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کشــوری میتواند مستقل و مقـــــاوم باشــد
که دسـتش جلوی بیـگانگان دراز نبــــاشد
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از روابط دیپلماتیک با عربستان
استقبال میکنیم
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مرز میان جــــوان مؤمــــن سکوالر
و جـــــوان مؤمــــن انقالبی
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جوانی
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شنبه  4تیر ماه  1401شماره 2330

قانون از کودکانی که ابزار ساخت فیلم غیراخالقی شدهاند ،حمایت کند
سپهرغرب ،گروه جوانی:جلسه معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده با اقشار مختلف مردم اصفهان برگزار شد و بانوان مسائل و مشکالت خود را در این نشست مطرح کردند.
انسیه خزعلی ،معاون رئیس جمهور در دیدار با اقشار مختلف مردم که در دانشگاه اصفهان برگزار شد ،بر هم افزایی بانوان برای محرومیت زدایی از جامعه زنان تاکید کرد .وی همچنین در پاسخ به سوال بانوان در زمینه حمایتهای دولت از کارآفرینی زنان
اظهار داشت :این حمایتها در قالب صندوق ضمانت ،تسهیالت ویژه ،مهارت آموزی و نظارت بر جذب صحیح اعتبارات انجام میپذیرد .معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون مسئله فضای مجازی و سوء استفاده از کودکان در این فضا اظهار داشت:
کودک و نوجوانی که بســتگانش او را بازیگر فیلم غیراخالقی کردهاند ،نیاز به دفاع و حمایت دارد ،در متن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم این موارد یعنی -تولید اثری که بیانگر جذابیت جنســی نوجوان باشــد -جرمانگاری شــده اســت و برای بزرگســال
تولیدکننده ،مجازات در نظر گرفته شده است و این امر باید از طرق قانونی مورد پیگرد قرار گیرد .وی در پایان ،از حمایت ویژه نسبت به نوآوری شرکتهای دانشبنیان متعلق به بانوان خبر داد.
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پنجره
دقیقه به دقیقه با نوشابه
انرژی زا؛ این نوشیدنی با بدن
شما چه میکند؟
سپهرغرب ،گروه جوانی :مصرف
نوشیدنی انرژیزا یا نوشابه انرژیزا برای
کسانی که به آن معتاد هستند ،مانند
شهد و نکتار است .این نوع نوشیدنی
نوشابه انرژی زا سرشار از کافئین و شکر بوده و ضربهای
فوری به مغز و بدن وارد میکند.
نکته مهــم اینجاســت که مصــرف این
نوشیدنیها جای بحث دارد! زیرا برخی از این قوطیها با 21
قاشــق چایخوری شکر و همان مقدار کافئین به اندازه سه
فنجــان قهوه پر شــدهاند؛ مقداری که اصال بــرای دور کمر یا
سالمتیشمامفیدنیست.کافئینبهطورکلیبرایمصرفو
لذتبردنبیخطر است،امادر دوزهایبزرگتر میتواندمضر
باشــد .البته ،شرکتهای تولیدکننده نوشیدنیهای انرژیزا
بایــد مقدار کافئین را در هر قوطی محدود کننــد .زیرا مردم
ممکناستچندینبار در روز نوشیدنیانرژیزابنوشند.
الزام ممنوعیت و محدودیت مصرف
نوشابههای انرژیزا
دولت ولــز ایده ممنوعیت فروش نوشــابه انرژیزا به
افراد زیر  16ســال را مطرح کرده است .این بخشی از یک
اســتراتژی برای کاهش چاقی فزاینده در ولز است ،زیرا از
هر چهار کودک یک کودک هنگام شــروع مدرسه ابتدایی
بسیار سنگین است.
محققــان دانشــگاه یــورک هشــدار دادهانــد کــه
طرفــداران جوان نوشــیدنی انرژیزا بیشــتر از دیگران از
ســردرد ،مشــکالت خواب ،تحریکپذیری و محرومیت از
مدرســه رنــج میبرند .آنهــا با خوردن نوشــیدنیهای
کافئیــندار شــانس خــود را برای نوشــیدن مشــروب و
کشیدن ســیگار افزایش میدهند .اما محققان هشدار
دادهانــد که قوطیهای مواد شــیرین گاهی «ارزانتر از
بطریهای آب» هستند و برای جوانان جذاب هستند.
وزیــران پیشــنهاد کردنــد در ســال  2018فــروش
نوشــیدنیهای انــرژیزا بــه افــراد زیــر  16ســال ممنوع
شود ،اما هنوز آن را اجرا نکردهاند.
در همین حال ،در استرالیا ،یک رئیس ساختمانسازی
خواســتار ممنوعیــت نوشــابه انــرژیزا در محلهــای
کاری شــده است ،زیرا باعث کاهش ســرعت کار کارکنان
میشــود .ســازمان جهانــی بهداشــت نوشــیدنیهای
انرژیزا را “خطری برای سالمت عمومی” خوانده است.
چرا نوشیدنیهای انرژیزا نگرانکننده هستند؟
دادههــای ســایت هدیــه  Personalizeنشــان
میدهد که ســاعت به ســاعت بعــد از اتمام یک قوطی
و حتی  12روز بعد دقیقًا چه اتفاقی برای بدن میافتد.
ایــن گــزارش با اســتفاده از اطالعات منابعــی از جمله
خدمات بهداشــت ملــی بریتانیــا ( ،)NHSســازمان غذا و
داروی ایــاالت متحــده ( )FDAو تولیــد کننده نوشــیدنی
انــرژیزا ردبــول ایجــاد شــده اســت.خواندن ایــن مطلب
ممکن است باعث شود دوباره به عادت خود فکر کرده و
دوباره ارزیابی کنید که آیا نوشیدن نوشابه انرژیزا و باال و
پایین کردن انرژی با یک ضربه سریع ارزش آن را دارد یا خیر.
* جــدول زمانــی اتفاقــات بــدن بعــد از مصــرف
نوشیدنی انرژیزا
ده دقیقــه اول  :این زمانی اســت که کافئین شــروع
بــه ورود به جریان خون میکند و باعث افزایش ضربان
قلب و فشار خون میشود.
 15تــا  45دقیقه  :زمانی که ســطح کافئین شــما به
اوج میرســد ،باعث میشود احســاس هوشیاری کنید
و تمرکز را بهبود ببخشید.
 30تــا  50دقیقــه  :در حال حاضر تمــام کافئین جذب
شــده است و کبد شما اغلب با جذب قند بیشتر واکنش
نشان میدهد.
یک ســاعت  :این زمانی است که احتمال ابتال به “افت
قند” وجود دارد ،زمانی که سطح قند خون و کافئین شما
کاهش مییابد و ممکن است احساس خستگی کنید.
 5تا  6ســاعت  :تقریبًا  5تا  6ســاعت پس از مصرف،
بدن شــما محتــوای کافئین در جریان خون شــما را 50
درصد کاهش میدهد.
 12ســاعت  :حدود  12ساعت پس از اتمام نوشیدنی
انرژی زا ،کافئین از جریان خون اکثر افراد خارج میشود،
اما به دلیل سن و فعالیت متفاوت است.
بین  12تا  24ساعت  :اگر به طور منظم نوشیدنیهای
انرژیزا مصرف کردهاید ،بین  12تا  24ساعت زمانی است
که عالئم ترک را احساس میکنید .بنابراین ،ممکن است
از سردرد ،تحریکپذیری و یبوست رنج ببرید.
 7تــا 12روز  :مطالعــات نشــان دادهانــد کــه این مدت
زمانی است که بدن در برابر دوز روزانه کافئین شما تحمل
میکنــد .این بــدان معناســت که اگر ســطح را
ثابت نگه دارید ،بعید است در این
مرحلــه هیچ تأثیری احســاس
کنید.
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دوســت نامناسب
دردســــر جـــدی والـــدین
سپهرغرب ،گروه جوانی:
در دوره نوجوانی ،زمینه برای
لغزش و آلوده شدن به مسیر
انواع کج راههها آماده است.
هدیسادات
نوجوانی که نو به نو تغییرات
پاکنهاد
جسمی و خلقی پیچیده ای
را تجربه میکند بیش از هر
چیز استقالل میخواهد و خودسری بدون
خرد حتی آدمهای بالغ شده را هم مستعد
اشتباهات جبران ناپذیر میکند .گروه
همساالن پر رنگ ترین نقش را در این دوره
از زندگی دارند .حاال اگر دوستان فرزندمان
مناسب نبودند چطور باید او را متوجه این
موضوع کنیم.
روابــط دوســتانه در دروان نوجوانی بســیار
مهــم اســت و ایــن دوســتیها میتوانــد بــه
نوجوان کمک کند تا احســاس پذیرش و تعلق
داشــته باشــد و مهارتهــای مهــم اجتماعی و
احساســی را بیامــوزد امــا گاهــی همیــن گــروه
همســاالن بــا نامناســب بــودن رفتــارو افــکارو
ســبک زندگی شــان میتوانند زندگــی نوجوان
شــما را دســتخوش اتفاقــات ناگــواری کنند که
جبران آنها به سادگی امکان پذیر نیست.
یکــی از دغدغههــا و نگرانیهــای والدیــن
ترس آنها از نوع دوســتانی است که نوجوان
انتخاب میکند .نوجوانان در این سنین بیش
از آنکه با خانواده در ارتباط باشــند ،به ســمت
دوستانشــان گرایــش پیــدا میکننــد؛ بنابراین
خیلــی مهــم اســت کــه والدیــن بــر فعالیتهــا
و دوســتان فرزندشــان نظــارت کافــی داشــته
باشند تا او بهاشتباه با فردی نامناسب ارتباط
پیــدا نکند اما زمانی کــه چنین اتفاقی میافتد
و والدیــن متوجــه تغییــر رفتــار و تأثیرپذیــری
نوجوانشــان از دوســتان نابابــش میشــوند،
اغلــب از روی ناآگاهــی ســعی میکننــد بــا
امرونهــی ،تنــش و پرخاشــگری از فرزندشــان
بخواهنــد کــه ارتباطــش را بــا دوســتش قطع
کنــد و همیــن امــر آغازکننــده جنــگ بــرای
قطــع ارتبــاط اســت .دکتــر آســیه انــاری ،عضو
هیئتمدیــره انجمــن روانشناســی بالینــی
کــودک و نوجــوان ایــران در گفتوگــو بــا ایرنا
توضیــح میدهــد در چنین شــرایطی چهکاری
از دســت والدین ســاخته اســت و آنها چطور
میتوانند نوجوانشــان را از دوســتان نابابش
دور نگهدارند.
تأثیر دوست در شکلگیری شخصیت
نوجوان
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه در دوره
نوجوانــی تأثیرپذیــری نوجــوان از همســاالن
از دیگــران ،حتــی از خانــواده و معلــم بیشــتر
اســت .تأثیــر دوســتان گاهــی بــه حدی اســت
کــه میتواند بــر تأثیر والدین غلبــه کند .گاهی
دیده میشــود که یــک نوجــوان درسخوان،
باایمــان و بانشــاط از یک خانــواده متدین و با
اصالــت به خاطــر رفاقت بــا یک دوســت ناباب
به مســیر نادرســتی کشــیدن میشــود« .دکتر
انــاری» دربــاره تأثیــر دوســت در شــخصیت
نوجــوان میگوید« :اساســًا نوجوانی دورهای
اســت کــه نوجوانــان بهشــدت تحــت تأثیــر
همســاالن هســتند و بیشــتر تمایــل دارنــد در
جمع دوســتان باشــند تــا خانــواده؛ البته این
مســئله ازنظــر رشــدی کامــًا طبیعــی اســت
زیــرا نوجوانــان در مرحلــهای هســتند کــه

