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سخن سردبری: 

اغتشــاش
اتفاقــات خــوش یمنی در 
ماه های اخیر، در موضوعات 
اقتصادی، سیاسی، نظامی و 
علمی فضــای خبری جامعه 
را تحت تاثیر قرارداده بود که 
هریک در جــای خود بیانگر 
همتی ژرف، برای دست یابی 
به توفیقاتی اســت که امید را 
در میان الیه های در هم پیچیده اجتماع می پرورانید.

به وضوح در نشست و برخاست  با توده های اجتماعی،  
یکی از مباحث مورد طرح در بین ایشان، نگاه همراه با 
رضایت نسبی از گام های دولتمردان برای دستیابی به 

حقوق واقعی آنان مشاهده می گردید. 
در بعضی از نظرســنجی ها رونــد رو به افزایش اعتماد 
اجتماعــی به اقدامات و برنامه های در دســت اجرا به 
ویژه در کم شــدن فاصله کارگــزاران نظام و مردم قابل 

رصد و مشاهده بود.
آنچــه در این نگاه اجمالی از اهمیــت باالیی برخوردار 
اســت، اســتمرار اســتحکام پایه های نظام جمهوری 
اســامی  اســت؛ که موجودیتش، در تنگاتنگی حلقه 
اتصــال حاکمیت و مردم پایه ریزی گردیده اســت. و 
آنچــه او را می تواند در نظامات بین المللی از اســتقرار 
کافی بهره مند نماید؛ عقبه اجتماعی است. که توانمندی 
او را باور داشته باشند؛ و دقیقًا این همان چیزی است 
که از مقطع پیروزی انقاب اسامی، استکبار جهانی به 

ویژه آمریکا متوجه آن گردید.
در نوردیدن مرزهای قلــوب مردمانی که در جغرافیای 
کشــورهای دیگر زندگی می نمایند؛ لکن امید و آرزوی 
آنها گســترش اندیشــه حاکم بر جمهور اســامی در 

مجامع خود بود.
آنچه در نظریــه ها و اقدامات در طول قریب این چهل 
و پنج سال گذشــته به صورت مستقیم یا با واسطه از 
عملکرد استکبار جهانی نســبت به این مردم مشاهده 
کرده ایم، نفرت و دشمنی تمام عیاریست که مستقیمًا 

توسط عالی ترین مقامات آنها ابراز شده است.
نکتــه جالب آنکه در هــر عدم موفقیتی اقــرار بر این 
موضــوع کرده انــد؛ که تا فاصله بیــن حکومت و مردم 
ایجاد نشــود، اســتمرار این شکســتها را در پیش رو 

خواهند داشت.
آنچــه که در وقایع قریب به این دو ماه در رســانه های 
غربی و در ارتباط با اغتشاشــات مشهود بود. دمیدن جو 
ناامیدی و یأس در جامعه و بکار گرفتن تمامی ابزارهای 
پیچیده ی رســانه ای خود در این جهت می باشــد. به 
نظر می رســد بهره گیری از هر دســت آویــزی، حتی با 
حمایت های عریان و بــدون پنهان کاری را برخود مباح 
می دانستند. تا آن در هم تنیدگی میان اقشار اجتماعی 
را متزلزل نمایند؛ و منفذی برای دو دستگی  و تقابل ها، 
در درون جامعه به وجود آورند. امروز هوشیاری و آگاهی 
به این خط دشمنان یک فریضه عمومی است؛ که فارغ 
از حوزه هــای تاثیر گذار در این زمینه، پــدران، مادران، 
معلمان و اساتید، کلیدی ترین نقش را در تبیین واقعی 

مکر دشمنان باید ایفا نمایند.
ادای ِدین به شــهدایی که با بــاور به حرکت امام راحل 
و اهــداف انقاب اســامی جان پاک خــود را تقدیم 
نموده اند امروز وظیفه ی همگانیست؛ و تبیین راه طی 
شده و ترســیم مسیر روشــن در پیش رو برای آحاد 

جامعه، باید در دستور کار قرار گیرد .
ان شاء هللا
سید محمد کاظم حجازی

یر پرچم عیب پوشی ز

یکی از دعاهای امام ســجاد )علیه السام( در صحیفه سجادیه این است که از خدای 
متعالــی تقاضا مــی کند: »خدایا به من توفیق بده همیشــه عیب خــود و دیگران را 
بپوشــانم«. عیب پوشــی، یک عبادت بزرگ و صفت برجسته ای است که ما زیر این 

صفت الهی زندگی می کنیم. حافظ می گوید:
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات  .......  بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن
امام رضا علیه السام فرموده است: »مؤمن، مؤمن نمی شود مگر سه عامت، از خدا، 
پیغمبر و امام در او باشــد. عامتی که از خدا در او باشــد، عیب پوشــی است«. کتمان 
سر؛ این که انسان اسرار خودش و دیگران را بپوشاند.»عامتی که از پیغمبر باید در او باشد، مدارا کردن با بندگان 
خداســت؛ و عامتی که از امام باید در او باشــد، صبر در سختی ها و ناگواری هاست«. کسی این سه عامت در او 
باشد، مؤمن واقعی است. رازداری و عیب پوشی یکی از شاخص های مهم مؤمن است، خود ما زیر پرچم ستّاریت 
خدا زندگی می کنیم. یک تعبیر عجیبی امیر المؤمنین علیه الســام دارند که می فرمایند:»اگر خدا پرده از روی 
اعمال مردم بردارد، کسی، کسی را دفن نمی کند«؛ یعنی بعضی از مردم به قدری درونشان خراب است، اگر خدا 

پرده را بردارد، کسی رغبت نمی کند سمت و سوی او برود.
حجت االسالم و المسلمین فرحزاد

جان تو و جان بچه ها
برایش یقین شــده بود که شــهید می شود. یک ماه قبل از شــهادت به همسرش گفته بود که یک ماه دیگر  
سفری به مشهد خواهم داشت. روز قبل از رفتن به مشهد خواب دیده بود که عده ای شخصی را تشییع می 

کنند. وقتی پرســیده بود که چه کســی را تشییع می کنند، گفته بودند: تو را تشییع می کنیم. 
خوابش را برای خواهر زاده اش تعریف کرده بود. وقتی عازم مشــهد بود، اصرار داشت لباس های کهنه اش 
را بپوشــد. همســرش می گوید:»آن شب مدام می رفت باالی سر زینب و چشــمانش پر از اشک می شد. 

نزدیــک به ده بار گفت: جان تو و جان بچه ها.
لباس هایی که از او باقی مانده بود، آن قدر کهنه بود که 

خجالت می کشیدیم به فقیری بدهم«
بمبی در مشــهد کشف شــده بود که او را اعزام کردند. 
بــه بچه های تخریــب گفته بود که بمــب را به خارج 

از شــهر ببرنــد. خــودش تنهایی بــرای خنثی 
کردنــش رفــت و حتی به گروه آموزشــی و 
فیلم برداری هم اجازه نزدیک شــدن نداد؛ 
امــا این بار همه چیز مثل همیشــه خوب 
پیــش نرفت. بمبی کــه منافقین برای به 
شــهادت رســاندن تعداد زیادی از مردم 
در مشــهد کار گذاشــته بودند. فقط یک 
قربانی گرفت و آن آقا حســین قاسمی 

بود که به شهادت رسید.

آربوی کوهچ ما
ســام ناِم نوشــته به روی کوچــه مــا  ............................... چقدر جای تو خالی ســت تــوی کوچه ما
در آن زمانه که چشــمان ماشــه های نبرد  ............................... درســت خیره به ما بود، ســوی کوچه ما
بــرای آنکــه نیفتد بــه دســت نامحــرم  ............................... فقط نه شــهر، که یک تار مــوی کوچه ما
ســبک تــر از قدم نــرم بادهــا مــی رفتــی  ............................... زگام های تو جا ماند جــوی کوچه ما
بــه روز آمــدن پــاره هــای پیرهنــت  ............................... شکســت بغــض جهان در گلــوی کوچه ما
ســکوت مصلحت آمیــز این زمانــه تــو را  ............................... شــبیه کرده به حرف مگــوی کوچه ما 
میــان ایــن همــه کوچــه کــه در کنــار توانــد  ............................... خــدا کند نــرود آبــروی کوچه ما
وحیده احمدی

سخن بزرگان؛

تامـل:

فانوس:
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با  نوجوان:

سخن شهروند، بانوجوانان: سخن شهروند به مناسبت روز 
دانش آموز پای صحبتهای یکی از نوجوانان دهه هشتادی 

نشست.
دانــش آمــوز نوجوان و پــر تاش همدانی کــه عاوه بر 
موفقیت در عرصه آموزشی، یکی از شاعران جوان این دیار 

نیز نام گرفته است.
نوجوانــی که خاضعانه خود را شــاعر نمــی نامد؛ و تمام 
موفقیــت خــود را مدیون پدر و مــادر و مربیان خود می 

