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عمـو سـیفی حقـوق غیرنجومی 
می گیـره و اوقـات فراغت درخت 
قطع مـی کنـه؛ اما آقـای رئیس 
حقـوق نجومی می گیـره و اوقات 
فراغت......مگـر مـا فضولیم  که 
بدانیـم مسـئولین اوقـات فراغت 

کنن؟! مـی  چیکار 
2

خانه ما کوه است و 
انهدام و تخریب آنها 
خارج از حیطه قدرت 

و امکان امپراتوری 
بریتانیای کبیر است

ما باید با تولید محتوای 
غنی دینی و فرهنگی 
فضای مجازی را از 

هرزنامه ها پاک کنیم تا 
محیطی تا حد ممکن 
امن، عاری از فساد 

داشته باشیم.

حال همه ما خوب است ماللی 
نیست جز دوری شما
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آیدا عالی پور:
)مسئول سایت نشریه 

دریا کنار(

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

»شهردار«، مقصر حوادث رانندگی در نقاط پرتصادف شهر بوشهر
1

وحید حاج سعیدی:
)روزنامه نگار و طنز نویس(

مدیـر کل دفتـر فنـی، امـور عمرانی و حمـل و نقل 
و ترافیک اسـتانداری بوشـهر گفت: در صـورت بروز 
حادثـه رانندگی در نقاط پرتصادف مشـخص شـده 

شـهر بوشهر سـهم تقصیر بر عهده شـخص شهردار 
است.

سـید موسـی موسـوی در حاشـیه جلسـه  شـورای 

ترافیـک اسـتان بوشـهر بـا بیـان ایـن موضـوع کـه 
کیفیـت ترافیـک و حمـل و نقـل ارتباط مسـتقیم 
بـا ایمنـی و آسـایش شـهروندان دارد اظهار داشـت: 
بـا توجـه به آسـیب شناسـی معابر شـهر بوشـهر بر 
اسـاس آمار تصادفات پلیس راهور و مشـخص شدن 
برخـی از نقـاط جهـت اصالح هندسـی، علـی رغم 
تصویب و تاکید شـورای ترافیک اسـتان، شـهرداری 
بوشـهر اهتمـام الزم جهت اجرای مصوبات نداشـته 

است.
مدیـر کل دفتـر فنـی، امور عمرانی و حمـل و نقل و 
ترافیک اسـتانداری بوشـهر افزود: در جلسـه شورای 
ترافیک مصوب شـد در صورت بـروز حادثه رانندگی 
در نقـاط پـر تصادفی که اصالح هندسـی آن ها قبال 
بـه تصویـب شـورای ترافیک اسـتان رسـیده اسـت 
پلیـس راهـور، سـهم تقصیـر را بـر عهـده شـخص 

شـهردار لحاظ نماید.
موسـوی با بیـان اینکه یکـی از مبناهای مهم جهت 
اصـالح و بهبود کیفیت ترافیک و حمل و نقل شـهر 
بوشـهر تهیه طـرح جامعه ترافیک اسـت بر تکمیل 
مطالعـات طـرح فـوق کـه توسـط مشـاور در حـال 

انجام اسـت تاکیـد کرد.

 اسـتاندار بوشهر با اشاره به تسـریع در تزریق واکسن 
کرونـا گفـت: اکنون روزانـه بیش از ۱۰ هزار واکسـن 
کرونـا بـه گروه هـای سـنی تعییـن شـده در اسـتان 
بوشـهر تزریـق می شـود کـه تـا ۲۰ هـزار واکسـن 

می یابد. افزایـش 
عبدالکریم گراوند در نشسـت سـتاد مدیریت بیماری 
کرونا اسـتان بوشـهر با بیان اینکه ایـن بیماری بیش 
از ۱.5 سـال اسـت که تمام جهان را گرفتار مشکالت 
گوناگـون کرده اسـت اظهار داشـت: جامعه پزشـکی 
و بهداشـتی خـط مقـدم جبهـه مبـارزه بـا کرونـا 
قلمـداد می شـود و خدمـات کادر درمانی، پرسـتاری 

و بهداشـتی درخور تحسـین است.
وزارت  پرچـم دار  بـا  سـالمت  نظـام  خدمـات  وی 
بهداشـت و درمـان را مـورد سـتایش قـرار داد و بیان 
کـرد: جامعه پزشـکی و بهداشـتی در هـر عرصه ای با 
وجـود خسـتگی های شـبانه روزی هیچـگاه مـردم را 
تنها نگذاشـته اند و با همـت و اراده بلند آنان خدمات 

بـه جامعه هـدف ادامـه دارد.
اسـتاندار بوشـهر همکاری دسـتگاه های اجرایی برای 
تسـریع در واکسیناسـیون را مـورد تأکیـد قـرار داد و 
تصریـح کـرد: اکنـون رونـد تزریـق واکسـن کرونا به 
گروه هـای مختلـف سـنی تسـریع یافته کـه افزایش 
مراکـز تجمیعـی بـرای واکسیناسـیون در شـهرهای 

اسـتان بوشـهر ضروری اسـت.
گراونـد، تجمـع مـردم در یـک نقطـه را خاسـتگاه و 
کانـون انتقـال بیمـاری کرونـا دانسـت و گفـت: باید 
بـا افزایـش مراکـز تجمیعـی واکسیناسـیون ضمـن 
دسترسـی راحت مـردم بـه دریافت واکسـن کرونا از 

اجتمـاع و تجمـع مـردم جلوگیری شـود.
وی بـا بیـان اینکـه واکسـن بـه انـدازه کافـی بـرای 
گروه های سـنی تعیین شـده در اسـتان بوشهر وجود 
دارد افزود: هفته گذشـته 9۰ هزار واکسـن کرونا وارد 
اسـتان بوشـهر شـد و در عرصه تأمین واکسـن هیچ 

مشـکلی وجود ندارد.
اسـتاندار بوشـهر از تزریـق روزانـه بیـش از ۱۰ هـزار 
واکسـن بـه گروه هـای سـنی اعـالم شـده در اسـتان 
بوشـهر خبـر داد و بیـان کـرد: بـا افزایـش امکانات و 
مراکز تجمیعی واکسیناسـیون می تـوان روزانه تا ۲۰ 
هـزار تزریـق واکسـن در اسـتان بوشـهر انجام شـود.

گراونـد بـا بیـان اینکـه بـا ایـن رونـد تزریق واکسـن 
کرونـا بـه گروه سـنی باالی 5۰ سـال تا هفتـه آینده 
تمام می شـود خاطر نشـان کـرد: همکاری مـردم در 
دریافت واکسـن کرونا در برخی نقاط اسـتان بوشـهر 
از جمله عسـلویه و کنگان ضروری اسـت کـه در این 
زمینـه همـکاری بـزرگان و علمای منطقـه می تواند 
اثرگـذار باشـد.وی رونـد صعـودی ابتـال بـه بیمـاری 
کرونـا در اسـتان بوشـهر را نگـران کننـده دانسـت و 
خاطر نشـان کـرد باالترین بسـتری بخـش کرونایی 
بیمارسـتان های اسـتان بوشـهر در ۱.5 سال گذشته 
روز گذشـته ثبـت شـد و اکنون تعـداد بسـتری ها از 

5۰۰ نفـر فراتـر رفته اسـت.
اسـتاندار بوشـهر از افزودن شـدن 6۰۰ بیمـار جدید 
مبتـال بـه کرونـا در روز گذشـته در اسـتان بوشـهر 
خبـر داد و بیـان کـرد: روند ابتـال به کرونا در اسـتان 
بوشـهر صعودی اسـت که باید از تجمعات، مسـافرت 
و دورهمی ها پرهیز شـود و ماسـک در همه عرصه ها 

اسـتفاده شود.
گراونـد از تأمیـن امکانات مـورد نیاز مراکـز درمانی از 
طریـق سـازمان جمـع آوری و فروش امـوال تملیکی 
خبـر داد و تصریـح کـرد: با دسـتور مقامـات قضایی 
اسـتان بوشـهر، مرکـز درمانـی کـه آمـاده راه انـدازی 
سـازمان  طریـق  از  آن  نیـاز  مـورد  کولـر  اسـت 
جمـع آوری و فـروش امـوال تملیکی اسـتان بوشـهر 

تأمیـن می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـا تأمیـن کولـر هفته آینـده ۲5 
تخـت بـه تخت هـای مراکـز درمانـی اسـتان افـزوده 
می شـود تصریح کرد: بـرای افزایـش مراکز تجمیعی 
واکسیناسیون با دسـتور دادستان بوشهر ۱5 دستگاه 
لب تـاب از طریق سـازمان جمع آوری و فـروش اموال 
تملیکی در اختیار دانشـگاه علوم پزشکی بوشهر قرار 

می گیرد.
اسـتاندار بوشـهر همـکاری اتـاق اصنـاف بوشـهر در 
تعیین مکان برای واکسیناسیون تجمیعی را ضروری 
دانسـت و افـزود: افزایـش مراکـز واکسیناسـیون در 
شـهرهای پرجمعیت اسـتان بوشـهر باید در دسـتور 

کار مسـئوالن و فرمانـداران قـرار بگیرد.
گراونـد از  ممنوع بودن سـفر به اسـتان بوشـهر خبر 
داد و بیـان کـرد: بـا توجـه بـه تعطیـالت پیـش رو 
ورود خودروهـای غیربومی به اسـتان بوشـهر ممنوع 
اسـت و در صـورت تـردد این خودروها برگشـت داده 

می شـوند.
وی اضافـه کـرد: نیـروی انتظامی در  تمـام محورهای 
مواصالتـی از ورود خودروهـای غیربومـی بـه اسـتان 

بوشـهر جلوگیـری می کند.

آییـن رونمایـي از نشـان ملـي بهـره وري ایـران 
صبـح امروز بـا حضـور معـاون رئیس جمهوري 
و رئیـس سـازمان اداري و اسـتخدامي کشـور، 
رئیس سـازمان ملي بهـره وري ایـران، و جمعي 
از فعـاالن، پژوهشـگران و برگزیـدگان در محل 

سـازمان مدیریـت صنعتـي برگزار شـد.
 مهنـدس جمشـید انصـاري در ایـن مراسـم 
ضمـن قدردانـي از همـکاران تالشـگر سـازمان 
ملـي بهـره وري ایـران بـراي تمهیـد مقدمـات، 
اجـرا و برگـزاري این آیین رونمایـي و تجلیل از 
برگزیدگاني کـه آثار و فعالیت هاي ارزشـمندي 
در ایـن حـوزه داشـته اند، بیـان داشـت: از همۀ 
کسـاني کـه احسـاس مسـئولیت کردنـد و در 
فرآینـد برگزیـدن آثـار واجـد شـرایط علمـي و 

اجتماعي مشـارکت داشـتند، سپاسـگزارم.
اینکـه در حـوزۀ  بیـان  بـا  انصـاري  مهنـدس 
بهـره وري سـخن ناگفتـه، اقـدام انجام نشـده و 
راه نرفتۀ بسـیاري در کشـور وجـود دارد، اظهار 
داشـت: تاریخچۀ شکل گیري و تغییر و تحوالت 
سـازمان ملي بهره وري مبني بر اینکه ما قبل از 
 )APO( انقالب به سـازمان بهره وري آسـیایي

پیوسـتیم و در دهۀ 6۰ این پیوستگي را تمدید 
کردیـم اما عمالً فعالیت هاي جدي مـا در حوزۀ 
بهـره وري و بـه صـورت یک امر سـازمان یافته از 
سـوي دولـت در دهـۀ ۷۰ آغـاز شـده اسـت؛ 
بیانگـر ایـن واقعیت اسـت که موضـوه بهره وري 
چنـدان بـراي فضـاي اجرایـي و اقتصـادي مـا 
شناخته شـده و یـا مهـم نبـوده اسـت امـا آنچه 
مسـلم اسـت، این امر مانند بسـیاري از مسـائل 
مهـم دیگـر، هنـوز در جامعـۀ مـا جا نیفتـاده و 
اجتماعـي نشـده اسـت و یکـي از اقدامـات آتي 
ایـن حـوزه مي توانـد اجتماعي کـردن و ترویـج 

عمومي مفهـوم بهره وري باشـد.
مشـکل  مي رسـد  نظـر  بـه  داد:  ادامـه  وي 
همیشـگي ما این اسـت که از مفاهیـم، ظاهري 
را مي شناسـیم امـا عمـق آن را درك نکرده ایـم 
و یـا اگـر هـم درکـي از مفهـوم داریـم، دیگران 
مفهـوم  در  نمي شـوند؛  متوجـه  را  مـا  حـرف 
بهـره وري نیـز ایـن مشـکل وجـود دارد؛ در این 
حـوزه به زمینه هـاي فرهنگي جامعـه کم توجه 

