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10جوانی

از مصرف مواد مخدر در 
دانشگاه ها تا رصد هوشمند 

پیشگیری از اعتیاد
رئیس  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
به  اشاره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در  اعتیاد  از  پیشگیری  هوشمند  رصد 
دانشگاه ها گفت: حراست برای برخورد 
است  مخدر  مواد  توزیع  شبکه های  با 
کشیدن  سیگار  با  برخورد  مأمور  و 

دانشجو نیست.
پدیده مصرف مواد مخدر در کنار استعمال دخانیات 
در دانشگاه ها چند سالی است که به یکی از موضوعات 

مهم در فضای دانشگاهی کشور تبدیل شده است.
محمدمهــدی طهرانچی با بیــان اینکه پدیده مصرف 
مواد مخدر و اســتعمال دخانیات در دانشگاه ها وسیع 
نیســت امــا وجــود دارد گفــت: این یــک واقعیت اســت 
کــه در دانشــگاه ها دانشــجویان ســیگار می کشــند و یا 
برخــی مواد مخــدر مصرف می کننــد ما ایــن واقعیت را 
بــا بســته های مداخلــه ای کــه باید داشــته باشــیم حل 

خواهیم کرد.
روش هــای  بــا  را  اجتماعــی  کار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
انتظامی نمی توان حل کرد؛ گفت: پدیده مواد مخدر در 
دانشــگاه پدیده ای اجتماعی اســت؛ باید سیگار و مواد 
مخدر به یک قبح اجتماعی در میان دانشجویان تبدیل 
شود و موضوعی که به عنوان یک قبح اجتماعی تبیین 
شــود بــا کار انتظامی نمی تــوان آن را حل کــرد. ما باید 
مســئله اجتماعی را اجتماعی ببینیم و ســریع به ســراغ 

حل آن از طریق روش های انتظامی نرویم.
اجتماعــی  مداخلــه  بســته  تشــریح  در  طهرانچــی 
دانشــگاه آزاد اســامی در مواجهــه بــا مــواد مخــدر در 
دانشگاه ها گفت: ما یک طرح 5 مرحله ای داریم. مرحله 
اول ایــن بســته تبیین و مرحلــه دوم مشــارکت هم افزا 
اســت. در این مشــارکت هــم افزا همــه اســاتید باید در 
کاس هــای خود ایــن بحث را مطــرح کنند؛ اول اســتاد 
ضــرورت طــرح ایــن مســاله را بدانــد و ســپس آن را در 
کاس مطرح کند. تشکل های دانشجویی می توانند در 
این زمینه اثرگذار باشــند.؛ لذا همه تشــکل ها به عنوان 
تشــکل های ضد اعتیاد باید در این زمینه فعال شــوند. 
خود دانشــجویان هم در فضای دانشــگاه بایــد اثرگذار 

باشند.

رئیس دانشــگاه آزاد اســامی مرحله ســوم را مرحله 
رصــد هوشــمند خوانــد و افــزود: خیلــی مهم اســت که 
اطاعــات مــا در این زمینه دقیق باشــد کــه چند درصد 
از دانشــجویان بــه این آســیب دچار شــده اند؛ در اینجا 
بحــث مراقبت والدانه اســت و بعد، مرحله پنجم مرحله 

برخورد قاطعانه است.
طهرانچــی تاکید کرد برخــورد مرحله پنجم اســت که 
آن هم برخورد با شــبکه های سازمان یافته توزیع مواد 
مخــدر در دانشــگاه ها اســت بــا آنهایی که مــواد مخدر 
قاچــاق می کنند و مــواد مخدر را در دانشــگاه ها توزیع 
می کنند. حراست برای برخورد با شبکه های توزیع مواد 
مخدر اســت و مأمور برخورد با سیگار کشیدن دانشجو 
نیست. دانشــجویی را که سیگار می کشد باید از مراحل 
چهارگانــه اولیه بــه گونه ای هدایت کرد که دیگر ســمت 

سیگار، گل و سایر مواد مخدر نرود.
***آمار دقیقی از مصرف مواد مخدر در دانشــگاه ها 

وجود ندارد
اســکندر مؤمنــی رئیس ســتاد مبارزه با مــواد مخدر 
هم با بیان اینکه دانشــگاه و مدرسه محلی برای مبارزه 
با مواد مخدر اســت؛ گفته بود دانشــگاه ها و آموزش و 
پــرورش از مکان های جدی ما برای مبارزه با مواد مخدر 

است.
علی رغم تاکید مسئوالن بر اهمیت پیشگیری از مواد 
مخدر در دانشــگاه ها مطرح اســت؛ هنوز میزان مصرف 

