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10جوانی

چگونه عاشق خودمان 
باشیم؟

به  عشق  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
خود یعنی خودتان را بدون هیچ قید و 
شرطی قبول کنید، خودتان را ببخشید 
قائل  احترام  هستید،  که  کسی  برای  و 

شوید.
خود مراقبتی یا مراقبت از خود یعنی 
وقــف توجــه و تالشــمان بــرای ارتقــاء 
و حفــظ شــادی و رفاه خــود. وقتی خودتان را دوســت 
داریــد و از آن مراقبــت می کنیــد، تصمیمات اســتراتژیک 
می گیریــد که کیفیت زندگی شــما را بهبود می بخشــد و 
از آن محافظــت می کند و بار هــای غیر ضروری را کاهش 

می دهد.
مــا باید بدانیم که انســان هســتیم و البته عیوبی نیز 
داریم و کمال مطلق از آن خداست. ما بیش از هر زمان 
دیگــری عبارات "عشــق به خــود" و "مراقبــت از خود" را 
می شنویم. این مفاهیم ممکن است برای برخی بدیهی 
باشــد، اما بسیاری هســتند که به دنبال این هستند که 
دقیقــا بدانند عشــق به خــود و مراقبــت از خود چگونه 

است.
عشق به خود و مراقبت از خود فراتر از برخی کار های 
روزمــره، لحظــات آرام قبــل از ورود بــه خانه پــس از یک 
روز طوالنــی، یــا یک فنجان چــای آرامش بخــش قبل از 
خواب اســت. این ها همه نمونه های شــگفت انگیزی از 
عشــق به خود و پرورش هســتند، اما جوهر واقعی این 

مفاهیم نیستند.

 عشق به خود و مراقبت از خود چیست؟
1. عمــدًا و فعاالنــه بــه خــود لطف و از خــود حمایت 
کنید، حمایت، به خود تســلی و توجه داده، صبر کرده و 

از خود قدردانی کنید.
2. بــرای بهبــود و محافظــت از خــود تــالش اهتمام 

ویژه ای داشته باشید.
اکنون که تعریف روشــنی از عشــق به خود و مراقبت 
از خــود داریــم، اجــازه دهیــد چنــد راه عملــی بــرای بــه 

کارگیری آن ها را مرور کنیم:
1. تصمیمــات خــوب بگیریــد: البته زندگــی به خودی 
تصمیــم  مراقــب  بایــد  بنابرایــن  اســت،  ســخت  خــود 
گیری هایــی بود کــه به نوبه خود بر کیفیت زندگی شــما 
تأثیــر می گذارد. برخی از تصمیم ها می توانند پیامد های 
کیفیــت زندگی ماننــد وضعیــت مالی، ســالمت روانی و 
جســمی و کیفیــت روابــط را کاهــش دهنــد و در مقابل 
بهبــود  را  آن هــا  می تواننــد  دیگــر  تصمیم هــای  برخــی 

بخشند.
وقتی خود را دوســت دارید و از آن مراقبت می کنید، 
زندگــی  کــه کیفیــت  اســتراتژیک می گیریــد  تصمیمــات 
شــما را بهبــود می بخشــد و از آن محافظــت می کنــد و 
بار های غیرضروری و اســترس را کاهش می دهد. اتخاذ 
تصمیمــات بدی کــه باعث اســترس، خســتگی و تالش 

می شود، باعث خود بیزاری و خود ویرانگر است.
2. تعییــن مرز هــای بزرگ: مرز هــا قوانینی هســتند 
کــه از شــما در برابر هــر چیزی که ممکن اســت کیفیت 
زندگی خارج از دایره شــما را کاهش دهد )چه عمدی 
یــا ناخواســته( محافظــت می کنــد. مرز ها بــه دیگران 
اطالع می دهند که چه چیزی برای شــما مناسب است 
و چــه چیــزی مناســب نیســت. به بیــان ســاده، مرز ها 
شــرایطی هســتند کــه باعــث می شــوند در تعامــل با 
شــما احســاس راحتی کنیم، اگر این شــرایط شکســته 
شــود، رابطه ما ســطحی یــا قطع می شــود. وقتی در 
ایجــاد و اجــرای مرز هــا شکســت می خوریم، بــه خود 
اجــازه می دهیــم بــا تجربیــات بــدی در زندگــی خــود 

شویم. مواجه 
اغلب منجر به احســاس ناامیدی و رنجش می شــود 
کــه بر روانشناســی، زندگــی اجتماعــی و ظاهر شــما در 
جامعــه تأثیــر منفــی می گــذارد. تعیین حد و مــرز راهی 
برای دوســت داشــتن و پرورش خود با گفتن به دیگران 
"من به شــما اهمیت می دهــم، اما از خودم نیز مراقبت 

می کنم" است.
3. بــا خــود مهربان باشــید: بســیاری از مــا صدا های 
درونی خشن، انتقادی و زود قضاوت را از مکان یا فردی 
که زندگی ما با آن ها تالقی کرده اســت به ارث برده ایم. 
هرچه بیشتر در معرض انتقاد و منفی بودن قرار بگیرید 
یا بیشــتر از انتقاد دیگــران قدردانی کنید، تأثیرات منفی 

ماندگارتری خواهید داشت.
گاهــی اوقــات ایــن تصــور آنقــدر قــوی اســت که 
شــما انتقــاد بیش از حد از خــود را به عنوان صدای 
درونی خود می پذیرید و آســیب انتقــاد تند حتی اگر 
جلــوی انتقــاد دیگــران گرفتــه شــود ادامــه خواهد 

داشت.
اگــر تمایل بــه انتقاد و ســخت گیری نســبت به خود 
داریــد و بــه خود اجــازه اشــتباه نمی دهید، اگر اشــتباه 
می کنیــد، خــود را ســرزنش می کنیــد، دســت برداریــد! 
ایــن یک خــودآزاری همیشــگی اســت. درعــوض، وقتی 
اشــتباهی مرتکــب می شــوید، روایــت چیز هایــی را کــه 
دربــاره خودتــان و اشــتباهتان بــه خودتــان می گوییــد 

تغییر دهید.
باید بفهمی که انســان هستی و البته مردم هم عیب 
دارنــد و کمال برای خداســت. اشــتباه کــردن از ارزش و 
شایســتگی شــما نمی کاهد. به ســادگی از شــما انسان 
می ســازد. به خودتــان اجازه دهید در حالی که اشــتباه 

می کنید انسان باشید.
بــه خودتــان مهلــت  را بپذیریــد،  اشــتباهات خــود 
بدهید، مســئولیت پذیر باشــید، یاد بگیرید و متعهد به 
تغییــر آنچه در آینده ممکن اســت منجر به اشــتباهات 
مشابه شود، باشید. این خود دوستی و پرورش نفس 

است.

نگـــاه

خانواده ها تمایلی به فرزندآوری ندارند
سپهرغرب، گروه جوانی:   رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: ازدواج ها صورت می گیرد، اما خانواده ها تمایلی به فرزندآوری ندارند و این عامل باعث کاهش باروری شده است.

محمودی می گوید: افراد سنین 18 و 23 تا 35 سال تا سال 2030 نهایت تا سال 2035 فرصت ازدواج و فرزندآوری دارند.
وی گفت: 8 سال بیشتر فرصت نداریم، اگر این قانون )قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( اجرایی شود، به احتمال زیاد می تواند کمک کند.

او می گوید: ستاد ملی هر 6 ماه یک بار باید به شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی گزارش فرزندآوری دهد. 
این مسئول گفت: در وزارت علوم هم فعالیت های مطلوبی صورت گرفته و مطابق 26 قانون جمعیت، مرخصی های زایمان برای بانوان دانشجو و استادان باردار و آموزش های مجازی ابالغ شده و خوابگاه های متاهلی هم افزایش می یابند.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
که  است  کسی  سرکش  فرد 
عمدا و دائما از اطاعت از یک 
مقام باالتر، خودداری می کند 
یا  و  می کند  مخالفت  آن  با  یا 

آنرا حتی به مبارزه می طلبد.
حــس  وقت هــا  گاهــی 
نمی شناســیم؛  را  نوجوان مــان  می کنیــم 
کودکــی  دوران  ماننــد  دیگــر  کــه  نوجوانانــی 
مــا  یک وقت هایــی  و  نیســتند  حرف گوش کــن 
را نگــران می کننــد. مشــکل برخــورد بــا فرزنــد 
نوجوان و سرکشــی در دوران بلوغ، مســأله ای 
اســت که بســیاری از خانواده هایی کــه فرزندی 
در ســن نوجوانی دارنــد با آن روبه رو هســتند. 
نوجوانانی غیرقابل کنتــرل که به معضل اصلی 
خانــواده تبدیــل می شــوند، اما این کــه به چه 
نوجوانی ســرکش می گویند و در برخورد با این 
گــروه از بچه هــا چه بایــد کرد موضوعی اســت 
کــه نیــاز بــه مطالعــه دارد. کارشناســان حوزه 

کودک ونوجــوان بــر ایــن باورند کــه خانواده 
نقش موثری در شکل گیری این سرکشی و 

نحوه کنترل آن دارند.
علــم  تعریف هــای  براســاس 

روان شناســی، فرد ســرکش کســی 
است که عمدا و دائما از اطاعت 

از یــک مقام باالتــر خودداری 
یا بــا آن مخالفت می کند 

بــه  حتــی  آن را  یــا 
می طلبد.  مبارزه 

در  سرکشــی 

کودکان بیشــتر در نوجوانی بروز می کند همان 
زمانی که نوجوان با تحوالت جسمی و عاطفی 
روبــه رو می شــود. حرکــت از ســمت کودکی به 
ســمت نوجوانی با تغییرات زیادی همراه است 
کــه در این مرحلــه خانواده تــالش می کند این 
رونــد را کند کــرده و نوجــوان می خواهد به آن 

سرعت ببخشد.

