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10جوانی

اعتماد بنفس

سعی کنید حتمًا و 
حتمًا در برنامه اوقات 
فراغت فرزندانتان، بنا 

به عالقه شان ورزش 
را در اولویت قرار 

دهید. اگر می توانید 
آن ها را در کالس های 

ورزشی ثبت نام 
کنید اگرنه، با یک 

برنامه ریزی و مدیریت 
صحیح با دوستان 

و یا بستگان هم سن 
وه هایی  و سالش گر

برای ورزش هایی 
مثل فوتبال، والیبال، 

بسکتبال، شنا و... 
تشکیل دهید تا بتوانند 

وز در هفته  حداقل یک ر
را در زمین های ورزشی 
پارک ها و مراکز مربوط 

به شهرداری با کمترین 
هزینه ورزش کنند...

صبر بر جفای دوست
سپهرغرب، گروه جوانی:  دانشمندی را دیدم به کسی مبتال شده و رازش برمال افتاده. جور فراوان بردی و تحمل بی کران کردی.

باری به لطافتش گفتم: دانم که تو را در مودت این منظور علتی و بنای محبت بر زّلتی نیست، با وجود چنین معنی الیق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بی ادبان بردن.
گفت: ای یار! دست عتاب از دامن روزگارم بدار. بارها در این مصلحت که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سهل تر آید همی که صبر از دیدن او و حکما گویند: دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که چشم از مشاهده بر گرفتن.

هر که بی او به سر نشاید برد .........................  گر جفایی کند بباید برد                                   روزی از دست گفتمش زنهار.........................  چند از آن روز گفتم استغفار
نکند دوست زینهار از دوست .........................  دل نهادم بر آنچه خاطر اوست                        گر به لطفم به نزد خود خواند ......................... ور به قهرم براند او داند

چگونه اعتماد به نفس دختر نوجوانمان
 را افزایش دهیم؟

تأثیر لباس بر عزت نفس 
دختران نوجوان

دوران  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
در  مهمی  بسیار  دوران  نوجوانی، 
دوران  این  در  زیرا  است؛  زندگی  طول 
فرزندتان دیگر نه کودک است و نه به 
اندازه کافی بزرگ شده است. همچنین 
افراد در این دوران تصمیم های مهمی 
برای آینده خود می گیرند. پدر و مادر و 
سایر نزدیکان بیشترین تاثیر را در این دوران بر فرزندان 
دختران  به  گذشته  از  بیشتر  باید  و  می گذارند  خود 
به  اعتماد  می داند،  همه  کنند.  توجه  خود  پسران  و 
نفس یکی از مهم ترین کلید های کسب موفقیت است، 
را  خود  فرزندان  نفس  به  اعتماد  می توان  چگونه  اما 

افزایش دهیم؟
در  موفقیــت  کســب  معنــای  بــه  اعتمادبه نفــس 
حوزه هــای دیگــر نیســت، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه 
نوجوان چه احساسی درباره توانایی ها و استعدادهای 
دارای  نوجــوان  دختــران  متأســفانه  دارد.  خــود 
اعتمادبه نفس کمتری نســبت به ســایرین می باشند و 
به علت احساسات ظریف و حساس از این نکته ضربات 

بیشتری می خورند. 
آنیتــا گوریــان، اســتاد و نویســنده روانشــناس، در 
گفتگو با وب ســایت Education.com اشــاره می کند 
کــه اختالالت خــوردن، افســردگی و عزت نفــس پایین، 
شــایع ترین مشــکالت روحی و روانی دختــران نوجوان 
اســت. لباس هایــی کــه دختــران نوجــوان می پوشــند 
اعتمادبه نفــس  میــزان  نشــان دهنده  اوقــات  گاهــی 

آن هاست.

 حجب و حیا
برای دخترانی که دچار نگرانی نســبت به بدنشــان 
در  مهمــی  نقــش  می توانــد  حیــا  مســئله  هســتند، 
سرتاســر  در  باشــد.  داشــته  آن هــا  اعتمادبه نفــس 
مختلــف  بافرهنگ هــای  مختلفــی  گروه هــای  جهــان 
زندگــی می کننــد، بعضــی از ایــن گــروه بــا توجــه بــه 
فرهنــگ خــود دختــران وزنــان را از پوشــیدن برخــی 
دختــران  گاهــی  همچنیــن  می کننــد؛  منــع  لباس هــا 
خــود  موردعالقــه  پوشــش  و  لبــاس  پوشــیدن  از 
خجالــت  احســاس  جامعــه  افــراد  ســایر  مقابــل  در 
تأثیــرات  می توانــد  رفتارهــا  این چنیــن  می کننــد، 
مخربــی بــر احساســات دختــران نوجــوان بگــذارد و 
ایجــاد مشــکالت شــایع  به طــور غیرمســتقیم ســبب 
روان شــناختی ازجمله افســردگی، اختــالالت خوردن 
و اعتمادبه نفــس پاییــن، در زنــان و دختــران جامعه 
شــود. اما به گفتــه انجمــن کارآفرینی روان شــناختی 
خــود  عالیــق  و  فرهنــگ  بیــن  کــه  دخترانــی  آمریــکا 
موردعالقــه  لباس هــای  و  می کننــد  ایجــاد  تناســب 
خــود را متناســب بافرهنگ خــود انتخــاب می کنند از 

اعتمادبه نفــس باالتری برخوردارند.

 قیمت
بعضــی دخترهــا میــزان هزینــه ای کــه صــرف خریــد 
یــک لبــاس می کننــد را بــه اعتمادبه نفس خــود مرتبط 
مشــهور  نمانام هــای  و  طراحــان  از  بعضــی  می داننــد. 
لبــاس، قیمت هــای زیــادی را بــرای لباس هــای خــود در 
نظــر می گیرنــد، امــا همانند آن هــا در خرده فروشــان و 
فروشــگاه های عمومــی باقیمت های پائیــن تر موجود 

هست. 
بــه دختــران خــود یــاد بدهیــد کــه چگونــه اقــالم و 
اجناس شــیک را متناســب بــا بودجه خانــواده انتخاب 
کنــد، در این صورت نه تنها ارزش پول را به او می آموزید 
بلکه سبب ایجاد احساس خوب و اعتمادبه نفس در او 

نیز می شوید.

 سلیقه شخصی
سلیقه شخصی نیز می تواند بر اعتمادبه نفس دختر 
تأثیــر بگــذارد. دختــران دوســت دارنــد احســاس کنند، 
می توانند بدون توجه به دیگران لباس های موردعالقه 

خود را انتخاب کنند و بپوشند.
AlreadyPretty. نویســنده و بنیان گذار وب ســایت
com، ســلیلی مک گرا و، می گوید: به دختران پیشــنهاد 
می کنــم به جــای اینکه همانند هم ســن و ســاالن خود 
فکــر کنند و انتخاب کنند، در طــول روز کارهایی را انجام 
دهند و لباس هایی را بپوشند که خودشان می خواهند 
و احســاس راحتــی، قدرتمنــد بــودن و افتخــار کــردن 
می کننــد. مک گرا و همچنین بــه دختران وزنان یادآوری 
می کند کــه مراقبت تفاوت های خود با دیگران باشــیم، 

زیرا این تفاوت ها خوب است.

نگاه

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
پنکه،  کولر،  هوا،  گرمای 
و  تفریح  بیکاری،  و  فراغت 
فصل  کلیدواژه های  از  استراحت 
برای  که  فصلی  است.  تابستان 
دانشجویان  و  دانش آموزان 
محصلی  که  خانواده هایی  و 
می کند  پیدا  دیگری  بوی  و  رنگ  دارند،  خانه  در 
دیگری  جور  را  ایام  این  می خواهند  به طوری که 

سپری کنند.
نخســتین پرسشــی کــه بــا شــروع تعطیــالت 
تابســتانی بــه ذهــن والدیــن و فرزندان می رســد 
این اســت کــه در ایــن روزهای تعطیل چــه کنیم؟ 
عــده ای بــرای گــذران ایــن ســه مــاه تعطیلــی بــا 
یــک برنامه ریــزی صحیح ایــام پرباری را بــرای خود 
ترسیم می کنند و متأسفانه گروهی هم تعطیالت 

تابستان را به بطالت می گذرانند.
نکتــه قابل توجه اینکه در نظر داشــته باشــیم 
برنامه ریزی برای ایام تابســتان و اوقات فراغت به 
معنای ثبت نام در ده ها کالس درسی یا شرکت در 
چندین و چند کالس ورزشی و هنری نیست، بلکه 
مــراد فراهم کردن شــرایط تعــادل و هدف گذاری 
اســت که طی آن به ابعاد مختلف نیازها رسیدگی 
شــود.والدین حق ندارند آرزوهــای دوران کودکی 
خودشان را برای یادگیری مهارت های مختلف، در 
برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندانشــان بگنجانند 
و بایــد بــه آن ها حــق انتخاب بدهند تا بر اســاس 
عالیق و توانمندی هایشان برای پر کردن وقتشان 

تصمیم بگیرند
فراغــت  اوقــات  کــه  هســتید  متوجــه  حتمــا 
فرزنــدان امروز با دوران گذشــته شــباهتی ندارد. 
بچه های گذشته با خیلی چیزهای ابتدایی سرگرم 
می شــدند و حال دلشــان خوب می شد اما امروز 
با رشــد فّنــاوری و وجود وســایلی مثــل لپ تاپ و 
انــواع کالس هــای متنــوع گویی هم خــود بچه ها 
و هم خانواده هــا گذراندن اوقــات فراغت را بدون 
ایــن وســایل و کالس هــا نمی داننــد. مــا در ایــن 
گزارش ســعی کرده ایم بــا ارائــه راهکارهایی برای 
ایجــاد یــک تابســتان مفیــد و خاطره انگیــز بــرای 

فرزندانتان را به شما پیشنهاد دهیم.

