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رئیسی در دیدار متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی آمریکا:

گره توافق به دست کســـی باید
باز شود که آن گره را زده
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بــــاور رســـــانه همیشه دروغگــــو
جلوی فکر کردنتان را میگیرد

جوانی
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چگونه در مدرسه دوستان جدیدی پیدا کنم؟
سپهرغرب ،گروه جوانی :ساده و بی پیرایه باشید و تا آن جایی که امکان دارد شما آغازگر ارتباط باشید .مغرور نباشید زیرا این رفتار موجب عصبانیت و دوری دیگران از شما میشود.
خیلی رسمی و خشک نباشید زیرا این رفتار نیز مانع نزدیکی دیگران به شماست .در مقابل ،گشاده رو ،مهربان و خوش اخالق باشید و به وسیله حرکات چهره و دست و سر ،تمایل خود را برای برقراری ارتباط نشان دهید .افرادی را برای دوستی و رفاقت انتخاب کنید که
در میان دیگران دارای احترام و ارزش هستند.
با افراد چاپلوس و دروغگو و سخن چین دوست نشوید زیرا این گونه افراد منتظر فرصتی هستند تا به شما ضربه بزنند .در ضمن ،مشورت با دیگران در انجام هر کاری یکی از رموز موفقیت است .پس با کسانی که مورد اعتماد شما هستند مشورت کنید مثل والدین،
خواهرها و برادرها .آنها تجربیات مفیدتر و بیشتری درباره انتخاب دوست دارند و چون شما را خوب میشناسند به راحتی کمک تان میکنند.
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نگاه
هیوالها ،چرا شبها
نمیخوابند؟!
سپهرغرب ،گروه جوانی :امروز صبح
دلم نمیخواست سرم را از زیر پتو
بیرون بیاورم .فقط دوست داشتم به
تاریکی زیر پتو نگاه کنم .دیشب اصًال
رؤیاهای کودکی شب خوبی نبود .صداهای عجیبی
از تاریکی پشت پنجره میشنیدم که
دائم به من یادآوری میکردند چقدر
دختر پرحرف و شیطانی هستم.
آنها میخواســتند من را با خود به دنیای تنبیهها
ببرند .نمیدانم چرا هیوالها برای تنبیه کردن ،شــب را
انتخــاب میکنند .من دوســت دارم بخوابم ،اما آنها
اجازه نمیدهند .میدانید چرا؟ چون هر وقت شــروع
میکنــم به دویدن در خانه و بلندبلند شــعر خواندن،
مامانــم میگویــد :بــس کــن! االن میگویــم تــو را به
دنیــای بچههای بــد ببرند ،چقدر حــرف میزنی! چقدر
الکی این طرف و آن طرف میپری .بشــین ســر جات و
کارتونــت را ببین! مگر من چــی کار میکنم؟ فقط دلم
میخواهد مثل یک دختربچه پنج ســاله شــاد باشــم،
اما مامان و بابا دوســت ندارند .شاید حق با آنهاست
و دختر هــای خــوب فقــط یک گوشــه مینشــینند و با
عروســکهای خود آرام حرف میزنند .درســت اســت.
آنهــا حق دارند .تمام روز را بــه خاطر من کار میکنند
و شــبها نیاز بــه آرامش دارند ،اما خــب پس من چه
میشــوم؟ مــن اگــر بخواهم بــا آنها صحبــت و بازی
کنم ،باید چگونه رفتار کنم؟ آنها شاید من را دوست
ندارنــد ،چــون خیلی ســر و صدا میکنم و پــدر و مادر
دختــر بهتری هســتند که در یک صفحــه نورانی زندگی
میکنــد! چــون هر وقــت خواســتهام با آنهــا صحبت
کنــم ،دیدهام که دارند بــه یک صفحــه نورانی کوچک
بــا لبخنــد نگاه میکننــد .آنها به ایــن صفحه نورانی،
گوشــی موبایــل میگوینــد .بعضــی وقتهــا ســعی
میکنند برای ســاکت کردن من با بازیهای درون این
صفحــه نورانــی من را ســرگرم کنند .اما اصــًا جالب و
ســرگرمکننده نیســت و فقــط بیشــتر و بیشــتر دهــان
مــن را میبندنــد .بعضی وقتهــا بابــا میگوید« :برو
یک گوشــه بنشــین و بــه کار های بدت فکــر کن ».من
کــه کار بدی نکردهام .فقط غذا را روی لباســم ریختم.
آخــر دســتهای کوچــک مــن گاهــی از نگــه داشــتن
قاشــق خســته میشــوند .من کــه کار بــدی نکردهام.
فقط تمام عروســکهایم را روی میــز چیدهام تا بابای
مــن بتواند بابای آنها هم باشــد .آخر عروســکهایم
هــم ماننــد من تنها هســتند و لبخنــد نمیزنند .من با
خودم فکر کردم شــاید به بابا نیاز دارند...
اینهــا بخشــی از حرفهای دختربچهای پنج ســاله
اســت کــه در اتاق مشــاوره مهــد کودک در حــال گریه
کــردن بــرای مــن تعریــف میکــرد .او خــود را مقصــر
میدانــد .بــرای اینکــه فکر میکنــد حق با پــدر و مادر
اوســت .در حالــی که آنهــا هیچ حقی در ترســاندن و
تحقیــر کــردن کودک خــود ندارنــد .پدر بــودن و مادر
بودن نیازمند حوصله است.
او باید شــادی کند تا رشد کند ،چون جسم و روان
او برای رشــد نیازمند هورمونهای شادی هستند .او
حتــی بایــد خطا کند تا رشــد در مغز او شــکل بگیرد و
شــما هم بایــد او را متوجــه خطای خود کنیــد ،اما به
زبــان خــودش و با داســتانهایی کــه او را نترســانند،
بلکــه قدرت تخیل مثبت و حل مســئله را در او تقویت
کنیــد .هیوالهــا و آقــا پلیسهــا و دنیــای بچههای بد
فقــط عــزت نفس او را خفه و شــمع فــروزان وجودی
او را ذرهذره آب میکننــد .شــما او را بــه ایــن جهــان
آوردهایــد و امانتــدار هســتید ،پــس در امانتــی کــه
بــه عهــده گرفتهایــد ،خیانــت نکنید .شــما باید شــمع
هیجانات ،احساســات و انگیزه او را به آتشــی همیشه
روشــن و فــروزان تبدیــل کنیــد .اگــر کودک پنج ســاله
االن دیــده و شــنیده نشــود ،وقتــی که  30 ،20ســاله
شــد ،هرگــز نمیتوانــد در جامعــه بــه موفقیــت و
خوشــبختی برســد ،چون همیشــه خــود را کمترین و
بیارزشتریــن میدانــد کــه لیاقــت محبت و عشــق و
دیدهشدن را ندارد.
اگــر میخواهیــد او را جان به ســر کنیــد ،پس هرگز
او را بــه ایــن دنیــا نیاورید .اگر بــه این دنیــا آوردهاید،
پــس بهشــت را بــه کودک خــود نشــان دهیــد .جهنم
رؤیاهــای کودکــی او نشــوید .کــودک شــاد میتوانــد
در آینده جوانی شــاد و ســازنده شود .ســعی کنید به
جــای جنگیدن با او ،کمی روش درســت روبهرو شــدن
بــا خطاها و حل کردن آنها را به کودک خود آموزش
دهید تــا هرگز گره را با دندان باز نکند.
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همه چیز درباره بلــــوغ دختران و پسران
سپهرغرب ،گروه جوانی:
درباره بلوغ چه میدانید؟ بسیار
مهم است که والدین و حتی
خود نوجوانان اطالعات کافی
نوجوانی
درمورد بلوغ داشته باشند
تا بتوانند به راحتی با آن کنار
بیایند.
بلــوغ دوره ای در زندگــی اســت کــه کــودک
دچــار تغییرات جســمی شــده و بــدن او باالخره
به بدن یک بزرگســال تبدیل می شود که قادر به
تولیدمثل است.
بلــوغ بــا ســیگنال های هورمونــی از مغــز
بــه تخمدان هــا و بیضه هــا تحریــک می شــود.
تخمدان ها (در دخترها) و بیضه ها (در پســرها)
باتولیــد انواع و اقســام هورمون هایی که رشــد،
عملکــرد و تغییر را در قســمت های مختلف بدن
مثل اندام تناســلی ،ســینه ها ،پوست ،عضالت،
اســتخوان ها ،مــو و مغــز ،تحریــک می کنــد ،به
ایــن ســیگنال های هورمونــی از مغــز واکنــش
می دهنــد .در نیمــه اول بلوغ ،رشــد بســیار تند
صــورت می گیــرد و وقتی بلــوغ به اتمام رســید،
رشــد قطــع می شــود .قبــل از بلــوغ دخترهــا و
پســرها فقط در داشــتن اندام جنسی متفاوت با
هم فرق می کنند.
در طول بلوغ تفاوت های مختلف دیگری بین
این دو جنســیت پدیدار می شــود مثــل اندازه و
ســایز بدن ،شکل بدن ،تغییر ترکیب و عملکرد در
بسیاری سیســتم ها و ســاختارهای بدن .به این
تفاوت هــای آشــکار ،ویژگی های ثانویه جنســی
اطالق می شود.
بلــوغ همچنیــن شــامل تغییــرات روانــی و
اجتماعی از کودکی به بزرگسالی می شود .در این
مقاله تمرکز ما بیشتر روی جنبه های فیزیکی بلوغ
خواهد بود نه جنبه های روانی و اجتماعی آن.
عوامــل مختلفــی می توانــد در زمان شــروع
بلوغ در کودکان تاثیرگذار باشــد ،حتی اســترس.
در یک تحقیق مشــخص شــد که اســترس ،مثل
اســترس هایی که با جدایی والدیــن برای کودک

