
پولخوبميدهي،جنسبنجلتحويلميگيري
يك مغازه لباس فروشي لباس هايي كه زدگي داشت و بايد 
به شركت مرجوع مي ش��د را كنار گذاشته بود. يك مشتري 
به مغازه آمد و درست همان سايز و مدلي را سفارش داد كه 
آنها كنار گذاش��ته بودند. صاحب مغازه با ولع به شاگردش 
گفت كه لباس ها را براي مش��تري بياورد بي آنكه حرفي از 

اشكالشان بزند. 
آنها عيب كاال را از مشتري پنهان كردند، ولي حتماً در  خانه 
با كمي دقت متوجه اين خطا مي شوند. آن وقت است كه نان 
اين معامله ديگر حالل نيست. از اين دست آدم ها زياد هستند. 
آنهايي كه جنس مرغوب و خوش آب و رنگي نشان مشتري 
مي دهند، اما چيزي كه تحويلش مي دهند زمين تا آسمان 
با تبليغ شان فرق دارد. آنهايي كه وقتي ميوه هاي جعبه اي 
مي فروشند اجازه نمي دهند زيرش را كنترل كني و با همان 
ميوه هاي فريبنده رديف اول مجبور به خريد مي شوي. تازه 
خانه كه مي آيي مي فهمي چه كاله گشادي سرت رفته و چه 
آبي ته جعبه در خانه ات شره مي كند. مي روي دندانپزشكي 
براي روكش دندان هايت. مي گويند مواد روكش گران شده 
است. پول هنگفتي براي هر دندان از جيبت مي دهي و با هزار 
مكافات هزينه اش را مهيا مي كني، اما يكي دو ماه بعد دندانت 
يا مي شكند يا از پايه در لقمه ات پيدا مي شود. اعتراض هم كه 
مي كني مي گويند موادش چيني بوده! خب مسلمان تو پول 

جنس خارجي و مرغوب گرفتي، اما جنس چيني برايش... 
كارمندهاهمكهسرشانگرمامورخودشاناست

در كارمندي هم كه اوضاع مان گل و بلبل است. همه سر وقت 
مي آيند سر وقت مي روند. كار ارباب رجوع را بي منت و بدون 
چون و چرا انجام مي دهند! مديون هستيد اگر خيال كنيد 
ارباب رجوع منتظر تمام شدن تلفن هاي شخصي مي مانند. 
مديونيد اگر فكر كنيد منش��ي ها يادش��ان مي رود كنسل 
شدن جلسه يا ديدار را به ارباب رجوع خبر بدهند و حاال كه 

يك روز از كار و زندگي حسابي افتاد با پررويي در چشمش 
نگاه مي كند، مي گويد: آقاي رئيس نيست جلسه كنسل شده 
است. بعضي كارمندها با وس��ايل آنجا عجين شده اند. همه 
چير را متعلق به خودشان مي دانند. تحقيق هاي فرزندشان 
را آنجا پرينت مي گيرند و از كاغذ با دست و دلبازي استفاده 
مي كنند. بعضي ها تمام وقت كار را با تلفن مي گذرانند. مهم 
نيست به چه كسي يا به كدام ش��هر زنگ مي زنند. مهم اين 
اس��ت كه تلفن دولتي اس��ت و هزينه اي ندارد. بعضي ها در 
روزهاي ركود كار، پاي اينترنت پرسرعت محل كار مي نشينند 
و هر چه دلشان خواست دانلود مي كنند. اينجا حجم اينترنت 
رايگان است. خدا مي داند در بعضي ادارات چقدر كار مردم 
را دير راه مي اندازند، فقط براي اينكه بگويند سرشان شلوغ 
است. خدا بگذرد از سر تقصيراتمان وقتي از ناآگاهي مشتري 
يا ارباب رجوع سوء اس��تفاده مي كنيم و او را ب��ا قانون هاي 
مختلف س��ردرگم مي كنيم و كارش را راه نمي اندازيم. يك 
روز با همسرمان دعوا كرده ايم و بي حوصله ايم. يك روز دل و 

سرمان درد مي كند و گاهي هم... 
مهم اين اس��ت كه در اين وانس��فاي كمبود كار و مشكالت 
اقتصادي، جايي هست كه مش��غوليم و سرمان تا ظهر گرم 
مي شود و بعد هم با خيال راحت به خانه مي رويم. در اداره ها 
يك س��اعت مانده به تعطيلي عماًل كار تعطيل است و همه 
براي رفتن مهيا مي شوند. همان گونه كه صبح ها يك ساعت 