شمارد.
در مطلع صحبت به سراغ مهم ترین اتفاق دوران نوجوانی 
او رفتیــم. اتفاقی که به گفتــه خود ، قبل از وقوع، آن را در 
خواب مشــاهده کرده بود ؛ و آن دریافت هدیه از دســتان 

مقام معظم رهبری است.
سینا در این باره می گوید:  کتابم، که مجموعه غزلیاتی، با 
عنوان »روزگاری که در نوجوانی گذشــت« را برای حضرت 
آقا ارســال کردم؛ چرا که عاشق ایشان هستم، و در خواب 
بارها می دیدم که از ایشــان هدیه گرفته ام. همین اتفاق 
هم افتاد. و یک روز صبح در کمال تعحب دیدم که جانماز 
حضرت آقا که ماه رمضان بر آن نمازگذارده اند؛ را برای من 

ارسال کردند.
 آرزویم، دیدار با رهبری است

وی، آرزوی خــود را به عنوان یک نوجوان، دیدار با رهبری 
خواند و افزود: آرزویم این اســت که ایشــان را از نزدیک 
ماقات کنم و برای این دیدار، لحظه شماری می کنم؛ طبق 
فرموده امام زمان، در زمان غیبت ما باید از کسانی پیروی 
کنیم که نایب ایشــان هستند، کسانی که سخن ایشان را 

می دانند و آن را برای ما بیان می کنند.
امام خامنه ای، ناخدای با خدای ما است و شاهدیم، هر 
فردی که مقداری بصیرت دارد، عاشــق ایشان می شود. 
همین عشــق در بنده نیز جاری است و رغبت بسیاری به 
کارهای ایشان دارم و به نظرم، عنوان »انسان کامل« برای 

ایشان، عبارت مناسبی است.
 در خودمان، »امید« را پیدا کنیم

و اما این همه امید را از کجا به دست آورده ای؟ این سوالی 
بود که از این نوجوان پرسیده شد.

ســینا برنده در پاسخ به این ســوال، با بیان اینکه باید در 
خودمان، »امید« را پیدا کنیم، به نمونه های بارز موفقیت 
های کشورمان در عرصه های مختلف مانند تولید واکسن 

اشاره کرد و گفت: باید بدانیم که اگر برکتی در نظام جمهوری 
اســامی می بینیم به سبب استقال است، همیشه این 
اســتقال باعث ایجاد امید شــده است و حضرت آقا نیز 
می فرمایند که ســاخت امید در جامعه یکی از مهم ترین 

مسائل است.
 و اما، برای نسل نوجوان امروزمان باید چه کنیم؟

دانش آموز موفق همدانی به هم نســلی های خود اشاره 
کــرد و افزود: بایــد در کنار توجه به بعــد علم به مباحث 
پرورشــی، فرهنگی و معارفی هم توجه داشــته باشیم. 
دانش آموزان ما نیز باید امید داشــته باشند و در این راه، 
نیاز به امیدآفرینی اســت چراکه دشمنان با تهاجم های 
فرهنگی در پی ناامید کردن این نسل هستند و در این راه 

از فضای مجازی بهره می برند.
 انتخاب الگوی درست کار را آسان می کند

وی در ادامه گفتگو از الگوپذیری نوجوانان نیز سخن گفت 
و افزود: الگوی اول هر فرد، پدر و مادرش اســت؛ بنده نیز 
الگویم پدر و مادرم و حضرت آقا است چراکه ایشان پا به 
پــای امام )ره( پیش رفتند، با ظلم مبارزه کردند و همواره 
طرف نســل جوان را گرفتند، پا به پای نسل جوان پیش 

آمدند و سخنانشان روشنگر است.

این روزها می بینیم که برخی از دهه هشــتادی ها جذب 
مسائلی شده اند، دشمن نیز در این مسیر ساکت ننشسته 
و این نسل جوان و نوجوان را بهترین طعمه دیده است و 
در تاش اســت که در ذهن این افراد تاثیر بگذارد که البته 

در این راه، از فضای مجازی نیز بهره می گیرد.
 اوقات فراغتمان را به ســمت مطالعه کتابهای مفید 

سوق دهیم
وی به عنوان یک نوجوان، به اوقات فراغت نیز اشاره کرد و 
گفت: برخی از نوجوانان زمانی که صحبت از اوقات فراغت 
می شــود، به فضای مجازی اشــاره می کنند در حالی که 
اوقــات فراغت یعنی از برخی از تفکرها آزاد باشــیم و به 
ســمتی برویم که برنامه های مفیدی را درپیش بگیریم؛ 
بدیــن ترتیب نمی توان ورود به فضــای مجازی که ما را 

مجدد وارد یک فضای دیگر می کند، اوقات فراغت نامید.
پیشــنهاد این نوجوان به هم نســلی هایش برای گذران 
اوقات فراغت مناســب، مطالعه کتاب های مفید است و 
ادامه داد: بنده همواره سعی دارم که کتاب های مفیدی در 
این زمان ها مطالعه کنم و عاقه خاصی نیز به موســیقی 

فاخر ایرانی دارم.
 پدر و مادرم همراهان همیشگی زندگی ام هستند

نوجــوان همدانی، پدر و مادرش را فرشــتگان و همراهان 
همیشــگی زندگی اش خواند و گفت: آنها فرشــته هایی 
هستند که اگر نباشند، زندگی لنگ می زند و اگر از ارتباطم 
با پــدرم بخواهم بگویم، می توانــم وی را مانند کوهی با 
اســتقامت و با صابت معرفی کنم که باید در برابر چنین 
شــخصی زانو زده و عرض ادب کنم. کمک هایش همواره 
در زندگی ام کارســاز اســت. هر نکته ای باشد می توانم 
به راحتی آن را از والدینم بپرســم و آنها از دوســت به من 

نزدیکتر هستند.
 خطاب به نوجوانان امروز:

سینا برنده به صحبت های سردار سلیمانی نیز اشاره کرد 
و گفت: به راستی هر کسی که می خواهد، شهید شود باید 

شهیدگونه زندگی کند.
این جمله برای هر مسلمان صدق می کند، شهید فهمیده 
نوجوان با بصیرتی بــود که انقاب را درک کرده بود. یقینًا 
این بصیرت، خیلی سخت است. این بصیرت داشتن که 
از یک زندگی شیرین بگذری، خودت را زیر تانک بیندازی 
تا یک گــردان و هم رزم هایت مورد حمله دشــمن قرار 

نگیرند، خیلی سخت است.
به نظرم اگر بخواهیم مانند شــهید فهمیده و شــهیدگونه 

زندگی کنیم باید زندگی آنها را مطالعه کنیم.
 و اما سخن پایانی...

افتخارم این اســت که سه سال در موسسه ای  تحصیل 
کردم که به اسم شهید عزیز، شهید مدنی)ره( است. شهید 
محرابی که کارخانه ی انســان سازیست؛ در آن دوران در 

محضر اســاتید و مشاهیر شهر همدان 
تحصیل کردم؛ و از همگی 

ایشان تشکر می نمایم.

دانش آموز همدانی؛ از »درس« و »شاعری« تا »عشق به دیدار رهبری«
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سخن شــهروند، گروه زندگی بهتر: یادگیری مهارت های زندگی برای والدین و فرزندان 
آن ها امری الزم و ضروری است،: این مهارت ها ابتدا باید در بستر خانواده آموزش داده 

شود.
اولین مبحث در حوزه مهارت های زندگی، »خودآگاهی« است. به عنوان مثال هر فرد 

ابتدا باید بداند چه نکات و ویژگی های مثبت و منفی دارد، احساسات خود و نحوه ابراز آن ها را بشناسد، مدیریت خشم و استرس، تصمیم گیری و حل 
مسئله را بیاموزد.

ما شاهد آن هستیم که »خودآگاهی« در دل خانواده ها مغفول مانده است، در واقع، بچه ها باید ویژگی های درونی خود را بشناسند اما متاسفانه در رابطه 
با سامت روانی هیچ گونه اطاعاتی ندارند چرا که خانواده ها اطاعاتی به آن ها منتقل نکرده اند.

الزمه آموزش مهارت های زندگی به نسل امروز، »آگاهی خانواده ها« است. بیشتر والدین ایرانی به دوره ها یا کارگاه های نیاز دارند که در آن مهارت های زندگی را نه به صورت شعاری 
بلکه به شکل کاربردی آموزش ببینند؛ چراکه تنها با آموزش کاربردی می توان انتظار نتیجه مطلوب از دوره های آموزشی داشت.

در حالت خوشبینانه تنها 10 درصد جامعه با مهارت های زندگی آشنایی دارند. و تنها این افراد تعریف درستی از مهارت هایی مانند احساسات، کنترل احساسات، خشم، مدیریت خشم، 
حل مسئله و... دارند. 

