرا ن  ما ز و  د  کر ل  قبو هم  و  ا و  شت  گذا ن  میا رد  هغ  و ر ا د با  را 
نگ  ر و  د ی  جا هب  د  ر ا د قصد  و  ا که  شد  ر  ا د خبر هغ  و ر ا د ست  د ری ز ن  زا با سر ز  ا یکی  سم  مرا هب 
ه  ند ز با د  ر ا د رب که  را  م  کدا هر ختر  د ات  کند  ب  نتخا ا ه  سیا را  کیسه  خل  ا د سنگ  و  د هر  ت  و متفا
ی  ا که  گفت  ر  پد هب  خترک  د ما  ا  . ند  سا ر ش  ختر د و  فقیر  د  مر هب  را  خبر  ز  با سر  . د شو
ال  حا  ! شد  هم  ر  طو همین  و   . م می شو وز  پیر حتماً  من  که  ش  نبا ن  نگرا هیچ  ر  پد

رد  هن  چگو ؟  د ا د م  نجا ا ری  کا چه  ک  ختر د شما  نظر  هب 
؟ شد ه  ند رب بقه  مسا

ز  ا یکی  و  د  کر کیسه  رد  ست  د د  عو مو وز  ر رد  ک  ختر د
که  ین  ا ز  ا قبل  و  د  ر و آ ن  و بیر را  اه  سنگ 

ز  ا ج  ر خا هب  را  ن  آ ت  ر قد با  هد  د ن  نشا ن  یگرا د هب 
سنگ  نیم  می توا یم  ر ندا سی  ستر د سنگ  ن  آ هب  که  ال  حا گفت  بعد   . د  کر ب  ات رپ ن  میدا

ن  و بیر را  نگ  ر م  کدا من  که  د  شو می  مشخص  هن  گو ین  ا و  ببینیم  را  کیسه  رد  ه  ند ما قی  با
. م د بو ه  د ر و آ

 ! د بو ه  سیا کیسه  خل  ا د ه  ند قیما با سنگ  که  نیم  ا می د و 
ضعیت  و نست  توا ش  هو با ختر  د ین  ا تیب  رت ین  ا هب 

ج  وا د ز ا یک  هب  ن  د ا د تن  قعیت  مو و  ر  پد ری  کا ه بد
هب  را  ند  شد می  ب  محسو  » ید تهد « و  د هر  که  را  ری  جبا ا
د  ز سا ر  ا د وا را  هغ  و ر ا د و  کند  یل  تبد  » صت فر « یک 

. ببخشد را  ش  ر پد هی  بد که 

ش هو تیز  خترک  د و  هغ  و ر ا د یت  کا ح
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از  انتظار  و  توقع   بدون   بتواند  کودکی   که   زمانی  
دیگران  کاری  را آغاز کند و بکوشد تا آن  را به  اتمام  برساند، می گوییم  اعتماد به  نفس  دارد. کودک  از همان  

ابتدا که  شروع  به  شناخت  خود و محیط  پیرامونش  می کند، به  قدرت  و توانایی  خود برای  تسلط  بر محیط  
و  والدین   نوجوانان ،  و  کودکان   نفس   به   اعتماد  رشد  در  موثر  عوامل   از  آگاه  می  شود. یکی   اطرافیانش   و 

اعضای  خانواده  هستند. اگر کودک  در خانواده  ای  سرشار از صمیمیت ، محبت  و مهربانی  رشد 
و یابد می تواند ویژگی های  شخصیتی  خود را بشناسد و با اطمینان  به  توانایی های  خود، با مشکالت  
مسائل  گوناگون  روبرو شود و از طرفی  می تواند با رفتارهای  نامطلوب  ومنفی  خود، برخوردی  

واقع بینانه  داشته  باشد و در صدد رفع  و تغییر آن ها برآید. از آن جایی  که  اعتماد به  نفس  
صفتی  ارثی  نیست ، اگر کودک  ضمن  انجام  فعالیت های  مختلف  مدام  دچار محدودیت  شود و 

نتواند تجارب  جدید و مفیدی  در زندگی  کسب  کند، ترسو ،کمرو و 
خجول  بار می آید و قدرت  تصمیم گیری  هم  در او رشد نخواهدیافت . 
نتایج  تحقیقات  محققان  نشان  می دهد که  اغلب  پدران  و مادران  نسبت  
به  پرورش  فرزندان  پسر و دختر خود دید یکسانی  ندارند. زمانی  که  
کودکی  متولد می شود، نخستین  پرسشی  که  پس  از سالمتی  نوزاد 
مطرح  می شود،جنسیت  اوست . اگر نوزاد دختر بود،لباس  صورتی  و اگر 
پسر بود لباس  آبی  به  تن  او می کنند و برهمین  اساس  رفتار بزرگساالن  

نیز طبقه بندی  می شود.
به  پسران  فرصت  بیشتری  برای  کندوکاو دنیای  فیزیکی  پیرامون شان  
داده  می شود و همین  امر موجب  تقویت  مهارت های  حرکتی  بیشتر 
آنان  می شود. برعکس  دختران  به  شیوه ای  محدودتر پرورش  می یابند 

و آنان  را برای  تعامالت  کالمی شان  بیشتر تشویق  می کنند.

معموال دختران  در سنین  بین  14 - 10سالگی  بطور محسوسی  دچار 
ضعف  اعتماد به  نفس  می شوند. طبق  تحقیقات روانشناسان دختران  
در آغاز سن  مدرسه  و شروع  دبستان  از اعتماد به  نفس  بیشتری  نسبت  
به  پسران  برخوردارند. در حالی  که  طی  سال های  پایانی  دبستان  و 
آغاز دوران  نوجوانی  این  نسبت  برعکس  شده  است  و دختران  دچار 
ضعف  و کاهش  اعتماد به  نفس  می شوند. این  امر می تواند ناشی  از نظام  
آموزشی ، دیدگاه های  فرهنگی  و نحوه  تعامالت  اجتماعی ،درباره  نقش  

جنسیت  نوجوانان  باشد.
دکتر دیپولد )1995( طی  تحقیقی  به  این  نتیجه  رسید که  نوجوانان  
دختر در مقایسه  با نوجوانان  پسر، بیشتر دچار اضطراب،  فشار روانی  و 

افسردگی  می شوند.
یکی  از عوامل  موثر در کاهش  اعتماد به  نفس  دختران ، بلوغ  جنسی  
و تغییرات  جسمانی  آنان  است . به طور معمول  دختران  2 الی  3 سال  
زودتر از پسران  بالغ  می شوند و همین  امر باعث  می شود که  آنها با 

پختگی  کمتری  با این  فرایند روبرو شوند. 
به  عبارت  ساده تر یک  دختر در 11 -10 سالگی  مراحل  بلوغ  خود 
را طی  می کند، در حالی  که  یک  پسر در حدود 14 -13 سالگی ، 
یعنی  حدود 3 -2 سال  بعد از دختر به  این  مرحله  می رسد. طی  این  
مدت  دختران  ناگهان  با تغییرات  جسمانی  گوناگونی  روبرو می شوند 

چگونه دختری با اعتماد به نفس باال پرورش بدهیم؟

ن
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ا  وال
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که  برای  آنها محدودیت  هایی  را نیز به  همراه  
می آورد. این  احتمال  وجود دارد که  افسردگی  و 
ضعف  اعتماد به نفس  دختران  ناشی  از احساس  
نارضایتی  آنان  نسبت  به  وضعیت  ظاهر و تن  
ازدیاد  تن انگاره ،  زیرا ضعف   باشد.  انگاره  خود 
وزن  و زیبایی  ظاهر برای  دختران  بسیار مهمتر 

از پسران  است .
در مواردی  نیز دختران  نمی توانند خود را با این  
تغییرات  جسمانی  سازگار کنند و آن  را بپذیرند. 
در نتیجه  دچار ضعف  اعتماد به  نفس  می شوند.

یکی  از روانشناسان  معاصر به  نام  دکتر نانسی  
اسمیت  معتقد است  :

 پسران  برای  ماجراجویی  و قدرتمندی  و دختران  
برای  وابستگی  و محتاط  بودن  تشویق  می شوند. 
را  می شود،او  مشکل   دچار  پسری   که   زمانی  
تشویق  می کنند تا درصدد مبارزه  با آن  مشکل  
چنین   در  دختری   وقتی   که   حالی   در  برآید. 
شرایطی  قرار می گیرد با گفتن : »اجازه  بده  تا 

کمکت  کنیم « و یا حتی  بدتر از آن ، »بگذار ما این  کار را برایت  انجام  
دهیم ...« در صدد رفع  مشکل  او برمی  آیند و این  موضوع ، مفهومی  
از احساس  »درماندگی  آموخته  شده « دربردارد. به  عبارت  ساده تر او 
را به  ناتوانی  و وابستگی  عادت  می دهیم . دکتر اسمیت  معتقد است  
که  می توان  دختران  را همچون  پسران  افرادی  قوی  و متکی  به  نفس  
بار آورد. وی  نکات  زیر را به  منظور راهنمایی  والدین  و مربیان  یادآور 

می شود:

دچار  پسری   که   زمانی  
مشکل  می شود،او را تشويق  
می کنند تا درصدد مبارزه  با 
در حالی   برآيد.  آن  مشکل  
که  وقتی  دختری  در چنين  
با  می گيرد  قرار  شرايطی  
گفتن : »اجازه  بده  تا کمکت  
کنيم « و يا حتی  بدتر از آن ، 
برايت   را  اين  کار  »بگذار ما 
انجام  دهيم ...« در صدد رفع  
مشکل  او برمی  آيند و اين  
موضوع ، مفهومی  از احساس  
شده «  آموخته   »درماندگی  

دربردارد

1-اجازه  دهید که  دخترتان  نیز همچون  پسرتان  
با شن  و خاک  بازی  کند و از اینکه  خود را کثیف  

می کند، ناراحت  نشوید.
2- به  دخترتان  اجازه  دهید که  با حیوانات  خانگی  
مثل  پرندگان ، ماهی ها، الک پشت ، ... بازی  کند 

وبعد از بازی  خوب  دست هایش  را بشویید.
3 -والدین  می توانند دخترانشان  را نسبت  به  
انجام  کارهای  فنی  گوناگون  تشویق  کنند 
و آنان  را با وسایل  و ابزارآالتی  مثل  میخ ، 
چکش ، آچار و از این  قبیل  آشنا سازند . 
حتی  اگر ضربه یی  با چکش  بر روی  دست  
خودش  زد،چندان  هول  و پریشان  نشوند.

جان اسموتنی  ، توجه  به  نکات  زیر را برای  
رشد و ارتقای  اعتماد به  نفس  دختران  الزم  

و ضروری  می  داند:
مطالعه   به   تشویق   را  خود  -دختران    1
برجسته   و  سرشناس   زنان   زندگینامه های  

تاریخ ، علوم ، هنر ، ادبیات ، ورزش  و ... کنید.
2 -سعی  کنید دخترانتان  را به  مشاهده  فیلم هایی  تشویق  کنید که  هم  مردان  و هم  

زنان  دارای  نقش های  مثبت  و سازنده  ای  در آن  باشند.
3 -به  سواالت  دخترتان  به  همان  میزان  که  به  سواالت  پسرتان  اهمیت  می دهید، 
توجه  کنید. با آنها درباره  ی روابط  خانوادگی  ،دوستی ها و مباحث  مختلف  فرهنگی  

اجتماعی  صحبت  کنید.
               منبع : مقاله »دختران  معتمد به نفس« - نویسنده : ماندانا  سلحشور

افتادن در گل و الی ننگ نیست، ننگ در این است که در همان جا بمانی.    )مثل آلمانی(
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اغلب سرزمین ها و جوامع بشری  از روزگاران پیشین در 
پرداختن به موضوع جمعیت معمول بوده است. عامل جمعیت 
در استواری و پایداری کشور در برابر دشمنان و بیگانگان مهم 
تلقی می شد. کشور های باستانی مثل ایران، چین، مصر و 
یونان در زمان سربازگیری و لشگرکشی ها عامل جمعیت را از 
عناصر بزرگ توانمندی به شمار آورده و به آن توجه ویژه ای 
داشتند. کنترل جمعیت از سوی دولت ها و تطبیق تعداد 
فرزند با شرایط زندگی خانواده در جامعه از زمان های دور 
مطرح بوده و به عنوان یک سیاست اجتماعی برای بهبود 
خانواده و توانمند سازی جامعه در شمار اهداف مهم بشری 

قرار گرفته است. 
از پاپیروس های مصری تا نوشته های مسلمانان، یونانیان و 
چینی ها می شود به اهمیت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده 
پی برد که انسان چگونه با داروها و وسایل کامالً ابتدایی و 
گاه خطرناک برای دست یابی به این مهم تالش کرده است. 
مذاهب و آیین های دینی کهن نیز هر کدام به نوعی به این 