بعد از حضورشان مهياي صبحانه و گپ و گفت مي شوند!
ش��ايد يكي از داليلي كه راحت از كنار اين حق الناس ها 
مي گذريم، اين است به آنچه به عناون دستمرد دريافت 
مي كنيم راضي نيس��تيم و ب��ا اين وق��ت تلف كردن ها و 
كم كاري هاي آگاهان��ه مي خواهيم س��ازمان را متوجه 

اعتراض مان كنيم. 
يك عده در شركت هاي خصوصي مش��غولند. سود و زيان 
مس��تقيم متوجه كارفرما مي ش��ود اما بعضي ها كه اغلب از 

حقوق و مزاياي خود در مقابل ميزان كارشان راضي نيستند 
به جايش حق دارند هر وس��يله يا ش��يئي را كه خواستند 

بي اجازه از شركت بردارند!
   درخيليچيزهاتقلبميكنيم

عوض كردن برن��د خارجي و داخلي ه��م معضل بعدي اين 
روزهاست. مردم به هزار دليل هنوز هم به خريد محصوالت 
خارجي تمايل دارند و اين ش��ده دس��تمايه تعدادي انسان 
نماي سودجو كه از اين حساس��يت مردم استفاده مي كنند 
و بسياري از محصوالت بي كيفيت را با برچسب خارجي به 
مردم مي فروشند و عجيب است كه ش��ب هم راحت سر به 

بالين مي گذارند !
مي روي قصابي براي خريد گوشت چرخ كرده، پيش از ورود 
شما داخل چرخ پر از ضايعات گوش��ت بوده و حاال گوشت 
شما را هم قاطي همان ها چرخ مي كند و تحويلتان مي دهد. 
يا كاهو مي خري، اما هيچ كدام از ضايعات را كه تقريباً نصف 
حجم كاهو است، گرفته نمي شود. شما پول همه را مي دهي 
در حالي كه فقط بخشي از گاهو برايتان قابل استفاده است.  
محصوالت غذايي هم هر روز فقط با هر نوسان دالر قيمت ها 
را باال مي برند، اما از مقدار محصول كم مي كنند. تقلب هم كه 
جاي خودش را دارد. مثاًل در ماس��ت بندي ها ديده شده كه 
كسي روي ماست ها دس��تمال كاغذي مي كشد تا مشتري 
پسند شود، يا براي فروش زعفران چوب جاروي رنگ شده و 
گوشت ريش شده گوساله و... استفاده مي شود. محصوالت 
دست دوم را به اسم دست اول مي فروشيم. مشتري را با وعده 
و وعيد پاي معامله مسكن مي كشانيم، اما خرمان كه از پل 
گذشت بي خيال وعده هايمان مي شويم و مستأجر مي ماند و 
هزار و يك عيبي كه ملك دارد.  براي دخترمان خواس��تگار 
مي آيد يا براي پسرمان خواستگاري مي رويم، اما ضعف ها و 
مشكالت را پنهان و زندگي را با يك دروغ بزرگ آغاز مي كنيم. 

و خالصه در خيلي چيزها تقلب مي كنيم. 

   ايننانهاخوردنندارد
حاال اينكه از بعضي دردها و مش��كالت مردم براي سودجويي 
اس��تفاده مي كنيم بحثش جداس��ت، مقوله اي كه اين روزها 
زياد با آن س��ر و كار داريم و هر كدام مان ب��ه نوعي تجربه اش 
كرده ايم. روز اولي كه كرونا رسماً اعالم و توصيه شد به مصرف 
ويتامين »ث«، بازار پر شد از ليموهاي ترش و شيريني كه يك 
باره قيمتش ده برابر شد. رابطه عرضه و تقاضا را مي دانستم، اما 
اينكه بر نيازهاي مردم موج سواري و از جيب شان در اين شرايط 
رعب آور سوءاستفاده كنند برايم قابل هضم نيست. نمي فهمم 
چرا بايد قيمت زنجبيل يك ش��به به باالي 100 هزار تومان 
برسد؟ چون مردم بايد سيستم ايمني بدنش��ان را با خوردن 
بعضي چيزها مثل زنجبيل تقويت كنند؟ يا سير مگر از جنس 
طالست كه يك شبه درست وقتي كه مي گويند براي ايمني 