شکل گیری  در  خانواده  مهم  نقش   
سرکشی

مهرنــوش شــجاعی، روان شــناس بالینــی و 
اســتاد دانشــگاه در این خصوص معتقد است 
همــه چیــز از درون خانــواده شــکل می گیرد و 
تمامــی رفتار هــای فرزنــد در دوران نوجوانــی 
بــه نــوع تربیــت او و نحــوه برخورد پــدر و مادر 
در دوران کودکــی بــا او بر می گــردد. او بــر ایــن 
باور اســت کــه نوجوان ســرکش تالش 
دســتوراتی  و  حرف هــا  بــا  می کنــد 
که پــدر و مادر می دهنــد مخالفت 
کنــد، اما این به آن معنا نیســت که 
اگــر او بــا چند مــورد مخالفــت کند 
نوجــوان  بنامیــم.  ســرکش  را  او 
جامعــه  از  عضــو  یــک  به عنــوان 
کوچک خانــواده حــق اظهارنظر و 
مخالفــت بــا برخــی مــوارد را دارد، 
امــا وقتــی ایــن مخالفت هــا آن قــدر 
زیاد شد که خانواده عنان کنترل خود 
را از دســت دادنــد، می توانیــم بگوییــم 
این نوجوان سرکشــی می کنــد. او تاکید 
بلــوغ  دوران  در  نوجــوان  کــه  می کنــد 
به شــدت حساس می شــود و ما به عنوان 
پدر و مادر می توانیم مســیر های مختلف را 
پیش روی او قرار دهیم تا او کمتر تحت فشــار 
باشــد یا بیــش از حــد بی بندوبار یا بــه تعبیری 
گســتاخ نباشــد. هرچنــد کــه عکــس آن ماجرا 
نیــز در برخــی نوجوانــان دیــده 
می شــود. بــه ایــن معنا 
کــه برخــی نوجوانــان 
ممکــن اســت بیش از 
حــد خجالتــی و منزوی 
در  حضــور  از  و  باشــند 
ایــن هــم  جمــع خجالــت بکشــند و 
معضلــی اســت کــه بــاز بــه مدیریت خانــواده 
برمی گردد. درواقع حفظ تعادل در رفتار کودک 
هنــری اســت که پدر و مــادر بایــد آن را در رفتار 

خود با فرزند به او بیاموزند.

در  دهید  اطمینان  خود  نوجوان  به   
کنارش هستید

به اعتقاد شــجاعی، بهتراســت کــه والدین 
انتظــار خــود از کــودک را ثابت نگه دارنــد، زیرا 
همیــن تغییــر انتظــارات می تواند نوجــوان را 
دچار ســردرگمی کند. کمــی او را به حال خود 
رها کنند از رفت وآمد و خلوت او مطلع باشند، 
اما جزئیات را به خود او بسپارند. به گفته وی، 
والدین باید توجه کنند که شــخصیت در حال 
شــکل گیری نوجــوان را مقابــل دیگــران خــرد 

نکننــد. ایــن دوران ســرانجام به پایــان خواهد 
رســید و الزم اســت والدین به نوجوان یادآوری 
کننــد که در این ایام در کنار او هســتند. والدین 
بایــد حــس اعتمــاد و محرم اســرار بــودن را در 
کودک ایجاد کنند، به حرف های او گوش دهند 
و اگر نوجوان شــان دچار مشــکلی شــد فضای 
بخشش را برای او فراهم کنند. نوجوان باید به 
این مرحله برســد که به راحتی توســط خانواده 
پذیرش شود و به این نتیجه برسد که خانواده 
درصدد برطرف کردن مشــکالت او هستند. این 
روان شناس معتقد است که نوجوانان دوست 
دارند والدین مسئول داشته باشند و خانواده 
مطلــوب خانواده ای اســت که امنیــت عاطفی، 
احســاس ارزشــمندی، احســاس تعلق و مورد 
عشــق و عالقه بودن اعضای خانواده را تامین 
کند. این روان شــناس بر این باور است که نباید 
به هر بهانه ای برچســب سرکشــی را به نوجوان 
زد، امــا اگر فرزند سرکشــی هم داریــد باید با او 

مدارا کنید تا این مرحله سپری شود.

 چطور با کودک سرکش باید رفتار کرد؟
شجاعی به این موضوع باور دارد مهم ترین 
کار این اســت که پــدر و مادر طــوری رفتار کنند 
کــه فرزنــد به این مرحله نرســد. یعنــی با اولین 
مخالفت هــای او موضع نگیرد و اجازه دهند که 

او هــم نظــر خــودش را مطرح کنــد. باید تالش 
کننــد کــه فضــا را به ســمت گفتگو پیــش ببرند 
تا او نســبت به موضوع قانع شــود. این اســتاد 
دانشگاه به بچه های خودمحور هم اشاره می کند 
و می گوید: این بچه ها را هم خود ما می ســازیم. 
وقتی به همه خواســته های کــودک جامه عمل 
می پوشــانیم و فکر می کنیم تمام خواســته های 
کــودک مــا باید اجــرا شــود همان جاســت که ما 

کودکی بی پروا و خودخواه بار می آوریم.
در واقــع ما در برابر خواســته های او و نقش 
خودمــان به عنــوان پــدر و مادر تعادلــی ایجاد 
نکرده ایــم و ایــن رفتار ما رفتارهــای غیرمنطقی 
کــودک را شــکل می دهــد.« او تأکیــد می کنــد: 
»اصــوال خانواده هــا در برابــر نوجوانــان خــود 
یــا  می کننــد.  اســتفاده  تربیتــی  روش  ســه  از 
بیــش از انــدازه کنترل محــور هســتند یــا بیش 
از انــداره کنتــرل را از مدار خــارج کرده اند مانند 
خانواده هایی که هر دســتور و خواســته کودک 
خــود را اجابت می کنند یا این که در مدار تعادل 
حرکــت می کنند. در مورد گــروه اول و دوم باید 
گفــت هــر دو دســته دچار بحــران می شــوند و 
نمی تواننــد شــرایط را در کنتــرل خــود بگیرنــد. 
به همین دلیــل درگیــری و تنــش نیز به واســطه 
حضــور ایــن فرزنــد در ایــن خانواده هــا بیشــتر 

می شود.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
می آید  دلمان  چطور  واقعًا 
با  را  ازدواج  زیبای  سنت 
حواشی تیره و تاریک از چشم ها 
از پرداختن  را  بیندازیم و دل ها 
آن چرکین کنیم؟! عروس و  به 
داماد به جای خود، خدا به داد 
حال پدر و مادرها برسد که بدون شک دست روی 

دلشان بگذارید حسابی خون است.

غ تا جان آدمیزاد!  یک لیست از شیر مر
در خیابان می چرخید و به مغازه ها یکی پس از 
دیگری ســر می زد. دســتش پــر از خــرده ریز بود. 
امــا چاره ای نداشــت. زمان کم بــود و باید هرچه 
زودتر لیســت خریدی را که به او سپرده شده بود 
تکمیل می کرد. بی انصاف، یک سوزن را هم از قلم 
غ تا جان آدمیزاد را نوشته  نینداخته بود! از شیر مر
بود. هرچه فکرش را بکنید داخل لیست بلندباالی 
او بود. تازه از دانه درشت ها مثل سرویس چوب، 
یخچال، گاز و ماشــین لباس شویی و ظرفشویی 
مارک و ِبَرند که بگذریم، راســت وریس کردن دانه 

ریزها امان آدم را می برد.

 بیایید طرحی نو براندازید!
چــرا عــروس خانم هــا و آقــا دامادهــا از یــک 
چارچــوب مشــخص پیــروی می کننــد و به رســم 
چشــم  و هم چشــمی و یــا شــاید راه رفتــن روی 
خــط عــرف، روزبــه روز کار را ســخت تر می کننــد و 
دمــار از روزگار خودشــان و بیشــتر از خــود، پــدر 
فکــر  تابه حــال  درمی آورنــد؟!  مادرهایشــان  و 
کرده ایــد عزمتــان را جــزم کنیــد و چارچوب هــای 
غلــط و تابوهای نادرســت را بشــکنید؟ چشــم و 
هم چشمی ها را درنوردید و برای برپایی ازدواجی 
آســان طرحــی نو بــر اندازیــد؟ رهبرمــان در دیدار 
نوعروسان و نودامادان، دلسوزانه از این طرح نو 
می گوید. از همتی بلند که برداشتن گام هایش بر 
عهده دختران و پســرانی است که قرار است قدم 

در مسیر عاشقی بگذارند.

 بگویید ما نمی خواهیم! پدر و مادرها را 
زیر فشار قرار ندهید!

»متأسفانه این پرداختن به تشریفات ازدواج و 
مهریه های گران و جهیزیه های سنگین و مجالس 
آن چنانــی خیلــی اخالق هــا را فاســد کرده اســت. 
کــه عــروس و دامــاد  شــما دخترهــا و پســرها 
می شوید، پیش قدم شوید. بگویید ما این جوری 
نمی خواهیم. به این زیــادی نمی خواهیم. وقتی 
جامعــه مشــکل دارد، وقتــی در جامعــه فقیــر 
هســت، باید انســان مالحظه کند. ما به دخترها 
و پســرها ســفارش می کنیــم اصــرار نکنیــد! زیاد 

نخواهیــد! پدر و مادرهــا را زیر فشــار قرار ندهید 
تــا در رودربایســتی بماننــد. ایــن چیزهــا را بریزید 
دور. اصل، یک حادثه انســانی است. آن چیست؟ 
زناشویی، انســانی ترین کارهای دنیاســت. این را 
مــادی و پولی نکنید. آلوده اش نکنید. اگر دختر و 
پســر اهل قناعت و ساده زیستی باشند بزرگ ترها 

هم مجبور می شوند از آن ها تبعیت کنند.«

جمع  بساطها  و  بند  این  و  برون  جهاز   
شود،کلی کارمان پیش می رود

بــود.  گرفتــه  را  وجــودش  تمــام  دل شــوره 
همه چیــز آمــاده بــود. ســه چهــار بــار هــم همه 
وسایل را تا دانه  آخر دیده بود و تمام خرده ریزها 
را وارســی کــرده بود. در کمــد را که بــاز می کردی 
بــوی نویی کفــش  و کیف های چرم و مشــامت را 
می نواخــت. از رنگ و لعابشــان هم که نگویم! در 
کنــار لباس های مــدل به مدل که از زیــر کاور برق 
می زدنــد. اتــاق خوابی دلربــا و رؤیایــی یک طرف، 
مبلمــان ســلطنتی و ویترین با کریســتال های به 
قول دور و بری ها اصل چک در ویترین سر به فلک 
کشــیده  شیشــه ای هم یک طرف. آشــپزخانه هم 
کــه نگــو و نپرس! از ریز و درشــت بــا تم صورتی 
دلبرانــه تــا حمــام و ســرویس های بهداشــتی، 
همه و همه روبه راه بودند. نمی دانم غصه چه 
چیز را داشــت! شــاید هم باید به او حق داد. هر 
چه باشد قرار اســت مادرشوهر، خواهرشوهر، 
عمــه، خالــه و کلی خانم هــای وابســته به آقای 
همســر بیایند و سرهایشــان را به نشــانه تأیید 
و تمجیــد تــکان بدهند و به نتیجــه زحمات پدر 
و مادر عروس خانــم امتیاز بدهند! این که حال 
دختر اســت، خدا به داد حال پدر و مادر برســد 
کــه بــدون شــک دســت روی دلشــان بگذاریــد 

حسابی خون است.

صیغه ای  چه  دیگر  غیرضروری  اقالم   
است؟!

بیایید سری به اقالم غیرضروری بزنیم. اجناسی 
که شاید پدر و مادر عروس خانم با بیست یا سی 
و چنــد ســال ســابقه زندگی مشــترک هــم هنوز 
نتوانســته اند جــای خالــی اش را در زندگی شــان 
پر کنند. مثًال ماشــین ظرف شــویی، آن هم از نوع 
12»نفره اش. هر چه باشــد عروس خانم پوست 
دســت هایش لطیف اســت و نباید برای شســتن 
چهــار تکه ظرف هم که شــده خــدای ناکرده خط 
و خــش بــردارد! هرچــه باشــد جــزء آپشــن ها و 
معیارهــای دوشــیزه خانــم بــرای انتخاب شــدن 

دست نزدن به سیاه و سفید بوده است!
حاال از شوخی که بگذریم، انصافا شما بگویید! 
خدا را خوش می آیــد دو نفر آدم جوان هم کتری 
و قــوری هم ســماور! هم اتوی کوچــک هم اتوی 

پــرس! ماشــین ظرف شــویی 12 نفــره آن هم اول 
زندگی! و کلی از این جور اجناس که هنوز علت قرار 
گرفتنشان در لیســت اقالم جهیزیه برای خیلی ها 
ناشناخته است. خالصه قرار است یک نمایشگاه 
الکچــری از اجنــاس لوکــس برپا شــود تــا عروس 
خانــم و آقا داماد از فردای عروســی دغدغه هیچ 

کم و کسری را نداشته باشند!

رفت.  زندگی  سبک  تغییر  سراغ  به  باید   
فرزندان نباید پرتوقع باشند!

 عبــاس زارعــی  کــه طلبــه ســطح ســوم حوزه 
علمیه،معــاون پرورشــی دبیرســتان عالمه حلی 
و  اعتقادی،اجتماعــی  شــبهات  پاســخگوی  و 
سیاســی است، تغییر سبک زندگی و نگرش افراد 
را عاملــی مؤثر بــرای گام برداشــتن در جهت رفع 
ایــن معضــل معرفــی می کنــد و می گویــد: » در 
بحــث آسیب شناســی این مشــکل، یک مســئله 
مهم این است که چطور باید از شکل گیری چنین 
تفکر و نگرشــی جلوگیری کــرد و فرزندان را طوری 
تربیت کرد که پرتوقع نباشــند؟« وی با اشــاره به 
تجمل گرایی و توجه به مادیات به عنوان معضلی 
مهم، نقــش خانواده ها را در ایجــاد این امر مؤثر 
می دانــد و می گوید: » وقتی خانواده ها مشــکل 
داشــته باشــند، طبعا فرزندان نیز به این ســمت 
می روند، چراکه بعضی خانواده ها دیدگاهشــان 
این است و در سبک زندگی شان توجه به مادیات 
به وضوح به چشم می خورد. ما باید سبک زندگی 
را تغییــر دهیم. باید پــدر و مادرها آمــوزش داده 
شــوند و باورهــا و ارزش هایشــان از ریشــه تغییر 

کند.«

و  سعادت  تضمین  مال،  فزونی   
خوشبختی نیست

زارعی همچنین به نقــش عقل در این مقوله 
اشــاره می کند و می گویــد: » یک بحث دیگر عقل 
معاش است. یعنی کسی که به سنی می رسد که 
به او رشید می گویند، یعنی می تواند زندگی اش 
را اداره کنــد، باید عاقل باشــد و بفهمد که چنین 
تفکــری بــه خــودش آســیب می زنــد.« او تاکیــد 
می کنــد: » این مســئله کاری به دین نــدارد! حتی 
اگر کســی بی دین هم باشــد، عقل حکم می کند 
که متوجه آسیب رساندن به خودش باشد.« وی 
با طرح این نکته که فزونی مال تضمین سعادت 
و خوش بختی نیســت می گوید: » اگــر نگاهی به 
زندگی گذشتگان و قدیمی ترها بیندازیم می بینیم 
بــا این که حداقل ها را داشــتند و امکانات فراوان 
امــروز در اختیارشــان نبــود، اما در زندگی شــاد و 
خوش بخــت بودند. پــس باید بپذیریــم که مال، 
سعادت و خوش بختی انسان را تضمین نخواهد 

کرد.«

و  آسیب  مادیات  به  توجه  دینی  نگاه  با 
ظلم است

وی همچنیــن با نگاه از منظر دین به موضوع 
تجمــل گرایی گفت:» اگــر از زاویه دین هم به این 
موضوع نگاه کنیم آســیب و ظلم به دیگران را در 
پی دارد. چرا که با این کار توقع مردم باال می رود. 
همگی شــنیده ایم هر آن چــه دیده بیند، دل کند 
یاد! پس نوجوانی که تازه به ســن رشــد و ازدواج 
می رســد و هنوز بنیه  فکری او کامل نشده است، 
بــا دیدن چنین مواردی، توقع چنین زندگی هایی 
را خواهد داشــت و ازآن جایی که انســان ها فردی 
زندگــی نمی کننــد و به صــورت جمعــی و در کنار 
هــم هســتند و با هــم رفت وآمــد دارنــد، ممکن 
است شخص، به اطرافیانش نگاه کند و با دیدن 
زندگی آن ها از داشتن زندگی ساده عارش بیاید، 
در نتیجــه بــه همســرش بــرای تهیه یــک جهیزیه 

پرزرق وبرق فشار بیاورد.«
زارعی باال رفتن ســن ازدواج و به تأخیر افتادن 
شروع زندگی مشترک برای دخترها و پسرها را هم 
ظلمی از جانب خودشــان و یا خانواده هایشــان 
دانســت و گفت: » پرداختن به مادیات و تجمالت 
ســبب تأخیر ازدواج می شــود و چنیــن امری هم 
از مصادیق ظلم و آســیب محســوب می شود.« 
همچنین در مواردی در صحبت های رهبر معظم 
انقالب خواندیم که به دخترها و پسرها سفارش 
می کنند: »پدرها و مادرها را زیر فشار قرار ندهید 
تا در رودربایســتی بمانند.« زارعی این عسروحرج 
بــرای والدیــن را هــم از مصادیــق ظلــم معرفــی 
می کند. ظلمی که قطعا و بدون شــک می تواند 

یک زندگی با ظاهر زیبا را فراهم کند، اما در باطن، 
برکتی را در پی نخواهد داشت.

 رفاه تدّین را کم می کند!
در پایان، این کارشناس و استاد حوزه، با اشاره 
بــه آیه 6 و 7 ســوره مبارکــه علق می گویــد: » ِإّنَ 
ْنَســاَن َلَیْطَغی َأْن َرآُه اْسَتْغَنی خداوند در قرآن  ِ ْ

ال
می فرماید انســان اگر احساس کند بی نیاز است 
طغیان می کنــد.« او در توضیح این آیه و با تأکید 
بر پرهیــز از پرداختن بــه مادیــات و زرق وبرق های 
ظاهــری در زندگی تأکید می کند: » حتی اگر فردی 
تقوا داشــته باشــد، اما تقوای بــدون معرفت، با 
آمدن تجمالت تمایلش به لذات بیشتر می شود و 
در نتیجه این رفاه می تواند تدّین افراد را کم کند.

  سنتی زیبا با حواشی نازیبا!
واقعا چطور دلمان می آید این سنت زیبا را با 
حواشــی تیره و تاریک از چشم بیندازیم و دل ها را 
از پرداختــن به آن چرکین کنیم؟! قرار اســت دو تا 
جوان دستشــان را در دســت همدیگر بگذارند و 
بر طبق دستور خداوند مهربان و رزاق و همچنین 
بــر اســاس احادیــث و روایــات، برای کامــل کردن 
دینشــان پا پیــش بگذارنــد. اما سال به ســال که 
می گذرد با موانع بزرگ و بزرگ تر و چاله چوله های 
می کشــانند  به جایــی  را  کار  عمیق تــر  و  عمیــق 
کــه جوانــان و چه بســا خانواده هایشــان از فکــر 
بــه ازدواج هــم فــرار کننــد و عواقبــش دامن گیر 

خانواده ها و چه بسا جامعه شود.

خودمراقبتی

مطلع عشق

یبـــــا  یبــــا با حواشـــــی ناز ازدواج ســـنتی ز
پدر و مادرها را تحت فشار قرار ندهید!

سرکشی در نوجوان نتیجه رفتار والدین است

مهرنوش شجاعی

در واقع ما در برابر خواسته های 
او و نقش خودمان به عنوان پدر 
و مادر تعادلی ایجاد نکرده ایم و 
این رفتار ما رفتارهای غیرمنطقی 
کودک را شکل می دهد.« او تأکید 
می کند: »اصوال خانواده ها در برابر 
وش تربیتی  نوجوانان خود از سه ر
استفاده می کنند.
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جنگ نوجوان برای کسب 
استقالل و ترس والدین از 

رفیق ناباب!

یک  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
از  والدین  ترس  به  اشاره  با  روانشناس 
رفقای  دام  در  و  نوجوان  شدن  مستقل 
دوره  در  والدین  گفت:  افتادن،  ناباب 
نوجوانی فرزند دچار ترس هایی از جمله 
پیدا  باب  نا  رفقای  من  بچه  »نکنه  آنکه 
کنه« می شوند؛ درحالی این ترس ها توام 
با خطاهای ذهنی است که باعث می شود نوجوان برای 

استقالل خود بجنگد.
گوهریســنا انزانــی با بیــان اینکه کودکی کــه تا دیروز 
در دســترس والدیــن بــود اکنــون تبدیــل بــه نوجوانی 
شــده کــه ممکن اســت بــرای بــه دســت آوردن حقوق 
خــود با والدیــن بجنگد و نیاز به اســتقالل خود را فریاد 
بزنــد، اظهــار کــرد: والدین به اشــتباه یاد گرفتــه  اند که 
کــودک را مدیریــت و کنتــرل کننــد و دائما بــه او بگویند 
چــه کاری انجام دهد، چــه کاری انجام ندهد، کجا برود، 
کجــا نــرود، با چه کســی حــرف بزند و با چه کســی حرف 
نزنــد. از همین رو اســت کــه در دوران نوجوانی ناگهان 
بــا فــردی مواجــه می شــوند کــه در تــالش اســت برای 