موضوع اشاره کرده و راهکارها و دستوراتی را اعالم کرده اند.
امروزه در جوامع بشری، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت 

اهمیت تنظیم خانواده
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همچنان سرلوحه ی برنامه های دولت ها و خانواده ها قرار دارد. با پیشرفت 
جوامع  و انسان ها با احساس نیازهای گوناگون معیشتی و اجتماعی،  این 
مسئله نیز ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. اهمیت و ضرورت تشکیل 
خانواده و تداوم نسلی پویا، همگام با تکنولوژی و منابع موجود، انسان امروزی را 

ملزم به تفکر و تحقیق و بررسی در تنظیم خانواده نموده است.
مبانی تنظیم خانواده در حقیقت آموزش هایی است که کمک می کند تا 
خانواده ها با توجه به شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود دارای فرزند 
شوند و بتوانند پیش از آن، موقعیت و امکانات خود را سنجیده و به آینده ی 
خود و فرزندانشان بیاندیشند. والدین حق انتخاب و قدرت تصمیم گیری دارند 

و می بایست مطابق با شرایط و مصالح خویش عمل کنند.
اهمیت پایداری خانواده و سالمتی اعضای تشکیل دهنده ی آن اعم از فرزندان 
و والدین در ارتقای سالمت جامعه و پویایی آن نقش اساسی و مهمی را ایفا  
می کند. خانواده به عنوان یکی از ارکان مهم و پایه های اساسی جامعه همواره 

در کانون توجه سیاست گذاران می باشد.
تامین نیازهای معیشتی فرزندان از وظایف تاثیر گذار والدین در رشد و سالمتی 
آنان است. تغذیه، پوشاک، مسکن، آموزش و ... از نیازهای پایه ای هر فرد است 
که پدر و مادر بایستی بتوانند پاسخگوی این نیازها باشند. کثرت اوالد، والدین 

را  از انجام این وظایف باز خواهد داشت.
برجسته               را  تنظیم خانواده  اهمیت  بهداشتی  فرزندان و مسائل  سالمتی 

می سازد. تامین نیازهای بهداشتی و جلوگیری از مرگ و میر و معلولیت 
کودکان، تمکن مالی نسبی و احساس مسئولیت والدین را می طلبد.

تامین سالمتی روحی و روانی و تربیت شایسته متناسب با فرهنگ حاکم بر 
جامعه از دیگر وظایف والدین می باشد. موفقیت والدین در صورتی حاصل 
خواهد شد که خود از سالمتی کامل روحی و روانی برخوردار بوده و توانایی 

تربیت و پرورش صحیح فرزندان را داشته باشند.
عطوفت پدر و مادر و آرامش خانوادگی است که شخصیت فرزندان را خواهد 
ساخت. تحقیقات علمی نشان می دهد که تعداد فرزندان زیاد، یکی از موانع 
رسیدگی به جنبه های عاطفی و روحی خانواده است و ارتباط مستقیم بین 
افزایش تعداد فرزندان، کودکان کار و پدیدار شدن انواع بزه  وجود دارد. 
همچنین پر کردن اوقات فراغت و ایجاد سرگرمی های سالم برای فرزندان با 

کثرت عائله و مشکالت و عدم فرصت کافی منافات دارد.
داشتن توانایی اقتصادی می تواند درصد باالیی از وظایف والدین را تحقق 
بخشد. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین نیازهای خانواده در سایه 

توان مالی خانواده در دسترس 
است. 

امنیت اقتصادی و مالی، امکان 
یادگیری و آموزش والدین را 
افزایش  فرزندان  تربیت  برای 
را  فرزندان  نتیجه  در  و  داده 
زندگی  در  درستی  مسیر  در 
قرار خواهد داد. ناتوانی مالی، 
جسمی  و  روانی  مشکالت 
باال  موجب  که  است  والدین 
بودن درصد آمار کودکان کار و 

خیابان و بزهکار می شود. 
نگرش به ابعاد اجتماعی تنظیم خانواده از دیگر مواردی است که ارزش تامل و 
تفکر را دارد. شرایط جامعه وظایفی را بر دوش خانواده می گذارد و مسئولیت 
او را در چگونگی تربیت و تعداد فرزندان مشخص می کند. از آن جا که افراد 
وابسته به جامعه هستند، توسعه و امنیت و رونق اقتصادی آن در خانواده اثر 

گذار خواهد بود. 
برنامه ریزی جهت توانمندسازی افراد جهت حل مشکالت و تامین نیازهای 
آنان یکی از وظایف دولت ها در بعد اجتماعی تنظیم خانواده به شمار می آید. 
در مسئله رشد جمعیت، از یک سو دولت مسئول برنامه ریزی جهت تامین 
نیازها متناسب با امکانات و رشد طبیعی جمعیت است و از سوی دیگرافراد 

جامعه مسئول رعایت قوانین و توصیه ها می باشند. 
بنابراین در نگرش به اهمیت تنظیم خانواده می توان نتیجه گرفت:

 اهداف تنظیم خانواده عبارت است از تامین سالمت افراد خانواده، ایجاد 
هماهنگی بین رشد جمعیت و ابزار و عوامل توسعه اجتماعی و اقتصادی و 

فرهنگی جامعه و در نهایت تامین عدالت اجتماعی.
از طریق حفظ سالمت مادران و کودکان           ارتقای سطح سالمت خانواده 
می باشد و زمانی این امر موفقیت آمیز است که همه افراد آگاهانه و فعاالنه در 

آن مشارکت داشته باشند.

امروزه با رشد علم پزشکی و بهداشتی و با توجه به مسائل مطرح شده، 
جلوگیری از بارداری های ناخواسته و پایه ریزی یک خانواده ی کنترل شده به 
راحتی امکان پذیر است. ما درمقابل فرزندانمان مسئولیم. رشد روحی و عاطفی 

و جسمانی، آموزش و تحصیل آنان در گرو اندکی تامل و تفکر ماست.

 
                گردآوری و تنظیم:  بالل غیبی 

کسی که دارای عزم راسخ است جهان را مطابق میل خودش عوض می کند.       )گوته(
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3.  پخته شدن کامل غذاهایي مانند مرغ، گوشت و تخم مرغ، سومین توصیه بهداشتي ما می باشد. 
4.  غذاي پخته شده نباید بیشتر از دو ساعت بیرون از یخچال نگهداري شود 

در عین حال باید از نگهداري طوالني مدت غذاها در یخچال خودداري کرد و باید 
از خوردن غذاهاي چند روز مانده در یخچال به دلیل فاسد شدن مواد غذایي 

پرهیز کرد و غذاهاي فاسد شده را به دور ریخت. 

5. پنجمین توصیه بهداشتي پیشگیرانه در ابتال به بیماري هاي روده اي سالم سازي سبزیجات 
و میوه ها است. سبزیجات را باید طي 4 مرحله شامل شست وشوي اولیه، انگل زدایي، گند زدایي و 

شست وشوي نهایي، شست وشو داده و سپس آنها را مصرف کرد.

براي پیشگیري از ابتال به بیماري هاي روده اي پنج توصیه و راهکار بهداشتي را برایتان  آورده ایم. این پنج توصیه مهم براي اکثر 
بیماري هاي روده اي که در فصل تابستان شایع مي شود کاربرد دارد.

1.   اولین توصیه بهداشتي شست وشوي دست ها با آب و صابون قبل از خوردن غذاست. 
همچنین شستن دست ها بعد از دستشویي به خصوص در کودکان ضروري است. خانم ها 
نیز بعد از پاک کردن و خرد کردن سبزي حتماً باید دست هاي خود را بشویند و تمام میز و 

سطوحي که سبزي را بر روي آن خرد کرده اند، شست وشو داده و ضدعفوني کنند. 

2.   دومین توصیه بهداشتي پیشگیرانه ضرورت جدانگه داشتن غذاي خام از غذاي پخته شده است. غذاهاي پخته شده و 
کردن گوشت، ماهي یا مرغ خام باید به صورت جداگانه در یخچال نگهداري شوند و نباید چاقویي که از آن براي خرد 

استفاده مي شود با غذاهاي پخته شده تماس داشته باشد.

دچار  بار  متوسط 3.2  طور  به  ساالنه  سال  زیر 5  کودکان 
اسهال مي شوند.  بعضي از کودکان تا 9 بار به این بیماري 

دچار مي شوند که کاهش آب بدن، خطر عفونت و سوءتغذیه 
را به دنبال دارد.

ساالنه در دنیا 2.2 میلیون کودک زیر پنج سال در اثر اسهال 
فوت مي کنند که علت آن کاهش آب بدن است.

بیماري هاي اسهال در بعضی موارد نیاز به دارو ندارد و این قبیل کودکان باید 
مایعات و آب کافي بخورند. عفونت شایع ترین علت بروز اسهال است  و  در 90 درصد 
موارد کودکان بهبود می یابند  و 10 درصد به طرف اسهال مقاوم کشیده مي شوند که خطر 

مرگ، سوءتغذیه و عفونت شدید را به دنبال دارد.
سوءتغذیه در کودکان یک موضوع خاموش و تدریجي است. کمبود وزن و قد ناشي از سوءتغذیه 
است که اگر دیر متوجه شویم خطر مرگ در کودکان دچار این عارضه تا  8برابر بیشتر است. در 98 
درصد موارد با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکي کودک این عارضه قابل حل است و در 2 درصد 

نیاز به مطالعات آزمایشگاهي دارد تا بتوان سوءتغذیه را تشخیص داد.

صیه برای جلوگیری از
پنج تو

 ابتال به بیماری های روده ای

خطر مرگ کودکان در اثر اسهال مکرر

توصیه های بهداشتی برای زندگی سالم
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با وجودی که عنصر آهن به فراوانی در زمین وجود دارد ولی در سراسر جهان با معضل کمبود 
آهن مواجه هستیم و جمعیت زیادی به کم خونی ناشی از فقر آهن مبتال می باشند.

آهن در ساختمان هموگلوبین، آنزیم ها، تبادالت گازی و سیستم ایمنی بدن نقش دارد و 
از زمانی که بدن با کمبود آهن مواجه می شود تا به آنمی یا کم خونی برسد باید مراحلی را 

طی کند.
با فقر آهن، ذخایر این عنصر در بدن به مرور زمان تخلیه میشود تا مغز استخوان پشتیبانی شده و 

.هموگلوبین سالم تولید شود و این فاصله تا زمان ایجاد کم خونی با عالیم بالینی همراه است. 
از عالیم نخستین فقر آهن، احساس خستگی و کاهش قوای مغزی است که 
در دانش آموزان که به تمرکز و قدرت یادگیری باال نیاز دارند از  اهمیت زیادی 
برخوردار است. فقر آهن در دانش آموزان بدون ابتال به کم خونی،  باعث نقصان 

در کارکرد مغز و افت تحصیلی آنها می شود. با ادامه روند کاهش آهن فرد دچار کم 
خونی می شود که با رنگ پریدگی، ضعف، 

تند شدن ضربان قلب، کم شدن دامنه 
تنفس و بی حالی همراه است.

برای  غذایی  مواد  در  موجود  فیبر 
است  مفید  وزن  کاهش  و  سالمت 

نفع جذب آهن  به  فیبر  پر  رژیم  ولی 
عناصر  این  فقر  با  فرد  و  نیست  مس  و 

مـواجه می شود. بعضـی تـرکیبات 
های  اکسیدان  آنتی  گیاهی 

گالبی،  سیب،  در  موجود 
کشمش، آلبالو و چای با آهن 

تشکیل پیوند و ترکیب غیر قابل جذب 
جذب آهن معدنی موجود در و جدب آهن را کاهش می دهند. 

منابع حیوانی با مصرف این مواد تداخل ندارد و سریع جذب می شود ولی 
جذب آهن گیاهی کند و باید با همراه ویتامین C باشد.

یکی دیگر از عوامل مهار کننده جذب آهن، کلسیم است. خانم های 
باردار و کسانی که در دوران قاعدگی به سر می برند، باید مصرف 
لبنیات را به صبح و شب محدود کنند، و در وعده ناهار که میزان آهن 

باالیی دارد تا حد امکان از خوردن لبنیات پرهیز کنند.
از لحاظ  با روی توأم است و رشد کودکان  از موارد فقر آهن  در بسیاری 

دلیل  همین  به  کند.  می  اختالل  دچار  را  ذهنی  و  جسمی 
تشخیص زود هنگام فقر این دو عنصر در کودکان بسیار مهم 

در است. بر همین اساس ذائقه سازی 
بسیار  کودکی  سنین 
حائز اهمیت است تا افراد 
در بزرگسالی دچار فقر آهن و 

روی نشوند.
خصوص  به  حبوبات  و  قرمز  گوشت 

و  است  آهن  از  غنی  سویا  عدس، 
های  وعده  در  را  آنها  باید  مادران 

غذایی خانواده قرار دهند.

