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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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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. لطفــًا 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 
هریک از شــما 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 
نام خودتان چاپ خواهد شــد. از اینکه همــراه و یاور ما در راه 
اعتالی فرهنگ کشــور عزیزمان ایران هســتید، صمیمانه از شما 

سپاسگزاریم. 



سخن سردبیر
فاطمه مهسا کارآموزیان

گوهرندبنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد که در آفرینش ز یک 

قــرارچو عضوی به درد آورد روزگار نمانــد  را  عضوهــا  دگــر 

کز محنت دیگران بی غمی که نامت نهند آدمیتو  نشــاید 

کرد،  گســتره جهان ســرازیر  کرانش را بر  که پروردگار لطف بی  هنگامی 
عشــق را ســرلوحه آفرینــش قــرار داد تــا دنیایــی سرشــار از عطوفــت و 
مهربانی بســازد. آری، این جهان زیبا آفریده شــده است تا با طبیعت 
کاش بــه زیبایی های  زیبایــش صحنه نمایــش مهربانی هــا باشــد. ای 
که  کاش باور داشــتیم  خلقــت از دریچه مهر الهــی نگاه می کردیــم. ای 
که اساس زیبایی خلقت،  مبنای آفرینش عشق است و می دانســتیم 
که باشــیم، خالقی مهربان  در تفاوت هاســت. از هر رنگ و نژاد و زبان 
که فرصت  کمــی فکر می کردیــم، آنــگاه در می یافتیــم  کاش  داریــم. ای 
اندکــی بــرای محبت بــه همنوعــان خــود در این دنیــا داریــم. فرصتی 

محدود برای انسان بودن و انسان زیستن! 
گیتی بایســتی پهنه »دوســتی«، »صلح«، »عشــق«  کــه  امــا زمانی 
و »مأمنــی بــرای هر جنبنــده« باشــد، حــس فزون خواهی آدمــی آن را 
کی را بــه نمایش  گاه صحنه های دهشــتنا کشــیده اســت و  بــه ویرانی 
می گــذارد. بیائید به خــود بیائیم. ما انســانیم. ما نمی توانیــم و نباید 
از درد و رنج دیگری غافل باشــیم. ما باید با سرانگشــت محبت اشک 
کنیم.  مظلومــی را از چهــره اش بزدائیم و دســت یاری به ســویش دراز 
کشته نشود،  کودکی در جنگ  که دیگر  که شــاهد روزی باشــیم  باشد 
گرسنه نماند، بیمار نشــود، اسیر خشونت و  یتیم نشود، آواره نشــود، 
نفرت نگردد. مــا باید همراه با هم بکوشــیم تا زمین جایــی بهتر برای 

زندگی باشد.





غزلی از جناب حافظ

وانــدر آن ظلمت شــب آب حیاتــم دادنددوش وقــت ســحر از غصــه نجاتــم دادند

کردنــد ذاتــم  پرتــو  شعشــعه  از  دادنــدبیخــود  صفاتــم  تجلــی  جــام  از  بــاده 

کــه ایــن تــازه براتــم دادنــدچه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شــب قــدر 

کــه در آن جــا خبــر از جلــوه ذاتــم دادنــدبعــد از ایــن روی من و آینــه وصف جمال

گر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب مســتحق بــودم و این ها بــه زکاتــم دادندمن ا

که بــدان جــور و جفا صبــر و ثباتــم دادندهاتف آن روز به من مــژده این دولت داد

کز سخنم می  ریزد کــز آن شــاخ نباتــم دادنداین همه شهد و شــکر  اجــر صبریســت 

دادنــدهمــت حافــظ و انفــاس ســحرخیزان بود نجاتــم  ایــام  غــم  بنــد  ز  کــه 



 سخنان مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
در خطبه های روز عید فطر



کلمه، یک ماه مبــارک بود؛ برکات الهی بــر این مّلت  ماه رمضان امســال به معنای واقعــی 
گســترده  در  گرم، در محافل قرآنی  فروباریــد و نشــانه های آن در روزه  داری روزهای بلنــد و 
گسترده ای  کشور، در مجالس عظیم دعا و توّسل، در انفاق ها، در افطاری  های  همه جای 
کرده اســت در مساجد، در معابر، در خیابانها،  که خوشبختانه چند سالی است رواج پیدا 
و باالخره در راهپیمایی عظیم روز قدس دیده شــد؛ این ها نشانه  های رحمت الهی است؛ 
که شب قبل را به  مناسبت احیاء بیست  وسّوم ماه مبارک رمضان و شب  مردم روزه  داری 
گرم تابســتان، با زبان روزه در ایــن راهپیمایی  کشــیده بودنــد، در روز  قدر تا صبح بیداری 

کردند. اینهاست راه درست شناخت مّلت ایران؛ این مّلت ایران است.  عظیم شرکت 
که ماه رمضان در محراب عبادت آن  جور، و در صحنه  مقابله      این مّلت ایران اســت 
و مبــارزه  با اســتکبار این  جــور، خود را عرضــه می کند و نشــان می دهــد. مّلت مــا را از زبان 
مغــرِض دیگــران نبایــد شــناخت؛ مّلــت مــا را از خــودش، از شــعارش، از حرکتــش، از ایــن 

جلوه های عظیم باید شناخت؛ این است مّلت ایران. 
گواری بود و هســت؛      حــوادث منطقــه  ما در این مــاه رمضان و قبــل از آن، حوادث نا
کرد. در  متأّســفانه دســتهای نامبارکــی، مــاه مبــارک را برای بســیاری از مــردم منطقه تلــخ 
»یمن«، در »بحرین«، در »فلســطین«، در »سوریه«، بســیاری از مردم مسلماِن مؤمن، به 
گرفتند.  گذراندند و روزه های دشواری  کاری های دشمنان، روزهای سختی را   خاطر سیه  

همه  این قضایا برای مّلت ما مهم است. 
    مّلــت مظلــوم »فلســطین«، مّلــت مظلــوم »یمــن«، مّلــت و دولــت »ســوریه«، مّلــت 
و دولــت »عــراق«، مــردم مظلــوم »بحریــن«، مجاهــدان صــادق مقاومــت در» لبنــان« و» 

فلسطین«؛ اینها همواره مورد حمایت ما خواهند بود.

منبع:
http://farsi.khamenei.ir



اصول و روش های مقابله با جنگ نرم

کــرده و خوب  گی های این نــوع جنگ را آنالیز  بــرای مقابله با جنگ نرم، نخســت بایــد ویژ
که جنگ نرم با جنگ ســخت، چه تفاوت هایــی دارد. آنچه در جنگ  بشناســیم و بدانیم 
ســخت مورد هدف قــرار می  گیــرد؛ »جــان انســان ها«، »تجهیــزات«، »امکانــات« و »بناها« 

که در جنگ نرم آن چه هدف قرار می گیرد؛ افکار عمومی است. است، در حالی 

برخی راهکارهای مقابله با جنگ نرم
* گسترش فعالیت های فرهنگی

* افزایش تولید محصوالت فرهنگی تأثیرگذار بر جامعه به خصوص قشر جوان جامعه
* ایجاد راههای مشروع برای رفع نیازهای مردم

* استفاده از دیپلماسی عمومی
* استفاده از راهبردهای ویژه در مورد اقوام و اقلیت ها

کرد. عامالن  * عملیات روانی متقابل، در مقابله با جنگ نرم نبایستی منفعالنه عمل 
تهدید نرم از انواع »تبلیغات«، »فنون مجاب سازی«، »روش های نفوذ اجتماعی« 
و »عملیات روانی« جهت تغییر »نگرش ها«، »باورها« و »ارزش های جامعه هدف«؛ 
استفاده می کنند. انجام تبلیغات هوشمندانه می تواند یکی از روش های مقابله در 

جنگ نرم باشد.
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خشونت علیه پناهندگان زن

کودکش پس از رسیدن به لزبوس، یونان از ترکیه،  عکاس: محمد محایزن/ AP.یک زن پناهنده سوری به همراه 
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گذشــته 65.300.000 نفــر مجبــور بــه تــرک خانه های خــود به دلیــل افزایش شــدت  ســال 
که 42/5  کــه این رقم نســبت به ســال 2011  درگیری هــا، آزار و خشــونت در منطقه شــدند 
میلیــون نفــر بــود، افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. در طــول ایــن بحــران، میلیون هــا 
کردند،  که از فجایع انســانی مانند: جنگ در ســوریه و یا تروریســم در نیجریه فرار  پناهنده 

زن بودند و زنان به طور خاص در معرض خشونت جنسی هستند. 
که زنان و دختــران آوارگان و آســیب دیدگان جنگی- بیشــتر  شــواهد نشــان می دهند 
کــه به آنــان »قربانیان خشــونت« اطــالق می گــردد و این در  در معرض خشــونت بــوده اند 
که چنانچه به آنها فرصت داده شود، می توانند عامل تغییر در جامعه باشند.  حالی است 
کــرده و می گوید:  کمیتــه بین المللی نجات ایــن مطلب را بیان  گــزارش  »مالنــی ورویر«، در 
که بــرای بهبود  ح اســت  »آیا مــا حاضر بــه پذیرفتــن آن هســتیم؟« حال این پرســش مطر
کمک  کرد؟ چــه قانونی به جلوگیری از خشــونت علیه آنان  امنیت زنان پناهنــده چه باید 
کرد تــا بتوانند با چالش های  کرد؟ چگونه می توان از ایــن زنان و دختران حمایت  خواهــد 

کنار بیایند؟ پیش روی خود 
گام برداشته و به  همه ما می توانیم با ارائه پیشــنهادات و راهکارهای مفید در این راه 

کنیم.  کمک  حمایت زنان آسیب دیده 

منبع:
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/jul/14/live-

qa-how-can-we-stop-violence-against-female-refugees

آنها کمک کرد. این گزارش توسط متخصصان شده اند. چگونه می توان به حفظ بهتر حقوق انسانی میلیون ها زن از خانه های خود فرار کرده و آواره 
 

در 21 جوالی 2016 تهیه گردیده است.
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ده ها تن در محاصره مادایا به علت گرسنگی در معرض مرگ هستند!

که حدود 86 نفر در محاصره شــهر مادایا در ســوریه  کرده اند  دو ســازمان مردم نهاد اعالم 
گرسنگی بوده اســت. در اواخر سال 2015، پس  که علت مرگ 65 نفر از آنان  درگذشــته اند 
گرسنگی اعالم شــد؛ این شهر در سطح بین المللی  کنین این منطقه  از آنکه علت فوت ســا
کمک به منطقه ارســال شــده اســت، اما  کاروان  گرفــت. از آن زمان چهار  مــورد توجه قــرار 

کافی هستند. کمک ها نا که این  سازمان های مردم نهاد می گویند 
گذشــته، تصاویــری از درد و رنج  »الیــز بیکــر«، یک مدافع حقوق بشــر می گوید: »ســال 
کمک های شــایانی به این  کــه  مردم این شــهر در رســانه ها منتشــر شــد. ما امیدوار بودیم 
کافــی »دارو«، »تجهیزات  کمکی ســازمان ملــل بــه انــدازه  کاروان هــای  منطقــه شــود، امــا 

پزشکی« و »مواد غذایی« به این جمعیت ارائه نداده اند.«
کنان »مادایا« به این دلیل مردند و افراد باقیمانده نیز هر روز به مرگ     ده ها تن از ســا
نزدیک تر می شــوند. از آغاز درگیری ها در منطقه توســط داعش نزدیک به 600.000 ســوری 
گــر امکان  که ا کرده اســت  گرفته انــد. شــورای امنیت ســازمان ملل اعالم  در محاصــره قــرار 
کمک رســانی به این مناطق از طریق زمینی امکان پذیر نیســت، در صــورت لزوم از طریق 

کمک های بشر دوستانه به آن مناطق ارائه شود. هوایی 

منبع:
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/dozens-starved-death-besieged-madaya-say-ngos

سوریه ای ها در انتظار ورود یک کامیون از کمک ها هستند. 
عکس از: مروان ابراهیم/خبرگزاری فرانسه/ گتی ایمیجز.
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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

نشریه تخصصی حقوق بشر و جرائم سازمان یافته در ایران
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کودکان عراقی نیازمند کمک هستند!

گیــری »موصل« از دســت داعــش فرار  که حیــن باز پــس  کــودکان عراقــی  ده هــا هزار نفــر از 
کمک های بشردوســتانه می باشــند. نماینده یونیســف در عــراق، »پیتر  کرده اند، نیازمند 
کــودک عراقــی در منطقــه ای نیمــه  کــه حــدود 1.7 میلیــون  کــرده اســت  هاوکینــز« بــرآورد 
کمک های  که دارای محدودیت »آب«، »بهداشــت« و »ســرپناه« اســت؛ نیازمنــد  خشــک 

کمک به عراق داده است.    بشردوستانه هستند. وی درخواست افزایش بودجه برای 
گفت: »در این شــهر به مدت دو ســال هیچ امنیتی برقرار نبوده اســت. اینجا  »هاوکینز« 
گذشته راه تجارت  کودکان بسیار محدود است. اما به دلیل اینکه در  امکانات آموزشی برای 
با ســوریه در امتداد جلگه باز بوده است، مواد غذایی در دســترس بوده اند.« وی افزود: »در 
حال حاضر دسترســی به مواد غذایــی نیز به یک معضل بــزرگ در این منطقه تبدیل شــده 
گر آزاد ســازی این منطقه طول  کمک رســانی بسیار دشوار اســت. ا اســت. در برخی مناطق 
که  که پس از آزادسازی »فلوجه«  گســترده خواهد بود. همانطور  بکشد، عمق فاجعه بسیار 

اخیرا انجام شد، عمق فجایع و جنایات انسانی در آن مشخص شد.«  
که در صورت استفاده داعش از سالح شــیمیایی چه باید  وی در پاســخ به این ســؤال 
که  کنیم. ما باید مطمئن شــویم  گفت: " ما باید خود را برای هر شــرایط جنگی آماده  کــرد، 

کودکان در این میان حفظ خواهند شد." 