مواد مخدر در دانشگاه ها مشخص نیست.
طی پژوهشــی که نتایــج آن در دومین همایش ملی 
پیشــگیری از مواد مخدر صنعتی مطرح شد و 6024 نفر 
از دانشــجویان سراســر کشــور به این پرسشنامه پاسخ 
گفته اند حدود 10 درصد دانشــجویان رواج مواد مخدر 
ســنتی را در بین دانشــجویان زیاد می دانند و حدود 70 
درصــد هم کم و خیلی کــم می دانند. در باب میزان رواج 
مــواد صنعتی نیز حدود 9 درصــد زیاد و خیلی زیاد و 70 

درصد کم و خیلی کم می دانند.
همچنیــن بــر اســاس ایــن پژوهش حــدود 3 درصد 
دانشــجویان مواد مخدر ســنتی را بیــش از 2 بار تجربه 
کــرده انــد و این مقدار برای مصرف انــواع مواد صنعتی 

)الاقل یک بار( حدود 2 درصد بوده است.
یافته ها نشــان می دهد کــه دانشــجویان غیربومی 
بیش از دانشــجویان بومی در معرض گرایش و مصرف 
مواد مخدر بوده و تجربه مصرف مواد مخدر, کشــیدن 
ســیگار, شــرکت در مجالــس مصــرف مــواد و رفتارهای 
انحرافــی ازجمله مصــرف تفریحی تریــاک و الکل در بین 

دانشجویان غیربومی شایع تر بوده است.

نگـــاه

طهرانچی

مواجهه 24 درصد از نوجوانان با دود  دخانیات در منزل
سپهرغرب، گروه جوانی:  پیرو نشست های اخیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با دادستانی کل کشور و به منظور بررسی راه های پیشگیری از قاچاق اقالم دخانی، نشست مشترکی با حضور محمدرضا مسجدی دبیرکل، علی عطا طاهری مدیر اجرایی و حجت 

االســـالم والمسلمین رباطیان مدیر واحد ارتباط با حوزه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در محل دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد.
در این جلسه به دالیل افزایش مصرف دخانیات ماهیت کم، عدم اجرای دقیق قانون منع تبلیغ و ترویج محصوالت دخانی، سهولت دسترسی به دخانیات و فقدان برنامه موثر در زمینه تشویق به ترک استعمال دخانیات اشاره شد.

افزایش گرایش به مصرف دخانیات به ویژه قلیان در بین جوانان و بانوان در گروه سنی 18 تا 25 سال، مواجهه 24 درصد از نوجوانان با دود دخانیات در منزل از دیگر گزارش ها در این جلسه بود.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
یادگیری  پروسه   یک  زندگی 
با  می توانیم  ما  و  است 
ویدیو های  تماشای  مطالعه، 
تجربیات  طریق  از  یا  آموزنده 
مهم  درس های  خودمان 
نکته   اما  بیاموزیم.  را  زندگی 
مهم این است که با آموختن از تجربیات دیگران 
به میزان زیادی در وقت و انرژی ما صرفه جویی 

خواهد شد.
درس های بســیار زیادی هست که همگی ما 
آن هــا را در ســنین پایین آموخته ایــم. اما خرد و 
بطــور کلــی درس های مهم زندگــی را حاال که به 
گذشته نگاه می کنیم یاد گرفته ایم، نه زمانی که 

به آن ها نیاز داشتیم.
جــوان  نســل  کــه  اســت  ایــن  خــوب  خبــر 
می توانــد از تجربیات و درس هایی که بزرگ تر ها 
آموخته انــد بهــره ببرد.در این مقالــه 33 درس 
مهم زندگــی را می آموزید کــه از جوانی به آن ها 

نیاز دارید.

حل  را  شما  واقعی  مشکالت  هرگز  پول   .1
نمی کند

پــول یــک ابــزار اســت، کاالیــی کــه ملزومات 
زندگی تــان را با آن خریــداری می کنید و به برخی 
از خواســته های متعــارف خــود می رســید، امــا 
پول همه  مشــکات شــما را حل نمی کند. خانه  
زیبا، ماشین مدل باال، کفش عالی، حتی اندکی 
امنیــت و مقــداری وســایل آســایش را می توان 
بــا پول خریــد، اما پــول رابطه  زخمــی، تنهایی یا 
افسردگی را درمان نمی کند و شادِی داشتِن آن 