میخواهنــد اســتقاللیابی و هویتیابی کنند،
آنهــا استقاللشــان را با دور شــدن از خانواده
و هویتشــان را بــا رفــت و آمــد بــا همســاالن
نشــان میدهنــد؛ بنابرایــن ،بهطــور طبیعــی
نوجوانی دورهای اســت که نوجوان بیشــترین
تأثیــر را از همســاالنش میپذیــرد و ازاینجهت
اهمیت دوســت آنقدر زیاد اســت که میتواند
شخصیت ،آینده و انتخابهای نوجوان را تحت
تأثیر قرار دهد».
ایــن روانشــناس بالینــی میگویــد« :مــن
در طــول ایــن ســالهایی کــه بــه والدیــن و
فرزنــدان شــان مشــاوره میدهــم نوجوانــان
زیــادی را دیدهام که حتی به خاطر دوستشــان
مدرسهشــان را تغییــر میدهنــد ،بــه خاطــر
دوستشــان رشــتهای را انتخــاب میکننــد کــه
بــه آن عالقــه ندارند و ایــن بر آینــده نوجوانان
تأثیرگذار است».
دلیل فاصله گرفتن نوجوان از خانواده
و گرایش به دوستان
با ورود کــودکان بــه دوران نوجوانی ،روابط
دوستانه نوجوانان اهمیت زیادی پیدا میکند.
درواقع ،گاهی اوقات والدین احساس میکنند
که از طرف فرزندانشــان نادیده گرفتهشــدهاند
یــا نوجــوان به خاطــر دوســتیها ،آنهــا را رها
کردهانــد .ایــن مســئله پــدر و مادرهــا را نگران
میکنــد «.دکتــر انــاری» توضیــح میدهــد:
«دوســتان نقــش بســیار زیادی در شــکلگیری
شــخصیت نوجــوان دارنــد بــه دلیــل اینکــه
بهنوعی هویتیابی را تســریع میکنند و فرایند
اســتقاللیابی را بــه وجود میآورنــد .به همین
دلیــل اســت کــه نوجــوان از خانــواده فاصلــه
میگیــرد و جذب گروه همســاالنش میشــود.
درواقــع نوجوان با ایــن کار پیغــام میدهد که
مــن دیگر کودک دیروز نیســتم و میتوانم برای
خــودم تصمیم بگیرم اگرچه نمیتواند درســت
تصمیــم بگیرد و اشــتباهات و خطاهــای زیادی
دارد امــا خــودش فکــر میکنــد که بزرگشــده
و بافاصلــه گرفتــن از خانــواده میخواهــد
استقاللش را ثابت کند .با این تفکر ،نوجوان هر
چه بیشــتر از خانواده دور میشــود و به سمت
دوســتانش گرایش پیدا میکنــد و اینجا دقیقًا
جایــی اســت کــه والدین ممکن اســت آســیب
ببینند».
برای نوجوانتان دوست بخرید!
گاهــی والدین احســاس میکننــد رفتارهای
فرزندشــان تحــت تأثیــر رفتــار متغایر بــا عرف و
شر ع دوستانش قرارگرفته است .اینکه والدین
چگونــه باید بر نوجوان نظارت داشــته باشــند
تــا او بهاشــتباه با فردی نامناســب ارتبــاط پیدا
نکنــد موضوعی اســت که «دکتر انــاری» درباره
آن راهــکار ویــژه ای دارد« :ناگهــان در دوران
نوجوانــی والدیــن نمیتوانند مثــل پلیس وارد
شــوند و بخواهنــد روابــط دوســتانه نوجــوان
را کنتــرل کنند .والدیــن زودتر از ســن نوجوانی
بایــد بــرای فرزندشــان دوســت بخرنــد یعنــی
شــروع کننــد به رفتوآمــد بــا خانوادههایی که
فرزند نوجوان دارند ،دوســتهای نوجوان را از
بین همکالســیها انتخاب کننــد و بتوانند برای
دوران نوجوانی فرزندشــان دوســتانی داشــته
باشــند .عــالوه بر ایــن ،بایــد رابطــه خوبی بین
والد و نوجوان برقرار باشد تا تأثیرگذاری وجود
داشته باشــد زیرا اگر تأثیرگذاری وجود نداشته

یکــی از دغدغههــا و نگرانیهــای والدیــن ترس آنها از نوع دوســتانی اســت که نوجــوان انتخاب میکند .نوجوانان در این ســنین بیــش از آنکه با
خانواده در ارتباط باشــند ،به ســمت دوستانشــان گرایش پیدا میکنند؛ بنابراین خیلی مهم اســت که والدین بر فعالیتها و دوســتان فرزندشــان
نظــارت کافی داشــته باشــند تا او بهاشــتباه با فردی نامناســب ارتباط پیدا نکنــد اما زمانی که چنیــن اتفاقی میافتد و والدین متوجــه تغییر رفتار
و تأثیرپذیــری نوجوانشــان از دوســتان نابابــش میشــوند ،اغلــب از روی ناآگاهی ســعی میکنند با امرونهی ،تنش و پرخاشــگری از فرزندشــان
بخواهند که ارتباطش را با دوســتش قطع کند و همین امر آغازکننده جنگ برای قطع ارتباط اســت .دکتر آســیه اناری ،عضو هیئتمدیره انجمن
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در گفتوگو با ایرنا توضیح میدهد در چنین شرایطی چهکاری از دست والدین ساخته است و آنها
چطور میتوانند نوجوانشان را از دوستان نابابش دور نگهدارند.

باشــد ،والدیــن نمیتواننــد بــا نظــارت و کنترل
کاری از پیش ببرند».
انــاری در ادامــه میگویــد« :قطعــًا مــا
بهعنــوان والدیــن بایــد بــر دوســتان و رفت و
آمــد نوجوانمــان نظــارت داشــته باشــیم امــا
اگــر یک رابطــه خوبی بیــن نوجــوان و والدین
وجود نداشــته باشــد یــا رابطه بین دوســتان
خانوادگــی ،خانــواده و نوجوان برقرار نشــده
باشــد ،در این صورت نوجــوان در تنهایی برای
خــودش دوســت انتخــاب میکنــد؛ بنابرایــن،
نظارت باید وجود داشــته باشــد اما نظارت به
معنای کنترل نیســت ،نظارت به این معناست
که اوًال والدین اصول ارتباط صحیح با نوجوان
را بداننــد مثل انتقاد نکــردن ،نصیحت نکردن،
دائمــًا دخالــت نکــردن ،بــا نوجــوان مثــل یک
کــودک رفتار نکــردن و ،...ثانیــًا از بچگی دنبال
دوســت بــرای فرزندشــان باشــند و بتواننــد
بــا خانوادههایــی کــه فرزنــد هم ســن و ســال
فرزندشــان دارند رفت و آمــد کنند تا در دوران
نوجوانــی نظــارت داشــته باشــند و از همــه
مهمتــر داشــتن تفریحــات خانوادگــی اســت.
تفریحــات خانوادگــی موردعالقــه نوجــوان
باعــث میشــود تا بتــوان نوجــوان را در بافت
خانواده تا حدودی نگه داشت».
چگونه نوجوانمان را از دوستان
نامناسب دورنگه داریم؟
«دکتــر انــاری» در پاســخ بــه ایــن ســؤال
میگویــد« :اگــر والدیــن متوجــه شــدند کــه
فرزندشــان چــه در فضــای مجــازی و چــه در
فضــای حقیقــی بــا فــردی نامناســب دوســت
شــده اســت اوًال مســتقیمًا گفتن این موضوع
بیشــتر باعــث تحریــک نوجــوان میشــود.
هرچقــدر شــما بهعنوان والد به خاطر دوســت
فرزندتان بجنگید ،نوجوان شــما بیشــتر تمایل
پیــدا میکنــد کــه بــه ســمت آن دوســت ناباب
ســوق پیدا کند چون یکــی از ویژگیهای دوران
نوجوانــی لجبــازی اســت و مقابلــه والدیــن
تنهــا شــرایط را وخیمتــر خواهــد کــرد .از افــراد
تأثیرگــذاری کــه نوجوان بــه آنها اعتمــاد دارد
مثــل معلــم ،دوســت خانوادگــی ،عمــه ،عمو،

دایــی و ...بخواهیــد که بهصورت غیرمســتقیم
با نوجوان صحبت کند تا آن ارتباط دوســتانه را
قطــع کند .تا جاییکــه میتوانید رابطه خودتان
را بــا نوجوانتــان درســت کنید ،به ایــن معنا که
دســت از سرزنش ،انتقاد و نصیحت نوجوانتان
برداریــد ،با نوجوانتــان وقت کیفــی بگذرانید و
کاری کــه موردعالقــه نوجوانتان اســت ،انجام
دهیــد تــا نوجوانتــان بــه شــما نزدیــک شــود؛
ایــن باعــث میشــود کــه شــما در بحثهــای
غیرمســتقیم بتوانیــد بــه نوجوانتــان چیزهایی
بیاموزیــد ،در غیــر این صــورت کاری نمیتوانید
انجام دهید».
این متخصص روانشناسی کودک و نوجوان
با اشاره به اهمیت نظارت بر نوجوان میگوید:
«والدیــن بایــد در دوران نوجوانی حتی بیش از
دوران نوپایی و کودکی ،بهصورت غیرمســتقیم
حواسشان به نوجوانشان باشد.
نظــارت غیرمســتقیم به این معناســت که
مســتقیمًا نظر نمیدهیــم و حرفمان را تکرار
نمیکنیــم بلکــه بهصــورت غیرمســتقیم در
بحثهایــی کــه پیش میآید یــا در وقتهایی
کــه بــا نوجــوان می گذرانیــم یــا به وســیله
یــک فــرد ســوم مــورد اعتمــاد نوجــوان،
پیغامهایمــان را بــه فرزندمــان می رســانیم
و آســیب های آن فــرد آسیب رســان را بــه او
گوشزد می کنیم».
بدترین روش والدین در برخورد با
دوستان نامناسب فرزندشان
گاهی برخی والدیــن برای قطع ارتباط رابطه
دوســتانه فرزندشان مستقیمًا با دوست ناباب
فرزندشــان برخورد میکنند و از او میخواهند
کــه دیگــر با فرزندشــان ارتباط نداشــته باشــد؛
دکتر انــاری درباره درســت یا غلط بــودن چنین
روشــی میگویــد« :ایــن روشــی اســت کــه 30
ســال پیــش مورداســتفاده قــرار میگرفــت و
کامــًا اشــتباه اســت .ایــن رفتــار نهتنهــا باعث
میشــود که نوجــوان از روی لجبازی بیشــتر به
ســمت دوســتش گرایش پیدا کنــد بلکه باعث
خشــمگین شــدن نوجــوان و دور شــدن او از
والدینش میشود».