کودکان آواره عراقی در اردوگاهی نزدیک موصل پس از فرار از داعش. 
عکس از: آری جالل/رویترز.
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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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کیلومتــری( جنوب  که پایــگاه هوایــی در 35 مایلــی )60  کرده اســت  ارتــش عراق ادعــا 
»موصــل« را به تصــرف خود درآورده اســت. ایــن مکانمی تواند یــک پایگاه مهم بــرای آزاد 
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که حمله به موصل به طور مشــترک توسط ارتش عراق  خود آماده باشــند." انتظار می رود 
کرد و ترکمن انجام شود. سطح همکاری  گروههای شــبه نظامی متحد با آن از نیروهای  با 

بین آنها محدود است.

که فشار بر روی نیروهای داعش  گفت: "همانطور  هاوکینز، در طول سفر خود به لندن 
کودک نیز به طور اجباری توســط این  طــی چند ماه آینده افزایش خواهد داشــت، صدهــا 
کامل  گــروه در معرض آســیب قرار می گیرنــد. ما در حال از دســت دادن یک نســل به طــور 
گروه  کودکان جــدا از  هســتیم و هیچ آینده روشــنی بــرای بازمانــدگان وجود نــدارد. حقوق 
گزارش هایی در دســت  کــه  بندی هــای قومــی و فرقه ای بایســتی حفــظ شــود." وی افزود 
کودکان توســط نیروهای داعش به طور اجباری وادار به مبارزه  که نشــان می دهند  اســت 
گذشــته در عراق و سوریه  ک خود را طی 18 ماه  می شــوند. داعش حدود یک چهارم از خا

از دست داده است. 

منبع:
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/10/attack-mosul-children-homeless-unicef-

iraq-islamic-state

مردم عراق در راه رسیدن به اردوگاه در 3 ژوئیه، 
عکس از: آژانس آنادولو / گتی ایمیجز
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ایران و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
مرتضی رجائی خراسانی 
پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی

گذشــته شــاهد مشــارکت 70 درصدی مردم »انگلیس« و رأی مثبت 52 درصدی  در هفته 
کشــور از اتحادیه اروپــا بودیم. علی رغم اهمیــت بین المللی این رویداد،  آنها به خروج این 
کنند. شاید »ایران« از  کشــورهای خاورمیانه ترجیح داده اند تا در مورد آن ســکوت  بیشــتر 
کرده و این انتخــاب را به مردم  که از این تغییر اســتقبال  کشــورهای منطقه باشــد  معدود 
کشــور ما چه می باشد و به چه  گفته است، اما اهمیت این موضوع برای  کشــور تبریک  آن 

کشورمان واقع شده است.  دلیل مورد استقبال مسئولین 
بعــد از نهایــی شــدن توافق برجــام و بــا توجه بــه وضعیــت نامطلــوب اقتصــاد جهانی 
کدام در تالشند تا  کشورهای توسعه یافته بر ســر ورود به بازار ایران به رقابت پرداخته و هر 
سهم بیشــتری از بازار بکر ما را به خود اختصاص دهند. جدا شــدن »انگلیس« از اتحادیه 
اروپــا فرصــت تاریخــی بســیار مناســبی بــرای ارتقاء روابــط تجــاری ایــران و انگلیــس فراهم 
کشــور دیگــر ملزم به  که با جــدا شــدن »انگلیــس« ازاتحادیــه اروپا این  ســاخته اســت، چرا
رعایت بســیاری از تحریم های وضع شده توســط اتحادیه اروپا علیه ایران از جمله: مبادله 

با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم نمی باشد. 
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کشــورهای اروپایی و آمریکا پیرو توافق برجام و رعایــت مفاد آن از جانب ایران  هرچند 
کندی این حرکت همیشــه  ملزم به برداشــتن تحریم های خــود علیه ایران می باشــند، اما 
کشــور ما بوده اســت. با توجه به این شــرایط خروج »انگلیس« از  مورد اعتراض مســئولین 
کشور فراهم خواهد نمود.  اتحادیه اروپا فرصت های اقتصادی بســیار مناسبی برای هر دو 
که خروج »انگلیس« از اتحادیه اروپا به شــدت دسترســی  کی از آن اســت  پیش بینی هــا حا
کشــور به بازارهای اروپایی را تضعیف خواهد ســاخت، لکن به نظر می رســد دسترسی  این 

به بازارها و اقتصاد تشنه سرمایه گذاری ایران تا حد زیادی این زیان ها را جبران سازد.
گذشــته دولت ایــران مبادرت بــه امضاء چندیــن قــرارداد در زمینه خرید  در چنــد ماه 
هواپیما با شــرکت های اروپایی و آمریکایی نموده اســت. انگلیســی ها تمایل بسیار زیادی 
کشتی ســازی،  به ورود به بازار انرژی ایران دارند. با برداشــته شــدن تحریم های مربوط به 
کشــورهای اروپایی  گرفته شــده اســت.  گاز به اروپا از ســر  هوانــوردی و بیمه؛ فروش نفت و 
گاز  و انگلیــس در حــال حاضر در جســتجوی منبعــی به غیر از روســیه بــرای تأمین نفــت و 
کنون ترکیه برنامه های متعددی در این زمینه پیشــنهاد داده اســت و  خود می باشــند. تا 
گاز طبیعی می باشد؛  البته، ایران نیز با توجه به اینکه بعد از روسیه دارای بیشترین ذخائر 

گزینه بسیار مناسبی باشد.  می تواند 
گاز طبیعی از ایــران به عنــوان درگاهی برای  کشــور یونان تصمیــم دارد عالوه بــر خریــد 
کشــورهای اروپایــی عمــل نمایــد. بــا توجه بــه آزاد شــدن  انتقــال ایــن محصــول بــه ســایر 
کشور  گیر اتحادیه اروپا بی شک تجارت و مبادله با این  »انگلیس« از قید و بند دســت و پا 
کشــورهای اروپایــی خواهد شــد. موقعیــت پیش آمــده برآینــدی از  بســیار آســانتر از ســایر 
که باید مغتنم شمرده شود و از فرصت های پیش آمده نهایت بهره  حوادث تاریخی است 

گرفت.   را 
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پیشگیری از جرم با ارتقاء سطح سالمت و 
امنیت در جامعه

کارآموزیان فاطمه مهسا 

کشــورها  که روند توســعه  جرائم ســازمان یافتــه تهدیدی برای امنیت جهان هســتند، چرا
گفــت یکــی از بهترین  کــرده و موجــب تقویت تروریســم می شــوند. شــاید بتوان  را محــدود 
گروههای جرائم سازمان یافته، پیشگیری از جرم با  راهکارها جهت خنثی ســازی فعالیت 
گاهی عمومی در مورد  کنار آن ایجاد آ ارتقاء ســالمت، امنیت و عدالت در جامعه است. در 

این جرائم در سطح جامعه نیز ضروری می باشد. 
با وجود »شبکه جهانی« در قرن 21 ام؛ سیستم جهانی تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، 
کنند.  افراد را قادر می ســازد تا ایده ها و اطالعات خود را خیلی ســریع به سراســر دنیــا مخابره 
کنــد، می تواند  کمک  کــه می تواند بــه ترویج توســعه و رفــاه عمومی  این شــبکه عــالوه بر این 
گیری  که بهره  بطرق مختلف جامعه را آسیب پذیر نماید و امنیت را در آن تضعیف نماید، چرا
از فن آوری های نوین سبب می شود تا شبکه های جرائم سازمان یافته و شورشیان به راحتی 

کنند.  با یکدیگر در تماس باشند و در سطح بین المللی با یکدیگر همکاری 
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که باندهای جرائم ســازمان یافته »مواد مخدر«، »اســلحه«، »منابع طبیعی«،  از آنجا 
»کاالهــای تقلبــی« و »انســان« در سراســر مرزهــای بین المللــی فعالیــت می کننــد و در این 
راه ســود اقتصــادی فراوانی بــه دســت می آورند، بایســتی مناطق آســیب پذیر را در ســطح 
کاهش  کشــورها در سرتاســر دنیا برای  کرده و تمامی  منطقه ای و فرا منطقه ای شناســایی 

کنند. سطح آسیب با یکدیگر همکاری 
کمیــت قانون  کردن "قانــون در جامعه" اســت. حا یکــی از اصلی تریــن راهکارها پیــاده 
کس باالتــر از قانون نیســت و همگان حق دسترســی به قانون  کــه هیچ  بدان معنی اســت 
کیفــری و حمایت از اجرای عدالت به همراه توســعه  که بــا بهبود قوانین  گفت  دارنــد. باید 
اقتصادی، می توان ســطح امنیــت در یک منطقــه و متعاقب آن در ســطح جهانی افزایش 
کمیت قانون مدار و نهادهــای دولتی عامل مهمــی در حفظ ثبات امنیت  داد. تقویــت حا
کــه در حــال جنــگ  کشــورهایی  کــم درآمــد و  کشــورهای  کشــور هســتند. در  ملــی در یــک 
کمیت قانون با چالش روبرو است. رشد جرائم ســازمان یافته در این مناطق  هســتند، حا
به دلیــل خالء نهادهای قانونــی و ضعف در اجرای عدالت اســت و در نتیجــه آن بی ثباتی 
کیفری و  کشــور قانون محکــم  که در یــک  کم خواهــد شــد. زمانی  و بــی قانونــی بر آنجــا حا
قوه قضایی عادل وجود نداشــته باشد، مجرمان فرصت سوء اســتفاده پیدا می کنند. این 

مجرمان جامعه را به سوی نابودی می کشانند.
کلیدی  کشــورهای جنــگ زده و یا در حــال جنــگ، برخــی از مؤلفه هــای  بایســتی بــه  
ماننــد: »اصــالح قوانیــن از طریق مشــاوره های حقوقــی«، »ترویــج عدالــت«، »جلوگیری از 
خشــونت های جنســیتی« و »حمایت از اصالحات زندان« ارائه شــود. توجه داشته باشید 
کرده و باعث می شــود  کمک  که آمــوزش مهارت های حرفه ای بــه زندانیان به بهبــود آنان 
کالسهای  کمتر به ســراغ جرم و خشــونت بروند، لذا برگزاری  که افراد پس از آزادی از زندان 
آموزشــی همراه با روان درمانی در زندان ها توصیه می شــود. برخی از سیستم های قضایی 
با افزایش تعداد زندانیان مخالف بوده و راههای دیگری را برای مجازات و تأدیب مجرمان 
که در بسیاری از زندان های جهان، شــرایط نامطلوبی حتی بسیار  پیشــنهاد می کنند، چرا
پایین تــر از حداقــل اســتانداردهای بین المللــی وجــود دارد و »حقــوق بشــر«، »امنیــت« و 
کرده اســت. همچنیــن، بیماری هــای عفونی  »بهداشــت« را در زندان هــا بــا چالــش روبــرو 
از قبیل: HIV و ســل در ایــن زندان ها افــراد را آلوده می کنــد و ســالمت روان زندانیان را به 
خطر می اندازد. متأســفانه، مصرف مواد مخدر در این زندان ها شــایع است و در زندان ها 
گاه افراد مورد سوء اســتفاده جنسی قرار می گیرند. بیشتر  با زندانیان بدرفتاری می شــود و 
که در این شــرایط به جامعه باز می گردند با خود مشکالت حل نشده ای مانند:  زندانیانی 
که امنیت و بهداشــت  وابســتگی به مواد مخدر)اعتیــاد( و بیماری هــای عفونــی می آورند، 

جامعه را به خطر می اندازند. 
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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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بــه  پرداختــن  دیگــر  مســئله 
»بهداشــت عمومــی« در ســطح جامعه 

است. مسئله بهداشت اغلب از نزدیک 
قبیــل:  از  یافتــه ای  ســازمان  جرائــم  بــا 

تولید غیــر قانونــی مــواد مخــدر و قاچاق 
که جامعــه را تهدید می کنند،  مواد مخدر 
در ارتبــاط اســت. اســتفاده از مــواد مخدر 
یکــی از عوامــل اصلــی تهدیــد ســالمت در 
کننــدگان  ســطح جهــان اســت.  مصــرف 
مــواد مخــدر در معــرض ابتــال بــه امــراض 
و  »هپاتیــت«  »ایــدز«،  ماننــد:  عفونــی 
بــرای  کــه تهدیــدی  قــرار دارنــد  »ســل« 

سالمت عمومی جامعه است. 
کرد، زیــرا اعتیاد  کمک  کننــدگان مواد مخــدر  که باید به مصرف  توجه داشــته باشــید 
کنندگان  آنهــا قابل درمان اســت و ایــن افــراد می تواننــد بهبود یابنــد. قــرار دادن مصــرف 
کمک مؤثــری بکند.  مــواد مخــدر در رده مجرمین نمــی تواند به حــل معضل مــواد مخدر 
توجه به اقشــار آســیب پذیــر در یک جامعــه اهمیت بســیاری در پیشــگیری از جــرم دارد. 
در اینجــا اتخــاذ اســتراتژی های صحیــح و برنامــه ریــزی دقیــق بــرای پیشــگیری مؤثــر از 
کمک به درمان، مراقبت و حمایت از افراد اهمیت ویژه ای دارد.  بیماری های در راســتای 
کز خیریه می توانــد به طور مؤثری  حمایت عمومی، فعالیت ســازمان های مــردم نهاد و مرا