فقر آهن
ت یادگیری کودکان

 قدر
ش می دهد

 را کاه
توصیه های بهداشتی برای زندگی سالم

کسی که اندیشه اش کم است سختی اش فراوان است.       )پیامبر اسالم ص (
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موز از ارزش غذایی و فیبر باالیی برخوردار است. قیمت 
موز خیلی زیاد نیست و تقریبا در تمام فصول سال یافت 
می شود. موز منبع بسیار خوبی برای پتاسیم است و 
ورزشکاران عاشق موز هستند، چرا که با تامین کامل 
پتاسیم و فیبر انرژی کاملی دریافت می کنند. مصرف 
موز خطر ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد، 
زخم ها را بهبود می بخشد، یبوست را از بین می برد، 
به بدن کمک می کند تا کلسیم را جذب کند و از کلیه 

محافظت می نماید.

گاهی ما فکر می کنیم، برای این که ویتامین ها و دیگر مواد ضروری برای بدن تامین شوند، نیاز به صرف هزینه ی باال جهت تهیه 
انواع قرص های ویتامین و داروهای مکمل یا مواد غذایی گران قیمت داریم.

البته غذاهایی که با هزینه پایین تهیه می شوند معموال پرچرب و پر کالری و مملو از مواد شیمیایی هستند، اما در اینجا ما پنج ماده 
غذایی را به شما معرفی می کنیم که از ارزش تغذیه ای باالیی برخوردارند ولی تهیه آن ها هزینه ی زیادی ندارد.

برنج سبوس دار با قیمت ارزان تر نسبت به برنج سفید، دارای خواص بیشتری است. به 
این علت که برنج دارای چندین الیه است و در مرحله آسیاب برای سفید کردن آن، 
این الیه ها برداشته می شود. در نتیجه برنج صیقل داده شده، سفید می شود که ارزش 
غذایی چندانی ندارد. در حالی که برنج سبوس دار یک غله کامل است و در مرحله الیه 
برداری تنها پوسته آن برداشته می شود. به صورتی که ارزش غذایی در این غله کامال 
حفظ می شود. برنج سبوس دار نسبت به برنج سفید دارای فیبر بیشتر و مواد معدنی، 
روی و منیزیم است. برنج سبوس دار را می توان به عنوان مکمل غذایی در ساالد یا به 

صورت تفت داده شده و نیز در سوپ یا خورش استفاده کرد. 

برنج سبوسدار

موز

پنج  نوع ماده غذایی مقوی

ب
ناس

ه   م
ذی
تغ
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برخالف عقیده عمومی تخم مرغ ها بمب کلسترول 
نیستند. خوردن یک یا دو عدد از آن در روز از بروز 
حمالت و بیماری های قلبی پیشگیری می کند. در واقع 
تخم مرغ مملو از پروتئین است. یک تخم مرغ با حدود 
68 کالری 11 درصد از مقدار مجاز روزانه پروتئین بدن 
را تامین می کند. تخم مرغ می تواند گزینه ی خوبی 

برای رژیم غذای شما محسوب شود.

ماهی برای قلب و مغز مفید است، ولی بسیاری از افراد هستند 
که توانایی خرید ماهی را ندارند. تن ماهی با قیمت کمتر و 
مقدار بیشتر همان ارزش غذایی را برای شما خواهد داشت. تن 
دارای مقدار فراوانی پروتئین، مواد معدنی، ویتامین و اسیدهای 
چرب امگا 3 است. این اسیدها به کنترل فشار خون، پایین 
آوردن کلسترول و کاهش حمالت و بیماری های قلبی کمک 
می کنند. اما به خاطر داشته باشید تن دارای جیوه است و هر 

روز نباید از آن مصرف کرد.

لوبیاها با قلب شما دوست هستند و نوعی غذای مقوی خانگی محسوب می شوند که مملو از فیبر و پروتئین 
بوده و نوعی غذای رژیمی سالم و بهداشتی برای چاق ها می باشند. آنها انرژی زیادی را در جریان خونتان آزاد 
می کنند و بدون داشتن قند و چربی احساس خوبی به شما می دهند. چون لوبیاها را به صورت خشک و به 
مقدار زیادی می توان خرید، از نظر اقتصادی کامال به صرفه می باشند. به عالوه، شما حق انتخاب از میان 
گونه های مختلف آن ها مانند لوبیا چیتی، لوبیا سفید و .... خواهید داشت. اگر مایل نیستید لوبیا را به صورت 
خشک خریداری کنید می توانید آن را به صورت قوطی های کنسرو شده تهیه نمایید که گران هم نیستند. شما           

می توانید لوبیا را در سوپ ها، ساالدها، خوراک ها و نیز به صورت پخته به تنهایی مصرف کنید. 

تخم مرغ

لوبیا

تن ماهی

نرسیدن به هدف مصیبت نیست، نداشتن هدف ، مصیبت است.   )بنجامین میز(
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هدفی برسی خداوند تو را در آن مسیر قرار می دهد.بودند. اما هرگز نباید خدا را فراموش کرد. وقتی با همه ی وجود، می خواهی به اول از همه خداوند و بعد خانواده. البته مربیان و دوستان نزدیکم هم مشوق من 

چه کسانی بیشتر به تو کمک کردند؟

خوب شرایط در کل خیلی دشوار بود. به غیر از محدودیت هایی 

که در خانه و مدرسه اعمال می شد، سختی های زیادی کشیدم. 

کیلومتر از شهرمان تا شیراز می رفتم که فوتبال 
مثال من اوایل باید  100 

بازی کنم. با هر وسیله ای که شده خودم را می رساندم، سنی هم نداشتم. تیم فجر 

مبلغی ماهیانه برای هزینه تحصیل به عالوه خوابگاه در اختیار من گذاشت. اما قبل از این که 

خوابگاه برایم فراهم کنند، من بعضی شب ها در پارک می خوابیدم، بعضی شب ها در شاه چراغ. هزینه 

م زودتر ازمدرسه خارج شوم تا به تمرین برسم، 
ن در روز هم مبلغ ناچیزی می شد. حتی برای این که بتوان

خوراک م

مدیر مدرسه کارهای سختی از من می خواست که انجام دهم.

در این مسیر موفقیت با چه محدودیت هایی مواجه بودی ؟

امید روانخواه در 24 فروردین 1367 در شهرستان فیروزآباد فارس به دنیا آمد. وی 
که از همان ابتدای کودکی به بازی فوتبال عالقه زیادی داشت در تیم های مختلف 
شهرستان فیروزآباد بازی کرد . در سال 1386 با پیراهن تیم فجر شهید سپاسی شیراز 
اولین تجربه بازی در لیگ برتر را کسب کرد و بعد از آن به تیم استقالل تهران پیوست. 
از سوابق ملی وی نیز می توان به بازی در تیم های امید ، جوانان و بزرگساالن اشاره 
نمود. در استقالل او در پست هافبک مهاجم بازی می کرد. وی در فصل 88-87 دچار 

از کودکی برایمان بگویید، چه طور شد که فوتبالیست شدی؟

اعضای خانواده و یا مسئوالن مدرسه نسبت به فوتبال بازی کردن تو چه نظری داشتند؟

من از بچگی به فوتبال عالقه داشتم و از سوم ابتدایی در تیم شهر خودمان، فیروز آباد بازی می کردم. البته ما 

در آن زمان شرایط بازی فوتبال به صورت حرفه ای را نداشتیم. 

وقتی 14 ساله بودم، در مسابقات آموزشگاه های فارس شرکت کردیم و من کاپیتان تیم بودم که برای تیم جوانان 

فارس انتخاب شدم. مسئوالن تیم فجر بازی مرا دیدند و به این شکل راهی فجر سپاسی شدم. 

در مدرسه نسبت به فوتبال بازی کردن من خیلی سخت گیری 
می شد. هیچ وقت یادم نمی رود که یک معلم داشتیم که مرا به خاطر فوتبال بازی کردن زیاد 
تنبیه می کرد و همیشه به من می گفت : » وقتت را تلف می کنی! چه کسی در فیروز آباد    

می خواهد تو را ببیند و استعداد تو را کشف کند؟«
این مسائل به خانواده هم انتقال پیدا می کرد و پدرم اوایل سخت می گرفت. اما خوب واقعا 
استعداد فوتبال در من به بقیه موارد می چربید. بعد هم که پیشنهاد تیم فجر آمد، پدرم           

نرم تر شد.

مشغول 
یکی  هستند.  خود  عادی  زندگی 

شغل آزاد دارد و دیگری در حال درس خواندن. 

دوستانی داشتم که همراه با من برای تیم فجر  

انتخاب شدند. اما نتوانستند بی پولی و دوری از 

خانواده را تحمل کنند و برگشتند.

امید روانخواه

 از قعر گمنامی

تا اوج شهرت

دوستان و همبازیان تو در کودکی ، االن در چه وضعیتی هستند و چه جایگاهی دارند؟

تمنا استاد - شهرزاد مهاجر
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مصدومیت نسبتا شدیدی شد ومدتی از مسابقات دور شد. در اولین فصل حضورش در 
استقالل زننده ی هر دو گل استقالل در دربی های حساس مقابل پرسپولیس تهران در 
دیدارهای رفت و برگشت لیگ بود. لقب او پس از این دو بازی امید رفت و برگشت شد 
و در بین هواداران استقالل محبوبیت زیادی به دست آورد. امیدرضا روانخواه به تازگی از 

تیم فوتبال استقالل جدا شد و به تیم سایپا پیوست.
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 آرزو دارم روزی همه به این باور برسند که ارزش واقعی آدم ها به یاری رساندن به هم 
نوع است. به تعبیر یکی از بزرگان، نسل های آینده به جایی برسند که  کارد خود را 
فقط برای قسمت کردن نان، بیرون بیاورند. این بهترین اتفاقی است که می تواند برای 

یک نسل رخ بدهد.

الگوی تو در دوران کودکی چه کسی بود؟

 •

نظرت راجع به فعالیت های موسسه چیست؟

در کودکان و نوجوانان چیست؟مهم ترین عوامل رشد و تعالی 
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بزرگ ترین آرزو و رویای کودکی تو چه بود؟

چه طور با مهرآفرین آشنا شدی؟

رو خیلی دوست داشتم و االن هم باهم دوست هستیمالگوهای زیادی داشتم، اما بازی آقایان عزیزی و مهدوی کیا 

موسسه  که  است  خوب  خیلی 

روی آموزش و توانمند سازی انسان ها کارمی کند. 

چون جهل ریشه ی تمام گرفتاری هاست. من 

فیلم تمرین بچه های تیم فوتسال را دیدم و لذت 

م و اگر کاری از من برای بچه های مهرآفرین 
برد

بربیاید کوتاهی نمی کنم.

همه باید استعداد خود را در زمینه های مختلف بشناسند و 

به دنبال فراهم کردن بستری باشند تا بتوانند آن را شکوفا 
کنند.

در کل یک انسان باید خودش، خدای خودش و هدفش را 

بشناسد. زندگی در شناخت و تکرار خالصه می شود. تکرار 

و تمرین معجزه می کند.

به همین دلیل با سختی ها جنگیدم. خدا هم کمکم کرد.من به راهم و به هدفم ایمان داشتم و 

الگوی تو در دوران کودکی چه کسی بود؟

 •

نظرت راجع به فعالیت های موسسه چیست؟

در کودکان و نوجوانان چیست؟مهم ترین عوامل رشد و تعالی 

تفاوت تو با دوستانت که االن در جایگاه تو نیستند در چه بود؟

برسم. دوست دارم روزی در بارسلونا فوتبال بازی اول این که به باالترین سطح بازی در فوتبال دنیا من از کودکی دو آرزو داشتم:
به دلیل کنم.  به کسانی که  توان  تا حد  این که  کمک کنم تا استعدادهای خود را شکوفا کنند.کمبود امکانات، از ترقی و پیشرفت محروم هستند دوم 

با دعوت مسئوالن موسسه حضور پیدا کردم و طریق آقای دهقانی در یکی از مراسم مهرآفرین، سفیران مهرآفرین انتخاب شده بودند. بعد هم از خانم زارعی و آقای ساعی را دیدم که به عنوان اولین بار در یک پرواز بودم که در نشریه ای عکس 
از این بابت خیلی خوشحالم.

خدا همه یکی هستند و سالم زندگی کنند.عمل کنند و در همه حال عزت نفس خود را حفظ کنند. این که بدانند نزد این که همیشه در هر مرحله ای از زندگی بتوانند خوب فکر کنند، درست 

مهرآفرین می توانی تصور کنی چیست؟بهترین آینده ای که برای بچه های 

یادگاری امید روانخواه برای مهرآفرین :
انسان همانا، همان می شود که بدان می اندیشد!

