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»نه آنها که هستند گمره ز راست«
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سالم، سالمی به گرمی نگاهی مهربان و دستی پر عطوفت به شما عزیزان، 
ماهنامه فرهنگی- اجتماعی آبتاب در راستای خدمت به مردمان مهربان ایران 
زمین شروع به فعالیت کرد. آغازی برای با شما بودن و درک لذت لحظات 
زیبای زندگی در کنار شما هموطنان عزیز، شما که خانواده ایران هستید و مادر 
میهن عاشقانه نگاهش را به شما دوخته است؛ به شما که چگونه او را محافظت 
کرده و ارزشهای مذهبی و ایرانی را پاس می دارید. هم زمان با عید غدیر 
خم، این عید مبارک و خجسته، گروه فرهنگی آبتاب دور هم گرد آمدند تا 
مجموعه حاضر را تهیه و تدوین کرده و به شما مهربانان تقدیم نمایند. هدف 
ما برداشتن گامی کوچک در راستای حفظ و اعتالی فرهنگ در جامعه ایران 
اسالمی است. از اینکه ما را در این مسیر همراهی کرده و کمک می نمایید، 
بسیار سپاسگزاریم.
بارالها، در این راه دستمان را بگیر و آنی ما را به خود وامگذار. در قلب ما عشق 
به وجود یکتایت موج میزند. خداوندا، حافظمان در راهی باش که رضایت 
تو، رضایت پیامبر رحمت و مهربانی و ائمه اطهار)ع( در آن است. خدایا تو 
خود شاهد لحظات پرشکوه شهادت جوانانی از این سرزمین بوده ای، که بی 
ریا و عاشقانه جان خود را برای حفظ تمامیت ارضی کشور و دین مبین اسالم 
از دست داده اند. خدای مهربان، دل این عزیزان را از ما راضی کن و ما را 
رهنمون باش تا از راه آنان تخطی نکنیم.
سروران گرامی، این ماهنامه متعلق به شماست؛ ما را از نظرات و پیشنهادات 
خود بهره مند سازید. 

به نام     
دادار       
راست    
کردار              

مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه آبتاب
فاطمه مهسا کارآموزیان
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 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.

ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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كعبه  هفتاد و دو ملت
ــرای  ــی ب ــت! یعن ــن اس ــه ای ــال ب ــهدای کرب ــت ش عظم
ــن  ــدا و دی ــاد در راه خ ــان جه ــه هم ــف، ک ــاس تکلی احس

ــیدند؛  ــمن نترس ــت دش ــود، از عظم ب
از تنهایــی خــود، احســاس وحشــت نکردنــد؛ کــم 
ــل  ــن از مقاب ــرای گریخت ــوزی ب ــود را مج ــده خ ــودن ع ب
ــک  ــک آدم را، ی ــه ی ــت ک ــن اس ــد. ای ــرار ندادن ــمن ق دش
رهبــر را، یــک ملــت را عظمــت می بخشــد: نترســیدن از 

ــمن. ــالی دش ــت پوش عظم

بیانات مقام معظم رهبری 10 / 4 / 1371
اســاس دیــن اســالم بــا عاشــورا پیونــد خــورده و 
ــن  ــروز چنی ــب ب ــه موج ــت؛ آنچ ــی اس ــت آن باق ــه برک ب
فــداکاری و شــجاعتی از ســوی سیدالشــهدا)ع( شــد، ریشــه 
ــان  ــه، انس ــک کلم ــرت و در ی ــوص، بصی ــت، خل در معنوی
کامــل بــودن آن حضــرت داشــت. از ســوی دیگــر، عاشــورا 
حــاوی درس هــا و عبرت هــای فراوانــی اســت و بــر هــر 
ــا را  ــن درس ه ــا ای ــت ت ــلمانی الزم اس ــت مس ــلمان و مل مس
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ــرد. فراگی
امــام حســین)ع( قیــام کــرد تــا آزادگــی و جوانمــردی 
نمیــرد. او بــه قتلــگاه رفــت تــا دین اســالم زنــده بمانــد. مردان 
آزاده فراوانــی تربیــت کــرد. بــا اینکــه گانــدی یــک هنــدو و 
ــا میگفــت کــه روح آزادی و آزادی  ــود، ام ــر مســلمان ب غی
ــام  ــام ام ــتعمار را از قی ــوغ اس ــر ی ــروج از زی ــی و راه خ طلب
حســین)ع( فهمیــده و یــاد گرفتــه اســت. گانــدی در جایــی 
در همیــن خصــوص میگویــد: » پیشــرفت اســالم، متکــی بــه 
ــه  ــین)ع( ب ــداکاری واالی حس ــا ف ــه ب ــوده، بلک ــیر نب شمش

ــروز  ــور پی ــم چط ــاد گرفت ــن از او ی ــت. م ــده اس ــت آم دس
ــودم.« ــوم و ســتمدیده ب ــی کــه مظل شــوم، در حال

او میگوید:
ــرای مــردم هنــد چیــز تــازه ای نیــاوردم، فقــط  » مــن ب
نتیجــه ای را کــه از مطالــب و تحقیقاتــم دربــاره تاریــخ 
ــان  ــودم، ارمغ ــت آورده ب ــه دس ــال ب ــان کرب ــی قهرم زندگ
ــم،  ــات دهی ــد را نج ــم هن ــر بخواهی ــردم. اگ ــد ک ــت هن مل
واجــب اســت همــان راهــی را بپیماییــم کــه حســین بــن علــی 

ــود.« )ع( پیم

اینجاست که،
»روی هفتاد و دو ملت ز ازل تا ابد است           سوی آن کعبه که هفتاد و دو قربان دارد«

گــروه فرهنگــی آبتــاب ایــام محــرم و صفــر را خدمــت 
هموطنــان عزیــز و شــیعیان سراســر جهــان تســلیت میگویــد. 

امیــد اســت کــه ادامــه دهنــده راه موالیمــان حســین بــن علــی 
)ع( باشــیم. 
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تهاجم فرهنگی، مرگ تدریجی یک ملت! 
از بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

ــن اســت کــه  تهاجــم فرهنگــی ای
یــک مجموعــه - سیاســی یــا اقتصــادی 
و  خــود  سیاســی  مقاصــد  بــرای   -
بــرای اســیر کــردن یــک ملــت، بــه 
ــوم  ــت هج ــی آن مل ــای فرهنگ بنیان  ه
تهاجــم  را  آن  مــا  می بــرد.  آنچــه 

ــی دشــمن می نامیــم و پیوســته  فرهنگ
ــه  ــش از هم ــود و بی ــیار خ ــردم هوش م
برابــر  در  مجاهــدت  بــه  را  جوانــان 
آن فــرا می  خوانیــم، همانــا کوشــش 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــمنان م ــه  دش ــه جانب هم
از همــه  ابزارهــای تبلیغــی و خبــری 
ــن  ــرای برانگیخت ــی ب ــی و امنیت و سیاس
همیــن دشــمن درونــی اســت. یکــی از 
مســائلی کــه دشــمن بطــور جــدی 
تبلیــغ می کنــد،  در کشــور 
اباحی  گــری  مســئله 
اباحی  گــری  اســت. 
عملــی،  و  اعتقــادی 
پایبندی  هــا  یعنــی 
و  تقیــدات  و 
یــی  ه  ها تکیه گا
ــان را  ــک انس ــه ی ک
خــود  حرکــت  در 
هــدف  ســمت  بــه 
و  عــازم  مشــخصی 
او  از  می کنــد،  مصمــم 
گرفتــن و او را ســرگردان 
و لنــگ کــردن؛ ایــن را 
ــی  ــد. یک ــدی بگیری ــد ج بای
دشــمنان  سیاســت های  از 
اســالم ایــن اســت کــه ایمــان 
اعتقــاد  و  بگیرنــد  را  مــردم 

انقــالب  بــه  ا آنهــا  ر
کننــد.  ســلب 

را  ایــن  کــه  اســت  ســالی  چنــد 
کرده انــد. شــروع  تبلیغاتشــان   در 

بنــده از همــان اوایلــی کــه ایــن تبلیغات 
در رفتارهــای دشــمنان کشــور، اجرائــی 
و عملیاتــی شــده بــود - حــدود ده، 
ایــن  متوجــه   - پیــش  ســال  یــازده 
نکتــه شــدم و بــه همــه، به خصــوص 
ــدار دادم و  ــی هش ــئوالن فرهنگ ــه مس ب
گفتــم این هــا می خواهنــد اصــل اعتبــار 
ــی  ــد؛ انقالب ــر ســوال ببرن انقــالب را زی
کــه یکــی از افتخــارات تاریــخ بشــری 
ــک  ــه ی ــی ک ــت؛ انقالب ــان ماس در زم
ــت  ــه برک ــی و ب ــت خال ــا دس ــت ب مل
ایمــان، آن هــم در مقابــل یــک دژ 
ــتکبار در  ــخیرناپذیر اس ــر تس علی الظاه
ایــن منطقــه آن را بــر پــا کــرد و موفــق 
شــد؛ انقالبــی بــه نــام خــدا؛ انقالبــی در 
ــه  ــی ک ــالمی؛ انقالب ــای اس راه ارزش  ه
ملت  هــای مســلمان را بــه اسالمشــان 
اسالمیشــان  هویــت  بــه  و  امیــدوار 
دلگــرم کــرد؛ انقالبــی کــه در همــه  
نقــاط جهــان ملت  هــا را خودبــاوری 
ــد کــه  بخشــید و آن هــا احســاس کردن
ــن  ــر بزرگ  تری ــد ب ــت می توان ــک مل ی
آیــد. فائــق  و  شــود  پیــروز   موانــع 
آزادی،  پیــام  می خواســتند  دشــمنان 
معنویــت، ارزش و فضیلــت و کرامــت 
انقــالب  ایــن  در  کــه  را  انســانی ای 
کاری  ایــن  بگیرنــد.  نادیــده  بــود، 
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ب
شــده  برنامه ریــزی 
ــام  ــواع و اقس ــا ان و ب
تبلیغاتــی،  طــرق 

دنبــال  را  آن 



البتــه متأســفانه یــک عــده  کردنــد. 
غافــل، بــه صــورت پــادو در داخــل 
ــوز  ــد و هن ــغ کردن ــا را تبلی هــم همان ه
هــم می کننــد. ایــن بــرای آن اســت کــه 
پشــتوانه  فکــری، کــه در واقــع تکیــه گاه 
اراده و عــزم راســخ مــردم اســت از 
آنهــا گرفتــه شــود و مــردم احســاس 
ــی اســت. مگــر  ــد پشــت شــان خال کنن
بــدون ایمــان و اعتقــاد و بــدون بــاور بــه 
راهــی کــه انســان در آن قــدم گذاشــته، 
داد؟  ادامــه  را  راه  آن   می شــود 
ــدی  ــی را ج ــائل فرهنگ ــد مس ــه بای هم
بگیرنــد. مظهــر ایــن تهاجــم، همــان 
ــه  ــه از راه خدش ــت ک ــری اس اباحی گ
جریان هــای  تشــویق  اعتقــادات،  در 
خــالف اخــالق در جامعــه و تشــویق و 
ــاد  ــادها ایج ــام فس ــواع و اقس ــج ان تروی
ــه  ــت ک ــی اس ــا چیزهای ــود. اینه می ش
همــه  مســئوالن کشــور بایــد بــه آن 
بســیار توجــه کننــد و فقــط مخصــوص 
امــروز  نیســت.  فرهنگــی  مســئوالن 
ــدار  ــه ای از اقت ــه آن رتب ــران ب ــت ای مل
دشــمنان  خطرپذیــری  کــه  رســیده 
خــود را بســیار بــاال بــرده، جــرأت نمــی 
ــی  ــم نظام ــت تهاج ــن مل ــه ای ــد ب کنن
ــد  ــرکوب خواهن ــد س ــی دانن ــد؛ م کنن
شــد؛ مــی داننــد کــه ایــن ملــت مقــاوم 
ــی  ــم نظام ــر تهاج ــن خط ــت. بنابرای اس
ــط  ــم فق ــا تهاج ــت ام ــن اس ــیار پایی بس
ــه آن  ــی نیســت. دشــمن ب تهاجــم نظام
ــتوانه   ــه پش ــود ک ــه می ش ــی متوج نقاط
اســتقامت ملــی ماســت. دشــمن وحدت 
ــدف  ــی را ه ــق دین ــان عمی ــی و ایم مل
ــر  ــه  صب ــمن روحی ــد. دش ــرار می ده ق
را  مــا  زنــان  و  مــردان  اســتقامت  و 
هــدف قــرار می دهــد؛ ایــن تهاجــم 
 از تهاجــم نظامــی خطرناکتــر اســت. 
را  طرفتــان  شــما  نظامــی  تهاجــم  در 
ــا  ــد ام ــمنتان را می بینی ــید، دش می شناس
ــوی، تهاجــم فرهنگــی،  در تهاجــم معن
در  را  دشــمن  شــما  نــرم،  تهاجــم 
ــیاری  ــد. هوش ــمتان نمی بینی ــل چش مقاب
مثــل  دشــمن  نگذاریــد  اســت.  الزم 
ــری  ــای فک ــان پایه ه ــه ج ــه ای ب موریان
و اعتقــادی و ایمانــی مــردم بیفتــد و 

ــن مهــم  ــد، ای ــه کن ــا را دچــار رخن آنه
ــای  ــم مرزه ــه داری ــه وظیف ــت. هم اس
ایمانــی و مرزهــای روحــی خودمــان 
فرهنگــی  تهاجــم  کنیــم.  حفــظ  را 
بلنــد شــدن مــوی پســران نیســت، عــدم 
خودبــاوری اســت. چــرا ایــران بایــد 
ــالح در  ــورهای به اصط ــف کش در ردی
ــه -  ــعه  نیافت ــی توس ــعه - یعن ــال توس ح
ــرد؟ »در حــال توســعه« یــک  ــرار بگی ق
یعنــی  اســت،  تعارف آمیــز  تعبیــر 
مگــر  توســعه نیافته.  و  عقب مانــده 
فکــری  قــدرت  و  اســتعداد  و  ذهــن 
مــا از کســانی کــه امــروز دویســت 
ــر  ــم پیشــتازند، کمت ــای عل ســال در دنی
اســت؟ می بینیــد کــه کمتــر نیســت. 
ــال از  ــی ۲۰۰ س ــاظ علم ــه لح ــا ب آن ه
مــا جلوترنــد؛ ایــن گنــاه پادشــاهان 
دیکتاتــوری  نظــام  گنــاه  اســت؛ 
پلیــدی  خاندان هــای  گنــاه  اســت؛ 
ــت  ــور حکوم ــن کش ــر ای ــه ب ــت ک اس
ــوی اســت. ــدان پهل ــاه خان ــد؛ گن  کردن

همیــن احساســی کــه امــروز مــن و شــما 
ــم  ــور حاک ــن کش ــد در ای ــم و بای داری
کوبیدنــد  را  آن  روز  یــک  می بــود، 
ــد؟  ــه کردن ــرا خف ــد. چ ــه کردن و خف
چــون رؤســای ایــن کشــور، دســت 
قدرت  هایــی  همــان  نشــانده های 
ــور  ــن کش ــتند ای ــه نمی خواس ــد ک بودن
کنــد؛  رشــد  و  حرکــت  این طــور 
ثــروت  منبــع  ایــن  نمی خواســتند 
مفــت و مجانــی را از دســت بدهنــد. 
ــد، دزد  ــدار باش ــه بی ــب خان ــر صاح اگ
جلــوی  را  خانــه  وســایل  نمی توانــد 
ــد  ــا بای ــرد. ی ــد و بب ــع کن ــم او جم چش
یــا  کننــد،  خــواب  را  صاحب خانــه 
بایــد دســت و پایــش را ببندنــد واال 
پایــش  باشــد، دســت و  بیــدار  اگــر 
داشــته  هــم  قــدرت  و  باشــد  بــاز 
ــد؟  ــازه می ده ــه دزد اج ــر ب ــد، مگ باش
ایرانــی  می خواســتند  کــه  کســانی 
ــته  ــش بس ــت و پای ــد، دس ــواب باش خ
ــدن  ــک ش ــی در راه مال ــد و حرکت باش
خــود  طبیعــی  ثــروت  و  موجــودی 
نکنــد، آمدنــد کســانی را در رأس ایــن 
مملکــت گذاشــتند. نــه فقــط از لحــاظ 

تهاجم فرهنگی، مرگ تدریجی یک ملت! 
از بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

لحــاظ  از  بلکــه  امنیتــی،  و  سیاســی 
 فرهنگــی نیــز مــا را عقــب نگــه داشــتند.
ــی،  ــم فرهنگ ــم تهاج ــه می گوی ــن ک م
عــده ای خیــال می کننــد مــراد مــن ایــن 
اســت کــه مثــال پســری موهایــش را تــا 
اینجــا بلنــد کنــد. خیــال می کننــد بنــده 
بــا مــوی بلنــد تــا اینجــا مخالفــم. مســئله  
تهاجــم فرهنگــی ایــن نیســت. البتــه 
ــی از  ــم یک ــاد ه ــاری و فس ــد و ب بی بن
شــاخه های تهاجــم فرهنگــی اســت، 
ــن  ــر ای ــی بزرگ ت ــم فرهنگ ــا تهاج ام
ــال  های  ــول س ــا در ط ــه این ه ــت ک اس
متمــادی بــه مغــز ایرانــی و بــاور ایرانــی 
تزریــق کردنــد کــه تــو نمی توانــی؛ 
ــی.  ــا باش ــرب و اروپ ــه رو غ ــد دنبال بای
ــم.  ــاور کنی ــان را ب ــد خودم نمی گذارن
االن شــما اگــر در علــوم انســانی، در 
علــوم طبیعــی، در فیزیــک و در ریاضی 
و غیــره یــک نظریــه  علمــی داشــته 
نظریــات  برخــالف  باشــید، چنانچــه 
باشــد،  دنیــا  شــده   نوشــته  و  رایــج 
می گوینــد  و  می ایســتند  عــده ای 
ــا  ــف ب ــاد، مخال ــما در اقتص ــرف ش ح
شــما  حــرف  اســت؛  فالنــی  نظریــه  
در روان شناســی، مخالــف بــا نظریــه  
ــه  ــوری ک ــی آن  ط ــت. یعن ــی اس فالن
ــه قــرآن و کالم خــدا  مؤمنیــن نســبت ب
ــا  ــد، این ه ــاد دارن ــی اعتق ــی اله و وح
بــه نظــرات فــالن دانشــمند اروپایــی 
ــد! ــا بیشــتر اعتقــاد دارن ــدازه ی  همــان ان
نظریــات  اینجاســت کــه آن  جالــب 
کهنــه و منســوخ می شــود و جایــش 
امــا  می آیــد،  جدیــدی  نظریــات 
ــش  ــات ۵۰ ســال پی ــا همــان نظری این ه
بــه عنــوان یــک متــن مقــدس و  را 
یــک دیــن در دســت می گیرنــد! ده  هــا 
ــر« در  ــات »پوپ ــه نظری ــت ک ــال اس س
ــه  ــی کهن ــی و اجتماع ــای سیاس زمینه ه
ــه  ــاب علی ــا کت ــده و ده  ه ــوخ ش و منس
ــا در  ــته اند ام ــا نوش ــات او در اروپ نظری
ــدا شــدند  ــی پی ــر آدم  های ســال  های اخی
ــروع  ــفی، ش ــم فلس ــای فه ــا ادع ــه ب ک
پوپــر!  نظریــات  ترویــج  بــه  کردنــد 
ســال  های متمــادی اســت کــه نظریــات 
دنیــا  اقتصــادی  مراکــز  بــر  حاکــم 
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ــدی  ــای جدی ــده و حرف  ه ــوخ ش منس
بــه بــازار آمــده اســت امــا عــده ای 
طراحــی  می خواهنــد  وقتــی  هنــوز 
نظریــات  آن  بــه  بکننــد،  اقتصــادی 
می کننــد! نــگاه  قدیمــی   کهنــه  

اینهــا دو عیــب دارنــد: یکــی اینکــه 
مقلدنــد، دوم اینکــه از تحــوالت جدید 
بی خبرنــد؛ همــان متــن خارجــی را کــه 
ــل  ــد، مث ــس کرده ان ــا تدری ــرای آنه ب
ــود  ــینه  خ ــدس در س ــاب مق ــک کت ی
ــه جوان هــای  نگــه داشــته اند و امــروز ب
ــفه  ــد فلس ــا مه ــور م ــد. کش ــا می دهن م
بــه  فلســفه  فهــم  بــرای  امــا  اســت، 

دیگــران مراجعــه می کننــد!
خــود  مثــل  فرهنگــی،  تهاجــم 
ــر  ــی س ــدام آرام و ب ــی، اق کار فرهنگ
و صدایــی اســت. یکــی از راه هــای 
تهاجــم فرهنگــی، ایــن بــوده اســت 
ــن را از  ــان مؤم ــد جوان ــعی کنن ــه س ک
ــه ایمــان، کــه  ــه  ب پایبندی  هــای متعصبان
همــان عواملــی اســت کــه یــک تمــدن 
را نگــه مــی دارد، منصــرف کننــد. همان 
ــای  ــس، در قرن  ه کاری را کــه در اندل
را  جوانــان  یعنــی  کردنــد.  گذشــته 
شــهوت رانی  و  فســاد  بــه  عالــم،  در 
و میگســاری و ایــن چیزهــا مشــغول 
کردنــد. ایــن کار، حــاال هــم انجــام 
ــه ام، عــده ای  ــرد. مــن بارهــا گفت می گی
و  می کننــد  نــگاه  خیابــان  در  وقتــی 
حجابشــان  کــه  می بیننــد  را  زنانــی 
قــدری ناجــور اســت، دلشــان خــون 
ــت.  ــدی اس ــن کار ب ــه؛ ای ــود. بل می ش
ــت. کار  ــن نیس ــی، ای ــد اصل ــا کار ب ام
در  شــما  کــه  اســت  آن  اصلــی  بــد 
کســی  نمی بینیــد!  خیابــان  و  کوچــه 
ــی؟  ــه کار می کن ــت: چ ــی گف ــه کس ب
گفــت: دهــل می زنــم. گفــت: چــرا 
ــت:  ــد؟ گف ــت در نمی آی ــدای دهل ص
ــد!  ــن در می آی ــل م ــدای ده ــردا ص ف
صــدای فروریختــن ایمــان و اعتقــاد 
ــی و زیرزیرکــی  ناشــی از تهاجــم پنهان
ــر  ــت و عناص ــما مل ــر ش ــمن - اگ دش
خــدای   - نباشــید  بیــدار  فرهنگــی 
در  وقتــی  آن  صــدای  نخواســته، 
 می آیــد کــه دیگــر قابــل عــالج نیســت!

عــده ای خیــال کرده انــد کــه وقتــی 
ــه  ــرب حمل ــی غ ــم فرهنگ ــه تهاج ــا ب م
ــت  ــن اس ــئله مان ای ــط مس ــم، فق می کنی
کــه یــک نفــر در خیابــان حجابــش 
اســت.  نکــرده  رعایــت  درســت  را 
ــت  ــان را رعای ــداهلل حجابش ــردم بحم م
مســئله   قلیــل.  افــرادی  اال  می کننــد؛ 
اســت.  فرعــی  ایــن،  نیســت.  اینهــا 
اســت کــه داخــل  اصــل قضیــه آن 
جوانــان  مجامــع  از  و  خانه هاســت 
ــا  ــمنان آنج ــرد و دش ــمه می گی سرچش
کار می کننــد. آن کــه آشــکار نیســت، 
آن کــه پنهــان اســت، خطــر آنجاســت. 
ــد،  ــا شــهوات را دور انداختن ــان م جوان
انداختنــد؛  دور  را  لــذت  و  راحتــی 
رفتنــد در میــدان مبــارزه و توانســتند 
دشــمن را بــه زانــو درآورنــد. حــال 
را  انتقامــش  مــا  جوانــان  از  دشــمن 
می گیــرد. انتقامــش چیســت؟ انتقــام 
ــا را  ــان م ــن اســت کــه جوان دشــمن ای
ــذات و شــهوات ســرگرم کنــد.  ــه ل  ب
»تهاجــم فرهنگی«، بــا »تبــادل فرهنگی« 
ــی الزم  ــادل فرهنگ ــت. تب ــاوت اس متف
نیســت  بی نیــاز  ملتــی  هیــچ  اســت. 
از  زمینه هــا،  همــه   در  کــه  ایــن  از 
ــی، از  ــائل فرهنگ ــه  مس ــه: در زمین جمل
ــا در  ــوزد. ملت  ه ــر بیام ــای دیگ ملت  ه
رفــت و آمدهایشــان، آداب زندگی را، 
خلقیــات را، علــم را، لباس پوشــیدن را، 
آداب معاشــرت را، زبــان را، معــارف را 
ــد.  ــرا گرفته ان ــر ف ــن را از یکدیگ و دی
ــا  ــا ب ــای ملت  ه ــن تبادل ه ــن، مهمتری ای
هــم بــوده اســت؛ حتــی مهمتــر از تبــادل 
ــاده  ــاق افت ــیار اتف ــادی و کاال. بس اقتص
ــه  ــی، ب ــادل فرهنگ ــن تب ــه ای ــت ک اس
ــده  ــور انجامی ــک کش ــب ی ــر مذه تغیی
ــال در شــرق آســیا، بیشــترین  اســت! مث
عاملــی کــه اســالم را بــه ایــن کشــورها 
- از جملــه بــه کشــور اندونــزی، بــه 
کشــور مالــزی و حتــی بــه قســمت  های 
ــرد، دعــوت  مهمــی از شــبه قــاره - ب
آمــد  و  رفــت  بلکــه  نبــود،  مبلغــان 
ــت  ــود مل ــود.  خ ــران ب ــت ای ــاد مل آح
مــا هــم، در طــول زمــان، خیلــی چیزهــا 
ــت و  ــه اس ــر آموخت ــای دیگ از ملت  ه

ایــن، یــک رونــد ضــروری بــرای تــر و 
تــازه مانــدن معــارف و حیــات فرهنگی 
ــادل  ــن، تب ــت. ای ــم اس ــر عال در سرتاس

ــت.  ــوب اس ــت و خ ــی اس فرهنگ
تهاجــم فرهنگــی ایــن اســت 
ــا  ــی ی ــه - سیاس ــک مجموع ــه ی ک
ــی  ــد سیاس ــرای مقاص ــادی - ب اقتص
خــود و بــرای اســیر کــردن یــک 
فرهنگــی  بنیان  هــای  بــه  ملــت، 
چنیــن  می بــرد.  هجــوم  ملــت  آن 
مجموعــه ای هــم چیزهای تــازه ای را 
وارد آن کشــور و آن ملــت می کنــد 
امــا بــه زور؛ امــا بــه قصــد جایگزیــن 
کــردن آن هــا بــا فرهنــگ و باورهای 
ــت.  ــم اس ــمش تهاج ــن، اس ــی. ای مل
ــارور  ــادل فرهنگــی، هــدف، ب در تب
کامــل  و  ملــی  فرهنــگ  کــردن 
کــردن آن اســت. امــا در تهاجــم 
فرهنگــی، هــدف، ریشــه کن کــردن 
فرهنــگ ملــی و از بیــن بــردن آن 
اســت. در تبــادل فرهنگــی، آن ملتــی 
چیــزی  دیگــر  ملت  هــای  از  کــه 
چیزهــای  می شــود  می گیــرد، 
و  خــوب  و  دلنشــین  و  مطبــوع 
مــورد عالقــه را می گیــرد. فــرض 
ــم  ــا تعلی ــش را از آنه ــد، دان بفرمایی
ملــت  کنیــد،  فــرض  می گیــرد. 
ــد  ــی رود و می بین ــا م ــه اروپ ــران ب ای
آن هــا مردمــی اهــل سخت کوشــی و 
خطــر کردننــد. اگــر ایــن را از آن هــا 
ــت.  ــوب اس ــی خ ــرد، خیل ــاد بگی ی
بــه اقصــای شــرق آســیا مــی رود 

مردمــی  آن هــا  کــه  می بینــد  و 
وجــدان  دارای  هســتند 

ــه کار،  ــد ب کار، عالقه من
مشــتاق کار. اگــر ایــن 
را از آن هــا یــاد بگیــرد، 
خیلــی خــوب اســت. 

بــه فــالن کشــور 
ــی رود و  م
می بینــد 

م  د مــر
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دارای  وقت شــناس،  کشــور،  آن 
محبــت،  دارای  انضبــاط،  و  نظــم 
حــس  و  ادب  حــس  دارای 
بگیــرد،  یــاد  اگــر  احترامنــد. 
اســت. خوبــی  چیزهــای   این هــا 

در تبــادل فرهنگــی، قضیــه چنیــن 
ــود  ــده، می ش ــت فراگیرن ــت: مل اس
نقــاط درســت و چیزهایــی را کــه 
فرهنــگ او را کامــل می کنــد، از 
ــت  ــرد. درس ــم می گی ــران تعلی دیگ
ــت و  ــف اس ــه ضعی ــانی ک ــل انس مث
دنبــال غــذای مناســبی می گــردد. 
دوا و غــذای مناســب را مصــرف 
ــا ســالم شــود و نقصــش  ــد، ت می کن
ــرود. در تهاجــم فرهنگــی،  ــن ب از بی
مــورد  ملــت  بــه  کــه  چیزهایــی 
ــوب  ــای خ ــد چیزه ــم می دهن تهاج
ــت.  ــد اس ــای ب ــه چیزه ــت، بلک نیس
ــی  ــا، وقت ــد اروپایی ه ــرض بفرمایی ف
ــا  ــور م ــی را در کش ــم فرهنگ تهاج
روحیــه   نیامدنــد  کردنــد،  شــروع 
روحیــه   را،  وقت شناسی شــان 
شــجاعت و خطــر کــردن در مســائل 
را، یــا تجســس و کنجــکاوی علمــی 
را در ملــت مــا منتشــر کننــد و بــا 
ــد  ــعی کنن ــات، س ــات و تحقیق تبلیغ
ــدان  ــی دارای وج ــران، ملت ــت ای مل

یــا  ن کاری  ا جــد و
. علمــی  د شــو

یــن  ا

نمی کننــد! کــه  را   کارهــا 
را  جنســی  الابالی گــری  مســئله     
وارد کشــور مــا می کردنــد. ملــت 
ــی  ــال، ملت ــزاران س ــول ه ــا، در ط م
ــی  ــی؛ یعن ــاالت جنس ــود دارای مب ب
ــرد  ــه زن و م ــوط ب ــای مرب رعایت  ه
اســالمی  دوران  تمــام  در  ایــن  و 
بــوده اســت. نــه ایــن کــه کســی 
خطــا و تخلــف نمی کــرده؛ خطــا 
ــا  ــه  دوران  ه ــت. در هم ــه هس همیش
بشــر  افــراد  زمینه هــا،  همــه   در  و 
خطــا می کننــد. خطــا هســت امــا 
خطــا غیــر از ایــن اســت کــه چیــزی 
بشــود عــرف جامعــه! اگــر در تبــادل 
از فرهنــگ  ملتــی کــه  فرهنگــی، 
ــه  ــبیه ب ــرد، تش ــزی می گی ــه چی بیگان
آدمــی شــود کــه در کوچــه و بــازار، 
ــه  ــرد ک ــب می خ ــذا و دوای مناس غ
مصــرف کنــد؛ در تهاجــم فرهنگــی، 
ملتــی را کــه تحــت تهاجــم قــرار 
گرفتــه اســت، بایــد بــه بیمــاری کــه 
ــد  ــودش کاری نمی توان ــاده و خ افت
وقــت  آن  کنیــم.  تشــبیه  بکنــد، 
تزریــق  او  بــه  آمپولــی  دشــمن، 
می کنــد و معلــوم اســت آمپولــی 
ــد، چیســت!  ــق کن کــه دشــمن تزری
و  دارو  آن  بــا  دارد  فــرق  ایــن، 
درمانــی کــه خــود شــما برویــد و آن 
را بــا میــل انتخــاب و وارد بدنتــان 
 کنیــد. ایــن، تهاجــم فرهنگــی اســت.
ــه  ــى ب ــادل فرهنگ ــس، تب پ
ــم  ــا تهاج ــت؛ ام ــاب ماس انتخ
فرهنگــى بــه انتخــاب دشــمن 
انجــام  فرهنگــی  تبــادل  اســت. 
ــی  ــویم، یعن ــل ش ــا کام ــم ت می دهی
فرهنــگ خــودی را کامــل کنیــم. اما 
تهاجــم فرهنگــی انجــام می گیــرد تــا 
فرهنــگ خــودی را ریشــه کن کنــد. 
از مــا ســوال می شــود کــه »شــما 
ــران  ــات ای ــی مطبوع ــع کنون از وض
ــر  ــن اگ ــه؟« م ــا ن ــتید ی ــی هس راض

ــی  ــه  خصوص ــن جلس ــم در ای بخواه
و خودمانــی بــه شــما مطلبــی عــرض 
ــه؛  ــه »ن ــت ک ــن اس ــم ای ــم، جواب کن
راضــی نیســتم.« چــرا؟ چــون کیفیت 
بــا  متناســب  کشــور،  مطبوعــات 
تاریــخ مطبوعــات در ایــن کشــور 
نیســت. مــا دربــاره  هــر پدیــده ای 
کــه ســخن می گوییــم و قضــاوت 
آن  تاریــخ  بــه  بایــد  می کنیــم، 
پدیــده نــگاه کنیــم. یــک وقــت 
پدیــده ای اســت کــه اگرچــه در دنیــا 
ــازه وارد  ــا ت ــادی دارد ام ــوابق زی س
ــن ســرزمین شــده اســت. خــوب،  ای
نمی شــود زیــاد انتظــار داشــت. یــک 
وقــت پدیــده ای اســت کــه ضعیــف 
ــای  ــیله  آدم  ه ــه وس ــا ب ــده ی وارد ش
ــده اســت؛ نمی شــود  ــق وارد ش ناالی
خیلــی توقــع داشــت. امــا یــک وقــت 
ــادی  ــده ای اســت کــه ســابقه  زی پدی
دارد و خــوب هــم وارد شــده اســت، 
کــه مطبوعــات از ایــن قبیــل اســت. 
البتــه مطبوعــات، وارداتــی اســت؛ 
مثبــت  بخش  هــای  جــزء  یعنــی 
فرهنــگ غــرب اســت کــه مــا از 
مــن  وقــت  یــک  گرفتیــم.  آنهــا 
ــه   ــی« - نقط ــی فرهنگ ــاره  »تعاط درب
ــث  ــی« - بح ــم فرهنگ ــل »تهاج مقاب
ــی کــردم کــه از مصادیقــش،  مفصل

ــت.  ــات اس ــن مطبوع ــی همی یک

منبع:
 پیام بــه حجاج بیــت اهلل الحــرام 1377/12/28  
تنفیــذ  مراســم  از  پــس  بیانــات   
آقــای  جمهــوری  ریاســت  حکــم 
 1380/05/11 خاتمــى  محمــد   ســید 
شــهدا  خانواده هــای  دیــدار  در  بیانــات   
 1388/02/22 کردســتان  ایثارگــران   و 

اســاتید،  جوانــان،  دیــدار  در  بیانــات 
دانشــگاه های  دانشــجویان  و  معلمــان 
 1383/04/17 همــدان   اســتان 
و  کارگــران  دیــدار  در  بیانــات   
»روز  مناســبت  بــه  کشــور،  فرهنگیــان 
 1372/02/15 معلــم«  »روز  و   کارگــر« 
معاونیــن  وزیــر،  دیــدار  در  بیانــات   
و  آمــوزش  مناطــق  رؤســای  و 
 1371/05/21 کشــور  سراســر   پــرورش 
مســئوالن  و  مدیــران  دیــدار  در  بیانــات   

1375/02/13 کشــور  مطبوعــات 
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جرائم سازمان یافته
خطرنــاک تریــن جرایمــی کــه به ســــبب ویژگــی های 
خــاص خــود امنیــت اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی سیاســــی 
جامعــه را بــا تهدیــد مواجــه مــی ســــازد، جرائــم ســــازمان 
ــن آوری  ــم و ف ــا پیشــرفت عل ــان ب ــه اســــت کــه همزم یافت
در عرصــه جهانــی ، مظاهــر آن بــا اشــکال نویــن خودنمایــی 
کــرده و بــه ســبب پیچیدگی ســــاختار گــروه هــای مجرمانه، 
شــبکه ســــازی ســازمان هــای جهانــی و هــم دســــتان آنهــا، 
در فعالیــت هــای مشــــترک در سراســــر جهــان ، پدیــده ای 
ــر اقتصــاد، سیاســت،  جدیــد اســت کــه تأثیــرات شــگرفی ب
ــی  ــی م ــن الملل ــی و بی ــع مل ــت کل جوام ــت و در نهای امنی
گــذارد. مشــــخص کــردن محــدوده جرائــم ســــازمان یافتــه 
ــر  ــان و زی ــت پنه ــت ماهی ــه عل ــای آن ب ــت ه ــواع فعالی و ان
ــط  ــب توس ــت و اغل ــانی نیســ ــودن آن کار آســ ــی ب زمین
ــه دارای  ــود ک ــی ش ــام م ــی انج ــازمان های ــا و س ــروه ه گ
تشــکیالت و بنیــه قــوی مالــی هســتند. بــه طــوری کــه دارایی 
تعــدادی از ایــن ســــازمان هــا چندیــن برابــر بودجــه برخــی 
کشورهاســــت و تأثیــر شــگرفی نیــز بــر اقتصاد، سیاســــت و 
فرهنــگ جوامــع مــی گــذارد. بایــد گفــت کــه هــدف آنهــا 
دســــتیابی بــه قــدرت سیاســی نیســت؛ بلکــه کســــب درآمد 
و اقتــدار مالــی از ایــن راه اســــت.   تعریــف هــای زیــادی از 
جــرم ســازمان یافتــه ارایــه شــده اســت کــه بــا وجــود تفــاوت 
هایــی کــه دارنــد از حیــث مفهــوم مشــترک هســتند. میتــوان 
گفــت کــه جــرم ســازمان یافتــه عبــارت اســت از: »فعالیــت 
مجرمانــه مســتمری کــه بــا هماهنگــی صــورت مــی گیــرد« و 
یــا »یــک ســری معامــالت غیــر قانونــی کــه توســط مجرمــان 
متعــدد بــرای یــک دوره مســتمر صــورت مــی گیــرد و هدف 
از ایــن معامــالت کســب امتیــازات اقتصــادی و قــدرت 

ــه  ــاد ادام ــرس و فس ــاد ت ــا ایج ــاً ب ــه غالب ــت ک ــی اس سیاس
حیــات مــی دهــد «. در واقــع، جــرم ســازمان یافتــه عبــارت از 
فعالیــت هــای غیــر قانونــی و هماهنــگ گروهــی منســجم از 
ــا تبانــی باهــم جهــت تحصیــل منافــع  اشــخاص اســت کــه ب
مــادی و قــدرت، بــه ارتــکاب مســتمر مجرمانــه مــی پردازنــد 
و بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود از هــر نــوع ابــزار مجرمانــه 

نیــز اســتفاده مــی کننــد.
میتــوان گفــت کــه اجتمــاع بیــش از دو نفــر نقطــه  
می دهــد،  تشــکیل  را  بزهــکار  ســازمان  یــک  بنیادیــن 
ــر  ــای دیگ ــازمان ه ــای س ــه از ویژگی ه ــر اینک ــروط ب مش
نوعــی  دارای  بزهــکار  ســازمان های  باشــند.  برخــوردار 
ــا ســاختار هرمــی شــکل هســتند.  ســاختار ســازمانی و عمدت
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــت و ب ــی نیس ــا مقطع ــای آنه فعالیت ه
ــت  ــد و مدیری ــی باش ــزی م ــدرت مرک ــه دارد. دارای ق ادام
ــال  ــا ی آن اعم ــازمان و اعض ــر کل س ــجمی ب ــد و منس واح
میشــود. دارای  ســاختار هرمــی شــکل از هســته قــدرت 
بــه ســمت پاییــن مــی باشــد. حفــظ و تــداوم ســاختار 
ســازمانی مســتلزم وجــود نوعــی قواعــد الــزام  آور اســت کــه 
ــن  ــند و در ای ــت آن می باش ــه رعای ــر ب ــاء ناگزی ــه  اعض هم
ــاء  ــان اعض ــژه می ــیم کار وی ــک تقس ــکار ی ــازمانهای بزه س

وجــود دارد. 

در ایــن ماهنامــه تــالش بــر ایــن اســت تــا شــما عزیــزان 
را بــا جنبــه هــای مختلــف جرائــم ســازمان یافتــه آشــنا 
ســازیم، باشــد کــه بــا افزایــش آگاهــی عمومــی کمتــر 
ــه دام افتــادن و تباهــی عزیزانمــان توســط باندهــای  شــاهد ب

ــیم. ــوف باش مخ
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 ســازمان عفــو بین الملــل عنــوان کــرده اســت کــه حمــالت هوایــی 
ــدن  ــته ش ــبب کش ــتان س ــری عربس ــه رهب ــی ب ــات نظام ــک عملی ــی ی ط
ــان تعــداد دیگــری از کــودکان دیگــر شــده  یــک بچــه 1۲ روزه، در می
اســت. فعــاالن حقــوق بشــر خواســتار توقــف فــروش بمب بــه عربســتان از 
ســوی بریتانیــا شــده اند، پــس از آنکــه جنایــات جنگــی در یمــن توســط 
ــه  ــدادی مدرس ــات تع ــن جنای ــن در ای ــد. همچنی ــاهده ش ــتان مش عربس
ــط  ــالح ها توس ــن س ــه ای ــر از اینک ــوق بش ــاالن حق ــدند. فع ــب ش تخری
ــده اند، در  ــاخته  ش ــان س ــالح در جه ــرکت ها س ــن ش ــی از بزرگتری یک

هراســند. 
در  جدیــد  شــواهد  مــورد  در  بریتانیــا  وزرای  از  می خواهــد 
محکومیــت جنایــات جنگــی ســؤال کنــد. ســخنگوی توســعه بین المللــی 

ــدی«  ــک گری ــتان، »پاتری در انگلس
ــلحه ای  ــارت اس ــان تج ــت: پیم گف
می کنــد،  امضــاء  انگلســتان  کــه 
بایســتی روشــن باشــد و طــی آن 
می شــود؛  فروختــه  کــه  ســالحی 
ــرده  ــکار ب ــان ب ــه غیرنظامی ــد علی نبای
کارخانــه  گذشــته  ســال  شــود. 
ــده  ــد کنن ــون« تولی ــس ریت »گلنراتی
شــونده  هدایــت  سیســتم های 
ــمند   ــای هوش ــرای بمب ه ــزری ب لی
ــه  ــد ک ــالم کردن Paveway IV، اع
ــود را  ــی خ ــرارداد بین الملل ــن ق اولی
ــه  ــه ب ــرای موشــک در یــک معامل ب
ارزش 13۰ میلیــون یــورو امضــاء 
کرده انــد. ادعــا شــده اســت کــه 
 ،Paveway IV موشــک  بریتانیــا 
را بــه عربســتان ســعودی فروختــه 
ــگ  ــتان آن را در جن ــت و عربس اس
ــکار  ــا ب ــه حوثی ه ــی یمــن علی داخل

ــه کشــته شــدن بیــش از ۲1۰۰ غیرنظامــی کــه  ــرده اســت کــه منجــر ب ب
بیــش از 4۰۰ نفــر آن کــودک بودنــد؛ شــده اســت. 

عفــو بیــن الملــل اعــالم کــرد کــه طــی حمــالت هوایــی مــاه مــی 
ــه ۵9 کــودک و ۲۲ زن در  ــا جــوالی، حــدود 1۰۰ غیرنظامــی از جمل ت
صنعــا کشــته  شــده اند کــه یــک کــودک کمتــر از دو هفتــه ســن داشــت. 
ــدف  ــورد ه ــکونی م ــای مس ــی، خانه ه ــه هوای ــار حمل ــل در چه حداق
قــرار گرفتنــد؛ کــه ایــن امــر نشــان می دهــد کــه ایــن حمــالت عمــدی 
بــوده انــد. گزارشــی دیگــر عنــوان می کنــد کــه طــی حملــه هوایــی 13 
ژوئــن، هشــت کــودک و دو زن از اعضــای یــک خانــواده کشــته شــدند. 
ــود  ــان کشــته ها ب »عبــداهلل احمــد یحیــی آل ســایلمی«، یک ســاله، در می

کــه جســد تکــه پــاره شــده وی پیــدا شــد. 
یــک ســخنگوی دولــت بریتانیــا گفــت: »مــا نگرانــی خــود را مطرح 

کردیــم و اطمینــان جهــت رعایــت حقــوق بشــر را دریافــت کرده ایــم.«

فــروش بمــب 
بــه عربســتان 

ســعودی را 
متوقــف ســازید: 

موشــک های 
ســاخت 

ــل  ــس عام انگلی
مــرگ و میــر 

ــن ــودكان در یم ك
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ــر  ــه غی ــی ک ــدر-در حال ــواد مخ ــاق م ــفانه قاچ متأس
ــت تجــاری بســیار ســودآوری اســت.  ــی اســت- فعالی قانون
شــناخت ایــن بــازار بطــور واقعبینانــه، بــه یــک نگــرش همــه 
جانبــه نیــاز دارد. بازارهــای قاچــاق مــواد مخــدر، چالشــهای 
ــواد  ــرم و م ــر ج ــاس دفت ــر اس ــتند. ب ــی هس ــادی بزرگ اقتص
مخــدر ســازمان ملــل متحــد، 7۰ درصــد از ســود غیرقانونــی 
قاچــاق مــواد مخــدر بــر روی سیســتم مالــی متمرکــز اســت و 
بــه اقتصــاد قانونــی مــا نفــوذ پیــدا میکنــد، لــذا مــا بایــد بهتــر 

بتوانیــم ایــن تاثیــر را در جوامــع مختلــف شناســایی کنیــم.
    بــازار مــواد مخــدر یــک محیــط پیچیــده اســت؛ امــا 
ــم  ــف تقاضــا را بشناســیم، نمیتوانی ــواع مختل ــم ان اگــر نتوانی
ــم.  ــدا کنی ــل پی ــواد مخــدر شــناخت کام ــر روی عرضــه م ب
الگــوی اســتفاده از مــواد مخــدر در حــال تغییــر اســت. مــواد 
ــل  ــد و در مقاب ــدا کردهان ــازار راه پی ــه ب ــدی ب ــدر جدی مخ
مصرفکننــدگان مــواد مخــدر نیــز بنــدرت خــود را محــدود 
بــه مصــرف مــاده خاصــی میکننــد. بــه همــان انــدازه، 
ــواد مخــدر ایجــاد  ــای م ــی کــه بازاره ــه جــرم و جنایت زمین
میکننــد؛ تنهــا میتوانــد در ابعــاد گســترده تــری در عملیاتهــای 
گروههــای  جرایــم ســازمان یافتــه بــه درســتی درک شــوند.

ــی  ــرایط فعل ــه ش ــد ک ــن باورن ــر ای ــگران ب     پژوهش
زمانــی مناســبی بــرای ابتــکار عمــل اســت. بنظــر میرســد کــه 
مســئله مــواد مخــدر در جهــان دارد، وارد مرحلــه جدیــدی 
میشــود. مــواد و الگوهایــی کــه بــرای تغذیــه بازارهــای مــواد 
مخــدر در حداقــل ســی ســال گذشــته اســتفاده میشــدهاند، 
ــواد  ــری از م ــترده ت ــف گس ــرای طی ــز ب ــر نی ــال حاض در ح
جدیدتــر بــکار بــرده میشــوند. بــه نظــر میرســد کــه بازارهــای 
مــواد مخــدر بطــور فزاینــده ای فعــال شــدهاند و واکنشــهایی 

ابتــکاری و ســریع بــه چالشهایشــان نشــان میدهنــد. 
     در حــال حاضــر، قاچاقچیــان شــروع بــه شــکلدهی 
انــواع جدیــدی از مــواد مخــدر و همچنیــن انــواع جدیدی از 
بــازار مــواد مخــدر هســتند. وظیفــه پژوهشــگران ایــن حــوزه 
در اینجــا ایجــاد بحثــی بــا پاســخهای تنظیمبنــدی شــده اســت 
بــه نحــوی کــه بــه تصویــب قانــون منجــر شــود، تــا اطمینــان 
حاصــل گــردد کــه بــرای مبــارزه بــا مشــکل مــواد مخــدر در 

یــک راه جامــع و متــوازن حرکــت صــورت گیــرد.
ــالش در راســتای ایجــاد  ــا ت ــن راهه      یکــی از بهتری
ــادی«  ــهروندان ع ــت و ش ــان دول ــتکاری می ــگ درس »فرهن
اســت. ســازمانهای جامعــه مدنــی میتواننــد بعنــوان ناظــر 
خدمــت کننــد و تــالش نماینــد تــا ایــن فرهنــگ جــا بیفتــد 
ــازمانهای  ــد. س ــود آورن ــه بوج ــت را در جامع ــر مثب و تغیی
ــد؛  ــد و طــرح ریــزی شــده ان ــی  ابتــکاری جدی جامعــه مدن
بــه نحــوی کــه یــک پــل ارتباطــی )ســازمانهای غیــر دولتــی( 
بیــن دولــت و جامعــه مدنــی در تدویــن سیاســت هــای 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر و فســاد میباشــند. دفتــر جــرم و مــواد 
مخــدر ســازمان ملــل در ســال ۲۰1۰ میــالدی، فعالیــت ایــن 
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ــرد.  ــی ک ــت ارزیاب ــه مثب ــک تجرب ــازمانها را ی س
    »جلوگیــری از پولشــویی«، نیــز یکــی از موضوعــات 
مهمــی اســت کــه در مبــارزه با فســاد اهمیــت دارد. پولشــویی 
گروههــای ســازمان یافتــه جــرم و جنایــت را  قــادر میســازد 
تــا ریشــههای ثــروت غیرقانونــی خــود را پنهــان ســازند و رد 
ــای  ــد. شــبکه ه ــاک کنن ــی خــود را پ ــر قانون فعالیتهــای غی
تروریســتی از پولشــویی بــرای تأمیــن منابــع مالــی تروریســتی 
ــرم و  ــخیص ج ــتا تش ــن راس ــد. در ای ــتفاده میکنن ــود اس خ
مصــادره درآمــد حاصــل از جــرم و جنایــت و فســاد میتوانــد، 
مانــع تأمیــن مالــی تروریســم شــود. در همیــن راســتا پیشــنهاد 
شــده اســت تــا دادگاههــای تخصصــی بــرای رســیدگی بــه 
جرائــم پولشــویی تأســیس شــوند و کارشناســان متخصصــی 

بــرای اجــرای قانــون تربیــت گردنــد.  
ــی از  ــده«، یک ــرقت ش ــی س ــی دارای ــکار بازیاب      »ابت
راهکارهــای ابتــکاری پیشــنهاد شــده اســت کــه در آن هیــچ 
ــود  ــه وج ــرقت رفت ــه س ــای ب ــرای داراییه ــی ب ــگاه امن پناه
ــترکی  ــکار مش ــده، ابت ــرقت ش ــی س ــی دارای ــدارد. بازیاب ن
ــت  ــی جه ــاد مال ــر فس ــورهای درگی ــه کش ــک ب ــرای کم ب
ــن  ــت. از ای ــه اس ــرقت رفت ــه س ــول ب ــی پ ــخیص و بازیاب تش
ــی  ــا فســاد در ســطح جهان ــه ب ــرای مقابل ــکاری ب راهــکار ابت
ــرح  ــن ط ــالدی، ای ــال ۲۰1۰ می ــت. در س ــده اس ــتفاده ش اس
توســعه یافــت و مبنــای کار خــود را افزایــش ســطح آگاهــی 
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در مــورد بازیافــت داراییهــا در کشــورهای در حــال توســعه 
و حمایــت از اصالحــات در مراکــز مالــی بــرای از بیــن بردن 

ــرار داد.  ــول هــا کثیــف ق ــرای پ پناهگاههــای امــن ب
ــد  ــم دیگــر »بهداشــت« اســت کــه بای      موضــوع مه
آن را در مرکــز سیاســت مــواد مخــدر قــرار داد. مــواد 
مخــدر غیــر قانونــی بهداشــت عمومــی را در سرتاســر جهــان 
تهدیــد میکننــد. بطــوری کــه آســیبهای ســنگینی بــه اســتفاده 
کننــدگان مــواد مخــدر و خانــواده هــای آنهــا تحمیــل 
ــرده و از آن  ــر ک ــز درگی ــه را نی ــی جامع ــه نوع ــد و ب میکنن
آســیبها رنــج میبرنــد. مســئله بهداشــت اغلــب از نزدیــک بــا 
جرائــم ســازمان یافتــه، تولیــدات غیرقانونــی مــواد مخــدر و 
ــد مــی  آســیبهایی کــه قاچــاق مــواد مخــدر جامعــه را تهدی

ــاط اســت.  ــد، در ارتب کن
ــی  ــواد مخــدر یکــی از خطــرات اصل      اســتفاده از م
ــورهای  ــان کش ــان و در می ــطح جه ــالمت در س ــد س تهدی
ــدر در  ــواد مخ ــدگان م ــرف کنن ــت. مص ــه اس ــعه یافت توس
معــرض خطــر امــراض عفونــی ماننــد: »ایــدز«، »هپاتیــت« و 
»ســل« قــرار میگیرنــد کــه تهدیــدی بــرای ســالمت عمومــی 
ــن(  ــواد مخدر)معتادی ــه م ــته ب ــراد وابس ــتند. اف ــه هس جامع

ــد.  ــرار گیرن ــان ق ــد تحــت درم میتوانن
ــر  ــاد« یکــی از ناهنجــاری اســت کــه گریبانگی     »اعتی
اکثــر جوامــع شــده و تعــداد بســیاری را گرفتــار کرده اســت. 

ــاری«  ــوان »بیم ــه عن ــر ب ــای اخی ــاری در دههه ــن ناهنج ای
ــی  ــه ای ــت. در جامع ــده اس ــده ش ــار« نامی ــاد »بیم ــرد معت و ف
کــه گســتره اســتفاده از مــواد مخــدر در آن زیــاد تــر باشــد، 
ــالل و  ــار اخت ــتر دچ ــریع آن، بیش ــری س ــر همهگی ــه خاط ب
ــود را  ــد خ ــاد نمیتوانن ــراد معت ــه اف ــود، چراک ــی میش بینظم
ــان  ــر تعدادش ــس اگ ــد؛ پ ــق بدهن ــه تطبی ــرایط جامع ــا ش ب
ــر جامعــه غلبــه میکنــد و  ــد، تاثیــر منفــی آنهــا ب افزایــش یاب
ــی  ــا هنجاریهای ــی و ن ــه ســوی بزهــکاری، بیاخالق ــرا را ب آن
ــد هــای منفــی«  ــکاری«، »فســاد« و »پیام ــر«، »بی ــل: »فق از قبی

ــد. ــوق میده س
ــه مــواد مخــدر را میتــوان درمــان کــرد      »معتادیــن« ب
ــه  ــوان ب ــش داد. میت ــوان کاه ــدر را میت ــواد مخ ــاق م و قاچ
مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر کمــک کــرد، اعتیــاد آنهــا 
قابــل درمــان اســت و ایــن افــراد میتواننــد بهبــود یابنــد. 
ــن  ــدر در رده مجرمی ــواد مخ ــدگان م ــرار دادن مصرفکنن ق
ــری  ــک موث ــدر کم ــواد مخ ــل م ــل معض ــه ح ــد ب نمیتوان
بکنــد. در همیــن راســتا دفتــر جــرم و مــواد مخــدر ســازمان 
ــان  ــرای درم ــت را ب ــتم بهداش ــازی سیس ــه س ــل، یکپارچ مل
ــه  ــه برنام ــد ک ــان یاب ــا اطمین ــد ت ــه میکن ــدر توصی ــواد مخ م
درمــان، مراقبــت و توانبخشــی در دســترس همــه متقاضیــان 
باشــد. ســرمایه گــذاری در پیشــگیری و درمــان، هزینــه هــای 
مراقبــت بهداشــتی را کاهــش داده و بــا افزایــش امنیــت 

ــود.  ــی میش ــجام اجتماع ــه انس ــر ب ــی منج اجتماع
     در کنــار ایــن اســتراتژیها توســعه نیــز بعنــوان 
ــازار  ــه ب راهــکاری در جهــت کاهــش عرضــه موادمخــدر ب
ــا وضعیــت  ــق ب ــه شــده اســت. جایگزینهــا معمــوال مطاب ارائ
ــش  ــدف کاه ــا ه ــاورزان ب ــوق کش ــردم و حق ــتی م معیش
میشــوند.  انتخــاب  غذایــی«  امنیــت  »افزایــش  و  »فقــر« 
ســازمان ملــل حمایتهــای مالــی و فنــی از برنامههــای توســعه 
جایگزیــن بعمــل میــآورد و بــه توســعه روســتایی نیــز توجــه 
دارد، چیــزی کــه بــه حقــوق بشــر و امنیــت غذایــی احتــرام 
میگــذارد. تــالش بــر ایــن اســت کــه بــرای کشــاورزان 
ــر  ــی در نظ ــردم بوم ــت م ــا معیش ــب ب ــی مناس جایگزینهای
گرفتــه شــود، کــه پایــدار و ســودآور باشــند. در ایــن راســتا 
ــا ســطح  ــر توســعه سیاســی و کاهــش فقــر اســت ت ــد ب تاکی
تولیــد مــواد مخــدر کنتــرل شــود. یکپارچهســازی اقتصــادی 
و اجتماعــی افــراد آســیب پذیــر و بــه حاشــیه رانــده شــده که 
درگیــر کشــت مــواد مخــدر هســتند، اهمیــت پیــدا میکنــد. به 
طــور عمومــی، اســتراتژیهای کاهــش مــواد مخــدر بصــورت 
منطقــه ای بــرای افــرادی کــه بــه جنبــه هــای اجتماعــی 

ــل توجــه اســت.  ــد، قاب ــی دهن ــت م اهمی

منابع:
ــد  ــل متح ــازمان مل ــدر س ــواد مخ ــرم و م ــر ج ــى دفت ــزارش جهان گ

.2010  ،)UNODC(

گزارش اتحادیه اروپا بر روی بازارهای مواد مخدر، 2013.
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طبــق گزارشــی از ســوی صنــدوق کــودکان ملــل 
متحــد ) یونیســف(، ســال ۲۰14 میــالدی؛ پردردتریــن و 
خشــونت بارتریــن ســال بــرای کــودکان جهــان نامیــده شــد. 
متاســفانه، در ایــن ســال میلیون هــا کــودک در سراســر 

ــد.  ــه کردن ــونت را تجرب ــان خش جه
ــا در واقــع همــان  اعمــال خشــونت علیــه کــودکان و ی
کــودک آزاری چیســت؟ کــودک آزاری شــامل رفتارهایی 
اســت کــه توســط افــراد دیگــر، خصوصا بزرگســاالن نســبت 
بــه کــودکان انجــام می گیــرد و بــه نوعــی بــه ســالمت 
جســمی و روانــی آنــان آســیب می-رســاند. سوء اســتفاده از 
کــودکان یعنــی اســتفاده از آنــان در ارتبــاط بــا مــواد مخــدر، 
واداشــتن آنهــا بــه کارهــای دشــوار و ســوء اســتفاده جنســی 

بــه اشــکال مختلــف و..
بایــد بدانیــد کــه کــودکان بعلــت ویژگی هایــی کــه از 
نظــر ســنی دارنــد، بســیار آســیب پذیرند و نیــاز بــه حمایــت 
بــه دالیــل  بزرگســاالن  امــا گاهــی  دارنــد؛  مراقبــت  و 
مختلــف بــه جــای حمایــت و مواظبــت از کــودکان، آنــان را 
مــورد آزار قــرار می دهنــد. کودکانــی کــه مــورد آزار قــرار 
ــن  ــند. ای ــان آن می ترس ــردن و بی ــکایت ک ــد از ش می گیرن
ــتیبانی  ــداوا و پش ــت م ــریعتر تح ــه س ــر چ ــد ه ــودکان بای ک
کــودکان  آزار  هرقــدر  چراکــه  گیرنــد،  قــرار  خــاص 
ــر  ــا کمت ــل در آنه ــود کام ــال بهب ــد، احتم ــر باش ــی ت طوالن

خواهــد شــد.  
از آنجــا کــه دوران کودکــی زمــان رشــد و شــکل 
نــوع کــودک  اســت. هــر  گیــری شــخصیت کــودک 
آزاری در ایــن ســال های حســاس و مهــم، بــه رشــد و 
ســالمت کــودک صدمــات جــدی وارد می کنــد. کــودکان 
ــمی«،  ــم از: »جس ــد اع ــای رش ــه ه ــه جنب ــده در هم آزار دی
ــص  ــکالت و نقای ــا مش ــی« ب ــی« و »اجتماع ــی«، »روان »ذهن
ــد  ــد شــد. بررســی ها نشــان می دهن ــه رو خواهن ــراوان رو ب ف
ــی  ــی کــه در دوران کودکــی قربان کــه بســیاری از کودکان
ــه آزار  ــالی ب ــود در بزرگس ــد، خ ــوده ان ــاری ب آزار و بدرفت
ــودک  ــان ک ــن زی ــن بزرگتری ــد و ای ــه ان ــودکان پرداخت ک
ــرای  ــود. ب ــی ش ــداوم آن م ــبب ت ــون س ــت؛ چ آزاری اس
کاهــش کــودک آزاری اولویــت بــا »پیشــگیری« و »باالبردن 

ــت.  ــه اس ــن زمین ــه« در ای ــی جامع ــطح آگاه س
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   هــر روزه، در هــر کشــور، کودکانــی اعــم از دختــر 
ــه  ــد. »خشــونت علی ــج می برن ــال خشــونت رن و پســر از اعم
ــزان  ــر می ــا ه ــه ب ــک جامع ــات ی ــه طبق ــودکان« در هم ک
رخ  قومــی  خاســتگاه  همچنیــن  و  درآمــد  تحصیــالت، 
ــه  می دهــد. گاه در یــک کشــور قوانیــن ملــی محکمــی علی
کــودک آزاری وجــود نــدارد و گاه کــودک آزاری در 
ــه  ــک جامع ــی ی ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــیوه های فرهنگ ش
ریشــه دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه خشــونت عواقــب بــدی 
بــر ســالمت جســمی و روانــی کــودک بــه جــای می گــذارد، 

ــیده اند.  ــات رس ــه اثب ــیاری ب ــات بس ــی تحقیق ــه ط ک
طبــق آخریــن گــزارش آژانــس کــودکان ســازمان ملل 
متحــد، ۲۰14؛ در سراســر جهــان از هــر 1۰ کــودک دختــر 
یــک نفــر بــه عمــل جنســی وادار شــده اســت و 6 کــودک 
از میــان 1۰ کــودک توســط والدیــن و یــا مراقبانــش مــورد 
ــد. داده هــای  ــرار گرفته ان ــی ق ــه طــور متوال ضــرب و شــتم ب
آوری  جمــع  کشــور   19۰ میــان  از  کــه  گــزارش  ایــن 
ــه  ــری از خشــونت جســمی و روحــی روزان شــده اند، تصوی
ــان  ــه در خیاب ــه می دهــد و ن ــح ارائ ــان صل ــه و در زم در خان

ــا در طــول جنــگ! و ی
ــکای  ــژه در کشــورهای آمری ــل کــودکان بوی ــار قت آم
ــت. در  ــال« باالس ــاال« و »ونزوئ ــالوادور«، »گواتم ــن »الس التی
ــطح  ــودکان در س ــل ک ــز قت ــرقی نی ــزی و ش ــای مرک اروپ
پایین تــری شــایع اســت. دردنــاک اســت کــه بگوییــم، 
ــه کــودکان  »جنــگ« تنهــا ســهم کوچکــی از خشــونت علی
ــده  ــام ش ــات انج ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــود. ب ــامل می ش را ش
همزمــان بــا شــروع درگیری هــا و بحــران در خانــه یــا یــک 

ــد.  ــش می یاب ــودکان افزای ــه ک ــونت علی ــه خش منطق
ــونت های  ــر خش ــه اکث ــد ک ــان می کن ــزارش بی ــن گ ای
اعمال شــده بــر روی کودکان توســط سرپرســتان، همســاالن 
و دوســتان صمیمــی صــورت می گیــرد. در سرتاســر جهــان 
حــدود 6 کــودک از میــان 1۰ نفــر تحــت عناویــن انظباطــی 
ــرض  ــادر، در مع ــدر و  م ــه: پ ــا از جمل ــان آنه ــط مراقب توس
ــه  ــی ب ــه بدن ــد. اشــکال شــدیدتر تنبی ــرار دارن ــی ق ــه بدن تنبی
ــک  ــورت ی ــا ص ــوش ی ــر، گ ــرار دادن س ــدف ق ــکل ه ش
کــودک بــوده اســت کــه بارهــا و بارهــا تکــرار شــده اســت. 
تقریبــا یــک چهــارم دختــران در رده ســنی 1۵ تــا 
ــی  ــا نوع ــک از آنه ــر ی ــه ه ــد ک ــرده ان ــوان ک ــال عن 19 س
ــه کــرده  از خشــونت فیزیکــی را از ســنین 1۵ ســالگی تجرب
انــد. در کشــورهای آفریقایــی ایــن اعمــال خشــونت هفتــاد 
ــن  ــق ای ــت. طب ــه اس ــورت گرفت ــوهر ص ــط ش ــد توس درص
ــی  ــرش اجتماع ــفانه پذی ــه متاس ــد ک ــر می رس ــزارش بنظ گ
ــه  ــود دارد، چراک ــات وج ــن تنبیه ــال ای ــترده ای در قب گس
نیمــی از دختــران رده ســنی 1۵ تــا 19 ســاله بــر اســاس 
ــن عمــل را موجــه  ــای غلــط در بســیاری مــوارد ای باوره

می دانســتند. 

در ایــن میــان کــودکان کار نیــز در معــرض خشــونت و 
آســیب جــدی قــرار دارنــد و شــاید بتــوان گفت بــرای نجات 
ــه کارکــودکان  ــان دادن فــوری ب آنهــا هیــچ راهــی جــز پای
نیســت و در کنــار آن کمک هــای جهانــی بــرای ســاماندهی 
و ایجــاد ســاختارهای آموزشــی مناســب بــرای ایــن کودکان 
اســت. خشــونت علیــه کــودکان در محــل کار یــک چالــش 
جهانــی اســت. بســیاری از کــودکان حیــن کار مــورد ســوء 
ــه می کننــد  ــا خشــونت را تجرب ــد و ی اســتفاده قــرار می گیرن
ــتند.  ــکار هس ــغول ب ــی مش ــای خطرناک ــب در محیط ه و اغل
شــاید یکــی از راه هایــی کــه بتــوان بــا آن بــه کار کــودکان 
ــطح  ــاء س ــان داد، ارتق ــی پای ــادی و اجتماع ــل اقتص ــه عل ب
آمــوزش و پــرورش و ایجــاد مشــاغل جایگزیــن می باشــد و 
همچنیــن بایســتی در کنــار آن نگــرش یــک جامعه را نســبت 
ــودکان را  ــوق ک ــت حق ــر داد و رعای ــودک تغیی ــه کار ک ب
ــوب  ــا در چارچ ــت ت ــاز اس ــه نی ــج داد ؛ البت ــه تروی در جامع
قانــون کشــورها مجــازات هــای ســنگینی بــرای  کارفرمایــان 
کــودکان در نظــر گرفتــه شــود و آمــوزش پایــه بــرای 

کــودکان اجبــاری گــردد. 
ــراش از آزار و  ــی دلخ ــه صحنه های ــگ ک ــا جن    و ام
خشــونت علیــه کــودکان را بــه نمایــش می گــذارد. می تــوان 
»عــراق«،  »فلســطین«،  در  دیــده  خشــونت  کــودکان  از 
»افغانســتان« و اخیــرا »یمــن« نــام بــرد، ادامــه نا امنــی در 
ــه  ــنگینی را ب ــات س ــورها تلف ــن کش ــق ای ــیاری از مناط بس
ــدم  ــی«، »ع ــکالت امنیت ــت. »مش ــرده اس ــودکان وارد ک ک
توجــه بــه کــودکان«، »نبــود حاکمیــت قانــون« و »مشــکالت 
اقتصــادی« ســبب شــده اســت تــا ایــن رونــد همچنــان ادامــه 
یابــد و بخصــوص ســبب آســیب پذیــر شــدن بی دفــاع 
تریــن و بی پنــاه تریــن قشــر جامعــه یعنــی کــودکان شــود و 

ــاه!  ــن گن ــه کدامی ــتی ب براس
ــه  ــد در اعالمی ــل متح ــازمان مل ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــر رعایــت حقــوق ویــژه کــودکان و  جهانــی حقــوق بشــر ب
ــن  ــاد آوری ای ــا ی ــت و ب ــرده اس ــد ک ــا تاکی ــت از آنه حمای
ــرد  ــاده ک ــه آم ــردای جامع ــرای ف ــودک را ب ــد ک ــه بای ک
ــرف  ــده از ط ــت ش ــای رعای ــده آل ه ــا ای ــق ب و او را مطاب
ــا شــخصیت، صلح جــو  ــی آزادی خــواه، ب ــل یعن ســازمان مل
ــود،  ــت نم ــتگی تربی ــم و همبس ــه ای دارای تفاه ــا روحی و ب
ضــرورت توجــه بــه حمایــت ویــژه از کــودکان مطابــق 
ــا بتــوان  ــت دارد، ت ــف اهمی ــی مختل ــن الملل ــات بی مصوب
کــودک را در برابــر اشــکال مختلــف اســتثمار حفــظ نمــود 
و حقــوق کــودک بــه رســمیت شــناخت و ایــن امــر توجــه 
ــیون  ــه کنوانس ــد ب ــل و متعه ــازمان مل ــو س ــورهای عض کش
حقــوق کــودک را می طلبــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه دیــن 
مبیــن اســالم نیــز توجــه ویــژه ای بــه کــودکان داشــته اســت 
ــالم )ص( و  ــر اس ــنت پیامب ــیره و س ــوان در س ــرا می ت و آن

ــرد. ــتجو ک ــوم )ع( جس ــان معص امام
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ــت و  ــودنی اس ــه نابخش ــی ک ــت: ظلم ــمت اس ــه قس ــر س ــم ب ــه ظل ــید ک آگاه باش
ظلمــی کــه بــدون مجــازات نمی مانــد، و ظلمــی کــه بخشــودنی و جبــران شــدنی اســت؛ 
ــود:  ــه فرم ــت، ک ــبحان اس ــدای س ــه خ ــرک ب ــت، ش ــودنی اس ــه نابخش ــی ک ــا ظلم ام

ــذرد.« ــود درنمی گ ــه خ ــرک ب ــگاه از ش ــد هیچ »خداون
و امــا ظلمــی کــه بخشــودنی اســت، ســتمی اســت کــه بنــده بــا گناهــان بر خویشــتن 
روا داشــته اســت؛ و ظلمــی کــه بــدون مجــازات نیســت، ســتمگری بعضــی از بنــدگان 
ــا  ــردن ب ــروح ک ــت؛ مج ــخت اس ــا س ــاص در آنج ــه قص ــت ک ــران اس ــض دیگ ــر بع ب
ــادا در  ــس مب ــرش کوچــک اســت! پ ــا در براب ــه زدن نیســت، بلکــه اینه ــا تازیان کارد ی
دیــن دورویــی ورزیــد، کــه همبســتگی و وحــدت در راه حق-گرچــه کراهــت داشــته 
ــر اســت،  ــه شــما باشــد- بهت ــورد عالق باشــید- از پراکندگــی در راه باطــل - گرچــه م
ــا تفرقــه عطــا  ــه بــه آینــدگان، چیــزی را ب ــه بــه گذشــتگان و ن زیــرا خداونــد ســبحان ن

نفرمــوده اســت.

به خودمان ظلم نکنیم!
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اهمیــت افزایــش 
عــزت نفــس در 

كــودكان

ى
لین

س با
شنا

وان
- ر

ى 
خان

ابا
م ب
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م

عــزت نفــس به 
ــاس  ــای: احس معن
ــودن،  ــمند ب ارزش
بــه  اطمینــان 
خــود بــه گونــه 
فــرد  کــه  ای 
ــد  ــود را توانمن خ
مــی  کارآمــد  و 
تصــوری  دانــد. 
از  شــخص  کــه 
دارد  خــودش 
کننــده  تعییــن 
بخــش بزرگــی از 
روانــی  ســالمت 
ــی  ــس ارزیاب ــزت نف ــع ع ــود. در واق ــد ب ــده خواه او در آین
ــی  ــت، یعن ــتگی هایمان اس ــان و شایس ــه خودم ــبت ب ــا نس م
پذیــرش آنچــه کــه مــن هســتم. افزایــش عــزت نفــس 
کــودک ســرمایۀ بزرگــی اســت کــه والدیــن مــی تواننــد در 
مهارت هــای فرزنــد پــروری آن را بیاموزنــد و در شــیوه هــای 
تربیتــی خــود روشــهایی را اعمــال کننــد کــه موجــب رشــد 
ــی کــه عــزت  عــزت نفــس کــودک خــود شــوند. کودکان
نفــس بهتــری دارنــد هــم در حــال و هــم در آینــده راحتتــر 
واقعیت هــای  لــذا  برآینــد.  زندگــی  مشــکالت  پــس  از 
زندگــی  از  و  می کننــد  پذیــرش  راحت تــر  را  زندگــی 
ــزت  ــری ع ــکل گی ــن در ش ــد. والدی ــتری می برن ــذت بیش ل
ــون  ــی چ ــد. رفتارهای ــی دارن ــی و پررنگ ــش اساس ــس نق نف
عــدم توجــه، بــی محبتــی، بــی اعتنایــی، تنبیــه زیــاد، مقایســه 
ــخر و  ــد، تمس ــر، تهدی ــران، تحقی ــا دیگ ــودک ب ــردن ک ک
ســرزنش کــردن انتظــارات خــارج از توانایــی کــودک 
نادیــده گرفتــن نقــاط مثبــت و توجــه بــه نــکات منفــی باعــث 
ــی  ــب دیگــر رفتارهای ــت عــزت نفــس می شــود و از جان اف
چــون پذیــرش بــی قیــد و شــرط کــودک محبــت و مهربانــی 
تشــویق، حمایــت، احســاس تعلــق و پذیــرش، انتظــارات بــا 
توجــه بــه توانایی هــا و اســتعدادهای کــودک موجــب رشــد 
و افزایــش عــزت نفــس در کــودکان میشــود. وقتــی کــودک 
عــزت نفــس خوبــی دارد در مدرســه موفــق تــر اســت چــون 
ــی  ــس خوب ــناخت و ح ــود ش ــای خ ــی ه ــه توانای ــبت ب نس
دارد، لــذا عملکــرد بهتــری را در مدرســه خواهــد داشــت و 
ــب  ــه کس ــه در مدرس ــی ک ــت های ــر روی موفقی ــن ب همچنی

ــود. ــد ب ــذار خواه ــر گ ــد، اث ــی کن م
ــر ارتبــاط کــودکان تاثیــر گــذار اســت  عــزت نفــس ب
چــون احســاس بهتــری از خــود دارنــد لــذا تمایــل بــه رابطــه 
هــای مفیــد و مثبتــی بــا دیگــران خواهنــد داشــت. کودکانــی 
کــه از عــزت نفــس خوبــی برخــوردار باشــند خــالق هســتند 
و بــرای انجــام کارهــای خالقانــه پیــش قــدم مــی شــوند در 

نتیجــه خــوب و بــد انتخــاب خــود را می پذیرنــد. کودکانــی 
ــه خــود احســاس  ــد، نســبت ب کــه عــزت نفــس پایینــی دارن
ــت  ــد و دوس ــی می کنن ــی ارزش ــاس ب ــد، احس ــی ندارن خوب
ــئولیت  ــرش مس ــند. از پذی ــس دیگــری باش ــای ک ــد ج دارن
نگرانــی  احســاس  آن  عواقــب  از  چــون  دارنــد  هــراس 
می کننــد. بــه علــت احســاس بــی ارزشــی؛ اضطــراب، 
پرخاشــگری و خشــم دارنــد حتــی گاهــی ممکــن اســت بــه 
خــود آســیب بزنــد. نمــی تواننــد بــه خــود تکیــه کننــد چــون 
ــرو دیگــران  ــد و همیشــه پی ــاد ندارن ــی خــود اعتم ــه توانای ب
ــدن و  ــرد ش ــران ط ــون نگ ــتند چ ــز هس ــع گری ــتند. جم هس
عــدم پذیــرش از ســوی دیگــرا هســتند. کودکــی کــه عــزت 
نفــس پایینــی دارد همیشــه مطیــع اســت و بــه راحتــی تســلیم 
دســتورات دوســتان خــود میشــود. وقتــی در کاری شکســت 
می خــورد آنــرا نتیجــۀ ناتوانــی و کــم ارزشــی خــودش مــی 

دانــد.
چگونه عزت نفس را درکودکان افزایش دهیم:

کــودک خــود را بــی قیــد و شــرط پذیــرش کنیــد   *
بــه او ایــن بــاور را بدهیــد کــه در هــر شــرایطی بــرای شــما 
مــورد دوســت داشــتن اســت، در واقــع او را بــه خاطــر 
ــام  ــه انج ــی ک ــر کارهای ــه بخاط ــد ن ــت داری ــودش دوس خ

ــد. میده
توانایی هــای او را بــاور داشــته باشــید تــا بــه خــود   * 

ــد. ــدوار باش امی
متناســب در هــر مرحلــۀ رشــدی در کنــار حمایــت   * 
اســتقالل را هــم بــه او آمــوزش بدهیــد. اگــر اشــتباهی کــرد 

ــد.  ــرار ندهی ــه ق ــر و تنبی او را مــورد ســرزنش تحقی
نســبت  و  بگذاریــد  احتــرام  احساســاتش  بــه   * 
بــه افــکار، باورهــا و ترس هــای او بــی اهمیــت نباشــید. 
قانونمنــدی و نظــم را بــه او آمــوزش دهیــد، ولــی در اجــرای 

نباشــید. آن ســختگیر و خشــک 
بــرای او یــک الگــوی مثبــت باشــید، محیــط خانــه   * 
ــاس  ــه احس ــد در خان ــودک بای ــد، ک ــن کنی ــرای او ام را ب

ــد.  ــت کن ــش و امنی آرام



19

مطابــق اصــول و قواعــد کلــی حقوقــی و مســلمات 
ــم در  ــن مه ــه ای ــت. ب ــراد اس ــت اف ــر برائ ــل ب ــی، اص فقه
اصــول متعــددی از قانــون اساســی مســتقیم یــا غیــر مســتقیم 
اشــاره شــده اســت. مطابــق اصــل 37 قانــون اساســی »اصــل، 
ــناخته  ــرم ش ــون مج ــر قان ــس ازنظ ــچ ک ــت و هی ــت اس برائ
ــت  ــح ثاب ــرم او در دادگاه صال ــه ج ــر اینک ــود، مگ ــی ش نم
دادرســی  آئیــن  قانــون   197 مــاده  اســاس  بــر  گــردد«. 
ــوب  ــی مص ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاهه
ــت اســت«،  ــس شــورای اســالمی »اصــل برائ 79/1/۲1 مجل
بنابرایــن اگــر کســی مدعــی حــق یــا دینــی بــر دیگــری باشــد 
ــوگند  ــا س ــورت ب ــن ص ــر ای ــد. در غی ــت کن ــد آن را ثاب بای
خوانــده حکــم برائــت صــادر خواهــد شــد و همچنیــن 
دادگاههــای  دادرســی  آئیــن  قانــون   1۲4 مــاده  مطابــق 
عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مصــوب 78/6/۲6، 
قاضــی نبایــد کســی را احضــار یــا جلــب کنــد، مگــر اینکــه 
ــد  ــر چن ــد. ه ــود باش ــب موج ــا جل ــار ی ــرای احض ــل ب دالی
ــون  ــر قان ــورد نظ ــای م ــوب ه ــه چهارچ ــوق ب ــتندات ف مس
گــذار در مراحــل مختلــف یــک دادرســی اعــم از حقوقــی 
یــا کیفــری جهــت صیانــت از حقــوق اصحــاب دعــوی 
اشــاره دارد، امــا بــا وحــدت مــالک از آن نتیجــه گرفتــه مــی 
ــی  ــوق قانون ــت در حق ــه محدودی ــال هرگون ــه اعم ــود ک ش
اشــخاص بــه صــورت کلــی، متضمــن ارائــه دلیــل و مســتند 
ــی اســت و موضــوع شــیوه احــراز صالحیــت نامــزدان  قانون
انتخــاب تــا مجلــس شــورای اســالمی و علــی االطــالق ســایر 
ــت.  ــی اس ــل بررس ــاط قاب ــن ارتب ــی در همی ــات مردم انتخاب
مطابــق اصــل بیســتم قانــون اساســی »همــه افــراد ملــت 
ــد  ــرار دارن ــون ق ــت قان ــرد یکســان در حمای اعــم از زن و م
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــق  ــد. مطاب ــالم برخوردارن ــن اس ــت موازی ــا رعای ــی ب فرهنگ
ــردم در  ــه م ــارکت عام ــی« مش ــون اساس ــاده 3 قان ــد 8 م »بن
تعییــن سرنوشــت اقتصــادی سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــف  ــن وص ــا ای ــت. ب ــی اس ــف سیاس ــم وظای ــش از اه خوی
ــاد  ــک آح ــک ت ــرای ت ــس ب ــاب مجل ــوری انتخ کاندیدات
ــی  ــی م ــکار تلق ــل ان ــر قاب ــی و غی ــق بدیه ــک ح ــت ی مل
شــود کــه تحــت هیــچ شــرایطی، بــدون مجــوز قانونــی قابــل 
تحدیــد نیســت. بــا توجــه بــه اســتدالل فــوق، هنگامــی کــه 
فــردی بــه وقــت اعــالم کاندیداتــوری و ثبــت نــام، صراحتــا 
ــه  ــت فقی ــون اساســی و اصــل والی ــه قان ــدی خــود را ب پایبن
کــه خــود جزئــی از قانــون اساســی اســت اعــالم می نمایــد؛ 
اظهــار  یــا  کاندیــدا  مدعــای  صحــت  در  ابهــام  ایــراد 
ــه  ــت ب ــل اس ــاج دلی ــالف آن محت ــای خ ــا ادع ــکیک ی تش
ــی  ــزد انتخابات ــای نام ــالف ادع ــی خ ــر، مدع ــارت دیگ عب
اعــم از آنکــه شــورای نگهبــان باشــد یــا هــر مرجــع دیگــری، 

ــات  ــه اثب موظــف ب
ــی باشــد. آن م

هــر  در 
ــه  ــا توج ــورت ب ص
ــان  ــالف می ــه اخت ب
ــس و شــورای  مجل
در  نگهبــان 
خصــوص موضــوع 
لــزوم »احــراز عــدم 
یــا  صالحیــت« 
ــراز صالحیت«  »اح
و عــدم توجــه آن 
ــه  ــه مصوب ــورا ب ش

تشــخیص مصلحــت نظــام بــه لــزوم اســتعالم از مراجــع 
ــراز  ــیوه اح ــئله ش ــیاری مس ــد بس ــا ح ــی، ت ــه قانون چهارگان
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــزدان نمایندگ ــت نام صالحی
ــای  ــی و راهکاره ــی حقوق ــد منطق ــول و قواع ــوزه اص از ح
قانونــی اثبــات حقیقــت یــک موضــوع خــارج گردیــده و بــه 
ــق  ــات شــخصی و عالی ــور وهمــی و اعمــال نظری حــوزه ام
فــردی و جناحــی گرایــش مــی یابــد. در واقــع امــر هنگامــی 
کــه مبنــای رســیدگی نهــاد ناظــر »عــدم احــراز صالحیــت« 
باشــد، بــر خــالف اصــول منطقــی، بــا اثبــات ادعــا بــر دوش 
ــع  ــل تاب ــمی منفع ــان جس ــده و وی چون ــاده ش ــدا نه کاندی
تصمیــم و مقدراتــی قــرار گیــرد کــه خــود در شــکل گیــری 
ــز  ــد داشــت. از ســوی دیگــر نی ــته و نخواه آن نقشــی نداش
مقــام ناظــر بــه دلیــل آنکــه حــوزه عملکــرد وی نیــز حــدود 
ــده  ــترش داده ش ــال آن گس ــای اعم ــیوه ه ــارات و ش اختی
اســت، چونــان فعــال مایشــاء بــا توســل بــه تمســکات ذهنــی، 
ــری مــی  ــم گی ــه تصمی ــل بررســی ب ــر قاب ــی و غی امــور خیال
پــردازد. در چنیــن فضایــی آنــگاه کــه قاعــده مســلم »البینــه 
علــی المدعــی« کــه از مســلمات فقــه و ضروریــات حقوقــی 
اســت، محلــی از اعــراب نیافتــه باشــد، مرجــع ناظــر بــه 
ــدا و  ــن کاندی ــاق ذه ــه اعم ــتیابی ب ــکان دس ــدم ام ــل ع دلی
ــه  مقصــود واقعــی وی از کاندیداتــوری و عــدم دسترســی ب
حقیقــت، خــود بــه دنبــال کشــف حقیقــت و تحصیــل دلیــل 
خواهــد گشــت. بنابرایــن طــرح ســئواالتی تلقینــی، و ورود 
ــام  ــق انج ــراد از طری ــوص اف ــی مخص ــاز در زندگ ــر مج غی
ــی و  ــل ظن ــباب و دالی ــه اس ــک ب ــی و تمس ــات محل تحقیق
ــات  ــان موجب ــر، آنچن ــع ناظ ــوی مرج ــکار از س ــل ان غیرقاب
ضعــف و فتــور اصــل برائــت و قانونــی بــودن جرائــم و 
ــداد  ــب و انس ــه تصل ــی آورد ک ــم م ــا را فراه ــازات ه مج
ــردی و  ــل س ــه دلی ــام، ب ــک نظ ــی در ارکان دموکراتی سیاس
عــدم اســتقبال مــردم بــه دلیــل عــدم وجــود انتخابــات آزاد و 
مردمــی و در نتیجــه کاهــش ســطح مقبولیــت نظــام سیاســی 

حداقــل مضــرات آن خواهــد بــود.  
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ــته ای  ــا فرش ــود، ام ــی ش ــک م ــه نزدی ــه نیم ــب ب  ش
کوچــک همچنــان در جــدال بــا زندگیســت. دســتانش 
کوچــک، بــدن نحیفــش لــرزان و رخســارش پریــده رنــگ 
بــه ســوی هــر ماشــین دراز  اســت. دســت تمنایــش را 
می کنــد و دســته گلــی را پیــش می بــرد، شــاید کســی 
ــه  ــت. جث ــرزان اس ــتانش ل ــرد. دس ــوقش گل بخ ــرای معش ب
ــودی  ــت. کب ــان اس ــوران هراس ــاد و ب ــان ب ــش، می کوچک
صورتــش، خاطــره کودکیــش اســت، ولــی مصمــم ایســتاده 

ــد. ــی بفروش ــاخه گل ــاید ش ــا ش ت
عروســکم، تــو کــه بــی هیــچ هراســی بــه دنبــال خریدار 
از ایــن ســوی بــه آن ســوی میــدوی، آیــا میدانــی شــاید بهای 
ایــن شــاخه گل جانــت باشــد. دخترکــم، مــن تــو را می بینم و 
بــا هــر بــار دیدنــت، بــی آنکــه تــو بدانــی، اشــک می ریــزم. 
ــی  ــو را زمان ــم چــه کســی، ت ــم کــه هســتی؟ نمی دان نمی دان
کــه بایــد شــور و شــوق بــازی داشــته باشــی، بــه کار اجبــاری 
ــم دنیــای  ــازی می دهــد. نمی دان وا مــی دارد و زندگیــت را ب
کودکیــت چــه رنگــی دارد، وقتــی هــراس نداشــته هایت را 
ــت را  ــن دل ــی تفــاوت عابری ــگاه ب ــی ن ــم وقت داری؟ نمی دان
ــا  ــو ب ــد، ت ــان می کن ــت را پریش ــر کوچک ــی آزارد و خاط م

چــه حســی زندگــی را لمــس می کنــی؟ 
آنــگاه کــه نــگاه مهربــان زن عابــر، چشــمان خســته ات 
ــتت  ــف دس ــه در ک ــکالتی ک ــرق ش ــد و ب ــوازش میده را ن
ــا  ــو زندگــی را ب ــد، ت ــق ایســتادن می ده ــو رم ــه ت ــد ب می نه
چــه رنگــی نقاشــی می کنــی؟ وقتــی هیاهــوی مدرســه رفتــن 
کــودکان را بــا چشــمانت دنبــال می کنــی، چگونــه ســهمت 
ــن- ــی از پشــت ویتری ــی؟ وقت را از زندگــی، ترســیم می کن

هــای پــر زرق و بــرق عبــور می کنــی، خــودت را بــه شــکل 
کــدام عروســک، تجســم می کنــی؟ آیــا وقتــی دســت 
نوازشــگر پــدری را بــر ســر فرزنــدش میبینــی، از خــود 
ــتگی  ــه خس ــگاه ک ــی دارد؟ آن ــه حس ــوازش چ ــی ن می پرس
ــدازد،  ــای می ان ــو را از پ ــدت، ت ــی م ــای طوالن راه رفتن ه
ــهایت  ــی کفش ــه پارگ ــد، ب ــازه می ده ــت اج ــا درد پاهای آی
ــازی کــودکان،  ــی کــه رنــگ شــادمانی ب ــی؟ زمان فکــر کن
چشــمانت را خیــره می کنــد، آیــا میتوانــی بــه زخمهایــی کــه 
بــه پیکــر و روح لطیفــت خــورده اســت، فکــر کنــی؟ زمانــی 
ــه ســوی خــود مــی- ــو را ب ــده رهگــذران ت کــه قهقهــه خن

کشــد، آیــا فکــر کــرده ای، خنــده چــه بخشــی از زندگــی 
توســت؟

 دخترکــم، بیــا تــا دردهایــت را بــا مــن قســمت کنــی. 
بیــا بــه مــن بگــو، چــه غصــه ای دل کوچکــت را مــی آزارد. 
ــا  ــا بگــو، چــه دردی جســمت را رنجــور کــرده اســت. بی بی
بــا مــن از آروزهایــی بگــو، کــه شــاید فکــر کــردن بــه آنهــا 
نیــز، برایــت دشــوار باشــد. بیــا بــا مــن از اشــکهایی بگــو کــه 
ــن  ــا م ــا ب ــه ای. بی ــهر ریخت ــن ش ــای ای ــدا در خیابان ه بی ص
ــرد.  ــه ک ــه ات چ ــف و برهن ــر نحی ــا پیک ــرما ب ــه س ــو ک بگ
بیــا تــا بدانــم چــه کســی جســم کوچکــت را ســیاه و کبــود 

کــرده اســت. 
عروســکم، شــب بــه نیمــه نزدیــک اســت. بیــا تــا برایت 
الالیــی بخوانــم. بیــا تــا زخم هایــت را نــوازش کنــم. بیــا تــا 
مــن بــا تــو از دنیــای پریــا ســخن بگویــم، دنیایــی کــه در آن 
ــی  ــور نخواهــد کــرد. دنیای ــارت عب کســی بی تفــاوت از کن

کــه بــرای دردهایــت مرهــم دارد. 
ــام  ــراز ن ــر ف ــه اســمت ب ــی ک ــه دنیای ــا ب ــا! بی ــن بی ــا م ب
زندگــی حــک شــده اســت. در دنیــای پریــا، ســهم تــو 
میــان هیاهــوی مبهــم رهگــذران گــم نمی شــود. اینجــا 
آور  پیــام  کــه  هســتند  قاصدک هایــی  بازیچه هایــت، 

شــادی اند. بیــا تــا بــا هــم ســرود زندگــی بخوانیــم. 
کودکــم، بیــا و کودکــی کــن! شــانه های نحیفــت را بــه 
ــای زالل اشــکهایت پناهــی  ــرای قطره ه ــا ب ــه ده، ت ــن تکی م
ــتهایت را  ــا دس ــده. بی ــراس راه م ــود ه ــه خ ــر ب ــم. دیگ باش
در دســتانم بگــذار تــا کوچکیــت را فرامــوش نکنــی. اینجــا 
چشــمان هــر انســانی، دلواپــس کودکــی توســت. بیــا بــا هــم 
از پلــکان رویاهــا بــاال رویــم تــا گلهــای شــقایق را بــه آوای 
یکرنگــی دریاهــا بســپاریم. بیــا تــا غــم تنهایــی ات را بگــوش 
موجهــای بــی پــروا برســانیم، باشــد کــه مــوج آنــرا در 
گــوش بــاد زمزمــه کنــد؛ باشــد کــه بــاد درخــت آرزوهایــت 

را بیــدار ســازد. 
دخترکــم، دل مــن نگــران توســت. نگــران کودکــی ای 
کــه بــر ســر چهارراه هــا فرامــوش می شــود و از یــادش 
زخــم هایــی بــه جــای می مانــد، کــه هیچــگاه مرهمــی 

ــد.  ــد ش ــدا نخواه ــش پی برای
   ای دوســت! بیــا تــا هــر یــک از مــا مرهمــی بــرای دل 
ــوزش  ــت و آم ــرای حمای ــی ب ــیم و قدم ــودکان باش ــن ک ای
ــا  ــد و ی ــن باش ــودک هموط ــن ک ــواه ای ــم. خ ــا برداری آنه
خــواه میهمــان ناخوانــده ســرزمین مان باشــد. کــودکان را بــا 

ف.م.کعشــق دریابیــم!   

مرا ببین، مرا دریاب!
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چگونــه مشــکالت کودکانــی کــه در خانواده هایــی بــا 
والدیــن معتــاد بــه دنیــا می  آینــد، درک کنیــم؟ ایــن غم انگیز 
اســت کــه دوران کودکــی کــه پایــه و اســاس کل زندگــی 
ــه  ــرای یــک کــودک تجرب ــر روی آن ســاخته می شــود؛ ب ب
ــدر و  ــوی پ ــی از س ــی و عاطف ــی، کالم ــتفاده فیزیک سوء اس
ــی از  ــه ای کــه خال ــدن در خان ــده مان ــاد باشــد. زن ــادر معت م
عشــق پــدر و مــادر ســالم بــا محدودیت هــای خــاص اســت، 
ــامان،  ــواده نابس ــک خان ــرج ی ــرج و م ــت. در ه ــوار اس دش
آنهــا اعتمــاد خــود را بــه والدیــن از دســت می دهنــد و 
ــه  ــوند ک ــکوک می ش ــن و مش ــان هایی بدبی ــه انس ــل ب تبدی
در برابــر ســرزنش از خــود دفــاع می کننــد. بــا وجــود 
ــن خــود  ــاد والدی ــه اعتی شــرایط ســخت، کــودک نســبت ب
احســاس مســئولیت می کنــد؛ چراکــه آنهــا مجبــور بــه قبــول 

ــد.  ــود می گردن ــن خ ــر از س ــئولیت فرات مس
متاســفانه، گاهــی اوقــات بــرای یــک فــرد معتــاد تنهــا 
چیــزی کــه مهــم اســت؛ مــواد مخــدر اســت. فرزنــدان 
والدیــن معتــاد در واقــع قربانیــان سوءاســتفاده از مــواد مخــدر 
ــی  ــوار در زندگ ــی ناگ ــاد پیامدهای ــبب ایج ــه س ــتند ک هس
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــودکان م ــد. ک ــد ش ــا خواه آنه
و معمــوال در خانه هایــی بــا شــرایط نامناســب بهداشــتی 
زندگــی می کننــد. گاه شــرایط طــوری اســت کــه کــودکان 
ــزد دوســتان نگهــداری  ــا ن ــواده و ی ــزد ســایر اعضــای خان ن
می-شــوند. تحمــل ایــن شــرایط بــرای جســم کوچــک 
کــودک دشــوار اســت. تحمــل ایــن شــرایط می توانــد 
ســبب ایجــاد مشــکالت روانــی حــاد در کــودکان شــود کــه 
در آخریــن مرحلــه موجــب رو آوردن آنــان بــه خودکشــی 

ــردد.  ــاد می گ ــا اعتی ی
دکتــر »تیــم کرمــاک«، یکــی از متخصصیــن ایــن 
حــوزه می گویــد: کودکانــی کــه در خانــه ای بــا وجــود 
ــی  ــم روحــی و روان ــد، عالئ ــاد زندگــی می کنن ــن معت والدی
آنــان بیانگــر نوعــی اختــالل »اســترس پــس از ســانحه« 
کــه  اســت  بیمــاری ای  ایــن  گســترده  بطــور  می باشــد. 
ــد و اولیــن  ــه آن مبتــال شــده بودن ــام ب ســربازان جنــگ ویتن
ــار در ایــن ســربازان تشــخیص داده شــد. رشــد کــردن در  ب
ــانحه  ــک س ــا ی ــن، قطع ــاد والدی ــود اعتی ــا وج ــواده ای ب خان
اســت. کــودکان در ایــن خانــه روزانــه یــک محیــط متناقــض 

گلهایی كه در جهنم می رویند!
به كودكانی كه والدین معتاد دارند، كمک كنید. 
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همــراه بــا هــرج و مــرج، تــرس، انــکار و خشــونت های 
ــه می کننــد. کمبــود صمیمیــت و حساســیت  واقعــی را تجرب
ــا وجــود ایــن  ــه لمــس در ایــن کــودکان مشــهود اســت. ب ب
ــت  ــودکان هش ــن ک ــه ای ــدارد ک ــب ن ــای تعج ــرایط ج ش
برابــر بیشــتر از ســایرین در بزرگســالی بــه اعتیــاد مبتــال شــوند 
ــا  ــاد باشــد ایــن احتمــال کــه ب و همچنیــن وقتــی فــردی معت
فــردی معتــاد ازدواج کنــد، بیشــتر اســت و لــذا ایــن چرخــه 

تکــرار می شــود. 
کــودکان در ایــن شــرایط دچــار تناقضاتــی ازایــن قبیــل 

ــوند: می ش
 * حدس زدن طبیعی است.

 * به سختی می توان لذت برد.
 * خود را بیرحمانه قضاوت می کنند.

 * در روابط عاطفی مشکل دارند.
 * احساس می کنند از سایرین متفاوت هستند.

 * تمایل به بی احتیاطی دارند.
یــا  می شــوند  مســئول  فوق العــاده  افــرادی  یــا   * 

مســئول! غیــر  فوق العــاده 
 * بشدت دنبال تایید و تاکید هستند.

 * مبتال به اضطراب مزمن هستند.
 * فاقد انظباط فردی هستند.

 * کــودک بــه یــک دروغگــوی حرفــه ای تبدیــل 
. می شــود

 * کودک به شخصیت خودش احترام نمی گذارد.
ــاد  ــودش بی اعتم ــئولین خ ــه مس ــبت ب ــودک نس  * ک

ــت. اس
 * کودک اعتماد بنفس پایینی دارد.

ــد  ــل توجهــی می توان ــه طــور قاب ــگام ب ــه زودهن مداخل
اثــرات زندگــی طوالنــی بــا والدیــن معتــاد را کاهــش دهــد. 
یــا مــددکاران اجتماعــی  ایــن راه خادمیــن مذهبــی  در 
بــا ارائــه عشــق و محبــت بــه ایــن کــودکان می تواننــد، 
کمبودهــای خانــواده ناکارآمــد را جبــران کننــد. اولیــن 
ــرای ایــن کــودکان ایــن اســت کــه یــاد بگیرنــد کــه  نیــاز ب
ــا  ــد ت ــالش می کردن ــد و ت ــادی بوده ان ــه ای ع ــا بچ ــا تنه آنه
بــا یــک محیــط بســیار اســترس زا و پــر  هــرج و مــرج مقابلــه 
کننــد. آنهــا بایــد بداننــد کــه خانــه بــا وجــود والدیــن معتــاد، 
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بــا ایــن کــودکان کار می کننــد، بایــد بــه آنهــا بگوینــد کــه 
احساســات آنهــا امــری مقبول اســت و آنهــا نباید احساســات 
ــد  ــا بیاموزن ــد ت ــاز دارن ــن کــودکان نی ــد. ای خــود را رد کنن
چگونــه از زندگــی لــذت ببرنــد. کتــاب مقــدس بایــد بــه این 
کــودکان آمــوزش داده شــود تــا متوجــه عشــق خداونــد بــه 
خودشــان شــوند. در مــورد صداقــت و راســتی و پــاداش آن، 
بــا آنهــا صحبــت شــود. کــودکان وارد گروههــای پشــتیبانی 
تجربیــات  از  براحتــی  آنجــا  تــا در  ســازمان یافته شــوند 
گذشــته خــود صحبــت کننــد و مشــکالت خــود را براحتــی 

بازگــو نماینــد. 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــاس می کنن ــب احس ــودکان اغل    ک
شــرایط پــدر و مــادر خــود مــورد ســرزنش قــرار می گیرنــد 
ــن  ــرایط والدی ــر ش ــت تغیی ــی جه ــدم توانای ــل ع ــه دلی و ب
ــت  ــن فرص ــان ای ــه درم ــی روی ــد. ط ــاه می کنن ــاس گن احس
بــرای کــودک مهیــا می شــود تــا او یــک هــم صحبــت 
خــوب داشــته باشــد تــا بتوانــد احساســات و عواطــف خــود 
را بــروز دهــد. بایســتی محیطــی بــرای ایــن کــودکان فراهــم 
ــک بچــه هســتند.  ــا ی ــد کــه صرف ــاد بگیرن ــا ی ــا آنه شــود ت
ــه  ــادر را ب ــک م ــد نقــش ی ــات کــودک می توان گاهــی اوق
ــادی و  ــت از ش ــد نیس ــه بل ــی ک ــد، در حال ــا کن ــی ایف خوب
ــن  ــرد. کــودکان حی ــذت بب آزادی دوران کودکــی خــود ل
درمــان یــاد می گیرنــد کــه داشــتن یــک پــدر و مــادر معتــاد 
کــه  بمــرور می آمــوزد  نیســت. کــودک  آنهــا  تقصیــر 
چگونــه درد و خشــم خــود را کنتــرل کنــد. در حیــن درمــان 
ــی  ــرس و نگران ــدون ت ــه ب ــازه را دارد ک ــن اج ــودک ای ک
از دیگــران انتقــاد نمایــد. از آنجــا کــه کــودکان نمی تواننــد 
ــد،  ــت کنن ــاور صحب ــک مش ــا ی ــال ب ــک بزرگس ــد ی مانن
ــا ســن کــودک راه مناســبی را در  ــذا درمانگــر متناســب ب ل
پیــش می گیــرد. کمــک بــه ایــن کــودکان بایــد بــا عشــق و 
محبــت انجــام گیــرد، چراکــه کــودک محبــت را از والدیــن 
ــتی  ــی بایس ــای درمان ــد. برنامه ه ــود درک نمی کن ــاد خ معت
ــه  ــا ب ــد ت ــاد بنفــس در کــودک کمــک کن ــه ایجــاد اعتم ب

ــد.   ــک کن ــوار کم ــرایط دش ــل ش ــا در درک و ح آنه
   کــودکان بــه مثابــه پایه هــای یــک جامعــه می باشــند. 
درک صحیــح از آنهــا و کمــک بــه آنهــا در هــر شــرایطی، 
بــه بهبــود وضعیــت آنــان و آینــده جامعــه؛ می انجامــد. 
ــا  ــه کمــک آنهــا بیاییــم ت ــا هرچــه کــه در تــوان داریــم، ب ب
ــم.  ــم بزنی ــرزمین مان رق ــدان و س ــرای فرزن ــا ب ــده ای زیب آین
ــی مســئول سرنوشــت کــودکان  ــوان یــک ایران همــه مــا بعن

ــن هســتیم.    ــران زمی ای

منابع:
1- http://alcoholicsvictorious.org
2- http://www.newdirectionsforwomen.org
3- http://thehillscenter.com
4- http://teens.drugabuse.gov

نیســت ولــی آنهــا بچه هایــی طبیعــی  خانــه ای طبیعــی 
هســتند. بزرگتریــن مشــکل ایــن کــودکان عــدم اعتمــاد بــه 
ــان  ــد بدیش ــان بای ــاد آن ــب اعتم ــرای جل ــت و ب ــایرین اس س
فرصــت داد. باز کــردن مســائل و مشــکالت بــرای ایــن 
ــد  ــا آموخته ان ــرا آنه ــد، زی ــکل می باش ــیار مش ــودکان بس ک
ــردن در  ــت ک ــند. صحب ــواده باش ــرار خان ــظ اس ــه محاف ک
مــورد مشــکالت خانــه ایــن احســاس را در کــودکان بوجــود 
ــد.   ــت کرده ان ــواده خــود خیان ــه خان ــا ب ــی-آ ورد کــه آنه م
کودکانــی کــه در خانــواده ای بــا وجــود والدیــن معتــاد 
بــزرگ شــده اند، یــاد گرفته انــد تــا بــرای زنــده مانــدن 
ــه خــود  احساســات خــود را ســرکوب کننــد. اغلــب اینگون
را توجیــه می کننــد کــه در برداشــت خــود اشــتباه کرده انــد 
و احساســات آنهــا قابــل قبــول نیســت. بنابرایــن افــرادی کــه 



تقریبــاً 8۰۰  میلیــون انســان در جهــان مبتــال بــه گرســنگی و ســوء تغذیه 
هســتند. مشــکالت گســترده ایجــاد شــده صرفــاً مربوط بــه کمبود غذا نیســت. 
ــن اســت  ــود غــذا می شــود ای ــده شــدن معضــل کمب آنچــه کــه باعــث پیچی
ــد می شــود؟  ــذا تولی ــذا اســت؟ در کجــا غ ــده غ کــه چــه کســی تولیدکنن
چگونــه توزیــع می گــردد و در نهایــت چــه کســی آن را ارزیابــی 
ــت  ــری و عدم عدال ــا نابراب ــده از علت ه ــته پیچی ــن رش ــد. در ای می کن
ــه  ــرار گرفت ــنگی ق ــت گرس ــته در پش ــل برجس ــک عام ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــی از جمل ــع طبیع ــت از مناب ــد و نادرس ــش از ح ــتفاده  بی ــت. اس اس
فاکتورهــای اساســی اســت کــه موجــب آســیب غذایــی می شــود. هــر 
سیاســت فنــی کــه در راســتای توســعه  روســتایی و کشــاورزی اتخــاذ 
ــا  ــایر فاکتوره ــه س ــبت ب ــودن آن نس ــد ب ــتی کارآم ــردد، بایس می گ
ــن  ــا ای ــه آی ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــن داوری ب ــردد. ای ــی گ بررس
ــذا و  ــع غ ــری در توزی ــش نابراب ــا کاه ــش و ی ــب افزای ــت موج سیاس
ــات را در اســتفاده  از  ــداری و ثب ــا پای ــع غذایــی می گــردد و ی ــی مناب ارزیاب

ــد. ــن می کن ــی تأمی ــع طبیع مناب
ــود  ــه کمب ــردد ک ــان می گ ــاً بی ــبز )II( عموم ــالب س ــرح انق   در ط
ــی  ــن محصــوالت کشــاورزی ســبب ناامن ــد پایی غــذا و تولی
میــزان  کمبــود  ایــن  همچنیــن  و  می گردنــد  غذایــی 
گرســنگی جهانــی را در آینــده شــدیدتر خواهــد کــرد. 
ســکون در میــزان تراکــم جهانــی غــذا از نظــر تولیــد 
و مصــرف در جهــت توجیــه ایــن طــرح بــه کار بــرده 
شــده اســت. در زمــان پیــش بــردن طــرح کشــاورزی 
ــرد  ــی در کارب ــاد یکنواخت ــث ایج ــرح باع ــن ط ــی، ای صنعت
تکنولوژی هــای اســتاندارد در مقیــاس بــزرگ بــا بــازده 
سیســتم های کشــاورزی گردیــد.  شــدن  مکانیــزه  و  بــاال 
ــوالت  ــرد محص ــر عملک ــول حداکث ــرح حص ــن ط ــدف ای ه
کشــاورزی در ســطح تجــاری بــرای تأمیــن غــذا بــود. امــروزه 
بیــان می کنــد  اســت کــه  مــدارک مســتدلی در دســت 
ــه   ــت خاتم ــب در جه ــتراتژی مناس ــک اس ــبز ی ــالب س انق
ــدی  ــای ج ــن نگرانی ه ــت. همچنی ــنگی نیس ــه گرس دادن ب
توســط متخصصیــن اقتصــادی و کشــاورزان از مناطــق جهــان 
دربــاره  اعتبــار ایــن دیــدگاه ابــراز شــده  اســت. تکنولوژی هــای 
صنعتــی در خیلــي از مــوارد بــا مشــکالتی اعــم از تولیــد مجــدد 
خــاک، مبــارزه بــا آفــت و کنتــرل علــف هــرز مواجــه بوده اســت 
ــه کاهــش عملکــرد در یــک دوره   ــات منجــر ب کــه گاهــی اوق
طوالنــی شــده اســت. بــا کمــک مهندســی علــوم زیســتی ارقــام 
ــد  ــدند. خری ــازگار ش ــود س ــی خ ــر بوم ــق غی ــی در مناط گیاه
ایــن واریته هــای جدیــد بایســتی توســط کشــاورزان و بــه صــورت 
نقــدی انجــام گیــرد. گســتردگی ســازگاری واریته هــا در مناطــق 

پژوهشگر: دکتر غالمرضا شریفى سیرچى
متخصص بیوتکنولوژی کشاورزی
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ــرح  ــی را مط ــک های محیط ــور ریس ــود فاکت ــی خ غیربوم
ــوالت و  ــن محص ــی بی ــوع ژنتیک ــر تن ــن ام ــه ای ــد ک می کن
ارقــام را کاهــش می دهــد کــه خــود موجــب ناامنــی غذایــی 

ــود.  ــق می ش ــیاری از مناط ــاورزان در بس ــرای کش ب
انقــالب ســبز بــر ســرمایه گذاری متمرکــز و فعــال 
ــم  ــیوه ه ــن ش ــد دارد. ای ــیمیایی تأکی ــای ش ــر روی نهاده ه ب
می  توانــد موجــب تقویــت تــراز عملکــرد گــردد و هــم 
ــری و  ــذا موجــب نابراب ــد موجــب افــول آن شــود، ل می توان
عــدم تســاوی بیشــتر می گــردد. ایــن سیاســت بــرای مبــارزه 
بــا گرســنگی از مطلوبیــت کمــی برخــوردار اســت. در 
ــا اســتقبال  ــرار دارد کــه ب ــوژی ق ــل دیــدگاه آگرواکول مقاب
ــا ســر  ــادی از کشــاورزان و متخصصــان در ســر ت شــمار زی

ــت.  ــده اس ــرو ش ــان روب جه
آگرواکولــوژی بــر اصــول حیاتــی ماننــد تنوع زیســتی، 
ــع  ــت مناب ــد و حفاظ ــی، تجدی ــواد غذای ــدد م ــه  مج چرخ
تأکیــد دارد کــه ایــن فناوری هــا بــا همــت دانشــمندان علــم 
آگرواکولــوژی پیــش بــرده می شــوند. ایــن دانــش بــر پایــه  
مهارت هــای محلــی قــرار گرفتــه اســت و بــا اکولــوژی 
ــف  ــه وق ــادی جامع ــرایط اقتص ــه و ش ــی منطق ــی بوم زراع
جنگلــداری  کشــتی،  چنــد  سیســتم های  می شــود.  داده 
و نگهــداری و پــرورش تــوام گیــاه و دام از سیســتم هایی 
ــن  ــز تأمی ــع را نی ــاال هســتند کــه حفاظــت از مناب ــد ب ــا تولی ب
می کننــد. امــروزه دالیــل و شــواهد کافــی بــرای اثبــات ایــن 
امــر وجــود دارد، بــه رغــم ایــن امــر مســلم محققــان توجــه 

ــد.  ــتم ها کرده ان ــوع سیس ــن ن ــه ای ــری ب مختص
در ســر تــا ســر جهــان در حــال توســعه، هــزاران 
آزمایــش از کشــاورزی پایــدار در ســطح منطقــه ای صــورت 
ــد  ــت کــرد کــه تولی ــن آزمایشــات ثاب ــه اســت کــه ای گرفت
ــوع  ــای تن ــا و بق ــت خاکه ــات و حفاظ ــد حی ــاد، تجدی زی
ــع موجــود  ــوژی و مناب ــاوری آگرواکول ــه  فن ــر پای زیســتی ب
قــادر  را  زارعیــن  راهــکار  ایــن  اســت.  محلــی، عملــی 
ــای  ــه ســرمایه ها و نهاده ه ــا وابســتگی خــود را ب می ســازد ت
خارجــی کاهــش دهنــد و ســود حاصــل از منابــع محلــی را 
ــک  ــدی ت ــتم های تولی ــرای سیس ــد و از اج ــت گیرن در دس

ــد. ــز کنن ــت، پرهی ــاد وارد اس ــا انتق ــر آنه ــه ب ــتی ک کش
الزم اســت بدانیــم کــه ســازمان خواربــار و کشــاورزی 
ــد  ــی کــرده کــه تولی ــش بین ــو( پی ــل متحــد )فائ ســازمان مل
مــواد غذایــی بایــد تــا ســال ۲۰۵۰ میــالدی 7۰ درصد نســبت 
ــی  ــاز غذای ــا نی ــد ت ــدا کن ــش پی ــی افزای ــت کنون ــه وضعی ب
ــن  ــور در جدیدتری ــازمان مذک ــود. س ــن ش ــا تامی ــردم دنی م
ارزیابــی خــود اعــالم کــرد کــه کشــورهای در حــال توســعه 
بایــد تــا ســال ۲۰۵۰ ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی 
خــود را حداقــل پنــج برابــر افزایــش دهنــد. پیــش بینــی فائــو 
ــال  ــرف 41 س ــان ظ ــت جه ــه جمعی ــت ک ــی ازآن اس حاک
آینــده ازســطح 7/ 6 میلیــارد نفــر کنونــی بــه رقــم 1/ 9 

میلیــارد نفــر برســد. برخــی منابــع خبــری بــرآورد کــرده انــد 
کــه بیــش از 1/۰۲ میلیــارد نفــر انســان بــا پدیــده ســو تغذیــه 
مواجــه هســتند و پیــش بینــی آن اســت کــه 6/ 1 درصــد از 
جمعیــت کل جهــان بــا گرســنگی دســت و پنجــه نــرم مــی 

کننــد. 
پدیــده  کــه  باورنــد  برایــن  کارشناســان  امــروزه 
ــا  ــان ب ــری جه ــی نف ــد میلیون ــد ص ــت چن ــنگی جمعی گرس
ــه یابی  ــرورت ریش ــه ض ــود، بلک ــرف نمی ش ــذا برط ــه غ تهی
گرســنگی را خواســتارند. فائــو بــه عنــوان ســازمان خواربــار 
ــوان  ــه عن ــروز ب ــه ام ــد ک ــل متح ــازمان مل ــاورزی س و کش
ــت،  ــال اس ــل فع ــازمان مل ــی س ــه تخصص ــن موسس بزرگتری
درمــاه اکتبــر ســال 194۵ بــا اهدافــی بــه ایــن شــرح در 

ــد:  ــر ش ــادا دای ــک« کان »کب
 * باالبــردن ســطح تغذیــه و اســتانداردهای زندگــی 

ــو  ــورهای عض ــردم کش م
 * بهبــود تولیــد و توزیــع مــواد غذائــی و فــرآورده 

هــای کشــاورزی 
 * بهبود کیفی شرایط زندگی روستائیان در جهان 

 * حفاظت منابع طبیعی و ارتقاء وضع توسعه پایدار 
در ایــن ســازمان هــم اکنــون 169 کشــور عضو هســتند. 
هرچنــد کــه اهــداف مذکــور بســیار دقیــق و براســاس 
خواســت امــروز جامعــه بشــری طراحــی شــده، امــا فائــو تــا 
چــه میــزان در جهــت تحقــق بخشــیدن بــه ایــن اهــداف گام 
برداشــته، موضــوع ســوالی اســت کــه بایــد کارشناســان بــی 
طــرف ارزیابــی و دالیــل ناکامی هــا بازگــو شــود و راه هــای 
بــرون رفــت از وضعیــت فعلــی در دســتور کار قــرار گیــرد. 
»گرســنگی« خســارات جبران ناپذیــری بــه صلــح و 
آرامــش کشــورها وارد می کنــد، طبــق آخریــن گزارشــات 
بالــغ بــر 8۰۰ میلیــون نفــر در دنیــا از گرســنگی رنــج می برنــد 
کــه ایــن معضــل خــود ضمــن اینکــه باعــث کوتاهــی عمــر 
ــش  ــح و آرام ــه صل ــری ب ــارات جبران ناپذی ــود، خس می ش
کشــورها وارد می کنــد. امــروزه کارشناســان برایــن باورنــد 
ــف  ــه وظای ــدود ب ــا مح ــذا را تنه ــه غ ــی ب ــق دسترس ــه ح ک
دولت هــا نمی تــوان ارزیابــی کــرد، بلکــه خــود جوامــع 
ــد. از  ــالش کنن ــق ت ــن ح ــاور ای ــق و ب ــرای تحق ــد ب ــز بای نی
ــه  ــاد ک ــردم نه ــکل های م ــری تش ــکل گی ــر ش ــوی دیگ س
ــده  ــال ش ــران فع ــان و ای ــطح جه ــر در س ــای اخی در دهه ه
انــد، زمینــه حــل بســیاری از مشــکالت را در جوامــع فراهــم 

ــد.  ســاخته ان
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از  کــودک  گرفتــن  معنــای  بــه  کــودکان  قاچــاق 
محیــط زیســت خــود و شــکار آنهــا در وضعیتــی کــه آســیب 
ــان می باشــد.  ــرداری از آن ــه منظــور بهــره ب ــر هســتند، ب پذی
ــدارد،  ــاط وجــود ن ــن ارتب ــار دقیقــی در ای ــچ آم اگرچــه هی
ــن زده  ــال ۲۰۰۵ تخمی ــی کار در س ــن الملل ــازمان بی ــا س ام
اســت کــه 98۰۰۰۰ الــی 1۲۲۵۰۰۰ کــودک اعــم از دختــر 
ــه  ــه نتیج ــد، ک ــرار دارن ــاری ق ــت کار اجب ــر در وضعی و پس
پدیــده شــوم قاچــاق انســان اســت. طبــق کنوانســیون ســازمان 
ــن اشــکال کار  ــی کار شــماره 18۲ )1999( ، بدتری بین الملل
ــا  کــودک بصــورت قاچــاق انســان بیــن »اشــکال بردگــی ی
اعمــال مشــابه بردگــی« می باشــد کــه الزم اســت بــه عنــوان 

یــک مســئله فــوری حــذف شــود.
قاچــاق کــودکان، در ســطح داخلــی یــک کشــور- در 
سراســر مرزهــای داخلــی و قــاره ای- بــه علــت تقاضــا بــرای 
ــا  ــرد. ب ــورت می گی ــع، ص ــت و مطی ــروی کار ارزان قیم نی
وجــود شــرایط کاری دشــوار و محیط هــای کاری غیر قابــل 
ــد و شــرط )وجــود خطــر  ــی قی ــن اشــکال ب ــول در بدتری قب
بــرای ســالمت و رشــد کــودک( نقــض کامــل حقــوق 
کــودک شــمرده می شــود. ایــن اشــکال کار بصــورت: 
ــاری  ــی، تج ــرداری جنس ــره ب ــودک«، »به ــی ک »کار خانگ
و فحشــا«، »حمــل و فــروش مــواد مخــدر«، و »کــودک 
ــرده داری در  ــد »ب ــا مانن ــتثماری« و ی ــیوه اس ــه ش ــربازی ب س

ــند. ــمی« می باش ــت غیررس ــش صنع بخ
افزایــش  ملــل  ســازمان  گزارش هــای  متاســفانه، 
ــل  ــازمان مل ــد. س ــان می دهن ــودکان را نش ــاق ک ــد قاچ رش
ــرده  ــاره »ب طــی گزارشــی در تاریخــي ۲3 نوامبــر ۲۰14 درب
ــرد کــه یــک نفــر از ســه قربانــی  داری نویــن« اعــالم ک
ــت  ــا مصونی ــان ب ــودک اســت و قاچاقچی ــان، ک ــاق انس قاچ
از مجــازات قضایــی همچنــان بــه جنایــت خــود ادامــه 
می-دهنــد. بــر اســاس گــزارش جهانــی ۲۰14 ســازمان 
ــر  ــط دفت ــده توس ــد ش ــان، تولی ــاق انس ــورد قاچ ــل در م مل
ــان  ــواد مخــدر؛  بنظــر می رســد کــه نســبت قربانی جــرم و م

کــودک در قاچــاق انســان رو بــه افزایــش 
اســت. گزارش هــای رســیده از »آفریقــا« و 

ــه از  ــتند ک ــی از آن هس ــه« حاک »خاورمیان
هــر ســه قربانــی دو تــا کــودک می باشــند. 
تاســف بار  کــودکان  قاچــاق 

واقعیــت  امــا  اســت،  غم انگیــز  و 
پروتــکل  بــه  توجــه  بــا  دارد. 
و  »ســرکوب«  »پیشــگیری«، 
بــه  انســان«،  قاچــاق  »مجــازات 
)۲۰۰۰(؛  کــودکان  و  زنــان  ویــژه 
قاچــاق کــودک از مرحله اســتخدام، 
ــا  ــاه دادن ی ــال، پن ــل، انتق حمــل و نق
ــره  ــور به ــه منظ ــودکان ب ــل ک تحوی
ــی- ــر م ــوق بش ــض حق ــرداری، نق ب

باشــد. تحقیقــات ســالهای اخیــر نشــان 
میلیــون   1.۲ ســالیانه  کــه  کــودک می دهنــد 

. قاچــاق بــه بازارهــای جدیــد کار اضافــه  ند می شــو
بهمــراه  متحــد(   ملــل  کــودکان  )صنــدوق  »یونیســف« 
ــام  ــاد در تم ــازمان های مردم نه ــا و س ــود، دولته ــرکای خ ش
ــد،  ــالش می کن ــودکان ت ــاق ک ــا قاچ ــارزه ب ــای مب ــه ه زمین
و از پژوهش هــای مبتنــی بــر شــواهد حمایــت کــرده و 

می نمایــد.  تقویــت  را  الزمــه  مداخــالت 
ــری در  ــیب پذی ــش آس ــور کاه ــه منظ ــف«، ب »یونیس
ــه  ــتند؛ ب ــاق هس ــه قاچ ــال ب ــرض ابت ــه در مع ــی ک کودکان
دولت هــا در تقویــت قوانیــن، سیاســت ها و خدماتــی از 
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1۵۵ کشــور، شــاخص رشــد خریــد و فــروش انســان رو 
بــه افزایــش بــوده اســت. ایــن گــزارش بیــان می کنــد 
ــرداری  ــره ب ــب قاچــاق کــودکان به ــل غال کــه اگرچــه دلی
جنســی اســت، امــا موضــوع کار اجبــاری نیــز همچنــان 
اهمیــت دارد. »یــوری فدوتــوف«، مدیــر اجرایــی دفتــر جــرم 
ــفانه،  ــه »متاس ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــدر، در بیانی ــواد مخ و م
هیــچ جایــی در جهــان وجــود نــدارد کــه در آن کــودکان، 
زنــان و مــردان از قاچــاق انســان در امــان باشــند.« او در ادامــه 
گفــت کــه ایــن کار »بــرده داری نویــن و حتــی بدتــر از آن«، 
اســت. قاچاقیــان ترســی از تعقیــب ندارنــد، چراکــه بســیاری 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــون را اجــرا نمی کنن از کشــورها قان
ــرداری از یــک انســان توســط انســان دیگــر جــرم و  بهــره ب
جنایــت محســوب می شــود، بــا ایــن وجــود چهــل درصــد از 
کشــورهای جهــان هیــچ یــا چنــد جــرم را ثبــت کرده انــد. در 
زمــان انتشــار گــزارش ۲۰14 در نیویــورک، مدیــر اجرایــی 
ــیاری از  ــه، »بس ــت ک ــتا« گف ــا کوس ــو ماری UNODC، »آنتونی

ــه  ــوز نســبت ب ــه هن ــد، بلک ــکار می کنن ــا ان ــه تنه ــا ن دولت ه
ــن  ــی از ای ــد.« برخ ــی دارن ــان بی-توجه ــاق انس ــوارد قاچ م
ــون را  ــت قان ــرای حاکمی ــرای اج ــی ب ــورها اراده سیاس کش

ــد. ندارن
بــا تاســف فــراوان بایــد گفــت کــه قاچــاق کــودک در 
برخــی از کشــورها یــک هنجــار اســت. در سراســر جهــان، 
ــا ایــن حــال  حــدود ۲۰ درصــد قربانیــان کــودک هســتند. ب
ایــن آســیب، در برخــی از نقــاط آفریقــا و منطقــه مکونــگ، 
ــی از  ــش های ــا 1۰۰% در بخ ــودکان )ت ــه ک ــت متوج اکثری
ــس کار  ــه ۲۰1۰ در کنفران ــد. در م ــا(  می باش ــرب آفریق غ
ــن  ــال ۲۰16 بدتری ــا در س ــد ت ــب ش ــودک تصوی ــه ک اله
اشــکال کار کــودکان از بیــن بــرده شــوند کــه اجــرای ایــن 
ــا  ــارزه ب ــرای مب طــرح نیازمنــد همکاری هــای بیــن المللــی ب
قاچــاق کــودکان می باشــد. در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف 
تمــام نهادهــای ســازمان ملــل بــا بخش هــای دولتــی و مــردم 
نهــاد همــکاری می کننــد تــا تمامــی جنبه هــای حقــوق بشــر 
ــردن  ــاال ب ــن بروشــورهایی جهــت ب ــت گــردد. همچنی رعای
ــاق  ــده قاچ ــا پدی ــف ب ــق مختل ــردم مناط ــی م ــطح آگاه س

ــد. ــع می گردن ــده و توزی ــاپ ش ــودک چ ک
ــتفاده  ــروش و سوءاس ــرای ف ــن ب ــانم، م ــک انس ــن ی م
ــد و  ــک کنی ــاق کم ــودکان قاچ ــه ک ــن و هم ــه م ــتم. ب نیس

ــازید. ــف س ــاق را متوق قاچ

منابع:
1 - http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffick-
ingofchildren/lang--en/index.htm
2 - http://www.nytimes.com/2014/11/25/world/africa/un-re-
port-shows-an-increase-in-child-trafficking.html?_r=0
3 - https://www.unodc.org/unodc/en/human-traffick-
ing/global-report-on-trafficking-in-persons.html
4 - https://www.fbi.gov/about-us/investi-
gate/civilrights/human_trafficking

کودکان 

قاچاق در 

سراسر جهان 

هم اکنون به 

کمک شما احتیاج 

دارند، لطفا آنها را با 

هرآنچه که در توان 

دارید، دریابید.

ــون و اعمــال اصالحــات الزمــه  قبیــل: بررســی قان
در جهــت اعمــال اســتانداردهای کار و برخــورداری 
ایــن کــودکان بــه آمــوزش و پــرورش؛ تــالش 
می کنــد  تــالش  همچنیــن  »یونیســف«  می کنــد. 
ــه ســبب  ــی کــه در جامع ــا و شــیوه های ــا هنجاره ت
ــوند را،  ــودکان می ش ــری ک ــیب پذی ــدید آس تش

ــد.  ــر دهن تغیی
بــه  نیــاز  قاچــاق  از کــودکان  حمایــت 
دادن  قــرار  قربانیــان،  موقــع  بــه  شناســایی 
خدمــات  ارائــه  امــن،  محیطــی  در  آنهــا 
اجتماعــی- خدمــات درمانــی- حمایتهــای 
ــدد  ــام مج ــا، و ادغ ــه آنه ــی ب ــی اجتماع روان
ــه  ــی ک ــه در صورت ــواده و جامع ــا خان ــا ب آنه
بــه نفــع آنهــا باشــد؛ را دارد. »یونیســف« بــا 
کمــک مــددکاران حرفــه ای کــودک از جملــه 
بهداشــت،  کارمنــدان  اجتماعــی،  مــددکاران 
ــن  ــه ای ــر ب ــور موث ــه ط ــرزی ب ــات م ــس و مقام پلی
ــر ایــن، »یونیســف«  امــر رســیدگی می کنــد. عــالوه ب
ــتانداردهای  ــن اس ــتای تعیی ــا در راس ــکاری دولت ه ــا هم ب
برخــورد بــا کــودکان قاچــاق و آمــوزش تکنیک هــای الزم 
ــن  ــی دارد. در همی ــودکان، گام برم ــئول ک ــنل مس ــه پرس ب
ــه  ــل ریشــه ای آســیب پذیری و قاچــاق کــودک ب راســتا عل
ــی می گــردد.  ــا بررس ــکاری دولت ه ــا هم ــه ای ب ــور منطق ط
بــا وجــود تشــدید قوانیــن مجــازات در برخــی از 
کشــورها، طبــق گــزارش ۲۰14 ســازمان ملــل از میــان 
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اختــالل  هــای اضطــراب جــز طبقــه اختــالل هــای 
درون گــرا محســوب مــی شــود. ایــن هیجــان دارای عاطفــه 
منفــی اســت و یــک احســاس نگرانــی در مــورد خطــری کــه 
احتمــال بــروز دارد، را در بــر مــی  گیــرد. اضطــراب جدایــی 
ــف  ــتگی ضعی ــی و دلبس ــرط جدای ــراب مف ــارت از اضط عب
بیــن مــادر و کــودک اســت. »تــرس و نگرانــی غیــر واقــع-

ــداوم«،  ــرس م ــی«، »ت ــفتگی هیجان ــان دادن آش ــه«، »نش بینان
»مقاومــت در برابــر تنهــا مانــدن«، »امتنــاع از تنهــا خوابیــدن«، 
ــات  ــبانه«، »هیجان ــفته ش ــای آش ــواب  ه ــا و خ ــوس  ه »کاب
افراطــی« ماننــد: گریــه کــردن و کج خلقــی و کاهــش اعتماد 
ــه نفــس از نشــانگان ایــن اختــالل مــی باشــند. »اختــالالت  ب
اضطرابــی« میــزان شــیوع باالیی در بیــن کــودکان و نوجوانان 
دارنــد و منجــر بــه اختــالل در عملکــرد تحصیلــی، اجتماعــی 
و زندگــی خانوادگــی مــی گردنــد. »اضطــراب جدایــی« 
ــا  ــالیان دراز پ ــت س ــن اس ــروز و ممک ــی ب ــنین کودک از س
برجــا بمانــد. چنیــن اضطرابــی در هــر موقعیتــی کــه احتمــال 
جدایــی وجــود دارد، شــدیدأ برانگیختــه مــی  شــود و فــرد را 
بــر آن مــی  دارد تــا از موقعیــت  هایــی کــه مســتلزم جدایــی 

هســتند، اجتنــاب کنــد.
اضطــراب بــر خــالف افســردگی )کــه واکنشــی در 
ــر  ــی در براب ــت( واکنش ــته اس ــه گذش ــدان و متوج ــر فق براب
تهدیــد و مربــوط بــه آینــده مــی  باشــد؛ و مــی  توانــد عملکرد 
عمومــی فــرد را مختــل ســازد. اضطــراب هنگامــی نابهنجــار 
تلقــی می-شــود کــه شــدت و زمــان آن بــا آســیب احتمالــی 
ناهماهنــگ باشــد، و یــا بــدون هیــچ تهدیــد قابــل شناســایی 
رخ دهــد. برخــی از روان  شناســان، اضطــراب را هیجــان مــی  
داننــد کــه موجــب احســاس درد داخلــی بــا ریشــه عمیــق و 
اغلبناشــناخته و گاهــی فرامــوش شــده مــی  گــردد و حاصــل 
آن ایجــاد هیجانــی شــدید در افــراد و بــه هــم ریختــن وضــع 

تعــادل، اســت.
جدایــی،  اضطــراب  اختــالل  اصلــی  خصوصیــت   
ــن،  ــی از والدی ــگام جدای اضطــراب شــدیدی اســت کــه هن
خانــه یــا ســایر محیــط  هــای آشــنا ظاهــر مــی  گــردد. ناراحتی 
ــا توجــه  ــه طــور طبیعــی ب کــودک بیــش از آن اســت کــه ب
بــه ســطح رشــد او انتظــار مــی  رود و بــا اختــالل دیگــری نیــز 
قابــل توجــه نیســت. کــودکان مبتــال از ایــن مــی  ترســند کــه 
ــه  ــار صدم ــا دچ ــاب آن  ه ــان در غی ــراد نزدیکش ــی از اف یک
ــاق  ــان اتف ــم  ش ــن مه ــگام دوری از مراقبی ــه هن ــا ب ــده و ی ش
ــرای آن  هــا روی دهــد. تــرس از گــم شــدن،  وحشــتناکی ب
ــدن؛  ــادر را ندی ــدر و م ــاره پ ــز دوب ــدن و هرگ ــده ش دزدی
ــالل  ــن اخت ــه ای ــال ب ــا را آزار مــی  دهــد. کــودکان مبت آن  ه
وقتــی فــردی کــه بســیار بــه او وابســته انــد )معمــوأل مــادر( در 
کنارشــان نیســت یــا در مــکان  هــای آشــنا بــه ســر نمــی  برنــد، 
دچــار اضطــراب شــدید یــا حتــی هــراس می-شــوند. ممکــن 
اســت چنیــن کودکانــی تنهــا در اتــاق بماننــد و ممکــن 
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ــنایان کار ــه آش ــه خان ــر زدن ب ــا س ــه ی ــه مدرس ــن ب ــت از رفت اس
ــتفراغ،  ــات از اس ــیاری اوق ــودکان بس ــن ک ــد. ای ــاع کنن امتن
ــج  ــان ســریع قلــب رن ــا ضرب ســر درد، درد هــای شــکمی، ی
ــک  ــی نزدی ــان جدای ــی زم ــات وقت ــی اوق ــد. گاه ــی  برن م
ــه چشــم  ــا هــراس ب ــم آشــکار اضطــراب ی مــی  شــود، عالی
ــی  ــر منف ــی تاثی ــراب کودک ــالالت اضط ــورد. اخت ــی  خ م
درچندیــن حیطــه از عملکــرد کــودک دارد کــه شــامل کار 
هــای تحصیلــی، ســازگاری اجتماعــی و روابــط بــا همســاالن 
ــل  اســت. اضطــراب شــروع شــده در دوره  ی کودکــی عام
خطــر مهمــی بــرای ســایر اختــالالت عاطفــی و رفتــاری کــه 
ــی وبزرگسالی«اســت، مــی  باشــد.  شــامل »اضطــراب نوجوان
اختــالالت اضطرابــی در دوران کودکــی، پیشــگویی کننــده  

ــتند. ــی هس ــکی در دوران نوجوان ــالالت روانپزش ی اخت
 ایــن کــودکان بیشــتر بــه خانــواده  هــای بــه هــم وابســته 
تعلــق دارنــد، هــرگاه ایــن افــراد از خانــواده یــا مظاهــر اصلــی 
دلبســتگی جــدا شــوند ممکــن اســت بــه طــور مکــرر کنــاره 
گیــری اجتماعــی، بــی  احساســی، عــدم تمرکــز بــر کار 
ــق  ــب دارای خل ــودکان اغل ــن ک ــند. ای ــته باش ــازی داش و ب
ــان  ــول زم ــت در ط ــن حال ــکان دارد ای ــوده و ام ــرده ب افس
ــن  ــن ای ــد والدی ــش از ح ــت بی ــا مراقب ــار ی ــد. مه ــداوم یاب ت
ــا  ــه ب ــه او از مواجه ــد ک ــی کن ــا م ــودک الق ــه ک ــام را ب پی
موقعیــت هــای چالــش آفرین)تعارضــی( ناتــوان اســت و بــه 
ایــن ترتیــب احســاس عــدم امنیــت و اضطــراب او را تشــدید 

مــی  یابــد.
در دوره  هایــی از رشــد، تقریبــآ همــه کــودکان وقتــی 
از مراقبیــن اصلــی خــود دور مــی  شــوند، نوعــی اضطــراب را 
ــروز اضطــراب جدایــی در  ــه مــی  کننــد. در حقیقــت ب تجرب
ســال  هــای نوپایــی کــودک )18 تــا۲4 ماهگــی( از دیــدگاه 
رشــدی امــری عــادی اســت. نوپایــان اغلــب در لحظــه  هــای 
جدایــی از والدیــن گریــه مــی  کننــد، بــه آن  هــا مــی  چســبند 
و قشــقرق راه مــی  اندازنــد. برخــی از کــودکان نشــانه  هــای 
ــن مرحلــه، ادامــه  ــی فراتــر از ای اضطــراب جدایــی را حت
مــی  دهنــد. ویژگــی اصلــی اختــالل اضطــراب جدایــی، 
ــا پیــش بینــی  اضطــراب غیــر  واقعــی و افراطــی از جدایــی ی
جدایــی از نمادهــای دلبســتگی اصلــی اســت. کودکانــی کــه 
ــگام جــدا شــدن از کســانی   ــن اختــالل هســتند، هن دچــار ای
کــه بــه آن  هــا دلبســتگی دارنــد، معمــوال والدیــن، آشــفتگی 
زیــادی را تجربــه کــرده و بــه هــر قیمتــی ســعی مــی  کننــد از 
ایــن جدایــی اجتنــاب کننــد. آنچــه ایــن رفتارهــا را از ســایر 
رفتارهــای عــادی متمایــز مــی ســازد، نگرانــی پایــدار و غیــر 

واقعــی فــرد مبتالســت.
»اضطــراب« جــز جدایــی ناپذیــر زندگــی طبیعــی دوران 
ــی  ــد طبیع ــد رش ــانگر رون ــنی نش ــه روش ــوده و ب ــی ب کودک
ــر  ــع اضطــراب هــا ممکــن اســت اث کــودک اســت . در واق
ســودمندی روی رشــد کــودک داشــته باشــند، زیــرا فرصــت  
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ــه ای  ــای مقابل ــاز و کاره ــد س ــرای رش ــبی را ب ــای مناس ه
ــی  ــش  زا و اضطــراب آور آت ــل تن ــا عوام ــه ب جهــت مواجه

مهیــا مــی  ســازند.
ــودکان در  ــه ک ــود، ب ــی خ ــکل تطابق ــراب در ش اضط
ــزان  ــد. می ــی  کن ــک م ــران کم ــای دیگ ــا دنی ــازگاری ب س
و  اســت  تنظیمــی  عملکــرد  دارای  اضطــراب  متوســط 
ــا انتظــارات  ــرای ســازگار کــردن رفتارشــان ب کــودکان را ب
اجتماعــی، تحصیلــی و فرهنــگ یــاری مــی  دهــد. از طــرف 
دیگــر اضطــراب بســیار کــم و بســیار زیــاد مــی  توانــد عامــل 
ــد  ــای ض ــب عملکرده ــه اغل ــانی  ک ــد. کس ــازگاری باش ناس
اجتماعــی و مرتبــط بــا ســلوک نشــان مــی  دهنــد بــه احتمــال 
هســتند.  محــروم  اضطــراب  برانگیختگــی  از  بیشــتری، 
اضطــراب دایــم و بیــش از حــد نیــز باعــث ناســازگاری اســت 
ــه  ــودک مداخل ــل ک ــده و در تکام ــانی ش ــه پریش ــر ب و منج

ــد. مــی  کن
ســالمت  مــورد  در  نگرانــی  اخیــر  هــای  ســال   در 
ــودک،  ــرد ک ــد و عملک ــر رش ــر آن ب ــودکان و تاثی روان ک
قابــل  روانــی  اختــالالت  شــیوع  افزایــش  بــا  همزمــان 
ــر  ــت و ب ــه اس ــش یافت ــمگیری افزای ــور چش ــخیص؛ بط تش
ــان  ــی و درم ــت ارزیاب ــر اهمی ــان ب ــاس متخصص ــن اس همی
بــه موقــع اختــالالت روان  شــناختی تاکیــد دارنــد. تشــخیص 
هرچــه زودتــر مشــکالت ســالمت روان در کودکــی یکــی از 

ــت. ــی اس ــت همگان ــگیرانه بهداش ــایل پیش مس
ــودن و نداشــتن اضطــراب  ــت شــاد ب ــه مزی ــا توجــه ب ب
در دوران کودکــی بــه علــت در پــی داشــتن عواقــب بــد در 
بزرگســالی بســیاری از روان  شناســان کوشــیده انــد تــا روش  
هایــی بــرای کاهــش و از بیــن بــردن اضطــراب در کــودکان 
ــا کــه در کودکــی  ــن روش  ه ــد، کــه یکــی از ای ــه دهن ارای
در  گروهــی  درمانــی  بــازی  روش  اســت؛  موثــر  بســیار 
ــازی  ــن ویژگــی ب کــودکان اســت. پژوهشــگران عمــده  تری
ــودن آن مــی  داننــد. در درمــان اضطــراب  را لــذت بخــش ب
جدایــی کــودکان ترجیــح داده شــده اســت کــه از ایــن 
روش اســتفاده شــود. غلبــه بــر اضطــراب مهارتــی اســت کــه 
نیــاز بــه تمریــن و تکــرار دارد تــا بــه صــورت رفتــار عــادی 
ــه   ــر ب درآیــد. کــودکان ایــن راهبردهــا را در درازمــدت بهت
کار مــی  گیرنــد و در مــدت زمــان طوالنــی  تــر بــا موقعیــت-

ــه رو شــده و تــالش بیشــتری در  هــای جدایــی بیشــتری روب
رابطــه بــا مهــار ایــن موقعیــت  هــا و اســتفاده از ایــن راهکارهــا 
ــرس،  ــراب، ت ــش اضط ــر کاه ــی ب ــازی  درمان ــد. ب ــته ان داش
افزایــش خود مهارگــری، مهــار هیجانــات، و بهبــود مهــارت  
هــای اجتماعــی همســو مــی  باشــد. بــازی، جامــع  ترین شــکل 
ــد  ــازی« در کــودکان همانن ــان در کــودکان می-باشــد. »ب بی
ــودآگاه  ــه ناخ ــرای ورود ب ــی ب ــاالن، راه ــای بزرگس رویاه
ــازی« عنصــری مهــم در رشــد بســیاری از مهــارت   اســت. »ب
هــای زندگــی مثــل یادگیــری قوانیــن و حــل مســئله اســت. 

کــودکان بــا کســب مهــارت  هــا از طریــق بــازی مــی  تواننــد 
آن  هــا را تبدیــل بــه عــادت  هــا و عملکــرد  هــا کننــد. بــازی 
ــد.  ــزش کمــک مــی  کن ــق، ارزش  هــا و انگی ــه رشــد عالئ ب
ــر محیط شــان  ــد ب ــر می-توانن ــازی، بهت ــق ب کــودکان از طری
مســلط شــوند. »بــازی« در یــک توالــی منظــم رشــدی ظاهــر 
مــی  شــود و همــراه بــا رشــد شــناختی کــودک گســترش مــی  
یابــد. »بــازی«، بــه دلیــل فراگیــر بــودن در کودکــی، فراهــم 
ــرات  ــری و آشــکار ســازی تغیی ــرای یادگی ــودن فرصت ب نم
ــودکان در  ــت. ک ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد حمای ــدی، م رش
ــازی  ــان ب ــا همساالنش ــود ی ــا خ ــت، ب ــود فرص ــورت وج ص

ــازی  هایشــان شــکل  هــای مختلفــی دارد. مــی  کننــد و ب
ــح داده  ــودکان ترجی ــی ک ــراب جدای ــان اضط در درم
ــر  ــازی درمانــی اســتفاده شــود، ب شــده اســت کــه از روش ب
ایــن اســاس متخصصــان بــرای کاهــش اضطــراب کــودکان 
و کمــک بــه آن  هــا روش هــای مختلــف درمانــی را مــورد 
ــای  ــش  ه ــینه پژوه ــد. پیش ــرار داده ان ــش ق ــی و پژوه بررس
ــته  ــی توانس ــازی درمان ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــف حاک مختل
ــد.  ــل کن ــق عم ــودکان موف ــراب ک ــار اضط ــر مه ــت، ب اس
امیــد اســت در مطالــب آینــده در رابطــه بــا انــواع بــازی  هــا و 
چگونگــی بــازی کــردن والدیــن بــا کودکانشــان مطالبــی را 

ــذارم. ــان بگ در اختیارت
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ــا »دعــا« از اجابــت  کســی کــه چهــار چیــز دارد، از چهــار چیــز محــروم نباشــد: ب
کــردن، بــا »توبــه« از پذیرفتــه شــدن، بــا »اســتغفار« از آمــرزش گنــاه، و بــا »شــکرگزاری« 

از فزونــی نعمتهــا.

چهار ارزش برتر

از فرمایشات حضرت على)ع(، نهج البالغه.
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در عصــر نویــن، پیدایــش فرقه هــای متعــدد یــک مســئله 
اجتماعــی اســت، کــه ایــن مســئله در ایــران، بیشــتر در حــوزه 
ــدن  ــاد ش ــی، زی ــه شناس ــر جامع ــد. از نظ ــرح می باش ــن مط دی
ــن اســت. از  ــه دی ــش ب ــش گرای ــد نشــانه افزای فرقه هــای جدی
دیــدگاه اســالمی، فرقــه از مفهــوم تفــرق گرفتــه شــده، کــه بــه 

معنــی از راه خــدا دور کــردن اســت. 
ــی  ــام اجتماع ــی نظ ــرو پاش ــازی ها، ف ــه س ــدف از فرق ه
ایــران و تضعیــف انســجام بیــن مــردم اســت. بایــد توجــه 
ــه  ــن ب ــان دی ــخگویی متولی ــوان پاس ــه ت ــر چ ــه ه ــت ک داش
خواســته های مــردم بیشــتر باشــد، گرایــش افــراد بــه فرقه هــای 
ــه فرهنــگ احساســی و ضعــف  ــر می شــود. غلب ــی کمت انحراف
عقالنیــت، همچنیــن افــول ارزشــهای اجتماعــی در جامعــه، دو 
عنصــر مهــم هســتند، کــه اولــی بــه لحــاظ ضعــف آموزش هــا 
ــه جهــت اســتفاده نادرســت  ــی و دومــی ب و تربیت هــای عقالن
جــذاب  الگوهــای  »ارائــه  و  »ورزش«  »هنــر«،  »رســانه«،  از 
ــد.  ــک می کنن ــازی کم ــه س ــاد فرق ــد ایج ــه رون ــوب« ب نامطل
هرچنــد، فرقه هــا بــه اشــکال بســیار گوناگــون و بــا جهــان 
ــی در  ــا همگ ــوند؛ ام ــر می ش ــاوت ظاه ــال متف ــای کام بینی ه
کارکردشــان، از قانونمندی هــای واحــد پیــروی می کننــد. 
فرقه هــا بــا اســتفاده از تکنیک-هــای روانــی و بکارگیــری 
بســیار  و  مطلــق  رابطــه  نوعــی  ذهــن،  کنتــرل  روش هــای 
خطرنــاک بیــن »ســرکرده« و »پیــرو« بوجــود می آورنــد. آنــان 
ــه حــدی در انســان از  ــردی را ب ــی ف ــاع روان بدیــن وســیله، دف
ــن«از وی ســلب می شــود،  ــه گفت ــوان » ن ــد، کــه ت ــن می برن بی
و لــذا او بــه ابــزاری بــدل می گــردد کــه هــر فرمانــی را بــدون 
ارزیابــی »درســت« یــا »غلــط بــودن« آن، بــه اجــرا در مــی آورد. 
ایــن پدیــده بــه »مغــز شــویی« معــروف شــده اســت، کــه 
فرقه هــا  می گــردد.  پیشــرفته تر  روز  بــه  روز  آن  شــیوه های 
همگــی از نا آگاهــی افــراد جامعــه بــه ایــن شــیوه ها ســوء 

اســتفاده می کننــد. 
روش هــای  از  فرقه هــا،  در  افــراد  جــذب  بــرای 
اســتفاده  فکــری«  »بازســازی  یــا  تحمیلــی«  »مجاب ســازی 
ــتفاده  ــوء اس ــه س ــدام ب ــرکرده ها« اق ــه »س ــود. بطوری ک می ش
روانــی و اســتثمار ذهنــی افــراد می-کننــد و بــا ایــن شــیوه بــر 
ــد. جــذب  ــراد، بازســازی فکــری انجــام می دهن روی ذهــن اف
ــه  ــت، بلک ــودن وی نیس ــراه ب ــانه گم ــه، نش ــک فرق ــه ی ــرد ب ف
حقیقــت آنســت کــه توســط فــردی باهــوش، آمــوزش دیــده 
و حقــه بــاز، بــه درون فرقــه جــذب شــده اســت. افــراد جــوان 
کــه بــرای اولیــن بــار دور از خانــه بســر مــی برنــد، افــرادی کــه 
ــق  ــت از طری ــت شــخصی« و »حــس امنی ــال »کســب هوی بدنب
خانــواده« هســتند، افــراد شــاغلی کــه مشــتاق یافتــن نســخه ای 
ــاظ  ــه لح ــوص ب ــود بخص ــت خ ــریع موقعی ــرفت س ــرای پیش ب
اقتصــادی هســتند، مســتعد جــذب بــه درون فرقه هــا می باشــند.

افــرادی کــه جــذب فرقه هــا می شــوند خــود جســتجوگر 
و  »فعاالنــه«  کــه  هســتند  فرقه هــا  ایــن  بلکــه  نبوده انــد، 

پیــدا  را  پیــروان  »مهاجمانــه« 
آگاه،  فــرد  یــک  می کننــد. 
را  هــا  فرقــه  فریــب  هیچــگاه؛ 
حاضــر  حــال  در  نمی-خــورد. 
فرقه هــا در میــان مــا یــک تهدیــد 
می شــوند.  محســوب  اجتماعــی 
ایــن تهدیــد در وهلــه اول متوجــه 
ســپس  فرقــه،  خــود  اعضــای 
خانــواده، دوســتان، آشــنایان آنهــا 

فرقه ها را بشناسیم!
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و  زندگــی  محیــط  نهایــت  در  و 
جامعــه آنــان اســت. 

بایــد گفــت کــه در جهــان 
مســاعدی  زمینه هــای  امــروز 
بوجــود  فرقه هــا  رشــد  بــرای 
ــه هــا ادعــا  ــرا فرق آمــده اســت، زی
می کننــد بــه افــراد آنچــه را کــه 
فاقــدش هســتند، می دهنــد. پــس 
از جــذب بــه درون فرقــه، افــراد 

فرقه ها را بشناسیم!

ــبت  ــذا نس ــت، ل ــری اس ــز دیگ ــت چی ــه حقیق ــد ک در می یابن
بــه زندگــی خــود احســاس عــدم رضایــت کــرده، و در برابــر 
چنیــن  ســاختگی  ایدئولوژی هــای  و  دروغیــن  قول هــای 
فرقه هــا،  می شــوند.  پذیــر  آســیب  کامــال  ســازمان هایی، 
»قدرتمنــد« و »خطرنــاک« هســتند. آنهــا آزادی افــراد، ارتبــاط 
ــان را  ــد و دارایی هایش ــان دارن ــه دوستش ــانی ک ــا کس ــراد ب اف
ــا دشــمنان خــود را ســرکوب  ــد ت ــد، و تــالش می کنن می گیرن
نماینــد. آنهــا از افــراد فرقــه متنفرنــد و هــر زمــان کــه بتواننــد 

ــد.  ــان می-دهن ــا نش ــه آنه ــود را ب ــر خ تنف
»ســرکردگان« طمــاع و فاســد فرقه هــا، افــراد آســیب 
ــی  ــک نقطــه بحران ــال را در ی ــن حــال نرم ــی در عی ــر، ول پذی
از زندگــی شــان گیــر انداختــه، ایمان شــان را تخریــب و 
ــه  ــای فرق ــدن اعض ــان از ب ــد. آن ــتثمار می کنن ــان را اس ذهن ش
ســوء اســتفاده کــرده و اموالشــان را بــه غــارت می برنــد. همــه 
مــا آســیب پذیــر هســتیم. هوشــیار کــردن مــردم در خصــوص 
ــک  ــا کم ــه آنه ــر ب ــوش ظاه ــازمان های خ ــن س ــرات ای خط
می کنــد تــا در دام آنــان  اســیر نشــوند. اگــر شــخصی در 
اعتقــادات خویــش و مبانــی فکری-عقیدتــی خــود پایــدار 
باشــد و براســتی معرفــت دینــی و اعتقــادی داشــته باشــند، 
هیچ کــدام از فرقــه هــا نمــی تواننــد، در او اثــر گذاشــته و وی 

ــد.  ــذب کنن را ج
ــتند، و  ــیه ای نیس ــه ای حاش ــوان مقول ــچ عن ــه هی ــا ب فرقه ه
کســانی کــه بــه آنهــا می پیوندنــد نیــز بــا مــن و شــما متفــاوت 
ــرای   نیســتند. فرقه هــا یــک تهدیــد هســتند و خطــری جــدی ب
ــی  ــه راحت ــه ب ــند، چراک ــور می باش ــی« کش ــجام اجتماع »انس
ــرور و جنایــت  ــه ت ــراد را ب ــی، اف ــا شــیوه های روان ــد ب می توانن
ــوده،  ــزاع ب ــل ن ــدت اه ــه ش ــا ب ــی از فرقه ه ــد. برخ وادار کنن
ــرای ســرکوب کــردن منتقــدان  و از ثــروت و قــدرت خــود ب
ــردن  ــاکت ک ــب و س ــان تخری ــدف آن ــد. ه ــتفاده می کنن اس

منتقدانشــان اســت. 
افــرادی کــه می خواهنــد از فرقــه بازگردنــد نیــاز بــه 
یــاری دیگــران دارنــد. بــرای کمــک بــه آزادی و نجــات افــراد 
ــم.  ــه« کمــک بگیری ــم، از ایجــاد »شــبکه آگاهــی فرق می توانی
افــراد می تواننــد از تســلط شــیادانه و قدرتمنــد در درون فرقــه 
ــد  ــت گیرن ــه دس ــود را ب ــی خ ــرل زندگ ــد و کنت ــا بگریزن ه
و ذهــن خــود را آزاد کننــد. گاه اعضــای ســابق فرقه هــا 
بــا روحانیــون و مشــاوران روان شــناس رابطــه  نمی تواننــد 
ــه  ــروج از فرق ــرای خ ــه  ب ــی ک ــد، در حال ــرار کنن ــی برق خوب
ــد  ــت نمی توانن ــدون حمای ــراد ب ــن اف ــد. ای ــک الزم دارن کم
ــه مشــاوره های  ــان ب ــه هــا خــارج شــوند. آن ــی از فرق ــه راحت ب
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــد، ت ــاج دارن ــدت احتی ــی م ــی طوالن روان شناس
دنیــای واقعیــت بازگردنــد؛ چنانچــه دوســت داریــد فرقه هــا را 
بهتــر بشناســید تــا در دام آنهــا گرفتــار نشــوید، ایــن مبحــث را 
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توجــه شــما خواننــده عزیــز را بــه نکاتــی چنــد در 
مــورد کتــاب دربــاره عربســتان تألیــف خانــم »کارن الیــوت 
هــاوس« جلــب می کنــم. آنچــه کــه در ادامــه خواهیــد 
ــاب  ــن کت ــه مســتندات ای ــر پای ــی ب ــد، گزارشــی تحلیل خوان
می باشــد. مؤلــف ایــن کتــاب پژوهشــگری اســت کــه 
ــه عربســتان ســعودی  ــه طــور مکــرر ب ــدت 3۵ ســال ب ــه م ب
ســفر کــرده و خــود نیــز در یــک خانــواده مذهبــی در شــهر 
»ماتــادور« تگــزاس بــزرگ شــده اســت. بــرای وی در ابتدای 
ــران و  ــگ ای ــرائیل«، »جن ــراب و اس ــح اع ــی »صل کار بررس
عــراق«، »قیمــت گــذاری و فــروش نفــت« مهــم بــوده اســت، 
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امــا حیــن کار مــردم عربســتان نیــز برایــش بســیار مهــم شــده 
ــت اجتماعــی  ــه وضعی ــد؛ بطوریکــه وی توجــه خــود را ب ان
عربســتان ســعودی نیــز معطــوف مــی دارد. هــدف ایــن 
ــد  ــد« از کالب ــار زدن پوســته های »ســنت« و »عقای ــاب کن کت
عربســتان ســعودی و تشــریح نحــوه عملکــرد جامعــه  - تفکــر 
و زندگــی مــردم ســعودی- و آینــده ای کــه ممکــن اســت 
ــه  ــگر ب ــن پژوهش ــد. ای ــود؛ می باش ــم زده ش ــا رق ــرای آنه ب
ــه بررســی شــکنندگی رژیــم  طــور خــاص در ایــن کتــاب ب
ــردازد. از آنجــا کــه ســعودی های  حاکــم در عربســتان می پ
ــاوت وی  ــیار متف ــای بس ــا و دیدگاه ه ــا گرایش ه ــادی ب زی
را در امــر تحقیــق همراهــی کــرده انــد، لــذا ایــن تالیــف در 
ــوت  ــم »کارن الی ــت. خان ــر اس ــری بی نظی ــودش اث ــوع خ ن

ــزر« را کســب کــرده اســت.  ــزه »پولیت هــاوس« جای
کتــاب »دربــاره عربســتان« بــر زندگــی مردم ســعودی و 
ــنت ها«  ــط »س ــدن آن توس ــکل گیری و سرکوب ش ــوه ش نح
و »مقامــات« - از شــخصیت های مذهبــی و ریــش ســفیدهای 
طوایــف گرفتــه تــا شــاهزاده های حاکــم- تمرکــز دارد. تــار 
ــه  ــی« ب ــن وهاب ــی« و »قوانی ــنت های عرب ــده از »س ــده ش تنی
ــر  ــردان! ه ــه م ــد و ن ــان آزادن ــه زن ــه ن ــت ک ــی اس ــن معن ای
دو جنــس در چارچــوب انتظــارات اجتماعــی اســیر هســتند. 
در نتیجــه، ابتــکار فــردی و مخاطــره پذیــری در میــان آنهــا 
وجــود نــدارد. عربســتان جامعــه پیچیــده ای اســت کــه 
ســعودی ها همیشــه در حــال عبــور از پیــچ و خــم هــای 
ــای  ــن«، »محدودیت ه ــد »قوانی ــای بلن ــه الی دیواره آن ال ب
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دولتــی« و »ســنت های فرهنگــی« می باشــند. تنهــا تعــداد 
بســیار کمــی از ســعودی ها نیــرو و جســارت کاوش یــا 
اعتمــاد بنفــس الزم بــرای تــرک ایــن دخمــه پرپیــچ و خــم 
را دارنــد؛ امــا در ســال های اخیــر اطالعــات ســرازیر شــده از 
اینترنــت و تقاضــای رو بــه رشــد جوانــان در جامعــه پیچیــده 
عربســتان گســترش یافتــه و بنیــان دیوارهــای آن را بــه خطــر 

ــه اســت.  انداخت
    در بهــار عربــی ســال ۲۰11 میــالدی، بســیاری از 
رژیم هــای عربــی در خــارج از عربســتان ســعودی کــه 
ــیده  ــوب کش ــه آش ــدند، ب ــور می ش ــدار تص ــته پای در گذش
ــی توجــه  ــی کــه ســقوط دیکتاتورهــای عرب شــدند. در حال
جهــان را بــه خــود جلــب کــرده بــود، رویدادهــای پادشــاهی 
بحــران زده »بحریــن« مــورد توجــه »آل ســعود« بــود. از نظــر 
»آل ســعود« دیکتاتورهــای عربــی می آینــد و می رونــد، امــا 
ــوب  سلســله های ســلطنتی »مقــدس« هســتند. ســالطین، محب
ــال در  ــز متقاب ــه آنهــا نی ــد می باشــند؛ کــه البت مــردم و خداون
ــن  ــه ای ــود ک ــه ای ب ــن« آین ــند. »بحری ــا می باش ــت آنه خدم
ــت  ــعود« وحش ــد. »آل س ــته ش ــی در آن شکس ــانه عرب افس
ــلطنتی  ــره س ــک مه ــادن ی ــن افت ــه زمی ــادا ب ــه مب زده از اینک
کوچــک آنهــا را نیــز در معــرض خطــر قــرار دهــد، اقــدام به 
اعــزام ســرباز کردنــد تــا دوســت ســلطنتی خــود را از غــرق 
شــدن نجــات دهنــد. ایــن پادشــاهی ها فعــال دوام آورده انــد. 
ــله ای  ــال، سلس ــتاد س ــدود هش ــه ح ــت ک ــد گف     بای
از شــاهزاده هــای »آل ســعود« بــر میلــه تعادلــی قــدرت گام 

نهــاده و بــا مهــارت اختیــار مــردم خــود را کــه عمیقــا طبقــه 
بنــدی شــده اند و بطــور فزاینــده ای نــا  امیــد و بی اعتمــاد 
ــام از  ــا ذکاوت تم ــد و ب ــه ان ــت گرفت ــند، را در دس می باش
ــول  ــا از پ ــرج خرواره ــا خ ــه و ب ــره گرفت ــتگی ها به دو دس
ــن« در  ــوان »دی ــتفاده از عن ــر سوء اس ــه مهمت ــت و از هم نف
بــرآورده کــردن نیازهــای سیاســی خانــدان ســعود بــه ســلطه 
ــول  ــز ق ــم هرگ ــواده حاک ــیده اند. خان ــتمرار بخش ــود اس خ
ــی  ــا حت ــد. آنه ــم نمی ده ــوز ه ــداده و هن ــی« ن »دموکراس
خــود را بــرای انتخابــات ســاختگی برای مشــروع نشــان دادن 
ــه  ــی دیگــر ب ــد بســیاری از رژیم هــای عرب حکومــت، همانن
ــد. از نظــر »آل ســعود«، آنهــا ســرمایه ای  زحمــت نمی اندازن

ــت. ــد و آن »اهلل« اس ــه آراء دارن ــر از جعب قدرتمندت
ــالدی  ــن حکومــت »آل ســعود« در ســال 174۵ می اولی
تاســیس گردیــد. جدیدتریــن حکومــت آل ســعود در ســال 
ــد.  ــیس ش ــداهلل« تاس ــاه عب ــدر »ش ــط پ ــالدی توس 193۲ می
ــدرت آل  ــتون، ق ــوان س ــن« بعن ــال ها »دی ــه س ــن هم ــی ای ط
ــد؛  ــا می باش ــام آنه ــه ن ــه ب ــاهی ک ــراز پادش ــر ف ــعود را ب س
حفــظ کــرده اســت. ایــن ســالطین بــا ادعــای تجســم، 
حافــظ و مبلــغ دیــن راســتین بــودن؛ توانســته انــد تــا کنــون 
ــعودی  ــاه س ــند. پادش ــروعیت ببخش ــود مش ــت خ ــه حکوم ب
خــود را بــه عنــوان نگهبــان دو مســجد مقــدس معرفــی 
کــرده اســت و بــا ایــن عنــوان ســعی دارد رهبــری روحانــی 
جهــان اســالم را بــه خــود نســبت دهــد. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه منظــور نویســنده از دیــن همــان وهابیتــی اســت کــه آل 



ســعود بــه آن پنــاه بــرده اســت. بایــد بدانیــم کــه آل ســعود 
بــر پایــه قــدرت عشــیره ای و بــا تکیــه بــه آمریــکا و انگلیــس 
ــم  ــه خان ــوری ک ــت. بط ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــات خ حی
کارن الیــوت هــاوس نگهبــان عربســتان ســعودی را ایــاالت 
متحــده آمریــکا مــی دانــد و بــه آن لقــب »عمــو ســام« را مــی 
ــکیل  ــکل تش ــق پروت ــتان طب ــی در عربس ــور مذهب ــد. ام ده
دولــت ســعودی بــه »محمــد بــن عبدالوهــاب« و عشــیره وی 

ســپرده شــده اســت.
ــک  ــعودی ی ــتان س ــت عربس ــه حکوم ــت ک ــد گف بای
ســلطنت مطلــق و البتــه، آخریــن حکومــت از ایــن نــوع بــر 
ــت  ــی در دس ــدرت همگ ــز ق ــد. مراک ــن می-باش روی زمی
شــاهزاده ها هســتند. پادشــاه، رهبــران مذهبــی ارشــد را 
ــس  ــو مجل ــام 1۵۰ عض ــات و تم ــد. او قض ــوب می کن منص
را انتخــاب می کنــد. اقوامــش مالــک رســانه های خبــری 
می باشــند. هرگونــه تشــکیالت اجتماعــی یــا مدنــی کــه 
بتوانــد شــهروندان را ســازماندهی کنــد، ممنــوع اســت. 
خانــواده ســلطنتی ثــروت نفتــی پادشــاهی را در اختیــار دارد، 
کــه بــرای شــهروندان »منبــع یارانــه« و »مایــه فرمانبــرداری« از 
حکومــت اســت و بــرای خانــواده ســلطنتی »منبــع ثــروت« و 
ــواده  ــه اســتحکام« پادشــاهی می باشــد. ثــروت ایــن خان »مای
هماننــد سیاســت های داخلــی آن از دیــد مــردم پوشــیده 
ــت  ــه اس ــوم را برانگیخت ــم عم ــر خش ــن ام ــه ای ــد، ک می باش
حــل  بــرای  را  ســعود«  »آل  فرمانروایــی  مهارت هــای  و 
چالش هــای داخلــی و خارجــی روز بــه روز ناکارآمدتــر 

جلــوه می دهنــد.  
    حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه چگونــه خانــواده 
ســلطنتی آل ســعود کــه در حــال حاضــر متشــکل از هفــت 
هــزار شــاهزاده- شــامل نــوه، نتیجــه و نبیــره ذکــور از 
ــالمند  ــران س ــود رهب ــا وج ــت- ب ــله اس ــس سلس ــل مؤس نس
ــرات  ــان تغیی ــق را در طوف ــدرت مطل ــته ق ــف توانس و ضعی
از جانــب جهــان خــارج و فشــارهای جوشــان از ســوی 

ــد؟    ــظ کن ــوان حف ــت ج جمعی
یــک پاســخ وجــود دارد و آن مهارت خانواده ســلطنتی 
در بکارگیــری اســتراتژی پــدر مؤســس، کــه عبارت بــود از: 
»تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن«، از زمــان قبایل صحرانشــین 
گرفتــه تــا دوران مــدرن کــه در آن گروههــای اجتماعــی و 
ــد، باشــد. »دوم«،  ــوذ در می آین متحــدان خارجــی تحــت نف
ــه  ــت، چ ــول« اس ــواده از »پ ــن خان ــمندانه ای ــتفاده هوش اس
صندوقچه هــای  در  موجــود  محــدود  طــالی  ســکه های 
کوچــک و قابــل حمــل مؤســس سلســه باشــد و یــا میلیاردهــا 
ــا  ــاداری ی ــدن وف ــرای خری ــروزی ب ــت ام ــد نف دالر درآم
فرمانبــرداری مــردم باشــد. »ســوم«، نقــش فراگیــر و گاهــی 
غم انگیــز سوء اســتفاده از »دیــن« اســت کــه بطــور غیــر 
قابــل تفکیکــی توصیــه بــه تســلیم در برابــر خــدا و آل ســعود 
می کنــد - آل ســعود بــر خــالف سلســله های جوامــع غربــی 
صرفــا یــک قــدرت موقــت نیســتند، بلکــه ابــزار خداونــد بــر 
ــوت«  ــه »رخ ــد ب ــت بای ــند -  و در نهای ــن می باش روی زمی