کنند.  نقش آفرینی 
کــه برنامه های  همچنین، بایســتی سیســتم بهداشــت و درمــان طوری طراحی شــود 
درمانی، مراقبت های بهداشــتی و توانبخشی در دســترس همه متقاضیان در یک جامعه 
کاهش  باشند. ســرمایه گذاری در پیشــگیری از جرم، هزینه های مراقبت های بهداشتی را 
داده و بــا برقــراری امنیــت در جامعــه منجــر بــه انســجام اجتماعی می شــود. همــکاری در 
کــه همانــا افزایــش ســطح امنیــت بین المللــی اســت، در ســطح  راســتای هــدف مشــترک 

منطقه ای و فرا منطقه ای بسیار اهمیت دارد. 
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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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جنگ آب پیآمد بحران آب: 
چالش ها و راهکارها

دکتر امید نوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

کشاورزی بخش دوم: بازنگری مصرف آب در 

  
آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در جهان بوده اســت. انسان ها در دوران اولیه زندگی 
کشــاورزی بودند.  نزدیک رودخانه هــا و منابع آب تجمع میکردند و مشــغول فعالیت های 
کم  که 97 درصــد منابع آبی جهان غیر قابل اســتفاده اســت و ایــن مقدار  با توجه بــه این 
کشــاورزی مصرف میشــود، به همین دلیل اهمیت آب  در ســطح جهان حدود %75 برای 
کشــاورزی  گیاهی غیر قابل انکار اســت. بهره گیری از روش های نوین  در تولیــد محصوالت 
که با بحران جدی آب روبرو هســتیم از اهمیت  و اســتفاده بهینه آب، در این دوره از زمان 
کشــاورزی تأمین مواد غذایی جمعیــت در حال افزایش  زیادی برخوردار اســت؛ زیرا هدف 
دنیا است. طبق بر آوردها در30 سال آینده مردم جهان نیازمند %60 مواد غذایی بیشتری 
کم )اســتفاده از  کشــت مترا خواهند بود. بخش قابــل توجهی از این افزایش تولید حاصل 

که نیازمند آبیاری است، خواهد بود.  کمتر برای تولید بیشتر(  زمین 
کلمــه پخش آب روی  آبیــاری از نظر علمــی تعابیر مختلفــی دارد، اما به معنــای واقعی 
گیــاه و تولید محصول می باشــد. هــر چند فقط  ک برای اســتفاده  زمین بــرای نفوذ در خــا
کشــاورزی دنیــا تحــت آبیــاری قــرار دارنــد و %85 بقیه به صــورت دیم و  %15 از زمین هــای 
کشــاورزی و غذایی مردم جهان  بدون آبیاری مورد اســتفاده قرار می گیرند، اما از تولیدات 
که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری  از همین زمین های آبی حاصل می شــود 

کشاورزی است. در بخش 
کشــاورزی  کاهــش هــدر رفــت آب در بخــش  آبیــاری قطــره ای روشــی مناســب بــرای 
کشــورهای دیگر برای آبیاری در  اســت. روش آبیاری قطرهای ســالیان دراز در فرانسه و در 
گلخانه ها مورد اســتفاده بوده اســت. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح 
بزرگی با این روش آبیاری شــدند، ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد. 
هزینه های زیاد و فنون نســبتًا پیشــرفته این روش و نمکها و مواد جامد معلق در آب های 
کمتر از ایــن روش آبیاری  کشــاورزان  که  ایــران از معایب آبیاری قطرهای بود؛ و باعث شــد 
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که روش آبیــاری قطرهای را  کنند، ولی این دلیلی نیســت  اســتفاده 
مطــرود بدانیــم و در پی رفــع معایب آن نباشــیم. باید به یاد داشــته 
باشیم با اســتفاده از روش آبیاری قطرهای نســبت به روش غرقابی 
ایــران  در  دهیــم.  کاهــش  را  آب  مصــرف  برابــر   6 الــی   5 می توانیــم 
کشــاورزی بــا 92 درصــد بزرگ ترین و مهم تریــن مصرف کننده  بخش 
کشــور به شــمار می رود، یعنی حــدوًدا از 93 میلیــارد متر مکعب  آب 
کشــور، حــدود 86 میلیارد متر مکعب به حســاب  منابع آب مصرفی 
کشــاورزی منظور می شــود. بیــش از80 درصد اتــالف منابع  مصارف 
آب بــه دلیل عدم اســتفاده از فنآوری های پیشــرفته آبیــاری در این 
کــه مدیریت  کارشناســان معتقدند  بخش هــدر می رود. تعــدادی از 
کشور در شــرایط فعلی مدیریت مناسبی نیست و موجب  منابع آب 
کاهش منابع آب های زیرزمینی  شده تا طی ســال های اخیر شــاهد 
کشــاورزی در برخــی از مناطق باشــیم.  کشــت  کاهــش ســطح زیــر  و 
کشاورزی و آشامیدنی(  میانگین آب مصرفی سرانه جهان )صنعتی، 
که این رقم در  در حدود580 متر مکعب برای هر نفر در ســال است، 
که این امر بیانگر اتالف  ایران حدود 1300متر مکعب در ســال اســت 

منابع آب و اسراف بیش از حد منابع حیاتی می باشد.
که با بحران آب مواجه هستند می توانند محصوالتی  کشورهایی 
باعــث  موضــوع  ایــن  کننــد.  وارد  را  دارنــد  آب  بــه  فــراوان  نیــاز  کــه 

آبیاری قطره ای روشی 
کاهش  مناسب برای 

هدر رفت آب در بخش 
کشاورزی است.
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کاهش فشــار به منابــع آبی و اختصــاص آب در  ذخیره ســازی آب و 
کشــورها به جــای پمپاژ  دســترس بــه دیگــر مقاصد می شــود. ایــن 
بیــش از حــد آب هــای زیرزمینی بایســتی بــا دخالــت دادن تجارت 
آب مجانــی در سیاســت آبــی خــود عــالوه بر دســترس مناســب به 
منابع جهانی از افزایش فشــار به منابع محــدوده خود نیز بکاهند. 
کشــاورزی به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی از  در سطح جهانی، 
کشــاورزی جزء اصلی ترین  لحاظ مصــرف آب و تجارت محصوالت 

بخش تجارت آب محسوب می شود.
که آینــده باید  کشــاورزی بــا ایــن واقعیت روبــرو اســت  بخش 
کمتــر، تولیــد بیشــتری را عرضــه نماید، لــذا با  ضمــن مصــرف آب 
مدیریت صحیــح منابع آب و با اســتفاده از دانــش و فنآوری های 
کشــاورزی  نوین بایــد بــرای ارتقــاء بهــره وری از ســطح زمین های 
گام بــردارد تا با اصــالح الگوی  بــا آبیاری تــوأم بــا روش های نویــن 

کشاورزی به نوعی با بحران آب مبارزه شود. مصرف آب در 

بیش از80 درصد اتالف منابع 
آب به دلیل عدم استفاده از 

فنآوری های پیشرفته آبیاری در 
این بخش هدر می رود. 
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چرا موضوع 
گرسنگی اهمیت 

دارد؟
دکتر غالمرضا شریفی سیرچی

کشاورزی متخصص بیوتکنولوژی 

 795 حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
گرســنه در جهــان داریــم و از طــرف  میلیــون 
کــه جمعیت جهــان تا  دیگــر انتظــار مــی رود 

کشاورزی در جهت  ســال 2050 به دو میلیارد نفر برســد، نیاز داریم تا تغییراتی در سیستم 
کنیم.  تولید مواد غذایی ایجاد 

گرسنگی«، »دســتیابی به امنیت غذایی«، »بهبود       هدف، بایســتی »پایان دادن به 
گرســنگی شــدید و ســوء تغذیه  که  کشــاورزی پایدار« باشــد. باید بدانیم  تغذیه« و »ترویج 
که مردم به راحتی نمی توانند  موانعی برای توســعه پایدار در جوامع هستند و دامی ســت 
که بیشــتر در معرض ابتال به  گرســنگی و ســوء تغذیه در میان افراد ضعیف  کنند.  از آن فرار 
بیماری هستند، بیشتر است. این افراد معموال از عهده هزینه های معیشتی خود بر نمی 
کشورهای در  که حدود 800 میلیون نفر در سرتاسر جهان در  آیند. آمارها نشــان می دهند 

حال توسعه از فقر غذایی رنج می برند.   
در آمریــکا و اروپــا 14.7 میلیــون نفــر، در آفریقــا 232.5 میلیــون نفــر، در آســیا 511.7 
کارائیب 34.3 میلیــون نفر و در اقیانوســیه 1.4 میلیون  میلیــون نفر، در آمریکای التیــن و 

گرسنه هستند.  نفر 
گرســنگی رنــج می برند؟  کافی بــر روی ســیاره زمین، چرا بســیاری از     بــا وجود غــذای 
که شــیوه های نامناســب برداشــت و همچنین، اتالف مــواد غذایی در  می توان پاســخ داد 
گرســنگی مؤثر بوده انــد. جنگ و درگیری نیــز بر میزان  کمبود مــواد غذایی و ایجــاد بحران 
که تخریب محیط زیست مانعی برای  دسترســی افراد به مواد غذایی تأثیر دارد، به طوری 

ع و تولید مواد غذایی خواهد بود.     کشت و زر
گرسنگی و سوء تغذیه اهمیت  که چرا باید به مسئله  ح است      حال این پرســش مطر
کافی و مغــذی بــرای خوردن  کــه خانــواده هایمان بــه غــذای  داد؟ همــه مــا می خواهیــم 
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گرســنگی، می توانــد بــر »اقتصــاد«، »آمــوزش«،  دسترســی داشــته باشــند. جهانــی بــدون 
کلیدی برای ســاختن آینده ای  گذارد. اینها مواردی  »عدالت« و »توســعه اجتماعی« تأثیر 
گرســنگی در جامعه ما قــادر نخواهیم بــود تا اهداف  بهتــر برای همگان هســتند. بــا وجود 

کنیم.   توسعه پایدار از قبیل: »آموزش«، »بهداشت« و »عدالت« را برقرار 
گرســنگی در     ســالیانه حــدود 267 میلیارد دالر به طور متوســط بــرای پایان دادن به 
جهان تا سال 2030هزینه می شــود و نیاز است تا در مناطق شهری و روستایی در راستای 
گیرد. در این شــرایط دسترســی این افراد به  گــذاری صورت  حمایت از مردم فقیر ســرمایه 

مواد غذایی تسهیل شده و آنان می توانند وضعیت معیشتی خود را بهبود دهند. 
   افــراد یــک جامعــه می تواننــد تغییــر را در زندگی خــود از خانــه و جامعه بــا حمایت از 
کشــاورزان محلــی و بازارهــای بومــی و انتخاب مــواد غذایــی ســالم و ارگانیک  محصــوالت 
کنند. آنــان باید حامی تغذیه ســالم برای تــک تک افــراد جامعه بــوده و تولید زباله  ایجــاد 
را جهــت حفاظت از محیط زیســت بــه صفر برســانند. افراد یــک جامعه به عنــوان مصرف 
گرسنگی  گفتگو و همکاری در سطح محلی به رفع  کننده حق انتخاب دارند و می توانند با 

کنند.   کمک  در منطقه خود 

منبع:
http://www.un.org/sustainabledevelopment
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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 دوران نوجوانی دوره ای بحرانی برای پیشگیری از اعتیاد است؟

نوجوانان نیاز به والدینی دارند که پدر و مادر باشند.
مترجم: فاطمه مهسا کارآموزیان

اســتفاده زود هنــگام از مــواد مخدر شــانس فــرد را برای ابتــال به اعتیــاد افزایــش می دهد. 
گــردان می توانــد منجــر بــه اعتیــاد و یــا ســایر مشــکالت جدی  اســتفاده از داروهــای روان 
در افــراد شــود. بنابرایــن، جلوگیــری از اســتفاده مــواد مخــدر و الــکل حتــی بــرای یــک بــار 
گر والدیــن بتوانند از مصرف مــواد مخدر  کاهــش تهدید ابتال بــه اعتیاد می شــود. ا موجب 
کنند، می توانند از اعتیاد وی در بزرگســالی  توســط فرزندشــان در دوره نوجوانی جلوگیری 

کنند.  پیشگیری 
افــراد  در  مخــدر  مــواد  مصــرف  خطــر 
بزرگســال در شــرایط »طالق« و یا »از دســت 
بــرای  امــا  می یابــد،  افزایــش  شــغل«  دادن 
دبیرســتان  وارد  کــه  زمانــی  نوجــوان  یــک 
می شــود و تغییــر را احســاس می کنــد، ایــن 

ایــن  در  معمــوال  دارد.  وجــود  خطــر 
دوران نوجوانان به مصرف »سیگار« و 
»الــکل« رو می آورند. ایــن مواد ممکن 
اســت توســط دانــش آمــوزان بزرگتر در 
دبیرســتان در اختیــار آنــان قــرار داده 