 نام نیک پیراهنی است که هرگز کهنه نمی شود.              )ادیسون(
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چطور می توان 4 درخت را با فاصله های 
کاشت،  یکدیگر  از  مساوی 
از  یک  هر  فاصله  که  طوری 
دیگر  درخت   3 با  ها  درخت 
که  کنید  دقت  باشد؟  مساوی 
نمی توان آنها را بر رئوس یک 
دو  فاصله  چون  کاشت:  مربع 
درختی که در دو سر قطر قرار 

های  درخت  فاصله  از  بیشتر  گیرند،  می 
دیگر میشود.

نه نقطه زیر را با چهار خط راست، 
که  طوری  کنید.  وصل  هم  به 
برداشته  کاغذ  روی  از  قلمتان 

نشود.

فقط با تکان دادن 
یک چوب کبریت، 
کامل  مربع  یک 

بسازید.

توانید  می  آیا 
چیز دیگری را به 
در تصویر  وضوح 

زیر ببینید؟

کنارهم  زیر  شکل  به  سکه  تعدادی 
قرار گرفته است. چطور می توان فقط 

طوری  به  حرکت  یک  با 
که فقط یکی از سکه ها 
تمام   ، کنیم  لمس  را 
 H ردیف ها را بصورت

یا T درآوریم؟

با جابجایی یکی از 
دگمه های زیر دو 
خط بسازید که هر 
دگمه  چهار  کدام 

داشته باشد.
ت

قی
خال

ی 
عما

م
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با استفاده از یک عالمت )=( و یک 
عالمت )+( و اعداد 2 و 3 و 4 و 5 

یک تساوی با معنی بنویسید.

قلم را بر روی کاغذ گذاشته   )12
و بدون برداشتن آن از روی کاغذ، 
 ، متقاطع  ی  دایره  چهار  از  طرحی 
مشابه طرح باال رسم نمایید. الزم 
به ذکر است شما مجاز به کشیدن 
باشید؛  نمی  اضافی  خطوط  یا  خط 
یک  فقط  خط  هر  روی  از  همچنین 

بار می توانید عبور کنید

آسانسور :
مردی خانه اش در طبقه پانزدهم برجی بود .او 
صبح ها برای رفتن به سر کار ،با 
آسانسور به طبقه پایین می رفت 
باال  )برای  برگشت  هنگام  ولی 
رفتن( از پله ها استفاده می کرد 
و سوار آسانسور نمی شد ولی در 
روزهای بارانی هنگام برگشت هم، 
از آسانسور استفاده می کرد. به 
باشد؟     تواند  می  چه  علتش  نظر 

) لطفًا کمی فکر کنید (

دو دهقان با 100 تخم مرغ 
که  مبلغی  رفتند،  بازار  به 
ها  مرغ  تخم  فروش  بابت 
گرفتند برای هر دو یکسان 
بود. اولی به دومی گفت : اگر 
من تخم مرغ های تو را داشتم 
گرفتم.  می  پول  دالر   15
من  اگر  داد:  جواب  دومی 
تخم مرغهای تو را داشتم به 
2/3 و 6) شش و دو سوم( 
دالر می فروختم. هر کدام 

چند تخم مرغ داشته اند؟

یه معما که با خالقیت شما حل میشه
با قرار دادن یک خط تساوی زیر را برقرار 

کنید

 

جابجا  طوری  را  زیر  های  کبریت  از  کبریت  دو 
کنید که چهار مربع بماند و یکی از آنها بزرگ تر 

از بقیه باشد

نبوغ یعنی ده درصد الهام گرفتن و نود درصد عرق ریختن.           )ادیسون(
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غالمرضا تختی )5 شهریور 1309 تهران - 17 دی 1346 تهران( کشتی گیر ایرانی و در 
فرهنگ ورزشی ایران، نماد پهلوانی و فروتنی است. وی دومین ورزشکار ایرانی در تاریخ 
ورزش ایران است که موفق به کسب مدال طال در بازی های المپیک شده است. تختی 

در لیست برترین های قرن فیال در جایگاه سیزدهم قرار دارد.
مزار تختی در ابن بابویه شهر ری واقع شده است

محله  در   1309 شهریور   5 در  تختی  غالمرضا 
خانی آباد در جنوب تهران به دنیا آمد. او دو برادر 
بزرگ تر  وی  از  آنها  همه  که  داشت  خواهر  دو  و 
تاجری  تختی،  غالمرضا  پدر  خان،  رجب  بودند. 
ورشکسته بود که زود درگذشت و او را با تنگدستی 
یتیم گذاشت. وی تحصیالت ابتدایی را در دبستان 
حکیم نظامی تهران گذراند و پس از گذراندن اول 
متوسطه در دبیرستان منوچهری تهران به دلیل 
فقر و مشکالت خانوادگی ترک تحصیل کرد. تختی 
همراه کار، به ورزش زورخانه ای و کشتی نزد پهلوان 
سید علی می پرداخت. او در سال 1327 به خدمت 
اداره  در  مهر همان سال  و در 25  سربازی رفت 
راه آهن استخدام شد. وی سابقه کار در شرکت نفت 
مسجد سلیمان را هم داشت. او عاشق ورزش بود 
،عاشق ورزش به معنای واقعی با صفای معنویش. 
در مسجد سلیمان وسایل کافی وجود نداشت که 
به ورزش فرو  را  بتواند آتش اشتیاق خود  تختی 

نشاند .
باز  تهران  به  سلیمان  مسجد  از  سال 1329  در 
گشت، جوان بیست ساله ای که می خواست یک 
ورزشکار واقعی باشد .تختی، خواسته ی خود را در 
باشگاه فوالد یافت و در آن جا به تمرین کشتی 

وی  در محله خانی آباد در جنوب تهران به دنیا 
آمد. در ایران از تختی به عنوان »جهان پهلوان« یاد 
می شود. کتاب های زیادی در وصف او تألیف شده 
است، فیلمی سینمایی در مورد وی ساخته شده 
است. به افتخار او هر ساله به بهترین کشتی گیران 
ایران »جایزه غالم رضا تختی« اهدا می شود. تختی 
المنفعه  عام  کارهای  به  خود  زندگی  طول  در 
پرداخت و به محرومین خدماتی کرد. وی احساس 
ملی   نهضت  خصوصاً  و  ملی  نهضت  با  هم فکری 

شدن نفت در ایران داشت.
ن
ستی
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باستانی پرداخت .
 ، کشتی  ارزنده  مربیان  بلور  اله  حبیب  و  فیلی 
استعداد چشم گیرجوان بیست ساله را تشخیص 
دادند و به زودی او زیر نظر مربیان فوق الذکر با 

فنون کشتی آزاد آشنا شد .

پهلوانان نمی میرند
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دولت  ناتوانی  دنبال  به   زهرا  بوئین  زلزله  از  بعد 
وقت برای عملیات کمک و امداد، غالمرضا تختی 
یک کامیون در اختیار گرفت و با آن به محالت 
از  پرجمعیت تهران می رفت و با بلندگو شخصاً 

مردم می خواست تا به زلزله زدگان کمک کنند

 14 تاریخ  در  مصدق  محمد  درگذشت  هنگام 
اسفند 1345، غالمرضا تختی به تهدید مأموران 
به  از سفر  بر خودداری  مبنی  امنیتی  و  نظامی 
می گفت  افسران  به  و  نداد  فرا  گوش  احمدآباد 

»دستگیرم کنید«.

اولین  برای  .او  یافت  شهرت  زود  خیلی  تختی 
. وی هنوز  به مسابقه رفت  ایران  تیم  بار همراه 
تصور            که  حالی  در  جوان  تختی  بود.  تجربه  کم 
نمی رفت در جدول مسابقه باقی بماند در این سفر 
که به سال 1331 انجام یافت مقام دومی جهان را 

با خود به ایران آورد .
در المپیاد 1952 فنالند ، تختی در دومین مسابقه 
جهانی ظاهر شد و مجددا توانست مقام دومی خود 

را تثبیت کند .

تختی  واقعی  چهره   ، ترکیه  جهانی  مسابقات  از 
شناسانده شد . او در این مسابقات مدال طال را از 

آن خود ساخت .در المپیک ملبورن در سال 1956 
دالوری تختی فزونی یافت .او توانست در این المپیاد طال بگیرد .دیگر کسی را در برابر او تاب مقاومت نبود .قهرمان معروف 
حریفان خود را یک به یک زمین می زد .در مسابقات آسیایی 1958 مجددا مدال طال هدیه شایسته ای برای تختی قهرمان 
محبوب بود .در سال 1959 مسابقات کشتی آزاد در تهران انجام شد. او در این مسابقات نمونه بارزی از یک پهلوان » ایرانی « 
بود .پهلوانی که گویا از افسانه ها در آمده و صورت حقیقت به خود گرفته است . تختی با کشتی های مهم خود در تهران یک 

نکته را ثابت کرد و آن اینکه او نامدار ترین ورزشکار تاریخ ورزش ایران خواهد بود .
ایران، پیروزی تختی را به شادمانی جشن گرفت. او توانسته بود مجددا 
مدال طال بگیرد و بسیاری از حریفان خود را ضربه فنی کند. حاال او 
بیش از ده سال به خاطر کشتی ایران و نام ایران جنگیده بود . او بر اثر 
کسالتی ناگهانی مدتی تشک را بوسید و کنار گذاشت. در سال 1960 که 
می بایستی تیم ایران در المپیک رم شرکت کند، جای خالی او احساس 

می شد، مردم فریاد می زدند : ای زاده ی رستم جای تو خالی است ...
و او به خاطر مردم ، به خاطر آن هایی که باصفا دوستش می داشتند، 
بدون آن که تمرین داشته باشد همراه تیم ایران به المپیک رم رفت 
.خودش می گفت :» من فقط برای تقویت تیم ایران می روم وگرنه من 
خسته هستم و تمرین ندارم و نمی توانم طال بیاورم«. بر خالف انتظار 
همه، پهلوان معروف با وجود دوری از تشک، مدال نقره گرفت! مدال نقره 

المپیک را که قهرمانان حاضرند جان خود را به خاطر آن بدهند .
تحتی باز گشت ! تمرین او دوباره آغاز گردید .در مسابقات جهانی 1961 

که در ژاپن انجام می شد، وجود 
تختی باعث گردید که تیم ما برای 
اولین بار مقام اول جهانی را به دست آورد و تختی، باز هم طال گرفته بود . در مسابقات 
کشتی جهانی آمریکا او شایستگی مدال طال را داشت، ولی به خاطر 500 گرم اختالف 
وزن با قهرمان روسی مدال نقره گرفت. تختی تنها قهرمان دنیا بود که چهار بار در 
المپیک های مختلف به طور پیاپی شرکت جست و همیشه با دست پر بازگشت. او در 
طول زندگی ورزشی خود فقط یک بار با ضربه فنی شکست خورد. پالم سوئدی او را با 
ضربه فنی شکست داد، ولی تختی آن زمان در وزن هشتم شرکت کرده بود. سال بعد 
از این شکست تختی پشت پالم را با انتقام به خاک رسانید. شوروی برای مقابله با تختی 
هشت قهرمان مختلف عرضه کرد .مدوید ،گورویچ ،آلبول ،کوالیف و...و همیشه پیروزی با 

قهرمان ایرانی بود .

