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

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

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

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

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

»نه آنها که هستند گمره ز راست«

نخستین نشریه تخصصی
حقوق بشر و جرائم سازمان یافته در ایران

سرآغاز گفتار نام خداست
که رحمتگر و مهربان خلق راست

همانا که اینک بدادیم ما
به تو کوثری پاک ای مصطفی

تو هم پس به شکرانه می خوان نماز
برای خدایت بکن ذبح باز

همانا همان کس که عیبت بخواند
خودش نسل مقطوع و ابتر بماند

ترجمه شعری قرآن کریم از استاد »امید مجد«، 
سوره کوثر. 
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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
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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 

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.



سخن سردبیر
فاطمه مهسا کارآموزیان

کــه خبــر از حضــور تو  حــس شــیرینی در درونــم غوغــا می کنــد، حســی 
خواهد داشــت. حضوری به زیبایی یــک رؤیا، رؤیایــی مهربان در دل 
کردم. تو  که تو را احســاس  تاریک و ســرد دنیا و چه زیبا بود لحظه ای 
که چه خاموش در دل تاریکــی به پرده های تنهایی  کردم  را احســاس 
ک قدم به آن ســوی  که چه بی با کــردم  چنگ می زنی. تو را احســاس 
گریه  کــه هــق هــق  کــردم، لحظــه ای  تاریکــی می نهــی. تــو را احســاس 
کردم، احساســی  هایــم، قلبــت را به طپش وا داشــت. تــو را احســاس 
کردم، احساســی  که مرا از تنگنای تنهایی رها ســاخت. تو را احســاس 
کردم،  که در وجودم خبر از رســتن شــکوفه ای داشــت. تو را احســاس 

احساسی لبریز از عطر آغوش! 

که من با تو زیبا شدم، با تو بخشیدم، با تو عاشق شدم. بدان 
و براستی عشق همانا، مادر شدن است.

که به فرشته های زمینی  پرودگارا، مادر شــدن زیبا ترین هدیه ای بود 
ک  کــه امانت های تــو را در دامــان پا ات ارزانی داشــتی، فرشــته هایی 
ک ترین عشق در  که پا خود با شــیره جانشــان پرورش می دهند. آنان 
قلبشان و امن ترین مکان دنیا، آغوش با محبت شان است. مادرانی 
که مظهر زیبایی و محبت اند، همان ها  که بهشــت زیر پایشــان است. 
کــه مــا را الیــق رحمــت و عشــق خــود  کریم  خــدای مهربــان، تــو را شــا
دانســتی و الگویــی چونــان فاطمــه زهــرا )س( بــه مــا عطــا فرمــودی. 
خــدای بزرگ، مادران این مــرز و بوم را در پناه مهر خــود حفظ بفرما و 
که دیگر در میان ما نیستند، در جوار رحمت خود نگه دار.  مادرانی را 

که  کیهانــی )تولــد 1324-وفــات 1385 (، مادری عاشــق  بــه یــاد خانــم صدیقــه 
معلمی دلسوز بود. یادت همیشه با من است، مادر!
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مادر
فریدون مشیری

تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سرداشتن

در بهشت آرزو ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها  و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب
گیتی را منور داشتن روی 

شامگه چون ماه رؤیا آفرین
ک اختر داشتن ناز بر افال

ع سبز فلک چون صبا در مزر
کبوتر داشتن بال در بال 

حشمت و جاه سلیمانی یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن
که ما را خوش تر است برتو ارزانی 
لذت یک لحظه “مادر” داشتن !

گروه فرهنگی آبتاب، والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر را به تمام مادران 
کار و مهربان ایران زمین بویژه به ساحت مقدس مادران و همسران شهداء؛  فدا

تبریک و تهنیت عرض می کند. 
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 حضرت فاطمه زهرا )س( 
در کالم مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی(
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کرم )ص(  کوثر مــژده  آن را به پیامبــر ا کــه خداوند متعال در ســوره  مبارکه   کثیرى  ایــن خیر 
که تأویــل آن، فاطمه  زهرا )س( اســت - درحقیقت  ک الکوثر« -  داد و فرمــود: »اّنا اعطینــا
کــه روزبــه روز از سرچشــمه  دیــن نبــوى، بر همــه بشــریت و بر  مجمــع همــه  خیراتی اســت 
کنند، اما  کردنــد آن را پوشــیده بدارنــد و انــکار  همــه  خالیق فرو مــی  ریزد. خیلی ها ســعی 
کره الکافرون«.  ما بایــد خودمان را به این مرکز نور نزدیک  نتوانســتند؛ »والَلّ متّم نوره و لو 
کنیم؛ و نزدیک شــدن به مرکز نور، الزمه و خاصیتش، نورانی شــدن اســت. باید با عمل، و 
که همان محبت و همان والیت و همان ایمان،  نه با محبت خالی، نورانی بشــویم؛ عملی 
آن را به ما امالء می کند و از ما می خواهد. با این عمل، باید جزو این خاندان و وابســته  به 

این خاندان بشویم )1(. 
کــه مثــل این مــادران شــهداى مــا، مــادر دو  بدانیــد امــروز در هیــچ جــاى دنیــا زنانــی 
شهید، مادر ســه شهید، مادر چهار شــهید باشند، نیســتند. در جامعه  ما، مادرانی  با این 
گاهانه  تر ایســتادند، در این میدان بســیارند. این  که از پدرهــا بهتر و قویتر و آ خصوصیات 
ک و مطّهر و نورانی  فاطمه  زهرا سالم الل  همان تربیت اســالمی اســت؛ این همان دامان پا
علیهاســت. شــما دختــراِن فاطمــه هســتید؛ فرزنــدان فاطمــه  زهــرا هســتید؛ دنبالــه  روان 

فاطمه  زهرا )س( هستید )2(.

منبع:
بیانات مقام معظم رهبری در سالروز میالد حضرت زهرا سالم الل علیها 1370/5/1

کثیری از بانوان 1379/6/30 گروه  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
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»جنگ نرم« با پشتوانه »قدرت نرم« انجام می گیرد. بنابراین، تمامی 
ابزارهای حامل قدرت نرم را باید به عنوان ابزارهای جنگ نرم مورد 

توجه و شناســایی قرار داد. این ابزارها انتقــال دهنده پیام هایی با 
اهداف خاص هســتند. مــا در عصر ارتباطات با تنــوع ابزاری برای 

انتقال پیام از یک نقطه به نقطه دیگر هستیم. رسانه ها  شامل: 
»رادیــو«، »تلویزیــون« و »مطبوعات«؛ عرصه های هنر شــامل: 
»ســینما«، »تئاتر«، »نقاشــی«، »گرافیک« و »موسیقی«، انواع 

»ســازمان های مردم نهاد« و »شــبکه های انســانی« می توانند 
گیرنــد. با  بــه عنــوان ابزار جنــگ نرم مورد ســوء اســتفاده قــرار 

توجه بــه اینکــه در »جنگ نــرم« از ابزار مختلفی اســتفاده 
نیــز  نســبت  بــه همــان  کــه  گفــت  می شــود، می تــوان 

گروه های مختلفی مورد هدف قرار می گیرند.
همــه افــراد جامعــه می تواننــد مــورد هــدف راه 

گیرند و البتــه این موضوع  انــدازان »جنگ نرم« قــرار 
که بانی جنگ نرم آن را دنبال  بستگی به هدفی دارد 

گروه های  کــه  گفت  کلــی می تــوان  می کنــد. در حالــت 
مــورد هــدف در »جنــگ نــرم« عبارتنــد از: »رهبــران«، 

»نخبــگان« و »توده های مــردم«. »نخبــگان« نیروهای 
میانی را تشکیل می دهند و می توانند به عنوان تصمیم 

ح باشــند. »نخبــگان« جامعه  گیــران یک حکومــت مطر
مدنــی مانند: »رهبــران احزاب« با آشــفتگی ذهنی خود، 

می تواننــد ترس را بــه ذهن مــردم انتقال دهند؛ وحشــت 

 چه افراد و تشکل هایی 
هدف جنگ نرم هستند؟
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»در جنگ روانی و آنچه که امروز به او 
جنگ نرم گفته می شود در دنیا، 

دشمن به سراغ سنگرهای معنوی 
می آید که آنها را منهدم کند.«

کنند و روحیه ملت را درهم بشــکنند. در بعضی موارد برای رسیدن به اهداف مورد  ایجاد 
گروه یا  گروه ها  و اشــخاص خــاص و تأثیرگذار را مــورد هدف قرار می دهنــد و از آن  نظر خود 
فرد برای رســیدن به اهــداف خود اســتفاده می کنند. 
بــا توجــه بــه اینکــه در جنــگ نــرم از »ابزارهای 
رسانه ای«، »فرهنگی« و »علمی« استفاده 
طبقــات  بــرای  آن  پوشــش  می شــود، 

مختلف بیشتر و متفاوت تر است. 



امــروزه  زمــان جنــگ جهانــی دوم،  از  مــارس 2016-   21  
کمک هــای بشردوســتانه وجــود دارد.  بیشــترین نیاز بــه 
»اتیوپــی«،  در  خشکســالی  »یمــن«،  و  »ســوریه«  بحــران 
زندگــی  بیــداد می کنــد؛ بطوریکــه  و خشــونت در »چــاد« 
125 میلیــون نفــر در سراســر جهــان توســط فاجعه جنگ 
بــه  شــدید  نیــاز  آنــان  و  اســت   شــده  ویــران  درگیــری  و 
کمک های بشردوستانه و حمایت جهانی دارند. تا زمانی 
که رهبران سیاســی تمایل بــه جلوگیری و پایــان دادن به 
گرفتار  بحران نشــان ندهند، میلیون ها  کــودک، زن و مرد 
کشــورها و اعضای شــورای  بحران خواهنــد ماند. رهبران 
امنیت ســازمان ملل باید با دلسوزی و شــجاعت تصمیم 
کنند. آنــان باید برای جلوگیــری از درگیری  قاطعــی اتخاذ 
کردن راه حل برای اتمام جنــگ از تمام اهرم های  و پیــدا 
موجــود اســتفاده نمایند. نیاز اســت تــا آنــان اختالفات را 
گیر  کنــار بگذارنــد تا بتواننــد در راســتای ایجاد صلحــی فرا

گام بردارند. 
که یک مهندس اســت، اطــراف خانه      »ابومحمــد« 
کارکنان ســازمان ملل نشــان  خــود را در صنعــا، یمن؛ بــه 
کــه چگونه همــه چیــز نابود شــده اســت. وقتی  می دهــد 
کــه ضــروری تریــن نیاز شــما چیســت؟ او  از او می پرســند 
گــر امنیــت برقرار شــود، مابقــی مهم  می گویــد: "امنیــت. ا
گرســنه  کنیــد، فرزندتــان در مقابــل شــما  نیســت. تصــور 
دهیــد.  انجــام  او  بــرای  کاری  نمی توانیــد  شــما  و  اســت 
او وحشــت زده اســت، امــا شــما قــادر بــه حفاظــت از او 
کمــک دارند. آنان  نیســتید. مردم یمن به شــدت نیاز به 
نیاز بــه حمایــت جهانی دارنــد و جامعــه بین المللــی باید 

جلوی این درگیری ها  را بگیرد." 

منبع:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53503#.

VvPsW0cabIU

از وقوع درگیری 
پیشگیری کنید 
و به جنگ خاتمه 

دهید!



که  کــودک عراقی اســت  کــودک یکــی از هزاران  این 
بــه  گرمــی  لبــاس  هیــچ  بــدون   ،2014 زمســتان  در 
کرد تا خود  کردســتان فرار  ارتفاعات باال در شــمال 

را به نهادهای بشردوست برساند.

OCHA/Iason Athanasiadis :عکس از 
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سالی وحشتناک در یمن، اکثر مردم جنگ زده یمن نیاز به کمک های 
بشردوستانه دارند!

OCHA/ Charlotte Cans :پایتخت یمن، صنعا؛ جوالی 2015؛ عکس از

که طی یک سال جنگ در یمن، ده ها  هزار  گفت  22 مارس 2016- یک مقام سازمان ملل 
کل  کشــته و یا زخمی شــدند. یک نفــر از ده نفــر آواره شــدند و نزدیک به  نفــر از مردم یمن 

کمک فوری دارند. جمعیت یمن نیاز به 
گولدریــک«، مســئول هماهنگــی خدمــات بشردوســتانه در »یمــن« به  »جیمــی مــک 
که در طی آن  ک برای مردم یمن بــود  گفت: "این یک ســال وحشــتنا خبرنــگاران در »ژنو« 
کوبنده با حمــالت هوایی، بمباران و خشــونت بودنــد. در حال حاضر  مــردم درگیر جنگــی 

کشور بیداد می کند." فقر در  این 
کردن بنادر و فرودگاهها، و محاصره آنان؛  گفت: "گلوله باران  گولدریــک«      آقای »مک 
کنند  کارکنان پزشــکی نتوانند به بیماران و مصدومان امداد رسانی  موجب شــده اســت تا 

گردد." و از طرف دیگر 90 درصد مواد غذایی مورد نیاز نیز بایستی از طریق واردات تأمین 
کنون جنگ این  کشــور قبل از جنگ ســطح باالیی از فقر وجود داشت و هم ا    در این 
کــه وضعیت به حالتی شــکننده  گفت  کرده اســت و می توان  وضعیت را به شــدت تشــدید 

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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کشته  گذشته  درآمده است. طبق آمار سازمان بهداشــت جهانی حدود 6400 نفر در سال 
که نیمی از آنهــا نظامــی بوده اند و حــدود 30000 نفر نیــز زخمی شــده اند. در این  شــده اند 
گشــته اند. عالوه بــر این، حدود 20 میلیــون نفر )80% جمعیت  میان 2.5 میلیون نفر آواره 
کمک ها  دارند. حــدود 14 میلیون نفــر نیاز جدی به مــواد غذایی، آب  یمــن( نیاز به انــواع 
گرفته  گرچه تمرکــز بر روی بحران ســوریه قرار  آشــامیدنی و آب مصرفی دارنــد. وی افزود: "ا

است، اما یمن نباید فراموش شود."