شود.  
که در نوجــوان وجــود دارد مانند: عالقه بــه چیزهای  در این زمــان رفتارهای طبیعــی 
کــردن، آنــان را بــه ســوی مصرف آزمایشــی مــواد مخدر ســوق  جدیــد و یــا تمایل بــه خطر 
گاهــی این امر بــه اصــرار دوســتان و هدیه دادن مــواد مخــدر از جانب آنــان آغاز  می دهــد. 
می شود. آنان ممکن اســت از داروهایی مانند: اســتروئیدها )جهت بهبود فعالیت ورزشی 
کاهــش اضطــراب(  کســتازی جهــت  گــردان )ماننــد: ا خــود( و یــا از الــکل و داروهــای روان 
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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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کاهــش وزن  کــه از داروهــای محــرک برای  کننــد. متأســفانه، تعــداد نوجوانانــی  اســتفاده 
و یــا بــرای بیــدار مانــدن و مطالعــه در شــب امتحــان اســتفاده می کننــد، رو بــه افزایــش 
اســت. اســتفاده از مواد مخدر در این ســن می توانــد بر عملکــرد مغز در مناطــق »انگیزه«، 
گذاشته و آنان را مختل ســازد. بنابراین، جای تعجب نیست  »یادگیری«، و »کنترل« تأثیر 
کــه اعتیــاد در نوجوانی »مشــکالت خانوادگــی و اجتماعی«، »افــت تحصیلی«، »آســیب به 
ســالمت روانــی« و »رو آوردن بــه رفتارهــای پر خطر جنســی و خطــر ابتالء بــه بیماری های 
عفونــی« را افزایــش دهد.  وجود قانون هــای محکم در ایــن زمینه می تواند شــرایط اعتیاد 

نوجوانان را محدود سازد.  
که پژوهش های مبتنی بر اســاس شــواهد می تواند نتایج  متخصصین نشــان داده اند 
گسترده ای  مثبتی در جلوگیری از اعتیاد در نوجوانان داشته باشد. این متخصصان طیف 
که تعادل روحی نوجوان را در خانواده، مدرســه و جامعــه بر هم می زنند، تحت  از عواملــی 
گاهــی والدین،  کتابچه هایی برای آ کرده انــد. در ایــن راه  عنــوان عوامل خطر زا شناســایی 
که در آن نحوه پیشــگیری از ابتالی نوجوانان  مربیان و مســئولین دولتی تهیه شــده است 
که ما می توانیم به طرز  کرده است  ح داده شده اســت و به آنان یادآوری  به مواد مخدر شر
کنیــم. این برنامه ها  چشــمگیری از ابتالی فرزندانمان به مصــرف انواع مخدرها جلوگیری 
که برای هــر فردی در  برای ســنین مختلف طراحی شــده اند و بــه نحوی تنظیم شــده اند 
کاربرد داشــته باشــد. یکی از این برنامه هــا مربوط به حفظ مشــترک تمام  خانه و مدرســه 
نوجوانــان در محیــط خانه و مدرســه یــا جامعه از خطــر اعتیاد اســت. برنامه دیگــر مربوط 
که به هــر دلیلــی عوامل خطــر و ابتال بــه اعتیاد در  به حفــظ و حمایــت از نوجوانانی اســت 
که مصرف مواد مخدر  پیرامون آنها بیشــتر اســت و برنامه آخر در ارتباط با نوجوانانی است 

کرده اند.    را آغاز 
که برنامه های پیشــگیری از اعتیاد به درســتی در مدارس و جوامع اجرا شــوند،  زمانی 
کــه اســتفاده از الکل، ســیگار و ســایر مخدرهــا در میــان نوجوانان  شــاهد آن خواهیــم بود 
کاهــش چشــمگیری پیــدا می کنــد. چنیــن برنامه هایــی بــه والدیــن و مســئولین خدمات 
کمک می کند تا به تصورات نوجوان درباره استفاده از مواد مخدر شکل  بهداشت و درمان 
کنند. هرچند باز هم بســیاری از عوامــل فرهنگی و  دهند و آنــان را با خطرات اعتیاد آشــنا 
که فرد شناخت صحیحی از عواقب  اجتماعی در اعتیاد نوجوان دخیل هستند، اما زمانی 
کاهش می یابد. باور داشته  مصرف مواد مخدر داشته باشد؛ احتمال ابتالی وی به اعتیاد 

که همیشه پیشگیری بهترین استراتژی است.   باشیم 

منبع:
http://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/

preventing-drug-abuse-best-strategy
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ــت  ــد صح ــورت تأیی ــما در ص ــب ش ــید. مطال ــا باش ــاری م افتخ
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سرطان چیست؟
دکتر فاطمه رجبی پور

فوق تخصص خون و آنکولوژی، متخصص کودکان و 
نوزادان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

که سلو ل های بخشی از بدن شروع به  هنگامی 
گستر ش  کنند، »سر طان«  کنترل  ج از  رشد خار

گر چه انواع زیادی »سرطان« وجود دارد، اما علت تمام آنها رشد غیر طبیعی  می یابد. ا
سلول هاست.

کرده، تقســیم شده و سپس  در اشــخاص نرمال ) طبیعی( ســلول ها بطور منظم رشد 
گی تا زمان بلو غ، سرعت تقسیم سلولهای بدن  می میرند. در طی ســال های نخســت زند 
سریعتر است؛ پس ازآن سلول های بیشتر نقاط بدن فقط به منظور جایگزینی  سلول های 
فرسوده یا مرده و نیز به منظور ترمیم آسیب های وارده به سلول ها تقسیم می شو ند. سلو 
ل های ســر طانی به دلیل تقســیمات و رشد مداوم شــان با ســلول های طبیعی بدن فرق 
دارند. ســلولهای ســرطانی از بین نمی رونــد، بلکه به رشــد خود ادامه داده و ســلول های 

غیر طبیعی جدیدی را پدید می آورند. 
کرده  گســترش یافته و در آنجا رشد  سلولهای ســرطانی  قادرند در نقاط دیگر بدن نیز 
و ســپس جایگزین بافــت طبیعی بدن شــوند. ایــن فرآیند متاســتاز نام داشــته و هنگامی 
که  که ســلو لهــای ســرطانی وارد »جریــان خون« یــا »لنــف« شــوند. هنگامی  خ می دهــد  ر
گســتر ش یابند ماننــد: »کبد«،  این  ســلول های ســرطانی مثل »مری« به اندام های دیگر 
 DNA ســرطان هنــوز »مری« شــنا خته می شــود. ســلولهای ســرطانی بــه دلیل آســیب به
گســترش می یابند. این ماده در تمام ســلول های بدن وجود داشــته و فعالیت سلول ها را 

رهبری می کند.
کند، اما  که DNA آ ســیب می بیند بدن قادر اســت این آســیب را تر میم  اغلب زمانی  
در ســلول های ســرطانی آســیب وارده ترمیم پذیر نیســت. ارثی بودن ســرطان نیــز به این 
گر چه  که DNAی آسیب دیده می تواند از نسلی به نســل دیگر منتقل شود، ا دلیل اســت 
گر فتن در معرض عوامل محیطی مانند: ســیگار  اغلب آســیب وارده به DNA به دلیل قرار 
کشــیدن می باشــد. »ســرطان« اغلب به شــکل تومور ظاهــر می شــود، اما برخی ســرطانها 
نظیر: ســرطان خــون )لو ســمی( به شــکل تومــور نیســتند. ســلول های ســرطانی، خون و 
اندام های خونساز را درگیر می کنند و در تمام با فت های دیگر بدن پخش می شوند. همه 
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گسترش نمی  تومورها سرطانی نیستند، تومورهای خوش خیم به قسمت های دیگر بدن 
گی فرد به حساب نمی آید. یابند و جز در مواردی استثنایی، تهدیدی برای زند 

انــواع متفــاوت ســرطان ها رفتارهــای متفاوتــی از خــود نشــان می دهنــد. بــرای مثــال 
ســرطان ریه و پســتان با هــم تفاوت هــای زیادی دارند. میزان رشــد آنها و پا ســخ شــان به 
کلی مصــرف دخانیــات و مشــروبا ت الکلــی شــانس ابتال به  درمــان متفــاوت اســت، بطــور 

گ و میر سرطان است. سرطان را افزایش می دهند و در دنیا دومین علت مر 

هفت عالمت هشدار دهنده سر طان را بشناسیم:    
* تغییر در عادات دفع مدفوع یا ادرار

که تمایل به بهبود یا التیام ندارد. * زخمی 
* خونریزی یا ترشح غیر طبیعی.

* توده یا برآمدگی در پستان یا هر جای دیگر بدن.
* اشکال در بلع و هضم غذا.

گونه تغییر در زگیل یا خال های موجود در بدن. * هر 
گر فتن صدا. * سر فه های مزمن و مداوم یا 

کنید. کدام از این عالئم را داشتید به پز شک مراجعه  گر هر  * ا
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بیماران قلبی با شروع فصل گرم 
تابستان چه نکاتی را باید رعایت 

کنند؟
دکتر آتوسا مصطفوی

فلوشیپ فوق تخصصی قلب و عروق
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

که  گرمای طاقت فرسای تابستان، همیشــه این سوال پیش می آید  گرم و  با شــروع فصل 
گرما قرار  که در معــرض  کننــد و تا چه حــد مجازند  بیمــاران قلبی باید چــه نکاتی را رعایت 

بگیرند؟ 
کمتر  کنند تــا  که الزم اســت بیمــاران قلبــی رعایت  در ابــن مبحــث برآنیــم تا بــه نکاتی 

دچار مشکل شوند، بپردازیم.
ک اســت. علت این  که می دانیم ســرمای زیاد برای بیمــاران قلبی خطرنا     همانطــور 
که پرفیِوژن عضله قلبی را عهده دار هستند،  کرونر  که در هوای سرد اسپاســم عروق  است 
منجر به افزایش مقاومت این عروق شــده و احتمال سکته حاد قلبی را افزایش می دهند. 
کاهــش داده و در  کــرده و مقاومت عــروق محیطی را  گرم به صــورت معکوس عمل  هــوای 
که میتواند منجر به ایجاد  کار قلب افزایش می یابد  نتیجه حجم خون بازگشــتی به قلب و 
گردد. کنون عالمت چندانی نداشته  که تا عالئمی نظیر تپش قلب و تنگی نفس در فردی 

کاهش  گرمــای زیاد می توانــد منجر بــه افزایش تحریــک پذیری افــراد و      در عیــن حــال 
گرما منجر به از دســت دادن آب  گردد.  کار قلب  آســتانه عصبانیت شــده و منجر به تشــدید 
که جبــران نشــود، می تواند باعــث افزایش  بــدن شــده و ایــن »دهیدراتاســیون« در صورتــی 
که »داروهای قلبی« و »فشارخون«  گردد. دهیدراتاســیون، به ویژه در افرادی  غلظت خون 
گــردد. میزان آســیب پذیری  مصرف می کننــد، می تواند منجــر به افت فشــارخون وضعیتی 
گرما، بســته به درجه رطوبت هوا متغیر اســت. هر چه میزان رطوبت بیشتر باشد، میزان  به 
کم  کمتر و در نتیجه احتمال عوارض بیشــتر اســت. در فصل تابستان به دلیل بارش  تعریق 
که این موضوع نیز بیماران قلبی را به مخاطره می اندازد. میزان آلودگی هوا نیز افزایش یافته 

گرمــا بر روی  که بیمــاران عزیــز با مــوارد نکات ذیــل عوارض ناشــی از  توصیــه می گــردد 
کاهش دهند.  سیستم قلبی عروقی را 

گرم از منزل  که در ساعات و روزهای خیلی  کنند  بیماران عزیز حتی المقدور سعی   *
از مصرف  را افزایش داده، ولی  ج نشوند. در این فصول مصرف مایعات خنک  خار
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کرونر«  گفته شد سرما باعث »اسپاسم عروق  که  کنند؛ چون همانطور  آب سرد پرهیز 
می شود و احتمال ایجاد حوادث قلبی را افزایش می دهد.