وقتی تاثیر پذیری از دوستان نامناسب
آغاز شده است
گاهــی والدیــن بــه نوجوانشــان آزادیهای
نامحــدودی میدهنــد و زمانــی متوجــه رفتــار
خارج عرف فرزندشــان میشــوند که تقریبًا کار
از کار گذشــته و نوجــوان بهواســطه دوســتان
نامناســبش رفتــاری مثــل ســیگار کشــیدن،
مصرف مــواد مخــدر ،ارتباط با جنــس مخالف،
تماشــای فیلمهایی با محتوای نامناسب و ...را
تجربه کرده اســت؛ دکتر انــاری میگوید در این
شــرایط بهتر اســت کــه والدین از روانشناســان
مشــاوره بگیرنــد« :در چنیــن شــرایطی والدین
نمیتوانند کاری انجام دهند بلکه باید در مسیر
رابطــه گام بردارند و از متخصص و روانشــناس
کمــک بگیرنــد و از همــه مهمتر اینکــه به حرف
روانشناس گوش کنند .مسئله اینجاست خیلی
وقتها والدین باوجود مراجعه به روانشــناس
درنهایت کاری که خودشــان میخواهند انجام
میدهند .همچنین گاهــی خانوادهها به دلیل
هزینهها از مشــاوره دوری میکنند درحالیکه
ایــن هزینــه بــه خــود نوجــوان و ســاختار
خانواده بازمیگردد؛ بنابراین ،در شرایطی که
اوضــاع از کنترل خارج شــد و دوســتان ناباب
تأثیرشــان را روی نوجــوان گذاشــتند و به هر
دلیلی نوجوان وارد مســیرهایی شــد که نباید
میشــد مثــل تــرک تحصیــل ،مصــرف ســیگار
و مــواد مخــدر و هرگونــه رفتارهــای پرخطــر،
والدین بهتنهایی نمیتوانند اوضاع را درســت
کننــد .ایــن شــرایط درســت مثل وقتی اســت
که شــما به ســرطان بدخیم مبتال میشــوید،
در چنین شــرایطی شــما نمیتوانیــد با قرص
ســرماخوردگی بیمــاری را درمــان کنیــد بلکــه
بایــد از متخصص کمــک بگیرید .برای حل این
معضــل نیــز والدیــن باید حداقل دو الی ســه
ســال بــا یــک مشــاور و روانشــناس در ارتباط
باشــند تا نوجوان از این دوران حساس عبور
کنــد .کمــک گرفتــن از افرادی که مــورد قبول
نوجوان هســتند ،اینجا هم خیلی کمککننده
اســت و نوجــوان بــا حــرف زدن بــا ایــن افراد
میتوانــد از ورطــهای کــه در آن گرفتارشــده
است ،بیرون بیایید».

شهریه  500میلیونی مدارس اروپایی در ایران
سپهرغرب ،گروه جوانی:
تحصیل در مدارس خارجی در
ایران این روزها برای مهاجرت
تحصیلی یکی از روشهای اخذ
اقامت تحصیلی اقامت کشورهای اروپایی به
شمار میرود.
کشــورهای اروپایــی مدارســی
بــا هزینههای هنگفــت و شــهریه  500میلیونی
در ایــران دارنــد .به گفتــه فیاضی ،رئیــس مرکز
امــور بینالملل و مدارس خارج از کشــور ،چند
کشــور از نظیــر فرانســه ،ترکیــه ،ایتالیــا و آلمان
مدارســی در ایــران دارند که شــهریه آنها چند
صد میلیونی اســت .دانشآمــوزان ایرانی برای
گرفتــن اقامت آن کشــور مجبور بــه تحصیل در
این مدارس هستند.
مهدی فیاضی در برنامه فرامتن شــبکه افق
درباره آزمــون جذب دانشآمــوزان در مدارس
ترکیــه ،اظهــار کــرد« :خبــر داشــتیم کــه بعضی
ســفارتخانهها از جملــه ســفارت ترکیه نســبت
به مهاجرفرســتی در ســنینی که هیــچ توجیهی
نــدارد ،اقــدام میکننــد ،ولــی مشــخصا از ایــن
آزمون خبر نداشتیم».
وقتی از او پرســیده شــد «آیا میتوانســتید

جلــوی این آزمون را بگیرید؟» ،ادامه داد« :این
آزمــون را خبــر نداشــتیم .متأســفانه اقدامات
مشابهی در این زمینه وجود دارد».
فیاضــی افــزود« :بــرای مؤسســات رســمی
وابســته بــه برخــی ســفارتخانهها ،کارکردهــای
فرهنگــی و اجتماعــی تعریــف کردنــد و از ایران
مجــوز گرفتنــد و در اقــدام متقابــل ،مــا هــم
در کشــور آنهــا بــه دلیــل روابــط دوســتانه
کــه میخواهیــم بــا هــم داشــته باشــیم ،ایــن
فعالیتها را داریم».
اعتراض برای توقف فعالیت!
وی تصریــح کــرد« :متأســفانه مؤسســه
وابســته بــه ســفارت ترکیــه در یــک اقــدام
غیرقانونــی ،غیرمجــوزدار و بدون اطــالع ایران،
به سرمایه انســانی ما دستاندازی کرده است
آن هم در سنینی که شاید بچهها و خانوادهها
بیشتر احساسی درباره این سن تصمیم بگیرند
تا برآوردهای دقیقتر داشته باشند».
رئیــس مرکــز امــور بینالملــل و مــدارس
خــارج از کشــور در واکنــش به این پرســش که
«چه برخــوردی با این اقدام ترکیه داشــتید؟»،
اظهــار کرد« :طبیعتا ســخنگوی بین دو کشــور،

وزارتخانهها و نمایندگیهای
سیاســی آنهــا یعنــی
ســفارتخانهها هســتند؛
نامــه اعتراضــی از ســوی مــا
تنظیم شــد و بــه وزارت امور
خارجــه داده شــد؛ این نامه
از ســوی وزارت امــور خارجه
به ســفارت ترکیه داده شده
اســت که قطعا ایــن کار باید
کان لــم یکــن اعالم شــود و
اینگونــه فعالیتهــا توقــف
داشته باشد».
هزینه  500میلیون
تومانی تحصیل در مدارس
خارجی در ایران
فیاضــی دربــاره نحوه اقدام ســایر کشــورها
برای جذب دانشآموز در مدارسشــان ،گفت:
«اقــدام آنهــا آزمــون نیســت بلکه یــک اقدام
دیگر انجــام میدهند که یک مقدار خســارتش
هم بیشــتر اســت .آنها مدارســی دارنــد که در
ایــن مــدارس بــا شــهریههای  300 ،200تا 500
میلیــون تومانــی 300 ،200 ،دانشآمــوز را ثبت

نــام میکنند و بــه آنها قول اقامــت میدهند
یــا میگوینــد درخواســت قبلی اقامت شــما به
شــرطی تمدیــد میشــود که شــما در مدرســه
آلمانی ،فرانسوی ،ایتالیایی داخل ایران ثبتنام
کنید ،چون شما میخواهید شهروند ما باشید
یا شــهروند مــا هســتید و قصد تمدیــد اقامت
دارید».

وی در ادامــه افــزود« :مهاجرفرســتی بــا
هزینــه خــود خانوادههــا و البتــه هزینههــای
نجومــی انجــام میشــود ،بــرای تعــدادی از
آن دانشآمــوزان ،اقامــت در آن کشــورها رخ
میدهــد ،ولی عموما مجبورنــد که هزینه کنند
یعنــی بعــدًا ســالی حــدود  30هــزار یــورو باید
هزینه کنند».
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سپهرغرب ،گروه جوانی :یکی
از مهمترین و برجستهترین
خطوط و شاخصهای جوان
مؤمن انقالبی ،برخورداری از
والیت مداری روحیه والیت مداری است.
وقتی ســخن از والیت مداری
بــه میــان میآیــد ،بایــد بــه ایــن
نکته توجه داشــته باشــیم جــوان انقالبــی تاریخ
مصرف فرهنگ ســخنان اهل بیت(علیهم السالم)
را صرفــًا در  1400ســال پیش نمیدانــد بلکه برای
تمامی اعصار دانســته و جوانان یکی از مهمترین
و بــا ارزشترین نیروی کارآمــد و توانای جامعه به
شمار میآیند که بسیاری از گرههای کور و پیچیده
جامعه به دســت آنها باز شــده است ،اگر اندکی
در ماهیت انقالبیون و ســن و سال آنها در تاریخ
انقــالب اســالمی دقــت و تأمــل نماییــم ،اذعــان
خواهیــم داشــت کــه خیــل کثیــری از کســانی کــه
پــای بیرق انقالب اســالمی ایســتاده و جان بر کف
بــه حمایــت از باغبان انقالب اســالمی شــتافتند،
جوانان بودند.
البتــه ایــن روحیــه حقگرایــی و
باطلســتیزی در بیــن جوانــان،
تاریــخ دیرینــه دارد؛ کمــا اینکه
در برخــی از منابــع اســالمی
پیشــتازی و جایــگاه ممتــاز
جوانــان در حمایتگــری از
مکتــب پیامبراکرم(صلــی اهلل
علیــه و الــه) مــورد توجــه قــرار
گرفته است]1[.