زودگذر است. شادی خریدنی نیست.
2. آهسته و پیوسته حرکت کنید

زمانی که جوان هستیم و تازه وارد بزرگسالی 
شــده ایم احســاس می کنیــم بایــد هــر کاری را 
بی درنــگ و آنی انجام دهیم در حالی که برای هر 
برنامه و تصمیمی باید اندیشید و برنامه داشت، 
همه چیز را تجربه کرد، به بهترین ها دست یافت، 
عشــق واقعی را پیدا کرد، معنا و هدف زندگی را 
فهمید و به تمام این ها باید آهســته و پیوســته 
رسید. باید اجازه دهید زندگی ناشناخته هایش 
را برای شــما آشــکار کنــد. باید منتظــر بمانید تا 
ببنید شما را به کدام سو هدایت می کند و تامل 
کنید تــا بهتریــن تصمیمــات را بــرای زندگی تان 
بگیریــد. از هر لقمــه غذایی کــه می خورید لذت 
ببرید، نظاره گِر زیبایی های پیرامون خود باشید، 
بــه دیگران فرصــِت صحبت کــردن بدهیــد و به 
خودتان فرصت اندیشیدن! اقدام کردن یک امِر 
حیاتیســت. کار کــردن در راِه رســیدن به اهداف 
و برنامه داشــتن برای آینده ســتودنی و بســیار 
به جاست، اما عاقبِت عجله و شتاب به سوی هر 

چیزی فرسودگی شغلی و لذت نبردن از 
زندگیست.

3. شما نمی توانید همه را راضی نگه دارید
بــه نقــل از بیــل کازبــی: »مــن راِز موفقیت را 
نمی دانــم، امــا راِز شکســت قطعــا راضــی نگــه 
داشــتِن همه اســت.« نیاز نیســت نظــر موافِق 
همــه را بــه خودتان جلــب کنید و لزومــی ندارد 
همــه شــما را دوســت داشــته باشــند. طبیعِت 
انســان ایجــاب می کنــد حــِس تعلــق داشــتن، 
دوســت داشته شــدن و محترم شــمرده شدن 
را طلــب کنــد، اما نه بــه بهاِی تمامیت و شــادی 
خــودش. نبایــد انتظــار داشــته باشــید دیگران 
اعتبــاری که در جســتجوی آن هســتید به شــما 
بدهنــد. این اعتبار باید از درون خودتان نشــات 
بگیرد. عقایدتان را آزادانه بیان کنید، از هدف تان 
دست نکشید، خودتان را اثبات کنید، از حق تان 
دفــاع کنیــد، بــه ارزش هایتــان پایبنــد باشــید تا 

گرفتار راضی نگه داشتن همه نشوید.
دارایی  ارزشمندترین  شما  سالمت   .4

شماست
ســامتی یک ثــروِت گران بهاســت، همیشــه 
قــدردان و مراقــب آن باشــید. به طــور معمول 
افراد این نعمت را در جوانی به خطر می اندازند 
و قــدر آن را نمی دانند تا زمانــی که زندگی آن ها 
را وادار بــه ایــن کار می کنــد. بیماری هــای قلبی، 
تراکــم اســتخوان، ســکته مغــزی، ســرطان ها و 
بیماری هــای دیگــر قابل پیشــگیری هســتند بــه 
شــرطی کــه از جوانــی مراقب ســامت خودتان 

باشید.
خواسته هایتان  به  همیشه  نیست  قرار   .5

برسید
و  ســنجیده  برنامه ریزی هــای  رغــم  بــه 
نتیجــه   اســت  ممکــن  سخت کوشــی هایتان، 
بدست آمده آن چیزی نباشد که شما پیش بینی 
کرده بودید و این هیچ اشــکالی نــدارد. همه  ما 
این انتظــارات و تصوراِت از پیش تعیین شــده از 
زندگِی ایده آل را داریم، اما بیشتر مواقع واقعیِت 
زندگی آن چیزی نیست که ما انتظارش را داریم.

6. شما کانون توجه نیستید
شــما مرکــز جهــان هســتی نیســتید. گاهــی 
اوقــات ما آن قدر غرِق اتفاقــات زندگی خودمان 
هســتیم که جهان بینــی از یک دیــدگاه متفاوت 
بســیار دشــوار می شــود. آگاهِی کامل از جریاِن 
زندگِی خودتان طبیعی است، اما داشتِن همین 
حــد از آگاهی از دنیای پیرامون و نحوه  اثرگذاری 

آن بر انسان های دیگر هم الزمست.
7. ندانستن عیب نیست

هیچ یــک از مــا همه چیــزدان نیســت. گفتــِن 
»نمی دانــم« عیــب نیســت. تظاهــر بــه بی عیب 
بودن شــما را بی عیب نمی کنــد. این نوع تظاهر 
شــما را روان رنجــور خواهد کرد. دانســتِن همه 
چیــز از تــوان ما انســان ها خارج اســت. همه  ما 
اشــتباه می کنیم و هر از گاهــی گند می زنیم، اما 