بوده ایـم.
رئیس سازمان اداري و استخدامي کشور با اشاره 

بـه حاکم بـودن فرهنـگ »هرچـه پـول بدهـي 
آش مي خـوري« در نظـام اداري و همچنیـن 
بنگاه هـاي اقتصادي کشـور، تصریح کـرد: اتفاقاً 

باالبـودن کیفیـت خیلي اوقات ربطـي به میزان 
هزینـه نـدارد اما این ضرب المثل بـه عنوان یک 
فرهنگ جـا افتاده اسـت و جاانداختن مفهومي 

مقابـل آن کـه مي گوید »هزینه را کـم کن یا با 
هزینـۀ کمتر نتیجـۀ بهتر بگیر« تـالش ظریف 

فرهنگـي را الزم دارد.
معـاون رئیس جمهـور با اشـاره به بیـان میلتون 
فریدمـن، اقتصاددان آمریکایـي، گفت: فریدمن 
معتقـد بـود طراحـي و اجـراي برنامـۀ توسـعه 
مانند طراحي و سـاختن یک سـاختمان اسـت 
کـه زمیـن را با سـاختمان متناسـب نمي کنیم 
بلکـه طراحـي و اجـراي سـاختمان را بـا زمین 
متناسـب مي کنیم؛ همان طـور در جوامع جهان 
سـوم و کمتـر توسـعه یافته بایـد متناسـب بـا 
فرهنـگ این جوامع برنامه هاي توسـعه را پیش 

بـرد و اجـرا کرد.
مهنـدس انصاري تأکید کـرد: در مفهوم بره وري 
بـه دلیـل گرایشـات فرهنگـي کـه در جامعـۀ 
مـا وجـود دارد و نقـص برداشـتي کـه از سـوي 
تحصیل کـردگان و نخبـگان ایـن حـوزه وجـود 
دارد یـا اولویت نداشـتن مفهومي و همچنین به 
دلیـل حرف هـاي متفـاوت و متناقضـي کـه در 
ایـن زمینه گفته مي شـود، زمان زیـادي را الزم 
داریـم کـه بتوانیم مفهومي واحد و قابـل اجرا را 

بـه صـورت عمومـي ترویج کنیـم. اگر ایـن کار 
بـه عنوان یـک ضرورت و اولویت در دسـتور کار 
دسـتگاه هاي اجرایي و بنگاه هـاي اقتصادي قرار 
بگیـرد، مي توانیـم بـه نتایـج بهتري برسـیم تا 
اینکـه بخواهیم صرفـاً به عنـوان مفاهیم مجرد 

علمـي بـه آن بپردازیم.
معـاون رئیس جمهـوري بـا بیـان اینکـه دولت 
بـه معنـاي عـام آن )state( و دسـتگاه هاي 
حـوزه  ایـن  در  مشـخص  نقـش  دو  اجرایـي 
در  بهـره وري  ارتقـاي  یکـي  گفـت:  دارنـد، 
مجموعـۀ خـود دسـتگاه هاي اجرایـي و دیگري 
راهبـري بخش هاسـت کـه در اجـراي ایـن دو 
نقـش بایـد اهتمـام ویـژه اي داشـته باشـیم تـا 
ان شـاءاهلل بتوانیم با دسـتیابي بـه مفاهیمي که 
دقیـق، جامـع و قابـل درك عمومي هسـتند و 
صرفـاً در محیط هـاي خاصي درك نمي شـوند، 
در جهـت ترویـج و توسـعۀ مفهـوم بهـره وري و 
اجتماعي کـردن اقـدام کنیم و از ایـن رهگذر به 
رشـد اقتصادي کشـور و کاهش هزینه ها کمک 

شود.

ازدواج اجبـاری از قدیـم االیام 
پیـش  هـای  چالـش  از  یکـی 
روی ملـل مختلـف بوده اسـت. 
نظـران،  صاحـب  از  بسـیاری 
از  راشـکلی  اجبـاری  ازدواج 

قاچـاق انسـان مـی داننـد.
3

مهدی دهقان:
)مدرس و کارشناس حقوق(

محمد رضائی:
)دانشجوی 

کارشناسی علوم و 
قرآن و حدیث(

مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری بوشهر:

»شهردار«، مقصر حوادث رانندگی در نقاط پرتصادف شهر بوشهر
روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر در استان بوشهر واکسن کرونا دریافت می کنند

با حضور معاون رئیس جمهوري؛ نشان ملي بهره وري ایران رونمایي شد

مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری بوشهر:

یکی از مبناهای مهِم شهر بوشهر تهیه طرح جامعه ترافیک است
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قلب  دریا
در »قاموس« قلب شاعرم  کودتا ست 

قلب پاکم  با من هماهنگ نیست 
او خودش یاد تورا می خواهد از من فرمانُبرداری ندارد 

عقـل مـی گویـد دفـن کـن ایـن عشـق نافرجـام؛ قلـب سـر به 
هواسـت و نافرمـان

عشق و دوست داشتن نه نام  دارد نه شهرت 
اصال شناسنامه؛ ویزا هم ندارد

دین و ایمان که هیچ
هر عشقی تاوانی دارد؛عشقت را در دلم دار زدم

 که تاوان عشق همواره مرگ ست 
حلقه ی دار را بر گردن بطن راست نهادم 

باشد که ادب شود و پیرو بطن چپ
 دانستم، راستی پاسخ بر؛ کژی تحفه دارد! 

اکنـون بی نهایت خوشـحالم که یادتـو را در 
قلب زالل شـعر دار زدم .... 

 تـو طاعـون  وحشـتناك  همـان جنگ تن 
بـه تن راسـتی وکـژی  بودی جنگـی نابرابر، 

 عشـق زالل مـاه پیشـانی؛ یـار پـر رنـگ و ریـا؛ بـا هـم منافاتـی 
داشت! 

کاش قاضی حکم قصاص دهد،
بر این همه دروِغ....

زهرا وجدانی

برگرد
بی صدا و آرام

رفتی...
من از وداع

جا ماندم
خوشا

به غیرت چشمانم
که آبی

پشت سرت
ریختند
برگرد...

درخت صبرم
هنوز

سبز است...

عارفه روئین

دستبند
دستبندی خریده ام

برای وقتی که مچت را می گیرم
چه ناشیانه می دزدی 

نگاهت را

نوید فالحی

حال خوب 
اینجا کسی هست

که
 برای حال خوب تو؛

دست به دامن ابرهاست...
آنقدر که دامن اش

 پر از گل های بابونه شده

ثریا قنبری

لبخند معشوق
شاید آن کس

که به هیاهوی جنگی به پاخواسته است
با لبخند معشوقی آرام گیرد

شاید

محمد جلیلوند

گناه آخر
شبیه سایه ام، آنسوی نور افتاده
غریب و دربدرم از تو دور افتاده 

دخیل خنده به فانوس اشک می بندد
دلم چو دهکده ای بی عبور افتاده 

زنی شبیه تو در اوج دلبری، ایزد
نیافریده به این حد صبور، افتاده
مرا کنار تو دیدند شاعران گفتند

سوار سرکش و اسب از غرور افتاده
دوبافه موی تو را بسته روسری محکم

دوباره نان شبم از تنور افتاده
گناه آخر من را به چشمهات ببخش

به آن دو پاره شِب در بلور افتاده
نشسته ام سر پیمان مهر تو هرچند

که عهدنامه مان دست مور افتاده

ایرج انصاری فرد

دوستت دارم
خواستم لب تر کنم
بگویم دوستت دارم

چشمهایم زودتر
دهان باز کردند

راحله جمالیان

عادت
تـو همـان بغضی هسـتی کـه هیـچ وقـت نتوانسـتم آن را فرو 

دهم...
احساس خفگی می کنم...

اما دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم...
حاال من ماندم و کوله باری از حسرت...

با خاطرات ریز و درشت تو در قلبم...

می ترسـم روزی بخواهـی برگردی ولی من 
بـه نبودت عادت کرده باشـم...!!

زینب همتی نژاد

مادربزرگ
هرگاه دستم را سمت انجیر می برم یاد مادربزرگم می افتم.

آری انجیـر؛ درسـت مـرا بـه دوران کودکـی ام کـه در حیـاط 
مادربزرگ اسـت مـی برد، حیاطی کـه پراز درختـان انجیر بود؛ 
هـرگاه بـه خانـه ی مادربزرگ مـی رفتم برایم با عشـق و عالقه 

انجیـر می چیـد و به دسـتانم مـی داد.
چقدر لذیذ بود خوردن انجیر های تازه از دست مادربزرگ.

مادربـزرگ شـیرین مـن، بـا آن لهجـه ی 
دلنشـینش  و آن لبـاس هـای محلـی اش؛ 
جـزو زیباتریـن مادربـزرگ دنیـا محسـوب 

شـد. می 

زهرا اسدی )آتاناز(

زخم زبان 
زبان ات آن چنان بر روحم زخم نواخت 

گویی که چنگ با خشم بر تار 
تو پَند مرا تِکه انداختن پنداشتی 

اگر چه من مرد هستم و آغشتِه به شوق تو
اگر چه من مرد هستم و چه با شهوت چه با عشق

به میل چشانم تن و روح ات را 
اما دیگر نه از مرد بودن خوشنودم

نه تواِن این را دارم
که عشق را 

مرهمی ببینم
و نه می توانم بدون اش

زندگی را 
حقیقتی با تصور خدا پندارم 

سامان ساردویی

عیدی دیگر در راه است...
قربان..

تمـام خاطـرات کودکـی ام را مرور می کنم.. شـبها را تا صبح با  صدای بع بع  گوسـفندانی 
کـه از خانـه های مختلف به گوش می رسـید به سـر می بردیم.

خاطـرات گوسـفندان بزك کـرده ای کـه مادربـزرگ و پدر بـزرگ به تازه عـروس ها هدیه 
مـی دادند....

ذوق و شوق دور همی های عید، آتش درست کردن ها و کباب ....
در کودکی  از خودم می پرسیدم فلسفه این عید چیست؟

و جوابی که هر چه آگاهتر می شوی شفاف تر می شود    .
همچون مادربزرگی، خودم را در آغوش خودم می نشانم و قصه را دوباره مرور می کنم؛

ابراهیـم نبـی بعـد از رویاهـای پیاپـی، تصمیم سـختی می گیرد، ) تسـلیم اذن پـروردگار 

شـدن (؛ کـودك عزیزتـر از جـان را به قتلگاه می بـرد تا برای رضای خداونـد قربانی کند....
چقدر سخت و طاقت فرساست که کودکت را قربانی کنی، تکه ای از وجودت را !!!!

 امـا او اینـکار را مـی کنـد، یکتا کردگار مهربان، که دوبـاره ابراهیم را از ایـن آزمایش پیروز 
مـی یابـد قربانـی را بـدون ریختن خون مـی پذیرد و اسـماعیل دوبـاره به آغوش پـدر باز 
مـی گـردد، اینگونـه می شـود که پروردگار گوسـفندی را به جای اسـماعیل بـرای قربانی 

فرستد.... می 
و امـا ابراهیـم کـه قبال هم تسـلیم رضـای خدا شـده بـود ...او را چه باك! از آتش گذشـت 

و آتش گلسـتان شد...
خوشا به حالت ای ابراهیم نبی!

مقام امامت و نبوت گوارای وجودت!!
حـاال کـه بزرگتـر شـده ام هـر سـال نزدیـک عیـد قربـان، عمیـق تـر به ایـن واقعـه می 
اندیشـم....به راسـتی ما چقدر ابراهیم هسـتیم؟ چه چیزهایی را باید قربانی کنیم تا پیروز 

امتحان شـویم؟؟؟
بی شک برای ابراهیم شدن، باید از اسماعیل عزیزتر از جان گذشت ...