بجنگد. خود  استقالل 

 نکنه بچه من رفیق نا باب پیدا کنه؟
وی در ادامــه بــه ترس والدین نســبت بــه رفتارهای 
نوجوان نیز اشــاره و توضیــح داد: والدین در این دوره 
ســنی فرزنــد دچار ترس هایــی می شــوند. از جمله آنکه 
»نکنــه بچــه من رفقای نــا باب پیدا کنــه؟« این ترس ها 
تــوام با خطاهای ذهنی اســت و منجر به این می شــود 
کــه مثــال والدیــن تصــور کننــد فرزنــد مــا حتمــا باید در 
تمــام میهمانی هــا همــراه ما باشــد چراکه امــکان دارد 
در نبــود والدیــن و از طریق دوســتان نابــاب به مصرف 
مواد مخدر روی آورد و یا به ســمت شبکه هایی کشیده 
شــود که مناسب سن او نیســت. درواقع در این مرحله 
ســنی هــم نوجــوان دچــار تــرس، اضطــراب، خشــم و 
افســردگی می شــود و هــم والدیــن ایــن احساســات را 
تجربــه می کننــد. از ایــن رو بــا توجــه بــه تفاوت نســلی 
میــان والدین و نوجوان نیاز به دریافت اطالعات درباره 
دوران نوجوانــی نســل جدیــد و کســب آگاهــی بیشــتر 

وجود دارد.
ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه لــزوم کمــک کــردن 
والدین به نوجوانان برای شــناخت شــخصیت، خطاب 
بــه والدیــن توصیــه کرد: والدیــن باید آگاه باشــند و از 
مقایســه نوجــوان بــا دیگــر نوجوانــان بپرهیزنــد و در 
عیــن حال بــه نوجــوان کمک کننــد تا دوســتان خوبی 
پیــدا کند امــا تفکر نقادانه را نیز بــه نوجوان یاد دهند 
تــا در برابــر اطالعــات مختلف بتواند راه درســت را پیدا 

. کند
انزانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه الزم اســت والدین 
بداننــد در ایــن دوره ســنی نوجوانان دچار ســردرگمی 
هویتــی هســتند، افــزود: والدیــن به جــای اینکــه دائم 
نگران نوجوان باشــند باید اطالعاتشــان را درباره دوره 
ســنی نوجوانــی افزایش دهنــد، در این زمینــه مطالعه 
روانشناســی  متخصصــان  از  نیــاز  صــورت  در  و  کننــد 
حــوزه نوجــوان کمــک بگیرنــد تــا بداننــد در برابــر ایــن 
رفتارها و احساســات نوجوان باید چه واکنشــی داشته 
باشــند؟. در چنیــن شــرایطی معمــوال والدین بــه دلیل 
رفتــار نوجــوان از مــورد قضــاوت دیگــران قــرار گرفتــن 

می ترسند.
 الزم است والدین روی این ترس هایشان کار کنند. پدر 
و مــادر حتی باید بداننــد چطور با دیگر اعضــای خانواده 

صحبت کنند تا آنها هم شرایط نوجوان را درک کنند.

تحلیل

جوانی لزوم ساخت پایگاه های امن در جامعه
سپهرغرب، گروه جوانی:  این روان شناس افزود: باید از طریق افزایش تاب آوری به جوانان کمک شود؛ چراکه تاب آوری توان انعطاف پذیری جوان و قدرت حل مسئله او را افزایش می دهد و جوان می تواند خود را از شرایط، گرفتاری ها و چالش ها رها کند و این موضوع با کمک متخصصان صورت 
می گیرد. سعید رحیمی با بیان اینکه جوان باید با پدیده های اطراف خود خوش بینانه برخورد کند، اضافه کرد: جوانانی که گاهی به علت بی عدالتی ها با بی ثباتی مواجه می شوند، نیاز به امید، شادی و شادکامی دارند؛ امید انرژی ماندگاری است که آن ها را در رسیدن به هدف یاری می کند. در صورت 

داشتن برخورد بدبینانه با پدیده ها، ساختارهای بی اعتمادی اجتماعی تشدید می شود.
وی خاطرنشان کرد: ساخت پایگاه های امن در جامعه توسط خود فرد، والدین، الگوهای تربیتی، مؤسسات تربیتی و سایر افراد می تواند در هویت بخشی، استحکام اندیشه و استقالل طلبی جوان کمک کننده باشد. همچنین جوانی که در خانواده ای پویا حضور دارد، می تواند الگویی مهم برای 

کمک، مشورت در مسائل مختلف زندگی، پشتیبانی و هم فکری با والدین باشد و در قالب مثبتی ایفای نقش کند.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  مشاوره  دکترای  یک 
شرایط  در  کودکان  وقتی 
بهترین  می گیرند،  قرار  بحران 
این  دهیم  انجام  باید  که  کار 
است که با کودکان نجنگیم و 

آن ها را درک کنیم.
خلقــی با تأکیــد بر اینکــه به طورکلــی دوران 
و  ســخت  دوران  شــخص  هــر  بــرای  بحــران 
غم انگیــزی اســت، اظهــار کــرد: کــودکان زمانی 
کــه نمی توانند با مســئله ای ارتبــاط برقرار کنند 
وارد بحــران می شــوند. همــه افــراد خواســته 
یا ناخواســته مرحله بحــران را تجربــه می کنند، 
به خصــوص اینکه ایــران، ســرزمینی بحران خیز 

است.
وی با اســتناد بــه تعریف یونیســف، هر فرد 
زیــر 18 ســال تمــام را کــودک دانســت و افزود: 
در مواقع بحران های اجتماعی در ســطح شــهر 
یا کشــور، شــاید والدین بتوانند در محیط خانه 

در مــورد مســائل نگران کننــده صحبــت نکنند، 
اما باید بدانند که کودکان شــنونده های بسیار 
خوبــی هســتند و ممکــن اســت در مدرســه یا 
از طریــق دوســتان، اطالعاتــی را تحریف شــده 
دریافــت کنند و این بســیار نگران کننده خواهد 

بود.
ایــن متخصص کــودک و خانواده در پاســخ 
به این ســؤال که کــودکان چگونــه وارد بحران 
می شــوند؟ گفت: هرگونه تغییــر ناگهانی که در 
اثر رخ دادن حوادث غیرمنتظره در سطح فردی 
و خانواده ایجاد شــود و شرایط عادی زندگی را 
مختــل کنــد، کــودکان را بــرای ورود بــه مرحله 

بحران آماده می سازد.
داد:  توضیــح  بحران زدگــی،  تعریــف  در  وی 
گاهــی افــراد در حالتی قــرار می گیرنــد که راهی 
برای حل آن ندارند و به تناسب شرایط آن اتفاق 
احســاس ناتوانــی دارنــد و فکر می کنند کســی 
نیســت به آن ها کمــک کند. البتــه این وضعیت 
بســتگی به حــال کــودک هــم دارد، گاهی حتی 

ممکن اســت جا گذاشــتن یک دفتر در مدرسه 
به یک بحران تبدیل شود.

بــرای  مناســب  راه حل هــای  دربــاره  خلقــی 
عبــور از ایــن مرحلــه، تصریــح کــرد: بــرای گذر 
کــودکان از مرحلــه بحــران راه حل هایی وجود 
دارد و می توان خالقانه به کودکان کمک کرد. 
کــودکان زمانــی کــه می تواننــد یک مشــکل را 
حــل کنند، اعتمادبه نفسشــان باال می رود، اما 
گاهی کــودکان افراد نزدیک را در حل مســائل 
ناتوان می بینند و اعتمادشان نسبت به آن ها 
از بیــن می رود و این نا اعتمادی را در ســطوح 
مختلــف بــروز می دهــد. گاهــی ممکــن اســت 
والدین با رفتارشــان برابر کودکان بی اعتمادی 
ایجــاد کرده باشــند که الزم اســت مهارت های 
خودشــان را در مواجــه بــا کــودکان افزایــش 

دهند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه اگــر بــرای فرزندانتان 
کاری انجــام می دهید حق کودک اســت و نباید 
از آن ها انتظار داشــته باشــید، خاطرنشان کرد: 
کودکان ســاخته نشدند که برای ما کاری انجام 
دهد، والدین آن ها را به دنیا آوردند تا حقشــان 
را نســبت به کــودک ادا کننــد و باید بــه حقوق 
کودکان رسیدگی شود. کودکان باید به درستی 
تربیــت شــوند، چراکه حــق و نیاز آن هــا زندگی 
در اجتمــاع اســت، بنابرایــن کــودکان همیشــه 
در خانــه نیســتند و باید با فضای جامعه آشــنا 

شوند.
ایــن دکتــرای مشــاوره بــا اشــاره بــه اینکــه 
افــراد مهربــان و نامهربــان در دو عنصــر تفاوت 
دارنــد، اضافــه کــرد: افــراد نامهربــان بــه رفتــار 
نــگاه می کنند و کاری انجــام می دهند که تغییر 
عجوالنه در رفتار رخ دهد، اما افراد مهربان رنج 
کودکان را می بینند و ســعی می کنند رنجشــان 

را التیام ببخشند.
در  کــودکان  واکنــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بحران ها شــبیه یکدیگر نیســت، گفت: برخی از 
کودکان ممکن اســت در شرایط خاص واکنش 

بیشتری نشان دهند، به فرض مثال کودکان 8 
تا 12 سال کمی مشکل بدبینی و ترس از دست 
دادن دارنــد، امــا درعین حال برخــی از کودکان 
تاب آوری تر هســتند و یا شکل واکنشان نسبت 

به مسائل مختلف است.
خلقــی تصریح کــرد: دغدغه امــروز کودکان 
کنتــرل نیســت، زمانی کــه بخواهیم کــودکان را 
کنتــرل کنیــم اتفاقی خوبــی رخ نمی دهد. طبق 
تحقیقــات نســل جدیــد الگــو نمی گیرنــد، بلکه 
الگــو ایجــاد می کننــد و قوانیــن را بــا نیاز هــای 
خودشــان تغییر می دهند. روش کنترل در حال 
حاضر منســوخ شده و بیشــتر گفتمان جوابگو 
اســت. روش های قدیمی مانند قهر کردن دیگر 
ناکارآمد است و فقط اوضاع را بدتر می کند، زیرا 
کــودکان تنها با مــا در ارتباط نیســتند و ممکن 
اســت در برابــر قهــر کــردن رفتار هــای متفــاوت 

نشان دهند.
وی با اشــاره به عالئم نشــان دهنده شرایط 
بحرانی کودکان، اظهار کرد: مات شدن، لرزیدن، 
بی اختیاری در ادرار، عرق کردن، واکنش نشــان 
دادن در برابر عوامل عاطفی و... نشــان دهنده 
عالئم شرایط بحران است. ضمن اینکه نوزادان 
هم در شرایط بحران می روند و قسمتی از بدن 

آن ها دردناک می شود.
این مشــاور بــه خانواده هایی کــه کودکانی 
بــه ظاهــر بی تفــاوت دارنــد نیــز توصیــه کــرد: 
کــودکان به ظاهــر بی تفــاوت را جــدی بگیریــد 
این افراد بســیار با مســائل درگیر هســتند، اما 
ممکن اســت در آینده بروز دهند. والدین باید 
عوامــل شــناختی را بررســی کننــد و تغییــرات 
کودکان را نســبت به شرایط عادی را احساس 

