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بامصرفاینغذاهاشادمیشوید10متن زندگی
سپهرغرب، گروه متن زندگی:ایننکتهثابتشدهکههمبستگیقویومثبتبینمصرفغذاهایسالموافزایشاحساسخوشبینیوشادیوجوددارد.

دانشمندان می گویند کسانی که روزانه 7 تا 8 واحد میوه و سبزی مصرف می کنند باالترین سطح رضایت و شادی را گزارش کرده اند و این ارتباط حتی سوای عواملی مانند درآمد باال، عدم وجود بیماری، ورزش، اجتناب از سیگار و... است.
بسیاری از میوه ها و سبزیجات حاوی مقادیر باالی آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها برای تولید دوپامین در بدن هستند. ضمن این که التهاب را کاهش می دهند و به افزایش شادی کمک می کنند؛ غذاهای غنی از پروبیوتیک، مغز میوه ها، قهوه، شکالت تیره، قارچ، چای سبز، کربوهیدرات های 

پیچیده، تخم مرغ و اسید فولیک از این گروه های غذایی هستند.

گفته به زندگی: متن گروه سپهرغرب،
نکردن دفاع علت کودک، روانشناس یک
برخیکودکانازخودشانمیتواندبهدلیل

مشکالتزمینهایبالینیباشد.
هیــچ والــدی از اینکــه فرزنــدش از دیگــر 
بچه ها کتک بخورد، زور بشــنود و به اصطالح 
نمی شــود.  خوشــحال  باشــد،  بی دســت وپا 
والدین دوست دارند فرزندشان در عین مؤدب بودن، بتواند 
از خودش دفاع کند لــذا یکی از نگران کننده ترین بخش های 
فرزندپــروری بــرای والدین زمانی اســت که ببینند فرزندشــان 

نمی تواند از خودش دفاع کند.
کــودکان در هــر ســنی می توانند بــا همساالنشــان دچار 
ایــن میــان نتواننــد از خودشــان  اختالف نظــر شــوند و در 
دفــاع کننــد لــذا این نگرانــی دائم همــراه والدین اســت و با 
ورود کودک به مدرســه نیز والدین اغلــب نگران اند که نکند 
همکالســی های فرزندشــان بــه او زور بگوینــد و او نتوانــد 
از خــودش دفــاع کنــد. در چنیــن شــرایطی والدیــن چطــور 
می تواننــد دفــاع از خــود را بــه کودکشــان آمــوزش دهند؟ 
دکتر فرحناز کیان ارثی، روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه 

زندگی به این سؤال پاسخ می دهد.

مشکالت خود، از کودکان برخی نکردن دفاع علت 
بالینیاست

به گفته دکتــر کیان ارثی، دفاع کردن از حقوق خود بدون 
پایمــال کــردن حقوق شــخص دیگــر، جرئت ورزی محســوب 
می شــود و علــت دفــاع نکــردن برخی کــودکان از خودشــان 
می توانــد به دلیل مشــکالت بالینی باشــد: »غالبــا کودکانی 
کــه درگیر اضطــراب اجتماعی هســتند یعنی بــودن در جمع 
برایشان سخت است و در تعامالت اجتماعی احساس راحتی 

نمی کنند، جزئت ورزی پایین تری دارند.«
کیان ارثی یکی دیگر از دالیل عدم دفاع از خود در کودکان 
را کمبود عزت نفس دانست و افزود: »کودکانی که به صورت 
جــدی در عزت نفــس مشــکل دارند، نمی توانند از خودشــان 
دفاع کنند زیرا چنین افرادی احساس ارزشمندی نمی کنند و 
جایی که باید احساس ارزش کنند و حقوق خودشان را مهم 
بداننــد تا بتوانند از خودشــان دفــاع کنند، این کار برایشــان 

سخت می شود.«
او ادامــه می دهــد: »کودکانی که درگیر اضطــراب جدایی 

هســتند نیــز جرئــت ورزی پایینــی دارنــد و غالبــا مشــکالت 
اضطرابــی مثل اضطــراب اجتماعی، اضطــراب جدایی و عدم 
عزت نفــس پایه ژنتیکی دارند و برخی کــودکان ازلحاظ ژنتیک 
و سرشــت به گونه ای هستند که کمتر می توانند از خودشان 

دفاع کنند.«

والدیندرجرئتورزیکودکنقشمؤثریدارند
درگیــر  خودشــان  کــه  والدینــی  ارثــی،  کیــان  گفتــه  بــه 
مشــکالت اضطرابــی هســتند، فرزندانــی را تربیــت می کنند 
از خودشــان دفــاع کنند:»والــد نگــران و  کــه نمی تواننــد 
محتاطــی کــه همیشــه محافــظ فرزنــدش بــوده و اجــازه 
نــداده کــه کودکــش یــاد بگیــرد چگونــه از خــودش دفاع 
کنــد یا زمانی که خــود والد از جرئــت ورزی پایینی برخوردار 
بــوده و باعث شــده تــا کودک بــا یادگیــری مشــاهده ای از 
او الگوبــرداری کنــد یــا والدیــن ســختگیری کــه فرزندشــان 
را بیش ازانــدازه موردانتقــاد و کمتــر مــورد تحســین قــرار 
می دهنــد، ایــن والدیــن بــا این ســبک فرزنــد پــروری باعث 
می شــوند کــه فرزندشــان در جرئــت ورزی و دفــاع از خــود 

دچار مشکل شوند.«

نکردن دفاع مشکل 
باگذشت خود از کودکان

زمانرفعنمیشود
برخی والدین معتقدند که 
این رفتــار کودکان باگذشــت 
زمان تغییــر می کند و کودکی 
که تا دیروز توان دفاع از خود 
را نداشت، در دانشگاه، محل 
کار و ارتباط با همسر می تواند 
به فردی توانمند تبدیل شود 
و به راحتی از حقش دفاع کند 
امــا دکتر کیــان ارثــی احتمال 
بســیار  را  مشــکل  ایــن  رفــع 
ضعیــف می دانــد و می گوید: 
»اگرچه محیــط در برون ریزی 
دفــاع از خود تأثیرگذار اســت 
و برخی افــراد با ازدواج، ورود 

به دانشگاه و محل کار دچار تغییر و اصالح رفتاری می شوند 
امــا میزان بهبودی در آینده به اندازه ای نیســت که ما بتوانیم 
این مســئله را نادیــده بگیریم لذا نه تنهــا نمی توان امیدی به 
بهبودی خودبه خود این مســئله داشــت بلکه احتمال اینکه 
این صفت در کودکان تقویت شود نیز زیاد است و الزم است 

والدین در حل این مشکل مداخله صحیح داشته باشند.«

یاد را خود از دفاع چهارسالگی، سنین از کودکان 
میگیرند

کیــان ارثــی می گویــد: »از زمانی کــه مهارت هــای حرکتی، 
شــناختی، اجتماعــی، کالمی و خودیاری در کــودکان افزایش 
پیــدا می کنــد، جرئــت ورزی مطرح می شــود لذا جرئــت ورزی 
برای یک بچه سه ســاله اصًال معنا نــدارد. جرئت ورزی و دفاع 
از خود به صورت جدی، با یک شیب خیلی مالیم از دوسالگی 
تا چهارســالگی و از چهارســالگی به صورت جدی تــر معنا پیدا 

می کند.«
این روانشــناس تربیتــی ادامه می دهد: »در ســنین دو تا 
چهارســالگی، کــودکان متمرکــز بر روی خودشــان هســتند و 
اصــًال تمرکزی بر دیگران ندارند که بخواهند به احقاق حقوق 
خودشــان فکــر کنند. در این ســنین کودکان بــه دلیل تمرکز 
زیاد بر روی خود، وسایلشــان را با دیگران تقسیم نمی کنند و 
اگر یک نفر وسایلشــان را بردارد معموًال بر اســاس رفتارهای 

غریزی واکنش نشان می دهند.«
از نمیتواند که کودکی با والدین برخورد نحوه 

خودشدفاعکند
والدیــن معموًال وقتی می بینند که فرزندشــان نمی تواند 
از خــودش دفــاع کنــد دچــار نگرانــی می شــوند. یــک تفکــر 
نگران کننده در این دســته والدین، پیش بینی آینده و پایمال 
شــدن حقــوق فرزندشــان در جامعــه اســت. این تفکــرات و 

نگرانی ها باعث می شــود که والدین غالبا دست به رفتارهای 
اشــتباهی بزننــد؛ کیــان ارثی مداخله اشــتباه والدیــن را یکی 
از رفتارهــای اشــتباه می داند و توضیح می دهــد: »زمانی که 
کــودک مورد زورگویی قرار می گیــرد، گاهی والدین با مداخله 
مســتقیم و قلــدری ســعی می کننــد مســئله را حــل کننــد؛ 
درحالی کــه مرز قلــدری و جرئت ورزی باریک اســت و این گونه 

مداخله والدین نادرست است.«
این روانشــناس کودک ادامه می دهــد: »والدین به جای 
مداخله مســتقیم و قلدری بایــد کمک کنند تا دو کودکی که 
با یکدیگر به مشــکل خوردند به شکل صحیح مشکلشان را 
حــل کننــد و به حقوق خــود و حقوق طرف مقابلشــان آگاه 

شوند.«
کیــان ارثــی، یکــی دیگــر از رفتارهــای مخــرب در برخــورد 
بــا کودکــی کــه نمی توانــد از خــودش دفــاع کند را برچســب 
زدن دانســت و افــزود: »برخــی والدین با برچســب خجالتی، 
بی عرضه، دست و پا چلفتی و... به کودکشان سعی می کنند 
دفــاع از خــود را بــه فرزندشــان آمــوزش دهنــد درحالی کــه 
ایــن برچســب ها نه تنهــا کمکــی نمی کنــد بلکــه می توانــد به 

عزت نفس کودک آسیب بزند.«
کیــان ارثــی تأکیــد می کنــد: »والدیــن بایــد توجه داشــته 
باشــند که اگــر کودکشــان نمی توانــد از خودش دفــاع کند، 
بایــد آمــوزش ببینــد و این آموزش هــا حتما باید توســط یک 
روانشناس اتفاق بیفتد چراکه روانشناس با کنترل متغیرهای 
اشتباه در محیط خانوادگی مثل اصالح رفتار والدین کنترل گر 
و پرخاشگر و آموزش دفاع از خود به کودک در موقعیت های 
مختلــف می توانــد ایــن مســئله را مدیریت کــرده و به کودک 

آموزش دهد.«
این روانشــناس تربیتی در خصــوص نحوه آموزش دفاع 
از خــود توســط روانشــناس می گویــد: »گاهــی روانشــناس 
بــرای آموزش دفــاع از خود بــه کودک از بازی و عروســک ها 
اســتفاده می کند تا به کودک یاد دهد کــه در موقعیت های 
مختلــف چگونــه حــرف بزنــد، چگونــه رفتــار کند و چــه کاری 

انجام دهد.«
کیان ارثی می گوید:» گاهی الزم است که روانشناس برای 
ایجاد جرئت ورزی، عزت نفــس فرد را تقویت کند چراکه الزمه 

