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ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
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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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دوســتان عزیز بــرای تماس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی 
Email: abtabjournal@gmail.com  اســتفاده کنیــد. چنانچه از 
کارشناسان ما ســؤالی دارید، لطفا با ذکر نام کارشناس مربوطه 
پرســش خود را بیان نمائید؛ ما در جلدهای آتی پاســخ شما را 
مطرح خواهیــم کرد. لطفــا نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهای 
ســازنده خود را از مــا دریغ نفرمائیــد. لطفا مقــاالت و مطالب 
خود را به Email: abtabarticle@gmail.com  ارســال فرمائید. 
ماهنامه آبتاب هر ماه به بهترین پیشــنهادها، راهکارهای سازنده 
و مقاالت هدیه ای به رســم یادبــود اهداء خواهد کــرد. همچنین 
هر یک از شما دوســتان عزیز در ایران و حتی دور از مرزهای 
ســرزمین مادری، می توانید خبرنگار افتخاری ما باشــید. مطالب 
شما در صورت تأیید صحت آنان توســط کارشناسان آبتاب به 
نــام خودتان چاپ خواهد شــد. لطفا بــرای دادن آگهی به آبتاب 
با پــل ارتباطــی Email: abtabadvertisment@gmail.com با ما 
تماس بگیرید. از اینکــه همراه و یاور مــا در راه اعتالی فرهنگ 

کشور عزیزمان ایران هستید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم.



یا مقلب، قلب ما را شاد کن
یا مدبر خانه را آباد کن

یا محول احسن الحالم نما
از بدی ها فارغ البالم نما       
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عید نوروز، 
از بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(
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که ملت ایــران در باب عیــد نوروز انجــام داده اســت، یکــى از زیباترین و  بــه نظر من آنچــه 
که مى شود با یک مراســم تاریخى و ســّنتى انجام داد. نوروز  کارهایى اســت  شایســته ترین 
که مى شود،  براى ملت ما، امروز عبارت است از اّواًل : توّجه مردم به خدا. اّوِل تحویِل سال 
مردم دعا مى خوانند، »یا محّول الحول واالحوال« مى گویند، آغاز ســال را با یاد خدا شروع 
مى کنند، توّجه خود را به خدا زیاد مى کنند. این، ارزش اســت. ثانیًا نوروز را بهانه اى براى 
کینه ها و محّبت به یکدیگر قرار مى دهند. این همان برادرى  کدورتها و  دید و بازدید و رفع 

و عطوفت اسالمى و همان صله رحم اسالم است؛ بسیار خوب است )1(.
    عید نوروز یک عید شــرقى و حامل ارزشــهاى برجســته و ممتازى اســت. در واقع عید 
نــوروز یک نماد اســت؛ نمــاد نــوآورى و طــراوت و جوانــى و نشــاط، همچنین نمــاد مهربانى 
و محبــت بــه یکدیگــر، سرکشــى بــرادران از یکدیگــر، محبــت خانواده هــاى خویشــاوند بــه 
کینه ها؛  کردن روابط دوســتى و مهربانى میان دوستان، آشــنایان و زدودن  یکدیگر، محکم 
چــون بهــار مظهر طــراوت اســت، مظهر نشــاط اســت و همه ى ایــن معانــى در واقــع در بهار 
کــه نــوروز را آغاز ســال نِو خودشــان  وجــود دارد. و ایــن یــک امتیــاز اســت بــراى ملتهاى مــا 
 قــرار دادنــد، مبــدأ تاریــخ قــرار دادنــد؛ بــه خاطــر اینکــه حامــل ایــن معانى برجســته اســت.

ع مقدس  این جشن یک جشن ملى است، جزو اعیاد دینى نیست؛ لکن از سوى بزرگان شر
که در آنها از نوروز تجلیل  گرفته است. ما روایات متعددى داریم  ما هم، نوروز مورد تأیید قرار 
که نوروز وسیله اى بشود  گرامى داشته شده اســت. این موجب شده است  شده و روز نوروز 
بــراى اظهــار عبودیــت انســانها در مقابــل پــروردگار و تواضع مــا در مقابــل پــروردگار. در واقع 

فرصتى است براى اینکه انسان دل خود را با یاد خدا هم طراوت ببخشد )2(. 

منبع:
بیانــات مقــام معظــم رهبــرى در صحن مطّهــر حضرت  *

ثامن الُحجج، امام رضا )ع( 1377/1/1-
بیانــات مقــام معظم رهبــری در دیــدار روســای جمهور  *

شرکت کننده در جشن جهانى نوروز  07/01/1389-
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نرم نرمک می رسد اینک بهار
فریدون مشیری

ک بوی باران، بوی سبزه، بوی خا
ک شاخه های شسته، باران خورده پا

آسمان آبى و ابر سپید
برگ های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد

کبوترهای مست گرم  خلوت 
نرم نرمک مى رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار...
خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز

که میخندد به ناز خوش به حال دختر میخک 
خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب؛
گرچه در این روزگار ای دل من، 
کام جامه رنگین نمى پوشى به 

باده رنگین نمى بینى به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن مى که مى باید تهى است
گل نرقصى با نسیم گر چون  ای دریغ از تو ا

کامى نگیریم از بهار گر  ای دریغ از ما ا
گر نکوبى شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش مى شود هفتاد رنگ...

گروه فرهنگی آبتاب حلول ســال 1395 را خدمت هموطنان عزیز تبریک و تهنیت 
عرض می کند. سالی پر از برکت توأم با شادی را برای شما عزیزان آرزومندیم. 
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سخن سردبیر
فاطمه مهسا کارآموزیان

که خوشدل باشى کوش  نوبهارست در آن 
گل باشى گل بدمد باز تو در  که بسى 

که نشین و چه بنوش کنون با  که  من نگویم 
گر زیرک و عاقل باشى که تو خود دانى ا

پــروردگارا، معبودی جز تو نیســت.  ای صاحــب جالل و ای 
گل هــا در دامان  مهربانتریــن مهربانان، همزمان با رســتن 
ای  مى کنیــم.  دراز  بســویت  را  دســت هایمان  طبیعــت، 
گناه  کننده دعاها، دستمان را بگیر و راه بازگشت از  اجابت 
کــه نعمت دهنــده و روزی  را بــه مــا نشــان ده.  ای خدایــى 
کن. ای  رســان هســتى، رحمت و نعمت خود را به مــا عطا 
دانــای بردبــار، جــز تــو پناهــى نداریــم، پناهمان بــاش. ای 
برطرف کننــده بالهــا، ما را در ســایه امــن خود قــرار ده.  ای 
مهربــان، دلگشــای هــر اندوهگیــن بــاش. ای پناه دهنــده 
بى پناهــان، در ســختى های راه زندگــى یاورمان بــاش. ای 
پوشــاننده عیب هــا، مــا را مرهــون لطــف خــود قــرار بــده و 
دستمان را بگیر تا راه خوشنودی و رضایت تو را بپیماییم. 
که راه زندگیمان را  ای خالق نور، از تو درخواســت مى کنیم 

به نور معرفتت روشن سازی. 
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اهداف جنگ نرم
از بیانات مقام معظم رهبری

ک ترین و  کم هزینه تریــن و درعین حال خطرنا کارآمدترین و  جنگ نرم، امــروزه مؤثرترین، 
کشور است.  پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملى یک 

1- استحاله فرهنگى، در جهت تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومى جامعه مورد هدف با 
که نظام سلطه همواره از این روش  کنترل شده  ابزار خبر و اطالع رسانى هدفمند و 

برای پیشبرد اهداف خود سود جسته است.
کارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخریب و سیاه  2- استحاله سیاسى، به منظور نا

نمایى ارکان آن نظام.
خارجى  »قدرت  یا  »جنگ«  »فقر«،  همچون:  مسائلى  از  وحشت  و  رعب  ایجاد   -3
سرکوبگر« و پس از آن دعوت به تسلیم از راه پخش شایعات و دامن زدن به آن برای 

روانى. ناامنى  و  بى اعتمادی  جو  ایجاد 
و  نظامى  مقام های  میان  اختالف  برانگیختن  و  مردم  صفوف  در  افکنى  اختالف   -4

کشور. سیاسى  تجزیه  راستای  در  نظر  مورد  کشور  سیاسى 
از  بالندگى  احساس  و  اجتماعى  نشاط  جای  به  ناامیدی  و  یأس  روحیه  ترویج   -5

کشور. پیشرفت های 
کشور. کردن نسل جوان به مسائل مهم  6- بى تفاوت 



جنگ نرم یعنی ایجاد تردید 
     در  دل ها و ذهن های مردم

کارآیى در میان نظامیان و ایجاد اختالف میان شاخه های مختلف  کاهش روحیه و   -7
نظامى و امنیتى.

کشور هدف. کنترلى و ارتباطى  8- ایجاد اختالف در سامانه های 
کنى«، »پخش تصاویر  9- تبلیغات سیاه )با هدف براندازی و آشوب( به وسیله »شایعه پرا

مستهجن«، »جوسازی از راه پخش شب نامه ها« و...
و  »سیاسى«  »قومى«،  »مذهبى«،  مسائل  دلیل  به  مردم  نارضایتى های  تقویت   -10
که در مواقع حساس این نارضایتى ها  »اجتماعى« نسبت به دولت خود به طوری 

کند. فراهم  را  کشور  زمینه تجزیه 
کشور از راه ارائه اخبار نادرست و نیز  11- تالش برای بحرانى و حاد نشان دادن اوضاع 

تحلیل های نادرست و اغراق آمیز. 
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 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
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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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 نقش مطبوعات
 در توسعه سیاسی

نوشتاری از شادروان استاد دکتر سعید رجائی خراسانی

نظــری  »توســعه سیاســى«، مفهومــى پرمجادلــه در عرصــه 
اســت.  اجتماعــى  از دســترس در حــوزه عمــل  و شــاید دور 

گذرا سیاســى است،  رســیدن به دروازه های توســعه سیاســى، مســتلزم عبور از یک دوران 
گر بیــش از حد طوالنى شــود، احتمال بازگشــت به عقب افزون تر مى شــود. دســتیابى  کــه ا
کــه در آن نظام هــای ســاده اقتدارگرای سیاســى،  بــه »توســعه سیاســى«، یعنى؛ فراینــدی 
جــای خــود را بــه نظام هــای »حــق رأی همگانــى«، »احــزاب سیاســى«، »نمایندگــى«، و 
گاهــى و حرکــت عمومى شــهروندان از یک  کــه نیازمند آ »بوروکراســى های مدنــى« دهنــد، 
کشورهای جهان  کمان از ســوی دیگر اســت. مطبوعات، در تمام  ســو و پذیرش و اراده حا
کشورها هرگز  کننده ای در »توسعه سیاسى« جامعه دارند. »توسعه سیاسى«  نقش تعیین 
که  گمان مى کنند  کننده آنها صورت نگرفته اســت. برخــى  بدون مطبوعــات و تاثیر تعیین 
که به  که رادیــو و تلویزیون های بســیار قــوی و متنوعى دارنــد،  کشــورهای قدرتمنــد غربى 
همه زبانهای زنده دنیا و متناســب با نیازها و شــرایط فرهنگى آنــان برنامه پخش مى کند، 
نیاز چندانى به مطبوعات توســعه یافته ندارند. این پندار »نادرســت« و »عامیانه« است. 
کشورها  که نقش آن  گواهى مى دهد،  کشــورها بطور مســتند  آرشــیو رســانه های این قبیل 
گســتنى با »مطبوعــات« داشــته و دارد. یکى  و تصمیم هــای سرنوشــت سازشــان، پیوند نا
گیری  کشــور انگلیس مربوط بــه اوائل دهــه 1950 میــالدی و تصمیم  از وقایــع بســیار مهم 
که به  درباره پیوســتن یا نپیوســتن بــه اتحادیه اروپــا بود. بــرای پاســخگویى به نیازهایــى 
کانال مســتقلى برای مــدت چهار ماه   BBC خاطر آن وضعیــت پیش آمده بــود، تلویزیون
کرد، تــا با دعــوت از »سیاســتمداران«، »احزاب«، »اســاتید دانشــگاه«، »ارباب  راه انــدازی 
کــه بتواننــد  کننــد،  گاه«، مــردم انگلیــس را طــوری مطلــع  مطبوعــات« و »شــخصیتهای آ
کنار  کشورشــان درســت تصمیم بگیرند. در این زمان مطبوعات انگلیس  درباره سرنوشت 
کمک مخبریــن با تجربــه و توانمند به اجرا  زده نشــدند، برعکــس »وظیفه ملى« خــود را با 
درآوردنــد، بطوریکــه  BBC و جرائد همچون دو یــار صمیمى و مکمــل همدیگر در خدمت 
کشورشان را  گرفتند و هیچ یک از این دو مصالح ملى  کشورشــان قرار  اهداف و منافع ملى 

وسیله ای برای رقابت سیاسى قرار ندادند. 
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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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کشــور مــا، ایران عزیــز بعد از پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمى در ســال  1357      در 
گاهى دادن مردم نسبت به وقایع روز ایران و جهان  شمسى، روزنامه ها نقش اساسى در آ
کلیدی بودن شــعار »نه شــرقى و نه غربى« بــه عنوان رمز  داشــتند. بعد از انقالب اســالمى 
ک از طریق رسانه ها، باالخص؛ جرائد  گرفت و این مال کید قرار  کشــور مورد تا عزت و اعتبار 
گاه ســاختن  که ارزان تر و در دســترس تر بودند، ترویج شــد. آنان در هر مرحله از انقالب با آ
مردم و بــاال بــردن مشارکتشــان در صحنه هــای مختلــف »سیاســى« و »اجتماعــى« نقش 
کتورهای مهم  که مطبوعات یکى از فا عمده ای در »توســعه سیاســى« ایفا نمودند. از آنجا 
توسعه فرهنگى هســتند، و یکى از ارکان دموکراســى در یک جامعه محسوب مى شوند، به 

کردند. کمک  کشور و سطح بین المللى  توسعه همه جانبه در 
کــرده اند. آنان       امــروزه با وجود رســانه های مدرن هنوز جرائــد جایگاه خود را حفظ 
کارکــرد »اطــالع رســانى«، »آموزشــى«، »تفریحــى« و »ســرگرمى« خــود، بــه توســعه همه  بــا 
کمک مى کننــد. در عین حــال با مشــارکت دادن تمامى افــراد جامعــه در »فرهنگ  جانبــه 
گســترش رقابت های ســازنده«، راه »توســعه فرهنگى« را مى گشــایند.  آفرینى« و »تقویت و 
که باید بــا تدوین یــک برنامه ریزی جامع، شــرایط رشــد  آنچه مشــخص اســت این اســت 
کنیــم. در این میــان بایــد از »قدرت رســانه« به عنــوان تاثیر  و شــکوفایى جامعــه را فراهم 
کرده، تا شاهد آینده ای درخشان و پر امید در به  گذار ترین شیوه جذب مخاطب استفاده 

ثمر نشاندن زیر ساخت های فرهنگى ایران اسالمى، طبق موازین اسالمى باشیم. 
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 خشونت علیه زنان 
و دختران محکوم است!

پژوهشگر:  فاطمه مهسا کارآموزیان

ســازمان ملل نگرانى عمیق خود را نســبت به خشــونت علیه زنــان و دختران، بــه ویژه در 
کرده  کــه درگیــری وجــود دارد، و همچنیــن در مــورد »خشــونت خانگــى« اعــالم  مناطقــى 
کل ســازمان ملل؛ در روز جهانى »محو خشــونت علیه زنان«  کى مون«، دبیر  اســت. »بان 
کــه "من عمیقا در مورد وضعیت اســفبار شــرایط زندگى زنــان و دختران  گفت  )25 نوامبــر( 
کــه درگیــری مســلحانه وجــود دارد، نگــران هســتم. زنــان در ایــن مناطــق از  در مناطقــى 

اشکال مختلف خشونت اعم از: »تجاوز جنسى«، »بردگى جنسى« و »قاچاق« رنج 
گرایــان منحرف با ســوء تعبیر آموزه هــای دینى خود را بــرای انجام  مى برنــد. افراط 

این جنایات توجیه مى کنند." 
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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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کند.است تا بتواند جهانی عاری از خشونت سازمان ملل به دنبال اقدامات هماهنگی  برای زنان و دختران ایجاد 
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که  که چنیــن جنایاتــى صرفا عواقــب اتفاقى جنــگ نیســتد، همانطور  کــرد  کید  وی تأ
گرایى تالش مى شــود، »حفاظــت« و »توانمند  در جهــان برای مقابلــه و جلوگیری از افراط 
کل ســازمان ملــل متحد همچنین  کلیدی دارد. دبیر  ســازی« زنان و دختران نیــز اهمیت 
کشــى«،  که صلح برقرار اســت، نیز؛ خشــونت علیه زنان در قالب »زن  که در مناطقى  گفت 
که افــراد دچار  »قطــع عضــو تناســلى زن«، »ازدواج زود هنــگام« اعمــال مى گردد، بطــوری 
ح توســعه پایدار  که در طــر آســیب های روانــى جدی مى گردنــد. وی خاطر نشــان ســاخت 
کــه به تصویب رســیده اســت و تا ســال 2030 به اجــرا در مى آید، محــو خشــونت علیه زنان 
گرفته اســت. عــالوه بر این، مشــارکت خــود زنــان و دختران  کار قــرار  و دختــران در دســتور 
کــه عاری از  کار برجســته ای اســت. تحقق بخشــیدن به جهانى  در برقــراری صلح و امنیت 

خشونت علیه زنان و دختران باشد، سزاوار بشریت است. 
که خشــونت علیه زنــان قابل قبول  گفت  مدیــر اجرایى امــور زنان در ســازمان ملل نیز 
کشــور قوانیــن در برابــر آزار و  که 125  کــرد. وی توضیــح داد   نیســت و بایــد از آن جلوگیــری 

کشــور قانــون در برابــر خشــونت  اذیــت جنســى زنــان دارنــد، 119 
کشــور قانون در برابر خشــونت همســر  خانگــى دارند، امــا تنها 52 
که »همــکاری عمومى  دارند. ایشــان افــزود 

جامعــه«، »برنامه هــای آموزشــى« و »توانمنــد ســازی زنــان«، همــراه بــا »تصویــب قانــون 
محکم« و »ایجاد تغییرات رفتاری و اجتماعى«، مى تواند در پایان دادن به خشــونت علیه 

کند.   کمک  زنان 

منبع:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/11/un-urges-concerted-action-to-
create-a-world-where-women-and-girls-live-free-from-violence/
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جهانی عاری از 
ترس و خشونت

برای زنان و 
کودکان بسازیم!

پژوهشگر: مرتضی رجائی خراسانی

 

خشــونت علیه زنان نقض حقوق بشــر اســت. 1 زن از میان 3 زن در سرتاســر دنیا خشونت 
کودکان اجتناب ناپذیر  کرده است. خشــونت علیه زنان و  »فیزیکى« یا »جنســى« را تجربه 
که در ایــن زمینه به  کــرد. به رغم موفقیت هــای جهانى  اســت اما مى تــوان از آن جلوگیری 
کــودکان بــا چالش های  دســت آمده اســت، هنــوز خاتمــه دادن به خشــونت علیه زنــان و 
گیردار جهانى  جدی همراه اســت. متأســفانه خشــونت علیه زنان همچون یک بیماری وا
کــه 35 %  از زنان و دختران جهان در دوران زندگى خود خشــونت را  گفت  اســت. مى توان 

کرده اند.  تجربه 
    خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعى، اقتصادی، نژادی، سنى و جغرافیایى 
گروه ها شــایع تر اســت. خشــونت بازتابى از حس پرخاشــگری  وجــود دارد. امــا در برخى از 
است. زنان در زندگى خود چهار شکل خشــونت شامل: »فیزیکى«، »روانى«، »اقتصادی« 
که از نامش پیدا است، آزار و  و »جنسى« را تجربه مى کنند. »خشونت فیزیکى«، همان طور 
خ دهد. »خشونت  اذیت جسمانى است که این نوع خشونت ممکن است برای همه زنان ر
کــه در خانه علیه زنان اســتفاده مى شــود.  کالمى« نوع دیگری از خشــونت اســت   روانــى و 
خشــونت دیگر، »خشــونت اقتصادی« اســت. قاچاق زنان، به منظور بهره برداری جنسى 
نیز یکــى از مصادیق خشــونت علیه زنــان و دختران جوان اســت. روانشناســان مى گویند، 
کودکى در خانواده شــاهد خشــونت علیه زنان خانواده بوده اند، در بزرگسالى  که از  مردانى 
بیشــتر مرتکــب خشــونت علیــه همســران خــود مى شــوند. مــردان بى حوصلــه، وابســته و 
که از احســاس بى کفایتى رنج مى برند، بیشتر علیه زنان مرتکب خشونت  کسانى  متزلزل و 

مى شوند. 
که از ســوی قانــون برای زنان وجــود دارد،      در ایــران بــا وجود حمایت های بســیاری 
اما متأســفانه؛ آمارهای پزشــکى قانونى اعمال خشــونت علیه زنان را نشــان مى دهند. در 
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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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کرده و یا در  پاره ای از موارد؛ برخى مردان حتى از اســتقالل مالى همســران خود جلوگیری 
گاهى بــا تهدید به »طــالق« یا »ازدواج  اموال شــخصى آنهــا دخل و تصرف مى کننــد.  آنان 
که مربوط به او نیست، مانند:  کارهایى  مجدد« از زنان بیگاری مى  کشــند و  از او در انجام 

مراقبت از پدر یا مادر شوهر سوء استفاده مى کنند.
و اما....

کــه، با وجــود اینکه اعمال خشــونت علیه  گفت  کــودکان باید  در مورد خشــونت علیه 
گاهى ریشــه در فرهنگ برخــى از جوامع  کودکان عملى غیر انســانى اســت، ولى متأســفانه 
دارد. در ســال 2006، ســازمان ملل مناطق »غرب آفریقا«، »کارائیب«، »آمریکای مرکزی«، 
کودکان، تحت  »آمریکای جنوبى« و »آســیای جنوبى« را برای جلوگیری از خشــونت علیه 
پوشــش قرار داد. هر چند پیشــرفت هایى حاصل شــد، اما این پیشــرفت خیلى آهســته و 
کــودکان در معرض خشــونت هســتند، اما  کــه همه  گفت  کنده بــود. باید  بیــش از حــد پرا
که در معرض بیشترین خطر خشــونت هستند  کســانى هســتند  کودکان  آســیب پذیر ترین 
که در فقر و محرومیت  که مهاجر هســتند«، »کودکانى  مانند: »کودکان معلول«، »کودکانى 

زندگى مى کنند«، و »کودکان خیابانى«. 
کودکان بایســتى به توسعه پایدار  که برای اطمینان از حقوق      در نظر داشــته باشــید 
کــه ارتباط معنــى داری بین فقــردر یک  کشــورها اهمیــت داد. پژوهشــها نشــان مى دهند 
خ باالیى  کــودکان در آن جامعــه وجــود دارد. در این جوامع نــر جامعه و ســوء اســتفاده از 
کودکان در مدارس  خ حضور  که نر گزارش شــده اســت و این در حالى اســت  کودکان  کار  از 
پاییــن اســت. اینجــا رشــد اقتصــادی یــک جامعــه و تأمیــن امنیــت و ثبــات منطقــه، در 
که  کرد  کــودکان اهمیت ویــژه ای دارند؛ هرچنــد باید اعتــراف  جلوگیــری از خشــونت علیه 

گیرد.  کودکان در هر جامعه ای با هر سطح اقتصادی مى تواند صورت  خشونت علیه 
کــودکان فردایى بهتــر برای دنیا  که مســلم اســت حذف خشــونت علیه زنان و      آنچه 
رقــم خواهــد زد. به طــور حتم آســیب رســاندن به آنــان، بر نســل آینــده تأثیر ســوء خواهد 
گذاشــت و رهایــى از آن جــز بــا هماهنگــى عمــل و اقــدام همــه جانبــه از ســوی جهانیــان 
که روزی شاهد جهانى عاری از خشونت و ترس برای زنان  امکان پذیر نخواهد بود. باشــد 

کودکان در سراسر دنیا باشیم.   و 

منابع:
http://www.bettercarenetwork.org
http://freefromviolence.org
http://www.un.org/en/events/endviolenceday
http://www.beytoote.com/psychology/khanevde-m/violence3-against-women.html
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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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با ترس های 
کودکان آشنا 

شویم
مریم   باباخانی  

روان درمانگر - روانشناس بالینی

هیجانــى  کنــش  وا یــک  »تــرس« 
و  امنیــت جســمى  هــرگاه  و  اســت 

کامال طبیعى  کنش عاطفى  گیرد، ظاهر مى شــود. این وا روانى انســان در معرض خطر قرار 
گر ترســها بصورت مــداوم و  کودک مشــاهده مى شــود، امــا ا اســت و از همــان بــدو تولــد در 
کــه در زندگى او تاثیر منفى داشــته باشــد و  کــودک باقى بمانــد و باعث شــود  مــدت دار در 
کمک  که نیاز به  کودک نتواند از آن رها شــود، به عنوان »ترس مرضى« شــناخته مى شــود 

متخصص روانشناسى دارد. 
گاهى رفتار و عکس العمل های والدین  کودک انسانى نیاز به احساس »امنیت« دارد، 
خــود را معیــار شناســایى موقعیتها و شــرایط »امــن« و »ناامــن« قــرار مى دهد، لــذا در این 
که با  کامال به والدین خود تکیه مى کند. خیلى از ما به اشــتباه عقیده داریم  کــودک  مقوله 
کودک در شــرایط ترس، باعث ریختن ترس وی مى شــویم. اما آنچه در حقیقت  قرار دادن 
کنیم.  کودک به ماســت، ما قرار اســت دنیــای امنى برای فرزندمــان مهیا  مى  ریزد، اعتماد 
که ترس نداره«، »نترس  کودک اســت. جمالتى از قبیل: »این  اشــتباه دیگر، نفى احساس 
کس زیــر تختت نیســت«، »لوس بازی در نیــار«، »باید  هیچى نیســت«، »قــول میدم هیچ 
که هیچ  کودک این پیام را مى دهد  شجاع باشى«، »بزرگ شدی نباید بترســى«... تنها به 
کس احساســات او رو نمى فهمد و یا او اشــتباه احســاس مى کند، بنابرایــن؛ »اضطراب« به 

ترس اضافه مى شود.

چرا کودکان می ترسند؟
کودکان با سه ترس طبیعى به دنیا مى  آیند:   

کودکان آن را مشاهده  که میتوان در برخى از نوزادان و  * ترس از هر پدیده جدید و تازه، 
کرد.

کودکان و نوزادان مى شود. که باعث وحشت در  *  ترس از صدای بلند 



پا و به دنبال آن  گهانى زیر  از خالى شدن نا ترس   *
بلندی. از  ترس  احتماال 

کوچــک و  انســان بیــن 2 تــا 5 ســالگى تــرس از حیوانــات 
تاریکــى را تجربــه مى کنــد. بیــن 6  تــا 9 ســالگى تــرس از 
حــوادث طبیعــى مثل طوفــان رعــد و بــرق و حتــى باران 
و بــرف را احســاس مى کنــد. بین 9  تــا 12 ســالگى ترس از 
تــا 16  بیــن ســنین 12  را درک مى کنــد.  مــرگ  بیمــاری و 
اهمیــت  نوجــوان  بــرای  مــردم  نظــر  و  قضــاوت  ســالگى 

ویژه ای پیدا مى کند.
کــودکان و نوجوانــان انســانى در مســیر  کلــى  به طــور 
که شــدت و  تکامــل خــود ایــن ترســها را تجربــه مى کنند، 
کــودکان تــا هفت  کــودکان متفاوت اســت.  ضعــف آن در 
بیــن »تخیــل« و  فــرق  و  بســیار تخیالتــى هســتند  ســال 
یــا  کارتــون  دیــدن  بنابرایــن،  نمى داننــد.  را  »واقعیــت« 
کودکان شود.  شنیدن داســتان مى تواند؛ باعث ترس در 
کامپیوتری دلیــل »ترس« و »کابوس« در  گاهى بازی های 

کودکان است.
»جهنــم«،  »خــدا«،  از  کــودک  تهدیــد  یــا  ترســاندن 
دارد.  کــودک  در  بــدی  تاثیــر  غیــره  و  »لولــو«  »پلیــس«، 
کودکان مى ترســند، مى توانند  که بیشــتر از بقیه  کودکانى 

زمینه ارثى »وسواس« یا »اضطراب« را داشته باشند.

با ترس کودکان چه کنیم؟
کــودک شــده را  کــه باعــث تــرس  ابتــدا عامــل یــا عواملــى 
کنیــد. در صــورت لــزوم بــرای شناســایى این  شناســایى 

کمک بگیرید.  عوامل از متخصص روانشناسى 
کــودک اســت. »مى  اقــدام مهــم بعــدی تایید تــرس 
بــر احســاس  ایــن جملــه مهــر تاییــد  دونــم مى ترســى«، 
کودک  کودک را نفى نکنید.  کودک اســت. هرگز احســاس 
را بخاطــر ترســش هرگــز »تحقیــر«، »تنبیــه« و »ســرزنش« 
نکنیم. این شــیوه های نادرســت موجب تشــدید ترس و 

اضطراب مى شوند.
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کودک« اســت. بگذارید در مورد ترسش با  کردن با  یکى از اقدامات درســت، »صحبت 
کنار شــما روبرو شــود؟ بپرسید  کند. از او بخواهید، آیا مى خواهد با ترســش  شــما صحبت 

کمکى مى توانید، انجام دهید؟ چه 
کنید. بــا هم زیر  کــودک اطمینــان دهید، شــما مراقبش هســتید. با هــم در را قفل  به 
گــر از تنهــا خوابیدن  کنید. چــراغ اتــاق خــواب و راهــرو را روشــن بگذاریــد. ا تخــت را چــک 
کودک را به بهانه  کنار تختش بخوابید، بدون آنکه دســتش را بگیریــد.  مى ترســد، مدتى را 

ترس هرگز به رختخواب تان نیاورید. 
که برای  که باید در شــیوه های تربیتــى به آن دقت نمود اینســت  یکى از نــکات مهمى 
کودک آســیب جــدی خواهــد زد. والدین  کار بــه روان  کــودک او را نترســانید، ایــن  تربیــت 
کنند و  که مســتعد حالتهــای »اضطــراب« و »ترس« اســت، باید جســورانه تر عمــل  کودکــى 

کودک را برای تجربه های ارزشمند و جدید تشویق نمایند. 
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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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خطر دود سیگار 
برای کودکان 

پژوهشگر:  فاطمه مهسا کارآموزیان

»دود ناشى از اســتعمال دخانیات حاوی 
که افراد غیرسیگاری به صورت  بیش از 4000 ماده ســمى و بیش از 80 ماده سرطان زا ســت 

غیرداوطلبانه در معرض ابتال به بیماری های ناشى از آن قرار مى دهد.«
 استنشاق غیرداوطلبانه دود ناشى از سیگار، به معنى سیگاری تحمیلى بودن است. 
که در تماس دائــم با این دود  کودکان فرد ســیگاری  ایــن دود، خطرات جدی بویــژه برای 
که بــا افراد ســیگاری زندگى مى کنــد و در معرض دود ســیگار  هســتند؛ در بردارد. شــخصى 
کشیده باشــد و در اصل یک چهارم  که ســاالنه 80 نخ سیگار  قرار مى گیرد، مثل این اســت 

کند. میزان نیکوتین سیگارهای استفاده شده روزانه را وارد بدن خود 
که  کــودکان از زمان بــارداری آغاز مى شــود، یعنــى؛ زمانى      عــوارض دود ســیگار بــرای 
کامل شــکل نگرفتــه اســت. در ایــن دوران اســتعمال هر نخ  دســتگاه تنفــس هنــوز به طور 
ســیگار توســط مادر و یــا اطرافیــان اثــرات جانبــى زیــادی در جنین ایجــاد مى کند. ســیگار 
کشــیدن در طــول حاملگــى باعــث عــوارض زیــادی از جملــه »مــرده  زایــى«، »ســقط خــود 
گهانــى نوزاد« مى شــود.  به خــود«، »مــرگ جنیــن«، »مــرگ در دوران نــوزادی« و »مــرگ نا
کمتر از مادران غیر ســیگاری  اســت.  گرم  وزن نــوزادان مادران ســیگاری حدود 170 تــا 200 
کــه یکــى از  کودکانــى  پیدایــش »برونشــیت« و »عــوارض تنفســى« در ســال اول زندگــى در 
گوش  والدین آنها ســیگار مى کشــد، شــایع تر اســت. میزان بروز »ســرماخوردگى«، »عفونت 
کــه والدیــن ســیگاری دارنــد؛ بیــش از  کودکانــى  میانــى«، »گلــو درد«، »گرفتگــى صــدا« در 
گر مصرف سیگار به همین ترتیب ادامه یابد  که والدین غیرسیگاری دارند. ا کودکانى  است 

کودک در جهان به علت عوارض ناشى از دود سیگار از بین خواهند رفت.  150 میلیون 
کــودکان تا حدود  گرفتــن در معرض دود ســیگار، خطر بیماری های تنفســى را در   قــرار 
50 تــا 100 درصــد افزایش خواهــد داد. ریه های فرد غیرســیگاری در مجاورت فرد ســیگاری 
عملکرد ضعیف  تری نســبت به یک فرد غیرسیگاری ســالم دارد. طبق اعالم مرکز مدیریت  
گیــردار وزارت بهداشــت، بــر اســاس آمــار ســازمان بهداشــت جهانــى؛  بیماری هــای غیــر وا
بیــش از 30 درصــد بیماری های قلبــى و عروقى و یک ســوم بیماری های تنفســى در میان 
که ذکر شــد،  »ســیگاری های تحمیلى« بروز مى کنند. غیر از آثار مزمن ناشــى از دود ســیگار 
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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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آثار حــاد اســتعمال تحمیلى دخانیات شــامل:»تحریک چشــم« )ســوزش، خارش، اشــک 
ریــزش(، »آبریــزش بینــى«، »ســرفه«، »خــس خــس ســینه«، »تهــوع«، »ســردرد«، »تکــرار 
حمالت آلرژی و آســم« و »سرطان« مى باشند. همچنین، بســیاری از سرطان ها در ارتباط 
که مهم ترین آنها »ســرطان ریه«، »سرطان حفره دهان« و  با دود محیطى ســیگار هستند 

»سرطان حنجره« مى باشند.
کــه قبــل و بعــد از تولــد در  کودکانــى  گروهــى از محققــان فرانســوی،     طبــق پژوهــش 
معــرض دود ســیگار قــرار مى گیرنــد بــه انــواع مشــکالت رفتــاری مبتــال مى شــوند. در ایــن 
مطالعــه، داده هــای مربــوط بــه مصــرف دخانیــات قبــل و بعــد از تولــد در خانــواده 5200 
که رابطه مستقیمى بین  گرفت. این مطالعه نشان داد  کودک دانشآموز مورد بررســى قرار 
کودکان، به ویــژه اختالالت هیجانى؛ و در معرض بودن دود ســیگار  اختالالت رفتــاری در 
که هــم در دوره بارداری و هــم در دوره  وجــود دارد. این ارتبــاط وقتى معنادارتر مى شــود 
گونــى درباره  گونا کنــون مطالعات  گیــرد. تا پــس از تولد، فرزنــد در معرض دود ســیگار قرار 
قرارگیری در معرض دود ســیگار به انجام رســیده اســت. دود ســیگار مى تواند ســبب بروز 
کنون پژوهش  گونى شود. با این حال تا گونا »مشکالت تنفسى« و نیز »قلبى« و »عروقى« 
کودکان به انجام نرســیده است.  چندانى در مورد نقش دود محیط در مشــکالت رفتاری 
از طرفــى دیگر پژوهشــگران علــوم پزشــکى مى گویند: بررســى های جدید نشــان مى دهند 
کــودکان والدین  کــودکان افزایش مى دهد.  گوش« را در  که دود ســیگار احتمال »عفونــت 
گــوش مبتــال مى شــوند و در نتیجه مشــکالت شــنوایى  ســیگاری بیشــتر بــه عفونت هــای 
بیشتری نسبت به سایر همساالن خود دارند. این یافته حاصل بازبینى روی 61 مطالعه 
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ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
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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
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 
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شــده  انجــام  گذشــته  در  کــه  اســت 
بــا  ویتزمــن«  »میشــل  دکتــر  اســت. 
بررسى تاثیر ســیگاری بودن والدین 

روی فرزنــدان در مرکز پزشــکى دانشــگاه نیویورک 
کشــیدن والدین خــود چنین درد  کــودکان به دلیــل ســیگار  کــرد: »اینکه  کیــد  تا

شدیدی را تحمل مى کنند، تأسف آور و غم انگیز است.«
که در معرض دود سیگار قرار  کودکان نوپایى  کانادایى مى گویند،  همچنین، محققان 
که در چنین شــرایطى نیستند، تا 10 ســالگى مبتال به  مى گیرند، در مقایســه با همســاالنى 
گانــى« محقق اصلى ایــن مطالعه در »مرکز تحقیقــات مونترال«  چاقى مى شــوند. »لیندا پا
که بطــور متناوب یا پیوســته در معرض دود ســیگار قــرار مى گیرند،  کودکانى  معتقد اســت 
بــه احتمال زیاد بیشــتر از همســاالن خود دچــار چاقى مى شــوند. وی میگوید: »شــاخص 
گرفتن  کودکان اســت.« قرار  توده بــدن در این افراد بیــن 0.48 و 0.81 میزان باالتــر از بقیه 
کودکى بــر عدم تعادل غــدد درون ریــز ]هورمون[ و  در معــرض دود ســیگار در اوائــل دوران 
گذاشته و سیستم های حیاتى  تغییر عملکرد عصبى در این دوره بحرانى رشد، تاثیر منفى 
کودکى را بشــدت تخریب مى نماید. به همین دلیل سیگار  در حال رشــد تا اواســط دوران 
کار« برای  کشــیدن در مکان های عمومى مانند: »کافه ها«، »رســتوران ها« و »محل هــای 
محافظــت از افــراد غیــر ســیگاری از خطرات مرتبــط با دود ســیگار غیــر قانونى اعالم شــده 
کودک شما  که بهای مصرف یک نخ ســیگار برای  ح اســت،  اســت. حال این پرســش مطر

چند است؟

منابع:
http://kidshealth.org
https://www.icanquit.com.au/health/family-and-community-concerns/second-hand-smoke/

smoking-around-children
http://www.nhs.uk/chq/Pages/2289.aspx
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ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
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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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کنید  کودکان محافظت  کنید! از  کشیدن سیگار را متوقف 

کنند.  و اجازه ندهید تا دود سیگار را استنشاق  

  هر ساله صد هزار نفر بطور 

      مستقیم به خاطر مصرف سیگار می میرند.
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10 راهکار  برای خاتمه دادن به گرسنگی 
در جهان

پژوهشگر:  دکتر غالمرضا شریفی 
 

کار خســتگى ناپذیــر  گرســنگى در جهــان چــه هســتند؟ آیــا نیــاز بــه  راه هــای جلوگیــری از 
ســازمان های بین المللى داریم؟  آیا اهداء لباس های قدیمى و اســباب بازی امکان پذیر و 
گونى وجود  گونا مؤثر اســت؟ فعــاالن بســیاری در این زمینه تــالش مى کننــد و نظریه هــای 

کاری انجام دهیم. که ما باید  دارد. اما در این میان یک چیز قطعى است و آن این است 

راهکارها عبارتند از:
ج  کشــورهای فقیر از نظر تولید غــذا به خار کــه برخى از  1-  مــواد غذایــى پایدار، از آنجا 
کشاورزان آموزش ببینند تا بتوانند غذای مورد  که  وابسته هستند، لذا مهم است 

کنند. نیاز خود را تولید 
کشورهای فقیر وام اعتباری  2- پرداخت وام اعتباری،  بســیاری از سازمان ها به مردم 
ع پرداخت مى کننــد تا به ایجاد ثبات و پایــداری در آن مناطق  بــرای صنایع و مزار
گامى است برای مبارزه با فقر! گردد. این  کنند و »توسعه اقتصادی« ایجاد  کمک 

که تمام مناطق جهان به پایداری و ثبات برسد؛  3- اهداء مواد غذایى، بهتر آن است 
گرســنگى در جهان  امــا این اتفــاق یــک روزه صــورت نمى گیــرد. برای رفــع بحــران 

»کمک های مالى« و »اهداء مواد غذایى« تأثیر بسیاری دارد. 
کفایــى خانــواده، در برخــورد بــا فقــر نیــاز اســت تــا بــه بســیاری از  کمــک بــه خــود   -4
کننــد. بــه ایــن  کمــک شــود تــا از مرحلــه وابســتگى عبــور  خانواده هــای ضعیــف 
خانواده هــا ابتــدا مــواد غذایى اهداء مى شــود، اما ســپس بــه آرامى بــرای توانمند 

گرفته مى شود.  ساختن آنها راه حل های خاصى در پیش 
کشــاورزی شــهری، حدود یک چهارم مردم شهر نشین از ســوء تغذیه رنج مى برند   -5
که خانواده های شــهر  و این فشــار بزرگى بر جامعه تحمیل مى کند، لذا مهم اســت 

نشین نیز بر مواد غذایى خود نظارت داشته باشند.
6- دسترســى به آموزش و پرورش، آمــوزش و پرورش صحیح بهترین »ســالح« در برابر 
کشــورهای توسعه نیافته اهمیت دارد.  گرســنگى هستند. این امر به ویژه در  فقر و 
آمــوزش صحیح بــه معنــای ایجــاد فرصت بهتــر و دسترســى بیشــتر بــه »درآمد« و 

»مواد غذایى« است. 
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7- تغییــرات اجتماعى، ایجاد تغییرات اجتماعى 
امری بســیار دشــوار اســت و یک شــبه امکان پذیر نیســتند. بســیاری از مشــکالت 
گرســنگى دامــن مى زننــد. در اینجــا همــه   اجتماعــى از قبیــل: »جنــگ« بــه فقــر و 

کنند. کمک  بایستى به مردم مناطق تحت درگیری 
کودکان در  کمک های خارجى بیشتر متوجه مادران و  8- دخالت دولت، نیاز است تا 

که آنها آسیب پذیرتر هستند.  مناطق فقیر باشد، چرا
گرســنگى  کاهــش فقــر و  کمــک بزرگــى بــه  9- توانمنــد ســازی زنــان، تواناســازی زنــان 

کرد. که یک زن توانمند از خانواده خود حمایت خواهد  مى کند، چرا
اســت،  و »گرســنگى«  »فقــر«  وقتــى جامعــه ای درگیــر  کنتــرل جمعیــت،  آمــوزش   -10
افزایش جمعیت مشــکل را بیشــتر مى کند. بنابراین، آموزش »کنترل جمعیت« به 

خانواده ها در این مناطق اهمیت دارد. 

منبع:
http://borgenproject.org
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بررسی علل تأخیر 
رشد در کودکان 

دکتر فاطمه رجبی پور
فوق تخصص خون و آنکولوژی، متخصص 

کودکان و نوزادان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کودکان  کــه بیماری هــا در  والدین عزیز به خاطر داشــته باشــید 
که عالئم اولیه بیماری را تشخیص  اغلب به ســرعت شــدت مى یابند. بســیار اهمیت دارد 
کنید. مهمتریــن عامل در درمــان بیماری هــای عفونى، یک  دهید و فــورا به آن رســیدگى 
که هیچ درمانى بدون بهبود وضع تغذیه  رژیم غذایى خوب است و در نظر داشته باشــید 

کامل نیست. 

کافــى« و  کــودکان عبارتنــد از: »غــذای نا کــه بدانیــد، دالیــل تأخیــر رشــد در  مهــم اســت 
»عفونت های شدید و مکرر«؛  در همین راستا نکات زیر را به خاطر بسپارید:

کودکان عبارتند از: قد به سن )کوتاه قدی(،  وزن به سن  * شاخص های تن سنجى در 
)کم وزنى(، وزن به قد )الغری(. 

* علل زمینه ای سوء تغذیه، شامل: »غذا«، »بهداشت« و »مراقبت« است. 
کودکان پس از یک سالگى، »وزن نگرفتن« است.   * مهم ترین نشانه های تأخیر رشد در 
تغذیه  سوء  »سابقه  موارد:  به  مى توان  سال  تا 5  کودکان 3  در  تغذیه  سوء  علل  از   *
درمان نشده«، »ابتال به عفونت های شدید« مانند: »سل«، »ماالریا« و »پنومونى« 
کم به مواد غذایى« به دلیل فصلى بودن  و »بیماری های مزمن عفونى«، »دسترسى 
کرد. شاخص وزن به قد و قد به سن،  منابع غذایى و »بحران شدید عاطفى« اشاره 

گروه مناسب تر است. برای تشخیص سوء تغذیه در این 
که منجر  کودک معموال چند بار در سال به »عفونت حاد تنفسى« مبتال مى شود  * هر 
کودکان  کودک مى گردد، یکى از مهمترین دالیل اشکال در رشد  به بى اشتهایى در 

گرسنگى است. همین دوره های 
کودکان مى توان به  کاهش خطر ابتال به عفونت در  * از مراقبت های اولیه بهداشتى در 
ترویج و حمایت از تغذیه انحصاری در 6 ماه اول زندگى، تشویق به ادامه شیردهى در 
کنار شروع تغذیه تکمیلى، آموزش مادران در زمینه تهیه و استفاده از غالت و حبوبات 
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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 
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کسیناسیون،  گسترش پوشش وا کمکى،  و سایر مواد غذایى محلى در تهیه غذای 
آموزش خانواده ها در زمینه »اسهال« و اهمیت درمان مناسب بویژه محلول درمانى 
کارت  کودکان از طریق توزین منظم آنان و تنظیم  کى، پایش وضعیت تغذیه  خورا
رشد، آموزش بهداشت فردی، محیطى و مواد غذایى، تامین آب آشامیدنى سالم، 
آموزش رعایت بهداشت فردی، اجتماعى _ محیطى و مواد غذایى، درمان دارویى 
کنار اقدام های دراز مدت برای انگل زدایى؛ اشاره  کودکان در  عفونت های انگلى در 

کرد.
کم شدن تماس با  پیشگیری از بیماریهای عفونى با دو روش توصیه مى گردد: 1-   *
کردن مقاومت بدن در  »میکروب« و »انگل« از طریق رعایت بهداشت محیط، زیاد 

کسیناسیون(. برابر میکروب از طریق بهبود وضع تغذیه و مصونیت مصنوعى )وا
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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 
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غفلت زدگان
چند روز از طرف خدا به گمراه مهلت داده شد، و او با غافالن؛ بیخبران در راه 
هالکت خویش قدم برمی دارند، و تمام روزها را با گناهکاران سپری می کنند، 

بی آنکه از راهی بروند تا به حق رسند و یا پیشوایی برگزینند که راهنمای آنها 
باشد و تا آن زمان که خداوند کیفر گناهان را می نماید، و آنان را از پرده غفلت 
بیرون می آورد، به استقبال چیزی می روند که به آن پشت کرده بودند )یعنی 

آخرت(، و پشت می کنند بدآنچه روی آورده بودند )یعنی دنیا(؛ پس نه از آنچه 
آرزو می کردند و بدان رسیدند سودی بردند، و نه از آنچه حاجت خویش بدان 
روا کردند، بهره ای به دست آوردند. من، شما و خود را از این گونه غفلت زدگی 

می ترسانم.  
از فرمایشات حضرت علی)ع(، نهج البالغه.
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استقالل کانون 
وکال

خوانندگان عزیز، استاد »سید 
جمال موسوی« وکیل پایه یک 
دادگستری و مشاور حقوقی؛ 

یکی از حقوقدانان برجسته ایران 
می باشند که در این مبحث با شما 
از قواعد حقوقی صحبت خواهند 

کرد.

ار  دادگســتری  وکالی  کانون هــای   
گر تاریخ  دیرپاترین نهادهای مدنى تشــکیل شــده در ایران مدرن هســتند. ا

تأسیس تشــکیالت »عدلیه نوین«  را مقارن آغاز »مدرنیزاسیون« دادرسى توسط رضا شاه 
بدانیــم، ناچاریم ایجاد نهــاد مدرن »وکالــت« را نیز به همــان دوران ملحــق نماییم. البته 
وکالی دادگســتری در عنفــوان فعالیــت حرفــه ای خــود ســازماندهى منســجمى نداشــتند 
کلى تر »عدلیه« و ســپس »وزرات دادگســتری« به شــمار مى آمدند تا  و جزئــى از تشــکیالت 
کانون های وکالی دادگستری  اینکه در زمان دولت مرحوم »دکتر مصدق« الیحه استقالل 
کنــون علیرغم  گردیــده و بــه تصویــب رســید. از آن تاریخ تــا  تقدیــم مجلــس شــورای ملــى 
گردیده  کمابیــش )البته در قالــب قانونى آن( حفــظ  هم فرازها و نشــیب ها، این اســتقالل 
که نه تنها در قوانین  که عمده آن مرهون جد و جهد وکال در حفظ استقاللى است  اســت. 
اساسى قبل و پس از انقالب و نیز در قوانین عادی متعدد و متنوع داخلى، بلکه در اسناد 
تعهد آور بین المللى »تصریحا« و »تلویحا«؛ »مســتقیم« یا »غیر مســتقیم« مورد اشــاره قرار 
که بر محوریــت حق تعیین  گرفته اســت. اما علیرغم آنکــه  در همه نظام هــای دموکراتیک 
گرفتــه اســت؛ ضــرورت  سرنوشــت مــردم و صیانــت از حقــوق بشــری آحــاد ایشــان شــکل 
کلــى آن )یعنى  کانون هــای وکال دادگســتری از دولت بــه مفهوم  اســتقالل وکیل، اســتقالل 
کــه در بر دارنــده همه اجــزاء و ارکان آن اســت( به رعیت شــناخته شــده و  قدرت سیاســى 
کامــال سیســتماتیک در ســطح »ســاختاری«، »هنجــاری« و »رفتــاری« اجرایــى  در قالبــى 
مى شــود؛ این اســتقالل علــى الخصوص پــس از پیــروزی انقالب اســالمى ایران دچار ســوء 
که البته دالیل متعددی در خصوص  تفاهم جدی از ناحیه قدرت سیاسى بوده و هست؛ 

آن مى توان برشمرد. 
کــه به زعــم نگارنده این ســطور قابل اشــاره اســت؛ بدبینى   یکــى از مهم تریــن دالیلى 
کــه در ذات تفکــر انقالبــى نســبت بــه نهادهــای برجــای مانــده از ســاختار  مفرطــى اســت 
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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 
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که از معنای  سیاســى و نظام روابط فرهنگى و اجتماعى رژیم ســابق وجود دارد. همانطور 
کــه هرآنچــه از ســابق برجــای مانــده، متحــول  عبــارت »انقــالب« هویداســت؛ قــرار اســت 
که در نظام سیاســى انقالبــى برآمده از درون نظام سیاســى پیشــین بــه نهادهای  شــود یا 
کلى »انقالبى  گردد. انقالب اســالمى ایران هم از ایــن قاعده  ایدئولوژیک انقالبى اســتحاله 
کانون هــای وکال دادگســتری  گــری« مســتثنى نبــود، لهذا با پیــروزی انقــالب اســالمى عمال 
گردیــده؛ با آنکه بــا تعیین رئیــس انتصابــى از ناحیه دولــت انقالبى  »تعطیــل« یا »تعلیــق« 
که تا ســال 74 بــه طــول انجامید. در  تحت ســیطره قــدرت سیاســى درآمدند. ســیطره ای 
که هر چند به  گردیــد  آن ســال قانون جدیدی پیرامون نحوه اعطــاء پروانه وکالت تصویب 
رکود طوالنــى فعالیت صنفــى وکال پایــان داد؛ اما در عین حــال دربردارنــده خطرات جدی 
کانون های وکالی دادگســتری بود. بر اســاس قانون جدید انتخابات  برای هویت مســتقل 
که بر اســاس قوانین ســابق، صدر تــا ذیل و بدو  کانون های وکال دادگســتری  هیــأت مدیره 
که  تا ختــم آن بر عهده خود وکال دادگســتری بود؛ دچار خدشــه جدی شــد. بدیــن ترتیب 
کانون های وکال دادگســتری به  کاندیداهای عضویت در هیأت های مدیره  تأیید صالحیت 
که از  کارآمــوزان مورد نیاز هر ســال  گردیــده و تعیین تعداد  دادگاه انتظامــى قضات محــول 
کثریت اعضاء  که ا کمیسیونى نهاده شــد  دل امتحانى سراســری بیرون مى آمدند؛ برعهده 
کشــور و به عبــارت بهتر قدرت سیاســى  آن از منصوبیــن و منتســبین بــه دســتگاه قضایى 

بودند. 
کرات نمایندگان مجلس شــورای اســالمى هنــگام بحث و بررســى پیرامون  بررســى مذا
که هم نســبت به  مــواد قانــون موصوف نشــان دهنــده میــزان بدبینى و ســوء ظنى اســت 
گرا و هم نســبت بــه نتایج  وکالــت بــا اقتضائــات مــدرن آن در اجزاء قدرت سیاســى ســنت 
کانون وکالی دادگستری ایجاد  کارکرد مســتقل  که از  متنوع سیاســى، اجتماعى و فرهنگى 
مى شــود؛ وجود داشته اســت. البته، صرفنظر از صحت و ســقم دیدگاه نمایندگان مجلس 
کــه بر ایده لــزوم صیانت از حق دفاع مســتقل آحاد مردم  وقت، اقتضــاء ذات حرفه وکالت 
کیفری ابتناء یافته اســت و بدین ترتیب موجبات ســنجش میزان  در نظام آیین دادرســى 
ج در فصل  پایبندی نظام سیاســى بــه حقوق و آزادی های فــردی و اجتماعى مــردم مندر
ســوم قانــون اساســى، اعالمیــه جهانــى حقوق بشــر، حقــوق مدنــى و آزادی های سیاســى 
که اعمال شایســته  و ســایر اســناد تعهد آور بین المللــى را فراهم مــى آورد، به نحوی اســت 
ایــن حــق را در تعارض با منافــع یا مصالــح نظام های سیاســى تمامت خواه قــرار مى دهد. 
گذر از مرزها و محدوده های قانون  زیرا ساخت قدرت در ذات خود به توســعه اختیارات و 

تمایل دارد و ذات حق دفاع مستقل عادالنه جزئى از آن است.  
کــه پیرامــون نهادهــای  خ دهــد؛ یعنــى بدبینــى و ســوءظنى  ایــن اتفــاق مى بایســت ر
مدنــى مرتبط با »حقوق بشــر« و »آزادی های فردی« وجود دارد و موجب تشــدید شــکاف 
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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 
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گردد  گفتگــو و تعامل متحــول  گردیــده، مى بایســت با  بین قدرت سیاســى و جامــع مدنى 
تا اســتانداردهای دادرســى عادالنه و مقبول بین المللى در نظام دادرســى ایران نیز مجال 
کــه از جمله آن  تحقــق یابــد. البتــه، قدم هــای نیکویــى در ایــن خصــوص برداشــته شــده 
کیفری سابق در قانون آیین دادرسى  »اصالح تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرســى 
کیفری جدید« اســت. بــه موجب تبصره مذکور بازپــرس و یا دادیار اجازه داشــتند به بهانه 
»حفظ اخالق« و »عفت عمومى« و نیز »امنیت اجتماعى« وکیل را نامحرم بیانگارند و وی 
کنند؛ اما بر اساس  ج  که سرنوشــت متهم را رقم مى زد، خار را از فرآیند تحقیقات مقدماتى 
که  گردیده تــا آنجا  اصالحــات اخیــر وکیل بــه جزئى از پروســه تحقیقــات مقدماتــى مبــدل 
ج  فقدان امضاء وی ذیل صورتجلســه تحقیقات آن را از درجه اعتبار حقوقى و قانونى خار

ساخته و در محکمه غیر قابل استناد مى سازد.
گر با  باید خاطر نشــان ســازم هــر چند ایــن تغییرات قابل تأمل و ســتایش اســت، امــا ا
حفظ اســتقالل وکیل نهــاد متولى حق دفاع از قدرت سیاســى مقارن نگــردد به مقصودی 
کیفری جدید داشــته، منتهى نخواهد  ج در آیین دادرســى  که قانونگذار از اصالحات مندر
کــه تنها و  شــد. زیــرا تنهــا وکیــل مســتقل و شــجاع مى تواند حافــظ حقــوق متهمى باشــد 
بى کــس در برابــر عظمــت و اقتــدار قضایــى دادســتان جــز به خــدا و ســپس به وکیــل خود 
که این دغدغه، یعنى؛ تأمین حق دفاع مستقل،  گر قرار اســت  امیدواری ندارد. بنابراین، ا
کم باشند  که وکال بر سرنوشــت خود حا اســتاندارد و مطلوب زمینه تحقق بیابد الزم است 
و خود نســبت بــه اداره صنف خود و چگونگى تمشــیت امــور اداری و اجرایــى و مدیریت و 
برنامه ریــزی نهاد متولى حــق دفاع اقــدام نمایند. یعنى، هــم در قالب مســتقیم آن و هم 
کنون  گردد. بــه عبارت بهتــر، هم ا در ابعاد غیر مســتقیم؛ مى بایســت این اســتقالل حفظ 
گذاری در حال بررســى است، مى بایست محور همه  که الیحه جامع وکالت در نهاد قانون 
کانون های وکالی دادگســتری از  اصالحات قانونى، لزوم حفظ اســتقالل همه جانبه وکال و 
که به صورت غیر مستقیم این استقالل را تهدید  قدرت سیاسى باشد و قوانین دیگری نیز 
کاندیداهای  گیرد. از جمله این قوانین: نحوه بررســى صالحیت  مى کند، مورد اصالح قــرار 
کنــون در اختیار  که هــم ا کانون هــای وکالی دادگســتری اســت  عضویــت در هیأت مدیــره 
»دادگاه انتظامى قضات« است و عملکرد آن هر دو سال به چالشى »خبری«، »سیاسى« و 
کمیت به معنى »اعم« مبدل مى گردد.  کل حا »اجتماعى« برای وکال به معنای »اخــص« و 
کــه در عین حــال از »زبده ترین«  رد صالحیــت 25 نفر از خوشــنام ترین وکالی دادگســتری 
گویای همیــن دغدغه  و »کارآمدتریــن« نیروهــای موجــود در بدنــه جامــع وکالت هســتند؛ 
کارآمد و دارای تجربه  گیری هیأت مدیره مســتقل،  گوئى قدرت سیاســى با شــکل  اســت. 
گیــری آن را تا حد امکان با شــیوه  که زمینه شــکل  مشــکل دارد و بدیــن ترتیب مى خواهد 

کنترل نماید.  اعمال نظارت انتظامى 
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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 
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البته هرچند، بعضا عملکرد بعضى از وکالی دادگستری در مقام ایفاء وظایف حرفه ای 
مناســب نبوده و به شــکلى غیر مدبرانه به تشــدید ســوء تفاهم هــا و تقابل هــای مقطعى و 
گونــه رفتارها را به منزله  کمیت« دامن زده اســت، اما نباید این  متناوب »کانون ها« و »حا
رویــه جاری و غالــب وکال تعبیر نمــود و بعضى حوادث ناخوشــایند و شــیوه های ناصواب را 
کــه، صرفنظــر از خواســت قلبى قدرت سیاســى و  کلیــت جامع وکالــت تعمیــم داد. چرا بــه 
که از جمله مهم ترین اجزاء  گیری حق دفاع، در عصر مدرن، حقوق بشــر  خاستگاه شــکل 
آن »حق دفاع متهــم« و »لزوم تأمین اســتقالل وکیل« و »نهاد متولى حق دفاع« اســت به 
کشور در قبال  استانداردی بدیهى و غیر قابل انکار جهت ســنجش میزان تقیید دولت هر 
گردیده اســت. بنابراین، مى بایســت عمیقا  حقــوق و آزادی های فــردی آحاد مردم مبــدل 
گیرد. نگارنده این ســطور امیدوار اســت با اصــالح قوانین  مورد توجه قدرت سیاســى قــرار 
که البته قبل از آن مى بایست، »مقوم« و »مســبوق« به تغییر زاویه دید و نوع نگاه  موجود 
اجــزاء قدرت سیاســى به نهادهــای مدنى باشــد؛ زمینه »تحقق دادرســى عادالنــه« فراهم 
که جز با تأمین استانداردهای بین المللى حق دفاع مستقل و تمهید حقوق  گردد. آرزویى 

صنفى وکال دادگستری محقق نمى گردد.
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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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چرا  افراد به فرقه ها می پیوندند؟
پژوهشگر: هاجر پسندیده

کــه حول یک  گروه اســت  واژه »فرقــه« صرفــا توصیفــى اســت. ایــن واژه بیان تشــکیل یک 
که مأموریت یا دانــش ویژه ای دارد.  شــخص خاص شــکل مى گیرد. مدعى، اذعان مى کند 
فرقه هــا در تمامــى اندازه ها و حــول هر موضوعــى یافت مى شــوند و از افرادی در هر ســن و 
که به آنها از جانب یک فرقه مراجعه مى شود،  کسانى  ســابقه ای عضوگیری مى کنند. همه 
کــه مى پیوندنــد نیز بــرای همیشــه نمى مانند.  کســانى  بــه آن فرقــه نمى پیوندنــد، و تمام 
که بکار مى گیرند، متفاوت هســتند.  فرقه ها در میــزان »دارایى مالى« و »قدرت سیاســى« 
برخى ده عضــو دارند و برخى دیگر هزاران عضو داشــته و فعالیتهای اقتصادی چند ملیتى 

و سازمان های پیچیده چند میلیارد دالری را اداره مى کنند. 
ســاختار فرقه ها، اساســا خودکامه اســت و »ســرکرده« اهمیــت دارد. فرقه هــا منعکس 
کننده ایده ها، سبک ها، و تفکرات »سرکرده« هستند. »سرکرده« یک فرقه نیاز به راه هایى 
کنترل  کــه دیگران را به پیروی از خــود متقاعد نماید. وی هرگز تمایل نــدارد از قدرت  دارد 
کافى است  که بدست آورده  کنترلى  که مشاهده نمود، میزان  خود دست بکشد. او زمانى 

و مى تواند بر پیروان خود نفوذ داشته باشد، نقش هدایتى را بر عهده مى گیرد. 
گیری زندگى افراد مهارت خاصى دارند و همیشه در نگاه اول قابل  فرقه ها در بدســت 
گرفته  گروه، فریب های زیادی بکار  تشــخیص نیســتند. در مرحله جذب افراد و عضوگیری 
مى شــود. اعضای جدید همگى از اینکه بعد از پیوســتن به فرقه چه در انتظارشان خواهد 
گرفتار فرقه شــدند، محتوای فرقه  که این افــراد  گاه نگاه داشــته مى شــوند. زمانى  بود، نا آ
کرده بودنــد، مى یابند. در عصــر جدید فرقه ها  را بســیار متفاوت از آنچه در ابتدا مشــاهده 
که شــفای تمــام دردهای  تمایــل دارند، »مدینــه فاضله« را به دیگــران ارائه دهند، جایى 
گر شما فقط با ما همراه شوید، همه چیز درست  انسان آنجاست. اغوای آنان این است: "ا
کرد." حال این پرسش  کس از این پس به خوبى و خوشى زندگى خواهد  مى شــود، و همه 

که چرا افراد به فرقه ها مى پیوندند؟ ح است  مطر
که در  گیرند،  در مراحل مختلف از زندگى، افراد مى توانند در وضعیتى آســیب پذیر قرار 
که افراد تنها  طى آن فرد دیگری مى تواند نفوذ بیشتری نسبت به آنها اعمال نماید. زمانى 
گویى«، »فریبــکاری«، »اغوا«  و غمگین هســتند و احســاس نیاز مى کننــد، در برابر »تملــق 
و »وسوســه«، آســیب پذیر مى شــوند. در این زمان، افراد قابل ســوء اســتفاده تر، پیشنهاد 
کنجکاو،  پذیرتر و آماده تر جهت اغوا توسط شــخص حقه باز هستند. فرقه ها از میان افراد 
گیــری مى کننــد و »مدینه فاضلــه« خود را  فاقــد تعلقات، خوش باور، و بشــر دوســت عضو 
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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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نوید مى دهنــد. آنها به خاطر ســاختار و 
ماهیتشــان هرگــز موافــق »آزادی بیــان و 

عمل« نیستند. آنان جسم و روان افراد را 
به بند مى کشند و دارایى هایشان را غارت 

مى کننــد. شــاید یکــى از بهتریــن راه هــای 
نجــات افراد اســتثمار شــده توســط فرقه ها 

و جلوگیری از به دام افتادن دیگران، دادن 
گاهى به آنها باشد.  آ

برخــى فرقه ها به تبلیغ رســانه ای روی 
گول زننده،  مى آورند و با تبلیغات جذاب و 
بــه همــراه روش عضوگیــری فــرد بــه فــرد، 
افــراد را جــذب مى کنند. فرقه هــای بزرگ، 

دســتورالعمل های تعلیمى بــرای مبلغین و 
کجــا و چطور به ســوژه ها مراجعه نمایند.  که  عضوگیرهای خــود دارند و به آنهــا مى آموزند 
گروهها طــى برنامه های مســتمر از اعضاء پــول مى گیرنــد و بنابراین افراد شــاغل با  بعضــى 
درآمد خــوب را هــدف قــرار داده و مثال آنهــا را با فــروش دوره های آموزشــى بــه خود وصل 
که  گرانتــر مى فروشــند. دوره هایى  مى کننــد. آنگاه بــه مــرور برنامه های آموزشــى را به آنهــا 
کشــاندن مردم به داخل فرقه ها اســتفاده مى شوند، شــامل: »چگونه ارتباط برقرار  جهت 
کاهش دهیــد«، »چگونــه دفترتان را  کنیــد«، »چگونه بطــور علمى تنــش را در زندگى تــان 
کنید«، »چگونه یک مربى  کنترل  کنید و یک میلیونر شــوید«، »چگونه زندگى تان را  اداره 
ورزش هــای رزمى شــوید«، »چگونــه برای همیشــه زنــده بمانیــد«، »چگونه به رســتگاری 

کنید«، و غیره....  کامل برسید و جهان را اداره 
گروه صرفا به نفع شــما  کــه انگار  گرفته مى شــوند  کلمات طوری بکار  در ایــن دوره هــا، 
که آنها به دنبال همدم بوده اند و  بوجود آمده اســت.  اعضای سابق فرقه ها افشا مى کنند 
که به  کاری مفید برای خودشان و بشــریت انجام دهند. آنها مى گویند  یا سعى داشــته اند 
که تمام عمر متعلق  که به آن بپیوندند، نبوده اند و عالقه ای نداشــتند  دنبال فرقه معینى 

گرفته اند.  به آنها باشند، بلکه فریب خورده اند و تحت فشار قرار 
گیر اســت. مفهوم  کــه از فرقه باز مى گردند با مفهــوم "دنیای عدالت" در  ذهن افرادی 
کند، هرگز اتفاق بدی  گر فرد قوانین فرقه را اطاعت  که، ا دنیای عدالت به این معنى است 
برایش نخواهد افتاد و قانون شــکنان، مجازات خواهند شــد. این مجازات به صورت »بد 
شانســى آوردن«، »بــالی طبیعــى«، »بیمــاری« و »از دســت دادن چیزهــای مــورد عالقه« 

اتفاق مى افتد. بنابراین، قربانیان فرقه ها بنا به هر اتفاقى خودشان را سرزنش مى کنند.
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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 
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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 
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کــه خودش   وقتــى فردی جــذب فرقه ای مى شــود، قضــاوت جامعــه ایــن خواهد بود 
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گاهــى بخش به جامعــه ارائه شــود و برای پیشــگیری از فریب  بنابرایــن، بایــد برنامه های آ
که چگونه فرقه ها با  کرده و بیان شود  افراد توســط فرقه ها، ابعاد عضوگیری فرقه ها را برمال 
روش های فریبکارانه و غیر اخالقى اعضاء را به ســمت خود جــذب مى کنند و آنها را با القاء 
که فردی عضو فرقه ای مى شــود، ســالها طول  گناه« در فرقه نــگاه مى دارند. زمانى  »حس 
کشــید تا از آن بیــرون بیاید و نیاز طوالنى مــدت، به درمان و مشــاوره برای جبران  خواهد 

که در این دوران متحمل شده است. ضایعاتى دارد 
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 نگاهی به کتاب،
 غلبه بر »کریستال مت«!

یک راهنمای ضروری برای پاک شدن 

که برای غلبه  کتاب هایى اســت  کتاب یکى از معدود  این 
بر اعتیاد »کریســتال مت« یا »شیشه«، برای مخاطب عام 
که یک متخصص  نوشته شده است. دکتر »استیون لى«، 
کامل از  کتاب یک راهنمــای  روانپزشــکى در زمینه ترک اعتیاد »کریســتال« اســت، در ایــن 

کرده است. معرفى این ماده مخدر، اثرات آن و نحوه غلبه بر آن را به زبانى ساده بیان 
کرده و اثرات  او پژوهش هــای علمى و اجتماعى خود  را در این زمینــه به خوبى تعریف 
که  کریســتال را بر افراد بازگو مى کند. دکتر لى بیان مى کند  مخرب جســمى و روحى مصرف 
کمک یک دوســت و یا یک فرد از خانواده نیاز است و به جای  در برخورد با افراد معتاد به 

کرد.  کردن فرد بایستى وی را درک  محکوم 
کریســتال چیســت؟ چگونه  کتاب به ســؤاالت مهمــى از قبیل:  این پژوهشــگر در ایــن 
که  ساخته شــده اســت؟ چگونه بدن را تحت تأثیر قرار مى دهد؟ چگونه شــما در مى یابید 
گر نمى خواهید  کنار بگذارید؟ حتى ا به آن معتاد شده اید؟ چگونه مى توانید مصرف آن را 
کنار بگذارید، چگونه آســیب آن را به حداقل برســانید؟ چرا شــما  کامل  مصرف آن را بطور 

آن را ترک مى کنید، اما دوباره به مصرف آن بر مى گردید؟ پاسخ داده است. 
کثر پرســش های معمول در ارتباط  کتاب به زبانى ســاده به ا    با توجه به اینکه در این 
با اعتیــاد بــه »کریســتال مــت« پاســخ داده شــده اســت و در آن از تجربیات شــخصى افراد 
ک سازی افراد معرفى  گردیده است، لذا به عنوان یک راهنمای ضروری جهت پا استفاده 

و ترجمه آن توصیه مى شود.
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ایران، وطنم! یک لحظه جان من بی تو مباد.
ناهار روز اول عید 
صدیقه انجم شعاع 

 قصه ای بر اساس خاطره ای از دوران دفاع مقدس، 
این داستان به لهجه شیرین کرمانی نوشته شده است.