منبع:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53519#.VvPsK0cabIU
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زنان سرپرست خانواده
 تحقیقات نشان می دهند که احتمال اینکه مادران سرپرست خانواده 
در فقر زندگی کنند، بیش از پدران است.
پژوهشگر: فاطمه مهسا کارآموزیان

که زنان سرپرست خانواده به طور  نتایج مطالعات در دانشــگاه »ایلینویز« نشان می دهند 
کمتری نســبت به پدران دارند. حقوق پدران به ازای هر فرزند افزایش  قابل توجهی درآمد 

که این شرایط برای مادران وجود ندارد.  می یابد و یا ثابت می ماند، در حالی 
کــه متغیرهایی مانند:  درآمــد مادران حدود دو ســوم درآمد پدران اســت، حتی زمانی 
کاری«، »تحصیــالت«، و »ســرمایه اجتماعــی« شــکاف  »اشــتغال«، »تعــداد ســاعت های 
کرامر«، اســتادیار دانشــگاه در رشــته »مطالعات  کاهش نمی دهــد. »کارن  درآمدی را زیــاد 
کنند، بیش از پدران است  خانواده« می گوید: "احتمال اینکه مادران بیشــتر در فقر زندگی 

گذشت زمان قابل جبران نیست."  و این امر با 
کودکان با یــک والد زندگی  کــه در ســال 2012 در ایاالت متحــده %28  او اشــاره می کند 
که در این میان 4.24 میلیون مادر زیر خط فقر در مقایسه با 404000 پدر بودند.  می کردند 

کار تمام وقت مادر است. که باعث نجات خانواده از فقر می شود،  تنها عاملی 
کافی برای حمایــت فرزندان  که 38% مــادران درآمــد نا مطالعات قبلی نشــان مــی داد 
که  شان داشــتند و پدران تنها در پرداخت 28% از این هزینه ها  شریک هستند. وی افزود 
کند، بیش از مادر اســت. در این  در صــورت وقوع طــالق احتمال اینکه پــدر ازدواج مجدد 

کودک خواهد بود.  شرایط عالوه بر استرس مالی، اضطراب تنهایی نیز متوجه مادر و 
کــردن ندارد و  کار  که مــادر چند فرزنــد وقت برای      هنــوز دیدگاه جامعه بر این اســت 
بنابراین موقعیت های خوب شــغلی به آنان داده نمی شود. ما نیاز داریم تا زنان را تشویق 
گذران ما با قانون محکم از زنان سرپرست  به آموختن حرفه بکنیم و نیاز است تا سیاست 
کننــد. افزایــش حداقل دســتمزد به ســطح نیازهــای زندگی یکــی از این  خانــواده حمایت 
کارگر در  که می تــوان برای مــادران  موارد اســت. ارائه مزایا و پــاداش از موارد دیگری اســت 
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گرفت. فراهم نمودن محلی امن برای  نظر 
زندگــی با حداقل هزینه، دسترســی به اســتفاده از وســائل نقلیه عمومــی، حمایت غذایی 
که توصیه  کــودکان و پشــتیبانی از آنــان و مراقبت های بهداشــتی موارد دیگری هســتند  از 

می شوند. 
کافــی داد و همچنین به آنــان آموزش های الزم جهت  بایســتی به این مادران فرصت 
کننــد. چنانچه این زنــان حمایت  توانمند ســازی شــان داده شــود تــا بتوانند بر فقــر غلبه 
که برای خــود و جامعه مفید  شــوند، می توانند فرزندان موفقــی را تربیت نمایند. افــرادی 
کودکانــی بــا اعتمــاد بــه نفس بــاال و بــا شایســتگی یــک شــهروند خوب،  باشــند. پــرورش 

که این مادران به جامعه می دهند.  هدیه ای باورنکردنی است 

منبع:
http://phys.org/news/2015-08-mothers-poverty-fathers.html
http://www.parenting.com/gallery/help-single-mothers
http://aces.illinois.edu/news/single-mothers-much-more-likely-live-poverty-single-fathers-
study-finds
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»کودکان شما به حضور شما 
بیش از هدایای شما نیاز 

دارند.«
جس جکسون
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 امنیت بین المللی و 
تجارت غیرقانونی مواد مخدر 

پژوهشگر:  مرتضی رجائی خراسانی

به رغــم چندیــن دهه جنــگ با مــواد مخــدر،  تجــارت جهانی مــواد مخــدر به عنــوان یک 
گسترده فناوری  که با توجه به ســطح  ح اســت،  مشــکل مهم برای امنیت بین المللی مطر
کنتــرل بین المللی مــواد مخدر در  اطالعــات و ارتباطــات؛ همچنــان ادامــه دارد. سیســتم 
کاهــش ابعــاد بازارهای مــواد مخــدر بی تاثیــر اســت. پیدایــش داروهــای جدیــد و راههای 
جدید بــرای قاچاق مــواد مخدر ســبب بی ثباتی در سراســر جهان شــده اســت. تحقیقات 
که »سیاســت های فعلــی مواد مخــدر« در جهان بــا توجه به  انجام شــده نشــان می دهند 
کردن آســیب بیشــتری به  که در این زمینه اجرا می شــوند، ســبب وارد  کیفری  قانون های 

فرد و جامعه شده اند.
بر اســاس برآوردهــای دفتر جــرم و مواد مخدر ســازمان ملــل متحــد )UNODC(، بازار 
که بزرگترین بازار  مواد مخدر در جهان ساالنه  320 میلیارد دالر سود آوری دارد، به نحوی 
تجــارت دنیا پس از »نفــت« و »اســلحه«؛ متعلق به »مــواد مخدر« اســت. هرچند، صحت 

این رقم مانند هر تخمینی بر روی فعالیتهای مواد مخدر زیر سؤال است. 
کار پر سود  کسب و  گسترده ای به عنوان یک  »تجارت بین المللی مواد مخدر« به طور 
گروه  کارتل مکزیکی »ســینالوآ« در  که، سردسته  به رســمیت شناخته شده اســت. بطوری 
گرفته است. »تجارت بین المللی مواد  میلیاردرهای جهان در لیست مجله »فوربس« قرار 
مخدر« ســالیانه باعــث مرگ و میر تعداد زیادی در سراســر جهان می شــود. در ســال 2011، 
کرد. این رقم  UNODC تعداد مرگ و میر مربوط به مواد مخــدر را حدود 211000 نفر برآورد 
کــو« در سراســر جهان )به  خ ســاالنه مربوط به اســتفاده از »الــکل« و »تنبا در مقایســه با نر
ترتیب 2.5 میلیون تا نزدیک به شــش میلیون( نســبتا پایین بود. مــرگ و میرهای مربوط 
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به تولید مواد مخــدر و قاچاق آن، در درجه اول بعلت 
کلی، هیچ  اعمال خشــونت مســلحانه هســتند. هرچند بطور 

برآورد قابل اعتمادی وجود ندارد. 
»تجــارت بین المللــی و غیرقانونی مواد مخــدر« پایه جنایات ســازمان یافته 
و فســاد می باشــد. تولیــد و قاچــاق مواد مخــدر تاثیــر منفی جدی بــر توســعه بین المللی 
که در غرب اروپا مصرف می شــود  کوکائینی  می گذارد. به عنوان مثال، یــک چهارم از تمام 
از طریق غرب آفریقا قاچاق می شود. سود تجارت »کوکائین« از طریق "گینه بیسائو" بزرگتر 
کشــور را تضعیف  که امنیت داخلی آن  کشــور اســت، بطوری  از تولید ناخالص داخلی این 
کرده اســت. در ایــن منطقه عالوه بــر »ضعــف امنیتی«، »ضعــف اقتصادی«، »عــدم ثبات 

اجتماعی«؛ »ضعف حکومت« نیز وجود دارد.
کنوانســیون ها  و معاهدات  کنترل بین المللی مواد مخدر« بر پایــه تعدادی از  »سیســتم 
کنوانســیون برای مبارزه با  گرفته اســت. در ســال 1961 تنها یک  ســازمان ملل متحد شکل 
کنوانســیون »مواد روانگردان« و در سال 1988  که در سال 1971 با  مواد مخدر وجود داشت 
که  کنوانســیون »مبــارزه با قاچــاق مواد مخدر و مــواد روانگــردان« تکمیل شــد. همانطور  با 
که یک رابطه خطی ســاده بین مقیاس بازار مواد  اشاره شــد، این سیســتم بر آن اعتقاد بود 
کوچکتر،  مخدر و ســطح آســیب به ســالمت انســان و رفــاه وجــود دارد )بعنوان مثــال: بــازار 
کاهش ابعاد بازار مواد مخدر  کمتر(. بنابراین، تمرکز این سیســتم به تنهایی بر روی  آســیب 
که توسط سازمان ملل  غیرقانونی با هدف نهایی " جهانی عاری از مواد مخدر" بوده اســت، 
که ســازمان ملل متحد و  متحد در ســال 1998 تصویب شــده اســت. الزم به یادآوری اســت 

کاهش ابعاد بازار مصرف و تولید موفق بوده اند.  کشورهای عضو آن در 
از مشــتقات  اســتفاده  میــزان شــیوع  گــر  ا کــه  کــرد  اشــاره  UNODC در ســال 2008  
ک( در همان ســال های اولیه قرن 20 باقی مانده بود، جهان با 90 میلیون  خشخاش )تریا
که ما باید امروز مراقب  که بیشتر از 17 میلیونی است  کاربر مشــتقات خشخاش مواجه بود 
کنترل مواد مخدر ایاالت متحده« در ســال 2012  آنها باشــیم. »دفتر ملی سیاســت گذاری 
که امــروزه از مواد مخدر اســتفاده می کننــد، تقریبا یک  خ آمریکایی هایی  که نــر کرد  اشــاره 
کنترل بین المللی مــواد مخدر« در  خ اواخر دهه 70 اســت. با این حال، »سیســتم  ســوم نر
کاهش تقاضا، قاچاق و تولید مواد مخدر و همچنین میزان قیمت و خلوص مواد مخدر و 

در نهایت ابعاد بازار جهانی، بی اثر بوده است. 
     تقاضــای جهانی بــرای مواد مخدر نــه تنها همچنان ادامه دارد، بلکه بیشــتر شــده 
کاهش داشته است،  کشورها تقاضا برای »مواد مخدر ســنتی«  اســت. هرچند در برخی از 
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اما تقاضــا برای مــواد دیگر از جملــه »مــواد روانگردان« بــا افزایــش رو به رو بوده اســت. در 
نتیجه وجود تقاضای مداوم برای مواد مخدر در سراســر جهان، سطح قاچاق مواد مخدر 
کتیک هــای خــود را بــا »تغییــرات تقاضــا« و »اقدامات  همچنــان باالســت. قاچاقچیــان تا
کــرده انــد، و از »ابزارهــای ابتــکاری« بــرای قاچــاق اســتفاده می کننــد.  قانونــی« منطبــق 
کشــتی های بــزرگ، اســتفاده از زیــر دریایی برای  کوچک به جای  کشــتی های  اســتفاده از 
کاربرد دســتگاه پرتابگر برای جا به جایی مواد مخدر، هواپیماهای  جا به جایی محموله، 
کشــی از قاطر بــرای حمــل محموله های قاچــاق مواد  بدون سرنشــین و حفــر تونل، بهــره 
مخدر در ســطح بین المللی، اســتفاده از ابزارهای اینترنتی ) بازار سیاه آنالین فرصتی برای 
کم خطــر بوجود آورده اســت( و در  گروه هــای جرائم ســازمان یافته جهت انجــام معامالت 
گروههای جرائم  نهایت، اســتفاده از پولشویی و سرمایه گذاری در اقتصاد قانونی سبب بقا 

سازمان یافته شده است. 
که سیاســت های مبــارزه با مواد مخــدر از لحــاظ جلوگیری از  شــواهد نشــان می دهند 
کاهش تولید مواد مخدر در  کلی شکست خورده اند. موفقیت در  تولید مواد مخدر به طور 
کشــورهای همســایه همراه بوده است. این پدیده ای  کشــور اغلب با افزایش تولید در  یک 
گفته می شــود. فشــردن بادکنــک در یک طرف  گســترده بــه آن "اثر بالــون"  که بطور  اســت 
کاهش  کنترل شــدید جهــت  ســبب متورم شــدن آن در طرف دیگر می شــود، پــس اعمال 
کرده  تولیــد در یــک نقطه ســبب افزایش تولیــد در نقطــه دیگر می شــود. UNODC  اشــاره 
کنتــرل عرضه مواد مخــدر غیرقانونــی در "چین" در اواســط قرن 20،  که موفقیت در  اســت 
کرده است. بطور مثال، موفقیت  مشکل مواد مخدر را به سمت »مثلت طالیی« جا به جا 
در »تایلند« ســبب ایجاد مشــکل در »میانمار شــده اســت. از دهــه 70 میالدی بــه بعد نیز 
کنترل عرضه مواد  که موفقیت در  یک روند مشــابه در جنوب غرب آسیا آغاز شــد، بطوری 
کستان« سبب ایجاد مشکل در »افغانستان« شده است. مخدر در »ترکیه«، »ایران« و »پا

مخــدر"  مــواد  سیاســت گذاری  علــوم  بین المللــی  "مرکــز  داده هــای  دیگــر  ســوی   از 
که بــا وجود افزایــش اقدامــات »ممنوعیت تولید« مــواد مخدر  )ICSDP( نشــان می دهند 
کاهش  بــا هدف »کاهــش ابعــاد بــازار« و»افزایش قیمت مــواد مخــدر«، قیمت مواد مخــدر 
داشــته اســت؛ زیرا »درجه خلوص مواد مخدر« با اســتفاده از روش های جدید و پیشرفته 