جرئت ورزی، عزت نفس است.«
او بــا معرفــی کتــاب »رفیــق از زورگوها نتــرس« می گوید: 
»ایــن کتاب، به کــودکان آموزش داده کــه در موقعیت هایی 
که مورد قلدری قرار می گیرند، چه کارهایی باید انجام دهند و 

چگونه باید جرئت وز باشند.«
بــه عقیــده کیــان ارثی، جرئــت ورزی یــک مهارت اســت که 
می تــوان آموخــت و به درســتی از آن اســتفاده کــرد: »بــرای 
آمــوزش جرئت ورزی به کودکان باید افکاری که باعث ترس و 
نگرانی در آن ها می شــود را اصالح کرد. همچنین برای جرئت 
ورزی بچه ها، باید بر روی مهارت های شــناختی و رفتاری آن ها 
کار کــرد و متغیرهــای محیطی که باعث تشــدید این مشــکل 

می شود را شناسایی نمود.«

رسانههای زندگی: متن گروه سپهرغرب،
در که کردهاند ایجاد را دنیایی اجتماعی
آنهمهبهجزمازندگیمرفهوشادیدارند؛
گاهیازدیدنداشتههایدیگرانخوشحال
میشویموگاهیهمحسرتمیخوریم؛اما
زندگی برای حسرت، چرخه در افتادن گیر
خطرناکاستواگربهشیوهایسازندهباآن
برخوردنشود،میتوانداحساساتناخوشایندبسیاریرادر

پیداشتهباشد.
را  دیگــران  زندگــی  حســرت  زندگــی  طــول  در  مــا  همــه 
خورده ایــم. گاهی رفتن به یک مهمانــی که قرار بوده موجب 
شادی و انبساط خاطر شود، باعث حسرت خوردن و ناامیدی 
از زندگــی شــخصی مان می شــود. یکی می گویــد: دیدی چه 
امکاناتــی داشــتند و شــروع بــه شــمردن آن ها می کنــد و... 
دیگری هم این حرف ها را نشانه بی ارزش دانستن تالش های 
خود تلقی می کند و اینجاست که حس ناامیدی و بی انگیزگی 
شــروع می شود؛ در چنین شــرایطی چه باید کنیم؟ چگونه از 
حســادت بــه دیگــران دســت برداریم تــا بتوانیــد در عوض بر 

عشق ورزیدن به زندگی ناقص خود تمرکز کنیم؟!
بــرای اجتنــاب از حســرت ورزیــدن و مقایســه کمبودهای 
اغراق آمیــز خــود بــا دیگران بــا آذردخــت داوری، روانشــناس 
بالینــی بــه گفت وگو پرداختیم تــا ابعاد مختلف ایــن پدیده را 

بررسی کرده و عواقب منفی حسرت را در زندگی بدانیم.

چرااغلبآدمهاگاهوبیگاهحسرتزندگیدیگرانرا
میخورند؟چهدلیلیپشتایناحساسوجوددارد؟

همیشه پشت حسرت خوردن یک احساس ناکامی وجود 
دارد؛ یــک احســاس مثل اینکــه من از خودم رضایــت ندارم یا 
من ناکام از رســیدن به خیلی از خواســته های خودم هستم. 
درواقــع، یک چیــز پنهانــی پشــت این ماجــرا وجــود دارد مثل 

حسادت اما حسادت و حسرت یک تفاوتی با یکدیگر دارند.
حسرت ورزیدن یک وجه بهتری از حسادت کردن است اما 
در پنهانش حســادتی وجود دارد؛ یعنی من احساس رضایت 
از خــودم ندارم، من از شــرایط خــودم راضی نیســتم، من به 
خواســته های خودم نرســیدم اما دیگری به این خواســته ها 
رســیده است. درواقع حسرت، یک مقایسه کردن نامتقابل و 
ناعادالنه است که فرد دائم با مقایسه زندگی خود با دیگران 
حســرت می خورد که ای کاش من در جایــگاه آن فرد بودم یا 

کاش من از امکانات او برخوردار بودم.

در تأثیری خوردن را دیگران زندگی حسرت آیا 
پیشرفتافرادداردیابرعکسباعثبیانگیزگی،ناامیدیو

عدمپیشرفتمیشود؟
حسرت خوردن ممکن است یک مقدار باعث ایجاد انگیزه 
و تالش فرد شــود امــا ازآنجایی که فاکتور پنهان حســادت در 
زیر حسرت نهفته است و فرد نسبت به شرایط خود احساس 
نارضایتــی می کنــد، حســرت زندگــی دیگــران می خــورد امــا 
حســرت زندگی دیگران را خوردن یک بــار منفی دارد. درواقع، 
من به جای آنکه غرق زندگی خودم باشــم، داشــته ها و نکات 
مثبتــی که در زندگی ام وجــود دارد را نمی بینم و با یک منفی 

نگــری به زندگــی دیگران نگاه می کنم. بنابرایــن با این رویکرد 
منفی، حسرت خوردن نه تنها نمی تواند باعث پیشرفت شود 
بلکــه زمینــه بی انگیزگــی، ناامیــدی و نادیــده گرفتــن خود را 

فراهم می آورد.

چه دامنگیر بیشتر احساس این میکنید فکر 
افرادیمیشود؟

معموًال افرادی که بیشــتر احســاس خودکم بینی دارند و 
احســاس خوبی نســبت به خودشــان ندارند، بسیار حسرت 
زندگی دیگران را می خورند. عموما افرادی که دوست ندارند 
تــالش کنند و می خواهنــد خیلی راحت همه چیز را به دســت 
بیاورنــد، همچنیــن افــرادی کــه فقط دنبــال نتیجه هســتند 
و تــاب آوری کمتــری دارنــد، معمــوًال بدون هیچ گونه تالشــی 

حسرت زندگی دیگران را می خورند.
حســرت خــوردن به نوعی مقایســه کردن خود بــا دیگران 
اســت اما برای مقایســه کردن، مــا باید از اعتبار و یکســانی و 
برابــری برخوردار باشــیم؛ آیا ما می توانیــم در جامعه افرادی 
را پیــدا کنیــم که از همه جهــات با یکدیگر برابر باشــند؟! خیر، 
انسان ها همه منحصربه فرد و دارای توانایی ها و ویژگی های 
متفاوتی هســتند لذا مقایســه کــردن غلط ترین رفتار اســت.
حســرت خــوردن هــم این گونــه اســت. درواقع ما با حســرت 
خوردن، خودمان را با دیگرانی مقایسه می کنیم که از شرایط 
و اعتبار یکســانی نســبت به ما برخوردار نیستند، بنابراین آن 

مقایسه اشتباه و آسیب زننده است.

حسرتزندگیدیگرانراخوردندرچهحدیطبیعی
مراقب باید و میشود خارج حد از صورتی چه در و است

عواقبآندرزندگیبود؟
مســلما هر چیــزی که از حد خارج شــود عواقبــی را در پی 
خواهد داشــت اما چنانچه ما بتوانیم با بررســی ابعاد مثبت 
از زندگــی دیگــران درس بگیریم و به جای حســرت خوردن، از 
روش هــای موفقیت آمیز دیگران تجربه کســب کنیــم، در این 
صورت حســرت خوردن طبیعی اســت و حتی گاهی می تواند 
نتایــج مثبتی مثل پیشــرفت و تالش برای زندگــی را به دنبال 
داشته باشد اما اینکه ما فقط حسرت زندگی و پیشرفت های 
دیگــران را بخوریــم، یــک حس ناخوشــایند نســبت بــه  طرف 
مقابــل ایجــاد می کند و منشــأ ایــن احســاس، خودکم بینی، 
عدم اعتمادبه نفس و عدم خود ارزشــمندی اســت که نشان 
می دهد مــا از یک ضعف درونی برخوردار هســتیم؛ بنابراین، 
ابعاد منفی حســرت خوردن خیلی پررنگ تر از ابعاد مثبت آن 

است.

عواقب چه دارند، دیگران آنچه به خوردن حسرت 
منفیرادرزندگیشخصیمانایجادمیکند؟

حســرت زندگی دیگــران را خــوردن باعث می شــود تا فرد 
خــودش، توانمندی هایــش و ویژگی های مثبتــش را نادیده 
بگیرد و دچار خودکم بینی شود. تمرکز به خارج از وجود خود 
نیز منجر به این می شــود تا ما به کســانی که از زندگی شــان 
دقیق اطالعــی نداریم و فقط ظاهر زندگی شــان را می بینیم، 
توجه کنیم و حســرت بخوریم؛ این احســاس طبیعتا منجر به 

احســاس یــأس و ناامیدی، دلســردی، بی انگیزگــی و کاهش 
اعتمادبه نفس خواهد شد.

احساسحسرتچهتأثیریدرمحیطهایخانوادگی
وروابطبینزوجیندارد؟

والدیــن به ویژه مادر که در خانواده محوریت دارد، نقش 
تربیتــی مهمی بــر عهده دارند لذا چنانچــه والدین به عنوان 
الگــوی فرزندان دارای این ویژگی باشــند، طبیعی اســت که 
فرزنــدان این ویژگــی خلقی را یــاد خواهند گرفــت و درواقع 
این یــک نکتــه منفــی تربیتــی خواهــد بــود. از طــرف دیگــر، 
مــادری که فقط حســرت زندگــی دیگران را می خــورد ضمن 
اینکــه احســاس ناامیــدی، بی انگیزگــی و دل ســردی دارد، 
گاهی افســرده و غمگین می شــود و داشته های خودش را 
نمی بینــد و طبیعتا ممکن اســت با همســرش دچار چالش 

و بحث شود.
زمانــی که مادر خانــواده، خودش را نادیــده بگیرد، مدام 
حســرت زندگی دیگران را بخورد و دائم نداشته های خودش 
را ببینــد، مســلما مرتب بــه نداشــته هایش اعتــراض کرده و 
همســر و فرزندانــش را بــا دیگران مقایســه می کند و همه ی 
این هــا باعــث اختالف، درگیــری و تشــنج در محیــط خانواده 

می شود. 
همچنین وجود این ویژگی در مادر یا پدر، تأثیری به شدت 
ایجــاد می کنــد چراکــه بچه هــا  منفــی در فضــای خانــواده 
احســاس می کننــد شــرایط خوبی ندارنــد و دیگــران از آن ها 
برتر هســتند و این احساس منجر به ایجاد ناکامی، ناامیدی، 
ســرکوب و عــدم اعتمادبه نفــس در بچه هــا خواهــد شــد. 
بنابرایــن، والدیــن باید بــه عنوان الگوهای اصلــی و بی بدیل 
فرزنــدان، از بــروز رفتارهای آمیخته با حســرت و حســادت در 

حضور کودکان اجتناب نمایند.