ایجاد می شود ،بلوغ را به تعجیل می اندازد.
در یــک تحقیــق کــه توســط آکادمی پزشــکی
کــودکان در امریــکا انجام گرفت ،مشــخص شــد
که امروزه پسرهای امریکایی بین شش ماه تا دو
ســال زودتر از چند دهه قبل به بلوغ می رســند.
دکترهــا پیش تر اعالم کرده بودند که ســن بلوغ
دخترها هم جلوتر افتاده اســت .ولی چه تفاوتی
بین بلوغ دخترها و پسرها وجود دارد؟
بلوغ در دخترها یک تا دو سال زودتر از پسرها
آغاز می شــود .به طور کلی دخترهــا دوران بلوغ
خود را زودتر از پسرها تمام می کنند.
دخترها معموًال حدود  4ســال بعد از نمایان
شــدن تغییــرات فیزیکــی بلــوغ ،بــه قــد و بلــوغ
تولیدمثلی می رسند.
پســرها تا شش ســال بعد از اولین نمودهای
بلــوغ بــه رشــد ادامــه می دهنــد .بلــوغ دخترها
معموًال بین  9تا  14سالگی اتفاق می افتد .بلوغ
پســرها معمــوًال بیــن  10تــا  17ســالگی بــه طول
می انجامــد .متخصصیــن می گوینــد احتمــاًال
بخاطــر طوالنی تــر بــودن دوران بلوغ در پســرها
اســت کــه آنهــا بلندقدتــر از دخترهــا هســتند.
تستوســترون و آنــدروژن دو اســتیروئید جنســی
مردانــه هســتند .تستوســترون همــه تغییــرات
مردانه مثل کلفت تر شــدن صدا ،موهای صورت
و رشد عضالت را باعث می شود .استرادیول هم
در رشد مردانه تأثیرگذار اتس ولی بیشتر در رشد
خانم ها مؤثر اســت .اســتروژن و اســترادیول دو
هورمــون اصلی هســتند کــه رشــد را در خانم ها
تحریــک می کننــد .اســترادیول رشــد رحــم و
سینه ها را تحریک می کند .سطح استرادیول در
دخترها زودتر از پســرها باال می رود و در خانم ها
به ســطح باالتری می رسد .تستوســترون هم در
رشــد خانم ها مؤثر اســت ولی به درجاتی بســیار
کمتر نسبت به آقایان.
در طول بلوغ دخترها چه اتفاقی می افتد؟
پوست

با رشــد غدد عرق و چربی در دخترها ،پوســت
آنهــا چرب تر شــده و بیشــتر عــرق خواهنــد کرد.
خیلــی مهم اســت کــه درمــورد نظافــت روزانه و
منظم و استفاده از دئودورانت و اسپری در طول
این دوران به آنها آموزش داده شود .جوش زدن
هم اتفاقی عادی در طول این دوران است.
اندازه و شکل بدن
بــدن دخترهــا در طــول دوران بلــوغ تغییــر
می کنــد .لگــن آنهــا پهن تــر شــده و کمرشــان
باریک تر می شــود .زیر شــکم و باسنشان چربی
مــی آورد .دخترها نباید نگران ایــن چربی اضافه
باشند زیرا اینها بخشی عادی از رشد زنانه است و
به این معنی نیســت که چاق شده اند .دست ها
و پاهایشان معموًال سریعتر از قسمت های دیگر
بدن رشد می کند.
احساسات:
احساسات و عواطف دخترها در این دوران
بخصوص نزدیک به زمان عادت ماهیانه شان
تغییر می کند .این تغییرات احساسی که ممکن
است شامل آسیب پذیری و زودرنجی هم شود،
معموًال بخاطر نوسان سطح هورمون ها است
که در طول عادت ماهیانه اتفاق می افتد.
اگر دختری احساس می کند که این تغییرات

پیش بینی منفی درباره آینده نوجوانــــــان ممنوع!
سپهرغرب ،گروه جوانی:
کودک دیروز ،نوجوان امروز
است و نسبت به چند سال
قبل ،سازش ناپذیرتر ،کم
تحمل تر و متغیرتر شده
آینده
است .در برابرش باید
کمی محتاط بود و بهترین
مهارتهای پدر و مادری را به کار گرفت .انتظار
میرود والدین در برابر چالش بزرگ تغییرات
روحی ،سنی ،جسمی و اخالقی نوجوان،
بهترین عملکرد را داشته باشند.
بی شک نوجوان شــما همه محدودیتهای
تعییــن شــده ،صبــوری و ظرفیت تحمل شــما را
در برابر خواســتههای غیر منطقــی اش امتحان
خواهــد کــرد .با ایــن همــه اگرچه ممکن اســت
قوانین وضع شــده را زیر پا بگذارد و ناســازگاری
کنــد امــا همچنــان فرزنــد شماســت و همــواره
به شــما احتیــاج دارد .در ادامه بــه چند برخورد
متــداول و نادرســت والدیــن و روش درســت
پیشنهادی آن میپردازیم.
 -1از پیش بینیهای منفی بپرهیزید
بــه گفتــه دکتــر ریچــارد لرنــر ،مدیر موسســه
تحقیقاتی روان شناســی نوجوانان در دانشگاه
تافتــس ،برخی والدین به محض روبه رو شــدن
بــا مرحلــه نوجوانی فرزندشــان ،خــود را در برابر
امتحانی ســخت مییابند و بی هیچ تالشی برای
تغییــر وضعیــت ،فرزنــد محبــوب شــان را مانند
هیوالیی غیرقابل پیش بینی میبینند .این باعث
میشود که ســال ها ،شما و فرزند نوجوان تان
در خانه بدون هیچ رضایت و خوشــحالی در کنار
هــم زندگــی کنیــد و غیرمســتقیم این پیــام را به
او بدهیــد تــا زمانی که کار بدی از وی ســر نزند و
مطابق با میل و خواســته شــما رفتار کند ،فرزند
خوبی اســت .باید توجه داشــت کــه گاهی پیش
بینیهــای مــداوم و منفــی دربــاره آینــده آنهــا
باعث ترویج رفتارهای پرخطر میشود.
چه کنیم؟
بــر عالیق و ســرگرمیهای او تمرکز کنید حتی
اگــر آنهــا را قبــول نداریــد و درک نمــی کنید .با
این کار شــما یک راه ارتباطی امن و دوســتانه با
او برقــرار خواهید کرد و چیزهای زیــادی از او یاد
خواهید گرفت.
 -2بیــش از حد بــه کتابهــای تربیتی متکی
نشوید
گاهــی اوقــات والدیــن بــه جــای اعتمــاد بــه
راهکارهای شــخصی خود به عنوان اولین قدم،
فورا به مشاوران روی میآورند یا سعی میکنند
رفتارهای تربیتی را مو به مو براساس کتابهای

امــا گاهــی خودتــان را کنــار بکشــید و بگذاریــد
او خــودش بــه جلو گام بــردارد ،تصمیــم بگیرد،
انتخاب و تجربه کند.
 -4مسائل بزرگ را نادیده نگیرید
اگر در مواردی به نوجوان خود شــک کردید،
مثــال این که مصــرف کننده مواد مخدر اســت یا
روابط ناســالمی دارد ،صرفا تماشــاگر نباشــید و
قبل از این که تبدیل به مشــکل بزرگ تری شود،
دســت به کار شوید .سنین بین  13تا  18سالگی
زمانی اســت که والدین باید ارتباط نزدیک تری با
آنها و از مسائل آنها بیشتر خبر داشته باشند.
از تغییــرات ناگهانــی رفتــاری ،اخالقــی ،ظاهــری،
جســمی ،عملکــرد تحصیلــی و روابــط دوســتی
آنها به سادگی چشم پوشی نکنید.
روان شناســی آمــوزش دهنــد .مطالعــه ایــن
کتابهــا هرگز بد نیســت اما زمانــی این کتابها
مشــکل ســاز میشــوند که والدین ،راهکارهای
آن را با روشهای شــخصی خودشــان مقایســه
میکننــد و هرجــا کــه احســاس کننــد بــا ســبک
تربیتــی خودشــان هماهنگــی نــدارد ،شــدیدا
مضطرب میشــوند و اعتماد به نفس خود را از
دست میدهند.
توصیه چیست؟
در کنــار مطالعــه کتابهــای تربیتــی و روان
شناســی کــودک و مشــورت بــا کارشناســان
مربوط ،به آن چه از آنها یاد گرفتید و تجربیات
خــود اعتماد کنید و بهترین تصمیم را برای خود
و خانواده تان بگیرید.
 -3زیاد به موارد بی ارزش گیر ندهید
ممکــن اســت مــدل مــو یا لبــاس پوشــیدن
فرزندتــان را نپســندید یــا دوســتانش را قبــول
نداشته باشــید .قبل ازهر اقدامی ،یک نگاه کلی
به این قضیه داشــته باشــید و تا جایی که فرزند
شــما در معرض خطر قرار نگیــرد ،اجازه دهید تا
خــود انتخاب کند و خود نتیجه رفتارش را تجربه
کنــد .والدیــن نمــی خواهنــد فرزندشــان درد،
ناامیدی ،شکست و خطر را تجربه کند ،به همین
دلیل بیش از حد مواظب فرزندانشــان هستند.
این گونه محافظت از آنها در برابر واقعیتهای
زندگــی ،فرصتهــای یادگیــری زیــادی را از آنها
خواهد گرفت و در بزرگ ســالی در شرایط بحران
دچار مشکل خواهند شد.
پیشنهاد چیست؟
شکی نیست که تا بزرگ سالی ،شما همچنان
پــدر و مــادر ،راهنمــا و حامــی او خواهیــد بــود

راهکار چیست؟
با دیدن یک شــیء یا مورد مشــکوک در اتاق
یــا کیف او الزم اســت بیشــتر مراقب باشــید و در
صورت مشاهده موارد جدی تر با یک متخصص
مشورت کنید.
 -5در ســخت گیــری هایتــان افــراط و تفریط
نکنید
والدیــن گاهــی بــا ایــن احســاس کــه کنتــرل
نوجوان از دســت شــان خارج شــده بــا هر قدم
اشــتباه او ،ســرزنش اش میکننــد .برخــی دیگر
برای این که در روابط شان با فرزند دچار مشکل
نشــوند یا دلخوری پیش نیایــد و روابط در صلح
و صفــا باقــی بمانــد ،از خطاهــای او بــه راحتــی
میگذرنــد .به شــما هشــدار میدهیــم که هیچ
کــدام از ایــن روشهــا درســت نیســت .باید بین
آزادیهایــی که به او میدهیــد و فرمانبرداری او
از قوانین شما تعادلی برقرار شود .اگر به مطیع
بــودن او بیش از حد تاکید کنید ،موفق خواهید
شد که همیشه مطابق با میل شما رفتار کند اما
به چه قیمتی؟ نوجوانی که در محیطی با سخت
گیری زیاد رشــد کرده است ،قدرت حل مشکالت
و مدیریت آن را از دســت خواهــد داد ،چون این
شــما بوده ایــد که همیشــه به جــای او تصمیم
گرفتــه ایــد .با این حــال ،نظم و انضبــاط کم هم
چاره ســاز نیست .نوجوانان به قوانینی روشن و
واضح نیاز دارند تا از آن برای کشــف دنیای بزرگ
تــر اســتفاده کنند .شــما به عنــوان پــدر و مادر،
مســئولیت آموزش ارزشهــا و قوانین خانواده
بــه فرزندتــان را داریــد .یادتان باشــد کــه تاثیر و
نفوذ شــما بر بچه ها ،خیلی عمیق تر از آن است
که فکــرش را بکنید .با وجود ایــن که این تمایل
از طرف فرزند شــما معموال در ظاهر نشان داده
نمی شــود ،زمان بیشتری برای بودن با نوجوان
خود سپری کنید.