که در دوران هشت  خانم »صدیقه انجم شــعاع« یکى از هزاران شیر زن دالور ایرانى است، 
ساله جنگ تحمیلى به شــهرهای جنگى رفته تا همســر رزمنده اش را در راه مبارزه و دفاع 
کند، نام این زنان وارسته در تاریخ ایران جاودان  از دین و سرزمینش پشتیبانى و حمایت 

خواهد ماند.
روی زمیــن وســط آشــپزخانه نشســته ام. پیــاز پوســت مى کنــم. مى خواهــم »آبگرمــو« 
کرمانى. روز اول عید اســت. »زهرا« و »طاهره« ســیب زمینى ها را  کنم. یک غــذای  درســت 

کنده اند، دارند خرد مى کنند.   پوست 
زهرا نوعــروس اســت. طاهره هم بچه نــدارد. با داشــتن دو تــا بچه ی دو ســاله و چهار 
کوچــک تــوی یــک واحــد از  ســاله، حکــم خواهــر بزرگتــر را برایشــان دارم. ســه تــا خانــواده 
آپارتمانى ســه طبقــه. با هــم زندگى مى کنیــم. طبقه آخــر. خیلــى صمیمى! بقیــه واحد ها 
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هــم همینطورنــد. خانــواده رزمنده! شــوهرها یــا منطقه هســتند یا تو قــرارگاه. چنــد تایى 
که  شــان دو ســه روز یک بار شــبها مى آیند. بعضى هایشــان هــم هفتگى. همین قــدر هم 
که ماه به ماه هم پیدایشــان  مى دیدیمشــان غنیمت اســت. باالخره از شــهرمان بهتر بود 

نمى شد.
گاز. زهرا مى گوید:  بلند مى شــوم، یک قاشــق روغن مى ریزم روی پیازها و مى گذارم سر 
»َعِوِض ســبزی پلو با ماهى، روز اول عیــد باید آبگرمو بخوریم. طاهــره جواب مى دهد: »نه 
کــه مى خوردیم.  کرمــون ســبزی پلو با ماهــى مى خــوردی! _ »هــا بله  اینکــه حالُو هر ســال 
عیــون بودن.«،  مى خنــدم. صدای جلز و ولز پیازها بلند شــده.  خونــواده ما از همو قدیم اَ
بوَیش پیچیده توی آشپزخانه. نمک، ترخون و شنبلیه خشک هم اضافه مى کنم. »زهرا« 

گوجه را از یخچال بیرون مى آورد.  شیشه رب 
_ »رب زیاد بریز توشون. آبگرمو باید خوش رنگ باشه! «

طاهره سیب زمینى ها را مى شوید. 
عیون، ایجُو منطقه جنگیه، اســراف نمى با بکنیم. «، دو تا قاشق رب مى ریزم   »دختِر اَ
و بهــم مى زنم. مى گویــم: »طوری نى. ِامرو عیــده نمى خوا صرفه جویى بکنیــم. راس میگه 

»زهرا«، آبگرمو باید خوش رنگ باشه! «
چ آب مى ریزم تــو قابلمه. آبش  که مى زنم، خوشــش مى آید. دو تا پــار »زهرا« از حرفــى 
باید زیاد باشــد. آخر جمعیت مان زیاد اســت. با بچه ها شــانزده هفده نفر مى شویم. برای 
گرفتــه ام. »آبگرمــو« پیشــنهاد خودشــان بود.  ناهــار ظهــر همــه اهــل ســاختمان را وعــده 
در قابلمــه را مى گــذارم تا جوش بیاید. ســیب زمینى ها را آخر ســر اضافه مى کنــم. »زهرا« آه 

مى کشد و مى گوید: 
 »االن همــه رفتن ســر مزار بابــا بزرگى. بعــد میرن خونــه دایى مــراد. ننجونــى تو خونه 
گــر ِبدوِنــن ظهر تــو خونه دایــى مراد چــه خبر میشــه. همه هســتن.  اونــا زندگــى مى کنــه. ا
ننجونم هیفده ُت ِنِوه داره.«، معلوم هست دلتنگ خانواده اش شده است. همه دلتنگ 
گوش  کــه حرفهای »زهــرا« را  کــه روز اول عید اســت. همانطور  هســتیم. به خصوص حاال 
مى کنم، راه مى افتم به سمت اتاق تا سری به بچه ها بزنم. بى سر و صدایى شان مشکوک 
مى زنــد. »زهرا« و »طاهــره« هم دنبالــم راه مى افتند. زهرا مى دود، پســر دو ســاله ام را بغل 
ک مى کند. همه  مى زند و محکم مى بوســد. بچه جیغش در مى آید و جای بوســه زهرا را پا

مى خندیم. 
از پشــت پنجــره بیــرون را نــگاه مى کنم. خیابــان خلوت اســت. از پنج شــش ماشــینى 
گل  که رد مى شــوند ســه تایشــان نظامــى هســتند. توی زمیــن خالى روبــروی ســاختمان، 
گل های »بنفشه«، »رز«، »سنبل« و »گلهای  کرده اســت.  گلدان پهن  گل و  فروشى بساط 

آپارتمانى«. فکری به ذهنم مى رسد. 



نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب ـ  شماره  4 ـ ا سفندماه 94 40

_ »زهرا خانم ! طاهره خانم ! بیاِین ای روز اول عیدی برا خودمون جشن بگیریم.«
گفت: راس میگى به خدا! مثاًل ِامرو روِز عیده. نه دیدی نه بازدیدی. نه ســری  »زهرا« 

نه صدایى!«
که الاقل سرگرم بشیم... « طاهره ادامه مى دهد: نه ِتلویزیونى 

_ »خیِل ُخب آیه یأس َمخوِنن. االن یه سفره قشنگ پهن مى کنیم، ِوِسِط ای اتاق. به 
خانما همسایه هم مى گیم هر چى خوردنى دارن َورداَرن بیاَرن. عکَسم مى گیریم.«

دختر چهار ساله ام مى پرد هوا. 
_ »هورا !«

گل آبى قشــنگ مى آورد و وســط  »زهــرا« فرزی مــى دود و از اتاق خودشــان یک ســفره 
اتاق پهن مى کند.

ِزش اســتفاده ِنکردم.«، در یک چشــم به زدنى  _ » ای ســفره رو ِجهاِزمــه. هنو یه بــاَرم اَ
گیالس«، »شــیرینى نان پنجره ای«،  کى های رنگارنگ. »کمپوت  سفره پر مى شــود از خورا
»کماچ ســهن«، »تخمه آفتابگردان« و »پسته«. بچه ها دور تا دور سفره مى نشینند. بدون 
کى ها ناخنــک مى زنند. »زهــرا« از همه عکــس مى گیرد. تکى و دســته  اجــازه به همــه خورا
که لباســهای  کــه بپوشــیم. ایــن را »طاهــره« مى گویــد. در حالى  جمعــى. لباس نــو نداریم 

پسرم را عوض مى کنم جوابش را مى دهم. 
که شــوهرای مــا مى گیــَرن، ِمگــر مى تونیم لبــاس نو بخریــم. ماهى  _ »بــا ای حقوقایــى 
دو هــزار تومن تو شــهر غریــب.«، تا برای عکــس انداختن نوبت بــه من و بچه هایم برســد، 
به آشــپزخانه مى روم و بــه ناهار ظهر ســر مى زنم. ســیب زمینى ها را داخــل قابلمه در حال 
کم مى کنم و با یک ســینى اســتکان پر از چــای  برمى  گاز را  جوش آبگرمــو مى ریزم. شــعله 

گردم.
که  کى بود  _ »چه بوی آبگرمویى خونه ِر َورُدشــته! یاد ماِدرامون افتادیــم.« نفهمیدم 
این حرف را زد، اما همه تأیید مى کنند.  به همه چای تعارف مى کنم و مى نشــینم. یکى از 

ُگشِنه ایم.« کى ناهار مى خوریم،  بچه ها مى پرسد: 
_ »اول نمــاز، بعــد ناهار«. ایــن را »طاهــره« مى گوید و با انگشــت اشــاره رادیو را نشــان 

مى دهد. 
کن تا وقت نماز اذون بگه.«، صدای رادیو با شلوغى بچه ها  _ حالُو بدو رادیو ِرا روشــن 
کردن ســفره  قاطى مى شــود. نیم ســاعتى زمان تا وقت نمــاز باقى ســت. خانمها به جمع 

که در آن دیگر از خوردنى ها اثر و آثاری نیست. مى پردازند 
کت ِبِشن. «  _ »آژیر خطر، بّچا یه َدِقه سا

که از همه شــلوغ تر  مــادر فرهاد بــه رادیو نزدیک تر اســت. ایــن را مى گوید و بچــه اش را 
که هم  گوش مى کنند: »شــنوندگان عزیز توجه فرمایید. عالمتى  است، صدا مى کند. همه 
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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  کنون مى شــنوید، اعالم خطر یا وضعیت قرمز مى باشــد و معنى و مفهوم آن این است  ا
حمله ی هوایى صورت مى گیرد. به پناهگاه بروید... « 

که شــوهرش روحانى  کمالى«  اعالم وضعیــت قرمز برایمان عادی شــده اســت. »خانم 
کجویــه؟ »زهرا« با  که به اهواز آمد، مى پرســد: ِپناهگاه  اســت و 48 ســاعت بیشــتر نیســت 
انگشــت، ســقف باالی ســرمان را نشــان مى دهد: »پشــِت بوم!« و بلند مى شــود و مى دود 
طــرف راه پله هــا. بقیــه خانمها هــم تنــدی چــادر و مقنعــه مى پوشــند و مى رونــد بیرون. 
بچه ها هم به دنبالشــان. چایى ها نخورده مى مانند وســط اتاق! پشــت بام رفتن و دیدن 
کمالى« مردد است، بیاید  هواپیماهای عراقى توی آسمان شهر، شده تفریح مان. »خانم 

یا نیاید. دستش را مى گیرم و مى کشم سمت پله ها.
کاری بــه خونه هــای مــردم ِنــداَرن. تأسیســات نفتــى دور و ِبــِر شــهِر  _ »ِنتــرس، عراقیــا 

میزَنن.« 
کمالى« باورش نمى شــود. بــا این حال همراه مــن راه مى افتد طرف  بنــده خدا »خانم 
پشــت بام. پشــت بــام خانه ها غوغا اســت. همــه آمده اند بــاال. مردها دســتها را ســایه بان 
کرده بودند و خط پرواز هواپیماها را تعقیب مى کردند. ضد هوایى ها یک  چشــم هایشــان 
گلوله مى زدند. انگار عراقى ها آمده بودند خوشگذرانى، توی آسمان »اهواز« جوالن  نفس 
کار مى کرد، آتش  که چشم  مى دادند و روی مناطق اطراف شهر بمب مى ریختند. تا هر جا 
کردن.  کردند، بدو بــدو  که به هــوا بلند مى شــد. بچه ها روی پشــت بام شــروع  و دود بــود 
که از حمله هوایى نترسند. عین خیالشان نبود. »طاهره« مى گوید: »ِبَرم  گرفته بودند  یاد 
کســى جوابش را نمى دهد. همه حواســها به آســمان  چایى بیارم، تو ای هوا مى َچســِبه! « 
که از این سو به آن سوی آسمان شهر  کف دست دیده مى شوند  است. هواپیماها قد یک 

مى پرند. 
که   کردن. درست باالی سر ما. همانطور  کم  یکهو یک هواپیما شروع مى کند به ارتفاع 
کرد. داشــتم مى شــمردم.  کت رها  پاییــن مى آمد، بزرگ و بزرگ تر مى شــد. همزمان ده تا را
کت ها به سرعت به ما نزدیک مى شدند. انگار هدفشان ساختمان ما بود. ترس مى افتد  را
بــه جانــم. داد مى زنم: »بریــم پاییــن، االن موشــکا مى خوره بــه ســاختمون ما. « مــردم از 
کنم بمب  گرفته اســت، مى گوید: »فکــر  پشــت بام ها ی دیگر رفته انــد. »زهرا« شــوخى اش 
ُورَدن مى خوان بریــزن رو مردم.« هیچکس نمى خندد. خطر جدی اســت. بچه ها را 

ُ
زیاد ا

بغــل مى زنیم و مى دویم طرف راه پله ها. در دل اشــهدم را مى خوانــم. هنوز به طبقه دوم 
که ســاختمان به شــدت مى لرزد. مثل زلزله! انفجاری مهیب، همان نزدیکى  نرســیده ایم 
هــا؛ پاهایم پیش نمى رود. ســر جایم مى نشــینم. لب پله. خانم ها هم ایســتاده و نشســته 
مى مانند. بچه هایم را ســفت در آغوش مى فشــارم. صدای تاپ تاپ قلبشان را مى شنوم. 
خــودم هــم همینجور شــده ام. شــروع مى کنم بــه خوانــدن دعــا. مثل بقیــه! یکــى دو تا از 
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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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گریه. انگار تازه فهمیده بودند، چى شــده! خدا به ما لطف داشــت. خطر  بچه هــا زدند زیر 
گوشــمان رد شــده بود. »طاهره« مى گوید: »ُبَلن ِشــن بریم زیر راه پله هــا، اُوجُو َامن  از بیخ 

ِتِره.« 
کســى نشنید. نای بلند شدن ندارم. ایستاده ها هم سر جایشان مى نشینند. بد  انگار 
جوری احســاس تنهایى مى کنیم. چشــمها این را نشــان مى دهد. نگاهها آغشته به ترس 
گوشم خورد. همه  گذشت یا بیشتر، حالیم نشد. صدای زنگ خانه به  است.  یک ساعت 
شــنیدند. »طاهره« مى گوید: »به ِنظرم از خونه مــا بود،  َم مى َرم ِجواب میــَدم.  و از پله ها 

گردد. مى پرسم: »کى بود ؟« باال مى رود. زود برمى 
کتا  گفت را کیه.!  _ »یــه آغایى از قرارگاه اومده بود، ببینه ما ســاِلمیم یا نه، ولــى نگفت 
خــوردن دو تــا خیابــون پایین تــر. ترمینال مســافربری. جلــو راه آهــن. «، »زهــرا« مى گوید: 
»ِدِگه ِهچى، رفت ؟ ِفکر ِنکرد شــاید ما فقط زبونامون ساِلم باشه، ولى پا ُنُدشته باشیم.«، 
کم بر جمع، حــرف زهرا همــه را به خنده مى اندازد. شــادی  در میان ســکوت و آرامــش حا

گردد. یاد ناهار میوفتم. بوی »آبگرمو« همه ساختمان را برداشته است. دوباره برمى 
کرمانى ها به اشکنه مى گویند: »آبگرمو«



زندگی آنقدر طوالنی نیست که هر 
روز بتوان مهربان بودن را به فردا 

انداخت...
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اهّمیت سالم کردن
کـــردن در فـرهـنـگ اسـالمـــى از نشانه های  سـالم 
تواضع شــمرده شــده اســت. ســالم دهنــده خود 
بــراى  را در سـطـــح هـمـکـــیشان خــود مى بینــد، 
کاذب و دروغین نمى سازد  خویشتن، شخصّیت 
گـردن بـاالتـــر از دیگـران نـمـى  و خود را یک ســـر و 
بـینـــد، بـــه آســانى با آنان انس مى گیرد، بــا صفا و 
کنــد و بدین وســیله  صمیمیــت آنهــا را دیدارمــى 
به تکبــر و خودبزرگ بینــى دچار نمى شــود. امام 
صادق )ع( مى فرماید: »از نشــانه های تواضع این 
کردى، به او سالم  که مالقات  کس را  که هر  است 

کنى.« 
بوجــود  جامعــه  در  را  صمیمیــت  ســالم، 
کســى  مــى آورد. از این رو بیشــترین پاداش، از آِن 
کند، زیرا ســالم  که ابتــدا بــه دیگرى ســالم  اســت 
کرده و بذر محّبت  ارتباط دوستانه و پرمهر ایجاد 
را در جامعه مى کارد. امام حسین )ع( مى فرماید: 
که شصت و  کـــردن، هـفـــتاد حسنه دارد  »ســـالم 
ُنه تا براى ســالم کننده و یکى براى پاســخ دهنده 