مرز میان جوان مؤمن سکوالر و جوان مؤمن انقالبی
ویژگی جوانان تراز انقالب اسالمی
در ایــن یاداشــت ســعی داریــم بــه برخــی از
ویژگیهــای ممتــاز و شــاخصهای جــوان مؤمن
انقالبی اشاره کنیم ،شاخصهای بسیار مهمی که
در واقع مبین و مشــخص کننــده مرز میان جوان
مؤمن سکوالر و جوان مؤمن انقالبی است.
-1ایمــان قوی به وعدههای غیبی و امدادهای
الهی
جــوان مؤمــن انقالبــی بــه وعدههــای غیبــی
و امدادهــای الهــی ایمــان راســخ دارد ،در اوج
تحریمهــا ،در اوج محاصــره ی اقتصــادی و
سیاســی چشــم امید بــه مدد و یــاری الهــی دارد،
البتــه این چنیــن بینش و تفکری منجــر به نادیده
گرفتــن نقــش و جایــگاه افراد برای دســتیابی به
امدادهــای غیبــی نیســت ،چراکــه ایــن وعــده ی
َ
«و أ ْن ل ْی َ
ســان
س ِلل ْن
الهی اســت کــه میفرمایــدَ َ :
ِ
ِْ
إ َّال مــا َســعی؛[ ]2و اینکــه براى انســان بهرهاى جز
ِ
ســعی و کوشــش او نیســت» .ولی جوان انقالبی
در کنــار تالش و کوششــی که برای دســت یابی به
آرمانهــای ناب اســالمی از خود نشــان میدهد،
تمــام امیــد و نگاهــش معطــوف بــه یــاری و
همراهــی خدای متعال اســت که در فراز
و نشــیب چالشهــای زندگــی
مدد کار او باشد ،از اینرو به
جای اینکه چشــم امید به
ابرقدرتهای اســتکباری
بــدوزد منتظــر نصــرت و
«قال َک َّال
یاری الهی اســت.
َ
َْ
َّ
دین؛[]3
ه
ِإ َّن َمعی ر ِبی َسی ِ
(موســی) گفت :چنین نیست!
یقینًا پــروردگارم با من اســت،

بزودى مرا هدایت خواهد کرد!»
-2پایبندی راسخ به والیتمداری
یکــی از مهمتریــن و برجســتهترین خطوط و
شــاخص های جوان مؤمن انقالبی ،برخورداری
از روحیــه والیتمــداری اســت .وقتــی ســخن از
والیــت مــداری بــه میــان میآیــد ،بایــد بــه این
نکته توجه داشــته باشــیم جوان انقالبی تاریخ
مصــرف فرهنــگ ســخنان اهــل بیت(علیهــم
الســالم) را صرفًا در  1400سال پیش نمی داند،
ایــن چنیــن جوانانــی بــه خوبــی درک می کنند،
کــه حتــی در عصــر غیبــت امــام معصوم(علیــه
الســالم) نیــز فقــه شــیعی کارایــی و کارآمــدی
منحصــر بــه فــرد خــود را حفــظ کــرده از اینرو
برای نهادینه کردن احکام اســالمی می بایســت
بــا تبعیت از نواب عام امام که همان ولی فقیه
جامعه شــرایط است ]4[.با بهره گیری از ساز و
کارهای هوشــمندانه در جهــت تقویت حکومت
دینی و گام بردارند.
-3جهادگر و مبارزه با استکبار
پــازل فکــری ،سیاســی ،علمــی و اجتماعــی
جــوان مؤمن انقالبــی در اتمــام ابعــاد زندگی در
راســتای تحلیــل صحیــح و جامــع از
نقشــه دشــمن اســت؛ از ایــن
رو همواره ســعی میکند با
اقدام صحیــح و به موقع
در صف مقدم جهاد علیه
اســتکبار حاضــر شــده و
اجــازه نفــوذ و پیشــروی
دشــمن را بــه مرزهــای
فرهنگــی،
فکــری،
دینــی و اجتماعــی و

اقتصــادی ندهــد .وقتــی در کرســی تحصیل علم،
تدریــس ،تحقیــق و تبلیــغ قرار میگیــرد ،همچون
افــراد منفعــل ،منــزوی و بیاثــر وارد نمیشــود،
بلکــه درجهــت مقهــور و ناامیــد کردن دشــمن از
هیــچ گونه تالش و جهــاد علمی دریــغ نمیورزد،
در عرصههــای اقتصــادی و جهــش تولیــد نیــز به
خوبــی وظیفــه حمایتگــری خــود را از تولیــد بــه
منصــه ظهور میرســاند و هیچ گاه بــه خود اجازه
نمیدهد که با مصرف کاالی خارجی و اســتفاده از
اجناس اســتکباری همچون آمریکا پرچم اســتکبار
برافراشته شود.
در واقع این چنین روحیه جهادگری و اســتکبار
ســتیزی ریشــه در فرامین الهی دارد که خطاب به
مؤمنیــن میفرمایــد« :چرا در راه خــدا ،و (در راه)
مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران)
تضعیف شــدهاند ،پیکار نمیکنیــد؟! همان افراد
(ســتمدیدهای) کــه میگویند« :پــروردگارا! ما را از
این شــهر (مکه) ،که اهلش ســتمگرند ،بیرون ببر!
و از طــرف خــود ،برای ما سرپرســتی قــرار ده! و از
جانب خود ،یار و یاوری برای ما تعیین فرما!»[]5
-4وظیفهشناس و تعهدپذیر
دیــن داری و انقــالب گرایــی بــا شــعار دادن
محقــق نمیشــود؛ کمــا اینکــه مقــام رهبــری نیز
بیــان فرمودنــد« :با شــعار دادن نه یک کشــور را
بلکه یک ده[روســتا] را هم نمیشــود درست کرد
و اداره و آبــاد نمــود در کنار شــعار دادن[رجز
خوانــدن] عمــل کردن نیــز الزم
اســت ]6[،اگــر یــاران
امام حسین(علیه
در
الســالم)
سال  61هجری
وظیفــه
بــا

شناســی و شــجاعت تمام در برابر ســپاه عمر بن
سعد رجر میخواندند ،در میدان عمل هم نشان
دادنــد کــه تا آخریــن قطــره ی خونی کــه در بدن
دارند ،حامی و پشتیبان ولی و امام خود هستند.
جــوان مؤمــن و انقالبــی نیــز در عصــر غیبــت بــا
اشراف کامل جنگ تمام عیار اقتصادی ،سیاسی و
بینالمللی با درک و فهم شرایط جنگی به تعهداد
علمی ،اقتصادی و سیاســی خــود در برابر جامعه
اســالمی جامــه عمــل میپوشــاند ،دیــنداری و
استکبار ستیزی او تنها لقلقه زبان نیست.
-5پرامیــد ،بــا نشــاط و اعتقــاد به شــعار «ما
میتوانیم»
هر چند رســانههای غربی و آمریکایی همواره
ســعی میکننــد با القــاء یأس و ناامیــدی روحیه
«مــا نمــی توانیــم» را از ذهــن و فکــر جامعــه
نخبگانی و جوان ایران اســالمی دور نمایند ،ولی
جــوان مؤمن و انقالبی همواره ســعی میکنند،
بــا اتــکاء و امید به یــاری خدای متعال با نشــاط
و تمــام توان در عرصــه جهاد خود کفایی شــعار
«مــا میتوانیــم» را به جهــان مخابــره نمایند ،و
عــزت ملــی و اســالمی را بــه رخ جهانیان بکشــد.
ایــن چنیــن جوانانــی عالوه بــر قوی کــردن خود
در عرصههــای مختلــف علمی هــر گونه ضعف و
ــن ْال ُف َض ْی ِل
سســتی را از خود دور مینمایندَ .
«ع ِ
ــادق َج ْع َف ُر
الص
ْبن یســار قال قــال
ِ َ َ ْ ُ ٍ َ َ َ َ َّ ِ ُ
ٌ
ــف َب َدن
بــن ُم َح َّم ٍ
ــد ع َما َض ُع َ
ْ
الن َّی ُة؛[]7
ــه ِّ
َع َّمــا َق ِو َی ْت َع َلی ِ
از فضیــل بن یســار روایت
کرده است که گفت :امام
صــادق جعفر بــن محمد
الســالم) فرمــود:
(علیــه ّ
تحمل آنچه
از
بدنی
هیچ
ّ
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ّنیت توان آن را داشته باشد ،ناتوان نشده است».
پینوشتها:
[ .]1ر.ک :محمــدی ری شــهری،حکمت نامــه
جوان ،ص.52
[ .]2سوره مبارکه نجم ،آیه .39
[ .]3سوره مبارکه شعرا ،آیه .62
[.]4اإلحتجــاج علی أهــل اللجاج (للطبرســی)،
ْ
ان ِمــن ْال ُف َق َه ِاء َص ِائنًا
ج ،2ص« .458فأمــا من ک
َ َ َّ َ َ َ َ َ
ــهَ ،ح ِافظًا ِل ِد ِین ِهُ ،م َخ ِالفًا ِل َهو ُاهُ ،م ِطیعًا ِ َل ْم ِر
ِلنف ِس ِ
ُ
َم ْ ْواله فللع َو ّام أن ُیقلدوه َ
ض
ع
ب
ال
إ
ون
ک
ی
ال
ک
ل
ذ
و
ِ
ِ
ِ
ِ َّ َ ْ ِ
َ َ ُ َ َْ ِ َ ْ َُّ ُ َ َ َ َُ
یعهم».
یع ِة َال َج ِم ِ
ُف َق َه ِاء ِّ
الش َ
مبارکه ِالنســاء آیــه َ 75
«وما َل ُکم
[ .]5ســوره
ضعفین ِمن
لــون فــی ســبیل اهَّلل َوالمســت
ال ُت ِ
قات َ َ
َ َ ِ ِ ُ َ َ ََّ َ
ّ
قولــون ر َبنــا
ی
ذیــن
ال
لــدان
الو
و
ســاء
الن
و
جــال
الر
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ
اجعل َلنا
و
هــا
هل
أ
م
ال
الظ
ــة
ری
الق
ه
ذ
ه
ن
م
جنــا
خر
َ
َأ ِ
ِ َ ًّ ٰ ِ َ ِ َ َ ِ ّ ِ ِ َ ُ
نک ن ً
صیرا».
د
ل
ن
م
نا
ل
ل
اجع
و
ا
ی
ل
و
نک
د
ل
ن
ِم َ ُ َ ِ
َ َ ِ َُ َ َ
[ .]6بیانــات مقــام معظم رهبرى به مناســبت
روز مبارزه با استکبار جهانی/09 ،آبان.1375 /
[ .]7من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.400