بدن در مقابل ويروس مفيداست قيمتش 10 برابر شود؟
شايد جيبتان پر از پول شود و سود نداشته يك سال را با فروش 
چند روزه جبران كنيد، اما يادتان باشد اين پول ها خوردن ندارد. 
ناني كه در خون هموطنان ترسيده و مستأصل مي زني و راحت 
نوش جان مي كني يك جايي در گلويت گير مي كند. دنيا آن قدر 
هم بي حساب و كتاب نيست. تاريخ پر است از داستان آدم هايي 
كه پول روي پول گذاش��تند و يك باره پول خون داده اند. اين 
نان ها خوردن ندارد. ماس��ك احتكار مي كني كه قيمت را باال 
ببري؟ الكلي كه تا االن كم فروش در قفسه هاي مغازه ات خاك 
مي خوردند حاال به قيمت طال دست مردم مي دهي؟يعني باور 
نداريد كه خدا ناظر به تمام اعمال اس��ت؟ يعني نگران قاطي 
شدن نان حرام ميان لقمه فرزندانتان نيستيد؟ يقين نداريد كه 
لقمه حرام زمين گيرتان مي كند؟ شما چند نفر را مي شناسي 
كه اهل نزول دادن بوده و عاقبت به خير شده باشد؟شما چند 
نفر را مي شناسي كه مال يتيم را عين آب خوردن باال كشيده و 
آخرش روزگار راحتي داشته است؟ يادمان باشد حرام خواري 

كه رونق يابد فساد در جامعه ريشه مي دواند.
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جوانيعميقوخوشاينداست.
  

غالباً افراد ميانسالي را مي بينيم كه براي اولين بار، 
يا دس��ت كم اولين ب��ار از دوران جواني تاكنون، 
سائقه هاي تجربه اي ديني را احساس كرده اند، 
اما بسياري از آنها اين كش��ش ها را گيج كننده 
مي دانند. تحقيقي نشان مي دهد معموالً وابستگي 
ديني در دوره جواني و سال هاي مياني بزرگسالي 
كاسته مي شود، اما از دهه 40زندگي فرد به بعد 
افزايش مي يابد. جيمز فاولر، الهي دان مش��هور، 
اين الگ��و را در كتاب خ��ود، »مراح��ل ايمان« 
)1۹۸1(، توضيح مي ده��د. فاولر پس از مطالعه 
صدها نفر مشاهده كرد كه بس��ياري از جوانان 
از عقايدي كه متحجرانه  به نظر مي رسد بيزارند. 
با  اين حال، وقتي آدم ها مسن تر مي شوند كم كم 
پي مي برند كه در زندگي هيچ چيز كامل نيست. 
مطابق بررسي فاولر به تدريج در ايمان و معنويت، 
خواه همان ايمان دوران كودكي ش��ان باش��د يا 
ايماني ديگر، زيبايي و تعال��ي را مي بينند. فاولر 
در تحقيقي ديگر به اين مس��ئله پرداخت كه آيا 
مراحلي كه او در دهه ۷0 و ۸0 ميالدي بازشناخته 
بود، با پيش��رفت هاي مدرن س��ازگار است يا نه 
)نظير افول مشاركت ديني در اياالت متحده( و 
ديد كه چنين است. براي كساني كه در اين سن 
پذيراي ايمان مي شوند، اين تجربه مسرت بخش 
است. بزرگساالني كه به دين يا معنويتي اعتقاد 
دارند، در كل شادتر هس��تند و معموالً كمتر از 
افراد بي دين افسرده مي ش��وند. تحقيق درباره 
اين موضوع نشان مي دهد كه رضايت از زندگي 
تنها مزيت ايمان آوردن نيست؛ دين و معنويت با 
سالمت بهتر جسماني نيز ارتباط دارد. اين هم تا 
حدودي درست است، زيرا بيشتر مطالعات نشان 
مي دهد كه احتمال اعتياد دين داران به موادمخدر 

و الكل كمتر از ديگران است. 
اينكه فرد قائل به نوعي عمل يا س��اختار باشد 
- خواه دين سازمان يافته باشد يا نه- كه تأمل 
درباره اس��رار زندگي و فراَروي از خودخواهي 
را ميسر س��ازد، مي تواند خوشنودي و رضايت 
از زندگ��ي را تا حد زي��ادي افزاي��ش دهد. اما 
اين تحول ممكن اس��ت براي كس��اني كه اين 
س��ائقه هاي معنوي معمول در ميانس��الي را 
دريافت مي كنند، دشوار باشد. بر سر راه ايمان 
موانع بسياري است كه اگر فرد تشنه معنويت 
راهي براي غلبه بر آنها پيدا نكند، ممكن است 

