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را ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﮐﺮد HIV .داﻧﺸﻤﻨﺪ داروﺳﺎز ،ﮐﺮﯾﺴﺎﻧﺎ ﮐﺮﺳﯿﻨﺘﻮ اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺠﻮن )ﮐﻮﮐﺘﻞ( داروی ژﻧﺮﯾﮏ
و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم را در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاوﻟﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﺴﺎﻧﺎ
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ او :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ”داروﺳﺎز ﮐﻮﻟﯽ ” ﮐﺮﯾﺴﯿﻨﺘﻮ از ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﯾﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ام را وﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻠﯽ دارو ،از ﻃﺮﯾﻖ ” ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ارزان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺣﻖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﺪز ،ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  HIVﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی و ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ژﻧﺮﯾﮏ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاوای
”ﮐﺮده ام.
ﺗﻼش او ،ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪی داروﺳﺎز ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﺗﻌﺪاد از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در
راﻣﻮن“ آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دارو اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .او ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ ،و در ﻣﺪت ﺗﺼﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داروﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ”ﻣﮕﺴﯽ ﺳﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل  ) HIVآزﯾﺪو ﺗﻮﻣﯿﻦ( را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  AZTاوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ زن آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮع ژﻧﺮﯾﮏ داروی
 1992ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در  1995ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .او و ﮔﺮوﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دارو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن ” “GPO-VIRﺑﻪ ﻧﺎم  HIVژﻧﺮﯾﮏ ”ﮐﻮﮐﺘﻞ ” داروی
اﯾﺪز در را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﺎﻫﺶ داده و از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ داروﻫﺎی ژﻧﺮﯾﮏ اﯾﺪز را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺮﯾﺴﺎﻧﺎ ﮐﺮﺳﯿﻨﺘﻮ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت داده ،و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺟﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭼﻨﺎن
از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در آﻧﻬﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت او
ﺷﺪ” .ﮐﻮﮐﺘﻞ“ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ”ﺑﺮادوی“ ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮﯾﺴﺎﻧﺎ ﮐﺮﺳﯿﻨﺘﻮ در ﻣﻮرد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ:

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز دارﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ؟
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎ از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ام را وﻗﻒ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻠﯽ داروﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ژﻧﺮﯾﮏ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاوای
اﯾﺪز ،ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﮐﺮده ام .اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد وﻋﺰم را ﺟﺰم ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم دادم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ).زﺟﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ
را اﻟﺘﯿﺎم دﻫﻢ(.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز دارﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ؟
ﺳﻔﺮ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﺳﺎز ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دارو ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺮوم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻔﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی ،ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،در ﮐﺸﻮرم ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و
ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ و در آن ﻧﻘﺎط ﮐﺎر ﮐﺮده ام اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری
ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ داروﺳﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﯾﺎد دﻫﻢ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮم اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﯽ و آرزوﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﻦ در ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺎﻣﻮی ،اﯾﺎﻟﺖ ﺳﻮراﺗﺎﻧﯽ در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪم .در آن زﻣﺎن ﭘﺪرم ﺗﻨﻬﺎ دﮐﺘﺮ و ﻣﺎدرم ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺎد ﻣﯽ آورم در ﮐﻮدﮐﯽ ،ﭘﺸﺖ اﺳﺒﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻫﮑﺪه ﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده و ﻣﺪاوای ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮد) .دﻫﮑﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮره راه ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﺪون ﺟﺎده( .او از اﯾﻦ اﻓﺮاد دﺳﺘﻤﺰدی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﭘﺪرم ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﺎ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺪاوا در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺎﻣﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺰرگ ﺷﺪن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﺞ و دردی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎ اﺣﺴﺎس دﻟﺴﻮزی و ﺗﺮﺣﻢ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ” ﮐﻪ راﻫﺒﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﻦ روﺣﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻮدن و ﺗﻼش ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت و اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ را
را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﻦ در آﻓﺮﯾﻘﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎدی ﺑﻪ ”ﺷﮑﺴﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
آﯾﺎ زن ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز دارﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ زن ﺑﻮدن در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارم ) ﻣﺮد ،زن ،ﮐﻮدک ،ﮐﻬﻨﺴﺎل( ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎدر،
آﻣﻮزﮔﺎر ،ﺧﺎﻟﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ،دﺧﺘﺮ ﯾﺎ اﻗﻮام ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺎدرم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ دردی ﮐﺮده و دردﺷﺎن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ دل و ﻫﻢ درد ﺑﺸﺮﯾﺖ
را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ) ﻓﻘﺮا ،ﺑﯿﻤﺎران ،ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان
ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﺎدان ،و ﻏﯿﺮه( ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮده و ﮐﻤﮑﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ دوﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ و روﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ
آورده و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﯿﺎم اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؟
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر در وﺟﻮدﺷﺎن اﺳﺖ( ،ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ
داﺷﺘﻪ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺻﺒﺮ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد.
ﺷﻮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﺎن دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺘﺎن اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ – ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮدن آرزوی ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ،زن و ﻣﺮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮی در زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻋﺰم راﺳﺦ،
ﺻﺒﺮ ،ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎ را از
ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎری اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آن را ﺑﺎ ﺷﺎدی اﻧﺠﺎم داده و ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ

