
»سرآغاز گفتار نام خداست«
»که رحمتگر و مهربان خلق راست«

»ستایش بود ویژه کردگار«
»که بر عالمین است پروردگار«

»که بخشنده و مهربان است نیز«
»بود صاحب عرصه رستخیز«

»ترا میپرستیم تنها و بس«
»نداریم یاور به غیر از تو کس«
»بشو هادی ما به راه درست«

»ره آنکه منعم ز نعمات توست«
»نه آنان که خشمت بر ایشان رواست«

»نه آنها که هستند گمره ز راست«

نخستین نشریه تخصصی
حقوق بشر و جرائم سازمان یافته در ایران

3

 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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اال مؤمنان در ره کردگار
بمانید پاینده و استوار

به عدل و درستی به انصاف و داد
گواهی دهید ای نکویان راد
 اگر عده ای با شما دشمنند
در دشمنی و عداوت زنند

مبادا بر این کار مایل شوید
که از حلقه عدل بیرون روید
عدالت بورزید کز هر عمل

به تقواست نزدیکتر در عمل

 ترجمه شعری آیاتی چند از »سوره مائده« 
از استاد ارجمند دکتر »امید مجد«
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معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی برابر با 68 اعالم شده است.

 دوســتان عزیــز بــرای تماس بــا مــا می توانیــد از پــل ارتباطی 
Email: abtabjournal@gmail.com  اســتفاده کنید و یا با شــماره 
تلفن هــای 09381960492 و 09367220320 تماس حاصل فرمائید. 
  Email: abtabarticle@gmail.com شما می توانید مطالب خود را به 
ارسال فرمائید. هر یک از شــما دوستان عزیز در ایران و حتی دور 
از مرزهای ســرزمین مادری، می توانید خبرنگار افتخاری ما باشید. 
مطالب شــما در صــورت تأیید صحت آنان توســط کارشناســان 
آبتاب به نام خودتان چاپ خواهند شــد. لطفا نظرات، پیشنهادات و 
راهکارهای ســازنده خود را از ما دریغ نفرمائید. ماهنامه آبتاب هر 
ماه به بهترین پیشــنهادها، راهکارهای ســازنده و مقاالت هدیه ای 
به رســم یادبود اهداء خواهد کرد. از اینکه همــراه و یاور ما در راه 
اعتالی فرهنگ کشــور عزیزمان ایران هســتید، صمیمانه از شــما 

سپاسگزاریم. استفاده از مطالب با ذکر منبع بالمانع است.
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سخن سردبیر
فاطمه مهسا کارآموزیان

ک تریــن و در عین حال غم انگیزترین اقســام خشــونت  »خشــونت خانگی«، یکــی از دردنا
که بایــد مکانی امن  که در ایــن نوع خشــونت فرد یکــی از عزیزانــش را در خانــه  اســت، چرا
باشــد؛ مورد تهاجم و شــکنجه قــرار میدهد. در این شــرایط تأســف بار؛ اغلــب قربانی هیچ 
گرفته اســت، نــدارد. قربانیان  که در آن مورد خشــونت قرار  پناهگاهــی جز همــان خانه ای 
که  خشــونت خانگی اغلب »زنان«، »دختران«، »کودکان« و »سالمندان« هستند؛ هرچند 
مردان و پســران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. روزانه نشــریات در سرتاسر دنیا اخبار و 
آمــار تکان دهنده ای از وقوع این نوع خشــونت منتشــر می کنند. شــواهد نشــان می دهند 
کســتری  که خشــونت خانگــی در همه اقشــار یک جامعــه وجود دارد، اما در میان قشــر خا
جامعــه پررنگ تر اســت. مســائلی ماننــد: »فقر و ناامنــی غذایــی «، »اعتیاد« و »مشــکالت 
که قربانیان در این نوع خشونت  روحی و روانی« این موضوع را تشدید می کنند. صدماتی 
گاه غیرقابــل جبــران اســت و یــا حتــی می توانــد منجــر بــه فــوت آنان  متحمــل می شــوند، 
کودک باشــد، چنانچه درمان نشــود؛ خود در بزرگســالی تمایل به اعمال  گر قربانی  شــود. ا

خشونت دارد و متأسفانه چرخه خشونت تکرار می شود. 
    بــرای مبــارزه و پیشــگیری از ایــن جــرم راهکارهایــی به طــور منطقــه ای بــا توجــه به 
فرهنــگ یــک جامعــه و یــا به طــور بیــن المللــی ارائه شــده اند، بــا این حال شــواهد نشــان 
کیفــری ســخت و اجرای فــوری مجــازات تا  که در قســمت مبــارزه تنهــا قوانیــن  می دهنــد 
حدی پاســخگو بوده اســت. با توجه بــه اینکه همیشــه پیشــگیری بهتر از وقوع جــرم و به 
مجازات رساندن مجرم است، لذا پرداختن به راهکارهای مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم 
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت. در این حیطه شناســائی عوامل بروز خشــونت در یک 
جامعــه و تالش در جهت فرهنگ ســازی های مطلوب نیاز اســت و این امر جز با مشــارکت 
که شــاهد برچیده  و همکاری میــان دولتمــردان و مردم محقق نمی شــود. به امیــد روزی 
شــدن این نوع خشــونت در جوامع بشــری باشیم. دســت در دســت هم زمینی بهتر برای 

زندگی بسازیم. 





باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

کــزو کجــا  ایــن صبــح تیــره بــاز دمیــد از 
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

آفتــاب مغــرب  از  می کنــد  طلــوع  گویــا 
اســت عالــم  ذرات  تمامــی  در  کاشــوب 

گــر خوانمش قیامــت دنیا بعید نیســت
که نامش محرم است این رستخیز عام 

کاشانی محتشم 
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 سخنان مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
درمورد عاشورا

که همان معارف قرآنی و اسالمی اصیل و  در ماه محرم، معارف حســینی و معارف علوی را 
که پرداختن به آنها، مردم را به خدا  کارهاست  کنید. برخی  صحیح است برای مردم بیان 
که باعث تقّرِب  کارها، همین عزاداری های ســّنتی اســت  و دین نزدیک می  کند. یکی از آن 
کردم، دیــدم نمی  توانم این مطلب  بیشــتِر مردم به دین می  شــود. من حقیقتًا هر چه فکر 
که قطعًا یک خالف و یک بدعت اســت، به اطالع مردم عزیزمان نرســانم.  - قمه  زدن - را 
کــه بخواهد قمه  کند  کســی تظاهر بــه این معنا  گر  کار را نکنند. بنده راضی نیســتم. ا ایــن 

بزند، من قلبًا از او ناراضی ام. 
امام حســین )ع( را فقــط به جنِگ روز عاشــورا نباید شــناخت؛ آن یک بخــش از جهاد 
امــام حســین)ع( اســت. به تبییــن او، امــر به معــروف او، نهــی از منکــر او، توضیح مســائل 
گــون در همان منی و عرفــات، خطاب به علماء، خطاب به نخبــگان- حضرت بیانات  گونا
کربال، هم در خود  کتابها ثبت و ضبط اســت- بعد هم در راه به ســمت  که در  عجیبی دارد 

کربال، باید شناخت. کربال و میدان  عرصه   
کاری، دینداری، شــجاعت، مواســات، درس قیام اهلل، درس  درس عاشــورا؛ درس فدا
که  کبیری است  محّبت و عشــق اســت. یکی از درس های عاشــورا، همین انقالب عظیم و 
شــما ملت ایران پشــت ســر حســین زمان و فرزند ابی  عبداهلل الحســین )ع( انجــام دادید. 

خود این، یکی از درس های عاشورا بود. 
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قربانیان خشونت خانگی عالوه بر 
حمایت پلیس، نیازمند حمایت از 
سوی کار فرمایان هستند

ک است و متأســفانه تکرار می شود. همیشه آمارهای  »خشونت خانگی«، پدیده ای هولنا
گزارش می شــوند. بر اســاس آمارهای منتشــره از هر 4 زن 1  تکان دهنــده ای در این زمینه 
نفــر و از هــر 6 مرد 1 نفــر در خانه مورد خشــونت قــرار می گیرد. در ایــن میان آمــار قتل زنان 
گشــت خشــونت  کنونی و یا سابقشــان باالســت. »ســتارمر«، مأمور  توســط شــریک زندگی 
که برای پیشگیری  گرفتم  کار یاد  که من حین  خانگی طی سال های 2008-2013 می گوید 
کــه مجرم راه  از خشــونت خانگــی نیازمند قوانیــن محکم و الزم االجراء هســتیم؛ به طوری 

گریز از قانون را نداشته باشد. 
کاهش  کیفــری بــرای »خشــونت خانگــی« موجــب      در حــال حاضــر، اجــرای احــکام 
کیفر  کاســتی هایی حیــن اجــرای قانــون وجــود دارد. بــه  جــرم شــده اســت، هرچند هنــوز 
ک »خشونت خانگی« است. در این میان  رساندن مجرم، پاســخی قاطع برای جرم دردنا
دادگســتری نقش ســازنده ای دارد. همچنین، اجرای سیاســت های روشــن و هدفمند در 

سطح منطقه ای همراه با برنامه های اجرائی مناسب نیز می تواند؛ سازنده باشد. 
گرفته اند،  که مورد خشــونت خانگی قرار      قبل از هر چیز باید خانه ای امن برای افرادی 
گام برای  کرد. بنابراین، اولیــن و اصلی ترین  مهیا شــود تا بتوان از افراد آســیب دیده حمایت 
گام برای  نجــات قربانیــان از خشــونت های خانگی، احــداث خانه های امن اســت. دومیــن 
گر قربانــی قرار باشــد قبــل از جلســه دادگاه به  کیفری اســت. ا کاهش جــرم، اجــرای قوانیــن 
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گرفته است، برگردد؛ سوء استفاده از وی تشدید  که در آن مورد خشونت قرار  همان خانه ای 
که  کلی در قانون داریم. افرادی  خواهد شد. در اینجا ما احتیاج به یک ســری بازنگری های 
که همیشه باید از  از خشونت خانگی رنج می برند، نیاز به حمایت سریع و مؤثر دارند. سؤالی 

که آیا شما در امان هستید؟  فرد آسیب دیده پرسیده شود، این است 
گرفته شــوند تا این افــراد با  کار نیــز بخش هایی در نظــر      نیــاز اســت تــا در محل هــای 
کافی دارد، مشاوره بگیرند و حمایت شوند.  که صالحیت  مراجعه به آنجا بتوانند از فردی 
کارکنانش داشته باشد  کلی، هر مدیر بایستی یک ســری اطالعات محرمانه از زندگی  بطور 
گاهی هــای عمومی  تــا بتوانــد با ایــن قســم ســوء اســتفاده ها برخــورد نماید. بایــد ســطح آ
کارکنان آموزش دیده به راحتی می توانند  جامعه را در این مورد افزایش داد و در این میان 

کنند. شماره تلفن های  نشانه های خشونت را شــناخته و با آرامش همکار خود را حمایت 
گرفته شــود تــا فــرد بتواند بــه راحتــی ارتباط  کارشناســان در نظر  خاصــی بــرای ارتبــاط بــا 
کند. در شــرایط فعلی برای  کمک  بگیرد و موارد خشــونت خانگی را اعالم نماید و تقاضای 
کاهــش ســطح آســیب نیازمند »اطالعــات قابــل اعتمــاد«، »سیاســت های هوشــمندانه«، 
»اســتراتژی های روشــن« و »اقدامات مؤثــر« در هر منطقه هســتیم. این امــر نیازمند اراده 

جمعی قوی برای رفع معضل است. 

لینک خبر:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/17/domestic-violence-victims-need-

help-workplace-criminal-justice-employers

عکسی از پلیس گشت 
خشونت خانگی، 
عکاس: کریستوفر 
توماند / گاردین
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 قربانیان خشونت خانگی
 جمعیتی پنهان در میان بی خانمان ها     

  
1390 نفر در انگلیس به علت خشونت خانگی، بی خانمان شده اند و حال آنکه آمار دولتی 

تنها شامل نیمی از این رقم است.
طبق آخرین آمار14780 بی خانمان در »ژانویه« و »مارس« 2016 در انگلیس شــمارش 
کــه نســبت بــه ســال قبــل 9 درصــد افزایــش داشــته اســت. بی خانمانــی در این  شــده اند 
کشــور به طور فزاینده ای در میان جوانان افزایش یافته اســت. از مــاه »آوریل« تماس های 
که معموال صدای آنها  گرفته شــده اســت،  کمک  متعددی از ســوی جوانان برای دریافت 
کمکــی دریافــت نمی کننــد. بر اســاس آمارهای رســمی، »خشــونت  شــنیده می شــود؛ ولی 
کاهــش اســت و ایــن تنهــا بهانــه ای بــرای بســتن پناهــگاه این افــراد در  خانگــی« در حــال 
که از  که مقامات بودجه الزم را برای تــدارک یک مکان امن برای افرادی  انگلیس بود، چرا

کرده اند؛ نداشتند.  خشونت خانگی فرار 
که از ســال 2009، بی خانمانی رو به افزایش بوده است.  متأسفانه، حقیقت این است 
که ســالیانه حدود 2 میلیون نفر از خشــونت خانگی رنج می برند و این  برآورد شــده اســت 
که افراد  قربانیان تنها 2 درصد از آمار بی خانمان ها را شــامل می شــوند. باید توجه داشت 
گذشــت زمــان بتوانند راهی  جوان بی خانمان نیاز بــه مکانی امن و فضایی آرام دارند تا با 
کرده اند،  که خشونت خانگی را تجربه  برای مســکن خود بیابند و این شرایط برای افرادی 

مشکل تر خواهد بود. 
کند و تســهیالتی  کمــک  کــه دولــت در مســیر خانه دار شــدن افــراد بــه آنها  الزم اســت 

3

 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

نشریه تخصصی حقوق بشر و جرائم سازمان یافته در ایران
دوره انتشار: ماهنامه
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در اختیــار آنــان قــرار دهــد. بــرای آنکــه فشــار از روی مقامــات دولتی بــرای تأمین مســکن 
کاسته شود، نیاز است تا راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از بی خانمانی  بی خانمان ها 
گذاری هــای آتی بایســتی در راســتای  در ســطح منطقــه ای و محلــی ارائه شــود. سیاســت 

گیرند. کاهش آمار بی خانمان ها بر مبنای آمارهای دقیق، انجام 

لینک  خبر: 
https://www.theguardian.com/housing-network/2016/jul/27/domestic-violence-victims-

homelessness-centrepoint
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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
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شده است.