وقتی والدین نمی توانند با مسائل درست برخورد کرده و آن ها را حل کنند نمی توان از کودکان آن ها چنین انتظاری داشت، گاهی دیده می شود بچه ها در ابتدایی ترین مسائل خود 
مانند پیدا کردن مداد دچار مشکل هستند و نمی توانند برخورد درستی با مسئله داشته باشند.

ما شــاهد آن هســتیم که این بچه ها در زمان بزرگســالی دچار مشکات فراوانی می شوند چرا که هنوز به خودآگاهی نرسیده اند، به عبارت دیگر وقتی افراد خود را آنگونه که باید نمی 
شناسند نمی توانند برخورد درستی در جامعه داشته باشند. 

ریشه اصلی آموزش مهارت های زندگی، در بستر خانواده است که متاسفانه وجود ندارد. خود آگاهی، شیوه های برقراری ارتباط، مدیریت خشم، حل مسئله و تصمیم گیری از جمله 
مهمترین مهارت های زندگی محسوب می شوند چنانکه امروزه بسیار مشاهده می کنیم که بچه ها و به ویژه جوانان نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

مریم غفوری آثار - روانشناس خانواده

سخن شهروند، گروه زندگی بهتر: سینی غذا را روبروی آقازاده ها قرار داد، کمی عقب رفت. 
مؤدبانه ایستاد. منتظر بود تا غذا خوردنشان تمام شود و ظرف ها را ببرد. معلوم بود »خانه 
شــاگردی« را به خوبی یاد گرفته است. آقا زاده ها هم در حین غذا خوردن به حرف های 
معلمشــان گوش می کردند. روزها به همین منوال می گذشت تا بالخره روز حساب فرا 

رسید. قرار بود آقازاده ها در حضور پدرشان درس پس بدهند.
معلم از هر درســی سؤال می پرسید، یا خودش می گفت: »خیر، اشتباه فرمودید«، یا 
آقازاده ها می گفتند: »نمی دانیم. بلد نیستیم«؛ اما هر کدام از سؤال ها پاسخ سومی 
هم داشــتند. پاســخ هایی که صحیح بود ولی نه معلم، نه آقازاده ها و نه پدرشان نمی 
دانستند که یک خانه شاگرد ساده، چگونه این پاسخ ها را بلد است. پدرِ آقازاده ها، خانه 
شاگردش را صدا زد و گفت: »تقی! تو این جواب ها را از کجا می دانی؟« تقی در نهایت 
ادب و احترام گفت: » هر روز که ســینی غذا را می آوردم، مجبور بودم صبر کنم تا غذا 
خوردن آقازاده ها تمام شود. در تمام مدتی که منتظر بودم، به حرف های معلم گوش می 
کردم و آن ها را حفظ می کردم«. پدر آقازاده ها، نگاهی به تقی انداخت و گفت: »بیا این 
پول را بگیر! جایزه پاسخ های درستی که دادی«. تقی، نگاهی به پدر آقازاده ها انداخت 
و گفت: »می شود به جای این پول، چیز دیگری از شما بخواهم؟« پدر گفت:» مثا چه 
چیزی؟« تقی گفت:»به معلم امر بفرمایید هر آنچه که به آقازاده ها یاد می دهد، به من 
هم یاد بدهد«. پدر موافقت کرد و از معلم فرزندانش خواست، به تقی هم درس بدهد.

تقی، چه آن روزی که خانه شاگرد بود و چه آن روزی که میرزا تقی خان صدر اعظم شد 
و »امیر کبیر« نام گرفت، از مقام خانه شــاگردی اش باال نرفت؛ جز آنکه از مقام خانه 
شاگردی در خانه قائم مقام، به خانه شاگردی ُملک ایران رسید.  اگر آن روزها امیر کبیر مثل خانه شاگردهای دیگر، عمرش را به تماشای خوردن غذای آقازاده ها سپری می کرد و در 

هر لقمه غذای آنان به خودش، خانواده اش، حاکمان کشورش و تقدیر و سرنوشت زندگی اش بد و بیراه می گفت، تاریخ ایران شخصی را با عنوان »امیر کبیر« نمی دید.
امیر کبیر با یک انتخاب به موقع و صحیح، آینده و زمانه خودش را ساخت. به راستی مگر زمانه را چه کسی می سازد؟ زمانه را من و شما می سازیم. اگر زمانه بد باشد، به خودمان باید 

نگاه کنیم. وقتی ما گام هایمان را محکم بر نداشتیم و به جای انتخاب مسیر صحیح، مسیر غلط را برگزیدیم، طبیعًا نتیجه خوب نخواهد بود و زمانه خراب خواهد شد.
فرزندان ما که امروز تربیت و رشد آن ها در اختیار ماست، هر کدامشان می توانند یک »امیر کبیر« باشند؛ 

و به تعبیر رهبر معظم انقالب، امروز کشور ما از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، انسانی و منابع طبیعی بدون شک یکی از کشور برجسته دنیاست. از طرفی تاریخ ما پر شکوه و پربار و پر افتخاراست. 
کشور ما از لحاظ منابع طبیعی یکی از پر ذخیره ترین کشورهاست. از لحاظ نفت، گاز، فلزات حساس و مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی یکی از کشورهای برتر دنیا است.

از لحاظ انسانی هم کشور ما یکی از با استعدادترین هاست. این را گذشته نشان داده، زمان حاِل ما هم نشان می دهد. هر وقت میدانی باز شده، این حقیقت- یعنی استعدادهای درخشان- 
خود را آشکار کرده است. متوسط استعداد کشور ما از متوسط جهانی باالتر است.

زندیگ بهرت:
الزمه آموزش مهارتهای زندگی 

به نسل امروز، آگاهی خانواده ها است

درسهایی از زندگی امیر کبیر؛

وقتی آقـــازده ها 
نمی دانستند

 برگرفته از مجله خانواده آرام
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سخن شهروند، گروه زندگی بهتر: هشتم آبانماه روز نوجوان 
نامیده شده است و این روز شاید تلنگری باشد به مسئولین 
و والدین و البته برنامه ریزانی که مادام به فکر آینده هستند؛ 
باید دانســت که با توجه به آنکه مؤلفه »تربیت فرزندان« 
دارای ابعاد گوناگونی بوده که هرکدام از این ابعاد در جایگاه 
خود حائز اهمیت است؛ عالوه بر اینکه بعد »تربیت حرفه ای 
یا همان تربیت شغلی فرزندان« یکی از ابعاد مهمی است 

که متأسفانه در سیستم آموزشی تا حدود زیادی مورد غفلت 
واقع شده است.

اما در باشگاه هایی با عنوان »باشگاه کارآفرینی نوجوانان« 
به این بحث جامه عمل پوشــانده چنان که به واسطه آن 
تربیت نسل آینده به عنوان نســل نوآور و کارآفرین مورد 
توجه قرار گرفته اما این موضوع که حدود یکی دو ســال 
پیش قرار بود در اســتان همــدان هم پا بگیرد، هم چنان 

مسکوت مانده است.
 باشــگاه کارآفرینان نوجوان به دنبــال برگزاری دوره های 
مهارت تفکر و مهارت های نرم کارآفرینی اســت، دوره ای 
است متمایز برای تربیت »نســل آینده کارآفرینان نوآور 

کشور«.
و اما در ادامه این روند، موضوع کافه های کارآفرینی قوت 
گرفت؛ یک مشــاور کســب و کار در این راستا به خبرنگار 
ســخن شهروند گفت: طرح کافه های کارآفرینی به دنبال 

توجه به تعامات اجتماعی میان کارآفرینان است چراکه 
همــواره در این مباحث، جای توجه به این موضوع خالی 

بوده است.
مهدی سلیمان آبادی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم تعامات 
اجتماعی را به صورت غیررســمی بین کارآفرینان و البته 
افراد عاقه مند به این حوزه مهّیا ســازیم، افزود: در طرح 
اولیه این کافه ها، قرار شــد تا از فضای غیررســمی کافی 
شاپ ها استفاده شود و با این روند شاهد مبادله اطاعات 

بین آنها باشیم.
وی خواســتار توجه بیشتر مسئولین به ویژه در همدان به 
این نکات شد و گفت: باید برای ایجاد محیط های کسب 
و کار و البتــه رونق تفکرات مربــوط به آن به فکر اقدامات 
نوآورانه باشیم، محیطهایی که بتوان از دل آن ها خاقیت 
های کسب و کار را شاهد بود و کافه های کارآفرینی هرچند 
محدود اما توانستند به این موضوع جامه عمل بپوشانند.

