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10متن زندگی

 صالح قاسمی

حریم شخصی

تغییر در سبک زندگی و داروها برای کاهش وزن مهم است
ســپهرغرب، گروه متن زندگی :   کاهش وزن به شــیوه ای پایدار و ســالم معموًال بســیار دشوار است. کارشناسان می گویند داده های جدید می تواند به افرادی که می خواهند وزن کم کنند کمک کند تا به راحتی به وزن دلخواه شان برسند.

 تحقیقات جدید نشان می دهد که تغییرات سبک زندگی همراه با داروهای کاهش وزن به افراد مبتال به چاقی و اضافه وزن این امکان را می دهد که تا 5 سال کاهش وزنی نزدیک به 11 درصد داشته باشند.
»مایکل واینتراب«، سرپرست تیم تحقیق در مرکز پزشکی ویل کورنل، می گوید: »اگر بتوان کاهش وزن را ادامه داد، ناهنجاری های متابولیک را می توان در بیماران مبتال به دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی و بسیاری از بیماری های دیگر که چاقی علت 

اصلی آن ها هستند، معکوس کرد.« واینتراب گفت: »مطالعه ما نشان می دهد که داروهای ضد چاقی همراه با تغییرات سبک زندگی می توانند کاهش وزن قابل توجهی به میزان 10 درصد وزن بدن داشته باشند و این کاهش در درازمدت حفظ می شود.«
وی در ادامه افزود: »این تحقیق می تواند به هدایت پزشکان به سمت طراحی رژیم های درمانی شخصی و در دسترس برای کمک به بیماران در کاهش وزن طوالنی مدت کمک کند.«

الگوی خانواده کامل
 برای عبور از بحران جمعیت

سپهرغرب، گروه متن زندگی: وقتی 
مرور  را  فرزندآوری  الگوی  تغییر  علل 
سبک  کالن  موضوع  دو  به  می کنیم 

زندگی و اقتصاد می رسیم.
صالــح قاســمی مســئول کارگــروه 
اجــرای  ارزیابــی  مرکــز  جمعیــت 
سیاست های کلی نظام نوشت: وقتی 
علــل تغییــر الگــوی فرزنــدآوری را مــرور می کنیــم به دو 
موضوع کالن ســبک زندگی و اقتصاد می رسیم. با تغییر 
ســبک زندگــی و چارچوب های ارزشــی در ســبک زندگی، 
نگرش هــا، نیاز هــا و کارکرد هــای فرزنــد هم دچــار تغییر 
و دگرگونــی شــد. در ادامه رکــورد اقتصــادی هم باعث 

تشدید این روند کاهشی در فرزندآوری شد.
پــس ریشــه و علــت اصلــی تغییر الگــوی فرزنــدآوری 
و کاهــش آن در ســبک زندگــی و نــوع نگــرش و فرهنگ 
بــود، اما اقتصاد در کنــار این تغییرات قــرار گرفت و این 
کاهش شاخص های جمعیت شناسی را تشدید کرد. اگر 
بپذیریم که این مســئله در فرهنگ و سبک زندگی ریشه 
داشــته اســت، به نظر می رســد همینطور هم باشد. به 
ایــن ترتیب باید امروز هــم در راهبرد نگاری و هم در ارائه 
راهــکار بــرای مقابله با بحــران جمعیت توجــه اصلی ما 
در حــوزه فرهنــگ و اصالح نگرش باشــد. اینجاســت که 
تعاریف و مفاهیــم ارزش گذاری های فرهنگی در جامعه 
اهمیت پیدا می کند. به بیان دیگر در موضوع فرزندآوری 
یکــی از مصادیــق تعاریــف و مفاهیــم ارزش گذاری های 
فرهنگی می شــود اینکه خانواده مطلوب از نگاه عموم 

جامعه چه خانواده ای است؟
برای پاســخ به این ســؤال با توجه به اهمیت نگرش 
عمومی و تعریف جامعه از خانواده مطلوب، باید گفت 
امــروز الگــوی دقیقــی در دنیــا رایج شــده کــه خانواده 
مطلــوب را در ذهــن جامعه اصالح کنــد. در نگاه عموم 
جامعــه خانــواده ای ایــده آل و مطلــوب اســت کــه دو 
فرزند داشــته باشــد. بنابراین این الگو رایج می شــود و 
آمار ها هم همیــن را تأیید می کند، اما وقتی این تعریف 
به چالش کشــیده و اصالح شــود الگــوی جامعه هم از 

تعریف خانواده مطلوب متأثر خواهد شد.
امــا ببینیــم دنیــا در ایــن زمینــه چگونــه عمــل کرده 
اســت؟ امروز در دنیا یــک الگوی دقیق بــا تعریف دقیق 
علمــی بــه وجــود آمــده تــا نگــرش جامعــه نســبت به 
خانــواده ایــده آل و مطلــوب را اصــالح کنــد و آن الگــو، 
الگــوی خانواده کامل اســت. حاال تعریــف این خانواده 
کامــل چیســت؟ خانواده ای کامل محســوب می شــود 
کــه همه اعضــای آن خانواده روابــط درون خانوادگی را 
تجربه کند و این روابط را داشته باشند. به این معنی که 
پدر و مادر در خانواده کامل باید داشــتن دختر و پسر را 
تجربه کنند. دختر در خانواده کامل باید داشــتن خواهر 
و برادر را تجربه کنند و همچنین پســر در خانواده کامل 

هم داشتن خواهر و برادر را تجربه کند.

بنابراین با این تعریف خانواده کامل بر فرض ایده آل 
جنســیتی می شــود یــک خانــواده چهــار فرزنــدی یعنی 
خانــواده ای کــه دو دختر و دو پســر داشــته باشــد. این 
شــکل از خانواده اگر تبدیل به الگوی رایج شود، ما را از 
بحران جمعیتی عبور می دهد و پیامد های سالخوردگی 
جمعیــت را برای ما به حداقل می رســاند و خیلی دقیق 

طراحی شده است.
در دنیا هم کار رســانه ای و هــم کار علمی روی ترویج 
الگوی خانــواده کامل در حال انجام اســت. ما هم باید 
در کشــورمان خانواده کامل را الگــوی مطلوب معرفی 
کنیم. ضمن اینکه بایــد الگویی را به خانواده ها معرفی 
کنیــم کــه الگویــی در دســترس و واقعــی باشــد. گاهی 
وقت هــا بــا مــواردی مواجه می شــویم که خانــواده ای 
بــا هفت، هشــت یــا 10 فرزنــد را بــه عنوان الگــو معرفی 
می کننــد، اما این هــا الگو هــای واقع بینانــه ای که باعث 
تغییر نگرش بشوند، نیستند. این الگو ها برای خانواده 
موجود که الگوی رایجش دو فرزندی اســت، یک الگوی 
دور از دســترس یا دست نیافتنی اســت. به عبارت دیگر 
الگو هــای هفت، هشــت، 10 یا 12 فرزندی حکایت ســنگ 

بزرگی است که نشانه زدن نیست!
در  الگویــی  اوًال  فرزنــدی  چهــار  الگــوی  مقابــل  در 
دســترس اســت، ثانیًا تعریف کامًال علمی دارد و ثالثًا در 
دنیــا هم مقبول و مطلوب اســت می تواند امروز الگوی 

خانواده مطلوب و تراز خانواده ایرانی قرار بگیرد.
بنابراین پیشــنهاد ما این اســت که امــروز روی الگوی 
خانــواده کامل ایرانی تمرکز داشــته باشــیم و در تبیین 
فرهنگی، رســانه ای، علمی و آیین نامــه ای و قانونی این 

الگو هم افزایی کنیم.

دریچه

زندگی خصوصی را خصوصی نگه دارید
متن  گروه  سپهرغرب، 
روانشناس درباره  زندگی: یک 
و  زن  اختالفات  حل  اهمیت 
و  خانواده  درون  شوهری 
پیش  مسائل  ندادن  انتقال 
آمده به والدین، گفت: زوجین 
که  باشند  داشته  دقت  باید 
زندگی خصوصی را خصوصی نگه دارند، در غیر 
این صورت ممکن است خواسته و ناخواسته 
بازیچه  را  زوجین  مشترک  زندگی  شخصی  هر 

دست خود قرار دهد.
محمد ابراهیم تکلو با تاکید بر اینکه زوجین 
خصوصــی  را  خــود  خصوصــی  زندگــی  بایــد 
نگــه داشــته و به هنــگام بــروز اختــالف جزئی، 
خانواده ها و والدین را درگیر مســائل زناشویی 
خــود نکنند، درباره اینکه چرا برخی زوجین برای 
حــل کدورت هــای زن و شــوهری از والدیــن به 
عنوان میانجی گر استفاده می کنند؟ اظهار کرد: 
هرچقدر زن و شــوهر از نظر احساســی، روانی، 
اجتماعی و مالی مستقل تر باشند اجازه دخالت 
دیگران در زندگی مشترک را نمی دهند چراکه به 
بلوغ رسیده اند و می توانند مسائل را خودشان 

حل کنند.
بــه گفتــه ایــن روانشــناس، اگــر زوجیــن در 
زمینه های مختلف احساسی، روانی، اجتماعی 
و مالــی بــه والدیــن خــود وابســته باشــند، به 
تنهایی نمی توانند اختالفات زندگی مشــترک را 
حــل کننــد و از این رو دیگــران را میانجی گر حل 
اختالفات خود قــرار می دهند که تبعات خاص 

خود را دارد.
وی تصریــح کــرد: زندگــی خصوصــی را باید 
خصوصی نگه داریم، در غیر این صورت ممکن 
اســت دیگران آگاهانه و غیــر آگاهانه زندگی ما 
را بازیچه دســت خود قرار دهند. در این شرایط 
دیگران نه صرفا از روی قصد و غرض بلکه گاهی 

از روی بی دانشــی و ناآگاهی در زندگی مشترک 
دخالت می کنند. جز در موارد اضطراری و خاص 
کــه بایــد والدیــن و خانواده هــای دو طــرف در 
جریان اختالفات پیش آمده قرار گیرند، در سایر 
زمینه ها زن و شوهر باید به تنهایی کدورت های 

ایجاد شده میان خود را حل کنند.
تکلو معتقد اســت کــه اگر زوجیــن، والدین 
خود را در حل مســائل کوچک زندگی مشــترک 
دخیل کنند، ممکن اســت والدیــن تصور کنند 
اجــازه دخالــت در ســایر مســائل زوجیــن را نیز 
دارند و پس از آن در هر موضوع کوچک زندگی 

مشترک زوجین، اظهار نظر کنند.
این روانشــناس همچنین خطاب به زوجین 
افزود: قرار نیســت افراد به نزدیکان خود اجازه 
دهنــد کــه در موضوعــات خصوصــی زندگــی 

مشترک آنها دخالت کنند.
وی باالبــردن مهارت هــای ارتباطــی و حــل 
مســاله، افزایــش انعطــاف پذیــری زوجیــن در 
از  گرفتــن  و کمــک  بیــن خــود  گفت وگوهــای 
روانشناســان متخصــص را در راســتای تحکیم 
زندگــی مشــترک و جلوگیــری از بــروز اختالفات 
موثــر دانســت و خاطرنشــان کرد: گاهــی افراد 
پیشینه ذهنی نسبت به واکنش همسر خود به 
هنگام بیــان دلخوری ها دارند و چون می دانند 
همسرشــان واکنش تندی نســبت بــه این امر 
نشــان خواهــد داد، از بیان دلخــوری به صورت 
مستقیم خودداری کرده و سعی می کنند دیگران 
را واســطه حــل مشــکالت و کدورت هــای زن و 
شوهری قرار می دهند. این در حالی است که اگر 
زوجین مهارت های ارتباطی را بلد باشند، واکنش 
تند و افراطی در مقابل ســخنان همســر نشان 
نخواهند داد. از سوی دیگر اگر تمام مهارت های 
یادشــده به کار گرفته شــود و نهایتا بهبودی در 
رابطــه زوجین احســاس نشــود، باید بــرای حل 

مساله از روانشناسان متخصص کمک گرفت.