پی  مایعات  مصرف  میزان  بودن  مناسب  به  می توان  ادرار  غلظت  و  حجم  روی  از   *
کم و غلیظ  کلیوی وجود نداشته باشد، ادرار  که مشکل زمینه ای  برد و در صورتی 

است. مایعات  کم  مصرف  نشاندهنده 
سرپوشیده  و  خنک  محیط  در  که  ورزش هایی  شود.  پرهیز  گرما  اوج  در  ورزش  از   *
در  می شود  توصیه  می باشد.  ارجح  باز  محیط  در  ورزش  به  نسبت  می شود  انجام 
کرده و مایعات نوشیده شود تا از  طول تمرینات ورزشی در فواصل منظم استراحت 
گر از سونا استفاده  دهیدراتاسیون  جلوگیری به عمل آید. شنا کردن منعی ندارد، ولی ا
شود نباید بالفاصله بعد از خروج از اتاقک سونا در حوضچه آب سرد فرو رفت؛ چون 
که در باال اشاره شد سرما می تواند احتمال سکته مغزی را افزایش دهد. همانطور 

کافئین هر دو دیورتیک بوده و میزان ادرار را افزایش میدهند. الکل در عین  * الکل و 
حال می تواند منجر به  دیالتاسیون عروق محیطی و افت فشار خون شود و بنابرابن 

گردد. گرم و حین ورزش محدود  بهتر است مصرف هر دوی این ها در هوای 
* بعضی داروها به ویژه »بتابلوکرها« مهار کننده کانال کلسیم دیورتیکها و مهارکننده های 
آلدوسترون باعث افزایش پاسخ بدن به حرارت و افت فشارخون می شوند و بنابراین، 
با پزشک معالج خود  باید در مورد نوع ورزش و سطح مجاز فعالیت ورزشی  بیمار 

کند. مشورت 
* از آنجایی که بیشتر تعریق بدن از ناحیه پا صورت می گیرد، باید کفش مناسب و خنک 
استفاده شود. همچنین، پوشیدن لباس هایی با رنگ روشن که کمتر جاذب حرارت 

می باشند، نیز کمک کننده است.
که شامل سردرد، پوست مرطوب، سرگیجه و  گرمازدگی  * در انتها بیماران باید با عالئم 
سبکی سر، ضعف، تهوع و استفراغ  می باشند آشنایی داشته و در صورت بروز عالئم 

کرده و در محیطی خنک به ادامه فعالیت بپردازند. فوق محل را ترک 
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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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اختالل پردازش حسی
سروناز امیری،  روانشناسی بالینی

کــه سیســتم های عصبــی  بــه مســیری  پــردازش حســی )یکپارچگــی حســی( اشــاره دارد 
کرده و آن ها را به پاســخ های حرکتی و رفتاری مناســب تبدیل  پیام ها را از حواس دریافت 
که نشانه های حسی نمی توانند  می کنند. »اختالل پردازش حســی« زمانی اتفاق می افتد 

پاســخ مناســب را تشــخیص دهنــد. در واقــع، 
مغز فــرد مبتال به اختالل پردازش حســی مانع 

که اطالعــات مورد نیــاز را بــه اطالعات  کــردن بخش هــای خاصی اســت  از دریافــت و پیــدا 
کند. حسی تفسیر 

اختــالل پردازش حســی می تواند حتی در یک حس انســان تاثیر بگــذارد. بطور مثال، 
کردن«، یا فقط »بینایی«، یا فقط »حرکتی« و یا در »حواس چندگانه«. فقط »لمس 

فــرد مبتال بــه اختالل پردازش حســی ممکن اســت بیش از حــد به »تمــاس فیزیکی«، 
کنش نشــان دهد و یا بــه محرک هایی  »نور«، »صــدا«، »غذا« و یــا دیگر حس ها پاســخ و وا

کنشی نشان ندهد.  کم نشان داده و یا هیچ وا کنش  گرما« وا مانند: »درد« و یا »سرما و 
که پــردازش حســی آن هــا در دریافــت پیام ها از عضــالت و مفاصــل دچار  کودکانــی  در 
کودکانی  صدمه شــده است، مهارت های حرکتی شــان تحت تاثیر قرار می گیرد. پدر و مادر 
کودکان  گفته می شــود، نگــران آن ها هســتند، زیرا ایــن  که بــه اصطالح بــه آن ها )سســت( 

دست و پا چلفتی می باشند و در زمین بازی به آن ها شلخته و... می گویند.
که ممکــن اســت بطــور مــداوم احساساتشــان را به طــور فرا  کــودکان دیگــری هســتند 
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کودکان اغلب توسط پزشک اشتباه تشخیص داده می شوند  که این  محرک نمایش دهند 
کــه اختالل  و تحــت درمــان بیــش فعالــی قــرار می گیرنــد. تحقیقــات اولیــه نشــان می دهد 
گر چنین باشد، علت اختالل پردازش حسی به به  پردازش حســی اغلب دلیل ارثی دارد. ا
کودک مربوط می باشــد. عوارض دوران بارداری و تولد و نیز عوامل زیست محیطی  ژنتیک 
ممکن است از این عوامل باشــد. البته، مانند هر اختالل رشدی و یا رفتاری علت اختالل 
پردازش حســی به احتمال زیاد نتیجه عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد. فقط با تحقیق 

کرد. کدام را شناسایی  بیشتر می توان مشکل هر 
کــودکان مبتال به اختالل پردازش حســی، اغلب در مهارت های حرکتــی و توانایی های 
کودکی مشــکل دارنــد . در نتیجه، آن ها اغلب  مورد نیاز برای موفقیت در مدرســه و دوران 
از »منزوی شــدن اجتماعــی«، »عزت نفس پایین« و »مشــکالت اجتماعــی و عاطفی« رنج 

می برند.
کودکان با اختالل پردازش حســی در معرض مشــکالت بســیاری از جملــه: »عاطفی«، 
کردن دوســت« و  »اجتماعی«، »مشــکالت آموزشــی« از جملــه: »عــدم توانایی بــرای پیدا 
گــروه«، »دارای خودپنــداره ضعیف«، همراه با »شکســت تحصیلی« و  یــا »عضویت در یک 
کودکان »عدم همکاری«، »پرخاشگری«،  همچنین دســت و پا چلفتی می باشــند. در این 

کرد. »اضطراب«، »افسردگی« و یا »مشکالت رفتاری« دیگر را می توان دنبال 

چگونه اختالل پردازش حسی درمان می شود؟
کــودکان مبتال به اختالل پردازش حســی با اســتعداد بــه نظر می رســند. برخی از  بعضــی از 
آن ها از لحاظ فکری با اســتعداد هســتند. در واقــع، مغز آن ها تفاوت هایی نیــز دارد. آن ها 
که در مورد چگونگــی پردازش اطالعات بــه آن ها آموزش داده شــود. آن ها باید  نیاز دارنــد 
که نیــاز به پردازش حســی دارد، بگذرانند. هنگامی  اوقات فراغت خــود را با فعالیت هایی 
کودک مبتال به اختالل پردازش حســی به دقت تشخیص داده شــد، باید از یک برنامه  که 
ی درمانــی )کار درمانــی( همراه با روش یکپارچگی حســی بهــره مند شــود. درمان اختالل 
پردازش حســی به صورت مداخله ای مبتنی بر بازی در محیطی سرشار از حس می باشد. 
کودکان در غذا خوردن و همچنین، نسبت به لمس، ایستادن،  در اختالل پردازش حسی 
راه رفتن و خزیدن مشــکل دارند. در یادگیــری وظایف حرکتی جدید هم نیز دچار مشــکل 
گونه می بینند، باید ســریعآ به  کــودکان خود را ایــن  که  می باشــند. در اصــل خانواده هایی 

کودک در موارد زیادی ارزیابی شود.  کرده تا  پزشک مراجعه 
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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

نشریه تخصصی حقوق بشر و جرائم سازمان یافته در ایران
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چـهار چـیزســــــــت آئـین مردم هنـــری
که مردم هنری زین چهار نیست بری

یکی سخاوت طبعی چو دستــگاه بـــود
بـه نیکـنامی آن را ببخشی و بخوری

دو دیـگــر آنـکــه دل دوسـتــان نیـــــــــازاری
که دوست آینه باشد چو اندرو نگری

گفتن زشت گاه  سه دیگر آنکه زبان را به 
نـگاه داری تا وقت عذر غم نخوری

کرد کو به جای تو بد  کسی  چهارم آنکه 
گناه او نبری چـو عـذر خـواهـد نام 

    انوری
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خاطرات دو زن از دوران اسارت فرقه ای 

که در دام فرقه ها اسیر شده بودند. »تریشیا« 42  این مطالب برگرفته از تجربه دو زن است 
که برایش برنامه ای  گرفته و تنها شــده بود. او با آینده ای مواجه بود  ساله، به تازگی طالق 
نداشــت. وی یک فروشــنده لوازم آرایشــی بود و پس انداز قابل توجهی نداشــت. روزی در 
که در مورد ســمیناری بر پایه "کشف راههای جدید" برای  گهی دید،  کافی شاپ یک آ یک 
کشــف این راهها، هر فردی را قادر می ســاخت تــا جدا از هر اتفاق »سیاســی«  انســان بود. 
که به افــراد آموزش داده  گهی قول داده شــده بود،  یا »اقتصــادی«، موفق باشــد. در این آ
کنجکاو شده بود، پس با شماره  کنند. او  کســب  شــود چگونه »پول«، »قدرت« و »عشق« 
کند.  که می تواند از همان شب شروع  گفته شد  گرفت. به او  گهی تماس  ج در آ تلفن مندر
گــروه لباس های بســیار  محل مالقــات خانه ای بســیار مجلل بــا مبلمان شــیک بود. رهبر 
گــران قیمتی به تن داشــت. او جذاب، خوش برخــورد و فریبنده بود و بــا جذابیت خاصی 

تدریس می کرد.
کرد. شــرکت در هر  گروه شــد و احســاس هیجان  کلمــات تخصصی     »تریشــیا« جــذب 
که این هزینه ها بســته به هر جلســه متفاوت  ســمینار برایش هزینه ای مشــخص داشــت، 
که بایســتی هفته ای دویســت دالر پرداخت می کرد. در این زمان  کار به جایی رســید  بود. 
کند. او تمام اثاث خانه، اشیای قیمتی و  گروه نقل مکان  که به خانه رهبر  گفته شــد  به او 
گرفتن ارثیه اش  خودرویش را به رهبر داد. بعد از حدود دو سال »تریشــیا« مادرش را برای 

گذاشت.  که در آینده به او تعلق می گرفت(، تحت فشار  )آنچه 
    در ایــن زمان مادرش او را به دیدار برخی از اعضای ســابق فرقه برد. آنها به دخترش 
گــروه رفاهــی اســت، در واقع هدفش  که بــه اصطالح یک  کردند تــا بفهمــد آن فرقه  کمــک 
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که »تریشیا« تصمیم  کردن »تریشیا« و امثال اوست. در آن زمان بود  فقیر 
گرفت هرگز سراغ فرقه نرود. 

کلینیــک روانــی  کــه در      در مثالــی دیگــر، فــردی بنــام »مــاری جــو« 
بســتری بود، از تجربه چندین ماهه اش با یک فرقه به نام "ارتقای سبک 
زندگــی" می گوید. از »ماری« توســط یک آشــنا دعوت شــده بود تــا در یک 
گر چه موضوع مبهــم بود، اما این  کند. ا کنترل وزن مجانی شــرکت  پروژه 
کــه دانشــمندان روش های آموزشــی جدیــدی ابداع  طور به وی القا شــد 
که وی  گرفت و پذیرفت  گروه قرار  کرده انــد. به تدریج او تحت تأثیر رهبری 
که شغلش  کردند  یک درمانگر روشــن ضمیر است. آنها »ماری« را متقاعد 
کنترل وزن آنها بشــود. با توجــه به اینکه  کوچک  کند و وارد برنامــه  را رهــا 
کرد. در حالی  گذار  گروه وا او درآمدی نداشــت، خودرو و پس اندازش را به 
گروه  گروه هر روز چاق تر می شــد، همراه با  که »ماری« مانند دیگر اعضای 
گروه به  کرد و در آنجا با دو رهبر  کوچک و دور افتاده ای نقل مکان  به شهر 

زندگی پرداخت. 
که سعی داشتند  که هرگز با خانواده و دوستانش  »ماری« متقاعد شد 
کاهش دهند، رابطه یا نامه نگاری نداشــته باشــد.  کات وی را  ســطح ادرا
گــروه شــامل: »هیپنوتیــزم« و »دوره های تنفــس عمیق«  برنامــه آموزشــی 
بــود. در خالل ایــن برنامه هــا او مــدام »ســرزنش«، »تحقیــر« و »تهدید به 
که باید از مرحله اولیه  گفته شــده بود  گروه می شــد. هر بار به او  اخراج« از 
کند. در نهایت، ماری روانی شــد و با یک بلیط اتوبوس به  آموزش شــروع 

نزد والدینش فرستاده شد. 
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رادیوی یک موج 
نویسنده: بانو صدیقه انجم شعاع

این داستان برگرفته از خاطرات این نویسنده می باشد. 

دو شــیفت مدرســه می رفتیــم، صبح و بعــد از ظهر! بعضــی از روزهــا برای صرفــه جویی در 
زمــان رفــت و برگشــت، تعــدادی از بچه ها ظهــر در مدرســه می ماندنــد. آن روز مــن هم به 
کالس  خاطر برگزاری جلســه شــورای انجمن اســالمی به خانه نرفتــم و در مدرســه ماندم. 