زندیگ بهرت:
در گفتگو با سخن شهروند بررسی شد؛

از باشگاه کارآفرینان نوجوان تاکافه های کارآفرینی

سخن شــهروند، گروه زندگی 
بهتــر: راهبر کافــه کارآفرینی 
همدان با بیان اینکه یادگیری 
مهارت های نرم یکی از موارد 
بســیار مهم بــرای نوجوانان 
اســت، گفت: متاســفانه در 
آموزش و پرورش کمتر به این 

موضوع پرداخته شده است.
محمدجواد وثاق در گفتگو با خبرنگار ســخن شــهروند، 
درباره مهارت های اشتغال برای نوجوانان بیان کرد: پیش 
از پرداختن به این موضوع باید به مســیر شغل یا کار راهه 
شــغلی توجه کنیم، این مســئله یعنی هر کسی که می 
خواهد شــغلی انتخاب کند عائق، بررسی و توانایی های 
خود را بســنجد و مهارت های مرتبط را کسب کند. وی با 
اشاره به اینکه توانایی و مهارت با هم تفاوت دارند، افزود: 
نوجوانان ابتدا باید عائق، توانایی ها و مهارت های خود را 
ترسیم کرده و با ارتباط این سه با هم به موفقیت برسند. 

راهبر کافه کارآفرینی همدان با بیان اینکه الزم است هر دو 
گروه دانش آموختگان رشته نظری و عملی در دبیرستان 
مهارت مدیریت امور مالی را فرا بگیرند، اظهار کرد: کلیات 
مباحث مالی، طریقه پس انداز کردن، مراحل ایجاد شغل، 
اصول حسابداری، مراحل قرارداد کار و شرایط بیمه از جمله 

مواردی است که نوجوانان باید یاد بگیرند.
وثــاق اضافه کــرد: نوجوانان باید توانایــی و مهارت های 
تصمیم گرفتن، نه گفتن، نه شــنیدن، صبور بودن، اعتماد 
بــه نفس، عزت نفس، خاقیت، نــوآوری و ایده پردازی، 
متفاوت دیدن، متفاوت شنیدن و متفاوت تصمیم گرفتن 

که جز مهارت های نرم است را یاد بگیرند.
وی با اشــاره به اینکــه نوجوانان مهــارت صحبت کردن، 
پرزیدنت کردن و معرفی خود را ندارد، تصریح کرد: هوش 

هشت گانه گاردنر و حواس پنج گانه آنطور که باید و شاید 
از طرف والدین و مدرسه به آنها آموزش داده نمی شود.

راهبر کافــه کارآفرینی همدان در ادامه عنوان کرد: والدین 
دهه های 50 و 60 به دلیل اینکه در کمبود امکانات رشــد 
کــرده اند گمان می کنند هر آنچه بچــه نیاز دارد را باید در 

اختیار او قرار دهند در صورتی که این کار اشتباه است. 
وثاق با اشــاره به اینکه بچه هایی که با این روش پرورش 
پیدا می کنند در زندگی شخصی و اجتماعی دچار مشکل 
می شــوند، ادامه داد: این نوع تربیت مهارت اشتغال بچه 
ها را تحت الشــعاع قــرار داده و او در آینده نمی تواند در 

محیط کار انتقاد را تحمل کند.
وی با بیان اینکه همچنین این شخص نمی تواند با دنیای 
اطراف تعامل خوبی داشــته باشد، گفت: نیازهای کودک 
باید مرحله به مرحله در اختیارش گذاشته شود تا فکر نکند 

همیشه هر آنچه می خواهد برایش فراهم است.
وثاق، شیوه استاد شــاگردی که در گذشته وجود داشت 
را یکــی از بهترین روش ها برای یادگیری مهارت بچه ها 
دانســت و افزود: این شیوه باعث می شد بچه ها تعامل 

درست را آموزش بییند و آماده ورود به دنیای کار شوند.
راهبر کافه کارآفرینی همدان با اشــاره به اقدامات صورت 
گرفته در باشــگاه کارآفرینان نوجوان همدان نیز گفت: در 
این راستا دوره های نوجوان نوآور و نوجوان کارآفرین برای 
افراد 10 تا 16 ســاله برگزار می شــود، به نوعی که در دوره 
نوجوان نوآور صحبت ها از کار تیمی، انضباط، هدف گذاری 

و به طور کلی تاکیدات بر مهارت های نرم است.
وی با اشاره به اینکه در دوره نوجوان کارآفرین نیز صحبت از 
کسب و کار و کسب مهارت هایی در این راستا است، اضافه 

کرد: در این دوره مقدماتی در خصوص بازاریابی، آشنایی با 
نمونه اولیه محصول، مدل کسب و کار و غیره به نوجوانان 

آموزش داده می شود.
وثاق در پایان این گفتگو به برگزاری دو تور بازدید صنعتی 
و بازدیــد از فنــی و حرفه ای در کنار ایــن آموزش ها در 
طول دوره اشاره کرد و افزدو: با کارآفرینان مطرح همدانی 
نیز نشست هایی برگزار می شود تا نوجوانان مهارت های 
مختلفی را از آن ها آموخته و با بحث های عینی و مصادیق 

کسب و کار آشنا شوند.

راهبر کافه کارآفرینی همدان:

نوجوانان، مهارت های نرم 
را بیاموزند

 دوره هــای نوجــوان نــوآور و نوجوان 
کارآفریــن برای افــراد 10 تا 16 ســاله 
برگزار می شــود، به نوعی کــه در دوره 
نوجــوان نوآور صحبت هــا از کار تیمی، 
انضبــاط، هــدف گذاری و بــه طور کلی 
تاکیــدات بر مهــارت های نرم اســت.
دوره نوجــوان کارآفریــن نیز صحبت از 
کسب و کار و کسب مهارت هایی در این 
راســتا اســت، اضافه کرد: در این دوره 
مقدماتی در خصوص بازاریابی، آشنایی 
با نمونه اولیه محصول، مدل کسب و کار و 
غیره به نوجوانان آموزش داده می شود.
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ه َعَلم، به دستور شاه،  پس از آن که در کابینه اســداللَّ
پیشــنهاد آمریکا مبنی بر اعطای مصونیت قضایی به 
اتبــاع آمریکایی به صورت یک الیحه قانونی تصویب 
شــد، این الیحه به مجلس رفت. موافقان و مخالفان 
اظهارنظر کردند اما در نهایت مجلس این الیحه ننگین 
را تصویب کرد. براســاس این الیحه اگر آمریکایی ها 
هــر جنایتی در خــاک ایران می کردنــد، دولت حق 
محاکمــه  آن ها را نداشــت! تصویب ایــن الیحه در 
مطبوعات اعام نشد ولی پس از مدتی که از تصویب 
آن گذشــت، حضرت امام خمینــی)ره( از آن مطلع 
شــدند و با سخنرانی  آتشین، عواقب شوم این الیحه 
را مطرح کرده و از آن به عنوان »سند بردگی ملت« نام 
برده و فرمودند: »امروز تمام گرفتاری ما از اســرائیل 

و آمریکا است.«
رژیــم شــاه، امام را حــدود یک هفته پــس از این 
ســخنرانی بازداشــت و به ترکیه تبعید کرد. سرانجام 
این الیحه خفت بار، با پیروزی انقاب اســامی برای 

همیشه لغو شد.
بعد از گذشت سالها و بازنگری اتفاقات و اغتشاشات 
اخیر و همچنین دقت درفرمایشات مقام معظم رهبری 

به وضوح می بینیم که هرچند قانون کاپیتوالسیون در 
شکل ســابق آن ملغی گردید؛ اما  ســران استکبار با 
عوض کردن نقشــه هــا و ابزار خــود همچنان در پی 
اجرایی کردن اهداف پلید خود در ایران، شــاید تحت 

عنوان کاپیتوالسیون مجازی هستند.
و در همیــن زمینه مقــام معظم رهبــری در دیدار با 

دانش آموزان به مناسبت ایام 13 آبان فرمودند:
»قبل از انقاب، امام با وسوسه و دخالت امریکاییها در 
کشور و با مسأله کاپیتوالسیون مخالفت کردند. به خاطر 

این مبارزه، امام را در روز سیزده آبان، تبعید کردند. 
 بعــد از پیروزی انقاب هم، توطئه هــای امریکاییها 
به َاشــکال مختلف، علیه نظام نوپای اسامی. ایران 
جریــان داردیعنی جریان مبارزه با اســتکبار و تحّقق 
استکبار در شکل نظام ایاالت مّتحده امریکا، از قبل از 
انقاب شــروع شده و تا بعد از انقاب ادامه داشته و 

تا امروز هم ادامه دارد.
 دشمنِى آن دشمن، آشکار است و برای اهل بصیرت، 
مخفی نیســت و دشمِن آشــکار هم، با وجود این که 
دشمنیش آشکار است، شیوه هایی برای فریب دارد. 
غالب ملتهایی که فریب خوردند و دولتهایی که اشتباه 
کردند، از این جا اشــتباه کردند که روشــهای دشمن 
را درســت نشــناختند. اگر ما روشــهای دشمن را 
نشــناختیم و مبارزه با دشمنی که میخواهد ما را 
نابود کند، به فراموشی سپردیم، بدیهی است که 
راهی را خواهیم رفت که دشمن میپسندد؛ یعنی 