دوران  ورزشی

مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران.     )کنفوسیوس(
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تختی در 17 دی 1346 در اتاقش در هتل آتالنتیک تهران درگذشت. او دو روز قبل از 
مرگش یعنی 16 دی، وصیت نامه اش را در دفترخانه اسناد رسمی شماره 202 تحت شماره 
3428 و با تعیین کاظم حسیبی به عنوان سرپرست فرزندش بابک )که تنها 4 ماه داشت(؛ 

به ثبت رسانده بود. درباره دالیل مرگ او اختالف نظرهای زیادی وجود دارد.
عده ای مرگ وی را مشکوک می دانند. این عقیده که ساواک او را به دلیل محبوبیت زیاد 

و عدم وفاداری به نظام وقت ایران به قتل رسانیده است، در بین مردم شیوع داشته است.
جالل آل احمد درباره مرگ او چنین نوشت: »از آن همه جماعت هیچ کس، حتی برای یک 

لحظه، به احتمال خودکشی فکر نمی  کرد.«

•  المپیک:
        1952 هلسینکی )79 کیلوگرم ) مدال نقره (

        1956 ملبورن )87 کیلوگرم ) مدال طال (
        1960 رم )87 کیلوگرم )مدال نقره (

•  بازی های آسیایی:
        1958 توکیو )87 کیلوگرم ) مدال طال (

•  مسابقات جهانی:
        1951 هلسینکی )79 کیلوگرم ) مدال نقره (

        1959 تهران )87 کیلوگرم ) مدال طال (
        1961 یوکوهاما )87 کیلوگرم ) مدال طال (

        1962 تولدو )97 کیلوگرم ) مدال نقره (

تختی اولین کشتی گیر ایرانی است که موفق شد در سه وزن مختلف صاحب مدال های جهانی 
و المپیک بشود: جهانی 51 و المپیک 52 )در 79 کیلوگرم(، المپیک 56، 60، جهانی تهران 

و یوکوهاما )در 87 کیلو( و جهانی 62 تولیدو در 97 کیلو.
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مقام ها

رکورد ها

غالمرضا تختی از طرفداران محمد مصدق و »جبهه 
ملی ایران« بود. پس از کودتای 28 مرداد، مدتی 
کنار  و  سیاسی  تحوالت  از  ناشی  غم زدگی  دچار 
گذاشته شدن محمد مصدق از مقام نخست وزیری 
شد و تالش می کرد تا نامش در مجامع عمومی 

زیاد برده نشود.
در تاریخ 10 شهریور 1341 زلزله مهیبی به قدرت 
7/2 ریشتر، به ویرانی کامل شهر بوئین زهرا و تمام 
روستاهای اطرافش انجامید. بر اثر زلزله بوئین زهرا 
در حدود بیست هزار نفر کشته و هزاران خانواده نیز 
بی خانمان شدند. به  دنبال ناتوانی دولت وقت برای 
عملیات کمک و امداد، غالمرضا تختی یک کامیون 
در اختیار گرفت و با آن به محالت پرجمعیت تهران 
می رفت و با بلندگو شخصاً از مردم می خواست تا 
به زلزله زدگان کمک کنند. مردم نیز رخت، لباس و 
پول اهدایی خود را به تختی می سپردند. واکنش ها 
چنان باورنکردنی بود که بالفاصله موجی بزرگی 
از نیکوکاران به راه افتادند و ده ها کامیون به وی 

سپرده شد.
عنوان  به  وی   ،1342 خرداد   15 وقایع  از  پس 
عضوی از شورای مرکزی جبهه ملی ایران برگزیده 
شد. این واقعه باعث شد تا از سوی ساواک به عنوان 
یک »ناراضی« شناخته شود. از این روی، دستگاه 
ورزشی بنا به تصمیم سازمان امنیت و اطالعات 
کشور، از تمرین های تختی جلوگیری می کرد و به 
هر شکل می کوشید تا از حضور او در مجامع ورزشی 
بین المللی که با استقبال کنفدراسیون دانشجویان 

ایرانی روبرو می شد، جلوگیری کند.
هنگام درگذشت محمد مصدق در تاریخ 14 اسفند 
1345، غالمرضا تختی به تهدید مأموران نظامی و 
امنیتی مبنی بر خودداری از سفر به احمدآباد گوش 

فرا نداد و به افسران می گفت »دستگیرم کنید«.
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 تختی نخستین ورزشکار ایرانی بود که در سه المپیک مدال گرفت، دست آوردی که پس از او تنها محمد نصیری و هادی ساعی به دست 
آورده اند.تختی با 7 مدال در رقابت های المپیک و قهرمانی جهان رکورددار کسب بیشترین مدال جهانی در میان کشتی گیران ایرانی است.

 تختی اولین ورزش کار ایرانی بود که در 4 المپیک شرکت کرد. امیررضا خادم )از 1988 سئول(  تا 2000 سیدنی تنها ورزشکار دیگر 
ایرانی  است که رکورد شرکت در 4 المپیک را دارد.
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بخش پونتیاک شرکت خودروسازي جنرال موتورز )یکی از بزرگ ترین خودرو 
سازان آمریکا(، شکایتي را از یک مشتري با این مضمون دریافت کرد: »این 
دومین باري است که برایتان مي نویسم و براي این که بار قبل پاسخي نداده اید، 
گالیه اي ندارم ؛ چراکه موضوع از نظر من نیز احمقانه است! به هر حال، 
موضوع این است که طبق یک رسم قدیمي ، خانواده ما عادت دارد هر 
شب پس از شام به عنوان دسر بستني بخورد. سال هاست که ما پس از 
شام راي گیري مي کنیم و براساس اکثریت آرا نوع بستني ، انتخاب و خریداري 
مي شود. این را هم باید بگویم که من به تازگي یک خودروي شورولت پونتیاک 
جدید خریده ام و با خرید این خودرو، رفت و آمدم به فروشگاه براي تهیه 

بستني دچار مشکل شده است.
لطفا دقت بفرمایید! هر دفعه که براي خرید بستني وانیلي به مغازه مي روم و به 
خودرو بازمي گردم ، ماشین روشن نمي شود؛ اما هر بستني دیگري که بخرم ، 
چنین مشکلي نخواهم داشت. خواهش مي کنم درک کنید که این مساله براي 
من بسیار جدي و دردسرآفرین است و من هرگز قصد شوخي با شما را ندارم. 
مي خواهم بپرسم چطور مي شود پونتیاک من وقتي بستني وانیلي مي خرم ، 

روشن نمي شود؛ اما با هر بستني دیگري راحت استارت مي خورد؟«
مدیر شرکت نسبت به نامه ی دریافتي از این مشتري عجیب ، با شک و تردید 
برخورد کرد؛ اما از روي وظیفه و تعهد، یک مهندس را مامور بررسي مساله کرد. 
مهندس خبره شرکت ، شب هنگام پس از شام با مشتري قرار گذاشت. آن دو 
به اتفاق به بستني فروشي رفتند. آن شب نوبت بستني وانیلي بود. پس از خرید 
بستني ، همان طور که در نامه شرح داده شد، ماشین روشن نشد! مهندس 
جوان و جویاي راه حل، 3 شب پیاپي دیگر نیز با صاحب خودرو وعده کرد. یک 
شب نوبت بستني شکالتي بود، ماشین روشن شد. شب بعد بستني توت فرنگي 
و خودرو به راحتي استارت خورد. شب سوم دوباره نوبت بستني وانیلي شد و باز 

ماشین روشن نشد!

نماینده شرکت به جاي این که به فکر یافتن 
به بستني  دلیل حساسیت داشتن خودرو 

وانیلي باشد، تالش کرد با موضوع منطقي و 
ترک متفکرانه برخورد کند. او مشاهداتي را از لحظه 

منزل مشتري تا خریدن بستني و بازگشت به ماشین و استارت زدن براي انواع 
بستني ثبت کرد. این مشاهده و ثبت اتفاق ها و مدت زمان آن ها، نکته جالبي 
را به او نشان داد:  بستني وانیلي پرطرفدار و پرفروش است و نزدیک در مغازه 
در قفسه ها چیده مي شود؛ اما دیگر بستني ها داخل مغازه و دورتر از در 
قرار مي گیرند. پس مدت زمان خروج از خودرو تا خرید بستني و برگشتن و 
استارت زدن براي بستني وانیلي کمتر از دیگر بستني هاست. این مدت زمان 
مهندس را به تحلیل علمي موضوع راهنمایي کرد و او دریافت پدیده اي به نام 
قفل بخار)Vapor Lock(  باعث بروز این مشکل مي شود. روشن شدن خیلي 
زود خودرو پس از خاموش شدن ، به دلیل تراکم بخار در موتور و پیستون ها 

مساله اصلي شرکت ، پونتیاک و مشتري بود.
شرح حکایت

اطرافیان ما به زبان هاي مختلفي سخن مي گویند. آنان از ادبیات متفاوتي براي 
صحبت کردن بهره مي گیرند. در بسیاری موارد اگر حرف خانواده، دوستان و 
اطرافیان را خوب گوش کنیم ، مي توانیم با توجه به لحن گفتار ایشان درک 

فراتري از آن چه مي خواهند به گوش ما برسانند، داشته باشیم.
یک اتفاق نادر براي یک مشتري و پیام به ظاهر احمقانه ی او مي تواند روشنگر 
مسیر بهترین و زبده ترین مهندسان جنرال موتورز باشد. مثال ساده اي که نقل 
شد، تاکید بر این موضوع دارد که مشتري بهترین راهنما و کمک در بهتر شدن 

محصوالت و خدمات بنگاه ها است.
 اگر در پي حل مسائل، نوآوري و موفقیت هستیم، باید به طور جدي ساز وکار 
»خوب گوش دادن« و »شنیدن« صداي اطرافیان را تمرین 

کنیم. 

حساسیت خودرو به بستنی وانیلی
این شکایت به ظاهر احمقانه، چراغ راه غوِل خودروسازان شد
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اگر اهل سفرهای ماجراجویانه و طبیعت گردی 
هستید، پیشنهاد می کنیم همین روزها سری 
به تنگه رازیانه در ایالم بزنید تا بتوانید یکی از 
جالب ترین پدیده های زمین شناسی را از نزدیک 
منطقه ای  در  که  عمیقی  و  باریک  دره  ببینید. 
سرسبز قرار گرفته و در دل آن رودی جاری شده 

است.
استان ایالم یکی از استان های کشور ایران است 
که در غرب این کشور و در ناحیه ای کوهستانی 
و معتدل قرار گرفته  است. مرکز این استان شهر 
عراق،  با کشور  غرب  از  ایالم  استان  است.  ایالم 
استان  با  از شرق  استان خوزستان،  با  از جنوب 
لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه است. 
این استان از استان های جنگلی ایران است و به 
خاطر زیبایی طبیعتش از آن با نام عروس زاگرس 
نیز یاد می شود. پیش از دوره رضاشاه به این ناحیه 

پشتکوه می گفتند.
تنگه رازیانه در نزدیکی روستای چنارباشی و در 
45 کیلومتری شهر ایالم قرار دارد. در این روستا 

حدود 100 خانوار زندگی می کنند.
این تنگه یکی از پدیده های زمین شناسی در استان 
ایالم و در غرب ایران است. تنگه رازیانه، دره باریک 

همه جای ایران، سرای من است
تنگه رازیانه ایالم
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و ژرفی است که در منطقه ای سرسبز واقع شده و 
درون آن رودی روان است.

75 هکتار از اراضی تنگه رازیانه در سال 1388 
به عنوان اثر طبیعی- ملی معرفی شد و در همان 
سال این اثر در فهرست آثار طبیعی – ملی ایران 

قرار گرفت.
ثبت این اثر موجب شد که عالوه بر ایجاد فرصت 
زمینی،  علوم  پژوهشگران  مطالعه  برای  مناسب 
به  ها  رشته  سایر  و  زیست  محیط  هیدرولوژی، 

زیستگاه مناسبی برای حیات وحش مبدل شود.
تنگه رازیانه واقع در استان ایالم یکی از مناطق 
طبیعی و بکر است که دارای محیط بی نظیری 
برای تفریح و گردشگری می باشد. این تنگه هر 
ساله تعداد زیادی گردشگر را به دلیل طبیعت بکر 

به خود جذب می کند.
با این حال اگر هنوز در فکر کشف مناطق بکر و 
دیدنی دیگر استان ایالم هستید، می توانید با ادامه 
به روستای  بعد،  به روستای گنجه و  این مسیر 
پاکل گراب و منطقه چنارباشی برسید. در میانه 
راه، آثار متعددی از دوره های مختلف تاریخی به 
چشمتان خواهد خورد که سفر ماجراجویانه شما 

را رنگ و بوی تاریخی تری می دهند!