این راِه آموختن در کارگاِه زندگیست.
یک  بلکه  احساس  یک  تنها  نه  عشق   .8

انتخاب است
انتخابــی که هر روز می کنیم. مــا باید انتخاب 
ببخشــیم،  برونــد،  بیــن  از  ناراحتی هــا  کنیــم 
مهربان باشــیم، احتــرام بگذاریــم، حمایت کنیم 
و وفادار باشــیم. باید از رابطه هــا مراقبت کنیم. 
گاهی اوقات مراقبت آســان است و گاهی اوقات 
به شدت دشوار. این به خوِد ما بستگی دارد که 
نحوه  رفتــار، کام و تفکرمان را در رابطه انتخاب 

کنیم.
9. آینده نگری زیباست

معمــوًال نگرانــی و آشــفتگی نتیجــه  فقدان 
بــرای  مــا  زندگــِی  اتفاقــات  اســت.  آینده نگــری 
خودمــان آن قــدر مهــم اســت کــه تصویــر کلی 
زندگــی را نادیــده می گیریــم. تمــام مشــکات و 
دغدغه هــای امروِز مــا 20، 30 یا 40 ســاِل آینده 
بی اهمیــت خواهــد بــود. وقتــی دیــدگاه شــما 
بسته باشــد نمی توانید به بلندمدت فکر کنید. 
به همین دلیل اســت که می گویند ادراِک شــما 

واقعیت شماست.
10. صبر یک فضیلت است

از درس های مهم زندگی که باید آن را آموخت 
اهمیت صبر اســت. صبر یعنــی منتظر یک اتفاق 
مهــم و معنــادار بمانید بدون اینکــه از به تاخیر 
افتــادن آن ناامیــد شــوید. در زندگــی چیز هــای 
زیادی هســت کــه باید بــرای وقوع آن هــا بدوِن 
منفی بافی صبر کرد. مثًال مدیریت پول مســتلزِم 
صبــر اســت. بایــد نهایت تاش تــان را کنیــد تا از 
ناامیدی هــای ناشــی از چالش هــا و ضرب االجِل 
الزم بــرای پرداخت بدهی، افزایش درآمد یا لذت 
بردن از بازده  سرمایه گذاری تان اجتناب کنید. با 
صبر به بزرگ ترین اهداف تان می رســید و شادِی 

واقعی را تجربه می کنید.
11. منطقه ی امن شما دشمن شماست

اهــداِف  بزرگ تریــن  بــه  می خواهیــد  اگــر 
امن تــان  منطقــه   از  بایــد  برســید  زندگیتــان 
خارج شــوید. یــک نمونه  خــوِب خارج شــدن از 
منطقــه  امن بــرای دســتیابی به اهــداف مالی، 
ســرمایه گذارِی پولتــان اســت. حتــی اگــر درباره  
ســرمایه گذاری اطاعات کامل ندارید، باید برای 
بهــره بــردن از ســرمایه گذاری، زود اقــدام کنید. 
مثــال دیگر ماقات بــا کارفرما برای درخواســت 
افزایــش حقوق اســت، کار دشواریســت، اما به 
دستیابی شــما به اهداف مالی تان در درازمدت 

کمک می کند.
12. سحرخیز باشید

مزایای این عادت بیشمارست. مثًال در حیطه  
پس انداز و سرمایه گذاری سحرخیز بودن به نفع 
شماست. برگ برنده دست کسانیست که زودتر 
از بقیه سرمایه گذاری را شروع می کنند. سرمایه  

شما برای تکثیر در بازار به زمان احتیاج دارد.
13. شروع کردن تنها راِه پیشرفت است

تنها راِه پیشــرفت کــردن در هر جنبــه  زندگی 
اقدام کردن است. وقتی شکایت می کنید انتظار 
پیشرفت نداشته باشید. پیشرفت بطور خودکار 
با اقدام کردن شــما آغاز می شــود. هدف گذاری 
بخــش بزرگــی از اقدام کــردن اســت. روزانه یک 

درصد بهتر شدن بهتر از اقدام نکردن است.
14. در لحظه  حال زندگی کنید

اکثــر متخصصاِن حوزه  روان شناســی به مردم 
می گویند بخش بزرگی از افسردگی ناشی از زندگی 
کردن در گذشــته اســت. از ســوی دیگر، اضطراب 
ناشی از نگرانی زیاد درباره   آینده است. تمرکز بیش 
از حــد روی جنبه های منفی زندگی یــا تاش برای 
طرح ریــزی یک برنامه   بی نقص برای آینده شــما را 
از لذت بردن از لحظه   حال محروم می کند و نتیجه   
این محرومیت پشــیمانی اســت. تمرکز روی حال 