احساسی بسیار شدید هستند ،باید به دکتر
مراجعه کند زیرا ممکن است دچار سندرم
پیش از قاعدگی ( )PMSباشد .متخصصین
می توانند با تجویز دارو یا ارائه توصیه هایی
برای تغییر سبک زندگی به او کمک کنند.
تغییرات احساسی معموًال با ورزش منظم
بهتر می شود .اگر دختر بتواند با مادر خود یا
یک خواهر بزرگتر یا زنی دیگر درمورد تغییرات
فیزیکی و احساسی خود صحبت کند ،بسیار
برایش مفید خواهد بود.
در طول بلوغ پسرها چه اتفاقی می افتد؟
تغییر در صدا:
بــا بزرگتــر شــدن حنجــره و عضالت یــا تارهای
صورتــی ،صــدای پســرها گرفته تــر و خــش دار
می شود .این مسئله کامًا طبیعی است.
پوست
پوست پسرها در طول بلوغ چرب تر می شود.
همچنیــن بیشــتر عــرق می کننــد .در طــول این
دوران غــدد چربــی و عــرق در آنهــا در حال رشــد
اســت .خیلــی خوب اســت کــه درمــورد تمیز نگه
داشــتن پوســت و نظافــت منظــم و اســتفاده از
اســپری و دئودورانت به آنها آموزش داده شود.

همچنین ممکن است جوش های پوستی بزنند.
سایز بدن
در طــول بلــوغ پســرها جهــش رشــد صــورت
می گیرد .این رشــد یک تا دو ســال بعد از شــروع
بلــوغ در باالتریــن حد خود می رســد .دســت ها
و پاهــا ســریعتر از بقیه قســمت های بدن رشــد
می کند و کشیده می شــود .در طول این دوران
احســاس می کننــد بدترکیــب شــده اند .ســطح
کلی چربی بدنشــان به نسبت حجم عضالتشان
کاهش می یابد.
احساسات
پســرها ممکــن اســت دچــار تغییــرات روحیه
شــوند؛ یــک لحظــه می خندند و بعــد می بینید
یکدفعــه گریه می کننــد .پســرها همچنین دچار
احساســات شــدید عصبانیــت می شــوند .دلیل
آن تــا قســمتی باال رفتــن ســطح هورمون ها در
بــدن و همچنین جنبــه روانی کنار آمــدن با همه
تغییراتی اســت کــه در بدن در حال انجام اســت.
اگر پسرها بتوانند با یکی از اعضای خانواده یا یک
دوســت خوب حرف بزنند ،بســیار برایشان مفید
خواهــد بــود .در یک تحقیق امریکایی مشــخص
شــد که تغییرات روحیه در نوجوانــان با تغییرات
بیولوژیکی در مغر نوجوانان توجیه می شود.

داستانبازیهایی درباره انقالب برای
کودکانونوجوانان
سپهرغرب ،گروه جوانی:
کتاب «انقالب ما» ،مجموعه
داستانبازیهای کودک و
نوجوان چاپ و راهی بازار نشر
شد.
راه یار
کتــاب «انقــالب مــا»،
مجموعــه داســتانبازیهای
کــودک و نوجــوان بــه همت خانــه «همبازی»
از ســوی انتشــارات «راه یار» چاپ و راهی بازار
نشــر شــد .در بخشــی از مقدمه ایــن کتاب در
توضیح انگیزه نگارش آن چنین میخوانیم:
مربــی کاربلــد میداند کــه بازی و داســتان
نهتنها ابزار هایی برای تربیت کودک هســتند،
بلکــه بــا نیاز های واقعی کــودک پیوند عمیقی
دارند .کودک با بازی و داســتان زندگی میکند
و ادراکات خــود را بــا آنهــا شــکل میدهــد،
دنیای اطرافش را به داســتان تبدیل میکند و
عالقهمند اســت دیگران هم دنیا را با داستان
برایــش نمایــش دهنــد .کــودک با بــازی کردن
زندگــی میکنــد ،اگــر بــازی را از او بگیرند ،قوه
حرکت را از او گرفتهاند.
او جســم و جانــش را بــا بــازی توانمنــد و
بــزرگ میکنــد .داســتانبازیهای ایــن کتــاب
راه میانبریانــد بــرای ارتبــاط بــا کــودکان ،اما
آنچــه بــه این داســتانبازیها معنا بخشــیده
و بــه آنهــا حرکــت و پویایــی داده اســت،
مفاهیم مهمی هســتند که از اندیشه تربیتی
اســالم به دســت آمــده و با توجه به مســائل
و موقعیتهــای گذشــته و اکنــون انقــالب
اسالمی بیان شدهاند.
ایــن موضــوع ارتبــاط تربیــت و انقــالب
اسالمی را بیان میکند .جریان انقالب اسالمی
از جایی در تاریخ شــروع شده و به آینده پیوند
خورده اســت و با همه فرازونشــیبهایی که از
ســر گذرانده و انتظارش را میکشد ،به پیش

میرود .ایــن انقالب نیز مانند انســان متولد
شــد ،بــا انســانهای رشــدیافته پــا گرفــت،
رشــد کرد و بــه بلوغ رســید و در ایــن صعود
شــانه بــه شــانه ،جامعــهای از انســانهای
تربیتیافتــه را شــکل داد؛ اینگونــه انقــالب
اســالمی و تربیت ،الهامبخشــیهای گسترده
بــرای هم و پیونــد جدی با هم دارنــد .بر این
اســاس ،بــرای عمــل مربــی شــیوه متفاوت
مقایســه تطبیقــی مفهــوم تربیــت و انقــالب
اســالمی را ارائه کردهایم .داســتانبازیهای
ایــن کتــاب ،ماجراهایــی واقعی اســت که به
انقالب اسالمی ،روابط داخلی و خارجیاش،
فرصتهــا و تهدیدهــا و سرنوشــت آن
مربــوط اســت .ایــن موقعیتهــا از ماجــرای
کاپیتوالســیون شــروع میشــود و تــا زمــان
حال ادامه پیدا میکند.
کاپیتوالســیون ،قیامهــای پیدرپی مردم
در شــهر های مختلــف ،اعتصــاب کارگــران
صنعــت نفــت ،ســرگرمیها و غفلتهــا ،فــرار
شــاه از ایــران ،حکومــت اســالمی ،طوفــان
شــن طبس ،تغییر محاسبات ذهنی ،باشگاه
تحریمیها ،نفوذ داخلی ،پیشــرفت و مسئله
عدالتخواهــی را یــک بــه یــک در جــای خود
کامًا توضیح دادهایم.
«انقالبمــا» در  160صفحــه ،شــمارگان
 1000نســخه و بــا قیمــت  50هــزار تومــان
توســط انتشــارات «راه یــار» منتشــر شــده
اســت و عالقهمنــدان بــرای تهیــه آن،
عــالوه بــر کتابفروشــیها ،میتواننــد از
طریــق ســایت و صفحــات مجــازی ناشــر
 raheyarpub. irاقــدام کننــد .پیشتــر
نیــز کتــاب «کشــتی نجــات»؛ بــا محوریــت
مجموعــه داســتانبازیهای محرمــی بــرای
کودکونوجوان توســط انتشــارات «راه یار»
منتشر شده بود.

جوانی

جوانان با این روش در زندگی موفق خواهند شد
سپهرغرب ،گروه جوانی :وجود نظم در زندگی جوان یکی از مسائل بسیار مهم بوده و موفقیت او در آینده تحصیلی ،مرهون رعایت کامل نظم و ترتیب در زندگی اش میباشد ،انسان در سایه نظم بهتر میداند که چگونه زندگی کند ،چطور از اوقات خود به نحو
شایستهای بهرهبرداری نماید.
رعایت نظم و ترتیب در زندگی روزمره از جهت روانی سبب میشود که جوان ،حتی هنگام تحصیل و فراگیری دانش ،اطالعات علمی خود را تحت قاعده و نظم ،فراگیرد و یادگیری بطور منظم صورت پذیرد ،بطوری که مطالب ،منسجم و به ترتیب در خزانه حافظه
جایگزین شود و هر گاه شخص بخواهد به اطالعات قبلی خود مراجعه کند؛ به راحتی و به سرعت ،اطالعات و مطالب در ذهنش حاضر شود .این مساله در آینده جوان ،تاثیر بسزایی دارد ،بخصوص در دوران تحصیل؛ هنگامی که میخواهد خود را برای امتحانات
آماده ســازد .همچنین رعایت نظم اصوال در ســالمتی فکر و صحت جسم و اعتدال روح و روان انسان ،بسیار موثر است.
sepehrgharb.news@gmail.com

کاهش سن بلوغ در جامعه و میل به
برخی از آسیبهای اجتماعی
یوســف نــوری وزیــر آمــوزش و پــرورش نیز به
کاهــش ســن بلــوغ در جامعه از یک تا ســه ســال
اشاره کرده است و میگوید :امروز در سراسر دنیا
اقتصــاد مبتنــی بر نهادهــای زیرین تعریف شــده
و پیوســت فرهنگــی بــرای اجــرای همــه طرحها و
برنامهها ضروری اســت ،اکنون مقوله موادمخدر
نیز نیازمند پیوست فرهنگی است.
نــوری ادامــه داد :در ایــن زمینــه تصویرســازی
منفــی بــرای نســل جدیــد بــه روش نویــن ایجــاد
نشــده اســت ،به عنوان مثال ،در گذشــته ســیگار
در مراســم ختم با نیت شــادی روح مرحوم توزیع
شــده و برخــی از این تصاویــر در اذهــان عمومی
همچنان نقش بسته است.
وی افــزود :امــروز کــف بلــوغ در جامعــه یک تا
ســه سال کاهش یافته و این مساله ناشی از نوع
تغذیــه و توســعه و گســترش رســانههای ارتبــاط
جمعــی اســت؛ بر ایــن اســاس ،فرزنــدان زودتر از
گذشــته میــل بــه برخــی آســیبها داشــته و این

وی معتقــد اســت کــه ســن شــیوع اعتیــاد در
کشــور  24نیست چون اگر سن شــیوع اعتیاد 24
ســال باشد پس نباید این افراد معتاد  20ساله در
خیابانها حضور داشته باشند.
ایــن تحلیلگــر حوزه اعتیــاد اظهار کــرد :اکنون
معتــادان  20ســال و  21ســاله زیــادی در کشــور
وجود دارند که مصرف کننده موادمخدر هستند،
ایــن افراد به طور یقین چندین ســال قبل شــروع
مصرف موادمخدر خود را داشــتهاند که اکنون به
این وضعیت رسیدهاند.