 به عالیق بچه ها توجه کنید
محمدحســین 10 ســاله دانش آمــوز می گوید: 
تابســتان  فراغــت  ایــام  بــرای  بایــد  کــه  »درســته 
برنامه ریــزی داشــت امــا پــدر و مادرها نبایــد ما را 
مجبور کنند تا در کالس هایی که موردعالقه آن ها 
اســت ثبت نام کنیم. من زبان دوست ندارم اما پدر 
و مادرم مرا به اجبار در کالس های زبان انگلیسی در 
تابستان ثبت نام کرده اند. آن ها می گویند: زبان به 
درد آینده ات می خورد و تو االن متوجه نیستی! اما 

من هیچ عالقه ای به یادگیری زبان ندارم.«
ناصر که با تمام شــدن امتحان هایش دوست 
بــرود  فوتبــال  کالس  بــه  تابســتان  ایــام  دارد 
می گوید: »مادرم کالس فوتبال را مفید نمی داند 
و معتقــد اســت کالس فوتبال مســاوی اســت با 
شکســتن دســت وپا؟! می گوید حوصلــه این جور 
دردســرها را ندارم. فوتبال بــرای آینده تو دردی را 

دوا نمی کند.«
وقتــی از مریــم کــه در کالس هشــتم اســت در 
مورد برنامه اش در ایام تعطیالت تابستان سؤال 
می کنم می گوید: »من دوســت دارم در تابســتان 
به کالس شنا بروم، اما پدر و مادرم من را به اصرار 
در کالس نقاشــی ثبت نــام کرده انــد. دخترخاله ام 
نقاشــی می کند و پدر و مادرم همیشه می گویند: 
از او یــاد بگیر. ســرش به کار هنری اســت و آخر یه 

چیزی می شود.«

زینب فرزاد فر، روان شــناس های بالینی کودک 
و نوجــوان در گفتگــوی خــود بــا تبیــان نوشــتن 
نســخه ای مشــخص بــرای همه بچه ها را درســت 
نمی دانــد. او معتقد اســت »والدین حــق ندارند 
آرزوهای دوران کودکی خودشــان را برای یادگیری 
مهارت های مختلف، در برنامه ریزی اوقات فراغت 
فرزندانشان بگنجانند و باید به آن ها حق انتخاب 
بدهند تــا بر اســاس عالیق و توانمندی هایشــان 

برای پر کردن وقتشان تصمیم بگیرند.«
بنابراین پدر و مادرهای عزیز! لطفا برای تنظیم 
زمــان و فراهم کردن اوقات فراغــت فرزندانتان با 

آن ها مشورت و هماهنگ باشید.

 ورزش را فراموش نکنید
ســعی کنیــد حتمــا و حتمــا در برنامــه اوقــات 
فراغــت فرزندانتــان، بنــا بــه عالقه شــان ورزش را 
در اولویــت قــرار دهید. اگــر می توانیــد آن ها را در 
کالس هــای ورزشــی ثبت نــام کنیــد اگرنــه، بــا یک 
و  دوســتان  بــا  صحیــح  مدیریــت  و  برنامه ریــزی 
یا بســتگان هــم ســن و ســالش گروه هایــی برای 
ورزش هایــی مثــل فوتبــال، والیبــال، بســکتبال، 
شــنا و... تشــکیل دهید تا بتوانند حداقل یک روز 
در هفتــه را در زمین های ورزشــی پارک هــا و مراکز 
مربــوط بــه شــهرداری بــا کمتریــن هزینــه ورزش 
کنند. می توانید از اســتخرها و سالن های وابسته 
بــه شــهرداری و بن هــای تخفیــف ورزشــی کــه در 
ســایت های مختلف ارائه می شــود هم اســتفاده 
از  یکــی  مســاجد  تابســتانی  پایگاه هــای  کنیــد. 
بهترین مکان ها برای گذران اوقات فراغت بچه ها 
به شــکل ســالم و مقرون به صرفه اســت. از آن ها 

غافل نباشید.

 تابستان فصل درس و امتحان نیست
برنامه ریــزی اوقــات فراغــت بــرای فرزنــدان به 
معنــای خســته کــردن و پــر کــردن همــه لحظات 
روز آن هــا باکالس های متعدد نیســت. تابســتان 
نبایــد بــرای بچه هــا تبدیل بــه مهر مــاه و روزهای 
مدرســه شود. یک یا دو کالس آن هم برای کسب 
مهارت هــای جدیــد و ورزش و بــرای معاشــرت بــا 
دوســتان و کسب تجربه کافی است. اگر احساس 
می کنیــد نیــاز اســت بچه هــا در تابســتان نیــاز به 
رفــع اشــکاالت درســی دارنــد، پیشــنهاد می کنیم 
از کالس هــای آنالیــن بهــره ببرید که هــم در زمان 
رفت وآمــد آن هــا صرفه جویــی کرده ایــد و هــم از 

گرمای هوای تابستان در امان خواهند ماند.

 فرصت مطالعه ایجاد کنید
بــا توجــه بــه اینکــه شــاید در طــول تحصیــل 
زمــان بــرای خوانــدن کتاب هــای غیردرســی کمتر 
میســر باشــد، ایام فراغت را می توانیــد به عنوان 
زمان مناســبی برای آشــتی کردن فرزندان با کتاب 
مغتنــم بدانید. در خانواده مســابقه کتاب خوانی 
راه بیاندازیــد و بازه هــای زمانــی معقولــی را برای 
خوانــدن کتاب و توضیــح و تعریف آن بــرای دیگر 

اعضای خانواده مشخص کنید.
اگــر می توانیــد آن هــا را در کالس های ورزشــی 
ثبت نام کنیــد اگرنه، با یــک برنامه ریزی و مدیریت 
صحیح با دوستان و یا بستگان هم سن و سالش 
گروه هایی برای ورزش هایی مثل فوتبال، والیبال، 

بسکتبال، شنا و... تشکیل دهید
می توانیــد بــرای شــروع و ترغیــب فرزنــدان بــا 
توجــه به عالیــق آن ها کتاب هایــی را انتخاب کنید 
که بتوان قســمت هایی از آن را با اجرای نمایشــی 
و یا پانتومیــم جذاب تر کرد. جایزه دادن می تواند 

تشویق خوبی برای این امر باشد.

 سفر بروید
هــر  نیازهــای  از  یکــی  مســافرت  و  گــردش 
انســانی اســت که کودکان و نوجوانــان از این امر 
نه تنها مســتثنی نیســتند بلکه برای رشد و کسب 
تجربه هــای بیشــتر بــه آن نیــاز دارند. اگر شــرایط 
مســافرت های چنــد روزه را نداریــد می توانیــد بــا 
برنامه ریــزی ســفرهای کوتاه یــک  روزه به طبیعت 

اطراف شهرتان بروید.
بــرای ایــن امــر می توانید از خــود بچه ها کمک 
گرفتــه و از آن هــا بخواهیــد با تحقیــق مکان های 
گردشــگری نزدیک به محل زندگی تان را که امکان 
ســفر یک  روزه به آنجا میســر اســت را لیست کنند 

تا هماهنگی الزم برای رفتن به آنجا فراهم شود.
به بچه ها مهارت یاد دهید

اوقــات فراغــت را تنها در خرج کــردن و ثبت نام 
بچه هــا در کالس های پرهزینــه و خارج از خانواده 
ندانیــد. بچه ها بســیاری از آموزش ها و توانایی ها 
را در خانــه و خانــواده، البــه الی کارهــای به ظاهــر 

ساده کسب می کنند.
مریــم دانش آموز کالس دهم بــا مادرش برای 
خریــد پارچــه و ملزومات خیاطی بــه مولوی آمده 
است، از هیجان و نوع گفتگوی با مادرش متوجه 
شــدم که گویا قرار اســت بــا مادر خیاطــی کند. با 
مــادر باب گفتگــو را باز کــردم و او در رابطه با نوع 
برنامه ریــزی کــه بــرای تابســتان دختــرش در نظر 

دارد می گوید: »زمان ما تابســتان ها پسرها بنا به 
نوع عالقه و شــرایطی که وجود داشــت می رفتند 
و حرفــه ای را یاد می گرفتنــد و دخترها هم در کنار 
مــادر مهارتــی را کســب می کردند. کم کــم که پای 
بازی هــای کامپیوتری باز شــد، همــه زندگی مردم 
شــد بازی و دنیای مجازی. من چند ســالی اســت 
کــه تصمیم گرفتم با یک برنامه ریزی صحیح و نوع 
ارتباط و دوســتی که بــا بچه هایم برقرار کرده ام، از 
اوقات فراغت سه ماهه اســتفاده کرده و هرسال 
برنامــه ای بــرای فراگیــری مهارت هــای جدید برای 
فرزندانــم دارم. خیلی از مســائل مهم برای زندگی 
وجــود دارد که در کتاب های درسی شــان نیامده، 
امــا مهم اســت که یــاد بگیرد چــون بــرای زندگی 
آینــده و زمانــی کــه مســئولین زندگی را بــر عهده 

می گیرند، الزم و کاربردی است.«

 آماده کردن فرزندان برای مسئولیت
در روزهــای فراغــت بچه هــا بــه فراخور ســن و 
جنســیت، آن ها را در مســئولیت های خانه شرکت 
داده و آن ها را برای نقش های آینده زندگی شــان 
آمــاده کنیــد. طاهــره حمیــز، مشــاور و مــدرس 
دانشــگاه در رابطه باســنی که می توان به بچه ها 
مســئولیت داد می گویــد: »وقتــی فرزند به ســن 
حدود 10 ســالگی می رسد تقریبا می توان گفت از 
دوران کودکــی فاصله گرفته و آمادگی دارد که به 
او مســئولیت داده شــود. در این ســن بهتر است 
هرچه از برنامه ریزی های ســاده و کودکانه دست 
کشــید و از فرزند بخواهید تا با انجام فعالیت های 
زندگی و روزمره نقش پدری و مادری را برای آینده 
تمریــن کننــد. فصــل تابســتان بهتریــن فرصت را 
بــرای محــک زدن توانایی ها و پذیــرش نقش های 

فرزندان برای آینده است.«

 فرصت های شغلی ایجاد کنید
قدیم ترهــا بچه ها که تعطیل می شــدند بنا به 
عالقه و شــرایطی که برایشــان مهیا می شــد، سه 
مــاه تابســتان را در یک حرفه ای وارد می شــدند و 
کار می کردند و در کنار کسب مهارت، پول  توجیبی 
درمی آوردنــد به این ترتیــب قــدر پولی کــه برایش 

زحمت کشیده شده را هم بیشتر می دانستند.
بــه تجربــه  دیده ایــم کســانی کــه در کودکی و 
نوجوانی تحت آموزش صحیح اســتاد و شاگردی 
در  می بیننــد  آمــوزش  عملــی  مهارت هــای  و 
بزرگ ســالی موفق تــر از کســانی هســتند که فقط 

درس خوانده اند.

توصیه هایی برای تعطیالت تابستانی

زندان پیشنهاد ساده برای اوقات فراغت فر چند 

زهرا اجالل 
گودرزی

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
از  یکی  شادمانی  و  نشاط 
ضروری  و  رفتاری  فرآیندهای 
جوانان  ویژه  به  انسانها  برای 
سرگرمی  تا  لباس  رنگ  از  است. 
و تا ورزش های گوناگون، از فیلم 
دسته  گردش های  تا  سینما  و 
شادمانی  ابزار  می توانند  همه  و  همه  جمعی 

باشند.
نشــاط  ســطح  آمــدن  پاییــن  متاســفانه 
اجتماعــی و عــدم آشــنایی جوانــان بــا مفهوم 
شــادی واقعی باعث شده بســیاری از این قشر 
بــه اشــتباه در تاریکی به دنبــال داروی خویش 
جامعــه  دشــمنان  گســترده  بگردند.تبلیغــات 
قرص هــای  بــا  شــادمانی  ایجــاد  درمــورد  مــا 
روانگــردان، اکســتازی و ســایر مخدرهــا و فریب 
خــوردن بعضی از جوانان بــا این تبلیغات دروغ 
موجب اســتفاده بعضــی از جوانان از این مواد 

شده است.
خاطــر  بــه  مــواد  اینگونــه  اســت  ممکــن 
باعــث  مــدت  کوتــاه  در  آمفتامیــن  داشــتن 
شــادی کاذب شــود امــا ایــن شــادی کوتــاه 
مدت، درد و غصــه و فالکت طوالنی به دنبال 
بــی  افــراد  از  بعضــی  بعــد،  مراحــل  در  دارد. 