منصرف شود:
مانع اول: وقتي بچه هايم كوچك بودند، يكبار من 
و خانواده ام با ماشين از كنار كليساي كاتوليك  
خودمان گذشتيم و پس��ر بزرگم كه آن زمان 
حدوداً چهار سال داشت، پرس��يد آيا بابانوئل 
در كليسا زندگي مي كند؟ من و همسرم به آن 
سؤال خيلي خنديديم، اما آن پرسش مشكلي 
رايج در تكوين ايمان را نشان مي دهد: نخستين 
احساسات ما به ايمان در كودكي شكل مي گيرد 

و تا بزرگسالي نيز با ما مي ماند. 
به ع��الوه، بس��ياري از ايمان س��تيزان دقيقاً با 
اس��تمداد به اين احساس��ات بچگان��ه به آن 
مي تازند. براي مثال، درست پيش از كريسمس 
س��ال ۲010، بيلبوردي ب��االي ورودي تونل 
لينكن در نيوجرسي ديدم كه سايه نمايي از سه 
پادشاهي بود كه به بيت لحم نزديك مي شدند. 
زير آن نوشته بود:»مي دانيد كه اين يك خرافه 

است. اين بار خرد را جشن مي گيريم.«
اعتراف مي كنم با ديدنش خنده ام گرفت، چون 
ترفندي زيركانه از جانب گروهي از دين ستيزان 
بود، اما اين كار نه تنها ِخ��َردورزي نبود، بلكه 
عين ِخَردگريزي بود. آنه��ا مي خواهند ايمان 
را به داس��تاني تقليل دهند كه بس��ياري از ما 
در كودكي ش��نيده ايم و بعد اگر در بزرگسالي 
جزئيات ادبي اش درس��ت به نظ��ر نيايد، آن را 
يك جا رد كنند. اين به همان اندازه معقول است 

كه از همسرتان جدا شويد، زيرا ازدواج تان پايان 
خوش قصه هاي پرياني كه در كودكي شنيده ايد 

را برآورده نكرده است. 
راه حل مانع بابانوئل اين اس��ت ك��ه دوباره و با 
چش��مان باز با ايمان آشنا ش��ويد. اگر كتابي 
را ك��ه در كودك��ي خوانده ايد در بزرگس��الي 
دوباره بخوانيد، احتماالً آن را بسيار متفاوت با 
خاطراتتان خواهيد ياف��ت و به مطالبي توجه 
خواهيد كرد كه قبالً نديده بوديد. همين مسئله 
درباره عمل دين��ي نيز صادق اس��ت. همه ما 
پرسش هايي جدي درباره معناي زندگي داريم 
و يكي از مزاياي سنت هاي ديني اين است كه 
متون مقدس شان، علماي ديني و متدينان قبلي 
از ديرباز به اين پرس��ش ها توجه داشته اند. اگر 
آخرين باري كه در عشا رباني شركت كرده ايد يا 
متني ديني خوانده ايد در كودكي بوده است- يا 
اگر هرگ��ز چنين كاري نكرده اي��د، بلكه صرفاً 
تصوري از آن  داريد- بكوش��يد به عنوان فردي 
بالغ و با ذهن و دل باز چنين كاري بكنيد. ممكن 
است اين اعمال حقايقي در خود داشته باشند 