آن است. »
الهــى  رحمــت  بــه  ســـالم کننده  بنابرایــن، 
نزدیک تــر و از عنایــت بیشــترى برخــوردار اســت. 
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گفتــار نیکــو، از عوامــل آمــرزش  رســول خــدا )ص( مى فرماینــد: »اداى ســالم و 
گناهان اســت. »امام صادق )ع ( نیز مى فرماید: »شروع کننده سالم، به خدا و 

رسولش نزدیکتر است.« 
بـر اسـاس تـعـــالیم اسـالمـــى، مسلمانان مـوظـفـنـــد تا در دیدارهای  خود، 
کمترین ابراز  کـــردن؛  کـــلى، سـالم  کـنـنـــد. بـطـور  گفتن؛ سـالم  قـبـــل از سـخـــن 
که هر مســلمان، مى تواند نسبت بـــه دیگـــران انـجـــام  احترام و محّبتى اســت 
که از  کســى اســت  دهـــد. رســول خــدا )ص ( مى فرماینــد: »بخیل ترین مردم، 

کند.«  کردن؛ خوددارى  سالم 
 برگرفته از کتاب: آداب معاشرت، 
نویسندگان: سید محمد مقدس نیا و محمد مهدی محمدی.
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سیری در تاریخ
نوشتاری از زنده یاد دکتر حسین فاطمی

پاریس، 27 سپتامبر 1947
برگرفته از نامه هفتگی مرد امروز، بتاریخ؛ 

11 مهرماه 1336 

 

ک شش سال جنگ اخیر هنوز  گرسنه و محروم از زندگى از ضربت هولنا در حالیکه اروپای 
که محصول دفاع فاتحین دومین  کمر راست نکرده است، حوادث و پیشامدهای سیاسى 

جنگ جهانى است؛ هر روز او را به مخاطره تازه تری تهدید مى کند.
که دو صف قوی و دو  گر دنیا رسما به یک جنگ سوم وارد نیست، از این جهت است  ا
که در برابر یکدیگر بایســتند. در اروپا »یونان«  کامال حاضر و آماده نشــده اند؛  کارزار  حریف 
کند. مشکل »فلسطین«، زد  که هر دقیقه آتش جنگ ســوم را روشن  بهترین بهانه ایست 
و خوردهای داخلى »هندوســتان«، مسئله »هندوچین«، و »نفت ایران« از مسائلى است 
کره و جلسات »شــورای امنیت« و »انجمن ملل متفق« حل شدنى نیست. امروز  که با مذا
خ« و »ســفید« ناچار باید  که میــان دو قدرت »ســر کوچک و ناچیز شــده اســت  دنیــا آنقدر 

کرد.  یکى را انتخاب 
گوشه  که در تمام دقایق شــبانه روز در چهار  کارخانه ها و مؤسســات و تشــکیالتى  این 
کــه مقدمــات آن از »حمالت  جهــان اســلحه مى ســازند، بــرای مقصــود و منظــوری اســت 

مطبوعات« و از »پرخاش های زبانى« و »قطع روابط سیاسى« آغاز مى شود.
کشــور ما و بسرنوشــت »نفــت« مــا بى اعتنا نیســت، زمامــداران ما  سیاســت جهــان به 
سرگرم فروختن »جواز اجناس« و »مقامات« و »مناصب دولتى« هستند، حال آنکه اساس 
که  هســتى و وجود و ملیت و بقای ما در خطر است. از این همه مقاالت و یادداشت هایى 
که حتى یکى از آنها  جرائد مهم دنیا نســبت به قضایای ایران مى نویسند، من تردید ندارم 
ج از آن چهار دیوار  که در خــار را مغزهای پوســیده سیاســى ایران نمى خوانند و نمى دانند 

نیز اعمال و رفتار آنان انعکاس و اثر دارد.
که بــا وضعیت  کار ســاده و پیــش پــا افتاده نیســت. شــک نیســت  جریــان ایــران یــک 

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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موجود بــا نارضایتى افکار عمومى، تجدید اصول با »قداره بنــدی« و »قلدر بازی« و با »بى 
گرفته  کى قرار  اعتنایى مجلــس و دولت فعلى«؛ ملت ایــران در لب پرتگاه مخــوف و خطرنا

که هر دقیقه به سقوط و فنا تهدید مى شود. 

گرامی باد!  به مناسبت 29 اسفند )روز ملی شدن صنعت نفت(، یاد این شهید و همه شهیدان راه وطن 
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سبک های نقاشی
عصر جدید )پیش درآمد(

کارشناس هنری: مژگان برکوک رام
اثر هنری از بانو مژگان برکوک رام

کنــده از تضادهــا و تنوع،  کــه آ  »عصــر جدیــد« دورانــى اســت 
در غرب آغاز مى شــود و ســپس ســایر جوامع را در بر مى گیرد. 
عموما، عصــر جدید را به عنــوان نتیجه چند انقــالب بنیادی 
انقــالب  ایــن انقالبهــا،  کــه نخســتین و مهم تریــن  مى داننــد 

صنعتى است.  
در نیمــه قرن هجدهم آثــار انقالب صنعتى در انگلســتان 
کشــور فرانســه به وقوع پیوســت.  آغاز شــد و در پایان قرن در 
که زندگى مردم سراسر  پیامدهای این دو انقالب بزرگ بودند 
کــرد و اروپــا نــه تنهــا تاریخــى  جهــان را دســتخوش دگرگونــى 
پرتحرک از قرن ســیزدهم تا هجدهم داشت بلکه پشتوانه ای 
از دســتاوردهای »فلســفى«، »علمــى« و »هنــری« داشــت و 

بدین شکل وارد دوران نوین شد. 
کمى به عقــب برگردیم متوجه ایــن تغییرات خواهیم  گر  ا
شــد. در قرن هجدهم، پس از جنگهای طوالنى بین شاهان 
کشــمکش های شــدید بین قدرت های استعمارگر،  اروپایى و 
کنون اروپا چهره سیاسى تازه ای به خود مى گرفت. این قرن  ا
شــاهد طلوع قدرت دریایــى بریتانیا بود و فرانســه در برابر آن 

کرد.  عقب نشینى 
که از چنــدی پیش درهای     در شــرق اروپا روســیه تزاری 
گشــوده بود، خــود را آمــاده مى کرد. ســرزمین اصلى  تمدن را 
کلیســا از دولت  پاپ هــا، یعنــى؛ ایتالیــا چند پــاره شــده بــود. 
اطاعــت مى کــرد و قــدرت چندانــى نداشــت. امــا در اســپانیا 
کامل حکومــت مى کردند  کلیســا، هــر دو با اســتبداد  دولت و 
و ســیر تحــول در انگلســتان و فرانســه از همــه جا تندتــر بود. 
اینک درباریان و اشــراف برای داشــتن جایگاه خود پافشاری 
دســت  بــه  را  حکومــت  »بورژوراســى«  ســرانجام  مى کردنــد. 
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گرفــت. در این زمان اندیشــمندان و فیلســوفانى چــون »دکارت«، »نیوتن«، »اســپینوزا« و 
که زمان  »بیکن« بوجود آمدند. فلســفه آنان »روشــنگری« نام داشــت. آنان معتقد بودند 

که انسان از طبیعت مستقل است.  کنند و بدانند  که مردم بیشتر فکر  آن رسیده است 
فیلسوفان مختلف نظرات مختلف داشتند. برخى مخالف شاه و حکومت استبدادی 
کلیســا! آنان دیدگاههای مختلفــى را به وجود آوردنــد. یکى از آنان  بودنــد و برخى مخالف 
که معتقد بود عواطف و غرائز انســانى و احساســات بشــر باعث به وجود  ک روســو« بود  »ژا
کنــش او مى شــود، پــس عقــل انســان نمى توانــد راهگشــای مطلــق باشــد و علــم  آمــدن وا

گره از تمامى مسائل انسان بگشاید.  نمى تواند 
که »ولتر« جوهر تمدن مى شمرد، منکر مى شود  گرایى هر آنچه را     »روسو« با طبیعت 
و مورد حمله قرار مى دهد. او با این نگرش تأثیر بسیار عمیقى بر تفکر زمانه اش مى گذارد. 

گرایــان« و »رومانتیک ها«  گریزی روســو« بــر »کالســیک  گرایــى ولتر« و »خــرد     »خــرد 
تأثیر مى گــذارد و هر دو را بــه نوعى بیانگــر روح زمانه خویــش مى دانند. روح رومانتیســم با 
رهایى از »سنت های مذهبى« و »اجتماعى« سازگارتر است. به همین علت تا اواسط قرن 
گسترش یافت. غروب آن با »واقعیت  نوزدهم بر »ادبیات«، »هنر« و »فلســفه« اثر داشت و 
گردید و شــروع  گرایــى« مقارن شــد. و بدین شــکل هنر »مــدرن« و »نــو« در عصری نــو آغاز 
گیری تکنیک های نو و  آن با ســبک »رومانتیســم« بود. در شــماره بعد به چگونگى شــکل 

سبک های نو خواهیم پرداخت. 
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فواید دارویی بهار نارنج را بهتر بشناسیم!
که،  گل ســفید و معطری مى دهند   در فصل بهار درختان نارنج، به شــکوفه مى نشــینند و 
گویند. برای مصرف دارویى بهار نارنج، آن را به حالت غنچه ناشکفته،  به آن »بهار نارنج« 
گردیــد، از درخت مى چینند و به ســرعت  که ذرات شــبنم خشــک  هنــگام صبح پس از آن 
گل درخــت نارنج، »اختالالت عصبــى«، »تپش قلب«،  در تاریکى خشــک مى کننــد. برگ و 
ع« و »انواع بى خوابى« را تسکین مى دهد. هضم غذا را آسان مى سازد.  »هیســتری«، »صر
که بــه عرق »بهــار نارنج« معروف اســت. خاصیت  از شــکوفه درخت نارنج عرقــى مى گیرند 
که اعصــاب را آرامش مى بخشــد و برای معالجه ســر درد مفید و مؤثر اســت.  آن این اســت 
»بهــار نارنج« به عنوان آرام بخش عمل مى کند و ســردردها، به ویژه ســردردهاى میگرنى و 

دل دردها را آرام مى سازد. 
که، جزء هیدروکربنهای معطر هستند، در اسانس بهار نارنج  کســیژنى  مونوترپن های ا
وجود دارند. ترکیباتــى نظیر: »آلکان هــا«، »آلدهیدها« و »ترکیبات الکلى« در اســانس بهار 

نارنج دیده مى شود.
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نحوه مصرف
گل بهار نارنج را  کافى است، 10گرم از  کردن چای بهار نارنج،  * جوشانده: برای درست 
کرده و  همراه  در دو لیوان آب  جوش به مدت  20 دقیقه بجوشانید. سپس آن را صاف 
کنید. با خوردن این چای، خواب خوش و  با یک قاشق سوپ  خوری عسل میل 

آرامى خواهید داشت.
کی: مربای بهار نارنج »مقوی معده« و »ضد تشنج « است. * مصرف خورا

کرده بهار نارنج را، به عنوان داروی ضد تشنج برای درمان بیماریهای  * دم کرده: دم 
کرده برای رفع سکسکه هم مفید  کنید. این دم  عصبى مانند: »هیستری« استفاده 

است.
برگرفته از کتاب داروخانه گیاهی، تألیف فاطمه مهسا کارآموزیان
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شگفتی های ایران

چابهار )1(
سیده انسیه سعادت

که  که ســرک مى کشیم، شــگفتى هایى به چشــم مى خورد  کجا  گوشــه ایران، هر  گوشــه  در 
کسانى هم  که حتى  گیرا هستند  بســیار جذاب و چشم نواز اســت. این زییای ها آن چنان 
کسانى  کمتری به ســیاحت دارند، را نیز ترغیب به دیدن مى کنند، چه برســد به  که تمایل 
گرفتــه تا جنوب، از شــرق تا غــرب از طبیعت  کــه جویای این زیبایى ها هســتند. از شــمال 
که انســان را با خــود به همراه  گرفتــه تا آثار باســتانى، همه و همه برای خود شــکوهى دارد 

مى برد. 
گرفته تا استان ها، دریاچه ها، غارها، آبشــارها و تمام آثار باستانى برای خود  از شــهر ها 
کــه حتــى خوانــدن آنها هــم اغلب انســانها را بــه وجد مــى آورد.  جاذبه هــای ویــژه ای دارد 
که بیشــترین ســطح شــرق ایران را پوشانده  به طور مثال، اســتان سیســتان و بلوچســتان 
که با شــنیدن نام این استان به  که شــاید تنها آثاریســت  اســت و عالوه بر »شــهر ســوخته« 
کــه مروری بــر آنها خالــى از لطف نیســت.  خاطرمــان مى رســد، دارای مناطــق دیدنیســت 
کــه  اســتان سیســتان و بلوچســتان اســتان بزرگیســت و از باالتریــن قســمت ایــن اســتان 
کیلومتر  شهرســتان »زابل« اســت تا پایین ترین شهرســتان ایــن اســتان، »چابهــار«، 846 

گى های این استان آب و هوای  متفاوت آن است.  کرد. یکى از ویژ فاصله را باید طى 
کــه دارای آب  که در این اســتان واقع شــده اســت،  »زابــل« یکــى از شهرســتان هایســت 
کــه »چابهــار« یکــى دیگر از  کــم آب مى باشــد، این در حالیســت  گرم بــوده و بســیار  و هــوای 
شهرســتان های ایــن اســتان به خاطــر مجــاورت با دریــا در تمــام فصــول، هوایــى معتدل و 
مرطوب دارد. همین تفاوتها مى تواند یکى از جاذبه های این اســتان باشد و به زیبایى های 
کم نظیــری را خلــق نماید. این اســتان شهرســتان های  ایــن اســتان بیفزایــد و  جاذبه های 

کوه باندوم
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»ســرباز«،  »زابــل«،   بــه  مى تــوان  کــه  دارد  زیــادی 
»ایرانشــهر«، »ســراوان«، »چابهار«، »نیگ شــهر«، »زاهــدان« و »خاش« 
گر بخواهیم به تک تک این شهرستان ها سرکى بکشیم، دست خالى بر  کرد. ا اشاره 
کدام از این شهرســتان ها برای خود زیبایى های منحصر به فردی دارند،  نمى گردیم. هر 
که یک نوشــته جــای اندکى را به خــود اختصاص  که قابــل تعمق و دیدن اســت؛ امــا از آنجا 
مى دهد، در این فرصت به ذکر یکى از شهرستان های جنوبى این استان بسنده مى کنیم و 

در نوشته های آتى سری به بقیه شهرستان ها و جاذبه هایش خواهیم زد. 
 »چابهار« مجاور دریای عمان و اقیانوس هند واقع شده است و دارای مناطق دیدنى 
کنون درباره آن نشنیده باشــید، پس بهتر  که شــاید تا  طبیعى و باســتانى بســیاری اســت 