اول دبیرستان بودم و عضو شورای انجمن اسالمی.
ســاعت یک ربــع بــه دوازده بــود. قرار جلســه هــم ســاعت دوازده و نیــم. اول نمــازم را 
که مســئولیتش با بابای مدرســه بــود. یک  درکتابخانــه خوانــدم. بعد رفتــم بوفه مدرســه 
که  کیف سیاه رنگی  که چشمم افتاد به  گشتم  ساندویچ برای ناهار خریدم. داشــتم برمی 

گذاشته شده بود.  کنار دیوار اتاق سرایداری 
گذاشته؟«  کیفش را اینجا  کدام دانش آموز بی نظمی  »یعنی 

که رســیدم  کــردم. نزدیک تر  کج  کنجکاویم تحریک شــد. راهم را به آن ســمت   حــس 
کردم. وای خدای من! چی می دیدم . نارنجکی  کیف باز است. داخل آن را نگاه  دیدم در 

کیف قرار داشت. کتابها و دفترهای درون  به رنگ سبز میان 
کســی حواســش به  کردم.  ترســیدم. چند قدم به عقب برگشــتم. بــه دور و برم نگاهی 
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گذاری هــای منافقین. افکار مغشــوش  این طرف نبود. ســال 60 بــود و اوج ترورهــا و بمب 
کسی می توانست  کار چه  به ذهنم فشــار می آوردند: » چرا اینجا؟ چرا این وقت روز؟ یعنی 

باشد؟«
کشــیدن ضامــن و پرتــاب منفجــر می شــود، پــس ایــن بایــد  مــی دانســتم نارنجــک بــا 
که به ایــن شــکل در آورده اند. تا نیم ســاعت دیگــر بچه ها از راه می رســیدند.  بمبی باشــد 
که در  کردم  کاری بکنم. رفتم ســراغ آقا »نصراهلل« بابای مدرسه و از او خواهش  می بایست 
کند تا بتوانــم تلفن بزنم و مســئولین را در جریان بگذارم. آقــا »نصراهلل« تا  دفتــر مدیر را باز 
کیف  جریان را شــنید، به شدت نگران شــد . اول رفت با چشــمهای خودش نارنک درون 
کردم نتوانســتم  کرد. هــر چه  ســیاه را دید و ســپس به ســرعت دوید و در دفتــر مدیــر را باز 
کالنتری اطالع  که بــه  شــماره تلفن منزل خانم مدیر را بــه یاد بیاورم. بهتریــن راه این بود 
گرفتم. مشــغول بود. یک بــار، دو بار، نه؛  کالنتری به مدرســه را  بدهم. شــماره نزدیکترین 
گفتم: » تا این تلفن  گذشتم. به آقا »نصر اهلل«  کردن  کردن جایز نبود. از خیر تلفن  معطل 

از مشغولی آزاد شود، معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد.« 
کار باید بکنیم؟«  ـ » حاال چه 

کن. اینجوری بهتر باور می کنند.« گفتم: » شما موتورت را بردار و خودت برو آنها را خبر 
کرد و از مدرسه بیرون رفت.  آقا »نصر اهلل« معطل نکرد. به سرعت موتورش را روشن 

که به مدرسه  کیف و نارنجک درونش بود و یک چشمم به بچه هایی  یک چشمم به 
کیف ســیاه رنگ منفجر شــد و چند تــن از دانش  گهــان در برابــر دیدگانم  گشــتند. نا برمــی 

آموزان با چهره های خونین بر زمین افتادند. از ترس صورتم را با دستانم پوشاندم. 
گذاشتی برای قایم باشک!«  »آهای دختر، چشم 
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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
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که صدایم می کــرد. در عرض چند دقیقه دچار وهم و خیال شــده بودم.   دوســتم بود 
کــردم و خندیدم.  کــردم. همچنان بــه دیوار تکیــه داده بــود. خــدا را شــکر  کیــف نــگاه  به 

دوستم پرسید: »اتفاقی افتاده؟« 
کردم و ادامه دادم: »بابای مدرســه را فرســتاده ام  تند و تند همه چیز را برایش تعریف 

کمک!«  دنبال 
کردی! نگران نباش، انشاء اهلل همه چیز درست می شود.«  کاری  »خوب 

چند تایی دیگر از بچه ها هم به جمع نگران ما پیوستند. 
گوش رســید و بعد هم ماشــین پلیــس در مقابل  چنــد دقیقه بعــد اول صدای آژیــر به 
کرد. هر چهار در ماشین با هم باز شــدند و چهار مأمور از آن پیاده شدند. آقا  مدرســه ترمز 
»نصراهلل« جلــوی آنها حرکــت می کرد. مأموران پلیس وارد مدرســه شــدند. یکــی از آنها به 

سمت دانش آموزان آمد. 
کارشان واردند. لطفًا جلو نیایید.«  »خواهران عزیز، خونسرد باشید. مأموران ما به 

کیف راه  کیف را به مأمور دیگر نشــان داد. او آهســته به طــرف  آقــا »نصراهلل« با دســت 
افتــاد. حاال دیگــر همه بچه ها از اطراف مدرســه دور ما جمع شــده بودنــد. بعضی ها هنوز 

که بیفتد!  نمی دانستند چه اتفاقی افتاده، یا قرار است 
که منفجر شــد  کیف را دیدم  کیف نزدیک و نزدیک تر شــد. من دوباره  مأمور پلیس به 
و ایــن بار پلیس غرق در خون روی زمین افتاد. برای اینکه افکار مغشــوش دســت از ســرم 

کردم به صلوات فرستادن.  بردارند، شروع 
گهان با  کــرد. نا کنــار زد و داخلــش را با احتیاط نــگاه  کیف رســید. لبــه آن را  مأمــور به 
کشیدند.  کیف برد و نارنجک را برداشت. همه نفس راحتی  کمال خونسردی دست درون 

مأمور پلیس با چهره ای خندان به سمت ما آمد. 
کیف و نارنجک مشکوک شد؟«  کسی به این  »ببینم بار اول چه 

رفتم جلو. 
»من، سرکار! « 

پلیس لبخند زد. 
»هوشیاری و عکس العمل شما قابل تقدیره، اما این نارنجک واقعی یا بمب نیست.« 

»نارنجک واقعی نیست! پس چیه؟« 
گفت: »ایــن یک نــوع رادیو هســت، رادیــوی یک  ایــن را مــن پرســیدم و آقــای پلیــس 

کرد طرف من.  موج!«  و دستش را دراز 
»بگیرش، نترس!« 

کردم. راست می گفت. جسم سبز  گرفتم و لمســش  کمی ریخته بود. نارنجک را  ترسم 
کردن.   رنگ، رادیویی بود با پیچهایی برای تنظیم صدا و خاموش و روشن 
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گذشت. جلسه شورای انجمن اسالمی هم برگزار نشد. چند  قضیه به خوبی و خوشی 
کیفش  کیف از راه رســید. رفت ســراغ  که صاحب  کالس نمانده بود  دقیقه بیشــتر به زنــگ 
و وقتــی دید رادیو ســرجایش نیســت، آمد طرف مــا. همــه او را می شــناختیم. از بچه های 
کس رادیــوی من را  کســی شــوخی ندارم. هــر  گفت: » من با  کالس دومــی بــود. با جدیــت 
که تو را  که رادیویش را از من پس می گرفت، غر زد  برداشــته زود پس بدهد.« بعد در حالی 

کن، فقط نیم ساعت از مدرسه رفته بودم بیرون....  به خدا نگاه 
و بچه ها همه زدند زیر خنده.
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حکیمی را پرسیدند از »سخاوت« و »شجاعت« 
کدام بهتر است؟ گفت: آن که را »سخاوت« است به 

»شجاعت« حاجت نیست.

نمانـد حاتـم طایی، ولیک تـا به ابـد
بماند نام بلندش به نیکویی مشهور

زکات مال به در کن که فضله  ی رز را
چو باغـبان بـزند بیشتر دهد انگور

نبشته است بر گور بهرام گور
که دست کرم به ز بازوی زور 
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سبک های نقاشی
کالسی سیسم  نو

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

کامال جانشــین  کالســی سیســم نو، پیش از آنکــه بتواند 
را اغلــب  کــه آن  از مرحلــه ای می گــذرد  »روکوکــو« شــود 
»کالســی سیســم روکوکــو« می نامنــد، زیــرا بیانگــر نوعــی 
کوششــی برای  آمیختگــی اســت. در ایــن مرحلــه حتــی 
همنواختــی در ســبک های مختلــف به عمل نمــی آید، 
گی های شــکلی  زیــرا در نقاشــی و شــعر هم آثــاری بــا ویژ
که در  کنار هم قرار می گیرند؛ همانطور  کامال متفــاوت در 

معماری وجود دارد.
میــالدی،   1775 ســالهای  حــدود  در  کلــی  به طــور 
گرفت، ولی تغییر عمده ای  »کالسی سیســم نو« در رم پا 
ماهیــت  صرفــا  و  نیــاورد  وجــود  بــه  هنــر  محتــوای  در 
باســتان شناسانه داشــته و هنوز حال و هوای »روکوکو« 
را داشــت. آنچــه »داویــد« در رم دیــد و آزمــود، او را در 
کاربســت  کرد. هدف او  کالســیک مصمم  گزینش اصول 
کالســیک به منظور ارائه یک محتوای نو انقالبی  اصول 
بود. پرده ســوگند »هراتیوس ها«، نــه فقط مرگ قطعی 
کرد؛ بلکه خط روشــنی بین »کالســی  »روکوکــو« را اعــالم 

کشید. سیسم روکوکو« و »کالسی سیسم انقالبی« 
طبق داستانی تاریخی، برادران »هراتیوس« پیمان 
که به خاطر آرمــان مشترکشــان و در راه دفاع  می بندنــد 
کنند. آنان حتی به اندوه  از شــهر رم جان خویش را فدا 
و زاری و محبت خواهرانشــان اهمیت نمــی دهند. این 
کــه مــردم را به اتحــاد فرا  نشــانه ای از عــزم راســخ اســت 
می خوانــد. نقــاش بــا احســاس میهــن پرســتی حقایــق 
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کید قرار می دهد و اوضاع آن زمان فرانســه را نشــان می دهد. »داوید« در  بصری را مــورد تأ
کرد.  آثار بعدیش حساسیت خود را نسبت به شرایط فرانسه آن روزها بیان 

کرد.  کالسیک ارائه  در پرده »مرگ ســقراط« نیز موضوعی باســتانی را با صحنه پردازی 
که اندوهگینند با اراده ای اســتوار »جام شوکران« را به خاطر  گردانش  سقراط در میان شــا
اثبــات حقیقت می نویســد. »مادام دســتال«، درباره »داویــد« می گفــت: »او تندیس هایی 
مرمرین رنگین را همچون مهره های شطرنج روی یک تخته حرکت می دهد.« اما »داوید« 

کند.  می خواست واقعیت تاریخ را در قالبی محکم نمایان 
در ســال 1789 میــالدی »داوید« پرده بروتوس را می ســازد و به اوج اشــتهار می رســد. 
»داویــد« در ایــن پرده نیــز مضمون میهــن پرســتی را از تاریخ رم باســتان اخــذ می کند. در 
فرانســه انقــالب می شــود و »داویــد« به عنــوان ســخنگوی انقالب شــناخته شــده و نقاش 

مخصوص ناپلئون می شود.
کرد، »مرگ مارا« نام داشــت.  که »داوید« در دوران انقالب نقاشــی  مهمتریــن پرده ای 
»ژان پــل مارا«، دوســت »داویــد« و یکــی از رهبــران انقالب فرانســه بــود. او این نقاشــی را 
کار او را ادامه  گردش  که اوج فاجعه را نشان دهد. پس از »داوید«، »انگر« شا کشید  طوری 
کنار نهــاده و نقاشــی های روی ظرفهای ســفالین را  کامــال ســبک وی را  داد؛ اما بــه زودی 

سرمشق خود قرار داد. 
گیری تعصب آمیزی به دفاع از  که ســنت زیر ســؤال رفته بود، »انگر« با پی  در روزگاری 
گردانش  کثیری از شا گروه  ســنت برخاســت. او در دوران زندگیش از خود بتی ســاخت و بر 
گرایشــات رمانتیســم بــر حــذر داشــت. در آن  زمــان یعنــی  فرمــان رانــد و آنهــا را از تمامــی 
ســده هجدهم بســیاری از نقاشــان در مرز بین »کالســی سیســم نو« و »رمانتیسم« حرکت 

می کردند. 
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سیری در تاریخ
مستر باسکرویل و نهضت مشروطه ایران

پیش از جنبش مشــروطه و همچنین، در سالهای نخست آن جنبش، مدرسه آمریکائیان 
که زبان  ج داشت، زیرا تنها جایی بود  در تبریز )مموریال اســکول( در نزد آزادی خواهان ار
انگلیســی و دانش های نوین درس داده می شــد. »هوارد باســکرویل« یکی آمــوزگاران این 

کشته شد.  که به نهضت مشروطه ایران پیوست و در این راه  مدرسه بود 
»هوارد باســکرویل«، 25 ســاله در پاییز 1907 میالدی جهت تدریس تاریخ به تبریز آمد. 
که »محمد علی  شاه« در تهران مجلس را به توپ بسته  ورود او به ایران مقارن با دوره ای بود 
کــرده بود. هموطن او  کم  و اســاس مشــروطه را برچیده و دوره اســتبداد صغیر را در ایران حا
که تازه از دانشگاه پرنستون  که »هوارد« جوان غیرتمندی بود  »مســتر شــت« نوشــته اســت 

کارش همین آموزگاری بوده است.  غ التحصیل شده بود و نخستین  فار
ایــن جوان وقتی به تبریز رســید، شــهر را در جنــب و جوش نهضت مشــروطه یافت. او 
که زبان انگلیســی می فهمیدند  کرد. او بــا آزادی خواهانی  به آزادی ایران دلبســتگی پیــدا 
کند،  گفتگو می کرد. وی بر آن شــد تا آزادی خواهــان را یاری  آشــنایی می داشــت و با آنان  
گرفــت تا جوانان را آموزش  و چون در آمریکا دوره نظامی را به پایان رســانیده بود؛ تصمیم 
گروهی تشــکیل  دهد. در ایــن هنگام دســته ای از جوانــان و بــازرگان زاده ها متحد شــده، 
دادند و به تمرین پرداختند. این جوان دسته خود را »فوج نجات« نامید و از یکایک آنان 
گرفت تا در هر جنگی پیشــرو باشند، و چون به دشــمن نزدیک شوند فدایی وار به  پیمان 

کشته شوند.  کرده و بکشند و  ایشان حمله 
گوشــزد  کرد و به او  کار نهی  گاه شــد و وی را ازایــن  کار »باســکرویل« آ کنســول آمریکا از 
کارخالف قوانین آمریکاست. وی از »هوارد« خواست تا به سر آموزگاری خود  که این  نمود 
کنســول باز پس  گردد. او در پاســخ پاســپورت آمریکایی خود را درآورده و به  در مدرســه باز 