 دستاشـو محکـم تـوی جیـب پالتـوی گشـادش جـا داده بـود،، بـا قدم 
هـای آروم و کوتـاه کنـار یه خیابون خلـوت و طوالنی قدم مـی زد،،، کف 
خیابـون پـر از بـرگ هـای رنگارنـگ بـود،،، قرمـز و زرد و قهوایـی، با خودش فکـر کرد یه 
روزی مـی مـرد واسـه دیـدن این برگ هـا ولی حاال،،، هیچ حسـی نداشـت،،، فقط صدای 
خـش خششـون آزارش مـی داد،،، مثـل دردی که توی مفصل زانـوش می پیچید و یادش 
مـی نداخـت کـه چند تا پاییز را پشـت سـر گذاشـته،،، و هنوز هـر روز طول ایـن خیابون 
رو طـی مـی کنـه و برمی گـرده،، باد می اومـد انگار امروز یکمی سـردتر بود،، شـایدم اون 

پیرتر. یکمی 
لحظـه ای چشماشـو بسـت صـدای خـش خـش بـرگ هـا آزاردهنـده تر شـد و کـم کم 

بـا صداهایـی در خاطـرش آمیخـت،،، چشماشـو باز کـرد روی پلـه ی آپارتمـان نزدیکش 
نشسـت،، نفسـش به شـماره افتاده بود اینبار با چشـمان باز غرق دنیای خاطراتش شـد،،، 
بیـاد گام هـای چابـک دخترکی افتاد،، که هـر روز خیابان را برای رسـیدن به اتوبوس طی 
مـی کـرد، تـوی سـرش یک عالمـه رویاهای بزرگ بـود و توی دلـش یه عالمـه امید،، می 
خواسـت زنـی باشـه متفـاوت از زن های دور و برش،،، می خواسـت سـر نوشـتی متفاوت 
داشـته باشـه و برای همین سـخت تالش می کرد،،، توی اتوبوس البالی جمعیت چپیده 
بود و از گوشـه ی پیدای شیشـه پنجره به عبور سـریع درختای کاج خیابون نگاه می کرد 
بـا خـوش فکـر کرد یعنـی زمان بـه همین سـرعت می گـذره،،، شـاید این اتوبـوس همه 
ی زندگـی او بـود در حـال حرکـت،،،، دوبـاره نـگاه کـرد زیـر پاهاش پـر بود ار بـرگ های 
رنگارنـگ،،، کجـا بـود، انـگار در زمـان و مکان غوطـه ور بـود،،، درد زانو به یـادش آورد که 

اینجاسـت در یـک کوچـه ی طوالنی در فصل پاییـز زندگیش.....

بی نشان از نشانه های او
درتالطم روزهای خسته جان می دهم

خاطراتـم را کنـار مـی زنـم و بـر بالیـن دلـم آرام آرام حرف هایـم را می خوابانـم اما بغضی 
سـترگ وسـرد، غـم آلـود و سـوزان  درگلویم غـرش می کند،

 آه...قـالب آن  سـتاره در شـب هـای نگاهـم گیـر کرده اسـت که هرشـب زیباترازقبل می 
درخشد.

امـا دلتنگـی درجـان مـن حبس اسـت و من هنوز هـم برایش می نویسـم و هنـوز هم در 
تنهایـی ام برایش مـی نوازم 

من اورا دوست می داشتم چون او خودش بود!

 هر چیزی در دنیا نماد چیز دیگری است
آینه ساخته شد تا ما خود را در آن ببینیم
باید بدانیم که ما هم آینه های خداوندیم

و خداونـد هـر صبـح کـه مـی شـود خـودش را در مـا می بینـد؛ برایـش فرقـی نمی کند 
کوچـک باشـیم یـا بـزرگ؛ با قابی زیبا و طالیی تزیین شـده باشـیم یا کامال سـاده و بدون 

قـاب باشـیم؛ در خانـه ای زیبـا و پـرزرق و برق باشـیم یا در کلبـه ای کوچک؛
او هـر روز صبـح مـی آیـد و خـودش را در تمام آینـه هایش می بیند؛ تنها چیزی کـه او را 

اذیـت مـی کنـد تیرگـی آینه؛ کثیفی آینه؛ گـرد و خاك آینـه و لکه های روی آینه اسـت. 
او اگـر نتوانـد خـودش را در آینـه ببیند؛ دلگیر می شـود او با اینکه هـر روز صبح می آید و 
دسـتمالی بـه دسـت می گیرد تـا تمام آینه هایش را تمیز کند؛ اما دوسـت نـدارد روز قبل 
کـه آینـه اش را تمیـز کـرده دوبـاره امـروز ببینید لک دارد؛ چون می ترسـد لکـه های ریز 
روی آینـه بـزرگ شـوند و اینقدر بماننـد تا دیگر آینه بـه حالت اولیه ی خـودش بازنگردد 

و از فطـرت ذاتی خودش دور شـود.
 و بزرگتریـن تـرس او ایـن اسـت کـه روزی بیایـد و ببینـد که آینـه اش ترك خـورده و یا 

شکسـته اسـت. او مـی ترسـد که دیگـر نتوانـد خـودش را در ما ببیند.
ما به عنوان آینه چقدر تصویر واقعی خداوند را به او نشان داده ایم؟

چقدر سعی کردیم شبیه خودش را نشان دهیم؟
چقدر تمیز بودیم تا او خودش را در ما واضح تر ببیند؟

همیـن االن بلنـد شـوید و آینـه ی قلبتـان را تمیز کنیـد؛ بگذارید فـردا کـه خداوند برای 
دیـدن خـودش به شـما نگاه مـی کند؛ زیبـا و آراسـته و پاك باشـید.

بـه نـام خـدا وبـه نام 
تـو آغاز مـی کنم که 

آغاز پایانـم تویی.
وبـه  آفرینـی  مـی 
مـی  خـودت  سـوی 

مـرا. بـری 
تقدیم به دوسـت وهمسـایه عزیزم 

والیه سـلیمی.... ) کرمانشاهی(
تویـی که دوسـت داشـتن را یـادم دادی، 
یـادم دادی کـه مهر بورزم وعاشـقی کنم، 

تویـی که از مـادر مهربانتری.
چطـور مـی تـوان مهـر کسـی را در دلـم 
بگـذاری. کـه هـم خونـم نیسـت ولـی 
دوسـتش دارم.بـرای شـاد بودنـش شـاد 
مـی شـوم وبرای غـم هایش بی قـرار می 

شـوم و اشـگ مـی ریـزم.
عزیـزم، عزیزم منم مثـل تو غمگینم من 
هـم درد تـو را درك مـی کنـم. مگـر می 
شـود کسـی که سـاعت های عمرت را با 
او سـپری کرده ای. سـاعت هایی که با او 
قـدم زدی وبه گـردش رفتی وبا او درد دل 

کـردی را فراموش کنی.
عزیـزم هنگامـی که عشـقت را در آغوش 
گرفتـه بودی نفس به نفسـش مـی دادی 
ودسـت روی قلبش می گذاشـتی تـا او را 

یـک جورایی بـه خودت بـر گردانی.

خبـر نداشـتی موهای قشـنگت چه پیچ 
تـاب مـی خـورد و مـن نظـار گـر ایـن 
صحنـه بـودم برایـم سـخت جـان فرسـا 
بـود. از اینکـه مـی دیـدم تـالش بیهوده 
می کنـی. ازخدا کمک می خواسـتی که 

او را بـر گردانـد.
عزیزمن آمدی در خلوت زندگیم وشـدی 

آرام جانم.
صدایـت را کـه نجـوای خاموش بـود می 
شـنیدم. آرام بـودم می دانسـتم هسـتی 

ولـی چـه کنـم عزیز مـن بـا نبودنت.
حـاال کـه عشـقت رفـت تـو هـم تحمل 
مانـدن نـداری. مـی دانم تـو هم بـه دیار 

خـودت کـوچ مـی کنی.
امـا مـن چـه کنم بـا این غـم تنهایی چه 

طـور می توانـم دوریـت را تحمل کنم.
عزیزکم جانکم درد به جونوم.

چه سـاعت هـای خوشـی را در کنا ر هم 
داشـتیم. مگر می شـود کسـی را که هم 
خونـت نباشـد. ولـی تـو بـرای از دسـت 
پریشـان  مثـل خـودش  دادن عشـقش 

باشی.
بـی  داشـتی  امـروز  جانکـم  عزیزکـم 
خداحافظـی کجا می رفتی این رسـمش 
نبـود نداشـتیم این همه بـی وفایـی را......

عزیزکم جانکم جان من کجا می بری.

مجموعه شـعر امیر حسـین حسـین زاده می باشـد که توسـط نشـر نگاه پارسـه در 
سـال 9۷ به چاپ رسـیده اسـت.

ایـن کتـاب کـه در ۷۰ صفحه به چاپ رسـیده شـامل ۷۰ شـعر سـپید کوتـاه از این 
شـاعر می باشـید که بیشـتر اشـعار موضوع عاشـقانه ای دارند.

ای میراثـت بمونـه سـیف اهلل.... الهی حنـاق بگیری... مـار زبونتو بگزه 
.... چی شـده؟ دیگه می خواسـتین چی بشـه؟! هفته قبل آقا زنگ زده بیا یه اره سویسـی 
فانتـزی خریـدم بـا هم بریم جنگل درخـت قطع کنیم! البته منظور شـاخه های کوچیک 
بـرای سـاخت دکـوری بود! ما هم خام شـدیم رفتیـم. بماند که موقع برگشـت جنگلبانی 
مـا رو گرفـت و اگـه ننه غریبم بازی عمو سـیفی برامون پرونده هم تشـکیل می شـد و تو 

ایـن ایـام کرونا باید می رفتیم بازداشـتگاه! خدا رحـم کرد...
حـاال اینـا بـه کنار ... کل مسـیر رفت و برگشـت اسـتاد یک ریـز راجع تورم منفـی ژاپن و 
امـارات صحبـت کرد و اینکه امارتـی ها هر روز که از خواب بیدار میشـن از این کاالیی که 
دیـروز خریرن ارزشـش کمتر شـده پکر میشـن! چشـمتون روز بد نبینه.... هنـوز به خانه 
نرسـیده بودیم که سـق سـیاهش دامن ما را گرفـت و توئیت رئیس اطـاق بازرگانی تهران 
منتشـر شـد و ایشـان وعده دادند چنـان تورمی گریبان مـردم را بگیرد که نمونـه آن را از 

حکومـت مادها بـه این ور هیچکس ندیده اسـت!
فقط این البال من موندم االن فرق آقای رئیس با عمو سیفی چیه؟!

هـر دو فقـط پیش بینی می کنن و از دسـت هیچکـدوم هم کاری بر نمیـاد! با این تفاوت 
کـه عمـو سـیفی حقوق غیـر نجومي می گیـره و اوقات فراغـت درخت قطع مـی کنه؛ اما 

آقـای رئیس حقـوق نجومی می گیره و اوقـات فراغت ...
مگه ما فضولیم که بدونیم مسئولین اوقات فراغت چیکار می کنن؟ واال بخدا...

یعنـی نشـد ایـن بشـر یـک بـار از چیزی تعریـف کنـه و گند نزنـه بـه کل ماجـرا... عین 
ماجـرای برجـام که شـب فتح الفتـوح، یک پرچم ایـران دور گردنش انداخـت و تا دو نیمه 
شـب بـا موتـور  یاماهـا ۱۲5 عهد شـپل میرزا )کـه اگر جنگ بـود با دودش می شـد یک 
گروهـان را مخفـی کـرد و از معبر عبور داد،( تو خیابون های والیت مـا گاز می داد و مردم 

فحـش نثارش مـی کردن!
 حـاال بعـد از شـش سـال یک عده جنـازه برجـام را روی تحت احیاء گذاشـته انـد و باقی 
ماجـرا .... در جریـان هسـتید اخیراً اسـتاد فریدون مجلسـی که عکسـش را آرمـان ملی با 
درازآویـز سـنتی چـاپ کـرده اسـت، بـدون اینکه حتـی یک لبخنـد بزند فرمایـش کرده 

مجلـس یازدهم احیـای برجام را محـال کرد!
یعنی نحس بودن عمو سـیفی و نقش بی بدیل ایشـان در شکسـت پروژه برجام را ندیده 

اسـت امـا نطق چهار تـا نماینده مجلس را چماق کرده اسـت. 
بـا این حال شـانس آوردیم سـیف اهلل از اسـتان سرسـبز و حاصلخیزی کـه روی چاه های 
نفت و گاز خوابیده و در کنار چند رودخانه پهلو زده اسـت، تعریف و تمجید نکرده اسـت!

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

طنز

دلنوشته ویژه 
عید قربان

دلنوشته

به قلم: مژگان دری بخش

به قلم:فرزانه آتشفراز

به قلم:مریم عرب پور

به قلم: فائزه اکرمی

به قلم: الهه انتظاری

به قلم: وحید حاج سعیدی
)روزنامه نگار و طنز نویس(

من اورا دوست می داشتم

ما آینه های خداوندیم

کتاب بوی تکرار

عموسیفی، تورم منفی و استان حاصلخیز!

عید قربان

خاطره

شعر ودلنوشته

گل من 
به دست های سبز و مهربان تو که می رسم

کمی که نه...
شبیه عابری که خسته از مسیر زندگیست

کنار تو توقفی عمیق می کنم
برای رفع خستگی

برای رد شدن از این قطار روزمرگی
و مست می شود چقدر روح خسته من از 

شکفتن گلی درون خاك های خسته پیاده رو
درخت های ایستگاه روبرو

و برگ های مانده در حصار میله های ایستگاه

چقـدر تـازه می شـود بهـار از جوانـه های 
تازه شـما
عزیز من

گل قشنگ من
بپیچ پیچکم

بپیچ دور زندگی، بپیچ دور من
مرا ببر به عطر خاك تازه

عطر روزهای کودکی
مرا دوباره باز هم بکش

به سمت زندگی
سوری حیدری

معرقی کتاب

خواب غفلت
صبح دم می آید،

و صدای نیایش گلبرگ ها
شبنم سحرگاهان،

عرق می کند از خجل خدا،
بلبلی می خواند، گویی نیایش می کند

یا که من چنین می پندارم
از درخت روبروی پنجره ای

سر و صدای گنجشک ها می آید، پچ پچ می کنند
شاید هم دسته جمعی ثنا گویان اند

هـر چـه مـی گوینـد، همـه آرامـش را بـر روان مـن هدیه می 
دارند

شاید هم تشر می زنند 
 آی انسان ! بیداری؟ یا که نه،

خواب غفلت برده ای!
آی انسـان ! برخیـز، جامـه خفتـگان را در آور و بـه بیـداران 

بپیوند...

شهال چراغی

عشق بی نهایت
نهایـت  در  کـه  شـدم  عشـقی  عاشـق 
آرزوهاسـت، دیوانـه و سـرگردان او بودم.

دیوانگـی هـم عالمـی دارد امـا عالـم بی 
دیوانگی تاریک و تار اسـت. تو معشـوقت 

را کجـا تنها گذاشـتی؟
کجا بدون او زندگی کردی؟

ایـن خیابـان یـک طرفـه ایـی کـه تـو سـاخته ایـی بـه درد 
خـودت مـی خـورد و بـس

خیابان باید دو طرفه باشد، عشق باید دو طرفه باشد
امـا مـا جامانـده از ایـن نعمـت بزرگیم، همیشـه معشـوق و 

عاشـق تنهـا نمـی مانند.
زندگی را باید با عاشقی گذراند

منظور من عشق های االن نیستند که شما فکر می کنید
عشقی که تو را به اوج می رساند

عشقی که تورا بزرگ می کند
عشقی که تو را می سازد

تو و خدایی که همیشه در این نزدیکیست.

فاطمه نصراصفهانی
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  به قلم: مهدی دهقانی 
) مدرس و کارشناس حقوق (

بردگان هزاره سوم: قاچاق انسان 
) بخش دوم (

یکی دیگر از اشـکال قاچاق انسـان، قاچاق انسـان به قصد برداشت 
اعضـاء و جـوارح بـدن می باشـد. قاچـاق انسـان ها، بـرای تجارت 
اعضـای بـدن آنهـا در جهـان رونـق بسـیاری یافتـه و بـه سـایر 

خصوصیـات رذیلـه اسـتعمار سـرمایه داری، افزوده شـده اسـت.
رونـق ایـن تجـارت به  نحوی اسـت که عالوه  بر پیونـد کلیه و قلب 
در کشـورهای غربـی، جگـر، روده، قرنیه چشـم، پوسـت و ریه نیز، 
در ایـن کشـورها پیوند زده می شـوند. تجـار اندام های بدن انسـان، 
قربانیـان خـود را از میـان مردان سـالم و جوانان فقیر برمی گزینند 
و سـپس بـا همکاری عـده ای از پزشـکان متخصص معاملـه انجام 
می پذیـرد. امـروزه معاملـه اندام هـا، در بخـش خصوصـی بازارهای 
قاهـره چنـان توسـعه یافته که اتحادیه پزشـکان متخصـص کلیه، 
تصمیـم گرفته انـد، پیونـد اعضـای بـدن را کـه از افـرادی غیـر از 
خانـواده و وابسـتگان بیمار عرضه می شـود تحریم کننـد. اطالعات 
موجـود نشـان می دهـد کـه در هندوسـتان نـه  تنها اعضـای بدن، 
بلکه اسـکلت کامل انسـان نیـز در بخش خصوصی به بهـای ۳۰۰ 

مـارك عرضه می شـود.
قاچاق انسان برای بردگی و ازدواج

ازدواج اجبـاری از قدیـم  االیـام یکی از چالش هـای پیش روی ملل 
مختلـف بوده اسـت. به دلیل آسـیب های فـراوان روحی و جسـمی 
ناشـی از ایـن ازدواج هـا، به ویـژه برای دختـران جوان، اغلب اسـناد 

حقوق بشـری سـازمان ملل این موضـوع را مدنظر قـرار داده اند.
در سـطح داخلی نیز در بسـیاری از کشـورها از جمله افغانسـتان، 
اسـترالیا، نروژ و صربسـتان، ازدواج اجباری جرم شـناخته می شود. 
در بعضـی از کشـورها هم که ایـن عمل به طور خـاص جرم انگاری 
نشـده، تحت عناویـن کیفری مشـابه ازجمله تحت عنـوان قاچاق 
انسـان، قابل رسـیدگی کیفری است. کشورهای انگلسـتان، کانادا، 
آلمـان، فنالنـد، بـالروس، ایتالیـا و الجزایـر در زمـره این کشـور را 

هستند.
بسـیاری از صاحب نظران، ازدواج اجباری را شـکلی از قاچاق انسان 
می دانند. زیرا بسـیاری از قربانیان قاچاق که طیف وسـیعی از زنان 
و دختران جوان را تشـکیل می دهند، توسـط بنگاه ها و مؤسسـات 
ازدواج، بـه مناطقـی چـون اروپـا قاچـاق می شـوند. در ایـن مـوارد 
مشـخصات فیزیکـی و شـرایط و ویژگی های افراد در لیسـت هایی 
در ایـن مؤسسـه ثبت می شـود تا بعـد از مراجعه افـرادی که مایل 
بـه ازدواج بـا آن هـا باشـد از میـان ایـن افـراد مبـادرت بـه انتخاب 
فـرد مـورد عالقه خود کنـد. این پدیده بیشـتر در اروپـا رواج دارد، 
به نحـوی  کـه آن هـا تمایـل زیـادی بـرای ازدواج بـا زنان آسـیایی 
دارنـد. در ایـن فرایند به دلیـل این که رضایت قربانـی در ازدواج در 
نظـر گرفتـه نمی شـود، در واقع ایـن ازدواج ها کـه به آن هـا ازدواج 
سفارشـی نیز گفته می شـود نوعی بردگی جنسـی تلقی می شـود. 
به همیـن دلیـل پروتـکل قاچـاق، از ذکـر ازدواج به عنـوان یکـی از 
انگیزه هـای الزم بـرای تحقق قاچاق خـودداری و آن را تحت عنوان 
کلـی بهره کشـی جنسـی و شـاید هـم به عنـوان یکـی از رویه های 
مشـابه بردگـی، جرم انـگاری کرده اسـت.)ذاقلی، عبـاس، قاچـاق 

انسـان در سیاسـت جنایی ایـران و اسـناد بین المللی(
ابعاد فراملی قاچاق انسان

در مـورد قاچـاق، ذکر این نکته الزم اسـت که تقریباً هیچ نقطه ای 
از جهـان را نمی تـوان یافـت که به نوعی از این پدیـده و پیامدهای 
شـوم آن برکنـار باشـد. امـا برخـی از مناطق جهان به طور سـنتی 
یـا بـه دالیل دیگر، بیشـتر بـا آن، دسـت به گریبان هسـتند و این 

مسـئله در آن جا نمود بیشتری دارد.
قاره اروپا 

پـس از فروپاشـی کمونیسـم، تجـارت زنـان و دختران کشـورهای 
اروپـای شـرقی و مرکـزی و همچنیـن جمهوری هـای شـوروی 
پیشـین افزایـش چشـمگیری یافته اسـت. بـه گـزارش سـازمان 
بین المللـی مهاجـرت، شـمار ایـن زنان در کشـورهای مزبـور بین 

۲5۰ تـا ۳۰۰ هـزار نفـر در سـال بـرآورد می شـود.
به طورکلـی تجـارت بـا بـدن زنـان و دختـران در اروپـا هیـچ گاه 
به انـدازه امـروز پول سـاز نبوده اسـت و آمارهـای گروه کارشناسـان 
شـورای اروپـا، در گزارشـی دربـاره تجـارت زنـان اروپـای شـرقی 
به عنـوان بـردگان هـزاره سـوم نشـان می دهـد کـه میـزان درآمد 

ناشـی از ایـن تجـارت، سـاالنه تـا ۱۳ میلیـارد دالر می باشـد.
ذکـر ایـن نکته حائز اهمیت اسـت که بسـیاری از زنـان جوانی که 
قاچـاق می شـوند می دانند که در صنعت جنسـی کار خواهند کرد 
امـا در زمینه ماهیت یا شـرایط کار فریب می خورنـد. برخی از آنان 
موافقـت می کنند تا در کار جنسـی مالیم تر همچـون نمایش های 
برهنـه یـا کلوپ هـا کار کننـد، امـا بعـداً بـه روسـپی گری وادار 
می شـوند. حتـی برخـی از آن ها می پذیرنـد که در خـارج به عنوان 
روسـپی کار کننـد و انتظـار دارنـد کـه به سـرعت پـول درآورنـد و 

پـس از مدتـی کوتاه بـه میهن خود بـاز گردنـد. اما به جـای آن، در 
بـازار بـه یـک واسـطه یا روسـپی خانه فروخته می شـوند و سـپس 
بـه وسـیله تهدید یا اسـارت بدهـی در اوضاع و احوالـی ناهنجار به 

دام می افتنـد.
اسپانیا

خـوس آر نانـز، یـک قاضـی دادگاه مادریـد اعـالم داشته اسـت که 
سـاالنه هزاران زن و کودك توسـط سـازمان های کوچـک و بزرگ 
بـرای سوءاسـتفاده جنسـی و یـا توزیع مـواد مخدر از کشـورهای 
مختلـف قاچاق می شـوند. این قاضی افـزود: مـا در مقابل فعالیتی 
جهـان گیـر قـرار داریـم و در اسـپانیا نمی توانیـم آن را حل کنیم.

به طورکلـی بحـث قاچاق زنان در اسـپانیا به معضـل بزرگی تبدیل 
 شـده اسـت و جالب این اسـت که اکثر زنانی که در کشورشـان به 
دام باندهـای قاچـاق می افتنـد، نمی داننـد برای چه سرنوشـتی به 

اسـپانیا منتقل می شوند.
قاره آسیا

سـازمان بین المللـی مهاجـرت می گوید که در آسـیا مسـیر اصلی 
تجـارت زنـان و کـودکان از ویتنـام و تایلنـد بـه کامبـوج، چیـن و 
سـنگاپور اسـت. قربانیـان زن مجبورنـد در مراکـز فحشـا و یـا در 
کارگاه هـای کشـور مقصـد در بدترین شـرایط کار کنند و یـا وادار 

بـه ازدواج اجباری شـوند.
شـرایط موجـود در برخـی خانه هـای فسـاد در شـهرهای بمبئـی 
و کلکتـه یـادآور اعمـال دوران بـرده داری اسـت و دختـران در این 
خانه هـا می گوینـد کـه آنـان بـر خالف میـل خـود در ایـن مکان 
نگهـداری می شـوند و به منظـور تسـلیم شـدن بـه خواسـته های 
نامشـروع، هـدف شـکنجه، ضرب وجـرح و محرومیـت از آب  و نان 
قـرار می گیرنـد. به طورکلـی آمـار قطعـی در ایـن منطقـه موجود 
نیسـت امـا سـازمان های غیردولتـی در بنگالدش تخمیـن زده اند 
کـه سـاالنه بیـن ۱۰ تـا ۱5 هـزار زن و دختـر قربانی قاچـاق وارد 

می شـوند. هند 
اسرائیل

اسـرائیل به یکی از مراکز عمده جذب زنانی تبدیل شـده اسـت که 
به منظور فحشـا و کار برده  وار به آن سـرزمین قاچاق می شـوند. به 
گزارش سـازمان عفو بین الملل سـاالنه صدها زن جـوان که عمدتاً 
از اروپای شـرقی و جمهوری های شـوروی پیشـین هسـتند، برای 

کار در مراکز فسـاد اسـرائیل به این کشـور آورده می شوند.
گـزارش عفـو بین الملـل حاکیسـت، زنان قاچاق شـده به اسـرائیل 
عمدتـاً جوان بوده و بسـیاری از آنان کمتر از ۱۸ سـال سـن دارند. 
عفـو بین الملل از رژیم صهیونیسـتی به خاطر کوتاهـی در مقابله با 

باندهـای تبهکار قاچاق انسـان انتقاد کرده اسـت.
قاچـاق زنـان در ایـن کشـور، عمدتاً توسـط یک گـروه مافیایی در 
روسـیه انجام می شـود و مرکز اصلی این گروه در اسـرائیل اسـت. 
ایـن زنـان از راه مـرز سـیصد مایلی اسـرائیل با مصر به این کشـور 
منتقـل می شـوند و از آن جـا که ایـن مرز بیابانی اسـت پلیس ضد 

قاچـاق تاکنون نتوانسـته  اسـت با این مرکز فسـاد مبـارزه کند.
ایاالت متحده ی آمریکا

بنـا به  گـزارش یک گروه حقوق بشـر تنها در لس آنجلـس حدود ۴ 
تا 5 هزار زن چینی در مراکز فحشـا گرفتار شـده اند. شـمار زیادی 
از زنان کره ای، تایلندی و دیگر کشـورهای جنوب شـرق آسـیا نیز 
بعـد از ورود قاچاقچـی بـا آمریـکا به فحشـا کشـیده شـده اند که 

بیشـتر آنـان در لس آنجلس به سـر می برند.)همان(
گـزارش ۷9 صفحـه ای با عنـوان قاچاق بین المللی زنـان به آمریکا، 
نشـانی آشـکار از بردگـی معاصـر، کـه توسـط سـیاه تهیه شـده 
اسـت، تـالش می کنـد تـا تصویـر فراگیـری از این تجـارت پنهان 
و دشـواری های دولـت در مبـارزه بـا آن ترسـیم کنـد. تهیـه ایـن 
گـزارش بـا اسـتناد به بیـش از ۱5۰ مصاحبه بـا مقام هـای دولتی، 
افسـران مجری قانـون، قربانیان و کارشناسـان آمریکایی و خارجی 
تنظیـم شده اسـت. ایـن گـزارش برمال می کنـد که ظرف ۲ سـال 
گذشـته حـدود ۱۰۰ هزار زن و کودك که سـن برخـی از آنان زیر 
9 سـال بوده اسـت بـه آمریکا آورده شـده و به عنوان بـرده نگهداری 

شـده اند.
سـام بـراون بـک، سـناتور جمهوری خـواه از ایالت کانـزاس و یکی 
از حامیـان سرسـخت قانـون سـرکوب این نـوع تجـارت در آمریکا 
و سـایر نقـاط جهان اظهـار مـی دارد: درحالی که مـا ارتباط متقابل 
بیـن کشـورها را افزایش داده و مسـافرت افراد را تسـهیل کرده ایم 
این یک کسـب  و کار بیمار و ناسـالم اسـت و نمایانگر بخش واقعاً 

تیـر و تـار امـر جهانی شـدن در حال تحقق اسـت.
لـورا لـدرر، مدیـر طـرح موسـوم بـه طـرح حفاظـت در دانشـگاه 
جان هاپکینـز، نیـز اظهـار داشـت: سـرکوب قاچـاق مـواد مخـدر 
ظـرف ۲۰ سـال گذشـته گروه هـای تبهکارانـه را کـه مسـیرهای 
قاچـاق خـود را تثبیـت کـرده بودنـد، بـر آن داشـت تا بـه کاالیی 
جدیـد روی آورنـد. قوانیـن مبارزه با مـواد مخدر در کشـور هر روز 
سـخت تر می شـود و نهادهای مجری قانون نیز درمورد دسـتگیری 
و مجـازات قاچاقچیـان جدی عمـل می کنند، درحالی کـه در مورد 
قاچـاق انسـان به ویـژه قاچاق زنـان و کودکان قوانینی وجـود ندارد 

و اگـر هـم باشـد بسـیار ضعیف بـه اجرا گـذارده می شـوند.

دریانـورد  کوشـش: حسـین  بـه   
آیتلـس( )مـدرس 

تش با تش خاموش نمیشه
 You can not put out a fire

with oil
معـادل فارسـی: آتـش را بـا آتـش 

خامـوش  نتـوان کـرد.
 معنی ضرب المثل

دو معنی و مفهوم کلی برای این مثل می توان بیان کرد:
۱- در مشاجره باالخره یکی باید کوتاه بیاید.

۲- در دعواهـا و اتفاقـات پیش آمده بین دو شـخص یک نفر باید 
به این قضیـه خاتمه دهد.

در زندگـی روزمـره اتفاقـات و حوادث زیادی بـه وقوع می پیوندد 
و ممکـن اسـت بیـن دو نفـر دعوا و مشـاجره پیش بیایـد. کوتاه 

نیامـدن دو طـرف ممکـن اسـت اتفاقاتـی را بـه بـار آورد کـه 
خیلـی ناگوار و پشـیمان کننده باشـد.

مثـال دعواهـای زن و شـوهری، نمک زندگی اسـت و بیـن زن و 
شـوهر دعـوا لفظـی و کالمی پیـش می آیـد و همین دعـوا اگر 
طوالنی شـود ممکن اسـت باعث بروز اختالفات شـود و آخر سر 
هم به چیزی ختم شـود که اصال خوشـایند نیسـت. در این بین 
که دعوا بین زن و شـوهر پیش آمده باید سـریعا کدورت را کنار 
گذاشـته و یکـی از آن دو نفـر کوتاه بیاید تا این دعوا و مشـاجره 

ختم به خیر شـود.
بـه عبارتـی ایـن ضـرب المثـل بـه معنـای صبـر و حوصله هم 
هسـت. یعنی در مشـاجره ها و دعواهای لفظی بهتر اسـت صبر 
و حوصلـه اختیـار کنیـم و چیـزی به لـب نیاوریم تـا از به وجود 
آمـدن دعواهـای بـزرگ جلوگیری شـود. سـعی کنید همیشـه 
بخشـنده و بـا گذشـت باشـید و بـا کوتاه آمـدن در بیـن دعواها 
کسـی کوچک نمی شـود بلکه در جامعه جایگاه بهتری خواهید 

داشت.

 به کوشش: عبدالحسین احمدی ریشهری
بُربُـرک. Borborak : صدایـی کـه از برافروختن 

شـعله آتش بـه گوش می رسـد.
بَرچ .barc  : درخشش و برق زدن شیئی نورانی.

بَِرک . berak  : کنار، جنب، پهلو.
بُرَمک . bormak : چشمک، چشمک زدن. 

بَرسـوزک . barsuzak : سـوزش معـده در اثـر 
معده.  ترشـی 

 
پیشـش دوغ و دوشـاب یکی اسـت: 
نمـی فهمـد چـه  را اصـال  بـد  و  خـوب 
بـدی. چـه  و  کنـی  خوبـی  اش  دربـاره 

پریـدن  یعنـی  پـری   ( پـری:  پَهکـم 
پـاره شـد. یـک مرتبـه  یعنـی ُچرتـم   )
ترسـیدم. پَهَکـش پـری نیـز مـی گویند.

 ۳.عکاسی مستند
آیـا تـا بحـال چیزی از عکاسـان جنگ شـنیده ایـد؟ این افراد شـجاع، بـه همراه 
عکاسـان خبری که مشـکالت اجتماعی و سیاسـی را که بیشتر جنبه ی تاریخی 

دارند ثبت می کنند عضوی از عکاسـان مسـتند هسـتند.
مثـل عکاسـی خیابانـی، آنهـا هیجانات خـام و واقعـی را در موقعیت هـای واقعی 
زندگـی و لحظـه هـای خاص ثبت می کنند ولی نسـبت به عکاسـان خیابانی که 
بیشـتر اجتماعات محلی یا سـلبریتی ها عکاسـی می کنند، این عکاسـان بیشتر 
از وقایـع جهانـی عکـس می گیرند. اگر شـما عالقـه مند به گرفتـن عکس هایی 
در مـورد وقایـع و مشـکالت جهانی یـا از رؤسـای جمهور برای بعضـی از مجالت 

هسـتید، عکاسی مسـتند برای شـما انتخاب مناسبی است.
 ۴.عکاسی تجاری

ایـن نوع عکاسـی امروزه به یکی از سـبک هـای محبوب برای عکاسـان حرفه ای 
تبدیل شـده است.

ایـن عکاسـان عکـس هایـی را تولیـد کـرده و بـه فـروش مـی رسـانند کـه برای 
اسـتفاده هـای خـاص گرفتـه شـده اند.

بـا اینکه صدها سـال اسـت که این عکـس ها وجـود دارند، بازار ایـن عکس ها در 
سـال هـای اخیر به دلیـل وجود نیازهای وبالگ ها، وبسـایت هـا و اهداف تجارت 

الکترونیک، به طور چشـمگیری افزایش یافته اسـت.
ایـن نـوع عکاسـی یکـی از محبوب ترین ها نیسـت، ولـی می توانـد درآمد خوبی 

به همراه داشـته باشـد.
عکاسـی تجـاری بـه شـما امکان مـی دهد که هـر زمان کـه راحت بودیـد و برای 
خـود کار کنیـد. عـالوه برایـن مـی توانیـد از فـروش دوبـاره ی همـان عکس ها، 
درآمـد داشـته باشـید، کـه بـه ایـن معنی اسـت کـه نیازی نیسـت عکـس های 

خیلی زیـادی بگیرید
و آزادی عمل هنریتان را جستجو کنید، این نوع عکاسی مناسب شماست.

                                                          ادامه دارد...

مواد الزم:
کرم کارامل؛ یک بسته

کره؛ صدگرم
شکر؛ نصف لیوان

شیر؛ ۴ لیوان 
کاسترد؛ ۴ ق غ

گالب و زعفران به میزان الزم
طرز تهیه:

شـکر را کاراملـی کـرده سـپس کـره را اضافه کرده تـا ذوب شـود، مخلوط کاسـترد و پودر 
کارامـل و شـیر را بـه مـواد اضافه کـرده و هم می زنیم تا به غلظت مناسـب برسـد در آخر 

شـیره کارامل)شـکر ذوب شـده بسـته بندی( گالب و زعفران را اضافه کرده و هم می زنیم 
تا بـه قوام مطلوب برسـد.

قاچاق انسان به قصد برداشت اعضاء و جوارح بدن

 به کوشش: فاطمه سلطانی زنگالنی
)عکاس نشریه دریاکنار(

 به قلم: وجیهه بای
 )مربی و کارشناس صنایع غذایی فنی و حرفه ای استان بوشهر(

عکاسی

آشپزی

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

ضرب المثل های  بوشهریواژگان بوشهری

درآمدی بر گویش  بوشهری

سبک های عکاسی

حلوای کارامل

بـا ۱۸۸۱ میـالدی  برابـر  دلـواری در سـال ۱۲6۱ خورشـیدی  رئیس علـی 
)۱۲99 قمـری( در روسـتای دلـوار از توابـع تنگسـتان واقـع در اسـتان بوشـهر 
متولـد شـد. مـادر رئیس علی بنام شـهین اهل تنگسـتان و پـدرش زائر محّمد، 
کدخـدای دلـوار بـود کـه بعدهـا بـه »معین االسـالم« ملقـب شـد. بـا شـروع 
نهضت مشـروطیت، رئیس علی در حالی که ۲۴ سـال بیشـتر نداشـت از جمله 
پیشـگامان مشـروطه خواه در جنـوب ایـران شـد و همکاری نزدیکـی با محافل 

انقالبـی و عناصـر مشـروطه طلب در بوشـهر، تنگسـتان و دشـتی آغـاز کرد.
دوران جوانـی او همزمـان با حضور گسـترده اسـتعمار انگلیـس در خلیج فارس 
بود. وی نقشـی کلیدی در قیام جنوب داشـت. قیام مردم تنگسـتان به رهبری 
وی روی هـم هفـت سـال طـول کشـید و در ایـن مـدت دلیران تنگسـتانی دو 
هـدف عمـده را دنبال می کردند، پاسـداری از بوشـهر، دشتسـتان و تنگسـتان 
بـه عنـوان منطقه سـکونت خود و جلوگیـری از حرکـت قوای بیگانه بـه درون 

مرزهـای ایـران و دفاع از اسـتقالل وطن.
در آغـاز جنـگ جهانـی اول در سـال ۱9۱۴ میـالدی با نقض بی طرفی توسـط 
قـوای روس از شـمال و نیروهای انگلسـتان از جنوب، ایـران را در معرض هجوم 
قـرار دادنـد و کشـتی های جنگی انگلسـتان در مقابل بوشـهر لنگـر انداختند و 
نیروهـای اشـغالگر بـه صـورت تدریجی قصد اشـغال بوشـهر و نواحی سـاحلی 
اطـراف را داشـتند. یـک روز پس از اشـغال بوشـهر، چهارده نفر از سـاکنین آن 
علیه اشـغالگران اعتراض کردند، ولی چون اهل نبرد مسـلحانه نبودند دسـتگیر 
و به هندوسـتان تبعید شـدند. بدنبال کسـب تکلیف رئیسـعلی از علماء، حکم 
جهادیه علمای نجف از جمله میرزای دوم توسـط شـیخ محمدحسین برازجانی 
بـه انضمام حکم خود شـیخ به وی ابـالغ گردید. رئیس علی به همراه دوسـتش 
خالـو حسـین بردخونـی دشـتی در اوایل ماه رمضـان ۱۳۳۳ قمـری در عمارت 
حـاج سـید محمدرضـا کازرونی، پـس از مذاکراتی بـا وی آمادگی خـود را برای 

دفاع از بوشـهر و جلوگیری از پیشـروی نیروهای انگلیسـی اعالم داشـت.
زمانی که مقامات انگلیسـی تصمیم قطعی دربارهٔ اشـغال بوشـهر و پیشـروی 
بـه سـوی شـیراز را داشـتند بـه منظـور تطمیـع رئیسـعلی، دو نفـر از متابعان 
حیدرخـان حیـات داودی را بـه دلـوار گسـیل داشـتند تـا موافقـت او را بـا 

پیاده شـدن قـوای انگلیـس در کرانـه خلیـج فـارس و حرکـت به سـوی شـیراز 
جلـب کنند. 