آزمایشگاهی امروزی در سراسر جهان افزایش یافته است. 
همچنین، ممنوعیت کشت مواد مخدر »معیشت« بسیاری از کشاورزان را در افغانستان 
کشــاورزان موفقیت محدودی  نابود می کند و برنامه های »کشــت جایگزین« برای معیشــت 
که با موانع ســاختاری و سیاسی مواجه هســتند و این واقعیت هم وجود  داشــته است، چرا

کشاورزان افغانستان "خشخاش" را برای »مصارف پزشکی« می کارند. که برخی  دارد 
کوکائین تا به حــال اثرات منفی بر  ع  در آمریکای التین نیز سمپاشــی های هوایی مــزار
گذاشته است. اخیرا مقاله ای منتشر شده است  ک« و »سالمت جوامع محلی« به جا  »خا
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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 ایاالت متحده بر روی آمریکای التین انجام می دهد،  که اثر بخشی سم پاشی هوایی را 
کم اســت". عالوه بر این، شواهد  گر اثر آن صفر نباشــد، بسیار  ارزیابی می کند  و می گوید: "ا
گرفتن در معــرض سمپاشــی هوایی با اســتفاده از »گلیفوســیت«  که قــرار  نشــان می دهند 

احتمال بروز اختالالت پوستی و سقط جنین را افزایش می دهد. 
که »بهداشت« و »سالمت« افراد را تهدید می کند.      موضوع مواد مخدر چالشی است 
که اجرای آن  در »پرتغال«، قانونی مبنــی بر عرضه دارو تنها برای مصرف ده روز، ارائه شــد 
کاهش داد و همچنین، موجب  مصرف دارو در میان نوجوانان را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش ســطح مشــکالتی از قبیل: »مرگ و میر«، »عفونت HIV« و »جمعیت زندان« شــد. 
کاهش آســیب اقداماتــی مانند:  در »ونکــوور«، »کانــادا«، در راســتای سیاســتهای اجرایــی 
که ایــن منطقــه را به امــن ترین مکان شــمال  گرفت  کانــدوم« و »ســرنگ« انجــام  »توزیــع 
که به  کرد  کرد. سازمان بهداشت جهانی  )WHO(رسما اعالم  آمریکا در سال 2003 تبدیل 
که در  که شــواهد نشان می دهند  شدت از سیاست »کاهش آســیب« حمایت می کند، چرا

پیشگیری از آلودگی به »عفونت HIV« در معتادان تزریقی مؤثر بوده است.  
کار نمی تواند توجیهی  که وجود مشــکالت فعلی و پیچیدگــی  گفت        در نهایت، باید 
گذاری هــای مربــوط بــه مــواد مخــدر باشــد. تاثیرات  بــرای انفعــال و سســتی در سیاســت 
منفــی سیاســت های مــواد مخــدر باعــث ایجــاد ســطحی پایــدار از »خشــونت«، »ناامنی« 
که مســیرهای تجاری را تغییر می دهنــد و باعث بی ثباتــی در مناطق  و »فســاد« می شــوند 
جدید و ظهــور مواد مخــدر جدید می شــوند. در ســال )2012(، »ســانتوس« رئیس جمهور 
کــه داریم بــر روی یــک دوچرخه  گاهــی اوقات همــه ما احســاس می کنیم  گفــت:  "کلمبیــا" 
ثابت رکاب می زنیم. ما به ســمت چپ و راســت نــگاه می کنیم، ولی همچنان چشــم انداز 
ثابتــی را می بینیم. سیاســت های مبارزه با مــواد مخدر در جهــان در بهتریــن حالت ثابت 
و بی اثــر اســت و در بدترین حالــت اثر عکس بــر تولید می گــذارد، لذا نیاز اســت تــا دولت ها 
کنار آن بــه مباحث فراملی   ابتدا سیاســت های داخلی خود را مورد بررســی قرار دهند و در 
و بین المللی بپردازند و بســیار مهم خواهد بود تا پاســخی مناسب برای چالش های پیش 
رو بیابند تا بتوانند آســیب های ناشــی از مصرف »مــواد مخدر«، »قاچــاق« و »تولید« آن را 

کاهش دهند. 

منابع:
Benoît Gomis, 2014, Illicit Drugs and International Security: Towards UNGASS 2016,
Chatham House.
https://www.crcpress.com/authors/i7265-benot-gomis.
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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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حقوق زنان، 
تساوی یا 

تشابه
پژوهشگر: دکتر کرمی، 

حقوقدان

    
وقتی حــرف از حقوق زنان اســت و یا بــه عبارتی نظــام حقوقی زنــان مد نظر می باشــد، به 
کار«، »حــق مالکیــت«، »حق تحصیل«، »حق شــرکت  حقوقــی ماننــد: »حــق رأی«، »حق 
گر بخواهیم از منظر اســالم،  در ارتــش« و....و در نهایت »حق سرپرســتی« بر می خوریــم. ا
نظام حقوقی زن را مورد ســنجش قرار می دهیم با یک تحقیق جزئــی در قرآن در می یابیم 
کند مــردان از حقوق بیشــتری نســبت بــه زنان  کــه بیــان  که یــک قاعــده و قانونی نیســت 
برخوردار هســتند. البته، در مواردی خیلــی خاص؛ برای رعایت و حفــظ تعادل میان حق 
گمان  کرده اند و  ح شــده است. حال عده ای در این موارد اشــتباه  و مسئولیت نکاتی مطر

که حقوق مردان نسبت به زنان بیشتر می باشد. کرده اند 
کنیم، تفاوت میــان زن و مرد به دو صورت  گــر از دیدگاه »تفاوت« بین زن و مــرد نگاه  ا
قابــل بررســی اســت: یکــی از حقــوق مــادی و دیگــری از حقــوق معنــوی. در مــورد حقــوق 
معنــوی عالوه بــر اینکه هیــچ آیــه ای نداریــم؛ بلکه قــرآن مجید بیــان می کنــد »و لهن مثل 
که بر  الــذی علیهن}بقــرء/288{ و برای زنان حقوقی شایســته اســت، همانند وظیفــه ای 
گردن مرد  گردن زن حــق دارد، زن نیز بر  عهده آنهاســت«؛ واضح تر اینکه هر اندازه مــرد بر 

حق و حقوقی دارد. 
که نــه تنهــا افضلیت  در مــورد موضــوع اول هــم یعنــی حقــوق مــادی همچنین اســت 
کرد. با توجــه به واقعیت خواهید  مرد بیان نشــده، بلکه شــاید بتوان عکس آن را نیز ثابت 
که مــردان چنین حق  که از حیــث نفقه و... حــق دارنــد، در حالی  دید ایــن زنان هســتند 
که زن و مــرد در بســیاری از حقوق با  و حقوقــی را ندارنــد. یک نکتــه قابل تأمل این اســت 
هم مســاوی اند و شــریک، مانند: »حق انتخاب همســر«، »انجــام برخی معامــالت مانند: 
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کریم و یــا روایات تخصیص  که بواســطه آیات قــرآن  مضاربــه« و.... مگــر در برخی از حقوق 
خورده اســت. به عنوان مثال به یک مورد اشــاره می کنیم. خیلی از ادیان برای زنان قایل 
به هیچ حقی نیســتند، اما اســالم نکات جالبــی دارد؛ »و ال تتمنوا ما فضــل الل به بعضکم 
کتســبن وسلوا الل من فضله  کتســبوا و للنساء نصیب مما ا علی بعض للرجال نصیب مما ا
که خدا به ســبب آن  کان بــکل شــیء علیما} نســاء/32{و نعمت ها  و مــال و ثروتی  ان الل 
برخــی از شــما را بــه برخــی دیگــر برتــری داده آرزو مکنید }کــه آرزویش مایه حســد و فســاد 
اســت{. تفاوتها و برتری ها  الزمه زندگی دنیا و بر اســاس محاســبات حکیمانه است، اما در 
کرده اند بهره هایی اســت و بــرای زنان هــم از آنچه  کســب  عیــن حال بــرای مــردان از آنچه 
کرده انده بهره هایی اســت و }با تقوا و عمــل صالح{ از فزون بخشــی خدا بخواهید،  کســب 

یقینا خدا همواره به همه چیز داناست.«
در توضیح شــأن نزول این آیه عالمه طبرســی می فرماید: »ام ســلمه )یکی از همســران 
کرد: چرا مردان به جهاد می روند، ولی زنان جهاد نمی کنند؟  رســول خدا( به پیامبر عرض 
کاش ما هم مرد  و چــرا برای ما نصف میراث مردان مقرر شــده اســت؟ ســپس افــزود: » ای 
کارهای مردان مبادرت می کردیم؟« در پاسخ  بودیم و همانند آنان به جهاد می رفتیم و به 

که این آیه نازل شد.  به این سؤاالت بود 
کــه برخی از  در ایــن آیــه چند نکتــه مهم وجــود دارد؛ در ابتــدای آیه چنیــن می فرماید 
که به ظاهر دیده می شــود به جهت شــرایط خاص و بر اســاس نظام احســنی  برتری هایی 
که در وجود هر یک از زن و مرد قرار داده شده اســت و هر یک از این تفاوت ها  برای  اســت 

که اصول زندگی بشر بر آن استوار شده است.  خود اسراری دارند 
کار برده شــده در ایــن آیه چنین  کلمه »فضل« بــه  جنــاب عالمــه طباطبایی در مــورد 
کــه خداوند متعال به هــر یک  از زن  کلمه برتری هایی اســت  که منظور از این  می فرماینــد 
کرده اســت و با توجه به ایــن فضیلت ها  احکام متفاوتــی را درباره آن ها  وضع  و مرد عنایت 
نموده. مثــل اینکه مــردان را در تعدد زوجات نســبت به زنــان برتــری داده و در مقابل نیز 
زنــان را به جهــت دریافت نفقه و مهریه نســبت بــه مردان برتــری داده اســت. نکته بعدی 
گر چه هر یــک از مــردان و زنــان تفاوت هــای طبیعی ای دارنــد ولی ایــن تفاوت ها  اینکــه، ا
کســب و تالش خــود بــه دســت می آورنــد، محروم   دلیــل نمی شــود افــراد از آنچــه بوســیله 
که مردان مالک  که قســمتی از این تالش ها، همان تالش مادی است، به این بیان  شوند 

کوشش خود هستند. تالش های خود و زنان نیز مالک تالش ها  و 
کنیــد به جــای آنکــه آرزو و حســرت  نکتــه ی آخــر می خواهــد بــه انســان بگوید، ســعی 
که از ید قدرت شــما دور اســت؛ از خداونــد متعال درخواســت و تمنا  چیزهایــی را بخوریــد 
که  که همه ی امور را به دســت دارد و اوست  که خداوند متعال اســت  داشــته باشــید، چرا

کند.  می تواند به شما موفقیت ها  را عطا 
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که تفاوتی بین زن و مرد در حقوق وجود  گفت  نتیجه آنکه با بیان نکات باال می تــوان 
کــه خداوند متعــال برای هر یــک از زن  گی هایی  نــدارد ولی بــا توجه بــه خصوصیــات و ویژ
کــه در واقــع این چنین  و مرد قــرار داده اســت، تفاوت هایی در حقوق احســاس می شــود 
که  کــه اینگونــه تفاوت هــا  ناشــی از سیســتم خلقتــی بیــن زن و مــرد می باشــد  نیســت چرا
متناســب با آفرینش آنهاســت. از طرف دیگر »تفاوت« مســئله ای غیر از »تبعیض« اســت. 
گی ها  و استعدادها می باشد ولی تبعیض، ناشی از بی عدالتی  که تفاوت ها  ناشی از ویژ چرا 
اســت. از منظر دیگــر تفاوت های بیــن زن و مرد باعث می شــوند هر یک وظایــف خاصی را 
کننده یکدیگر  کامل  کردن  که زن و مرد با ازدواج  گفت  عهده دار شــوند و اینگونه می توان 

خواهند بود. 
که نظر اســالم تســاوی حقوق زن و مرد اســت،  کلیدی این اســت  مطلــب مهم و 

که با  که منتقــدان قائل بــه تشــابه حقوق زن و مــرد می شــوند، در حالــی  در حالــی 
که به فرض وجود تشــابه، این دقیقا بی عدالتی  بیان مطالب قبلی متوجه شــدیم 

که در اینصورت هر یک از زن و مرد  محض از ســوی خداوند متعال خواهد بود؛ چرا 
کدام بود. ج از توان هر  که خار وظایف و حقوقی متحمل می شدند 

پی نوشت: 
مجمع البیان، ج 3، ص 73.

المیزان، ج 3، ص 336.

منابع:
نظام حقوق زن در اسالم/ مجموعه آثار/ شهید مطهری،/ج 19/ص 175.

ترجمه تفسیرالمیزان
تفسیر مجمع البیان     



نیکی کن، تا به تو نیکی شود...
رحم کن تا به تو رحم شود.