راه نابودی، راه ویرانی، راه فساد«
 با توجه به بیانات رهبری معظم انقاب و التزام 
ایشــان بر اهل بصیرت مبنی بر شــناخت شیوه 
های فریب دشــمن، باید حساســیت بیشتری 
نســبت به فضای مجازی کــه تبدیل به ابزاری در 

دست آنها گردیده، نشان  داد.
چــرا که اکنون نیز بعد از گذشــت 50 ســال از واقعه 
کاپیتوالســیون متأســفانه کار به جایی رسیده که در 
همین نرم افزارها و شــبکه های به  اصطاح اجتماعی 
آمریکایی، اســرائیلی اعتقادات و ارزشــهای ما مورد 

وهن و  جسارت  قرار می گیرد.
 فعالیت هــای تروریســتی علیه ملت ایــران در این 
شبکه ها ســازمان دهی و امنیت اخاقی مردم ایران 
مورد تجاوز و تعرض قرار می گیرد. و با این حال کسی 
از داخل ایران نباید علیه این هم جنایت بپاخیزید؛ و 
گرنه از ســوی رسانه های غربی با انگ مجرم و وطن 

فروش! روبرو خواهد شد. 
صهیونیســت ها  بــا سوءاســتفاده از غفلت برخی 
مســئوالن و اســتفاده از نرم افزارها و شــبکه های 
به اصطاح اجتماعی خود و به  صورت مداوم، قوانین 
کشــورمان در سرزمین خودمان  را زیر پا گذاشته  و  
با تبلیغ در شبکه ها تلویزیونی تحت حاکمیت خود  
مهــر تایید بر تمامی این اعمال مــی زند؛ و اگر در 
ایران قانــون به مقابله آنها بایســتد، مورد تهاجم و 
هدف قرار مــی گیرد؛ و در پی آنند که با تشــویش 
افــکار عمومی حق مقابله و ایســتادگی در برابر این 
همه هجمها ی مختلف را از قاون ســلب نمایند؛ و با 
فریب و ترویج دورغ در پی احیای کاپیتوالســیون 

مجازی هستند. 
امــا بی تردید به حول و قوه الهی، جوانان انقابی این 
توطئه پیچیده را نیز خنثی خواهند کرد، و به فرمایش 
مقــام معظم رهبری دل خوش می داریم که فرمودند: 
»جوانان عزیز! آینده مال شما است؛ افقها را شما باید 
فتــح کنید و فتح خواهید کرد؛ خودتان را آماده کنید، 

خودتان را بسازید«.

بریگ از تاریخ:

کاپیتوالسیون مجازی!
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کشــور را بسازید
عزیزان من! کشور مال  شماست.
کشور متعلق به نسل جوان است.

شما باید این کشور را بسازید.
شــما باید پایه های َمجد و عظمتی را که این انقالب و دســت توانای معمار انقالب بنا گذاشته است، حفظ کنید و باال ببرید.

شــما باید با نیروی خود، با اراده خود با دانش خود و با ایمان خود، عقب ماندگی های چند ده ســاله دوران قبل از انقالب را جبران کنید. 
رهبر انقاب 79/7/29

جنگ ما اثبات کرد که در نوجوانی هم می توان به خدا رسید و کار های بزرگ انجام الگوهایی از جنس ـنــور
داد؛ کار هایی با جســم نحیف و روح وسیع به وسعت تاریخ و به گستره ابدیت. به 
راســتی چه شده که نوجوان سیزده ســاله ای که در کوچه پس کوچه های شهر، به 
دنبال بازی اســت. با صدای شــیپور جنگ، به میدان می رود و تفنگ به دســت می گیرد و چنان هدفش را بیان می کند که تو گویی که نســل ها و قرن ها تجربه در 

پس این جســم کوچک نهفته. روحی بزرگ در کالبدی کوچک.
به یقین می توان گفت؛ یکی از زیباترین صحنه های حماســه هشــت سال دفاع مقدس، حضور نوجوانان و دانش آموزان شجاع و با ایمان در صحنه های نبرد است 
که با تأســی به مکتب عاشــورا و ســیره نورانی یاران باوفای حضرت سیدالشهدا)ع( به ویژه نوجوانان کربا توانســتند خود را به قافله یاران آخرالزمانی حسین بن 

علی)ع( برســانند و جبهه و میدان جنگ را تبدیل به مدرســه نموده و در امتحان تکلیف مداری و والیتمداری نمره قبولی بگیرند.
بی شک امروز الهام از سبک و سیره نورانی این شهدای عزیز بهترین الگو های عینی و مصادیق عملی را برای تربیت و پرورش نوجوانان و جوانان انقابی و مجاهد 

کتاب بچه های آسمانارائه می نماید. ................. برگرفته از 

به مناسبت روز دانش آموز:
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سخن شهروند، گروه خانواده: در جامعه امروزی زنان به عنوان 
نیمی از جمعیت، حضــور فعالی در تمامی عرصه ها دارند و 
مشارکت آنها در عرصه های مختلف توفیقات چشمگیری را 
رقم می زند. از طرفی توجه به توانایی ها و قابلیت های بانوان 
در توســعه کشور نقش بســزایی دارد و بستر موفقیت های 

اجتماعی و فرهنگی بسیاری را فراهم می کند. 
استمرار حضور موثر زنان در خانواده و جامعه نیازمند ایجاد 
و حفظ روحیه  با نشــاط در آنهاست تا بتوان در کنار ارتقای 
سامت جسمی، سامت روحی و سامت اجتماعی آنها، فقر 
حرکتی و فقر روابط اجتماعی را کاهش و زمینه را برای رشد 
سرمایه اجتماعی بانوان نیز موجب شد. در این راستا توسعه 
فضاهای تفریحی، ورزشی و تفرجگاه های ویژه بانوان می 

تواند گزینه مناسبی باشد.
 آیا همدان توانسته در این عرصه به خوبی گام بردارد؟

شهریورماه سال 99 بود که نماینده ولی فقیه در استان همدان 
تاکید کرد کــه »حوزه های کودک و نوجوان و بانوان نیازمند 
توجه بیشتری است و در این راستا مدیریت شهری به ایجاد 
پارک های تخصصی بانوان در سطح شهر توجه جدی داشته 
باشد«؛ اما این روند همچنان مغفول ماند تا اینکه مجدد در 
زمستان سال گذشته این مسئول مجدد این وضعیت را یک 
خا جدی خواند و خواستار رفع این مشکل توسط مسئوالن 
استان شد. اما به راستی باید برای همدان چه کرد؟ عده ای از 
متخصصین و کارشناسان همدان را شهری مردانه می دانند 
که در آن فضاهای شهری برای حضور مردان آن هم مردان 

جوان مهّیا است.
در شــهر همدان پارکی موســوم به پــارک بانوان وجود 
دارد که انتظار می رود بر اساس استاندارهای فضاهای 
شــهری فضایی امن، ســالم، مفرح، زیبا و راحت برای 
تفریح و بســتری برای فعالیت هــای فرهنگی، هنری 
بــرای بانوان باشــد اما اینکه این فضا تــا چه اندازه به 
این شاخصه ها نزدیک اســت جای بحث دارد.در این 
راســتا پای صحبت های دو تن از اساتید حوزه شهری 
دانشــگاه بوعلی سینا نشســتیم که در ادامه متن این 

گفتگوها را می خوانید:
 از عدم دســترس پذیری پارک بانــوان همدان تا خال 

استانداردها در آن
صاحب محمدیان منصور در گفتگو با سخن شهروند با اشاره 
بــه اینکه پــارک بانوان همدان در مقیاس محلی اســت و 

مناسب بانوان شهر نیست، اظهار کرد: اینگونه فضاها باید در 
دسترس تمام بانوان باشد نه اینکه تنها بانوان یک محله یا 

اندک افرادی از وجود آن با خبر باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا تصریح کرد: محیط 
های مختص بانوان تنها نبایــد در فضاهای جداگانه ای با 
عنوان پارک بانوان طراحی و ســاخته شوند بلکه می توان 
آن ها را در دل فضاهای دیگری ســاخت که به عنوان نمونه 

قسمتی از پارک مردم می تواند یکی از این فضاها باشد. 
وی با اشاره به اینکه با روش های مختلفی از جمله پوشش 
هــای گیاهی و حفاظ می توان امنیــت فضا را تامین کرد، 
گفــت: منطقه فعلی پارک بانوان همــدان از نظر موقعیت 
جغرافیایی مناســب این فضا نیست، همچنین یکی از راه 
های ایجاد فضاهای مناســب برای بانوان ساخت پارک در 

مناطق چهارگانه شهر است.
محمدیــان منصور ادامه داد: شــاید بهتر باشــد فضاهای 
اختصاصی برای بانوان در دل مکان های بزرگتری تعبیه و 
یا فضاهایی با امکانات خوب مانند پیست دوچرخه سواری 
و وســایل بازی و ورزشی را به صورت یک روز در میان برای 