جهــت به دنبال آن شــادی اولیــه میگردند که 
هیچوقــت آن را پیدا نکرده و نه تنها گم شــده 
پیدا نمی شــود بلکــه خود فرد نیز بــه باتالقی 
ســقوط میکند کــه خروج از آن اگــر غیرممکن 

نباشد دشوار است.
واقعیــات  بیــان  و  اطالع رســانی  بنابرایــن 
بــه طــور شــفاف بــه جوانــان، اولیــن قــدم در 
پیشــگیری از ســقوط آنهــا به دســتان اهریمن 
اعتیــاد اســت. دومیــن نکته در ایــن زمینه این 
اســت کــه دشــمن خارجی بــه وســیله نوکران 
داخلــی اش و بــر اســاس توطئه هــای مافیای 
بــا تبلیغــات دروغ و نشــان دادن  بین المللــی 
خــود  دنبــال  بــه  را  جوانــان  کاذب،  ســراب 
رفتــاری  و  فکــری  واکسیناســیون  میکشــاند. 
ایــن  برابــر  در  مقاومــت  جهــت  در  جوانــان 
توطئه هــای گوناگــون دومین قدم پیشــگیری 

است.
بــه نظــر می رســد بایــد خانواده هــا کمی 
غــرق شــدن در مادیــات  و  گرایــی  مــادی  از 
خــود  فرزنــدان  فکــر  بــه  و  بگیرنــد  فاصلــه 
شــغلی،  گرفتاریهــای  بهانــه  بــه  باشــند. 
اینهــا  کمبودهــای مالــی، خســتگی و امثــال 
از  میــش  لبــاس  در  گرگهــای  ندهنــد  اجــازه 

کنند. اســتفاده  آنها  غفلت 

منصفانــه نیســت کــه همــه خواســته ها را 
از جوانــان داشــته باشــیم. جوانــان براســاس 
پــر  دنبــال  بــه  غریــزی  نیــاز  و  ســنی  ضــرورت 
نشــاط  و  شــادی  و  فراغــت  اوقــات  کــردن 
هســتند. ارائــه امکانــات رفاهــی و شــادمانی 
بــه طــور رایــگان یــا ارزان قیمــت بــه جوانان و 
خانواده هــا و آموزش هــای زیربنایــی بــه آنهــا 
در راســتای تشــخیص شــادی کاذب از نشــاط 
واقعــی همینطــور ایجــاد گردشــهای گروهــی 
آور و مســابقات محلــی  و برنامه هــای نشــاط 
مخصوصــا در ایام مبارک شــعبانیه که شــادی 
عبــادت  گونــه ای  بــه  ایــام  ایــن  در  نشــاط  و 
بــرای  مناســبی  بهانه هــای  می شــود  تلقــی 

سرمشق دهی به جوانان است.
بــه نظــر می رســد بایــد خانواده هــا کمی 
غــرق شــدن در مادیــات  و  گرایــی  مــادی  از 
خــود  فرزنــدان  فکــر  بــه  و  بگیرنــد  فاصلــه 
شــغلی،  گرفتاریهــای  بهانــه  بــه  باشــند. 
اینهــا  کمبودهــای مالــی، خســتگی و امثــال 
از  میــش  لبــاس  در  گرگهــای  ندهنــد  اجــازه 

کنند. اســتفاده  آنها  غفلت 
نهادهــای متولــی ماننــد ســازمان تربیــت 
بدنی، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، بسیج 
و... نیــز باید با تمرکز سیاســتگذاریها و ارتقای 

برنامه ریزیها به ســطح مطلوب برای پر کردن 
اوقات فراغــت جوانان، نوجوانــان و کودکان 
برنامــه ریــزی کنند.در خاتمه بــه عنوان پدری 
دلســوز کــه دارای دو جوان در جامعه اســت 
و یک آســیب شــناس اجتماعی که ســی سال 
از بهتریــن روزهــای عمر خود را صرف پژوهش 
میدانــی و کاربردی کرده ام، بــه طور جدی به 

خانــواده ها، مســووالن و نهادهــای مربوطه 
اعــالم خطــر کــرده و هشــدار میدهم چــرا که 
و  شیشــه  مثــل  روانگــردان  مــواد  ســونامی 
اکســتازی بســیار جدی اســت. مبادا با اعتقاد 
بــه فلســفه "بــه من چــه، به تــو چــه" روزی از 
خــواب بیــدار شــویم کــه ســیل خانمانمان را 

باشد. برده 

شـــــادی کاذب در دنیــــای جوانــــی

دوران جوانی
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11 جوانی برای ساخت حمام روستایی ها گل لگد می کرد
سپهرغرب، گروه جوانی: شهید بابایی زمانی که با هواپیما پرواز می کرد، در حین عملیات و آموزش هوایی، از آن باال روستاهای دورافتاده را در میان شیارها و دره ها شناسایی و موقعیت جغرافیایی این روستاها را ثبت می کرد. آن گاه پس از اتمام ماموریت، وقتی که در 
پایگاه استقرار می یافت، به مشاین قدیمی که داشت سوار می شدیم و مقداری غذا، آذوقه و وسایل زندگی مانند قند و چایی برای روستایی ها بر می داشتیم و از میان کوه ها و دره ها با چه مشکالتی رد می شدیم تا برسیم به روستایی که از روی هوا شناسایی کرده بود.

می رفتیم آنجا و مردم روستاها من را با لباس روحانی و شهد را با لباس خلبانی می دیدند. این در صورتی بود که شاید آنها سال به سال با هیچ فرد روحانی و غریبه ای برخورد نمی کردند. خیلی برای روستایی ها جالب بود و شهید بابایی بعد از این که وسایلی را که آورده بودیم 
به روستایی ها می داد، از آنها می پرسید که چه امکاناتی کم دارند. مثال روستایی ها می گفتند حمام نداریم و ایشان با پول خودش شروع می کرد برای آن ها حمام می ساخت و من به چشم خودم می دیدم که بابایی برای ساختم حمام با پای خودش گل لگدمال می کرد، حمام 

را می ساخت و برای برق آن، به علت این که روستا برق نداشت از پول شخصی خود موتور برق سیار می خرید و روشنایی آن ها را تامین می کرد که این پروژه حدود دو ماه طول می کشید. راوی: حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری(

سن  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
رفته  باال  ما  جامعه  در  کودکی 
هنوز  که  بزرگسالی  کودکان  است! 
مشکالت  ساده ترین  نمی توانند 
وارد  کودکان  این  کنند.  حل  را  خود 
به  که  چیزی  ولی  شده اند،  جامعه 
درد آن ها بخورد و از آن ها محافظت 

کند را یاد نگرفته اند.
کــودکان 18 ســاله ای که فقط از لحاظ جســمانی 
رشــد کرده اند، اما راه های چگونه زیســتن و روی پای 
خود ایســتادن را آمــوزش ندیده اند. عــده ای تقصیر 

را بــه گردن ســبک زندگی امــروزی می اندازند و خیال 
خــود را راحت می کنند. آیا ســبک زندگــی امروزی این 
نــوع تربیــت را ترویج می دهــد یا اینکــه والدین دیگر 
حــال و حوصله تربیــت فرزندان خــود را ندارند؟ بهتر 
اســت اینگونه بگوییم که سبک زندگی مدرن رایج در 
کشــور، خانواده هــا را به ســمت زندگی غربی ســوق 
داده اســت. در حالــی کــه همــه می دانیــم این گونه 
نیســت و این برداشــت اشــتباه خانواده به اصطالح 
امروزی جامعه ماست. خانواده های غربی به تربیت 
و استقالل فرزندان شان طبق فرهنگ و عرف جامعه 
خود بسیار پایبند هستند. آن ها فرزندان خود را برای 

زندگی آینده با استقالل فکری و مالی تربیت می کنند 
و فضای عمومی جامعه نیز چنین چیزی را می پذیرد، 
امــا داســتان جامعه ما بســیار متفــاوت از داســتان 

جوامع غربی است.

 غفلت والدین از تربیت کامل
بسیاری از والدین امروزی به دلیل شرایط اقتصادی 
حاکم بر جامعه مجبور هســتند هر دو بیرون از خانه 
دوش بــه دوش هــم کار کنند، اما این اجبــار آن ها را 
از تربیــت اصولــی و کامــل فرزندان شــان غافل کرده 
است. عده ای از والدین هم از این شرایط به نفع خود 
اســتفاده می کننــد و با طرز فکر به اصطــالح امروزی، 
پوششــی برای این غفلــت خود ایجــاد می کنند. این 
دسته از والدین فقط خود را گول می زنند چراکه دود 
این بی مســئولیتی آن ها در آینده به چشم خودشان 
می رود. در واقع فرزندی که دست پرورده آنهاست یک 
بار اضافه بر دوش جامعه و خانواده خواهد شد، زیرا 
او هیچ وقت یاد نگرفته است چگونه مراقب خودش 
باشــد و چگونه زندگی کند تا باری بر دوش دیگران و 

جامعه نباشد.
از قدیــم گفته انــد تربیت بچه از خــود بچه عزیزتر 
است. اگر هر یک از والدین به این گفته اعتقاد داشته 
باشــند قطعــا در تربیــت فرزنــد خــود ســهل انگاری 
نخواهند کرد، حواس شــان به تک تــک فرآیند تربیت 
فرزندشان خواهد بود، هیچ وقت از او غافل نخواهند 

شــد و مســئولیتی که بر عهده آنهاســت را به دیگران 
حواله نخواهند داد. این والدین خود پرستار و مربی 
کودک شان هســتند و از همان نوزادی با فرزند خود 

چگونه زندگی کردن را تمرین می کنند.

 کودکان خود را در میانه راه رها نکنیم
مراقبــت از خــود، بخــش بســیار مهمــی از فرآیند 
تربیــت کودکان اســت کــه از همان زمانــی که کودک 
راه رفتن را تمرین می کند یاد می گیرد و این یادگیری 
نباید متوقف شــود. والدین باید مراقبت از خود را در 
تمام مراحل زندگی به فرزندان شــان آموزش دهند. 
همان طــور کــه در کودکی به او یــاد می دهند هنگام 
بــازی چگونــه از خود مراقبــت کند که آســیبی نبیند 
باید در سن باالتر هم به او یاد بدهند که در بازی های 
کامپیوتــری و آنالیــن هم باید مراقب خودش باشــد 
تا از جانب اشــخاص بیگانه آســیبی نبیند. بسیاری از 
والدین از وسایل دیجیتالی و تکنولوژی پیشرفته هیچ 
اطالعاتی ندارند و بالطبع از خطرات و آسیب های آن 
هم بی اطالع هســتند. پرسش اینجاست والدینی که 
خود هیچ نمی دانند چگونه می توانند فرزندان خود 
را آمــوزش دهند؟ در همین جاســت که کــودکان در 
دنیای دیجیتال غرق می شوند و والدین با این خیال 
که فرزندشان در خانه است و هیچ خطری او را تهدید 
نمی کنــد او را بــه حال خود رها می کننــد. همین رها 
کردن می تواند نقطه شــروع پرورش کودکانی باشد 

که هیچ نوع مراقبت اصولی و درست از والدین خود 
آمــوزش ندیده انــد و در دنیــای خود غرق شــده اند. 
آن هــا در دنیای خود غرق می شــوند و هیچ وقت یاد 
نمی گیرنــد که چگونــه در زندگــی اجتماعی خــارج از 

دنیای دیجیتال از خود مراقبت کنند.