صفاتیان معتقد است که آمار
مصرف موادمخدر ،شیوع
مصرف ،سن اعتیاد و نوع
مصرفی که افراد مصرف
کننده موادمخدر مصرف
میکنند باید واقعی اعالم
شود و در واقع باید آمار واقعی
از موادمخدر داشت تا بتوان
تحلیلهای درستی برای
کاهش مشکالت ناشی از این
آسیب اجتماعی در جامعه
داشت...

مساله در حوزه موادمخدر نیز صادق است.
وی تأکیــد کــرد :امــروز هفــت درصــد جامعــه
ورزش میکنــد ٧٠ ،درصد مبتالیــان به موادمخدر
متأهــالن و فرزنــدان تعیینکننــده رفتــار مصرفی
خانــواده هســتند ،والدیــن با فرزندان احساســی
برخورد کرده و امروز با فیلترشــکن تمامی مباحث
برای کودک و نوجوان در دسترس است.
نــوری تصریــح کــرد :موادمخدر نســل آینده را
از بیــن میبــرد و قاچاقچیــان مواد نیز کــه عمدتا
خــود مصرفکننده نیســتند جامعه ایران ،نســل
جــوان و آتی را هدف قرار میدهند که با اقدامات
ارزشــمند ســتاد مبارزه با موادمخدر این مســائل
نیز ساماندهی خواهد شد.
اکنون کــه جامعه به نوعــی گرایش به مصرف
انــواع مخدر مخدر از جملــه موادصنعتی را دارند
و ســن اعتیــاد نیز تــا حــدودی کاهش یافتــه باید
دید که مســئوالن و متولیان امر برای کاهش این
مشــکالت به ویــژه بــرای نوجوانــان و جوانان چه
خواهند کرد.
میانگین سن اعتیاد در ایران  24سال
ســردار اســکندر مومنــی دبیرکل ســتاد مبارزه
بــا موادمخدر معتقد اســت کــه اکنــون میانگین
ســن اعتیاد در کشــور  ٢4ســال و در دنیا  ١٩سال
اســت ،یــک کــودک زیــر  10ســال نیز ممکن اســت
کــه ایــن مــواد را مصــرف کند ،اما متوســط ســن
مصرف موادمخدر در کشــور  ٢4ســال اســت و با

بهرهگیــری از برخی اقدامات مؤثر در این زمینه از
جمله طرح یاریگران زندگی آهنگ کاهش ســنی
متوقف شده است.
مومنی با اشــاره بــه ظرفیت بــزرگ آموزش و
پرورش بــرای اجرای طرح یاریگــران زندگی گفت:
یــک میلیــون معلــم و  ١6میلیــون دانشآمــوز
در ایــن زمینــه میتواننــد نقــش مهمی داشــته
باشــند؛ در طــرح یاریگــران زندگــی ،مدرســان و
معلمان با آخرین مباحــث و موضوعات مربوط
به اعتیاد آشــنا شــده و خطــرات این حــوزه را به
دانشآموزان یادآوری میکنند.
کنترل غیرمحسوس مدارس در زمینه
موادمخدر
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه آمــوزش اولیــا و
مربیــان براســاس این طــرح ،خاطرنشــان کرد :در
تفاهمنامه با دانشــگاه فرهنگیان ،معلمان آینده
نیــز مباحــث الزم در حوزه اعتیــاد را آموزش دیده
و آســیبهای اجتماعــی در ایــن مقولــه ،خطرات
و چگونگــی پیشــگیری از این معضــل اجتماعی را
متذکر میشوند.
مومنی با اشــاره به تولید محتــوا در این زمینه
در ســامانه شــاد ادامــه داد :معلمــان بــه عنوان
بســتر ایــن برنامــه و نیــز والدیــن و خانوادههــا با
موضوعــات پیشــگیرانه نیــز آشــنا و موضوعــات
مربوطه را انتقال میدهند.
وی تأکیــد کــرد :ایــن برنامــه بــا اهتمــام وزیر
آمــوزش و پــرورش کشــور در داخــل مــدارس
گســترش یافتــه و در خــارج از محیــط آموزشــی
نیــز بــا مشــارکت و همــکاری پلیــس آگاهــی،
بهصورت فیزیکی ،توزیعکنندگان و فروشــندگان
موادمخــدر در شــعاع مناســب مــدارس کنتــرل
خواهند شد.
دبیرکل ســتاد مبــارزه با موادمخــدر همچنین
بــا اشــاره بــه کنترلهــای غیرمحســوس در ایــن
خصــوص از آغاز بازگشــایی مــدارس یادآور شــد:
اقدامــات انتظامی در این برنامــه میتواند نقش

مهمی در مقابله و ســاماندهی آســیب اجتماعی
داشته باشد.
گرایــش نوجوانان و جوانان بــه موادمخدر به
عنوان یک مشکل جدی است که شاید با همکاری
و همراهــی مســئوالن اجرایــی کشــور بتــوان این
مشــکل را حل کــرد اما موضوع مهمــی که در این
زمینه دارای اهمیت اســت قبول کردن این مساله
اســت که اکنون جامعه درگیر موادمخدر اســت و
جوانــان و نوجوانــان نیز در این مســیر قدمهایی
جلوتر به سمت اعتیاد گذاشتهاند.
این مســاله که از ســوی متولیان امــر پذیرفته
شــود در حــل مشــکالت و آســیبهای بزرگــی
همچــون موادمخدر شــاید بهتر بتــوان عمل کرد
چون بســیاری از مســئوالن اجرایی این مساله که
سن اعتیاد کاهش یافته را به درستی نمیپذیرند.
معتادان  20ساله داریم
ســعید صفاتیــان تحلیلگر حوزه اعتیــاد نیز به
این موضوع که سن اعتیاد در کشور کاهش یافته
اســت ،اظهار کــرد :اکنــون بســیاری از نوجوانان و
جوانان به ســمت مصرف موادمخدر گرایش پیدا
کردهانــد همیــن امــر نشــاندهنده کاهش ســن
اعتیاد در کشور است.
وی تصریــح کــرد :اکنــون بــا ارزیابــی از ســطح
جامعه این موضوع مشخص میشود که گرایش
بســیاری از معتادان به ســمت تزریق موادمخدر،
سن پایین مصرف انواع مواد و زنانه شدن اعتیاد
در جامعه و به نوعی نبود برنامه دقیق و درســت
برای پیشــگیری از اعتیاد ،مشــکالت کشــور را بدتر
خواهد کرد.
صفاتیــان ادامــه داد :در حــال حاضــر ســن
متوســط اعتیــاد در ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر
بررســی میشــود و در واقــع میانگین یا متوســط
ســن ارزیابی میشــود کــه همین موضــوع باعث
میشــود که اعالم شــود سن متوســط اعتیاد در
کشــور  24سال اســت و نســبت به جهان نیز رقم
آن پایینتر است.

آمار موادمخدر باید واقعی اعالم شود
صفاتیــان معتقــد اســت کــه آمــار مصــرف
موادمخــدر ،شــیوع مصــرف ،ســن اعتیــاد و نوع
مصرفــی کــه افــراد مصــرف کننــده موادمخــدر
مصرف میکنند باید واقعی اعالم شود و در واقع
بایــد آمــار واقعــی از موادمخدر داشــت تــا بتوان
تحلیلهای درســتی برای کاهش مشــکالت ناشی
از این آسیب اجتماعی در جامعه داشت.
وی اظهــار کــرد :اســتفاده از متخصصــان امــر
و ســازمانهای مــردم نهــاد در ایــن زمینه بســیار
تاثیرگذار اســت پس با بهرهمندی از این ظرفیتها
میتــوان در کاهــش آمــار اعتیــاد بــه ویــژه بــرای
نوجوانان و جوانان قدمهای خوبی برداشت.
وی بــا بیان اینکه باید از کف خیابان ،اســتفاده
از متخصصان و ســازمانهای مردم نهاد برای حل
معضالت و آسیبهای اجتماعی بهره برد ،تصریح
کرد :اکنون این موضوعات به نوعی پراکنده است
و باید چارهای اساسی برای آن اندیشید.
ایــن تحلیلگر حــوزه اعتیــاد ادامــه داد :وقتی
فــردی کــه  20ســاله معتــاد اســت بــه طــور یقین
سالهای سال است که مصرف کننده موادمخدر
است بنابراین باید با اقدامات پیشگیرانه و کاهش
آسیب از افزایش تعداد معتادان به ویژه در میان
نوجوانان و جوانان جلوگیری کرد.
از کالسهای آموزشی برای پیشگیری از
اعتیاد استفاده شود
صفاتیــان با طــرح این ســوال که ســتاد مبارزه
بــا موادمخــدر بــرای حــل مشــکالت و معضلــی
ماننــد اعتیاد چــه کاری انجــام داده اســت ،اظهار
کــرد :اینکــه  6میلیــون دانشآموز تحث پوشــش
برنامههای پیشگیرانه قرار گرفته باید اثرات مثبت
آن را در عدم گرایش دانشآموزان مشاهده کرد.
وی خاطرنشــان کرد :چه اقداماتی انجام داده
شــده تــا اعتیاد در جامعه ریشــهکن شــود ،اینکه
اینگونه آموزشهای پیشگیرانه در مدارس بتواند
مشــکالت را حــل کند همــه میدانند کــه اینگونه
نیست و این آموزشها کافی نیست.
وی معتقد اســت :باید از کالسهای آموزشــی
و دورههــای آمــوزش خــارج از کشــور بــا همــه
برنامههــای اساســی بــرای پیشــگیری از اعتیاد در
میان نوجوانان و جوانان استفاده کرد.
بیــش از چهــار میلیون مصرفکننده مســتقیم
و غیرمســتقیم موادمخــدر در کشــور وجود دارد،
یعنــی  15میلیــون نفــر و یک ششــم کشــور درگیر
گرفتاری موادمخدر هســتند .موادمخدر ســاالنه
نزدیــک بــه  200هــزار میلیــارد تومــان بــه اقتصاد
کشور ضربه میزند.