کنند.
وی بــرای کمــک بــه بهبــودی حال کــودکان 
برای گذر از مرحله بحران به والدین متذکر شد: 
وقتی کودکان در شــرایط بحران قرار می گیرند، 
بهترین کار که باید انجام دهیم این اســت که با 
کــودکان نجنگیم و آن هــا را درک کنیم. کودکان 

نباید ضعف داشــته باشند، سعی کنید ترس را 
درون بچه هــا قرار ندهید. طبــق تجربیات کمی 
اضطــراب باعــث حرکت می شــود، اما اســترس 

متوقف می کند.
خلقــی بــا بیــان اینکــه زمانی که احساســی 
بــرای کــودکان وجــود آمــده باید خودمــان را 
آن هــا صحبــت  ســاکت کنیــم و اجــازه دهیــم 
کننــد تــا کمــی راحــت شــوند، توضیــح داد: به 
کــودکان اطمینــان خاطر دهیــد و اجازه دهید 
موقــع  و  هســتید  همراهشــان  شــما  بداننــد 
نیــاز می توانند به شــما دسترســی پیــدا کنند. 
بجــای ســرزنش کــودکان را درک کنیــد، البتــه 
آســیب زا  هــم  کــردن  برخــورد  خوش بینانــه 
اســت. کــودکان بایــد آگاه باشــند و به انــدازه 
ســن خودشــان اطالعات داشــته باشــند و اگر 
پرســیدیم و اطالعات اشتباهی داشتد آن ها را 

باید اصالح کنیم.
کــودکان  بــه  را  مشــکالت  داد:  ادامــه  وی 
به انــدازه سنشــان بگویید، فرزنــدان حق دارند 
بداننــد، امــا اگــر دروغ بگوییــد اعتمــاد آن هــا 
نســبت به شــما از بیــن می رود. از شــتاب زدگی 
و تغییــر رفتــار پرهیز کنیــد، کودکان در شــرایط 
بحــران نوازش بی اندازه نمی خواهند، آن ها به 
حمایت نیاز دارند. همچنین به شرایط خودتان 
برای کنترل بحران فرزندان توجه داشته باشید، 
اســترس خودتــان را کاهــش دهیــد و هیجــان 
داشــته باشــید تا حــس همراهــی به کــودکان 
دست منتقل شود. در این راستا آرام آرام سبک 
زندگی کودکان را به سبک زندگی قبل از بحران 

تغییر دهید.
ایــن متخصص کــودک و خانواده در پاســخ 
بــه این ســؤال که چــه زمانی باید برای شــرایط 
بحرانــی کودکان بــه روان پزشــک مراجعه کرد؟ 
اعــالم کــرد: زمانــی کــه اولیــن جملــه از زبــان 
کودکان مبنی بر خودکشــی یا کشتن اطرافیان 
گفته می شود باید به روان پزشک مراجعه کنید 

و این را بسیار باید قابل توجه دانست.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
آن  از  حاکی  جدید  داده های 
جوانان  روان  سالمت  که  است 
رو به کاهش است، این شرایط 
می تواند به دنبال استرس های 
و  فرهنگی  جهانی،  بی شمار 

عاطفی رخ دهد.
جوانــان امــروزی در یــک مباحثــه فرهنگــی 
غوطــه ور هســتند کــه آن هــا را به ســمت تمرکز 
بــر محتــوا هدایــت می کنــد، حــال آنکــه در این 
نادیــده  را  فراینــد  بــه  توجــه  اهمیــت  مســیر 
می گیرنــد. همچنین ویژگی های ســنتی مردانه 
حساســیت  و  رقابت پذیــری  جملــه  از  زنانــه  و 
کــه به خودی خــود غیرمعمــول و آسیب رســان 
نیســت، شــدت می گیــرد و بــرای ســالمت روان 

مضر می شود.
درواقــع نگاهــی اجمالی بــه اخبــار جهانی و 
هیجانــات اجتماعی نشــان دهنده بــروز بعضی 
در  جنســیتی  شــکاف های  ایجــاد  و  تغییــرات 
زمینه هــای آمــوزش، اشــتغال، کســب درآمد و 
سرپرستی خانوارها اســت. مشکالت مردان در 
جوامع امروزی فراتر از این موارد است و نشان 
می دهد ارزش هایی که به طورســنتی مردانه در 
نظر گرفته می شــد، در حال تغییر ماهیت است 
و به نحــوی فزاینــده به رفتارهای مشکل ســاز و 

حتی سمی تبدیل می شود.
در این شــرایط مردان کمتــر می توانند از خود 
رفتارهای ســالم نشــان دهند، تاجایی کــه مردان 
امــروزی با نــرخ باالیی از افســردگی، خودکشــی، 
دردسرســاز  وابســتگی  یــا  مــواد  ســوءمصرف 
بــه نوشــیدنی های الکلــی مواجــه هســتند. این 
احســاس عمومــی که زنان در مقایســه بــا آن ها 
بیشــتر در حــال صعــود هســتند ازجملــه دالیل 
نگران کننده موجود برای مردان به شمار می رود.

با این وجود حقیقتی که در تمام شاخص های 
ســالمت روان و رفاه جوامع از سال 2011 تاکنون 
بــه چشــم می خــورد، ایــن اســت کــه وضعیــت 
ســالمت روان بــرای پســران و دختران هــر روز در 
حــال بدتر شــدن اســت و بســیاری از نوجوانان 

به طورمداوم احساس غمگین بودن دارند.
افزایــش  بــا  نوجوانــان  همــه  درواقــع 
چالش هــای ســالمت روان و تجربیــات، با افکار 
و رفتارهای خشــونت آمیزی همچون خودکشی 
مواجه هســتند. این شــرایط برای هر دو جنس 
روزبــه روز در حــال بدتــر شــدن بــوده و حتی در 
معیارهــای یادشــده عملکرد دختــران نوجوان 

بدتر از پسران گزارش شده است.

 مقصران اصلی زوال سالمت روان
شــیوع گســترده کووید -19 یکی از مقصران 
اصلــی ایــن شــرایط اســت تاجایی که براســاس 
داده هــا، در طــول کرونــا بخــش عمــده ای از 
از  جهــان  سراســر  دبیرســتانی  دانش آمــوزان 

ســالمت روان ضعیــف رنــج می بردند و پس از 
آن نیــز به طوردائــم با غــم و ناامیــدی مواجه 
بودنــد. بیش از نیمی از آن ها نیز در این مدت 
ســوی  از  فیزیکــی  و  عاطفــی  آزارهــای  مــورد 
والدیــن خود یا دیگر بزرگســاالن قــرار گرفتند 
که این امر نقش بســزایی در تضعیف سالمت 

روان آن ها داشته است.
تغییــرات آب وهوایــی مقصــر دوم شــرایط 
فعلــی ســالمت روان جوانــان اســت، چراکــه 
تحقیقــات نشــان می دهــد جوانان به شــدت 
ایــن  هســتند.  آب وهوایــی  تغییــرات  نگــران 
آن هــا  زیــرا  دارد،  موجهــی  دالیــل  نگرانــی 
بیشــترین تأثیــرات را به دنبــال ایــن تغییــرات 

می شوند. متحمل 
رســانه های اجتماعــی ممکن اســت مقصر 
بعــدی باشــد کــه در ایــن زمینه ایفــای نقش 

ســال  در  هوشــمند  گوشــی های  می کنــد. 
 92  ،2015 ســال  تــا  و  شــدند  معرفــی   2007
از نوجوانــان و جوانــان به طورکامــل  درصــد 
برخــی  بودنــد.  هوشــمند  گوشــی  صاحــب 
روان شناســان افزایــش عالئم افســردگی را با 
ایــن دوره  از گوشــی هوشــمند در  اســتفاده 
مرتبط می دانند. تحقیقات نشــان داده اســت 
کــه دختــران بیشــتر از پســران در برابــر اثــرات 
منفی رســانه های اجتماعی بــه ویژه در زمینه 

افســردگی و عواقب آن آسیب پذیر هستند.
دارنــد  ویژگــی  دو  اجتماعــی  رســانه های 
کــه افــراد را مســتعد تجربه اســترس می کند، 
نخســتین ویژگی طراحی اعتیادآور آن ها است 
کــه کاربــر را از مشــارکت های زنده بــا دیگران 
می کشــد.  خــود  درون  بــه  و  می کنــد  دور 
رســانه های اجتماعی از این نظر به طور کامل 

بــا اشــکال قبلی ســرگرمی ماننــد تلویزیون یا 
فیلم هــا که ماهیتی اشــتراکی و غیــر اعتیادآور 

است. متفاوت  داشتند 
ویژگــی دوم اینکــه ایــن رســانه ها کاربــران 
را در معــرض جریــان بی وقفــه اطالعــات قرار 
می دهنــد. ایــن اطالعــات تصادفــی نیســت و 
در خدمــت مقاصد خاصی قــرار دارد که توجه 
کاربــران را بــه خــود جلــب می کنــد. اطالعات 
اجتماعــی  رســانه های  در  گســترش یافته 
می توانــد اطالعــات افراطــی منفــی یــا مثبت 
باشــد. از جملــه اثــرات ترکیبــی مقادیر بســیار 
کــه  مثبــت  و  منفــی  افراطــی  اطالعــات  زیــاد 
به طــور اجبــاری و در انــزوا بــه ســمع و بصــر 
کاربــران می رســد، افزایــش ســطح اســترس، 

اضطراب و حسادت است.

سالمت  بر  استرس زا  عوامل  تأثیر   
روان جوانان

روبه رویــی بــا عوامــل اســترس زای بزرگــی 
آب وهوایــی  همچــون کوویــد -19، تغییــرات 
و عصــر گیج کننــده دیجیتــال در عیــن توانایی 
و  پیشــینیان  بــه  نســبت  مقاومــت  پایین تــر 
شــکننده بــودن به لحــاظ عاطفی بــرای افراد 
جــوان دربردارنــده اســترس بیشــتری اســت. 
یــا  حماقــت  بــا  نبایــد  را  عاطفــی  شــکنندگی 

شــخصیت ضعیف اشتباه گرفت.