موجــود در جامعــه ســعودی اشــاره کــرد.
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جدیــد  نســل  چشــم  نمی توانــد  هیچ چیــز  امــروزه 
ســعودی را بــه فســادی کــه در حــال از بیــن بــردن پایه هــای 
ــه خطــر  ــده خــود و فرزندانشــان را ب ــه می باشــد و آین جامع
انداختــه اســت، ببنــدد. »اســالمی« کــه تبلیــغ می شــود، اجــرا 
ــاد  ــود. فس ــق نمی ش ــتر محق ــتغال بیش ــده اش ــود. وع نمی ش
شــایع اســت و تقریبــا هــر ســعودی در تــار انــواع مســاعدتها 
ــه  ــوری ک ــد، بط ــیر می باش ــت اس ــز و درش ــوه های ری و رش
دریافــت کننــده نیــز خــود احســاس آلــوده بــودن و انزجــار 
می کنــد. قدرتمنــد و ضعیــف هــر دو ســعی می کننــد بــه هــر 
ــرار  ــه ای کــه ق ــد. جامع ــگ بزنن ــد، چن چــه گیرشــان می آی
ــور  ــود، بط ــریعت اداره ش ــن ش ــا قوانی ــختگیرانه ب ــت س اس
روزافزونــی تبدیــل بــه جامعــه ای بــی قانــون شــده اســت کــه 
در آن قانــون هــر آن چیــزی اســت کــه پادشــاه یــا یکــی از 
قضــات او بگویــد- یــا هرچــه مــردم بتواننــد یواشــکی انجــام 
ــیعی  ــطح وس ــا را در س ــن چیزه ــه ای ــعودی ها هم ــد. س دهن
ــا  ــت ت ــده اس ــب ش ــت موج ــه اینترن ــی ب ــد. دسترس می دانن
نســل جــوان- 7۰ درصــد ســعودی ها زیــر ســی ســال هســتند 
ــه در  ــد- از آنچ ــن دارن ــال س ــت س ــر بیس ــد زی و 6۰ درص
داخــل و خــارج از کشــور روی می دهــد، آگاه باشــند. ایــن 
جوانــان از »بــی کفایتــی دولــت« و »فســاد ســلطنتی« آگاهنــد 
ــر  ــعودی-ها در فق ــد س ــه 4۰ درص ــد ک ــور می دانن و همینط
زندگــی می کننــد و 6۰ درصــد از عهــده مخــارج مســکن بــر 
ــن ۲۰  ــان بی ــد جوان ــه 4۰ درص ــد ک ــا می دانن ــد. آنه نمی آین
تــا ۲4 ســال بیــکار هســتند- دقیقــا در ســنی کــه همــه قصــد 

ــد. آنهــا  ــه اگــر از عهــده مخــارج برآین ــد- البت ازدواج دارن
ــه شــاغلین بخــش خصوصــی  ــد کــه 9۰ درصــد هم می دانن
ــان آنهــا  اقتصــاد، کارگــران خارجــی هســتند کــه کارفرمای
ارزان بــودن  بخاطــر  و  می باشــند  شــاهزاده ها  از  معمــوال 
دســتمزد از آنهــا بهــره می گیرنــد. ســعودی ها بــا تحصیــالت 
کــم و معمــوال تنبــل، ترجیــح می دهنــد بیــکار بنشــینند و بــه 
بهــای انــدک تــن بــه کارهــای پســت ندهنــد. اگرچــه تعــداد 
زیــادی از مــردم ســعودی وجــود دارنــد کــه می تواننــد کار 
کننــد و نمی کننــد، حتــی زنــان تحصیــل کــرده ســعودی کــه 
ــث  ــد. نیمــه مون ــد، و معمــوال نمی توانن ــد کار کنن می خواهن

جمعیــت ســعودی خانــه نشــین، اســیر و ناامیــد هســتند. 
ســعودی های جــوان، بــه طــور فزاینــده ای از ایــن 
ــر  ــی فراگی ــاق اجتماع ــر و انطب ــر ظواه ــاینده ب ــز فرس تمرک
خســته شــده انــد. آنهــا بســیار بیشــتر از والدیــن خــود راغبنــد 
کــه هویــت خــود را کشــف کننــد. ســعودی ها بــه خصــوص 
ــر  ــای غی ــمگیری از تاکتیک ه ــور چش ــان بط ــان و جوان زن
اســالمی بــکار گرفتــه شــده بــرای بــه قفــس انداختــن آنهــا 
ــد  ــاد کنن ــر ایج ــه تغیی ــتند ک ــم هس ــد و مصم ــده ان آگاه ش
ــت  ــعودی دس ــر س ــرای ه ــس« ب ــه »آزادی« و »عزت نف ــا ب ت

ــد.   یابن
خانــم »کارن الیــوت هــاوس« نویســنده کتــاب »دربــاره 
ــه را  ــتان در خاورمیان ــه ای عربس ــت منطق ــتان«، وضعی عربس
ــد کــه در دهــه گذشــته مــوج نفــوذ  ــل می کن ــه تحلی اینگون
ایــران در منطقــه افزایــش داشــته اســت، بویــژه در چنــد ســال 
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گذشــته؛ و ایــن امــر اعتبــار »ایــاالت متحــده« در خاورمیانــه 
ــی  ــده نفت ــدت پیچی ــه ش ــی ب ــاط امنیت ــت. ارتب ــته اس را کاس
میــان »ایالــت متحــده« - »عربســتان ســعودی« حتــی پــس از 
بــه پاییــن کشــیدن »حســنی مبــارک« توســط آمریــکا ادامــه 
دارد. عــالوه بــر ایــن، معضــل ظهــور و گســترش تروریســم 
در سرتاســر منطقــه کــه در ســی ســال گذشــته توســط خــود 
ــد، نیــز وجــود دارد.  ــده شــده ان »عربســتان ســعودی« پروران
از زمــان حمــالت تروریســتی 11 ســپتامبر ســال ۲۰۰1، 
ــتیبانی  ــر پش ــر اث ــدی ب ــل ج ــک معض ــا ی ــتان ب ــم عربس رژی
ــتی از  ــعود« بایس ــد. »آل س ــه ش ــی مواج ــون مذهب از افراطی
حســن شــهرت و حکومــت خــود در کشــور محافظــت 
می کــرد و همیــن طــور از کشــور محافظــش ایــاالت متحــده 
ــی  ــود. یک ــی ب ــت های افراط ــدف« تروریس ــب »ه ــه اغل ک
ــرض  ــه مع ــطین ب ــعودی« در فلس ــتان س ــالت »عربس از معض
نمایــش گذاشــته می شــود. دیپلماســی »ایــران« در طــول 
دهــه گذشــته از »تهــران« یــک »قهرمــان« کــه بطــور گســترده 
ــه از  آرمــان »فلســطین« را درک می کنــد، ســاخته اســت و ن
»ریــاض«! بیشــتر »ایــران« بــه عنــوان مدافع »فلســطین« شــناخته 
می شــود، پــس بــرای حکومــت ســعودی ســخت اســت کــه 
بــه درخواســت های محافــظ خــود »ایــاالت متحــده آمریــکا« 
ــد. در  ــن بده ــرائیل« ت ــا »اس ــطین« ب ــازش »فلس ــال س در قب
مــورد ایــن موضــوع ماننــد مــوارد دیگــر، سیاســت خارجــی 
رژیــم در قبــال حقــوق فلســطینی ها در برابــر منافــع »آل 
ــد  ــلطنتی معتق ــواده س ــت. خان ــگ اس ــیار کمرن ــعود« بس س

ــلمانان«  ــر مس ــوان »رهب ــه عن ــود را ب ــتی خ ــه بایس ــت ک اس
ــه  ــیدن ب ــروعیت بخش ــت مش ــا جه ــادار« آنه ــع وف و »مداف
حکومتشــان نشــان دهنــد. حفــظ ایــن وضعیــت جهــت 
رقابــت بــا انقالبیــون واقعــی و بــا شــهامت در »ایــران« و 
ناراحــت کننده تــر بــدون داشــتن حمایــت »ایــاالت متحــده 
ــور  ــل عب ــر قاب ــر چالشــی غی ــن ام ــکا« می باشــد کــه ای آمری
بــرای رژیــم ســعودی ایجــاد کــرده اســت؛ بطوریکــه اثبــات 
آن بــرای حکومــت »آل ســعود« بیــش از هــر زمانــی دشــوار 
ــعودی در  ــی و آگاه س ــان سیاس ــه جوان ــت، چراک ــده اس ش
انتقــاد از دولــت بــه خوبــی می داننــد کــه اســتفاده از ســالح 
اســالم بــرای رژیــم ســعودی تنهــا یــک »فریبــکاری« اســت!  
بایــد دانســت کــه تنهــا دو قــدرت بــزرگ بــرای بقــاء 
عربســتان ســعودی حائــز اهمیــت هســتند: »ایــران« و »ایــاالت 
ــد  ــران« می ترس ــعودی از »ای ــتان س ــکا«. عربس ــده آمری متح
بــه دالیــل »سیاســی« و هــم »مذهبــی«  ایــران را هــم  و 
ــعودی ها  ــیاری از س ــد. بس ــود می بین ــد خ ــن تهدی بزرگتری
مــکان  دو  اشــغال  »ایــران«  هــدف  کــه  می کننــد  فکــر 
ــز  ــت شــیعه در مناطــق نفت خی مقــدس اســالم و اعــالم دول
ــوار  ــه همج ــت ک ــعودی اس ــتان س ــرقی عربس ــتان های ش اس
ــتند،  ــن هس ــی و بحری ــارات متحده عرب ــین های ام ــج نش خلی
ــار  ــعود، رفت ــت. آل س ــیعیان اس ــا ش ــت ب ــه اکثری ــی ک جای
بــدی بــا شــیعیان در اســتان های نفت خیــز شــرقی دارد و 
ــیار  ــه بس ــن منطق ــیعه در ای ــت ش ــه جمعی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
زیــاد اســت، اعــالم اســتقالل آنهــا امــری شــدنی اســت، لــذا 
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قیــام شــیعیان بدتریــن کابــوس حــکام ســعودی اســت. بــرای 
ــی  ــروعیت مذهب ــا مش ــت و ی ــت دادن نف ــعود، از دس آل س
بــه معنــای شکســتن طلســم ســلطنت و ســرنگونی پادشــاهی 

اســت. 
ــا وجــود  ــران ب ــرای تــرس از ای »آل ســعود«، دالیلــی ب
رزمنــدگان واقعــی در آن دارد. »ایــران« در حــال حاضــر 
ــاس«  ــان«، و »حم ــوریه«، »لبن ــراق«، »س ــی در »ع ــوذ غالب نف
بــه  رو  منطقــه  سرتاســر  در  ایــران  نفــوذ  دارد.  غــزه  در 
افزایــش اســت و شــیعیان کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 
و عربســتان ســعودی دیگــر تحمــل حاکمــان وهابــی را 
ندارنــد. کابــوس ترســناک شــکار شــدن توســط ایــران، آل 
ــرای  ــعود ب ــرایط آل س ــن ش ــد. در ای ــا نمی کن ــعود را ره س
حفاظــت از پادشــاهی بــه دنبــال افراطیــون پاکســتانی رفتنــد، 
بــه ایــن امیــد کــه بتواننــد چتــر هســته ای فراهــم کننــد، امــا 
ــت و  ــف اس ــت ضعی ــک حکوم ــه ی ــتان ک ــه پاکس ــه ب تکی
ــار  ــت فش ــی تح ــرک خوردگ ــار ت ــه آث ــی ک ــط ارتش توس
برایشــان  می توانــد  اســت؛  آشــکار  آن  در  رادیکالیســم 
ــی  ــا زمان ــه ت ــت ک ــن اس ــت ای ــد. حقیق ــاز باش ــکل س مش
ایرانیــان روابــط تیــره ای بــا ایــاالت متحــده آمریــکا دارنــد، 
در عربســتان ســعودی دلیلــی بــرای تــرس از ایــران در کوتــاه 
ــه ایــران  ــورت حمل ــد در ص ــود نــدارد. هرچن ــدت وج م
ــت  ــکا جه ــه آمری ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــتان بعی ــه عربس ب
ــل  ــکا قب ــرا آمری ــود، زی ــگ ش ــتان وارد جن ــاع از عربس دف
ــه کاری  ــد، ک ــه کن ــی را توجی ــکار عموم ــد اف ــه بای از حمل

ــم  ــدی از خش ــوج جدی ــورت م ــر ص ــت و در ه ــوار اس دش
ــرای  ــز فرصتــی ب ــه آمریــکا بوجــود آمــده و نی اســالمی علی
بنیادگرایــان اســالمی )بنیادگرایــان اســالمی کمــک گرفتــن 
آل ســعود از آمریــکا را دلیلــی بــر ضعــف حــکام ســعودی 
ــرای  ــند.( ب ــش می کش ــه چال ــعود را ب ــرده و آل س ــر ک تعبی
ــر  ــد آورد. در ه ــود خواه ــعود بوج ــردن آل س ــوم ک محک
ــه  ــه مثاب ــن ب ــود و ای ــد ب ــده »آل ســعود« خواه صــورت بازن

ــد. ــعود می باش ــرای آل س ــرگ ب ــه م بوس
ایــن پژوهشــگر برجســته کتــاب را بــا مثالــی زیبــا خاتمه 
می دهــد. 747 ســلطنتی ســعودی پــرواز می کنــد، هــم پــول 
فــراوان دارد و هــم نقــص فنــی! کابینــش پــر از خلبان هــای 
آل ســعود پیــر و فرتــوت اســت. هواپیمــا در حــال از دســت 
دادن ارتفــاع و تمــام کــردن بنزیــن اســت. مســافرین آن در 
قســمت فرســت کالس شــاهزاده های ســلطنتی می باشــند 
و در قســمت اقتصــادی هواپیمــا شــهروندان ســعودی در 
میــان  نشســته اند. در  ناراحتــی در کنــار هــم  و  ازدحــام 
ــا  ــد هواپیم ــه می خواهن ــتند ک ــی هس ــون مذهب ــا افراطی آنه
ــد  ــه می خواهن ــت هایی ک ــن تروریس ــد و همچنی را برگردانن
خلبــان را بکشــند و هواپیمــا را بــه مقصــدی نامعلــوم برباینــد 
ــان  ــی خلب ــا گروه ــن هواپیم ــی در ای ــاید جای ــد. ش و برون
ــه ســالمت بنشــانند، وجــود  ــا را ب ــد هواپیم ــق کــه بتوانن الی
داشــته باشــند؛ امــا بــه نظــر نمی رســد کــه هرگــز فرصتــی بــه 
آنهــا داده شــود. هواپیمــا 747 در بیــن بادهــای ســخت پــرواز 

ــوده شــود. ــد، شــاید رب ــد، شــاید ســقوط کن می کن

39
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ایــران قطعنامــه ۵98 را پذیرفتــه بــود. امــا جنــگ هنــوز 
ادامــه داشــت. رژیــم بعــث عــراق، حمــالت جدیــدی را در 
سراســر مرزهــای جنــوب آغــاز کــرده بــود و می خواســت از 
فرصــت باقــی مانــده تــا آتــش بــس رســمی اســتفاده کــرده و 
در موقعیت  هــای جدیــد مســتقر شــود. امــا ایــن رؤیایــی بیش 
نبــود. ســنگر نشــینان جبهــه حــق اگــر چــه جــام زهــری را که 
امــام نــوش کــرده بــود، در کام شــان حــس مــي کردنــد، امــا 

خســته از رزم نبودنــد. 
در همــان روزهــا مــا هــر لحظــه منتظــر خبر هــای جدید 
بودیــم. منظــور از مــا خــودم بــه اتفــاق چنــد تــن از خواهــران 
ــده در  ــواده رزمن ــوان خان ــه عن و بچــه هایمــان بودیــم کــه ب
یــک شــهرک مســکوني حوالــی اهــواز، نزدیکی هــای مقــر 
لشــکر 41 ثــارا ... زندگــی می  کردیــم . لشــکر آمــاده بــاش 
صــد در صــد خــورده بــود و عزیزانــش در سراســر مرزهــای 
جنــوب ســعی بــر ســد کــردن راه دشــمن داشــتند. خبــر مــی 
ــاز پــس  ــه ب ــدام ب ــزات کامــل اق ــا تجهی رســید کــه عــراق ب
گیــری مناطقــی کــرده کــه قبــاًل توســط رزمنــدگان اســالم 
فتــح شــده بــود. آنهــا حتــی بــه جــاده اهــواز خرمشــهر هــم 
رســیده بودنــد. هنــوز خبــر تلــخ بــاز پــس گیــری فــاو را در 
اوائــل ســال 67، توســط نیروهــای ارتــش بعــث از یــاد نمــی 

بــرم.
در آن روزهــای پر  اضطــراب،  مــا در آن شــهر غریــب، 
در حالــی کــه از همســرانمان خبــر نداشــتیم تنهــا اتکایمــان 
ــت  ها  ــه از دوردس ــدای توپخان ــود. ص ــال ب ــدای متع ــه خ ب
ــه  ــه کلی ــه گــوش مــی رســید. از ســوی مســئولین لشــکر ب ب
خانــواده هــای رزمنــدگان مســتقر در اهــواز خبــر داده شــده 
بــود کــه یکــی از بــرادران راننــده بــه همــراه یــک دســتگاه 
اتوبــوس هــر لحظــه آمــاده اســت تــا در صــورت هــر پیشــامد 
ــا ســرعت از شــهر اهــواز  ــواده هــا را ب غیــر منتظــره ای، خان
ــه غیــرت رزمنــدگان دالور ایمــان  ــا اینکــه ب خــارج کنــد. ب
ــود  ــه دشــمن آنقــدر گســترده ب ــت و کین ــا رذال داشــتیم، ام

ــی  ــی را م ــش بین ــل پی ــر قاب ــی غی ــار اتفاق ــر آن، انتظ ــه ه ک
ــیدیم .   کش

آن روز از صبــح همــه چیــز عــادی بــه نظــر می  رســید. 
بــرای امنیــت بیشــتر، چنــد خانــواده بــا هــم در یــک خانــواده 
زندگــی می  کردیــم . بچه هــا مشــغول بــازی بودنــد . مادرهــا 
از کارهــای خانــه رســیدگی  یکــی  بــه  هــر کدامشــان 
ــر  ــده، ه ــم ش ــل تنظی ــه از قب ــک برنام ــق ی ــد. طب می  کردن
روز در ســاعتی معیــن، دســته جمعــی زیــارت عاشــورا مــی 
خواندیــم. در حقیقــت خودمــان را بــه ســالحی معنــوی 

بودیــم.  کــرده  مجهــز 
البتــه، همســران رزمنــده 
اســاس  بــر  مــان 
خودشــان،  صالحدیــد 
مــا  اختیــار  اســلحه در 
بــا  و  بودنــد  گذاشــته 
کــه  آموزش هایــی 

ــان  ــزوم از خودم ــع ل ــتیم در مواق ــی توانس ــم، م ــده بودی دی
دفــاع کنیــم. 

نزدیــک ظهــر بــود. در آشــپزخانه مشــغول تهیــه ناهــار 
بــودم. ناگهــان صدایــی شــبیه انفجــار شــدید گلولــه تــوپ از 
راه دور، بــه گوشــم خــورد. » کاپ «! بــر اســاس تجربــه ای 
کــه از زندگــی چنــد ســاله در مناطــق جنگــی بدســت آورده 
بــودم، می  توانســتم صــدای حاصــل از انفجــار گلولــه هــا را 
ــار  ــدای انفج ــه ص ــتم ب ــوز داش ــم. هن ــخیص بده ــم تش از ه
ــد:  ــنیده ش ــم ش ــدا ه ــن ص ــه دومی ــردم ک ــر می  ک ــه فک اولی

» کاپ « 
کار پختــن غــذا را نیمــه تمــام رهــا کــردم و سراســیمه 
بــه ســوی هــال دویــدم. بقیــه خواهرهــا هــم ایــن صداهــا را 
شــنیده بودنــد. تــرس آرام آرام بــه ســراغمان آمــد. نگاههای 
ــر  نگــران و پرسشــگر در هــم گــره خــورد: » یعنــی چــه خب

شــده اســت؟ « 

خاطره ای از بانوی مجاهد »صدیقه انجم شعاع« از دوران جنگ تحمیلی

توپخانه عراقی

ــم،  ــران! وطن ای
ــان  ــه ج ــک لحظ ی
ــاد. ــو مب ــى ت ــن ب م
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ــاً  ــد: » حتم ــرون آم ــم بی ــه ای از حلقوم ــدای گرفت ص
دیشــب عراقی هــا پیشــروی کــرده انــد. تــا بــه حــال صــدای 
ــام  ــم تم ــودم .« حرف ــنیده ب ــک نش ــدر نزدی ــه را اینق توپخان
نشــده بــود کــه صــدای انفجــار گلولــه بعــدی کــه احتمــاالً 
چنــد کیلومتــری بیشــتر بــا مــا فاصلــه نداشــت، تکانمــان داد. 

» کاپ«
خطــر جــدی بــود. بماننــد مــادران بــی پناهــی را بودیــم 
ــه  ــوش گرفت ــان را در آغ ــه هایم ــده، بچ ــر از آین ــه بی  خب ک
و در ذهــن آشــفته مان بــه یــک اتفــاق یــا یــک حادثــه 
ــت  ــم. می  بایس ــرد باش ــردم خونس ــعی ک ــیدیم. س می  اندیش
ــا  ــتر از آنه ــالم بیش ــن و س ــم. س ــداری بده ــا دل ــه خواهره ب
نبــود. ولــی در ایــن گونــه مواقــع ســعی می  کــردم بــا گفتــن 
حرفهــای خــوب و امیــدوار کننــده، تــرس و اضطــراب را از 
ــم،  ــل بودی ــک مح ــه در ی ــی ک ــه های ــا و بچ ــع خانم  ه جم

ــودم. ــق هــم ب ــع موف ــم و در بســیاری از مواق دور کن
ــا را  ــن م ــه ذه ــتر از هم ــه بیش ــزی ک ــه چی در آن لحظ
ــود، احســاس خطــر از پیشــروی نیروهــای  مشــغول کــرده ب
عراقــی تــا داخــل شــهر و اســارت بــود. بــه هــر حــال مــا چنــد 
ــی و ترســمان  ــم و نگران زن و تعــدادی بچــه خردســال بودی
هــم کامــاًل طبیعــی بــود. ایــن در حالــی بــود کــه مــردم آن 
منطقــه طــی چنــد روز اخیــر اقــدام به خالــی کردن منازلشــان 

کــرده و بــه محلــه هــای دیگــر شــهر رفتــه بودنــد. 
ــار  ــه انفج ــدای س ــا ص ــرد. ب ــد ک ــر کاری نمی ش دیگ
پیاپــی، شــاید اتفاقــی از راه می  رســید کــه مــا از آن بی  خبــر 
ــا  ــم: » کاری از دســتمان جــز دع ــا گفت ــه خواهره ــم. ب بودی
ــارت  ــینیم و زی ــم بنش ــد دور ه ــد. بیای ــر نمی آی ــل ب و توس

ــم. «  عاشــورا بخوانی
بــه منظــور آوردن کتــاب دعــا بــه اتــاق رفتــم. ناگهــان 
ــه در  ــدم . آنچ ــوب ش ــا میخک ــه  ای در ج ــاهده صحن ــا مش ب
ــود.  ــده دار ب ــا حــدی خن ــب و ت ــدم جال ــم می  دی پیــش روی
زینــب شــش ســاله کــه تــا آن لحظه کســی متوجــه غیبتش در 

میــان جمــع نشــده بــود، بــه پشــت؛ روی زمیــن دراز کشــیده 
بــود و بــا کــف پــا بــا فاصله هــای منظــم بــه کارتــن بزرگــی 
می  کوبیــد کــه از آن بــه عنــوان میــز زیــر تلویزیــون اســتفاده 
می  کردیــم. مدتــی قبــل مقــداری لبــاس و وســائل اضافــه را 

درون یــک کارتــن نســبتاً 
ــش  ــه و روی ــزرگ ریخت ب
را پارچــه کشــیده بــودم 
ــه  ــون ب ــر تلویزی ــز زی و می

ــد.  ــاب می آم حس
بــه  پــا  بــا  زینــب 
ایــن کارتــن می  کوبیــد. 
ایــن  از  کــه  صدایــی 
حرکــت تولیــد می  شــد، 
گلولــه  شــلیک  تداعــی 
توپخانــه از راه دور بــود. 
روزهــا  آن  در  کــه  مــا 
ــاس  ــی حس ــر صدای ــه ه ب
دقیقــه  چنــد  بودیــم، 
ترســیدیم.  حســابی  ای 
ــم.  ــکار کن ــتم چ نمی دانس
بخنــدم، گریــه کنــم یــا 
کنــم.  دعــوا  را  زینــب 
نــه! رفتــم و دیگــر  امــا 

خواهرهــا را صــدا زدم: » بیاییــد تماشــا کنیــد، توپخانــه 
ــبیه  ــی ش ــش خیل ــتی صدای ــتی راس ــت! « راس ــراق اینجاس ع
صــدای اصابــت گلولــه تــوپ و انفجــار حاصــل از آن بــود. 
خواهرهــا متعجــب بــه اتــاق آمدنــد. زینــب از جــا برخاســت 
ــد در  ــه بدان ــی آنک ــرد، ب ــگاه می  ک ــا را ن ــاج و واج م و ه
عالــم بازی  هــای کودکانــه اش چنــد لحظــه دنیــای بزرگترهــا 
را از تــرس و اضطــراب و نگرانــی انباشــته کــرده بــود.

»صدیقــه  خانــم 
یکــى  شــعاع«  انجــم 
زن  شــیر  هــزاران  از 
اســت،  ایرانــى  دالور 
دوران هشــت  در  کــه 
ــى  ــگ تحمیل ــاله جن س
بــه شــهرهای جنگــى 
رفتــه تــا همســر رزمنــده 
مبــارزه  راه  در  را  اش 
و  دیــن  از  دفــاع  و 
ســرزمینش پشــتیبانى و 
حمایــت کنــد، نــام ایــن 
زنــان وارســته در تاریــخ 
ــاودان خواهد  ــران ج ای

ــد. مان



هنــر از زمــان پیدایــش انســان وجــود داشــته و آن 
را می تــوان از روی نقوشــی کــه روی دیوارهــای غــار 
ــش  ــد پیدای ــرد. رون ــت، درک ک ــده اس ــیده ش کش
)نقاشــی  نویــن  تــا عصــر  از کالســیک  ســبک ها 
مــدرن( و تــا بــه امــروز یــک جریــان ســاده و مســتقیم 
نبــوده اســت؛ بلکــه هــر کدام شــان بــر اســاس اوضــاع 
و احــوال جامعــه و احساســات آن دوره بوجــود آمــده 

اســت.
بــا  ایــن مبحــث، قصــد دارم تــا شــما را  در 
پیدایــش  علــت  و  نقاشــی  مختلــف  ســبک های 
آنــان تــا بــه امــروز آشــنا کنــم. بــرای ایــن منظــور از 
ــان و هنــر کالســیک آغــاز  دوران باســتانی یعنــی یون

 . می کنیــم
)کالسیک( کالسى سیسم

    در یونــان باســتان هنر بر اســاس زیبایی شناســی 
تابــع  و جامعــه  اســت،  شــده  پی ریــزی  افالطــون 
نظــرات ایــن فیلســوف بــزرگ بــوده اســت. افالطــون 
معتقــد بــود کــه تمامــی افــراد و چیزهــای خــاص کــه 
ــر، و  ــبی و متغی ــده نس ــا در آین ــان م ــس و گم ــه ح ب
متغیــر بــه زمــان و مــکان، و فانــی هســتند و تنهــا نمونــه 
کامــل و مثــال هــر چیــز، می توانــد ثابــت باشــد. 
تمــام اجــزاء وجــود داشــته، در تصویــر یــا نمونــه 
بایــد دارای تعــادل، تــوازن و یــا حتــی تقــارن باشــند. 
ــه اوج  ــارم و پنجــم ب ــرن چه ــی در ق ــن آرمان گرای ای
خــود رســید و مــا آن را تحــت عنــوان کالسی سیســم 
)کالســیک گرایی( می شناســیم کــه تــا قــرن 14 و 
ــانس  ــر رنس ــه عص ــرده و ب ــر ک ــرن 1۵ تغیی ــل ق اوای
ــمه های  ــه مجس ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــد. ب ــل ش تبدی
ونــوس و هرکــول و یــا معمــاری آن دوره اشــاره 

کــرد. 
    »کالسی سیســم«، عبــارت از آن روش هنــری 
اســت کــه شــالوده اش بــر تعریــف عقالنــی و زیبایــی 
شــناختی اســتوار شــده اســت. بنابراین ممکن اســت از 
کالسی سیســم عصــر اســکندر، یــا عصــر اگوســتین و 
یــا کالسی سیســم رنســانس یــاد کــرد. امــا چیــزی کــه 
ــر  ــم« در ه ــه »کالسی سیس ــت ک ــت، این اس ــم اس مه
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ــه خــودش، دســت خوش تغییــر و تحــول کار دوره و زمان
شــده اســت. 