است سری بزنیم به »چابهار«، تنها بندر و اسکله اقیانوسى ایران!
گفته ای جنوبى ترین شهرســتان استان  گفتیم »چابهار« پایین ترین و به  که  همانطور 
»سیســتان و بلوچســتان« اســت. این شــهر به خاطر مجــاورت بــا اقیانوس هنــد و دریای 
گرفتن درمســیر بادهای موسمى شــبه قاره  عمــان، نزدیکى بــه مدار رأس الســرطان و قــرار 
کل ســال  هند و جبهه های اســتوایى، هر چهار فصلش دارای هوایى معتدل بهاریســت و 

رطوبت آن زیاد تغییر نمى کند و تقریبا  تا  60 تا 70 درجه مى رسد.
کرانه های ژرف  این شهرستان عالوه بر صخره های رسوبى، اسکله های بارگیری دیدنى، 
که  و طلــوع و غــروب زیبــای خورشــید، دارای جاذبه های منحصر بــه فرد دیگری هم اســت 
کوه »بدبوم« یا »کوه مریخى«  گران قابل توجه مى باشد.  گردشگران بخصوص طبیعت  برای 
کیلومتری شرق » چابهار«  کوه از  35  یکى از مناطق دیدنى این شهرستان است. این رشته 
کــوه آنقدر جذاب  کیلومتر به ســمت شــرق امتداد مى یابد. این رشــته  آغاز مى شــود و دهها 
کوه است و به معنى  که دیدن آن خالى از لطف نیســت. »بدبوم« نام دیگر این رشته  اســت 
کوه هــای مریخى  که به دلیل فرســایش به این شــکل درآمده و شــبیه به  زمین هایى اســت 
کمتر یافت مى شــود و یکــى از جاذبه هــای این  کــوه در جهــان  که ایــن نوع  شــده اند. بــا آن 
کثر مردم از آن بى اطالع  کمتر شنیده مى شــود و ا شهرســتان به حســاب مى آید، در مورد آن 
کوهها در برنامه سفر به این شهرستان، جهت  که عکاسى از این  هستند. به خاطر بسپاریم 

کنندگان توصیه مى شود. کوه به بازدید  ثبت زیبایى های این رشته 

 »موج  فشــان های« چابهار را باید یک پدیده منحصر به فرد دیگر در این اســتان به شــمار 
آورد. این پدیده بوســیله بادهای موســمى شــکل مى گیرند. وقتى بادهای موسمى شروع 
به وزیدن مى کننــد و آب دریا بــه صخره ها برخورد مى کنــد، امواج تا 30 متر بــاال مى روند و 

موج افشان های چابهار

تپه های گل افشان
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این پدیده زیبا را به وجود مى آورند. در بیشتر ماههای سال موج فشان ها دیده مى شوند 
اما در فصل تابســتان، این پدیده بیشــتر از همیشه قابل دیدن اســت. بلندی این موج ها 
که مشــاهده آن از نزدیک، بى یقین هیچ وقت از  و رنگ دریا شــکوهى غیر قابل وصف دارد 

خاطر بیننده نخواهد رفت.

که یکى از آنها هنوز  گل فشان« نیز از دیدنى های این استان است. این ســه تپه  »ســه تپه 
کشور دیگر دیده شده است.  هم فعال است، به ندرت دیده شده و مشابه آن تنها در سه 
بــرای دیــدن آن باید بــه منطقــه »کهیر« ســری بزنیــم، چون این ســه تپــه در ایــن منطقه 
که غیر فعال شــده اند، اما یکــى از آنها هنوز  گرفته انــد. دو تا از این تپه ها مدتى اســت  قرار 
کستری فوران  گل های سرد و خا که از دهانه آن  کوه آتشفشانى اســت  فعال اســت و مانند 
گل فشان از 10 تا 20 متر تخمین زده شده اند و به خاطر شکل  مى کند. ارتفاع این تپه های 

و فعالیت خاص آنها، چابهار دیدنى تر شده است.
این مطلب ادامه دارد...

منابع
* www.radanbooking.com
* www.tishineh.com 
* golestsn.net
* nima67.tebyan.net

 ویکى پدیا، دانشنامه آزاد *
گردش در طبیعت ایران *  
کا ایران *  آ
 زیوار *
 تاالب *
 تبیان *
 عصر هامون *
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 حکایت حاج سید مهدی قوام
 و کمک به زن روسپی

ج مى شــود.  رواق خــار از  بــه ســینه   »ســید«، دســت 
مى شــوند.  روشــن  دســته  دســته  مســجد  چراغ  هــای 
الحمــدهلل، ده شــب مجلــس بــا آبــروداری برگــزار شــد. 
کــه از پله هــای منبر پاییــن مى  آید،  »آقا ســید مهدی« 
کم از میان  کم  »حاج شمس الدین«  بانى مجلس هم 

که ســالم مى کننــد راه باز  جمعیــت راه بــاز مى کند تــا بهش برســد. جمعیت هــم همینطور 
مى کنند تا دم در مسجد. 

کتش، »آقا ســید«! ناقابل، اجرتون با  وقت خداحافظى، حاجى دســت مى کنــد جیب 
کت را بدون اینکه حساب  صاحب اصلى محفل. دست شــما درد نکند، بزرگوار! »سید« پا
که دخل را ســپرده بود دســت دیگری! »آقا  کند، مى گــذارد پر قبایش. مدت هــا بود  کتــاب 
سید«! حاج مرشد شــما رو تا دم در منزل همراهى مى کنن. »حاج مرشد«، پیرمرد 50، 60 

ساله، لبخندزنان نزدیک مى شود. التماس دعای »حاج شمس« و راهى راه.
زن، خیلــى جوان نبود. اما هنوز ســن میانســالى  اش هم نرســیده بــود. مضطرب، این 
لــه زار، جوراب شــلواری توری،  طــرف آن طرف را نــگاه مى  کرد. زیر تیر چــراغ برق خیابان ال
گرفته بــود. دوره و زمونه  ای  گیس های پریشــان... رنگ دیگری بــه خود  رنــگ تند لب ها، 

که معترضش بشوند. حاج مرشد! جانم آقا سید؟ آنجا را مى  بینى؟ آن خانم... نبود 
که انگار تازه حواســش جمع آن طرف خیابان شده بود، زود سرش را انداخت  حاجى 
پایین: »اســتغفراهلل ربى و اتوب  الیه«... »سید« انگار فکرش جای دیگری است: »حاجى، 
که درســت نشــنیده باشــد، تند به »ســید  کن بیاید اینجا.« حاج مرشــد انگار  برو صدایش 

مهدی« نگاه مى کند:  
»حــاج آقا، یعنــى قباحت نــداره؟! من پیرمرد و شــمای ســید اوالد پیغمبــر! این وقت 
کار دارند؟ سبحان اهلل...»سید« مکثى  شب، یکى ببیند نمى گوید اینها با این فاحشه چه 
کنیــد. به ما نمى خورد مشــتری باشــیم؟! حاج  کنیــد و ایشــون رو صدا  مى کنــد. بزرگواری 
کــراه راضى مى شــود. این بار، او مضطــرب این طرف و آن طــرف را نگاه  مرشــد، باالخره با ا
کمــى خودش را  که انگار تازه حواســش جمع آنها شــده،  مى  کند و ســمت زن مــى  رود. زن 
کان  کما که نمى  خورد مشــتری باشــند! حاج مرشــد،  جمــع و جــور مى کند. به قیافه شــان 

زیرلب استغفراهلل مى  گوید. 
کاری دارنــد. زن، با تردیــد، راه  - خانــم! برویــد آنجــا، پیــش آن »آقــا ســید«. باهاتــان 
چیــزی  زن  زن!  آن  مشــایعت  از  مى ترســد  مى ایســتد.  همانجــا  مرشــد،  حــاج  مى  افتــد. 
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گر مشتری باشد، خودش... کرده. مشتری ا نمى گوید. سکوت 
کمى  که چــه بشــود؟ شــاید زن،  کنــار خیابــان  دختــرم! ایــن وقت شــب، ایســتاده اید 
که قدری هوای  کلماتش قدری هوای درد دل دارد، همچون چشم هایش  فهمیده باشد، 
کــت را بیرون  باران؛ حاج آقــا! به خدا مجبورم، احتیاج دارم...ســید؛ ولى مشــتری بود! پا
مى  آورد و ســمت زن مى  گیرد: »این، مال صاحب اصلى محفل اســت، من هم نشمرده  ام. 
کنار خیابان نایست!« سید به حاجى  که تمام نشده،  مال امام حسین)ع( است، تا وقتى 

ملحق مى شود و دور... انگار باران چشم های زن، تمامى ندارد.
چند سال بعد...نمى  دانم چند سال...  حرم صاحب اصلى محفل!

ج مى شــود. زیر لب همینجور ســالم مى  دهد و دور  سید، دســت به ســینه از رواق خار
گره مى خــورد و زنى به شــدت  کــه مى رســد، نگاهش به نــگاه مــرد  مى شــود. بــه در صحن 
که انــگار مدت مدیــدی اســت »ســید« را مى  پاییده،  کنارش ایســتاده. مــرد  کــه  محجوب 
کــه دورتــر  کنــد. مــرد  نزدیــک مى  آیــد و عــرض ادبــى: زن بنــده مى خواهــد ســالمى عــرض 
که »ســید« صدایش را  کمى نقــاب از صورتش بــر مى گیرد  مى  ایســتد، زن نزدیک مى  آیــد و 
لــه زار اســت و همــان بغــض: آقا ســید! من  بهتــر بشــنود. صــدا، همان صــدای خیابــان ال
کردید؟ همان  کــه یک بار، برای همیشــه دکان مــرا تعطیــل  را نشــناختید؟ یادتــان مى آید 
کــت... آقا ســید! مــن دیگــر...  خــوب شــده ام! این بــار، نوبــت باران چشــمان »ســید«  پا

است...

کرم نخواهد ماند«        که جز نکویی اهل  »بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر              
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ک  کوچــک اتاقــى حکمفرمــا بــود. در آن تنهایــى، زنى هراســنا هــراس تنهایــى در فضــای 
کرده بود. خاطــرات نه چندان  گذر تلخ زمــان وجود نحیفــش را پژمرده  اشــک مى ریخت. 
ک خاطرات، اشــک هایش را به  دور به پیکرش چنگ مى زدند. در آن لحظه، هجوم دردنا
ک هجمه ها تاب و توانش را ربوده بود. او با  کرد. سنگینى دردنا ک تبدیل  ضجه ای دردنا

کف داده ام!  خود تکرار مى کرد: ای زندگى اندکى آرامتر، من توان از 
کــه ای بــه ظاهــر دوســتان قبــل از آنکــه دشــنه  او بــا صدایــى لــرزان فریــاد مــى زد 

کنید! هان!  کمى دنیــا را از دید من نــگاه  نامهربانى تــان را بر پیکره ام فــرود آورید، 
که من رفتم، راه  کفش هایم از آن شما، آیا دوســت دارید با آنها از همان مسیری 

کنید؟  رفتن را تجربه 
گونه اش سرازیر شد! با دستانى تهى و  در آن تاریکى مرواریدهای اشــک از 
کــه لحظه لحظه خاطرات  کســى  کینه، مرد زندگیش را صدا مى زد. با  غ از  فار
گفــت:  کــرده بــود! در آن خلــوت او بــه مــرد زندگــى اش  جوانیــش را ســپری 
کنــون تنهایــى و تحمــل بى مهــری حق من اســت؟ او بــا لبخند دوســت  آیــا ا
کــرده و برایش دعا میکرد.  گریه فرزندش را صدا  داشــتنى یک مادر در خالل 
صدای بیرحم زمان همراه با تاریکى شــب او را با خود به اعماق دلتنگى برد. 
کردید مــرا نخوانده،  که ادعــا  زن از تــه دل فریاد زد، با شــما هســتم! با شــما 

گاه و بیگاه سیل  که  کردید. با شــما  که مرا قضاوت  مى شناســید. با شــما 
که همانگونه  دشنام و تهمت خود را بر پیکر من روا داشتید. با شما 

کشتید. من همان  کبود مى کردید، روحم را  که جسم مرا ســیاه و 
گل هستم! رایحه 

من یــک زنم! من آفریده شــده ام تا محبت را با دســتانى 
کنم! من همان سنگ صبوری هستم  عاشق به دنیا هدیه 
که دلــم از دریاســت! مــن از دنیای پریــا آمده ام تا دســتان 
شــکوفه را به باغ محبت پیوند زنم! مــن تجلى هنر زیبای 
خلقتم! مــن به زمیــن آمده ام تا دوســت داشــته باشــم و 

دوستم بدارند!
ف.میم.کاف
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ترانه 
هوشنگ ابتهاج )ه. الف. سایه( 

به بهانه 6 اسفند ماه؛ زاد روز این شاعر بزرگ
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تا تو با منى زمانه با من است
کام جاودانه با من است بخت و 

تو بهار دلکشى و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با من است

یاد دلنشینت ای امید جان
کجا روم روانه با من است هر 

گر توراست ناز نوشخند صبح ا
گریه ی شبانه با من است شور 

گرچه نیست برگ عیش و جام و چنگ ا
رقص و مستى و ترانه با من است
گفت گفتمش مراد من به خنده 

البه از تو و بهانه با من است
گفتمش من آن سمند سرکشم
که تازیانه با من است خنده زد 

گرفته دامن نیاز کسش  هر 
ناز چشمش این میانه با من است

خواب نازت ای پری ز سر پرید
که شب فسانه با من است شب خوشت 
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رخ پنهان 
مى گویند مى خواهد بــرود. مى گویند مى خواهــد همه چیز را 
گم شود. مى گویند مى خواهد  بگذارد و در غبار غم بار غروب 
از زیــر بار تعهد رها شــود، اما مگر مى شــود، مگــر مى تواند. او 
انســان اســت و متعهــد. نمى توانــد بگــذارد و بگــذرد. شــاید 
کرده بــود، مى رفت، اما حــال باید  گــر فردا را ســرابى تداعــى  ا
که  کند. همین جا و بر ســر قراری  بمانــد، باید بخواند و بــاور 
گذاشــته اســت، میماند. بگــذار بگوینــد او همچــون درختى 
کوه مقاومتــر بود. بگذار  بود، ناچار مانــد، اما نمیداننــد او از 
بگویند پای رفتنش مى لنگید، اما نمى دانند او لنگ نیست. 
لى لى میکند تا خســتگى یک پایش بــه در رود. او متعهد به 

ماندن، خواستن و ساختن است. 
محمد علیزاده ثانی