دوستیها در 30ســـالگی میمیرند!
سپهرغرب ،گروه جوانی :در
هر برههای از زندگی کیفیت
و کمیت روابط دوستانه
تغییر میکند .با افزایش سن
روابط دوستانه معموًال ارتباط با دوستان تا
حد زیادی کاهش مییابد و
همیشه مشغلههای زندگی و
درگیریهای کاری را مسبب این امر میدانید
اما مسئله چیز دیگری است...
دهــه دوم زندگی یعنی  20ســالگی ،دورانی
اســت کــه افــراد معمــوًال بــا افــراد بیشــتری
دوســت میشــوند و تمایل دارند که بیشترین
اوقــات خــود را بــا آنهــا بگذراننــد امــا بــا ورود
بــه دهه ســوم یعنــی  30ســالگی داســتان به
گونــه دیگــری می شــود؛ ممکن اســت بــه این
نتیجه برســید کــه حتی ارتباط بــا صمیمی ترین
دوســتتان هــم اشــتباه محــض بــوده یــا
یکســری از دوســتانتان را از زندگــی حذف کنید
و بــا آدمهــای جدیــدی آشــنا شــوید امــا چــرا
روابــط دوســتانه در دهــه دوم زندگــی با دهه
ســوم این همه متفاوت است؟
طبــق تحقیقــی کــه در ســال  2015در مجلــه
 Psychology and Agingمنتشرشــده است،
کمیــت و کیفیــت در روابــط دوســتانه اهمیــت
دارد .پژوهشــگران دریافتنــد کــه در ســن 20
ســالگی ازنظر کمی تعداد دوســتان بیشتر ولی
ســطح کیفــی روابط پاییــن اســت و برعکس در
ســن  30ســالگی سطح کیفی دوســتی افزایش
و تعداد دوســتان کمتر میشود.
چرا روابط دوستانه در دهه دوم زندگی
عمیقتر است؟
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سیگار و موادمخدر همنشین روزهای ناخوشی نوجوانان و جوانان
سپهرغرب ،گروه جوانی:
گذشتههای دور تصور گرایش
نوجوانان و جوانان به سیگار
و موادمخدر قابل باور نبود،
اما امروز در هر کوی و برزنی که
سن اعتیاد
به ذهن میرسد ،نوجوانان و
جوانانی هستند که عیش و
نوش آنها استعمال سیگار است و تفریحی جزء
دورهمی با مصرف مواد مخدر ندارند.
زندگــی در گذشــته خیلی ســختتر بود ،شــاید
ســختگیری خانوادهها بیشتر ،موادمخدر کمتر در
دســترس بود اما امــروزه موادمخدر مانند نقل و
نبات از انواع مختلف در دسترس همه وجود دارد
تفریحی بســیاری از جوانان کشیدن موادمخدری
همچون هروئین و حشیش شده است.
ســن اعتیاد در جامعه با کاهش چشمگیری به
ســمت نوجوانــان رفته ،این روزهــا دختران جوان
هم گامی جلوتر به ســمت اعتیاد گذاشــته و رنگ
و بــوی زندگی آنها هم به نوعی موادمخدر عجین
شده ،گذشتههای دور تنها افراد معتاد در جامعه
مردان با ســن باال آن هم اعتیاد به سیگار و تریاک
و زنــان بــا ســن بــاال نیز بــه قلیــان گرایــش زیادی
داشتند.
امــا امــروزه دیگــر قلیــان ،ســیگار و موادمخدر
فقط مختص زنان و مردان میانســال نیست ،این
روزهــا اعتیــاد در میــان جوانان و نوجوانان رشــد
چشــمگیری دارد ،در هــر قهوهخانه یا ســفرهخانه
ســنتی این گروههای فعال جامعــه با دورهمی با
دوســتان و آشــنایان عیش خود را تیش میکنند،
ســیگار به هم تعارف میکنند اگر کسی هم نکشد
از نظر آنها سوسول یا بچه مامانی است.
ایــن روزهــا روزهــای ناخوشــی نوجوانــان و
جوانــان بــا غول بــزرگ اعتیاد اســت ،ســن اعتیاد
کاهــش یافتــه ،گرایــش نوجوانــان و جوانــان بــه
موادمخــدر از نــوع صنعتــی افزایش چشــمگیری
داشــته اما چــه باید کــرد که این مشــکالت روز به
روز بیشــتر نشود و جان این گروه فعال جامعه به
خطر نیفتد.
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در آســتانه جوانــی یعنــی  20ســالگی
بــه دلیــل ورود بــه دانشــگاه بــا دوســتان
جدیــدی آشــنا می شــوید و بیشــترین زمــان
خــود را بــا دوســتان تان در محیط دانشــگاه
ســپری می کنیــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه در این
دوران خیلــی از ارزش هــا و خــط قرمزهــا را
بــرای خودتــان تعریــف نکرده ایــد ،راحت تــر
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کنیــد؛ در ایــن
بــازه زمانــی افــراد هنــوز هــدف ،عالقــه و
ســالئق خــود را بــه درســتی مشــخص نکرده
و نشــناخته اند ،از ایــن رو محدودیتــی بــرای
گســترش ارتباطــات خــود نمی بیینــد و آن
دایــره دوســتی را وســعت می دهنــد .ارتبــاط
بــا دوســتان تا حــدی بــرای جوانان 20ســاله
اهمیــت دارد که ممکن اســت ترس از دســت
دادن دوســتان ،آنهــا را از ازدواج بــازدارد
چراکــه ایــن افــراد نگاهشــان بــه ازدواج
محدودیــت و از دســت دادن آزادی فــردی
اســت .قطع ارتباط با یک دوســت بسیار برای
آنهــا دشــوار اســت ،ممکن اســت تــا مدت ها
فکرشان را مشــغول کند.
سست شدن روابط دوستانه در دهه
سوم زندگی
بــا ورود به ســن  30ســالگی دیــد ،اهداف و
فعالیت افــراد تغییر میکنــد؛ دلتان میخواهد
آرزوهــای شــخصیتان را دنبــال کنیــد و در این
برهــه از زندگــی احســاس میکنیــد بــودن در
کنــار دوســتان مانــع از رســیدن بــه اهدافتــان
میشــود؛ ایــن اســت کــه تصمیــم میگیریــد
روابــط دوســتیتان راکمــی محــدود کنیــد تــا
فرصت بیشــتری را برای خود داشــته باشید .پل

دوبرستین،
پروفســور روانپزشــکی در دانشــگاه
ماساچوســت این تغییر رفتار را بسیار طبیعی و
الزمــه زندگی اجتماعی و فردی شــخص و بلوغ
عاطفی میداند».
آیا میدانید دوست خوب در سالمتی
شما تأثیرگذار است؟
ٍ«بــر اســاس بســیاری از تحقیقــات روابــط
دوســتانه می توانــد بــر ســالمت جســمی
و روحــی انســان ها تأثیرگــذار باشــد .یــک
مطالعــه اخیــر در رابطــه بــا افرادی کــه مبتال
بــه ســرطان تخمــدان بوده اند ،نشــان داده
اســت کــه درمان هــای شــیمی درمانی در
افرادی کــه دارای روابط دوســتانه و حمایت
اجتماعــی فراوانــی هســتند ،مؤثرتــر از
افــرادی کــه فاقــد روابط دوســتان هســتند،
انجام می شود.
شلدون کوهن ،استاد روانشناسی دانشگاه
 Carnegie Mellonدر پیتزبــورگ ،میگویــد:
روابــط دوســتانه بــه افــراد کمــک میکنــد تا با
اســترس کنار بیایند؛ همچنین دوســتان شمارا
تشــویق میکننــد ،مراقبت بیشــتری از خودتان
داشــته باشــید و افــرادی کــه روابط دوســتانه
گســتردهتری دارنــد ،از اعتمادبهنفــس باالیــی
برخوردارند)2(».
«طــی تحقیقــی که در ســال  1970با شــرکت
 100دانشــجوی روچســتر انجــام گرفــت از
شــرکتکنندهها درخواســت شــد تــا روابــط
اجتماعی خــود را بهطور روزانه ثبت کنند.
از دانشــجویانی کــه در دهــه پنجــم (یعنــی
بین  50تا  60ســالگی) زندگی بودند خواســته

شــد تــا دربــاره شــرایط فعلــی سالمتیشــان،
احســاس تنهایــی ،افســردگی ،و کیفیت روابط
دوســتانه هــم ســخن بگویند.نتیجــه بررســی
نشــان داد هرچــه کیفیــت روابــط اجتماعی که
از ســی ســالگی شــروع میشــود بهتــر باشــد،
شــخص در  50سالگی احســاس بهتری نسبت
به خود وزندگی دارد.
کونــال بختاچاریــا -پژوهشــگر نیــز معتقــد
اســت افــراد بعــد از  30ســالگی بیشــتر بــه
فکــر عمیــق کــردن روابط شــان با خانــواده و
دوســتان قبلــی خــود هســتند و کمتــر خــود

را درگیــر روابــط کوتاه مــدت و گــذرا و جدیــد
می کنند».
به هر ترتیب،نباید از تأثیر دوست بر سالمتی
غافــل شــد چنانچــه محققــان دریافتهانــد کــه
پیــدا کــردن دوســتان جدیــد میتوانــد روحیــه
شــمارا از طریــق آزاد کــردن اکســی توســین در
بدن باال ببرد لذا داشــتن دوســت خوب ،سن و
ســال نمیشناســد و حضور آن در هر مرحلهای
از زندگــی الزم و ضــروری اســت چراکــه حقیقتــا
هیچکس نمیتواند شــمارا مانند دوســتانتان
تشــویق کند و به شما روحیه دهد.

