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عکس ها :دبستان پسرانه فرهنگ همدان

ازدست ندهند؟
خوشـــبختانه همه دوستانم با من
موافقت کردند و بسرعت جملههایی
را که به ذهنشـــان میرســـید ،نوشتند
و پاییـــن برگـــه را امضـــا کردنـــد .بعد
هم این طرح را در مســـابقه دهه فجر
شرکت دادیم و تقریباً مطمئن بودیم
که برگزیده میشود.
 ëëخریدکاالی ایرانی افتخار من است
سیزده دانشآموز  -کالس چهارم
دو -مدرسهای که محمد احسان در آن
درس میخواند ،با نوشتن جملههایی
مثل «بابای من یک کارگر اســـت ،اگر
جنس ایرانی نخریـــم بابای من بیکار
میشـــود»« ،من ایرانی هستم و کاالی
ایرانـــی مصـــرف میکنم»« ،ســـاخت
ایران بخریم تا ایران ســـاخته شـــود»،
«خریـــد کاالی ایرانـــی برابـــر اســـت با
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طـــرح اســـتقبال کرده و همـــراه خوبی
برای او بوده اســـت ،در این باره گفت:
من و بقیه همکالســـی هایم به محمد
احســـان افتخـــار میکنیـــم .او راســـت
میگفت که با حمایـــت از تولید ملی،
کیفیـــت کاالهـــا بیشـــتر میشـــود و در
نهایـــت کشـــورمان پیشـــرفت میکند
به همیـــن خاطر همه ما بـــدون تلف
کردن وقـــت بـــا او موافقـــت کردیم و
حاال خوشـــحالیم که طرح  13نفره ما
بـــه یک طومار بزرگ تبدیل شـــده و با
این کار ،ما بچهها به بزرگترها یادآوری
میکنیـــم به جـــای خریـــدن کاالهای
چینـــی ،کاالهـــای ایرانـــی اســـتاندارد
بخرند تا از تولید ملی حمایت شـــود و
پدران بیشتری مشـــغول کار شوند .به
غیر از این هر کدام از ما به دوستانمان
کـــه در مدرســـههای دیگـــر درس

رضایـــت والدیـــن دانشآمـــوزان و
جمالتـــی که در این مـــدت به عناوین
مختلف بـــا مـــن درمیـــان میگذارند
بهتریـــن هدیـــهای اســـت که توســـط
دانشآموزان مدرســـه ام در نخستین
تجربـــه کاری ام بـــا آنهـــا و در آســـتانه
نوروز دریافت کردهام.
از آنجا که مدرســـه فرهنگ دولتی
اســـت ،دانشآمـــوزان از خانوادههـــا و
طبقـــات اجتماعـــی مختلفـــی دراین
مدرســـه حضـــور دارنـــد ،بـــه همیـــن
واســـطه بارها شـــاهد این بـــودهام که
تعـــدادی از دانشآموزان در حســـرت
کیـــف ،کفش و لباسهـــای گرانقیمت
همکالسی هایشـــان بودهانـــد یا اینکه
والدینشـــان را بـــرای تهیـــه پوشـــاک
گرانقیمـــت در مضیقه قرار میدادند،
امـــا خوشـــبختانه از زمانی کـــه طومار

جنس خارجی بخریم ،بابا بیکار می شود

 13دانش آموز کالس چهارمی در آســتانه نوروز کمپین حمایت از تولید ملی به راه انداخته اند
سهیال نوری