جایگزین  را  مجازی  فضای  که  کودکانی   
دوست کرده اند

برخی از کودکانی که معتاد فضای مجازی هستند 
اصًال هیچ دوستی ندارند و از اجتماع گریزان هستند، 
برخــی نیز کــه دوســتانی دارنــد بالطبع دوســتانی را 
انتخاب می کنند که شــبیه خودشــان هســتند. این 
در حالی اســت کــه هیچ کس نمی توانــد نقش مهم 
دوســت در زندگــی را نادیــده بگیرد و بگوید دوســت 
هیــچ تأثیــری بــر زندگــی انســان نــدارد. در اینکه یک 
دوســت خوب می تواند انســان را بــه باالترین درجه 
برســاند و یــک دوســت بــد می توانــد بــه پایین ترین 
نقطــه بیندازد هیچ شــکی نیســت، اما اینکــه کودک 
امــروزی چطور یک دوســت خــوب را از بین این همه 
انسان تشخیص بدهد کار سختی است که متأسفانه 
بچه هــای امــروزی آن را بلــد نیســتند. شــاید یکــی از 
دالیل آن عدم اعتماد به نفســی باشد که تقریبا اکثر 
بچه هــای امروزی به آن مبتال هســتند. وقتی اعتماد 
بــه نفس نباشــد ارتبــاط برقرار کــردن با دیگــران هم 
سخت می شــود. حتی اگر همه موانع برطرف شوند 

و همــه مهارت ها هم آموخته شــوند و در همدلی و 
احساســات هم که مشکلی نباشد و موقعیتش هم 
که فراهم شــود، باز شروع یک رابطه دوستی از همه 
ســخت تر اســت. به خصوص کودکانی که اعتماد به 
نفس کافی ندارند، می ترسند حرفی بزنند که اوضاع 
را بدتــر کند یا باعث شــود مورد تمســخر همســاالن 
خــود قرار بگیرنــد. کودکی کــه عادت به نه شــنیدن 
ندارد، هر جواب منفی را ممکن اســت به حســاب رد 
شــدن کامل یا دوســت داشــته نشــدن بگذارد و به 
همین دلیل هم ترجیح بدهد فاصله بگیرد. اما در این 
میان بچه هایی هســتند که با تربیت غلطی که دارند 
خوب بلدند از همین بچه های ضعیفی که اعتماد به 
نفسی ندارند سوءاستفاده کنند و آن ها را به بیراهه 
بکشانند. در اینجاست که اگر کودک آیین دوست یابی 
را آموزش ندیده باشد نمی تواند از خود در برابر افراد 

دوست نما محافظت کند.
به گزارش تبیان، کودکان مــان را از همان کودکی 
برای زندگی اجتماعی تربیت کنیــم. آن ها را در دنیای 
بی رحــم امروزی به حال خــود رها نکنیم. به آن ها یاد 
بدهیم که چگونه از خود در هر لحظه زندگی مراقبت 
کننــد. این آموزش هــای مهم را به دیگران نســپاریم. 
اگر فرزندمان را دوســت داریم تربیت و آینده او را هم 
دوســت بداریم. با فرزندان مان دوســت باشــیم و در 
دنیای دوســتی به او چگونه زندگی کــردن را آموزش 

دهیم.

»من  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
می کنم  تقاضا  و  می کنم  خواهش 
امکانات  خرده  یک  که  شماها  از 
ازدواج را آسان کنید. پدر و مادرها 
هیچ  می کنند؛  سخت گیری 
یک  بله،  نیست.  الزم  سخت گیری 
لکن  دارد  وجود  طبیعی  مشکالت 
ضِله«؛ خب، این 
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امکانات  هم  االن  جوان،  است  ممکن  است.  قرآن 
مالی مناسبی نداشته باشد، اّما ان شاءاهلل بعد از 

ازدواج خدای متعال گشایش میدهد.
 ازدواج جوانهــا را متوّقــف نکننــد؛ من خواهش 
می کنــم کــه پدرهــا و مادرها بــه این مســئله توّجه 
کننــد«. این ســخنان رهبر انقــالب پیرامــون ازدواج 
آســان نشان از عمق دغدغه ی ایشان نسبت به امر 
ازدواج و پاســخی اســت بــرای موانع مــادی ازدواج 
جوانان. به همین علت برای بررســی موانع ازدواج و 
راه حل آن ها گفت و گویی با سرکار خانم طاهره همیز، 
استاد و مشاور امور خانواده انجام شده است که در 

ادامه می خوانید
امــروز در جامعــه شــاهد هســتیم خانواده هــا 
نسبت به ازدواج فرزندان خود بی تفاوت یا کم توجه 

هستند، دلیل این امر چیست؟
بی تفاوتی خانواده ها نســبت به ازدواج فرزندان 
ناشــی از عدم آموزش صحیح این خانواده نســبت 
بــه امــر ازدواج اســت. فاصلــه ی علمــی فرزنــدان با 
والدیــن افزایــش یافته اســت. به طور مثــال مهارت 
اســتفاده از وسایل ارتباط جمعی جدید، در جوانان 
بــه راحتی وجود دارد اما والدین بــه ویژه افرادی که 
به اجباری به استفاده از این وسایل ندارند به ندرت 
در این فضا حضور می یابند. این یکی از مظاهر سبک 
زندگــی اســت کــه تفــاوت دارد در نســل فرزنــدان و 
والدین. پدر و مادرها نیاز دارند تا با حساســیت این 
فضا آشنا شوند و درک کنند که فرزند شان برای ورود 
به ازدواج چه ویژگی هایی دارد و همچنین فاقد چه 
ویژگی هایی است، عالوه بر این شخصی که قرار است 
دامــاد یا عروس این خانواده شــود بایــد دارای چه 
ویژگی هایی باشد. متأســفانه بسیاری از خانواده ها 
در ارتبــاط بــا بنده بیــان می کنند که اصــال به چنین 
مســائلی به صورت علمــی توجه نمی کنند و تنها به 
رســومات قدیمی اکتفا می کنند. با پیچیده تر شدن 
شرایط اجتماعی، ما نیاز به آموزش را در خانواده ها 

بیش از پیش احساس می کنیم.
متأســفانه در حال حاضر شاهد هستیم بعضی 

از زوج هــای جــوان در ازدواج بــه فکــر منافــع فردی 
هستند تا منافع زندگی زوجیتی خود. به همین دلیل 
شاهد مهریه های بسیار زیاد، جهیزیه های سنگین و 
جشــن های تجمالتی هســتیم. این یک آسیب بزرگ 

برای جامعه است.
متأســفانه امــروزه شــاهد هســتیم بســیاری از 
جدایی هــا در مرحلــه ی عقــد اتفــاق می افتــد، بنده 
همیشه دوران ابتدای زندگی مشترک را به قطاری که 
می خواهد ریل خود را تغییر دهد تعبیر می کنم، این 
عــروس و داماد هم دقیقــا می خواهند ریل زندگی 
خود را عوض کنند و از نقش دختر و پسر خانواده به 
نقش همسر یک خانواده ی جدید تبدیل می شوند. 
ایــن دگرگونی نقش، در محیطی بــا آرامش و بدون 
دخالت دیگران باید انجام شود، در حالی که به علت 
عــدم آموزش صحیــح خانواده ها، آن هــا معموًال با 
دخالت هــا و تصمیم گیری هــای خــود بــه ازدواج ها 
ضربــه می زننــد. پس در وهله ی نخســت مــا به یک 
آموزش کالن نیازمندیم تا خانواده ها بیدار شوند و 

متوجه اهمیت مسئله ی ازدواج شوند.
رهبر انقالب ازدواج را امری دینی معرفی می کنند 
کــه در دیــن و ســیره ی اهل بیــت علیهم الســالم نیز 
بــدان تأکید فراوان شــده اســت، اما ایــن امر دینی 
در جامعــه ی مــا تبدیل به یــک موضــوع اقتصادی 
شــده اســت که در مهریه های سنگین و جشن های 
پرهزینه ی ازدواج ظهور می یابد، تأثیر این دگرگونی بر 

زوج ها و آینده ی جامعه چیست؟
متأســفانه در حال حاضر شاهد هستیم بعضی 
از زوج هــای جــوان در ازدواج بــه فکــر منافــع فردی 
هستند تا منافع زندگی زوجیتی خود. به همین دلیل 
شــاهد مهریه های بســیار زیاد، جهیزیه های سنگین 
و جشــن های تجمالتــی هســتیم. ایــن یک آســیب 
بــزرگ برای جامعه اســت. ما نیــاز به یــادآوری داریم 
کــه قوانین اســالم در ابتــدا برای بهتر شــدن زندگی 
دنیــوی ما وضع شــده اند و پس از آن برای رســیدن 
بــه کمال اخروی. متأســفانه مــا بســیاری از نکات و 
ســفارش های اســالم را نادیــده گرفته ایــم. به طــور 
مثال تهیه ی مسکن به عنوان وظایف مرد در بحث 
پرداخت نفقه شناخته شده است، اما مرد می تواند 
بــا توجــه به درآمــد و تــوان مالی خــود انتخاب کند 
که چه نوع مســکنی را برای تشــکیل زندگی انتخاب 
کنــد. اما امروزه خرید مســکن را جزو شــرایط ضمن 
عقــد می بینیم که واقعا از توان یــک جوان با درآمد 
معمول جامعه خارج اســت، یا تهیه ی لوازم زندگی 
طبق ســنت اســالم جــزو وظایف مــرد اســت، اما در 

جامعه ی ما تهیه ی لوازم زندگی به عنوان جهیزیه  بر 
عهده ی خانواده ی دختر گذاشته شده است و اتفاقا 
برای تفاخر بیشتر مراسم هایی نظیر »جهاز برون« راه 
افتاده اســت که منزل تبدیل به یک نمایشگاه لوازم 
خانگی برای نشــان دادن وســایل زندگی به دیگران 
می شــود. خب این تفکــر از خانواده بــه فرزندان نیز 
منتقل می شــود. پدرانــی مراجعه می کننــد و بیان 
می دارند که دختران شان توقع جهیزیه ی مفصل و 
پرهزینــه را دارند درحالی که امکانات مالی پدر چنین 
اجازه ای را نمی دهد و همین باعث اختالف و کدورت 