این قشر در نظر بگیریم.
 پارک های بانوان به صورت محله ای متکثر شوند

حسن سجادزاده نیز در گفتگو با سخن شهروند با بیان اینکه 
پارک های بانوان می توانند به صورت محله ای متکثر شوند، 
اظهار کرد: اگر اینگونه فضاها محله ای طراحی شده و در نقاط 
مختلف شهر پراکندگی داشته باشد، اثرگذاری بیشتر دارد و 

تنها در اختیار یک قشر خاص قرار نمی گیرد. 
مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به اینکه 
مکان یابی پارک های بانوان مسئله مهمی است که باید به 
آن توجه شود، بیان کرد: امنیت این فضاها اهمیت زیادی 
دارد و می توان با ترفندهای طراحی فضایی و اســتفاده از 
پوشش های گیاهی، نقاط استراحت در پارک، امنیت شبانه 

و... فضای مناسبی را طراحی کرد.
وی با بیان اینکه پارک بانوان همدان تنها پارک بانوان منطقه 
ای اســت که در آن قرار گرفته و پارک بانوان همدان نیست، 
تصریــح کرد: در طراحی پارک ها جانمایی و در دســترس 
بودن از اصول مهم است در حالی که به نظر می رسد در مورد 
پــارک بانوان همدان این موارد وجود ندارد چرا که خیلی ها 
از وجود این فضا در شهر بی اطاع هستند و یا در دسترس 

همگان نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: بر خاف 
تفکری که پارک های بانوان باید در مکان های دنج جانمایی 
شــود اینگونه فضاها باید در جاهای قابل دسترس ساخته 
شوند و با ترفندهای امنیتی، فضایی مناسب برای این قشر 

فراهم شود.
 از پارک بانوان همدان، چه خبر؟

گفتنی اســت؛ پارک های بانوان با هدف تقویت جسم و 
تحرک بیشتر دختران و زنان، تفریح در فضایی به دور از 
اســترس های محیطی، تقویت روحیه شادی و نشاط در 
زنان، شــادابی و تخلیه انرژی دختران جوان در محیطی 
امــن همراه با آرامش خاطر و بــه دور از نگاه نامحرمان و 
کاهش هیجانات جســمی و روحی و بــا نگاه به ارتقای 
سامت و سرمایه اجتماعی بانوان فعالیت می کند. پروژه 
ای شــهری که در دل خــود تاثیرات اجتماعی و فرهنگی 
بســیاری نهفته دارد اما جای آن به صورت اســتاندارد و 
دارای چهارچوب های درســت در شــهر همدان همچنان 
خالی اســت. و گفتنی است؛ وضعیت پارک بانوان کنونی 
شهر همدان نامناسب است، این فضا باید پارکی باشد که 
از یک سو در آن عدالت شهری تحقق یافته باشد و مکانی 
در دســترس تمامی بانوان این شــهر باشــد و از سویی، 
بدیهی ترین توجه به بهبود وضعیت جسمی و روحی زنان 
و دختران را نیز در دل خود جای داده باشد. موضوعی که 
امیدواریم مسئولین مربوطه در آن مسیر قدمی برداشته 

و شاهد راه اندازی آن باشیم.

همدان و ضرورتی به نام ایجاد پارک ویژه دختران و بانوان

خانه ما:

ســتمرار حضور موثر زنــان در خانواده و 
جامعه نیازمند ایجــاد و حفظ روحیه  با 
نشاط در آنهاست تا بتوان در کنار ارتقای 
سالمت جسمی، سالمت روحی و سالمت 
اجتماعی آنها، فقــر حرکتی و فقر روابط 
اجتماعی را کاهش و زمینه را برای رشــد 
سرمایه اجتماعی بانوان نیز موجب شد. 
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سخن شهروند، خانه ما: »مهدی امینی«، جوان دهه شصتی 
و معلم ورزشــی موفق که با وجود مشغله های متعدد و 
فراوان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی، موفق 
به اخذ باالترین مدرک مربی گری فوتبال و فوتسال در آسیا 

و مدرس AFC در آموزش فوتسال است.
آقا مهدی پدر خانواده ای 5 نفره و دارای 3 فرزند پسر، که 
هر کدام با فاصله ای کوتاه، محیط خانوادگی آقای امینی 

را گرم تر کرده اند.
وقتی درباره »محمدعلی«، فرزند ارشــد خانواده صحبت 
شد. از استعداد ذاتی او در فعالیت های کامپیوتری تعجب 
کردیم؛ چراکه بدون ســپری کردن دوره های آموزشــی 
به صورت نســبتًا حرفــه ای به طراحی در نــرم افزارهای 
کامپیوتری از جمله فتوشــاپ می پردازد. »محمدعلی« 
به مانند پدرش هم دستی در ورزش فوتبال دارد و دروازه 

بانی را تمرین می کند.
»محمدحســین« و »محمدصادق« هم به ترتیب فرزند 
دوم و ســوم خانواده امینی و هر دو به مانند برادر بزرگتر 
دارای استعدادهای ذاتی فراتر از سطح سنی خود هستند.
اما نقطه عطف این گفتگو، صحبت ها و دردو دل های مادر 
خانواده اســت. جایی که چالش های اصلی یک خانواده 

چند فرزندی مدیریت می شود.
»نجمه لطیفی« هم به مانند همســر خــود آقا مهدی، از 

متولدین دهه شصت است.

اخذ مدرک کارشناســی در رشته کامپیوتر، انجام کارهای 
جهادی و کمک به بانوان سرپرســت خانوار، شــرکت در 
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، انجام خیاطی و بافندگی 
به صورت پیشرفته و با وجود 3 فرزند گوشه ای از فعالیت 

های این مادر جوان است.
 و اما چالش هایی که آسان می شوند...

خانم لطیفی، زندگی با ســه فرزند را خیلی شــیرین تر 
و دلچســب تر از زندگی با یک فرزنــد میداند. او از لذت 
تماشای بازی محمد علی، محمد حسین و محمد صادق 
با هم صحبت کرد؛ و داشتن سه فرزند را عاوه بر سختی 

ها خود بسیار شیرین دانست.
ایــن مادر جــوان، از روزهای ســخت بیمــاری همزمان 
فرزندان و مشــکات عدیده در اوایل زندگی مشترک، به 
دلیل شــرایط کاری همســر خود گفت و تأسی به مادران 
و همســران شــهداء را رمز موفقیت خود برای عبور از این 

بحرانها دانست.
 مســئولیت پذیری هر ســه فرزند کارها را راحت تر 

کرده است
پرداختن به درس و وضعیت تحصیلی بچه ها یکی دیگر از 
چالش های چند سال اخیر خانواه امینی و به طور خاص 
مــادر خانواده بود. قابل توجه تریــن مطلب که مادر این 
خانواده 5 نفره بیان کرد، »مسئولیت پذیری« بچه¬ها در 
خانواده چندفرزندی در قبال یکدیگر است. خانم لطیفی 
از راحتــی کار خود در زمان کرونا نســبت به خانواده های 
تــک فرزندی گفت و بودن چند فرزند در کنار هم را باعث 

پیشرفت بهتر آنها در زمینه تحصیلی می داند. 
 خانه یا هتل؟! مسئله این است

سه فرزند دهه نودی خانواده 
امینــی، هر کدام وظایف 
مشخص و معین خود 
را در خانه دارند و هیچ 
گاه در این خانواده پنج 
نفــری وظایف بر دوش 
یک نفر نمی باشد. 

همــه وظایف در همه زمینــه ها تعریف 
شــده است و این شرایط کمک حال مادر 

خانواده است.
در این خانواده بحث »تقسیم کار« و »مسئولیت 

پذیری« به خوبی نمایان اســت. بچــه ها در جمع آوری 
خانه، انداختن سفره، شستن ظرفها و ... فعاالنه همکاری 
می کنند؛ و به صورت چرخشــی هریک، مسئولیتی را بر 

عهده می گیرند.
و اما خانم لطیفی داشــتن ســه فرزند پســر را موهبتی 
می داند و نبودن همچین شــرایطی در خانواده های تک 
فرزندی را موجب ســختی بیشتر کار مادر خانواده عنوان 

می کند.
وضعیت اقتصادی 

»وقتی خداوند در قرآن کریم اطمینان کامل در خصوص 
تامیــن هزینه ها رامی دهنــد؛ دیگر جای هیــچ نگرانی 
نمی ماند«. این صحبت ابتدایی آقای امینی در خصوص 

وضعیت اقتصادی خانواده بود.
آقا مهدی، منکر شــرایط ســخت اوایل ازدواج، بیکاری و 
وجود مشکات، در آن برهه  نیست. اما درایت همسرش 
در دخل و خرج هزینه ها و تولد اولین فرزندش، همزمان 
با استخدام در آموزش و پرورش را یکی از الطاف الهی در 