تحلیل
به سربازی نرفتهها
هیچگونه وامی تعلق
نمیگیرد؛ حتی ازدواج؟
سپهرغرب ،گروه جوانی:
درحالی پیش از این معاون
امور جوانان وزیر ورزش و
جوانان عنوان کرده بود پرداخت
تسهیالت ازدواج بدون استعالم
تسهیالت
وضعیت نظام وظیفه عمومی
مردان به آنها پرداخت میشود؛
اخیرا رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا
اعالم کرده که «طبق هماهنگی با بانک مرکزی
به مشموالن غایب ،تسهیالت بانکی تعلق
نمیگیرد».
مطابــق بــا بنــد (ب) مــاده  10قانــون خدمت
وظیفــه عمومــی «دریافــت هــر گونــه وام و
کمکهــای کشــاورزی و صنعتــی و دامــداری و
مسکن از طریق وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
و وابســته به دولت و نهادهای قانونی ،در مورد
مشموالن وظیفه عمومی ،مستلزم ارائه مدرک
دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره
وظیفه عمومی است».
پیــش از ایــن بانــک مرکــزی نیــز در
بخشــنامه ای بــه بانک هــا اعالم کــرده بود که
بــر اســاس قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی،
ارائــه تســهیالت بانکی بــه مردان مشــروط به
«اســتعالم وضعیــت نظــام وظیفــه عمومی»
آنها اســت ،اما وحیــد یامین پــور معاون امور
جوانــان وزیــر ورزش و جوانــان ،پرداخــت
«وام ازدواج» بــه مــردان را از این بخشــنامه
مســتثنی دانســته و گفتــه بــود «در تفاهمــی
میــان بانــک مرکــزی و نظــام وظیفــه مقــرر
شــد تســهیالت ازدواج و بیماریهــای خــاص از
ایــن قانون مســتثنی شــوند و در حــال حاضر
بــرای دریافــت وام ازدواج نیــازی به اســتعالم
وضعیت نظام وظیفه مردان نیســت».
یامین پور همچنیــن در صفحه توییتر خود با
اشــاره به اینکه سالها اســت وام ازدواج ،از ماده
 10قانون خدمت وظیفه مســتثنی شــده است،
نوشــته بــود «بــا ابالغ قانــون جوانــی جمعیت،
بانکها در خصوص وام فرزندآوری بالتکلیفاند.
بانک مرکزی خواســتار مســتثنی شــدن این وام
هــم شــده ،ولــی ســازمان نظــام وظیفــه هنــوز
پاسخی نداده است».
وی همچنیــن از نماینــدگان مجلــس
درخواســت کرده بود تا با هدف تســهیل ازدواج
و فرزنــدآوری ،قانــون خدمت وظیفــه عمومی را
مورد بازنگری قرار دهند.
بــا ایــن وجــود اظهــارات اخیــر ســردار تقــی
مهــری ،رئیــس ســازمان وظیفه عمومــی فراجا
بیانگــر ایــن اســت کــه بــه مشــموالن غایــب
هیچگونــه وامی اعــم از ازدواج و یــا فرزندآوری
داده نمیشــود و این اظهارات ،سخنان پیشین
معــاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان را
نقض میکند.
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا
سهشــنبه ( 29شــهریور) در نشست خبری خود
ضمــن تشــریح برخــی از محدودیتهــای ایجاد
شــده بــرای مشــموالن غایــب ،اعالم کــرد که به
«مشــموالن غایــب» تســهیالت بانکــی داده
نمیشــود و طبــق هماهنگی که بــا بانک مرکزی
وجــود دارد ،ایــن خدمــات به آنها ارائــه نخواهد
شد.
در حال حاضر متولدین سال  1355تا 1383
مشــمول سربازی هســتند و از این تعداد حدود
سه میلیون نفر غایباند.
همچنین مردان  18ســال به باالیی که قانونا
مشمول خدمت ســربازی هستند اما کفالت پدر
بیمــار را برعهــده دارند ،یــا تنها فرزنــد ذکور زنان
سرپرســت خانوار هســتند و یا دارای بیماریاند،
بعد از برگزاری کمیسیون و تایید میتوانند کارت
معافیت دریافت کنند.
در حــال حاضــر پــدران فرزنــدان متولــد
 01/01/1400بــه بعــد و حداکثر تا  2ســال پس
از تاریــخ تولد فرزنــد میتوانند نســبت به ثبت
نام در ســامانه تســهیالت قرضالحســنه فرزند
اقــدام کننــد و پرداخت ایــن تســهیالت به پدر،
یــک بار برای هــر فرزند متولد شــده امکانپذیر
است.
مبلــغ ایــن تســهیالت بــه ازای فرزنــد اول 20
میلیــون تومان ،به ازای فرزنــد دوم  40میلیون
تومان ،به ازای فرزند ســوم  60میلیون تومان،
بــه ازای فرزنــد چهــارم  80میلیون تومــان و به
ازای فرزنــد پنــج بــه بعــد  100میلیــون تومــان
است.
مبلــغ وام ازدواج نیــز در ســال جــاری بــرای
دختــران کمتر از  23ســال و پســران کمتر از 25
ســال  150میلیــون تومــان و بــرای ســایرین 120
میلیون تومان است.
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باوررسانه همیشه دروغگــــو جلوی فکر کردنتان را میگیرد
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
شاید دیگر وقت آن رسیده باشد
که از خودمان بپرسیم چرا مردم
به دام اخبار جعلی میافتند؟
و چرا حتی وقتی به آنها گفته
رسانه
میشود که این مطلب دروغ،
جعلی یا آلوده به سوگیری است
باز هم مایل هستند آن را باور و تکرار کنند ،بسیاری
دوست دارند این مساله را به هوش ربط بدهند و
میگویند «کسانی که اخبار جعلی را باور میکنند
صرفا کمهوش هستند» ،دالیل فراوانی وجود
دارد که نشان میدهد این حرف درست نیست.
هــر چند بــرای باور کردن بعضــی دروغها حتما
کمهوشــی و بیدقــت بــودن هــم شــرط اســت،
امــا ماجــرا تنهــا ســادهلوحی نیســت« .ســوگیری
شــناختی» در اینجــا نقشــی بســیار مهمتــر از
ســادهلوحی بازی میکند .ســوگیری شــناختی به
زبــان ســاده یعنــی مــا تمایــل داریــم چیزهایــی را
مطالعه و باور کنیم که با شناخت و فهم قبلیمان
از دنیا هماهنگی داشــته باشــد .اگر شــما اعتقاد
داشــته باشید که زنها شــیطان هستند ،احتماال
اخباری که در مورد جنایتکاران زن اســت را بیشتر
دنبــال میکنیــد ،بیشــتر بــه اشــتراک میگذارید و
بیشــتر بــاور میکنیــد و نســبت بــه ایــن موضوع
کــه ممکــن اســت در همه دعواهــا زنــان اولین و
بیشــترین تقصیر را نداشته باشــند واکنش نشان
میدهید .همین طور اگر اعتقاد داشته باشید که
فالن رســانه همیشــه دروغ میگوید احتماال هیچ
حرفی را که توســط آن رســانه منتشــر شده باشد
باور نمیکنید و از این دست.
چگونه سوگیریهای شناختی ما را در
معرض افتادن در دام اخبار جعلی قرار میدهد؟
ســوگیری شــناختی راهــی بــرای آســان کــردن
زندگی اســت ،اگــر جهان بــه دو قســمت خوبها
و بدهــا تقســیم شــود ،همــه چیــز خیلی آســانتر
خواهد بود درســت اســت؟ به همین دلیل اســت
کــه ذهن ما به ســوگیریهای شــناختی متوســل
میشــود تــا شــناختن جهــان را ســادهتر کنــد.
ســوگیری شــناختی در واقــع نوعــی کــوری و کری
خودخواســته اســت ،باورهایی مثل این که زنها
تنبــل هســتند ،مردها عاقــل هســتند ،روی زنها
نباید حســاب کرد ،آدم میتوانــد به مرد تکیه کند
و از این دســت ،سوگیریهای شــناختی جنسیتی
هســتند اما ماننــد آن را همه جــا و در مورد همه
بحثهــای روز میتــوان دیــد .این فرآیندهــا البته
آن طــور کــه عــدهای مایــل هســتند آن را بنامند،
خودکار نیســتند ،بلکه چیزهایی هســتند که ما به
مرور و تحت تاثیر تبلبغات و آموزش به آنها عادت
میکنیم و بدون فکر آنها را تکرار میکنیم.
اگــر میخواهیــد هر روز به مســیری که از آن به
خانــه و محل کار میروید فکــر کنید ،زندگی خیلی