مثــال می تــوان بــه نقاشــی های »انگــر« نقــاش 
فرانســوی اشــاره کــرد کــه در کارهایــش از هنــر 
کالســیک یونــان بــرای نشــان دادن اوضــاع و احــوال 
ــرا  ــه چ ــت. اینک ــرده اس ــتفاده ک ــش اس ــان خوی زم
یونــان باســتان توانســت چنــان نفــوذی در تمــام تمــدن 

ــود دارد. ــم وج ــل مه ــد، ۲ دلی ــته باش ــا داش ه
اول: اینکــه هنــر کالســیک دارای ویژگــی هــای 
عقالنــی، تناســبات، ترکیــب مــوزون و تعــادل بــود و 

ــن هندســی را شــامل می شــود. قوانی
ــان  ــر در جه ــن هن ــان اولی ــر یون ــه هن دوم: اینک
بــود کــه تمــدن بشــر را بصــورت آثــار تجســمی بــرای 
نســل های بعــدی بــه جــای گذاشــت. بعــد از قــرن 14 
و عصــر رنســانس کــه رومی هــا وارد یونــان شــدند از 
ــوان  ــا را می ت ــار آنه ــد و آث ــر گرفتن ــی تاثی ــر یونان هن
ــی  ــار هنرمندان ــد. آث ــی( نامی ــیک )یونانی-روم کالس
چــون »میکالنــژ« و »لئونــارد داوینچــی« بــا ایــن ســبک 

ــی( شــکل گرفــت.  )رومی-یونان
بعــد از رنســانس هنــر کالســی سیســم تمــام 
اروپــا را بــه ســلطه خــود درآورد. بــا این حــال در اثــر 
فرهنگ هــا و نحــوه برخــورد بــا آن دســت خوش 
تغییــر گردیــد و بــه ســبک »بــاروک« تبدیــل شــد کــه 
وســیله ای بــرای تبلیــغ کلیســا بــود. امــا ایــن موضــوع 
ــود.  ــد مشــکوک ب ــرادی کــه عقل گــرا بودن ــرای اف ب
بنابرایــن در قــرن 18 ســبک »کالســی سیســم نــو« 

ــد. بوجــود آم
»کالســی سیســم نــو« از روم برخاســت ولــی 
ــم  ــران مه ــی از رهب ــت. یک ــترش یاف ــس گس در پاری
»کالســی سیســم نــو« را می تــوان »ژاک لوئــی داویــد« 
نامیــد. او از الگوهــای رومــی و یونانــی اســتفاده کــرد 
ــه داد.  ــا راه او را ادام ــه بعده ــود ک ــر« ب ــتاد »انگ و اس
از کارهــای »داویــد« بــه نقاشــی هایــش از ناپلئــون بــه 
روی اســب و یــا درون اتــاق کارش اشــاره کــرد، کــه 
بیننــده بــا ذکاوت می توانــد بــا دیــدن آثــار او پــی بــه 

قصــد و هدفــش ببــرد.
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»ب »هنرمنــدان دوره هــای مختلــف، اشــیاء را متفــاوت مى بیننــد. دیــد آنهــا 
فقــط بــه شــخصیت هــر کدامشــان مربــوط نیســت؛ بلکــه بــه دانــش آنــان 
ــای  ــن اقتض ــت. ای ــوط اس ــز مرب ــا نی ــاره چیزه ــان درب ــش زمان ش و دان
ــم،  ــه کنی ــان مالحظ ــد تحول ش ــا را در رون ــه چیزه ــت ک ــه ماس زمان
ــرز  ــن ط ــد. ای ــر مى پذیرن ــا اث ــایر رونده ــد و از س ــر مى کنن ــون تغیی چ
ــاز مى یابیــم کــه در هنــر امــروز.« نگــرش را همانقــدر در علــم امــروز ب
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ــوری  ــه ام ــود، از جمل ــی خ ــای کلّ ــرت« در معن »معاش
ــبت  ــی  نس ــه خاص ــالم توج ــی اس ــای گرام ــه اولی ــت ک اس
ــد. انســان، موجــودی کمال جــو  ــه ان ــه آن مـبـــذول داشـتـ ب
اثــر حســن  بــر  اســت؛ کمــال آدمــی،  پذیــر  تعالــی  و 
انجــام وظایفی به دســت مـــی آیـــد کـــه بـــه عـــلّت روابـــط 
گـونـاگـــون انســان بـــا خـــود، خـــداوند و همنوعــان ایجــاد 

ــت. ــده اس ش
در دیـدگـــاه اسـالمـــی ، جـامـعـــه و روابط انســانی آن 
، رنــگ الهــی و عبــادی بــه خــود می گیــرد و همــه جـنـبـــه 
هـــای گـونـاگـون رفـتـار آدمـی در جـهـت نـیـل بـه هـدف 
ــی  ــوم م ــا و مفه ــت، معن ــوب اوس ــال مطل ــه کم ــی کـ غـایـ
ــه  ــّوع آن، صحن ــط متن ــه و رواب ــا، جامع ــن مبن ــر ای ــد. بـ یاب
آزمــون الهــی اســت و انســان در ایــن صحنــه می توانــد 
ــود،  ــان خ ــا همنوع ــانی ب ــح و انس ــط صحی ــاد رواب ــا ایج بـ
ــد  ــت خداون ــه و رضای ــورد توّج ــه م ــی را ک ــات نیکوی صف
اســـت، در خـــود پـــرورش   داده 
و صـفـحـــه دل خـویـــش را از 
ــای  ــی و خصلت ه ــل اخالق رذای

ــد. ــاک کن ــند پ ناپس
)ع(  مؤمنــان  امیــر 
ســبحان  »خــدای  می فرمایــد: 
دوســت دارد کــه نیّــت انســان 
دربــاره همنوعانــش نیکــو و زیبــا 
باشــد.« همچنیــن امیــر مؤمنــان 
)ع( در وصیّــت خــود بــه امــام 
حسن )ع( می فرماید: »خـویـشـتـن را مـیـان خـود و دیـگران 
ــرای  ــی، ب ــود می خواه ــرای خ ــه را ب ــرار ده؛ آنچ ــزان ق می
دیگــران نیــز بـخـــواه و آنـچـــه را بــرای خــود نمی پســندی، 
بــرای دیگــران نیــز نپســند. ]بــه کســی [ ســتم نـکـــن، چـنـــان 
کـــه دوســـت نــداری بــه تــو ســتم شــود و نیکــی کــن همــان 

گونــه کــه دوســت داری بــه تــو نیکــی شــود.« 
ــردم معاشــرت  ــا مـ ــد: »بـ ــی فرماین ــام صــادق )ع( م ام
ــا  ــا را در کاره ــد و آنه ــد، در اجتماعشــان شــرکت کنی کنی
یــاری نماییــد، منــزوی نشــوید و از جـامـعـــه کـنـــاره نگیرید 
ــد کــه خــدا فرمــوده اســت:  ــان ســخن بگویی ــان چن ــا آن و ب

ــد.(«  ــی ســخن بگویی ــه خوب ــا ب ــا آنه )ب
دیـــن مـقـــدس اســالم ، همــواره پیــروان خــود را 
بــه نرم خویــی و مالیمــت در رفتــار بــا دیگــران دعــوت 
ــی دارد.  ــاز م ــی ب ــتی و تندخوی ــان را از درش ــد و آن می کن
»حســن خلــق« بــه معنــای عــام عبــارت اســت از عمــوم 
انســان روح  خصلت هــای پســندیده ای کــه الزم اســت 
خــود را بــه آنهــا بیارایــد. حـُســـن خـــلق بـــه معنــای خــاص 
عبــارت اســت از: »خوشــرویی«، »خوشــرفتاری«، »حســن 

معاشــرت« و »برخــورد پســندیده بــا دیگــران«. 
ــد:  ــوده ان ــق فرم ــن خل ــان حس ــادق )ع( در بی ــام ص ام
»حـُســـن خـــلق آن اسـت کـــه بـرخـوردت را نـــرم کـنـی و 
ــا خوشــرویی  ــرادرت را ب ــیزه ســازی و ب سـخـنـــت را پـاکـ

ــی«. ــدار نمای دی
حـُســـن خـــلق و گـشـاده رویـــی از بـــارزترین صفاتی 
نفــوذ  باعــث  اجتماعــی  معاشــرت های  در  کــه  اســت 
مـحـبــّـت شـــده و در تـــاثیر سخن اثری شــگفت انگیز دارد. 
ــران  ــران و سـفـیـ ــان ، پیامب ــدای مهرب ــت خ ــن جه ــه همی ب
خـــود را انـســـان هایی مهربــان قــرار داد تــا بهتــر بتواننــد در 
مــردم اثــر گذارنــد و آنــان را بــه ســوی خــود جــذب نماینــد. 
ایــن مــردان بزرگ بـــا بـرخـــورداری از ُحســن ُخلق و شــرح 
صــدر، چنــان بــا مالیمــت و گشــاده رویــی بــا مــردم روبــه رو 
مـی شـدنـــد کـــه نـــه تـنـهـــا هـــر انســان حقیقت جویــی را به 
آســانی شــیفته خــود می ســاختند، بلکــه گاهــی دشــمنان را 

ــد.  ــز شــرمنده و منقلــب می-کردن نی
روزی مــردی یهــودی کــه چنــد دینــار از پیغمبــر اکــرم 
ــود را  ــب خ ــت طل ــای پرداخ ــت، تقاض ــب داش )ص ( طل
ــودی  ــرد یه ــدارم «. م ــاًل ن ــود: »فع ــرت فرم ــرد. آن حض ک
ــر)ص  ــد«. پیامب ــا بپردازی ــوم ت ــدا نمی ش ــما ج ــت: »از ش گف
ــدر  ــو می نشــینم «. آن قـ ــا ت ــم در اینجــا ب ــن ه ــود: »م ( فرم
ــا  ــرب ، عش ــر، مغ ــر، عص ــاز ظه ــرت نم ــه حض ــشست ک نـ
ــاب  ــد. اصـحـ ــا خوان ــان ج ــد را هم ــح روز بع ــاز صب و نم
خـواسـتـنـــد یـهـــودی را بـیـازارنـــد، ولــی حضــرت آنهــا را 
از چنیــن کاری بازداشــت. عــرض کـردنـــد: )یـــک یهــودی 
شــما را بازداشــت کنــد؟!( حضــرت فرمــود: )خداونــد مــرا 
مبعــوث نکــرده تــا بــه مــردم ســتم کنــم !( پیامبــر، یهــودی و 

ُحْسن ُخلق

ــد  ــردی ب ــه، م ــد ک آورده ان
ســئوال  بهلــول  از  اخــالق 
نمــود: کــه خیلــى میــل دارم 
بهلــول  ببینــم.  را  شــیطان 
ــه  ــه در خان ــر آئین ــت: اگ گف
نــگاه  در آب زالل  نــداری، 
را  شــیطان  حتمــا  کــن؛ 

دیــد!!! خواهــى 
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تعــدادی از مســلمانان تــا نیمــروز در آن مــکان نشســتند. در 
ایــن هنــگام یـهـــودی گفــت: )گواهــی می دهــم کــه خدایی 
جــز خــدای یکتــا نیســت و تــو فرســتاده خــدا هســتی .( 
ــن کاری کــه  ــه خــدا ســوگند از ای ســپس عــرض کــرد: )ب
نســبت بــه شــما روا داشــتم ، قصــد جســارت نداشــتم ، بـلکـــه 
خـواسـتـــم بـدانـــم اوصــاف شــما بــا آنچــه در تــورات بــه ما 
وعــده داده انــد، تطبیــق می کنــد یــا خـیـــر؟ چـــون در آنـــجا 
خوانــده ام کــه پیغمبــر خاتــم در مّکــه متولـّـد می شــود و بــه 
ــت،  ــالق نیس ــت خو و بداخ ــد، درشـ ــرت می کن ــرب هج یث
بــا صــدای بلنــد ســخن نمی گویــد، ناســزاگو و بدزبــان 
ــا  ــان می گــذارم ت ــم را در اختیارت نیســت. اینــک همــه ثروت

ــه مصــرف برســانید.  در راه خــدا ب
شــما،  »برتریــن  فرمودنــد:  )ص(  محمــد  حضــرت 
ــان کــه خــود را  ــن شــما از نظــر اخــالق اســت؛ آن نیکوتری
ــس  ــردم ان ــا م ــد؛ ب ــین نوازن ــرده و همنش ــت ک ــاده خدم آم

می گیرنــد و مــردم بــا آنــان انــس می گیرنــد«.
مـتـأسـفـانـــه، بـعـــضی بــه دلیــل عــدم شــناخت و 
آگاهــی الزم، حســن خلــق و رفتــار نیکــو را بــا تملّــق 
ــدح  ــه م ــق ب ــد و بناح ــی گیرن ــاه مـ ــی اشـتـبـ و چـاپـلوسـ
بـرابـــر  و ســتایش صاحبــان زور و زر می پردازنــد و در 
و  شــخصیت  و  می کننــد  کوچکــی  و  کـرنـــش  آنـــان 
ارزش واالی انســانی خــود را لگدکــوب می ســازند و بــا 
ــق  ــن خل ــت را حس ــار ناشایس ــن رفت ــام ای ــت ن ــال وقاح کم
می گذارند. نـشـانـــه چـنـیـــن کـسـانـــی آن اسـت کـه وقتی 
ــاده رویی و  ــند، گش ــی رس ــت م ــادی و تهیدس ــراد ع ــه اف ب
نـــرم خویی را فرامــوش می کننــد و چهــره ای عبــوس و 
ــا  ــه تـنـهـ ــد. ایــن صفــت ناپســند ن ــه خــود می گیرن خشــن ب
یـــک ارزش نـیـســـت، بـلکـــه گـنـاهـی بـــزرگ اسـت کـه 
مـوجـــب خـشـــم خـداونـــد مـی شـــود. رسول خدا صلی اهلّل 
ــری  ــخص فاج ــرگاه ش ــود: »ه ــاره فرم ــه در این ب ــه و آل علی
ســتایش شــود، عــرش الهــی می لــرزد و خداونــد خشــمگین 
می شــود.« ؛ پـــس ضـــروری اســـت کـــه در بـرخـوردهـــای 
ــتباه  ــی اش ــا چاپلوس ــندیده را ب ــار پس ــود، رفت ــتماعی خ اجـ

. یـم نـگـیـر
ــا ُحســن خلــق  یـکـــی دیـــگر از موضوعــات مرتبــط ب

، بحــث »مــزاح« اســت. بایــد دانســت کــه مــزاح و شــوخی 
در حـــّدی کـه مـوجـــب زدودن غـم و انـدوه و شـاد کـردن 
افــراد باشــد و بــه گناه و افراط و جســارت و سـخـــنان زشــت 
و دور از ادب کشــیده نشــود، عملــی پســندیده اســت. آنچــه 
در این بــاره از پیشــوایان دیــن بــه مــا رســیده، در همیــن 
محــدوده اســت. پیامبــر اســالم صلــی اهلّل علیــه و آلــه فرمــود: 
»مــن شــوخی می کنــم، ولــی جــز ســخن حــق نمی گویــم «.

حـسـن خـلق دارای آثـار و فـوایـد فـراوانـی اسـت. 
ــد.  ــی کن ــدار م ــم و پای ــتی را محک ــای دوس * پیونده
پیامبــر گرامــی اســالم فرمــود: »خوشــخویی دوســتی را 

ــد«. ــدار میکن پای
ــردد.  ــول عمرمی گ ــرزمین ها و ط ــادی س ــب آب * موج
کــه  »بدرســتی  فرمــود:  دراین بــاره   ) )ع  صــادق  امــام 
ــد  ــاد می کن ــرزمین ها را آب ــی، س ــوش خلق ــوکاری و خ نیک

ــد«. ــا می-افزای ــر عمره و ب
فرمــود:  )ع(  علــی  کنــد.  مــی  زیــاد  را  روزی   *
»گنجینه هــای روزی در نرم خویــی و گشــاده رویــی اســت«.
می بخشــد.  بهبــود  را  انســان  اجتماعــی  موقعیــت   *
ــداری  ــرد بی مق ــیار ف ــه بس ــد: »چ ــرت می فرمای ــان حض هم

ــت«. ــیده اس ــری بخش ــرویی اش او را برت ــه خوش ک
ــه درجــات  ــل ب ــق در آخــرت موجــب نی * حســن خل
عالــی می شــود. پیامبــر اکــرم )ص( فرمــود: »بـدرســـتی کــه 
بنــده، در ســایه خــوش خلقــی خــود بــه درجــات بــزرگ و 
ــش  ــه عبادت ــا آنک ــد، ب ــرت می رس ــی در آخ ــات واالی مقام

ضعیــف اســت«. 
ــود:  ــی )ع( فرم ــام عل ــد. ام ــان می کن ــاب را آس * حس
»اخالقــت را نیکــو کــن تــا خداونــد حســابت را آســان کند«. 
* آمــرزش گناهــان، امــام صــادق )ع( فرمود: »بدرســتی 
کــه اخــالق نیکــو لغزشــها را ذوب مــی کنــد، همــان گونــه 

کــه آفتــاب یــخ را«.
فرمــود:  )ص(  خــدا  رســول  بهشــت،  بــه  ورود   *
ــه  ــه ســبب داشــتن آن ب ــت مــن ب ــازی کــه امّ »بیشــترین امتی
بهشــت می رونــد، تقــوای الهــی و ُحســن خلــق اســت«.

برگرفته از کتاب:
آداب معاشرت، نویسندگان: سید محمد مقدس نیا و محمد مهدی محمدی
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شــاعران  از  یکــی  مشــیری  فریــدون 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد ک ــر می باش ــته معاص برجس
ــه  ــاعر بلک ــک ش ــا ی ــه تنه ــت، او ن ــد گف ج
یــک معلــم اخــالق بــود. او را بایــد در میــان 
اشــعارش بجوییــم، کســی کــه می گویــد: 
انســان  »بــه خــود آئیــم و بخواهیــم کــه 
باشــیم!« و از مردمــان می خواهــد کــه »از 
ــه  ــور ک ــد!«، همانط ــاد کنی ــت ی ــا گذش ــا ب م
ــه توصیــف می کنــد: »مــا  آرمانــش را اینگون
کــه میخواســتیم خلــق جهــان، دوســت باشــند 
جــاودان بــا هــم. مــا کــه میخواســتیم نیکــی و 

ــم.« ــا ه ــان ب ــد در جه ــم رانن ــر، حک مه
ایــن شــاعر بــزرگ در ســی ام شــهریور 
ــه دنیــا آمــد. از آنجــا کــه  13۰۵ در تهــران ب
ــه  ــت اداری ب ــل مأموری ــه دلی ــش ب پدربزرگ
همــدان منتقــل شــده بــود، پــدرش ابراهیــم مشــیری در ســال 
1۲7۵ خورشــیدی در همــدان متولــد شــد و در روزهــای 
ــت  ــال 1۲98 در وزارت پس ــد و از س ــران آم ــه ته ــی ب جوان
ــالهای اول  ــیری س ــدون مش ــد. فری ــت گردی ــغول خدم مش
ــپس  ــد و س ــران گذران ــی را در ته ــالت ابتدای و دوم تحصی
بــه علــت مأموریــت اداری پــدرش بــه مشــهد رفــت. او 
بعــد از چنــد ســال دوبــاره بــه تهــران بازگشــت و ســه 
ســال اول دبیرســتان را در »دارالفنــون« گذرانــد و آنــگاه 
ــه خــودش: »در ســال  ــه گفت ــت. ب ــب« رف ــه دبیرســتان »ادی ب
13۲۰ کــه ایــران دچــار آشــفتگی هایی بــود و نیروهــای 
ــرده و در  ــه ک ــور حمل ــه کش ــوب ب ــمال و جن ــن از ش متفقی
ایــران بودنــد مــا دوبــاره بــه تهــران آمدیــم و مــن بــه ادامــه 
تحصیــل مشــغول شــدم. دبیرســتان و بعــد بــه دانشــگاه رفتــم. 
بــا اینکــه در همــه دوران کودکــی از اســتخدام در ادارات و 
زندگــی کارمنــدی پرهیــز داشــتم ولــی در ســن 18 ســالگی 
ــن  ــه کار شــدم و ای در وزارت پســت و تلگــراف مشــغول ب
کار 33 ســال ادامــه یافــت.« مــرگ مــادرش کــه در ســن 39 
ــر جــا گذاشــت.  ــر عمیقــی در او ب ــاد، اث ــاق افت ســالگی اتف
ــه از  ــن قطع ــادر در ای ــه م ــش را ب ــوان اوج احساس ــاید بت ش
شــعرش یافــت کــه می گویــد: »جــاودان در اوج قــدرت 
زیســتن، ملــک عالــم را مســخر داشــتن، بــر تــو ارزانــی کــه 
ــتن.« ــادر داش ــه م ــک لحظ ــذت ی ــت، ل ــر اس ــا را خوش ت م

وزارت  فنــی  آموزشــگاه  در  وی  روزگاران  آن  در 
پســت و تلگــراف مشــغول تحصیــل گردیــد. روزهــا بــه کار 
ــان  ــی داد. از هم ــه م ــل ادام ــه تحصی ــبها ب ــت و ش می پرداخ
زمــان بــه مطبوعــات روی آورد و در روزنامه هــا و مجــالت 
ــده  ــه عه ــندگی را ب ــگاری و نویس ــل خبرن ــی از قبی کارهای
گرفــت. بعدهــا در رشــته ادبیــات فارســی دانشــگاه تهــران بــه 
تحصیــل ادامــه داد، امــا کار اداری از یــک ســو و کارهــای 
مطبوعاتــی از ســوی دیگــر، در ادامــه تحصیلــش مشــکالتی 

ایجــاد  کــرد. وی ســرانجام تحصیــل را رهــا 
کــرد، امــا کار در مطبوعــات را ادامــه داد. از 
ســال 133۲ تــا 13۵1 مســئول صفحــه شــعر و 
ادب مجلــه روشــنفکر بــود. او در ایــن صفحــات 
ــه  ــی و فرهنگــی از جمل ــه تمــام زمینه هــای ادب ب
و  »نقاشــی«  »تئاتــر«،  »فیلــم«،  کتــاب«،  »نقــد 
ــهور  ــاعران مش ــیاری از ش ــت. بس ــعر«  پرداخ »ش
شعرهایشــان  چــاپ  بــا  بــار  اولیــن  معاصــر، 
مشــیری  شــدند.  معرفــی  صفحــات  ایــن  در 
در ســال های پــس از آن نیــز تنظیــم صفحــه 
ــه »ســپید و ســیاه« را برعهــده  ــی مجل شــعر و ادب
داشــت. در همــان ســال ها بــا مجلــه »ســخن« 
ــه  ــال 13۵۰ ب ــت. وی در س ــکاری داش ــز هم نی
شــرکت مخابــرات ایــران انتقــال یافــت و در 
ــد. ــته ش ــی بازنشس ــت دولت ــال 13۵7 از خدم س

مشــیری ســرودن شــعر را از نوجوانــی و 
ــن  ــرد. اولی ــروع ک ــالگی ش ــزده س ــاً از پان تقریب
ــان« در ۲8  ــام »تشــنه توف ــا ن مجموعــه شــعرش ب
ســالگی اش و بــا مقدمــه »محمدحســین شــهریار« 
و »علــی دشــتی« در 1334 بــه چــاپ رســید. 
می گویــد:  مجموعــه  ایــن  دربــاره  او  خــود 
ــرع  ــه مص ــی س ــه گاه ــود ک ــی ب »چهارپاره های
بــا یــک قطعــه کوتــاه و هــم وزن  مســاوی 
زمــان  آن  معنــا،  هــم  و  قافیــه  هــم  داشــت، 
چندیــن نفــر بودنــد کــه بــه همیــن ســبک شــعر 
می گفتنــد و همــه از شــاعران نامــدار شــدند، 

زیــرا بــه شــعر گذشــته بی اعتنــا نبودنــد.«
ــر  ــن اث ــه معروفتری ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
وی شــعر »کوچــه« نــام دارد کــه در اردیبهشــت 
ــن  ــد. ای ــاپ ش ــنفکر« چ ــه »روش 1339 در مجل
شــعر از زیباتریــن و عاشــقانه تریــن شــعرهای نــو 

ــان فارســی اســت. زب
ــاز از آن کوچــه  ــاب شــبی ب ــو مهت ــی ت » ب
گذشــتم، همــه تــن چشــم شــدم خیــره بــه دنبــال 
تــو گشــتم، شــوق دیــدار تــو لبریــز شــد از جــام 
ــودم،  ــه ب ــه ک ــق دیوان ــدم آن عاش ــودم، ش وج
تــو درخشــید،  یــاد  نهان خانــه جانــم گل  در 
ــره  ــد خاط ــر ص ــد، عط ــره خندی ــد خاط ــاغ ص ب
پیچیــد، یــادم آمــد کــه شــبی بــا هــم از آن 
کوچــه گذشــتیم، پــر گشــودیم و درآن خلــوت 
دل خواســته گشــتیم، ســاعتی بــر لــب آن جــوی 
ــه در چشــم  ــو همــه راز جهــان ریخت نشســتیم، ت
ســیاهت، مــن همــه محــو تماشــای نگاهــت، 
آســمان صــاف و شــب آرام، بخــت خنــدان 
ــه در آب،  ــرو ریخت ــاه ف ــه م ــان رام، خوش و زم
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شــاخه ها دســت بــر آورده بــه مهتــاب، شــب و صحــرا و گل و ســنگ، 
همــه دل داده بــه آواز شــباهنگ، یــادم آیــد تــو بــه مــن گفتــی از ایــن 
ــه  ــن آب نظــر کــن، آب آئین ــر ای ــد ب عشــق حــذر کــن، لحظــه ای چن
عشــق گــذران اســت، تــو کــه امــروز نگاهــت بــه نگاهــی نگــران اســت، 
ــا فرامــوش کنــی چنــدی از  ــا دگــران اســت، ت ــت ب ــردا کــه دل ــاش ف ب
ــفر از  ــم! ،س ــق؟ ندان ــذر از عش ــم ح ــو گفت ــا ت ــفر کــن، ب ــهر س ــن ش ای
پیــش تــو، هرگــز نتوانــم! ،روز اول کــه دل مــن بــه تمنــای تــو پــر زد، 
ــه  ــن ن ــنگ زدی م ــن س ــه م ــو ب ــتم، ت ــو نشس ــام ت ــب ب ــر ل ــون کبوت چ
رمیــدم نــه گسســتم، بازگفتــم کــه تــو صیــادی و مــن آهــوی دشــتم، تــا 
ــم،  ــم همــه جــا گشــتم و گشــتم، حــذر از عشــق ندان ــو در افت ــه دام ت ب
ســفر از پیــش تــو هرگــز نتوانــم نتوانــم! ، اشــکی از شــاخه فــرو ریخــت، 
مــرغ شــب نالــه تلخــی زد و بگریخــت، اشــک در چشــم تــو لرزیــد، مــاه 
بــر عشــق تــو خندیــد، یــادم آیــد کــه دگــر از تــو جوابــی نشــنیدم، پــای 
ــت در ظلمــت غــم آن  ــدم، رف ــدوه کشــیدم، نگسســتم نرمی ــن ان دردام
شــب و شــبهای دگــر هــم، نــه گرفتــی دگــر از عاشــق آزرده خبــر هــم، 
نــه کنــی دیگــر از آن کوچــه گــذر هــم، بــی تــو امــا بــه چــه حالــی مــن 

ــتم! « ــه گذش از آن کوچ
»مشــیری« ایــن شــاعر واال ســخنش ایــن بــود کــه: » دوســتت 
ــن  ــرخ م ــن گل س ــه ام. ای ــان یافت ــعِر جه ــن ش ــن، دالویزتری دارم، را م
اســت. دامنــی پــر کــن از ایــن گل کــه دهــی هدیــه بــه خلــق! کــه بــری 
ــه  ــس ب ــر ک ــر دوســت! راز خوشــبختی ه ــه دشــمن، کــه فشــانی ب خان
پراکنــدن اوســت....«، او خانــه اش را اینگونــه توصیــف می کنــد: » مــن 
دلــم می خواهــد خانــه ای داشــته باشــم پــر دوســت، کنــج هــر دیــوارش 
دوســت هایم بنشــینند آرام، گل بگــو گل بشــنو؛ هــر کســی می خواهــد 
ــرخ  ــوی گل س ــبد ب ــک س ــردد، ی ــم گ ــق و صفای ــر عش ــه پ وارد خان
ــرط وارد گشــتن، شســت و شــوی دل هاســت.  ــد. ش ــه کن ــن هدی ــه م ب
شــرط آن داشــتن یــک دل بــی رنــگ و ریاســت بــر درش بــرگ گلــی 
ــه ی  ــار... خان ــم ای ی ــار می نویس ــبز به ــم س ــا قل ــم... روی آن ب می کوب

ــا اینجاســت...«. م
ــق را  ــا خل ــه زیب ــرگ درون« چ ــعر »گ ــیری« در ش ــدون مش »فری
ــی کــه گرگــی  ــاره هشــدار می دهــد: »گفــت دانای ــه نفــس ام نســبت ب
ــت  ــاری اس ــرم ج ــر- الج ــر بش ــاد ه ــان در نه ــت پنه ــر، هس ــره س خی
ــازو  پیــکاری بــزرگ، روز و شــب مابیــن ایــن انســان و گــرگ- زور ب
ــد چــاره چیســت- ای  چــاره ایــن گــرگ نیســت، صاحــب اندیشــه دان
بســا انســان رنجــور و پریــش، ســخت پیچیــده گلــوی گــرگ خویــش- 
ای بســا زور آفریــن مــرِد دلیــر، مانــده در چنــگال گــرگ خــود اســیر- 
ــان  ــود انس ــه می ش ــه رفت ــاک، رفت ــه خ ــدازد ب ــش را دران ــه گرگ هرک
ــا گرگــش مــدارا می کنــد، خلــق و خــوی گــرگ پیــدا  پاک-هرکــه ب
ــان  ــه انس ــت، گرچ ــم شکس ــورد دائ ــش خ ــه از گرگ ــد- هرک می کن
می نمایــد؛ گــرگ هســت- در جوانــی جــان گرگــت را بگیــر، وای اگــر 
ایــن گــرگ گــردد بــا تــو پیــر- روز پیــری گــر کــه باشــی همچــو شــیر، 

ــر...«.  ــی در مصــاف گــرگ پی ناتوان
»مشــیری« پــس از ســالها تحمــل رنــج بیمــاری، بامــداد روز جمعه 3 
آبــان مــاه 1379 خورشــیدی در ســن 74 ســالگی در تهــران درگذشــت. 

روحــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد!
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ــم در  ــی را می توانی ــت و مهربان ــارز محب ــای ب  نمونه ه
رفتارهــای حضــرت محمــد )ص( جســتجو کنیــم و از محبتی 
کــه پیامبــر اســالم نســبت بــه خویشــاوندان، پیــروان و حتــی 
ــی را  ــای بزرگ ــتند درس ه ــران داش ــود و کاف ــمنان خ دش
ــز در آیاتــی از قــرآن ایــن  ــد نی فراگیریــم، چــرا کــه خداون
محبــت و مهربانــی را ســتوده اســت. خــدای ســبحان، رســول 
اکــرم )ص( را خــاص ایــن صفــت گردانــد و در خطــاب بــه 
مؤمنیــن فرمــوده اســت: »لََقــْد جاَءُکــْم َرُســوٌل مِــْن أَنُْفِســُکْم 

آســمان اســت ]خــدا[ بــه شــما مهــر بــورزد«؛ »کســی کــه بــا 
مــردم مهربانــی نکنــد، مشــمول مهــر و محبــت الهــی نخواهد 

ــود.« ــی  ش ــلب م ــقاوتمند س ــی از دل ش ــود«؛ »مهربان ب
ــان  ــنی در انس ــه روش ــه ب ــت ک ــی اس ــی صفت    مهربان
 هــا پدیــدار نمی  شــود. شــما رفتــار رســول خــدا)ص( را 
ــاران  ــد؛ یکــی از ی ــکاران وی مالحظــه کنی در مــورد خدمت
حضــرت می گویــد: »مــن هرگــز ندیــدم رســول اکــرم)ص( 
ــد.« از سفارشــاتی  یکــی از خدمتــکاران خــود را کتــک بزن
کــه آن حضــرت نســبت بــه بــردگان داشــتند ایــن بــود کــه 

ــَن َرُؤوٌف  ــْم بِالُْمْؤمِنِی ــٌص َعلَیُْک ــْم َحِری ــا َعنِتُّ ــِه م ْ ــٌز َعلَی َعِزی
ــن  ــری از بی ــات ۲3-۲4(؛ »پیامب ــوح، آی ــوره ن ــٌم؛ « )س َرِحی
ــر او  ــد. پریشــانی و جهــل شــما ب ــه ســوی تان آم ــان ب خودت
دشــوار می  آیــد، بــه شــما اهتمــام دارد و بــه مؤمنــان رئــوف 

ــان اســت.« و مهرب
ــرر و  ــع ض ــدا)ص( در دف ــر خ ــی پیامب ــت و مهربان رأف
ــن  ــود. ای ــدا ب ــا هوی ــع آنه ــب مناف ــلمانان و جل ــان از مس زی
ــرار  ــر)ص( را مــورد مــدح و ســتایش ق ــرآن، پیامب ــه از ق آی

فرمودنــد: »آنهــا بــرادران شــما هســتند کــه زیــر دســتتان قــرار 
ــد و از  ــز بخورانی ــان نی ــه آن ــد ب ــه می  خوری ــد. از آنچ دارن
ــز بپوشــانید، و کاری را کــه در  ــا را نی آنچــه می پوشــید آنه
ــد، و اگــر محــّول  ــان محــّول نکنی ــه آن ــا نیســت ب ــوان آنه ت

ــه آنهــا کمــک کنیــد.«  کردیــد ب
ــترش  ــا گس ــا آنج ــر)ص( ت ــت پیامب ــی و عطوف مهربان
داشــت کــه بــه حیوانــات بی زبــان هــم رســیده بــود. وی بــه 
ــا  ــه ب ــود ک ــفارش می فرم ــرد و س ــی می ک ــات مهربان حیوان
آنهــا مهربانــی کننــد. از جملــه ســخنان آن حضــرت در ایــن 
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»ماه فروماند از جمال محمد«
»سرو نباشد به اعتدال محمد«

»قدر فلک را كمال و منزلتی نیست«
»در نظر قدر با كمال محمد«

ــد، از  ــته مى باش ــدان آراس ــه ب ــى را ک ــت و صفات ــد اس ــان از آن بهره من ــه انس ــى ک ــان ویژگى های ــر می اگ
ــى در  ــم. مهربان ــى« نمى یابی ــر از صفــت »مهربان ــم؛ صفتــى را برت حیــث وارســتگى و فضیلــت، مقایســه نمایی
اســالم صفتــى نیــک و برجســته اســت و یکــى از صفــات خدایــى اســت کــه مســلمانان در عبــادت و پرســتش، 

رو بــه ســوی او مى آورنــد، چــه ایــن کــه او َرحمــان و َرحیــم اســت و َوَرْحَمِتــى َوِســَعْت ُکلَّ َشــى ٍء.

محمد رسول اهلل، پیام آور مهربانی

ــا  ــکارد و ی ــی ب ــه درخت ــلمانی ک ــر مس ــت: ه ــن اس ــاب ای ب
ــات  ــا حیوان ــا انســان و ی ــده، ی ــد و پرن ــی کشــت نمای زراعت
ــر  ــد. پیامب ــمار می آی ــه ش ــه ب ــوند، صدق ــد ش از آن بهره من
ــه  ــاب او ب ــدند و اصح ــود وارد ش ــه خ ــه خان ــرم )ص( ب اک
ــود و  ــیار ب ــاب بس ــداد اصح ــدند، تع ــرف ش ــرش مش محض
اتــاق پــر شــده بــود. »جریربــن عبــداهلل« در ایــن هنــگام وارد 
شــد، امــا جایــی بــرای نشســتن نیافــت، لــذا در نزدیکــی در 
ــه او داد  ــای خــود را برداشــت و ب ــر )ص( عب نشســت. پیامب
و فرمــود: ایــن عبــا را زیرانــداز خــود قــرار ده. »جریــر« عبــا 

را گرفــت، و بــر صــورت خــود واگــذارد و آن را بوســید و 
گریــه کــرد، آنــگاه آن را جمــع کــرده و بــه پیامبــر )ص( رو 
کــرد و گفــت: »مــن هرگــز بــر روی جامــه شــما نمی نشــینم . 
خداونــد تــو را گرامــی بــدارد، همــان گونــه کــه مــرا گرامــی 
ــت  ــپ و راس ــمت چ ــه س ــی ب ــر )ص( نگاه ــتی«. پیامب داش
خــود کــرد و ســپس فرمــود: »هــرگاه شــخص محترمــی نــزد 
شــما آمــد، او را گرامــی بداریــد، و همچنیــن هــر کســی کــه 
از گذشــته بــر شــما حقــی دارد؛ او را نیــز گرامــی بداریــد«.