متن  گروه  سپهرغرب، 
زمان  در  دقت  زندگی: 
قرآن  همسر،  انتخاب 
حالل  به  توجه  و  خواندن 
از  تغذیه،  بودن  سالم  و 
اثر  که  است  عواملی  جمله 

آینده  فرزند  استعداد  و  هوش  در  مستقیم 
ما دارد.

شــاید همــه مــا وقتی دربــاره یــک کودک 
یــا  می بینیــم  چیــزی  باهــوش  فوق العــاده 
می شــنویم آرزو می کنیم یکــی از بچه های ما 
هم چنین هوشــی داشــت. حاال نه آنقدر که 

اســتثنا باشــند؛ حداقــل آنقدر زیرک باشــند 
کــه بــه خودمــان ببالیم کــه بچه مان بیشــتر 
از ســنش می فهمــد. چنــد ســال بعــد هم با 
ذوق و شــوق برای دیگــران تعریــف کنیم که 
»دخترم شــاگرد اول مدرسه است«، »پسرم 
فــوق لیســانس یــا دکتــرا دارد« و... داشــتن 
چنیــن فرزنــدی کار چنــدان ســختی نیســت. 
کافی اســت چند نکته کلیــدی را رعایت کنیم؛ 
از خوانــدن قــرآن گرفتــه تا انتخاب همســر و 

تغذیه درست.
با مرور آموزه های دینی در رابطه با ســبک 
بــه  را  راهــکار مهــم  زندگــی اســالمی، چهــار 
خانواده هــا توصیه کرده تــا فرزندی باهوش 

و مستعد داشته باشند.

 موقع انتخاب همسر دقت کن
بــرای داشــتن فرزنــد با هوش الزم اســت 
موقــع انتخــاب همســر دقــت کــرد. چراکــه 
پدر و مادر، هر دو در شــکل گیری شــخصیت 
نقــش  جنیــن  اســتعداد  و  هــوش  حتــی  و 
دارنــد. احادیــث و روایــات  بســیاری از ائمــه 
معصومیــن علیهــم الســالم وجــود دارد که 
در مــورد مســئله انتخــاب همســر بــه قصد 
داشــتن فرزندان و نســلی هوشــمند، سالم 
نشــان  نکتــه  ایــن  دارنــد.  تأکیــد  صحیــح  و 
می دهــد که فرزنــدان هــوش و ذکاوت را از 
پــدر و مادر به ارث می برنــد. البته باید توجه 
داشــت کــه عوامــل محیطــی هم بــر هوش 

بود. مؤثر خواهند 
پیامبــر  از  الشــیعه  وســائل  کتــاب  در 
اســالم  صلــی اهلل علیــه و آلــه نقل اســت که 
و  احمــق  زنــان  بــا  ازدواج  »از  می  فرماینــد: 
کم هــوش خودداری کنیــد، چراکه مصاحبت 
بــا آنــان ناگــوار و فرزنــدی که از آنــان متولد 

می شود کم هوش است«.
امــام صــادق  علیــه  از  روایتــی  همچنیــن 
الســالم در ایــن زمینــه مشــخص می کند که 
و  هوشــی  ذاتــی،  خصوصیــات  و  ویژگی هــا 
ذهنی انســان از طریق وراثــت به فرزندان و 
نســل او منتقل می شــود. نکتــه قابل توجه 
این اســت که از نگاه پیامبر اســالم  صلی اهلل 
علیــه و آلــه، انســان بایــد همســری انتخاب 
کنــد کــه عالوه بر داشــتن هــوش و ذکاوت، 
دینــدار باشــد چراکــه بــه گفتــه رســول اهلل 
صلی اهلل علیه و آله دینداری شــیوه عاقالن 

اســت. تأثیــر دینــداری هــر یــک از والدین بر 
هوش و عقل کودک آنان مشــخص است.

 قرآن بخوانید
در روایات بســیاری در کتــب معتبر دینی از 
جملــه بحار االنوار به مادران باردار ســفارش 
شــده حتی االمکان در زمــان بیداری و هنگام 
خوابیــدن بــا وضو باشــند. طبیعی اســت که 
یــاد خداوند باعث آرامش قلــب و ذهن آنان 
می شــود و بــر فرزندی که در شــکم دارند نیز 
اثــر مثبــت خواهــد گذاشــت و او را از لحــاظ 
باطمأنینــه  و  آرام  فــردی  روانــی  و  ذهنــی 

می کند.
در  مــادر  کــه  شــده  ســفارش  همچنیــن 
طول دوران بــارداری، در خواندن قرآن کریم 
مداومــت داشــته باشــد. ایــن کار عــالوه بــر 
اینکــه بر خلــق و خو و ظاهر زیبــای فرزندش 
نیــز  را  او  ذکاوت  و  هــوش  می گــذارد،  اثــر 

افزایش خواهد داد.
کل  تــالوت  بــر  عــالوه  مــورد،  ایــن  در 
ســوره های قرآن کریم، بر خواندن سوره های 
مبارکــه حشــر، حدیــد و مریــم بســیار تأکیــد 
شــده کــه بــر هــوش نــوزاد اثرگــذار اســت. 
همچنیــن از امــام محمــد  باقر و امــام جعفر 
کــه  اســت  روایــت  علیهما الســالم  صــادق 
ذکــر و یــاد خداونــد توســط مــادر بــاردار، بر 
میــزان هوشــمندی و رشــد عقلی کــودک اثر 

می گذارد.

 غذای حالل بخورید
تغذیه انســان از نظر دین مقدس اســالم 
هــم از لحــاظ مادی مــورد توجه اســت و هم 
از لحــاظ معنــوی. آثــار غــذای حالل بــر زن و 
مرد تــا اندازه ای اســت که عالوه بــر اینکه در 
معنویــت و خلــق و خــوی خــود آنــان نقــش 
دارد، بــر فرزنــدی که در آینــده از آنهــا متولد 
می شــود هم اثرگذار خواهد بــود. به همین 
دلیل توصیه شــده که همه افراد به خصوص 

زنان باردار مراقب تغذیه خود باشند.
در روایتی از امام صادق  علیه الســالم نقل 
اســت: »غذایی کــه مــادر در دوران بــارداری 
مصــرف می کنــد، از نظر حالل یا حــرام بودن 
بر هوش و ذکاوت فرزندی که در شــکم دارد 
اثرگذار اســت«. بنابراین کسی که می خواهد 
فرزنــدش دارای هــوش و اســتعداد خوبــی 

باشــد، بایــد در خــوردن غذا دقت کــرده و از 
غذای حرام اجتناب کند.

حتــی در روایــات اســالمی تأکید شــده که 
مــادر بــاردار از خوردن غذایی کــه به حالل یا 
حرام بودن آن شــک دارد، پرهیــز کند. جالب 
این اســت که اهمیت تغذیه حالل پدر و مادر 
در هــوش نــوزاد آنــان بــر اســاس تحقیقات 
علمی ثابت شــده است؛ به این صورت که اگر 
با کــودک کم هوش و بی اســتعدادی مواجه 
شــدید و توانســتید در مورد وضعیت زندگی 
و شــرایط تغذیه پدر و مــادرش تحقیق کنید، 
بدون شــک به این نتیجه می رســید که پدر یا 
مادر او یا هر دوی آنها در زمان تشکیل نطفه 
فرزند خود از مشروبات الکلی استفاده کرده 

و مست بوده اند.
بایــد توجــه داشــت که ایــن دســتورات در 
دوران شــیردهی نــوزاد و همچنیــن در تمــام 
دوران رشــد او مورد توجه باشــد؛ بدین معنا 
که پدر و مادر در تمام مراحل رشد فرزند خود 
باید مراقب تغذیه باشند تا هوش و استعداد 

او با مصرف غذای حرام به خطر نیفتد.

  سالمت روحی و جسمی والدین
ســالمت پدر و مادر از لحاظ روحی و روانی 
و همچنین ســالمت جسمی آنان بدین معنا 
کــه وقتی قصــد فرزنددار شــدن دارند از نظر 
بــر ســالمت روح و  جســمی بیمــار نباشــند، 
ذهــن فرزند تأثیرگذار خواهــد بود. همچنین 
خســتگی، تــرس و اضطراب برای مــادر باردار 
خطرناک است و بهتر است در موقعیت هایی 

که او را آزار می دهد قرار نگیرد.
از ســوی دیگــر، ورزش کــردن مــادر باردار 
نکتــه ای اســت که امــام محمــد باقــر و امام 
صادق علیهما الســالم بر آن تأکید داشته اند. 

این احادیث در کتاب بحار االنوار آمده اند.
تحقیقات و بررســی های علمی ثابت کرده 
خانم هــای بــارداری کــه در هــر هفته ســه بار 
ورزش می کنند، می توانند فرزندانی را به دنیا 
بیاورنــد کــه از قدرت هــوش و حافظه بهتری 
برخــوردار باشــند. در عین حال، قــرار گرفتن 
در موقعیت هــای آرامش بخــش بــر هوش و 
ذکاوت جنیــن اثرگذار خواهــد بود. همچنین 
نگاه کردن مادر در دوران بارداری به ســبزه و 
دریــا خوب اســت و در کتاب هــای دینی بر آن 

تأکید شده است.

زند بااستعداد چهار راهکار مهم و ساده برای داشتن فر

هوش کودکان

نظم و انظباط

متن  گروه  سپهرغرب، 
َو  وِصیکما 

ُ
»أ زندگی: 

َمن  َو  هلی 
َ
أ َو  دی 

َ
َول َجمیَع 

الَلِ  ِبَتقَوى  کتابی  َغُه 
َ
َبل

و  »شما  مِرکم«؛ 
َ
أ َنظِم  َو 

هر  و  عیال  و  فرزندان  همه 
او  دست  به  نامه ام  را  که 
و  الهی  تقوای  به  می کنم  سفارش  برسد، 
نغز  کالم  این  کارهای تان.«  در  نظم  رعایت 
مهم  عرصه  سه  چکیده  )ع(  امیرالمؤمنین 
می کند.  ترسیم  را  دینی  زندگی  سبک  از 
یعنی  مهم،  امر  سه  به  )ع(  علی  امام 

الهی« »تقوای 
»ُأوِصیکمــا َو َجمیــَع َوَلــدی َو َأهلی َو َمن 
َأمِرکــم«؛  َنظــِم  َو  اهلَلِ  ِبَتقــَوى  کتابــی  َبَلَغــُه 
»شــما و همــه فرزنــدان و عیــال و هــر کــه 
ســفارش  برســد،  او  دســت  بــه  نامــه ام  را 
می کنــم بــه تقــوای الهــی و رعایــت نظــم در 
کارهای تــان.« ایــن کالم نغــز امیرالمؤمنین 
)ع( چکیده ســه عرصه مهم از ســبک زندگی 
دینــی را ترســیم می کنــد. امــام علــی )ع( به 
ســه امر مهــم، یعنی »تقــوای الهی«، »نظم 
امر« و »اصــالح ذات البین« وصیت فرموده 
اســت. یکی از سفارشــات مهــم معصومین 
)ع( کــه در ســیره فــردی آن ها هم مشــهود 
اســت، توصیــه بــه نظم اســت. خــدای توانا 
و حکیمــی کــه نظــم را در دســتگاه پهناور و 
عظیم خلقت قرار داده اســت، همین نظم را 
در زندگی انســان ها و روابــط اجتماعی آنان 
می پســندد، از این رو، شایسته است انسان 
در زندگــی فــردی و اجتماعــی خویش، نظم 
و ترتیــب و تدبیــر در امــور را مراعــات کنــد. 
روانشناســان نیز تأکید می کنند: »احتیاج به 
نظم و ترتیب، جزو احتیاجات اساســی روانی 
محســوب می شــود، رنگ و شــکل و خاصی 
به زندگی می دهد، افــراد میل دارند زندگی 
فــردی و جمعی خود را تحــت نظم و قاعده 
بــه  مقدمــه  ایــن  بــا  درآورنــد.«  مشــخصی 
موضوع نظم و انضباط در ســیره پیشــوایان 

می پردازیم.
فــردی  ســیره  ویژگی هــای  از  یکــی 
معصومــان )ع( نظم در کار ها و تلف نکردن 
کنــار  در  فرصت هاســت.  دریافتــن  و  وقــت 
ایــن ویژگی هــا، نبایــد اتقــان و اســتحکامی 
را کــه حضــرات در کار هــای خــود داشــتند، 

نادیــده گرفــت. بــه عبارتــی ایشــان در کنــار 
کمیــت هرگــز از کیفیــت غافــل نمی شــدند. 
زمــان  از  اســتفاده  نهایــت  و  نظــم  رعایــت 
و بهره گیــری بــه موقــع از فرصت هــا، هرگــز 
موجــب شــتاب زدگی و بی مایگی در کار های 
آن هــا نمی شــد. بــه عبارتــی هــر کاری بایــد 
متقن باشــد. در غیر این صورت به بازسازی 
از  کــه  شــد  خواهــد  نیــاز  کار  آن  اصــالح  و 
اتــالف تــوان و زمــان اســت. ســعد  مــوارد 
بــن معاذ یــار بــا وفــای پیامبــر )ص( از دنیا 
رفــت. حضــرت بــه تکفیــن و تدفین ایشــان 
امــر کرد. بــا پای برهنــه در تشــیع جنازه اش 
شــرکت کــرد و خــود بــه درون قبــر رفــت و 
لحد و ســنگ های آن را چید، ســپس با خاک 
نمناکــی شــکاف های میــان ســنگ های لحد 
غ شــد،  را پــر کــرد. هنگامی که از این کار فار
بــه یاران خــود فرمود: مــن می دانم که این 
قبر عاقبت کهنه می شــود و جنازه او عاقبت 
می پوســد و لیکــن: »َو َلکَن اهلَلَ یِحــُب َعبدًا 
ِإذا َعِمــَل َعَمــًال َأحکَمُه«؛ »خداوند دوســت 
دارد اگــر بنــده ای کاری انجــام دهــد، آن را 

اســتحکام بخشد و درست انجام دهد.«
)ع(،  معصومــان  زندگــی  بــه  تأســی  بــا 
محــور  بــر  مســلمان  یــک  زندگــی  در  نظــم 
عبــادت خــدا- کــه هــدف از زندگی اســت- 
یــک مســلمان هنــگام اذان  پدیــد می آیــد. 
صبــح بــرای نمــاز برمی خیــزد و پــس از نماز 
به تــالوت آیاتی از قــرآن می پردازد، ســپس 
بــه ورزش مناســب یــا مختصــری اســتراحت 
روزانــه  کار  بــه  صبحانــه  صــرف  از  پــس  و 
می پــردازد، نزدیــک اذان ظهــر دســت از کار 
برمــی دارد و بــرای نمــاز ظهر و ســپس عصر 
آماده می شــود، پــس از نماز به صرف غذا و 
مقداری اســتراحت می پــردازد، دوباره کار را 
آغــاز می کند، نماز مغرب و عشــا را به موقع 
دوســتان،  بــا  دیــدار  از  پــس  و  می کنــد  ادا 
بســتگان، گفتگو بــا خانواده یا هــر تفریح و 
جلســه مشروع دیگر وقتی به خواب می رود 
را ســر وقــت  کــه بتوانــد نمــاز صبــح خــود 
بخوانــد. بی تردیــد نظم و انضبــاط در کار ها 
به معنای پرکاری و اســتراحت نکردن نیست، 
بلکــه انســان مؤمــن بایــد مقــداری از وقت 
خــود را بــه تفریحات ســالم اختصاص دهد. 
حضرت امام موســی کاظــم )ع( درباره نظم 
و تقســیم بندی ســاعات روز فرموده اســت: 

»ســعی کنیــد زمان خــود را به چهــار بخش 
تقســیم کنید: بخشــی برای مناجــات با خدا 
و بخشــی بــرای کار و امرار معاش و بخشــی 
دیگر برای همنشــینی با برادران و دوســتان 
متعهــد کــه شــما را بــا ایرادهای تــان آشــنا 
می کننــد و در دل به شــما اخالص می ورزند 
و ]در نهایت[بخشــی را نیــز بــه خوشــی های 
غیرحــرام خــود اختصــاص دهیــد و بــا ایــن 
بخش اخیر اســت کــه می توانید از عهده آن 

برآیید.« سه بخش دیگر 
متأســفانه امروزه بســیاری زمــان خود را 
به یکی دو بخش، بیشــتر تقســیم نمی کنند. 
بســیاری قســمت عمده ای از شبانه روز خود 
را صــرف فضــای مجــازی می کننــد و عده ای 
نیــز همه وقت خود را کار می کنند. این گونه 
تخصیــص زمــان از نظــر دین اســالم مردود 
اســت. بــه فرمــوده حضــرت ســاعتی بــرای 
و  معــاش  امــرار  بــرای  ســاعتی  و  مناجــات 
ســاعتی برای دیدار با دوســتان و صله رحم 
و ســر زدن بــه خویشــان و ســاعتی نیز برای 
پرداختــن به لذت های حــالل باید اختصاص 
داده شــود. افــزون بــر آن، بخــش پایانــی، 
یعنــی تفریــح و لذت جویی هــای حــالل، یــار 
و مــددکار بخش هــای دیگــر زندگــی اســت؛ 
چیــزی کــه امــروزه بســیاری بــه آن اهمیــت 

نمی دهند.
رجــاء بــن ابی ضحاک؛ کســی کــه حضرت 
امــام رضــا )ع( را از مدینــه بــه ایــران آورد، 
دربــاره آن حضــرت می فرمایــد: در میانه راه 
همــواره حضــرت مشــغول بودنــد. قرائــت 
قرآن، نماز اول وقت و نافله ها، همه وقتش 
را پــر کــرده بود. ســیره علما و بــزرگان ما نیز 
بــر همیــن منوال بــوده. ســاعات مطالعه و 
عبــادت و همــه کارهای شــان چنــان منظــم 
و ثابــت بــوده اســت کــه برخــی از اطرافیان 
برنامه ایشــان را از پیش می دانستند. به هر 
روی زمان ســرمایه ای اســت کــه خداوند به 
ما عطا کرده و ما نیز در اســتفاده از آن باید 
نهایــت دقــت را بــه کار بریــم و از هدر دادن 
ســرمایه،  ایــن  اینکــه  دیگــر  بپرهیزیــم.  آن 
تجدیدپذیر نیســت. اگر هــدر رفت نمی توان 
دوباره آن را بازیافــت. امیرالمؤمنین )ع( در 
این بــاره می فرمایــد: »َأَشــُد الُغَصــِص َفوُت 
الُفــَرِص«؛ »غم انگیزتریــن غصه ها از دســت 

فرصت هاست.« دادن 

نظم و انضباط در سیره پیشوایان )ع(

مسیر زندگی ات را منظم کن!
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وانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در زندگی مهم  رئیس دانشکده ر
وها و هدف ها را متناســب با واقعیات وجودی خود و محیط زندگی  این اســت که این آرز

تنظیم کنیم یعنی خیلی تصورات دور از واقع عمل نشدنی نداشته باشیم.
تاجیک اســماعیلی بــا تأکیــد بر اینکه باید با اســتفاده از دانش و تجارب خــود و یا دیگران 

بتوانیم برنامه ریزی کنیم، گفت: برنامه ریزی به ما می گوید...

سالمندی

دکتر صابر جباری

اوتیسم

جرم انگاری برای عاملین 
سقط جنین عمدی

جزئیات دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
جمعیت  جوانی  اداره  رئیس 
جزئیات  بهداشت  وزارت 
از  مراقبت  و  »حفظ  دستورالعمل  
سوی  از  اخیرا  که  را  سالم«  جنین 
دانشگاه های  به  بهداشت  وزیر 
است،  شده  ابالغ  پزشکی  علوم 

کرد. تشریح 
دکتر صابــر جباری درباره دســتورالعمل  »حفظ و 
مراقبــت از جنین ســالم« که توســط وزیر بهداشــت 
از  حمایــت  قانــون   53 مــاده  گفــت:  شــده،  ابــالغ 
خانــواده و جوانــی جمعیت کــه این دســتورالعمل 
بــا توجــه بــه آن ابــالغ شــده اســت، درباره بررســی 
مــادران  در  جنیــن  کروموزومــی  ناهنجاری هــای 
دســتورالعمل؛  ایــن  اســاس  بــر  کــه  اســت  بــاردار 

استانداردســازی و هدفمند می شود.
وی افــزود: پیــش از ابــالغ دســتورالعمل، فرایند 
به گونــه ای بــود کــه بهــورزان و مراقبیــن ســالمت، 
بــرای  و  می کردنــد  شناســایی  را  بــاردار  مــادران 
غربالگــری بــه مراتب باالتــر ارجاع می دادنــد که این 
شــیوه در نظام شــبکه بود. در حال حاضر این کار با 
اســتانداردهای دقیق تــری توســط متخصصین زنان 

می شود. اجرایی 
ایــن دســتورالعمل ، غربالگــری  اجــرای  از  پیــش   
اجبــاری و الزامــی بود، امــا اکنون بر اســاس قانون 
اختیــاری اســت و باید بر اســاس درخواســت یکی از 

والدین و تشــخیص پزشک زنان صورت گیرد.
دســتورالعمل  براســاس  داد:  ادامــه  جبــاری 
مذکــور، مادران باردار کمتر از 35 ســال که ســابقه 
ســندروم  و  ژنتیکــی  مشــکالت  دارای  فرزنــد  تولــد 
داون ندارنــد نیــاز بــه غربالگــری ندارند امــا مادران 
باالی 35 سال و کســانی که سابقه زایمان فرزندی 
دارنــد،  داون  ســندروم  یــا  ژنتیکــی  مشــکالت  بــا 
می بایســت تحت غربالگری قــرار گیرند که با مراجعه 
بــه کلیــه متخصصیــن زنــان و زایمــان در کل کشــور 
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل می تواننــد خدمــت 

کنند. دریافت  را  غربالگری 
بهداشــت  وزارت  جمعیــت  جوانــی  اداره  رئیــس 
از  پیــش  غربالگری هــا  انجــام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
نبــوده  رایــگان  هــم  دســتورالعمل  ایــن  اجــرای 
اســت، اظهــار کرد: در واقــع بیمه هــا هم دیگــر تنها 
اســاس  بــر  را  بیمــه  مشــمول  غربالگــری  خدمــات 
ایــن دســتورالعمل بــه خانم هــای بــاالی 35 ســال 
و کســانی کــه ســابقه زایمــان فرزنــدی با مشــکالت 
ژنتیکــی یــا ســندروم داون دارنــد، ارائــه می دهند و 
خارج این دســتورالعمل اگر قرار باشد خدمتی ارائه 

شــود باید هزینه آن به شکل آزاد محاسبه شود.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در صورتــی کــه 
جنیــن حاصل ازدواج فامیلی باشــد امــا مادر اولین 
بــارداری را تجربــه کند و کمتر از 35 ســال هم ســن 
داشــته باشــد بازهــم مشــمول ایــن دســتورالعمل 
باشــد  فامیلــی  ازدواج  اگــر  گفــت:  شــد؟  نخواهــد 
آزمایش هایــی قبــل و بعــد از ازدواج دارنــد کــه بــر 
اســاس دســتورالعمل های دیگــری بــه آن موضوع 

می شود. رسیدگی 
وی افزود: در قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیــت کلیــد واژه ای داریــم بــه نــام »حــق حیــات 
جنیــن« و ایــن یعنــی وقتــی نطفــه شــکل می گیرد، 
نباید شــیء پنداری صورت گیرد کــه فکر کنیم اختیار 
آن بــا پدر یــا مادر اســت. هیچ کجای دنیــا در ادیان 
هــم به این صورت نیســت و ســقط جنین به صورت 

ناپسند است. عمدی کاری 
 در کشــور مــا کــه مســلمان هــم هســتیم بعد از 
شــکل گیری نطفه ولو جنین زیر 4 ماه باشــد باز هم 

سقط حرام است.
او بــه ابعــاد قانونــی ایــن موضــوع اشــاره کرد و 
ادامــه داد: در قانــون جدیــد مباشــرت یــا معاونت 
در ســقط جنیــن جرم انــگاری می شــود و بــرای فــرد 
خاطــی جرایــم ســنگین در نظــر گرفتــه می شــود؛ از 
جملــه اینکــه اگر فردی که در ســقط دســت داشــته 
جزو گروه پزشــکی باشــد پروانه پزشــکی اش حتی با 

یک بار ســقط جنین عمدی، باطل می شود.

خبر

متن زندگی فاکتورهای پرخطر زوال عقل با افزایش سن تغییر می کنند
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  »امر مک گرات«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ملی ایرلند گالوی، گفت: »زوال عقل یک بیماری پیچیده است و نمرات پیش بینی خطر باید متناسب با فرد باشد.« برای این مطالعه، محققان داده های جمع آوری شده از حدود 4900 
آمریکایی را که در مطالعه قلب فرامینگهام ثبت نام کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان تقریبًا از سن 55 تا 80 سالگی تحت نظر بودند و از سن 65 سالگی پیگیری شدند تا ببینند چه کسانی دچار زوال عقل شده اند. شرکت کنندگانی که در سن 55 
سالگی دیابت داشتند، چهار برابر بیشتر از افرادی که دیابت در آن سن نداشتند، بعدًا به زوال عقل مبتال شدند.محققان دریافتند که افراد مبتال به فشار خون باال در سن 55 سالگی بیشتر در معرض ابتالء به زوال عقل بودند و با هر 10 امتیاز افزایش فشار خون 

سیستولیک، این خطر حدود 12 درصد افزایش می یابد که باالترین عدد در مطالعه است.یافته ها نشان داد افرادی که در سن 65 سالگی بیماری قلبی داشتند، اما سکته مغزی نداشتند، تقریبًا دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتالء به زوال عقل بودند.
بر اســاس این گزارش، احتمال ابتالء به زوال عقل در افراد 70 ســال که دیابت و ســکته داشــتند بیشتر بود و افراد 80 ساله که سکته مغزی یا دیابت داشتند بین 40 تا 60 درصد بیشتر در معرض ابتالء به زوال عقل بودند.

متن  گروه  سپهرغرب، 
مردم  از  بسیاری  زندگی: 
را  اوتیسم  اختالل  هنوز 
اختالل  این  نمی شناسند. 
و  شخص  خود  زندگی  روند 
اصلی  ریل  از  را  را  او  خانواده 
از  روایت  دو  می کند.  خارج 

زندگی با اوتیسم را در »مجله مهر« بخوانید.
مشــغول مطالعه مطالب در فضای مجازی 
بودم. مطالبی که برایم ارســال شده بود. فیلم 
را کــه باز کردم میخ کوب شــدم. مردی با غضب 
شــدیدی دارد بــرای یــک خانــم شــاخ و شــانه 
می کشــد کــه گویا در دعوای بر ســر جای پارک، 
خانــم برنده شــده اســت. کپشــن پاییــن فیلم 
گویــای این بــود که دعوای بر ســر جای پارک بر 
ســر محلی بوده که تابلــوی مخصوص »محل 
پــارک معلولیــن« را داشــت. فیلم حــدود 30-

40 ثانیه بیشــتر نبود اما، بیشــتر از یک ســاعت 
مشــغولم کــرد. چند بــار فیلــم را مجدد پخش 
کــردم و زیر و رو کــردم. رفتار مــرد مهاجم و زن 
فیلمبــردار و گفتگوهای فیلــم را زیر و رو کردم. 
مطالــب دیگر مربــوط بــه ایشــان را خواندم و 
در نهایــت هــم ورود پلیــس فتــا بــه قضیــه بــه 
دلیــل بازنشــر فیلم بــه مقدار قابــل توجهی در 

فضاهای مختلف مجازی.
امــا فکــر مــن هنــوز آرام نشــده بــود. خانم 
فیلم بــردار، مــادر یــک کــودک اوتیســمی بود. 
مکان پارک هم روبه روی مرکز آموزش کودکان 
اوتیســمی قرار داشــت. صــدای آن مــادر هنوز 
نتــرس…  جــان  »مامــان  می چرخــد،  ســرم  در 
من اینجــاام مامان جان!«. این کــه خاطی این 
داســتان باید متوجه اشــتباه خود بشود جای 
خــود دارد. مــن حرفــم بــه زندگــی برمی گردد. 
زندگی مــادری کــه در عمرش از ایــن صحنه ها 
زیاد دیده اســت. مادری که از کودکی فرزندش 
چنــان تصاویــری را بارهــا تجربــه کــرده امــا، ما 
انسان های بی خبر از این زاویه زندگی او، از نگاه 
خودمــان چنان بــا آنها وارد تعامل می شــویم 
کــه با دیدن چنین صحنه هایــی یادمان می آید 
زاویه های دید انسان ها چقدر در ادامه تعامل 

می تواند تأثیرگذار باشد.
اوتیســم نوعــی اختــالل رشــد در عملکــرد 
مغز اســت. افراد مبتال به این اختالل، سه نوع 

عالمــت را نشــان می دهنــد: روابــط اجتماعــی 
ضعیف، مشکالتی در ارتباط کالمی و غیرکالمی 
و نیــز عالیق و فعالیت هــای محدود. این عالئم 

در سه سال 
اول زندگــی بــروز می کند و 

به نظر می رســد که در سرتاسر زندگی ادامه پیدا 
می کند. اگرچه داروی خاصی برای درمان اوتیسم 
وجــود ندارد، ولی شــروع زودتر آمــوزش ضروری 
است چرا که ممکن اســت موجب بهبودی رشد 
اجتماعــی و کاهــش رفتارهای نامطلــوب گردد. 
نکته قابل توجه این که افراد اوتیسمی می توانند 

زندگی نرمالی داشته باشند.
بــه شــرایط  بــرای نزدیــک شــدن درک مــان 
خانواده هایی که فرزندانی با توانایی های خاص 
دارند، ســراغ چند نفر از والدینی رفتیم که دارای 
فرزند اوتیســم یا ســندروم دان هستند، رفتیم. 
و  ســختی ها  محدودیت هــا،  مــورد  در  آنهــا  از 
شــیرینی ها و هرگونه شرایط ویژه شــان در روند 

زندگی با این کودکان پرسیدیم.

 کسری
پســری 10ســاله کــه مبتال به اوتیســم اســت. 
مــادرش می گویــد کــه از دو ســالگی دیگــر بزرگ 
نمی شــد و پیشــرفت نمی کرد تا حــدی که بعد از 
چنــد جلســه گفتاردرمانی هم اثری ندیــدم. ولی 
قبــل از آن شــرایط کلــی اش خــوب بــود. بعــد از 
گذشــت چندمــاه با مراجعــه به پزشــک و انجام 
آزمایش های خاصی، اوتیســم پســرم تشــخیص 
داده شــد. تــا آن زمــان اصــًال بــا اوتیســم آشــنا 
نبودیــم. کالس هــای ABA )درمان هــای بــر پایه 
تحلیل رفتــار کاربردی( شــروع شــد. در زندگی با 
بچه های اوتیسمی چیزی که ممکن است مادر و 
پــدر و یا خواهر و برادر را بیشــتر از همه آزار دهد، 
کلیشه های آنهاست. کلیشه رفتار یا عباراتی است 

که کودک اوتیسمی دائم تکرار می کند.
کســری تــک فرزند اســت. مــادرش می گوید 
کــه برخی کارهــای کســری در جامعــه موجبات 
جلــب توجه می شــود. چیزی کــه از او از او توقع 
ندارنــد و در نتیجــه نــگاه با حیرت مــردم، اذیتم 
می کنــد. کســری چــون اوتیســم با درجــه کمی 
دارد، مدرســه بچه های عادی مــی رود. این طور 
که صبح بیدار می شــود و ســرکالس های آنالین 
حاضــر می شــود )لبخنــد تلخی می زنــد و ادامه 
می دهــد« که البته من بیشــتر پشــت سیســتم 
می نشــینم. بــرای صبحانــه لقمــه در دهانــش 
می گــذارم )باز هم نگاهش را از مــن می دزدد و 
بــا کم کردن صدایش، شــرم خاصــی در حرفش 
پنهــان می کنــد( و می گویــد: »پســرم در برابــر 
آمــوزش مطالب جدید و تجربــه اول یک اتفاق، 
بسیار مقاوم است. مشــق هایش را با مقاومت 

زیاد می نویسد.«

یــادم می آید یک بــار بایــد از دندانش عکس 
می انداختیــم و مــن تنها کســری را بــرده بودم. 

بردمــش، اولش هــم خیلی همــکاری می کرد. 
تقریبــًا 5-6 ســالش بود. پزشــک بخش 

بــار  ســه  یــا  دو  رادیولــوژی، 
تالش کــرد، وقتی 

یــد  د

نمی شــود، گفت چرا نمی ایســتد؟ گفتــم: »این 
بچه مبتال به اوتیســم اســت.« این را گفتم برای 
این که همکاری بیشــتری از پزشــک درخواســت 
کنــم. گفتم: »اگر کمی بــا او مهربان تر رفتار کنید 
شــاید همراهــی کنــد.« آقــای دکتــر وقتــی این 
عبــارت را شــنید شــروع بــه ســر و صدا کــرد و با 
ناراحتی شــدید مــا را بیرون کرد و گفــت: »چرا از 
اول نگفتیــد؟ من انجام نمی دهــم. وقت من را 
گرفتیــد« و … شــرایط به گونه ای بود که کســری 
متوجه شــده بــود. بایــد او را آرام می کــردم و از 
ترســش کــم می کردم ولــی مگر می شــد؟ رفتم 
بیرون بیمارســتان و در ماشــین نشستم. تا نیم 
ســاعت در ماشین نشســتم و گریه کردم و گریه 
گردم و گریه کردم. فقط یک سوال داشتم: »چرا 
بایــد ایــن اتفــاق را از دکتــر ببینم؟ من بــا تصور 
این که او با اوتیســم آشــنا هســت موضوع را در 

میان گذاشتم!«
از 5 ســالگی شــروع بــه حــرف زدن کــرد. دیر 
حــرف زد و ایــن برای من ســخت بــود. اما چیزی 
که هنوز هم که هنوز اســت برایم شــیرین است 
اینکــه هنــوز کلمه جدیــدی کــه می گوید حس 
قشــنگی دارد. انــگار کــه مدت هاســت دارم بــا 
کودکی کســری زندگــی می کنم. کودکــی دوران 
شیرینی است و برای من دیدن لحظات شیرین 

کودکی فرزندم خوشایند است.
مــن و همســرم روابــط خوبی داریــم. یادش 
ازدواج مــان  قســط های  درگیــر  هنــوز  به خیــر، 
بودیم. دو ســه ســال از عروسی گذشته بود که 
کسری وارد زندگی مان شد. طول کشید تا قبول 
کنم شاید حدود 6 ماه. مدتی گذشت تا از حالت 
انکاری در آمدم و پذیرفتم که باید با این موضوع 
کنــار بیایــم. می دانی! االن دوســت داشــتم چه 
می شــد؟ ای کاش بچــه ام کمــی عادی تــر بــود 
و در یادگیــری ریاضــی و درس هایــش خــودش 
بهتــر می فهمیــد. برای رونــد آمــوزش و درمان، 
کالس هایش خیلی هزینه بر اســت. حتی در یک 
برهه که کســری نیاز به کالس داشــت، همسرم 
می گفت فعــًال بودجه اش را نــدارم، خودم هزار 
تومــان هزار تومان جمع می کردم که هزینه یک 

کالس 45 هزار تومانی را جور کنم.

 پارسا
پارســا از 2.5 ســالگی تحــت درمــان هســت. 
کالس هــای شــنا و اســب ســواری خیلــی خوب 
می رود. البته مدرسه هم می رود و کالس ششم 

طیــف خودشــان اســت. هــر روز صبــح کــه بلند 
می شــود صبحانه اش را می خورد و به مدرســه 
مــی رود تــا ســاعت 14. البته من زودتــر بیدارش 
نمی کنــم. روال زندگــی را این طــور پیــش بــردم 
کــه هر موقعــی که بیدار شــود او را به مدرســه 
می برم. پارســا یک مربی کاردرمانــی دارد که هر 
از چنــد گاهــی بــرای رصــد اوضاع ش به ایشــان 
مراجعه می کنیم. در یکی از همین مراجعات آخر 
گفتند نباید هر موقع بیدار شود او را به مدرسه 
ببریــد. بایــد صبح هــا عــادت کند و ســر ســاعت 
8 مدرســه باشــد. از مدرســه کــه برمی گردیــم 
ناهــارش را می خــورد و بعد از ظهر هــم یا پیاده 
روی می رویم یا شــنا. نباید وزنش باال برود چون 
تحرک برای این بچه ها واجب اســت و اگر وزنش 
باال برود تحرک شــان ســخت می شود. شب هم 

که تلویزیون و بازی با تبلت و.. شام و خواب.
خودم بازنشســته هســتم. ســال ها در بانک 
مشغول بودم و در ماه های آخر خدمتم بود که 
زندگی جدیدمان با پارســا آغاز شد. آخر، 4 سال 
است مادرش طالق گرفته و رفته. نمی توانست 
اوتیســم بچه را قبول کند. هر چقدر روانشناس 

و روانپزشک رفتیم فایده ای نداشت.
پارسا دو ساله بود که بعد از انجام آزمایش ها 
و تســت های بالینی و روانشناســی و … ابتالء به 
اوتیســم در او تشــخیص داده شــد. ایــن اتفاق 

در زندگــی ما همــه چیز را تحت الشــعاع 
قــرار داد. همســرم می گفــت: »مــن 

حــس مــادری را بــا او درک نمی کنم 
و بایــد فرزند دیگــری بیاوریم.« من 
هــم چون عــدم همراهی ایشــان را 
می دیــدم، می گفتم که برای همین 

بچه شــما همراه من نیســتی و 
در رســاندن همیــن یک 

فرزندمان به کارها و 

کالس هایش من تنها هستم. چطور توقع داری 
به فرزند دیگری بیاندیشــم؟ ولی قبول نمی کرد 
و می گفــت مــن حــس مــادری ام را بــا ایــن بچه 

نتوانسته ام اقناع کنم.
چنــد ســال اول بــا مــن همــراه بــود ولــی 
می گفــت آن چیزی که من از مادری می خواهم، 
این مقدار تالشــی که داریم برای این بچه، اصًال 
نتیجه نمی دهد. فکر می کرد پارسا حالش خوب 
می شــود. این حرف برای شرایطی بود که پارسا 
درگیــر بود اما رو به بهبود که… در نهایت یک روز 
به من گفت: »بچه را بگذاریم بهزیســتی و فرزند 
دیگــری بیاوریــم و زندگی عادی داشــته باشــیم 
و… ناراحــت شــدم. دلم نمی امــد حتی حرفش 
را هــم بزنــم. گفتــم: »ما هر چــه داریــم از برکت 
همیــن بچه داریم.« همین شــد کــه مهریه اش 
را اجرا گذاشــت. ماشین شاسی بلند و خانه 120 
متــری ام را گرفت و رفت و من ماندم و پارســا با 
بخش بسیار کمی از اموالی که برایم مانده بود. 
یک خانه کوچک و یک پراید تهیه کردم و با پارسا 
یک زندگی دو نفره پدر پسری را آغاز کردیم. االن 
حدود 4 ســال اســت که دو نفری بــا هم زندگی 

می کنیم.
از شــرایط زندگــی راضی ام. الحمــدهلل هم در 
ورزش شــنا و هــم ســوارکاری پیشــرفت خوبــی 
داشــته اســت. اما تنهــا نگرانی ام این اســت که 
برایــش اتفاقی نیافتد. زندگــی دو نفره این طور 
اســت کــه از صبح تا شــب مــن بایــد مواظبش 
بــاشم و نگرانــی اصلی ام این اســت کــه »اگر 

من نباشم، او تنها چه می کند؟«
از مهم تریــن مشــکالتی کــه بــا پارســا دارم 
ایــن اســت کــه بعضــی موقع هــا کــه می افتد 
بــه دنده لــج و در جمــع غریبی باشــیم، باقی 
افــراد، بــا دیدن صحنــه ای که مــن او را گرفتم 
)برای این که کنترل شــود و به خودش آسیب 
بعضــًا  و  می شــوند  متعجــب  نزنــد( 
اغلــب  دارنــد.  اشــتباه  تصــور 
فکــر می کننــد کــه مــن قصد 
اذیــت بچــه را دارم. بعــد از 
می دهــم  توضیــح  این کــه 
کــه فرزنــدم اوتیســم دارد، 
اگر با اوتیســم آشــنا باشند 
راحت تــر  برایــم  جــو  تــازه 
بســیاری  می شــود. 
در  مــردم  اوقــات 
جامعــه فکر 

می کننــد که این بچه ها بی ادب هســتند. باید 
توضیح بدهیم حتمًا تا مخاطب متوجه باشــد 

که دالیل رفتارهای بچه را متوجه شــوند.

متن  گروه  سپهرغرب، 
مرکز  رئیس  زندگی: 
سالمندی  تحقیقات 
توانبخشی  علوم  دانشگاه 
ضمن  اجتماعی  سالمت  و 
کمبود  به  نسبت  انتقاد 
حوزه  متخصص  نیروهای 
جمعیت  حاضر  حال  در  می گوید:  سالمندی 
کودکان  جمعیت  با  تقریبا  ایران  سالمندان 
درحالی که  می کند؛  برابری  سال  پنج  زیر 
کشور  در  کودک  متخصص   3000 حدود 
متخصص  نفر   23 تنها  می کنند،  فعالیت 

داریم. سالمند 
احمــد دلبــری ضمــن بررســی چالش هــا و 
خالءهــای حــوزه ســالمندی در ایــران اظهــار 
کــرد: شــاخص دیده بــان ســالمت، شــاخصی 
رفاهــی  درمانــی،  سیســتم های  توســعه  از 
ارتقــای  بــه  توجــه  بــا  امــا  اســت  بیمــه ای  و 
وضعیــت ســالمت و افزایش ســن کــه در این 

دوره اتفــاق افتــاده، الزم اســت در ایــن زمینه 
زیرساخت هایی فراهم شود.

وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی 
برابــر  دو  گفــت:  زیرســاخت ها  ایجــاد  لــزوم  و 
شــدن جمعیت ســالمندی در کشورهای دیگر 
حــدود 100 ســال زمــان بــرده و همــگام با آن 

زیرســاخت  تهیه شــده اســت اما متاسفانه در 
ایران فرصت تامین زیرساخت ها وجود ندارد.

با  بازنشستگی  سن  ساله   25 فاصله   
امید به زندگی

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران افزود: از 
سوی دیگر نیز درحالی امید به زندگی به 76 سال 
رسیده که سن بازنشستگی 52 سال است یعنی 
تقریبا 25 سال از عمر افراد در دوره بازنشستگی 
ســپری می شود. براین اســاس باید برای این 25 
ســال نیــز زیرســاخت های خاصی در نظــر گرفته 
شود. به طور مثال بازنشستگان از کار بازنشست 
می شوند اما از زندگی که بازنشست نمی شوند. 
حال سوالی که مطرح می شود این است که برای 

یک سوم عمر افراد چه برنامه ریزی داریم؟
دلبــری بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش زیــادی از 
مشــکالت جســمی، روحــی، روانــی و اجتماعــی 
ســالمندان ناشــی از بی برنامگــی، بی هویتــی و 
بی هدف بودن است، خاطرنشان کرد: سالمندان 

دچار مسائل و مشکالت روحی و روانی می شوند 
چراکه زندگی شان فاقد نظم است.

باشگاه  یا  سالمندی  مهدهای  نبود   
بازنشستگی

وی بــا بیــان اینکــه باتوجه بــه اینکه درصد 
گفــت:  از ســالمندان شــاغل هســتند،  کمــی 
حدود 70 درصد سالمندانی که شاغل نیستند 
باید بــرای اوقــات فراغت و مهارت آمــوزی آنها 
روزانــه  مراکــز  اول  گام  در  کــرد.  برنامه ریــزی 
یــا باشــگاه  ســالمندی، مهدهــای ســالمندی 
باشــد.  کمک کننــده  می توانــد  بازنشســتگی 
تقریبا جمعیت ســالمندان با کودکان زیر پنج 
ســال یکســان اســت اما در کشــور چــه تعداد 
مهدکودک و چه تعداد باشــگاه بازنشســتگی 
داریــم؟ در حال حاضر تقریبا همه کشــورهای 
مراکــز  یــا  بازنشســتگی  باشــگاه  دارای  دنیــا 
مشــابه بــه آن هســتند؛ هرچنــد که ایــران نیز 
راه اندازی چنین مراکزی را آغاز کرده اســت اما 

به عنــوان نمونه تعداد آن در شــهر تهران دو 
مرکز اســت که باید تعداد آنها گسترش یابد.

رئیــس مرکــز تحقیقات ســالمندی ایران در 
ادامه بــه توضیحاتی درخصــوص چالش های 
در  ســالمندان  درمــان  و  ســالمت  حــوزه 
کشــور پرداخــت و ضمــن انتقــاد نســبت بــه 
فقدان کلینیک های ســالمندی در رشــته های 
مختلــف پزشــکی افزود: باید بیمارســتان های 
دوســتدار  بیمارســتان های  یــا  ســالمندی 
همانگونــه  و  شــود  راه انــدازی  ســالمند 
کــودک  و  مــادر  ویــژه  بیمارســتان های  کــه 
نیــز  ســالمندان  بــرای  بایــد  دارد،  وجــود 
بیمارســتان هایی مناسب سازی شوند. اکنون 

در دنیا انواع و اقســام این مراکز وجود دارد.

طب  متخصص   2000 از  بیش  به  نیاز   
سالمندی

حــوزه  متخصــص  نیروهــای  کمبــود  وی 
ســالمندی را یکــی دیگــر از مشــکالت در ایــن 
زمینه دانســت و گفت: در حال حاضر جمعیت 
ســالمندان ایــران تقریبا با جمعیــت کودکان 
درحالی کــه  می کنــد؛  برابــری  ســال  پنــج  زیــر 
کشــور  در  کــودک  متخصــص   3000 حــدود 
متخصــص  نفــر   23 تنهــا  می کننــد،  فعالیــت 
ســالمندان وجــود دارد، حــال آنکه براســاس 
از  بیــش  بــه  اکنــون  جهانــی  اســتانداردهای 
2000 متخصــص طــب ســالمندان نیــاز داریم 
چراکــه نیازها و مســائل این قشــر فراتر از نیاز 

آنان است. جسمانی 
دلبری در پایان اظهارکرد: از ســوی دیگر نیز 
با کمبود مراقب ســالمندان مواجه هســتیم. 
20 درصــد ســالمندان بــه طــور کلــی نیازمنــد 
خدمات یک تا 24 ســاعته شــبانه روز هستند؛ 
بــه عبارتــی در کشــور به حدود یــک میلیون و 
700 هزار مراقب ســالمند نیاز داریم تا بتوانند 
نیازهــای اولیــه و پایــه ای ســالمندان را انجام 

دهند.

روایت زندگی مبتالیان اوتیسم

اوتیسم ،  دنیایی که نمی شناسیمش

فقدان زیرساخت های سطوح 
مختلف در حوزه سالمندی

حدود 70 درصد سالمندانی 
که شاغل نیستند باید برای 

اوقات فراغت و مهارت آموزی 
آنها برنامه ریزی کرد. در گام 
وزانه سالمندی،  اول مراکز ر

مهدهای سالمندی یا 
باشگاه بازنشستگی می تواند 

کمک کننده باشد. تقریبا 
جمعیت سالمندان با کودکان 
زیر پنج سال یکسان است...
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آشفــتگی در بــخــش دارو
 مورد قبول نیست

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
میلیون  پنج  آمار  آخرین  طبق  اینکه 
بیمه  پوشش  تحت  نفر  هزار   397 و 
نباید  گفت:  گرفته اند،  قرار  رایگان 
آید که  آشفتگی در بخش دارو بوجود 
و  مجلس  قبول  مورد  وضعیت  این 

مردم نخواهد بود.
مباحــث  از  جمع بنــدی  در  قالیبــاف  محمدباقــر 
و  بهداشــت  کمیســیون  گــزارش  دربــاره  مطرح شــده 
درمان در مورد بررســی عملکرد دســتگاه های مسوول 
در پوشــش بیمه همگانی و حمایــت از بیماران خاص و 
صعب العالج گفت: همیشه بخشی از جامعه و مردم ما 
تحت پوشــش بیمه نبودنــد به طوری که در ســال های 
گذشته در حالی که جمعیت کشور 85 میلیون نفر بود 
امــا بیــش از 110 میلیون دفترچه برای بیمه صادر شــده 
بــود. امیدواریــم بــا سیســتم هوشمندســازی و اصالح 

قوانین جلوی این اشکال ریشه ای گرفته شود.
وی توضیــح داد:  امســال مجلــس پیش بینی کرد که 
سه دهک اول جامعه که دچار مشکالت جدی هستند، 
به طــور صددرصــدی تحــت پوشــش بیمه ســالمت قرار 
گیرند. از این رو وزارت رفاه مسئول شد افرادی که تحت 
پوشش نیستند را مشخص کند. طبق آخرین گزارش ها 
از ابتدای ســال وزارت رفاه پنــج میلیون و 397 هزار نفر 
را شناســایی کرده که بیمه شــوند. این افــراد به صورت 
غیرحضوری و بدون اخذ وجه بیمه شدند. مجلس برای 

این کار 6 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
رئیــس مجلس با قدردانــی از انجام این کار در وزارت 
رفاه و بیمه ســالمت در عین حال گفــت:  البته 302 هزار 
نفــر از پنج میلیــون و 397 هزار نفر وضعیــت بالتکلیف 
دارنــد، بدان معنا کــه هنوز وضعیت آن ها در سیســتم 
تعیین نشده است که باید تعیین تکلیف شوند. در این 
ســه دهک تعدادی هم معترض هســتند که باید وزارت 
رفاه به این اعتراضات رسیدگی کرده که کسی بالتکلیف 
باقی نماند. انتظار می رود وزارت رفاه و بیمه سالمت به 

این موضوع توجه کنند.
بیمــاران  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  مجلــس  رئیــس 
صعب العالج گفــت: بیماران صعب العــالج مدت ها بود 
کــه در جلــوی مجلــس حاضر شــده و به وضعیت شــان 
اعتــراض می کردنــد. مراجعاتی به نمایندگان داشــتند؛ 
امســال در بودجــه پیش بینی های الزم صــورت گرفت و 
صندوقی برای این کار در نظر گرفته شــد. از محل ردیف 
18 تبصــره 14 پیش بینی شــد کــه 5000 میلیــارد تومان 
بــرای این صنــدوق اعتبار در نظر گرفته شــود. همچنین 
2000 میلیــارد هــم از تســهیالت در تبصــره 16 پیش بینی 
شــد تا به صندوق واریز شــود منتها اجرایی شــدن این 
قانون به یک آیین نامه نیاز دارد که متأسفانه با گذشت 
ســه ماه از ســال هنــوز هیئــت دولــت ایــن آیین نامه را 

تصویب نکرده است.
قالیبــاف بــا تأکید بر اینکــه موضوع درمــان موضوع 
مهمی اســت، افــزود: آقــای حســینی معــاون پارلمانی 
رئیــس جمهــور و وزیــر بهداشــت بــه ســرعت اجرایــی 
شــدن صندوق بیمــه صعب العالجان را پیگیــری کنند تا 
مشــکالت ایــن بیمــاران به خصــوص با افزایــش قیمت 

دارو رفع شود.
وی با اشــاره به صحبت های میرمحمدی نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت و درمان درباره نبود زیرساخت های 
بهداشــت و درمــان در کشــور گفــت:  جلســه ای بــا وزیر 
بهداشــت داشــتم که بیان کردم الزم است وزیر اقتصاد 
یک درصد از 9 درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده را به 

حوزه درمان اختصاص دهد.
وی افزود: وزیر اقتصاد و خزانه دار بداند که باید پول 
واریزی به خزانه را به وزارت بهداشت و درمان بدهد. در 
همین راســتا هفته قبل نامه ای به وزیر اقتصاد و خزانه 
زده شــد که اختصاص پیدا نکردن یک درصد از 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت، خالف قانون 
اســت. همچنین باید ســهم بخش درمان از درآمدهای 
حاصــل از هدفمنــدی یارانه هــا به صــورت صددرصدی 

تخصیص داده شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه موضوع تأمین آمبوالنس 
یکی از مشکالت جدی است که باید حل شود، گفت: باید 
وزارت بهداشــت و درمان برای این کار پیشنهادی داشته 
باشند تا از محل درآمدهای یک درصد از مالیات بر ارزش 
افزوده و یا تبصره های دیگر بودجه بتوان مشکل تأمین 

آمبوالنس را به طور جدی حل کرد.
قالیبــاف موضــوع کمبود دارو را بســیار مهــم خواند 
و توضیــح داد: امــروز بحث دارو و کمبــود آن و افزایش 
قیمــت دارو و ارز ترجیحــی بســیار مهــم اســت. اینکــه 
کــرده و تحــت  را حــذف  آن  ارز ترجیحــی  بــر  بخواهنــد 
پوشــش بیمه ها قرار گیرد موضوع مهم و حیاتی اســت 
کــه با جان مردم ســروکار دارد. این کار بایــد با جدیت و 
اطمینان کامل انجام شود تا نارسایی های بوجود آمده 

در نهاده ها را در حوزه درمان مشاهده نکنیم.
وی تأکید کرد: اول باید مطمئن شویم که بحث های 
مربــوط به نســخه پیچی الکترونیکی و تعهــدات بیمه و 
هفت درصد تعهدات دولت در حوزه بیمه اجرایی شــود 
و اطمینان حاصل شــود که مسیر درست برای آن انجام 
می شود که اگر پیش بینی نشود و به دنبال آن آشفتگی 
در بخــش دارو بوجود آید، مــورد قبول مجلس و مردم 

نخواهد بود و قطعا هم مورد قبول دولت نیست.
رئیــس مجلس خاطرنشــان کرد: خواهــش می کنیم 
در ارز ترجیحــی که برداشــته می شــود، آن بخش از ارزی 
کــه بــرای واردات دارو نیــاز اســت، باقــی بماند تــا دچار 
مشکالت در تولید دارو و مواد اولیه نشویم. امیدواریم 

وزارت بهداشت و درمان این موضوع را پیگیری کند.

ایران و جهان

وهک  ویس حمل و نقل پرســنل ســپاه و بســیج از دیگر برنامه های گر بمب گذاری در ســر
بود که با توجه به اقدامات صورت گرفته و ضربه به هســته عملیاتی، منتفی شــد، علی 
اصغر پشــت تر اذعان داشــته که شناسایی این مساله را راستگو بر عهده داشت و در یکی 
از مــوارد از طریــق یک تاکســی راننــده مینی بوس را تعقیــب می کند تــا در زمانی که مینی 

بوس از شب تا صبح در خیابان پارک شده بتواند بمب گذاری را انجام دهد.

قالیباف

شوینده ها

دادگاه شارمهد

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  دادستان  نماینده  جهان: 
پرونده  به  رسیدگی  جلسه 
سرکرده  شارمهد  جمشید 
اظهار  تندر  تروریستی  گروهک 
کرد: افشای اطالعات موشکی 
موشکی  سایت های  و  سپاه 

ایران از اتهامات او است.
حســنی اعتماد در چهارمین جلسه رسیدگی 
بــه پرونده جمشــید شــارمهد ســرکرده گروهک 
تروریســتی تنــدر در ادامــه قرائت کیفرخواســت 
اظهار کــرد: اتهام بعدی متهم افشــای اطالعات 
مختصــات  خصــوص  در  شــده  طبقه بنــدی 
موشــکی ســپاه از طریــق رادیــوی ماهــواره ای 
تنــدر اســت، متهم جمشــید شــارمهد در برنامه 
تلویزیونــی خــود در16 مهــر 96 اظهــار مــی دارد 
انجمــن پادشــاهی در نظر دارد محــل دقیق 10 
ســایت جدید موشــکی ایران را افشــا نماید.  در 
ادامــه مختصات برخی از ســایت های موشــکی 

ایران را بیان می کند.
وی تصریــح کــرد: متهــم جمشــید شــارمهد 
در اقاریــر خــود در ایــن خصــوص بیان داشــته 
در مــورد مختصات 15 آشــیانه موشــکی ســپاه 
که به دســت مان رســیده بوده شــخصی به نام 
حســین احــدی که اطالعــات دیگری نیز داشــت 
می خواســت به ما بفروشــد و من این اطالعات 
را بــرای FBI و CIA کــه نــام افســران آن را به یاد 
نمــی آورم بردم، امــا آن ها رغبتی نشــان ندادند 
مــن هــم برای این کــه این اطالعــات را چک کنم 
دو تــا از ایــن مختصــات را در تلویزیــون پخــش 
کــردم و ایــن اطالعات درســت بود چون کســی 
اعتراض نکرد اما با این حال کســی حاضر نشــد 

این اطالعات را از ما بخرد.
نماینــده دادســتان اظهــار کــرد: همچنین در 
فیلمــی کــه توســط یکــی از اعضای ایــن گروهک 
کــه بــا تصویــری مخــدوش و صدایی دســتکاری 
شــده منتشــر شــده ایــن فــرد بیــان می کنــد ما 
سربازان انجمن پادشاهی توانستیم به اطالعات 
تســلیحاتی مهمــی در ایــران دســت یابیــم و بــه 
دست انجمن و شخص جناب شارمهد برسانیم، 
ما می خواهیم محل تمام ســایت های موشــکی 

ایران را افشا کنیم و به جهانیان نشان دهیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اتهامات جمشــید 
شهرســتان  در  صوتــی  بمــب  انفجــار  شــارمهد 
آبدانــان بــود که در تاریخ 19 شــهریور ماه ســال 
1395 یــک بمــب صوتــی در شهرســتان آبدانان 
اســتان ایالم منفجر گردید که صدای آن به حدی 
بود که در سطح شهر قابل شنیدن موجب ایجاد 
رعب و وحشت شد و بعد از آن انجمن پادشاهی 
ایران طی بیانیه ای در صفحه رسمی سایت خود 
ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این اتفاق، آن را 
ســر آغار براندازی جمهوری اسالمی ایران معرفی 
کــرده و 120 روز به مســئولین کشــور مهلت داده 
شد تا کناره گیری کنند و در بیانیه مذکور کشور را 

تهدید به حمالت هشدار دهنده کرده است.
کــرد:  بیــان  همچنیــن  دادســتان  نماینــده 
جمشــید شــارمهد پــس از آن در اقاریــر خــود 
در خصــوص ایــن انفجــار اظهــار داشــته پس از 
انتشار نامه سرگشاده من به فرمانده کل سپاه 
پاســداران مبنی بر این که از این پس نهاد شــما 
را یک نهاد بیگانه و ضد ایرانی می شناسیم قول 
دادیــم این نامه سرگشــاده در همــه مکان ها و 
موسساتی که با سپاه در تعامل هستند پخش 
شــود، قــول دادیم بــه ایمیــل انیترنت و پســت 
بســنده نکنیــم. ایــن انفجــار ســرآغاز اقدامــات 

تروریستی بعدی متهم بوده است.
کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  اعتمــاد  حســنی 
مهــر   16 در  شــاهرود  پاالیشــگاه  آتش ســوری 
1395 یکی دیگر از اتهامات متهم پرونده اســت  
کــه در پی ایــن اتفاق مخازن نفتی منفجر شــده 
و حجــم آتش ســوزی به حــدی بود کــه منجر به 
انفجار دو مخزن دیگر در پاالیشــگاه شد. سایت 
انجمن پادشــاهی ایران ضمــن قبول این اتفاق 
اعالم داشــت که پیش مرگ ها یکــی از مخازن را 
منفجر کردند و بردیا مجری عملیات به ســالمت 
از عملیــات بازگشــته  و طــی ســه هفته گذشــته 

دومین عملیاتی بود که به دقت انجام شــد.
وی تصریح کرد: جمشــید شارمهد در اقاریر 

خود اظهار داشــت که در تاریخ 7 آبان از سوی 
انجمن و نامگذاری روز کوروش، انجمن شــرق 

ایران دو مخزن را در شــاهرود منفجر کردند.
نماینده دادســتان اضافه کــرد: انفجار دکل 
صــدا و ســیما فــارس در شــهر شــیراز از دیگــر 
اقدامات این گروهک تروریســتی بوده در سال 
1395 از طریــق یک بمب دست ســاز در پشــت 
ســاختمان صدا و ســیما منفجر شد و شارمهد 
در بیانیــه اعــالم کرد کــه طرح انفجــار در محل 
صدا و ســیمای شــیراز با موفقیت انجام شــد و 
بمب توســط انجمن خاک پاک ســاخته شــده و 

در اختیار آنان قرار گرفته بود.
جمشــید  متهــم  افــزود:  اعتمــاد  حســنی 
شــارمهد در برنامــه تلویزیونــی زینــا تهــران بــا 
بایــد  جوانــان  داشــت  اظهــار  فیلمــی  انتشــار 
بــه عمــل دســت بزننــد، ترس نداشــته باشــد، 
همچنیــن متهــم در ادامــه کشــور را تهدیــد به 
انجــام اقدامات تروریســتی در هفته های آینده 

می نماید.
وی اجرای طرح پیام سلمان را از دیگر موارد 
اتهامی جمشــید شــارمهد عنوان کــرد و افزود: 
این طرح بــه منظور تهدید و اخــاذی از افرادی 
عــادی جامعــه صورت گرفت که در ســال 87 و 
پس از انفجار حسینیه شیراز، جمشید شارمهد 

از طریــق ایمیــل طــرح ســلمان را بــه مرتبطین 
روزبــه  کــرد  ابــالغ  کشــور  در  گــروه  اعضــای  و 
یحیــی زاده از اعضای تروریســت گــروه در اقاریر 
خود در این رابطه اظهار داشت اواخر فروردین 
ماه در ایمیلی بــه من اعالم کرد که می خواهیم 
طرحــی را بــه نــام طــرح ســلمان پیــاده کنیــم و 
افــرادی کــه شناســایی می شــوند از آن ها ســه 
چیز خواســته می شــود یا برای انجمــن فعالیت 
کنند، یا کمک مالی داشــته و در مرحله سوم اگر 
همــکاری نکردند با آن ها برخورد می کنیم. ما در 
درون باید آن ها را شناسایی کنیم که از بچه های 

بسیج یا فرماندهان پایگاه ها باشند.
گفــت:  همچنیــن  دادســتان  نماینــده 
همچنین روزبــه یحیی زاده در جای دیگری اقرار 
داشــت که در اجــرای این طــرح افراد بســیجی 
را شناســایی کنیــم و از آن هــا بخواهیــم یا برای 
انجمــن کار کننــد و یا کمــک مالی داشــته و در 
صــورت عدم همــکاری بالیی بر ســر آنان آورده 
شود این کار توســط جمشید صورت می گرفت 
و قــرار بود از طریق تلفن با افــراد صحبت کند، 
علی اصغر پشــت تر، از اعضای دیگر گروه نیز در 
اقاریــر خــود گفته مجید راســتگو بــه من گفت 
بچه هــای انجمن دارنــد فعالیــت می کنند و به 
تازگی شروع به پخش اعالمیه میان بسیجی ها 
کرده انــد. همچنین جمشــید شــارمهد در متن 
ســند این طرح اعالم داشــته که سه گام اصلی 
بایــد انجام شــود، نخســت اینکــه انجمن های 
نیروهــای  و  افــراد  داخــل کشــور، مشــخصات 
کار  محــل  و  ســکونت  محــل  آدرس  بســیجی، 
و مناســبات خانوادگــی را بــه دفــت انجمن در 

آمریکا اعالم کنند.
حســنی اعتماد در ادامه ابــراز کرد: همچنین 
در تــالش بوده انــد تــا بــا ایجاد رعب و وحشــت 
عمومــی یکی از اعضا از خارج به نیروی مردم در 
داخــل زنگ زده و تفهیم کند که برای انجمن کار 
کنــد و اگر حاضر به همکاری نشــد و یــا نیازهای 
مالــی را تامین نکــرد، زنده نمی مانــد. همچنین 
دربــاره  اطالعــات  جمــع آوری  و  شعارنویســی 
دیگــر  از  مردمــی  نیروهــای  و  پاســداران  ســایر 
فعالیت هــای این گــروه بود تــا افراد مــورد نظر 
مجبور به پرداخت پول به خارج از کشور شوند.

بــرای  برنامه ریــزی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تــرور یکی از مســئوالن محلی در شــهر مریوان 
نیــز در دســتور کار عملیاتــی ایــن گروهــک قرار 
داشــت، شــخصی به نام محمدرضا علی زمانی 
از عوامــل گروهک بــود که در اقلیم کردســتان 
با شــارمهد در ارتباط بود و جمشید شارمهد از 
او می خواهــد کــه در زمینه نظامــی فردی را که 
تخصــص دارد معرفــی کنــد تا در داخل کشــور 
دســت بــه عملیــات بزننــد متهم نیــز بــا یکی از 
کردهــای عراقی بــه نام برهان تمــاس می گیرد 
ولــی با توجه به انصراف از انجــام عملیات، این 

اقدام اجرایی نمی                  شود.
نماینــده دادســتان در ادامــه اظهــار کــرد: 

در  نیــز  معصومــه  حضــورت  حــرم  در  انفجــار 
دســتور کار ایــن گروهــک قرار داشــت و در نظر 
داشــتن تا یک بمب شیمیایی سیانید هیدورژن 
را از طریــق جاســازی در صندلی موتــور منفجر 
کننــد که پــس از خنثی ســازی اقدامــی دیگر در 

تهران، این عملیات نیز خنثی شــد.
حســنی اعتمــاد در ادامــه انفجــار در محــل 
حــوزه علمیــه امامزاده شــاه قیس شــیراز را از 
دیگــر برنامه هــای گروهــک تروریســتی تنــدر بر 
شــمرد و گفــت: شناســایی توســط علــی ا صغر 
پشــت تر، مجیــد راســتگو و اســالمیان صــورت 
گرفــت، بمــب در اختیــار مجیــد راســتگو رهبــر 
انجمن شــیراز قرار داشــت اما ایــن عملیات به 

مرحله اجرا نرسید.
وی افــزود: بمب گذاری در ســرویس حمل و 
نقل پرســنل سپاه و بســیج از دیگر برنامه های 
گروهــک بود کــه با توجه بــه اقدامــات صورت 
گرفته و ضربه به هســته عملیاتی، منتفی شــد، 
علی اصغر پشــت تر اذعان داشته که شناسایی 
ایــن مســاله را راســتگو بــر عهــده داشــت و در 
یکی از موارد از طریق یک تاکســی راننده مینی 
بــوس را تعقیــب می کنــد تا در زمانــی که مینی 
بــوس از شــب تــا صبــح در خیابان پارک شــده 

بتواند بمب گذاری را انجام دهد.
نماینــده دادســتان تــرور امــام جمعه وقت 
تنــدر  گروهــک  دیگــر  برنامه هــای  از  را  شــیراز 
عنــوان کرد و گفت: برنامه ریــزی کرده بودند تا 
زمانــی که آقای حائری امام جمعه وقت شــیراز 
بــرای برپایــی نماز عیــد فطر می رود ایــن اقدام 
تروریســتی را انجام دهند و علی اصغر پشــت تر 
در اقاریــر خــود گفتــه بــود براســاس دســتور 
شــارمهد قصــد داشــتیم هنگامــی کــه حائــری 
امــام جمعه وقــت شــیراز در محل نمــاز حاضر 
می شــود به وســیله هواپیمای کنترل از راه دور 
او را تــرور کنیــم و یــا هنگامی کــه اتومبیلش از 
روی پلــی رد می شــود ایــن کار را انجــام دهیم. 
عهــده  بــر  حائــری  آقــای  مــورد  در  شناســایی 
راســتگو بــود از طریــق تحقیــق در محل کارش 
در فلکه ســتاد شــیراز کــه فقط چند ســرباز آن 
جــا حضور داشــتند که گفته بود اگــر منزلش را 
می دانستم حتما ترور انجام می شد و اگر وقت 
داشــتم از طریق موشــک مصلی نماز جمعه را 
منفجــر می کردم کــه این عملیات با دســتگیری 

عوامل تروریستی خنثی شد.
توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
گزارش هــا و همچنین گزارش وزارت اطالعات و 
فعالیت عملیات تروریستی در کشور و اظهارات 
متهم در دادســرای تهــران و اذعان به دســتور 
گرفتن از شــارمهد و شــکایت اولیای دم حادثه 
حســینیه شــیراز و همچنیــن مجــروح شــدگان 
نظــر به قانون، بزهکاری متهم مبرز بوده و برابر 
مــواد 296 و 190 از قانــون مجازات اســالمی و 
265 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری، کیفــر وی 

مورد تقاضا است.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رهبر معظم 
از  را  مردم  کس  هر  امروز  فرمودند:  انقالب 
آینده ناامید، یا ایمان های مردم را تضعیف، یا 

مردم را به تالشها و برنامه ریزی های مسئوالن 
کار  دشمن  سود  به  کند،  بدبین  یا  بی اعتقاد 

می کند.
دیــدار  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر  بیانــات 
دســت اندرکاران کنگره ملی شــهدای عشایر که 
22 خرداد 1401 برگزار شــده بود، صبح امروز در 
محل برگزاری این همایش در شــهرکرد منتشــر 

شد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در این دیــدار با 
اشــاره به تعبیر امام بزرگوار از عشــایر به عنوان 
ذخایــر کشــور، برگــزاری ایــن کنگــره را فرصتــی 
مناســب بــرای توجه و آشــنایی مردم با عشــایر 
دانســتند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان ایران 
و اســالم به جنگ نرم اســت بنابراین همه آحاد 
ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی 
نیــاز دارند البته در کار فرهنگــی همچون تولید 
فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد 

توجه و اندازه گیری قرار بگیرد.
رهبــر انقالب با اشــاره به ایســتادگی عشــایر 
در مقابــل تالش هــای پــر شــمار بیگانــگان در 

طول دو ســه قرن گذشته، گفتند: هدف از این 
تالش ها وادار کردن عشــایر به خیانت به کشور 
و اقداماتــی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود 
کــه هرگز موفق نشــدند، بنابراین عشــایر ایران 

جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند.
ایشــان فــداکاری عشــایر در دوران انقــالب 
و دفــاع مقــدس را جلــوه ی دیگــری از وفاداری 
کردنــد: عامــل  و خاطرنشــان  دانســتند  آنــان 
خودگذشــتگی  از  و  پیشــرفت  وحــدت،  اصلــِی 
مــردم از جملــه عشــایر، عامل »دیــن« بود که 
امــام بزرگــوار بــا اســتفاده از آن عنصــر حیاتی، 
انقــالب را بــه پیــروزی رســاند و پــس از انقــالب 
نیــز در مقابــل انبــوه پشــتیبانی های قدرتهــای 
بیگانــه و دولت های مرتجــع از صدام به منظور 
از پــا درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ 

کشور شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شــهیدان را مظهر 
زیبــا و بــا شــکوه ایمــاِن دینــی خواندنــد و بــا 
تأکیــد بــر نقــش منحصر بفــرد انگیــزه دینی در 
مجاهدت رزمنــدگان و همچنین صبر و آرامش 

خانواده هــای شــهدا، گفتنــد: البتــه بعضی هــا 
که ســر و کاری بــا دین ندارند به دنبال دســت 
بــردن در انگیزه هــای دینی شــهدا و رزمندگان 
هســتند اما نباید انگیزه های عزتمندانه شهدا 
را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کســب رضای 

فروکاست. خداوند 
را  نــرم  جنــگ  ابعــاد  مهمتریــن  از  ایشــان 
خاموش یــا تضعیف کــردن انگیزه هــای دینی 
هــر  امــروز  افزودنــد:  و  خواندنــد  کشــور  در 
کاری در کشــور علیه دین، ســنتها، مقدســات 
و شــعائر دینــی انجام می شــود، متکی به یک 
انگیزه سیاســی و مورد استفاده دشمن است 
اگرچه ممکن اســت عامل انجام آن کار از این 

واقعیت غافل و ناآگاه باشد.
رهبر انقالب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف 
امیــد و خوش بینی به آینده کشــور را از جمله 
مؤلفه هــای جنــگ نرم علیــه ملت دانســتند و 
خاطرنشــان کردند: القا بی آینده گی، بن بســت 
و اینکه مســئوالن اداره کشور را بلد نیستند از 
جملــه کارهای بدخواهان ایران اســت و امروز 

هر کــس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان های 
مــردم را تضعیــف، یــا مــردم را بــه تالش هــا و 
برنامه ریزی های مســئوالن بی اعتقاد یا بدبین 
کنــد، چــه بداند و چه نداند به ســود دشــمن 

کار می کند.
ایشــان درس مهم شــهیدان را درس امید 
رزمنــدگان  کردنــد:  خاطرنشــان  و  خواندنــد 
مــا در شــرایطی وارد میــدان رزم شــدند که بر 
اســاس محاســبات عــادی امیــدی بــه پیروزی 
وجــود نداشــت امــا در اثــر آن مجاهدت های 
امیدوارانــه، جنگ با عزت جمهوری اســالمی و 
منکوب شــدن متجــاوزان خاتمــه یافت و این 
یعنی در ســخت ترین شــرایط نیز باید به کمک 

الهــی و همت خود امیدوار بود.
از  تقدیــر  بــا  همچنیــن  انقــالب  رهبــر 
فعالیت هــا و خدمــات بســیج در بخش هــای 
عشــایری، شناســایی و رفع مشــکالت عشــایر 
به ویــژه برنامه ریزی و اقدام برای حل مســائل 
فرهنگــی را وظیفــه همــه مســئوالن ذی ربــط 

خواندند.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

برنامه دشمن تضعیف امید و القای بن بست و کارنابلدی مسئوالن است

افشای اطالعات موشکی ایران از سوی جمشید شارمهد

آرامش به بازار شوینده ها برگشت
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گذشته  هفته های  در  جهان: 
در  عرضه  کاهش  از  اخباری 
شده  منتشر  شوینده ها  بازار 
بود، اما رئیس اتحادیه عطار و 
سقط فروش و عمده فروشان 
مواد شوینده و پاک کننده گفت که بعد از اعمال 

افزایش قیمت، این مشکل برطرف شده است.
افزایش قیمت شوینده ها از اوایل اردیبهشت 
مطــرح و ابتــدا با مخالفــت وزارت صمــت مواجه 
شــد. حتی در مقطعــی در شــبکه های اجتماعی 
برگــه ای بــا عنــوان صورتجلســه انجمــن صنایع 

شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایــران مبنــی بــر 
افزایــش قیمت 50 تا 80 درصدی انواع شــوینده 
منتشر شد، اما در نهایت ستاد تنظیم بازار سقف 
افزایش قیمت این محصوالت را 25 درصد اعالم 

کرد.
اما در همــان مقاطعی که بــا افزایش قیمت 
این محصوالت مخالفت شــد، اخباری از کاهش 
عرضه محصوالت شــوینده منتشــر شد و میانه 
خــرداد ماه نیــز رئیس انجمن حمایــت از حقوق 
مصــرف کننــدگان اســتان تهران ایــن موضوع را 
تاییــد و تاکیــد کــرد که کاهــش عرضه بــه معنی 
کاهــش تولیــد و امتنــاع از عرضــه اســت کــه در 

سرفصل های تخلف می گنجد.
در ایــن رابطــه مرتضــی جعفــری در گفت وگو 
با ایســنا، شــرایط بازار شــوینده را پایدار توصیف 
کــرد و گفت: بعــد از تصویب افزایــش قیمت 25 
درصدی شــرایط پایدار به بازار شــوینده بازگشته 
و تولیدکننــدگان کاال را بــه طــور کامــل عرضــه 
می کننــد. عطش خرید هم وجود ندارد و آرامش 

بر بازار حاکم است.
وی افزود: تولیدکنندگان قبل از دریافت مجوز 
افزایــش قیمت، بــا توجه بــه افزایش دســتمزد، 
کرایــه حمل و تورم ســاالنه مشــکالتی داشــتند. 
اما ســازمان حمایت تــا دو هفته پیش با افزایش 

قیمــت محصوالت شــوینده موافقت نکــرد و در 
حــال حاضر کاالها با افزایــش 25 درصدی قیمت 

نسبت به سال قبل عرضه می شود.

گزارش هــای میدانــی هــم تاییــد می کنــد که 
مشــکل کاهش عرضــه در بازار شــوینده برطرف 

شده است.