در خانواده ها می شود.
همیــن نگاه اقتصادی به امر ازدواج باعث شــده 
اســت بســیاری از خانواده هــا بــرای تأمیــن جهیزیه 
و یــا تأمیــن مخــارج مراســم، ازدواج فرزندان شــان 
را بــه تأخیــر بیاندازنــد. پــس باعــث بــاال رفتن ســن 
ازدواج جوانان نیز شــده اســت. ایــن بدعت ها برای 
آینده ی جامعه ی ما بسیار خطرناک است. ما به یک 
تجدیدنظــر جدی در این زمینــه نیازمندیم. مادرانی 
بــا چشــم اشــک آلود بــه بنــده مراجعــه می کنند و 
می گویند هنوز بسیاری از وســایل دخترمان، یک بار 
اســتفاده نشده بود که طالق گرفت. خب این حجم 
از هزینــه و تجمــل چــه فایده ای بــرای ایــن جوانان 
داشته است؟ اتفاقا هرچقدر این نگاه نفع شخصی 
و تفاخر بیشــتر باشــد، آســیب های بیشــتری به این 

خانواده ی نوپا وارد می شود.
در ســال های اخیر رهبر انقالب درباره ی ازدواج، از 
کلیدواژه ای به نام »ازدواج آسان« استفاده کرده اند 
که این اصطالح در ابالغ سیاســت های کلی خانواده 
از ســوی ایشــان نیز آمده اســت. از نظر شما ازدواج 

آسان دارای چه ویژگی هایی است؟
ازدواج آســان ازدواجــی اســت کــه با اســتفاده از 
تعقــل و دوراندیشــی، و بر اســاس تأمیــن نیازهای 
اصلــی صــورت بگیرد. یعنــی ازدواجــی که بــه دور از 
فضای چشم و هم چشمی و فخرفروشی و بر اساس 
نیاز واقعی یک زوج جوان انجام شود. ما باید ببنیم 
واقعا یــک زوج جوان در ابتدای زندگی چه کیفیت و 
کمیتی از لوازم زندگی را نیاز دارند، همان را تهیه کنیم. 
می توانیم هزینه ای که برای تهیه ی جهیزیه و مراسم 
ازدواج در نظــر گرفته ایم را در اختیار عروس و داماد 
قرار دهیم تا خودشــان با توجه به نیازی که دارند از 

آن استفاده کنند. بنده زوج های جوانی را دیده ام که 
با تعقل و منطق ســتودنی از تکلفات دســت و پاگیر 
و پرهزینه ی ازدواج چشم پوشی کرده اند و آن هزینه 
را صــرف خرید منــزل کرده انــد. اتفاقا در ایــن موارد 
می بینیــم زوج های جوانی که به فکر نفع شــخصی 
خود نیســتند، از بزرگترهای خــود نیز رفتار پخته تری 
نشان می دهند و آینده نگری بهتری دارند. ازدواجی 
که ساده باشد و با اصول اسالمی برگزار شود قطعا 
دوام بیشتری از ازدواج خودخواهانه و ظاهرگرایانه 
دارد. بنده پیشنهاد می کنم به خانواده ها که به جای 
تن دادن به آداب و رســوم فعلی جامعه، خودشان 
یک جلســه ی صمیمی و بــا حضور عــروس و داماد 
برگــزار کننــد و بــدون تعارفــات معمــول، واقعیــت 
زندگی این جوان ها را ببینند و تصمیم بگیرند که چه 
لوازمی نیــاز زندگی این دو جوان اســت و چه اندازه 
تــوان مالی برای کمک به این دو وجود دارد. عده ای 
ممکن اســت بگویند که ما توان مالــی باالیی داریم 
و شــأن ما این نیست که ســاده برگزار کنیم. این یک 
ســخن اشــتباه اســت که به دلیل تمکن مالی، روح 
ساده زیســتی در نظر گرفته نشود و به جریان تفاخر 

و ظاهرگرایی دامن زده شود.
ازدواج آســان ازدواجــی اســت کــه با اســتفاده از 
تعقــل و دوراندیشــی، و بر اســاس تأمیــن نیازهای 
اصلــی صــورت بگیرد. یعنــی ازدواجــی که بــه دور از 
فضای چشم و هم چشمی و فخرفروشی و بر اساس 
نیاز واقعی یک زوج جوان انجام شود. ما باید ببنیم 
واقعــا یک زوج جــوان در ابتــدای زندگی چه کیفیت 
و کمیتــی از لــوازم زندگی را نیــاز دارند، همان را تهیه 

کنیم.
از صحبت های شما مشخص می شود که بخش 
اعظمــی از مشــکالت پیرامــون ازدواج مربــوط بــه 

مسائل فرهنگی است نه مالی، درست است؟
بله همین طور است، اگر فرهنگ ما اصالح شود 
و بتوانیم دید جامعه را نســبت به موضــوع ازدواج 
و چگونگــی آن اصــالح کنیــم بســیاری از مشــکالت 
حل می شــود. اگر ما بتوانیم از طریق صدا و ســیما 
و همچنین دیگر رســانه ها به جوانــان و خانواده ها 
پیرامون نوع تربیــت، مالک های ازدواج، نوع برخورد 
بــا ازدواج و کیفیــت برگزاری آن یــک آموزش صحیح 
بدهیــم، جامعــه اصــالح خواهــد شــد. همچنیــن 
می توانیــم بــا آمــوزش درســت مشــکالت پــس از 
ازدواج را نیــز حــل کنیم. به طور مثال امروزه شــاهد 
هســتیم بســیاری از خانم هــا، بــه دلیــل تأمیــن نیاز 
مالــی خانــواده در بیــرون از منزل مشــغول بــه کار 

هستند. در صورتی که بنابر قانون اسالم و همچنین 
ســیره ی اهل بیــت علیهم الســالم وظیفــه ی تأمین 
نفقه بر عهده ی مرد خانواده اســت. ما اگر از سنین 
دبیرســتان به پســران خود بیاموزیم که خداوند به 
دلیل ارزشی که برای شما قائل است وظیفه ی تأمین 
مخارج زندگی زناشــویی را بر عهده ی مرد گذاشــته 
اســت و همچنین قانون و عــرف و اخالق اجتماعی 
نیز این وظیفه را به شــما محول کرده است، در این 
حالت دیگر شاهد نیستیم که مرد خانواده خود را به 
سستی و کاهلی بیاندازد تا زن هم مجبور به اشتغال 
بیرون از خانواده شــود. همچنین با کاهش اختالط 
زن و مــرد در فضای بیــرون از خانواده آمار بســیاری 
ع کاهش می یابد  از رفتارهای نامتعارف و خالف شــر
و بنیان خانواده نیز مســتحکم تر می شود. رابطه ی 
زن و شــوهر بسیار گرم می شــود، وقتی زن می بیند 
شــوهرش بــرای زندگــی اش از جان مایــه می گذارد 
دیگــر بــا آرامــش خاطر ســکان زندگــی را به دســت 
شــوهر می ســپارد و مرد نیــز عزت نفــس می یابد و 
هیچ نیاز عاطفی، جســمی و روحی خــود را بیرون از 
خانواده جســتجو نمی کند. در صورت اصالح شدن 

این فرهنگ می توانید جامعه را اصالح کنید.
ما باید بتوانیم در تربیت پســران خود آن صفاتی 
را کــه ائمــه ی معصومین علیهم الســالم ســفارش 
کرده اند، به وجود بیاوریم و تقویت کنیم. پسران ما 
باید متعهد، شجاع، امین و با تقوا تربیت شوند. سه 
نکته برای تربیت پسران ضروری است، نخست اینکه 
مهارت کســب درآمــد را باید در پســران خود تقویت 
کنیم، به راحتی قابل مشــاهده اســت کــه جوانانی 
حتی پس از اخذ مدرک دکتری قادر به کســب درآمد 

نیستند.
همچنیــن پســران را در کارهــای جــاری خانــه و 
خانــواده دخالت دهیم و مســئولیت بر دوش آن ها 
قــرار دهیم و در آخر ضروری اســت تا پســران با عزت 
نفس و با تقوا تربیت شــوند تــا از لغزش در جامعه 
مصون باشــند. دختران ما در کنار چنین شــوهرانی 
آرامش می یابند و فرزندانی متخلق به اخالق نیک را 
تربیت می کنند. همچنین بــرای دختران ما باید این 
آموزش داده شــود که نوع ارتباط شــان با همسر و 
خانواده ی همسرشان بنابر آیه ی »تعاونوا علی البر 
و التقوی« باشد. بسیاری از مشکالتی که از ناحیه ی 
دختــر پدید می آید بر مبنای نداشــتن چنین مهارتی 
اســت. اگر ما بتوانیم این مهارت ها و خصلت ها را در 
نسل آینده تقویت کنیم قطعا ازدواج آسان، پایدار و 

بانشاط صورت می گیرد.

آیا  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
جوانی را می توان خرید؟حتمًا برای 
اتفاق افتاده است که به  شما هم 
مدرسه  دوران  ی  شیطنت ها یاد 
محله  یا  شهر  روستا،  یاد  بیفتید، 
را  گذشته  دوستی  های  قدیمی. 
خوش  دوران  و  رید  بیاو خاطر  به 

دانشجویی را که در آن هیچ چیز دغدغه شما نبود.
جوانی چیزی نیست که آن را بتوان با خرج نکردنش 
نگه داشت یا بتوان با سرمایه بیشتر انباشته اش کرد. 
در گذشــته کســی از خریــدن جوانی حرف نمــی زد. اگر 
چیــزی خریدنی بــود آن موی ســفید بود کــه فلک به 
رایگان نمی داد. جوانی به هیچ طریقی قابل به دست 
آوردن نبــود. انســان ها به طــور طبیعی در بخشــی از 
دوران زندگی خود جوان بودند و پس از مدتی جوانی 
را از کف می دادند و درباره اش مرثیه سرایی می کردند، 
اما کسی بر ضد سن خود طغیان نمی کرد. قدیمی ها 
صرفــا از ندانســتن قدر جوانی یــا این کــه در آن دوران 
کم خوش گذرانده اند، شــکوه و ناله ســر می دادند یا 
این کــه دورانی که جــوان بوده اند را به رخ فرزندشــان 
می کشــیدند که یعنی بگوینــد آنچه برای تــوی فرزند 
تجربه است برای ما خاطره است. اما امروز جوانی قابل 
بازیافتن، قابل انباشــتن و قابل خریدن است، درست 
مانند یک کاالســت. حال اگر این کاال جوانی باشــد با 
آن اوصافــی کــه دارد، قطعــا گران هــم خواهد بود و 
هــر کاالی گرانــی خبر از بازاری پرســود و دســت هایی 
مملو از ثروت می دهد. چرا جوانی به کاالیی خریدنی 

تبدیل شد؟ چگونه انسان ها توانستند با وجود گذر 
زمان و عبور ســال ها جوان بمانند و علیه سن و گذر 
سال ها قیام کنند؟ آیا بزودی دیگر دیدن انسان های 
پیر با ظاهر اتوکشــیده خاصشان میسر خواهد بود؟ 
آن هــم وقتــی براحتــی می تــوان 60 ســال داشــت و 
جوان شــیک پوش بــود. آیا بــزودی پیــری تنها تجربه 
یک طبقه خاص اجتماعی نخواهد شــد، طبقه ای که 
قــدرت خرید کمتری دارد؟ آیــا دیگر پیر بودن به امری 
تجملی و خاص برای روشنفکران تبدیل نخواهد شد 
که با موهای سفید و صورت چروک خورده و یک پیپ 
جلب توجه کنند؟ آیا بزودی دســته زیادی از آدم های 
ثروتمند و پیروان عظیم درجا زننده در طبقه متوسط، 
تجربه شــان از جوانی بدون گــذر از پیری به مرگ ختم 
نخواهد شــد؟ آیا بشــر تجربه پیــری را دارد فراموش 
می کند؟ آیا پیری )سن داشتن( نه به آهستگی، بلکه 
بسرعت فضاپیماها و موشک های قاره پیما در حال له 
شدن زیر دســت و پای جوانی بی پایان است؟ جواب 
نگارنده این ســطور به این پرســش ها مثبت است...