سارا فرگسون، فعال اجتماعی و روزنامه نگار برجسته؛ عکس از: راجرز
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خانه ای امن باشد. 
در استرالیا به طور متوسط هر هفته یک زن توسط شریک زندگی اش به قتل می رسد. 
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که  آمارها برای استرالیا رسوائی ملی محسوب می شود. این خشونت بسیار غم انگیز است 
کرد. باید به موضوع  کاوش در علل وقوع این جرم، نمی توان از آن پیشــگیری  قطعا بدون 
که مشــکالت اجتماعی  کرد، باید بپذیریم  خشــونت خانگی بیش از یک تیتر روزنامه نــگاه 

گرفته شود.  نباید انکار شوند و برای حل آنها باید راهکاری مناسب در نظر 
گذشــته انجــام داد، تقریبًا دو ســوم از  کــه خبرگزاری بی بی ســی در ســال  در تحقیقــی 
بینندگان قســمت خبری به ارائــه راهکار عالقه نشــان داده بودند، نه اینکــه صرفا مطالب 
کلیک را خــورده بود. در حال حاضر،  خبری را بخوانند؛ بلکه آیکون ارائه راهکار بیشــترین 
در آمریــکا حــدود60 اتاق خبــر در این زمینــه فعالیــت می کننــد و از این طریــق راهکارهای 
ارزشــمندی به دســت آمده اســت. چنانچــه درک عمیق تری نســبت به پدیده »خشــونت 
کند  گر هر روزنامه نــگار تالش  کــرد. ا خانگی« بــه وجود آید، می تــوان از وقوع آن جلوگیری 
کند، می توان راهکارهای مناســبی یافت. یــک روزنامه نگار  تا همــه ابعاد جنایت را افشــاء 
ک ســپارد و قربانی را مقصــر بشناســد یا تصورات اشــتباه  نبایــد واقعیــت داســتان را به خــا
کــه خبرنــگاران می توانند  کاری اســت  ح نمایــد. توجه به ایــن امر، حداقل  دیگــری را مطر
در حیطــه رســانه خود بــه انجام رســانند تا بتواننــد تصویری دقیــق از »خشــونت خانگی« 
گزارشــات درخشــش راهکاری نوید بخــش در یک جامعه   گونه  به جامعه ارائه دهند. این 

خواهند بود. 
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چگونه می توان تشخیص داد که فردی از خشونت خانگی رنج 
می برد؟

کرد، اما یک  کشف  با وجود آنکه نمی توان اعمال خشونت پشت درهای بسته را به راحتی 
که فرد آزار دیده اســت. این افراد به ظاهر اضطراب دارند و از  سری عالئم نشــان می دهند 
که شــریک زندگــی از آنها می خواهد بــا ترس انجام  شــریک زندگی خود می ترســند. آنچه را 
کجا هســتند  که  گزارش دهند  می دهند. این افــراد باید به طور مرتب به طرف مقابل خود 
و چــه می کنند. افراد تحت خشــونت اغلب تماس هــای مکرر تلفنی دریافــت می کنند. آنها 
وقتی از شــریک زندگی خود صحبت می کنند، معموال از احساس حسادت دیگری نسبت 

که فرد از آزار روانی رنج می برد.  به خود سخن می گویند. این عالئم نشان می دهند 
کــه دچار »حادثه«  در شــرایط دیگر، چنانچه فردی دچار صدمات مکرر شــود و بگوید 
که وی پشت درهای بســته تحمل می کند.  شده اســت، بیانگر »خشونت جسمی« اســت 
کار یا مدرسه غیبت های غیرموجه زیادی دارند و یا طوری لباس  این افراد اغلب از محیط 
گر آســیب  کنند و ا کبودی و یا زخم بر روی بدن خود را پنهان  که قســمت های  می پوشــند 
دیدگی در قســمت چشــم باشــد، بی دلیــل از عینک آفتابــی مثال در بــاران، داخــل خانه یا 

کار استفاده می کنند.  پشت میز 
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 16 نکته 
در ارتباط با خشونت خانگی 

1. الزم است تا همه افراد جامعه نشانه های خشونت خانگی را بشناسند.
گاهی جامعه در مورد چگونگی، علل و عواقب خشونت خانگی افزایش داده شود. 2. آ
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گر دوست یا فردی از خانواده شما از خشونت خانگی رنج می برد، به او در خانه خود پناه  8. ا

دهید.
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داشته و حتی در شرایط خاص نیز به زنگ او پاسخ دهید.
گشت ویژه را  12. شماره پلیس محلی، آدرس دقیق فرد، شماره تلفن مرکز پشتیبانی و یا 

باشید.  داشته  دسترس  در  همیشه 
کودکانش برای چند ساعت تا او بتواند  کنید، حتی در حد نگهداری از  کمک  13. به قربانی 

کند. کز امداد مراجعه  کرده و یا به مرا استراحت 
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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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گر شما نگران یکی از نزدیکان خود در ارتباط با خشونت خانگی هستید، در ساعت های  14. ا
گاه شوید. گرفته و از حال او آ مختلف روز به طور تصادفی با او تماس 

خانه  ترک  از  پس  آنان  زیرا  است،  تر  حساس  زنان  مورد  در  خانگی  خشونت  به  توجه   .15
دارد.  اهمیت  آنان  برای  پناهگاه  یا  و  امن  مکانی  یافتن  لذا  ندارند؛  سرپناهی 

16. برای اثبات خشونت خانگی نیاز به سند هست، ولو اینکه فرد یا افرادی به عنوان شاهد 
کمک  دادرسی  اقامه  حین  قربانی  به  مستندات  این  باشند.  داشته  حضور  محل  در 

می کند. شایانی 
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خانه باید امن باشد!
خانه که امن باشد، جامعه امن است.

مرتضی رجائی خراسانی
پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی

که هر چند زنان آســیب پذیرتر هستند؛  گفت  کاوی مســئله »خشــونت خانگی« باید  در وا
کسی اتفاق بیوفتد.  اما مردان نیز در امان نیســتند. »خشــونت خانگی« می تواند برای هر 
که این جرم از ســوی اعضــای خانواده  که هنــوز در جامعه وجود دارد این اســت  مشــکلی 
گاهی نیــز با مقصــر جلــوه دادن قربانی،  گرفته شــده و یــا تکذیب می گــردد.  اغلــب نادیــده 
که فــرد مــورد آزار و اذیت  که ایــن امر بیشــتر زمانی اتفــاق می افتد  مجــرم را تبرئــه می کنند 
کس نباید با ترس در خانه زندگی  که هیچ  روانی واقع شــده باشد. موضوع مهم این است 
گر فــردی در خانه احســاس تــرس از شــریک زندگی خــودش داشــته باشــد و یا این  کنــد. ا
که دیگری رفتار وی را دائما تحت نظر دارد، در این خانه  گرفت باشد  احساس در او شکل 
که در آن فردی با تحقیر فرد دیگر، در وی احســاس »بیزاری«،  رابطه ناســالمی وجود دارد 
کرد، این  کــه باید به آن اشــاره  »درماندگــی« و »ناامیــدی« به وجود مــی آورد. نکته مهمی 
گاهی خشونت عاطفی  که همیشه اوج خشونت در اعمال خشونت فیزیکی نیست؛  است 
نیز به همان اندازه مخرب است. افراد معتاد این نوع خشونت را در رابطه با شریک زندگی 
خود اعمال می کنند. بعد دیگر خشــونت خانگی اعمال »خشــونت اقتصادی« علیه طرف 
ح است. در این رابطه فرد دیگری را به  که به صورت ســوء استفاده مالی مطر مقابل است 
گاهی نیز امور مالی را  کرده و یا مانع از اشــتغال وی می شود.  کمک هزینه ناچیزی محدود 

کرده و یا از پول دیگری دزدی می کند.   کنترل  به شدت 
کامل  که فردی تالش می کند تا بر شریک زندگی اش تسلط  گاهی شــاهد آن هستیم      
کند. شــخصی در این رابطه دیگری را مورد آزار قرار می دهد،  کنترل  داشــته باشــد و یا او را 
او را تهدیــد به صدمه رســاندن به خــودش و یا نزدیکانش می کنــد تا بتواند قربانــی را وادار 
که ایــن نوع خشــونت در تمامــی محدوده های  کند. شــواهد نشــان می دهند  به ســکوت 
خ می دهد. هرچند، زنان و دختران بیشترین  سنی، نژادی و ســطوح مختلف اقتصادی ر
کالمی و عاطفی  قربانیان این نوع خشونت هستند، اما مردان و پسران نیز، به ویژه از نظر 

مورد آزار قرار می گیرند. 
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کلی، در »خشــونت خانگی« اعمال رفتــار توهین آمیز  به طــور 
گاهانــه صــورت می گیرد و قربانی هیچ تســلطی بر شــرایط ندارد.  آ
در ایــن شــرایط فــرد دیگــری را از دیــدن خانــواده و یــا دوســتان 
محروم می کند تا تســلط بیشــتری بر وی داشــته باشــد و یا او را از 
گر مطابــق میل این  کار منع می کنــد. ا رفتن به مدرســه یا محــل 
که  افراد رفتار نشــود، این احساس را در قربانی به وجود می آورند 
او نقص های زیادی دارد و ناتوان اســت. در ایــن رابطه »توهین« 
گر در  و »ســوء اســتفاده« حربه فرد علیه قربانی اســت. این افراد ا
کنــار خود بکنند،  نهایــت نتوانند دیگری را متقاعــد به ماندن در 
کشتن فرد یا عزیزانش می کنند. این  او را تهدید به خودکشی و یا 
مورد خــاص در میان معتــادان بســیار رواج دارد. پیام ایــن افراد 
که من می گویم اطاعت نکنی؛ منتظر  گر از آنچه  مشخص است، ا

عواقب خشونت بارش باش. 
که  »خشــونت خانگــی« عالوه بــر صدمــات جبــران ناپذیــری 
به شــخص وارد می کند، اثــرات نامطلوبی نیــز در جامعه به جای 
گذاشــت و ســالمت روانی و جسمی نســل آینده را تهدید  خواهد 

کرد.   خواهد 
کــه رفتــار توهیــن آمیــز در یــک خانــواده  واقعیــت ایــن اســت 
کــس - خــواه مــرد باشــد یــا زن؛ خــواه ســالمند باشــد یــا  از هیــچ 
نوجــوان-  پذیرفته نیســت. همه افــراد یک خانــواده باید بدانند 
که شایســتگی احتــرام را دارند و خانــه باید مکانی امــن برای آنان 
باشــد. آزار یک فــرد در خانه به هر شــکلی منجر به بــروز اضطراب 
و افســردگی  در فــرد و در نهایــت ایجاد احســاس پوچــی و تنهائی 
که از حمایت  می شــود. زنان و مردان، هر دو جنس؛ بایــد بدانند 
پلیــس و قانون برخوردار هســتند و نیاز اســت تا مــردان نیز مانند 
کافی برخوردار باشــند. زمــان آن فرا  زنــان از پشــتیبانی و حمایت 
که ســکوت در این زمینه شکســته شــود و شــرایط  رســیده اســت 
که افــراد بتوانند به راحتی در مورد خشــونتی  طوری فراهم شــود 

کنند.   که در آن بوده و یا هستند، صحبت 
کــه »خشــونت خانگی« یــا همان »خشــونت  کرد  بایــد اشــاره 
بــه جــای  یــک جامعــه  بــر اقتصــاد  اثــرات نامطلوبــی  خامــوش« 
خشــونت  جهانــی،  بانــک  جدیــد  تحقیقــات  طبــق  می گــذارد. 

گر فردی در خانه احساس ترس از  ا
شریک زندگی خودش داشته باشد 
گرفته  و یا این احساس در او شکل 
که دیگری رفتار وی را دائما  باشد 

تحت نظر دارد، در این خانه رابطه 
که در آن فردی  ناسالمی وجود دارد 
با تحقیر فرد دیگر، در وی احساس 

»بیزاری«، »درماندگی« و »ناامیدی« 
به وجود می آورد.
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خانگی بار اقتصــادی مضاعفی بر افراد، خانواده ها، شــرکت های 
هزینه هــای  طریــق  از  جامعــه  دولتــی  بخش هــای  و  خصوصــی 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــرای درمــان قربانیــان، از دســت 
که معمــوال با از  کارآئــی قربانی و یــا ایجاد معلولیــت در وی  دادن 

دست دادن شغل و بیکاری همراه است؛ تحمیل می کند.   
CNBI، غیبــت  ملــی ســالمت  پژوهــش مؤسســه  اســاس  بــر 
کار بــه دلیــل خشــونت های خانگــی در »اوگانــدا«  افــراد از محــل 
و »بنــگالدش«، بــه ترتیــب 87.76 میلیــون دالر و 262 میلیــون 
کرده اســت  کشــورها تحمیل  دالر در ســال 2012 خســارت به این 
کشورهاســت. در  که معــادل 1.3 درصــد تولید ناخالــص ملی این 
که  »بنــگالدش« ایــن مبلغ معــادل 60 درصــد از بودجه ای اســت 
که به  به آموزش و پرورش تخصیص یافتــه و 40 درصد بودجه ای 
کید  حوزه بهداشــت و سالمت اختصاص داده شده است. باید تأ
که ادامــه »خشــونت خانگی« به معنــای تخلیــه بخش قابل  کــرد 
کشــور اســت. این امر توســعه  مالحظه ای از منابع اقتصادی یک 
کشــورها و فقرزدائی از آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در 
کشور تحمیل  که خشــونت خانگی به اقتصاد  آمریکا نیز هزینه ای 
که حــدود 4.1  می کند، بیــش از 5.8 میلیارد دالر در ســال اســت 
میلیــارد دالر از آن صــرف مراقبت های درمانی و پزشــکی شــده و 
نزدیک به 1.8 میلیارد دالر نیز به ســودآوری محصوالت ضرر وارد 

می کند.
که عنوان شد، توجه به موضوع خشونت  با توجه به مطالبی 

خانگی اهمیت ویژه ای دارد.
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خشونت علیه زنان و دختران را متوقف سازید

سکوت را بشکنید!
کارآموزیان فاطمه مهسا 

که اعمال خشــونت علیه زنان و دختران نقض آشــکار حقوق بشر است و در دین      از آنجا 
مبین اسالم نیز به حفظ شأن زنان و احترام به آنان توصیه های فراوان شده و فرزند دختر 
رحمت خداوند قلمداد می شود؛ لذا توجه به رفع »خشونت خانگی« علیه زنان و دختران 

جایگاه ویژه ای دارد. 
خشــونت علیه زنــان و دختــران، در بلند مــدت اثرات »جســمی«، »جنســی« و »روانی« 
در آنهــا به جــای می گــذارد و حتــی می توانــد منجر بــه مرگ آنــان شــود. اعمال خشــونت نه 
تنهــا رفاه عمومــی زنان را خدشــه دار می کند، بلکــه مانع از مشــارکت آنهــا در جامعه خواهد 
کشــور را  که حتی توســعه پایدار یک  بود و پیامدهای منفی آن تهدیدی برای جامعه اســت 
کمک رســانی و  با مخاطــره جدی مواجه می ســازد. به طور معمــول، نهادهای مردمی برای 
کاهش خشونت در سطح ملی و بین المللی شــکل می گیرند، با این حال مبارزه با خشونت 
علیه زنــان و دختــران با چالش هــای متعــددی در جوامع مختلــف روبروســت. از مهمترین 
که مجرم  عوامــل ایجــاد امنیت بــرای این قشــر از جامعــه برقــراری عدالت اســت، به نحــوی 

کیفر متناسب با جرم برسد و بدون مجازات از چنگال قانون فرار نکند.   به طور قطع به 
همــه زنان حــق دارند تا زندگی آرام و عاری از خشــونت داشــته باشــند. در این راســتا، 
کرد تا انواع تبعیض از آن جامعه حذف شــوند و برای هر جامعه با مشارکت  بایســتی تالش 
زنــان اســتانداردهایی مقبــول ارائــه شــود تــا بــرای ایجــاد اصالحــات در چارچــوب قانــون 
ح  کشــور اقدام شود. ســازمان ملل متحد نیز اســتانداردهایی را در ســطح بین المللی مطر
می کند. »داشتن امنیت«، »ســرپناه«، »برخورداری از بهداشت و عدالت« از ملزومات این 

چارچوب استاندارد می باشند.
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گاهی های عمومی  برای پایان دادن به خشــونت در یــک جامعه مدنی نیاز اســت تــا آ
که  را در بــاب علــل و عواقــب خشــونت افزایــش داد. بایســتی در هــر فرهنــگ هنجارهایــی 
منجر بــه تغییــر رفتار خشــن در مــردان و پســران آن جامعــه می شــود، ترویج داده شــوند. 
که  حمایت و حفظ زنان و دختران در یک جامعه نیازمند توجه دولت ها اســت، به طوری 
مقامات دولتی بتوانند با همکاری بخش های خصوصی یا سازمان های مردم نهاد در این 
گام بردارند. همچنین، نیاز اســت تا برای حمایت از قربانیان خشــونت شــبکه های  راســتا 

گیرند.  پشتیبانی تحت قوانین و تدابیر دولتی شکل 
به طور خــاص قطعنامــه 147/58 تحت عنــوان حذف خشــونت خانگی علیــه زنان تا 
سال 2044،  توســط ســازمان ملل به  تصویب رســید. در این قطعنامه، خشــونت خانگی 
به عنوان یک مســئله حقوق بشــر جدی به رسمیت شــناخته شد. متأســفانه، »خشونت 
که عواقب آن زندگی قربانیان را به  خانگی« یکی از اشــکال رایج خشــونت علیه زنان اســت 
کمک هســتند. بــرای از بین بردن  شــدت تحت تأثیر قرار می دهد. آنان نیازمند حمایت و 
این شــکل از خشــونت؛ »تقویت قانون«، »ارائه آموزش بهتر به نیروهای پلیس«، »افزایش 
کمپین های آموزشــی و حمایتی«، »پاسخگو بودن پلیس«،  گاهی های عمومی«، »ایجاد  آ

گشت های ویژه امنیتی« توصیه می شود.  »راه اندازی خط تلفن ویژه« و »راه اندازی 
که با      پیامبر اســالم )ص(، در بحاراالنوار جلد 76 صفحه 344 می فرماید: "هر مردی 
ســخنان خود، همســرش را آزار دهد؛ خداوند از او بخشــش و صدقه ای را قبول نمی کند تا 
کند، در  گر چه آن مرد روز را روزه بگیرد، شــبها را شــب زنــده داری  کند. ا زن خــود را راضی 
که وارد  کســی است  کند؛ چنین شــوهری اولین  راه خدا برده آزاد نماید و در راه خدا جهاد 

جهنم می شود."

 خشونت همیشه آشکار نیست، زنان و دخترانمان را 
کنیم. از خشونت های خاموش حفظ 

که بی هیچ هراسی در مورد خشونتی   به آنان آموزش دهیم 
کنند.  کرده اند، صحبت  که تجربه 

بایستی مجازات های خشونت خانگی با فوریت انجام شوند.
کنیم. قربانیان خشونت خانگی را حمایت 
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خشونت خانگی، چرا؟
دکتر مهری نجات

متخصص اعصاب و روان و پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی
مدرس دانشگاه تهران

 
گرانه یک عضو علیــه عضو یا  »خشــونت خانگی«، به معنــای رفتار خشــونت آمیز و ســلطه 
اعضای دیگر همان خانواده اســت. بر اســاس مطالعات، هدف اصلی »خشــونت خانگی« 
که خشــونت انواع مختلف دارد،  گفته شــود  کودکان خردســال و زنان هســتند. الزم است 
که شــامل: »توهین«، »تحقیر«، »تهدید«،  یکی از آنها خشــونت »روانی« و »کالمی« اســت 
»شک«، »کنترل شــدید« و »گرفتن استقالل« می باشد و متأســفانه این نوع خشونت رتبه 
گاهی حتی از اعمال این خشونت در خانواده  نخســت را دارد و در ایران هم شــایع اســت. 
کورکورانه از این فرهنگ  به عنوان فرهنگ چندین ســاله یاد می شود و برخی از خانواده ها 
که حالت عکس خشونت  خشونت بار استفاده می کنند. نوع دیگر، خشونت فیزیکی است 
روانی می باشد و متأسفانه باز هم در خانواده ها بسیار مشهود است. »خشونت فیزیکی«، 
کتک زدن، تنبیه های بدنی و خشــونت جنسی - شامل: تجاوز و سوء استفاده جنسی  به 
گزارش شــده  کمی  که در مورد خشــونت جنســی آمار  کرد  - اطالق می گــردد و باید اعتراف 
گــروه هــدف آن بیشــتر »ســالمندان«، »زنــان بی سرپرســت« و »افراد با مشــکالت  اســت و 

ذهنی و معلولی« هستند. 
از علل خشــونت در این افــراد می توان ابتدا بــه بیماری های روانــی از قبیل: اختالالت 
خلقــی ماننــد: »افســردگی«، »اختــالل دو قطبــی«، »اضطراب هــای شــدید« و همچنیــن 
اختالالت شــخصیتی از قبیــل: »اختالل شــخصیت ضد اجتماعــی« نام بــرد. همچنین، از 
عوامل شایع خشونت، مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی می باشد. »مشکالت 
کافــی« را نیز می تــوان به  اقتصــادی«، »فقر شــدید«، »نداشــتن فرهنگ« و »ســطح ســواد 
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ایــن عوامــل افــزود. نکته مهــم و قابــل توجهی 
ح  کــه در مــورد فرزنــدان ایــن خانواده هــا مطــر
بلــوغ  دوران  در  کثــرا  ا کــه  اســت  ایــن  هســت، 

دچار مشــکالت مشابه خواهند شد و این مسیر نابســامان ادامه خواهد یافت. در نهایت، 
گرفت.    که مجموعه ای از خانواده هاست در معرض تخریب قرار خواهد  جامعه 

کــه آیا می تــوان آمــار خشــونت خانگی را  ح اســت، این می باشــد  که مطر حــال ســؤالی 
کاهــش داد و چه راهکارهایی برای پیشــگیری و درمــان وجود دارد؟ از دیــدگاه نگارنده به 

کرد.  دو صورت می توان عمل 
کوتاه مدت به حساب می آید.  که در واقع راه حلی  1. مداخله در بحران موجود، 

کــه راه حلی طوالنی مدت اســت. بــرای حل مشــکل به طور اورژانســی  2. پیشــگیری، 
کــرد. اول، در مورد فرزندان و افراد ضعیف تــر این خانواده ها مثل:  باید در دو ســطح عمل 
گیرند  که باید تحت حمایت اجتماعی و انجمن های خیریه قرار  »سالمندان« و »معلولین« 
گیرد و تحت آموزش و بازپروری قرار  و ارزیابی ســالمت جســمی و روانی بر روی آنان صورت 
کــودکان را از آســیب دور نگه داریم و تحــت تعلیم قرار دهیــم، خواهیم  گــر بتوانیم  گیرنــد. ا
گر این افراد به طور ژنتیکی ژن های مستعد  که روان شــان را حفظ نمائیم. حتی ا توانست 
به خشــونت و پرخاشگری داشته باشند با آموزش درســت قابل پیشگیری خواهد بود. در 
مورد »ســالمندان« و »معلولین« انتقــال به محل های نگهــداری این افراد بســیار ضروری 
کزی جهت ارزیابی  گونه خانواده ها می توان بــا ایجاد مرا اســت. در مورد زنان و مردان این 
گامی بلند در جهت سالمت خانواده برداشت. همچنین، آموزش مهارتهای  و درمان آنان 
کننده اســت.  کمک  کــه اعتیــاد دارند؛ بســیار  کز تــرک بــرای افرادی  شــغلی و ارجــاع به مرا
گروه های متخصص  دوم، پیشگیری از طریق آموزش و فرهنگ ســازی از طریق رسانه ها و 
درمانی اســت. با ارزیابی ســالمت جســمی و روانی اعضای خانواده های در معرض خطر - 
گســترش از این آسیب ها شویم.  شناســایی و تحت درمان قرار دادن آنها- می توانیم مانع 

بدین ترتیب در درازمدت خانواده های سالم تری خواهیم داشت.
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 ارتباط امنیت غذایی 
با خشونت خانگی

دکتر غالمرضا شریفی
متخصص بیوتکنولوژی کشاورزی

نهمیــن  و  بیســت  و  روز جهانــی غذاســت  بــا 25 مهرمــاه،  کتبــر مصــادف  ا  16
کــه برنامه جهانــی غــذا در ایــران حضــور دارد. هــدف از اجــرای این  سالیســت 

گرسنگی است. برنامه به صفر رساندن 
که هنوز انســانها از نابرابری در  ک دنیای امروز ما این اســت  واقعیــت دردنا
تأمین مواد غذایی رنج می برند. در این نابرابری زنان و دختران بیشــتر آســیب 
کشــورهای توســعه یافته  گرســنگی جان آنــان را تهدیــد می کند. در  می بیننــد و 
کارشان دسترسی دارند،  کشــاورز به میلیاردها دالر پول وام برای توســعه  زنان 
کــه در جوامع در حال توســعه زنــان با تبعیــض در »مالکیــت زمین«،  در حالــی 
هســتند.  مواجــه  آوری«  فــن  و  حمایــت  بــه  »دسترســی  و  آمــوزش«  »فقــدان 
گرســنگی در  کشــورها می تواند نقــش عمــده ای در رفع  جمعیــت زنــان در ایــن 
کارآمد به دلیل عدم امنیت  کند. متأسفانه، همین جمعیت  منطقه خود ایفاء 
غذایــی و فقر بــه راحتــی در معــرض خشــونت، تجــاوز و بیماری های مکــرر قرار 
که زنانی قربانی خشونت  کی از آن است  گزارش های سازمان ملل حا می گیرند. 
خانگی هســتند، از لحاظ اقتصادی در قشر آســیب پذیر بوده و اغلب از ناامنی 

که امنیت غذایی، امنیت انسانی است. کرد  غذایی رنج می برند. باید اعتراف 
گرســنگی  کــه با تمرکــز بر روی رفع  انجمن هــا و ســازمان های مــردم نهادی 
جهانــی فعالیــت می کننــد، قبــل از هــر چیــز بایــد در رفــع »خشــونت خانگــی« 
که ناامنــی غذایی  کننــد. این مبحــث، پویا و قابل بســط اســت. زمانــی  تــالش 
کار را بر دوش  کم باشــد، پدر آن خانــواده بار ناعادالنــه ای از  بر یک خانواده حا
گذاشــت. به عنــوان مثــال، ناامنی غذایــی در »کنگو«  دختــر و زن خود خواهد 
که پایتخت خشــونت جنســی در جهان اســت، بیداد می کنــد. بنابراین، ایجاد 
امنیــت غذایی در هر جامعه ای اهمیت دارد و نیاز اســت تا بــه عنوان یک آیتم 

گیرد.  مهم مورد توجه و بررسی قرار 



كه دیگران هــم می توانند انجــام دهند، آن را  كارهایی هســت 
كه دیگران هــم می توانند بزنند،  انجام نده. حرفهایی هســت 
كه دیگران هــم می توانند  آن را بیــان نكــن و چیزهایی هســت 
كــه فقــط تــو می توانــی  كاری را بكــن  بنویســند، آن را ننویــس! 
كند و  كس باید راه زندگــی خویش را پیدا  انجامــش بدهی. هر 

از راه زندگی خویش برود، نه دیگری!
                                      

» آندره ژید«         
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 کشاورزی عمودی 
راهی به سوی صرفه جوئی در انرژی

دکتر امید نوری
استادیار باغبانی محیطی و شهری دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشگر علوم زیست محیطی

کتــور »اقتصــاد«، »محیط  که پاســخگوی ســه فا بر اســاس تعریف، توســعه ای پایدار اســت 
کشــاورزی عمــودی، راهی  به ســوی صرفه جوئی  زیســت« و »اجتماعی - فرهنگی « باشــد. 
در مصرف انرژی  ا ســت. با این وجود برخی محققین مخاف تولید نور مصنوعی برای سنتز 
گیاهان هســتند و برخی دیگــر نیز آن  را مرقون بــه صرفه نمی  دانند. در اینجــا مقدار زیادی 
از انــرژی  نورانــی از طریــق نــور طبیعــی در جداره هــا و انــرژی  خورشــیدی تأمین می  شــود. 
که از ایــن نقطه نظر اســتفاده  اســتفاده ازالمپ هــای ال ای دی نیز پیشــنهاد شــده اســت 
گرمــا نیازمنــد » مصرف انــرژی« و »هزینه«  کاهش این  کــرده و  گرما  از نــور مصنوعی تولیــد 
اســت. در سیستم »کشاورزی عمودی« این مشــکل با چرخش آب در محیط   داخلی حل 
که با اســتفاده از سیســتم اســتفاده مجدد از آب باران، جمع  آوری  شــده اســت، به طوری 
کشت«  آب های فاضالب شــهری، چرخش دوباره آن  در مزرعه و اســتفاده از سیســتم »هوا
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کمبود آب  کاهش در استفاده از آب را داشته و به خوبی با بحران  و »آبکشت« تا 90 درصد 
کرده است.  مقابله 

کشاورزی در  اســتفاده از زمین در ســطوح مختلف، به معنای اســتفاده بهینه از زمین 
که محصوالت بیشــتری را در طول سال )کشت چند  »کشاورزی عمودی« است؛ به طوری 
گذشته  بار در ســال یا به ازاء هر متر مربع، تا 40 برابر محصول بیشتر( برداشت می  کنند. در 
که با اجرای این  کشــاورزی شــده بودند  بســیاری از جنگل ها و مراتع تبدیل به زمین  های 

سیستم دوباره به چرخه طبیعت بازگردانده می شوند.
کشــاورزی عمودی  محققیــن نگرانی هــای زیــادی در مــورد تولیــد زباله هــای سیســتم 
کــود مورد  دارنــد، ولی  تمــام زباله هــای تولید شــده دوبــاره بازیافت می  شــوند و بــه عنوان 
ک  کنند و یــا به عنــوان خورا اســتفاده قــرار می گیرند و یا ســوزانده می شــوند تــا برق تولیــد 
حیوانــات و آبزیان اســتفاده  شــوند. به عــالوه، زمانی  به علــت تولید محصــوالت غذایی در 
گلخانه  ها و همجوار بودن با طیور و آبزیان، ســالمت و بهداشت این محصوالت مورد شک 
کنترل شــده رشد می  کنند در برابر  که این محصوالت در محیط های  گرفت، اما از آنجا  قرار 
گهانی آب و هوایی، آفات و بیماری های  ســیل، باد، باران شدید، خشکســالی، تغییرات نا
گیاهان از  که در پرورش این  گیاه در امان هستند. قابل توجه است  مشــترک بین انسان و 
که این محصوالت در دل   کش ها استفاده نمی  شــود. از آنجا  محصوالت شــیمیایی و آفت 
شــهرها »تولید«، »پردازش« و »استفاده« می شــوند، بنابراین؛ در استفاده از سوخت های 
فســیلی بــه مقــدار زیــادی صرفــه جویــی می شــود. در آمریــکا ســالیانه حــدود 20 درصد از 
کشــاورزی از اطراف به داخل شــهرها  ســوخت های فســیلی برای حمل  و نقــل محصوالت 
کاهش اســتفاده از سوخت های فســیلی، در احداث فضای  اســتفاده می  شد. در راســتای 
کرده و موجب  کمک  گرمایی شهری«  کاهش پدیده »جزیره   سبز شهری؛ بام های ســبز به 

کربن می  شود. کاهش  خنک شدن هوای شهر و 
کــه می  تــوان بــه بعــد  کشــاورزی عمــودی؛ دارای مزایایــی اســت       از بعــد اجتماعــی ، 
کرد. احداث فضای ســبز در داخل شــهرها به حفظ ســالمت روانی   روان درمانی آن  اشــاره 
کنان آن  - با حفظ اجزای زیبائی  در طراحی و زیباسازی فضای شهری – و همچنین،  ســا
به ایجاد فرصت های شغلی  و آموزشی در باالبردن امنیت و تعامل اجتماعی  در شهرها نیز 
کشاورزی عمودی  که محققین آن  ها را به عنوان مشــکالت اجرائی  کمک می  کند. مواردی 
گرفته اند، عبارت از: هزینه اســتفاده از انرژی، احداث و زمین اســت. جلب اعتماد  در نظــر 
کرد. مطالعات نشان  که می توان به آن  اشاره  گذاری نیز مشکلی اســت  افراد برای ســرمایه 
کاهش قیمت محصوالت  که »کشاورزی عمودی« با افزایش رشد اقتصاد محلی و  داده اند 
گذار در مــدت زمانی  بــه دلیل نداشــتن هزینه حمل و نقل و بازگشــت ســرمایه به ســرمایه 
کوتــاه همــراه بــا صرفــه جوئــی در تولیــد و برداشــت محصــوالت بــه میــزان چندیــن برابــر 
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کرده و بازگشت می دهد. روش های قدیم، تمام مشکالت هزینه های باالی خود را تأمین 
که ایــن روش بســیار مؤثرتر از »کشــاورزی ســنتی«  طرفــداران ایــن روش اعتقــاد دارند 
کنترل شــده، تمــام محصــوالت ارگانیــک تولیــد می  شــوند و هیچ  اســت. با وجــود شــرایط 
کشــی« در روند تولید استفاده نمی شــود. خســارت حاصل از تنش  های  »ســم« و »حشــره  
محیطــی مانند: »باد«، »توفــان«، »تگرگ«، »برف و باران«، »خشــکی« و » نوســان دما« از 
که تغییرات اقلیمی در  کشت حذف می  شــوند. این مزیت وقتی پررنگ تر می  شــود  چرخه 
گرم  تر شدن جو زمین، الگوهای هواشناسی به مرور  کلی در اثر  گرفته شود. به  صورت  نظر 
کمتر قابــل پیش  بینی می  شــوند و این روش یــک راهکار خوب بــرای مقابله  کمتر و  زمــان 
کشــاورزی در اینجا بــرای انجام  با این مشــکل به نظــر می  رســد. اســتفاده از ماشــین  های 
عملیات »کاشــت«، »داشــت« و »برداشــت« به حداقل می  رســد و محیط زیســتی سالم  تر 
برای انســان  ها به وجود مــی آورد. در این روش به دلیل اســتفاده از روش های مدرن برای 
کشــاورزی و امــکان بازیافــت آب، راندمــان مصرف آب نســبت به روش  های ســنتی بســیار 
کشــاورزی مصرف  باالســت. به طور میانگیــن 70 درصــد آب دنیــا و 90 درصد آب ایــران در 

کود ها آلوده است. کاربرد سموم و  می شود و این آب به علت 
کانادا، انگلیس  امروزه، مزرعه  هــای عمودی زیادی در سراســر دنیا - ژاپن، نیویــورک، 
احــداث شــده اند. یکــی  از مهمترین آنها در »ســنگاپور« اســت. مصــرف آب ایــن مجموعه 
بســیار پاییــن بــوده و ضایعــات آن  بازیافت می شــود. یکی  دیگــر از این نمونه های پیشــرو، 
کاهو تولیــد می کند. با  که ســالیانه 9 میلیون بوتــه  مزرعــه عمودی »نیــوج« در ژاپن اســت 
کشــت محصوالتی مانند: »برنج«، »گندم« و »ذرت«؛ شــاید  که امکان  گفت  این حال باید 
ح اســت  گرده افشــانی مطر در ایــن سیســتم مقرون  بــه  صرفه نباشــد. عالوه بــر این، عمل 
گر قــرار باشــد تولید محصــول در  که بــرای تولیــد بســیاری از محصــوالت ضــروری اســت و ا
گرده  افشانی بایستی متکی بر نیروی انسانی  محیط هایی عاری از حشــرات صورت بگیرد، 

کاری سخت و پرهزینه است. که  باشد 
کشــاورزی به شــکل سنتی انجام می شــود و با توجه به  کنون، در ایران 99 درصد  هم ا
کشــورمان، بحــران بی  آبی و اینکه وســعت زیــادی از ایران را  وضیعت آب و هوایی خشــک 
کشــاورزی عمودی در سطح وســیع می  توان  بیابان پوشــانده، مطمئنا با اجرای سیســتم 
کاهش  کشــاورزی را افزایش داده و مصرف آب را تا حد بســیار زیادی  بهره  وری محصوالت 
کــم بــاران، حتی بــرای مناطق  کشــاورزی عمــودی می توان نــه تنها بــرای مناطق  داد. بــا 
کرد. از سوی دیگر، فراهم سازی بودجه  کویری نقطه امیدی برای تولید مواد غذایی ایجاد 
کشور ها و دولت ها میسر  کشاورزی عمودی ممکن است برای تمام  برای ایجاد واحد های 
کشــاورزی عمودی  نباشــد. هیچ آنالیزی با جزئیات قابل اعتماد، برای هزینه های اجرایی 

در دسترس نیست و در هر منطقه می تواند؛ متفاوت باشد. 
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سوخت های زیستی 
نجات بخش محیط 
زیست از آلودگی

هومن رجبی پور
متخصص مکانیک بیوسیستم

در قــرن حاضــر، آلودگی های شــیمیائی ناشــی از تولید و اســتفاده از ســوخت های فســیلی 
بــه یکــی از معضــالت جوامــع بشــری تبدیــل شــده اســت. ایــن آلودگی هــا چرخــه طبیعی 
گذاشــته اند.  کرده و اثــرات مخرب زیــادی از خود به جای  فعالیت های زیســتی را متوقــف 
کوچک  امروزه با بیشــتر شــدن تقاضا برای انــرژی در زمینه های مختلف اعــم از: نهادهای 
از  اســتفاده  بــا معضــل  پیــش  از  بیــش  بشــر  کارخانجــات ســنگین،  و  یــا صنایــع  شــهری 
ســوخت های فســیلی دســت و پنجه نرم می کند. در این میان »گازوئیل« از انــواع پرکاربرد 
کــه دارد، یکــی از ســوخت های  کــه بــه دلیــل ارزش حرارتــی باالیی  مشــتقات نفتی اســت 
کاربران است. خوشبختانه، علوم مهندسی نوین توانسته است  فسیلی محبوب در میان 
کمتری به  کارآیی آن، آســیب  کــه عالوه بر حفــظ  کند  گازوئیل  ماده جدیــدی را جایگزیــن 

طبیعت وارد می کند. 
که از  »بیودیزل« یا »زیســت دیــزل«، نوعی ســوخت ایمن، تجدیــد پذیر و ارزان اســت 
گیاهی، روغن پسماند غذایی، چربی حیوانات و جلبک ها  منابع طبیعی نظیر: روغن های 
به دســت می آیــد و قابــل تجزیه بیولوژیکی اســت. این ســوخت ســبز هماننــد »گازوئیل« و 
کنش های شــیمیایی ما بین روغن های  کارآیی دارد. در نتیجه ی وا »نفت« در هر موتوری 
کاتالیزور بیودیزل تولید می شــود. در عین حال، »گلیســیرین« نیز  گیاهی و الکلی در حضور 
که در داروســازی و تولید لوازم آرایشی مورد اســتفاده قرار می گیرد به عنوان محصول فرعی 
که پایه  ایــن فرآیند تولید می شــود. »بیودیــزل« می توانــد در هر غلظتی با ســوخت دیزلــی 
کوچکترین تغییر و یا اصالحی در موتورهای دیزلی موجود  نفتی دارد، ترکیب شود و بدون 
که »بیودیزل« روغن خام ســبزیجات نیست، بلکه با  گردد. توجه داشته باشــید  اســتفاده 
که »گلیسیرین« را از روغن حذف می نماید. زیست دیزلها،  فرآیند شیمیایی تهیه می گردد 

باالترین مقدار انرژی را نسبت به هر سوخت جایگزین در واحد برابر خواهد داشت. 



نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب ـ  شماره  11 ـ مهرماه 95 30

تحقق اقتصاد مقاومتی باهمیاری 
سازمان های مردم نهاد

حاتمی غریب وند
رئیس هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان مردم نهاد ملی و فراملی مجمع بختیاری های 

ایران زمین

در حال حاضر شــاهد رکود در ســه حوزه مهم اقتصــادی »میراث فرهنگی«، »گردشــگری« 
و »صنایع دســتی« هســتیم. قبل از هر چیز فرمایــش مقام معظم رهبــری در بند 3 بخش 
گیری  که بر مشــارکت و بهره  کشــور را یادآوری می کنم  امور اقتصادی برنامه ششــم توســعه 
مناســب از ظرفیت نهاده هــای عمومی غیردولتی با ایفــای نقش ملی و فراملــی به ویژه در 

کید قرار داده اند.    تحقق اقتصاد مقاومتی را مورد تأ
کهن و وجود آثار باســتانی و اســالمی      ایــران با وجود تنــوع اقلیمــی، فرهنگ، تاریــخ 
کشــور دنیا از نظــر جاذبه هــای توریســتی اســت؛ امــا متأســفانه در میان  فــراوان، دهمیــن 
کشــور عضو سازمان جهانی توریســم در امر جذب توریســت رتبه پائینی دارد. هر ساله   150
گرفته می شــود، اما به دلیــل نبود  کار  هزینه هــای زیــادی در جهت رونــق این صنعــت بــه 
برنامــه ریزی مناســب هیچ پیشــرفتی حاصل نشــده اســت. طبق آمارهای منتشــر شــده، 
گردشــگری جابجــا می شــود؛ بیــش از پنج برابــر درآمد  کــه در جهــان از طریق  حجــم پولی 
کشــورهای اوپــک از محل فــروش »نفــت« اســت. در این میان ســهم ایران بســیار  ســاالنه 
کشــورهای  پائین بوده و شــاید به 2 درصد هم نرســد. بر اســاس آمار تجارت جهانی برخی 
ح ســاالنه حــدود 500 میلیــارد دالر از ایــن صنعــت درآمد دارنــد و در این میان ســهم  مطــر
کارآمد  کشور ما بسیار اندک اســت. می توان این صنعت را با بکارگیری مدیرانی برنامه ریز، 
کرد و  ج  و مســئولیت پذیر با ارائــه راهکارهای مناســب و زود بازده از حالت رکــود فعلی خار

خوشبختانه این بخش مهم اقتصادی زود بازده است. 
کشــور اســت.  میراث فرهنگی ایران زمین نشــانه ای از هویت و تمدن اســالمی و قومی 
بحــث حفاری هــای غیرمجــاز، غــارت میــراث فرهنگــی و ضعــف سیســتم بازدارنــده قوی، 
کارآمــد و به خصــوص در امــر مرمت و بهره بــرداری در این حوزه مشــهود اســت.  مدیریــت 
کز فرهنگی توســط مردم و برای مردم با همکاری سازمان های مردم نهاد توسط  ایجاد مرا
گیــرد. خوشــبختانه، هم  مدیــران شــجاع و توانمنــد بایــد به طــور جدی مــورد توجــه قــرار 

مجلس شورای اسالمی و هم دولت در این رابطه عزم راسخ دارند. 
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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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که متأســفانه، این صنعت هــم در حال رکود  گفــت  در مــورد »صنایع دســتی« نیز باید 
که زادگاه اصلی  کشور  است. احیاء صنایع دستی به خصوص در میان عشایر و روستائیان 
کارآمد مورد توجه  کمک ســازمان های مردم نهاد با مدیریتی  این حوزه اســت، بایســتی با 
کشــور و ایجاد اشــتغال  گیــرد. توجه به ایــن صنعت در افزایش رشــد اقتصادی  جدی قرار 
ســهم بســزایی دارد. تولید صنایع دســتی مزین به نقوش اســالمی و ایرانی یکــی از عوامل 
گردشــگران اســت. همچنین، باید از ورود صنایع دســتی بنجل خارجی به  مؤثر در جذب 
که ســازمان های مــردم نهاد بر اســاس  کرد. شــایان ذکر اســت  کشــور نیــز جلوگیری  داخل 
کمک بــه رفع مشــکالت مردم و  کنار دولــت و مســئولین خدمتگزار بــرای  رســالت خــود در 
گاه این ســازمان ها را در مقابل خــود می بینند و  گاه عده ای ناآ گرفته اند، اما  کشــور شــکل 
گرفته و افــراد متعهد و  با پاســخگویی نامناســب و بی توجهی نقش ســازنده آنان را نادیده 
کثریت قابــل توجهی از  گــروه، ا فعــال در این ســازمان ها را خســته می کننــد. در مقابل این 
مسئوالن و دســت اندرکاران دولتی و نهادهای عمومی از فعالیت این سازمان ها استقبال 
که نتایــج مثبتی نیــز حاصل  کــرده و آنــان را در رفــع معضــالت موجود مشــارکت می دهنــد 

گردیده است. 
که بــا همکاری  ســازمان مردم نهــاد ملی و فراملــی مجمــع بختیاری های ایــران زمین 
که همگی از پیش  گرفته است  عزیزانی متعهد، صاحب نظر، دلســوخته و درد آشنا شــکل 
گر در حکومت های خودکامه  کشــور عزیز ایران اسالمی می باشــند. ا قراوالن دفاع از دین و 
کاشــانه آواره  دوران های قبل از انقالب اســالمی این عزیــزان را تبعید می کردند و از خانه و 
می ســاختند، اما در ایــن برهه از زمــان به آنان اجازه داده شــده اســت تا همــگام با دولت 
گونه  کشــور و جامعــه بردارند و بتواننــد بی هیچ  گام هــای مؤثــری در راه خدمت به  مردان 
کرده تا در جهت رفع معضالت اجتماعی و ایجاد  کشــور خدمت  ادعایی به مناطق محروم 
آرامش در حل مشــکالت مردم منطقه و به خصوص مناطق محــروم و دور افتاده از جمله 

کنند.  مناطق روستائی و عشایری اقدام نموده و از مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری 
که باشــند، همگــی یک خانواده هســتند و برای حفظ  گروهی  مردم ایــران از هر قوم و 
ک دســت اتحاد به هم داده و از جان می گذرند. این ســازمان نیز با  تمامیت ارضی این خا
که  ک سرشــت این مرز و بوم را ندارد.  باشــد  همین آمال هدفــی جز خدمت به مردمان پا

شاهد درخشش روز افزون ایران اسالمی عزیز باشیم. 
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پیشگر ی  از ابتالء به کم خونی در کودکان  
دکتر فاطمه رجبی  پور

فوق تخصص خون و آنکولوژی، متخصص کودکان و نوزادان
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
کم خونی عبارتند از: »بی حالی«، »رنگ پریدی«، »بی اشــتهایی«، »کج خلقی«،      عالئــم 
گیری«، »تپــش قلب«، »خســتگی در موقــع فعالیت یا بــاال رفتن از پلــه«، »خواب  »گوشــه 
کم خونی  رفتن دســت و پا«، »ضعف دســت و پــا«، »کمردرد«، »پــا درد« و در موارد شــدید 
کم خونی، تغذیه  این عالئم شامل: »بزرگی شــکم« و »اختالل در بلع غذا« می باشد. علت 

که می تواند به دو شکل نخوردن یا نداشتن باشد. نامناسب است 
کم خونی باعث عدم رشــد مناسب  ســوء تغذیه در هر دو حالت باید اصالح شــود، زیرا 
کنــد ذهنــی و رکــود در جامعــه  کــودکان باعــث  مغــزی شــده و بــه عبارتــی ســوء تغذیــه در 
کــه مداخله پزشــکان اطفال و  می شــود. مورد دیگر، اختــالل در جذب مواد غذایی اســت 
گــوارش اطفال را می طلبد، زیــرا نیاز به ارزیابی، تشــخیص و درمان دارنــد. همچنین، این 
کرد. منشــاء  که علــت آن را باید پیدا  افــراد دفع بیــش از حد خون یا مــواد غذایــی را دارند 
کودک مبتال  کرد. در  کمک پزشک معالج یافت و درمان  خونریزی نهفته یا آشکار را باید با 
گاهی به علت عادت بد  به انگل در اثر عدم رعایت بهداشت مناســب حتما مد نظر باشد. 
که در نهایت منجر  کودکان عامل »هموروئید« یا »شقاق« شده  غذایی، یبوست مزمن در 

کم خونی می شود. به 
که بــر مبنای  کــم خونی با انجــام یک آزمایش ســاده  CBCمقدور اســت  راه تشــخیص 
کــم خونی، ارزیابی مناســب صــورت می گیرد و بــا دادن قــرص آهن یا فولیک اســید یا  نوع 
کودک ســالم و باهوش به عنوان سرمایه ملی  کم خونی تصحیح شــده و یک   ،B12 فولیک
کم خونی در وهله اول، توجه خانواده به تغییر  تحویل جامعه می گردد. در باب تشــخیص 
رفتاری و جســمی فرزند نیاز اســت. دوم، یافته های بالینی و آزمایشــگاهی وسوم، نیازمند 

کمک درمانی است.  دریافت 
کند ذهنی و تأخیر رشــد  که تغذیه مناســب، جهــت جلوگیری از  گفت  در نهایــت، باید 

توصیه می شود.
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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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چالش های خدمات دندانپزشکی در پوشش 
بیمه ای مناسب

گان حسنخانی دکتر مژ
پژوهشگر حوزه سالمت، جراح دندانپزشک

وقتــی صحبــت از خدمــات دندانپزشــکی بــه میــان می آیــد، اذهــان عمومــی معطــوف بــه 
کــه با توجیه هــای بعضا غیر منطقــی مانند:  هزینه های ســنگین و سرســام آور آن می شــود 
کیفیت  گران قیمــت و با  انجــام خدمــات زیبایی و لوکس و یا اســتفاده از مــواد و تجهیزات 

باالتر روبرو می شویم. 
پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان یکی از پر هزینه ترین بخش های حوزه 
که این  کشور ما بسیار پایین است، چرا سالمت است. شاخص سالمت دهان و دندان در 
گــر، ادعاهایی در  کمــر خانواده ها ســنگینی می کند. ســازمان های بیمــه  هزینه هــا بــر روی 
کودکان زیر 14 سال دارند؛ اما همچنان  خصوص پوشش برخی خدمات به خصوص برای 
کم از ســوی دولت به ایــن بخش همچنان  کمبــود بودجه و اختصــاص اعتبارات  به دلیل 
درصــد باالیــی از هزینه های دندانپزشــکی توســط خود مــردم پرداخت می شــود و بیمه ها 

مشارکت محدودی در این زمینه دارند.  
در واقــع، در خصــوص ایــن خدمات تعریــف در بیمــه نداریم. بیشــتر خدمات شــامل: 
که بحــث از دســت دادن دندان  بیمه »کشــیدن دنــدان« و »درمان هــای ابتدایی« اســت 
کــه مشــکالت عمــده در خصــوص نگهــداری دنــدان حــول  ح اســت. در حالــی  در آن مطــر
درمان هایــی نظیــر: »ترمیم هــای پیچیــده«، »درمــان ریشــه«، »جراحی های اورژانســی«، 
کــدام تعریفــی در بیمه هــای دولتی  که هیچ  »پروتزهــای دندانــی« و »ایمپلنــت ها« اســت 

ندارند. 
در ایــن راســتا، در دولت یازدهم بــا اختصاص بودجــه ای محدود؛ ســازمان های بیمه 
که  کــودکان 6-14 ســال زدنــد، با ایــن رویکــرد  گــر دســت بــه اقداماتــی در خصــوص بیمــه 
کــم هزینــه تــر از خدمات درمانــی اســت و اقداماتــی نظیر:  خدمــات پیشــگیری ســریع تر و 
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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
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آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 
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»ارائه دهانشویه های فلوراید«، »انجام فلوراید تراپی«، »فیشور سیلنت تراپی«، »کشیدن 
که در حدود 70 درصد سهم  دندان های شیری غیر قابل نگهداری« و »ترمیم های ساده« 
گرفت اما برای مشکالت دیگر  بیمه و 30 درصد بر عهده خانوارهاســت، تحت پوشــش قرار 

و نیز خدمات بزرگساالن بیمه ای وجود ندارد.

مشــخص نبودن قیمت بســیاری از این خدمات و متغیر بودن آن هــا در بخش دولتی 
نســبت به بخش خصوصی و حتی از مطبی به مطب دیگر، سبب بی اعتمادی بیماران به 
کــه امیدواریم دولــت با اقداماتــی از قبیل: تعریف تعرفه های مشــخص  این خدمات شــده 
گســترده تر بیمه و اختصاص بودجه بیشــتر به این بخش  برای تمامی خدمات و پوشــش 

کشور عزیزمان شود.   کنترل سالمت دهان و دندان مردم  درمانی؛ ضامن 
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اهمیت استفاده از واکسن آنفوالنزا
خ سیر دکتر مهدی فر

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

کثیری از افراد  هر ســاله، ویروس »آنفوالنزا« در فصول پاییز و زمســتان؛ باعث ابتالی جمع 
که در موارد حاد باعث عوارض شدید و حتی مرگ و میرهای فراوان و  جوامع انسانی شده 
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کبدی(
کودکان 6 ماه تا 18 سال   .6
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شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 
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پنج شیوه که والدین برای محافظت از 
کودکانشان باید بدانند!

نویسنده: دکتر فیل
مترجم: مرتضی رجائی خراسانی

کودکی ربوده شــود، 1 در 347000 مورد یا  0.0003 اســت، ولی احتمال اینکه  احتمال اینکه 
کودک شــما بیفتد؛ 100% است. »دکتر فیل«، پنج مورد از مهمترین ها را به  این اتفاق برای 

کنید.   کودکتان در برابر شکارچیان محافظت  شما می آموزد تا بتوانید از 

1- بدون ایجاد احساس ترس کودک خود را از خطر آگاه سازید. 
کودکتان بشــوید، امــا باید آنهــا را از خطر  شــما نمی خواهیــد باعث بــروز »پارانوئید« در 
کنید. صحبت شــما باید  کودکتان صحبت  گاه ســازید. در مورد »امنیت«، بدون تــرس با  آ

حول بایدها و نبایدها باشد.

نبایدها:
1. هرگز با یک غریبه سوار ماشین نشو.

که نمی شناسی، جایی نرو. کسی  2. هرگز با 
کاری بکند. کسی تو را مجبور به پنهان  که  3. هرگز اجازه نده 
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گاه ســازید تا مواظب خود باشــد و  »دکتر فیــل« می گوید: "بــه این ترتیــب او را با احتیــاط آ
کند." کسی نتواند برای او خطری ایجاد 

بایدها:
1. با دوستانت باش.

کجا می روی. 2. به پدر و مادر خود بگو، 

که او را دوست دارید و او نیز باید خودش را دوست بدارد. کودکتان اطمینان دهید  شما باید به 

2- دنیای امنی برای کودکتان بسازید.
که خردسال  1. هیچگاه فرزند خود را تنها نگذارید، حتی برای یک لحظه؛ به ویژه زمانی 

است.
که همه درها  کودک از مدرسه به خانه بیاید، به او آموزش دهید  که  گر قرار است  2. ا

باشند. قفل  بایستی 
کودک شما باید شماره تلفن منزل، شماره همراه والدین و آدرس خانه را حفظ باشد   .3

که در صورت بروز مشکل چگونه با پلیس 110 تماس بگیرد. و بداند 
کودک بر روی لباسش نوشته شده باشد. 4. نباید نام 

کلمه رمزی داشته باشید تا در صورت بروز مشکل آن را به شما  کودکتان  5. بین خود و 
بگوید. 

که  کودکتان بدهید تا او در صورت بروز مشکل بداند  6. نقشه منطقه زندگی تان را به 
کجاست.

کــه می خواهند تصمیم بگیرنــد، همه چیز را  »دکتر فیــل« می گوید: "آنها بایــد در لحظه ای 
بدانند."

3-گوش دهید و نگاه کنید.
که در زندگی فرزندتان وجود دارد،  1. شما بایستی به عنوان پدر و مادر نسبت به آنچه 
که نباید  کسی  گوش دهید تا بدانید، آیا  کودکتان به خوبی  گاه باشید. به سخنان  آ

با او باشد، هست؟
2. وقتی کودک خود را از مدرسه یا کالس برمی دارید، مراقب باشید که آیا کسی در کمین 

او هست؟
کثر آدم ربایی ها اتفاقی نیستند و معموال آدم رباها طعمه خود را از مدت ها قبل زیر  3. ا

نظر می گیرند. خطر ربودن دختران و نوجوانان بیشتر است.  
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کودک از اینترنت نظارت داشته باشید. شکارچیان انسان اغلب  4. به نحوه استفاده 
کرده، فریب داده و مورد سوء استفاده قرار می دهند. کودکان را در اینترنت جذب 

4-برنامه ریزی داشته باشید.
کودک خود عکس از زوایای مختلف داشته باشید. 1. از 

کز پلیس انگشت نگاری کنید تا در صورت نیاز اثر انگشت او را داشته باشید. 2. او را در مرا
که تماس با آن حین وقوع خطر  3. شماره های ضروری را به او بیاموزید، از جمله 110 

کننده است. کمک  ضروری و 

5- به کودکتان بیاموزید که از خودش مراقبت کند.
کجا! کسی، چه چیزی و  کودکتان بیاموزید تا خطر را تشخیص دهد: چه  1. به 

کودک توسط اقوام یا  کودک بیاموزید تا به راحتی اعتماد نکند. در بسیاری از موارد  2. به 
یک دوست خانوادگی ربوده شده است. 

3. کودک باید بداند که افراد بزرگسال از افراد خردسال تقاضای کمک نمی کنند. آنها باید 
بدانند که این شرایط ممکن است، مشکوک باشد. کودک باید بداند که نباید با کسی 
که  که به او وعده داده می شود، برود. او باید بداند  سوار ماشین شود و با او به جایی 

کند و یا به او دست بزند.  کسی اجازه ندارد، بدن او را لمس 
4. به کودک بیاموزید که خوب نیست فردی بزرگسال به او نزدیک شود و از او بخواهد که 

با وی به مکانی که او پیشنهاد می دهد، برود.
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از  که او حداقل با یکی  کودک نباید تنها باشد، حتی برای یک لحظه و بهتر است   .5
باشد. خود  دوستان 

کرد  کرد و یا احساس  کودک احساس خطر  گر  گفتن »نه« را بیاموزید. ا کودک خود  6. به 
ج از عرف طبیعی اش هست، نباید نگران رعایت ادب باشد. او حتی  که چیزی خار
کنش درستی نشان  کمک بخواهد. او باید بتواند در مواقع خطر وا باید فریاد بزند و 

دهد.
کودک بی هیچ ترسی و با  که  کنید و اجازه دهید  کودکتان تقویت  7. ارتباط خود را با 

باشید. کودکتان شنونده خوبی  برای  کند.  با شما صحبت  راحتی 

گر فکر می کنی چیزی اشتباه هست؛  کن، ا  به احساس خود اعتماد 
حتما همین طور است. 

با این راهنمایی می توانید زندگی فرزندتان را نجات دهید.

منبع:
 http://drphil.com/articles/article/623
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فرقه های تجاری
که فضــای اجتماعــی و اقتصــادی تغییــر می کنــد، طبیعــت برخی ســازمان های  همانطــور 
فرقه ای نیــز عوض می شــود. از اوائل تا اواســط دهه هشــتاد میالدی، فرقه هــای جدیدی 
که شــامل: »گروههای روان درمانی«، »ســری« و »رفاهــی« بودند. به این  به وجــود آمدند 
گروههــا توضیح  گروههــا، »فرقه هــای تجــاری« نیــز می گفتنــد. بــرای شــناخت بیشــتر ایــن 

مختصری در مورد هر یک از آنها می دهیم. 
گروههــای درمانــی فعالیــت  کــه بــه صــورت  مــردم در دام فرقه هــای »روان درمانــی« 
می کردند، اسیر شدند. در این روابط، »درمانگران« یا »شبه درمانگران« در قالب »صاحب 
خانه ها«، »کارفرمایان«، »مشاوران اقتصادی«، و »عشاق« ظاهر می شدند. بعضی اوقات 
بیمــاران تحت درمان به محل زندگی درمانگران وارد می شــدند و با آنهــا زندگی می کردند. 
که  کارهای روزمــره خانه درمانگران را انجام می دادنــد، بلکه به رهبری  افــراد بیمار نه تنها 

زندگی آنان را هدایت می کرد؛ پول هم پرداخت می نمودند. 
که نوعی "جنبش زنان"  از »گروههای ســری«، می توان »فیمینیسم معنوی« را نام برد 
گروههای سری  گروهها بر مخفی بودن فعالیت هایشان اســتوار بود.  کار این  بود.  اســاس 
کــه بیانگر جنبه های ســری آنها بــود، مانند: »اســتفاده از عناوین  طرفدار عناوینــی بودند 
گویی و طالع بینی«. عقاید آنها اغلب )نه همیشــه(،  شــیطانی«، »جادوی ســیاه«، »غیب 
که با آداب مذهبی ســری  پیرامون حقیر شــمردن مذهب رایج شــکل می گرفــت. جوانانی 

گروهها تربیت شده بودند، بعدها، اعمال جنائی حیرت آوری مرتکب شدند. این قبیل 
کــردن« پرطرفــدار شــد. »کانالیزه  از اوائــل تا اواســط دهه هشــتاد میــالدی، »کانالیــزه 
کردن«، در واقع همان نامگــذاری جدید بر فعالیت قدیمی »احضــار ارواح« بود. در احضار 
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ارواح، افــرادی با مــردگان ارتباط برقرار می کردند و جلســات 
شــان در اتاق هــای تاریک تــا نیمه تاریــک برگزار می شــد. در 
کانالیزه شدن مانند یک آنتن تلویزیونی  نسخه عصر جدید، 
که پیام ها را از شــخصیت های برجســته - نه مردگان  اســت 
کردن« اســتفاده  که از »کانالیزه  کســانی  معمولی - می گیرد. 
بلکــه  نمی شــنوند؛  قبــر  پشــت  از  را  روح  صــدای  می کننــد، 
کــه دارای قدرت جادویی اســت  رهنمود یــک فرد قدرتمند 

را می شنوند.
بــا ســخت تــر شــدن شــرایط اقتصــادی، در اواخــر دهــه 
کــه برنامه های  گروه هایــی ظاهــر شــدند  هشــتاد میــالدی، 
رفاهی و آرامش ذهنی، ارائه می دادند. آنها به عنوان بخشی 
که داشــتن تفکر مثبت،  از ایده خود چنین عنوان می کردند 
رفــاه و آســایش شــخصی را به همــراه خواهنــد داشــت. آنها 
کردند و در حــال حاضر  از دهه نــود میالدی شــروع به رشــد 
اغلب به شــکل مؤسســات تجــاری فعــال هســتند. در اینجا 
کارگر بــرای وارد شــدن به یک  برخی افــراد جــوان به عنــوان 
که توسط یک »سرکرده« اداره می شد، اغفال  گروهی  زندگی 
می شدند. این افراد معموال با شــیوه های جلب اعتماد و با 
گروه  اســتفاده از تکنیک های روانشناســی، مجــاب و جذب 
گروههــا اعضاء بــرای نگهداشــتن روابط  می شــدند. در ایــن 
گروهی و تأمین مایحتاج زندگی خــود، به عنصر مرکزی  بیــن 
وابســته هســتند. در نهایــت، شــرایط فرقــه ای غالــب شــده 
و اعضــاء ارتباط شــان بــا خانــواده و دوســتان قدیمــی قطع 
گروه  می گردد. آنان تمام وقــت آزاد و پول خود را در خدمت 
گرفته و در  کاری خود را نادیده  قرار می دهند. اعضاء سوابق 
کار می شــوند تا وقت بیشتری  سطح پایین تری مشــغول به 

گروه داشته باشند.  برای خدمت به »سرکرده« و 
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سیری در تاریخ
نوشته های رنگارنگ روزنامه تایمز در دوران مشروطه

که از  طــی وقایــع مشــروطه »انگلیــس« و »روســیه« با همــه پیمانــی 
ســال ها پیش میان خود بســته بودند، از رقابت دســت برنداشــتند. 
در ایــن میان روس ها بــه طرفــداری »محمدعلی میــرزا« پرداختند و 
که هوای مشــروطه را داشــتند. وقوع  در برابر آنها انگلیســی ها بودند 
یک تحول بزرگ در ایران به نفع همســایگان نبود و انگلیســی ها هم 
از ایــن تحول خشــنود نبودند، با این حــال منافع خــود را در دفاع از 
مشــروطه خواهان می دیدند تــا بتوانند آنهــا را در برابــر »محمد علی 

میرزا« سرپا نگهدارند. 
برافتــاد،  »لیاخــوف«  دســت  بــه  دارالشــوری  کــه  هنگامــی       
انگلیســی ها از »محمدعلی میرزا« ناامید شــدند و سیاستشــان رنگ 
کلیدهای ایران  کــه  گرفت. در این زمــان »محمدعلی میرزا«  تاریکــی 
را در دست داشــت به دامان روسیه انداخت و این شکست سیاسی 
بزرگــی بــرای انگلیســی ها بــود. از اینــرو، روزنامه هــای انگلیســی زبان 
کردنــد و عنوان  ریشــخند و بدگوئی نســبت به مشــروطه خواهان باز 
که  که آسیایی ها شایســته آزادی نیستند. از این بدتر این بود  کردند 
که خود را به اروپا رسانده بودند، از دولت  افرادی مانند: »تقی زاده« 
کردنــد، در اینجا  کمــک بــرای مشــروطه ایــران  انگلیــس درخواســت 
گر چه  گفت: "انگلیسی ها ا که روزنامه تایمز به آنها پاســخ داده و  بود 
با روســیه در آســیا رقابت دارند، اما در سیاســت اروپایــی هم پیمان 
هســتند و هرگــز به خاطــر مشــروطه خواهان ایــران، دولت روســیه را 

کرد." رنجیده خاطر نخواهند 
کرد و         مدتــی بعد تبریــز در برابــر »محمدعلی میــرزا« مقاومت 
که از مشروطه  کردند. انگلیسی ها  ستارخان و مجاهدانش دلیری ها 
خواهــان منفعتی دریافــت نمی کردند، هیچ احترامی بــرای آنها قائل 
کــه می دید بــا زبان  نبودنــد و روزنامــه نــگار تایمــز در تبریــز، هرچه را 
نکوهــش و ریشــخند نوشــته و بــرای روزنامه خــود مطالبی را ارســال 
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می کرد. پس از چندی مقاومت مشــروطه خواهان بیشتر شد و تا پیروزی نهایی راه اندکی 
کرده و یک دسته از ایشــان به رهبری »مستر لنج«  داشــتند. در این زمان انگلیسی ها پروا 
کمیته ای به نــام ایران تشــکیل دادند و همســو بــا آن »روزنامــه تایمز«  نماینــده پارلمــان، 
کــرده و به جــای ریشــخند و نکوهــش به ســتایش و تقدیر  نیــز زبــان مطالب خــود را عوض 
کتاب پرفســور  پرداخــت. می توان نوشــته های رنگارنگ روزنامــه تایمز در ایــن دوران را در 

کرد.  »ادوارد براون« جستجو 
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 نوعــی 
ّ

نــدارد، اال بــه ســیگار هیــچ معنایــی  ُپــک زدن 
لجاجت با خود و حتی لجاجت در تداوِم نوعی عادت. 
کــه می داند فعلی  عجیب تریــن خوی آدمی این اســت 
بد و آسیب رســان اســت، امــا آن را انجــام می دهد و به 
کرات هــم. هر آدمی، دانســته و ندانســته، بــه نوعی در 
لجاجت و تعــارض با خود بســر می برد، و هیــچ دیگری 

ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست. 
سلوک ـ محمود دولت آبادی
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دست هایم چه پیر و فرتوت اند
دست، نه! دسته های تابوت اند
روزی این دست ها جوان بودند

نازک و نرم و مهربان بودند
کی مانده امروز از آن همه پا
کی زان همه چیرگی و چاال

پوستی تیره و چروکیده
استخوانی تکیده، پوسیده

کارم شده نشخواِر یادها، 
خویش را این چنین می آزارم

گاه زین پیر مانده در زندان
یادکی می کنند فرزندان

گاهی از من سراغ می گیرند
لیک، اما ز دیدنم سیرند

سرد و نامهربان و ناهنجار
رفع تکلیف می کنند انگار

کنم درد من نمی دانند چه 
خواهش جان من نمی خوانند 

شاعر: منیره شعاعی، بانویی که در سرای سالمندان این شعر زیبا را سروده است.

سالمندان را تکریم کنیم.
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آقام حسین )ع( 
نویسنده: بانو صدیقه انجم شعاع

که در راه دفاع از سرزمینش همراه با  بانو صدیقه انجم شــعاع یکی از هزاران زن دالور ایرانی اســت 
که مهد زنانی چون  همسر رزمنده اش عازم مناطق جنگی شده است. ایران زمین به خود می بالد 

اوست. این داستان برگرفته از خاطرات این بانوی بزرگوار است.

 نــه خوابــم، نه بیــدار. نه هشــیارم، نــه بی هــوش. روحم بــرای رفتــن بی طاقت اســت، اما 
جســمم چســبیده به برانــکارد. از خط مقــدم تا بیمارســتان، چند تا ماشــین بــرای حمل 
گلولــه خوردند و منفجر  کرده اند. ماشــین ها هر بار  تن مجروح مــن و بچه های دیگر عوض 
کردم. من  کشیدند و رفتند، خودم پروازشان را تماشا  شدند. بچه های همراه من همه پر 

می مانم تا بیمارستان... 
گذاشــته اند به حــال خــود. بیهــوش می شــوم و به  شــلوغ اســت اینجــا. بــد حال هــا را 
هوش می آیم. روحم منتظر اســت. جســمم ناتوان تر می شــود. پلک هایم ســنگین است. 
چشــم هایم چســبیده اند به هم، اما زمزمه ها را می شــنوم. مثــل اینکه هنوز زنــده ام. رو پا 

ایستاده ها درباره من حرف می زنند: 
_ »اسمش جواده، اونایی که آوردنش گفتن. اولین کسی بوده که پا گذاشته تو شهر خرمشهر.«

_ »خــدا مزد دل مادرشــو بده«، دکتــر می گفت: "معلــوم نیس زنده بمونــه، تموم خون 
بدنش رفته."«  

3

 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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گهــان همــه جا ســفید می شــود. نورانــی. بلند می شــوم و  هنــوز نیامده انــد ســراغم. نا
می ایســتم. می روم. تند تنــد. دور می شــوم. از خانه ها و جــاده ها. به بیابان می رســم. به 
کنار یک  گســترده. می روم. می روم. می روم تا خسته می شوم. تشــنه. می نشینم.  دشتی 
بوته خار. توی این بیابان بــی آب و درخت، یک بوته خار هم غنیمت اســت. ضعف دارم. 

درد. 
بوتــه خار قد می کشــد و بــزرگ می شــود. ســایه می انــدازد روی ســر و صورتم. نســیمی 
می وزد. خنک می شوم. نمی دانم چرا اینجا هستم. تنها. بی همراه. چیزی یادم نمی آید. 
کشــیده شــده اســت. انتهایش چیــزی برق می زند. دســتم را ســایه بان  جــاده ای روبرویم 

چشمهایم می کنم. سرابی می لرزد. بی حوصله ام. دستم را می اندازم. به پشت می افتم. 
_ »بهش آب ندین...«

کســتری  کــف دســت ابــر خا نگاهــم می خــورد بــه ســقف آســمان آبــی. بــه انــدازه یــک 
گهان می بــارد. قطره هــای آب بــا نرمــی می افتنــد روی لبهایم.  خودنمایــی می کنــد. ابــر نا

خنک. می نوشم.
که تشــنه لب شــهید  _ »مگــه نمی گیــن زنــده نمی مونه. ُخــب، الاقل بهــش آب بدین 

نشه.«  
تنهایــم. بی همــراه. چیــزی یــادم نمی آید. بلنــد می شــوم و می ایســتم. دوباره ســراب 
گنبد اســت.  می بینم. چیــزی در انتهــای راه برق می زنــد. خوب نگاه می کنم. طال اســت. 

کربال. رزمنده ها. زیارت.  گنبد طالیی است. یادم می آید. همه چیز. جنگ. 
بوتــه خــار خوشــحال می شــود. بــاز قــد می کشــد انــگار. برایــش درد دل می کنــم: » از 
گلولــه. رفته بودیــم برای آزادی خرمشــهر.  گلوله پشــت  خرمشــهر می آیم. لب شــط بودم. 

خرمشهر...«
_ »دکتر... پرستار، شما رو به خدا بیایین اینجا. این جوون داره از دست میره!«

کــه باید عمل بشــن. همه  _ »مــا چــکار می تونیم بکنیــم. از اون بــد حال تر هــم داریم 
کمبود خون داریم.«  شون احتیاج به خون دارن، ولی 

کوله  درد، نه درد ندارم. فقط خســته ام. نــای راه رفتن ندارم. پوتین هایم ســنگینند. 
پشــتی اذیتــم می کنــد. باید ســبک بشــوم. باید بــروم، اما چــرا تنهایــم. نمی دانــم. چرخی 
می زنــم و بیابــان را بــا نگاهم می کاوم. وســیع اســت و خالی. خشــک. بــی آب و علف. پس 
که تا آخرش با هم باشــیم. تا آخر. قرار بود خرمشهر را  کجایند؟ ما قول داده بودیم  بچه ها 

کربال.  کنیم و برویم زیارت  آزاد 
کند  گریــه می کنــم. نالــه می زنــم. بــه هــق هــق می افتم. نفســم تنــگ می شــود. قلبــم 

می زند. روی زمین می افتم. درد دارم. می سوزم. دارم می میرم. 
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آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
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کن.« به شماره افتاده، بیایین جلوی خونریزی شو بگیرین... خدایا به جوونیش رحم 
کند. می میرم. مرده ام.  کمک  کسی نیست به من  دارم می میرم. از تشنگی. از ضعف. 
که مرده ام. مالئک را می بینم. می آیند و اطرافم را می گیرند. بوته خار می چسبد  مطمئنم 
کنده می شــوم از بوته خــار و از زمین  به جســمم. فایده ای نــدارد. روحم در تالطم اســت. 
کــی. مالئــک مــرا می برنــد. بــا هودجــی تــا آســمان. یــادم می آیــد، وضــو نــدارم. فرصت  خا
می خواهم. فریاد می زنم: "مرا بگذارید زمین." صدایم را نمی شــنوند. باال و باالتر می روند. 
کربــال. دوســتانم در راهند." فریــادم فرو  دوبــاره فریــاد می کشــم: "می خواهــم بروم زیــارت. 
می رود. باال نمی آید. در فضای سرد و سنگین سکوت شنیده نمی شود. التماس می کنم: 

کجا می برید؟" "بی وضو مرا 
گزافه.  کرد... یه جوون دیگه از دســتمون رفت. بهــای آزادی و پیروزی خیلی  ـ »تموم 

عجب روز سختیه امروز!«  
گهان رها می شوم. از همان   ندایی می شــنوم. نوری می بینم. هم من، هم مالئک. نا
باال. ســمت زمین. با ســرعت. می ترســم. می لرزم. از برگشــت در هراســم. التماس می کنم: 
"مرا برنگردانید. تســلیم می شــوم. باشــد تنها می آیم. وضــو دارم. یادم آمد. تــوی جبهه و 
که بی وضو وارد شــهر خرمشــهر  موقع عملیات همیشــه بــا وضو بودم. قســم خــورده بودم 

نشوم. مرا ببرید. رهایم نکنید." 
که می لــرزد. ســراب نیســت. نور اســت.  فایــده نــدارد. زمیــن دیــده می شــود و ســراب 
که  گلدسته ها  گنبد طالیی. دستی مرا می گیرد. دستهایی. دستهای  گنبد است.  طالیی. 

کنار ضریح.  همیشه رو به آسمان در حال دعایند. می افتم توی حرم. وسط حوض نور. 
کنین، داره نفس می کشه. معجزه شد. اون برگشت.« ـ »اینجا رو نگاه 

گیجم. باورم نمی شــود. حرم شــش  می نشــینم. دو زانــو. روبروی ضریح. ضریح موال. 
کــودک از مادر جدا شــده. مانند  گریه می کنــم. مانند  گوشــه. دســت در قفل های طالیی. 
کردن دارم، اما مغزم  کرده. درد دل دارم، اما زبانم باز نمی شــود. شوق ســالم  گم  پدر پســر 
کنار هم می چسبانم. باال می آورم.  کف دستهایم را  گنگ شده ام شاید.  فرمان نمی دهد. 
باالتر از ســر. رو به آســمان. ناله می کنم. ناله ام فریاد می شــود. بغض حنجــره ام می ترکد. 

صدایش می زنم... یا حسین )ع(.
کنین خونریزش بند اومده. ضربان قلبش عادی شــده. لباش تکون می خوره.  ـ »نگاه 

داره یه چیزی می گه... می گه یا حسین )ع(.«
گیــج می شــوم. از  دســت هایم خنــک می شــود. عطــری خــوش به مشــامم می خــورد. 
خوش بویی. نگاه می کنم. دســت هایم از خون لبریز اســت. وحشتزده دست هایم را عقب 
گردانم. نمی ترســم  می کشــم. خون هــا می مانند. میــان زمیــن و هوا. دســت هایم را برمــی 
دیگــر. دوباره خنکــی خون ها را احســاس می کنم. نوایی می شــنوم. خون هــا را به صورتت 
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کار را می کنم. یکباره ســبک می شــوم. سبک  بزن. این خون حســین )ع( اســت... همین 
کبوتر. پرواز می کنم. اوج می گیرم. روحم می نشیند روی جسمم. زنده می شوم.  تر از پر 

گرمم  گمانم صبح شــده اســت. روی زمینــم. الی پتــو.  صــدای اذان را می شــنوم. بــه 
کنــار میزنــم. دور و برم از مجروح پر اســت. صدای ناله شــان را می شــنوم.  می شــود. پتو را 
پلک هایم سبک می شود. چشــم باز می کنم. پرستارها را می بینم. سفیدپوش. یکی شان 

را صدا می زنم.
ـ » پرستار...«

گردد. می آید  گوش می کند. سمت صدا را تشخیص می دهد. برمی  پرستار می ایستد. 
باالی سرم. می نشیند. نگاهم می کند. صدایش می لرزد.

که... « ـ »خدای من... تو مجروح دیشبی هستی؟ تو... تو 
ـ »شهید شده بودم...«

گریه می کند و فقط سرش را تکان می دهد. پرستار می خندد. 
گریه می کنم. دست بر بدنم می کشم.  من هم می خندم. 

گرفتم، آقا شفام داده. آقام  ـ »ولی حاال خوبم. ببین. زخم هایم خوب شــده. من شــفا 
حسین )ع(.« 

مجروح جدید می آورند. می خندد. با انگشتانش عالمت پیروزی می دهد. 
کردن!«  ـ »بچه ها خرمشهرو آزاد 

دلتنگ می شوم برای خرمشهر. یک سالم به او بدهکارم. برمی خیزم و می روم. رفتنم 
را همه تماشا می کنند. 



سبک های نقاشی
پیدایش رئالیسم 
کارشناس هنری: بانو مژگان برکوک رام 

کردیــم، زیرا او  گیــا« و آثــارش را در بخــش رمانتیک ها بررســی  »فرانسیســکو 
از لحــاظ زمانــی به عصــر رومانتیســم ها متعلــق بود. بــا این حــال نمی توان 
گفــت، بــدون آنکــه بــه »گیــا«  از هنرمنــدان رئالیســت قــرن نوزدهــم ســخن 
کــه همچــون برخی از  کرد. غالبــا »گیــا« را نقــاش دنیایــی می انگارند  اشــاره 
گرایــی خیالــی اســت، ولــی »گیــا« هنرمندی  رمانتیک هــا سرشــار از عاطفــه 
که تجســم های او  گــرا بود. او دنیــا را بدون توهم می دیــد، حتی وقتی  واقع 
هیوالوار می شــدند و یا حتی زمانیکه در مشــاهداتش اغراق می کرد؛ باز هم 

یک رئالیست بود.
گذاشتند، اما  در عصر رئالیست ها »دمیه و میه« بســیار بر رئالیسم تأثیر 
کارگر  کرد و مورد توجه قشر  که پیش از همه رئالیســم را به دنیا معرفی  کسی 

کوربه« بود. بود، »گوستاو 
گیر نتوانســت با  گوشــه  گر »میه« تنگدســت و  او از روســتا به شــهر آمد. ا
زندگی شــهری ســازگار شــود؛ »کوربه« مرفــه، پولــدار و جنجال برانگیــز بود و 
کنــد. او با رفت و آمد بین شــهر و روســتایش  توانســت خود را بــر آن تحمیل 
توانســت بــه هــر دوی آنهــا مســلط شــود. او مــردی بلند پــرواز، پرخاشــگر و 
خــود رأی بــود. او روی هــم رفتــه آدمی خود شــیفته بــود، ولی به طــور ارثی 

کارگاه نقاشی است.  روستایی زاده بود. یکی از تابلوهای معروف او 
»کوربه«، فقط ناظر انقالب 1838 میالدی اســت و در آن نقشــی ندارد. 
این انقالب در زندگی، اندیشــه و هنــر او اثری عمیق می گــذارد. او پرچم دار 

جنبش رئالیسم است.
این وظیفه - خواســته یا نا خواســته - او را تا پایان عمر بــه مبارزه علیه 
که نقاشــی  کــرد. بی دلیل نیســت  نظــم مســتقر در هنــر و سیاســت متعهــد 
کنش های موافق  هایش به شــیوه زندگیش، بیش از هنــر نقاش دیگــری؛ وا

و مخالف را برانگیخت. 



پرده سنگ شکنان او شرایط خاص عوام را نشان می دهد. 
خــود او چنیــن می گویــد: "در پرده ســنگ شــکنان در یک طرف 
کار خم شــده و چکش خــود را بلند  پیرمردی 70 ســاله بــه روی 
کلی سوخته و قهوه ای  کرده، پوست او در اثر تابش نور آفتاب به 
کاله حصیریش پوشــانده، جورابهایش  شــده و صورتش را ســایه 
کــه لباس های پــاره به تــن دارد و  پاره شــده اســت. مرد جوانــی 
کــه در دنیای واجبــات به نحــوی غیر  تالشــی را نشــان می دهــد 

واجب است. 
دیــدار  "بــه  دارد:  یادداشــتی  عمــرش  اواخــر  در  کــروا«،  »دال
نمایشگاه »کوربه« رفتم و قریب به یک ساعت در آنجا تنها بودم 
کردم. این نقاشی  کشــف  و شــاهکاری را در پرده }کارگاه نقاش{ 
کمک  پیشــرفتی عظیم را نشــان می دهد و در عین حــال به من 

کنم. کوربه( را ستایش  کرد تا تدفین )نقاشی دیگر 
که »جنبش رئالیســم« از مرزهای فرانسه فراتر  دیری نپائید 
رفــت و ابعاد بین المللی یافت، ولی »رئالیســم« در خود فرانســه 
می بایســت یکی از این دو راه را برگزیند: 1- همســو شــدن با هنر 
و یــا وانهادن رونــگاری از ســاختار طبیعــی و جســتجوی نظامی 
کرد؛ ولی  دیگر برای واقعیت بصری. »مانــه«، راه دوم را انتخاب 

»کوربه« خود رئالیسم را برگزید. 

این اثر هنری روی ورق طال 
اکسید شده که از تکنیک های 
معاصر در نقاشی مدرن است، 
کشیده شده است. این هنر 
در کشورهایی مانند: »چین«، 
»تایلند«، »مالزی« و »هند« 
کاربرد دارد.



نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب ـ  شماره  11 ـ مهرماه 95 52

جاذبه های گردشگری 
ایران

 آشنایی با 
روستای نیاال از توابع مازندران

نیاال وفائیان
کارشناس گردشگری و هتلداری

گردشگران می تواند  کند، اما جذب  گردشــگری می تواند ســود زیادی عاید یک شهرســتان 
گردشــگران به هر مــکان، نیازمنــد ارائه  چالــش برانگیــز و هزینه بر؛ نیز باشــد. بــرای جذب 
تمهیــدات خاصــی از جملــه: »حمــل و نقــل« و »جــای اقامــت« مناســب خواهیــم بــود، 
کلی، صنعت  کنند. به طور  که به شما پول پرداخت  کرد  که بتوان افراد را متقاعد  به طوری 
که تقریبًا 10 درصد از تولیــد ناخالص جهانی  گردشــگری در سرتاســر دنیا رونق خاصی دارد 
خ رشــد ساالنه پیش بینی شده  است و 11 شــغل را پوشش می دهد. با نگاهی به آینده، نر
گســترش  کــه می تواند اهمیت  گردشــگری؛ 4 درصد اســت  در ســطح جهان بــرای صنعت 
کرده و ســریعتر از صنایع دیگر رشــد  کشــورها را به خوبی توجیه  این صنعــت برای برخی از 
گســترش صنعت توریســم بــه راحتی نیســت و بــه عنوان  که  نمایــد. توجــه داشــته باشــید 
کشورهای آسیب دیده موجبات نگرانی بسیاری از مسافران را به  مثال، امنیت؛ به ویژه در 
گیردار و خطر تروریسم و درگیری های منطقه ای  وجود آورده است. شــیوع بیماری های وا
که به طور جدی این صنعت را تحت تأثیر خود قرار می دهند.  از جمله مواردی می باشــند 
کشورهای توسعه یافته؛ توجه  کندی رشــد اقتصادی حتی در   در سال های اخیر، با وجود 
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گردشــگری و ایجاد درآمدزایــی از آن جایگاه  گســترش  به 
کشورها را واداشته است تا در این حوزه با  کرده اســت و  خاصی پیدا 
گردشــگری موجب اشتغال زایی و افزایش  کنند. با توجه به اینکه  یکدیگر رقابت 
ســطح درآمد در ســطح ملی و فرا ملی می گــردد، در این مبحث ســعی دارم تــا جاذبه های 
گردشــگر در آن مناطــق را برای  توریســتی ایــران به همــراه چالش ها و یــا تمهیدات جــذب 

کنم.     شما بازگو 
روســتای »نیاال«، اولین روستای ییالقی در مســیر جاده هزار جریب شهرستان بهشهر 
کوهستانی معتدل واقع شده است.  که در منطقه ای  گلوگاه می باشد  از سمت شهرستان 
گلوگاه محســوب می شــود. در  این روســتا 420 ســکنه دارد. امــروزه، »نیــاال« بخش مرکزی 
که مربوط به سده 10 و 11 ه. ق. است و در تاریخ  گورســتانی تاریخی وجود دارد  این روستا 
26 اســفند 1386 با شــماره ثبــت 21946 به  عنــوان یکی از آثــار ملی ایران به ثبت رســیده 

است و متأسفانه، به دلیل بی توجهی به آن در سال های اخیر رو به نابودی رفته است. 
کشور  این روستا نیز مانند ســایر روستاها تا قبل از انقالب اسالمی جزو مناطق محروم 
که فاقد »آب آشــامیدنی«، »برق«، »راه ارتباطی مناســب« و »مدرسه«  محســوب می شــد 
بــود؛ اما از ســال 58 بــه بعد تقریبــًا رو به رشــد بوده و دارای جاده شوســه شــده اســت. با 
کشــی از دو چشــمه ی باال ســر محل، آب به منازل مردم می آیــد. همچنین، با  انجام لوله 
نصــب موتور برق، روشــنایی ایجاد شــد. »مــدارس جدیــد«، »خانه ی بهداشــت«، »جاده 
آســفالته«، »مخابــرات« و »تلفــن ثابــت« بــه »نیــاال« آمــد. جایــگاه پمــپ بنزیــن از جملــه 
کرد. مغازه های »خواروبــار«، »قصابی«،  که در ابتدای محل اســتقرار پیدا  امکاناتی اســت 
کمپ هالل احمر برای  »آپاراتی« و »تعمیرگاه موتــور« در »نیاال« خودنمائی می کنند. ایجاد 
کننده بوده اســت. بایــد اعتراف  کمک  رفاه حــال مســافرین خصوصا در زمســتانها بســیار 
که باید در مورد این روســتای زیبا صورت بگیرد، مثل  کارهای زیادی هســت  که هنوز  کرد 
ح هــادی )طرحهــای هادی روســتایی از  آســفالت خیابان هــای داخــل محل و اجــرای طر
که در راســتای فراهم ســازی زمینه توسعه و عمران  جمله پروژه هایی محســوب می شوند 
کمبــود آب به دلیل بــه هرز رفتن  نقاط روســتایی تهیه و اجرا می شــوند.( همچنیــن؛ رفع 
کشــورمان را تهدید  کــه  آن از طریــق لوله هــا و منابــع قدیمی آب - بــا توجه بــه بحران آبی 

گیرد.  که باید صورت عمل به خود  می کند- از جمله مواردی هستند 
که به طور دائــم در »نیــاال« زندگی می کنند، اخیــرا عده ای      عالوه بــر صدها خانــواری 
که جمعیت شان  کرده اند  غیربومی اقدام به ساخت ویالهای ییالقی )بعضا بسیار مجلل( 
بیش از 50 خانوار اســت. محصول این روســتا »برنج«، »غالت«، »ارزن« و »لبنیات« است 
کثریت روستائیان »زراعت«، »گله داری« و بعضا »کرباس بافی« است. برای رفتن  و شغل ا
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کرد. همچنین، می توان  به این روســتا می توان از قطار یا وســیله نقلیه شــخصی اســتفاده 
کیلومتر تا آنجا  کــه 58  گرگان  کیلومتر و فــرودگاه  که 55  از طریق فرودگاه دشــت ناز ســاری 
فاصلــه دارند، اقدام به ســفر نمود. پس از آنکه به شهرســتان بهشــهر رســیدید باید به دل 
کیلومتر جاده پیچ در پیچ آســفالته  جنگل ســبز »یانه« ســر بزنید تا بعد از طی مســافت 20 
گلــوگاه روســتای سرســبز »نیــاال« در مقابــل شــما قــرار می گیرد.  گلــوگاه برســید. بعــد از  بــه 
گلوگاه یا بهشــهر بروید.  همچنیــن، برای اقامــت در هتل یا صرف غذا در رســتوران بایــد به 
گذرتان به »نیاال« افتاد، می توانید برای بازدید در همان حوالی از »روســتای یاســند«،  گر  ا
»عمارت باغ شاه«، »قبرستان اســرارآمیز ســفید چاه«، »کاخ صفی آباد«، »آبشار اسپه او«، 

کنید.  »قلعه شاه نشین طوس نوذر« و »آسیاب سر« نیز دیدن 

3

 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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اهمیت تکریم سالمندان در اسالم

در یــک جامعــه اســالمی، تمام آحــاد مــردم؛ هم خــود محترمنــد و هــم موّظف بــه رعایت 
گروهــی از مــردم از احتــرام و تکریــم ویــژه اى  احتــرام دیگــران هســتند. از دیــدگاه اســالم 
گروهند. رســول خدا )ص( فرمود: " تـجـلیـــل و  که پیران و ســالخوردگان از این  برخوردارند 

احـتـرام سـالمندان سـپـیـد مـوى در شـمـا تجلیل از خداوند متعال است." 
گرامیداشــت ســالمندان را موجــب خــروج از راه  امـــام صـــادق )ع( نیــز بــی تفاوتــی در 
خانــدان پیامبــر)ص( مــی دانــد و می فرمایــد: "آنکــه ســالمندان مــا را احتــرام نکنــد، از ما 

ج نهید و بزرگ شمارید."  نیست." و نیز می فرماید: "سالمندان خود را ار
که  کـــار رفـتـــه در احادیث باال و مانند آنها به راحتی می توان دریافت  از تـعـبـیـرات بـــه 
رابطه افـــراد جـامـعـــه بـــا سالمندان نه تنها باید بر اســاس احترام متعارف باشد، بلکه باید 
که انســان از این رهگذر، خود را براى تعظیم و  از شـــکوه واالیی برخوردار باشد؛ به شــکلی 
کــرده و مقدمات خضوع و فروتنی خــود را در پیشــگاه خداوند به ظهور  اجالل الهــی آماده 

برساند. 



با شروع فصل سرما با خواص مفید لیمو ترش آشنا شوید!

که میوه اش پس از رســیدن بــه رنگ زرد  »لیموترش«، درختی اســت بــه ارتفاع 4 تــا 5 متر 
گلبول های سفید  روشن در می آید و دارای طعم و مزه مطبوعی اســت. لیموترش فعالیت 
خون را افزایش می دهد. »لیمو ترش«، مقوی قلب و سیستم عصبی است. ادرارآور است. 
ک و ضدعفونی می کند  در درمان نقرس مفید است. این میوه خون را تصفیه و مخاط را پا
کشــی دارد. میــوه لیموترش در درمان بســیاری از بیماری  ها از جمله:  و خاصیت میکروب 
کلیوی« و »سنگ مثانه« مؤثر  »برونشیت«، »ســرماخوردگی  ها«، »کمردرد«، »ســنگ  های 
گرما افزایش می  دهد. »لیمو  اســت. لیموترش ضد عطش بوده و مقاومت بدن را در فصل 
ترش« حاوی مقادیر فراوانی ویتامین C، پتاســیم و اســید سیتریک اســت. ترکیباتی نظیر: 

»لیمونن« در این میوه در درمان سرطان مؤثر است. 
    نحــوه مصرف عصــاره لیموتــرش در جلوگیری از خونریــزی بینی بدین صورت اســت 
کرده و در ســوراخ بینی بگذارید. خون دماغ را برطرف  که یک تکه پنبه را آغشــته به آبلیمو 
گــر صبح ناشــتا آب لیموترش را با  کنند، ا که می خواهند خــود را الغر  کســانی  کرد.  خواهــد 
کمی عســل به آن اضافــه نمایند و آن را بنوشــند تا  کننــد، و مقدار  یک لیــوان آب مخلوط 



که ناخن ها حالت شــکنندگی دارند، به مدت یک  گرســنه نخواهند شــد. در مواردی  ظهر 
گوشت و ماهی تردید  گر به سالمت  کنید. ا هفته صبح و شب آنها را با آب تازه لیمو آغشته 
کمپرس عصــاره لیموتــرش تازه بر  کنیــد.  داریــد، می  توانیــد از آب تــازه لیموترش اســتفاده 
روی ناحیه پیشــانی و شقیقه، برای رفع میگرن بسیار مؤثر بوده و درد را تسکین می  دهد. 
ح بوده است. استشمام  اسانس لیمو همواره به عنوان یک ماده تسکین دهنده روح مطر

رایحه معطر لیمو برای آرامش بسیار مفید است. 
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دیده نابینا
به مناسبت روز جهانی نابینایان )عصای سفید(

شاعر: د. ش. راهی

از دوست روشندلم پرسیدم:
-از ورای تاریکی های دیده چه می بینی

گفت: او 
- من از فراز قله های نور

از آبی بلند آسمان های دور
فراتر از ستاره های ناشناخته

در رصدخانه های بس سترگ
از ابتدای زایش یاخته ای

میان ژرف آب ها،
من از هزاران چشم تیزبین و ریزبین

از خمار نرگس نگارها
از طالیه های نور

روی مخمل سیاه زلف یارها
از شرابه های نور مهتاب ها

بروی یاس دست ها
من از تمام آنچه در عظیم علم نامده،

پشت پشت ابر دیده ام،
کوه نور دیده ام، کوه 

موی موی، رنگ دیده ام،
من به وسعت خیال روشنم

فروغ ها دیده ام.
تو زین همه چه دیده ای؟

کیسه های آز من نمی رود هوس درون 
غمزه ها برای نازک دلم بیهده است!
تو رمز عشق از نگاه ناز یار خوانده ای.

من از طراوت محبتش، مذاب می شوم.
تو از نگاه پر بالی پیکرش نمی رهی،
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من از صدای دلکشش 
سرود عشق بشنوم.

تو از نگاه خشم می رمی
من با خشونت - آشناترم.

کاش تو - ای دوست من - مثل من،
دست بر صدا می زدی

عطر بر صدا می زدی
تا از این صدای صاف

حسد درون قلب تو
بسان چشم من شود!

مهربانی ات مثال چشم روشنت، 
ک من آشناتر شود. با خیال پا

کرامتی است در این ندیدنم
حکایتی است، روشنائیم!

اثر هنری از هنرمند 7 ساله نکیسا رجائی خراسانی

         خاطره ی شکفتن،
                                خاطره زیبای لحظات تاریک زندگی من بود.

ف. میم. کاف



نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب ـ  شماره  11 ـ مهرماه 95 60

رخ پنهان
از ســر  را ملتمســانه  رعــد  غــرش  و  ابرهــا ســرگردانند  نمی بــارد.  امــا  اســت،  ابــری  آســمان 
می گذراننــد. آســمان ابری اســت و مــن در انتظــار قطــره ای باران عالمت ســؤالی می شــوم 
کــه خبر خــوش ریزدانه های آرامــش را به دلم بدهم. آســمان  برایش تا شــاید اولین باشــم 

ابری است، اما نمی بارد. 
محمد علیزاده ثانی 

علیزاده ثانی یا همان نیمای دهه نود، 
کتاب هــای »مأموریت 365 روز با مریــخ« و »مش رمضون«  نویســنده  
کتاب های »مــش رمضــون« وی در ده جلد به  که مجموعه  می باشــد 

چاپ رسیده است. 
که به زودی به چاپ  خ پنهان 3 بوده  کتاب ر شــعر فوق برگرفته از 

خواهد رسید.