 از فرمایشات امام علی )ع(
امالی شیخ صدوق، 308/278
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 پژوهشگر: دکتر غالمرضا شریفی 
متخصص بیوتکنولوژی کشاورزی

گرســنگی در جهان نیســت؛ اما راهکاری  توزیع مواد غذایی راه حلی برای خاتمه دادن به 
کاهش درد و رنج نیازمندان اســت. هــدف این برنامــه، اهداء مواد غذایــی همراه با  بــرای 
آموزش هــای الزم جهت تأمین مــواد غذایــی در دراز مدت اســت. این یکــی از برنامه های 
کنار  گرســنگی و حفظ حیات انســان ها  در جهان اســت. در  نوآورانه بــرای خاتمه دادن به 
گرســنگی در جهان بررســی شــوند و جهت رفــع آن اقداماتی صورت  آن، نیاز اســت تا علل 
کشاورزان اشاره  کشــاورزی و آموزش آنان به  گیرد؛ از جمله می توان به شیوه های نوین در 
گیری آموزش های  کمک به یادگیری مهارت و فرا کرد. همچنین، ارائه خدمات بهداشتی، 

کمک رسان باشد.  الزم به قشر آسیب پذیر نیز می تواند 
کافی  گرســنگی وجــود دارد؟ امــروزه، یک نفــر از هفــت نفر در سرتاســر دنیا غــذای  چرا 
گرسنگی  برای اینکه سالم بماند و زندگی فعالی داشته باشد، دریافت نمی کند. در نتیجه، 
که سالمت انســانها را بیشتر از »ایدز«، »ماالریا«  و ســوء تغذیه یکی از خطرات مهمی است 
کــودک به ســوء تغذیه  کــودک از هر ســه  و »ســل« در سرتاســر جهــان تهدیــد می کنــد. یک 
کافی برای تغذیه همه در جهان داریــم. هنوز نزدیک به یک میلیون  مبتالســت. ما غذای 
گروهی از چاقی رنج می برند.  که  گرسنگی رنج می برند و این در حالی است  نفر در جهان از 
کشورهای جهان،  گرسنگی، فقر است. برای بسیاری از مردم در فقیرترین  علت اصلی 
کی مبتنی بر اقتصاد جهانی  کشاورزان با چالش های هولنا »کشاورزی« منبع درآمد است. 
کــود، تغییرات  و مســائل زیســت محیطی رو به رو شــده اند. افزایش هزینه های ســوخت و 
کمبــود آب، تحــوالت اجتماعــی و سیاســی، و بســیاری از مشــکالت دیگر به  آب و هوایــی، 
گرســنگی مزمن و ســوء  پیدایــش فقر دامــن می زننــد. در اغلــب مــوارد، فقیرترین مــردم از 

چگونه با گرسنگی جهانی مبارزه کنیم؟
امروز، به گرسنگی در جهان با هدیه دادن 

موادغذایی خاتمه دهید.
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کشــورهای فقیر اهمیت دارد و این  کشاورزی در  که توســعه  گفت  تغذیه رنج می برند. باید 
کاهش فقر حیاتی است.    امر برای 

سایر علل گرسنگی عبارتند از: 
* سیستم های اقتصادی زیانبار و فاسد: توزیع نابرابر منابع و نهاده ها  منجر به ایجاد فقر 

و تقال برای زنده ماندن می شود.
* جنگ و درگیری: این امر موجب فرار مردم از خانه هایشان و افزایش آمار پناهندگان 
کافی و مواد  می شود. بطورکلی پناهندگان افرادی فقیر هستند و دسترسی به منابع 

غذایی ندارند.
*  تغییرات آب و هوایی: بالیای طبیعی مانند: »طوفان«، »سیل« و »خشکسالی« به 
کشورهای در حال توسعه و فقیر بیشترین  پدیده فقر دامن می زنند. معموال مردم 

آسیب را حین وقوع این بالیا می بینند. 

ما چگونه می توانیم به رفع گرسنگی در جهان کمک کنیم؟ 
کمک رســان برای بســته بندی و هدیه مواد غذایی به نیازمندان داشته باشیم.  دستانی 
کنیم و پول جمع آوری نمائیم. در زندگی روزانه  کمک  حیــن وقوع یک رویداد، داوطلبانه 
کنیــم؛ »بازیافــت«، »حفظ  خــود تغییراتی جهــت بهبــود و حفاظت محیط زیســت ایجــاد 
ســوخت و انرژی« و »حفاظت از طبیعت« از این موارد هستند. امروز در دستان شماست 

و فردا با عملکرد امروز شما شکل می گیرد. 

منبع:
http://helpinghands.crs.org/global-hunger
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علت بی قراری و
 گریه در شیرخواران 

دکتر فاطمه رجبی پور
فوق تخصص خون و آنکولوژی، متخصص کودکان 

و نوزادان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شــیرخواران به طور متوسط روزانه یک ساعت و45 دقیقه درســن دو هفتگی و دو ساعت 
گریه میکنند. نکته مهم این  و45 دقیقه در شــش هفتگی و یک ساعت در دوازده هفتگی 
کودک برطرف  گرفتن  که بیشتر از دو ساعت ادامه یابد و با در آغوش  گریه حادی  که  است 
کــی مانند: »شــکم حــاد«، »عفونــت«، »تروما«،  نگــردد، می توانــد  نشــانه بیمــاری  خطرنا
کنش دارویی«  »کــودک آزاری«، »پیچ خوردگی بیضه« یا »پیچ خوردگــی روده« و یا یک »وا
کســن« باشــد. در این موارد نیاز به مشــاوره با اولین پزشــک در دســترس  کنش به وا یا »وا
گرچه مادر را  گریه شــیر خوار به علت »کولیک« باشــد.  که  می باشــد. بهترین حالت آنست 
کمک بزرگی به رفع این مشکل  کمی حوصله و آموزش  به خانواده  خســته می کند، ولی با 

می شود.

کولیک شیرخواران چیست؟
که بیش از ســه  گریه، مشــخص می گردد  گهانی وغیر قابل توجیه  »کولیک« بــا دوره های نا
کودک ســالم و  ســاعت در روز و برای بیش از ســه  روز در هفته و بیش از ســه هفته در یک 
کوتاه و یا ساعت ها  ادامه  گریه ممکن است شــدید بوده ومدتی  کامال ســیر ادامه یابد. این 

داشته باشد. 
بعــد  آخــر  ســاعات  در  معمــوال  »کولیــک« 
از ظهــر و یا شــب عــود می نماید، ولــی ممکن 
آن  شــروع  افتــد.  اتفــاق  زمانــی  درهــر  اســت 
معمــوال در دو  تــا ســه هفتــه اول عمر اســت 
گاهــی مدت  و طی ســه مــاه رفــع می شــود. 

زیادتری طول می کشد. 
شــیرخواران   %26-12% در  »کولیــک« 
بیمــاری  ایــن  علــت  می شــود.  مشــاهده 
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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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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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کتور در آن دخیل هستند. عواملی مانند: »شیر  مشخص نیســت، ولی احتماال چندین فا
خوار«، »والدین« و»عوامل محیطی« در ایجاد آن نقش دارند. 

که برای نگهــداری خوب  که بــه والدین توصیه شــود  نکتــه مهم بــرای درمان اینســت 
کننــد و آرامــش داشــته باشــند و از  کــودکان خــود بایســتی خودشــان خــوب اســتراحت  از 

»غذاهای محرک« و»ایجاد هیجان« خودداری  نمایند. 

اقدامات مناسبی که در این زمینه توصیه می شوند، عبارتند از:
که سر در زاویه 90 درجه باشد. کردن شیر خوار به روش صحیح  * بغل 

* حرکت آرام شیرخوار. 
گیاهی و ضد نفخ«. * استفاده از »داروهای 

نظر  زیر  و  با دوز مشخص  و  به مدت محدود  کس«  رفال از داروهای »ضد  استفاده   *
پزشک. 
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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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دندان قروچه 
سروناز امیری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

که بــا نــام علمی  عــادت ســاییدن دندان هــا بــه هــم »دنــدان قروچــه« نامیــده مــی شــود 
خ می دهد، اما ساییدن  کسیزم« شــناخته می شود. دندان قروچه بیشــتر در خواب ر »برا
کوبیدن دندان ها در طول روز نیز در برخی افراد وجود دارد. عالوه بر بزرگســاالن،  یا به هم 

کودکان نیز این پدیده در خواب و بیداری دیده می شود. در 

عوارض دندان قروچه
کوتاه شــدن دندان )به ویژه  »دندان قروچه« مداوم ممکن اســت باعث ســاییده شــدن و 
دندان های جلو(، آســیب به لثه ها، سســت شــدن اســتخوان های نگهدارنده دندان و لق 
کوتاه شدن ارتفاع صورت و شکل نازیبای  ک شدن دندان،  شــدن و افتادن دندان، دردنا
کردگی ها، مشکالت مفاصل فک، حساس  فک ها و دندان ها، شکستن مینای دندان و پر 

شدن دندان ها، سردرد و... شود.

علل دندان قروچه
1- فشارهای روحی )نگرانی، بی خوابی، استرس و اضطراب(.

کلوژنی ناشی از جفت شدن نا صحیح فک ها و دندان ها  2- مشکالت دندانی )مشکالت ا
روی هم(.

گاه. 3- عادت های ناخودآ
4- آلرژی.
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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 
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5- انگل های روده ایی.

عوامل تشدیدکننده دندان قروچه
1- اضطراب.

کافئین )کوالها، شکالت و قهوه(. 2- مصرف غذا و نوشیدنی های حاوی 
3- مصرف نوشیدنی های الکلی. 

 روش های کاهش دندان قروچه
1- خودداری از جویدن آدامس.

2- خودداری از جویدن مداد یا خودکار یا هر چیزی به جز غذا.

کنیــد. به  کنیــد علت هــای »ســاییدن« و »فشــردن دندان هــا« را در خودتــان پیــدا  ســعی 
گاه دندان هایشان  کنند؛ ناخودآ عنوان مثال، برخی وقتی می خواهند چیز سنگینی بلند 
گاه دندان هایشــان را به هم می  کننــد، ناخودآ را به هم می فشــارند. برخی وقتی فکر می 
ســایند. برخی هنگام »عصبانیت«، »اســترس« یا »اضطراب«، دندان هایشان را فشار می 
کوتاه یــا بلند بــودن برخــی دندان ها )به طــور طبیعی یا ناشــی از  دهنــد. در برخی مــوارد، 
که دهان بسته  کشیدن، باعث می شــود زمانی  ترمیم نادرســت( یا نبود چند دندان بر اثر 
اســت، دندان ها به طور طبیعی روی هم قرار نگیرند و به مرور باعث ایجاد عادت لغزاندن 
گاه با  کردن یــا اضطــراب، ناخــودآ فک هــا روی هم شــود، یا بــه نوعی شــخص هنگام فکــر 
کلوژنی« یا »ترمیم دندان ها«  کند. در این موارد نسبت به رفع عیب »ا دندان هایش بازی 
کنید. )می توانید برای مدتــی نوک زبان تان را با احتیاط  با مراجعه به دندانپزشــک اقدام 

بین دندان ها قرار دهید.(

دندان قروچه شبانه
که نوعی  گارد« می ســازد  در این حالت دندانپزشــک برای شــما وســیله ایی به نام »نایت 
گیری از دندان شــخص ساخته  که با قالب  پروتز متحرک از جنس پالســتیک مقاوم اســت 
می شــود و باید شــب ها در دهان قرار داده شود. این وســیله باعث جلوگیری از فشارهای 
نادرســت و مضر روی دندان ها می شــود. البته در بسیاری موارد، اســتفاده از این وسیله، 
به مرور باعث »کاهش« و »حذف« عادت دندان قروچه های شبانه نیز شده است. قیمت 
گــران نیســت و اســتفاده از آن جهت پیشــگیری از عواقب دنــدان قروچه  این وســیله زیاد 

ضروری است.
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درمان دارویی دندان قروچه
معمواًل برای این اختالل، مصرف دارو توصیه نمی شــود. طی تحقیقات جدید، مشــخص 
که مشــکل دندان قروچه ناشــی از اســترس و ناراحتی های عصبی باشد،  شــده در صورتی 
مصــرف مقطعــی داروهایــی ماننــد:  »گاباپنتیــن«، »پروپرانولــول« و »بوســپیرون« در رفــع 
کــه مصرف داروهایــی چون »افکســور«، »هالدول« و  آن مؤثر اســت. الزم به توضیح اســت 
که مصرف  کند. البته بدیهی است  کســیل« عالئم بیماری دندان قروچه را تشــدید می  »پا
گیــرد و مصــرف خودســرانه ایــن داروها با  دارو بایــد بــا تجویــز و تحت نظر پزشــک صــورت 

استناد به مقاله حاضر هرگز توصیه نمی شود.

دندان قروچه در کودکان
کــودکان در ســنین بین 4 تا 6 ســالگی  کــودکان »دنــدان قروچه« دارنــد.  حــدود 10 درصــد 
بیشــترین احتمال ابتــال به این مشــکل را در دو زمــان )رویش دندان های شــیری و رویش 
کامل دندان ها )شــیری  دندان هــای دائمی( دارنــد. البته، در بیشــتر موارد؛ پــس از رویش 
کــودکان از بیــن مــی رود. ایــن عارضــه در پســربچه ها بیشــتر از  یــا دائمــی( ایــن عــادت در 
گزارش شــده اســت. ردیف شــدن نامناســب دندان ها یــا تمــاس غیرطبیعی  دختربچه هــا 
کمبودهای تغذیه ایی، مشــکالت اضطراب و اســترس  بین دندان هــای پایینی و باالیــی، 
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 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.