بله همین گونه اســت. پرســش از جاودانگی ســؤال 
بسیار ساده و طبیعی بشر در طول تاریخ بوده است. 
پرسشی که اینک دیگر از آن خبری نیست، اما از دیر باز 
بشر در جستجوی آن کارهای عجیبی کرده و کلمات و 
داستان های عجیب تری برایش تولید کرده است. هر 
انسانی با هر میزان تحصیل و فهم و شعور بسادگی 
خواهــد مرد و چون مرگ حتمی اســت از مابعد مرگ 
پرســیدن نیاز بــه فرهیختگی و اندیشــمندی خاصی 
ندارد. تا همین چند قرن پیش تنها توجیه فرزندآوری 

آدمیان حتی در خشکسالی و قحطی، میل یا دغدغه 
جاودانگــی بود.جاودانه شــدن در فرزندی که خون، 
خلــق و روی مــا را دارد و بــه نوعی ســایه ای از ما را در 
جهــان حفظ خواهد کرد. نامیرایی خواســت انســان 
بــود در برابــر مرگــی کــه این خواســت و نیــاز را باطل 
می کرد. جســتجوی عالمان و حکما برای اکسیری که 
انســان را جاویــدان کند، اســطوره های رویین تنی که 
مرگ برای آنها ســاده نبود و موجوداتی که از چشمه 
جاودانگی می نوشــیدند و نامیرا می شدند و... همه 
نشــانه کارخانه خیال و علم برای ماندن بوده اســت. 
انسان با مرگ مواجه بود و خواهان ماندگاری. اما هر 
چه بیشــتر تالش می کرد مرگ قوی تــر و ماندگاریش 
حتمی تر می نمود. اما پرســش این است که حتمیت 
مــرگ تــالش بــرای جاودانه بودن را در انســان ســرد 
کرد یا این که خواســت جاودانگی، در نیازی دیگر حل 
شد. همیشه چیزها با متضاد خود از بین نمی روند و 
در خیلی از مواقع تحت فشــار حضور امری مشــابه و 
ســهل تر نابود می گردند. جاودانگی را مرگ و نیستی 
نابــود نکــرد بلکــه جوانی و شــاخ و برگ هــای زندگی 
شــهری بــه آن پایــان داد. جاودانگــی را زندگــی نابود 
کــرد نه مرگ. امــا در گــذر از بقا به جوانــی و تقدیس 
جاودانگــی به پرســتش نوســالگی بی پایــان، آنچه از 
میان رفته اســت البته پختگی، درک متفــاوت از عالم 
یــا مفهــوم تفــاوت و تبدیل اســت. اما اینهــا هیچ یک 
مهم نیســت. آن کس که برای جوان ماندن به وسیله 
جراحی پالســتیک، عمل زیبایی و انواع و اقسام کرم و 
مواد شــیمیایی تالش می کند ممکن است بگوید به 

جهنم که سال ها، تغییر، پختگی و صداقت را در زندگی 
تجربــه نکردم، اصًال نمی خواهم بیرونــم با درونم یکی 
باشد، نمی خواهم شکل سن واقعی ام باشم و هویتم 
از سال های زندگی ام پیروی کند. چه کسی گفته است 
لباس پوشیدن شبیه جوانی هجده ساله، عقل و فهم 
و فرهنگم را هم مثل نوجوان ها می کند. خب می توان 
در جواب این میزان از بالهت سکوت کرد؛ اما این جوان 
پیر یا این جوان مانده ای که جوان نیســت چیزی را که 
از دست می دهد و در مقیاسی کلی با همدستی دیگر 
رفقــای نهضتش - یعنی نهضت ضد پیری- از جامعه 
و جهان می گیرد اتفاقا خود جوانی و مفهوم آن است. 
آنچه خطرناک است همین است. نهضت ضدپیری تنها 
تجربــه پیری و صداقــت بــرون و درون انســان را نابود 
نمی کند، تنها مصرف گرایی و برتری طلبی در اســتفاده 
از مواد شیمیایی و عمل های خطرناک ابلهانه را ترویج 
نمی کنــد و در خریدنی های مضحک غرق نمی شــود، 
بلکه نهضت ضد پیری به شکلی خود نمی فهمد جوانی 
را نابود و دچار مالل و کسالت می کند. آنچه براستی و 
بیش از همه جوانی را خواستنی و مطلوب می کند به 
تعبیر کوالکوفسکی، فیلســوف لهستانی، واقعیت در 
آغاز بودن یا احساس باز بودن راه زندگی است. جوانی 
به این معنا ست که نه تنها چیزی هنوز دیر نیست بلکه 
اساســا چیزی دیر نمی شــود. فکر به سمت دیر شدن 
نمی رود و برای همین انقالب کردن، سرخوشــی، تهور 
و آمادگــی در ذات جوانــی می جوشــد. جوانــی نوعی 
آغاز اســت و بسادگی کســی را که در آن غوطه ور است 
به ســمت برنامه ریزی، فروریزی برنامه، شــروع دوباره 

و ویرانی می کشــاند. نبــودن این حــس جوانی وقتی 
دبیرســتان به پایان می رســد و نوجوان از شر مدرسه 
رفتن راحت می شــود در اوج خود قــرار می گیرد، دیگر 
انــگار کــه هر چیــزی شــدنی اســت. او پزشــک، راننده، 

هنرمند، معتاد، سیاستمدار یا قاتل بالقوه است.
در ایــن حالــت هیچ چیز قطعی نیســت، هیچ چیز 
بسته نشده است، هیچ تحقق الزام آوری در کار نیست 
و در عیــن حال همه چیز در آســتانه آغاز اســت. حال 
تصور داشتن ظاهری جوان در ششمین دهه زندگی 
بدون تصوری از آغاز و بر عکس سرشاری از پایان، تنها 

راهی برای ســرخوردگی، افسردگی و مضحکه شدن 
اســت. نمی توان آغــاز را خریــد، نمی توان بــا بهترین 
بینــی، قــوام یافته تریــن و بی چروک تریــن صــورت با 
موهــای پرکالغــی و... آغــاز را خرید، پایان در ســیاهی 
تصنعــی موها و ناتوانــی از اخم و خنــده صورت پف 
کــرده از بوتاکس خود را فریــاد می زند. تنها راه تجربه 
جوانی، احســاس دوخته شــدن و وجود داشــتن در 
بطن زندگی اســت، در گوشه ای ننشستن و با حرکت 
کــردن در درون رونــد طبیعــی عالــم که با انکار ســن 

هیچ گاه میسر نخواهد بود.

شــــرط های دوام ازدواج
همیز

18 ساله هایی که کودک مانده اند

برای جوان ماندن چه بخوریم؟
علیرضا نراقی

نوجوانان

رهبر انقالب ازدواج را امری 
دینی معرفی می کنند که 
در دین و سیره ی اهل بیت 
علیهم السالم نیز بدان تأکید 
فراوان شده است، اما این امر 
دینی در جامعه ی ما تبدیل 
به یک موضوع اقتصادی 
شده است که در مهریه های 
سنگین و جشن های 
پرهزینه ی ازدواج ظهور 
می یابد...
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پیام های سفر »پوتین« به ایران؛ 

تهران و مسکو مهره های 
کلیدی جهان چندقطبی

به  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
روسیه،  دولتی  دانشگاه  استاد  اعتقاد 
سفر »والدیمیر پوتین« به ایران منجر 
به تحوالت مثبتی در سطح منطقه ای 

و جهانی خواهد شد.
»الکساندر کنیازف« استاد دانشگاه 
دولتی سنت پترزبورگ روسیه و محقق 
ارشــد موسســه مطالعــات بین المللی دانشــگاه روابط 
بین المللی مســکو در یادداشــتی که در اختیــار خبرنگار 
خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی اهمیت 
و نتایج سفر »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه به 

جمهوری اسالمی ایران پرداخت.
در ایــن یادداشــت آمــده اســت: رویدادهــای جهانی 
ســال 2022 مرحلــه جدیــدی در روابــط روســیه و ایــران 
و نزدیکــی پویــای دو کشــور را رقــم خواهد زد که ســفر 
کنونــی »والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــور روســیه به 

تهران شاخص مهم این روند خواهد بود.
شــاید به نظر برخی اینگونه برسد که نزدیکی روسیه 
و ایــران تنهــا بــه معنــای تشــریک مســاعی بــرای قالــب 
بندی مجدد سیســتم روابط بین المللــی بر مبنای اصل 
»دشــمِن دشــمن من دوست من اســت« خواهد بود. 
ولی در حقیقت این نزدیکی و رسیدن به باالترین سطح 
مشــارکت یــک ضــرورت عینی اســت، این نیــاز حیاتی هر 
دو کشــور از نظــر منافع ملی اســت که طــی مدت زمان 
طوالنی در حالت انباشــته شــدن قرار دارد. کافی اســت 
بــه این نکته اشــاره شــود کــه در این روند عنصر بســیار 
حساســی ماننــد روابــط در واقــع هــم پیمانــی در جنگ 

سوریه شکل گرفته است.
البتــه مانند هر حرکتی، مناســبات دوجانبه نیز دارای 
تناقضات فراوانی اســت، اما تجربه نشان می دهد که بر 
این تناقضات به نفع دستیابی به نتایجی که برای هر دو 

طرف مهم باشد، می توان فائق آمد.
توافقنامــه  انــرژی کــه در آســتانه ســفر پوتیــن بیــن 
شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت »گازپروم« روســیه به 
امضا رســید، قــادر بــه تاثیرگــذاری عمیق بــر جغرافیای 
سیاســی در حال تغییــر جهان بوده و منابــع انرژی را در 
جهت افزایش اهمیت کشورهای شرق در دنیای در حال 

شکل گیری چند قطبی قرار خواهد داد.
گــذار از بحــث به اجــرای واقعی کریــدور حمل و نقل 
بین المللی »شــمال-جنوب« که نخســتین قطــار آن از 
طریق شــاخه شــرقی ایــن کریدور عبــور کــرد، می تواند 
تصویــر همه ارتباطات اوراســیا را به طور اساســی تغییر 
دهــد. بر اســاس جمله معــروف که »جهــان دیگر هرگز 
مثل ســابق نخواهد بود«، مســکو و تهــران به بازیگران 
متحــد ایــن تغییــرات تبدیــل شــده و از آن نــه تنهــا در 
راســتای منافــع خــود اســتفاده خواهنــد کــرد، بلکه در 
جهت بســیج اقدامات تعداد قابل توجهی از کشورهای 
که مخالف ســلطه غرب بر فرآیندهای جهانی است، گام 