ــب  ــندیده و قل ــو و پس ــالق نیک ــه اخ ــه ب ــان ک داده، همچن
ــَت  ْ ِ لِن ــَن اهللَّ ــٍۀ مِ ــا َرْحَم ــت: »فَبِم ــرده اس ــاره ک ــی اش مهربان
ــوا مِــْن َحْولـِـَک«؛  لَُهــْم َولـَـْو ُکنـْـَت فَّظــاً َغلِیــَظ الَقلـْـِب اَلنَْفضُّ
ــان و  ــردم مهرب ــا م ــو را ب ــش ت ــت خوی ــا رحم ــد ب »خداون
خوشــخو گردانــد و اگــر تندخــو و ســخت دل بــودی، مــردم 

ــی  شــدند«. ــده م ــو پراکن ــون ت از پیرام
پیامبــر اســالم )ص( بــا مــردم بــه مهربانــی ســخن 
می گفــت و ایــن مالیمــت و مهربانــی از عطایایــی سرچشــمه 

گرفتــه بــود کــه خداونــد بــه وی عنایــت کــرده بــود، و اگــر 
ــردم از  ــود، م ــان ب ــردی درشــت خو و ســنگدل و نامهرب او ف
ــر  ــدند. سراس ــده می ش ــش پراکن ــته و از اطراف ــر گش او متنف
ــه  ــود، چ ــی ب ــت و مهربان ــرم)ص( رأف ــول اک ــی رس زندگ
در رفتــارش بــا مــردم و چــه در رهنمودهایــی کــه بــه امــت 
خویــش داشــت. او کســی بــود کــه بــه امــت خــود ســفارش 

می فرمــود: 
»بــه زمینیــان مهربانــی کنیــد تــا آن کــس کــه در 
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»ناصرالدیــن شــاه« پنجــاه ســال پادشــاهی کــرد. در 
زمــان او خــواه ناخــواه پیوســتگی میــان ایــران و اروپــا فزونتر 
ــن«، و  ــراف«، و »تلف ــیاری از »تلگ ــای بس ــد، و چیزه گردی
ــه«، و »چــراغ گاز«، و »اداره پلیــس«،  »پســتخانه« و »ضرابخان
و ماننــد اینهــا از اروپاییــان گرفتــه شــد. وزارتخانــه بــه شــیوه 
ــان  ــن زب ــرای آموخت ــون« ب ــد و »دارالفن ــا گردی ــا برپ اروپ
فرانســه و پــاره ای دانش هــا، یکــی در تهــران و دیگــری در 
تبریــز بنیــاد یافــت. روزنامــه و دبســتان برپــا گردیــد کــه در 

ــم. ــخن می رانی ــا از آن س اینج
روزنامــه را در ایــران نخســت دولــت برپــا کــرد و 
ــن  ــان ناصرالدی ــد. از زم روزنامه هــای نخســتین رســمی بودن
ــم  ــوده ک ــی نب ــه دولت ــی ک ــان فارس ــه زب ــه ای ب ــاه روزنام ش
ــر« را کــه در »اســتانبول«  می شناســیم، و در اینجــا تنهــا »اخت
و  ارج دار،  روزنامــه  ایــن  می بریــم.  نــام  می شــد  چــاپ 
نویســندگانش افــراد باغیــرت و نیکــی بودنــد، و زمینــه هــای 

ــد. ــم آوردن ــان را فراه ــداری ایرانی ــی و بی آگاه
میرزاحســن  »حاجــی  ایــران  در  دبســتان  بنیانگــزار 
ــا«  ــورد »مکتب ه ــی در م ــل از آن کم ــا قب ــود، ام ــدیه« ب رش
ســخن می گوییــم: بایــد دانســت پیــش از مشــروطه در ایــران، 
درس خوانــدن دوگونــه بــودی: یکــی از آن مدرســه ها 
ــا درس  ــوند در آنه ــال ش ــتند م ــه می خواس ــانی ک ــه کس ک
می خواندنــد و دیگــری از آن مکتب هــا، کــه کــودکان 
در آنهــا خوانــدن و نوشــتن یــاد می گرفتنــد. مدرســه ها 
ــه  ــد مدرس ــهری چن ــر ش ــود، و در ه ــراوان می ب ــران ف در ای
شــمرده می شــد و طلبــه هــا در آن »صــرف و نحــو عربــی«، 
و »منطــق«، و »اصــول«، و »فقــه«، و »حکمــت« و ماننــد اینهــا 

می خواندنــد. 
تنهــا  کــه  دانســت  بایــد  نخســت  مکتب هــا،  امــا 
ــان« می توانســتند اطفــال  »اعیان هــا« و »توانگــران« و »بازرگان
ــه آنجــا بفرســتند. امــا بایــد  ــدن ب ــرای درس خوان خــود را ب
ــا  ــاد دادن الفب ــرای ی ــان ب ــا در آن زم ــه مکتب ه ــت ک گف
ــار  ــوال رفت ــد. معم ــکار می بردن ــتی ب ــا و نادرس ــیوه نارس ش
ــا اطفــال ســتوده نبــود و اگــر طفلــی درس را  مکتب دارهــا ب
ــه دســت و  ــا خــط را نیــک ننوشــتی ب روان پــس نمــی داد ی

پاهایــش چــوب می زدنــد.
ــز«  ــالزادگان »تبری ــی از م ــن« یک ــرزا حس ــی می »حاج
آنجــا  در  و  رفــت  »بیــروت«  بــه  در جوانــی  کــه  بــود، 

دبســتان ها را دیــد و شــیوه آمــوزگاری آنهــا را یــاد گرفــت 
ــه  ــا دبســتانی ب ــرآن شــد ت ــز« بازگشــت، ب ــه »تبری و چــون ب
شــیوه آنهــا بنیــان گــزارد، و در ســال 1۲67 خورشــیدی 
ــیوه  ــه ش ــه ب ــان ک ــت، بدین س ــن کار پرداخ ــه ای ــه ب ــود ک ب
ــه  مکتــب داران، مســجدی را در ششــکالن گرفــت، و هــم ب
ــان شــاگردان را روی زمیــن نشــاند. در جلــو آنهــا  شــیوه آن
ــی آموخــت،  ــان و نوین ــه شــیوه آس ــا را ب ــاد و الفب ــه نه تخت
ــاگردان را  ــت، و ش ــی گف ــان درس فارس ــای آس و از کتابه
ــت،  ــه رده گذاش ــن ب ــدن و رفت ــت، و در آم ــزه گذاش پاکی
ــدیه«  ــه »رش ــام مدرس ــه ن ــی ک ــک تابلوی ــه ی ــس از هم و پ
بــر روی آن نوشــته بــود بــاالی در زد. امــا بــا آنکــه چیــزی 
وی  از  مکتــب داران  نمی آموخــت،  نویــن  دانش هــای  از 
ناخشــنودی نمودنــد و بــا او ترشــرویی کردنــد تــا مســجد را 
تــرک کــرد. وی ســپس بــا درآمــد شــخصی مدرســه ای برپا 
کــرد امــا روزی بــه مدرســه وی ریختنــد و همــه نیمکت هــا 
ــد.  ــم زدن ــر ه ــتان را ب ــتند و دبس ــم شکس ــا را دره و تخته ه
ــز  ــرزا حســن« در تبری ــن ماجــرا »حاجــی می ــس از ای پ
ــه«  ــه قفقــاز و مصــر رفــت، و بــود تــا »امیــن الدول نمانــد و ب
بــه والیگــری آذربایجــان آمــد و داســتان دبســتان و پیشــرفتی 
ــنید  ــود ش ــده ب ــد آم ــوزگاری از آن پدی ــه در کار آم را ک
ــاره  ــت و دوب ــز خواس ــه تبری ــدیه« را ب ــراف »رش ــا تلگ و ب
ــاد نهــاد. در ســال 1۲76 خورشــیدی  دبســتان باشــکوهی بنی
ــا  ــد، او ب ــته ش ــران خواس ــه ته ــه« ب ــن الدول ــه »امی ــی ک زمان
خــود »حاجــی میــرزا حســن« را بــرد و در آنجــا نیــز دبســتانی 

نویــن بنیــاد نهــاد. 
حاجــی میــرزا حســن رشــدیه کــه بنیانگــزار دبســتان ها 
اســت، مــی گویــد: مــرا رفتــن بــه بیــروت و یادگرفتــن 
ــر  ــاری از روزنامــه اخت شــیوه نویــن آمــوزگاری، یــک گفت
ــم  ــم، دیدی ــی خواندی ــدرم آن را م ــا پ ــت. روزی ب برانگیخ
نوشــته: در اروپــا از هــزار تــن، ده تــن بــی ســوادند و در ایران 
از هــزار تــن، تنهــا ده تــن بــا ســواد هســتند و علــت آن بــدی 
شــیوه آمــوزش و دشــواری درس الفباســت. بایــد در ایــران 
ــته در  ــن نوش ــاد. ای ــاد نه ــا بنی ــیوه اروپ ــه ش ــی ب ــتان های دبس
ــودم و  ــر کــرد و مــن کــه مــالزاده ب مــن و پــدرم ســخت اث
مــی بایســت بــه نجــف بــرای تحصیــل علــم مــی رفتــم، بــر 
آن داشــت تــا بــه کمــک دوســتان پــدرم بــه بیــروت بــروم و 
در ایــن شــهر شــیوه هــای نویــن آمــوزگاری را یــاد گرفتــم. 
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درمــان  منظــور  بــه  دارویــی  گیاهــان  از  اســتفاده 
ــوده اســت.  ــان ب ــخ زندگــی انســان همزم ــا تاری بیماری هــا ب
انســان در طــول دوران تاریــخ چــاره ای جــز اســتفاده از ایــن 
ــته  ــرن گذش ــم ق ــه در نی ــر چ ــت. اگ ــته اس ــان را نداش گیاه
ــدت رواج  ــه ش ــنتزی ب ــیمیایی و س ــای ش ــتفاده از داروه اس
یافتــه، ولــی مشــاهده آثــار زیان-بــار آنهــا بــر ســالمت 
ــی  ــان داروی ــه گیاه ــراد ب ــدد اف ــش مج ــبب گرای ــراد س اف
شــده اســت. تاریــخ طــب در کشــور مــا بــه دوره آریایی هــا 
بازمی گــردد. اوســتا  )6۵۰۰ ق. م( اولیــن کتابــی اســت 
ــن  ــت. قدیمی تری ــه اس ــخن گفت ــی س ــان داروی ــه از گیاه ک
گیــاه دارویــی در طــول تاریــخ »هــوم« گیــاه مقــدس آییــن 

در مورد خواص دارویی زیره چه می دانید!

ــر »ســقراط«،  ــوده اســت. ظهــور دانشــمندانی نظی زرتشــت ب
»رازی«، »ابــن ســینا«، »ابوریحــان بیرونــی« و »جرجانــی« 
ســبب گســترش ایــن علــم در جهــان شــده اســت. مــی تــوان 
گفــت کــه اطــالع رســانی و ترویــج کشــت و کار، حمایــت 
صنعــت طــب ســنتی و انجــام تحقیقــات در جهــت افزایــش 
مــواد مؤثــره، گام بلنــدی در درمــان بیماریهــا بــوده و باعــث 
می شــود کشــاورزان بــا اطمینــان و رضایــت خاطــر بیشــتری 
ــا  ــروزه ب ــد. ام ــی بپردازن ــان داروی ــت و کار گیاه ــه کش ب
افزایــش شــناخت جنبه هــای مخاطره آمیــز مصــرف بی رویــه 
داروهــای شــیمیایی، عالقــه بــه اســتفاده از داروهــای گیاهــی 

ــدا کــرده اســت. ــا رواج پی در تمــام دنی
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 زیره سبز 
میــوه(  )جــز  کــرک  بــدون  معطــر،  ســبز  زیــره 
ســاقه علفــی بــا انشــعابات دو تایــی و گاهــی ســه تایــی 
می باشــد. زیــره ســبز گیاهــی اســت یکســاله، کوچــک 
ــره دارای  ــت. زی ــانتیمتر اس ــاع آن 6۰ س ــه ارتف ــی ک و علف
ــن«،  ــانس«، »آب«، »پروتئی ــن«، »اس ــن«، »رزی ــن«، »روغ »تان
ــبز  ــره س ــد. زی ــی باش ــی«، »کربوهیــدرات« و »فیبر«م »چرب
»منیزیــم«،  امــالح »کلســیم«، »آهــن«،  همچنیــن حــاوی 
»فســفر«، »پتاســیم«، »ســدیم« و »روی« اســت و دارای »اســید 
اســکوربیک«، »تیامیــن«، »نیاســین« و »ویتامیــن A« می باشــد. 
الزم بذکــر اســت کــه دانــه زیــره دارای 7 درصــد روغن، 13 
درصــد رزیــن و اســانس معــادل ۵-۲/۵ درصــد اســت. زیــره 
ســبزبه صــورت قطــره، عــرق و پــودر مصــرف می شــود. از 
دم کــرده، بــرای رفــع نفــخ روده و معــده می توانیــد اســتفاده 
کنیــد؛ از خیســانده، بــرای التیــام زخــم چشــم اســتفاده 
می شــود. هنگامیکــه کــودک شــیرخوار دل درد و نفــخ 
دارد، چنــد قطــره اســانس زیــره را بــا روغــن بــادام مخلــوط 
ــره را  ــد. اســانس زی ــا آن شــکمش را ماســاژ دهی کــرده و ب
می توانیــد از فروشــگاه های گیاهــان دارویــی و یــا برخــی از 
ــودر  ــد پ ــی توانی ــن م ــد. همچنی ــداری کنی ــا خری داروخانه ه
ــا عســل مخلــوط کــرده و  ــه مقــدار یــک گــرم  ب ــره را ب زی
ــه مقــدار دو گــرم  اســتفاده کنیــد. پــودر زیــره را می تــوان ب
ــرف  ــه، مص ــید ک ــته باش ــه داش ــرد. توج ــتفاده ک در روز اس
بیــش از حــد زیــره ســبز موجــب زردی رنــگ چهــره 

می شــود. 

زیره سیاه 
ــاع  آن   ــه، ارتف ــاله  ک ــت  دوس ــی  اس ــیاه  گیاه ــره  س زی
ــتفاده   ــورد اس ــمت  م ــد. قس ــانتیمتر می رس ــا 8۰ س ــه  3۰ ت ب
دارویــی  زیــره  ســیاه، میــوه  آن  اســت  کــه، در تیــره  مــاه  ســال  
ــد  ــود و می گذارن ــت می ش ــاه  برداش ــل  گی ــع  کام دوم  باقط
ــت را  ــطح زیرکش ــترین س ــان بیش ــره در کرم ــد. زی ــا برس ت
»زیادکننــده   »بادشــکن« ،  »ادرار آور«،  ســیاه؛  زیــره   دارد. 
شــیر«، »قاعــده آور«، »هضــم  کننــده «، »ضدتشــنج «، »قابــض « 
ــره  ســیاه  دل  پیچــه  کــودکان  را  و »مقــوی « معــده  اســت . زی
تســکین می دهــد. بایــد بدانیــم کــه زیــره  یــک  داروی  ســنتی  
بــرای  رفــع  ســوءهاضمه  خصوصــاً نفــخ  شــکم  اســت . زیــره  
ســیاه  حــاوی  »تانــن «، »مــوم «، »مــواد رزینــی«، »یــک  روغــن  
ــانس «  ــدی«  و »اس ــواد قن ــیالژ«، »م ــبزرنگ« ، »موس ــت  س ثاب
کــه شــامل:  »دی هیدروکاروئــول«  مــی باشــد. نحــوه مصــرف 
آن بــه صــورت دم کــرده بــه ایــن صــورت اســت کــه یــک  
قاشــق  مرباخــوری  زیــره  ســیاه  را در نیــم  لیتــر آب  جــوش دم 
ــدن آن  ــا جوی ــره ســیاه و ی ــد. مصــرف دم کــرده زی می کنن
ــای  ــی، درده ــی از قاعدگ ــای ناش ــش درده ــع و کاه در رف
روده و بی اشــتهایی بســیار مؤثــر اســت. از پــودر زیــره بــرای  
اســتفاده می شــود. شــما  بی-اشــتهایی  و درد روده   رفــع 
ــک  ــاه  را در ی ــودر گی ــی دو گــرم  از پ ــک ال ــد ی ــی توانی م
ــن  ــد. همچنی ــل  نمایی ــوط کــرده و می فنجــان آب  ســرد مخل
ــا  ــد از داروخانه ه ــره را می توانی ــتاندارد زی ــای اس فرآورده ه
ــودن  ــخص ب ــت مش ــا بعل ــن داروه ــرف ای ــد. مص ــه کنی تهی
ــد. توجــه داشــته  ــه می گردن ــاه توصی ــره گی ــزان مــاده موث می
باشــید کــه زیــاده روی در مصــرف زیــره بعلــت طبــع گــرم 
ایجــاد کهیــر می کنــد پــس در خــوردن آن اعتــدال را 

ــد.  ــت فرمایی رعای
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شگفتی های ایران
ایــران بــه دلیــل آب و هــوای متفــاوت و مراکــز دیدنــی 
بیشــمار، بیشــترین امــکان جــذب مســافران ایرانــی و خارجی 
را داراســت. از مــکان هــای تاریخــی کــه بگذریــم، طبیعــت 
ــی اســت از کــوه هــا، آبشــارها و غارهــا  ــران بســیار دیدن ای
گرفتــه تــا کویــر و جنــگل و دشــت هــای آن و بــا توضیــح 
ــت  ــی و طبیع ــای دیدن ــکان ه ــن م ــوص ای ــتر در خص بیش
گردشــگران  بازدیــد  و  برجــذب  عــالوه  ایــران  زیبــای 
می تــوان از کســب اطالعــات در بــاره ایــن مکان هــا، لــذت 
بــرد. از ایــن رو تصمیــم گرفتــم هــر دفعــه مشــخصات یــک 
یــا چنــد جــای دیدنــی ایــران را بــرای کســانی کــه مثــل مــن 
ــا  ــم ت ــرح بده ــد، ش ــت دارن ــتر طبیع ــناخت بیش ــه ش ــل ب می
ــورت  ــوند و در ص ــنا بش ــتر آش ــق بیش ــن مناط ــا ای ــد ب بتوانن
امــکان از ایــن محــل هــای زیبــا بازدیــد نماینــد. بــرای 
شــروع از غارهــای ایــران شــروع مــی کنــم. تعــداد غارهــای 
دیدنــی ایــران خیلــی زیــاد اســت و شــاید بســیاری از انهــا را 
نشناســیم و یــا ندیــده باشــیم امــا تــا آنجــا کــه بشــود دربــاره 
ایــن غارهــا اطالعــات کســب می کنــم و شــما را هــم از ایــن 
ــی  ــن معرف ــدف م ــار ه ــن ب ــازم. ای ــع می س ــات، مطل اطالع

ــی اســت. غــار »ســهوالن« در آذربایجــان غرب
غار »سهوالن«

ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــی  در اس ــای آب ــار زیب ــن غ ای
ــهوالن«  ــتای »س ــاد« در روس ــوکان« و »مهاب ــهر »ب ــن ش و بی
ــزم  ــه ع ــد اول از هم ــا بای ــه آنج ــن ب ــرای  رفت ــرار دارد. ب ق
ســفرکرد، ســفری کــه انتهــای آن پــر از خاطــره هــای بیشــتر 
ــه  ــهری ک ــت ش ــاد« رف ــه »مهاب ــد ب ــد. دوم بای ــیرین باش ش
ــه ســمت غــار »ســهوالن« منتهــی    یکــی از جــاده هــای آن ب
می شــود. از مهابــاد وارد جــاده »برهــان« می شــویم و از 

ــی  ــتای »عیس ــد«. روس ــی کن ــتای »عیس ــه روس ــم ب ــا ه آنج
کنــد« از ســمت چــپ بــه »بــوکان« مــی رود کــه االن بــه اون 
ــه  جــاده کاری نداریــم و جــاده ســمت راســت آن را کــه ب

روســتای »ســهوالن« و غــار »ســهوالن« مــی رســد، 
انتخــاب مــی کنیــم. ایــن غــار کــه در 43 

کیلومتــری جنــوب شــرقی  »مهابــاد« 
و 3۵ کیلومتــری »بــوکان«  قــرار 

دارد، اســمش را از روستایی 
گرفتــه اســت کــه در آن 

قــرار دارد و بــه کردی 
یخبنــدان.  یعنــی 

ایــن  اهالــی  امــا 
ــار  ــن غ ــهر ای ش
نــام  بــه  را 

ت
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کوتــر«  »کونــه 
ــر  ــه کبوت یعنــی الن
ــار  ــن غ ــد. ای می نامن
شــرایط   بــر  عــالوه 
پیشــینه  دارای  طبیعــی 
ــه ای  ــه گفت تاریخــی اســت. ب
پیدایــش غــار بــه دوره دوم زمیــن 
ــا  ــردد ام ــی گ ــه( برم ــي )کرتاس شناس
درهیــچ یــک ازکتــب معتبرفارســی، کــردی، 

ترکــی وعربــی نامــی ازآن بــرده نشــده اســت.
بــه گفتــه کارشناســان ایــن غــار از قدیــم االیــام و قبــل 
از اینــک توســط ژاک دومــوگان فرانســوی، در دوره قاجــار 
ــردم  ــالدي(، مورداســتفاده م کشــف شــود )1896-189۲می
قــرار داشــته اســت و ســفال هایــی مربــوط بــه دوره اشــکانی 
ــز در آن غارکشــف شــده اســت.  ــی نی و جــام مســی ایلخان
ــمت  ــه درقس ــد ک ــاد دارن ــه ی ــه ب ــی آن منطق ــن اهال همچنی
ــه  ــان حمل ــه زم ــی وجودداشــته کــه ب خشــک غــار گورهای

ــه آن جــا تعلــق  ــه منطقــه و پنــاه گرفتــن مــردم ب روس هــا ب
ــه دریاچــه منتهــی  ــی کــه ب ــوار داالن داشــته اســت. روی دی
ــی  ــم م ــه چش ــخ ب ــل تاری ــری از ماقب ــز تصاوی ــود نی ــی ش م
ــار  ــن غ ــردم از ای ــتفاده م ــت اس ــای قدم ــه گوی ــورد، ک خ

اســت. 
ایــن قســمت کــه بــه اجمــال گفتیــم، پیشــینه و قدمــت 
ــت  ــت و طبیع ــر طبیع ــا از نظ ــت ام ــار اس ــی غ ــار تاریخ آث
گــردی، ایــن غــار جاذبــه هــای مخصــوص بــه خــود را دارد 
کــه بــرای گردشــگران جالــب خواهــد بــود. بــه همیــن خاطر 
گزیــده ای از تجربیــات گردشــگران و محققــان کــه از ایــن 
ــرای آشــنایی بیشــتر خواننــدگان  ــد، ب غــار بازدیــد کــرده ان

ــود.  ــر می ش ذک
بــه گفتــه محققــان مســاحت ایــن غــار آهکــی حــدود 
دو هکتــار تخمیــن زده می شــود کــه تاکنــون 3۰۰ متــر 
ــف و  ــکی آن کش ــیر خش ــر از مس ــی و ۲۵۰ مت ــیر آب از مس
ســاماندهی شــده اســت. ایــن غــار بــه دلیــل ایــن کــه در حــال 
ــک  ــت، ی ــد اس ــال رش ــای آن در ح ــل ه ــم قندی ــر ه حاض
غــار فعــال محســوب مــی شــود و دارای قندیــل هــای آهکــی 
منحصــر بــه فــرد ویــژه ایســت )اســتاالکتیت هــای آهکــی( 
کــه بیننــده را مجــذوب مــی نمایــد و بــه خاطــر اشــکال آن، 
ــد،  ــام گــذاری شــده ان ــف ن ــای مختل ــام ه ــه ن ــر کــدام ب ه

ــره ...  ــا و غی مثــل: الک پشــت، خوشــه انگــور، هشــت پ
دیواره غار

ایــن غــار بــه دو قســمت آبــی و خشــکی تقســیم 
ــه هــم متصــل  ــی و داالن ب ــا حوضچــه هــای آب شــده کــه ب
می شــوند. عمیــق تریــن قســمت آبــی آن۵3 متــر و میانگیــن 
عمــق آن ۲۰ متــر اســت و ارتفــاع خشــکی آن بــه ۲۵۰ متــر 
ــم  ــه چش ــر ب ــا،  زیبا ت ــود قندیل ه ــا وج ــه ب ــد ک ــم  می رس ه
می آیــد. ایــن غــار بــا توجــه بــه ایــن کــه در ســال هــای اخیــر 



بــرق کشــی شــده، بــرای بازدیــد کننــدگان بســیار دلپذیــر و 
قابــل تشــخیص تــر شــده اســت. هــوای درون غــار، مرطــوب 
و رطوبــت غــار بیــن 7۰ % تــا 8۰% تخمیــن زده شــده اســت. 
بــه خاطــر ایــن رطوبــت خــزه هــای ســبز و قهــوه ای بــر روی 
ســنگ هــا بــه چشــم مــی خــورد و هنــگام ورود بــه غــار هــم 
بــوی رطوبــت بــه همــراه کمــی بــوی گوگــرد بــه مشــام مــی 
ــار چــه در زمســتان و چــه  ــای داخــل غ ــن دم رســد. میانگی
ــای آب  ــی 13 درجــه ســانتی گــراد و دم در تابســتان  1۰ ال
غــار در فصــول مختلــف ســال متغیــر بیــن 7 الــی 1۰درجــه 
ــه قــدری زالل اســت،  ســانتی گــراد اســت. آب ایــن غــار ب
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کــه در جایــی کــه روشــنایی هــم کــم اســت؛ تــا چندیــن متر 
عمــق آن پیداســت. در بعضــی از جاهــای ایــن غــار صــدای 
چکــه قطــرات آب بــه روی ســطح حوضچه هــا شــنیده 
می شــود. موجود هــای زنــده ای هــم در غــار ســکونت 
دارنــد کــه بی توجــه بــه حضــور انســان ها بــه زندگــی خــود 
ــه  ــوان ب ــودات می ت ــن موج ــه ای ــد و از جمل ــه می دهن ادام
خفاش هــا، کبوترهــا و همچنیــن نوعــی ســخت پوســت 
ــرد  ــاره ک ــده، اش ــت ش ــل آب یاف ــا« در داخ ــبه »آرتیمی ش
کــه بــه نظــر محققــان، در خصــوص آنهــا جــای  تحقیقــات 
ــه  ــی ک ــی از چیزهای ــود دارد. یک ــتری وج ــایی بیش و شناس
ــن  ــده، در ای ــم آورده ش ــی ه ــود و در جای ــب ب ــم جال برای
غــار میوه هایــی از جملــه انگــور و تــوت فرنگــی نیــز وجــود 
ــه  ــن موضــوع، ســخنی گفت ــع دیگــر از ای ــی در مناب دارد ول

نشــده اســت. 
 کبوتر ها

 ایــن غــار کــه بعــد از علــی صــدر دومیــن غــار ایــران 
محســوب مــی شــود، بــا تــالش شــهردار »مهابــاد«  و ســامان 
دهــی درونــی و بیرونــی غــار، در ســال 1376  بــرای بازدیــد 

گردشــگران آمــاده شــد. 
 ورودی ایــن غــار را دو دهانــه  تشــکیل مــی دهــد 
کــه بــه ســمت جنــوب قــرار گرفتــه انــد. روی صخــره هــای 
ــد  ــرده ان ــد ک ــد رش ــت تنون ــد درخ ــار چن ــی غ ــه اصل دهان
ــار  ــی غ ــه اصل ــد. دهان ــایه می اندازن ــار س ــه غ ــر دهان ــه ب ک

ــه  ــر از  اســکله ای اســت کــه گردشــگران را ب ــر باالت 4۵ مت
ــا   ــرد  و ب داخــل تونل هــا، داالن هــا و دریاچه هــای غــار می ب
ــه کــف دریاچــه درون غــار  ــچ ب ــچ درپی ــی پی ــه بتون 1۰6 پل
ــی،  ــای پاروی ــق ه ــار قای ــن غ ــی ای ــمت آب ــد. در قس می رس
بــرای بازدیــد گردشــگران در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ابتــدای حرکــت جلیقه هــای نجــات بــه مســافران داده مــی-

ــای  ــار از داالن ه ــن غ شــود. گردشــگران در طــی مســیر ای
تنــگ و باریــک و  ســه حوضچــه آبــی بــزرگ و کوچــک 
ــه اول،  ــده دریاچ ــت آم ــه دس ــج ب ــق نتای ــد. طب ــی گذرن م
ــن دریاچــه  ــاالی ســر ای ــر وســعت و داالن ب حــدود ۲۰۰ مت
بیشــتر از۵۰ متــر ارتفــاع دارد و در انتهــای آن دو داالن 
باریــک بــه عــرض دو متــر دیــده مــی شــود کــه بــه دریاچــه 
هــا و داالن هــای بعــدی بــاز مــی شــوند. در اطــراف دریاچــه 
ــه  ــت ک ــره ای اس ــبه جزی ــکی، ش ــک خش ــر ی ــالوه ب دوم ع
ــن  ــد. ای ــاده ش ــرروی آن پی ــق ب ــی از قای ــه راحت ــوان ب می ت
ــه  ــت ک ــدی اس ــای بلن ــا و ایوان ه ــه داراي گلوگاه ه دریاچ
انتهــای یکــي از گلوگاههــا بــه تونلــی می رســد کــه تاکنــون 
کشــف نشــده اســت. مطالعــات غارشناســان در جزایــر ایــن 
حوضچــه هــا نشــان می دهــد کــه ایــن غــار بــه فعالیت هــای 
زمیــن شناســی اواخــر دوره »کرتاســه« بــا قدمــت  7۰   میلیــون 

ــردد. ــاز می گ ــل ب ــال قب س
پله های ورودی غار

 گردشــگران بعــد از گذشــتن از ســه دریاچــه بــه 
ایــن  می رســند.  غــار  دریاچــه  بزرگتریــن  و  چهارمیــن 
دریاچــه حــدود ۵۰۰ مترمربــع وســعت دارد و در ۲۵۰ متــری 
ــا  ــی ب ــن دریاچــه، داالن ــه اســت. روی ای ــرار گرفت اســکله ق
ــه  ــد تک ــه از چن ــود دارد ک ــر وج ــش از 3۰ مت ــی بی ارتفاع
صخــره عظیــم یکپارچــه تشــکیل شــده و متوســط عمــق آب 
ــا  ــی ب ــر اســت. در محــل اتصــال قســمت آب دریاچــه  ۲۵ مت
ــه  ــود دارد ک ــدی وج ــیب تن ــز ش ــار نی ــق غ ــکی درعم خش
ــه عقیــده ی  ــه تونلــی کنــده شــده منتهــی مــی شــود کــه ب ب
کارشناســان، راهــی مخفــی بــرای رســیدن بــه قلعــه ی بــاالی 
ــده  ــدود ش ــان مس ــرور زم ــر م ــر اث ــه ب ــد ک ــی باش ــوه م ک

ــت. اس
و  اســت  آبــی  قســمت  انتهــای  چهــارم  دریاچــه 
ــار  ــکی غ ــمت خش ــاده و وارد قس ــق پی ــگران از قای گردش
ــهوالن«  ــار »س ــفر درغ ــی، س ــفر آب ــان س ــوند. در پای ــی ش م
نیــز بــه انتهــا مــی رســد و بــه دلیــل باریــک بــودن تونــل هــا 
و نداشــتن روشــنایی، ادامــه ســفر بــرای گردشــگران مقــدور 
نیســت. البتــه مســافتی دیگــر از ایــن غــار توســط غــار پیمایان 
ــا  ــدگان مهی ــد کنن ــرای  بازدی ــوز راه ب ــا هن کشــف شــده ام
نگردیــده اســت. گردشــگران بعــد از ورودشــان بــه خشــکی 
از میــان تونــل هــا و داالن هــای تنــگ و باریــک بــه ســمت 
دهانــه فرعــی کــه همــان دهانــه خروجیســت  حرکــت مــی 

کننــد.
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ــد  ــان زن ــم خ ــاغ کری ــار ب ــت از کن ــی تهیدس درویش
عبــور می کــرد. چشــمش بــه شــاه افتــاد و بــا دســت اشــاره ای 
بــه او کــرد. کریــم خــان دســتور داد درویــش را بــه داخــل 

بــاغ آوردنــد.
ــه  ــرای چ ــو ب ــاره های ت ــن اش ــت: ای ــان گف ــم خ کری

ــود؟ ب
درویــش گفــت: نــام مــن کریــم اســت و نــام تــو هــم 

کریــم و خــدا هــم کریــم .
ــی  ــن چ ــه م ــت و ب ــدر داده اس ــو چق ــه ت ــم ب آن کری
داده؟ کریــم خــان در حــال کشــیدن قلیــان بــود؛ گفــت چــه 

می خواهــی؟
درویــش گفــت: همیــن قلیــان، مــرا بــس اســت! چنــد 
روز بعــد درویــش قلیــان را بــه بــازار بــرد و بفروخــت. 
ــت  ــه می خواس ــی ک ــز کس ــود ج ــی نب ــان کس ــدار قلی خری
ــرد! پــس  ــرای خــان بب ــه ای ب ــه و تحف ــم خــان رفت ــزد کری ن
ــم  ــزد کری ــان ن ــرد و قلی ــکه ک ــر از س ــش را پ ــب دروی جی
ــرد! روزگاری ســپری شــد. درویــش جهــت تشــکر  خــان ب

ــت. ــزد خــان رف ن
ناگهــان چشــمش بــه قلیــان افتــاد و بــا دســت اشــاره ای 

بــه کریــم خــان زنــد کــرد و گفــت: 
نــه مــن کریمــم، نــه تــو! کریــم فقــط 
ــرد و  ــول ک ــر از پ ــرا پ ــب م ــه جی ــت، ک خداس

ــت . . . ــش هس ــر جای ــم س ــو ه ــان ت قلی
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سرما بود و برف، ابر بود و دلتنگى،
من بودم و تنهایى و اما لحظه ای آمد،
لحظه ای که در آن شقایق نگران شد،
لحظه  ای که حس خوب بودنت را داشت. 
ف.م.ک

حس خوب 
دوست داشتن