قدرِت متحول کردن زندگی را دارد.
15. مهربانی با مردم پاداش دارد

همه   ما انســان ها منحصربه فــرد و متفاوت 
هســتیم. هیچ کــس بهتــر یــا باهوش تر از شــما 
نیست؛ بنابراین اجباری نیست با دیگران ارباب وار 
رفتار کنید یا سلطه جویی کنید. مهربان بودن با 
دیگــران به ویژه زمانــی که در حاِل پیمــودِن راِه 
رســیدن به اهدافتان هســتید شــما را سریع تر 
به مقصد می رســاند. یکــی از درس های مهم 
زندگــی اینســت کــه »از هــر دســت بدهی از 

همان دست هم می گیری«.
16. حد و مرز تعیین کنید

ایــن درس به ویــژه زمانی اهمیت دارد 
که با انســان های ســمی احاطه شده اید. 
فرقــی نمی کنــد ایــن انســان های ســمی 
همکاران، دوســتان یا اعضــا خانواده تان 
باشــند، بودن در کنار آن ها منجر به ایجاد 
جر و بحث، فشــار خون باال و نگرش منفی 
می شــود. اگر حذف این افراد از زندگی تان 
غیرممکن اســت، باید ظرفیــت را محدود 
کنید. تعیین حد و مرز های ســالم و پایبند 
بــودن بــه آن هــا در دراز مــدت اثربخــش 

خواهد بود.
ضروری  زندگی  و  کار  میان  تعادل   .17

است
انســان های امــروز بیشــتر وقت شــان را 
صــرف کار می کنند تــا درآمدشــان را افزایش 
دهنــد، ترفیــع بگیرنــد یا از بیــکاری فــرار کنند، 
درنتیجه عاوه بر سامتِی خودشان، انسان های 
مهم زندگی شان را نادیده می گیرند. سعی کنید به 

جای سخت تر کار کردن، هوشمندانه تر کار کنید.
18. زندگی منصفانه نیست

یکــی از درس هــای باارزشــی کــه هــر کســی 
باالخره یاد می گیرد اینســت که زندگی همیشــه 
مطابــق میــل مــا پیــش نمــی رود. مقاومــت در 
برابر یادگیرِی این درس منجر به ایجاد خشــم و 
ناامیدی می شــود. با این حال، زندگی همیشــه 
در حــال آموختــن درس هایی به ماســت که اگر 

آن ها را بیاموزیم زندگِی کامِل ما شروع می شود 
و تــا زمانی که نخواهیم این درس ها را بیاموزیم 
تکرار می شــوند. اگر تصور می کنید زندگی چیزی 
به شــما بدهکار اســت در اشــتباهید. این شما 
هســتید که باید راهتــان را در زندگی پیدا کنید و 
همیشه انسان های هستند که شایستگی شان 

بیشتر از شماست.
تصور  که  هستید  چیزی  از  قوی تر  شما   .19

می کنید
صرف نظــر از موانعی کــه زندگی در راه شــما 
قرار می دهد، شــما قوی تر از تصــورات خودتان 
هستید. شما قدرت برطرف کردن موانع و کنترل 
زندگی تان را دارید. حتی اگر چالش ها غیرممکن 
به نظر برسند، شــما توانایِی برطرف کردن آن ها 
را داریــد. ایــن درســی اســت کــه شــما بــه مرور 
زمــان می آموزید و می توانید با اعتماد به نفس 

بیشتری با چالش ها روبرو شوید.
20. تمام مشکالت راه حل دارند

زمانــی کــه بــا یک مشــکل روبــرو می شــوید، 
مهــم اســت بــرای یافتــن راه حــل زمــان و انرژی 
صــرف کنید. حتی اگــر نتوانید بهتریــن راه حل را 
در کوتاه تریــن زمان پیدا کنید، تســلیم نشــوید. 
زندگی ما را با مشــکات غافلگیر می کند و تصور 
بیشتر ما اینست که اوضاع بدتر از این نمی شود. 
در بدترین لحظات زندگی، خودتان را جمع وجور 
کنیــد، به بهترین راه حل هــا فکر کنید و روی بلند 
شدن با قدرت بیشتر تمرکز کنید. یکی از بهترین 
راه هــای رســیدن به راه حل، نوشــتِن مشــکل با 
جزئیــات آن اســت. در ضمن هیچ وقــت از کمک 