بهنظرشماشبکههایاجتماعیچقدردرشیوعاین
احساسنقشدارند؟

قطعا تأثیــر شــبکه های اجتماعی در ایجاد این احســاس 
بی تأثیر نخواهد بود، خصوصا اینستاگرام که فضای نمایشی 
دارد. شــما به ندرت می بینید کســی عکس ناخوشــایند مثًال 
تصویــری از دعــوای بــا همســر، اعــالم ورشکســتگی  یــا عدم 
رضایــت از شــغلش را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک 
بگــذارد؛ اکثــر مــردم نســخه ویرایش شــده از زندگی شــان را 
بــه نمایــش می گذارند، در حالــی که ما نمی دانیــم در زندگی 
فردی که وســایل زندگی اش را نمایــش می دهد، چه اتفاقی 

می افتد.
بــه نظر می آید که مــا باید کمی عاقالنه تــرو واقع بینانه تر 
به این فضاها نگاه کنیم؛ همان طور که از اســمش پیداســت 

فضا، فضای مجازی است و واقعی نیست. 
در فضایــی کــه واقعی نیســت ما می توانیــم زندگی مان را 
بــه گونــه ای نمایش دهیم کــه وجود نــدارد. طبیعتا نمایش 
غیرواقعــی از ســفرها، امکانــات، ماشــین و خانــه و زندگــی 
فــرد منجر به احســاس حســرت در مخاطب خواهد شــد لذا 
مــا باید نســبت به زندگی نمایشــی ایــن افرادمنطقی تر نگاه 
کنیم و هرگاه در این فضاها نســبت به زندگی دیگری حسرت 

خوردیم، به یاد داشته باشیم که این فقط بخشی از داستان 
است، بخشی که او می خواهد شما آن را ببینید.

چطورازاحساسآزاردهندهحسرتزندگیدیگرانرا
خوردنرهاییپیداکنیم؟

و  عزت نفــس  افزایــش  بــا  و  خودمــان  بــر  تمرکــز  بــا 
اعتمادبه نفــس می توانیــم بــه صــورت واقعــی داشــته های 
خودمان را ببینیم و از حسرت زندگی دیگران را خوردن رهایی 
پیدا کنیم. کســی که بــه توانمندی های خودش باور دارد و از 
شرایطش احساس رضایتمندی می کند، هرگز حسرت زندگی 
کســی را نخواهــد خورد. ما بایــد توجه برخودمــان را تقویت 
کنیــم و با رفع اشــکاالت فــردی و افزایــش اعتمادبه نفس در 
خودمــان کاری کنیم کــه عوامل بیرونی نتوانــد به ما صدمه 

بزننــد. مــا در شــرایطی زندگــی می کنیم کــه همه چیز ممکن 
است به صورت نمایشی باشد لذا ما باید واقعیت ها را ببینیم 

نه صرفا ظاهر زندگی دیگران را.
اینکــه مــا بــرای بهبــود شــرایطمان تــالش کنیــم هیــچ 
خــوردن  را  دیگــران  زندگــی  حســرت  امــا  نــدارد  اشــکالی 
باعــث می شــود کــه بســیاری از احساســات منفــی ازجمله 
بی انگیزگــی، ناامیــدی و دلســردی در مــا رشــد کنــد و بــه 
خواسته های خودمان هم نرسیم و از اهداف و برنامه های 

نیز دور بمانیم. خودمان 
 بنابرایــن، مــا بایــد با توجــه به خــود، روان و حتــی نقطه 
ضعف هایمان را تقویت کنیم و برای رسیدن به اهدافمان در 
زندگــی تالش نماییم، تا از حســرت زندگی دیگــران را خوردن 

رهایی یابیم.

ید دفاع نکردن کودک از خودش را جدی بگیر

کیان ارثی

 »از زمانی که مهارت های 
حرکتی، شناختی، 
اجتماعی، کالمی و 

خودیاری در کودکان 
افزایش پیدا می کند، جرئت 

ورزی مطرح می شود لذا 
جرئت ورزی برای یک بچه 

سه ساله اصاًل معنا ندارد. 
جرئت ورزی و دفاع از 

خود به صورت جدی، با 
یک شیب خیلی مالیم از 

دوسالگی ...

چگونه از حسرت خوردن به زندگی مقایسه مخرب
یم؟ دیگران دست بردار

مســلمًا هر چیزی که از حد خارج شــود عواقبی را در پی خواهد داشــت اما چنانچه ما بتوانیم با بررســی ابعاد مثبت 
وش های موفقیت آمیز دیگران تجربه کســب کنیم، در این  از زندگی دیگران درس بگیریم و به جای حســرت خوردن، از ر
صورت حسرت خوردن طبیعی است و حتی گاهی می تواند نتایج مثبتی مثل پیشرفت و تالش برای زندگی را به دنبال 
داشته باشد اما اینکه ما فقط حسرت زندگی و پیشرفت های دیگران را بخوریم، یک حس ناخوشایند نسبت به  طرف 
مقابل ایجاد می کند و منشــأ این احســاس، خودکم بینی، عدم اعتمادبه نفس و عدم خود ارزشــمندی اســت که نشان 

ونی برخوردار هستیم ... می دهد ما از یک ضعف در
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11 متن زندگی مهمتریننکتهایکهفرددیابتیدرتغذیهخودبایدتوجهکند،چیست؟
سپهرغرب، گروه متن زندگی:هرکسیکهمیخواهدتغذیهسالمداشتهباشد-اعمازدیابتیوغیردیابتی-3اصلمهمرابایدرعایتکند.اصل اول تناسب است. در این اصل ورودی کالری با خروجی آن باید هم خوانی داشته باشد. مقدار کالری مورد نیاز براساس سن، جنس و وزن افراد با 

هم تفاوت دارد. مثال کالری روزانه فردی که کارگر ساختمانی است، با کارمندی که پشت میزنشین است، زمین تا آسمان فرق دارد یا مِن بزرگسال کالری مورد نیازم با بچه 7 ساله تفاوت دارد. اصل دوم تنوع است. این اصل می گوید همه چیز می توانی بخوری.
اما به شرط رعایت اصل سوم، یعنی اصل تعادل.

 اصل سوم می گوید حساب کتاب مصرف گروه های غذایی مهم است. مثال بعضی ها فکر می کنند چون چربی گردو جزو چربی های خوب است، هر چقدر بخورند مشکلی ایجاد نمی شود، در حالی که این طور نیست چون گردو جزو گروه چربی ها و چاق کننده است.

زندگی: گروهمتن سپهرغرب،
یارا« »صدای واحد مسئول
انجمنحمایتازحقوقکودکان
واحد با تماس مورد 319 از
دوم ماهه سه در یارا صدای

امسالخبرداد.
فرزانه گرایلی به ارائه گزارشــی 
از میــزان تمــاس گیرنــدگان با صدای یارا در ســه 
ماهه تابســتان ســال جاری پرداخت و اظهار کرد: 
تعداد تماس گیرندگان با صدای یارا در سه ماهه 
تابســتان 319 مــورد تماس بوده کــه 65 درصد 
این تماس هــا از طرف مادرانی با رده ســنی 20 تا 
60 ســال بوده انــد و تحصیــالت آنهــا از ســیکل تا 

دکترا و تحصیالت حوزوی بود.
وی ادامــه داد: از نظــر شــغلی اکثر ایــن افراد 
خانــه دار و تعــدادی نیز کارمند، دانشــجو، مربی 
کارتن ســاز،  فروشــنده،  اینترنتــی،  کار  باشــگاه، 

خیاط، پرستار و حسابدار بوده اند.
به گفته مسئول واحد صدای یارا انجمن حمایت 
از حقوق کودکان، حدود 21 درصد تماس گیرندگان 
نیــز کــودکان و نوجوانانــی در رده ســنی 9 تــا 18 
ســال بوده اند که در دو ماه از این فصل تابســتان، 
تعــداد تماس گیرنــدگان دختر و در یــک ماه تعداد 

تماس گیرندگان پسر بیشتر بوده است.
گرایلــی بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن در 
ســه مــاه تابســتان 7 درصــد تماس هــا مربــوط 
بــه پدرانــی بــا رده ســنی 30 الی 58 ســال بوده  
کــه از نظــر شــغلی کارگــر، نجــار، کارمنــد و از نظر 
تحصیــالت دارای دیپلم، لیســانس و کارشناســی 
از  درصــد   7 حــدود  گفــت:  بوده انــد،  ارشــد 
تماس گیرنــدگان نیز به صــورت میانگین از اقوام 

درجه یک کودکان بوده است.

به مربوط تماسها درصد 60 از بیش 
استانتهران

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بیشــترین 
تماس گیرنــدگان بــا صدای یــارا مربــوط به چه 
اســتانی بــوده اســت، اعــالم کــرد که براســاس 
آمارهای به دســت آمده از منطقــه جغرافیایی، 
از تهــران و  بیشــترین تعــداد تماس گیرنــدگان 
38 درصــد از ســایر اســتان های کشــور و حتــی 
روســتاهای دورافتــاده بــا صــدای یــارا تمــاس 

انجمــن  یــارا  مســئول واحــد صــدای  داشــتند. 
حمایــت از حقوق کودکان با اشــاره به اینکه 77 
درصــد از خانواده های تماس گیرندگان، خانواده 
از نــوع  هســته ای، 23 درصــد تماس گیرنــدگان 
خانواده متارکه کرده، گســترده، تک والد و طالق 

عاطفی بوده اند.

و فرزندپروری شیوههای از آگاهی عدم 
فرزندپروری؛ سبکهای آموزش از اطالع عدم

بیشترینمشکالتکودکان0تا7سال
گرایلــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری درخصوص 
وضعیت مشکالت مطرح شده تماس گیرندگان اظهار 
کرد: بیشترین تماس های مربوط به کودکان صفر تا 
7 ســال درباره عدم آگاهی از شــیوه های فرزندپروری 
و عــدم اطــالع از آمــوزش ســبک های فرزندپــروری 
بود. مســائل دیگــری که بــا آن مواجه بودیــم درباره 
پرخاشــگری، لجبازی، اضطراب و اســترس، اضطراب، 
جدایی، عــدم توانایــی در برقــراری ارتباط بــا دیگران، 
مشــکالتی که بــا ورود کودک دوم پیش آمده اســت، 
مسائل مربوط به جدا کردن جای خواب، شب ادراری، 
ناخن جویدن، بیش فعالی و استفاده از دارو، دندان 
قروچــه، مســائل تربیتــی مربوط به شــرطی شــدن 
کودک، وابســتگی به مادر و مشکالتی که در رفتن به 
پیش دبستانی داشتند، مشــکل در صحبت کردن و 

دیدن رابطه جنسی والدین بوده است.
وی ادامه داد: برای کودکان 7 تا 12 ســال هم 
بیشــترین تماس هــا مربــوط بــه مســائل فضای 
مجــازی بــود که بــه علت آنالیــن بــودن مدارس 
و داشــتن موبایــل و اتصــال بــه اینترنــت موجب 
نگرانــی والدیــن از ســرچ های نامناســب کودکان 
شده بود که همین مسئله باعث به وجود آمدن 
مشــکالت تحصیلــی هــم شــده اســت. مســائل 
دیگری که در این سن والدین با آن مواجه بودند 
مسائل ارتباطی با دوست، عدم اعتماد به نفس، 
بیش فعالی، پرخاشــگری، اضطــراب، اطالعات در 
مــورد بلــوغ، مهــارت حل مســئله، لجبــازی، عدم 
مســئولیت پذیری، آســیب مغزی، ارجــاع به گفتار 

درمانی و کار درمانی بود.