بر خواهند داشت.
روابط دوجانبه بین روسیه و ایران همچنین از طریق 
همــکاری در قالب هــای چند جانبــه نیز در حــال تکمیل 
شدن است: در ماه ســپتامبر در اجالس سران سازمان 
همکاری هــای شــانگهای در »ســمرقند« روند پیوســتن 
کامل جمهوری اســالمی به این ســازمان نهایی خواهد 
شد. تردیدی نیســت که درخواست ایران برای مشارکت 
در »بریکس« نیز پذیرفته خواهد شد. ضمنا نقش طرف 

روسی در این موارد هم غیر قابل انکار است.
مشارکت فزاینده ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
کــه مهمتریــن پــروژه همگرایی برای روســیه محســوب 
می شــود، از اهمیــت باالیی برخوردار اســت. حتی نتایج 
توافقنامــه موقــت و به لحــاظ محتوایی محــدود آن در 
مــورد منطقــه آزاد تجاری بین ایران و اوراســیا نشــان از 
کارایــی باالی چنین تعاملی داشــته و شــکی نیســت که 
در آینده نزدیــک توافقنامه ای تمام عیار منعقد خواهد 
شــد که شامل لیست گســترده ای از انواع کاالها همراه 

با کاهش عوارض خواهد بود.
احتمــاًال در آینده نه چندان دور، نیاز به ســطح قابل 
توجه تــری از تعامالت بین اتحادیه اوراســیا و جمهوری 
اســالمی پیدا شود: به عنوان مثال، عضویت ناظر ایران 
در این ســازمان با چشــم انداز حضور کامل در یک دوره 

نسبتا طوالنی تر.

 آغاز معامالت روبل روسیه در بازار ارز ایران
همزمــان با ســفر پوتیــن، در بازار ارز ایــران معامالت 
با روبل روســی برگزار شــد. یکپارچه سازی سیستم های 
بانکی و همچنین سیســتم های نقل و انتقاالت بانکی و 
سایر مکانیسم های مالی و پولی به دو کشور این امکان 
را می دهد تا منصرف شــدن از سوئیفت )SWIFT( را به 
خوبــی جبــران کرده و روی ایجاد یک سیســتم جدید که 

برای کشورهای مختلف نیز جذاب باشد، کار کنند.
از ایــن نظــر، همــکاری بین روســیه و ایــران در حوزه 
بانکــی و مالــی می تواند برای ســایر کشــورهای مناطق 
همسایه نظیر خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی و آسیای 
جنوبی مفید باشــد. همکاری های موثر ایران و روســیه 
در ایــن زمینــه روی ایــن مناطــق و حتی فراتــر از آن تاثیر 

خواهد داشت.
بدون تردید توافقنامه همکاری های راهبردی جامع 
بین روســیه و ایران که قرار است به مبنای قانونی قوی 
جهت توســعه و نزدیکی هرچه بیشــتر دو کشــور تبدیل 
شود، دســتیابی به سطح جدید مناسبات میان مسکو 
و تهــران را در پــی خواهــد داشــت. ایــن امــر در ردیــف 
مجموعــه ای از فرآیندهــای بین المللــی در حــال شــکل 
گیــری، منجــر به تحــوالت مهمی در ســطح منطقه ای و 

جهانی خواهد شد.

ایران و جهان

روابط 
ایران و مسکو

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
الفتح  ائتالف  رئیس  جهان: 
به  ترکیه  ارتش  حمله  عراق 
محکوم  را  کردستان  منطقه 
فوری  تعطیلی  خواستار  و  کرد 

مرز با ترکیه شد.
رئیــس  العامــری«  »هــادی 
ائتالف الفتح در بیانیه ای حمله ترکیه به منطقه 

کردستان عراق را به شدت محکوم کرد.
هــادی العامــری به دنبــال حملــه ترکیــه بــه 
منطقه کردســتان، خواســتار تعطیلی فوری مرز 

عراق با ترکیه شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری عــراق، رئیــس ائتــالف 
الفتــح اعــالم کــرد: حملــه هوایــی ترکیــه علیــه 
غیرنظامیان به یکی از مراکز گردشــگری در شهر 
»زاخــو« را که منجر به شــهادت و زخمی شــدن 
ده هــا غیرنظامی شــد و میان قربانیان اجســاد 
کودکانــی نیــز وجــود دارد، به شــدت محکــوم 

می کنیم.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: این فاجعــه نیز در 
ادامه تجاوزات مســتمر ترکیه علیه عراق اســت؛ 
چراکــه ترکیــه بــه تجــاوزات خــود علیه عــراق از 
طریق حمــالت هوایی، توپخانه ای و یورش های 

زمینی ادامه می دهد.
ایــن  افــزود: در مقابــل  ادامــه  العامــری در 
جنایــت ترکیــه مــا تنهــا بــه محکومیت بســنده 
نمی کنیــم؛ بلکه بــرای حفظ کشــور و جان ملت 
بایــد موضــع ملــی اتخــاذ کنیــم و مــا از دولــت 
می خواهیــم کــه فــورًا مرزهــای خود بــا ترکیه را 
ببنــدد و فعالیــت شــرکت های تــرک در عــراق را 

متوقف کند.
وی تأکید کرد: هرگونه ســهل انگاری از سوی 

دولت عــراق در اتخــاذ اقدامــات بازدارنده برای 
ممانعــت از تجــاوزات و حمایــت ملــت عــراق در 
برابــر ایــن تعدی را همدســتی و شــراکت در این 
تجــاوز تلقــی و تأکیــد می کنیــم که هر کســی در 
ایــن جنایــت فجیع ســکوت کند یــا آن را نادیده 
بگیــرد و یا برای توجیه آن تالش  کند، همدســت 
متجــاوزان قاتــل اســت و مرتکب خیانتــی علیه 
وطــن و ملــت خود می شــود کــه نابخشــودنی 

است.
چهارشــنبه حملــه توپخانــه ای ترکیــه به یک 
اقامتــگاه توریســتی در شــهر زاخــو در اســتان 
دهــوک منجــر بــه جــان باختــن 8 نفــر و زخمی 

شدن 23 نفر دیگر شد.
»ســید مقتــدی الصــدر« رهبــر جریــان صــدر 
در بیانیــه ای اعــالم کــرد: »ترکیــه بــا ایــن گمان 

کــه عــراق نمی تواند پاســخ دهد مگــر ـ با عرض 
تأســف شدیدـ  با بیانیه ضعیف وزارت خارجه، بر 
گســتاخی خود افزوده اســت، بنابراین به عنوان 
گام اول مــن تنش از طریق موارد زیر پیشــنهاد 

می کنم«.
»اول:  اســت:  آمــده  بیانیــه  ایــن  ادامــه  در 
کاهش ســطح حضور دیپلماتیک با ترکیه. دوم: 
بســتن فرودگاه هــا و گذرگاه هــای زمینــی میان 
ترکیه و عراق. ســوم: شــکایت نزد سازمان ملل 
متحد از طریق راه های رســمی و در ســریع ترین 
زمان ممکن. چهارم: لغو توافق امنیتی با آن ها 
تــا زمانی کــه ترکیه به عدم حمله بــه خاک عراق 
متعهد نشــده است؛ مگر پس از اعالم به دولت 
و کمک خواستن از آن در صورتی که تهدیدی در 
نزدیکی مرزها وجود داشــته باشد زیرا تجاوز به 

اســتان های شــمالی و منطقه شمال از داخل و 
خارج دیگر قابل تحمل نیست.«

وزارت خارجــه ترکیــه در بیانیــه ای اعالم کرد: 
از کشــته شــدن 8 نفــر و زخمــی شــدن 23 نفر 
دیگــر در حملــه هوایی به اســتان دهــوک عراق 

احساس حزن و اندوه می کنیم.
ایــن وزارت خانــه در ادامــه افــزود: ترکیــه 
را  غیرنظامیــان  کــه  اســت  حمالتــی  مخالــف 
هــدف قرار می دهــد و همه اقدامــات را برای 
در  غیرنظامیــان  شــدن  کشــته  از  جلوگیــری 
انجــام  تروریســم  بــا  جریــان عملیــات مبــارزه 

داد. خواهد 
در  عــراق  نخســت وزیر  الکاظمــی  مصطفــی 
حســاب کاربری خود در شــبکه توئیتر اعالم کرد 
کــه حمــالت توپخانــه ای ترکیــه به یکــی از مراکز 

گردشــگری اســتان دهوک در منطقه کردستان 
عــراق، بــار دیگر تجــاوزی صریــح و آشــکار علیه 
حاکمیــت عــراق و زندگــی شــهروندان عراقــی و 

امنیت آن ها به شمار می رود.
وی افــزود: این تجاوز ظالمانــه ثابت می کند 
که طــرف ترکیــه ای به درخواســت های مســتمر 
عــراق مبنی بر متوقف کــردن حمالت نظامی به 
خاک این کشور و جان عراقی ها بی توجه است.

از  اســتفاده  مــا قاطعانــه  گفــت:  الکاظمــی 
خاک عــراق برای تجاوز به همســایگان را مردود 
تهدیــد  بــرای  امنیتــی  بهانه هــای  و  می دانیــم 
شــهروندان عراقــی و تجــاوز بــه خــاک عــراق را 

نمی پذیریم.
یــک دیپلمــات خبــر داد که عــراق از آنــکارا به 
شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله 
اخیــر ترکیه به منطقه کردســتان شــکایت کرده 

است.
ترکیــه از بامــداد دوشــنبه 30 فروردیــن ماه 
عملیاتــی تحت عنــوان قفل پنجه در کردســتان 
عــراق به دلیل آنچــه مقابله بــا پ ک ک می نامد، 

کلید زده است.
ایــن عملیات موجب اعتراض مقامات بغداد 

و اعتراض رسمی آنها به آنکارا شده است.
ترکیــه طــی 3 ســال گذشــته عملیات های 
خــود را در شــمال عراق تشــدید کرده اســت 
و ایــن عملیات هــا به صــورت هوایــی و زمینی 
دنبال شــده اســت. هــدف از ایــن عملیات ها 
عنــوان  پ ک ک  تروریســتی  گــروه  بــا  مقابلــه 
شــده اســت اما مقامــات بغــداد و گروه های 
و جریانــات سیاســی این کشــور در دوره های 
مختلــف نارضایتــی خــود را از ایــن اقدامــات 

کرده اند. اعالم  ترکیه 

هادی العامری خواستار بستن فوری مرز عراق با ترکیه شد

هادی العامری

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ستاد  جمهور  رئیس  جهان: 
را  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی 
برای  فرادستگاهی  قرارگاهی 
و  هشدار  هماهنگی،  رصد، 
با  مبارزه  حوزه  در  پیگیری 
بر  تاکید  با  و  خواند  کاال  قاچاق 
نقش قرارگاهی این ستاد، گفت: اگر این ستاد 
بتواند نقش خود را به طور کامل و به درستی 
ایفا و به شکل موثری با قاچاق کاال مبارزه کند، 
بدون تردید شاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال 
کشور  در  دانش بنیان  شرکت های  شکوفایی  و 