گفت: »تنها فرق من با این مردم، زادگاهم است، و این فرق بزرگی نیست.« داد و 
کوشش های او  او به یکباره از مدرسه بریده و به صف آزادی خواهان پیوست. هرچند از 
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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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که در  ســودی به دست نیامد، اما جانبازی او قابل تقدیر و تحسین است. در جریان نبردی 
گروه »فوج نجات« به رهبری »باسکرویل« و محاصره  کنندگان به وقوع  شام غازاِن تبریز بین 
کشته شد. پس از مرگ وی، مراسم تشییع  گلوله ای به سینه اش  پیوست، وی بر اثر اصابت 
گفته »آلبرت  که بــه  گورســتان ارامنه تبریز برگزار شــد  گســتردهٔ مردم در  جنــازه ای با حضور 

کنسول وقِت انگلیس در تبریز، مراسمی بسیار تأثیرگذار بود.  چارلز راتیسالو«، 
پنج روز پس از تشــییع جنازه »باســکرویل«، ســتارخان و جمانی آیولتی  تلگرافی برای 
کردند: “ایران  ح زیر ارســال  پدر و مادرش در شــهر »اسپایســر« در »ایالت میِنسوتا«، به شر
که ایراِن  در غم از دست رفتن پســر عزیزتان در راه آزادی سوگوار است و ما قسم می خوریم 
کــرد و به مزار شــریف او  آینــده همــواره از او، چــون الفایــت، در تاریخ بــه بزرگی یــاد خواهد 
کــه در هنگام  گذاشــت.” چندی بعــد، ســتارخان تفنــگ »باســکرویل« را  احتــرام خواهــد 
کشــته  شــدنش در پرچــم ایران  کشــته  شــدن در دســت داشــت، با حک  کردن نام و تاریخ 

پیچیده و برای خانواده  اش در آمریکا فرستاد.
که به  کســروی، پــس از پیروزی مشــروطه  خواهــان، در یک مهمانــی  به نوشــته احمد 
که عکس »باسکرویل«  دستور »شــیخ محمد خیابانی« برپا شــده بود، قرار شــد یک فرش 
کــه البته، پس از  در آن نقش شــده باشــد، بافته و برای مادر وی در آمریکا فرســتاده شــود 

بافته شدن آن به دالئلی به دست مادرش نرسید. 
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 مجموعه تخت سلیمان )2(
دریاچه
سیده انسیه سعادت
کارشناس گردشگری

گرفته تــا معبد  کاخ هــا و آتشــکده  در قســمت اول بــه بناهــای مجموعه تخــت ســلیمان از 
که بسیارهم شنیدنی  آناهیتا پرداختیم. در این قسمت، تاریخچه دریاچه این مجموعه را 

است؛ مرور می کنیم.
گذشــت زمان  که با  از نظــر ظاهــری، قطر دریاچــه 110 متــر و در ابتدا بیضی شــکل بــود 
به دایره تبدیل شــده است. منبع اصلی این دریاچه، چشــمه های بزرگ هستند و هزاران 
ســال پیش با جوشــش خود این دریاچه را به وجــود آورده اند .عمق وســط دریاچه هم از 
62 متر تا 110 متر تخمین زده شــده اســت. آب ایــن دریاچه به خاطرآهــک و امالح موجود 
در آن قابــل نوشــیدن نیســت. ارتفاع لبــه ایــن دریاچه هم بــه خاطر مــرور زمان و رســوبی 
کمتر و حــدود 49 متر شــده و از آنجا  گذشــته به وجود آمــده،  کــه از امــالح آب در قرن های 
که  که عمــق میان دریاچــه ثابت مانــده و هیچ رســوبی در آن صــورت نگرفته، باعث شــده 
که دمای آب ایــن دریاچه چه در  گلدانی درآید. جالب این اســت  شــکل دریاچه به شــکل 
گراد اســت و با توجه به آب و هوای سرد  تابســتان و چه در زمستان 20 تا 23 درجه سانتی 
که این  کرد  آن منطقه، دمای ثابت آن بســیار تفکر برانگیز اســت. این را هم باید یــادآوری 
که آب دریاچه را به دشت های اطراف انتقال  گذشته دارای هفت نهر آب بوده  دریاچه در 
گفته ای هفت آسیاب از آب  می داده و باعث آبادانی دشت های اطراف می شده است و به 
گونه ای این دریاچه باعث آبادانی بیشــتر این منطقه بوده  این دریاچه می چرخیدند و به 

است، اما در حال حاضر فقط دو نهر آب  از آن منشاء می گیرند. 

شگفتی های ایران
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گفتــه ای چشــمۀ ایــن دریاچه هــزاران ســال پیش بــا ضربه  بــه 
عصــای »حضرت ســلیمان« بــه وجود آمــده و تمــام خزائن آن حضــرت نیز 
در ایــن دریاچه مدفون شــده اســت. طبق ایــن باور، ایــن دریاچه توســط »حضرت 
کند و شاید به  کســی قادر نیســت به اعماق آن دسترســی پیدا  ســلیمان« طلســم شــده و 
همیــن خاطــر در نزد مــردم و پادشــاهان پیشــین بســیارمقدس بوده اســت. ایــن اهمیت 
که بــه مرور زمــان این دریاچــه محفــوظ بماند و مدفــن و محافــظ ثروت های  باعث شــده 
که بعضی از آنها به جهت تبرک به دریاچه اهداء و بعضی از آنها جهت حفظ  بسیاری شود 
از دست دشــمنان به دریاچه ریخته شــده اند. موبدان زرتشــتی، این دریاچه را متعلق به 
آناهیتــا و آناهیتا را حافــظ خزائن ریخته شــده در آب می دانســتند، و در اصــل این خزائن 
که  گوشــه ای از حکایت هایی اشاره می کنیم  به حافظ آن سپرده می شده است. در زیر به 

چگونه اموال در دوره های مختلف، به دریاچه ریخته شده اند. 
که جواهرات بســیاری به دریاچه  کرد  عالوه بر نذورات مردم، به چهار دوره می توان اشــاره 
گمان بعضی »دوران  ریخته شده است. دوره »هخامنشیان«، »اشکانیان«، »ساسانیان« و به 
که هنوز در بین مردم شنیده می شود.  اعراب« و حمله آنها به این منطقه، جزء روایاتی هستند 
کوروش بر »کروسوس« پادشاه  در سال 547 قبل از میالد، در دوره هخامنشیان وقتی 
کــرد و او را به پارس  که یکی از ثروتمندترین افراد آن زمان به حســاب می آمد، غلبه  لیدیــه 
انتقال داد، تمام خزائن و اشیاء قیمتی به تصرف درآمده از آن پادشاه را جهت نذورات به 
دریاچه ریخته شــد. در سال 36 قبل از میالد در دوره اشکانیان نیز بعد از حمله »آنتونیو« 
ســردار رومی به ایــن منطقه و بعــد از محاصره قلعــه »گنزک« توســط وی، نگهبانــان تمام 

خزائن معبد آناهیتا و آتشکده را از بیم تصرف دشمن به دریاچه ریختند.
در ســال 624 میالدی در دوره »ساســانیان« هم یک بار دیگر رومیــان به ایران حمله 
کلیوس« پادشاه روم بر »خسرو پرویز« پادشاه  که بعد از چیرگی »هرا گفته می شود  کردند و 
ساســانی، موبدان جهت حفــظ این اموال، تمــام نذورات و خزائن آتشــکده را بــار دیگر به 
که دوره اعراب و حملــه خلیفه دوم اعراب به این  دریاچه ریختنــد. در چهارمین دوره هم 
گمان بعضی ها خزائن آتشکده بار دیگر به دریاچه ریخته شده است.  قلعه بوده اســت، به 
بدیــن ترتیــب، عالوه بــر تقدس ایــن دریاچــه؛ داســتان های مربوط بــه ثروت نهفته شــده 

کنجکاو و این دریاچه را مرکز توجه آنان قرار داده است. درآن، بسیاری را 
کسی از تاریخچه این دریاچه هم اطالع نداشته  گر  که حتی ا گفت  این موضوع را باید 
کنار  باشــد، به خاطر شــکل و رنگ آب دریاچه و تمام زیبایی های آن، ســاعت ها می تواند 
که از این دریاچه  این دریاچه بنشیند و از این مکان لذت ببرد؛ پس با شناخت مختصری 

کردیم خوب است تا در اولین فرصت سری به آنجا بزنیم! پیدا 
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در مورد خواص دارویی سیاهدانه چه می دانید؟ 

که فلور طبیعی جنوب اروپا، شمال  له اســت  گیاهی یک ســاله از خانواده آال »ســیاهدانه« 
کشــورهایی ماننــد: »هنــد«، »ایــران« و »کشــورهای عربی«  آفریقــا و جنــوب غربی آســیا در 
ک و  می باشد. »ســیاه دانه« در نواحی مختلف اروپا و آسیا از جمله در ایران )به ویژه در ارا

اصفهان( می روید و پرورش داده می شود.
»ســیاه دانه« حاوی روغن ثابت )35-40 درصد(، روغن فرار )0.5 _ 1 درصد(، پروتئین 
اســیدهای  آلکالوئیدهــا،  موســیالژ،  قندهــا،  مختلــف،  آمینــه  اســیدهای  درصــد(،   23(
گلیکوزیدهــای ســمی، متاربیــن، ســاپونین ها، مالنتیژنیــن،  ارگانیــک، تانن هــا، رزین هــا، 
لیپــاز، فیتواســترول ها، ویتامین ها )نظیر: ویتامین  C، اســید فولیک، تیامین، نیاســین( و 
کلســیم( می باشــد. از روغن فرار ســیاه دانه مواردی نظیر:  انواع معدنی )نظیر: آهن، روی، 
»تیمــول«، »تیموکینــون«، و »دی تیموکینون« به دســت می آیــد. »تیموکینــون« از جمله 

که بخش عمده ای از اثرات دارویی سیاه دانه را موجب می شود.      ترکیباتی است 
ســیاهدانه در طــب ســنتی بــرای قرن ها اســتفاده شــده اســت. مطالعات نشــان داده 
که روغن ســیاهدانه و ماده تیموکینون اســتخراج شــده از دانــه، در درمان بســیاری از  انــد 
بیماری ها مانند: »ســرطان«، »عوارض قلبی و عروقی«، »دیابت«، »آسم« و »بیماری های 
کلیوی« مؤثر است. بررســی  ها نشان می  دهند، ســیاه دانه می  تواند موجب تأخیر در زمان 
کاهــش »نفخ  گرمــی دارد. در  کاهش مدت آن شــود. ســیاه دانــه طبیعت  شــروع تشــنج و 

کرم است.  کننده شیر مادران است. قاعده آور است. ضد  شکم« مؤثر است. زیاد 
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نحوه مصرف
* روغن سیاهدانه: برای رفع سرگیجه و گوش درد، یک قاشق مرباخوری عسل را با چند 
کار را  کنید. این  کرده و هر صبح ناشتا میل  قطره )6 قطره( روغن سیاه دانه مخلوط 

حداقل تا یازده روز ادامه دهید.
دانه  سیاه  غذاخوری  قاشق  یک  کبدی،  ناراحتی های  رفع  برای  سیاهدانه:  پودر   *
کرده و پس از صرف غذا در  آسیاب شده را با نصف استکان عصاره شاهی مخلوط 
گیاه »صبر  سه وعده میل نمائید. همچنین، می توانید مقداری از پودر سیاه دانه را با 
کرده و هر صبح ناشتا به مدت هفت روز،  زرد« یا همان» آلوئه  ورا«  و عسل مخلوط 
کمی  با  و  را بکوبید  گر مقداری سیاه دانه  ا کنید.  از آن میل  یک قاشق مرباخوری 

سکنجبین میل نمایید، تب را برطرف می کند.
برگرفته از کتاب داروخانه گیاهی، تألیف: فاطمه مهسا کارآموزیان
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عبادت
به جز خدمت خلق نیست!

دستانی که کمک می کنند از لب هایی که دعا می کنند، 
مقدس ترند.