نقشمادران در کاهش عوارض بلوغ دختران
سپهرغرب ،گروه جوانی:
« دوران بلوغ سخت ترین
سالهای زندگیام بود .از خودم
بدم میآمد .نمیتوانستم با
دوران بلوغ
کسی درباره خودم حرف بزنم .از
تغییراتی که هر روز در من ایجاد
میشد ،خجالت میکشیدم .دیگر
دوست نداشتم با مادرم بیرون بروم و با او حرف
بزنم».
خیلــی از دختــران ایرانــی وقتی دربــاره دوران
بلــوغ شــان حــرف میزننــد ،ممکن اســت چنین
احساســی داشــته باشــند .تغییــرات دوران بلوغ
هــم بــرای دختــران و هــم بــرای پســران اهمیــت
دارد ،اما مســائل دختران به خاطر شرایط خاص
فرهنگــی اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد .مــادر،
بــه عنــوان نزدیکتریــن فــرد از نظــر عاطفــی به
فرزنــدش ،میتواند گــذر از ایــن دوران را برای او
آسانتر کند.
نشــانههای بلــوغ کــه در دختــران ایجــاد
میشــود ،احســاس اضطــراب هــم همــراه آن
بــه وجــود میآیــد .در جوامــع و خانوادههایــی
کــه آمــوزش جنســی کافــی بــه نوجوانــان ارائــه
نمیشــود ،پیدا شــدن اولین عالئم ممکن است
بــا تعبیراتــی نادرســت از جنســیت یــا احســاس
بیمــاری ،طــرد شــدگی و ســردرگمیدر دختــران
همراه شود.
چرا دختران؟
زندگــی دخترانــه ،از هــر نظر زندگی حساســی
اســت و وقتــی ایــن حساســیتهای طبیعــی بــا
ویژگیهــای فرهنگــی جامعــهای مثــل جامعه ما
آمیخته میشود ،دوچندان خواهد شد .مسائل
زنانــه همــواره در پردهای از شــرم و حیــا پیچیده
شــدهاند و اطالعرسانی درخصوص آنها به شکل
رسمی وجود ندارد.

با اینکه دختران از ســالهای انتهای دبستان
بــا تغییــرات دوران بلــوغ روبــه رو میشــوند،
مدرســهها در ایــن زمینــه بــه آنهــا آمــوزش
نمیدهند و این وظیفه تنها بر دوش خانوادهها
باقــی میمانــد .در خانــواده هــم ایــن نقــش از
مــادر طلب میشــود؛ اینکه یک تنــه فرزندش را
از تغییراتــی کــه پیش رو دارد آگاه کند و بکوشــد
اتفــاق بــزرگ بلوغ ،بــا کمترین هزینــه و در نهایت
آرامش پیش برود.
پســران نوجــوان ایــن امــکان را دارنــد کــه به
خاطــر ارتباطهــای گســتردهتر اجتماعــی و قــرار
داشــتن در معــرض دریافت اطالعــات راحتتر با
مساله بلوغ روبهرو شــوند ،ضمن اینکه مربیان
و پــدران هم برای انتقال اطالعات به آنها راحتتر
عمــل میکنند .همه این عوامل باعث میشــود
نقش مــادران برای همراهی در ایــن مرحله مهم
در زندگی دختران پررنگتر شود.
دوره نوجوانــی از  11تــا  13ســالگی شــروع
میشــود و تا  18ســالگی ادامــه دارد .این دوره،
دوران تعــارض بیــن رفتــار کودکانه و بزرگســالی
اســت .اما چندســال قبل از ورود کودک به ســن
نوجوانــی ،تغییــرات اندکــی درجســم و رفتــارش
آشکار میشــود .این تغییرات در دخترها شایعتر
است.
در آستانه تغییر
با بروز نامحســوس نشانههای بلوغ ،کودکان
کمکــم دســت از بــازی میکشــند و بیشــتر تمایل
دارنــد اوقاتشــان را با همســاالن همجنس خود
بگذراننــد .آنهــا ســاعتها بــا دوستانشــان حرف
میزننــد .در ابتدای ایــن صحبتهــا یعنی همان
ســالهای پیش از بلوغ ،کودکان درباره خانواده،
افتخاراتی که خانوادهشان داشته ،مسافرتی که
پدر و مادرشان داشــتند ،داراییهای خانوادگی،
دوستان و آشنایانشان و بحثهای داغی که این

روزها در زندگی آنها جاری است صحبت میکنند.
آنهــا ســعی میکننــد خــود و خانوادهشــان را
برتــر از دیگری بدانند یا حتی بــا خیالپردازیهایی،
ذهــن دوستانشــان را بــه ســمت خــود ســوق
دهند .حساســیت این دوران کمتر از دوران بلوغ
نیســت ،چــون زمینههــای برقراری ارتبــاط نزدیک
بیــن مــادران و دخترهــا ،از همیــن زمــان شــروع
میشود.
ممکــن اســت خیلــی از پــدر و مادرهــا گمــان
کننــد بچههــا در دوران پیــش از بلــوغ زیــاد حرف
میزننــد یا بــه دوستانشــان دروغ میگویند .این
طور نیســت .آنهــا واقعیتهای زندگیاشــان را با
خیــاالت میآمیزنــد و به دوستانشــان میگویند،
اگــر رفتارهــای اینچنینی بچهها مــورد انتقاد قرار
بگیــرد و بخصــوص مادرهــا دخترانشــان را بــه
دروغگویــی متهم کنند یا رفتارهای افراطیشــان
را در وقت گذرانی با همســاالن درک نکنند ،وقتی
بچههــا وارد مرحلــه بعــدی یعنــی دوران بلــوغ
شــوند ،ارتبــاط درســتی بیــن آنهــا و مادرانشــان
برقرار نمیشود.
ایــن دوره بهترین دورهای اســت کــه میتوان
به رفتارهای کودک در آستانه بلوغ جهت مناسب
داد؛ مثــًا میتــوان دوســتان آنها را کــه اکثرا هم
محلهایهــا و همکالسیهایشــان هســتند،
شناســایی کــرد و البته ایــن کار باید غیرمســتقیم
انجام شود.
بــا ورود کودک به ایــن مرحله و بــروز این نوع
رفتارهــا ،رفتــار مادرهــا هــم بایــد تغییــر کنــد و
پختهتر و منطقیتر شــود .این مساله را میتوان
ایــن طــور تعبیر کرد که با شــروع مراحــل بلوغ در
دختران ،مادران نیز وارد مرحله تازهای میشوند
که بایــد در آن بخشهای تازهای از وجود خود را
کشف کنند.
نبایــد دختــران را با همان شــیوههای قبلی به
ســمت خود گرایــش داد .مادران باید بــاور کنند

که او در تالش برای رســیدن به استقالل فکری و
منطقی اســت و حتی در این مرحله ممکن است
شاهد نافرمانیهای او باشند.
سردرگمی و ترس
با شــروع دوران بلوغ ،دختــران همزمان دچار
تغییراتــی در جســم و روحشــان میشــوند .درک
همزمــان این تغییرات برای آنها میتواند دشــوار
باشد و مادران را هم سردرگم کند.
بســیاری از مــادران از مواجهــه بــا ایــن دوران
وحشــت دارند .ســن بلوغ دختران پایین اســت و
مــادر هنوز بــرای آن آمادگــی نــدارد .در حالی که
مــادر هنــوز درگیــر کودکیهای دخترش اســت و
او را دختربچــهای به حســاب میآورد ،دخترش با
نشــانههای رفتاری و جســمی به او اعالم میکند
کــه کودکــی بــه پایــان رســیده و خیلــی زود وارد
دنیای زنانه خواهد شد.
بین مادرها خیلی شایع است که به دلیلهای
روانشــناختی نســبت بــه ایــن مســاله موضــع
میگیرنــد .بــرای آنهــا درک ایــن واقعیــت ســخت
اســت کــه دخترشــان کمکــم بــه یــک آدم بالــغ و
مســتقل تبدیل میشــود .به همین دلیل شیوه
انــکار را در پیــش میگیرنــد و ســعی میکننــد
موضوع را نادیده بگیرند.با این حال ،نشــانههای
بلــوغ منتظر مادران نمیمانند و پیش میروند.
در آســتانه بلــوغ ،مــادر ،بــه عنــوان فــردی
کــه هنــوز کــودک بشــدت بــه او وابســته اســت،
میتوانــد نقــش مهمــی را مثل یک دوســت ایفا
کند .کارشناســان توصیه میکنند بهتر است مادر
یا زنی که مورد اعتماد دختر نوجوان اســت ،با او
دربــاره دوران بلوغ صحبــت کند ،چون ناآگاهی از
پدیدههــای بلــوغ ،ممکن اســت او را در مواجهه
با ایــن موقعیتها دچــار اضطــراب و نگرانی کند
و عواقــب روانــی بــدی بــه جــا بگــذارد .خیلــی از
دختــران نوجــوان احســاسهایی شــبیه نفــرت