نوجوانــان امــروزی باهوش تــر از نســل های 
گذشــته خود هســتند و به طورکلی رفتار خوبی 
دارند، با این حال شکنندگی عاطفی با احساس 
ناامیدی و سطوح پایین تری از تاب آوری حمایت 
می شــود و آثار ناگــواری بــر روان دارد. عالوه بر 
این نســل امروز جوانــان با »آنومــی فرهنگی« 
از  پــس  کــه  بی نظمــی  نوعــی  اســت؛  مواجــه 
دوره هایــی از تغییرات بزرگ و ناگهانی اجتماعی 
بیــن  از  باعــث  تغییراتــی  چنیــن  می دهــد.  رخ 
رفتــن انســجام و قابلیــت پیش بینی می شــود، 
زیــرا بدون معرفــی هنجاری جدیــد، هنجارهای 

قدیمی را منسوخ می کند.
کــه  باورنــد  ایــن  بــر  انسان شناســان 
کاهــش  خودمحــوری،  نشــان دهنده  آنومــی 
بــه  بی اعتمــادی  شــفقت،  و  نوع دوســتی 
دیگــران، بی عالقگــی، بیش فعالــی یا نوســان 
برانگیختــه  باعــث  می توانــد  و  اســت  رفتــاری 
شــود.  خشــم  و  بیگانگــی  احســاس  شــدن 
آنومــی  توســط  کــه  اجتماعــی  ارتباطــات 
فرهنگی، رســانه های اجتماعــی و کووید -19 
تضعیف شــده باشد، پیش بینی کننده ای قوی 
بــرای تــاب آوری ذهنــی باال به شــمار مــی رود، 
اســت  داده  نشــان  تحقیقــات  آن کــه  حــال 
تنهایــی جوانــان مهربــان با کاهــش تاب آوری 
ذهنی آن ها همراه است و این عوامل همگی 

به تنهایی منجر می شــود.
تاب آوری ذهنی تابعی از محتوا نیست، بلکه 
تابعــی از فراینــد ســازگار، ســالم و انعطاف پذیر 
درک محتوا اســت و بیشــتر از آن که به چیســتی 
مشکالت بپردازد، به نحوه مواجهه با مشکالت 
چالش هــای  حالی کــه  در  می شــود،  مربــوط 
جهانــی که جوانــان با آن روبه رو هســتند بدون 
شــک دلهره آور است و آسیب پذیری بیش از حد 
جوانــان بیــش از آن که به دنبال شــرایط جهانی 
رخ داده باشــد، نشان دهنده شکست فرهنگی 

انسان ها است.
از ســوی دیگــر والدیــن امــروزی بیشــتر از 
هســتند.  درگیــر  خــود  فرزنــدان  بــا  گذشــته 
والدین مجرای فرهنگ به شــمار می روند و در 
یک فرهنگ مضطرب، شکســت خورده، رقابتی 
و سرشار از وســواس جوانی، درگیری بیش از 
حــد والدیــن با فرزنــدان ممکن اســت به جای 
کمــک به بلوغ کــودکان منجر بــه برخوردهای 
کودکانــه خود والدین شــود و به جــای ایجاد 
حــس امنیــت، با تقویت اضطــراب در کودکان 
همراه باشــد. کــودکان اغلب نگرانــی والدین 
خــود را نــه به عنــوان عشــق )مامــان به من 
اهمیت می دهد(، بلکه به عنوان شک )مامان 
معتقــد اســت کــه مــن نمی توانــم ایــن امر را 
تحمــل کنــم( درک و تجربــه می کننــد. چنیــن 
شکی در بیشــتر موارد به یک پیش گویی خود 
تحقق بخــش تبدیــل و بــه ایجاد خود شــک و 

تردید در کودک منجر می شــود.

با کودکان در شرایط بحران چگونه رفتار کنیم؟

وان جوانـــــان اهمیت تقویت سالمت ر

سالمت روان

ونــد و در یک فرهنــگ مضطرب، شکســت خورده،  والدیــن مجــرای فرهنــگ به شــمار می ر
رقابتی و سرشــار از وســواس جوانی، درگیری بیش از حد والدین با فرزندان ممکن اســت 
به جای کمک به بلوغ کودکان منجر به برخوردهای کودکانه خود والدین شود و به جای 
ایجــاد حــس امنیــت، با تقویت اضطــراب در کــودکان همراه باشــد. کودکان اغلــب نگرانی 

والدین خود را نه به عنوان عشق )مامان به من اهمیت می دهد( ...

یسنا انزانی

بحران
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گرانی لوازم یدکی عاملی در 
تصادف خودروهای سنگین

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیس پلیس راهور فراجا گرانی قطعات 
و لوازم یدکی و فشار کار را عمده دالیل 
به  سنگین  خودروهای  تصادفات  در 
و  کرد  عنوان  اتوبوس ها  خصوص 
گفت: گرانی لوازم یدکی منجر به تعمیر 

قطعات به جای تعویض آن می شود.
ســردار کمــال هادیانفر تصــادف خودروهــای حمل و 
نقــل عمومــی را یکی از دغدغه های پلیــس عنوان کرد و 
افزود: البته میزان تصادف ناوگان عمومی زیر یک درصد 
اســت امــا بــه دلیــل جابه جایــی تعــداد و جمعیــت زیاد 

مسافر همین عدد نیز برای ما عدد زیادی است.
وی گفت: عمده مشکل رانندگان اتوبوس فشار کاری 
و گرانی وســایل و قطعات اســت که قطعــات معیوب در 
اتوبــوس به جای تعویض مــورد تعمیر قرار می گیرند که 
بیشــتر در تریلــی و اتوبوس هــا دیــده می شــود و همین 
عاملی مهم در تصادفات خودروهای ســنگین محسوب 

می شود..
رئیــس پلیــس راهــور فراجــا ایــن مســئله را تهدیــدی 
بــرای جان راننده و جان مســافران دانســت و ادامه داد: 
امیدواریــم وزارت صنعت، معدن و تجارت شــرایطی را به 
وجــود بیــاورد که این دســت از وســائل نقلیــه بتوانند با 

هزینه کمتر قطعات یدکی را تامین و تعویض کنند.

 معاینه فنی اتوبوس ها برای هر بار مسافرکشی
سردار هادیانفر همچنین به اجرای طرح انجام معاینه 
فنــی بــرای هر بــار مسافرکشــی اتوبوس ها اشــاره کرد و 
گفــت: آنچــه اکنــون ابــالغ کردیم و در دســت اجرا اســت 
و در پایانه هــای ســطح شــهر تهــران قابــل رویت اســت، 
هر اتوبوســی که برای مســافرگیری آماده می شــود باید 
معاینه و بازدید فنی توسط افسر فنی مستقر در پایانه ها 

داشته باشد.
وی دریافــت مجــوز تردد را منوط به ایــن معاینه فنی 
دانســت و افــزود: در صــورت تاییــد فنــی، ســامانه برای 

دریافت برگه تردد و مسافرگیری اتوبوس باز می شود.
رئیــس پلیس راهور ایــن تایید فنی را مجــزا از معاینه 
دوره ای عنــوان کــرد و اظهار داشــت: معاینــه فنی دوره 
ای کــه مربوط بــه حضور در مرکز فنی از جهت شاســی و 
آالیندگــی و مواردی از این قبیل انجام می شــود در جای 

خود محفوظ است.
به گفته ســردار هادیان فر، به وزارت راه و شهرســازی 
و ســازمان پایانه ها و شــهرداری ها ابالغ شد که به همراه 
پلیــس بازدیدهایــی را از ناوگان حمــل و نقل عمومی به 
طور مستمر داشته باشند و تاکید شده رانندگان به طور 

ویژه معاینه فنی را انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به فشار کاری بر رانندگان افزود: 
تمامی کنترل ها بر فعالیت و ساعت کار رانندگان در حال 
انجام اســت که حداکثر 9 ســاعت کاری بــرای آنان در 24 

ساعت تعیین شد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از ســامانه ســپهر هم 
برای کنترل رانندگان اســتفاده می شــود و طول مســیر، 
حرکت مبدا تا مقصد و میزان سرعت آنها به طور مستمر 

در سیستم پلیس در حال پایش است.

ایران و جهان

میالد محمدی

می دانیــم کــه ایــن جریــان نفاق خیلی جاها توانســتند به اســام ضربه بزنند. در جنگ احد همیــن منافقین بعضی ها را تحریــک کردند و حدود 
ســیصد نفر از جنگ و کمک به پیغمبر فاصله گرفتند. در صلح حدیبیه هم ما می بینیم که به پیغمبر اکرم اعتراض می شــود و یک جمعی هم در 

وصدایی بلند می شود. این اعتراض شرکت می کنند و سر
وزهای آخر عمرشــان گفتند به کاغذ و قلمی بیاورید که من چیزی برای شــما بنویســم که بعد از من گمراه نشــوید.  همین طور وقتی پیغمبر اکرم ر
جسارت کردند و گفتند نه ما قرآن برایمان بس است و عده ای هم همراهی کردند و نشد؛ یعنی حتی مانع نوشتن آن سفارش پیغمبر اکرم شدند. 

این منافقین ظاهرًا هم به عنوان طرفداری پیغمبر وارد می شدند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت  صریحًا  »آمریکا  جهان: 
کردیم؛  تولید  را  داعش  ما 
خودش صریح گفت این را، نه 
سال  هشت  هفت  بلکه  حاال، 
کردیم  تولید  ما  گفتند  پیش 
گناهکارند؛  آنها  را،  داعش 
همانهایی که حاال پرچم حقوق بشر را به دست 
می گیرند. لعنت خدا بر این دهانهای دروغ گو، 
عمل  جور  این  شقی!  و  سیاه  دلهای  این  بر 
حقوق  درباره    می زنند.  حرف  جور  آن  می کنند، 
بشر، درباره   حقوق زن، درباره   مسائل گوناگون 
آن  عملشان  است،  این  حرفشان  انسانی، 
کافر  منافق،  و  کامل!  منافِق  یعنی  است؛ 
است و کافر دشمن خدا است، عدّواهلل است؛ 
دشمن  هم  منافقند،  هم  کافرند،  هم  اینها، 
رسوا  شاهچراغ  قضّیه   این  در  اینها  خدایند. 
شدند.« این جمالت بخشی از سخنان حضرت 
خانواده های  دیدار  در  خامنه ای  آیت اهلل 
شیراز  شاهچراغ  تروریستی  حادثه   شهدای 
آقای  قلم  به  یادداشتی  در  ادامه،  در  است. 
کریم  قرآن  مفسر  میرباقری  سیدمحسن  دکتر 
قرآنی  تبیین  به  حدیث،  و  قرآن  علوم  استاد  و 

»منافق کامل« می پردازد.
نفــاق در لغت معنا شــده   دورویی اســت. یا 
منافــق معنا شــده دو رو، ریاکار، مــزّور. منافق 
بــه زبان اظهــار ایمــان می کنــد و در قلــب کافر 
اســت. قرآن کریم در کنار رسول اکرم دو جریان 
را بــه امت معرفــی می کند. یک جریــان، جریان 
عصمت اســت؛ که اهل بیت پیغمبر اکرم بودند 

و دوم جریان نفاق.