گرفتن از دیگران نترسید.
21. بخشیدن شما را آزاد می کند

کــه  شــنیده اید  بار هــا  هــم  شــما  احتمــاًال 
می گویند فان فرد لیاقت بخشــش نــدارد. این 
باور دور از حقیقت نیســت. شــاید دیگری لیاقت 
بخشــش نداشته باشــد، اما شــما لیاقت آزادی 
را داریــد. شــما باید خودتان را از رنجش، خشــم 
و ناامیــدی از دیگــران آزاد کنید و بهترین راِه این 
کار بخشش است. خشــم و رنجش نه تنها برای 
نزدیکان شما بلکه برای خودتان هم مضر است. 
اگر باِر خشــم و رنجش را مدام به دوش بکشید 
هرگــز شــادی واقعی و آرامــش درونــی را تجربه 
نخواهیــد کرد. احساســات ســمی را از خودتان 
دور کنید تا بتوانید از زندگی لذت ببرید و دیگران 

را به خاطر خودتان ببخشید.
را  شما  موفقیت  نمی توانند  عده  یک   .22

ببینید
خانواده و دوســتان شما همیشه بهترین ها 
را برای شما می خواهند. با این حال، آن ها نگراِن 
از دست دادِن شما هســتند. آن ها می خواهند 
شــما ایمــن بمانیــد و در منطقه   امــن خودتان 
زندگــی کنیــد. آن هــا کار هــای دیوانــه واری مثل 
مهاجرت کردن یا شــروع کســب و کاری که در آن 
تجربه ندارید را دوســت ندارند. شــما باید بدون 
نگرانی درباره   فکر دیگران حتی نزدیکان تان کاری 
را کــه دوســت دارید انجام دهیــد. وقتی قدم در 
ایــن مســیر بگذاریــد، انســان های درســت وارد 
زندگیتان می شوند. از مسیری که در آن هستید 
منحــرف نشــوید و فرامــوش نکنید ایــن زندگی 
شماســت و این تصمیم بهترین تصمیم زندگی 

شماست.
23. تا جای ممکن به دیگران کمک کنید

و  خانــواده  بــه  فقــط  نیســتید  مجبــور 
دوســتان تان کمــک کنیــد. می توانیــد بــه یــک 
ســالمند در پارکینگ، به یک مادر تنها در خیابان 
یا در ساخت پناهگاهی برای حیوانات داوطلبانه 
کمــک کنید. راه هــای زیادی برای کمــک کردن به 
دیگــران وجود دارد. به دیگــران کمک کنید تا در 

صورت نیاز دیگران هم به شما کمک کنند.
تمرکز  برنامه هایتان  روی  حد  از  بیش   .24

نکنید
مــا  برابــر  در  موانــع  دادن  قــرار  بــا  زندگــی 
درس هایــی را بــه مــا می آموزد تــا ثابــت کند ما 
در اشــتباهیم. اجبــاری نیســت دقیقــا مطابــق 
نقشــه های خودتان زندگی کنید. بهترین بخش 
زندگی اینست که هیچ نقشه ای ندارد. یاد بگیرید 
خودتان را با شرایط وفق دهید و با جریان حرکت 

کنید. روشن فکر و انعطاف پذیر باشید.
25. هیچ حالی دائمی نیست

اوقات خوب و بد سهم همه   ما در زندگیست 
و هیچ کــدام دائمی نیســت. تمام مشــکاتی که 

امــروز تحمل می کنید یک روز به پایان می رســد. 
چند ســال بعــد از یاِد پشت سرگذاشــتِن همین 
مشکات لبخند می زنید. پس به هیچ وضعیتی 
چــه خوب و چه بــد دل نبندید. بایــد در روز های 
بــد امیــدوار و صبور و در روز هــای خوب قدردان 

باشید.
26. انسان ها تغییر می کنند

بیشــتر اوقــات ما بــه دیگــران فرصــِت دوباره 
نمی دهیم، آن ها را با َاعمال و فرضیات خودمان 
قضــاوت می کنیم در نتیجه چشــم باز می کنیم و 
می بینیــم از بســیاری از افــراد دوری کرده ایم. ده 
ســال پیش شــما انســاِن امروز نبودیــد. دیگران 
هم همین طور! پس چرا دیگران را قضاوت کنیم؟ 
گذشته   افراد را به گذشته بسپارید و از یادآوری آن 

اجتناب کنید. به یکدیگر فرصت تغییر بدهید.
27. خانواده تنها رابطه   زندگی ما نیست

اگــر بخواهید پــای باورتان بایســتید، ممکن 
اســت برخــی از اعضــای خانواده تان را از دســت 
بدهید. باید بخاطر بســپارید که هر کس باورها، 
دیدگاه هــا و مســیر های خاص خــودش را دارد. 
وقتــی خود واقعی تان را کشــف کنید، دســت از 
کنار آمدن با چیز هایی که قبًال دوست داشتید یا 
تحمل می کردید، برمی دارید. صرف نظر از شــمار 
کسانی که از دست می دهید، باید به باورهایتان 
پایبنــد بمانید. انســان های درســت وارد زندگی 
شــما خواهند شــد و آن ها خانواده   جدید شما 
می شــوند. اگر تعــدادی از اعضــای خانواده تان 
شــما را بــه خاطــر باورهایتــان طــرد کــرد، نگران 
نباشــید. بــه آن ها هم اجــازه دهید بــه باور های 

خودشان پایبند بمانند.
28. زماِن اقدام کردن درنگ نکنید

در  دریــاب«.  را  »لحظــه  رومی هــا  قــول  بــه 
بیشــتر مــوارد، مــردم از اقــدام کــردن منصــرف 
می شــوند، چون از اعتماد به نفس و شــجاعت 
کافی برخوردار نیســتند. ایــن درنگ مانع از قدم 
برداشــتن آن ها رو به جلو می شــود. وقتی برای 
اقــدام کــردن درنــگ می کنیــد، بعــدًا پشــیمان 
می شوید یا آرزو می کنید که ایکاش زودتر اقدام 
می کردیــد. تصمیــم بگیرید و اقــدام کنید، چون 
هیچــگاه با درنــگ کــردن اتفاق مهمــی نیفتاده 

است.
29. هیچ وقت دست از تالش برندارید

حتــی وقتــی آمادگــی کامــل داریــد، احتمال 
دارد به هدفتان نرســید. اشتباه کردن بخشی از 
زندگیست. برای رسیدن به بزرگ ترین اهدافتان، 
باید از اشــتباهات تان بیاموزید و به تاش کردن 

ادامه دهید.
30. انعطاف پذیری در مورد اهداف مهم است

طبــق  و  می کنیــد  اقــدام  گاهی اوقــات 
برنامه هــای خودتــان عمل می کنید، امــا در آخر 
متوجــه می شــوید اشــتباه کرده اید. شــما باید 
تحلیــل کنید کجایید و برای تحت تاثیر قرار دادِن 
آینده تــان به شــکل مثبــت چــه کاری می توانید 
انجام دهید. شاید مجبور شوید برای پیشرفت، 
یک هدف خاص را به تعویق بیندازید یا حتی آن 
را تغییر دهید. انعطاف پذیری و سازگاری با تغییر 

از بهترین راه های برنده شدن در زندگیست.
31. برای هر عملی یک عکس العمل وجود دارد
قبــل از اینکه چیــزی بگویید یــا اقدامی کنید، 
همیشه باید به عواقب آن فکر کنید. ممکن است 
دیگران آماده   شنیدِن پیام شما نباشند یا واکنش 
خوبی به رفتار شما نشان ندهند. به همین دلیل 
همیشــه باید کلمات را بــا احتیاط به زبــان آورید. 
در ضمــن طوری با دیگران رفتار کنید که دوســت 
دارید با خودتان رفتار شــود. اگر فراموش نکنید 
هر عمل عکس العملی دارد، می توانید زندگیتان 

را به سوی بهتر شدن تغییر دهید.
32. از زندگی تمام و کمال لذت ببرید

زندگی ســریع تر از چیزی که مــا فکر می کنیم 
می گذرد. بیشتر نوجوانان و جوانان پیر شدن را 
تصور نمی کنند. با این حال، ســال ها به ســرعت 
می گذرنــد و جوانــی فانــی اســت. شــما بایــد از 
زندگــی تمــام و کمــال لــذت ببرید، چــون کوتاه 
اســت و شما نمی دانید فردا چه چیزی در انتظار 
شماســت. هر ثانیه ای که تلف کنید، لحظه   نابی 
از زندگی تان است که تلف کرده اید. اجازه ندهید 

تفکر دیگران زندگی شما را کنترل کند.
33. هیچ چیز را مسلم فرض نکنید

مــا تــا چیــزی را از دســت ندهیــم قــدر آن را 
نمی دانیم. این قدرندانســتن شــامل سامتی، 
خانواده و دوســتان، شغل و پول هم می شود. 
وقتی جوان هســتید، تصور می کنید پدر و مادر 
همیشه هستند، اما این واقعیِت زندگی نیست، 
فکــر می کنید همیشــه بــرای ارتباط با دوســتان 
قدیمــی یا جدیــد وقت داریــد، اما ندارید. شــما 
برای خرج کــردن پول دارید یا فکــر می کنید ماه 
بعــد خواهید داشــت، اما اتفاقی ایــن ممکن را 
به ناممکن تبدیل می کند. هیچ تضمینی وجود 
ندارد که داشته های امروزتان را فردا هم داشته 
باشــید و ایــن حقیقــت شــامل عزیزان تــان هم 
می شــود. شــاید ایــن درس آخر زندگی ســخت 
باشــد، اما مهم ترین درس زندگیســت: »زندگی 
می توانــد در یــک چشــم بهــم زدن تغییــر کند« 

بنابراین قدر داشته های امروزتان را بدانید.