همه جای ایران، سرای من است
تنگه رازیانه ایالم

بامردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنها به شمار روی.        )جرج هربرت(
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همه ی ما وطن عزیزمان، ایران را دوست داریم و آرزوی ما سرافرازی و 
پیشرفت این مرز و بوم است. هر کدام از ما دوست داریم کاری انجام 

دهیم تا در آباد سازی میهن مان سهیم باشیم.
اما واقعیت این است که این کشور با موقعیت جغرافیایی اش ، با آب های 

آزاد جنوبش ، با جنگل های شمالش ، با معادن غنی اش ، و حتی 
با کویر کم نظیرش و مهم تر از همه با این مردم واقعاً 
باهوش و زیرکش سهمش از امکانات امروز دنیا خیلی 

خیلی بیش از این باید باشد که هست .
البته در باب مشکالتی که در کشور وجود دارد، 
بحث های متعددی مطرح شده است. و متاسفانه 

برخی بزرگواران به جای ریشه یابی اساسی مشکالت اعتقاد دارند که 
همه ی عقب افتادگی ها معلول دو علت هستند : 

اول، رویدادی تاریخی که از بد حادثه درگذشته اتفاق افتاده است ) غیر 
قابل برگشت و تا حدود زیادی هم موثر که منکر آن نمی توان شد ( و دوم، 

دست شوم خارجی ) آشکار و یا غیر آشکار (. 
، تا دلتان  البته ناخواسته   برای رفع تکلیف در برابر این دو عامِل صد 
بخواهد گفته ها و نوشته ها مملو است از »ملت بزرگ« یا ملت نجیب و 
ملت متحمل ، و ملت صبور ،  و در مواقع غلبه ی بیگانه بر کشور،  ملت 
میهمان نواز، هوشمند، زیرک،  ملت تحت استعمار، و هزاران صفت ارضا 
کننده و مثبت . خوب ، این وسط نقش خودمان چی ؟ یعنی آن چنان در 
مقابل این پدیده ها عاجزیم که هیچ کاری نباید بکنیم ؟ یعنی من و ما و 
این ملت بزرگ در هیچ موردی کوتاهی نکرده ایم؟ تقصیری نداشته ایم؟  

نهراسیم از این که اقرار کنیم و بگوییم کشور ما در بسیاری از ابعاد جزء 
کشورهای عقب افتاده ی دنیاست و در معدودی از ابعاد در سطح 

متوسط است .
کشورمان  افتادگی  عقب  ارزیابی  در 

این را فراموش نکنیم که الزاماً عقب 
رفتگی خود کشور به تنهایی مطرح 
نیست ، پیش رفتگی دیگران هم به 

راحتی می تواند برای ما که سرعتمان 
قابل توجه نیست عقب افتادگی به همراه 
بیاورد. دنبال دلیل می گردید ؟ دلیلش 

در خودمان است نه در همسایه ها و نه در 
ابر قدرت ها و نه حتی در حکومت و دولت های 

معاصر . بیایید واقعیات را با چشم باز بنگریم ، 
عمق فاجعه را و عمق درد را بشناسیم و بپذیریم که همه ی 
این دردها از استعمار نیست، از قانون نیست، از فالن حزب 
نیست، حتی از آمریکا هم  نیست و از شوروی سابق هم نبود . 
زهر و پادزهر هر دو در همین جاست. بیایید صادقانه بپذیریم 

علی رغم غیر قابل انکار بودن هزاران عامل موثر که هزاران راوی هزاران بار 
روایت کرده اند ، درد ما نه درد استعمار است و نه درد همسایه زورگوی 
شمال یا جنوب نه ابر قدرت ها نه حکومت ها و نه دولت ها و نه حتی نظام ها 

و تغییر قانون ها.  
 اگر همه ی این مواردی را که شمردیم ده ها بار زیر و رو کنیم  با درصدی 
بهتر یا خدای ناکرده بدتر، آش همین آش است و کاسه همان کاسه و تا 
درد اصلی را درمان نکرده باشیم هرگونه تغییری برایمان آن چنان هزینه ای 

دربرخواهد داشت که همگی بسراییم : 
از طال  گشتن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید

همان طور که بارها در طول تاریخمان سراییده ایم !!
قصد داریم که از این به بعد در هر شماره  سراغ  بررسی نمونه هایی از 
خصوصیات اخالقی و رفتاری و فکری»ما« ایرانی ها برویم، هر چند 
که توام با تلخی گزنده ی حقیقت و در نتیجه دل آزار برای 

همه ی ما باشد. 
این  »ما« را کمی  می خواهیم که 
این   بگوییم  و  کنیم  شکافی  کالبد 
»ما«ی ایرانی دارای چه خصوصیتی 
و  ؟  دارد  را  رفتارهایی  چه  ؟  است 
کاستی هایش چیست ؟ با چه روحیه ای 
و طرز فکری تعریف و مشخص می شود و 
آن وقت ببینیم آیا دالیل مشکالتش را در 
خود این نوع »ما« بودن باید جستجوکرد ؟ 
و یا همین»ما«یی که موجود است حد مطلوب 

و غایت مقصود به حساب می آید ؟ 
این است که می رویم سراغ خصوصیاتی که مجموعه ی آن 

همین »ما«ی مورد نظر را فراهم آورده است .

جامعه شناسی خودمانی
چشم  با  را  واقعيات  بياييد 
را و عمق  ، عمق فاجعه  بنگريم  باز 
درد را بشناسيم و بپذيريم که همه ی 
اين دردها از استعمار نيست، از قانون 
نيست، از فالن حزب نيست، حتی 
از آمريکا هم  نيست و از شوروی 
سابق هم نبود . زهر و پادزهر هر 

دو در همين جاست. 
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در مجموع ما ایرانی ها عالقه ی چندانی به روبروشدن با حقایقی که 
به هر دلیلی مطابق میل و سلیقه مان نباشد نداریم . از بیماری صعب 
العالجی که خدای ناکرده گریبان خود و یا عزیزی از اطرافیانمان را 
گرفته تا معضالت و مشکالت اجتماعی مان ترجیح می دهیم در 
بهترین حالت با سکوت به آسانی از کنار آن بگذریم و به این منظور 
در بدترین شرایط حاکم با » انشاءا...« و » به امید خدا « و در اوج 
بی عالجی » هر چی خداوند مقدر کرده باشد« ، صورت مسئه را پاک 
می کنیم؛ غافل از این که به استناد ده ها توصیه مسلم انجام این گونه 
امور را خداوند به عهده خود ما قرار داده و قرار هم نیست اگر کوشش 
در رفع معضل نکنیم خود به خود حل شود . داستان عامیانه درویشی 
که سگ کاسه ی روغنش را لیسیده بود و آن را نجس کرده بود را 

که می دانید؛
درویش مال باخته تنها به این دلخوش کرده بود که : انشاءا... گربه 
بوده . درصورتی که خودش خوب می دانست واقعاً آن که کاسه اش 

را لیسیده و نجس کرده بود سگ بود نه گربه . 
ما هم اکثر مسائلمان را خوب می دانیم ولی حتی خودمان را هم گول 
می زنیم؛ یعنی نه این که الزاماً قصد دروغگویی داشته باشیم بلکه بر 
حسب عادت فکر می کنیم این جور راحت تر هستیم . این مشکل در 
وجود ما ایرانی ها هست، حاال همین هموطن وزیر می شود... وکیل 
می شود ... این روحیه را که از خودش دور نمی تواند بکند. در راس 
سازمان تحت نفوذش هم عالقه ای به دانستن مشکالتش نخواهد 
داشت چه رسد به آن که آن ها را حل کند؛ تا به وجود مشکل اعتراف 

نداشته باشی که در صدد حلش بر نمی آیی! 

 از بيماری صعب العالج تا معضالت و مشکالت 
اجتماعی مان ترجيح می دهيم در بهترين 
حالت با سکوت به آسانی از کنار آن بگذريم 
با  بدترين شرايط حاکم  اين منظور در  به  و 
»نشاءا...« و » به اميد خدا « و در اوج  بی عالجی 
» هر چی خداوند مقدر کرده باشد« ، صورت 
مسئه را پاک می کنيم؛ غافل از اين که انجام 
اين گونه امور را خداوند به عهده خود ما قرار 
رفع  در  اگر کوشش  نيست  قرار هم  و  داده 

معضل نکنيم خود به خود حل شود . 

این است که وقتی مصاحبه می کند یا وقتی برنامه می ریزد یک جایش 
لنگ می ماند. می شود همین که هست. پس در این جا دیگر دولت و ملت 
ندارد، همه بدون این که الزاماً قصد بدی داشته باشند همان امر بد را اجرا 
می کنند. وقتی قرار باشد  مشکالت را به روی خودمان نیاوریم، ظاهر قضیه ی 
جامعه ای را می بینیم ساکت ، آرام، معقول، همه سر به زیر نه کسی خالف 
می کند نه چشم کسی به نا محرمی می افتد و نه آثاری از این همه تالطم 

جامعه ای که اصطالحاً »جامعه جوان« است ، به چشم می خورد .
البد می پرسید چاره درد در کجاست ؟ 

پاسخ شاید این باشد که در سرآغاز هر حرکتی بیایید به پنهان کاریمان 
پایان دهیم ؛ درد را حداقل برای همدیگر بازگو کنیم ... 

از حاشا کردن مشکل اگر تا به حال قرار بود مشکلی حل شود یک کشور 
بی درد و مشکل بودیم . 

برگرفته از کتاب جامعه شناسی خودمانی
تالیف احسان نراقی

حقیقت گریزی و پنهان کاری »ما«
بخش اول

نیک بخت ،کسی است که دیگران از مردن او شاد نگردند.             )نفیسی(



ذهن ما زندان است
ما در آن زندانی

قفل آن را بشکن
در آن را بگشاي

و برون آي ازین دخمه ظلمانی
نگشایي گل من

خویش را حبس در آن خواهی کرد
همدم جهل در آن خواهی شد

همدم دانش و دانایي محدوده خویش
و در این ویرانی

همچنان تنگ نظر مي ماني
هر کسی در قفس ذهنی خود زندانی است

ذهن بی پنجره دود آلود است
ذهن بی پنجره بی فرجام است

بگشاییم در این تاریکی روزنه اي
بگذاریم زهر دشت نسیمی بوزد
بگذاریم ز هر موج خروشی بدمد
بگذاریم که هر کوه طنینی فکند
بگذاریم ز هر سوي پیامی برسد

بگشاییم کمی پنجره را
بفرستیم که اندیشه هوایي بخورد

و به مهمانی عالم برود
گاه عالم را درخود به ضیافت ببریم

بگذاریم به آبادي عالم قدمی
و بنوشیم ز میخانه هستی قدحی

طعم احساس جهان را بچشیم
و ببخشیم به احساس جهان خاطره اي

ما به افکار جهان درس دهیم

زندانی



و زافکار جهان مشق کنیم
و به میراث بشر

دین خود را بدهیم
سهم خود را ببریم

خبري خوش باشیم
و خروسی باشیم

که سحر را به جهان مژده دهیم
نور را هدیه کنیم
و بکوشیم جهان

به طراوت و ترنم
تسکین و تسلی برسد

و بروید گل بیداري، دانایي، آبادي
در ذهن زمان

و بروید گل بینایي، صلح، آزادي، عشق
در قلب زمین

ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت

ور  نکاري گل من
علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن

هرزگی آن علف است
گل بکاریم بیا

تا مجال علف هرز فراهم نشود
بی گل آرایي ذهن

نازنین ؛
          نازنین ؛

                     نازنین
                      هرگز آدم ، آدم نشود.

 

»مجتبي کاشاني«
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خبرگزاري موج - شهردار منطقه 9 از راه اندازي مرکز 
کارآفریني زنان سرپرست خانوار در غرب تهران خبر داد 
و گفت: فعالیت زنان خودسرپرست در بخش مشاغل 
خانگي در مرکز کارآفریني کوثربه زودي آغاز مي شود.

شهرداري  عمومي  روابط  از  نقل  به  موج  گزارش  به 
منطقه 9، علیرضا جعفري با اعالم این خبر گفت: پس 
از تعطیلي چند ماهه مرکز کوثر، مجددا فعالیت این 

مرکز با شناسایي کارفرما به زودي آغاز مي شود.
وي افزود: براساس برنامه ریزي صورت گرفته در این 
دوره بیشترین کار در منازل انجام شده و مرکز، نقش 

ستادي را به عهده مي گیرد.
ستاد  سامانه  در  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  جعفري 
توانمندسازي بانوان منطقه نام396 بانوي خودسرپرست 
زیر45 سال ثبت شده است گفت: با راه اندازي مرکز   
مي توان براي این افراد که عالقمند به انجام کار در 
منزل هستند درآمد ایجاد کرد به ویژه آنکه بیشتر بانوان 

در زمینه اي خاص تخصص دارند.
گفتني است، مرکز کارآفریني کوثر منطقه در محدوده 
محله یک قرار داشته و خدمت رساني به زنان سرپرست 

خانوار را در اولویت فعالیت هاي خود قرار داده است.

خبرگزاري موج - معاون حقوقي رئیس جمهور گفت: 
کار رسیدگي به  طرح حمایت از نوجوانان و کودکان در 

کمیسیون لوایح پایان یافته است.
به گزارش خبرنگار موج، فاطمه بداغي در حاشیه یکی 
از جلسات هیات دولت در پاسخ به سؤالي در خصوص 
طرح حمایت از نوجوانان و کودکان، گفت: کار رسیدگي 

به این طرح در کمیسیون لوایح پایان یافته است.
کرد:  اظهار  دولت  هاي  برنامه  درباره  همچنین  وي 
کار خوبي که در دولت در حال حاضر انجام مي شود، 
در  دستگاه ها  گزارش  است.  استان ها  مسائل  بررسي 

جلسات دولت مطرح مي شود.