 منافقین در قرآن
در ســوره   بقــره آیه   هشــت می فرمایــد َوِمَن 
ِ َوِباْلَیــْوِم اْلِخِر َوَما  ــا ِبالَلّ ــاِس َمْن َیُقوُل آَمَنّ الَنّ
ُهــْم ِبُمْؤِمِنیَن، جمعی از مردم اند که می گویند 
مــا بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان آوردیــم ولــی 

درواقع مؤمن نیســتند یعنی دروغ می گویند.
در سوره   منافقون با صراحت قرآن می گوید 
منافقیــن دروغ گوینــد؛ همــان آیــه اول ســوره   
منافقــون می فرماید که ِإَذا َجــاَءَک اْلُمَناِفُقوَن 
ــَک َلرســول الل. منافقین وقتی  َقاُلــوا َنْشــَهُد ِإّنَ
می آینــد نــزد تــو )رســول اکــرم( می گوینــد مــا 
شــهادت می دهیــم کــه تــو رســول الّلهی. َوالُل 
تــو  کــه  می دانــد  خــدا  َلَرُســوُلُه،  ــَک  ِإّنَ َیْعَلــُم 
ُد ِإّنَ اْلُمَناِفِقیَن  رســول الل هســتی، َوالُل َیْشــهَ
َلَکاِذُبــوَن، ولــی خداونــد شــهادت می دهد که 
منافقیــن دروغ گوینــد؛ یعنــی این شهادتشــان 
شــهادت واقعی نیســت بــه دروغ می گویند ما 
شــهادت می دهیم مــا ایمان داریــم درحالی که 

ایمان ندارند.
نکته   دیگری که از این آیه فهمیده می شــود 
این اســت که منافقین در میان صحابه   پیغمبر 

بودنــد؛ یعنی جمعی از صحابــه منافق بودند. 
این گونــه نبــوده کــه مــا بتوانیم بگوییــم همه   
صحابــه فاضل انــد و به هرکــدام اقتدا بشــود، 
هدایــت در آن هــا وجــود دارد، نــه می فرمایــد 
ِإَذا َجــاَءَک اْلُمَناِفُقوَن، چه کســانی کنار پیغمبر 
اکرم بودند و نزد ایشــان می آمدند؟ صحابه به 
کسانی  گفته می شود که رسول خدا را دیده اند 
و در محضــر ایشــان حضور پیــدا کرده اند. خب 
وقتی در قرآن آمده ِإَذا َجاَءَک اْلُمَناِفُقوَن، پس 
یعنــی منافقین جــزو صحابه اند، چــون صحابه 
بوده انــد که نــزد پیغمبــر اکــرم می رفتند. پس 
جمعــی از صحابی پیغمبــر منافق بودند. اظهار 
ایمــان می کردنــد ولی بــه دروغ، درواقع ایمان 

نداشته اند.
خداونــد در آیــه   دوم ســوره منافقــون هــم 
ــًة، قســم هــم  َخــُذوا َأْیَماَنُهــْم ُجّنَ می فرمایــد اّتَ
می خورنــد که ما به خدا قســم ایمان داریم اما 
این قســم را سپر خود قرار داده اند که شناخته 

نشــوند و کفر پنهانشان را کسی نفهمد.
جریــان  پیامبــر  دوره  در  منافقیــن  جریــان 
قوی ای بوده اند که در قرآن بارها به آن اشــاره 

شــده است و این ها چند نمونه بود.

 ضربه های منافقین به جامعه اسالمی
منافقیــن در مکــه پایه گــذاری شــدند قرآن 
اشــاراتی دارد مثًال  در ســوره   مدثر که چهارمین 
ســوره   نــازل شــده اســت آنجــا قــرآن می گوید 
، یــک عده هســتند 

ٌ
ِذیــَن ِفــی ُقُلوِبِهــْم َمــَرض اّلَ

کــه در دلشــان مرض هســت؛ پــس منافقین از 
دوران مکه وارد جریان مسلمانان شده اند.

ایــن جریــان نفــاق بعدهــا در مدینــه خیلی 
توســعه پیدا کــرد و در حد یک دولت در ســایه 
شــده بــود کــه در درون توطئه هــا و کارهــای 
خودشــان را دنبال می کردند و تا می توانستند 
کارشــکنی می کردند. ولی خــب از این طرف هم 
اظهار ایمان می کردند و خودشان را به پیغمبر 

نزدیک می کردند.
می دانیــم که ایــن جریــان نفاق خیلــی جاها 
توانســتند به اســالم ضربه بزننــد. در جنگ احد 
همیــن منافقیــن بعضی هــا را تحریــک کردند و 
حــدود ســیصد نفــر از جنــگ و کمک بــه پیغمبر 
فاصله گرفتند. در صلح حدیبیه هم ما می بینیم 
کــه بــه پیغمبــر اکــرم اعتــراض می شــود و یــک 
جمعی هــم در ایــن اعتراض شــرکت می کنند و 

سروصدایی بلند می شود.
همین طــور وقتــی پیغمبــر اکرم روزهــای آخر 
عمرشــان گفتند به کاغذ و قلمی بیاورید که من 
چیزی برای شــما بنویســم که بعــد از من گمراه 
نشــوید. جســارت کردنــد و گفتنــد نــه مــا قرآن 
برایمان بس است و عده ای هم همراهی کردند 
و نشــد؛ یعنــی حتی مانع نوشــتن آن ســفارش 
پیغمبــر اکــرم شــدند. ایــن منافقیــن ظاهرًا هم 

به عنوان طرفداری پیغمبر وارد می شدند.

جریــان نفــاق بعــد از پیغمبر اکــرم همچنان 
نفاقشان را حفظ کردند و می گفتند ما مؤمنیم 
اما در یک جهت دیگر شمشیر را از رو بستند و با 
اهل بیت پیغمبر اکرم رودررو شــدند. مثًال شــما 
ببینیــد معاویــه می آیــد بــا امیرالمؤمنین وارد 
جنگ می شــود رودررو می شــود. خــب معاویه 
کــه می گوید من مســلمانم، می گویــد من پیرو 

پیغمبــرم. چرا با برادر او، وصی او می جنگد؟
پــس جریان نفــاق بعــد از پیامبر هــم چنان 
ادامــه پیدا کرد. جریان نفــاق اهل بیت را از دور 
حکومــت خــارج کردند. آثــار جریان نفــاق صدر 
اســالم هنوز در جامعه اســالمی حضور دارد و 

کامًال احساس می شود.

  منافقین دیروز و منافقین امروز
از ابتــدای پیدایش اســالم، پدیــده و جریان 
منافقیــن وجــود داشــته اســت. امــروز جریان 
متعــددی  مصادیــق  در  شــاید  منافقیــن 
قابل بحــث باشــد. حداقل ما ســه دســته را در 

بین منافقین می شناسیم:
یــک دســته منافقانــی هســتند کــه در اصل 

ایمــان نفاق دارنــد. می گویند مــا مؤمنیم ولی 
درواقــع کافرنــد و دروغ می گوینــد و بــه خدا و 
روز قیامــت ایمان ندارند. مثــل همان ها که در 
آیه   هشــت ســوره   بقره معرفی شــده اند: َوِمَن 
ِ َوِباْلَیــْوِم اْلِخِر َوَما  ــا ِبالَلّ ــاِس َمْن َیُقوُل آَمَنّ الَنّ

ِبُمْؤِمِنیَن. ُهْم 
دســته   دوم منافقــان در عمل انــد. ایــن یک 
درجــه از دســته اول، خباثتشــان کمتــر اســت. 
این گونه انــد کــه مثــًال ظاهرش، ظاهــری متقی 
و اهــل ایمان اســت امــا باطن او باطــن فردی 
ظاهربیــن  آفــاق  در  آنکــه  دانــا  مــرد  گنــه کار: 
نباشــد/ ظاهرش رنگین نباشد باطنش ننگین 
نباشــد. ظاهــری رنگین و باطنــی ننگین. این ها 
منافقــان در عمل انــد. ایــن حالت هــا شــاید در 
اهــل ایمانی هم کــه ایمان حداقلــی دارند هم 

دیده بشود.
دســته   ســوم منافقــان در جوامــع بشــری 
تعریــف می شــوند و در واقع یک نفــاق جریانی 
هســتند. مثل وضعیت امــروز دولت های غربی 
و آمریــکا. این هــا یک جــور حــرف می زننــد، مثًال 
حــرف از حقــوق بشــر می زننــد ولــی در عمــل 

نسل کشی می کنند، از سالح های کشتارجمعی 
غربــی  دولت هــای  وقتــی  می کننــد.  اســتفاده 
حرف می زنند خیلی از حقوق بشــر و عدالت دم 
می زنند اما با اســتعمار و جنایت در کشــورهای 
مختلف آفریقا و جاهای دیگر دنیا خودشــان را 
ثروتمنــد کردند. دولت هــای غربی دم از حقوق 
بشــر می زنند اما برای پیشــبرد کارشان داعش 
را تشــکیل می دهنــد و حمایــت می کننــد. خب 
شــما چــرا دم از حقــوق بشــر می زنیــد؟ پــس 
شــما بــه حقوق بشــر کفــر می ورزیــد و اعتباری 
بــرای آن قائل نیســتید. فقط برای آنچه اهداف 
خودتــان را پیــش ببــرد، اهمیــت قائلیــد و نــه 
بــرای حقــوق انســان ها. اگر الزم شــد که شــما 
هدفتــان پیــش بــرود ولــو یک میلیــون انســان 
هــم در ویتنــام به دســت ارتــش آمریکا کشــته 
شــود، می کشــید؛ یعنی در عمل بسیار خشن، 
بســیار منفعت جو هســتند اما خــب حرف هایی 
کــه می زننــد حرف های ظاهری و حقوق بشــری 
را هــم کــه  اســت. ســازمان های حقــوق بشــر 
تشــکیل می دهنــد در آن نفوذ می کننــد که باز 

آنچه آن ها می خواهند اتفاق بیفتد.