ــا ذکــر  ــا ب ــد، لطف ــا ســؤالی داری چنانچــه از کارشناســان م
ــا در  ــد؛ م ــان نمائی ــود را بی ــش خ ــه پرس ــناس مربوط ــام کارش ن
جلدهــای آتــی پاســخ شــما را مطــرح خواهیــم کــرد. لطفــا 
نظــرات، پیشــنهادات و راهکارهــای ســازنده خــود را از مــا 
دریــغ نفرمائیــد. ماهنامــه آبتــاب هــر مــاه بــه بهتریــن پیشــنهادها و 
راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
ــران و  ــز در ای ــتان عزی ــما دوس ــک از ش ــر ی ــن ه ــرد. همچنی ک
ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 
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گــوارش، آلرژی و... از علت های این اختالل برشــمرده شــده  کودکان، انگل های دســتگاه 
کمتر از بزرگســاالن است و به ندرت موجب بروز  کودکان،  اســت. خطرات دندان قروچه در 
کودک به  که دنــدان  مشــکالت و اختالالت جدی می شــود. اما ضــروری اســت در صورتی 
کــودک دچار درد فک  کند یا  نظر ســاییده یا از بین رفته می آید، حســاس شــده و درد می 
و مفاصل فک شــده اســت، به دندانپزشک مراجعه شــود. ممکن اســت در نوجوانان نیاز 
گارد« )محافظ شــبانه( باشــد. بــرای جلوگیری از ایــن عارضه و  به روکــش موقت یــا »نایت 
کافی باشد و او را  کودک حاوی مقدار آب  کنید رژیم غذایی  کوشش  کودک  کاهش استرس 

کنید. کششی و ماساژ ترغیب  به ورزش های 
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فیشورسیلنت تراپی 
در کودکان

مژگان حسنخانی
جراح، دندانپزشک

»فیشــور ســیلنت تراپــی«، روشــی جهــت جلوگیــری از پوســیدگی دندان هــای دائمــی در 
کودکان بــه طور ایــده آل با مشــاوره در مورد  کودکان اســت. مراقبت هــای دندان پزشــکی 
کودکان باید ظرف مدت شش ماه  ســالمت دهان قبل از تولد آغاز می شــود. مالقات اولیه 
بعــد از رویش اولین دندان شــیری صــورت بگیرد تا در مــورد وضعیت »فلورایــد«، »عادات 
دهانی«، »پیشــگیری از صدمات«، »بهداشت دهان« و »اثر رژیم غذایی روی دندان ها«؛ 

توصیه های الزم به والدین داده شود. 
»فیشور سیلنت تراپی« روشی جدید جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان های دائمی 
کــودکان محل  کودکان اســت. شــیارهای موجود در ســطح جونــده دندان های دائمی  در 
بسیار مســتعدی برای شروع روند پوســیدگی است. »فیشور ســیلنت ها« موادی همرنگ 
که توسط دندانپزشــک در داخل شیارها قرار داده شــده و توسط اشعه  دندان ها  هســتند 
که از شــروع پوســیدگی در این مناطق جلوگیری می کنند.  به ســطح دندان باند می شوند 
کــردن شــیارهای عمیــق دندان  خاصیــت مهــار پوســیدگی »ســیالنتها« به دلیل مســدود 
کتری های جدید« و همچنین مانع از نفــوذ »کربوهیدرات های  که مانع از نفوذ »با اســت، 
کتری هــای باقــی مانــده می گــردد و از ایجــاد محیط  تخمیــر شــونده« و رســیدن آنها بــه با

اسیدی جهت شروع پوسیدگی جلوگیری می شود. 
کــه این روش بــدون نیاز به بی حســی و یا هرگونه تــراش دندان  الزم به ذکر اســت 
فعالیت هــای  بــه  کــودک  ترغیــب  و  تمایــل  افزایــش  لــذا ســبب  انجــام شــده،  کــودک 

دندانپزشکی و افزایش همکاری او در جلسات درمانی آتی خواهد شد.



آنکه خوی نیک داشته باشد، دوستانش زیاد می شوند 
و دلها به او انس و الفت گیرند.

از فرمایشات امام علی )ع(
غررالحکم:9131



نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب ـ  شماره  5 ـ فروردین ماه 95 34

خصوصیات فرقه چیست؟
پژوهشگر: فاطمه مهسا کارآموزیان

کــه این   »فرقــه«، بیانگــر ســازمانی پویاســت. افــراد فرقــه راه مخصوصــی را طــی می کنند، 
کــه انجام  گذشــت زمــان تغییــر می کنــد. فرقه هــا  بــه خاطــر فعالیت هــای پنهانی  مســیر با 
کار آســانی نیســت.  که شــناخت این فرق  میدهند، با یک ســازمان حقیقی تفاوت دارند، 
کــه در یک فرقــه در حــال جریان اســت، از عبــارت "روابط  بــرای بیان دقیــق تــر رویه هایی 
کامال در  گاهانه افراد دیگر را وادار می کند تا  فرقه ای" اســتفاده می شــود. در اینجا یک فرد آ
که دارای  همــه تصمیمات مهم زندگی اش به او وابســته باشــد. وی به افــراد القاء می کنــد 

استعداد، نبوغ یا دانش ویژه ای است. 
گــروه )ســرکرده یا ســرکردگان(، ســاختار قدرت  یــک فرقه از نظر ســاختاری از: موســس 
)روابط بین ســرکرده و پیروان( و مغزشویی )برنامه های مجاب سازی افراد(، تشکیل شده 

که دارای این سه مشخصه باشد، »فرقه« است. گروهی  است. هر 
گیــری از اختیــارات تام  در فرقــه، یــک فــرد در بــاالی ســاختار قــرار می گیــرد و تصمیــم 
اوســت ) برخی زنان نیز سرکرده فرقه می شوند، ولی اغلب سرکردگان فرقه ها  مرد هستند(.  
ســرکردگان فرقه هــا، »خــود انتصابــی« و »مجابگــر« می باشــند. آنــان ادعا می کننــد، دارای 
مأموریتی خاص در زندگی هســتند و یا دانش ویژه ای دارند. مثال، برخی از این ســرکردگان 
کشــف  ادعــا می کننــد، راههای باســتانی رســیدن به نــور رســتگاری یا درمــان بیماری ها  را 
کرده انــد. همین طور تعدادی ادعــا می کنند، می توانند پیروان خود را به ســطوح جدیدی 
گاهی، موفقیت یا قدرت شــخصی یا سیاسی برسانند. این ســرکردگان تمایل به اعمال  از آ
اراده شخصی دارند و سلطه جو می باشند. آنان پیروان خود را وادار می کنند تا »خانواده«، 
کننــد. آنان بصورت  کاری« و »دوســتان« خود را برای پیروی از آنها رها  »شــغل«، »ســابقه 
کنتــرل خــود می گیرند. این  پنهانی یا آشــکار، دارایــی، پــول و زندگی پیروان خــود را تحت 
کاری و  ســرکردگان، خــود را شایســته تکریم و ســتایش می داننــد. آنان مفهوم عشــق، فــدا
وفاداری را نسبت به خود تعریف می کنند. در بســیاری از فرقه ها، همسران را وادار به جدا 
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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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شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 
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کننــد. بــه این  گــروه، تــرک  به اهــداف 
می گوینــد.  کــردن"  "ایزولــه  سیاســت 
کــردن عضو جدید  فرقــه، اغلب بــا جدا 
مجمــوع  در  و  دوســتان  خانــواده،  از 
کنتــرل  تحــت  را  او  اش،  گذشــته  از 
وابســتگی  نوعــی  بــه  و  درآورده  خــود 
وی  در  فرقــه  بــه  نســبت  اجبــاری 
بوجود می آورنــد.  تمامی فرقه ها  ادعا 

کــه اعضای آنهــا »برگزیده«، »انتخاب شــده« و یــا »خاص« هســتند و غیر عضو ها  می کنند 
گانه ای   موجــودات پاییــن تــری بــه حســاب آورده می شــوند. فرقه ها  سیســتم اخالقــی دو 
گــروه راســتگو باشــند و همــه چیــز را در برابر  کــه درون  دارنــد. از اعضاء خواســته می شــود 
کنند، در مقابل؛ همین اعضاء تشویق و توجیه می شوند تا غیر عضوها  »ســرکرده« اعتراف 

کنند. گول زده و از آنها سوء استفاده  را 
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نگاهی به کتاب 
آفریقا و جنگ با مواد مخدر

ســال  در  مخــدر«  مــواد  بــا  جنــگ  و  »آفریقــا  کتــاب 
از مقــاالت  2012 منتشــر شــده اســت و مجموعــه ای 
کتاب،  که همزمان بــا تألیف ایــن  و تحقیقاتــی اســت 
بــر روی جنــگ مــواد مخــدر در آفریقــا منتشــر شــده 
 »Gernot Klantschnig« کتاب است. نویســنده این 
که اســتادیار »دانشــگاه ناتینگهام«، بخش  می باشــد 

مطالعات بین الملل در چین می باشد. 
که جنــگ علیه مواد مخدر به آفریقا رســیده اســت. آفریقا  کتــاب می خوانیم      در ایــن 
کنون به عنــوان مــرز جدیدی جهت مبــارزه بــا »تروریســم« و »مواد مخدر« شــناخته  هــم ا
که ایــن مناطق تبدیــل به جدید تریــن مرکز تجارت  کی از آن هســتند  می شــود. خبرها حا
»کوکائین« و »هروئین« در سطح جامعه بین المللی و دولت های آفریقایی شده اند و لذا به 

گردیده اند. تهدیدی بین المللی بدل 
گاهــی عمومــی در ارتبــاط بــا موضوع مــواد مخــدر در آفریقا، نیاز اســت      بــرای دادن آ
کــه بی توجهی به ســابقه طوالنی  گذشــته تاریخی این منطقه بیان شــود؛ چرا تا بخشــی از 
کنونــی و آینده  تجــارت مواد مخــدر در آفریقــا منجر به برخی ســوء تفاهم هــا  در مورد نقش 

منطقه می گردد. 
که، »غرب آفریقا« بــرای قرن ها  مرکز معامالت جهانی      در بررســی تاریخی در می یابیم 
ک«، »کوکائیــن«، »کال« و »الکل« همگی  مــواد مخدر بوده اســت. در 150 ســال پیش »تریــا
گرفتــه می شــدند. مــواد روانگردانی ماننــد »کال«-  کاالهــای تجــاری قانونــی و مهــم در نظر 
که هنوز نوشــیدنی محبوبی بین آمریکایی هاست- بطور عمده در سطح  کافئینی  محرک 

منطقه و در سراسر صحرای بزرگ آفریقا از قرن 13 به بعد داد و ستد شده اند. 
    در اواخــر قرن 19، دولت اســتعماری نیجریه آن زمــان، اقدام به تولید »کــوکا« در باغ 
گرچــه مواد مخدر تولید شــده در طــول رودخانه  کرد، ا گــوس« و »کاالبر«  گیاه شناســی »ال
»زامبری« هرگز به مرحله صادرات نرسیدند. در نیمه دوم دهه 1970میالدی، »هروئین« و 
کشورهای تولید  که معموال از  گرفتند  کاالهای قاچاق مورد توجه قرار  »کوکائین« به عنوان 
گوس«  کز تجــاری مانند: »ال کننده عمده از »آمریکای التین« و »آســیا« وارد شــده و در مرا
کز تقاضا در »اروپا« و »ایاالت متحده«  کم به مرا بسته بندی می شدند و ســپس در مقادیر 
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حمل می شدند. »حشیش«،  نیز از دهه 1930 میالدی؛ در طول سواحل غرب آفریقا داد و 
ستد شده است. تجارت این ماده پس از جنگ دوم جهانی افزایش یافته است. 

که نقش غرب آفریقا در تجارت مواد مخدر را می شناســیم و این در      ما تصور می کنیم 
کشف  گزارش مقادیر  کثر برآوردهای ما بر اســاس  که شواهد اما اندک اســت. ا حالی اســت 
کشــف و ضبــط مــواد مخــدر و تالش هــای مجریان قانــون جهت  و ضبط شــده می باشــد. 
دســتگیری قاچاقچیان، نه تنها میزان دسترســی واقعی به مواد مخدر را نشان نمی دهد، 
گیری نامتناســب از روند بــازار به ما ارائــه می دهد. برخی از ایــن آمارها بر  بلکه یک انــدازه 

پایه حدس مجریان قانون در یک منطقه ارائه می شوند. 
که " اطالعات در مورد شیوع مصرف مواد مخدر      ســازمان ملل متحد اذعان می دارد 

و روند آن در بهترین حالت، مبهم است". 
که با توجه به فقــدان اطالعات قابل اعتماد در مورد       بــا نگاهی به آینده در می یابیم 
که نمی توانیــم پیش بینی هــای قاطعی درباره  مــواد مخدر در غــرب آفریقا به نظر می رســد 
نقش این منطقه در بازارهای مواد مخدر جهان داشــته باشیم. با وجود شیوه های نگران 
کار در این  کســب و  کننــده جدید قاچاق در غرب آفریقــا، قاچاق مواد مخدر به عنوان یک 
ح اســت و از 40 سال قبل نیز به همین شــکل بوده است. همچنین، این ادعا  منطقه مطر
که به دلیل بی ثباتی سیاســی در ایــن منطقه، نقش غرب آفریقــا به منطقه ای  وجــود دارد 
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از مردم است.
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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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ایران، وطنم! یک لحظه جان من بی تو مباد!
هدیه ی بهاره
صدیقه انجم شعاع 

 داستانی زیبا از خاطرات مادری غیور و مهربان 
از دوران جنگ تحمیلی 

کنار ســنگر تدارکات ایستاد. راننده پیاده شــد و تدارکات چی را صدا زد.  کی رنگ  وانت خا
علی پرواز. هوا سرد بود. بچه ها  تو سنگر بودند. علی دوید طرف راننده. 