مهر: سامانه  اشتغال و کارآفرین مددجویان بهزیستی و 
همچنین سامانه ثبت اطالعات واحدهای ارائه خدمت 
با حضور سرپرست و معاونت های سازمان بهزیستی 
و کارآفرینی مددجویان  اشتغال  رونمایی شد. سامانه 
بهزیستی با حضور احمد اسفندیاری سرپرست سازمان 
رئیس  آلیا  فاطمه  و همچنین  و مسئوالن  بهزیستی 
افتتاح  از حقوق معلوالن مجلس  فراکسیون حمایت 
شد. با افتتاح سامانه اشتغال از این پس تمامی مددجویان نیازمند اشتغال 
تحت پوشش سازمان و همچنین افراد دیگر می توانند در این سامانه ثبت 
نام کنند و سازمان بهزیستی پس از جمع آوری آمار افراد نیازمند برای 
اشتغال آنان برنامه ریزی های الزم را انجام خواهد داد. همچنین در سازمان 
بهزیستی از سامانه ثبت اطالعات واحدهای خدمت نیز رونمایی کرد و 
تمامی مراکز ارائه خدمات در بخش های مختلفی مانند نگهداری سالمندان ، 
معلوالن و ... باید اطالعات مخصوص به مرکز خود را در این سامانه ثبت 

کنند.
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مجلس  اجتماعي  کمیسیون  عضو   - آریا  خبرگزاري 
زنان  از  این کمیسیون  اقدامات حمایتي  با  رابطه  در 
سرپرست خانوار گفت: مجلس و کمیسیون آنچه که در 
توانشان بوده را انجام داده اند است تا این افراد مشکلي 

نداشته باشند.  
به گزارش خبرگزاري آریا به نقل از خانه ملت ، »علي 
هزار  گفته شده 38  کرد:  زنجاني حسنلویي«تصریح 
زن سرپرست خانوار در نوبت بهزیستي قرار دارند ولي 
بودجه کافي براي تحت پوشش قرار دادن وجود ندارد، 
در حالي که اینگونه نبوده و بودجه خوبي براي تحت 

پوشش قرار دادن آنها در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شوراي اسالمي، 
بودجه  در  و سال 90  در سال 89  داد:  حتي  ادامه 
سنواتي براي کمیته امداد امام )ره( و سازمان بهزیستي 
اعتبار خوبي براي توانمند سازي این افراد در نظر گرفته 

شد.
وي همچنین افزود: مجموعه سازمان بهزیستي با برنامه 
ریزي درست تمامي افراد واجد شرایط را مي تواند تحت 

پوشش قرار دهد.
کمیسیون  اقدامات  با  رابطه  در  مجلس  نماینده  این 
زنان  دادن  قرار  پوشش  تحت  مورد  در  اجتماعي 
سرپرست خانوار، خاطرنشان کرد: کمیسیون و مجلس 
بوده را سرمایه  توانشان  شوراي اسالمي آنچه که در 

گذاري کرده اند تا این افراد مشکلي نداشته باشند.
ارتباط  این  در  الزم  تدابیر  گفت:  حسنلویي  زنجاني 
اندیشیده شده و جلسات متعددي با مسئوالن سازمان 
بهزیستي برگزار شده  و در این باره رایزني هایی انجام 

شده است.
»فریبا بریماني« مدیر کل دفتر توانمندسازي خانواده، 
کودکان و نوجوانان بهزیستي گفت: در حال حاضر 38 
هزار زن سرپرست خانوار به منظور دریافت خدمات 

سازمان بهزیستي پشت نوبت این سازمان هستند.
وي افزود: هر ساله در بودجه سازمان بهزیستي اعتباري 
سازمان  کودکان  و  خانواده  توانمندسازي  دفتر  به 
اعتبار در  این  بهزیستي اختصاص داده مي شود که 
جهت اجراي برنامه ها و طرح هاي مربوط به زنان و 

کودکان هزینه مي شود.
افراد  اعتبارات دفتر پاسخگوي  اینکه  به  اشاره  با  وي 
گرفتن  قرار  پوشش  تحت  گفت:  نیست،  نوبتي  پشت 
تمامي زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه اي 

از  نقل  به  پزشکي  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت 
سازمان جهاني بهداشت اعالم کرد، هر هشت ثانیه یک 
نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات، جان خود را از 

دست مي دهد.
این  در  پزشکي،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
گزارش که به مناسبت روز جهاني بدون دخانیات - 31 

مي برابر با دهم خرداد ماه - انتشار یافت، آمده است:
دود  در  ماده شیمیایي خطرناک  هزار  از چهار  بیش 
مواد،  این  از  نوع  از 50  بیش  که  دارد  وجود  سیگار 

سرطان زاست.
بیماري هاي قلبي، عروقي، گوارشي و تنفسي و حتي 
استنشاق دود سیگار است. مضرات  از مضرات  مرگ 
استنشاق تحمیلي دود مواد دخاني از افراد سیگاري به 
افراد غیرسیگاري نیز منتقل مي شود. روزجهاني بدون 
دخانیات امسال با شعار »اجراي کامل قوانین دخانیات، 
راهي به سوي سالمت همگاني«، نامگذاري شده است. 
هفته ملي بدون دخانیات نیز از چهارم خرداد ماه جاري 
آغاز شده و تا دهم خرداد -روز جهاني بدون دخانیات- 
در کشور ادامه داشت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، »دخانیات و زیان هاي اقتصادي«، »خانواده، 
کانون مبارزه با دخانیات«، »تقویت ارزش هاي دیني 
سدي در برابر گسترش دخانیات« و »دخانیات تهدیدي 
براي سالمت نوجوانان و جوانان« را از عناوین روزهاي 

اول تا چهارم هفته ملي بدون دخانیات اعالم کرد.

از سوي مجلس و نظر مثبت 
فقط  و  دارد  نمایندگان 
چنانچه بودجه اي خاص به 
داده  اختصاص  بخش  این 
پشت  زنان  توانیم  مي  شود 
قرار  حمایت  تحت  را  نوبت 

دهیم.

تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیار دارد.                )دیل کارنگی( 
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مسئولیت های پدر و مادر یا سر پرست 

آن چیزی که بیشترین نفع را برای کودک دارد 

نباید بین بچه ها  تفاوت قائل شد کودک کسی است 
که سن او کمتر از 
18 سال باشد مگر 
اینکه در یک کشور 
سن قانونی کمتراز 
تعیین  سال   18

شده باشد

در مورد پرورش دادن کودک دولت )ها( باید به حقوق 
و مسئولیت های پدر و مادر و یا کسی که سرپرستی 

کودک را بر عهده دارد احترام بگذارند.

در هر کاری باید آن چیزی که بیشترین نفع را برای کودک دارد در نظر گرفت. اگر پدر 
و مادر شما یا کسی که سرپرستی شما را بر عهده دارد در این مورد کوتاهی کنند باید 

از شما حمایت شود. 

کشورهایی که عضو پیمان نامه شده اند تعهد کردند که 
حقوق کودکان را در همه زمینه ها رعایت کنند، یعنی 
اینکه شما چه پسر باشید  چه دختر و از هر نژاد دین 
رنگ و کشوری که باشید حقوق کودک شامل حال شما          
می شود. حقوق کودک باید به طور یکسان برای کودکان 

فقیر ثروتمند و کودکان سالم و معلول رعایت شود.

فکر می کنم همه قبول دارند که بچه ها و بزرگترها خیلی با هم فرق دارند. بزرگترها به خاطر زندگی طوالنی تر و 
تجربه بیشتری که دارند خودشان می توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند . اما باید ازکوچکتر ها حمایت بشود تا 
دیگران نتوانند حقوق آنان را ضایع کنند. ضمن این که حتی از بزرگترها هم برخی اوقات باید مواظبت شود و در 
مورد خیلی چیزهای مربوط به بزرگترها هم قانون های خاصی نوشته می شود. تا از حقوق آن ها دفاع بشود پس 
کودکان نیاز بیشتری دارند تاچنین قوانینی در مورد آن ها نوشته شود. اگرچه در خیلی کشورها در مورد کودکان 
قوانین متعددی نوشته شده است. اما یک متن جهانی نیز وجود دارد که مخصوصا برای حمایت از حقوق کودکان 
نوشته شده است این متن جهانی که پیمان جهانی حقوق کودک نامیده می شود. پس از ده سال گفتگو بین کشور های 

حق زنده ماندن و رشد کردن )بزرگ شدن( 

هر کودک به صورت طبیعی حق دارد زندگی کند دولت 
شما باید زندگی کردن زنده ماندن و رشد شما را تضمین 

کند.
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اجرا شدن حقوق کودک 
همه دولت های جهان باید برای اجرای پیمان 
را  بیشترین تالش خود  نامه حقوق کودک 

انجام دهند .

حقوق خود را بشناسید
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جدا شدن از والدین  

کودکان آزادند عقایدپیوستن کودکان به خانواده  
 خود را داشته باشند

ت 
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ن

ک 
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با پدر و مادر خود زندگی کند و کسی  کودک حق دارد که 
نمی تواند او را به زور از پدر و مادرش جدا کند مگر اینکه این جدا 

کردن به سود کودک باشد.

اگر کودکی دور از پدر و مادر خود باشد حق دارد تا برای 
پیوستن به پدر و مادرش از یک کشور به کشور دیگر برود 

یا اگر در کشور دیگری است به کشور اصلی خود برگردد

را  افکار خود  دارند  همه کودکان حق 
بیان کنند در تمامی مسائلی که به شما 
مربوط می شود؛ چه در خانه، چه در 
مدرسه، چه در برابر مسئولین،  با توجه 
به رشد فکری و ذهنی شما به نظراتتان 

اهمیت الزم داده شود

هر کودکی حق دارد 
نام و ملیت مشخص 
داشته باشد بالفاصله 
بعد از به دنیا آمدن ، 
پدر و مادر شما باید 
برایـتان شــناسنامه 

دولت باید از هویت بگیرد.
کودک که شامل نام 
ملیت  و پیوندهای 
خانوادگی می شود 

حمایت کنند.

عضو سازمان ملل در سال 1367 به اجرا در آمد. در حال حاضر از 193 کشور جهان 191 کشور این پیمان را امضا کرده اند جمهوری 
اسالمی ایران هم در سال 1373 به صورت مشروط این پیمان نامه را امضا کرد .

همه کسانی که با کودکان سروکار دارند، می بایست با پیمان جهانی حقوق کودک آشنا باشند به خصوص پدر و مادرها معلم ها و 
مربیان در این میان خود بچه ها باید قبل از همه با این پیمان نامه آشنا باشند .شما با آشنایی با پیمان نامه حقوق کودک می توانید 

به دیگران و حتی بزرگترهای خود کمک کنید تا عالوه بر اینکه به حقوق شما احترام بگذارند .ازحقوق شما دفاع کنند.
ما در این شماره ی نشریه و شماره های بعدی  مواد اصلی پیمان نامه حقوق کودک به صورت خالصه و به زبان ساده برای شما 

می آوریم تا بیشتر با حقوق خود آشنا شوید و بتوانید با کمک بزرگ ترها، مربیان و حتی مددکاران مهرآفرین به حق خود برسید.

کودکان را نباید به صورت غیر قانونی جا به جا کرد

دولت باید از اینکه پدر و مادر کس دیگری کودک را به صورت غیر قانونی 
به کشور دیگری ببرند جلوگیری کند.

زندگی دریای متالطمی است که قطب نمای آن محبت است.           )نظام وفا(

حقوق خود را بشناسید
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طرز تهیه :
تمام  توانید  می  شما  کاردستی  این  برای 
با  کاماًل  را  آن  از  قسمتی  یا  بطری  سطح 
نخ بپوشانید. این مقدار به دلخواه شما قابل 

تغییر است.
کنید.  شروع  ظرف  باالی  سمت  از  را  کار 
مقداری چسب مایع به محل کار بمالید و 
سرنخ را در نزدیکی دهانه ظرف قرار داده 
نزدیک هم  و کاماًل  به صورت یکنواخت  و 
کار  از سطح   مرتبه مقداری  . هر  بپیچید 
را  کار  دوباره  و  کنید  آغشته  چسب  به  را 
ادامه دهید تا مقدار سطحی که الزم است 
پوشیده شود. در تصویر ، برای تزیین یک 
چسبانده  بطری  گلوی  دور  به  روبان  تکه 
شده است . طول آن به اندازه ای است که 
انتهای روبان  دو طرف پوشانده شده و در 
شده  چسبانده  کوچک  رنگی  کاشی  یک 
با هر وسیله تزیینی که  است. روی کار را 

در دسترس دارید بچسبانید.
اگر به نقاشی عالقه دارید می توانید روی 
کار را با گواش یا آبرنگ، رنگ آمیزی کنید.