كه در خاطرات يا تخيل شما نيست. 
مانع دوم: پاسخ به پرسش »من كي هستم؟« 
چيزي اس��ت كه روانشناس��ان »خودانگاره« 
مي نامند. تغيير در خودانگاره راحت نيس��ت 
و مردم معموالً نس��بت به هر چيزي كه نحوه 
خودفهمي ش��ان را تهدي��د مي كند، ش��ديداً 
مقاومت مي كنند. مثال دقيقش جايي است كه 
فرد طبق خودانگاره اش، آدمي غيرديني است، 
يا مطابق با گزينه هاي تحقيقات پيمايش��ي، 
»هيچ كدام« است. در واقع، بيش از يك پنجم 
امريكايي ها خودشان را »الادري« دانسته اند. 
اينكه خود را »الادري« بدانيم، احتماالً سدي بر 
سر راه ايمان يابي نيست، خأليي است كه بايد 
پر شود.  كليد حل اين مشكل يادآوري اين نكته 
است كه حتي اگر »الادري« توصيف درستي 
از شماي آن زمان باش��د، نيازي نيست كه آن 
را تعهدي مادام العمر بداني��د. در واقع، يكي از 
نشانه هاي سالمت اين است كه به صورت منظم 
از خودانگاره مان استنطاق كنيم و پذيراي اين 
انديشه باشيم كه ممكن است تغيير كنيم، نه 
اينكه يك بار تصميمي بگيريم و براي هميشه 
به آن بچس��بيم. حتي اگر همچنان »الادري« 
را هويت خود بدانيد، خواهيد دانس��ت كه اين 
تصميم براي ش��ماي اكنون صادق اس��ت نه 
شماي قبلي، اما اگر بخواهيد وجه معنوي تان را 
كشف كنيد، نيازي نيست ناگهان خودانگاره تان 
را از »الادري« به »مؤمن متعهد« تغيير دهيد. 
ممكن اس��ت خودت��ان را »فع��اًل الادري«، يا 
احتماالً »الادري، اما پذيراي پيشنهاد« بدانيد. 
اين كار مقداري تواض��ع و انعطاف پذيري–يا 
شايد آسيب پذيري- در فهم  ش��ما از خودتان 
تزريق مي كند كه تأثير نيرومندي دارد. ممكن 
است فعاًل ايمان نداش��ته باشد، اما در باز است. 

ممكن است چيز جذابي وارد شود. 
مانع سوم: ايجاد معنويت يا ايمان آوردن نيازمند 
زمان و تالش اس��ت؛ گريزي از آن نيس��ت. در 
واقع، اي��ن موضوع با اقتضائ��ات زندگي عادي  
رقابت مي كند. ايمان بار سنگيني است و ممكن 
است تنگناهاي زماني كافي باشد تا فردي را كه 
سائقه هاي معنوي دارد، منصرف كند. حكيمان 
هندو مدت هاست به اين موضوع اشاره كرده اند 
كه در ميانس��الي ش��وقي طبيعي به پيشرفت 
معنوي در فرد شكل مي گيرد. اما اين اشتياق 
بي هزينه نيست، بلكه مس��تلزم كناره گيري از 
فشارهاي زندگي عادي است. فرد بايد از تمركز 
بر آرزوهاي دنيايي بكاهد تا جاي بيشتري براي 
اعمال معنوي- نيايش، مراقب��ه، مطالعه- باز 
شود. تنها با چنين تعهدي است كه فرد مي تواند 
ب��ه مرحله بعد برس��د كه طي آن ش��خص در 
كهنسالي در بركت روشنگري زيست مي كند. 

وقتي به هويت هايمان به مثابه هويت هايي ثابت 
و تغييرناپذير مي انديش��يم- من چنين كسي 
هستم؛ من چنين كسي نيستم- خودمان را از 
بسياري از امكان هاي زندگي محروم مي كنيم. 
اگر نسبت به بازسنجي انديشه هايمان درباره 
خود نگاه بازي داشته باشيم، مي توانيم خودمان 
را از غرق شدن در الگوهايي كه براي خودهاي 
متغيرمان صادق نيس��تند در امان نگه داريم. 
وقتي مسئله ايمان باشد، بسياري از مردم با گذر 

عمر تغيير مي كنند. 
*نقلازترجمان/ترجمه:ميالداعظميمرام
/تلخيص:سيمينجم/مرجع:آتالنتيك
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بهنامصدقي
در ميان اقشار و گروه هاي مختلف جامعه گاهي تصاويري 
از هم نوعاني ديده مي ش��ود كه به ط��ور معمول داراي 
لباس��ي مندرس، ظاهري ژوليده و بعضاً ادبيات خاص 
خود هستند و مي توان آنها را حتي دسته بندي هم كرد: 
عده اي در پياده روها، قسمتي سر چهار راه ها و باقي نيز 
در كنار معابر يا پل هاي هوايي و... رؤيت مي شوند. ديدن 
چنين تصاويري در شهر ممكن اس��ت كمي ذهن ما را 
درگير و اين س��ؤال را مطرح كند كه به راس��تي چطور 
مي توان از صحت و درس��تي گفته ها و شرايط نابسامان 
معاش و حيات اين افراد اطمينان پيدا و كمكي را به آنها 
عرضه كرد؟ آيا اين طبقه كه حت��ي در ميان توده مردم 
به عنوان قشر آس��يب ديده و زير خط فقر شناخته شده 
اس��ت، خود به خود به وجود آمده؟ آيا گروهي ثروتمند 
و متمول امكان شكل گيري شان را فراهم كرده اند؟ يا به 
تعبير زيمل، جامعه شناس آلماني يك سنخ هستند كه تا 
زماني كه به آنها مددرساني مالي شود، آنها وجود خواهند 
داشت؟ و ما اضافه مي كنيم آنها هستند تا زماني كه فقر 
هست. جالب است كه عده اي از نيازمندان واقعي و تحت 
فشار هرگز راضي نمي ش��وند در نظر دوست، همسايه و 
مردم كوچه و خيابان شناسايي و قابل تشخيص شوند. 
گويا از تحقير شدن، طرد ش��دن و مورد بي توجهي قرار 