کارتن های ردیف اول تا سوم مال شماست، بی زحمت زود اونا رو بیارین  _ برادر پرواز، 
گرفت. کمک  پایین. باید تا خط جلو برم. هوا داره تاریک میشه. علی، بچه ها  را به 

کنین این بســته ها  رو ببریم تو سنگر. جیره ی زمستونی رسید.  کمک  _ بچه ها  بیایین 
که تو این هوای ســرد می چسبه و تند تند بسته ها  را داد  کمپوت خنک  جایزه تون هم یه 
کارتن ها  نوشته شــده بود: اهدایی از سوی امت حزب ا...  دست بچه ها. روی بســته ها  و 

به رزمندگان اسالم. 
گرفت توی بغل و از باالی وانت پریــد پایین. به راننده عالمت داد  علی بســته ی آخر را 

که برود. 
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***
کمپوت...  کاغذ خط می کشید. جمع و تفریق می کرد. دو تا  بهاره مشق نمی نوشت. روی 

کمپوت چنده؟«  »مامان، قیمت 
خ خیاطی. ســوزنش را نخ می کرد. ســرش را  گوشــه اتاق خم شــده بود روی چــر مادر، 

آورد باال. 
کمپوت رو برا چی می خوای؟«  »قیمت 

»می خوام، شما بگین.« 
کم ســو  خ خیاطی. چشــم هایش  »بیســت و پنج تومن...« و دوباره خم شــد روی چر

شده است.  
کاغذ جلویــش نوشــت، )25 + 25( بیســت و پنج باضافه ی بیســت و پنج  بهــاره، روی 

می شود، پنجاه. بعد داد زد: »مامان، پنجاه تومن بهم میدی؟« 
کجا بیارم؟«  »پنجاه تومن؟ از 

گذاشته بود سر طاقچه؟«  که بابا  »از اون پوالیی 
مادر با تعجب رویش را برگرداند طرف بهاره. 

کردی؟!«  »تو دوباره فضولی 
گذاشت لب طاقچه.«  »نه به خدا، فقط دیدم وقتی بابا می رفت یه چیزی 

گاز. همه چیزشان در همین  خ خیاطی بلند شــد و رفت سمت اجاق  مادر از پشت چر
که نزدیک پنجره  یک اتاق اســت. قابلمه را از ســر اجاق برداشــت. نگاهش به بهاره اســت 

خم شده روی دفترش.
پرسید: حاال برای چی پنجاه تومن می خوای؟ 

بهــاره ســر از روی دفتــرش برنداشــت. ســؤال مــادرش را هــم جــواب نــداد. انــگار اصاًل 
نشنیده است.

گوشــات نمی شــنوه، پرســیدم  گفت:  کرد روی زمین.  مادر ســفره را نزدیک بهاره پهن 
کنار ســفره. بــا لبخند  بــرای چی پنجــا تومن میخــوای؟ بهــاره دفترش را بســت و نشســت 

جواب داد: نمیشه بگم!
که براش دوختم، می آره...  _ پس فردا خانم حمیدی پول لباسهایی 

گذاشــت توی  دهانش.  کوچک از نان برداشــت، توی ظرف ماســت زد و  بهاره تکه ای 
گفت: پس فردا دیره، برای صبح می خوام. ابروهایش را انداخت باال و با دهان نیمه پر 

گوشه ی چشمان مادر.  اشک نشست 
گفته بودی، امروز هر چی پول داشــتم دادم به صابخونــه برا این قوطی  کاش زودتــر   _
که توش می شــینیم. دیگه پولــی برام نمونده. باید منتظر مشــتری ها  باشــم تا...«  کبریت 
نخواســت جلوی دخترش اشــکهایش بریزد. پا شــد و از اتاق رفت بیرون. با خودش حرف 
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گر اونم سالم برگرده.«  زد: تا بابات بیاد هزار بار باید بمیریم و زنده شیم. تازه ا
بهاره شامش را خورد و برگشت سر جایش. صفحه ی آخر دفتر مشقش را آورد و رویش 

نوشت: »مامان، پول ندارد.« 

***
گوشه ی سنگر بسته های اهدایی را مرتب روی هم چید.   علی 

کی فرستادن.  _ دست مردم درد نکنه، چقدر خورا
گذاشت  کمپوتجات، جدا  که رویش با ماژیک آبی و خط درشت نوشته بودند  کارتنی را 
کند. تنها بود. همسنگرانش رفته  کند و بین بچه های ســنگر تقســیم  تا بعداً به قولش وفا 
که داشــت برادر بزرگتر دوستانش  بودند برای تجدید وضو. با بیســت و هفت هشت سالی 
کرد. ابری بود. خیره  بود. اذان مغرب نزدیک بود. از ســنگر رفت بیرون. نگاهی به آسمان 
کســتری. شــاید تا آخر شــب ببارند. بــه نظر او اینطــور آمد.  شــد به ابرها. ســیاه بودند و خا
کشــید. امشــب نمی توانســت از پشــت ابرهــای تیره  روزهــای آخر پاییز ســپری می شــد. آه 
کند. از وقتی اعزام شــده بود به این منطقه، ستاره ای را نشان  ســتاره ی دخترش را تماشا 

کرده بود، برای بهاره یکی یکدانه اش.     

***
کادو بگیرد. نمی خواســت  کاغــذ الگــو  کمپــوت را بــا  بهــاره می خواســت یــک قوطی خالــی 

گرم بود.  مادرش بفهمد. مادر سرش به خیاطی 
کار دیگه ای نمیشه  _ دیگه چاره ای ندارم باید همین رو ببرم. وقتی مامان پول نداره، 

کرد.
گاز برداشــته بود. تویش نمک بــود. از این قوطی ها  چند  کمد پایین اجاق  قوطی را از 
که باباش تو جبهه زخمی شده بود و در بیمارستان بستری  تایی داشتند. چند ماه پیش 
کمپوت  کــه برای عیــادت می آمدند، بــرای باباش و دیگــر رزمنده های مجــروح  بود، مردم 
کوبیده  هدیــه می آوردنــد. مادرش چند تــا از ایــن قوطی ها  را شســته بود. لبــه هایشــان را 
گاز. بــرای نمــک و زردچوبه و ســبزی  کمــد زیر اجــاق  گذاشــته بــود تو  کــرده بود و  و صــاف 

خشک.  
_ بهاره، مشقات تموم نشد؟ صدای مادر بود.

که بعد ازظهریم.  _ نه، بقیه شونو صبح می نویسم. من 
_ پس پاشو بخواب. 

_ می خوام با شما بخوابم.
کارم تموم نشده، سفارش مشتری رو باید فردا تحویل بدم. _ من هنوز 
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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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کار دارم... هنوز تموم نشده. لبخند نشست روی لبهای مادر. _ منم 

***
کشــیده بود به پشــت. نگاهش به سقف ســنگر بود. همه جا ســیاه بود. خوابش  علی دراز 
کارتــن هدایــای مردمــی بود. ســر شــب وقتی  نمی بــرد. همــه ی حواســش به بســته ی تــه 
کــه  گرفتــه ای دیــد  کادو  کارتــن بســته ی  کمپــوت همســنگرهایش را داد، تــه  ســهمیه ی 
کمپــوت بــود، امــا ســبک. انــگار خالــی بــود. نگذاشــت بچه هــا  بــو ببرند.  انــدازه اش مثــل 
گذاشــت تــوی صنــدوق وســایل شــخصی اش. می خواســت تنهایــی برود ســراغش.  آن را 

کند.  نمی توانست تا صبح صبر 

***
کند و با مداد قرمز با دقت چهار طرفش را خط کشی  بهاره، یک برگه از وسط دفتر مشقش 
گوشــه ی  کالســش را  کــرد. باالی برگــه با خط قرمز نوشــت: بــه نام خدا... اســم  و فامیل و 
گوشــه ی ســمت چپ نوشــت. خوانا و خوش خط. بعد  کاغذ و تاریخ را هم  ســمت راســت 

کرده بود، مثل یک انشاء آورد روی برگه.  که در ذهنش آماده  هم حرف هایی را 
کاغــذ و تکه های پارچه،  کمپــوت. با مقداری خرده  گذاشــت ته قوطی  کرد و  کاغذ را تا 
کیفــش. چشــم هایــش از خواب پر شــده  گذاشــت تــوی  گرفــت و  کادو  کــرد و  قوطــی را پــر 
گذاشــت  کنار مادرش چهار دســت و پا رفت. ســرش را  بودند. مادر هنوز ســوزن مــی زد. تا 
که داشــت به فردا فکر می کرد، خوابش برد. فردا در مدرســه شان  روی زانویش و همانطور 

کمک های مردمی برای رزمندگان اسالم بود.  روز جمع آوری 

***
به نام خدا. رزمندگان عزیز ســالم. من بهاره هســتم. بهاره پرواز. دختر علی پرواز. پدر من 
کمک به رزمندگان اســالم  که بــرای  گفت  هم مثل شــما رزمنده اســت. دیروز خانم مدیــر 
کمپــوت بیاوریم. اما مادرم  گرفتیم  هــر چه می توانیم بیاوریم. من و دوســتم مریم تصمیم 
گفت همه ی پولش را به صاحبخانه داده اســت. برای همین مجبور شــدم  پول نداشــت. 
کادو بگیرم و برایتان بفرســتم تــا در آن آب بخوریــد. خیالتان  کمپوت خالــی را  یــک قوطی 
جمع باشــد مادرم آن را تمیز شسته اســت. راستش جلوی دوســتانم خجالت می کشیدم 
که بگویم چیزی برای رزمنده ها  نیاورده ام، اما از شــما خجالت نمی کشم چون شما حرفم 

را باور می کنید. سالم مرا به پدرم برسانید.  
کرد و چند بار دیگر نامه ی بهاره  هنوز صبح نشــده بود. علی زیر پتو چراغ قوه را روشن 

گریه می کرد. را خواند. همسنگرهایش هنوز در خواب بودند. او داشت آرام آرام 
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نابودی انسان در سه چیز است: 1ـ تکبر، 2ـ حرص، 
3ـ حسد.

 امام حسن مجتبی )ع(
کشف الغمه، ج 1، ص 571.
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فاطمه، فاطمه است
فرازی از کتاب »فاطمه فاطمه است«، دکتر علی شریعتی

ک ارزشــهای پــدر می شــود، وارث همــه مفاخر خانــواده می گــردد و ادامه ی  یــک دختر مال
سلســله ی تیره و تبــاری بزرگ می شــود، و آخریــن حلقه زنجیر عــدل الهی، زنجیر راســتین 
که در انتظار پسر بود. محمد می داند  حقیقت؛ »فاطمه« اســت. آخرین دختر خانواده ای 
کیســت! ایــن تجلیل از مقام زن  که  که دســت تقدیر با او چه می کند و فاطمه نیز می داند 

است. 
کــه  مردانــی  و  زنــان  شــگفت  ایمان هــای  و  عاطفه هــا  و  عشــق ها  بــا  »فاطمــه«،  یــاد 
پــرورش  قــرون،  توالــی  در  می  جنگیدنــد،  عدالــت  و  آزادی  بــرای  اســالم  تاریــخ  طــول  در 
حکومت هــای  و  جــور  خالفت هــای  خونیــن  و  بی  رحــم  تازیانه هــای  زیــر  در  و  می یافــت 
می  ســاخت. لبریــز  را  مجــروح  دل  هــای  همــه   و  می  یافــت  رشــد  غصــب،  و   بیــداد 
که همه جــا در تاریخ ملت های مســلمان و توده های محروم در امت اســالمی،  این اســت 
»فاطمــه«، منبــع الهــام آزادی و حق خواهــی و عدالت  طلبی و مبارزه با ســتم و قســاوت و 

گفتن بسیار دشوار است.  تبعیض بوده است. از شخصیت »فاطمه« سخن 
که زن باشد. که اسالم می خواهد  »فاطمه«، یک »زن »بود، آن  چنان 

کوره  هــای ســختی و فقر و  کــرده بــود و او را در  تصویــر ســیمای او را پیامبــر خــود رســم 
مبــارزه و آموزش های عمیق و شــگفت انســانی خویش پرورده و ناب ســاخته بــود. وی در 

گون زن بودن نمونه شده بود.  گونا همه  ابعاد 
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مظهر یــک دختر، در برابــر پدرش. مظهر یک همســر در برابر شــویش. مظهــر یک مادر 
در برابــر فرزندانــش. مظهر یــک »زن مبارز و مســئول »در برابــر زمانش و سرنوشــت جامعه  
اش. وی خود یک »امام« اســت، یعنی یک نمونه مثالی، یک تیــپ ایده آل برای زن، یک 
کند. او  که می خواهد »شــدن خویش« را خــود انتخاب  »اســوه »، یک شــاهد برای هر زنی 

با طفولیت شــگفتش، با مبــارزه  مدامش در دو جبهــه خارجی و داخلــی، در خانه  پدرش، 
خانه  ی همسرش، در جامعه  اش، در اندیشــه و رفتار و زندگیش، »چگونه بودن« را به زن 

پاسخ می داد. 
گفته ماند.   گفتم و بسیار نا نمی  دانم چه بگویم؟ بسیار 

خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است. 
دیدم فاطمه نیست. 