سخت میشود ،به همین دلیل است که بیشتر ما
این مســیر را به صورت خودکار و بدون فکر کردن
تکــرار میکنیم .همچنین اســت در مــورد قضاوت
ما در مورد آدمها ،شغلها و مانند آنها .سوگیری
شناختی شــامل باورهای رایج هم هست ،اگر فکر
میکنید در ســنین جوانی به بیمــه احتیاج ندارید
بــه ایــن دلیــل اســت کــه فکــر میکنیــد جوانی و
ســالمتی به هم گــره خورده انــد ،و احتمال وقوع
حوادث پیشبینی نشــده را در نظر نمیگیرید ،این
یک سوگیری شناختی است.
امــا همــه اینهــا چــه ربطــی بــه اخبــار جعلــی
دارد؟ ســوگیریهای شــناختی بــر نحوه اســتفاده
مــا از اطالعات تاثیر میگذارند .چهار نوع ســوگیری
شــناختی به ویــژه در رابطه بــا اخبار جعلــی وجود
دارد :اول ،قضــاوت از روی تیتــر یــا منتشــر کننــده
خبــر ،بــدون خواندن اصــل مطلــب .دوم ،قضاوت
بــر اســاس محبوبیــت یــک متــن در شــبکههای
اجتماعی .سوم ،قضاوت بر اساس نزدیکی منتشر
کننــده مطلب با عقاید سیاســی ،گروهی و جناحی
خودمان .و چهارم ،پافشاری بر باورهای قبلی مان.
تصمیمگیری بدون خواندن متن
اگــر شــما همــه اخبارتــان را از یــک رســانه
دریافــت کنیــد ،احتمال خیلــی زیادی وجــود دارد
کــه بعــد از مدتــی دچــار این تصــور شــوید که در
همــه موضوعات حق با آن رســانه اســت .اوضاع
وقتی بدتر میشــود که بدانید یک ســوم کســانی
کــه در شــبکههای اجتماعــی مقاالت خبــری را به
اشــتراک میگذارنــد مقالههــا را نخواندهانــد .این
یک سوگیری شــناختی به نفع رســانهای است که
زمانی ذائقه شــما را نمایندگــی کرده و حاال از این
موهبــت برخوردار اســت که هر چه بگوید را شــما
بــدون خوانــدن و نگاه انتقادی بــه متن آن قبول
میکنید و انتشار میدهید.
در یــک پژوهــش دانشــگاهی محققــان 2.8
میلیــون مقاله خبری آنالیــن را که کاربــران توییتر
به اشــتراک گذاشته بودند ،بررسی کردند و از روی
ســابقه مرور گر آنها { یادتان هست که در قسمت
قبل در مورد کوکیها و نحوه اســتخراج اطالعات
توســط آنهــا توضیــح دادم؟} بیــش از نیمــی از
مواقــع ،اکثریت افــرادی که مقاالت را به اشــتراک
میگذارند ،اصال مقالهای که به اشــتراک گذاشــته
انــد را بــاز هم نکرده اند .به همین ســادگی شــما
تبدیل به یک ابزار انتشــار اطالعاتی میشــوید که
از آن محتوا و صحت آن خبر ندارید.
اعتماد به پسندها و اشتراکگذاریهای

دیگران
حتمــا برای شــما هــم پیــش آمده که از کســی
پرســیده ایــد فــالن حرف یــا خبر یــا ادعــا را بر چه
اساســی تکرار میکنــد و در جواب شــنیدهاید که
«همــه میگویند» ،این تصور که چیــزی را « همه

میگوینــد» نوعی ســوگیری شــناختی اســت .اگر
پســتی در شبکههای اجتماعی دو هزار بار باز نشر
شــده باشد این حرف را دو هزار حساب که ممکن
اســت تعدادی از آنها بات و ترول و سربازان لشکر
مجــازی باشــند میگوینــد نــه «همــه» ،امــا برای
مخاطــب ایــن تلقــی به وجــود میآید کــه حرف یا
ادعای زده شده ،توسط همگان قبول شده است
و بنــا بر این میشــود آن را تکرار کرد و به اشــتراک
گذاشت.
این کــه فکر کنیم مطلبی توســط همگان تایید
شــده یا همگان را دوست داشــتهاند ،میتواند نه
تنهــا بر توجه مــا بلکه بر رفتــار ما نیز تأثیــر بگذارد.
همانطور که میشود پیشبینی کرد اغلب ما آنچه
را که دیگران دوست دارند ،دوست داریم چون فکر
میکنیم که از این طریق دوســت داشــته خواهیم
شــد ،چیزی شبیه هم رنگ جماعت شدن! این هم
یک بــاگ دیگر در خلقت آدمــی زاد ،اغلب ما تمایل
داریم که با گروه آدمهای اطرافمان شــبیه باشیم،
در نتیجه همان چیزهایی که آنها پســت میکنند را
پســند و پســت میکنیم ،اطالعات غلــط به همین
شیوه ویروسی به زودی همه جا را پر میکنند.
میل به تایید عالیق گروهی و سلیقه
سیاسی
نــوع ســوم ســوگیری شــناختی ،از ســلیقه
برخاســته اســت و از صفبندی سیاســی که در آن
قرار داریم ناشی میشود ،تحقیقات زیادی وجود
دارد کــه نشــان میدهــد ســلیقه سیاســی مــا با
ســلیقه سیاســی خانوادهمان منطبق اســت ،و بر
همین اساس و سنت ،چهرهها و باورهای سیاسی
مــان را هم بــا خودمان حمل میکنیــم .خطر این
وضعیت آن است که چهرهها و جناحهای سیاسی
در طول زمان ثابت نمیمانند ،کسی که در جریان
یک بحــران سیاســی حرفهای درســت و منطقی
زده الزاما کســی نیســت که در جریان بحرانی دیگر
هــم حرفهای منطقی زدهاســت ،اما ســوگیری بر
اســاس عالقــه و ترجیح سیاســی باعث میشــود
ایــن افــراد و جریانها یک ســری مخاطبان ثابت را
همواره با خود داشته باشند.
نه! من اشتباه نمیکنم!
حتما ماجرای آن کســی که زمین خورد و حاضر
نبــود بپذیرد که زمین خوردهاســت به ســینه خیز
رفتن ادامه داد را شــنیده اید ،ســوگیری شناختی
بر مبنای این باور که «من هرگز اشــتباه نمیکنم»
یکــی از رایجتریــن خطاهایــی اســت کــه میتواند
شــما را به دام اخبار جعلی بیاندازد .چسبیدن به
یــک بــاور و در نظــر نگرفتن این واقعیــت که همه
اشــتباه میکننــد ،میتواند عواقــب خطرناکی به
همراه داشته باشد.
فــرض کنید شــما بــر اســاس مقالــهای در یک
روزنامــه اطالعاتــی دریافــت کردهایــد کــه مدعــی

در یک پژوهش دانشگاهی محققان  2.8میلیون مقاله خبری آنالین را که کاربران توییتر
به اشــتراک گذاشــته بودند ،بررســی کردند و از روی سابقه مرور گر آنها { یادتان هست که
در قســمت قبل در مورد کوکیها و نحوه اســتخراج اطالعات توســط آنها توضیح دادم؟}
بیش از نیمی از مواقع ،اکثریت افرادی که مقاالت را به اشتراک میگذارند ،اصال مقالهای
که به اشــتراک گذاشــته اند را باز هم نکرده اند .به همین ســادگی شــما تبدیل به یک ابزار
انتشار اطالعاتی میشوید که از آن محتوا و صحت آن خبر ندارید.
شــده فالن شــخصیت سیاسی جاســوس است،
بارهــا در جاهــای مختلف با اســتناد بــه آن مقاله
این موضوع را تکرار کردهاید و کار به جایی رسیده
اســت که حتی حاضر نیســتید اطالعاتی که ادعای
آن روزنامــه را زیر ســوال ببرد را بشــنوید .این یک
سوگیری شناختی است که باعث میشود هرگز از
حبابی که در آن قرار گرفته اید خارج نشوید.
به این شــکل خاص از ســوگیری« ،پژواک باور»
هم گفته میشــود ،پژواک باور زمانی رخ میدهد
کــه افراد هیچ اطالعاتی به غیــر از آن چیزهایی که
بــا اطالعات قبلــی که مصرف کرده انــد هماهنگی
داشته باشد را نمیپذیرند.
بخصــوص در مــورد اخبــار جعلــی مربــوط به
واکســن ،این مساله بســیار خطرناک شد .عده ای
کــه در آغــاز همهگیری یــا حتی پیــش از آن اعتقاد

پیدا کرده بودند که واکســن برای ســالمتی مضرر
اســت ،حاضر به خواندن هیچ کدام از گزارشهای
دیگر در مورد تاثیر واکســن در جلوگیری از بیماری
نبودنــد .هزینــه این پــژواک باور را هم با ســالمتی
خود و اطرافیانشان پرداخت کرده و میکنند.
چگونه رسانههای اجتماعی باعث
میشوند در معرض اخبار جعلی قرار بگیریم؟
پلتفرمهــای شــبکههای اجتماعــی در واقــع
از اخبــار جعلــی ســود تجــاری میبرنــد ،زیــرا ایــن
داســتانهای هیجانانگیز باعــث افزایش تعامل،
اشــتراکگذاری پستها و پســندها میشوند و در
نهایت تعداد کاربران بیشــتری را به این شــبکهها
جذب میکنند یا میزان وقتی که در این شــبکهها
صــرف میشــود را افزایــش میدهنــد .در نتیجــه

تعــداد بیشــتری آدم در زمانهــای بیشــتری در
معرض تبلیغاتی که این شبکهها میفروشند قرار
میگیرنــد و میــزان بیشــتری اطالعات به اشــتراک
میگذارند که هر دو به معنی پول بیشــتر در جیب
مالکان این شبکهها ست.
مســاله دیگری که شــبکههای اجتماعی به آن
دامــن میزننــد ،موضوعــی اســت که بــه عنوان
« حبــاب آبی» شــناخته میشــود .حبــاب آبی در
معنــی ســاده اش یعنــی مــا فقــط کســانی را که
بــا نظراتمــان موافــق هســتند دنبــال میکنیــم،
بنابرایــن در شــبکههای اجتماعــی بــه ســرعت
خودمــان را با آدمهایی شــبیه خودمــان احاطه
میکنیــم و در ادامــه دچــار این خطا یا ســوگیری
شــناختی میشــویم که هر چه ما و شبکه اطراف
مــا میگوینــد حق اســت و غیراز حقیقت نیســت.
عالوه بر این حباب آبی باعث میشــود نظرات ما
کم به چالش کشــیده شود ،چرا که تنها آدمهایی
که با ما موافق هستند در حلقه ارتباطات ما قرار
دارنــد و کســی چیز تــازهای برای اضافــه کردن به
مــا ندارد! اینجاســت که شــبکههای اجتماعی به
چیزی خالف ادعای اولیه شــان تبدیل میشــوند
اگر مراقب نباشــیم آنها به جــای این که دنیای ما
را رنگارنگتــر کننــد ،در عمل دنیــای ما را تک رنگ
میکننــد و ایــن رنــگ ،هــر چه باشــد ،خاکســتری
نیست.