 مواد الزم:
- ظروف شیشه ای، سفالی یا پالستیکی

- نخ گونی، کنف، کاموای ضخیم یا نخ مکرومه بافی
- چسب مایع

- وسایل تزئینی برای روی کار مثل کاشی های رنگی کوچک، روبان، 
ونیگل چینی، زنجیر، تکه دوزی آماده، مروارید،...
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بچه ای نزد شیوانا رفت )در تاریخ مشرق زمین شیوانا کشاورزی بود که او را استاد عشق و معرفت ودانایی می دانستند( و گفت : 
»مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد، خواهر کوچکم را قربانی کند. لطفا خواهر 

بی گناهم را نجات دهید .«
 شیوانا سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دخترخردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو 
سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور وخونسردی روی سنگ بزرگی کنار 

در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود.
شیوانا به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را درآغوش می گیرد و می بوسد. اما در عین 

حال می خواهد کودکش را بکشد، تا بت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد.
شیوانا از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند. زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را 

قربانی کند، تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگی اش برکت جاودانه ارزانی دارد.
شیوانا تبسمی کرد و گفت : » اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست. چون تصمیم به هالکش گرفته ای. عزیزترین بخش 
زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست. او به تو 
گفته است که باید عزیزترین بخش زندگی ات را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی، هیچ اتفاقی 

نمی افتد و شاید به خاطرسرپیچی از دستور بت اعظم، بال و بدبختی هم گریبانت را بگیرد ! «
 زن کمی مکث کرد. دست و پای دخترک را باز کرد. او را در آغوش گرفت و آن گاه درحالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود، به 
سمت پله سنگی معبد دوید. اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود! می گویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید!!

ان
ـت
سـ
دا

باور، فرمانده ی مغز است

کسی که آرزوهایش سودمند باشد، ثروتمند است.             )ولتر(
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خیلی راحت می توانید یکی از کبریت ها را )فقط با یکی از 
آنها می توان چنین کاری کرد( به اندازه 2میلی متر از بین 

بیرون  دیگر  کبریت  سه 
انتهای چوب  با  و  کشیده 
شکل  طبق  ها،  کبریت 
کوچک  مربع  یک  زیر، 

بسازید.

اولین دگمه از دگمه های 
ردیف باال را برداشته و بر 
روی دگمه گوشه ای قرار 
ترتیب  بدین  دهیم.  می 
داشت  خواهیم  خط  دو 
که روی هر کدام از آنها 

چهار دگمه قرار دارد.

سکه وسط ردیف اول را 
به  و  کشیده  انگشت  با 
سپس  آوریم.  می  پایین 
همان  با  شکل،  مطابق 
انگشت ستون دوم را به 
دهیم  می  باال هل  سمت 

تا ردیف اول کامل شود

اگر دقت کنید می توانید 
زنی را ببینید که کودکی 
را بغل کرده است. بینی 
نشان    را  زن  موی  مرد، 
مرد  چشم  و  دهد  می 

صورت آن زن 
را و گوش مرد 
کودک  صورت 
فک  و  چانه  و 
مرد دست زن 

می باشد.

ی 
عما

ب م
جوا

ت
قی
خال



57 شماره پنجم

یک خط کوچولو و عمودی کنار خط افقی یکی از 
به عالوه ها می گذاریم بشه  

 این مرد کوتاه قد است! 
این مرد برای پایین آمدن فقط سوار 
آسانسور می شده چون دستش فقط 
به دکمه ی طبقه ی همکف می رسیده 
و برای باال رفتن دستش به دکمه ی 
طبقه ی 15 ام نمی رسیده و به همین 
علت از پله ها استفاده می کرده ولی 
با  داشته  چتر  بارونی چون  روزهای 
کلید  ی  دکمه  چترش  از  استفاده 
طبقه 15 ام رو فشار می داده و باال 

می رفته 

2^3=4+5

بنده دیگران مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.          )حضرت علی ع (
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آموزان  عزیزانی که شرایط دانش 
ممتاز را کسب نمایند در شماره های 

آتی معرفی خواهند شد.

اران
فر نج

نیلو

نمایی
م راه

سو

19/64 شراره فیوجی

سوم راهنمایی

19/64

19/33سوم راهنماییمحمد رضا کریمی

سجاد قاهری
پنجم ابتدائی

19/78

امیر حسین محمدی
اول راهنمایی

19/09

نسترن رضائی
دوم راهنمایی

19/35

مهدیه رمضانی
دوم راهنمایی

19/88

ریحانه حاجی محمدی
پنجم ابتدائی

19/86

علی مهدی نژاد

ل دبیرستان
او

18/74

سولماز مسعودی

هنمایی
دوم را

20

معصومه راغی
اول راهنمایی

19/38

زهرا مسعودی

اول دبیرستان

18/68

ب زارعی
زین

هنمایی
اول را

19/95

19/93چهارم ابتدائیداود حسینی

19/90پنجم ابتدائیمبینا رمضانی

ی 
ه ها

تار
س

ن
فری

ر آ
مه
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زینب قاسمی
اول راهنمایی

 19/47
 و در تابستان سال دوم 

راهنمایی را جهشی می خواند

قلم چی و بورسیه موسسه 19/56 اول راهنماییغزال شمسعلی زاده

سیما منصوری
سوم علوم تجربی

  18/95
  و پذیرفته شده آزمون 

نمونه دولتی سال 

1390)پیش دانشگاهی(

تارا حبیبی
18/25سوم ریاضی فیزیک

محمد حسین قاسمی
20چهارم ابتدائی

19/84چهارم ابتدائیحدیثه قهرمانی

ندا قلی زاده

سوم راهنمایی

19/50

فرشاد شمسعلی زاده

پنجم ابتدائی
19/19

آتنا احمدآبادی

پنجم ابتدائی
19/01

ختیاری
ابوالفضل ب

م ابتدائی
پنج

19/36

19/51اول دبیرستانراضیه حسینی

دمند
ا در

شید
دائیی

م ابت
پنج

20

علیرضا حسن آبادی

سوم ابتدائی
19/50

امیر حسین دمزآبادی
چهارم ابتدائی

20

عرفان جعفری
پنجم ابتدائی

19/65

شرایط دانش آموزان ممتاز:
دبیرستانی:   معدل 18 به باال

پنجم ابتدائی و اول تا سوم راهنمایی: معدل 19 به باال
اول تا چهارم ابتدائی :    معدل 19/50 به باال

بنده دیگران مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.          )حضرت علی ع (



یک  به  را  کوچکش  بچه  پسر  ثروتمند،  مرد  یک  روزی 
ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آن جا زندگی      
می کنند چه قدر فقیر هستند . آن ها یک روز و یک 

شب را در خانه ی کوچک یک روستایی به سر بردند .
در راه بازگشت و در پایان سفر ، مرد از پسرش پرسید: 

نظرت در مورد مسافرتمان چه بود ؟
پسر پاسخ داد : عالی بود پدر !....

پدر پرسید : آیا به زندگی آن ها توجه کردی ؟
پسر پاسخ داد: فکر می کنم !

پدر پرسید : چه چیزی از این سفر یاد گرفتی ؟
پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت : فهمیدم که ما 
در خانه یک سگ داریم و آن ها چهار تا . ما در حیاط مان 
فانوس های تزئینی داریم و آن ها ستارگان را دارند . 
باغ آن ها    اما  به دیوارهایش محدود می شود  ما  حیاط 

بی انتهاست !
در پایان حرف های پسر ، زبان مرد بند آمده بود . پسر 
اضافه کرد : متشکرم پدر که به من نشان دادی ما واقعًا 

چه قدر فقیر هستیم !

ان
ـت
سـ
دا

ثروت حقيقی، فقر واقعی



خدایا عقیده ام را از دست عقده ام مصون دار
خدایا به من قدرت تحمل عقیده مخالف را ارزانی کن

خدایا رشد عقلی و علمی مرا از فضیلت تعصب احساس و اشراق محروم نسازد
خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار تا قبل از شناختن درست کسی یا فکری، مثبت یا منفی 

قضاوت نکنم
خدایا جهِل آمیخته با خودخواهی و حسد، مرا رایگان ابزار قتاله ی دشمن برای حمله به دوست 

نسازد
خدایا شهرت، منی را که می خواهم باشم، قربانی منی که می خواهند باشم نکند.

خدایا خودخواهی را چندان در من بکش یا بر کش تا خودخواهی دیگران را احساس نکنم و از آن در 
رنج نباشم.

خدایا به من تقوای ستیز بیاموز تا در انبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم دار تا در 
خلوت عزلت نپوسم.

خدایا به من توفیق تالش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سالح، کار بی 
پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، 
ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در 

انبوه جمعیت، دوست داشتن بی انکه دوست بداند، عطا کن.

                                                                                                          دکتر علی شریعتی
      

ت
جا
منا
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مسابقه همراز
18

ه 
فح

ص

صفحه 45

45
ه 

فح
ص

23
ه 

فح
ص

با توجه به آن چه در مورد »کارآفرینی کودک 4 ساله سرطانی« ، » کارآفرینی 
دختران »، » مصاحبه با خانم معمر« و ... خواندید، ایده های کارآفرینی را 

مطرح کنید که می توانید آن ها را به اجرا درآورید. 

های  جاذبه  مورد  در  که  مطلبی  به  نگاهی  با 
گردشگری ایالم داشتیم، منطقه ی سکونت خود 

را بررسی کنید و در مورد آن برای ما بنویسید.

اولین خصوصیت ناپسندی که در این بخش بیان شد، » حقیقت گریزی و پنهان 
کاری ما« بود.  مثال ها و نمونه هایی از این رفتار ناپسند را که در نزدیکی شما 

یا در جامعه اتفاق افتاده  برای ما بیان کنید.

یک داستان کوتاه )به اندازه یک صفحه A4( با موضوع 
دلخواه برای ما بنویسید

1( کارآفرینی

2(جاذبه های گردشگری

3(جامعه شناسی خودمانی

ان
ست

4( دا

پاسخ های خودتان را به نشانی تهران - خیابان آفریقا - باال تر از چهارراه جهان کودک  
روبروی پارک خشایار- برج افرا - طبقه 8 -  واحد 853    کدپستی : 1969735413

بفرستید. به بهترین پاسخ ها جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت
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  "فرم نظر سنجي نشريه همراز"

  : .........................................تاريخ 

  

 :خواننده گرامي 

بدين منظور پذيراي پيشنهاد ها ، . نشريه همراز بوده و هستيمعالقه و ايمان همواره در پي ارتقاء كمي و كيفي  با عشق و ،دست اندر كاران اين نشريهما 
بديهي است پيشنهاد ها و انتقادهاي سازنده و ارزنده ي شما موجب ارتقا كيفي نشريه و باز خوردهاي مثبت شما . شما عزيزان هستيمانتقاد ها و بازخوردهاي 

  .عزيزان ، موجب دلگرمي و انگيزه ي ما خواهد بود

  . اريم زپيشاپيش از بدل توجه و دقتي كه در تكميل پرسش نامه به خرج مي دهيد ، سپاس گ

 
  ر صورت امكان توضيح دهيدد          پرسش

            به كيفيت مطالب نشريه همراز چه نمره اي مي دهيد ؟ 1

            بندي چاپ نشريه چگونه است ؟ زمان 2

            محتواي مطالب و مقاله ها براي شما تا چه اندازه جذاب و راضي كننده است ؟ 3

تا چه  ،خانوادهبه نظر شما نشريه همراز در اطالع رساني و آموزش به شما و  4
  اندازه موفق بوده است ؟

          

            ها به چه ميزان بوده است ؟هم خواني مقاله ها و مطالب با عكس  5

            نحوه ي دست رسي شما به نشريه چگونه است ؟ 6

            به صفحه آرايي نشريه چه امتيازي مي دهيد ؟ 7

    چه ضعف ها و كاستي هايي در نشريه مشاهده نموديد ؟ 8

    چه راه هاي بهتري ، براي ارتقاء سطح كيفي و كمي نشريه پيشنهاد مي كنيد ؟ 9

    مقاله ها و يا مطالب را بنويسيد ننام سه مورد از بهتري 10

 .مشتاقانه منتظر هر گونه پيشنهاد ، انتقاد و يا همفكري شما عزيزان هستيم
  :مشخصات پاسخ دهنده 

:  شغل :  .................................................           مرد            زن               تحصيالت :         جنسيت            : ...................سن 
.................................  

  :لطفا براي پيگيري هاي بعدي شماره تماس خود را بنويسيد 
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تنها نعمتی که به رنج زیستن می ارزد آزادی است.              )محمد حجازی(



آدرس طرف قرارداد ) گیرنده ( : تهران - بلوار آفریقا - باالتر از چهار راه جهان کودک 
روبروی پارک خشایار- برج افرا - طبقه 8 - واحد 853 - موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر 
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