که فاطمه دختر محمد است.  خواستم بگویم، 
که فاطمه نیست. دیدم 

که فاطمه همسر علی است.   خواستم بگویم، 
که فاطمه نیست.  دیدم 

که فاطمه مادر حسین است.  خواستم بگویم، 
که فاطمه نیست.  دیدم 

که فاطمه مادر زینب است.  خواستم بگویم، 
که فاطمه نیست.  باز دیدم 

نه، این ها همه هست و این همه فاطمه نیست. 
فاطمه، فاطمه است.
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سیری در تاریخ
فتوای حرام بودن چوپوق و قلیان میرزای شیرزای

در ســالهای بازپسین پادشاهی ناصرالدین شــاه، امتیازهایی 
بــه بیگانــگان داده شــد. یکــی از شــناخته شــده تریــن ایــن 
کو« بود. مردم زیــان این ها  را  امتیــازات، »امتیاز توتــون و تنبا
کشــور  نمی دانســتند و تــا آن زمان توده را پروای ســود و زیان 
کارهای دولتی به چون و چرا برخاســتن در میان  کردن، و در 
کشــور باز شــد و تعداد آنان  نبود، اما چون پــای بیگانگان به 
گشــت، مردم به ویــژه روحانیون به رنجش و  در ایران فراوان 

کو« از میان رفت. گالیه پرداختند و در سایه جنبش و ایستادگی »امتیاز توتون و تنبا
کشــور،  کوی       ایــن امتیاز برای ایران بســیار زیانبار بود، زیــرا فروش همه توتون و تنبا
ج به یک انگلیســی ســپرده می شــد، در برابر آنکه ســاالنه پانزده  چه در داخل و چه در خار
هــزار لیره به دولت پردازد و از ســود ویژه یک چهارم از آن دولت باشــد. مردم این حســاب 
ک بودند.  کشــور می گشــایند، بیمنــا را نمی دانســتند، ولــی از آنکــه بیگانــگان پــا بــه درون 
که می کارند به یک بیگانه  کویی را  که توتون و تنبا همچنین، برای آنها بسیار ســنگین بود 

کمی بفروشند و سپس به بهای بسیاری بازخرند. با بهای 
گام نخست مردم ناخشــنودی نمودند، و بازرگانان به میانجیگری »امین الدوله«      از 
کردند. ولی چون شاه و امین الســلطان خودشان امتیاز  به شاه نامه نوشــته و دادخواهی 
کارکنان  را داده و هــوادار آن بودنــد، نتیجــه از دادخواهــی دیــده نشــد. از آن ســوی چــون 
کم  کم  گردیده و  کار پرداخته بودند، ناخشــنودی فزونتر  کمپانی به همه شــهرها رفته و به 

گرفت. رویه جنبش به خود 
کمپانی را پاره می کردند و جای  گهی های  کار برخاست. مردم آ    پیش از همه تبریز به 
گروسی پیشــکار »مظفرالدین میرزا«  آن نوشته های شــورآمیزی می چسبانیدند. امیرنظام 
کیفــر دهد، امیر  گیرد و آنــان را  که با مردم ســخت  و والــی شــهر بود. ولیعهــد از او خواســت 

کناره جویی نمود. کار  نظام نپذیرفته و از 
کمپانی  کارکنان  که  کرد  کند، و پیشنهاد  گزیر خواســت تا از مردم دلجویی  کمپانی نا    
از اهالی همان منطقه باشــند؛ ولی مردم نپذیرفتند و ایســتادگی نمودند. پس از تبریز، در 
اصفهــان و تهران جنبش پیدا شــد. در همــه جا علماء پیشــگام بودند. از ســامراء مجتهد 
بزرگ میرزا محمد حســن شــیرازی تلگراف به شــاه فرســتاد و زیان های امتیــاز را باز نمود و 

کرد. درخواست به هم زدن آن را 
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 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.

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

ــگزاریم. ــما سپاس ــه از ش ــتید، صمیمان ــران هس ــان ای عزیزم
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کند. نخست، خواست فروش در درون  گرفتاری بزرگ شــد و شاه نمی دانست چکار      
کشــورهای بیگانه را به آن سپارد؛ لیکن مردم  گرفته و تنها فروش در  کمپانی باز  کشــور را از 
که میرزای  و علماء به آن رضایت ندادند و این بار علماء راه دیگری اندیشــیدند و این بود 
که ایــن فتوا به تلگــراف به  شــیرازی فتــوای به حــرام بودن قلیــان و چوپــوق داد و همیــن 
کو فروشی را بستند و  شهرها رســید، مردم همگی آن را پذیرفتند و دکان های توتون و تنبا

گذاشتند. کنار  قلیان و چوپوق را 
که مایه شــگفتی همه بیگانگان شــد. شــاه خواســت زور  گرفت  کار چنــان انجــام  ایــن 
که یا در آشــکار فتوا را بشکند و یا  کند و به میرزای آشــتیانی در تهران پیام فرســتاد  آزمایی 
که از تهران بیرون رود، ولی مردم نگذاشــتند و درگیری باال  از تهران بیرون رود. او پذیرفت 
گردیدند. شاه  کشته شدند و بیست تن زخمی  کردند و هفت تن  گرفت و سربازان شــلیک 
کنــد و با پذیرفتن پانصد هــزار لیره تاوان امتیــاز را به هم زند.  گفتگو  کمپانی  گزیر شــد با  نا
کار در دی ماه 1270 خورشــیدی ) جمادی االول 1309 هجری قمری( بود. آن پانصد  این 
کمپانــی دادند، و این  گرفته و به  که تازه بنیاد یافتــه بود  هــزار لیره را از بانک شاهنشــاهی 

نخستین وام دولت ایران بود. پس از شش ماه شور و تکان، داستان به پایان رسید.

برگرفته از کتاب تاریخ مشروطه ایران از احمد کسروی
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سبک های نقاشی
دنیای نو

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

شــکل  غربــی  کشــور  چنــد  در  انقالبــی  بــا  جدیــد  عصــر 
کــره زمین تأثیر  کل  کــه بر  می گیرد، امــا چیزی نمی گذرد 
کامال از  که مدرن بودنــش  می گــذارد. این دنیایی اســت 
دنیای قدیم جدا می شود و روز به روز و لحظه به لحظه 
کــه سرنوشــت  مــدرن تــر می شــود. بــرای همیــن اســت 
گره می خــورد و هنــر نیز از ایــن موضوع  فرهنگهــا به هــم 

برکنار نیست.    
     بعد از انقالب صنعتی توده های غبار انگلســتان و 
کارخانه ها  یکی پس از  سپس سراســر اروپا را فرا می گیرد. 
دیگری ساخته می شوند و ماشــین های غول پیکر از راه 
کار جسمی، و  کاهش  می رسند. عصر ماشین یعنی عصر 
افزایش توانایی های مغز و پدیده هــای فاجعه آمیز برای 
بشــریت بود. با این حــال تحول انقــالب صنعتی روندی 
آرام داشــت، تا اینکه این روند با انقالب سیاسی روندی 

گرفت.  تند و تندتر 
در اواخــر قــرن هجدهــم، انقالبهــای سیاســی یکــی 
کشــورهای اروپایــی  پــس از دیگــری در فرانســه و ســایر 
کلیســا را می لرزانــد. اینجا  بروز می کنــد و ارکان اســتبداد 
آرمان های تازه ای چون »دموکراسی« و »ناسیونالیسم« 

ح می شوند.  مطر
قشــر فقیر و ســتم دیــده اجتمــاع نقــش اصلــی را در 
کثر انقالبها بــازی می کننــد. ولی طبقه مرفــه و ثروتمند  ا
ســود آن را می برند و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی 
گروه  را بوجــود می آورنــد. صنعــت جدیــد، روســتائیان را 
گروه به شــهرها می کشــاند و شــهرها روز به روز بــزرگ تر و 
کامل  شــلوغ تر می شــوند. صنایــع قدیــم رو بــه نابــودی 
می رونــد و ســرمایه داری با شــتاب به پیش مــی رود و در 

این میان قشر فقیر بیشتر می شود. 
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    در اواخــر قــرن نوزدهــم، نظــام ســرمایه داری حتــی از اروپــا هم پیشــی می گیــرد و به 
آمریکا و ژاپن می رســد. مستعمره ســازی و امپراتوری های اســتعماری پشتیبانی می شوند 
کشــتار  که با  و در این میان قدرتها بر ســر تقســیم جهان دســت به جنــگ جهانی می زنند 
میلیون هــا  انســان و ویرانی مناطق وســیعی از جهان بــه پایان می رســد و در پی آن جنگ 
کشــورهای جهان  که به آنان  کشــورهای مســتعمره به اســتقالل سیاســی می رســند  برخی 

سوم می گویند.
کــه از چهارچوب ســازمانهای  گســترش فرهنگ اســت.  یکــی از مشــخصات دنیای نو، 
گســترش یافــت. این بــه معنای بــاز شــدن هنرکده های بیشــمار در  رســمی بیــرون آمده و 
کوچــک بــود. هنرپرورانی با ســلیقه های مختلــف بوجود آمدنــد، بدین  شــهرهای بــزرگ و 

گالری پدیدار شد.  ترتیب مکانی به نام 
که     در میانــه قــرن نوزدهــم، فن عکاســی به وجــود آمد و هنرمنــد نقاش متوجه شــد 
خیلــی راحت می تــوان یک پرتره بوجــود آورد و بــه نقاش نیــازی نبود و بدین شــکل دچار 
بحران دیگری شــد. اینکــه دیگر حامیان مطمئنی نــدارد و عکاس همچــون رقیبی در برابر 

کارش قرار دارد.
کشــف و ابــداع شــکل های تــازه دســت می زنــد و زبانــی جدیــد  کــه بــه  از ایــن روســت 
کردن نظم جهان بر سطح  می سازد. نقاش نوگرا، بر خالف نسل های پیشــین؛ از منعکس 
کاری بیهوده می پندارد و هنــرش را بر آنگونه  بــوم خودداری می کند. زیــرا واقعیت مرئــی را 
کثر نقاشــی های نو تا  کــه ا گویــی هدف آن خود آن اســت و بی دلیل نیســت  که  می آفرینــد 
این حد رمزآمیز جلوه می کنند و فاصله بین بیان نقاش و برداشــت بینندگان تا این اندازه 
عمیق می شــود. با شــناخت نظریه هــای جدید هنــری و درک زبان تجســمی نــو، می توان 

کرد.  جلوه های واقعی دنیای نو را در آثار بسیاری از نقاشان نوین به روشنی مشاهده 
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چابهار )2(
سیده انسیه سعادت
کارشناس گردشگری

در این قســمت، عالوه بر جاذبه هــای طبیعی چابهار به محله های باســتانی آن نیز ســری 
می زنیــم. ایــن شهرســتان دارای ویرانه هــا،  قلعه هــا، غارهــا، مقابــر تاریخــی و جاهایــی بــا 

که ذکر مشخصه های آنها بسیار جذاب است.  قدمت باالست 
کز دیدنی این شهرســتان است،  که یکی از مرا     در این بین باید به روســتای »تیس«، 
کز  کــه آن را بــه یکــی از مرا کــرد. در ایــن روســتا مــکان دیدنــی بســیاری وجــود دارد  اشــاره 
کــرده اســت. از جملــه چندین قلعــه مثل: »قلعــه تیس«،  دیدنی ایــن شهرســتان تبدیل 
که چندیــن متر طول دارد،  کرد، در آنجا بارویی  گت«. نباید فرامــوش  »پیروزگــت«، »بلوچ 
دیده می شــود. این بارو از غرب »دره تیس« به شرق دره منتهی می شــود و به »پیل  بند« 
که در قســمت نزدیــک به خط الــرأس این  معروف اســت. مردم ایــن محله بــر ایــن باورند 
دیــوار، محل نگهداری فیل های شــاه بوده و ایــن فیل ها   در این مکان تربیت می شــدند. 
ایــن دیوار عظیم از »ســنگ«، »گچ« و »ســاروج« ســاخته شــده اســت. آثــار به جــا مانده و 
گذشته، یک  که روستای »تیس« در  کشف شده در این محل، نشان می دهند  تأسیسات 
کتشافات این را هم حکایت می کند  کشــاورزی بوده است. ا شهر فعال در زمینه بازرگانی و 
که مرکز بازگانی، خانه ها  و  انبارهای آن بر فراز ارتفاعات دره »تیس« قرار داشته و دامنه آن 

محل دفن اموات بوده  است.
گچ«  گورهای »جنانی  گورستان مشهور هم دیده می شود. اولین آنها  در این روستا دو 
کــوه »پیل بند« قــرار دارد. مردم ایــن منطقه بر این  که در جنوب و شــیب دامنه  نــام دارد 
گورســتان  که ایــن منطقه جن دارد و شــاید این نــام برگرفته از این باور باشــد. این  باورنــد 
کمتر و به سمت شمال  گورهای آن  گورســتان ســیرای بوشــهر اســت، ولی تعداد  شــبیه به 

شگفتی های ایران
غارهای بان مسیتی
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گورستان  جنایی گچ

سدهای تیس

گورستان  به جنوب و یا شمال شــرقی به جنوب غربیست. در این 
گور  گــور  قدیمــی بــه چشــم می خــورد. البته، چنــد  باســتانی تقریبــا 300 
که به نظر میرســد به دوره های جدید  گور پلکانی هم وجود دارد  ایســتاده و یک 

و اسالمی تعلق دارد.
گورستان هم  گورســتان های این روستاست. این  گورستان »تپه نهادی« یکی دیگر از 
گورستان  گورها در این  کوه« قرار دارد. تعداد  در جنوب روستای »تیس« و در دامنه »پیل 
کنار هــم قرار  کــه  گور اســت  گورســتان، ســه  زیــاد نیســت، امــا یکــی از مشــخصه های ایــن 
کوچک در بین آنها قرار دارد. احتمال داده می شــود  گور  گور بزرگ و یک  که دو تا  گرفته اند 
کــه در یک حادثــه از بیــن رفته اند.  گورهــا متعلق به اعضــای یک خانواده باشــند  که ایــن 
کــه به صــورت خانوادگی و دســته جمعی هســتند، در  گورســتان هایی  گفتــه ای چنین  به 

گورستان های »کارتار« در لبنان هم دیده شده  است. 
کز باســتانی این روستاست. در زبان  مجموعه غارهای »بان مســیتی« یکی دیگر از مرا
بلوچی "بان" به معنی »مرد صالح« و »خداپرســت« است و »مســیتی« معبد و پرستشگاه 
که در  خوانده می شــود. این مجموعه متشــکل از یک غار طبیعی و دو غار مصنوعی است 
کوه »شــهبازبند« حدود 25 متر باالتر از ســطح  کنار هــم قرارگرفته اند. این غارهــا در دامنه 
کوچک اســت، یک آرامــگاه مکعب و  که طبیعــی و  زمیــن هســتند. در درون یکــی از غارها 
گنبد آن چهل ســانتیمتر اســت، دیده می شــود. روی دیوارهای  کــه ارتفاع  صندوقچه ای 
که بیشتر به  گنبد، با جوهر قرمز و بنفش، خطوط و عالماتی نقش بســته است  ســه طرف 

خط »گجراتی« و خطوط »هندی« شباهت دارد.
گچ و ســنگ      غــار دوم، به فاصله هفت قدم در ســمت راســت این غار، با ســکویی از 
کار به خوبی پیداست.  ســاخته شــده اســت. بر بدنه این ســقف طبیعی، آثار تراش و ابزار 
دهانه غار 80 ســانتیمتر اســت. غار ســوم، بــه فاصله 50 متر در ســمت چپ غــار اصلی قرار 
کمــی پــس از ورود  کــه طــول قــوس دهانــه آن 20 متــر اســت. در درون آن بــه فاصلــه  دارد 
کوه و در عمق آن متصل اســت. به نظر  گویا به جایی در دل  که  حفره ای عمومی قرار دارد 
کــه این غارهــا در زمره یــک واحد تأسیســاتی و ســاختمانی و به منزلــه »توقفگاه«،  می آید 
که ســکویی برای انجام اعمال مذهبی یا تشریفات  گاه« بوده اســت  »مذبح« یا »پرســتش 

دیگر در سرتاسر پهنه جلوی هر سه غار ساخته بوده اند.
کوه« قرار دارد به نــام »گودانگریز« یا »گــودال انگلیس«.  یک غــار دیگر در دامنه »پیــل 
کارگران بلــوچ، در اواخــر دوره قاجاریه و در  گفته مردم بومی، انگلیســی ها  و تعــدادی از  به 
کرده اند و تعدادی ســفال و اشــیاء برنزی، آهنی  اوایل دوره پهلوی، این منطقه را حفاری 
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و ســنگی یافته اند. بازدید از این غار و آثــار بجا مانده از آن؛ حــوادث دور را در ذهن  تداعی 
می کند.