گرفتن گريزانند. 
به راستي نفت، ثروت ملي، خمس و زكات مال، صله رحم، 
امكان اشتغالزايي و نه اش��تغالزدايي، ايجاد فرصت هاي 
برابر اجتماعي و اقتصادي، ت��الش و عملكرد در جهت 

حذف و تعدي��ل نابرابري هاي اجتماع��ي، كدام يك به 
درس��تي اجرا نمي ش��ود كه بازار تكدي گري تا اين حد 

داغ شده است؟
ما استثناها را حذف مي كنيم. مضمون اين نوشته چند 
خطي شومن ها، س��ودجويان و گرگان پنهان در لباس 
ميش نيستند كه از احساس��ات و انسان دوستي عابران 

نهايت سوء اس��تفاده را كرده و همچ��ون حكايت هاي 
قديمي، زير بالشت ش��ان مملو از كيس��ه هاي س��كه و 
پول و طالس��ت و به اصطالح با ننه م��ن غريبم بازي، از 
موقعيت به نفع خود و ض��رر ديگران بهره مي برند، بلكه 
روي سخن با كودكان، س��المندان، زنان و مرداني است 
كه جايگاه فعلي ش��ان نبايد چنين باش��د و متأس��فانه 

هست.  جوانان سالمي كه رو به نمايش هاي خياباني يا 
تكدي گري مي آورند، در صورت��ي مي توانند حداقل در 
مشاغل خدماتي متناسب با مهارت و عالقه خود مشغول 
به فعاليت ش��وند. به نظر هم نمي رس��د كه از اين گروه 
عذري پذيرفته شود، اما واكنشي كه به تازگي بيشترين 
ميزان كنترل و اهميت را نس��بت به ساماندهي اين امر 
نشان مي دهد و ما از طريق جرايد و رسانه هاي ديداري 
و شنيداري مشاهده مي كنيم و مي شنويم، گويا تنها در 
جمع آوري و متفرق كردن اين سنخ از سوي شهرداري 
مي انجامد، س��ازمان كالني كه با انواع و اقسام بيلبورد و 
بنر و اطالعيه هاي كاغذي سعي دارد فرهنگ جديدي 
را جا بيندازد. جمالتي با اين معنا كه به جاي متكديان 
خياباني نيازمن��دان واقعي را دريابيم! ام��ا اينكه بعد از 
جمع آوري چگونه و از چه راه جايگزين بايد امرار معاش 
كنند، جاي سؤال است! با ادله منطقي مي توان پذيرفت 
كه نبايد به تكدي گران خيابان��ي كمك مالي و عاطفي 
كرد؛ چراكه در تقويت و گس��ترش وسيله و هدف شان 
بي شك دست ش��ان را گرفته ايم، اما مي توان سخني از 
موال علي)ع( را سرلوحه قرار داد و آن اينكه به جاي ماهي 
دادن به فرد به او ماهيگيري بياموزيم. مي توانيم اولين 
قدم پس از تكدي زدايي را بر پايه حمايت و آموزش قرار 
دهيم تا آنهايي كه از اين وضعيت در رنج و عذاب هستند، 
همچون ديگران دغدغه معاش و رزق و روزي نداش��ته 
باشند. مي توانيم از همسايه، فاميل و دوست شروع كنيم 
و نيازمندان واقعي و آبرومند را جس��ت و جو، يافته و به 

وظيفه انساني مان عمل كنيم.

حمايت و آموزش به جاي صدقه
چگونهنيازمندانواقعيرادريابيم؟

سبكمراقبت

حكايت»هرچهكنيبهخودكني«راشنيدهايد!

اين نان ها 
               ندارد

خوردن