پـس از مراجعـت نماینـدگان حیدرخـان، نامـه تهدیدآمیـز از طـرف مقامـات 
انگلیسـی به رئیسـعلی نگاشـته شـد مبنی بر این کـه: »چنانچه بر ضـد دولت 
انگلسـتان قیـام و اقـدام کنیـد، مبـادرت بـه جنگ می نماییـم، در ایـن صورت 

خانه هایتـان ویـران و نخل هایتـان را قطـع خواهیـم کـرد.«
رئیسـعلی در پاسـخ مقامـات انگلیسـی نوشـت: »خانه ما کوه اسـت و انهـدام و 
تخریـب آن هـا خـارج از حیطه قـدرت و امکان امپراتوری بریتانیای کبیر اسـت. 
بدیهـی اسـت کـه در صـورت اقـدام آن دولـت بـه جنـگ با مـا، تـا آخرین حد 

امـکان مقاومت خواهیـم کرد.«
جنـگ میـان دلیران تنگسـتان بـه رهبری رئیسـعلی دلـواری در کنار سـیصد 
تفنگـدار برازجانـی به رهبـری غضنفرالسـلطنه برازجانی از یک سـو و نیروهای 
بریتانیـا و خوانیـن متحد آنان از سـوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا شـهریور 
۱۲9۴ خورشـیدی ادامه یافت و انگلیسـی ها نتوانسـتند بر رئیسـعلی و یارانش 
برتـری یابنـد. رئیسـعلی در محلـی به نـام »تنگک صفـر« هنگام شـبیخون به 
قـوای بریتانیـا توسـط فـردی نفوذی به نام غالمحسـین تنگکی، از پشـت سـر 

هـدف گلوله قرار گرفت و در سـن ۳۳ سـالگی کشـته شـد. 
پیکـر او ابتـدا در نزدیکـی حـرم امامـزاده ای در روسـتای »کلـه بنـد« به خاك 
سـپرده شـد. امـا به موجب وصیت خود رئیسـعلی، پـس از انتقال پیکـر او را در 

جـوار حـرم علی بـن ابی طالـب در وادی السـالم دفـن کردند.
همه سـاله بزرگداشـت وی در استان بوشـهر به خصوص محل تولد وی دلوار در 

سـالروز کشته شـدن او گرامی داشته می شود.

شکست انگلیسی ها از دلیر مرد دلواری

    به قلم :آیدا عالی پور 
   )مسئول سایت نشریه دریاکنار(

»رایانـه هـا و فضای مجازی و سـایبری که االن در اختیار شماسـت، اگر بتوانید 
اینهـا را یـاد بگیریـد می توانید یـک کلمه حرف درسـت خودتان را بـه هزاران 
مسـتمعی که شـما را نمی شناسـند برسـانید! این فرصـت فوق العاده ایسـت. 
مبـادا ایـن فرصت را ضایع کنید که اگر ضایع شـد خداوند متعال از من و شـما 

روز قیامت سـؤال خواهد کـرد«. )بیانات حضرت آقـا در 9۱/۷/۲۰(
اگـر ورود مـا بـه ایـن فضا بر اسـاس منویات مقـام معظم رهبری باشـد و هدف 
مثبت و درسـتی داشـته باشـیم وارد شـدن به دنیای مجازی بالمانع اسـت. اما 
همیـن ورود هـم بایـد قاعده مند باشـد و چـون این فضا به شـدت اعتیـاد آور 
اسـت. بایـد سـاعات حضـور ما کنترل شـده باشـد تا بـه روابـط و فعالیت های 
دیگـر مـا لطمه ای وارد ننماید. امـا در خصوص نگرانی امنیتی این فضا نیز باید 
گفـت اگـر بـا یک سـیم کارت و یک گوشـی جداگانـه که هیچگونـه اطالعات 
شـخصی و خاصـی روی آن نداریـم وارد این فضا شـویم باز هم بـا خیال راحت 

تـری مـی توانیـم از این محیط اسـتفاده کنیـم و هـر گاه نیاز به اسـتفاده نبود 
گوشـی را خامـوش کنیم. البته ایـن روش نیز به صورت کامل امن نیسـت ولی 

ایـن تنها یکـی از راهکارها می باشـد. 
مـا بایـد بـا تولیـد محتوای غنـی دینـی و فرهنگـی فضـای مجـازی را از لوث 
هرزنامـه هـا، محتـوا های خطرناك و مفسـده انگیز و ... پـاك کنیم تا محیطی 
کـه جوانـان و نوجوانـان مـا به آن وارد می شـوند تـا حد ممکن امن و عـاری از 
فسـاد باشـد. در عمـل بـا شـعار هر نفـر یک وبـالگ یا یک سـایت مـی توانیم 
بـه تحقـق ایـن امر کمک کنیم تا با نشـر محتوای غنـی کاری کنیم تـا از ابزار 

دشـمن علیه خود او اسـتفاده کنیم.
َِّتی َفَطَر النَّاَس َعلَیَهـا اَل تَْبِدیَل لَِخلِْق  ِ ال یِن َحِنیًفا فِْطـَرَۀ اهللَّ »َفأَقِـْم َوْجَهـَک لِلدِّ

یـنُ الَْقیُم َولَِکنَّ أَْکَثَر النَّـاِس اَل یْعلَُموَن« ِ َذلِـکَ الدِّ اهللَّ
پـس روی خـود را بـا گرایـش تمـام بـه حـق به سـوی ایـن دین کن بـا همان 
سرشـتی کـه خـدا مـردم را بر آن سرشـته اسـت آفرینـش خـدای تغییرپذیر 

نیسـت ایـن اسـت همـان دین پایـدار، ولـی بیشـتر مـردم نمی دانند.
)آیه ۳۰ سوره مبارکه روم(

تجدید جلسه به مفهوم اخص زمانی مورد دستور قرار می گیرد که:
موجبات مقدماتی رسـیدگی فراهم بوده و به دسـتور جلسـه نیز جزئا یا کال عمل 
شـده اسـت اما تشـکیل جلسـه دیگری برای تکمیل دسـتور جلسـه مقرر و یا به 

علت دیگر الزم می شـود. 
  موارد تجدید جلسه:

۱- پایان یافتن مدت جلسه نخست
۲- علل مربوط به ادله مانند رسـیدگی به ادعای جعل و اصالت سـند اسـتناد به 
اسـناد خـارج از دادگاه، اسـتناد بـه پرونده کیفری یا حقوقی تمسـک بـه گواهی، 

تحقیـق محلی، معاینه محل، اسـتکتاب، ارائـه دلیل جدید، ارائـه ادله خواهان
۳- تغییر در خواسته دعوا و یا دادخواست

۴- ادای توضیح خواهان
5- تنظیم مستند ادعای هر یک از طرفین در کشور خارج

6- تکمیل تحقیقات
۷- توضیح خواستن از کارشناس یا کارشناسان

 به قلم:محمد رضایی
)دانشجوی کارشناسی علوم و قرآن و حدیث(

 به کوشش: امیرحسین حسین زاده
)لیسانس حقوق(

آسیب شناسی

حقوقی

ورود به فضای مجازی

تجدید جلسه
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صدای پرطنین مردم استان بوشهر

  

 

 

 به قلم: علی اشرف احمدیان
بازرگانی_ )دکترای مدیریت 

مدرس دانشگاه(
 هـر سـازمانی برای دسـتیابی 
بـه اهـداف خـود به چهـار نوع 
منبـع نیـاز دارد: منابـع مالـی، 
منابـع فیزیکی، منابع انسـانی و منابع فنی. در دهه 
اخیـر مطالعـات نشـان می دهد کـه منابع انسـانی 
شـرکت  قابلیت هـای  از  منحصربه فـردی  منبـع 
می باشـند که برای سـازمان نتایج رقابتی پایدار به 
وجـود می آورنـد. به عبارت بهتر، در دنیـای امروز از 
نیـروی انسـانی تحت عنوان یکـی از عوامل اثرگذار 
بـر موفقیـت یا شکسـت سـازمان ها یاد می شـود. 
اهمیـت ایـن بخش از منابـع تا آنجا پیـش می رود 
کـه جـذب کارکنـان مسـتعد، منعطـف و ماهـر 
به عنـوان جایگزینـی غیـر قابـل انـکار بـرای منابع 
سـنتی بـوده و به رشـد و بالندگی سـازمان کمک 

می کنـد.
از سـوی دیگـر، از نـوآوری به عنـوان یـک عنصـر 
اثرگـذار بر عملکرد بنگاه ها درجهت ایجـاد ارزش و 
مزیـت رقابتـی پایدار در محیط پیچیـده و در حال 
تغییـر امروزی یـاد می شـود و نوآوری محوری یکی 
از ویژگی هـای بـارز مدیـران موفـق در عصر حاضر 

می رود. به شـمار 
نهایتـاً اینکه مجموعـه فعالیت ها و عملکـرد منابع 
انسـانی می توانـد بـرای مسـیر نـوآوری سـازمان، 

هدایت کننـده و مهـم باشـد، در حقیقـت عملکرد 
منابـع انسـانی، ابزار اصلی سـازمان ها برای شـکل 
دادن و تأثیرگـذاری بر مهارت ها، گرایش ها و رفتار 
افـراد در انجام وظایف شـغلی خویـش و درنتیجه، 
نیـل بـه اهداف مبتنی بر نوآوری سـازمان هاسـت. 
از سـوی دیگـر، نقطـه آغازیـن نوآوری به شـدت به 
دانـش و تخصـص و تعهـد منابـع انسـانی به عنوان 
ورودی هـای اصلی در فرایند ایجاد ارزش و نوآوری 
وابسـته اسـت کـه بـــا اســـتفاده از اقـــدامات 
متمایـز مدیریت منـــابع انـــسانی )اســـتخدام، 
آمـــوزش، مشـارکت در تصمیم گیـری، ارزیابـی 
عملکـرد و سیسـتم پـاداش و تنبیـه( سـازمان ها 
می تواننـد کارکنـان را بـه سـمت تفکـر خالقانه و 
نوآوری محـوری سـوق دهنـد. بنابرایـن می تـوان 
گفـت منابـع انسـانی نـوآور سـازمان یـک رکـن 
اساسـی در شـکل گیری آینـده موفـق بـرای آن 

است.

  به قلم: دکتر زهرا حسامی
 )مدرس دانشگاه(

دانـه های چیا دانـه های ریز 
 chia )Salvia سـیاه گیاه
اسـت.   )hiSpanica

بومـی مکزیـک و گواتمـاال ، 
غـذای اصلـی بـرای آزتـک هـا و مایاها بـود. در 
حقیقـت ، »chia« کلمـه باسـتانی مایاها برای 
»قـدرت« اسـت. دانـه های چیـا حـاوی مقادیر 
زیـادی فیبـر و اسـیدهای چرب امـگا 3 ، مقدار 
زیـادی پروتئیـن با کیفیـت بـاال و چندین ماده 
معدنـی ضـروری و آنتـی اکسـیدان اسـت. آنها 
ممکـن اسـت سـالمت گـوارش ، سـطح خـون 
امـگا 3 های سـالم در قلب و عوامـل خطر برای 
بیمـاری های قلبـی و دیابت را بهبود ببخشـند. 
دانـه هـای چیا کوچک ، صاف و بیضی شـکل با 
بافتـی براق و صاف هسـتند. رنگ آنها از سـفید 
تـا قهـوه ای یا سـیاه اسـت. ایـن دانه ها بسـیار 
متنـوع هسـتند. مـی تـوان آنهـا را خیـس کرد 
و بـه فرنـی اضافـه کـرد، بـه صـورت پودینـگ 
درآورد، در محصوالت پخته شـده اسـتفاده کرد 
یـا به راحتی روی سـاالدها یا ماسـت پاشـید.به 
دلیـل توانایـی جذب مایعات و تشـکیل ژل، می 
تـوان از آنها برای غلیظ شـدن سـس هـا و یا به 

عنـوان جایگزیـن تخم مـرغ اسـتفاده کرد.
ارزش غذایـی دانه های چیا حـاوی 138 کالری 

در هـر اونس )28 گرم( اسـت.
از نظـر وزنـی، 6٪ آب ، 46٪ کربوهیـدرات )که 
و ٪19  چربـی   ٪34 ، اسـت(  آن  فیبـر   ٪83
پروتئیـن هسـتند. مـواد مغذی موجـود در 3.5 

اونـس )100 گـرم(
 دانه چیا کالری: 486

 آب: ٪6
 پروتئین: 16.5 گرم 

کربوهیدرات: 42.1 گرم 
شکر: 0 گرم

 فیبر: 34.4 گرم 
چربی: 30.7 گرم 

اشباع شده: 3.33 گرم 
اشباع نشده: 2.31 گرم 

چند غیراشباع: 23.67 گرم 
امگا 3: 17.83 گرم 

امگا 6: 5.84 گرم 
ترانس: 0.14 گرم 

قابـل ذکر اسـت که دانـه های چیـا فاقد گلوتن 
نیـز هسـتند. کربوهیدرات و فیبر بیـش از ٪80 
محتـوای کربوهیـدرات دانـه های چیا به شـکل 
فیبـر اسـت. یـک اونـس )28 گـرم( دانـه چیـا 
دارای 11 گـرم فیبـر اسـت کـه بخـش قابـل 
توجهـی از مصـرف روزانه مرجـع )RDi( برای 
زنـان و مردان اسـت - به ترتیـب 25 و 38 گرم 
در روز .فیبـر موجـود در دانـه های چیـا به طور 
عمـده فیبر محلول و موسـیالژ اسـت، مـاده ای 
کـه عامـل ایجاد بافت چسـبناک دانـه های چیا 

مرطوب اسـت.
فیبـر چیا همچنین ممکن اسـت در روده شـما 
تخمیـر شـود و باعث ایجـاد اسـیدهای چرب با 
زنجیـره کوتاه )ScFa( و بهبود سـالمت روده 

بزرگ شـود. 
چربـی یکـی از ویژگـی هـای منحصـر بـه فـرد 
در  آنهـا  بـاالی  محتـوای  چیـا،  هـای  دانـه 
اسـیدهای چرب امگا 3 سـالم برای قلب اسـت. 
حـدود 75٪ چربـی های دانه های چیا از اسـید 
آلفا-لینولنیـک امگا ala( 3( تشـکیل شـده 
اسـت، در حالـی کـه حـدود 20٪ از اسـیدهای 
چـرب امگا 6 تشـکیل شـده اسـت. در حقیقت، 
دانـه های چیـا بهترین منبع گیاهی اسـیدهای 
چـرب امـگا 3 اسـت - حتـی بهتر از بـذر کتان.

برخـی از دانشـمندان معتقدند کـه مصرف زیاد 
امـگا 3 نسـبت بـه امـگا 6 باعث کاهـش التهاب 
در بـدن مـی شـود.از آنجـا کـه منبـع بزرگی از 
اسـیدهای چـرب امـگا 3 هسـتند، دانـه هـای 
چیـا باعـث کاهـش نسـبت امـگا 6 بـه امـگا 3 
مـی شـوند. نسـبت پاییـن با خطـر کمتـری از 
بیمـاری هـای مختلـف مزمـن - ماننـد بیماری 
هـای قلبی، سـرطان و بیماری هـای التهابی - و 
خطـر پاییـن تـر مـرگ زودرس همراه اسـت .با 
ایـن حـال، اسـیدهای چـرب امگا 3 موجـود در 
دانـه های چیـا تقریباً به اندازه اسـیدهای چرب 
موجـود در ماهـی یـا روغـن ماهـی Epa( و) 
Dha قوی نیسـتند. قبل از اسـتفاده از بدن، 
فرمهـای  بـه  بایـد   chia در  موجـود   ala
فعـال Epa( و) Dha تبدیـل شـود و ایـن 
فرآینـد اغلـب ناکارآمـد اسـت. پروتئیـن دانـه 
هـای چیـا حـاوی 19٪ پروتئین اسـت - مقدار 
مشـابه سـایر دانـه هـا امـا بیشـتر از غـالت و 

غـالت .مصرف زیـاد پروتئین با افزایش سـیری 
بعـد از غـذا و کاهـش مصـرف غذا همراه اسـت. 
قابـل توجـه اسـت، ایـن دانه هـا همه نه اسـید 
آمینـه ضـروری را ارائـه مـی دهنـد و بنابرایـن 
یـک پروتئیـن گیاهی بـا کیفیت باال هسـتند. با 
ایـن حـال، آنها بـه عنوان تنهـا منبـع پروتئین 
بـرای کـودکان توصیـه نمی شـوند. خالصه دانه 
هـای چیـا سرشـار از فیبـر و از بهتریـن منابـع 
گیاهی اسـیدهای چـرب امگا 3 اسـت که فواید 
بی شـماری برای سـالمتی دارند. آنها همچنین 
دارای پروتئیـن بـا کیفیت هسـتند. ویتامین ها 
و مـواد معدنـی دانه هـای چیا مقادیـر زیادی از 
بسـیاری از مـواد معدنـی را تأمین مـی کنند اما 

منبـع ضعیفـی از ویتامیـن ها هسـتند. 
فـراوان تریـن مـواد معدنـی عبارتنـد از: منگنـز 
غـالت و دانه های کامل غنی از منگنز هسـتند، 
که برای متابولیسـم، رشـد و نمو ضروری اسـت. 
 فسـفر که معمـوالً در غذاهای غنـی از پروتئین 
یافـت مـی شـود  به سـالمت اسـتخوان و حفظ 

بافـت کمک مـی کند. 
مـس کـه غالبـاً در رژیـم غذایـی مـدرن وجـود 
نـدارد، برای سـالمت قلب مهم اسـت. سـلنیوم 
سـلنیوم که یک آنتی اکسـیدان مهم اسـت، در 
بسـیاری از فرآیندهـای بدن شـما نقـش دارد. 

 componEnt جـز  یـک  عنـوان  بـه  آهـن 
هموگلوبیـن در گلبـول هـای قرمـز خـون در 
انتقال اکسـیژن به سراسر بدن شـما نقش دارد. 
بـه دلیل محتوای اسـید فیتیک ممکن اسـت از 

دانـه هـای چیـا جـذب کمی شـود. 
منیزیـم کـه غالبـاً در رژیـم غذایی غربـی وجود 
نـدارد، در بسـیاری از فرآیندهـای بـدن نقـش 

مهمـی دارد.
کلسـیم فـراوان در بـدن شـما، کلسـیم بـرای 
اسـتخوان هـا، عضـالت و اعصاب ضروری اسـت 
.جـذب برخـی مـواد معدنـی مانند آهـن و روی 
ممکـن اسـت بـه دلیل محتـوای اسـید فیتیک 

در دانـه هـای چیـا کاهـش یابد.
فوایـد دانـه هـای چیا بـرای سـالمتی دانه های 
چیـا به دلیـل ارزش غذایی بـاال و ادعای مزایای 
سـالمتی در سـال های اخیر محبوبیت بیشتری 
پیـدا کـرده انـد. مزایـای اصلـی سـالمتی آنهـا 
در زیـر ذکـر شـده اسـت. افزایـش سـطح خون 
امـگا 3 اسـیدهای چـرب امـگا 3 بـرای بـدن و 
مغز شـما فـوق العاده مهـم هسـتند و دانه های 
چیـا منبع عالـی امگا ala 3 هسـتند. با این 
حـال، قبـل از اینکـه بـدن بتواند از آن اسـتفاده 
کنـد ، ala بایـد بـه فـرم هـای فعـال مانند 
Epa تبدیـل شـود. مطالعـات انجـام شـده بر 
روی انسـان و حیوانـات نشـان داده اسـت کـه 
 ala دانـه هـای چیـا ممکـن اسـت سـطح
خـون را تـا 138٪ و Epa را تـا 39٪ افزایـش 
دهنـد .کنتـرل قنـد خون بهبـود یافته داشـتن 
سـطح قند خون سـالم بـرای سـالمتی مطلوب 
بسـیار مهـم اسـت. مطالعات حیوانی نشـان می 
دهـد کـه دانـه های چیـا مقاومـت به انسـولین 
را کاهـش مـی دهـد و کنتـرل قند خـون را که 
از عوامـل مهـم خطر سـندرم متابولیـک، دیابت 
نـوع 2 و بیمـاری هـای قلبـی هسـتند، کاهش 
مـی دهـد .مطالعـات انسـانی نشـان مـی دهـد 
کـه نـان تهیـه شـده بـا دانـه هـای چیـا باعـث 
کاهـش پاسـخ قنـد خـون در مقایسـه بـا نـان 
های سـنتی می شـود .فشـار خون پایین فشـار 
خـون بـاال یک عامـل اصلی خطر بـرای بیماری 
هـای مزمـن ماننـد بیمـاری هـای قلبی اسـت. 
مشـخص شـده اسـت که دانه هـای چیـا و آرد 
چیـا فشـار خـون را در افـرادی کـه قباًل سـطح 
باالیـی دارنـد کاهـش مـی دهـد . مصـرف فیبر 
افزایـش یافته اسـت اکثر مـردم به انـدازه کافی 
فیبـر مصـرف نمـی کنند. مصـرف زیـاد فیبر با 

بهبـود سـالمت روده و کاهـش خطـر ابتـال بـه 
بیمـاری هـای متعدد مرتبط اسـت. یـک اونس 
)28 گـرم( دانـه چیـا 9/75 گـرم فیبـر تأمیـن 
 RDi ٪39 مـی کنـد کـه بـه ترتیـب 25٪ و
بـرای مـردان و زنـان اسـت. دانـه هـای چیـا به 
دلیـل ظرفیـت جـذب آب فـوق العـاده ای کـه 
دارنـد، حجـم غذاهای دسـتگاه گوارش شـما را 
افزایـش می دهنـد و منجر به افزایش سـیری و 

کاهـش مصـرف غـذا می شـوند.
دانه های چیا مملو از آنتی اکسیدان است

 نکتـه دیگـری که بـذر چیا در آن می درخشـد 
محتـوای آنتی اکسـیدانی بـاالی آن اسـت. این 
از چربـی هـای حسـاس  آنتـی اکسـیدان هـا 
موجـود در دانـه هـا در برابر سـرکش محافظت 
مـی کننـد .اگرچـه دربـاره مزایای مکمـل های 
آنتـی اکسـیدانی بحـث شـده اسـت، محققـان 
توافـق دارند کـه دریافت آنتی اکسـیدان از مواد 
غذایـی مـی توانـد اثـرات مثبتـی بـر سـالمتی 
داشـته باشـد .از همه مهمتر، آنتی اکسـیدان ها 
بـا تولیـد رادیـکال هـای آزاد مبارزه مـی کنند، 
کـه مـی توانـد بـه مولکول های سـلول آسـیب 
ماننـد  بیمـاری هایـی  پیـری و  بـه  و  برسـاند 

سـرطان کمـک کند.
تقریبـاً تمـام کربوهیـدرات های موجـود در آنها 

فیبر هسـتند
 یـک اونـس )28 گرم( دانه چیـا دارای 12 گرم 
کربوهیـدرات اسـت. بـا ایـن حـال ، 11 گـرم از 
آن گـرم فیبـر اسـت کـه بدن شـما هضـم نمی 
کنـد. فیبـر نـه قنـد خـون را بـاال می بـرد و نه 
نیـاز بـه دفـع انسـولین دارد. اگرچـه از خانواده 
کربوهیـدرات هـا اسـت ، امـا تأثیـرات آن بـر 
سـالمتی بسـیار متفـاوت از کربوهیـدرات های 
قابل هضم مانند نشاسـته و شـکر اسـت. میزان 
کربوهیـدرات قابـل هضـم فقط یک گـرم در هر 
اونـس )28 گـرم( اسـت کـه بسـیار کـم اسـت. 
ایـن باعـث مـی شـود چیـا یـک غـذای کـم 
کربوهیـدرات باشـد. دانـه هـای چیـا بـه دلیـل 
محتـوای بـاالی فیبـر محلـول، مـی تواننـد 10 
تـا 12 برابـر وزن خـود را در آب جـذب کننـد 
و ژل ماننـد شـوند و در معـده شـما منبسـط 
شـوند .از لحـاظ تئـوری ، ایـن عامـل سـیری، 
جـذب آهسـته مـواد غذایـی را افزایـش دهـد و 
بـه شـما کمک کنـد تا به طـور خـودکار کالری 
کمتـری مصرف کنیـد. فیبر همچنیـن باکتری 
های دوسـتانه روده شـما را تغذیـه می کند، که 
بسـیار مهـم اسـت - تغذیه مناسـب فلـور روده 
بـرای سـالمتی بسـیار مهـم اسـت . دانـه هـای 
چیـا از نظـر وزنی 40٪ فیبـر دارند و آنهـا را به 
یکـی از بهتریـن منابـع فیبـر در جهـان تبدیل 

کنند. مـی 
دانـه هـای چیـا از پروتئیـن بـا کیفیـت باالیـی 

برخـوردار هسـتند
 دانـه های چیا حـاوی مقدار مناسـبی پروتئین 
هسـتند. از نظـر وزنـی ، حـدود 14٪ پروتئیـن 
دارنـد کـه در مقایسـه بـا اکثـر گیاهـان بسـیار 
زیـاد اسـت. آنهـا همچنیـن تعـادل خوبـی از 
اسـیدهای آمینـه ضـروری دارنـد، بنابراین بدن 
شـما بایـد بتوانـد از پروتئین آنها اسـتفاده کند. 
پروتئیـن دارای مزایای مختلف سـالمتی اسـت 
و تـا حـد زیادی بیشـترین ماده غذایی مناسـب 
رژیـم الغری اسـت. مصرف زیاد پروتئین اشـتها 
را کاهش می دهد و نشـان داده شـده اسـت که 
افـکار وسواسـی در مـورد غـذا را 60٪ و میل به 
میـان وعـده شـبانه را 50٪ کاهـش مـی دهـد. 
دانـه هـای چیـا واقعـاً یـک منبـع پروتئینـی 
عالـی هسـتند - خصوصـاً بـرای افـرادی کـه از 
محصـوالت حیوانـی کـم یا بسـیار کم اسـتفاده 

مـی کنند.