خواهیم بود.
تاکیــد  بــا  رئیســی  ســیدابراهیم  آیــت اهلل 
تمامــی  هماهنگــی  و  انســجام  ضــرورت  بــر 
دستگاه های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، نقش ستاد را در دستیابی به این هماهنگی 
بــه  کــرد:  حائــز اهمیــت خوانــد و خاطرنشــان 
تعبیری، مهم ترین مســئله در موضوع مبارزه با 
قاچاق، مســئله هماهنگی اســت. تقویت نقش 
قرارگاهی ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال در تحقق 
انســجام بسیار مهم اســت و باید به این سمت 

حرکت کنیم.
وی اصالح ساختارهای منجر به وقوع قاچاق 
کاال را نقطــه کانونــی در سیاســتگذاری مبارزه با 
قاچــاق کاال خوانــد و افــزود: دولــت ســیزدهم 
چنانکــه پیــش از این هم بارها اعالم شــده، این 
اراده را دارد که با اصالحات ســاختاری و نهادی، 
زمینه های فسادزا و روندهایی که موجب وقوع 
قاچــاق می شــوند را از بیــن ببــرد. مادامــی کــه 
مــا علــت را برطــرف نکنیــم و صرفا بــه مقابله با 
معلــول اکتفــا کنیم، هــدف اصلی که ریشــه کن 

شدن قاچاق کاالست تحقق نخواهد یافت.

وی بــا تاکید بر این که »مبارزه با قاچاق کاال 
باید از سرمنشــاء آغاز شــود«، افــزود: ما باید 
بــا اصــالح ســاختارهای معیــوب، مطلوبیت و 
صرفه اقتصادی قاچاق را از میان ببریم. وقتی 
هزینــه قاچــاق از طریــق تقویت ســازوکارهای 
نظارتــی و بســط شــفافیت افزایــش یابــد، بــه 
طــور طبیعــی گرایــش بــه آن کاهــش خواهد 

یافت.
رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود، اتخاذ 
رویکــرد پیشــگیرانه در حــوزه مبــارزه بــا قاچاق 
کاال را مــورد توجــه قرار داد و بــا تاکید بر تقویت 
روندهای نظارتی در این زمینه، گفت: الزم است 
ســامانه هایی که در حال حاضر در زمینه قاچاق 
کاال فعال هســتند به نحوی تکمیل یا مشمول 
اصــالح عملکــردی شــوند کــه بــه جــای مقابله 
پســینی، به ســمت پیشــگیری از قاچــاق حرکت 

کنیم.
وی با اشــاره با این که »پیشرفت کار در بحث 
رضایت بخــش  چنــدان  مربوطــه  ســامانه های 
نیست«، افزود: معموًال پیشرفت کند و رکود در 
تکمیــل پروژه ها به بحث بودجــه و تامین مالی 
نســبت داده می شــود امــا واقعیت این اســت 
که خیلی از اوقات، مســئله به پیمانکار و ضعف 
نظارتــی دســتگاه های مســئول باز می گــردد. از 
همیــن امروز باید با یک بررســی دقیق و برطرف 
نمــودن کاســتی ها، بــه زمانبندی دقیقــی برای 
تکمیــل و ارتقای ســامانه های مرتبــط با قاچاق 
کاال برسیم. امروز کشور در این حوزه هیچ وقتی 

برای تلف کردن ندارد.
رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
موضــوع ســاماندهی بازارچه هــای مــرزی را یک 
اولویــت مهم در حوزه مبــارزه با قاچاق توصیف 
و خاطرنشــان کــرد: بازارچه هــای مــرزی اگــر بــه 

ســاماندهی  اســتاندارها  نظــر  زیــر  و  درســتی 
شــوند، هم شــاهد رونق تجارت مــرزی خواهیم 
بود و هم با تقویت معیشــت مرزنشینان، زمینه  
بــروز پدیده هایــی همچــون کولبــری و ته لنجی 
از میــان خواهــد رفــت. ایــن کار در عیــن حــال 
اثربخشــی نظارت هــای دولتی در حــوزه تجارت 

مرزی را نیز بیشتر می کند.
وی بــا تاکیــد بر »مبــارزه قاطــع و اثربخش با 
قاچاق ســازمان یافته«، گفــت: در زمینه قاچاق 
ســازمان یافته در درجه اول انسداد منابع مالی 
از طریق مبــارزه موثر با پولشــویی اولویت دارد 
و در درجه ثانی نیز ردگیری و نظارت شــبکه های 
مرتبــط حائز اهمیت اســت. در هــر دو مرحله ما 
نیازمند اقدامات اطالعاتی و امنیتی برای مبارزه 

اثربخش هستیم.
رئیس جمهــور در ادامه به ارتقــای روندها و 
عملکردهــا پــس از کشــف کاالی قاچاق اشــاره 
کــرد و نقش ســازمان امــوال تملیکــی را در این 
زمینه مورد توجه قرار داد. آقای رئیســی افزود: 
حرکت هــای خوبی از آغــاز دولت در حوزه اموال 
تملیکی آغاز شــده که باید اســتمرار یابد. کاالی 
قاچاق پس از کشــف باید هر چه سریعتر تعیین 

تکلیف شود و نباید در انبارها رسوب کند.
وی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال را 
قرارگاهی فرا دستگاهی برای رصد، هماهنگی، 
هشــدار و پیگیــری در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال خوانــد و بــا تاکید بــر نقــش قرارگاهی این 
ســتاد، گفت: اگر این ســتاد بتوانــد نقش خود 
را بــه طــور کامــل و به درســتی ایفا و به شــکل 
موثــری با قاچــاق کاال مبارزه کنــد، بدون تردید 
شــاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکوفایی 
خواهیــم  کشــور  در  دانش بنیــان  شــرکت های 

بود.

رئیســی در پایان اهمیت تبلیــغ کاالی داخلی 
و افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه تولیــد داخل را 
دیگر گام مهم در مسیر مبارزه با قاچاق دانست 
و اذعان داشــت: قاچــاق کاال و واردات بی رویه، 
خنجری است که در قلب تولید داخل و اشتغال 
فرو مــی رود. ما اگــر بتوانیم با افزایش مســتمر 

کیفیــت تولیــدات داخل و در عین حــال کارهای 
فرهنگــی، تبلیغی و رســانه ای، گرایــش مردم به 
کاالی ایرانــی را بیشــتر کنیم، به طور طبیعی هم 
از واردات بی رویه جلوگیری می شود و هم گامی 
موثــر در مبارزه بــا قاچاق کاال برداشــته خواهد 

شد.

مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق در 
حساب کاربری خود در 
شبکه توئیتر اعالم کرد که 
حمالت توپخانه ای ترکیه 
به یکی از مراکز گردشگری 
استان دهوک در منطقه 
کردستان عراق، بار دیگر 
تجاوزی صریح و آشکار 
علیه حاکمیت عراق و زندگی 
وندان عراقی و امنیت  شهر
ود. آن ها به شمار می ر

زه  ی مبـــار نقش قرارگاهی ســـتاد مرکز
ز تقویت شود با قاچاق کاال و ار

رئیسی

پارلمان بلژیک معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرد
ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاهده ای  طبق  جهان:  و 
بلژیک  پارلمان  توسط  که 
به  است  رسیده  تصویب  به 
می شود  داده  اجازه  زندانیان 
در  را  محکومیت شان  دوران 

کشورهای خود سپری کنند.
پارلمــان بلژیــک شــامگاه چهارشــنبه 29 تیر 
)20 ژوئیــه( بــا 79 رأی موافــق در مقابل 41 رأی 
مخالف، الیحه استرداد مجرمان میان بروکسل 

و تهران را تصویب کرد.
پیشــتر کمیتــه روابــط خارجی مجلــس عوام 
از  پــس  تیرمــاه،   15 چهارشــنبه  روز  بلژیــک، 
ســاعت ها بحــث و رایزنــی در طــول دو روز، این 

الیحه را به تصویب رسانده بود.
ایــن  کــه  می رفــت  انتظــار  زمــان،  آن  از   

الیحــه به تصویــب پارلمــان بلژیک برســد، چرا 
از  معمــول  به طــور  کشــور  ایــن  پارلمــان  کــه 
مصوبــات کمیته هــای تخصصــی خــود پیروی 

می کند.
آن گونــه کــه خبرگــزاری فرانســه پیشــتر خبر 
داده بود، توافق مزبور برای اســترداد مجرمان 
در روز 11 مارس )اسفند 1400( به امضای وزارت 
دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده 

بود.
بر اســاس ایــن گــزارش، در متن ایــن توافق 
آمده اســت کــه به محکومان اجازه داده شــود 
تا دوران محکومیت شــان را در کشورهای خود 

سپری کنند.
اســداهلل اسدی که در تیرماه 1397 به همراه 
خانــواده خود در یک ســفر خانوادگی در آلمان 
حضــور داشــت؛ به درخواســت دولــت بلژیــک و 

بــا ادعــای تــالش بــرای کار گذاشــتن بمــب در 
گردهمایی ســالیانه سازمان منافقین بازداشت 

شد.
اســتناد  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
روابــط  خصــوص  در  ویــن  کنوانســیون  بــه 
مصونیــت  پیرامــون   )1961( دیپلماتیــک 
تاکنــون  پرونــده  ایــن  ابتــدای  از  دیپلمات هــا 
بــر عدم پذیــرش صالحیــت ایــن دادگاه و رأی 
صــادره بــرای آقای اســدی اقدام کرده اســت، 
امــا بــا این حال برخی مســتندات ایــن پرونده 
دســتگیری،  موضــوع  کــه  می دهــد  نشــان 
بیــش از آن کــه نزاعــی دیپلماتیــک باشــد؛ یک 
ســوی  از  هدایت شــده  سیاســی  ســناریوی 
ســازمان های جاسوســی کشــورهای معاند با 
جمهــوری اســالمی ایــران و دنباله هــای آنــان 

به طور مشــخص سازمان منافقین است.

پارلمان بلژیک

وی اصــالح ســاختارهای منجــر به وقــوع قاچــاق کاال را نقطــه کانونی در سیاســتگذاری 
ود: دولــت ســیزدهم چنانکــه پیــش از ایــن هــم بارهــا  مبــارزه بــا قاچــاق کاال خوانــد و افــز
اعــالم شــده، ایــن اراده را دارد که با اصالحات ســاختاری و نهادی، زمینه های فســادزا و 
وندهایی که موجب وقوع قاچاق می شــوند را از بین ببرد. مادامی که ما علت را برطرف  ر
نکنیــم و صرفــا بــه مقابلــه بــا معلول اکتفــا کنیم، هــدف اصلی که ریشــه کن شــدن قاچاق 

کاالست تحقق نخواهد یافت.