کوپان« نیــز در یکی از دهســتان های این روســتا قــرار دارد. این   چاه باســتانی »تیــس 
کوه تراشــیده  که به شــکل مربع در  کوپان« قرار دارد  چــاه در ارتفاعات شــرقی غریی »تیس 

شده است. 
    ســد »تیس« نیز یکی دیگر از مناطق دیدنیســت. این ســدها در دو طــرف دماغه ای 
گرفته اســت. ارتفاع این ســدها تقریبُا هشت متر  که قلعه »تیس« بر روی آن قرار  قراردارند 
گذشت زمان به  که فقط آثار 30 سانتیمتر از آنها باقی مانده است و بقیه آنها با  بوده است 
کوه »پیل بند« و دیگری نیز  زیر ماســه های ســاحلی فرو رفته اند. انتهای یکی از ســدها به 

کوه »شهباز بند« منتهی می  شده است. به 
کــه امیــدوارم بــرای شــما هم  گوشــه هایی از »چابهــار« پرداختیــم  درایــن قســمت بــه 
گرفته تا آثار باستانی چابهار را  کن دیگر از طبیعت  جذاب بوده باشــد، در قســمت بعد؛ اما

کرد.  با هم مرور خواهیم 
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آداب سـالم
که رعایت آنها، تأثیر آن را بیشتر  کـــردن مـانـــند هر سّنت اسالمی، داراى آدابی است  سـالم 

کوچکتر به بزرگتر و...  کند. برخی از آنها عبارتند از: سالم  می 
کند و رهگذر به نشسته و  امام صادق علیه الســالم می فرماید: »کوچک به بزرگ سالم 

کند.«  گروه بسیار، سالم  گروه اندک به 

افشای سالم 
کردن از شــعارهاى اسالمی است و مســلمانان بدان شــناخته می شوند،  که ســالم  از آنجا 
کند. پیامبر اسالم )ص( می فرماید: »آیـــا بـــه شـمـــا  افشاى ســالم اهمّیت خاصی پیدا می 
کردنــد: آرى اى  کـــه بـهـتـریـــن اخـــالق مـــردم دنـــیا و آخرت چیســت؟ عــرض  خـبـــر نـدهـــم 
گیتی منتشــر  کــه شــعار و تحّیــت بهشــتیان اســت، در  رســول؛ حضــرت فرمودند: ســالم را 

کردن.«

پاسخ شایسته 
کننده با آغاز به سالم، بیشترین ثواب را به خود اختصاص می دهد، لیکن  هـر چـنـد سالم 
طرف مـقـابـــل نـــیز باید با رعایت ادب و پاســخ شایســته، این شــعار اســالمی را پــاس دارد. 
کــرد، پاســخی نیکوتر دهیــد، یا همان  کســی به شــما ســالم  کریم می فرماید: »هرگاه  قرآن 

تحّیت را به وى برگردانید.«
برگرفته از کتاب: آداب معاشرت، نویسندگان: سید محمد مقدس نیا و محمد مهدی محمدی.



در مورد خواص دارویی آویشن چه می دانید؟

»برونشــیت«،  نفــس«،  »تنگــی  رفــع  بــرای  بــه صــورت »جوشــانده«  آویشــن  مصــرف 
»سرفه«، »نفخ شــکم«، سوءهاضمه«، »آسم«، »سیاه  ســرفه«، »سرگیجه«، »سردرد« 

و »سرماخوردگی« توصیه می  شود.

کاربــرد دارنــد.  کننــده و طعــم  دهنــده  گونه هــای مختلــف »آویشــن« بــه عنــوان مطبــوع  
گرفتگی عضالنی  چ و ضد  »آویشن«؛ ضدســرفه، خلط  آور، ضد نفخ، ضد میکروب، ضد قار
کودکان  گیاه در درمان »تینیا ورسی کالر« )نوعی بیماری پوستی( و شب  ادراری  است. این 
کــرم«، »ضد  بــکار میرود. در طب ســنتی از »آویشــن« بــه عنــوان دارویــی »ادرار آور«، »ضد 
کســیدانت می  باشد.  گیاه حاوی آنتی ا نفخ« و »اشــتها آور« اســتفاده می شده اســت. این 
جویدن »آویشن« در تسکین درد دندان موثر است. »آویشن«، خاصیت »ضد میکروبی«، 
»ضــد قارچی« و »ضد انگلــی« دارد و این به جهــت وجود ماده »تیمول« در آن اســت، و از 

که »تیمول« خاصیت سمی دارد در مصرف »آویشن« زیاده  روی نکنید.  آنجا 



»تیمــول« باعــث تحریــک غشــای مخاطــی و پوســت می گــردد. عالئــم مســمومیت بــا 
گــوارش«، »ســردرد«،  »تیمــول« شــامل: »ســرگیجه«، »حالــت تهــوع«، »درد در دســتگاه 
کــه در  »اغتشــاش ذهنــی«، »اغمــاء« و »ایســت تنفســی« می  باشــد. از »عصــاره آویشــن« 
گزارش  فرآورده هــای خمیردندانــی اســتفاده شــده اســت، مــواردی از التهــاب لــب و زبــان 
گردیده اســت. »پرخونی« و »التهاب مزمن« در پوســت سر از صابون و شــامپوهای حاوی 
گردیده اســت. در صورت مصرف دراز مــدت آن، رعایت احتیاط ضروری  گزارش  »تیمول« 
گیرد. مصرف  است و عصاره آن به تنهایی و به صورت رقیق نشــده نباید مورد مصرف قرار 
گونه های مختلف  آن در حاملگــی و شــیردهی با دوزهای معمولی اشــکال نــدارد. مصــرف 

گردد. »آویشن« بر نظم قاعدگی مؤثر بوده و مقادیر زیاد آن نباید مصرف 
برگرفته از کتاب داروخانه گیاهی، تألیف: فاطمه مهسا کارآموزیان



دو شعر با یک مضمون و محتوا 
از »پروین اعتصامی« و »موالنا«

به مناسبت درگذشت بانوی ادب ایران، پروین اعتصامی 
)در گذشته 20 فروردین 1320- تهران(

شــعر  و  اعتصامــی  پرویــن  هشــیار«  و  »مســت  شــعر  دو 
»محتســب و مســت« موالنــا، می تواند مــورد توجه باشــد. 
الزم بــه ذکــر اســت شــیوه هــر دو شــعر مناظــره ای اســت و 
گفتگــو  ایــن مناظــره و  »محتســب« و »مســت« دو طــرف 
هستند. در ســروده »موالنا« محتســب، فرد شراب خورده 
گوشــه دیــواری از فرط مســتی  کــه در  و مســت را در حالــی 
بــه خــواب رفتــه اســت؛ را میبینــد و در ســروده ی پرویــن، 
محتســب، »مســت« را در راه مشــاهده می کند. این اشعار 
بسته به اوضاع و شرایط جامعه آن روزگار سروده شده اند.
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شعر حضرت موالنا:

دیــدمحتســب در نیم شب جایی رسید خفتــه  مســتی  دیــوار  بــن  در 

که هست اندر سبوگفت هی مستی چه خوردستی بگو گفت ازین خوردم 

که چیســت گو  گفت از آنک خورده ام گفت این خفیستگفــت آخر در ســبو وا

آنگفت آنچ خورده ای آن چیســت آن مخفیســت  ســبو  در  آنــک  گفــت 

ماند چون خر محتســب انــدر خالبدور می شد این سؤال و این جواب

کــن آه  هیــن  محتســب  را  او  ســخنگفــت  هنــگام  کــرد  هوهــو  مســت 

می کنــی هــو  کــن  آه  گفتــم  گفــت مــن شــاد و تــو از غــم منحنــیگفــت 

بیدادیســت و  غــم  و  درد  از  هوی هــوی می خــوران از شادیســتآه 

گفت این ندانم خیز خیز معرفــت متــراش و بگــذار ایــن ســتیزمحتســب 

کجــا از  مــن  کجــا  از  تــو  رو  بیــاگفــت  زنــدان  تــا  خیــز  مســتی  گفــت 

گــروگفت مست ای محتسب بگذار و رو بــردن  تــوان  کــی  برهنــه  از 

بــدی رفتــن  قــوت  خــود  مــرا  کی شــدیگــر  خانــه خــود رفتمــی ویــن 

امکانمــی بــا  و  عقــل  بــا  گــر  ا دکانمــیمــن  ســر  بــر  شــیخان  همچــو 
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شعر اختر چرخ ادب، پروین اعتصامی:

گرفت گریبانش  محتســب، مســتی به ره دیــد و 
مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست

گفت: مســتی، زان سبب افتان و خیزان میروی
نیســت  همــوار  ره  نیســت،  رفتــن  راه  جــرم  گفــت: 

بــرم قاضــی  خانــه ی  تــا  را  تــو  می بایــد  گفــت: 
گفــت: رو صبــح آی، قاضــی نیمه شــب بیدار نیســت

گفــت: نزدیک اســت والی را ســرای، آنجا شــویم
نیســت خمــار  خانــه ی  در  کجــا  از  والــی  گفــت: 

گوئیــم، در مســجد بخــواب گفــت: تــا داروغــه را 
نیســت  بــدکار  مــردم  خوابــگاه  مســجد  گفــت: 

وارهــان را  خــود  و  پنهــان  بــده  دینــاری  گفــت: 
نیســت  دینــار  و  درهــم  کار  ع،  شــر کار  گفــت: 

کنــم بیــرون  جامــه ات  غرامــت،  بهــر  از  گفــت: 
گفــت: پوسیدســت، جــز نقشــی ز پــود و تــار نیســت 

کاله افتــادت  در  ســر  کــز  نیســتی  گــه  آ گفــت: 
نیســت  عــار  بی کالهــی  بایــد،  عقــل  ســر  در  گفــت: 

گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی
نیســت  بســیار  و  کــم  حــرف  بیهوده گــو،  گفــت: ای 

را مــردم، مســت  زنــد هشــیار  بایــد حــد  گفــت: 
کســی هشــیار نیســت گفــت: هوشــیاری بیــار، اینجــا 



رخ پنهان

می دانســتی  هیــچ  زیباترینــم!  مهربــان!  عزیزترینــم!  مــادرم! 
هر چیــن و چروک صورتــت هــزار راز نهفته در خــود دارد و من 
کــه  خــوب می دانــم، نمی خواهــی بدانــم. هیــچ می دانســتی 
که  می دانم در شــیارهای عمیق دستانت راز نهفته ای نیست 
ندانم؟ مادرم! ســنگ صبورم! خسته ای، می دانم بار عمری 
کشیده ای، تا شدم من. مادرم! آرام جانم!  زندگی را بر دوش 
کــن تا من بدانــم روزهایــت را چگونه بــا زیاده  کــن یا غمزه  ناز 
که  کــردی. مــادرم! عطر وجــودم! بــدان  خواهــی هایــم شــب 

قدرت را می دانم.
محمد علیزاده ثانی



نشریه فرهنگی اجتماعی آبتاب ـ  شماره  5 ـ فروردین ماه 95 60

مادر
شعر و طراحی از مارال درویشان

که هیچ نبودم، و هیچ نداشتم. می خواهم دیروز را، دیروزی 
کودک بودم. که  دیروزی 

دلم تنگ شده، دلم برای نجوای الالیی هایت تنگ شده، برای بوسه های 
قبل از خواب بر پیشانی ام!

که چقدر الالیی هایت را دوست دارم. کاش می بودی و می دیدی  ای 
که قلبش برای تو می تپد. وجودم برای توست، وجودی 

که دیگر نمی خواهد بزرگ باشد. کودکی  کودک شوم.  دوست دارم 
کنارم باشی و دوباره در آغوشم بگیری. کودکی ام برگردم، می خواهم در  می خواهم به 

من تو را با تمام عاشقانه هایت دوست دارم،
میم مثل معرفت، میم مثل ماهتاب، میم مثل مداد

و با این مداد بر صفحه های زندگی ام می نویسم؛ میم مثل مادر!