از خــود ،تــرس ،اضطــراب و افســردگی را تجربــه
می کنند.
آنهــا ممکــن اســت احســاس کننــد کــه اتفاق
ناخوشــایندی برایشــان افتــاده و دچــار نوعــی
بیمــاری شــدهاند .از نظــر فرهنگــی هــم ممکــن
اســت دچــار اختالل شــوند ،مثــال این که نســبت
به جنســیت شــان دچار نارضایتی شده و از دختر
بــودن ناراحــت شــوند .این مســائل اگــر نادیده
گرفتــه شــود ،ممکــن اســت آنهــا را در پذیــرش
نقشهــای آیندهشــان بــه عنوان مادر و همســر
دچار مشــکل کنــد .وظیفه مادران این اســت که
در زمان مناســب ،شرایط دوران بلوغ و چگونگی
ایــن تغییــرات را برایشــان توضیــح دهنــد تا دچار
حیرت ،احســاس منفی در مورد خــود ،دوگانگی
شــخصیتی و ناسازگاری با شرایط نشوند.
بســیاری از مــادران بــه خاطــر شــرم و حیــا و
گاهی بیاطالعی ،مســاله بلوغ را در دخترانشــان
مســکوت میگذارند و آن را مشــمول مرور زمان
میکننــد .به ایــن ترتیب دختران نوجــوان یا باید
خودشــان به تنهایی با این مســاله مواجه شوند
یا اطالعات مورد نیازشان را از گروههای همسال
بگیرند.
در دوران نوجوانــی ذهــن انســان هماننــد
سیســتم بــدن دســتخوش تغییــرات ســریع
میشــود و بنابرایــن تصــورات و باورهــای غلــط
درباره دوران بلوغ میتواند مشکلآفرین باشد؛
مثــال اگر دختــر نوجوان را در ایــن دوران از برخی
فعالیتهــای اجتماعی یا ورزشــی دور نگه داریم،
ایــن مســاله میتواند تاثیــرات منفی در ســاختار
شــخصیت او بگــذارد .تغییرات بلــوغ در دختران،
سرآغاز توجه جدی تر به جنسیت آنها هم هست.
مرا نمیفهمید!
«شــما درک نمیکنیــد»! حق با اوســت .دختر
نوجــوان همــه چیــز را از نــگاه خــود میبینــد و

مادر با پافشــاری و ســماجت میخواهــد بفهمد
افــکار دختــرش از کجــا سرچشــمه گرفته اســت.
نوجوانــان تصــور میکننــد در مرکــز هســتی قرار
گرفتهاند و دنیا به تماشــای آنها ایســتاده اســت.
بــه نظــر نوجوانهــا ،نمیشــود بــه بزرگترهــا
اعتمــاد کرد چــون آنها اصال از دنیــای نوجوانها
سر در نمیآورند.
اگــر مــادری بــه فرزنــدش اعتمــاد دارد و ایــن
اعتمــاد و باور خود را با عشــق و محبت به گوش
نوجــوان خود برســاند و بــه او بگوید کــه توافق
نداشــتن شــان بــه دشــمنی و دوری از همدیگــر
منجر نمیشود؛ در این صورت مادران و فرزندان
بــه فکر حــل اختالفشــان میافتنــد ،گفتگو قطع
نمیشود و صدای هیچ کدام باال نمیرود .آنها با
آرامــش به حرفهای همدیگــر گوش میدهند و
مــادر هم از دیدگاههای متضــاد نوجوانش دچار
ترس نخواهد شد.
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ایران و جهان
اعالم آمادگی دادستانی کل
کشور بهمنظور رفع موانع
قضایی مدیریت شهری
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری
از وقوع جرم دادستان کل کشور
گفت :موضوع ساختمانهای ناایمن،
غالمعباس ترکی نیازمند یک همکاری بین بخشی است
و ضرورت دارد شهرداریها و شوراهای
شهر ،وزارت راه ،نظام مهندسی
ساختمان ،سازمان مدیریت بحران و آتشنشانی یک
همکاری جدی و جهادی داشته باشند.
غالمعبــاس ترکــی از اعــالم آمادگــی دادســتانی کل
کشور برای رفع موانع قضایی مدیریت شهری خبر داد.
ترکــی در آییــن افتتاحیــه ایــن اجالس ،ضمــن تبیین
وظایف دادستانی کل کشور ،به وجود و فعالیت حدود
 400دادســتان در سراســر کشــور اشــاره کــرد و افــزود:
دادســتانهای سراســر کشــور در خــط مقــدم خدمــت
بــه مردم قرار دارنــد و از هر درخواســت و مطالبهای که
در جهــت صیانــت از حقــوق عامــه و رفــع مشــکالت در
خدمترسانی به مردم در مدیریت شهری وجود داشته
باشد استقبال و نسبت به پیگیری آن اقدام میکنند.
وی با اشــاره به موضوع مهم ساختمانهای ناایمن
در سراســر کشــور ،بــا تشــریح اقدامــات پیشــگیرانه
دادســتانی کل اظهــار کــرد :موضــوع ســاختمانهای
ناایمــن ،نیازمنــد یــک همکاری بین بخشــی اســت و در
ایــن خصــوص ضــرورت دارد شــهرداریها و شــوراهای
شــهر ،وزارت راه و شهرســازی ،ســازمان نظام مهندسی
ســاختمان ،ســازمان مدیریت بحران و آتشنشــانی یک
همکاری جدی و جهادی داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل یــک کارگــروه تخصصــی در
دادســتانی کل به منظور هماهنگــی و نظارت بر اقدامات
دستگاههای مسئول در این زمینه گفت :بعد از حادثه تلخ
متروپل ،دادستانی کل کشور اقدام به تشکیل یک کارگروه
تخصصــی در ســطح ملــی و متناظــر بــا آن ،کارگروههــای
استانی در سراسر کشور نمود که وظیفه آنها هماهنگی
و ارزیابــی ســاختمانها و مراکــز ناایمــن و پیگیــری انجام
تکالیف دستگاههای مسئول است.
ترکــی بــا اشــاره بــه مکاتبــه دادســتان کل کشــور با
وزرای راه و شهرســازی و کشــور از جدیت دادستانی کل
و دادســتانهای سراســر کشور در پیشــگیری از حوادث
مربــوط بــه ســاختمانهای ناایمــن خبــر داد و گفــت:
دســتگاههای مســئول در زمینه ارزیابی ســاختمانهای
ناایمــن بــه تمامــی ابعــاد اعــم از ســازه و زیرســاخت و
مسائل ایمنی توجه نمایند.
وی همچنیــن به ســاختمانهای ناایمــن تاریخی که
هــم به ثبت ملی رســیده و هم مالکیــت خصوصی دارد
اشــاره و از وزارت گردشــگری و میراث فرهنگی خواست
در ایــن خصوص یک تعامل و تفاهم جدی با شــهرداری
و دیگر دســتگاههای مســئول داشته باشــند و ساز وکار
همکاری مشخصی برای ایمنسازی ارائه کنند.
ترکــی در بخــش دیگــری از ســخنان خود بــا تاکید بر
اجــرای ماده  12قانــون جهش تولید مســکن به منظور
اولویت استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده
و ســکونتگاههای غیر رسمی ،گفت :وزارت راه با رعایت
اولویتهــای قانونی ،از الحــاق غیر ضروری اراضی منابع
طبیعی به بافت شهری پرهیز نماید و کمیسیون عمران
مجلــس و نیــز کمیســیونهای شهرســازی و معمــاری
شــورای اسالمی سراسر کشور نســبت به پیگیری اجرای
دقیق این قانون اهتمام و آن را به عنوان یک اولویت از
وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مطالبه نمایند.
معــاون دادســتان کل کشــور در ادامــه بــه نقــش
تاثیرگذار شوراهای اسالمی شهر و روستا در پیشگیری از
وقوع جرم اشــاره و و ضمن تقدیر از تالشهای شهرداری
تهران در زمینه ســاماندهی کــودکان کار ،افراد معتاد و
کارتــن خواب و با اشــاره بــه اهمیت گســترش اقدامات
شــهرداریها در خصــوص رســیدگی بیشــتر بــه آســیب
دیــدگان و رفــع مشــکالت اورژانــس اجتماعــی ،افزود:
دانشــمندان جامعــه شناســی وجــرم شناســی ،هر یک
از منظــری ،جــرم و راهکارهــای پیشــگیری از آن را مــورد
مطالعــه قــرار داده انــد ،امــا آنچــه را که نبایــد هیچگاه
از نظــر دور داشــت ،نقــش موثــر مدیریــت شــهری در
پیشگیری از وقوع جرم است.
وی گفت :توجه به آراســتگی ،آرامش و نظم شهری و
نیز رعایت اصول شهرســازی و معماری اسالمی موجب
پیشــگیری از جرم و خشــونت میشــود .مبلمان شهری
و توســعه پارکهــای و تفرجگاههــای عمومــی در اراضی
جنگلی ،گسترش فضاهای ورزشــی ،برگزاری جشنهای
ملــی و مذهبــی و ایجــاد نشــاط صحیــح در جامعــه بــا
نگاهــی فراتــر از پر کردن اوقــات فراغت ،همــه وهمه از
جملــه اقداماتی اســت کــه بر عهــده متولیــان مدیریت
شــهری قرار داشــته و اجرای صحیــح آن میتواند نقش
موثری در پیشگیری از وقوع و کاهش جرم ایفا نماید.

sepehrgharb

Email: sepehrgharb.news@gmail.com

@sepehrgharb

www.sepehrpress.ir

کشوری میتواند مستقل و مقاوم باشــد که دسـتش جلـــوی بیـــگانگان دراز نبــــاشد
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :رئیسجمهور با حضور در مجتمع پتروشیمی
خراسان از نزدیک در جریان روند توسعه این واحد تولیدی قرار گرفت.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی با حضور در پتروشیمی خراسان از نزدیک در جریان
روند توســعه این واحد تولیدی قرار گرفت و دستورات الزم را برای رفع مشکالت آن
صادر کرد.
وی در جریان بازدید از این واحد تولیدی که از سال  1375مورد بهرهبرداری قرار
گرفته ،اظهار کرد :توسعه این واحد تولیدی نیازمند کار جهادی و انقالبی است.
رئیســی در جمــع کارگــران پتروشــیمی خراســان ضمــن اســتماع مشــکالت و
دغدغههــای کارکنــان ایــن مجتمع تولیدی با ابراز خرســندی از حضــور در جمع این
عزیــزان گفت :تالش شــما کارگــران و کارکنان این واحد تولیدی برای کشــور قدرت،

امنیت و عزت ایجاد میکند.
رئیســی افزود :کشوری میتواند مستقل و مقاوم باشد که استقالل اقتصادی و
تولید عالی داشته و دستش جلوی بیگانگان دراز نباشد و در نتیجه اقتصاد مقاوم
در مقابل تکانههای اقتصادی داشته باشد.
رئیسی ضمن خدا قوت به تمامی دستاندرکاران این مجتمع پتروشیمی ،اظهار
داشــت :گامهایی همچون جایگزینی پســاب به جای آب شــرب که در حال حاضر در
این واحد تولیدی استفاده میشود ،افزایش تولید و اشتغال و حل مشکل مسکن
کارگران برای توسعه این واحد تولیدی الزم و ضروری است.
رئیــس جمهــور همچنین بر ضــرورت اســتفاده از نیــروی بومی در طرح توســعه
پتروشیمی خراسان تاکید کرد.

از روابط دیپلماتیک با عربستان استقبال میکنیم
سپهرغرب ،گروه ایران
و جهان :وزیر امور خارجه
کشورمان در مصاحبهای
اختصاصی به سواالت خبرنگار
امیرعبداللهیان روزنامه «وچرنی لیست»
کرواسی در خصوص مسائل
مختلف منطقهای و بینالمللی
و همچنین روابط دوجانبه ایران و کرواسی
پاسخ داد.
متــن ایــن مصاحبه کــه به شــکل تلویزیونی
هم پخش خواهد شد ،به شرح زیر است:
به یاد دارم که در ماه مارس فرمودید
که انتظار میرود توافق هستهای طی چند روز
یا حتی چند ساعت نهائی شود ،اکنون چهار
ماه از آن وقت گذشته است و شما همواره
راجع به سنگاندازیهای فراوان در مسیر
توافق هستهای صحبت میکنید .چه اتفاقی
پیش آمده و چه اتفاقی پیش خواهد آمد؟
در موضــوع مذاکــرات وین بــرای لغو تحریم
هــا ،در آخریــن دور مذاکرات (مارس گذشــته)
اگــر طرف آمریکایی واقع بینانه برخورد میکرد،
پیــش از هــر مقطــع دیگــری بــه توافــق نزدیک
بودیــم .امــا در همان ایــام آمریکاییهــا برخی
از مســائل جدیــد را مطــرح کردنــد؛ همــکاران
مــن ماههــا در وین بحــث و مذاکــره کردند و با
ســه کشور اروپایی ،روســیه و چین ،گفتگوهای
دقیق کارشناســی داشــتند که
خیلی طوالنی و
ِ
به طور مثال چه اشــخاص حقیقی و یا حقوقی
از لیســت تحریمها باید خارج شــوند؛ اما طرف
آمریکایــی به یکباره ایــده جدیدی را مطرح کرد
و گفت کــه ما باید در پاورقی متــن ،این عبارت
را اضافه کنیم که اشــخاصی که از لیست تحریم
در نتیجه این مذاکرات خارج میشوند ،ممکن
اســت مجــددا بــه دالیلی غیــر از هســته ای ،در
لیســت تحریــم آمریــکا قــرار بگیرنــد .در نتیجــه
مــا بــه طــرف آمریکایی از طریــق اتحادیــه اروپا
و برخــی واســطههایی کــه پیامهــای دو طــرف
را تبــادل میکردنــد ،گفتیم آیا شــما بــه دنبال
رســیدن به توافق هســتید یا به دنبال طوالنی
کردن مســیر توافق؟! برخــی از موضوعات هم
در مســئله لغــو تحریمهــا و هــم در موضــوع
تضمینهــای اقتصــادی باعث شــد کــه ما وارد
یــک فاز جدیدی از گفتگوهــا بین ایران و آمریکا
با واســطه اتحادیه اروپا بشــویم کــه هنوز هم
ادامه دارد.
شما میگویید که آمریکا در مسیر
مذاکرات سنگاندازی میکند ولی بسیاری از
تحلیلگران در غرب نظرشان بر این است که
روسیه توافق هستهای را دچار مشکل کرده
است .چون همه ما میدانیم اگر ایران به
بازار انرژی بازگردد و تمامی تحریمها برداشته
شود ،غرب – با توجه به تحریم روسیه  -از نفت
روسیه بی نیاز میشود .آیا معتقد هستید که
این چالشها از طرف روسیه است؟
در همــان مقطــع ســه کشــور اروپایــی و
نماینــده اتحادیــه اروپــا از مــا یــک درخواســت
داشــتند؛ آنهــا به تشــدید بحــران در اوکراین در
پی حمله نظامی روســیه و احتمال گسترش آن
اشــاره کردند .آقای الوروف وزیر خارجه روســیه
مصاحبه ای انجام داده بود که گویا این نگرانی
بــرای طرفهــای غربــی ایجاد شــده کــه ممکن
اســت در مقابل رفع تحریمهای ایــران و برجام،
روسیه درخواستی را در موضوع اوکراین مطرح
کنــد و مطالبــه ای از طرفهــای غربــی داشــته
باشد .البته در آن زمان روسیه مطالبه ای را هم
مطرح کرده بود .درخواســت روسیه این بود که
اگــر ایران قرار اســت توافــق را در مرحلــه نهایی
خــودش مــورد تایید قــرار دهد و اگر قرار اســت
همه طرفها به برجام برگردند ،پس باید به گونه
ای عمل بشــود که روســیه هم نفــع خودش را
ببــرد -به عنــوان طرفی که برای بازگشــت همه
طرفهــا به برجــام اقدامــات ســازنده ای انجام
داده است.
غربیهــا به ما گفتنــد که روسهــا انگیزهای
برای احیــای برجام و همراهی بــا توافق ندارند.
مــن بالفاصلــه بــا آقــای الوروف تلفنــی صحبت
کــردم ،قــرار گذاشــتیم و چنــد روز بعــد هــم در
مســکو باهم گفتگو کردیم .برای ما روشــن شد

که اگر با طرف آمریکایی به نقطه توافق برسیم،
روســیه هیــچ گونه مانعــی ایجــاد نخواهد کرد.
در گفتگوهــا بــا آقــای الوروف هم متفــق القول
بودیــم که این موضــوع را دو طرف در کنفرانس
مشــترک مطبوعاتــی اعــالم کنیم .تــا االن نیز در
هر تماســی که با الوروف داشته ام ،طرف روس
تاکید دارد که اگر به نقطه توافق برسید ،روسیه
از آن حمایت میکند .البته غربیها روســیه را از
آن بخــش از تعهدات شــان که مربوط به برجام
و تعامــل با ایــران میشــود ،از تحریمها معاف
کردند.
موضع رسمی ایران در مورد جنگ
اوکراین چیست؟ آیا معتقد هستید که این
جنگ حائز اهمیت است؟ و آیا روسیه بر حق
است؟ در مورد موضع ایران راجع به این جنگ
ابهاماتی در غرب وجود دارد.
مــا ریشــه ایــن جنــگ را در گســترش ناتــو و
تحریــکات آن علیــه روســیه میدانیــم .امــا در
عین حال جنــگ را راه حل نمی دانیم و معتقد
هســتیم که از مســیر گفتگو و مذاکره سیاســی
بایســتی بحران اوکراین مــورد حل و فصل قرار
بگیرد .من در ماههای گذشــته حداقل ســه بار
با وزیر خارجه اوکراین بــه صورت تلفنی گفتگو
داشــتم .در دو مرحلــه وزیــر خارجــه اوکراین از
من درخواســت کرد که با توجه با روابط خوبی
که بین تهران و مســکو وجود دارد ،از مقامات
مســکو بخواهم که هم آتش بس برقرار بشود
و هــم گفتگوهــای سیاســی شــکل بگیــرد .در
مرحلــه اولی کــه موضوع را مطــرح کردم ،آقای
الوروف از گفتگــوی سیاســی اســتقبال کرد .در
مرحلــه دوم هــم گفت مــن از گفتگو اســتقبال
میکنم.
امــا هریــک از طرفیــن همدیگــر را متهــم
میکننــد بــه این کــه در میــز مذاکــره اقدامات
و توافقــات جــدی صــورت نمــی گیــرد .مــا
همچنــان بــه تالشــهای خودمــان بــرای توقف
جنگ و بازگشــت همه طرفها بــه مذاکره ادامه
میدهیــم .مشــاهده آوارگان اوکراینــی ،جنــگ
و کشــتهها در ایــن کشــور صحنههــای ناراحت
کننده ای اســت؛ ما به همان شــکل که آوارگی
مــردم افغانســتان و دیگــر کشــورها را محکوم
میکنیــم ،آواره کــردن مــردم اوکرایــن را نیــز
محکــوم میکنیم .جنگ را راه حــل نمی دانیم؛
نــه در اوکراین و افغانســتان و نــه در یمن و نه
درهیچ جای دیگری.
مواضع سیاسی ایران همواره انتقادات
شدیدی را به کشورهای اروپایی وارد میکند،
به این علت که در گفتگوها صداقت کافی
ندارند و نقش آنان در مذاکرات هستهای منفی
است یا جدیت کافی را در تعامل با ایران ندارند،
بخصوص اینکه منافع اروپا در ایران گسترده
و فراوان است .چه مالحظهای راجع به این
موضوع دارید؟
پاســخ :االن در نقطــه ای از مذاکــرات وین یا
مذاکرات بــرای لغو تحریمها قــرار داریم که بین
مــا و آمریکاییها مســائل بایســتی به یک نقطه
حــل و فصل برســد؛ بدلیل اینکــه موضوعی که

روی میــز قــرار دارد ،لغــو تحریمهــای یکجانبــه
ایاالت متحــده آمریکا علیه ایران اســت .ما االن
از نظر حقوقی با تحریم اروپایی مواجه نیستیم،
هــر چنــد اروپاییهــا هــم در ایــن ســالها عمًا از
تحریمهــای یکجانبــه آمریــکا فاصلــه نگرفتنــد
و در همــان مســیر حرکــت کردنــد .تجربــه ما در
برجــام نشــان میدهــد کــه هــم آمریکاییهــا و
هــم اروپاییهــا (منظور مــن به طور مشــخص
ســه کشــور موجود در برجام انگلیس ،فرانســه
و آلمان اســت) نســبت به تعهدات خــود پایبند
نیســتند ،همانطــوری کــه آمریکاییهــا نســبت
به تعهداتشــان نیســتند .حداقل از ســال 2015
تــا االن رفتــار اروپاییهــا بــار دیگر این را نشــان
داده اســت .امــا ایــن بدیــن معنا نیســت که در
مذاکــرات فعلی ما ،مواضع آمریــکا و اروپا کامال
برهــم منطبق اســت .البته نقــش نماینده عالی
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ،آقای بورل و هم
مذاکره کننده ارشــد در وین آقای مورا ،سازنده
اســت .آنهــا تــالش میکنند تــا به نقطــه توافق
نزدیک شویم.
اگر فردا تحریمهای ایران برداشته شود،
آیا ایران آمادگی دارد که به کشورهای غربی گاز
و نفت صادر کند و کمبود نفت و گاز روسیه را
جبران کند؟
ایــران یکــی از مهمترین کشــورهای منطقه
اســت کــه ذخایر انــرژی بزرگی ،چه حــوزه نفت
چــه در حــوزه گاز در اختیــار دارد .مــا نمــی
خواهیــم جایگزین هیــچ طرفی در حوزه انرژی
بشــویم ،اما جمهوری اســالمی ایــران حتما از
ظرفیــت خــود در حــوزه انــرژی برای صــادرات
بیشــتر و تعامــل و همکاری اقتصــادی با همه
کشــورهای جهــان در ایــن حــوزه اســتقبال
میکند .کشــورهای اروپایی درخواستهایی را
از ما به طور شــفاهی مطــرح کردند و در حال
بررسی هســتند که چگونه میتوانند در حوزه
انــرژی بــا جمهــوری اســالمی ایــران همــکاری
کننــد .رویکــرد ما در همــکاری اقتصــادی علیه
هیــچ کشــوری نخواهــد بــود و از گســترش
همــکاری با اروپا و ســایر نقــاط جهان در حوزه
انرژی استقبال میکنیم.
آیا معتقد هستید که آژانس بینالمللی
انرژی هستهای سیاست زده است؟ چون هر
گاه رابطهی بین ایران و آمریکا دچار تنش شود
شاهد هستیم که آژانس گزارش میدهد که
ایران توافقات را زیر پا گذاشته و به آن پایبند
نیست.
توجــه کنید که جمهوری اســالمی ایران تنها
طرفی بوده که از سال  2015تا االن به تعهدات
خــودش در برجام پایبند بوده اســت .ما تا این
لحظــه کمــاکان بخشهــای زیــادی از تعهدات
خودمــان در برجــام را عملــی میکنیــم .امــا
ایــن طرفهای مقابل هســتند که بــه تعهدات
خودشــان عمــل نکردنــد .بــه طــور مشــخص
ایــن آمریکا اســت که برخالف توافــق و برخالف
قطعنامه از برجام خارج شد.
آیا ایران و عربستان به هم نزدیکتر

شدهاند؟ و آیا گفتگوهای فعلی شدت تنشها
در منطقه خاورمیانه را کاهش میدهد؟
مــا کمتــر از دو مــاه پیــش دور پنجــم
گفتگوهــای مان را در بغداد انجــام دادیم .دو
هیئت ایرانی و ســعودی گفتگوهای سازندهای
داشــتند .در مرحلــه اول و دوم گفتگوهــا ،بــه
دلیــل اینکه فضــای گفتگوهــای دوجانبه تحت
تاثیر وضعیت یمن قرار داشت ،پیشرفت زیادی
حاصــل نشــد .امــا میدانید کــه ما در آســتانه
مــاه مبــارک رمضــان در تعامــل بــا ســازمان
ملــل و ابتــکاری که دبیــرکل و نماینده ایشــان
داشــتند ،از برقراری آتش بس موقت دو ماهه
در یمــن اســتقبال کردیــم .جمهــوری اســالمی
ایــران از تمدیــد آتش بــس ،حمایت کــرد .البته
لغــو کامــل محاصره انســانی و بازگشــت همه
طرفهــای یمنــی بــه مذاکــرات ،مــورد توجــه
جدی ماســت .لذا جمهــوری اســالمی ایران در
دور پنجــم گفتگوهــا و در آســتانه یــک فضــای
جدیــد از آتشبــس در یمــن ،در توســعه و
تثبیــت آتشبــس تعامــل و نقــش آفرینی الزم
را بــا ســازمان ملل داشــت .ما ســعی کردیم از
ارتباطات معنــوی خودمان در یمن با طرفهای
مختلف یمنی اســتفاده بکنیم تا این آتشبس
بتوانــد برقــرار شــود و پایدار بماند .لــذا هم به
دالیــل مختلــف منطقــهای و بینالمللــی و هم
ضرورتهائــی کــه در مناســبات دوجانبــه بود،
در دور پنجــم گفتگوهای ایرانی و ســعودی در
بغداد ،پیشــرفتهایی ولو انــدک اما رو به جلو
حاصــل شــد .مــا امیــدوار هســتیم .در بغداد،
حــول چنــد موضوع اتفــاق نظر وجود داشــت
و دو یــا ســه موضــوع آن تــا االن عملی شــده
اســت؛ از جمله بحث اعزام حجاج ایرانی به حج
تمتــع ،و موضــوع اســتقرار دیپلماتهای ما در
جــده .توافقــات دیگر مــا به تبــادل هیئتهای
فنی برای بازدید از ســفارتخانهها موکول شده
که مقدمات آن در حال انجام اســت .امیدوارم
کــه ســایر توافقات هــم بــه نتیجه برســد .ما از
اینکــه روابــط دیپلماتیــک عربســتان و ایران به
حالت طبیعی برگردد و ســفارتخانهها باز شود،
استقبال میکنیم.
بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند
که تنشها بین ایران و اسرائیل بسیار شدید
هستند و بعد از جنگ اوکراین و روسیه شاهد
جنگ بین ایران و اسرائیل خواهیم بود ،آیا
معتقد هستید که جنگی پیش خواهد آمد و
منطقه خاورمیانه را درگیر میکند؟
پاسخ :اسرائیلیها در اندازه و قد و قواره ای
نیســتند که بخواهند از جنگ با ما صحبت کنند.
اســرائیل در خصــوص هویــت و بقــای خودش
بــا عالمــت اســتفهام بســیار بزرگــی روبروســت.
اســراییل در درون خــودش بــا بحرانهای چند
الیــه مواجه اســت .ایــن رفتارهای نمایشــی که
رژیم جعلی اسرائیل از خودش بروز میدهد و یا
صحبت از عادیســازی روابط با برخی از کشورها
میکننــد ،نــه از ســر قــوت ،بلکه نشــانه ضعف
رژیم صهیونیســتی است .لذا اسرائیل در جایگاه
و انــدازهای نیســت که بخواهــد از جنگ صحبت
کند.

روابط بین ایران و کرواسی را چگونه
ارزیابی میکنید؟  4نفر از اعضای پارلمان
کرواسی با جنابعالی دیدار کردند ،چنین
مواردی را چگونه ارزیابی میکنید؟
معتقدم بین ایران و کرواســی روابطی خوب
و متین برقرار است .دیروز با رئیس گروه دوستی
پارلمانی کرواسی و ایران و تعدادی از همکاران
ایشــان مالقات داشــتم .مناســبات سیاســی و
پارلمانــی دو کشــور خــوب و رو به رشــد اســت.
روابــط اقتصادی ما علیرغم وجــود ظرفیتهای
متنــوع در دو کشــور ،به دالیل مختلف از رشــد
قابــل توجــه و قابــل انتظــاری برخــوردار نبوده
است .ما هنوز در بخشهای تجاری و اقتصادی
پیشرفتهایی در تراز مناسبات سیاسی بین دو
کشور را شاهد نیستیم .هر دو کشور به توسعه
همــکاری اقتصــادی نیــاز داریــم و باید بــرای آن
برنامــه ریــزی کنیــم و جدیــت داشــته باشــیم.
مــا بــرای توســعه رابطه بــا کرواســی هیچگونه
محدودیتی نداریم و از گســترش همکاریها در
همــه زمینههای اقتصادی سیاســی ،فرهنگی و
گردشگری اســتقبال میکنیم و فکر میکنیم که
ظرفیتهای ناشناخته فراوانی هم بین دو طرف
برای همکاری وجود دارد.
روابط خوب و نزدیکی با رئیس جمهور
بشار اسد دارید و روی سیاستهای سوریه
تأثیر دارید ،در این میان کرواسی در سوریه
چند چاه نفت دارد .در صورتی که کرواسی
از شما کمک بخواهد تا شرکتهای کرواسی
به سوریه برای فعالیت در پروژههای نفتی
بازگردند آیا درخواست آنها را میپذیرید و برای
بازگشت این شرکتها کمک میکنید؟
طبعــا مــا در مســیر توســعه و تعمیــق
مناســبات کرواســی با ایران و نیز با کشــورهای
متحــد جمهــوری اســالمی در منطقــه از جمله
ســوریه ،چــه در حــوزه انــرژی و چــه در ســایر
حوزههــا از هیــچ کمکــی کوتاهــی نخواهیــم
کــرد .مــا از هر گونه همکاری با کشــور دوســت
کرواســی اســتقبال میکنیــم ،البتــه مــن بــه
عملکرد بســیار شــتابزده شــرکت نفت کرواسی
(اینــا) در خــروج از پــروژه مغــان انتقــاد دارم.
مــن برای اطالع مردم عزیز کرواســی و کســانی
کــه در حــوزه بالکان مطالب من را میشــنوند،
میگویم کــه دنیا ،دنیــای منافع اســت .زمانی
بــوش پســر عملیات نظامــی علیه افغانســتان
همســایه مــا انجــام داد و آنجا را اشــغال کرد.
در آن مقطــع بوش در یک اقــدام توهینآمیز،
ایــران را محــور شــرارت خوانــد .او در حالی که
به ظاهر ســعی میکــرد فیگور مقابلــه با ایران
و تحریــم ایــران را حفــظ کنــد و دیگــر کشــورها
را از همــکاری بــا صنعــت نفــت ایران بــاز دارد،
در همــان زمــان خانــدان وی و خاندانهــای
بســیاری از حاکمــان در آمریــکا کــه مالــکان یــا
ســهامداران کارتلهای بزرگ نفتی هســتند ،به
اســم شــرکتهای ثالــث بدنبال ایــن بودند که
در صنعــت نفت و گاز و پتروشــیمی ایران ورود
کننــد .آنهــا دنبــال منافع خودشــان هســتند؛
آنها دیگران را دور میکنند و خودشــان ســعی
میکننــد از مســیرهای ناشــناخته یــا پیچیــده
منافعشــان را در کشــورهای دیگر دنبال کنند.
لــذا من فکــر میکنــم کرواســی باید بــه دور از
دخالــت طرفهــای ثالث ،فقــط بــه منافع ملی
خــود بیندیشــد .مــا از هــر اقدامــی کــه منافع
مشــترک کرواســی و ایران را هم در حوزه انرژی
و هــم در ســایر حوزههــا تامین کند ،اســتقبال
می کنیم.
اگر دولت کرواسی برای بازگشت به
سوریه از شما کمک بخواهد به آن کمک
خواهید کرد؟
مــا بــا نظــر مثبــت ایــن موضــوع را دنبــال
میکنیم.
هنگامی که آمریکا سردار قاسم
سلیمانی را ترور کرد ،گفتید که انتقام خواهید
گرفت و بمباران پایگاههای آمریکایی در عراق
انتقام اصلی به شمار نمیرود .آیا همچنان
ایران اصرار دارد که انتقام شهادت سلیمانی را
بگیرد؟
این پرونده همچنان باز است.