 به قلم :الهام فضلی
)دبیـر سـرویس بانوان نشـریه 

دریاکنار(
ایـن موضوعـی غیرقابـل انکار 
اسـت کـه تکنولـوژی در عصر 
شـتاب و سـرعت بـه کمـک 
بشـر آمده اسـت. عصـر ارتباطـات چنـان فاصله ها 
را محـو کـرده کـه اینـک جهـان را، بـا همـه ی 
گسـتردگی و پراکندگی ملل و سـرزمین هاو اقوام و 
فرهنگ هـا، بـه دهکده ای جهانی تشـبیه می کنند. 

بـه همیـن کوچکـی و در دسترسـی اطالعـات.
از   ... و  و جنگ هـا  حـوادث  و  اتفاقـات  اخبـار    
سـرزمین ها و اقلیم هـای دور بـا چنـان سـرعت 
عجیبـی بـه ما می رسـد که تا چند دهـه پیش این 
سـرعت انتقال اطالعات به خیال و رویا می مانست. 
اکنـون مـا با فشـار دادن چنـد دکمـه می توانیم با 
دورتریـن نقـاط دنیـا ارتبـاط برقرار کنیـم. با تلفن 
همراه مـان می توانیم تصویر دوسـتان و عزیزان مان 
را ببینیـم. می توانیـم یک بازی فوتبـال را همزمان 
تلویزیـون  از  دور،   قـاره ای  در  برگـزاری اش  بـا 
خانه مان تماشـا کنیـم. این امکان هـا و اتفاق ها که 
تـا چنـد دهه پیش عجیـب و غیرممکـن می نمود 
امـروزه بـه مـدد فنـاوری نویـن بـه امری عـادی و 

روزمـره تبدیـل شـده اسـت. اکنـون دیگر صحبت 
از سـفر بـه فضـا و سـکونت در مریـخ اسـت. با این 
حـال و بـا وجـود چنیـن امکانـات مفید و سـرعت 
ارتباطـات نوین، بشـر گاهی دلش برای گذشـته ها 
و ارتباطـات گذشـته تنـگ می شـود. بـرای بعضی 
امکانـات ارتباطی که با رشـد و گسـترش روزافزون 
تکنولـوژی کـم کـم از زندگـی ما رخت بربسـته یا 
بسـیار کم و محدود و منسـوخ شده اسـت. یکی از 
ایـن موارد، نامه هـای کاغذی و اصوال، نامه نوشـتن 
اسـت. امـروزه دیگـر، ماشـین های پسـت، اغلـب 
بسـته های کاال را به نشـانی های مختلـف می برند. 
کمتـر اتفـاق می افتد که نامه ای کاغـذی در پاکتی 
کوچـک و نـازک بـه در خانه ای برده شـود، نامه باز 
شـود و کاغذ تا شـده ای از آن بیرون آورده شـود و 

با چشـمانی مشـتاق خوانده شـود.
 نامـه نوشـتن انـدک انـدک بـه نوسـتالژی تبدیل 
شـده است. نوسـتالژی نسـلی که صندوق های زرد 
پسـت را بر سـر چهارا ه هـا و خیابان ها دیده اسـت. 
اکنـون ایمیل هـا و جی میل هـا و هـات میل هـا .. 
طـی ثانیـه ای نامه هـای الکترونیکـی را بـه هـر جا 
کـه بخواهی می فرسـتند. ثانیه ای وقت الزم اسـت 
بـرای فرسـتادن نامـه ای بـه آن سـوی جهـان. این 
امـکان بی نهایت جذابی اسـت اما سالهاسـت که ما 

دیگر دسـتخط دوسـتان مان را نمی شناسـیم. همه 
نامه هـا بـر صفحـه ی مونیتوریـا تلفـن همـراه  بـا 
فونت های مشـخص و یکسـان نوشـته و فرسـتاده 

می شـود. 
شـاید بـرای نسـل نـو، نوسـتالژی نامـه ی کاغذی 
عجیـب بـه نظـر برسـد امـا برای نسـلی کـه کاغذ 
نامـه را در دسـت گرفتـه واز دسـتخط دوسـتان و 
عزیزان شـان، صمیمتـی آشـکار و حسـی ملموس 
را چشـیده اند؛ نامـه ی کاغذی هنوز حـس و حالی 
ورای نامه هـای الکترونیـک و پیام های کوتـاه دارد. 
هنـوز دوسـت دارنـد پسـتچی ،نامـه ی دوسـتی، 
آشـنایی، عزیـزی را بـه در خانـه بیـاورد و نامـه باز 
شـود و آغـاز با: سـالم حـال همه ی ما خوب اسـت 

ماللی نیسـت جـز دوری شـما ..
تکنولـوژی بـا سـرعت و شـتاب روزافـزون، جهـان 
ارتباطـات بشـری را دسـتخوش تغییـر می کنـد. 
کسـی چـه می دانـد چنـد دهـه بعـد کـدام یکـی 
از راه هـای ارتباطـی مـا به نوسـتالژی تبدیل شـده 
باشـد. مـا نیـز ناچاریم با سـرعت جهـان ارتباطات 
همـراه و همـگام شـویم. چنـان کـه اغلـب مـا بـه 
جـای نامه هـای کاغـذی ایـن روزها بـا چند جمله 
و ایموجـی با دوسـتا ن مان حـرف می زنیـم واز آنها 

سـراغ می گیریـم. 

 به قلم ابوالقاسم صیادی
) کارشناسی ارشد روانشناسی (

والدیـن مسـئول  تردیـد  بـی 
و  پـرورش  و  رشـد  مسـتقیم 
تربیـت فرزندان خود هسـتند، 
پـدران و مادران نقش اساسـی 
را در شـکل گیری شـخصیت فرزندان خود ایفا می 

نمایند.
اصـال ایـن حقیقت غیر قابل انکار اسـت کـه فرزند 
انسـان بدون حمایـت یا مربی قادر بـه ادامه حیات 
نیسـت بـر خالف بسـیاری از موجـودات کـه برای 
و تـداوم آنهـا نیـاز به مراقبـت و توجه مـادر ندارند 
انسـان موجودی اسـت کـه اگر بعـد از تولـد ترک 
شـود کـه بدون حیـات باقـی بماند قـادر بـه ادامه 

حیات نیسـت و نمـی تواند زنـده بماند.
جـدای از تغذیـه و رفع نیاز هـای فیزیکی تعامل و 
ارتبـاط با کـودک، در آغوش گرفته شـدن، محبت 
از ضروریـات تـداوم جـان یـک  دیـدن و توجـه 
کـودک اسـت. بـه همین جهـت فرزند انسـان نیاز 

بـه پـرورش دارد، نیـاز به حمایـت دارد.
لـذا در مرحلـه اول ایـن مسـئولیت مهـم و حیاتی 
بـر عهـده پـدر و مادر اسـت و هـر گونـه کوتاهی و 
اختـالل در فرایند رشـد و تربیت کـودک می تواند 
اثـرات مخـرب و جبـران ناپذیری را بر جـای گذارد 
مـی توانـد آینده یک کودک را روشـن و به سـمت 
موفقیـت سـوق دهـد و بر عکس مـی توانـد اورا به 

ناکامی و شکسـت بکشاند.
 بنابـر ایـن در گام اول والدیـن بایسـتی بـه ایـن 
مسـئولیت مهم و خطیر خود واقف باشـند و نباید 
در این مسـیر کوتاهـی کنند. پدران و مـادران باید 
بداننـد که آینده فرزندانشـان در دسـت آنهاسـت، 
آنها هسـتند که سـاختار زندگـی فرزندان خـود را 

پایـه ریـزی مـی کنند و بـه جلو مـی برند.
 بدیـن ترتیـب بایسـتی در اولیـن گام نیـاز هـای 
اساسـی فرزنـدان خـودرا بدانند تا بتواننـد در وقوع 
آن نیـاز ها بکوشـند. بسـیاری از والدین نسـبت به 
ایـن امـر مهم بی توجـه هسـتند. در دنیـای امروز 
پـرورش گل و گیـاه بـه آمـوزش هـای ویـژه و علم 
انـدوزی در ایـن زمینـه دارد، چگونـه اسـت کـه 

پـدران و مـادران بـرای رشـد و پـرورش فرزند خود 
از فرآینـد های الزم و نیاز های اساسـی این مسـیر 

بـی خبرند.
البتـه بسـیاری از پـدران و مـادران خـودرا در ایـن 
مسـیر سـر آمـد مـی دانند و تصـور مـی کنند که 
از تمـام زیـر و بـم هـای رشـد و تربیت فرزنـد آگاه 
هسـتند و غالبا مدعی هسـتند که فرزنـدان خودرا 
بـه بهتریـن صـورت تربیت کـرده اند و مشـکالت 
احتمالـی را بـه چیز هـای دیگری ربـط می دهند 
تـا از مسـئولیت خطیـر خـود سـرباز زنند. بیشـتر 
والدیـن بـه ایـن دلخوش هسـتند کـه با تـالش و 
زحمت همـه امکانات رفاهی را بـرای فرزندان خود 
فراهـم آورده انـد و در ایـن زمینه کم نگذاشـته اند 
ولـی واقعیـت ایـن اسـت که نیـاز اساسـی کودک 
در مرحلـه اول آغـوش گـرم و صمیمـی خانـواده، 
دریافـت عشـق و محبـت، دیده شـدن و احسـاس 
امنیـت اسـت البته پـدران و مادران هـم در این امر 
مقصـر نیسـتند چرا کـه پـدران و مـادران فرزندان 
دیـروز هسـتند. همـان هایـی کـه از آغـوش گـرم 
پـدر و مـادر سـیراب نشـده انـد، از حمایـت کافی 
بـر خـوردار نبـوده اند.  پـدری که خـود در کودکی 
اجـازه اظهـار نظر نداشـته اسـت چگونه مـی تواند 
امـروز بـه فرزندان خـود اجازه ابـراز وجـود و اظهار 

نظـر دهد؟
والدینـی کـه خـود از محبـت سـیراب نشـده انـد 
چگونـه مـی تواننـد بـه فرزنـدان  خـود محبـت 

یند، نما
پـدران و مادرانی که خـود در دوران کودکی تحقیر 
شـده باشـند و از حمایـت کافـی برخـوردار نبـوده 
انـد امروز نمـی توانند به درسـتی از فرزنـدان خود 

کنند. حمایت 
پـدران و مـادران امـروزه بایـد در نخسـتین گام 
مسـئولیت خـود در قبـال فرزنـدان را بپذیرنـد، نه 
ایـن کـه یـک طرفـه وفقـط در انتظـار یک سـویه 

فرزنـدان بـه پـدر و مـادر باشـند.
چـاره کار ایـن اسـت کـه والدیـن کـه در راسـتای 
انجـام ایـن رسـالت مهـم خود تمـام آسـیب های 
دوران کودکـی خـود را شناسـایی و آنهـا را بهبـود 
ببخشـند تـا ناچار به تـداوم یک شـکل معیوب در 
شـیوه تربیـت و رشـد فرزنـدان خود و نسـل آینده 

نباشیم.
یـاد آوری ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه فرزنـدان بـا 
صحبـت و پنـد و انـدرز نمـی تـوان تربیـت کـرد. 
کـودکان آینـده در عمـل و و رفتـار از والدیـن می 
بیننـد  همـان را الگوی رفتاری خود در بزرگسـالی 
قـرار مـی دهنـد لـذا بایسـتی پـدران و مـادران ما 
الگـو هـای قدیمـی برگرفتـه از خانـواده در دوران 
کودکـی را رها سـازند و الگو های جدیدی بسـازند 
تا فرزندانشـان  سر مشـق و الگوی های  درستی را 

در زندگـی خـود بـکار ببندند  
با احترام به تمام پدران و مادران

خواص شگفت آور دانه چیا)Chia seed(منابع انسانی نوآور، پایه گذاران آینده موفق برای سازمان ها

حال همه ما خوب است ماللی نیست جز دوری شما 

چه کسی مسئول است؟