زندگی خود می داند.
وی کــه همواره یک لبخند همراه با امیــد را بر لبان خود 
دارد، می گوید: با وجود آنکه هر سه فرزندم در مقطعی در 
مدارس غیر انتفاعی مشــغول به تحصیل بودند؛ اما هیچ 
گونه دغدغه و مشــکلی در زمینه مالی برخورد نکردم؛ اگر 
ما با همین شــرایط فرزندان بیشتری داشتیم هیچگاه 
مشــکلی ایجاد نمی شــد. ما هیچ مشــکل و دغدغه با 
افزایش تعداد فرزندان نداریم و هرآنچه از سوی خداوند 

مقدر شده را پذیرا هستیم.
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مادر خانواده

مادر این خانواده علی رغم رســیدگی بــه امور خانواده از 
حضور در اجتماع نیز غافل نشده و در رابطه با فعالیت های 
خــارج از خانــه خود می گویــد: من و چندنفــر از دیگر 
خانم های خانــه دار دورهم جمع شــدیم و خانواده های 
بی سرپرست را شناســایی کرده و هرکاری از دستمان بر 
بیاید اعم از کمک های روحی-روانی، معرفی مشــاوران، 
تهیه بسته های معیشتی و حمایت های مالی و.. را برای 
آنــان انجام می دهیم . و این فعالیــت ها در کنار وظایف 
همســرداری و خانه داری  و تربیــت فرزندان در زندگی 

رورزانه من جریان دارد.
 حرف آخر از زبان مادر

تک فرزندی خیلی ســخت است و زمانی که من هم 
یک فرزند داشــتم بیشــتر اذیت می شدم. بچه ها 
همدیگر را تربیت می کنند و اگر یک فرزند درســت 
تربیت شود آنها همدیگر را تربیت می کنند و برهم 
اثرگذارند. باید به توصیه مقام معظم رهبری در 
ارتباط با فرزندآوری توجه شود و مادران ترس 
از این موضوع نداشته باشند. چرا که خداوند 
همواره و در تمام زندگی یار و یاور ماست. و با 
مسئولیت پذیری تمامی اعضای خانواده می 

توان زندگی بهتری ساخت.

پای صحبت های خانواده 5 نفره امینی؛

وقتی 3 فرزند زندگی را شیرین تر می کنند

خانه ما:
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سخن شهروند، کیوسک مجازی: نقل شده است 
که شــخصی خدمت آیت ا... اراکی رحمت هللا 
علیه رسید و از ایشان درخواست نصیحتی نمود. 
آیت هللا اراکی فرمودند:»شغلت چیست؟« آن 
فرد پاســخ داد: »نجار هستم و برای مردم درب 

و پنجره می سازم«.
ایشــان فرمودند: »برای دل خــودت هم در و 

پنجره ای ساخته ای؟« 
ما چطور؟ آیا برای دل هایمان در و پنجره ای ســاخته ایم؟ یا دل هایمان 
بدون در و پنجره اســت و هر کســی که بخواهد وارد آن می شود، از هر چه 
دلــش بخواهد بر می دارد و کاالی معیوب و بدلش را به جای کاالی اصلی 

که از خانه خارج ساخته، می گذارد!
امروزه که رســانه های مجازی، خیلی رساتر از گذشته عمل می کنند، نیاز 

به درب و پنجره برای دل ها بسیار بیشتر است!
رســانه های غیرخودی تاش دارند که صدای خود را در پوشش صداها و 
پیام هایی خودی به خانواده های مسلمانان ایرانی برسانند و می خواهند 
حاال که نتوانســته اند خاکمان را تســخیر کنند؛ ذهن و قلب ما را تسخیر 
کنند؛ زیرا اگر صد را به دست آورند، نود هم پیش آن ها خواهد بود. بهترین 
کاری که خانواده ها در این رویارویی می توانند انجام دهند، نقشــه خوانی 
دقیق تر پشت پرده هایی است که دشمن با ابزار رسانه به دنبال آن است.

  گرفتن قدرت انتخاب
اولین و مهم ترین آسیب رسانه آن است که به تدریج و به صورت نامحسوس 
اختیار را از کف مخاطبان خود می ستاند. رسانه به مخاطبان خود می گوید 
چگونه گفت¬وگو کنند و چگونه انتخاب کنند! این دیگر خانواده نیســت که 
تصمیم می گیرد چه بخورد، چه بپوشد، چگونه بیندیشد وغیره؛ بلکه رسانه 
تصمیم می گیرد او چگونه باشد. در حقیقت خانواده ها تبدیل می شوند به 
فردی از خانواده بزرگی که رسانه برای آن پدر و مادری می کند! مراقب باشید 

خود و فرزندتان را به فرزند خواندگی چه کسی در می آورید!
 الگوسازی

الگو گیری ریشه در تقلید دارد و تقلید روش مهم در یادگیری است. ما از 
چیزی تقلید می کنیم که نسبت به آن عاقه ای داشته باشیم. دشمنان با 
ابزار رسانه ای خوش آب و رنگشان، اول عاقه ما را عوض می کنند. عاقه 
که عوض شــد، به دنبال آن الگو تغییر خواهد کرد. کافی است که شخص 
مدل لباس، مو، حرف زدن، راه رفتن، خانه آرایی و... خود را بررسی کند تا 
دریابد که چقدر از آن ها ناشــی از تقلید برخاســته از عاقه ای پنهان است 

که رسانه ها در دل او کاشته اند. 
 تضعیف همدلی در خانواده ها

 یک از اشــتباهات پنهان بســیاری از رســانه ها، ترویج بی اخاقی و بد 
اخاقــی در خانواد ه هاســت و انبوهی از تبلیغــات و برنامه هایی که می 
خواهند این روش را توجیه نمایند. خانواده باید اخاق محورانه مســیرش 
را دنبال کند. کم نیستند فیلم ها و سریال هایی که در آن دلسوزی، اقتدار 
و راهنمایی های والدین به صورت منفی جلوه داده می شــود و رفتار های 
ناپسند در خانواده به صورت پنهان به عنوان یک روش مورد قبول و جذاب 

ارائه می شود.
تضعیف کارکرد اقتصادی

در آمــد و پول برای رســانه ها حکم خون بــرای بدن را دارد. اگر این 
خون در رگ های رســانه جریان نداشته باشد، حیات خود را در خطر 
می بیند. رســانه برای تزریق خون به رگ های خود، از تبلیغ مستقیم 
و غیر مســتقم کاالهای مصرفی و ترویج فرهنگ مصرف گرایی ســود 

می برد. ورود انبوه تبلیغات به ذهن مخاطب ســبب می شــود تا اگر خانواده ای 
پولدار اســت، مصرف گرا شــود و اگر فقیر اســت، از اوضاع موجود ناراضی شــود 
.چه مصرف گرایی و چه نارضایتی هر دوســبب می شــوند کــه کار کرد اقتصادی 

خانواده تضعیف شود. 
 تضعیف نقش ها

مردو زدن هر دو نقش هایی در زندگی بر عهده دارند که بی توجهی به آن ها می تواند 

نوعی در هم شــدگی کار ها را دنبال داشــته باشــد. برای مثال یکی از نقش هایی که 
در مورد زنان در رســانه های غربی و بعضی حتی رســانه های خودی مورد هجمه قرار 
گرفته اســت، نقش همســری است. بی توجهی به نفش همســری می تواند به نهاد 
خانواده آســیب جدی برســاند. خانواده، بزرگترین نعمتی از زندگی است که توسط زن 
بنیانش پایه ریزی می شــود. اولین پایگاه زندگی که مدتها در غرب فرو ریخته آن هم با 

تعریف و تفسیر غلطشان از زن.
دکتر علی صادقی سرشت

نقشه خوانی پروژه تسخیر؛

در و پنجــره های بـــاز

کیوسک مجایز:
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کتاب ســرکار علیه
.........................................................................

سخن شهروند؛ با من بخوان: 
دنیــای یــک مــادر و دختر 
مــی تواند به اندازه دو ســیاره 
متقاوت باشــد. شاید به خاطر 
تفاوت نســل ها، شــاید کم 
تجربگی دختر و با تجربه بودن 
مادر و شاید هم به خاط شرایط 

تربیتی متفاوت.
 مــادر و دختری که حاال دیده 
ها و شنیده ها و تجربه ایشان 
را وســط این ســفره کاغذی 
گذاشــته اند  اما هــر کدام با 
عینک خودشان موضوع واحد 
را روایــت کرده اند تا شــاید 
راهگشایی شود برای گفتگوی 
مادران و دختران و کم تر شدن 

فاصله های میان نسل ها.
کتاب »ســرکار علیه«، مجموعه ای جذاب و صمیمی است که به قلم »زهره 
عیســی خانی« و »ریحانه کشــتکاران«، مادر و دختری از دو نسل متفاوت 

نوشته شده است.