شآموز  10ســـاله همدانی در اقدامی متفاوت همکالســـیها ،معلمان ،کادر
دان 
آموزشی و اولیای مدرســـه را به تحریم کاالی خارجی و اســـتقبال از تولید ملی
دعوت کرد و زمینه ساز آغاز یک فراخوان دانشآموزی شد.
این دانشآموز  10ســـاله با نام «محمداحسان زهدی کاظمپور» با فکر حمایت
از پدرانی که به واســـطه کاهش اســـتقبال از کاالی ایرانی ،شغل خود را از دست
دادهانـــد و نمیتوانند آرزوهای فرزندانشـــان را برآورده کنند ،پیشـــگام تحریم
کاالهای خارجی و بخصوص چینی شده است.
محمداحســـان زهدی کاظـــم پور در
ت وگو با خبرنگار ما به عضویت خود
گف 
و پدرش در پویش [کمپین] حمایت از
تولید ملی اشـــاره کرد و گفت :چند ماه
قبل من و پدرم عضو این کمپین شدیم
و از همان زمان بـــه بعد موضوع هایی
که باعث کم شـــدن استقبال از کاالهای
ایرانی و تولید ملی میشود ،برایم مهم
شده و همه برنامههای تلویزیونی را که
در این زمینه ســـاخته میشود با عالقه
نگاه میکنم .همین موضوع باعث شد

وقتی در مدرســـه به مناسبت دهه فجر
از ما خواســـتند کارهایـــی انجام دهیم
که با شـــعار «اقتصاد مقاومتی اقدام و
عمل» همخوانی داشـــته باشد ،به یاد
کارخانههای ایرانـــی بیفتم که به دلیل
کاهـــش تولیـــد کاال ،تعطیـــل و پـــدران
زیادی از کار بیکار شدهاند ،در حالی که
کارخانههای چینی هر روز پیشرفتهتر و
پـــدران دانشآموزان چینـــی روز به روز
پولدارتر میشـــوند و میتوانند بیشـــتر
آرزوهای فرزندانشان را برآورده کنند.

او کـــه بـــا همیـــن ســـن و ســـال کم،
پیشرفت کشـــور و افزایش قدرت خرید
پـــدران ایرانی بـــه دغدغـــهاش تبدیل
شده اســـت ،ادامه داد :بدون معطلی
کاغذ و خـــودکارم را برداشـــتم و باالی
یک کاغذ  A4نوشتم« :به احترام پدران
بیکار شهرمان کاالی ایرانی بخریم تا»...
آن شـــب تا صبـــح لحظه شـــماری
کردم زودتر به مدرســـه بـــروم و ایدهام
را با همکالســـی هایم در میان بگذارم؛
برگـــه را بـــا خود بـــه کالس بـــردم و به
همکالســـی هایم گفتـــم موافقید برای
شـــرکت در مســـابقه یـــک کار گروهـــی
انجـــام دهیم و هـــر کدام از مـــا جمله
ناقـــص بـــاالی صفحه را بـــا چند کلمه
کامـــل کنیـــم تـــا بـــا ایـــن کار هـــم یک
فراخوان دانشآموزی راه بیندازیم هم
کمک کنیم به جای رونق کارخانههای
چینـــی ،کارخانههای ایرانی پیشـــرفت
کننـــد و پـــدران مـــا شـــغل هایشـــان را

ایجـــاد شـــغل بیشـــتر»« ،مـــا ایرانـــی
هســـتیم و ایـــران را دوســـت داریـــم
پـــس کاالی خارجـــی نمیخریـــم»و
نمونههـــای زیـــادی کـــه مملـــو از این
جمـــات پرمعنـــا و مفهوم اســـت ،در
دنیـــای ســـاده و کودکانهشـــان بـــرای
حمایـــت از تولیـــد داخلی بـــا یکدیگر
پیمـــان بســـتند و پایین برگـــه را امضا
کردند و مدت زمان زیادی نگذشت که
با برگزیده شدن طرحشان در مسابقه
مربـــوط بـــه دهـــه فجـــر ،تمـــام 372
دانشآموز مدرسه 20 ،کادر آموزشی و
خدماتی و والدین دانشآموزان از این
طرح استقبال کردند و کاغذ «آ چهار»
احســـان برای حمایت از کاالی ایرانی
تبدیل بـــه طوماری بلندبـــاال با عنوان
«خرید کاالی ایرانی افتخار من است»
شد.
محمـــد حســـین حنیفـــی یکـــی از
دوســـتان محمـــد احســـان کـــه از این