رئیسی در دیدار متخصصان و کارشناسان سیاست خارجی آمریکا:

گــــــره توافق به دست کسی باید باز شود که آن گره را زده
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :رئیس
جمهور یکی از دالیل اصلی تأکید ایران بر
عدم دخالت بیگانگان در مسائل منطقه
را وضعیت امروز ملت افغانستان پس از
بیش از  20سال اشغال و مداخله آمریکا و
رئیسی
نیروهای ناتو در این کشور دانست و گفت:
معلولیت  35هزار کودک ،فقط یکی از نتایج
دو دهه اشغال افغانستان است .مردم در نقاط مختلف
دنیا تا کی باید تاوان سیاستهای غلط و سلطهطلبانه
دولتمردان آمریکایی و اروپایی را بدهند؟
دکتر ســید ابراهیم رئیســی در ادامه برنامههای ســومین
روز از ســفر به نیویورک ،در نشســتی با جمعی از متخصصان
و کارشناسان سیاســت خارجی آمریکا به سواالت آنان پاسخ
گفــت و در پاســخ به ســوالی درباره اینکه آیا ایــران تمایل به
توافــق در مذاکــرات هســتهای دارد یــا نــه؟ گفــت :جمهوری
اســالمی ایران از توافق موجود خارج نشــده است و به همه
تعهــدات خود در این توافق نیز عمل کرده اســت .این آمریکا
بود که از این توافق خارج شد و کشورهای اروپایی بودند که
به تعهدات خود عمل نکردند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه «از ابتدا اعــالم کردیم کــه موافق
مذاکره با هدف رســیدن به نتیجه و توافق عادالنه و منطقی
هســتیم نه مذاکــره برای مذاکــره ،افزود :آنچه بــا آن مواجه
هســتیم احتمــال خــروج یکــی از کشــورهای طــرف مذاکره از
توافق نیســت ،بلکــه رخدادی اســت که تجربه شــده و امروز
جمهوری اســالمی به درستی به دنبال آن است که تضامینی
اعتمادآور و اطمینانبخش از عدم تکرار این تجربه به دســت
بیاورد .این گره باید به دســت همان کســی باز شــود که گره
را زده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه «هیچ کسی خواستههای
ایران را غیرمنطقی توصیف نکرده اســت» ،گفت :نکته بعدی
این است که مسائل پادمانی تا چه زمانی قرار است به عنوان
یک اهرم فشــار علیه ایران مورد سوء اســتفاده قرار گیرد؟ تا
به حال چند پرونده در این زمینه گشوده شده و هر بار اعالم
شده که ادعاهای مطرح شده در آن صحیح نبوده است؟
وی تصریــح کرد :آژانس بینالمللی انرژی اتمی تا کنون 15
بــار بر صلحآمیز بــودن و عدم انحراف فعالیتهای هســتهای
جمهــوری اســالمی ایــران از مقررات ایــن آژانس تاکیــد کرده

اســت ،آیــا این گزارشهــا برای کشــورهای غربی فاقــد اعتبار
اســت؟ آیــا منطقی اســت ایران پــای توافقی را امضــا کند که
چنیــن ادعاهایــی علیــه آن مطرح بــوده و ممکن اســت تنها
چنــد روز بعد از امضای دوبــاره توافق ،دســتاویز اقدام علیه
آن شود؟
رئیســی در واکنــش بــه این مطلب کــه آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمــی نهــادی مســتقل و غیرسیاســی اســت ،گفــت:
در همیــن منطقــهای کــه ایــران قــرار دارد ،چند کشــور دیگر
فعالیتهــای هســتهای و حتــی فعالیتهای مرتبــط با تولید
ســالحهای هســتهای دارند؟ چقدر از فعالیتهــای آنها تحت
نظــارت آژانــس اســت و حتــی بــا وجــود ســاخت ســالحهای
هســتهای ،نــه آژانــس و نــه کشــورهای مدعــی در جهــان
حساسیتی روی آنها ندارند؟
رئیسجمهــور در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره رونــد
بهبود روابط ایران و عربســتان افزود :ایران بهدنبال تقویت و
توسعه روابط با همسایگان خود است و بارها تاکید کردهایم
کــه اگــر بیگانــگان در مســائل منطقــه دخالــت نکننــد ،خود
کشــورهای منطقه توانمندی کافی برای حل و فصل مسائل
فیمابین را دارند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه راهــکار حــل مســائل
افغانســتان از نظر ایران چیســت؟ تصریح کــرد :یکی از دالیل
اصلی تاکید جمهوری اســالمی ایران بر عدم دخالت بیگانگان
در مســائل منطقــه ،وضعیــت امــروز ملــت افغانســتان پس
از بیش از  20ســال اشــغال و مداخله آمریــکا و نیروهای ناتو
در این کشــور اســت .فقط یک مــورد از انبــوه ویرانی ،جنایت
و کشــتار بیش از دو دهه اشــغال افغانســتان معلولیت 35
هــزار کــودک افغانســتانی ،صرفنظــر از کشــتهها و آوارگان
افغانســتانی اســت .مــردم در نقــاط مختلف دنیا تــا کی باید
تاوان سیاستهای غلط و سلطهطلبانه دولتمردان آمریکایی
و اروپایی را بدهند؟
رئیــس جمهــور افــزود :از نظــر جمهــوری اســالمی ایران
راهکار رفع مشــکالت افغانســتان تشــکیل دولتــی فراگیر از
طریــق گفتگــو و تفاهــم همه گروههــا و طوایف این کشــور
اســت .این راهکار رفع مشکالت یمن ،سوریه و فلسطین نیز
هســت که پس از  70ســال اشــغال ،امضای توافقنامههای
متعــدد از جملــه کمپدیویــد ،شرمالشــیخ و اســلو نیــز
نتوانســته منافع آنان را تامین و مشکالتشــان را حل کند.

کشورهای غربی اگر در ادعای خود در حمایت از دموکراسی
صادق هستند ،شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور همه
فلســطینیان فــار غ از یهــودی ،مســیحی یا مســلمان بودن
آنان را فراهم کنند تا خودشــان برای سرنوشتشان تصمیم
بگیرند.
وی در پاسخ به ســوالی درباره درگیریهای اوکراین گفت:
ایــران خود تجربه تلخ جنگی هشــت ســاله را که بــا حمایت و
تحریــک آمریــکا و کشــورهای اروپایــی بــه این کشــور تحمیل
شــد از ســر گذرانــده و لــذا از تمــام ظرفیتهــای خــود بــرای
میانجیگــری و پایــان یافتــن هر چه ســریعتر ایــن درگیریها
بهره خواهد گرفت.
رئیسجمهــور سیاســتهای توســعهطلبانه ناتــو را یکــی
از دالیــل بــروز ناامنــی در نقــاط مختلــف جهــان توصیــف و
تصریح کرد :شــما به عنوان اندیشــمندان سیاســت خارجی
به سیاســتمداران و دولتمردان مشورت دهید تا مردم نقاط
مختلــف دنیا بیش از ایــن هزینه خطاها و اشــتباهات آنان را
متحمل نشوند.
وی در پاســخ به این ســوال که ایران برای مبارزه با تجارت
مــواد مخدر چه کرده اســت ،اظهار داشــت :بیشــترین حجم
تولیــد مــواد مخدر در افغانســتان اســت که تحت اشــغال و
ســیطره آمریــکا و نیروهای ناتو بــود؛ اگر ایــران جلوی تجارت
مواد مخدر را نگیرد ،تمام اروپا و آمریکا جوالنگاه قاچاقچیان
مواد مخدر خواهد شد.
رئیــس جمهــور در ادامــه ایــن نشســت در پاســخ بــه این
ســوال که شــما به عنوان رئیس جمهور در برابر کشته شدن
یــک دختر جــوان چــه کردهاید ،خطــاب به فرد ســوال کننده
گفت :شــما یک پژوهشگر هستید و از شــما توقع میرود که
قبــل از پذیرفتن و بازطرح یک موضوع ،از صحت آن اطمینان
کســب کنید و آنچه میگویید بر اساس اســناد معتبر و تایید
شده باشد.
رئیــس جمهــور افــزود :بنــده شــخصا بــا خانواده ایشــان
تمــاس گرفتــم و قــول دادم که موضــوع را به دقــت پیگیری
خواهــم کرد تــا همــه جوانب موضوع بررســی شــده و حقی
ضایع نشــود .در روزهای گذشــته حداقل دو گروه از پزشــکی
قانونــی و نماینــدگان مجلس ایران این موضوع را به شــکل
دقیق مورد بررسی قرار دادهاند و مقام قضایی بررسی کننده
این پرونده باید نظر نهایی خود را اعالم کند.

وی گفــت :دفاع از حقوق بشــر در ذات جمهوری اســالمی
قرار دارد و این موضوع برای ما نه یک ابزار سیاسی ،بلکه یک
تکلیف الهی و یک وظیفه در جایگاه حاکمیت است.
رئیسجمهــور معیارهــای مدعیــان غربــی حقوق بشــر را
دوگانــه خوانــد و گفــت :مدعیــان حمایــت از حقوق بشــر در
برابر گزارشها و اخبار رســمی از کشــته شــدن زنان و مردان
در کشــورهای غربــی و آمریــکا بــه دســت نیروهــای پلیــس
حساسیتی نشان نمیدهند.
رئیــس جمهور در پاســخ به ســوال یکی دیگــر از حاضران
دربــاره تبــادالت و روابــط فرهنگی گفــت :جمهوری اســالمی
ایــران از تبــادل و روابــط فرهنگــی میــان اســالم ،مســیحیت،
یهودیــت و زرتشــتیان ،میــان ایــران و غرب و بیــن تمدنها و
فرهنگهــای مختلــف کامــًا اســتقبال میکنــد و آن را مفید
میداند .به نظر ما جنگ ،لشکرکشــی و ســالح هســتهای راه

حــل مشــکالت دنیــا نیســت ،بلکه این مشــکالت بــا گفتگو و
مفاهمه قابل حل است.
رئیســی در پاســخ بــه ســوال یکــی دیگــر از حاضــران کــه
درخواســت تضمین از سوی ایران را بستن دست دولتمردان
آینده آمریکا توصیف میکرد ،گفت :آیا اگر توافق و امضای هر
دولتــی صرفا در زمــان روی کار بودن آن دولت اعتبار داشــته
باشــد ،دیگــر میتــوان روابــط بینالمللــی را اداره کــرد؟ آیا با
قبول فرض شــما دیگر کنوانســیونها و توافقات بینالمللی
قابل اتکا و اجرا هستند؟
رئیس جمهور همچنین در پاســخ به ســوال دیگری مبنی
بر اینکه ایران در حال نزدیک شــدن به شــرق اســت ،گفت :ما
خواهان توازن و تعادل در سیاســت و تعامالت خارجی خود
هســتیم و ارتبــاط با جهــان را صرفــا در تعامل با چند کشــور
غربی نمیبینیم.