ســخن شهروند، گروه فرهنگ و رسانه: مدت هاســت که کتاب های الکترونیک رواج 
پیــدا کرده اند؛ چه از نوع خواندنی و چه از نوع شــنیدنی یــا همان کتاب های صوتی. 
اپلیکیشــن های کتابخوانی هم بستری برای خرید، دانلود و خواندن کتاب هاست که 
البته به صورت قانونی فعالیت می کنند. یکی از مزیت های کتاب الکترونیک، ارزان تر 
بودن آن نســبت به کتاب های فیزیکی اســت، زیرا هزینه چاپی بــرای این کتاب ها 
وجــود ندارد. حتی به تازگی کتاب های کمک درســی نیز به دســته بندی کتاب های 

الکترونیک اضافه شــده اند که می توانند برای بسیاری از دانش آموزان مفید باشند.

پس از این مقدمه به معرفی و بررســی چهــار تا از بهترین و معروف ترین برنامه  ها و نرم 
افزارهای کتابخوانی ایرانی می پردازیم:

طاقچــــه طاقچــه یکــی از قدیمی تریــن 
اپلیکیشــن های کتابخوان اســت کــه در ایران 
معرفی شــد. از همان ابتدا که این اپلیکیشــن 
معرفی شد، با استقبال کاربران روبه رو و در زمان 

کمی به بهترین اپلیکیشن کتاب تبدیل شد. 
در نرم افزار طاقچه، عاوه بر کتاب و مجله می توانید 
روزنامه هم مطالعه کنید. با این اپلیکیشن امکان دانلود 
بیــش از 95هزار عنوان کتاب متنی و صوتی با موضوعات مختلف 
و به صورت قانونی وجود دارد. شــما با نصب طاقچــه می توانید کتاب های 
پرفــروش را بخرید، بیش از 20هزار کتاب را به صورت رایگان دانلود کنید و امکان خرید 

اشتراک ماهانه برای بیشتر از 2۸هزار کتاب وجود دارد.

کتابــراه  کتابراه از همان شــروع کار، بستری 
مناسب برای خرید کتاب به صورت الکترونیک 

و صوتــی آماده و با ایجاد محیطی دلنشــین، 
کاربــران را با بــزرگان دنیای علــم و ادبیات 
آشــنا کرده است. در اپلیکیشــن کتابراه برای 
همــه ســلیقه ها از داســتان، رمان و شــعر تا 

روانشناســی، تاریخی، علمی، موفقیت، درســی و کمک آموزشــی، فنی وحرفه ای، 
کامپیوتــر، نوجوان و… کتاب هایی پیدا می شــود. همچنین در این برنامه هزاران 

کتاب به صورت رایگان قابل دانلود است.
با اپلیکیشــن کتابراه به خانواده و دوســتان خود هدیه دهید؛ برای ارسال هدیه کافی 
است در صفحه کتاب مورد نظرتان روی عامت کادو ضربه بزنید و مراحل را ادامه دهید 
تا یک لینک به شــما داده شود.. البته ناگفته نماند کتابراه هر هفته یک کتاب پولی را 

به صورت رایگان در اختیار کاربران خودش قرار می دهد.

فیدیبــــو این اپلیکیشــن برای مطالعه قانونی  
کتاب هــای صوتــی و الکترونیکــی روی موبایل، 
تبلت و رایانه شــخصی طراحی شده است. شما 
حتی بدون ثبت نام در ســایت یا اپلیکیشــن، 
می توانیــد به نســخه های نمونــه و کتاب های 

رایگان دسترسی داشته باشد.. 
کتابــی که از فیدیبــو خریده اید، برای همیشــه 
در کتابخانــه شــما باقی می ماند؛ ایــن کتاب تنها 
درصورتی حذف می شــود که از طریق اپلیکیشن آن را 

حذف کنید

 بازار کتــاب قائمیه بازار کتــاب قائمیه( 
بــا هدف در دســترس قرار دادن متــون و کتب 
شیعه راه اندازی شده اســت. به کمک کتابخانه 
دیجیتــال )بازار کتاب( به هــزاران عنوان کتاب 
رایــگان، کتاب صوتی، مجله و روزنامه همیشــه 

همراه شماست 
تمامی کتاب های موجود در بازار کتاب دیجیتالی 
قائمیه با رعایت کامل حقوق ناشران ، نویسندگان 
و دریافت مجــوز کتبی از آنان به صورت کاما رایگان 

برای دانلود قرار داده شده است.

کتاب تنــها گریه کن
......................................................................

ســخن شــهروند؛ با من بخوان: کتاب »تنها 
گریه کن« نوشته اکرم اسالمی، روایت زندگی 
اشرف سادات منتظری مادر شهید معماریان 
اســت که در انتشــارات یاران به چاپ رسیده 

است.
شاید خاطرات مادران شهداء و عاشقانه های 
آنها یکی از جذاب ترین و دلنشین ترین آثار 
در حوزه دفاع مقدس باشــد. زیرا مربوط به 
مادرانی است که در جنگی هشت ساله سهم 
داشــتند سهمی که بدون هیچ چشم داشتی 
آن را بخشیدند و حاال که چهل سال از آن سال 
هــا می گذرد این خاطرات بــاز هم خواندنی 
است. در این کتاب تصویری کوتاه و مختصر 
امــا پر معنــا از یک عمر زندگــی زنی را می 
خوانید که فرزندش را فدای پا بر جا ماندن و 
استقال این سرزمین نمود و خودش نیز در 
راه اســام و انقاب از هر چه در توان داشت 

فرو گذار نکرد.
اشرف السادات منتظری مادر شهید محمد معماریان که عاشقانه و خالصانه برای فرزندان این 

سرزمین از جان و دل مایه می گذاشت.

به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی؛ معرفی نرم افزارهای کتاب خوانی

با من بخوان:
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 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمحمد کاظم حجازی
 مدیر اجرایی: شکیبا کولیوند

 همکاران: آزاده صفی، زهره عباسی و فرناز خوش شنو
 تلفن: 081-38321520

 نشانی: همدان، خیابان میرزاده عشقی، کوچه قاضیان، موسسه شهید محراب آیت اهلل مدنی
http://www.shahimadani.net :سایت موسسه 

ماهنامـــــه 
تحلیلی، فرهنگی و اجتماعی

همدان ، آبان ماه 1401

پنجمین گردهمایی مربیان، آموزگاران، دبیران
و مشاوران مجموعه مدارس موسسه شهید محراب آیت الله مدنی

پنجمیــن همایـش راه و نــگاه 
برگزار می شود

معلمى به هرگونه تاشــى که براى هدایت، تکامل و 
تعلیم و آموزش انســان، صورت مى گیرد، اطاق مى 
شــود. براساس همین رویکرد اســت که »پیامبران، 

معلمان بشر« خوانده مى شوند.
در جامعه انسانى، اساسى¬ترین کار، تعلیم و تربیت 
اســت. کســى که این رســالت را به دوش مى کشد، 
معلم است و به درستی، معمار کبیر انقاب اسامی در 
این مورد فرمودند »مقام معلم، مقام واالیی اســت و 

مقامی باالتر از مقام معلمی نیست«.
اگر بناســت جامعه در حال گذار ايران به ســامت از 
گردنه هاي صعب العبور تغييــرات اجتماعي گذر كند،  
شايسته اســت كه نظام آموزش و پرورش صرفنظر 
از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندســي 
اجتماعي داشته است،  مســئوليت و سهم بيشتري 
در قبــال جامعه بر عهده گيــرد و نقش جدي تري را 
در خروج از بن بســت كنوني و نيل به جامعه مطلوب 

ايفا نمايد.
چنانکه مقام معظــم رهبری در این زمینه با صراحت 
بیان کرده اند که »وضــع مطلوب آموزش و پرورش، 
تربیت انســانهای دانا وتوانا، پاکدامن، کارآمد، مبتکر 

و شجاع است«. 
یکی از ابعاد مهم این نقش پذیری می تواند قدردانی 
از معلمان دلســوز در درون نظام آموزش و پرورش و 
معرفی این فرهیختگان به آحاد مردم باشد. در این 
راســتا، امسال نیز به مانند سنوات گذشته، پنجمین 
همایــش راه و نــگاه را بر اســاس اهــداف تربیتی 
موسســه شهید محراب آیت هللا مدنی همدان برگزار 

می نماییم.
ایــن همایش مبنی بــر تکریم معلمــان، مربیان، 
دبیران، مشاوران و مســئوالن پایه، همه ساله و در 
ابتدای ســال تحصیلی به وســیله موسســه شهید 
محراب آیت ا... مدنــی )ره( و با همکاری مدارس 
تحت پوشــش با هدف گرامیداشــت یاد و خاطره 
معلم ماندگار مرحوم حاج ســید صادق حجازی در 
فضای کلــی جامعه تعلیم و تربیت اســتان برگزار 

می گردد.
دکتر قراباغی
 دبیر همایش

شهروند:


