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تکنیکپردازی

کتابخوانی

عاتکهموسوی

روش های آموزش احترام به بزرگ تر توسط والدین
سپهرغرب، گروه متن زندگی :  به عقیده کیان ارثی، تعامل والدین با یکدیگر مهم ترین الگوی احترام برای بچه ها است: »الگوپذیری در ذات کودکان نهفته است؛ بنابراین، یکی از بزرگ ترین مسئولیت والدین این است که الگوی خوبی برای فرزندانشان باشند و رفتار درست و 

سازنده ای را در برابر دیدگان کودک به نمایش بگذارند زیرا کودکان به خصوص در 5 سال اول زندگی، هر چیزی را که در بزرگ ساالن به خصوص والدینشان می بینند، تقلید می کنند.«
کیان ارثی بابیان اینکه یکی دیگر از مؤلفه های احترام، درست شنیده شدن است، می گوید: »بچه هایی که احساس می کنند در خانواده حرف هایشان شنیده می شود، کسی با آن ها صحبت می کند و به آن ها در موضوعات مختلف حق انتخاب داده می شود، این بچه ها 

احساس مورداحترام واقع شدن رادارند؛ بنابراین، اگر والدین به بچه ها یاد دهند و با آن ها به این شیوه برخورد کنند، این اصول رفتاری باعث یادگیری احترام از سوی کودکان و نوجوانان می شود.«

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
و  دارید  دوست  را  رنگی  اگر 
به  می خواهید  که  را  احساسی 
دنبال  را  آن  می کند،  منتقل  فضا 
به  که  لذتی  متوجه  تا  کنید 
برای  اما  بشوید  می آورد  ارمغان 
نظر  در  را  تکنیک ها  این  کار،  این 

بگیرید تا از نتیجه مطمئن باشید.
رنــگ دیوارهــا، رنــگ پرده هــا و مبلمــان، رنــگ 
وســایل کوچــک همه در حــس خوبی که شــما از 
فضــای خانه خود می گیرید تاثیر دارند و در مقابل 
انتخاب اشــتباه آنهــا فضای خانه را ناخوشــایند و 
حتــی کوچک تــر خواهد کــرد. برای فضاهــای بزرگ  
دســتتان بــاز اســت و می توانیــد ســراغ رنگ هایی 
متنــوع برویــد، اما بــرای فضاهــای کوچک تــر باید 

دقیق تر عمل کنید.
رنگ های مالیم در کنار هم ترکیبی آرامش بخش 
و البتــه زیبــا ایجــاد می کنند. رنگ  صورتی روشــن، 
طیــف رنگــی کرم تــا قهــوه ای و طیــف مالیمــی از 
رنگ هــای نارنجــی در کنار یکدیگر به روشــنی فضا 
و زیبایــی بصری آن کمک می کند. رنگ هایی خنثی 
مثل ســفید، ِبژ، خاکستری، عاجی و خاکی، در کنار 
هــم هماهنگ بــه نظر می رســند و فضــا را بزرگ تر 

نشان می دهند.
اگــر آنها را با رنگ های مختلفی مثل ســبز یا زرد 

ترکیب کنید، روشــنایی بیشــتری به فضا می دهند. 
انتخــاب رنگ هــای طیــف صورتــی، بنفــش و آبی  
برخــی  می کننــد.  آرامبخــش  و  مالیــم  را  فضــا 
می کننــد  توصیــه  داخلــی  طراحــی  کارشناســان 
جســور باشید، روشــن باشــید، گاهی اســتفاده 
از رنگ هــای تندتر بیشــتر شــبیه چیزی اســت که 

را داشته اید. آرزویش  همیشه 
خســته  بــژ  و  کــرم  رنگ هــای  دیــدن  از  اگــر 
شــده اید، ایــن فکــر غلــط کــه جســور بــودن در 
طراحــی داخلی، قیمــت خانه  را کاهــش می دهد 
یــا تغییــر آن ســخت اســت، را کنار بگذارید؛ شــما 
بیشــتر وقت خود را در خانه می گذرانید، پس چرا 

اجازه نمی دهید که باعث شــادی شما شود؟

 به حال و هوای دلخواهتان فکر کنید
وقتی به دکوراســیون یک اتــاق فکر می کنید، 
بــا در نظــر گرفتن حــس و حالتــان شــروع کنید. 
بــرای  آرامش بخــش  فضایــی  می خواهیــد  آیــا 
اســتراحت داشــته باشــید؟ یا به دنبــال طراحی 
هســتید؟  مهمانــان  از  پذیرایــی  بــرای  فضایــی 
میــکاال شــارپ، طــراح داخلــی، می گویــد: »مــن 
همیشــه بــا این شــروع می کنم که ایــن فضا چه 
احساســی را قرار اســت منتقل کند و می خواهم 

به نظر برسد.« چگونه 
»اگــر می خواهیــد فضایــی آرام بخــش ایجــاد 

کنیــد، باید از رنگ های روشــن تر اســتفاده کنید، 
امــا این بــدان معنا نیســت که ســفید تنها گزینه 
اســت. ســایه های کمرنــگ گزینه خوبی هســتند 
کــه در بــا رنگ هــای پررنــگ مبلمــان یــا پرده هــا 
ترکیــب می شــوند. بــرای ایجــاد حــس آرامــش، 
مبلمــان  بــا  متعادل شــده  و  تیره تــر  ســایه های 

روشــن را نیز در نظر بگیرید.

 به چرخه رنگ ها نگاه کنید
رنــگ می توانــد بــر احســاس مــا تأثیر بگــذارد و 
جالــب اینکه هیچ رنگی دقیقا یک تأثیر ثابت بر روی 
همه افراد ندارد. فرآیند طراحی خود را با فکر کردن 
بــر روی یک چرخه رنگ شــروع کنید و کمی آزمایش 
کنید تــا ببینید چه ایده هایی به ذهنتان می رســد. 
بــرای ایــن کار ابتــدا بایــد یــک رنــگ پایــه را انتخاب 
کنیــد که رنگ اصلی دکور شــما خواهــد بود و بعد 

رنگ هایی را که با آن جفت می شوند بررسی کنید.
شارپ، یکی از کارشناسان مشهور برنامه تغییر 
دکور تلویزیون انگلستان، می گوید: »اگر در مورد 
رنگ هایــی که دوســت داریــد مطمئن نیســتید، با 
نــگاه کــردن بــه چرخــه رنــگ و مطالعــه اینکه هر 
رنگی چه احســاس متفاوتی را برمی انگیزد، شروع 
کنیــد. بــرای مثــال، رنــگ ســبز آرام بخــش، تــازه و 
طبیعی است، در حالی که رنگ قرمز قدرت، عشق 
و اشــتیاق بــه همــراه مــی آورد. البتــه ایــن کار بــه 

جسارت بیشتری نیاز دارد.

 تکنیک بلوکه کردن رنگ ها را امتحان کنید
ایده آســان تر این اســت که رنگ هایــی را در نظر 
بگیرید که در کنار رنگ اصلی، انتخاب های پایه شــما 
را تکمیل کنند. مثال اســتفاده از دو یا ســه رنگ دیگر 
که در همان طیف و چرخه رنگی هســتند. رنگ های 
مختلــف را می توانید با کمک تکنیک بلوکه کردن به 

کار ببریــد. ایــن تکنیــک 
کــه در فشــن و دیزایــن 
بســیار به کار مــی رود از 
جفــت کردن 
چنــد  یــا  دو 
رنگ مختلف 

ایجــاد 
می شود.

برای این کار می توانید در قســمت های بزرگ تری 
ماننــد اتصــال دیوارهــا و ســقف ها یــا در انتخــاب 
کابینت هــای دو رنگ آشــپزخانه دســت به خالقیت 
بزنیــد. گورنر، طراح و برنده جوایز متعدد، می گوید: 
»بلوکــه کردن رنگ ها یک راه عالی برای تزریق رنگ و 
شخصیت به فضا است و باید با ذهنیتی خالقانه و 

جسورانه به آن نزدیک شد.«
نکتــه مهم در مــورد بلوکه کردن رنگ این اســت 

کــه هیچ قانون واقعی ای وجود نــدارد. با این حال، 
من توصیه می کنم دو یا ســه رنــگ را در نظر بگیرید 
و آنهــا را روی کاغذ پیاده کنید تا مطمئن شــوید که 
نظر شــما را جلب خواهند کرد. شــارپ، مدیر هنری 
استودیوی طراحی، می گوید: »رنگ ها بسیار پرانرژی 
هســتند و واقعا این قدرت را دارند که خلق و خوی 
شــما را بهبود بخشند و برای شما شــادی، آرامش، 

یا هر چیزی که می خواهید به آرامــش 
ارمغان بیاورند.«

اســتفاده از رنگ چه در کاشی، سقف یا در فرش 
و مبلمــان، دســت شــما را بــرای منعکــس کــردن 
شــخصیتتان در سرتاســر خانه باز گذاشــته اســت. 
می توانید قوانین رنگ و طراحی داخلی را دنبال کنید 
اما حقیقت این است که اگر رنگی را دوست دارید و 
احساسی را که می خواهید برای فضا ایجاد می کند، 
آن را دنبــال کنیــد تــا متوجــه لذتــی که بــه ارمغان 

می آورد بشوید.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
تغذیه،  متخصص  یک  گفته  به 
مالک بدغذایی در کودکان انتظار 
و برآورد والدین نیست بلکه این 
نشان  که  است  رشد  نمودار 
می دهد یک کودک کم غذا است 

یا به اندازه کافی غذا می خورد.
تغذیه کودکان یکی از دغدغه های بزرگ والدین 
است؛ آن ها اغلب انتظار دارند که کودکشان همه 
غذاهــا را بــا میل بخورد اما حقیقت این اســت که 
غــذا خــوردن کــودکان غیرقابل پیش بینی اســت. 
کودکان، یک روز ممکن اســت کم غذا بخورند، روز 
دیگر خوب و کامل غذا بخورند و یک روز هم شاید 
لب به غذا نزنند! عادات غذایی غیرقابل پیش بینی 
کــودکان تــا حدی طبیعی اســت امــا گاهی همان 
یــک روز بدغــذا خــوردن یا غــذا نخــوردن کودک، 

والدین را نگران می کند و آنها اغلب می پرســند که 
آیا بدغذایی کودک تأثیری در رشــد او دارد یا خیر؟ 
دکتــر عاتکــه موســوی، متخصص تغذیــه به این 

سؤال پاسخ می دهد.

رشد  نمودار  با  متناسب  باید  کودکان   
پیش بروند

در  رشــد  می گوید:»تفــاوت  موســوی  دکتــر 
ســنین دبســتان با دوران بلــوغ متفاوت اســت و 
هورمون هــای بدن در ســنین مختلف دچار تغییر 
و تحول می شود؛ این تغییر و تحول به این شکل 
اســت که ما از بچه 3 تا 10 سال، نباید انتظار رشد 
قد و وزن زیادی داشــته باشــیم؛ البته کودکان در 
این ســن باید متناســب با نمودار رشدشان پیش 
برونــد.« ایــن متخصــص تغذیــه ادامــه می دهد: 
»متأسفانه ما در حال حاضر با مشکل اضافه وزن 

در کــودکان مواجه هســتیم لذا والدیــن یا پایش 
ســالمت در مهد، مدرســه یــا مرکز بهداشــت باید 
نمــودار رشــد کــودک را ارزیابــی کننــد تــا متوجــه 
شــوند که کــودک واقعًا دچــار کم خوری 
والدیــن  بــرآورد  و  انتظــار  یــا  اســت 

این گونه است.«

را  نخوردن  غذا   
سنجش رشد قرار ندهید

ایــن  بــا  والدیــن  گاهــی 
استدالل که کودکشان الغر 
شــده و چیــزی نمی خــورد 
همه تــالش خــود را به کار 
می گیرند تا به زور به او غذا 
دهند؛ موســوی دراین باره 

متذکر می شــود: »باید توجه داشــت که کودکان 
در ســنین 3 تا 10 سال نمودار رشد زیادی ندارند؛ 
بــه همین دلیــل میزان انــرژی که کــودکان در این 
ســن نیــاز دارند، شــاید خیلــی باال نباشــد و گاهی 
توقــع والدین زیــاد اســت؛ به عنوان مثــال، گاهی 
مــادر توقــع دارد که کودکش همه چیز را بااشــتها 

بخورد.«
موسوی با تأکید بر اینکه والدین باید در رابطه 
با واحدهای مواد غذایی کودکان در سنین پایین 
آمــوزش ببیننــد، می گویــد: »والدین بایــد بدانند 
کــه کودکشــان به چه مقــدار انرژی نیــاز دارد، این 
مقــدار انرژی را از چه مــواد غذایی باید تأمین کند 
و در صــورت حذف یک ماده غذایی چه چیزی باید 

جایگزین شود.«
ایــن متخصــص تغذیه، خــوردن هلــه هوله در 

خانــه را یکــی از عوامل کاهش اشــتها در کودکان 
می دانــد و می گوید: »کودکان معموًال به خوردن 
فســت فــود )ســیب زمینی سرخ شــده(، تنقالت و 
شــیرینی جات تمایل دارند و این نوع خوراکی ها و 
میان وعده ها جلوی اشــتهای کودکان را می گیرد 
لذا این نوع خوراکی ها باید در خانه محدود شود 
و از طرفی، ســبک زندگی سالم و تغذیه سالم باید 

به کودکان آموزش داده شود.«
موســوی می گوید سبک زندگی ســالم والدین 
تأثیرگــذار اســت: »کــودکان  در تغذیــه کــودکان 
معموًال در ذائقه از والدینشــان تقلید می کنند لذا 
درصورتی کــه والدین عــادت به خــوردن غذاهای 
ســالم داشــته باشــند و نســبت بــه انــواع غذاها 
رغبت نشــان دهند احتمال اینکه کودکشان دچار 

بدغذایی شود، کم خواهد بود.«

 والدین چه زمانی باید نگران غذا نخوردن 
کودکشان باشند؟

موسوی در پاسخ به این سؤال می گوید: »برای 
ارزیابی رشــد کــودکان دو نمــودار وزن و به ویژه قد 
مهم است. معموًال در کودکان زیر سنین دبستان، 
نمودار رشــد قد، سالی 3-4 سانت است و جهش 

رشد قد، از سنین 11 سالگی باال می رود.«
او با اشاره اهمیت شــاخص قد در نمودار رشد 
افــزود: »کمبودهــای تغذیــه ای که منجــر به عدم 
رشــد قد در سنین پایین شــود، آسیب رسان است 
ولی نمــودار وزن از اهمیت کمتری برخوردار اســت 
لذا زمانی که کودک در سنین زیر 2 سال ازنظر رشد 
دور ســر و رشد قد و در سن زیر 7 سال ازنظر رشد 
قد مناســب باشــد -حتی اگــر کمبود وزن داشــته 

باشد- جای نگرانی برای کم غذایی وجود ندارد.«
ایــن متخصص تغذیه در ادامــه تأکید می کند: 
»اگرچــه غــذا نخوردن کــودک در صورت رشــِد قِد 
مناســب، نگران کننده نیســت اما والدیــن باید در 
انتخــاب غذای ســالم دقــت نمایند چراکــه کودک 
قطعــًا بــه واحدهــای غذایــی ازجمله ســبزیجات، 
میوه هــا، گوشــت ها و مــواد پروتئینی نیــاز دارد و 
چنانچــه کودک از خوردن واحدهای غذایی خاص 
امتنــاع کرد، والدیــن باید جایگزین مناســبی را در 

نظر داشته باشند.«

 به زور غذا دادن به کودک اثر روانی منفی 
دارد

یکی از اشــتباهاتی که والدین اغلــب هنگام غذا 
دادن بــه کــودک مرتکــب می شــوند ایــن اســت که 
زمانــی کــه کــودک از خــوردن غــذا امتنــاع می کند، 
والدین از روی نگرانی ســعی می کنند بــه زور و اجبار 
به او غذا دهند اما به گفته دکتر موسوی، این روش 
اثرات روانی منفی بر روی کودک می گذارد: »به اجبار 
غذا دادن منجر به از دســت دادن عالقه کودکان در 
هنگام غذا خوردن می شــود و ممکن اســت وقتی 
آن ها بزرگ می شــوند بیش ازحد یــا کم غذا بخورند. 
همچنین تغذیه اجباری ممکن است منجر به از بین 

رفتن اشتهای طبیعی کودک شود.«
ایــن متخصــص تغذیــه ادامــه می دهــد: »اگر 
بچــه ای تمایــل بــه خــوردن غذا نداشــته باشــد، 
اصــرار برای خوردن غذا جوابگو نیســت مگر اینکه 
بــا زبــان کودکانــه بــرای او توضیح داده شــود که 
"اگــر غذا بخــوری قدت بلنــد می شــود، می توانی 
ورزشــکار شــوی، می توانــی مثل فالن شــخصیت 

موردعالقه ات شــوی و..." این عبارت ها می تواند 
در تمایل کودک به غذا خوردن اثرگذار باشد.«

اشتهاآور  مکمل های  از  خودسرانه   
استفاده نکنید

موســوی در خصوص اســتفاده از مکمل های 
اشتهاآور می گوید: »گاهی اســتفاده از مکمل ها 
ضــروری اســت؛ به عنوان مثــال، زمانــی که کودک 
بــرای مدت طوالنی دچار اختالل رشــد قد یا وزن 
می شــود، والدیــن بایــد از مکمل های اشــتهاآور 
اســتفاده کننــد.« او ادامــه می دهــد: »چنانچــه 
رشــد کودک دچار مشــکل نشده باشــد، به جای 
از  اســت  بهتــر  غذایــی  مکمل هــای  از  اســتفاده 
راهکارهایــی همچــون صحبــت کــردن بــا کودک، 
تزیین غــذا، تغییر الگوهای غذایی به ســمتی که 
کودک تمایل به خوردن آن غذاها داشــته باشد، 
مشــارکت کودک در تهیه غذا و تشــویق استفاده 

شود.«
ایــن متخصص تغذیــه تأکید می کنــد: »اگرچه 
در  اشــتهاآور  بــه مکمل هــای غذایــی  دسترســی 
داروخانه هــا آزاد اســت امــا اینکــه هــر بچــه ای به 
کدام مکمل غذایی نیاز دارد قطعًا نیازمند ارزیابی 
متخصص اســت.« موســوی می گویــد:» در ابتدا 
متخصص باید تشــخیص دهد که آیا کودک دچار 
کمبود وزن است یا خیر، چون گاهی کمبود وزن و 
اختالل خوردن در کودکان به دلیل اختالل خواب، 
یبوست، مشکالت انگلی و رفتارهای غلط خانواده 
اتفاق می افتد لذا الزم اســت این مســائل توســط 
متخصص تغذیه مورد ارزیابی قرار گیرد و ســپس 

مکمل غذایی در صورت نیاز تجویز شود.«

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
این پدیده عجیب و تازه ای نیست 
با  رقابت  در  خواندن  کتاب  که 
برنامه های  و  رایانه ای  بازی های 
تلفن  سرگرم کننده  و  متنوع 
اما  باشد.  ماجرا  بازنده  همراه، 
شده  ثابت  هم  خالفش  گاهی 
است؛ هنوز والدین زیادی هستند که فرزندان شان 
کتاب را به هر انتخاب دیگری ترجیح می دهند. اما 

چطور می توانیم به چنین موفقیتی برسیم؟
قــرار نیســت کتابخــوان شــویم تــا فقــط قصــه 
بخوانیم و از سرنوشــت شــخصیت های داســتان، 
درس عبرت بگیریم. کتاب خوانی یک مهارت اســت 
کــه تقریبــا نیــازش در زندگــی همــه افــراد جامعه 
احســاس می شــود؛ مهارتی که می تواند به شــما 
کمــک کند کــه در هــر راهــی کــه قــدم برمی دارید، 
درباره اش اطالعات کسب کند. چه بسا افراد زیادی 
هستند که قرار است حرفه و فعالیتی تازه را شروع 
کنند اما توانایی پیدا کردن و خواندن کتابی )خواه 
کاغــذی و خــواه الکترونیکــی( دربــاره آن حرفــه را 
ندارند. آن ها نمی توانند ذهن شــان را دسته بندی 
کننــد و و داده هــای بدست آمده شــان را مدیریــت 
کنند. آن ها بلد نیســتند که برای بدست آوردن یک 
اطالعات مفید درباره آنچه که نیاز دارند، چطور باید 
فهرســت کتاب را جستجو کنند. حتی آن ها توانایی 
این را ندارند کــه از عنوان، مقدمه و چکیده کتاب، 
تشــخیص بدهند که آیــا این اطالعات به کارشــان 
می آیــد یا نــه! این همان چیزی اســت که کتابخوان 
بــودن را بــا اهمیــت کــرده اســت؛ اینکــه بتوانیــم 
روزهای کودکی  و نوجوانی مان را با شخصیت های 
متفاوتــی بگذرانیــم و دنیای مان را بــزرگ کنیم و در 
روزهای جوانی و بزرگســالی، هرآنچه کــه به آن نیاز 

داریم را در البه الی نوشته ها پیدا کنیم.

 شما الگوی رفتاری کودک تان هستید
این تجربه ثابت شــده ای است؛ اینکه بچه ها آن 
چیزی را تکرار می کنند که به دفعات دیده و شنیده 
باشند. پس اگر والدین زرنگی باشید، سعی می کنید 
همه آن تربیت دلخواهتان را بیشتر از دیگر منابعی 
که کودک به آن دسترســی دارد، مانند دوستانش، 
فامیــل و تلویزیــون بــه او نشــان بدهید. درســت 
چیزی شــبیه به اســتفاده از تبلت و یــا تلفن همراه 
که تقریبا کمتر بچه ای است که نسبت به استفاده 
از آن تمایل نشان ندهد؛ چرا؟ چون همیشه دیده 
اســت که پدر و مادرش همیشه سرشان با آن گرم 
اســت و نســبت بــه آن واکنــش نشــان می دهنــد. 
برخــی مواقع با دیــدن آن می خندنــد و گاهی هم 
هرآنچه که به نظرشان جالب آمده است را به طرف 
دیگــر نشــان می دهنــد و برایش تعریــف می کنند. 
آن وقــت چــه اتفاقــی می افتد؟ کودک هم نســبت 
به آن وســیله هیجان انگیــز که هم صــدا دارد، هم 
تصویر؛ هم باعث خنده می شــود و هم ســرمان را 
گرم می کند، احســاس نیاز می کنــد و خدا نکند که 
او بفهمــد که با چه ابزاری مواجه اســت! دیگر جدا 
کردن کودک و تلفن همراه، ســخت ترین کار ممکن 

خواهد بود.

 تاثیرگذار باشید
حــاال بایــد بتوانیــم کتــاب را ماننــد تلفن همراه 
بــرای بچه ها هیجان انگیز نشــان بدهیــم؛ البته که 
هیجان انگیز هم هســت! کدام تلفن همراه و تبلتی 
می تواند ما را به دنیایی متفاوت و شــخصیت های 
غ از اینکــه بازی هــای موبایلی،  جدیــدی ببــرد؟ فــار

تنها یک داســتان تکــراری را بــا تصاویر رنگی 
بــه کــودک نشــان می دهنــد، امــا هر 

کتاب می تواند یک داســتان جدید 
برایمــان داشــته باشــد. امــا این 

اگــر  کــه  اســت  همان چیــزی 
خودمــان بــه آن بــاور داشــته 
باشیم، می توانیم این احساس 
منتقــل  هــم  فرزندمــان  بــه  را 

کنیــم. ایــن را مریــم افضلــی، 
می گویــد  روانشــناس 

اســت  معتقــد  و 
از  پیــش  کــه 

هرچیز، باید 
نیم  بتوا

صادقانه تریــن احســاس مان را به کــودک انتقال 
بدهیم؛ پــس اگــر خودمان واقعــا کتاب 
تنهــا  و  باشــیم  نداشــته  دوســت  را 
شــدن  کتابخــوان  بــرای  بخواهیــم 
بیاوریــم،  در  را  ادایــش  فرزندمــان، 
شک نکنید که به نتیجه دلخواهتان 
نخواهد رســید و فرزندی کتابخوان 
کــه  »البتــه  داشــت:  نخواهیــد 
هســتند افــراد زیــادی کــه پــدر 
کتابخــوان  مــادری  و 
نداشــته اند امــا آن ها 
شده اند؛  کتابخوان 
دیگــر  از  احتمــاال 
دسترسی هایشان 
ماننــد مدرســه و 
و  تلویزیــون 
ن  ســتا و د
این  بــه  و... 

موضوع عالقه مند شده اند اما اگر بخواهیم بر روی 
روشــی منطقی پیش برویم، والدین اولین کســانی 
هستند که کودک با آن ها مواجه می شود و اولین 
تاثیرپذیری هــا را از آن هــا دارند؛ پس بــه تاثیرگذاری 
تــان بــر شــخصیت و زندگی باور داشــته باشــید تا 

کودکتان هم شما را باور کند.«

 مزیتی به نام همدلی
تــا دلتــان بخواهد، فواید نوشــته شــده اســت 
دربــاره کتــاب خواندن کــودکان؛ از آموزش و رشــد 
اجتماعی و شــناختی کودک تا ارتقا رفاه و ســالمت 
محققــان  و  کارشناســان  واقــع  در  آن هــا.  روان 
معتقدنــد که کتاب خوانــدن می تواند بچه ها را به 
هرجایــی از این دنیا ببرد. آنقدر کــه می تواند آن ها 
را وارد دنیــای بزرگتــری کنــد و کــودک خــودش را 
جای شــخصیت های کتــاب بگذارد؛ آن وقت اســت 
که احســاس همدلی بــا آن شــخصیت ها، بهترین 
تجربه ای اســت که او از خواندن کتاب های کودک و 

نوجوان خواهد داشت.
امــا چطــور می توانیــم از مزیت هــای احســاس 
همدلی کــه در نتیجه کتاب خوانــدن برایش ایجاد 
می شــود بگوییــم؟ افضلــی می گویــد کــه قصــه 
او هنــوز  کــه  روزهایــی  بــرای کــودک در  خوانــدن 
توانایــی خوانــدن و نوشــتن نــدارد، کمــی او را بــه 
کتاب خوانــی نزدیــک می کند: زمانی که مــادر و پدر 
بــرای فرزندشــان قصــه می گوینــد، غــم و شــادی 
موجــود در قصه را با لحن مخصوص آن موقعیت 
بیــا می کنند و کودک هم خــودش را با آن ها همراه 
می کند؛ یعنی از شادی های شخصیت ها می خندد 
و بــرای غم هایشــان، غصــه می خــورد. حــاال اگر به 

دســت همین کودک که خودش در خواندن، توانا 
شــده اســت، کتاب بدهیم و بگوییم بخــوان، برای 
همدلی های دلنشــینی که تجربه کرده است، کتاب 

را امتحان خواهد کرد.

 درباره کتاب خوانده شده گفتگو کنید
»نمایشــگاه کتابی نیامد و نرفت که من و پسرم 
نرفتــه باشــیم.« ایــن را مــادری می گویــد کــه حاال 
پســرش برای خــودش مردی شــده و چندین چند 
کتاب نوشــته اســت؛ مــادری که معتقد اســت او از 
همــان کودکــی البــه الی کتاب بزرگ شــد:» پســرم 
همیشــه عاشــق ماه اردیبهشــت بود؛ می دانست 
کــه در این مــاه، نمایشــگاه کتاب برگزار می شــود. 
نمایشــگاهی کــه در آن بــازی می کنــد، کتاب هــای 
مــورد عالقه اش را می خرد، دوســتانش را می بیند 
و در مســابقات مختلفی که برگزار می شــد، شرکت 
می کند.« او می خواهد بگوید که کتاب و کتابخوانی 
باید برایش جذاب و شیرین باشد؛ نه صرفا یک کار 
حوصله ســر بــر و خســته کننده که الزم اســت همه 
انجامــش بدهنــد! این را قریــب به اتفــاق والدینی 
می گوینــد کــه حــاال فرزندانــی کتابخــوان دارنــد؛ 
فرزندانی که زمانی که به قســمت جذاب داســتان 
می رســند،می توانند آن را بــرای پــدر و مشــتاق و 
همراهشان بخوانند:» اینکه بخش هایی از کتاب را 
با هم بخوانید یا اینکه بعداز تمام شــدنش، درباره 
آن کتــاب، درباره شــخصیت ها و هرآنچــه که در آن 
گذشــته اســت حرف بزنیم، یکی از آن دالیلی است 
که شــوق کتاب خواندن به بچه هــا می دهد.« این 
را خانم افضلی می گوید که معتقد است نمی شود 
از بچه هــا توقع کتاب خواندن داشــت در حالی که 
خودمان حوصله نداشته باشیم برای دقایقی، دل 
بــه دل کودک بدهیم و احساســش درباره آنچه که 

در کتاب خوانده ایم را بشنویم.

بــدغذایی در کودکان نگران کننده است؟
یکی از اشتباهاتی که 

والدین اغلب هنگام غذا 
دادن به کودک مرتکب 

می شوند این است 
که زمانی که کودک 

از خوردن غذا امتناع 
می کند، والدین از روی 

نگرانی سعی می کنند 
به زور و اجبار به او غذا 
دهند اما به گفته دکتر 

موسوی، این روش 
اثرات روانی منفی بر روی 

کودک می گذارد: ...

راهکارهایی برای استفاده از رنگ در آپارتمان کوچک

همان باشید که می خواهید فرزندتان باشد!
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کمالگرایی

حسینابراهیمی

توجه به ظاهر و 
پرسیدن برخی از 
سؤاالت در دوران 

خواستگاری از دیگر 
مواردی است که 

می تواند نوع و میزان 
کمال گرایی را مشخص 

کند: »پرسیدن سؤال 
درباره اهداف و برنامه 
برای آینده، توقعات...

متــن  زنــدگی

وما هر چیزی می تواند  تر
باشد این را متخصصان 
وان مطرح می کنند  علم ر
وما می تواند  و معتقدند تر
اثرات ناشی از یک حادثه 
یا اتفاق باشد که فرد را 
از وضعیت عادی خارج 
وما معموال  می کند. تر
ناخوشایند است و پس از 
حوادثی مثل سیل و زلزله یا 
دیدن صحنه قتل و جنایت 
وز می کند. فردی که در  بر
معرض آن قرار می گیرد 
دچار اختالل استرس پس 
وما می شود که ممکن  از تر
است خیلی سریع واکنش 
نشان دهدیا خیلی کند و 
نشانه های آن پس از چند 
ماه خودش را نشان دهد.

هیچ وعده های غذایی را حذف نکنید
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  در زندگی پر از اضطراب ما حذف وعده های غذایی بسیار رایج است. یا ذهن ما درگیر نگرانی و ترس مفرط است یا اشتها و میل به خوردن نداریم اما توجه داشته باشید که حذف وعده های غذایی باعث هیپوگلیسمی )افت قند خون به زیر سطح 
طبیعی( می شود که این امر می تواند منجر به عالئم رایج اضطراب مانند تحریک پذیری، عصبی بودن، سرگیجه، سردرد و ضعف شود.طبق تحقیقات، هیپوگلیسمی مکرر باعث افزایش اضطراب می شود. رژیم غذایی همچنین می تواند عالئمی شبیه به اضطراب ایجاد کند، 
 به خصوص اگر یکی از مواد مغذی اصلی )کربوهیدرات، چربی یا پروتئین( از وعده های غذایی حذف شود. توصیه می شود به منظور رفع اضطراب، هیچ وعده غذایی را حذف نکنید و هرچند به مقدار کم اما پنج بار در روز غذا بخورید )1. صبحانه، 2. میان وعده سالم، 3. ناهار،

 4. میان وعده سالم، 5. شام(. همچنین انواع غذاهای کامل طبیعی و غنی از کربوهیدرات ها، اسیدهای چرب ضروری، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی مثل سبزیجات، غالت، حبوبات، آجیل، گوشت تازه و ماهی را در وعده های غذایی خود جای دهید.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
می گوید:  ازدواج  مشاور  یک 
این  روابط  در  اولیه  »قاعده 
را  همدیگر  زوجین  که  است 
بپذیرند  هستند،  که  همان گونه 
کمال گرا  افراد  متأسفانه  اما 
اغلب  و  نیستند  این گونه 
نمی توانند طرف مقابل را همان گونه که هست، 
فرد  و  نیست  کامل  مقابل  طرف  چون  بپذیرد 
بی نقص  و  کامل  همسری  دنبال  به  کمال گرا 

است.«
طــالق،  و  جدایــی  آمــار  افزایــش  بــا  امــروزه 
روانشناســان توصیه می کنند تا دختران و پسران 
در انتخــاب همســر عجله نکنند و قبــل از ازدواج 
بــه شــناخت درســت و کافــی دســت یابنــد. بــه 

توصیه مشاوران یکی از مسائل 
مهمــی کــه در امر ازدواج بایــد موردتوجه 
قرار بگیرد، تشــخص میــزان کمال گرایی در طرف 
مقابل است چراکه پژوهش ها نشان می دهد که 
مــدت دوام ازدواج بــا افراد کمال گــرا، 47 درصد 
کمتــر از افرادی اســت که نــگاه ایده آل بــه رابطه 
ندارنــد. از طرفی، آمــار طالق بین افــراد کمال گرا 
بــاال اســت و شــانس ازدواج آن هــا تقریبــًا نصف 
افــرادی اســت کــه نــگاه ایده آل گرایانــه ندارند و 

نیستند. سخت گیر 
دکتر ابوالقاســم مهری نژاد، مشــاور ازدواج و 
اســتاد دانشگاه در رابطه با دشواری های ازدواج 
بــا افــراد کمال گرا می گویــد: »زیاد انتقــاد کردن، 
زود ناامیــد شــدن، نظــم وسواســی و ریزبینــی 
بیش ازاندازه از رایج ترین مشــخصه های رابطه با 
افراد کمال گرا اســت. این رفتارها باعث می شود 
ازدواج با این افراد دشوار و بیش از ازدواج افراد 

عادی در معرض شکست باشد.«

بی نقص  و  کامل  همسری  کمال گرا  افراد    
می خواهند

کمال گــرا  فــرد  توضیــح  در  نــژاد  مهــری  دکتــر 
می گویــد: »انســان ذاتــًا دنبال رشــد و پیشــرفت 
اســت. تمایل انسان به کمال گرایی و رشد ممکن 
مذهبــی،  ازجملــه  مختلــف  درزمینه هــای  اســت 
اقتصادی، ظاهــری، فرزنداوری، تحصیل، ارتباطی، 
احساســی و... بروز پیدا کند اما شدت کمال گرایی 
در افــراد مختلف، متفاوت اســت و افراد کمال گرا 

استاندارهای بسیار باالیی دارند.«
بــه گفتــه مهــری نــژاد، کمال گرایی یــک ویژگی 
شــخصیتی اســت مانند هر ویژگی دیگــری که فرد 
ممکن اســت داشــته باشــد مثل خجالتــی بودن 
یــا برون گرایــی. او تأکیــد می کند: »افــراد کمال گرا 
عــالوه بــر این که تمایــل دارند خودشــان در همه 
زمینه ها کامل و بی نقص باشند، به دنبال همسر 
بی نقــص و کامــل می گردنــد و دوســت دارنــد تــا 
همســر و فرزندانشــان نیــز درزمینه هــای مختلف 

عالی و موفق باشند.«

 راضی کردن یک کمال گرا کار آسانی نیست
مهری نژاد می گوید زندگی با فرد کمال گرا بسیار 
دشــوار اســت: »کمال گرایــی معموًال با وســواس، 
ایرادگیری و ریزبینی ارتباط دارد. این مســئله باعث 
می شود تا فرد کمال گرا انتظارات غیرواقع بینانه ای 
از همســرش داشــته باشــد. ازاین رو، او به ســختی 
طرف مقابل را کامل و بی نقص می بیند و به همین 

جهت، به طرف مقابل فشار وارد می کند.«
این روانشناس ادامه می دهد: »فرد کمال گرای 
افراطــی، در امــور مختلــف ازجمله آشــپزی، ظاهر، 
بــه شــریک  نظافــت خانــه، روابــط اجتماعــی و... 
زندگــی اش ایــراد وارد کنــد و از او می خواهــد کــه 

بهترین باشد.«
مهری نژاد با اشاره به قواعد اولیه روابط زوجین 
می گویــد: »قاعــده اولیــه در روابــط این اســت که 
زوجین همدیگر را همان گونه که هســتند، بپذیرند 
امــا متأســفانه افراد کمال گــرا این گونه نیســتند و 
اغلــب نمی تواننــد طــرف مقابــل را همان گونه که 
هســت، بپذیرد چــون طرف مقابل کامل نیســت و 
فــرد کمال گــرا به دنبال همســری کامل و بی نقص 

است.«

می تواند  هم  کمال گرا  فرد  دو  ازدواج  آیا   
مشکل ساز باشد؟

ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه این ســؤال 
می گویــد: »همه افــراد ذاتًا تمایل به رشــد و ارتقا 
دارند و همان طور که اشاره کردم درصد کمال گرایی 
در افراد متفاوت است. طبیعتًا در زوجینی که هر دو 
موفق هستند، یک نسبت کمال گرایی وجود دارد و 
وجود کمال گرایی در هر دو فرد به شــرط هم کفوی 
در سایر امور نه تنها مشکل ساز نیست بلکه ممکن 

است باعث رشد زوجین در کنار یکدیگر شود.«

کمال گرایی  به  بردن  پی  برای  روش هایی   
طرف مقابل

یکی از مسائل مهم در انتخاب همسر، شناخت 
میــزان کمال گرایــی طــرف مقابل اســت امــا اینکه 

میــزان  خواســتگاری  دوران  در  می تــوان  چطــور 
کمال گرایی فرد را تشــخیص داد، موضوعی است 
کــه دکتر مهری نــژاد دربــاره آن توضیــح می دهد: 
بــا  کــه  افــراد پیشــینه و اهدافــی دارنــد  »همــه 
بررســی بر روی آن هــا می توان میــزان کمال گرایی 
را تشــخیص داد؛ به عنوان مثال، نمرات دانشگاه، 
دانشــگاه محــل تحصیــل و رزومــه کاری ازجملــه 
میــزان  نمایانگــر  می توانــد  کــه  اســت  مســائلی 

کمال گرایی افراد باشد.«
و  به ظاهــر  توجــه  می گویــد  روانشــناس  ایــن 
پرســیدن برخی از ســؤاالت در دوران خواستگاری 
از دیگــر مواردی اســت کــه می تواند نــوع و میزان 
کمال گرایــی را مشــخص کنــد: »پرســیدن ســؤال 
دربــاره اهــداف و برنامــه بــرای آینــده، توقعــات از 
همســر، نحــوه برگــزاری مراســم عروســی و نــوع 
کــه در  اســت  امــوری  ازجملــه  پوشــش و ظاهــر 
خواســتگاری بایــد به آن هــا توجه شــود. چنانچه 
فــردی دربــاره ایــن مســائل بلندپروازانــه صحبت 
کنــد و از توقعــات باالیی برخوردار باشــد، احتمال 

کمال گرایی در فرد وجود دارد.«
مهری نژاد ادامه می دهد: »نشانه های ظاهری 
و پرســیدن برخی ســؤاالت در دروان خواستگاری 
تنها راه برای تشــخیص کمال گرایی در افراد اســت 
اما میزان کمال گرایی در افراد مســئله ای است که 
تنها توسط متخصص و روانشناس قابل تشخیص 

است.«
بــه  ایــن روانشــناس تأکیــد می کنــد: »توجــه 
کمال گرایــی از موضوعــات مهمــی اســت کــه در 
ازدواج باید به آن ها توجه شود چراکه برخی افراد 
از کمال گرایــی بــاال و ظرفیت پایینــی برخوردارند و 
هرچقدر فاصله بین ایده آل و واقعیت فرد بیشــتر 
باشــد، این مسئله می تواند باعث تنش در زندگی 
شــود؛ لذا الزم اســت تا بــا مراجعه بــه متخصص 
و انجــام تســت های روانشناســی، نــوع و میــزان 

کمال گرایی تشخیص داده شود.«

 به دنبال درمان کمال گرایی باشید
مهری نژاد می گوید: »یک مشــکل اساسی در 
افراد کمال گرا این اســت این افراد ایده آل هایی 

دارنــد و ناتوانــی در دســتیابی بــه آن ایده آل ها 
اغلب باعث می شــود تا آن ها خودشــان را قبول 
نداشــته باشــند؛ به همین جهت دچار اضطراب، 
ناامیدی و یأس، افســردگی و تنش می شوند.«

این اســتاد دانشگاه به افراد کمال گرا توصیه 
را  ایــن ویژگــی  ازدواج  از  می کنــد ترجیحــًا قبــل 
دچــار  مشــترک  زندگــی  در  وگرنــه  کننــد  کنتــرل 
مشــکل خواهند شــد: »هرکســی در زندگی الزم 
گروه هــای  افــکار،  روی  بــر  هرازگاهــی  تــا  اســت 
ارتباطــی و احساســات خود بازبینــی کند و برای 
پــی بــردن به درصــد کمال گرایی و رفــع آن تحت 
نظــر متخصــص روان درمانگــر قرار بگیــرد چراکه 
کمال گرایــی و عــدم درمــان آن می توانــد مانــع 

بزرگی در ازدواج و انتخاب همســر باشد.«
کــه  کمال گرایــی  افــراد  بــه  روانشــناس  ایــن 
در زندگــی مشــترک بــه ســر می برنــد نیــز توصیه 
می کنــد: »بایــد بــه این مســئله بــاور پیــدا کنید 
کــه هر انســانی ظرفیتــی دارد و توانایی افراد در 
امــور اقتصــادی، تحصیلــی، آشــپزی، خانه داری، 
بــرای  لــذا  اســت  متفــاوت  و...  عاطفــی  روابــط 
حفــظ آرامــش در زندگــی مشــترک الزم اســت تا 

همســرتان را همان گونه که است، بپذیرید.«
بــه گفته مهری نــژاد، درک متقابــل یکی دیگر 
از اصــول زندگــی بــا فــرد کمال گرا اســت: »برای 
بایــد  کمال گــرا  فــرد  زندگــی،  در  آرامــش  ثبــات 
کمــی از اســتانداردها و توقعــات خــود نســبت 
بــه همســرش کــم کنــد و همســر فــرد کمال گرا 
نیــز بایــد با باال بردن آســتانه تحمــل خود تالش 
کند به همســرش در ناامیدی و افسردگی کمک 

نماید.«
می کنــد:  تأکیــد  پایــان  در  نــژاد  مهــری 
»کمال گرایــی تــا زمانــی کــه متوجــه خــود فــرد 
باشــد مشــکلی ایجاد نمی کند؛ شــما می توانید 
کمال گرایــی باالیــی داشــته باشــید و بخواهیــد 
در مســائل تحصیلــی، مالــی و حتــی احساســی 
رشــد کنیــد امــا به شــرط آنکــه بــرای دســتیابی 
بــه اهدافتــان تــالش کنیــد و مراقــب باشــید تــا 
همســرتان  بــا  روابــط  و  ازدواج  در  کمال گرایــی 

نگذارد.« تأثیر 

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
مبتال  عارضه  این  به  که  افرادی 
تعارضات  دچار  می شوند 
طبق  هستند.  خودشان 
احتمال  روان کاوی  دیدگاه های 
متفاوتی  و  خاص  علت های  دارد 
باشد  داشته  وجود  برایشان  هم 
اما در مورد کسانی که برایشان نورز جنگ به کار 
برده می شد عمدتا کسانی بودند که واکنش های 
روانی غیر عادی را در هنگام نبرد یا میدان جنگ از 

خودشان نشان می دادند.
حقیقــت این اســت که عمر زیادی از تشــخیص 
بیماری تروما نمی گذرد اما این روزها روانشناسان 
می گویند تروما پیشــینه ای به اندازه عمر انســان 
دارد. بیشــتر انسان ها در دوره ای از زندگی خود با 
نوعی از تروما درگیر می شــوند و برخی از آن ها به 
سادگی از آن عبور می کنند و تعدادی دیگر که این 
روزها به شمارشــان افزوده می شــود در ایستگاه 
آن متوقــف می شــوند و بــا افــکار آزار دهنــده ای 
دست و پنجه نرم می کنند. دکتر حسین ابراهیمی 
روانشــناس و اســتادیار دانشــگاه در این گفتگو از 
این بیماری و شیوه های نوین درمان آن می گوید.

روانشناسی  در  تروما  تعریف  دکتر  آقای   
قرار  آن  به  ابتال  معرض  در  کسانی  چه  و  چیست 

می گیرند؟
را  ایــن  باشــد  می توانــد  چیــزی  هــر  ترومــا 
متخصصــان علم روان مطرح می کنند و معتقدند 
ترومــا می تواند اثرات ناشــی از یک حادثه یا اتفاق 
باشــد که فــرد را از وضعیت عادی خــارج می کند. 
تروما معموال ناخوشــایند است و پس از حوادثی 
مثــل ســیل و زلزله یــا دیدن صحنه قتــل و جنایت 
بــروز می کند. فردی که در معرض آن قرار می گیرد 
دچــار اختالل اســترس پــس از تروما می شــود که 
ممکــن اســت خیلــی ســریع واکنش نشــان دهد 
یــا خیلــی کنــد و نشــانه های آن پــس از چنــد ماه 

خودش را نشان دهد.

 تروما و تالش برای درمان آن چه پیشینه 
ای دارد؟

 قبــل از توضیــح ترومــا بایــد گفــت ایــن واژه ها 
از زمانــی وارد بحــث روان شناســی شــد کــه بحث 
ضایعات روانی دوران جنگ در بســیاری از محافل 
مطــرح شــد. ابتــد، جنگ هــای جهانی و بــه دنبال 
آن جنگ هــای منطقه ای از جملــه مواردی بود که 
سبب شــد بررسی در این خصوص آغاز شود؛ زیرا 
دیده می شد که افراد که در جنگ شرکت داشتند، 
دچار مشکالت زیادی می شدند. به طور مثال فرد 
به طور ناخودگاه از خود بی خود می شــد یا حتی 
فرد برای مدت زمان زیادی هویت خود را از دست 
مــی داد و یــا اینکه فــردی کــه در این شــرایط قرار 
داشــت، نســبت به رفتارها، اطرافیان و دوســتان 
خودش دچار ناآگاهی می شد. در پاره ای از موارد 
هــم افــرادی کــه در جنگ مصــدوم شــده بودند، 
اطرافیان و خانواده خود را بازشناسی نمی کردند 
و بســیار پیــش می آمد که بــا داد و فریاد و ترس و 
وحشــت زندگی خود را ادامه می دادند. افرادی با 
این شــرایط ممکن اســت ویژگی هــای دیگری هم 
داشــته باشــند چه بســا از خواب بیدار می شــدند 
وحالــت بهت و گیجی و ناآگاهی نســبت به اطراف 

خود داشــته باشــند. اینها مواردی بود که کم کم 
اصطالحی به نام نورز جنگ مطرح شود.

 افراد دارای نورز چه ویژگی هایی دارند؟
اســت  روانــی  اختــالل  شناســی  روان  در  نــورز 
کــه عملکردهــای اصلــی شــخصیت فــرد را در بــر 
نمی گیرد و فرد نســبت به آن آگاهــی دارد مثال در 
مــورد اضطراب، وســواس و غیره نورزو اســتفاده 
می شــود. فــردی که احســاس ناراحتــی می کند و 
فکــر می کنــد نقــش اجتماعــی اش دچار مشــکل 
شــده اســت و پرخاشــگری می کند نشان می دهد 
کــه علیرغم ســالمت بدنی کــه دارد اصطالحا نورو 
تیکی دارد. انســان نوروتیک مانند اســب ســواری 
اســت کــه گمان می کنــد هدایت اســب را بر عهده 
دارد غافــل از اینکــه عنــان خــود او هــم در اختیار 

اسب است و هر طرفی که بخواهد او را می برد.

با  ارتباط  در  و  روزمره  زندگی  در  افراد  این   
دیگران با چه مشکالتی روبرو هستند؟

 افرادی که به این عارضه مبتال می شــوند دچار 
تعارضــات خودشــان هســتند طبــق دیدگاههای 
و  خــاص  علت هــای  دارد  احتمــال  کاوی  روان 
متفاوتی هم برایشــان وجود داشــته باشد اما در 
مــورد کســانی که برایشــان نورز جنگ بــه کار برده 
می شــد عمدتــا کســانی بودنــد کــه واکنش هــای 
روانــی غیر عــادی را در هنگام نبــرد یا میدان جنگ 

از خودشان نشان می دادند.

 تروما فقط در جنگ تعریف می شد؟
 واکنش هایــی ماننــد نوروتیــک بیشــتر شــبیه 
واکنش هــای اضطرابــی اســت. امــا در کنــار ایــن 
باید بــه اختــالالت تروماتیک هم توجه کــرد. بهتر 
اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در دیــدگاه 
روان شناســی هر چــه به عنوان ضربه محســوب 
می شــود کــه می توانــد ضربــه روحی هم باشــد، 
می توانــد بــه عنوان تروما محســوب شــود. مثال 
همــان جنگ یا دیدن صحنــه دلخراش یا تصادف 
وحشــتناک یــا دیــدن صحنه هایــی ماننــد زلزله یا 
ســونامی و طوفان یــا غیره می تواننــد به عنوان 
یــک ترومــا بــه شــمار برونــد. عمدتــا افــرادی که 
دچار این ضربه های روانی می شــوند اختالالتی را 
تجربــه می کنند به آنها اختالل اســترس یا اختالل 

استرس پس از تروما می گوییم.

تشخیص  راحتی  به  روانی  اختالل  این  آیا   
داده می شود؟

ایــن اختــالل روانــی شــدید مزمــن و ناتــوان 
کننده اســت که پس از مواجهه با اتفاقی آســیب 
زا رخ می دهــد معموال فرد تجربه مجدد ســانحه 
را در ذهن خودش مرور می کند ســعی می کند از 
محرک هایــی کــه با آن تروما ارتبــاط دارد خودش 
را دور کنــد در پاســخ عمومــی کــه می خواهد به 
دنیــای اطراف بدهد حالت کرخی دیده می شــود 
و خیلــی هــم برانگیختگــی باالیــی در آنهــا دیــده 
می شــود. تجربه جنگ شــکنجه، بالیــای طبیعی، 
حملــه، تجــاوز، ســوانح جــدی، تصــادف وآتــش 

ســوزی و مواردی از این دســت می توانند ســبب 
شــوند کــه فــرد واکنــش زیــادی و خاصی نشــان 
دهــد کــه منجــر بــه این می شــود کــه فــرد حال 
بدتــری نســبت به آن چیزی که هســت باشــد. در 
بــر خــی از مــوارد ممکن اســت فرد مــادام العمر 
حالــش بــه همین بــدی باشــد و در زنــان 5 تا 10 
درصــد و در مردان 5 تا 6 درصد شــیوعش دیده 

می شود.

 تروما تاثیرات جسمی هم دارد؟
در جاهــای متفاوت این تروما دیده می شــود 
و  روانــی  زیســتی،  جنبه هــای  روی  بــر  تاثیــر  کــه 
اجتماعی هــم می گــذارد پیگیری هایی که صورت 
گرفته اســت نشــان می دهد تا مدت ها می تواند 

این حال بد باقی بماند.

چه  شود  اختالل  این  دچار  کسی  اگر   
عوارض و رفتاری از خود بروز می دهد؟

بر اســاس کتاب تشخیص و آمارهای اختالالت 
روانــی، عــوارض تروما چند دســته هســتند. این 
عــوارض شــامل تجربه آســیب واقعی، یــا تهدید 

به آســیب جســمی و عاطفی، یا عوارض تحمیلی 
می شود. بازگشت به گذشــته، کابوس، خاطرات 
بــد، تغییرات منفــی در ادارک، اجتنــاب از عوامل 
محــرک مرتبط با رخداد و تغییر ســطح انگیختگی 
را در بــر می گیرد که باید یک مــدت زمانی نیز فرد 

داســتان  ایــن  درگیــر 
طــور  بــه  باشــد. 

مثــال بایــد فــرد به 
مــدت یک مــاه این 

نشانه ها را از خودش نشان دهد.

از  آیا تروما هم دارای جهش است، یعنی   
وضعیتی به وضعیت دیگر قابل تغییر است؟

 دو نــوع ترومــا وجــود دارد؛ نــوع حــاد، نوعی 
اســت که وقتی فرد درگیر چنین حاالتی می شود 
دوم  حالــت  و  می دهــد  نشــان  زیــادی  عالئــم  و 
ترومــای مزمــن اســت در چنیــن مــواردی ممکن 
اســت ماهها نیــز بگذرد امــا فرد حالــت خاصی از 
خــودش نشــان نمی دهد اما یکبــاره بروز حاالت 
اســترس و اضطراب در این افراد شروع می شود، 
حاالتــی کــه در واقع ترومــا معرفی می شــود اما 
این نوع تروما کمی بدتر اســت زیرا ریشه یابی آن 
بســیار ســخت تر اســت یعنی پیدا کردن علت آن 
برای درمانگرسخت تر می شود و اینکه تشخیص 
دهیــم این حــاالت مربوط به کدام اتفاقی اســت 

که برای فرد رخ داده بســیار دشوار است.
 در هر حــال ناراحتی ها شــدید روان شــناختی 
در ایــن افراد دیده می شــود و می بینیــم که این 
افــراد در تالش هســتند تا از یــادآوری آن رویداد 
اجتنــاب کننــد یا اینکه ســعی می کنند بــا افرادی 

که آن حادثه را یادآوری می کنند مراوده نداشــته 
و از آنهــا دوری کننــد. ایــن افراد مــدام در گریز از 
افراد مکان ها و اشــیائی هســتند که آن خاطره و 

یا رویداد تلخ را برایشــان یادآوری می کند.
از طرفــی هــم یک ســری عقایــد منفــی اغراق 
آمیز را در خودشــان در مورد دنیا و اطرافیانشان 
دارنــد. مثال اینکــه من بد هســتم؛ در واقع افراد 
بــا ایــن شــرایط به هیچ کــس نمی 
آنهــا  کننــد.  اعتمــاد  تواننــد 
جــای  دنیــا  معتقدنــد 
اســت  خطرناکــی 
چیزهایــی  این هــا 
مثــل  کــه  اســت 
ترس و وحشت 
و اضطــراب 

و تــرس مــدام همراهشــان اســت. ایــن حــاالت 
هیجانــی منفی را مــدام با خود دارنــد خیلی هم 
عالقــه ای ندارنــد کــه در جمــع حاضــر شــوند و 

روابط خود را با دیگران ادامه دهند.
مدام خودشــان را کنار می کشــند و همیشــه 
منتظــر یــک خبــر بــد هســتند. همیشــه اختــالل 
خــواب و تمرکــز دارنــد و در کل حالشــان خــوب 
نیســت در خیلی از موارد ما شــاهد این هســتیم 
که انگار شخصیتشــان مشــکل پیدا کرده اســت. 
شــاید بهتر است بگوییم انگار بدنشان از جسم و 
روانشــان جدا شده اســت انگار این ادم در عالم 
واقعیت نیست. به همین دلیل این عالئم نشان 
دهنــده ایــن اســت کــه حــال فــرد خوب نیســت 
و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه احتمــاال فــرد با 

مشکل روبرو شده است.

روان پزشک  به  مراجعه  به  نیاز  زمانی  چه   
برای این گروه از افراد وجود دارد؟

اگــر نشــانه ها شــدید باشــد و حتــی بــرای فرد 
یا دیگران آســیب رســان باشــد باید درمان جدی 
شــروع شــود. حتی امکان دارد پیش روان پزشک 

برود اما در غیر این صورت روان شــناس می تواند 
درمان وی را شروع و از روش های درمانی مختلف 
بــرای بهبود حــال او اســتفاده کند. مثــال از روش 
شــناخت رفتاری می توان استفاده کرد. البته جدا 
از افســردگی های عمــده ای که ایــن فرد دچارش 
می شــود، ممکن است فرد دچار افکار خودکشی 
هم بشــود که در اینجا هم نیازبه مراجعه به روان 
پزشک دارد و اگر بخواهیم امیدوارانه پیش برویم 

و درمــان اساســی انجــام ندهیــم ممکــن اســت 
اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد.

انجام  روش هایی  چه  با  تروما  درمان 
آن  کامل  درمان  در  مواردی  چه  و  می شود 

تاثیرگذار است؟
نه، امــا اصول درمانی تروما بــر روی چند پایه 
اســت؛ اولین پایه این اســت که هر چه ســریع تر 
درمان صورت بگیرد. دوم این که هر چه ســریعتر 
فــرد را بــه حالت عادی اش برگردانیم و ســومین 
هســت  کــه  جایــی  نزدیکتریــن  در  اینکــه  مــورد 
بــرای درمــان اقــدام کند زیــرا برخی مــوارد رفت 
و آمدها ســبب می شــود، فرداز درمــان فرار کند 
که این می تواند مشــکالت زیــادی ایجاد کند، لذا 
وقتــی نشــانه های بیماری شــدید شــد و بیمار از 
لحــاظ فیزیولوژیکــی و روان باید تحــت نظر روان 
پزشــک قرار بگیرد. امــا اگر تنها چند مــورد مانند 
خــواب، اســترس، فکــر کــردن، نشــخوار ذهنــی 
دارد مراجعــه به روان شــناس کفایــت می کند و 
ادامه دادن جلسات مشاوره در درمان تاثیرگذار 

خواهد بود.

دردسرهای ازدواج با کمال گراها

وما مبتال شویم؟ آیا ممکن است به تـــر
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ویکرد شــناخته شــده دولــت آمریــکا و رژیم  اتهــام زنــی واهــی بــه جمهــوری اســالمی ایــران ر
صهیونیستی و برخی از متحدان این کشورهاست. جمهوری اسالمی ایران آنقدر شجاعت 
دارد که در خصوص موضوعاتی که قرار اســت اقدام کند، رأســًا عمل می کند و مســئولیت آن 

را نیز به عهده می گیرد.
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی به دلیل سابقه طوالنی جنایات علیه دولت ها و ...

رئیس  خبر:  گروه  سپهرغرب، 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
آموزش و پرورش  آموزشی وزارت 
در  درسی  کتب  تغییرات  روند 
کرد  تشریح  را  آتی  سال های 
اصالح  برنامه  کنار  در  گفت:  و 
در  درسی  کتب  برخی  محتوای 
می کنیم  دنبال  را  دیگری  کالن  طرح  آینده،  سال 
تمام  در  درسی  کتاب های  در  اساسی  بازنگری  که 
و  دارد  مدنظر  را  تحصیلی  شاخه های  و  دوره ها 
این است  طرح سنگین تری است و پیش بینی ما 
خواهد  مدارس  به   1403 سال  از  نتیجه اش  که 

رسید.
حجت االســالم علــی لطیفی دربــاره توزیع کتب 
درســی در ســال تحصیلــی جــاری و در پاســخ بــه 
پرسشــی پیرامــون علــت کمبــود کتاب درســی در 
برخی مناطق کشور اظهار کرد: مسئله توزیع کتاب 
درسی و چاپ سپاری آن، فرایند طوالنی و مفصلی 
دارد. ســاالنه 150 میلیون جلد کتاب درســی چاپ 
و فراینــد مربــوط از تابســتان یک ســال قبــل آغاز 

می شود.
وی افــزود: تقریبــا در شــهریورماه فرایند چاپ 
کتب درســی بــه اتمام می رســد و میان اســتان ها 
توزیــع می شــود. ارســال کتب بــه مــدارس زمانی 
ثبت نــام دانش آمــوز در  اوال  کــه  اتفــاق می افتــد 
مدرســه انجام شــده باشــد و دوما نسبت به ثبت 
ســفارش اینترنتــی کتاب های درســی خــود اقدام 

کرده باشد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت بــه دالیــل مختلفی 
ثبت نــام دانش آموزان در مدرســه بــه تاخیر بیفتد 
گفــت: تاخیــر در ثبــت نام یکــی از دالیلی اســت که 
ثبت ســفارس کتب و توزیع آن را با مشکل مواجه 
می کند. عــالوه براین، در برخــی پایه ها، کتاب های 
انتخابــی داریــم کــه برخی مــدارس اهتمــام کافی 

نسبت به انتخاب دروس مربوط را ندارند.
لطیفی افزود: 97.7 درصد تمام دانش آموزانی 
کــه ثبت نام کــرده بودند کتاب های درســی خود را 
دریافــت کرده انــد و تعــداد کمــی از دانش آموزان 
دســت  بــه  درســی  کتــاب  اگــر  مانده انــد.  باقــی 
دانش آمــوزی نرســیده بــه مــا اطــالع بدهنــد. مــا 
براســاس کدملــی و کــد دانش آمــوزی می توانیــم 
مورد به مورد بررسی کنیم. دالیل بسیار مختلف و 

متنوع هستند. از سوی دیگر امکان ثبت سفارش 
تک جلدی کتب درسی نیز وجود دارد و خانواده ها 
می توانند اگر کتابی نیاز داشــتند از طریق سامانه 

فروش، ثبت نام کنند.
وی بــا بیان اینکــه همواره کتب بیــش از تعداد 
دانش آمــوزان، چــاپ می شــود گفــت: اگــر هنــوز 
افــرادی کتاب ندارند بایــد به صورت مورد به مورد 
پیگیری شــود. سامانه فعلی ما بسیار دقیق است 
و بر اســاس کدملی و اسم مدرسه می توان توزیع 
کتــاب درســی را رهگیــری کرد. مشــکل از ســامانه 
نیســت؛ بــا این حــال آمــاده هرگونــه بازبینــی در 
فرایندهــای توزیــع کتب هســتیم. در مقیاس های 
کالن مواردی را خواهیم داشــت که باید به صورت 
مــوردی پیگیــری کــرد. بــه عنــوان مثــال در مــاه 
گذشــته گزارش هایــی مبنی بــر نرســیدن کتاب به 
برخی مناطق اســتان مرکزی به دســت ما رســید و 
متوجه شدیم توزیع از استان به منطقه به صورت 
نامناســب انجام شــده اســت و بایــد جابه جایی و 

هماهنگــی انجام می شــد تا کتاب بــه مناطقی که 
کتاب ندارند برسد.

برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس 
آموزشــی افزود: امســال حتی تا آبان ماه، ثبت نام 
دانش آمــوزان انجــام می شــد و اگــر فرایندهــای 
ثبت نام دانش آمــوزان در مدرســه به موقع انجام 
شود مشــکالت کمتری در توزیع کتاب های درسی 
خواهیــم داشــت. مثــال نمی دانیــم دانش آموزان 
مــردودی، در امتحانات شــهریور قبول می شــوند 
یــا دوبــاره تکــرار پایــه خواهند داشــت. همین یک 
مــورد در برخــی بی نظمی هــا بــرای ثبت ســفارش 
کتاب های درســی اثرگــذار اســت. از خانواده ها که 
نگرانی نســبت به فرایند توزیع برایشــان به وجود 
آمده عذرخواهی می کنم. هر مشکلی که به وجود 
آمد حتما به ما از طریق سامانه فروش کتب اطالع 

بدهند تا بررسی کنیم.
لطیفــی با اشــاره بــه اینکه پیش بینــی ما، چاپ 
152 میلیون جلد کتاب درســی برای سال تحصیلی 

آینــده اســت گفــت: ســاالنه 45 هــزار تــن کاغذ و 
4300 تــا 4500 تن مقوا برای چاپ کتب نیاز داریم 
که در ســنوات گذشــته مقــوا 100 درصــد وارداتی 
بــود و کاغــذ هم عمدتــا وارد می شــد. امســال با 
همــت تولیدکنندگان داخلی، قــرارداد تامین مقوا 
از شــرکتهای داخلــی را منعقــد کردیــم و 30 هــزار 
تــن از کاغذ مورد نیاز را هم به شــرکت های داخلی 

سفارش تولید دادیم.
وی دربــاره مانــدگاری کتاب هــای درســی گفت: 
این کاغذها معموال اســتاندارد استفاده یک ساله 
دارنــد و اگر بخواهیــم کتاب ها ماندگاری بیشــتری 
داشــته باشــند باید کیفیــت کاغذهــا را بــاال ببریم 
کــه فعــال باتوجه به مجموعه شــرایطی کــه داریم 
کتاب های درســی بــرای اســتفاده یک ســاله چاپ 
می شــوند. کاهش تعــداد کتاب های درســی نیز از 
برنامه های اساســی اســت که مدنظــر داریم. یکی 
دو طرح نیز برای سبک کردن وزن کتاب های درسی 

در دست مطالعه داریم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
دربــاره محتــوای کتــب درســی گفــت: اینکــه کتاب 
درسی هرساله بازبینی شود یک امر نشدنی است. 
کتاب درســی در بازه های زمانی مشخصی بازبینی 
و بررســی می شود که یا مشمول اصالح و یا تغییر 
کلی می شــود. معموال این بازه زمانــی پنج و یا 10 
ســاله است. ما باید فهم خوبی از ظرفیت و هویت 
کتاب درســی داشته باشــیم و در همان چارچوب، 

تغییرات و اصالحات الزم را انجام دهیم.
لطیفی افــزود: اکنون در مقطعی قرار داریم که 
زمــان تغییــر بخش عمــده ای از کتاب های درســی 
ما فرا رســیده اســت. نزدیک بــه 1000 عنوان کتاب 
درســی داریــم کــه همــه شــاخه ها و رشــته های 
تحصیلی را دربرمی گیرد که 300 عنوان آن مربوط 
بــه دوره ابتدایــی و متوســطه نظری اســت. اینکه 
هرســاله ایــن عناوین بــا توجه به فراینــد عظیمی 
کــه در چــاپ کتب درســی داریــم، بازنگری شــوند، 
امکان پذیر نیســت. ما براســاس برنامه ریزی هایی 

می توانیم کتاب هایــی را در اولویت و فوریِت تغییر 
قرار دهیم.

وی بــا بیــان اینکــه براســاس یــک برنامه ریــزی 
می توانیــم نســبت بــه تغییــر کتــب درســی اقدام 
کنیم اظهار کــرد: دو طرح کالن را پیگیری می کنیم. 
نخســت تغییــرات و اصالحاتی اســت کــه در برخی 
محورهــا و عناویــن بــرای ســال آینــده در دســت 
انجــام داریــم. تقریبــا در تمــام پایه هــای تحصیلی 
ایــن تغییــرات را داریــم؛ البتــه تغییــرات بنیادین و 
اساسی در تعداد کمتری از کتاب ها اتفاق می افتد. 
مثــال یکــی از مشــکالتی کــه در برخــی کتــب داریم 
آموزش هــا  می کننــد  احســاس  دانش آمــوزان  و 
کاربردی نیستند به علت تمارین و تکالیف آن کتب 
اســت. در دروس مختلف و پایه هــای مختلف این 
فعالیت ها و تمارین را بازنگری می کنیم که بخشی 

از اصالحات از این دست هستند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
افــزود: طــرح کالن دیگــری را دنبــال می کنیــم کــه 
بازنگــری اساســی در کتاب هــای درســی در تمــام 
دوره هــا و شــاخه های تحصیلــی را مدنظــر دارد و 
طرح سنگین تری است. پیش بینی ما این است که 
نتیجه اش از ســال 1403 به مدارس خواهد رسید 
و تحولی مشــابه آنچه در سال 1390 شکل گرفت 

از سال 1403 به وقوع خواهد پیوست.
لطیفی درباره کتاب های کمک درسی نیز نکاتی 
داشــت و در ایــن بــاره گفــت: یکــی از چالش هــای 
ســنوات اخیر مــا همین مســئله کتاب هــای کمک 
درســی و تســتی بــوده اســت. کنکــور فاجعــه ای 
اســت کــه ســایه اش بــر ســر کتاب هــای درســی و 
اهداف آموزشــی ما افتاده اســت. مدارس فرصت 
خود را بیشــتر بر روی آموزش تســت زنی و دروسی 
همیــن  دارد.  ضریــب  کنکــور  در  کــه  می گذارنــد 
موضوع دیگر دروس را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی ادامــه داد: کنکور، پدیده پیچیده ای اســت 
و نباید آن را ســاده انگاری کرد. نوع ســاختار بندی 
آموزش عالی ما به گونه ای اســت که نمی توان به 
راحتی عالجی برای آن پیدا کرد. از ســوی دیگر این 
تلقــی و فرهنگ در جامعه به وجــود آمده که تنها 
راه موفقیت در کشور، ورود به آموزش عالی است 
و در فضایی زندگی می کنیم که مدرک دانشــگاهی 
ارج و قربــی دارد کــه آینــده افــراد را تحــت تاثیــر 
قــرار می دهــد، در حالی که این تنها مســیر کســب 

موفقیت نیست.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خارجه  وزارت  سخنگوی  جهان: 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
قطعنامه  صدور  به  واکنش 
تاکید  تهران  علیه  بشری  حقوق 
همکاری  هیچگونه  ایران  کرد: 
عنوان  تحت  سیاسی  کمیته  با 
کمیته حقیقت یاب حقوق بشری نخواهد داشت.

ناصر کنعانی همراه با یک ماســک شیمیایی در 
نشســت هفتگی خود در جمع خبرنــگاران حضور 
یافــت و اظهــار کــرد: ایــن ماســک مخــوف گویای 
خاطراتی برای شهروندان ایرانی و نیروهای مسلح 
مــا اســت، بنده در طــول دفاع مقــدس زمانی که 
نوجوانــی 16 یا 17 ســاله بــودم مدت زمانــی را در 
جبهه هــای جنــگ حضور داشــتم، این ماســک که 
ظاهــر مخوفــی دارد یکــی از وســایلی بــود که در 
مناطق مختلف حتی پشــت جبهــه همواره همراه 

مان بود.
وی بــا اشــاره بــا جنایــات رژیــم بعــث در دفــاع 
مقدس، گفت: در طــول جنگ دولت های غربی از 
جمله دولت آلمان با علم و اطالع دولتمردان این 
کشور مواد شــیمیایی را در اختیار رژیم بعث عراق 
قــرار دادند کــه جنایت بســیاری با این تســلیحات 
و تجهیــزات علیــه ملــت ایــران و عراق انجام شــد. 
ســازمان ملل بــه نقش آلمان در تســلیح عراق به 

مواد شیمیایی تصریح کرده است.
بــا  ادامــه  در  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
اشــاره به هفتم آبان روز نیــروی دریایی، گفت: روز 
نیــروی دریایی جمهوری اســالمی ایــران را به همه 
دریــادالن نیروی دریایــی جمهوری اســالمی ایران 
تبریــک می گویــم و بــرای آنهــا در انجــام مأموریت 
و  ســرزمین  و  ملــی  آب هــای  از  حفاظــت  خطیــر 

مرزهای دریایی آرزوی موفقیت داریم.
وی ادامــه داد: امروز ســالروز شــهادت شــهید 
دانشــمند بسیجی و برجسته هســته ای و دفاعی 
کشــورمان شــهید فخــری زاده اســت کــه توســط 
تروریسم ســازمان یافته رژیم آپارتاید صهیونیستی 
به درجه رفیع شهادت رسید که به روح این شهید 
ســالم می فرســتیم. همچنیــن روز سه شــنبه روز 
جهانی همبستگی با مردم فلسطین و چهارشنبه 
روز والدت حضــرت زینــب و روز پرســتار اســت کــه 
پیشــاپیش خدمت آنها تبریک می گویم و برای آنها 

آرزوی سالمتی و موفقیت دارم.
کنعانی با اشــاره به پیروزی تیم ملی فوتبال در 
برابر ولز در مســابقات جام جهانــی فوتبال، تاکید 
کــرد: آرزوی موفقیــت بــرای تیــم ملــی فوتبــال در 
مســابقه پیش رو داریــم و برای آنها دعــا می کنیم، 
تبریک می گوئیم به دلیل بازی فنی و خیلی جذاب 
و نتیجه شــیرینی که کسب کردند و دل ملت ایران 
را به دست آوردند و امیدواریم در سایه تالش آنها 
شــاهد بازی خوب و نتیجه شیرین دیگر برای بازی 

مهم فردا در مقابل تیم فوتبال آمریکا باشیم.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه 
بشــری  حقــوق  قطعنامــه  خصــوص  در  ســوالی 
علیــه ایران گفت: در این ارتبــاط بیانیه وزارت امور 
خارجه به صورت مفصل منتشر شد، دیدگاه های 
ایــران بیان شــد، ایــران همانطور که رســمًا اعالم 
کــرد هیچ گونــه همــکاری بــا ایــن کمیته سیاســی 
تحــت عنوان کمیته حقیقت یاب نخواهد داشــت. 
جمهــوری اســالمی در چارچــوب مســئولیت های 
ملــی خود راســا اقــدام به تشــکیل کمیتــه ملی با 
حضــور صاحبنظــران و حقوقدانــان و نمایندگان 
رســمی و غیررســمی کرده به این معنا که معتقد 
به مســئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این 
ارتباط در حال انجام وظایف مسئوالنه و بررسی و 

تحقیق همه جانبه هستیم.
وی ادامــه داد: اســتفاده عجوالنــه از ســاز و 
سیاســی  رویکردهــای  و  بشــری  حقــوق  کارهــای 
و اســتفاده ابــزاری مــردود اســت و هیــچ کمکــی 
بــه مفهــوم حقوق بشــر نخواهــد کــرد. جمهوری 
اســالمی در ایــن ارتبــاط بــه مســئولیت های ملی 
خــود عمــل می کنــد. دولــت در این زمینــه تا االن 
مســئوالنه عمــل کــرده و با تشــکیل کمیتــه ملی 
مســئولیت خود را ادامه می دهد و اطالع رســانی 

شفاف خواهد کرد.

صهیونیست  تاجر  کشتی  به  ایران  حمله   
اتهامی واهی است

سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص اتهام 
زنــی بــه ایــران مبنی بــر حمله بــه کشــتی متعلق 
بــه یــک میلیــاردر صهیونیســتی، گفت: اتهــام زنی 
واهی به جمهوری اســالمی ایران رویکرد شناخته 
شــده دولــت آمریکا و رژیــم صهیونیســتی و برخی 
از متحــدان این کشورهاســت. جمهوری اســالمی 
خصــوص  در  کــه  دارد  شــجاعت  آنقــدر  ایــران 
موضوعاتــی که قرار اســت اقدام کند، رأســًا عمل 

می کند و مسئولیت آن را نیز به عهده می گیرد.
وی ادامــه داد: رژیــم صهیونیســتی بــه دلیــل 
ســابقه طوالنی جنایات علیه دولت ها و ملت های 
منطقه دشــمنان زیادی در منطقه و جهان دارد و 
طبیعی است که مورد هجوم و اقدام کسانی قرار 
بگیرد که حقوقشــان طی سالیان متمادی توسط 
چنین رژیم خشــونت طلبی مورد تجاوز قرار گرفته 
اســت. اتهامات دولت آمریکا در این زمینه به کلی 

مردود است.

 سفر نخست وزیر عراق روز سه شنبه به 
تهران انجام می شود

کنعانی در خصوص ســفر نخســت وزیــر عراق 
بــه کشــورمان نیــز، گفــت: آنگونــه کــه هماهنــگ 
شده است سفر نخســت وزیر عراق روز سه شنبه 
بــه تهران انجام خواهد شــد. این ســفر به دعوت 
رســمی آقای رئیســی و در چارچوب استمرار گفت 
وگوهای دو جانبه دو کشــور در موضوعات مورد 

عالقه سیاســی، اقتصادی و تجــاری خواهد بود و 
در این ســفر کمیســیون های عالــی همکاری های 
دو کشــور را در سطح نخســت وزیر و معاون اول 

رئیس جمهوری داریم.
وی افزود: در مجموع دولت جمهوری اسالمی 
ایــران و جمهوری عــراق به عنوان دو کشــور مهم 
همســایه، موضوعات مــورد اهتمام زیــادی برای 
گفــت وگــو و تبــادل نظــر دارنــد و ایــن ســفر آن 
شــاءاهلل به ارتقا مناسبات دو کشور در حوزه های 

مختلف کمک روز افزونی خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ به ســوالی 
بــه در مورد شــکایت ایــران از شــرکت های آلمانی 
مبنــی بر فــروش مــواد و ســالح شــیمیایی گفت: 
چهارشــنبه پیــش رو، روز همبســتگی بــا قربانیان 
ســالح شــیمیایی اســت جالــب اســت بدانیــد کــه 
بنــده در طــول دوران دفــاع مقــدس شــخصًا بــر 
مبنــای وظیفــه ملــی ایــن توفیــق را داشــتم کــه 
در کنــار رزمنــدگان دفــاع مقــدس باشــم و ایــن 
ماســک مخــوف همیشــه همــراه مــا بــود چراکه 
رژیم صدام برای اســتفاده از ســالح های شیمیایی 
ابایــی نداشــت و در طول دوران جنــگ تعدادی از 
دولت هــای غربی به ویــژه آلمــان از آن علیه ملت 
ایــران در دفــاع مقــدس داشــتند و محموله ها و 
ســالح های شــیمیایی را در اختیــار رژیــم بعث قرار 
دارنــد. در رســانه های آلمــان در ابتــدای دهه نود 

میالدی به نقش المان تصریح شد.
وی ادامــه داد: نتیجــه گزارش هــای ســازمان 
ملــل نشــان می دهــد که المــان نقــش مهمی در 
این خصوص داشته است و مجله اشپیگل المان 
در این خصوص هم نوشــته اســت و مــا در المان 
همواره شــاهد نقض حقوق بشری و حقوق زنان 

بودیم.

کشورهای  اتباع  و  شهروندان  از  تعدادی   
مختلف در اغتشاشات حضور داشتند

کنعانــی در مــورد نقــش دولت هــای غربــی و 
همســو بــا ایــاالت متحده امریــکا در اغتشاشــات 
ایــن  دخالــت  مــورد  در  دقیــق  اطالعــات  گفــت: 
کشــورها بــه روســای نمایندگی هــای دولت هــای 
غربــی در تهران و حافظ منافع امریکا داده شــده 
اســت، تعــدادی از شــهروندان و اتباع کشــورهای 
مختلف در اغتشاشات حضور داشتند که شواهد 
زیــادی در این خصــوص وجود دارد کــه در اختیار 
دولت های متبوع آنها گذاشــته شده است. چطور 
کشوری که کمیته ملی برای رخدادی تشکیل داده 
اســت اما کشــورهای دیگری دســت بــه اقدامات 

سیاسی و انتشار اخبار کذب می زنند.
تصمیــم  مــورد  در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
عــراق مبنی بــر اســتقرار نیروهای امنیتی رســمی 
در مرزهــای اقلیــم کردســتان بــا ایــران گفــت: در 
ســفر نخســت وزیــر عــراق بــه ایــران موضوعــات 
سیاســی، اقتصادی، تجــاری مورد بحــث و گفتگو 

قــرار می گیــرد. همان طور که اعالم شــد، نشســت 
مشــورتی مقامــات ذی ربــط امنیتــی دو کشــور در 
تهران و در بغداد برگزار شــد و در ارتباط با موضوع 
مورد اشــاره توافقاتی به عمل آمد، ما تاکید داریم 
کــه اقلیــم کردســتان عــراق بخشــی از خــاک عراق 
اســت، دولــت عــراق بــه عنــوان دولت مرکــزی این 
کشور مسئول تامین امنیت خطوط مشترک مرزی 
دو کشــور را برعهده دارد و باید به مســئولیت های 

قانونی خود در این ارتباط عمل کند.
وی ادامــه داد: مــا ایــن خبــر را شــنیده ایم که 
دولت عراق تصمیم گرفته نیروهای رسمی خود را 
در طول مرزهای مشترک در حوزه اقلیم کردستان 
عراق مســتقر کنــد امیــدوارم این اتفاق بــر مبنای 
تعهدات دولت عراق مســئولیت های این کشــور و 
قول هایــی کــه به مــا داده اند برای تامیــن امنیت 
مرزهــای مشــترک انجــام شــود و ما از ایــن اقدام 
استقبال می کنیم و آماده هستیم اگر دولت عراق 
در ایــن زمینــه نیازمنــد کمــک و مســاعدت فنی و 

تکنیکی باشد به این دولت کمک کنیم.
کنعانــی در مــورد پیام های منطق شــده میان 
ایــران و امریــکا گفــت: پیام هایــی از ســوی ایران و 
امریــکا منتقــل می شــود و از طریــق واســطه ها 
صورت می گیرد و به کشــورهای نزدیک و دوســت 

این پیام ها انتقال می یابد.
خصــوص  در  اروپایــی  مواضــع  مــورد  در  وی 
اتفاقــات اخیــر و ارجــاع پرونــده ایــران به شــورای 
امنیت گفت: ایــران از همه چارچوب ها برای دفاع 
از منافع خود استفاده می کند، آزموده را آزمودن 

خطاست.
ســخنگوی وزارت خارجه در خصوص تعرضات 
به نمایندگی های ایران در خارج کشــور نیز، گفت: 
حــدود پنجــاه تعرض بــه نمایندگی های ما شــده 
اســت از جمله کشــور انگلیس، که سابقه سیاهی 
در تعــرض بــه ســفارت خانــه مــا در لنــدن دارد. 
در همیــن مــوارد اخیــر چندیــن بار چنیــن اتفاقی 
افتــاد، این در حالی اســت که کشــورها موظف به 
حمایت از ماموران دیپلماتیک و ماموران سیاسی 
هســتند. این کشــورها اجازه دادند کــه مخالفین 
ســفارت  دیوارهــای  از  طلــب  خشــونت  سیاســی 
خانه هــای ایــران بــاال برونــد و هیچ اقدامــی برای 

جلوگیری از این عمل انجام ندادند.
وی تاکید کرد: شــبکه هایی که بــه اتاق جنگ و 
اتاق نظامی تشکیل شده اند در همین کشورهای 

مدعی حقوق بشر هستند.
کنعانی در مورد آخرین تحوالت مذاکرات وین، 
گفــت: اروپا با بی تعهدی و بــی عملی در مذاکرات 
عمــل می کنــد و نوعــی عــدم رأی و اســتقالل در 

و  تصمیــم  ســایه  در  و  دارنــد  برجــام  مذاکــرات 
رویکرد سیاســی دولت آمریــکا قــرار گرفته اند. لذا 
نمی توانیــم بگوییــم اروپا نقــش مســتقلی را ایفا 
می کنــد، امــا در مورد آمریــکا، آمریکایی هــا نکاتی 
را مطــرح می کننــد کــه مذاکرات در دســتور کار ما 
نیســت اما در حــوزه عملی همچنــان پیام هایی را 
ارسال می کنند و ما به چارچوب دیپلماتیک عالقه 
منــد هســتیم و ایران همیشــه واقع بیــن بوده و 

فعال عمل می کند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه 
ســوالی در مــورد اهانــت بــه پرچم ایران از ســوی 
آمریکا، گفت: ما در حوزه ورزشــی هم شاهد رفتار 
غیر اخالقی و غیر قانونی از ســوی آمریکا هستیم 
و بالفاصله دســتگاه دیپلماســی در این خصوص 
واکنــش نشــان داد و تماس هایــی برقــرار شــد و 
طــرف آمریکایــی در این زمینه به اشــتباه خودش 
اذعان کرد و اقدام طرف آمریکایی از منظر مقررات 
فیفا هم غیرقانونی اســت و فدراسیون فوتبال در 

این زمینه کار را دنبال می کند.
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