  
گر خداوند جانت را بگیرد و ســپس به تو باز  که ا از مرحوم صاحب جواهر نقل شــده اســت 
که تا چند روز دیگر زنده هستی چه می کنی؟ آیا به عبادت  که به تو بگویند  گرداند و یا این 
کار دیگر انجام می دهی؟ آن بزرگــوار می فرماید: »این مدت را به  و نماز صرف می گذارنی یا 

خدمت خلق خدا مشغول می شوم.« 
گر تو انسان بودی چه عبادتی  کرد، خدایا ا روزی حضرت موسی بن عمران )ع( ســؤال 
کدام عبادت بیشتر مطلوب  که بداند  را انجام می دادی؟ البته، منظور موسی )ع( این بود 
گر مخلــوق بودم خدمــت به خلق  خداســت. خداونــد متعال وحــی فرمــود: "ای موســی، ا

می کردم؛ اما برای خدا." 
در »کافــی« جلــد دوم، دربــاره رفع نیــاز مؤمــن نقل شــده اســت: "روزی »صفــوان« در 
گرفتــاری پیش آمده بود  که برایش  گهــان مردی  که نا محضر امام صادق )ع( نشســته بود 
ح داد. امام )ع( به »صفوان« دستور فرمودند  گرفتاریش را شــر به خدمت حضرت رســید و 
کــن. »صفــوان« رفــت و پــس از توفیق  کارش یاری  کــن و بــرادر خــود را در  کــه فــورا حرکــت 
کار او ســؤال  کار و حل مشــکل او به پیــش حضرت بازگشــت. امــام )ع( در مورد  در اصــالح 
کــه همین  گفتند  کــرد." حضــرت خطاب بــه وی  گفت: "خــدا اصالح  نمودنــد. »صفــوان« 

کعبه »محبوب تر« و »برتر« است. که برآوردی از هفت طواف دور  حاجتی 
مهــدی  ســید  »عالمــه  گردان  شــا از  الکرامــه  مفتــاح  صاحــب  عاملــی«  جــواد  »ســید 
بحرالعلوم« )ره( است. شــبی موقع صرف شام، عالمه  بحرالعلوم، ســید را به منزل خویش 
کنار ســفره نشســته و  گرد به منزل اســتاد میرســد؛ می بیند اســتاد  کرده و وقتی شــا احضار 
گرد را مــورد عتاب قرار داده، می فرماید: »ســید جــواد! از خدا  دســت به غذا نمی زند و شــا
کــه متحیر مانده، تقصیــر خود را از اســتاد جویا  گرد  نمی ترســی، از خدا شــرم نداری؟« شــا
که هفت  که سید جواد همســایه  ای داشته  می شــود؟ خالصه، قضیه به این صورت بوده 
شــبانه روز چیــزی برای خوردن نداشــته  اســت و از بقــال خرما قــرض می کــرده و روز هفتم 
گرد اظهار بــی اطالعــی می کند.  دیگر بقــال بــه او قرض نداده و شــرمنده شــده اســت. شــا
که چرا  کــه همــه  داد و فریاد های من برای این اســت  عالمــه او را مــورد توبیخ قرار می دهد 
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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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کردی مسلمان نبودی، سپس سینی  کمک نمی  گر با خبر بودی و  اطالع نداشتی وگرنه، ا
گرد می دهد تا به همســایه  اش  کــرده بود و مقــداری پول بــه شــا کــه آماده  غــذای بزرگی را 

برساند. 

بــه دمــی یــا درمــی یــا قلمــی یــا قدمــیتا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

   

منبع:

رضا مختاری. سیمای فرزانگان. انتشارات دفتر تبلیغات حوزه  علمیه قم ـ چاپ هشتم. ص 351. 1374. 
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پازل زندگی 
سیده انسیه سعادت

که از هر مفهــوم به جای  هیــچ چیزی مطلقٌا خــوب و یا مطلقٌا بد نیســت، مهم این اســت 
کنیم؛ مثل تکه های پازل! خود استفاده 

یک تکه ســیاه  پازل به انداره تکه های ســفید ارزشمند اســت وقتی در جای خود قرار 
کامل کننده و زیبایی بخش یک تصویر می شود و اما پازل،  کنار بقیه تکه ها،  می گیرد و  در 
کنار  کوچک نامنظم تشــکیل شــده اســت و با  که از  تکه های  پــازل یک بازی فکری اســت 

کلیت منظم  معنی دار خلق می شود.  هم قرار دادن تکه ها، یک 
کنیم  کلیدی را پیدا  که ابتدا تکه های  برای ســهولت در بازی بهترین روش این اســت 
کردن  کار پیدا  کنار آن قرار دهیم، اما بعضی مواقع در ابتدای  و بر اســاس آن بقیه تکه ها را 
کمی دشــوار است و ممکن اســت دچار سردرگمی شــویم چون تکه ها در  کلیدی  تکه های 
آغاز برای ما ناآشــنا هســتند. اما به مرور و حک شــدن اشــکال در ذهن ما، بــه تدریج روند 

جایگزینی تکه ها سرعت می یابد.  
گفتار  حــاال این پــازل را به زندگی روزمره هر شــخص بســط می دهیــم. رفتار، اندیشــه، 
و تمــام عناصر متأثــر در زندگی بشــر تکه های پازل زندگی هســتند و ممکن اســت هر یک از 
تکه ها به تنهایی زشــت، زیبا، بد رنگ و یا خوش رنگ باشند، اما چه خوب و چه بد برای 
ایجــاد تصویر زندگــی الزم و ضــروری هســتند و فقدان هــر یک، تصویــر زندگــی را مخدوش 

می نماید. 
کــدام تکــه از تصویر زندگــی برای ما  که  برای شــروع بــازی اول از هــر چیز بایــد بفهمیم 
کار چیدمــان ســهل تر و ســریع تر می شــود آنــگاه  مهم تــر اســت و بعــد بــا انتخــاب درســت، 

کرد.  می توان تکه های بهم ریخته را به هم متصل 
که زندگی مثل یــک پازل چند  کــه تفاوت پازل با پــازل زندگی در این اســت  گفت  باید 
که بخواهیم  کلیدی، هر بعــدی را  که با انتخاب تکه های اصلــی و  بعدیســت و ما هســتیم 
به تصویر می کشــیم. »پــول«، »ایمــان«، »نیازهــای مــادی«، »نیازهای معنــوی«، »جاه و 
کــه برای ما ارزش بیشــتری  مقــام«، »درســتی و صداقت«، »دوســتی با دیگــران« و هر چیز 
دارد، تکه های اولیه و اصلی زندگی ما را تشــکیل می دهند و تکه های بعدی نســبت به آن 

کنار هم قرار می گیرد.  در 
تصویر ســاخته شــده می توانــد مطلقٌا ســیاه، ســفید، زرد یا هر رنگ و هرشــکلی باشــد 
و می تواند از ترکیب رنگها و اشــکال نامتناســب تشــکیل شــود و یــا تصویری زیبــا با تداخل 
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که نتیجه نهایی با  رنگها و اشــکال مناســب باشــد. تصویر پازل زندگی زمانی زیبا می شــود 
که در نهایت  خواســت اولیه مطابقت داشته باشد. مثل یک نقاش  ســبک »رئال« نباشد 
اثرش به یک نقاشــی »کوبیســم« تبدیل شــده اســت و یا برعکس شــبیه یک نقاش سبک 
کرده باشــد. تصویر هــر چقدر هم زیبا باشــد برای  که یک تصویر »رئــال« خلق  »کوبیســم« 

که در ذهنشان اندیشه دیگری را متصور بوده اند، رضایت بخش نخواهد بود.  آنان 
که بازی  کنار هــم قرار داده شــوند  اجزای پــازل در طول زندگــی باید جــوری انتخاب و 
که در ذهن  کنــد و در نهایت آن چــه را  مهیج و جالب شــود و ما را تشــویق به ادامــه دادن 
که در نهایت  گر تصویری  داشــته ایم، هر چه هســت، متبلور نماید و چه نیکو خواهد شــد ا
ســاخته می شــود هم برای خودمان و هم برای دیگران جذاب و بیان کننــده تمام حقایق 
درون و افکار ما باشــد و نیاز به تعبیر و تفســیر برای خودمان و دیگران نداشته باشد و چه 
که ما می خواســتیم  که تصویر ســاخته شــده با آنچه  گر در خاتمه دریابیم  بد خواهد شــد ا
کنیم تمام تکه های چیده شده را  که احساس  متفاوت اســت  و از آن بدتر این خواهد بود 

باید از هم بپاشیم و از نو بسازیم اما مهلت چیدمان دوباره آن را نداشته باشیم.     

3

 دوســتان عزیــز بــرای تمــاس با مــا می توانیــد از پــل ارتباطی
 Email: abtabjournal@gmail.com استفاده کنید.
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راهکارهــای ســازنده هدیــه ای بــه رســم یادبــود اهــداء خواهــد 
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ــگار  حتــی دور از مرزهــای ســرزمین مــادری، مــی توانیــد خبرن
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آنــان توســط کارشناســان آبتــاب بــه نــام خودتــان چــاپ خواهــد 
شــد. از اینکــه همــراه و یــاور مــا در راه اعتــالی فرهنــگ کشــور 
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زیبایی کالم

که آفریدگار جهان به  گرانقدرى  از جـــمله نعمت های 
کرده و مایه اصلی آن را بـــا سـرشـــت بـشـر  انسان عطا 
در آمـیـخـتـــه، »قـدرت بـیـان« اســـت. نـعـمـت سـخـن 
ــی در تـــکامل انسانهاســت. در  گـفـتـــن، عـامـــل مـهـمـّ
پرتو این نعمت، علوم نظرى و تجارب عملی انسانها 
به یـــکدیگر منتقــل می شــود. خــداى حکیــم، بعد از 
گفته  مســئله آفرینــش انســان از نعمــت بیان ســخن 
و می فرمایــد: »خداونــد رحمــان قــرآن را تعلیــم داد، 
انســان را آفریــد، و بــه او بیــان آموخــت.« انـســـان بـــا 
کالم، نـهـفـتـــه های درونـــی  قـــدرت بیان و به وســیله 
ک  کـــه خـــود ادرا خـــود را آشـکـــار می کـنـــد و آنـچـــه را 

کـرده، بـه دیـگـران مـنـتـقـل می سازد. 
و  »»ســخن«  پرســیدند:  )ع(  سـجـــاد  امـــام  از 
کدامیک بر دیگرى برترى دارد؟ حضرت  »ســکوت« 
در پاسخ فرمود: بـــراى هـر یـک از ایـن دو آفـت هـایـی 
گـــر از آفـــت مـصـــون و ســـالم بـاشـنـــد،  اســـت، ولــی ا
کـــه ایـــن  »کـــالم« افضل و برتر اســت. روشـــن اســـت 
کمال  کـــه در  نـعـمـــت ارزشـمـنـد بـــه هـمـــان مـیـزان 
کنترل نیز، موجب  آدمی مؤثر است، در صورت عدم 
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کدام است؟  تباهی او می شــود. از علی )ع( پـرسـیـدنـــد، زیباترین مخلوق خدا 
کدام اســت؟ بــاز هم فرمــود: »کالم«،  گفتنــد: زشــت ترین آنها  فرمــود:»کالم«. 
سپس فرمود: »چهره ها با سخن سفید می شوند و با سخن سیاه می گردند.« 

کـالم ســـنجیده و وزین خود، روسفید  کـنـایـــه از ایـنـکـه عـده ای بـــه خـاطـر 
و  »غیبــت«،  »پرگویــی«،  گویــی«،  »بـیـــهوده  دلیـــل  بــه  عــده ای  و  می شــوند 
کـه قـدرت تـکـلم بـا آنکه  »دروغ« سرافکنده می گردند. پس باید تـــوجه داشـت 
گرانقدر خداوند است و فوائد بسیارى در راه تکامل آدمی دارد،  از نعمت های 

لیکن می تواند بـدبـخـتـی های غـیـر قـابـل جـبرانی به بار آورد. 
کــرد. حضــرت بــه او  کـــرم )ص( درخـــواست نصیحــت  شــخصی از رســـول ا
کـــرد: ای رســـول خـــدا بـــه من  کــن.« دوبــاره عـــرض  فرمــود: »زبانــت را حفــظ 
کن.« بار ســوم درخواســت  توصیــه ای بفرمــا، بــاز هم فرمــود: »زبانــت را حفظ 
کــرد. آن حضرت بــدو فرمــود: »واى بر تو! آیــا در قیامــت مردم را  خــود را تکــرار 

چیزى جز محصول زبانشان به رو در آتش می افکنند؟« 

منبع:  
برگرفته از کتاب: آداب معاشرت، نویسندگان: سید محمد مقدس نیا و محمد مهدی محمدی.



من به آمار زمین مشکوکم
سهراب سپهری
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من به آمار زمین مشکوکم تو چطـور؟
گر این سطح پر از آدمهاســــت ا

پس چرا این همه دلها تنهاســـــت؟
کس تنها نیست بیخودی می گویند هیچ 
کسی تنها نیست؟ همه از هم دورند چه 

همه در جمع ولی تنهاینـد
که در تردیدم تو چطور؟ من 

نکند هیچکسی اینجا نیســـت
من به آمار زمین مشکوکـم

که این سطح پر از آدمهاست ؟ گفته  کسی  چه 
وای از تنـــها یی

همه آن جا هستـند
کس آنجا نیســت هیج 
هیچکس با او نیســـت

هیچکس، هیچکـس
من به آمار زمین مشکوکم

گفت چه عجب چیزی 
چه شکر حرفی زد
گفت: من تنهایم

هیچکس اینجا نیست
گر اشک به دادم نرسد، می شکنم گفت: ا

گر از یاد تو یادی نکنم، می شکنم ا
کلبه محصور وجود بر لب 

من در این خلوت خاموش سکوت
گر از یاد تو یادی نکنم، می شکنم ا

گر از هجر تو آهی نکشم ا
اندر این تنهایی

به خدا می شکنم، به خدا می شکنم!
من به آمار زمین شک دارم

که این سطح پر از آدمهاست؟ گفته  کسی  چه 
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باورهایم را با تو قسمت می کنم. 
سرنوشتم را بر فراز قسمت حک می کنم. 

وجــودم را می بخشــم تــا ســهمی از احســاس تــو 
که بی تو دنیای من تهی  کنی  باشم تا شــاید باور 

است. 
کن ای عشق! باورم 

ف. میم. کاف

اثر هنری از هنرمند خردسال نکیسا رجائی خراسانی
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رخ پنهان

ســالها تنهــا همدمم یادت بود. ســالها با یــادت از خواب بر می خاســتم و با یادت به بســتر 
کــرد و حال  کــه هیچ وقت از خــود بی خودم نمی  می رفتم. غــم نبودنت پیاله شــرابی بود 
پس از ســالها یافتمت، امــا دریغ از آن همه غم و این همه حســرت. تو در همه این ســالها 

شراب عشق پیاله دیگری بودی!
محمد علیزاده ثانی