تبیین قرآنی مسأله نفاق؛

وز امر منافقین  ؛   وز  دیر منافقین 

میرباقری هادیانفر

ماجرای بمب گذاری در میدان توپخانه چه بود؟
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجموعه  کارگردان  جهان: 
با  سرخ«  »سال های  مستند 
عملیات  پنج  روایت  موضوع 
 ،60 دهه  در  تروریستی  هولناک 
این  درباره  توضیحاتی  ارائه  به 

مستند پرداخت.
»ســال های  مســتند  گفــت:  محمــدی  میــالد 
ســرخ« دربــاره پنــج عملیــات تروریســتی بــا ابعاد 
وســیع در ســال های ابتدایــی دهــه 60 اســت کــه 
نقطه تمایز آن ها با دیگر عملیات ها این اســت که 
همه آن ها تلفات مردمی داشته اند و در عین حال 
درباره آن ها صحبت چندانی نشده است. ما وقتی 
از بمب گذاری های اوایل دهه 60 صحبت می کنیم، 
دفتــر  بمب گــذاری  ســمت  بــه  ذهن مــان  غالبــا 
نخســت وزیری و حــزب جمهــوری مــی رود. بیشــتر 
توجه مان به سمت ترور افراد سرشناس سیاسی 
است. اما درباره این پنج بمب گذاری کمتر صحبت 
شده اســت و وقتی ما با آن ها مواجه شدیم، هم 
اطالعات شوکه کننده ای به دست مان رسید و هم 
برای مان سوال شد که چرا کمتر روی این اتفاقات 
که در همین تهران رخ داده و سال های زیادی هم 

از آن ها نگذشته، کار شده است؟
وی ادامــه داد: این پنج عملیات بمب گذاری به 
ترتیب وقوع اولی در میدان عشــرت آباد، دومی در 
خیابان خیام، سومی در میدان توپخانه، چهارمی 
در میدان راه آهن و پنجمی در خیابان ناصرخسرو 
اتفــاق افتاده اســت. همــه ایــن بمب گذاری ها در 
مراکــز پرتــردد تهــران و با هــدف قربانــی گرفتن از 
افــراد غیرنظامی بوده، از همه قشــر هم در میان 
قربانیــان ایــن رویدادها بوده اســت. ما شــروع به 
کار کــردن روی ایــن موضــوع کردیــم و توانســتیم 
برخــی از شــاهدان عینــی ایــن واقعــه را هــم پیدا 
کنیــم. ابتدا تــالش کردیم روی انگیزه هــا و اهداف 
برخــی  آن  کــه منابــع  کنیــم  کار  ایــن عملیات هــا 

مصاحبه های مسئوالن امنیتی آن زمان بود. بعد 
هــم ســراغ موشــکافی و تحلیــل آن ها رفتیــم و از 
تصاویر آرشــیوی و آرشیو روزنامه ها و خبرگزاری ها 
در این زمینه اســتفاده کردیم. حتی با خبرنگاران و 
عکاسان حاضر در این صحنه ها هم گفتگو کردیم.

مشارکت  هم  با  تروریست ها  وقتی    
می کردند!

ایــن مستندســاز بــا اشــاره بــه اینکــه مســتند 
»ســال های ســرخ« در پنــج قســمت چهل وپنــج 
نتایــج  دربــاره  اســت،  شــده  ســاخته  دقیقــه ای 
بررســی های صــورت گرفته خــود پیرامــون انگیزه 
داد:  توضیــح  تروریســتی  عملیــات  ایــن  عامــالن 
تعــدادی از این بمب گذاری ها به صورت مســتقیم 

توســط ســازمان مجاهدیــن خلــق صــورت گرفته 
و در برخــی از آن هــا هــم همکاری داشــته اســت. 
مثــًال بمب گذاری در میــدان توپخانه کار گروه های 
جدایی طلب کرد بــود اما از آنجایی که این گروه ها 
در آن ســال ها همــه از عــراق دســتور می گرفتند، 
یکدیگــر  بــا  هــم  مشــترکی  همکاری هــای  گاهــی 
داشــتند. در بمب گــذاری عشــرت آباد و یــا خیابان 
خیام اما به وضوح می دانیم که این اتفاق توســط 
ســازمان مجاهدیــن رقــم خــورده اســت. عوامل 
بمب گــذاری خیابــان ناصرخســرو هــم همین طور 
در  بمب گــذاری  شــدند.  هــم  دســتگیر  و  بودنــد 
میدان های توپخانه و راه آهن اما حاصل همکاری 
گروه های تروریستی با هم بوده است. آن ها هدف 
واحدی داشتند و با فرض دشمن مشترک در این 

قبیل عملیات ها با هم همکاری می کردند.
وی افزود: متأســفانه ما نتوانســتیم به اســناد 
مرتبــط با ایــن پرونده ها کــه در قــوه قضائیه بود 
دسترســی داشته باشــیم اما براســاس گفته های 
مسئوالن وقت از فرماندهان سپاه تا فرماندهان 
اطالعات وقت، در قالب تحقیقاتی که داشتیم، به 

این موارد رسیدیم.
از  عینــی  شــاهدان  روایــت  دربــاره  محمــدی 
ایــن اتفاقات تروریســتی گفــت: جمــع آوری روایت 
شــاهدان عینی کار خیلی ســختی بــود. حدود 40 
ســال از این اتفاقــات می گذرد و اساســا بافت آن 
مناطــق به طــور کامــل تغییر کرده اســت. اساســا 
بخش هایی از میدان عشــرت آباد که میدان سپاه 
امروزی می شــود، به طور کامل تخریب شده است 
و دیگــر مانند گذشــته نیســت. خیلی از شــاهدان 
عینی این اتفاقات هم فوت کرده اند. ما توانستیم 
در قالــب تحقیقــات میدانی به برخــی از این افراد 
دسترســی پیدا کنیم. برخی افــراد در لحظه انفجار 
در ایــن صحنه هــا حضــور داشــتند و حتــی از آن 
آســیب دیده انــد. برخی از ایــن افراد عزیزشــان را 
در ایــن اتفاقات از دســت داده بودند. یکی از این 
افراد پســرش را در انفجار میدان راه آهن از دست 
داده بود. همه این افراد هنوز هم شــوکه و متأثر 
هســتند و ایــن ســوال برایشــان مطرح اســت که 
اگر شــما با حکومت مســتقر دشــمنی داشته اید، 
فرزنــدان و عزیزان ما چه گناهی داشــتند که باید 
قربانــی می شــدند؟ هنــوز بعــد از این همه ســال 
نتوانســته اند انگیــزه عامالن این حــوادث را درک 

کنند.
وی افــزود: خوشــبختانه در تحقیقــات خود به 
افرادی رسیدیم که مشاهدات خیلی خوبی از این 
اتفاقــات داشــتند. حتی ما عکاســی را پیدا کردیم 
که بعد از انفجار به صحنه حادثه رفته و عکاســی 
کــرده بودند و حاال با دید دقیق و هنرمندان خود 
حادثــه را روایــت کردند. عکس هــای این عکاس را 

هم در مســتند اســتفاده کردیــم. تصاویــر، واقعا 
تصاویر تکان دهنده ای بود. ابعاد خســارت در این 
عملیات ها واقعا شــوکه کننده بوده اســت. ابعاد 
این خســارت ها شــاید امروز در تصورمان نگنجد. 
مثــًال در میــدان توپخانه یــک کامیون کــه به طور 
کامــل بــا تی ان تی پر شــده بــود، منفجــر کردند و 
ایــن انفجار حفره ای به عمق چهار متر و مســاحت 
چهل مترمربع ایجاد کرده بود. مســافرخانه ای در 
آنجا قرار داشــت که به طور کامل ویران شــده بود 
و حتی بخشــی از مسافران این مسافرخانه از بین 
رفته بودند. از همه این صحنه عکاســی شده بود 
و ما تا جایی که توانســتیم و به آرشــیو روزنامه ها 
به خصوص روزنامه کیهان دسترســی پیدا کردیم، 
از عکس هایــی که خیلــی دلخراش نبودنــد در کار 

استفاده کردیم.

اسپانسر  و  کارفرما  که  جنایت کارهایی   
دارند

این مستندســاز درباره اینکــه در تحقیقات این 
مســتند آیا بــه جایــگاه و وضعیت امروز ســازمان 
مجاهدیــن خلــق با همــان گروهــک منافقین هم 
توجه داشــته اســت یا خیر، توضیــح داد: اتفاقا با 
یکــی از افــراد رده بــاالی ســازمان کــه از آن ها جدا 
شــده اســت، در ایــن مســتند گفتگــو کرده ایــم و 
در بخش هایــی از مســتند دربــاره وضعیــت امروز 
این افــراد اطالعاتی می دهیم. ایــن گروهک امروز 
دیگر ماننــد دهه 60 انگیزه های ایدئولوژیک ندارد 
و بیشــتر شــاهد یــک کارفرمــا و تعــدادی مجــری 
هســتیم. بیشــتر اعضای این گروهک امــروز صرفا 
مجــری هســتند و بــه همیــن دلیل هم شــاهدیم 
خــود  تصمیمــات  در  زیــادی  چرخش هــای  کــه 
دارنــد. یک زمانی صدام اسپانســر آن هــا بود و به 
آن هــا دســتور مــی داد کــه چه بایــد بکننــد و حاال 
اسپانســرهای دیگــری دارنــد و آن هــا هســتند که 
برای شــان تصمیم می گیرند. نکته مهم این اســت 

که پزهای حقوق بشــری آن هــا در برخی تریبون ها 
به گونه ای اســت کــه انگار دیروز خــود را فراموش 
کرده اند. گویی خودشان از یاد برده اند و مردم ما 
هــم خیلی درباره برخــی از این اتفاقات در دهه 60 

اطالعات ندارند.
محمدی افــزود: منافقین یک گروه تروریســتی 
بــه تمام معنا هســتند که هم دســتور می گیرند و 
هــم آدم اجیــر می کنند تــا ترور کنند. دیگر شــرایط 
هــم مثــل دهــه 60 نیســت کــه آدم هــا بــا اهداف 
ایدئولوژیک با آن ها همراه شوند و فریب بخورند. 
افــراد را کامًال اجیر می کنند و دســتمزد می دهند. 
آن ها تروریســت حرفه ای استخدام می کنند تا یک 

سری عملیات را به انجام برسانند.
کارگردان مجموعه مســتند »سال های سرخ« 
درباره متفاوت ترین تجربه خود در مســیر ساخت 
ایــن مســتند گفــت: مواجه بــا شــاهدان عینی در 
مســیر ساخت این مستند برای من تجربه عجیبی 
بــود. شــنیدن روایــت ایــن افــراد بــرای ما بســیار 
تکان دهنــده بود. مثــًال با فروشــنده ای در میدان 
راه آهــن صحبت می کردیم که هنوز هم این مغازه 
را دارد و بسیار هم پیر شده است. او در روز حادثه 
با پسربچه 5، 6 ساله اش همراه بوده و از آنجا که 
در فصــل تابســتان هوا گرم بوده اســت، بچه اش 
را بــه بیــرون مغــازه می فرســتند تــا کمــی خنــک 
شــود. وقتــی او از مغــازه خــارج می شــود انفجار 
اتفــاق می افتد و او فرزندش را از دســت می دهد. 
شــنیدن روایــت ایــن پــدر واقعــا تکان دهنــده و 
روایــت آن واقعا ســخت اســت. او تعریــف می کرد 
که فرزندش چندپاره شــده و با همــان حالت او را 
به آغوش گرفته تا به بیمارســتانی برساند. آن هم 
در شــرایطی کــه پرده های گوش خودش آســیب 
دیده بود و هیچ صدایی را نمی شــنیده اســت. او 
می گویــد فقط می دویدم. مواجهه با چنین آدمی 
پــس از ایــن همــه ســال، هنــوز هــم تکان دهنده 

است.
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