میخوانند دربـــاره این ایـــده گفتهایم
و آنهـــا هم در مدرســـه خودشـــان این
طـــرح را اجرا کردهاند ،یا اینکه وقتی به
میهمانی میرویـــم از فراخوانی که راه
انداخته ایم برای بزرگترها میگوییم و
انها هم تشویقمان می کنند به همین
خاطـــر امیدواریـــم که خیلـــی زود ایده
محمد احســـان در همه مدرســـههای
ایران عملی و کشـــورمان پیشـــرفتهتر
شود.
 ëëدست های کوچک و سهمی بزرگ
گیتی ثابت قـــدم – مدیر دبســـتان
پســـرانه فرهنگ که هـــدف از برگزاری
این مســـابقه را انجام یک کار تأثیرگذار
و مانا در ذهن دانشآموزان دانست در
ادامه گفت :وقتی طرح محمداحسان
برگزیده شـــد ،یک سری اســـباب بازی
بهعنوان جایـــزه  13دانش آموز کالس
چهـــارم دو در نظـــر گرفته شـــد ،اما او
نســـبت به ایـــن هدیه عکـــس العملی

نیم نگاه

ëëدانـــشآموزانـــیکهتادیـــروزدرحســـرتکفشوپوشـــاک و
لوازمالتحریرگـــرانومارکداربرخیهمکالســـانثروتمندخود
می ســـوختند ،به یک باره با دیدن طومار «خریـــد کاالی ایرانی
افتخارمناســـت»ازحالوهوایمارکهـــاوبرندهادرآمدندو
بهکمپینحمایتازتولیدملیکهدوستانشانراهانداختهاند،
پیوستند.آنهااینروزهایکجملهرامدامتکرارمیکنند«جنس
خارجیکهبخریم،باباهایمانازکاربیکارمیشوند»

نشـــان داد که بسیار خوشـــحال شدم.
بعـــد از تحویل جایـــزه ،دانش آموزان
وارد اتاقـــم شـــدند و در حالـــی کـــه
معذرت خواهی میکردند جوایزشان
را بـــه مـــن برگرداندنـــد .از اینکـــه 13
دانش آموز چنیـــن هدایایـــی را قبول
نکرده بودند بســـیار متعجب شـــدم.
محمد احســـان که متوجه تعجب من
شده بود گفت« :من و همکالسی هایم
ایـــن فراخـــوان را بـــه راه انداختیـــم تا
از کاالی ایرانـــی حمایـــت کنیـــم ،بـــه

همیـــن خاطر این هدایـــای خارجی را
نمیخواهیم» در آن لحظه که پاسخی
برای احســـان نداشـــتم کمـــد جوایز را
باز کردم و از او و دوســـتانش خواستم
جایزهشـــان را انتخاب کنند .وقتی آنها
دفتـــر و خودکارهایی را کـــه طرحهای
ایرانی داشتند انتخاب کردند مطمئن
شـــدم هدفـــی کـــه مـــن و همکارانـــم
دنبالش بودیم محقق شد».
وی افزود :این تنها دلیل خوشحالی
بیش از اندازه من نیســـت ،بلکه اعالم

«خریدکاالی ایرانی افتخار من اســـت»
در راهرو اصلی مدرســـه نصب شـــده و
بیش از  500امضا پای آن نشسته است،
رفتار دانشآموزان هم به وضوح تغییر
کـــرده و نه تنهـــا به والدینشـــان اصرار
میکنند برایشـــان لوازم التحریر ایرانی
که از نمونه خارجیاش ارزان قیمتتر
اســـت خریداری کنند ،بلکـــه با نزدیک
شـــدن به آغاز ســـال جدید ،دیگر از آن
چشـــم و هم چشـــمی ســـالهای قبل
خبری نیست و والدین دانشآموزان از
این بابت بسیار خوشحال هستند.
این دانشآموزان بـــه احترام تمام
پـــدران کارگر شهرشـــان در یـــک اقدام
خودجوش طومار «خریدکاالی ایرانی
افتخـــار مـــن اســـت» را امضـــا کردند و
بـــا هم عهد بســـتند با دســـتان کوچک
خود ســـهمی بزرگ در رونق اقتصادی
شهرشان داشته باشند تا پدر هیچ یک
از دانشآموزان این شهر بیکار نشود.