مخالف؛ جنس با ارتباط یا گرایش 
بیشترینمسائلتماسهایمربوطبهکودکان

12تا18سال

 مســئول واحــد صدای یــارا انجمــن حمایت از 
حقوق کودکان یادآور شــد: بــرای کودکان 12 الی 
18 ســال اما بیشــترین تماس مربوط به گرایش 
و یــا ارتبــاط با جنــس مخالــف بود که مشــکالت 
تحصیلــی هم به وجــود آورده اســت و همچنین 
احســاس عــدم درک از ســمت والدیــن و گســل 
نسلی با آنها موجب مشکالت ارتباطی شده بود.
کــرد: تماس هــای دیگــر  گرایلــی خاطرنشــان 
در این ســن مربــوط به اســتفاده بیــش از حد از 
موبایل، سوال در مورد بلوغ و تنهایی، مشکالت 
ناشی از طالق والدین، وسواس، والدین شکاک، 
مهارت دوســت یابی، تعرض، افسردگی و تنهایی، 
وســواس،  والدیــن،  طــالق  از  ناشــی  مشــکالت 
حجــاب،  مــورد  در  ســواالتی  شــکاک،  والدیــن 
مشاهده فیلم پورن یا تمایل به مشاهده، نحوه 
پر کــردن اوقــات فراغت، فــرار از خانه، ســوال در 
مورد مســائل مربوط به گروه های جنســی دیگر، 
تصمیم به خودکشــی، ترس و اضطــراب و حمله 
تــرس، کــودک آزاری، اعتیاد، درمــان خودارضایی، 
بحــران هویــت، پرخاشــگری بــه علت مشــاجرات 

والدین بوده است.
وی با اشاره به نحوه آشنایی تماس گیرندگان 
با صدای یارا توضیح داد: بیشــترین افراد )حدود 
70 درصــد( از طریــق معرفــی دوســتانی کــه قبال 
از صــدای یــارا مشــاوره گرفتند با این واحد آشــنا 
شــدند و ســایر تماس گیرنــدگان نیز بــه ترتیب از 
طریــق ســرچ در اینترنــت، تلویزیــون، مدرســه یا 
 ،123  ،1480 آموزشــی،  آموزشــگاه های  و  مهــد 
اقــوام، 110، مراکــز گفتار درمانــی و تبلیغ کارت در 

مترو با صدای یارا آشنا شدند.

سپهرغرب،گروهمتنزندگی:
والدین که میآید پیش گاه
میکنندکه فراموش امروزی
زندگی انسانهای مهمترین
کودک هستند. خود فرزندان
به نیاز سوم هزاره نوجوان و
اولینعشقهای و دارد قهرمان
میخواهید اگر هستند. والدین خود او زندگی
روانی یتیم احساس زندگیتان میوه بدانید

بودنداردیاخیر،اینگزارشرابخوانید.
مریم دانشجوی سال اول یک دانشگاه معتبر 
اســت که در جریان گفت وگو با همکالسی هایش 
بــا  خانــواده اش  چقــدر  کــه  می شــود  متوجــه 
خانــواده دوســتانش متفــاوت هســتند و او در 
منزلشــان همیشه تنهاســت. یعنی کسی را ندارد 
کــه به او صحبــت کنــد و از مشــکالتش بگوید، از 
دوران کودکــی هم همیشــه تنها بــوده و با اینکه 
والدینــش انــواع امکانــات را برایــش فراهم کرده 
انــد اما احســاس می کند که هیچکــس را ندارد و 
در واقــع والدینی نبوده اند که با آنها صحبت کند 

و تعامل عاطفی با آنها داشته باشد.
گاه دیده می شــود که والدین امروز فراموش 
می کننــد کــه مهمتریــن انســان های زندگیشــان 
فرزندان هستند. کودکان و نوجوانان هزاره سوم 
برای آینده ســعادتمند نیازمند قهرمان هستند و 
در بســیاری از موارد اولین قهرمان زندگی بچه ها 
خود والدین هستند. اما چه فرزندانی احساس» 
یتیم روانــی بودن« در زندگی خــود دارند؟ چقدر 
والدیــن از فرزندان خود می پرســند که آیــا با آنها 

احساس اعتماد و صمیمت دارند یا خیر؟

یتیمروانیبودنبهچهمعناست؟
»صفــورا جهانشــاهی«، روانشــناس و مولــف 
دراین بــاره می گوید: »مفهوم یتیــم روانی بودن 
شــامل خانواده هــای می شــود کــه بیــن والدین 
و فرزنــدان بــه دلیل کمبــود تعامــالت صمیمانه 
رابطــه مهربانانــه بــه انــدازه کافــی وجود نــدارد. 
متأســفانه اغلب خود پدر و مادرها متوجه دوری 
عاطفــی بــا فرزنــدان خــود نشــده و می گویند ما 
بــرای احســاس خوشــبختی فرزندانمــان چندین 

ساعت کار و فعالیت می کنیم.
بــه عنــوان یــک مــادر و براســاس بیــش از دو 

دهه تجربه های والدگری می گویم که متأســفانه 
بسیاری از بزرگترهای خانواده متوجه نمی شوند 
کــه محبت هایــی هــم وجــود دارد کــه به پــول و 

امکانات مادی خالصه نمی شود.
یتیــم روانی بودن یک کــودک یا نوجوان به هر 
شــکل و با هر کیفیت عملکــردی موجب تنهایی و 
فراری دادن فرزندان از محیط خانواده می شــود. 
داشــتن یــک مشــاور یــا روان شــناس خانوادگی 
می تواند ناهنجاری های عاطفی را به راحتی مورد 

شناسایی و در مان قرار دهد.«

نشانههاییتیمروانیبودن
یتیــم روانــی بــودن فرزنــدان آن هم بــرای پدر 
و مادرهایــی کــه همه گونــه تــالش بــرای آرامش 
فرزندانشــان دارند، بســیار ناراحت کننده اســت. 
الگــوی عینــی بــودن را در عملکــرد و تاثیرپذیــری 
نوجوانــان می توان مشــاهده کرد. پــدر و مادری 
کــه دوراندیشــی هوشــمندانه دارنــد، می توانند 
از یک مشــاور یــا روانشــناس خانواده بــرای درک 

دنیای درون ذهن بچه های خود استفاده کنند.
جهانشــاهی دربــاره نشــانه های یتیــم روانــی 
احســاس  دارای  »نوجوانــان  می گویــد:  بــودن 
یتیمــی روانی با گذشــت زمــان از ارتباطــات چهره 
بــه چهــره و زمــان مفیــد گفــت وگــوی مهرورزانه 
دور می شــوند. اشــکال جــدی زندگــی دیجیتالی 
آن اســت که به آسانی چشــم انداز زندگی واقعی 
و طبیعی خود را از دســت می دهیــم. عادت های 
پرتکــرار بــرای مــا آنقــدر جــذاب می شــوند که به 
راحتــی فرامــوش می کنیم که فرزنــدان یا والدین 
ما از کیفیت تعامالت عاطفی مان رضایت ندارند.

از مهم تریــن نشــانه های یتیــم روانــی بــودن 
شــامل نخســت زمــان کم بــرای گفت وگــو  یعنی 
والدیــن بــه دلیل مشــغولیت های شــغلی، زمان 
مناسب برای ارتباط کالمی را ندارند.، دوم اختالف 
ســلیقه عملکــردی بــه ایــن معنــا کــه در فراینــد 
پــاداش و تنبیــه با کیفیت روابــط عاطفی بین پدر 
و مادر اختالف شــدید واکنشــی دیده می شــود، 
ســوم الگــوی منفــی بــودن والدین به ایــن معنا 
والدینــی کــه خــود ســاعت ها در خــارج از خانه یا 
اســیر موبایــل بوده و بــه تأثیرگــذاری منفی رفتار 
خــود توجــه الزم ندارنــد، چهــارم افــراط و تفریط 
عاطفی یعنی والدیــن دیکتاتور یا کامال بی توجه 

موجب تنهایی احساس فرزندان می شوند، پنجم 
پرخاشگری همیشــگی یعنی پدر و مادر به راحتی 
عصبانــی شــده و پرخاشــگری مســتمر در محیط 
خانــه دارنــد و در نهایــت نیــز دوری از ویژگی های 
دیجیتالــی یعنــی بزرگترهایی که از شــرایط زندگی 

موبایلی و مهارت های سایبری آگاهی ندارند.«

برای والدین که قدمهایی مهمترین 
حذفاینشرایطبایدبردارند

بــرای کاهــش ایــن آســیب ها براســاس آنچــه 
که مطرح شــد، بایــد گام به گام در مســیر اصالح 
شــرایط موجود حرکت کنید. والدین و فرزند باید 
بــه طــوری مشــترک در چرخــه جبران اشــتباهات 
اقــدام کرده و برای شــروع یک جهــان بینی جدید 
از کمک هــای یــک مشــاور متخصــص، معتبــر و 

مطمئن بهره مند شوند.
جهانشاهی همچنین توصیه های دیگری نیز به 
خانواده هــا دارد: »برای درک بهتــر این امر به چند 
ویژگی مهم اشــاره می کنم: نخست جایگاه خود را 
در زندگی فرزندانتان مشــخص کنید و به او اثبات 
کنیــد. دوم چشــمتان را بــه دنیــای او بــاز کــرده و 
موضوعــات را از زاویــه او مورد بررســی قرار دهید. 
ســوم برای سالمت سه گانه )جســم، روان و فکر( 
فرزندتــان مبارزه کنید. چهارم برای دور کردن افکار 
نامناســب از ذهــن او تالش کنید. پنجــم اعتقاد و 
باورهــای درونی فرزندتــان را درک کنیــد و برای آن 
احترام قائل شوید. ششم و در نهایت حفظ روابط 
صمیمــی بین خودتان مهم اســت.« پس از توجه 
بــه همه مــوارد ذکــر شــده بــاز از فرزندانتــان به 
مــرور زمان بپرســید که آیا به اندازه کافی با شــما 
احســاس اعتماد و صمیمیت دارند؟ اگر به نقطه 
مطلوب نزدیک شــده باشــید قطعا پاســخ مثبت 

خواهید گرفت وگرنه باز هم باید تالش کنید.
معمــوال پــدر و مادرهایی که دارای مشــکالت 
زیاد هســتند خودشان کمتر ضعف ها و اشکاالت 
خــود را در جریــان فرزندپــروری مــورد توجــه قرار 
می دهنــد والدینــی که بــه هر علتی دارای ســطح 
ارتباطی مطلوب با فرزندان خود نبوده و اکسیژن 
عاطفــی منطقی را برای بهره وری مطلوب ســبک 
زندگــی اعضای خانــواده فراهــم می کنند، به طور 
حتم با چالش ها جدی روبه رو می شــوند و تالش 

دارند که مشکالت را رفع کنند.

زندگی: متن گروه سپهرغرب،
ذهنمابرایعبورهرخبرمثبت
تعیین فیلتری مغز، از منفی و
که دلیلاست بههمین و نکرده
چرا،حال بدانیم اینکه بدون گاه
دلشوره میشود، بد مان دل
میگیریمواگرعلتشراهمازما
اما چیست. مان مشکل که نمیدانیم بپرسند،
اگرخودمانبرایعبورهراطالعاتیازشبکههای
دهیم، قرار فیلتری مجازی فضای و اجتماعی
پیدا کاهش مان مشکالت و آسیبها از خیلی
زدن دور روشهای از یکی سیاه میکند.لیست

فضایمجازیوآسیبهایشاست!
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعی که این 
روزهــا خیلــی از ما بیــش از حد درگیرش هســتیم 
و شــاید نســبت به آن اعتیاد هم پیــدا کردیم، هم 
اثــرات مثبت دارد و هم منفی. یعنی هم اطالعات 
به مــا می دهد و هــم اینکه تأثیــرات منفی اش به 
ویژه برای گروه ســنی کودک و نوجوان زیاد است، 
منتهــی چــون اثــرات منفــی آن بــا چشــم دیدنــی 
نیســت خیلی ها شــاید بــاور نکننــد که بســیاری از 
مشکالت و غم و غصه هایشان از حضور زیادشان 

در این فضاها نشأت می گیرد.

آماریازمعتادانمجازی
علــت  پژوهش هــا  و  داخلــی  تحقیقــات  طبــق 
بســیاری از آســیب های فضــای مجــازی و اینترنت 
اعتیــاد پیــدا کــردن بــه آن اســت. در واقــع نتایــج 
پژوهش ها در کشــور ما نشــان می دهد که بیشتر 
اســتفاده کنندگان از اینترنت، جوانان هستند و بر 
اســاس آمار، 35 درصد آنها در چت روم ها حضور 
دارنــد، 28 درصد به بازی های اینترنتی می پردازند، 
30 درصد برای چک کــردن پیام های الکترونیکی و 
25 درصد نیز برای جســتجو در شبکه های جهانی 

حضور پیدا می کنند.
اعتیاد به اینترنت و درگیر شــدن با آن می تواند 
خانوادگــی،  جــدی  مشــکالت  از  بســیاری  عامــل 
تحصیلی و روانی باشــد. جوانانی که شــب تا صبح 
شــان را در اینترنت سپری می کنند، صبح ها خواب 
آلود یا خواب هستند و همین ها دچار آسیب های 
زیاد خانوادگی ، ارتباطی، عاطفی، روانی، جســمی 

و اقتصادی می شوند.
حال با وجــود این تکنولــوژی ناخوانده  که یک 
دهــه اســت عالوه بــر اینکه اثــرات مثبت داشــته، 
باعث آســیب های زیــادی نیز در بین مردم شــده، 
از  ناشــی  منفــی  انرژی هــای  می توانیــم  چطــور 
فضاهــای مجازی را در پیرامون مان کنترل کنیم یا 

اینکه میزان استفاده از فضاهای مختلف را کنترل 
کنیم؟

انباشتمنفیگراییدرفضاهایمجازی
دکتــر »امیر مهرداد خســروی«؛ مشــاور و روان 
درمان می گوید: »وقتی من گوشی موبایلی دارم 
و در شــبکه های مجــازی عضــو صفحاتی هســتم 
کــه مــدام غــم و غصــه و بدبختــی در آنهــا تزریــق 
می شــود، مگر کســی مــرا اجبار کــرده کــه در این 
صفحات عضو باشــم؟ خیلی راحــت می توانم این 
کانال هــا را پیگیری نکنــم و به خودم کمک کنم که 
اطالعــات منفــی را دریافت نکنم. پــس این یکی از 
روش هایی اســت که می توانیم خود را از فضاهای 

آشفته و منفی مجازی دور کنیم.
جــوان یــا نوجوانــی کــه صبح تا شــب گوشــی 
موبایل دســتش اســت، ترانه ها و موســیقی های 
انباشــت  هــم  کــه  می دهــد  گــوش  انگیــز  غــم 
واژگان منفــی هســتند، طبیعــی اســت کــه ضمیر 
ناخودآگاهش انباشــه می شــود از ایــن اطالعات 
منفــی و کار ضمیــر ناخــودآگاه هــم غلــو کــردن و 
ســیاه کردن دنیا اســت، اینکه ما بدبخت هستیم 
و بــه خاطــر همیــن هــم به ســراغ موســیقی های 
مختلــف منفی و خوانندگانی مــی رود که یا درباره 

شکســت عشقی می خواند یا کسی که عزیزی را از 
دســت داده اســت. بنابراین این فــرد درب ها را به 
روی خود می بندد یک هدفون در گوش می گذارد 

و ترانه های غمگین گوش می دهد.«

نمیدانیدچرا،امادلشورهدارید!
برخــی از افــراد می گوینــد کــه مــدام بــی هیچ 
دلیلــی آشــفتگی و دلشــوره دارنــد در حالــی کــه 
نمی داننــد مشکلشــان چیســت. اگــر زندگــی یک 
شــبانه روز ایــن افــراد را بررســی کنیــم، می بینیــم 
کــه خیلی هایشــان مــدام در حــال گشــت زنــی در 
زندگــی  و  و فضاهــای مجــازی هســتند  اینترنــت 
خــود را ســیاه و تاریــک می بیننــد. دکتر خســروی 
در ایــن باره می گوید: »ممکن اســت شــب، زمان 
خــواب یک آهنگ غم انگیز گــوش دهید یا مثال در 
میهمانی با کســی درگیر شــده باشــید و همین به 
شــما اضطراب و اســترس وارد کرده باشــد  و شب 
به خــواب رفته ایــد، همــه اینها ضمیــر ناخودآگاه 
شــما را بــرای یــک اضطــراب عمیــق در خــواب و 
ســپس بیدار شدن با دلشــوره بدون دلیل آماده 
می کند. به همین دلیل اســت که گاه می بینیم بی 
هیچ دلیلی اضطراب و دلشــوره داریم و دچار بهم 
ریختگی هســتیم و این حال بد ممکن اســت برای 

یک روز یا دو روز قبل که از چیزی ناراحت شــدیم یا 
درفضای مجازی چیزی دیدیم یا شــنیدیم که ما را 

اذیت کرده، برگرفته باشد.«

چندگامبرایرفعحالبدناشیازفضای
مجازی/لیستسیاهتهیهکنید

شــیوه های  بــه  نســبت  خانواده هــا  چــه  هــر 
مختلــف ارتبــاط فرزندانشــان در فضــای مجــازی 
شناخت و آگاهی بیشتری داشته باشند، مشکالت 
و جرایم و ارتباطات پنهانی کمتر می شــود، همین 
طــور خــود خانواده ها خیلی مهم اســت که چقدر 
آگاهــی نســبت بــه ایــن فضاهــای مجــازی دارنــد 
و هــم خودشــان رعایــت می کننــد و هــم مراقــب 
فرزندانشــان هســتند تــا تهدیدی برایشــان ایجاد 
نشــود. بــرای اینکه حال خوبمان را هــم در ارتباط 
بــا فضای مجازی حفــظ کنیم و هم این حال خوب 
را در زندگی مــان پررنــگ کنیــم چنــد راهکار ســاده 

می تواند به ما کمک کند.
دکتر خســروی یک راهکار جالــب دارد و آن هم 
نوشــتن لیست ســیاه و ســفید روزانه است؛» این 
روش وقــت زیــادی از شــما نمی گیــرد. برای مدت 
یــک هفتــه تــا ده روز یــک خــودکار و کاغــذ همراه 
داشــته باشــید و از اتفاقــات خوبــی که حــال ما را 
خوب می کنند یا اتفاقاتی که حال ما را بد می کند، 
یادداشــت بنویســید. مثال اینکه گوشی من امروز 
زنــگ زد، مــن مضطــرب شــدم و دلشــوره گرفتم، 
بنابرایــن بنویســیم دلشــوره گرفتــم و عاملش نیز 
زنگ گوشی موبایلم بود. یا اینکه االن فالن فرد را 
دیدم و با او صحبت کردم، حالم بد شد، بنویسیم 
هــر زمان که این فرد را می بینم حالم بد می شــود 
یــا اینکه فالن فامیــل با اینکه نزدیکم هم هســت 
اما انــرژی منفی به من می دهد یا مثال موســیقی 
خاصــی را گــوش می دهم به مــن اول صبح انرژی 
و نشــاط می دهد یا این آیه قرآن حال مرا تسکین 
می دهــد، ایــن را یادداشــت کنیــم. خالصــه اینکه 
اتفاقــات اطرافمــان را بــه مــدت یــک هفتــه تا ده 
روز رصــد کــرده و دالئــل حــال خــوب یا بدمــان را 

یادداشت کنیم.«
همه ما ایــن تجربه را داریم که برخی پدیده ها، 
رخدادهــا و مســائل در روز، باعــث حــال بــد مــا 
می شــود و یــا بالعکس یک موســیقی، یــک کتاب 
خــوب، برنامه جالب یا هیجان متفاوت باعث حال 
خــوب مــا می شــود ، دکتــر خســروی می گوید که 
اینهــا می تواند در دو لیســت کنار هم قــرار بگیرند 
و توضیحــات بیشــتری می دهــد؛» برخی مســائل 
منفی را نمی توان حذف کرد، مثل آدم های بدبین 

اطــراف کــه مجبور هســتیم تحمــل شــان کنیم یا 
اینکــه خبرهایــی کــه نــاگاه بــه مــا می رســد، اینها 
باعث دلشــوره می شــود امــا تصور کنید کــه برادر 
یــا خواهرمــان را نمی توانیم از زندگــی حذف کنیم 
اما می توانیم به عنوان یک نکته منفی در لیســت 
مان بنویسیم و تا جایی که می توانیم شدت انرژی 
منفــی آن را کم کرده و یا اصــال رابطه با آنها را وارد 
فــاز انرژی مثبت کنیــم. خالصه آنکه بعــد از اتمام 
زمان نوشــتن لیســت دالیل حال بد را حذف کنیم 
و اگر نمی توانیم حذف کنیم، مدیریت شان کنیم.

به طور مثال گوشی موبایل ما در ساعت هایی 
از روز مثال ابتدای روز باعث اضطراب مان می شود، 
آن را در مواقعــی بی صــدا می کنیم و زنگ هایمان 
را اگــر اضطــراری نیســتند بعد جــواب می دهیم یا 
بــا پیام می گوییم که بعدا پاســخگو خواهیم بود.

بــه هرحــال آن ســمت تماس هــا و پیام هــای مــا 
انسان هایی هستند که با ما کار دارند، نمی توانیم 
ایــن ارتباط را کامل قطــع کنیم اما می توانیم آن را 
مدیریت کنیم یعنــی به جای اینکه از اول صبح که 
هنوز چشــم باز نکردیم گوشــی را چــک کنیم و هر 
تماســی را پاســخ دهیم گوشــی موبایــل را در یک 
ســاعت هایی بــی صدا می کنیــم و بعــد در مواقع 
آرامــش تماس هایمان را پاســخ می دهیم. همین 

یکی از عواملی است که حال ما را بهتر می کنیم.
حال تصور کنید که شــما یک دوستی دارید که 
معاشــرت با او حالتان را خوب می کند، این رابطه 
را می توانید پس از نوشتن در لیست تقویت کنید. 
مثــال اگر تــا به حــال ماهی یک بــار بــا او در ارتباط 
بودیــد این ارتبــاط را بــه هفته ای یک بــار افزایش 
دهیــد. اما اگــر یک نفر در فامیل ارتباط با او شــما 
را اذیــت می کنید، مجبور نیســتید که هــر روز او را 
ببینیــد این ارتبــاط را می توانید بــه هفته یا ماهی 
یک بار تقلیل دهید. اینطور نه او را حذف کرده اید 
بلکه ایــن رابطــه را مدیریت کرده ایــم و این رابطه 
مدیریت شــده، پارامترهای مثبت حال خوب شما 

را تقویت میکند.«
مــادری  و  پــدر  یــک  کــه  همانطــور  نهایــت  در 
می تواننــد بــرای اســتفاده فرزندانشــان از فضای 
مجــازی فیلتــری تعریــف کننــد و نظارتــی داشــته 
باشــند ذهن خــود ما نیز بــرای مدیریــت این فضا 
می توانــد فیلتری درونی داشــته باشــد تــا هر نوع 
خبــر منفی، ناخــوش یا اذیــت کننــده و آزاردهنده 
از فیلتــر ذهن مــا عبور نکند و شــبکه های مجازی 
و اجتماعــی وارد حریــم شــخصی مــا بــرای اذیــت 
روش هــای  امــروز  همیــن  از  نشــوند.  کردنمــان 

آموزش داده شده را می توانید تمرین کنید.«

لیست سیاه

والد و فرزندصدای یارا

هر چه خانواده ها نسبت 
به شیوه های مختلف 
ارتباط فرزندانشان در 

فضای مجازی شناخت 
گاهی بیشتری داشته  و آ

باشند، مشکالت و جرایم 
و ارتباطات پنهانی کمتر 

می شود، همین طور خود 
خانواده ها خیلی مهم است 

گاهی نسبت به  که چقدر آ
این فضاهای مجازی دارند 

و هم خودشان ...

ی را از خودمان دور کنیم؟ ی  منفی فضای مجاز ژ چطور انر

مراقبباشیمفرزندانمانیتیمروانینشوندازگسلنسلیباوالدینتاگرایشبهجنسمخالف
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سپهرغرب،گروهایرانوجهان:رئیسکمیته
ترور پرونده بینالمللی و حقوقی پیگیری ویژه
امور وزارت در سلیمانی قاسم حاج شهادت و
شده تهیه کیفرخواست در کرد: اعالم خارجه
تعدادی نام کیفری بعد از پرونده این درمورد
مجرمان عنوان به کشور چند اتباع  از افراد از

ومباشراندراجرایاینترورذکرشدهاست.
عباســعلی کدخدایی در تشــریح فعالیت های 
بین المللــی  و  حقوقــی  پیگیــری  ویــژه  کمیتــه 
پرونــده تــرور و شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی 
در وزارت امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایران 
شــهادت  بگویــم  بایــد  ابتــدا  در  کــرد:  تصریــح 
ســردار ســلیمانی توســط آمریکایی هــا و جنایتی 
کــه توســط آنهــا صــورت گرفــت، باعــث شــد که 
ملت هــای منطقــه از وجــود یک انســان خدوم، 

مصلح و ایثارگر محروم شــوند.
شــهید  تــرور  پرونــده  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســلیمانی در ابعــاد مختلــف حقوقــی، قضایــی، 
دســتگاه های  ســوی  از  دیپلماتیــک  و  سیاســی 
مختلــف از جملــه قــوه قضائیــه، وزارت خارجــه 
و دیگــر دســتگاه های ذی ربــط در حــال پیگیــری 
اســت، افــزود: در همین چارچــوب پس از وقوع 
ایــن تــرور، کمیته پیگیری ایــن موضوع در وزارت 

شد. تشکیل  امورخارجه 
مــاه  دو  حــدود  اینکــه  بیــان  بــا  کدخدایــی 
قبل آقــای حســین امیــر عبداللهیــان وزیر امور 
ایــن  کــه مســئولیت  از مــن خواســتند  خارجــه 
کمیتــه را برعهــده بگیــرم، گفــت: ایــن موضــوع 
بــرای مــن یــک توفیــق بزرگــی بــود و در همین 
راســتا به رغــم مشــغله های زیادی که داشــتم، 
نتوانســتم ایــن پیشــنهاد را رد کنــم چــرا کــه به 
خاطــر فداکاری هــا و امنیتی که شــهید ســرافراز 
و  کشــور  در  مــا  بــرای  ســلیمانی  قاســم  حــاج 
منطقه ایجــاد کردند، نســبت به این شــخصیت 

بزرگوار احســاس دین داشتم.
وی با بیــان اینکه وقتی آقای امیر عبداللهیان 
ایــن ماموریــت را بــه من واگــذار کردنــد، من به 
دلیــل آشــنایی بــا ایــن پرونــده و پیگیــری برخــی 
امــور مربــوط به این موضــوع از قبــل، تا حدود 
زیــادی در جریان پیگیری هــا در مورد این پرونده 
بــودم، اظهــار کرد: در طول ســه ســال گذشــته 
بعد از شــهادت ســردار ســلیمانی کارهای خوبی 
بــرای پیگیــری ایــن پرونــده از ســوی وزارت امور 
خارجــه و کمیته مورد اشــاره انجام شــده بود و 
الزم بود که این کارها تکمیل و توســعه پیدا کند 
و بــا جامعیــت بیشــتری به پیــش رود؛ در همین 
چارچــوب از دوســتانم در اداره حقوقــی وزارت 
امــور خارجــه درخواســت کــردم که ما هــر هفته 
ایــن پرونــده  بــرای پیگیــری  جلســات مســتمری 
داشــته باشــیم و در همیــن راســتا در طــول دو 
مــاه گذشــته ای که مــن مســئولیت ایــن کمیته 
را بــر عهده گرفتــم، هر هفته جلســه ای با حضور 
دیگــر  و  خارجــه  وزارت  از  مختلــف  کارشناســان 
همکاران مــان در دســتگاه های ذی ربــط کــه بــه 

این موضوع ورود داشــته اند برگزار شده است.
مزبــور  کمیتــه  اینکــه  بیــان  بــا  کدخدایــی 
حقوقــی  ابعــاد  در  پرونــده  ایــن  پیگیــری  بــرای 
اقدامــات مشــترکی  اینکــه چــه  و  و بین المللــی 
می تــوان بــرای پیگیــری آن با دولت عــراق انجام 
افــزود:  بــود،  کــرده  تنظیــم  راهــی  نقشــه  داد 
دیپلماســی  و  سیاســی  حــوزه  در  همچنیــن 
عمومــی نیــز پیــش بینی شــده بــود کــه چگونه 
افــکار  و  بین المللــی  مجامــع  در  پرونــده  ایــن 
عمومــی مطرح و پیگیری شــود و مــا در مجامع 
بین المللــی برای تعقیب کســانی کــه مرتکب این 
جنایت نابخشــودنی شده اند چه راهکارهایی در 

پیش رو داریم.
و  حقوقــی  پیگیــری  ویــژه  کمیتــه  رئیــس 
بین المللــی پرونــده ترور و شــهادت حاج قاســم 
ســلیمانی در وزارت امــور خارجــه با بیــان اینکه 
در طــول دو مــاه گذشــته بــا توجــه به جلســات 
مســتمری کــه داشــتیم ایــن نقشــه راه تکمیــل 
شــد و پیشــرفت های خوبی در این زمینه حاصل 
شــده اســت در پاســخ به این ســوال که پیگیری 
ایــن پرونــده در بعــد حقوقــی و کیفــری در چــه 
مرحلــه ای قرار دارد و آیا پیش بینی می شــود که 
در آینــده ای نزدیــک دادگاهــی در داخــل کشــور 
در ارتبــاط با این پرونده تشــکیل شــود؟ تصریح 
کــرد: پیگیــری پرونــده در بعــد حقوقــی و کیفری 
مســتلزم طی کردن تشــریفات خاص خود بود و 
برخــی از موارد در این زمینه را باید دوســتانمان 
در قــوه قضائیــه توضیــح دهند و جزئیــات آن را 

کنند. بیان 
 البتــه مــن در همیــن جــا الزم می دانــم کــه 
از ریاســت محتــرم قــوه قضائیــه بخاطــر همــت 
جدی شــان برای پیگــری این پرونــده و همچنین 
قضــات شــریف دادگســتری و دادســرای تهــران 
ایــن موضــوع  بخاطــر تالش هایشــان در مــورد 

تشکر و قدردانی کنم.

تنظیم دادخواست حقوقی، حوزه در 
سلیمانی شهید ترور پرونده مورد در شده

تقریباروبهاتماماست
حقوقــی  حــوزه  در  داد:  ادامــه  کدخدایــی 
دادخواســت تنظیم شــده در مورد ایــن پرونده 
تقریبــا رو به اتمام اســت و در این بعــد با توجه 
بــه صالحیتی کــه بــرای دادگاه هــای داخلی مان 
در ایــن ارتبــاط داریــم می توانیم ایــن موضوع را 
پیگیــری کنیــم. در جنایــت فــرودگاه بغــداد پنــج 
نفر از اتباع جمهوری اســالمی ایران به شــهادت 
رســیدند و ما به استناد قانون مجازات اسالمی 
صالحیت داریم که نســبت به جنایت رخ داده در 

داخل کشــور طرح دعوا کنیم.

کیفرخواست، تهیه اتمام صورت در 
آینده سال در کنیم پیشبینی میتوانیم

دادگاهمربوطبهاینپروندهبرگزارشود
کدخدایی در تشــریح بعــد کیفری این پرونده 
نیــز گفــت: ایــن پرونــده از بعــد کیفری مســتلزم 
تحقیقات زیادی بود و اســناد و مدارک مورد نیاز 
باید تهیه می شــد. در همین چارچوب دوســتان 
جمــع آوری  بــرای  مختلــف  دســتگاه های  در  مــا 
ایــن اســناد و مــدارک زحمــت زیــادی کشــیدند. 
بــا مــراودات و همکاری هایــی کــه بیــن مقامات 
ایران و عراق صورت گرفت، مســتندات و مدارک 
خوبــی تهیه شــد و این اســناد در اختیــار قضات 
دادگســتری قرار گرفــت و اینها همه منجر به این 
شــد که در مــورد این پرونــده یک کیفرخواســت 
اولیــه تهیــه شــود و مــا منتظــر هســتیم کــه بــا 
توجه به مدارک و مســتندات موجود بحث تهیه 
کیفرخواســت به اتمام برســد و دادسرای تهران 
بتوانــد کیفرخواســت نهایی را صــادر و به مراجع 

کند. تقدیم  قضایی 
کدخدایــی ادامــه داد: اگر کیفرخواســت قبل 
از پایــان ســال جاری بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
شــود، می توانیــم پیش بینــی کنیــم که در ســال 

آینده دادگاه مربوطه شــکل بگیرد.

مورد در خوبی بسیار مستندات 
اختیاردادسرا در ترور این ومباشران مجرمان

قرارگرفتهاست
کدخدایــی گفت: مســتندات بســیار خوبی در 
مورد مجرمان و مباشــران ایــن جنایت در اختیار 
دادســرا قــرار گرفتــه اســت و آنهــا می تواننــد به 
راحتــی مراحــل حقوقــی و کیفــری قضیــه را بــه 
پایان برســانند و ما ان شــاءاهلل یک رای شایسته 
از ســوی محاکــم قضایــی ایــران در ایــن ارتبــاط 

باشیم. داشته 

در خوبی کمکهای عراقی مقامات 
جمعآوریمدارکومستنداتبهماارائهکردند

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال که ایــران بارها 
تاکید کرده که باید آمران، عامالن و مستشــاران 
ایــن پرونــده مجــازات شــوند و از دیگــر ســو ما 
صــورت  بــه  آمریکایــی  مقامــات  کــه  می دانیــم 
مســتقیم دســتور ایــن تــرور را داده انــد ولــی آیا 
دارد  وجــود  مدارکــی  اشــاره،  مــورد  اســناد  در 
کــه افــراد و شــهروندانی از ســایر کشــورها نیــز 
در برنامــه ریــزی و انجــام ایــن اقدام تروریســتی 
دخالــت داشــته اند؟ اظهــار کــرد: همانطــور کــه 
می دانیــد محــل وقــوع ایــن جــرم کشــور عــراق 
بــوده اســت و بــه همین خاطــر زمان بــرد که ما 
مدارک و اســناد الزم در مورد این پرونده را تهیه 
کنیــم. البته همانطور که اشــاره کــردم، مقامات 
عراقــی کمک های خوبــی در جمع آوری مدارک و 

مســتندات به ما ارائه کردند.

از تعدادی و عراق کشور از افرادی 
از برخی همچنین و همسایه کشورهای
به ترور این اجرای در اروپایی کشورهای

کردهاند کمک آمریکاییها
کدخدایــی در ایــن ارتبــاط افــزود: بر اســاس 
آنچــه که در رســانه ها دیده و شــنیده ایم رئیس 
پیشــین  خارجــه  وزیــر  و  آمریــکا  قبلــی  جمهــور 
ایــن کشــور)ترامپ و پمپئــو( و تعــدادی دیگر از 
مقامــات عالــی رتبــه آمریکایــی مســئولیت ایــن 
تبعــا  و  گرفتنــد  عهــده  بــر  را  تروریســتی  اقــدام 
آنهــا بــه عنــوان فرماندهان اجــرای ایــن جنایت 
مباشــران و همکارانــی نیز در منطقه داشــته اند 
و طبق اســناد و مدارک این همکاران و مباشران 
کشــورهای  از  دیگــر  تعــدادی  و  عــراق  خــود  از 
همســایه و برخی از کشورهای اروپایی بوده اند؛ 
چرا که عملیات انجام شــده بســیار پیچیده بوده 

است.

علیههرکشوریودولتیکهدراینترور
نقشداشتهاست،اقامهدعویخواهیمکرد

وی در پاســخ به این ســوال که آیــا جمهوری 
کــه  دارد  اختیــار  در  مدارکــی  ایــران  اســالمی 

ایــن  انجــام  در  اروپایــی  کشــورهای  از  اتباعــی 
جنایــت همــکاری داشــتند، گفت: ما نشــانه ها و 
عالئمــی در ایــن زمینه داریم و مشــغول تحقیق 
هســتیم و اگر مســتندات کافی باشد، نسبت به 
هیچ کشــوری و دولتی که در ایــن قضیه دخالت 
داشــته کوتاهــی نمی کنیــم و علیــه آنهــا اقامــه 

می کنیم. دعوی 

در که دارد زیادی متهمان پرونده این 
حوزهاجرایاینتروردخیلبودهاند

و  حقوقــی  پیگیــری  ویــژه  کمیتــه  رئیــس 
بین المللــی پرونــده تــرور و شــهادت حاج قاســم 
ســلیمانی در وزارت امور خارجه بــا تاکید بر اینکه 
این پرونده، پرونده مهمی است و متهمان زیادی 
دارد کــه در حوزه اجرای این ترور دخیل بوده اند، 
تصریــح کرد: اســامی آنها به دادســرا ارائه شــده 
اســت، در واقــع تعداد کســانی کــه در اجرای این 
جنایت مباشــر بودنــد و یا مســاعدت کردند زیاد 
هســتند و اســامی تعداد زیادی از آنهــا در اختیار 

مقامات قضایی ایران قرار گرفته اســت.
وی بــا بیــان اینکه ایــن افراد اتباع حدود ســه 
الــی چهــار کشــور هســتند، اظهــار کرد: فــرودگاه 
عــراق توســط برخی از شــرکت های خارجــی اداره 
می شود و افرادی که از این ترور اطالع داشته اند، 
در اجــرای آن کمــک کرده انــد و یا مقدمــات آن را 
فراهــم کرده اند، اتباع برخی از کشــورها هســتند 
و همانطور که اشــاره کردم در متن کیفرخواست 
بــا توجه بــه میزان اتهامــی که متوجــه آنها بوده 

است تقاضای مجازات خواهد شد.
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  کدخدایــی 
از  تعــدادی  اشــاره کردیــد  کــه شــما  همانطــور 
عوامــل و مباشــران این ترور از اتباع کشــورهای 
همســایه هســتند و آیا ایران می تواند دادگاهی 
علیــه آنهــا تشــکیل دهد؟ آیا دسترســی بــه آنها 
وجــود دارد؟جــدا از ایــن موضــوع کــه مقامات 
آمریکایی که مســئولیت مســتقیم در این پرونده 
هســتند،  نیــز  سیاســی  مصونیــت  دارای  دارنــد 
خاطرنشــان کرد: مــا در حــوزه بین الملل در این 
ارتبــاط چنــد بحــث داریــم. یکــی حضــور متهــم 
در کشــور محــل رســیدگی جــرم اســت و یکی از 
مســائل ما این اســت که ما چقــدر می توانیم به 
متهمــان این پرونده دسترســی داشــته باشــیم 
و موضــوع دیگر بحــث مصونیت سیاســی برخی 
از افــراد دخیــل در ایــن قضیــه اســت. از نظر ما 
مصونیت آنها تا زمانی اســت که این افراد اقدام 
بــه انجــام اینگونه اقدامــات تروریســتی نکنند و 
افــراد نمی توانند اقدام به انجــام جنایت کنند و 

خود را در پس مصونیت سیاســی پنهان کنند.
وی ادامــه داد: فکــر می کنــم موازین حقوق 
بشــری نیز اجازه نمی دهد که مقامات یک کشور 
در پــس مصونیــت بتوانند اقدامــات اینگونه ای 
مرتکــب شــوند.کدخدایی افــزود: در مــود اجرای 
حکــم نیز ان شــاءاهلل زمانــی که حکم صادر شــد، 
پیــش بینی هــای الزم بــرای اجــرای صحیــح احکام 

انجام می شود.
وی در پاســخ بــه این ســوال که اخیــرا برخی 
از فعــاالن سیاســی عــراق ایــن ادعــا را مطــرح 
کرده انــد کــه مصطفــی الکاظمــی نخســت وزیــر 
پیشــین عراق که در زمان ترور ســردار ســلیمانی 
عــراق  اطالعــات  ســازمان  مســئول  بغــداد  در 
تروریســتی نقــش  اقــدام  ایــن  انجــام  بــوده در 
داشــته اســت و آیا شــما در کمیته مورد اشــاره 
به اســنادی در این زمینه دســت پیــدا کرده اید؟ 
گفت: اجازه بدهیــد که من در این مورد صحبت 
نکنــم و این موضوع را به مقامات وزارت خارجه 
واگــذار کنــم. آنها هــر زمانی کــه مصلحت دیدند 
در ایــن ارتبــاط صحبــت می کننــد. مــن در حــال 

حاضــر صحبتی در این مورد نمی کنم.

برایبرخیازافراددرعراقدرمورداین
پروندهقراربازداشتصادرشدهاست

کدخدایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ایــن  بخاطــر  افــرادی  عــراق  کشــور  در  تاکنــون 

را  افــرادی  گفــت:  شــده اند،  دســتگیر  پرونــده 
داشــته ایم کــه بــا توجــه بــه برخــی از اســناد و 
مــدارک، اتهاماتی متوجه آنها شــده و در همین 
ارتباط برای آنها قرار بازداشت صادر شده است.
وی بــا بیــان اینکــه همانطور که اشــاره کردم 
تعداد متهمان این پرونده زیاد هســتند، تصریح 
کرد: قوه قضائیه عراق با توجه به همکاری هایی 
که بــا ما داشــته اقدامــات خوبی در ایــن زمینه 
انجام داده اســت ولی این اقدامات نیازمند این 
اســت کــه تکمیل شــود و باید همــکاری بین دو 
کشــور در ایــن زمینه افزایش پیدا کنــد تا هر چه 

زودتر روند این پرونده تکمیل شــود.
و  حقوقــی  پیگیــری  ویــژه  کمیتــه  رئیــس 
بین المللــی پرونــده ترور و شــهادت حاج قاســم 
ســلیمانی در وزارت امور خارجه در پاسخ به این 
ســوال که مدتــی بعد از ترور شــهید ســلیمانی، 
گزارشــگر ویــژه گزارشــی در مــورد ایــن تــرور بــه 
شــورای حقــوق بشــر ارائــه کــرد و در آن گزارش 
دالیــل آمریکایی هــا در ارتبــاط با ضــرورت انجام 
ایــن اقــدام تروریســتی را رد کــرد. بــا توجــه بــه 
ایــن موضــوع، گــزارش مورد اشــاره چــه کمکی 
می توانــد بــه ایران بــرای پیگیری ایــن پرونده در 
گــزارش  اظهارکــرد:  کنــد؟  بین المللــی  مجامــع 
گزارشــگر ویــژه در ایــن ارتبــاط کامــال بــه دور از 
جانبــداری بــود و هیچ کس نمی توانــد ادعا کند 
کــه در ایــن گــزارش از جمهــوری اســالمی ایران 
جانب داری شــده اســت. ســوابق این گزارشــگر 
روشــن اســت و اکنون ایشــان در جــای دیگر نیز 
در عرصــه حقــوق بشــری مشــغول بــه فعالیــت 
هســتند و بنابرایــن فکر می کنــم از این جهت بی 
طرفی ایشــان و گزارش وی برای تمامی کشورها 

امری ثابت شده است.
وی در همین راســتا ادامه داد: این گزارشــگر 
بــدون توجه خــاص به جمهوری اســالمی ایران، 
اقــدام بــه تهیــه ایــن گــزارش کــرد و تاکنــون در 
چندیــن مصاحبــه از این گزارش دفــاع کرده اند. 
بشــر  حقــوق  ارشــد  کارشــناس  عنــوان  بــه  او 
ســال ها ســابقه فعالیــت در این عرصــه را دارد. 
کــه  دالیلــی  صراحتــا  گــزارش  ایــن  در  ایشــان 
انجــام  و  تــرور  ضــرورت  مــورد  در  آمریکایی هــا 
کــرده  را مطــرح  اقــدام علیــه شــهید ســلیمانی 
بودنــد را رد کــرد. آمریکایی هــا ادعــا می کردنــد 
که شــهید ســلیمانی یــک تهدید فــوری علیه آنها 
بــوده و اقدام آنهــا یک نوع دفاع پیش دســتانه 
یــا پیشــگیرانه بوده اســت ولــی این گزارشــگر با 
کــرد  رد  را  ایــن ادعاهــا  اســتدالل های حقوقــی 
و در ایــن گــزارش تاکیــد می کنــد وضعیــت آقای 
ســلیمانی بــه گونه ای نبــود کــه آمریکایی ها نیاز 
بــه انجام چنین اقدامی داشــته باشــند و چنین 

برخوردی با شهید ســلیمانی صورت بگیرد.

گزارشگرویژه،بهصراحتدرگزارشخود
مرتکب ترور این انجام با آمریکا که کرده اعالم

نقضتعهداتبینالمللیخودشدهاست
کدخدایــی با بیان اینکه امروزه این گزارش به 
عنــوان یک ســند محکــم در مجامــع بین المللی 
مطرح اســت، افــزود: این گزارشــگر بــه صراحت 
در گــزارش خود اعالم کــرده که آمریــکا با انجام 
این ترور مرتکب نقــض تعهدات بین المللی خود 

شده است.
نظــر  بــه  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
می رســد که ایران بر اســاس کنوانسیون 1973 

قصــد دارد ایــن پرونده را در مجامــع بین المللی 
پیگیــری کنــد بــه چــه میزان ایــن ظرفیــت وجود 
دارد کــه ایــران بخواهــد از ظرفیــت دادگاه الهه 
در ایــن زمینــه اســتفاده کنــد، با توجه بــه اینکه 
بخاطــر عــدم عضویــت ایــران، آمریکا و عــراق به 
ایــن  از  بین المللــی  کیفــری  دیــوان  اساســنامه 
پرونــده  ایــن  پیگیــری  بــرای  نمی تــوان  ظرفیــت 

کرد؟  استفاده 
دادگاه  از  صحبــت  وقتــی  کــرد:  تصریــح 
بین المللــی می کنیــم اول بایــد بدانیــم که از چه 
کیفــری  دادگاه  یــک  می کنیــم.  صحبــت  چیــزی 
معروف به ICC داریم که هیچکدام از کشورهای 

ایران، عراق و آمریکا عضو آن نیســتند.
 گرچــه ممکن اســت با رعایــت ترتیباتی بتوان 
از جملــه پذیــرش  آنجــا شــکل داد؛  پرونــده در 
موردی از ســوی عراق که به نظــرم این موضوع 

دور از دسترس است.

بیشتر ICG  در پرونده این احتمالطرح 
ICCاست  از

کدخدایــی ادامــه داد: مرجــع دیگــر قضایــی 
ICG اســت که دارای صالحیت اجباری و اختیاری 
اســت. صالحیــت اختیاری این اســت که دولت ها 
بــر اســاس توافــق بــه آن مراجعــه کننــد ولی بر 
اســاس کنوانســیون 1973 دولت هــا صالحیــت 
اجبــاری این مرجع قضایی را نیــز قبول کرده اند؛ 
بنابراین احتمال طرح این پرونده در ICG بیشــتر 

ICC است. از 
ایــن مقــام مســئول در پگیــری ایــن پرونــده 
ادامــه داد: البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع توجه 
نیــز   1973 کنوانســیون  تشــریفات  کــه  داشــت 
مســتلزم طی زمــان طوالنی اســت و اول باید با 
دولــت ذی ربــط که در ایــن پرونده دولــت آمریکا 
اســت مکاتباتــی صورت بگیرد و این درخواســت 
صورت بگیــرد که مرتکبین ایــن جنایت را یا خود 
محاکمــه کند یا به ایران مســترد کند تا در ایران 

شوند. محاکمه 
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد 
را  مقامــات  ایــن  بخواهنــد  آمریکایی هــا  اینکــه 
محاکمــه کنند یا به ایران مســترد کنند امر بعید 
و دور از ذهنی اســت و اگــر چنین اتفاقی صورت 
نگیــرد ایــران چــه کاری می توانــد انجــام دهــد، 

گفت: این درخواســت در حال انجام است. 
مقدمــات زیــادی برای آن انجام شــده اســت 
و همانطــور کــه گفتم چــه آمریکایی ها این کار را 
بکنند یــا نکنند ما باید تشــریفات مربوط به این 
موضــوع را طی کنیم تا بتوانیــم به مرحله بعدی 
برویــم. مرحله بعدی، مرحله اعــالم نظر دبیرکل 
ســازمان ملل اســت، باید دبیرکل اعالم نظر کند 

تــا ما بتوانیم به ICG برویم.
تشــریفات  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  کدخدایــی 
مشخص شده طی شــود و انجام این تشریفات 
نیــز زمانبر اســت، افزود: ما کارهــای مقدماتی را 
برای طــی کردن این تشــریفات انجام داده ایم و 
اگــر آمریکایی هــا به درخواســت ما پاســخ منفی 
بدهنــد، می توانیم به ســراغ مرحلــه بعدی برای 

برویم. پیگری 
وی افــزود: در واقــع مــا در ایــن مراحــل و در 
دادگاه بایــد این اثبات را صورت دهیم که دولت 
آمریــکا همانطــور که گزارشــگر ویژه اعــالم کرده 
را   1973 کنوانســیون  بــه  نســبت  خــود  تعهــد 

نقض کرده است.

مشمول سلیمانی، سردار ترور پرونده 
1973میشود کنوانسیون

کدخدایــی بــا ارائــه توضیحاتی در مــورد این 
ایــن  واقــع  در  کــرد:  خاطرنشــان  کنوانســیون 
از  بین المللــی  حمایــت  مــورد  در  کنوانســیون 
ماموران سیاســی است و سردار سلیمانی نیز به 
عنــوان مقام عالی رتبه جمهوری اســالمی ایران 
بنا به دعوت مقامات رســمی عراق به این کشور 
ســفر کرده اســت و طبیعتا از این جهت مشمول 
ایــن کنوانســیون می شــود. حرمــت و مصونیت 
ســردار ســلیمانی در جریان این ســفر باید حفظ 

می شــد که آمریکایی ها آن را نقض کردند.
وی همچنین در بخشــی دیگــر از صحبت های 
خود در ایــن مصاحبه با تاکید بــر اینکه موضوع 
پرونــده ســردار ســلیمانی یک موضوع شــخصی 
نیســت و یک موضوع ملی و فراملی است، تاکید 
کــرد: شــخصیت ایشــان یــک شــخصیت فراملی 

بود که متعلق به تمام منطقه اســت.

تروریسم، با مبارزه در سلیمانی شهید 
یکنماداست

کدخدایــی بــا بیــان اینکــه شــهید ســلیمانی 
در بحــث مبــارزه بــا تروریســم یک نماد اســت، 
افزود: در دو قطعنامه 2170 و 2253 شــورای 
دولت هــا  از  متحــد،  ملــل  ســازمان  امنیــت 
خواســته می شــود که بــا گروه های تروریســتی 
از جمله داعش مبارزه شــود، راهبرد جمهوری 
اســالمی ایران نیز مبــارزه با این گــروه تکفیری 
بــوده اســت و ســردار ســلیمانی نیز بــه عنوان 
اســالمی  رتبــه نظامــی جمهــوری  مقــام عالــی 
ایران در راســتای پیشــبرد ایــن راهبرد تالش و 

فعالیــت می کردند.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه شــهید 
ســلیمانی عــالوه بــر اینکه بــه مســئولیت ملی و 
دینــی خــود در بحــث مبــارزه بــا تروریســم عمل 
کردند بــه مردم منطقــه نیز خدمــت بزرگی ارائه 
کردند، افزود: وقتی ایشــان پایان دولت داعش 
را اعــالم کردند در واقع این موضوع در راســتای 
اجــرای قطعنامه هــای شــورای امنیت ســازمان 
ملل متحد بود و اکنون این ســوال پیش می آید 
کــه چطــور یــک کشــوری کــه همــواره بــه دنبال 
اهــداف نامشــروع خــود در منطقه بوده اســت 
از آن طــرف دنیــا می آید و مرتکب چنیــن جنایتی 

می شود؟

داده رخ جنایت دهیم اجازه نباید 
فراموشیشود آمریکاییهادچار توسط

کدخدایــی تاکید کــرد: باید ایــن جنایت وقیح 
از طریــق رســانه ها در داخل و خــارج همواره در 
منظــر افــکار عمومی باشــد، نباید اجــازه دهیم 
دچــار  آمریکایی هــا  توســط  داده  رخ  جنایــت 
فراموشــی شــود؛ از دیگــر ســو آمریکایی ها و یا 
کشــور دیگــری کــه دچــار تخلــف بین المللــی در 
منطقــه می شــود، بایــد بدانــد کــه بــا مقاومت 
مــردم منطقه روبرو می شــود و بایــد عواقب کار 

خود را بپردازد.
وی همچنین با اشــاره به اهمیت پاسداشــت 
وظیفــه  ایــن  گفــت:  ســلیمانی،  شــهید  مکتــب 
ماســت که همواره این مکتب را زنده نگهداریم، 
اجــازه  و  کنیــم  تــالش  آن  تبییــن  راســتای  در 
ندهیــم جنایت صورت گرفتــه در فرودگاه بغداد 

فراموش شود.

دخالت اتباع حدود 4 کشور
ور حاج قاسم  در تر

ور و شهادت حاج قاسم سلیمانی در وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که مدتی  ونده تر رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پر
ور به شــورای حقوق بشــر ارائه کرد و در آن گزارش دالیل آمریکایی ها در ارتباط با  ور شــهید ســلیمانی، گزارشــگر ویژه گزارشــی در مورد این تر بعد از تر
ونده در  وریســتی را رد کرد. با توجه به این موضوع، گزارش مورد اشــاره چه کمکی می تواند به ایران برای پیگیری این پر ورت انجام این اقدام تر ضر
مجامع بین المللی کند؟ اظهارکرد: گزارش گزارشگر ویژه در این ارتباط کامال به دور از جانبداری بود و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در این گزارش 
وشن است و اکنون ایشان در جای دیگر نیز در عرصه حقوق بشری مشغول  از جمهوری اسالمی ایران جانب داری شده است. سوابق این گزارشگر ر

به فعالیت هستند و بنابراین فکر می کنم از این جهت بی طرفی ایشان و گزارش وی برای تمامی کشورها امری ثابت شده است.