آموخت 33 درس عالی از زندگی که باید در جوانی 

تجربه زندگی

زمانی که جوان هستیم و تازه 
وارد بزرگسالی شده ایم احساس 

می کنیم باید هر کاری را بی درنگ و 
آنی انجام دهیم در حالی که برای 

هر برنامه و تصمیمی باید اندیشید 
و برنامه داشت، همه چیز را تجربه 

کرد، به بهترین ها دست یافت، 
عشق واقعی را پیدا کرد، معنا و 

هدف زندگی ...

ما تا چیزی را از دست ندهیم قدر 
آن را نمی دانیم. این قدرندانستن 
شامل سالمتی، خانواده 
و دوستان، شغل و پول هم 
می شود. وقتی جوان هستید، 
تصور می کنید پدر و مادر همیشه 
هستند، اما این واقعیِت زندگی 
نیست، فکر می کنید همیشه برای 
ارتباط با دوستان...
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ایرادگیری و سرزنش فرزندان 
ممنوع!

روان شناس  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
اولین  خانواده  گفت:  نوجوان  و  کودک 
شخصیت  تکوین  عامل  بادوام ترین  و 
رشد  زمینه ساز  و  نوجوانان  و  کودکان 
و  جسمانی  اجتماعی،  اخالقی،  عقالنی، 
عاطفی، همچنین فراهم آوردنده شادی 

آنان است.
شــیرین ســیدمرندی با بیان اینکه ارتباط با کودکان و 
نوجوانان زمانی میسر است که باصبوری و حوصله بدون 
قضــاوت با فرزندان ارتبــاط بگیریم، اظهار کــرد: آن گره ای 
که با دســت باز می شــود را بــا دندان باز نکنیــد، هنگامی 
که فرزنــدان خانواده را محرم اســرار بداننــد ارتباط برقرار 

خواهند کرد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه اولین مســئله شــناخت کودک و 
نوجوان اســت، افزود: نوجوانان در ســنین حســاس نیاز 
به شــناخت بیشتری از ســوی والدین دارند، باید نیازهای 
فرزندن مــان را بشناســیم و درک کنیم، تفســیر نادرســت 
از عایــق و رفتارهــای نوجوانان باعــث ارائه عکس العمل 

اشتباه است.
ســیدمرندی بــا بیان اینکه نوجــوان خودرای بوده و 
به دنبال اســتقال اســت، ادامه داد: والدین با تفســیر 
اینکــه ایــن خانــه بــزرگ و کوچــک دارد، به ظــن خود با 
کارش  کــه  می فهماننــد  نوجــوان  بــه  مقابلــه  و  تنــش 
اشــتباه اســت، در حالی که این مســئله خود مشــکات 

را تشدید می کند.
این روانشــناس تربیت کودکان و نوجوانان با اشــاره 
بــه اینکــه در دوره نوجوانــی رشــد جســمی و عاطفــی 
همزمــان اتفــاق می افتــد، اضافه  کــرد: خانواده هــا باید 
بــه نیازهــای فیزیولوژی توجه کنند، ابراز عشــق یا قدرت 
بیش از حد، تاثیرهای جبران ناپذیری بر روی فرزندان مان 

دارد.
مرنــدی با بیــان اینکه نوجوان در این ســن احســاس 
هیجان زیادی دارد، ابراز کرد: برخی از دســتورهای ما برای 

او قابل درک و تحمل است.
وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد امنیــت روانــی در خانــه، بیــان 
کــرد: خانــواده مهم تریــن کانونــی اســت که بــرای تربیت 
فرزندان مــان این فضا باید امن و صمیمی باشــد؛ چراکه 
از  تاثیرپذیــری  بــه  عاقــه ای  شــرایط  ایــن  در  نوجوانــان 
خــارج خانه و دوســتان دارند، از ایــن رو اگر محیط خانه و 
خانواده را برایش جذاب نکنیم، از فضای خانواده فاصله 

خواهد گرفت.

ایــن کارشــناس تربیتی با تاکید بر اینکه حرف مشــترک 
با فرزندان داشــته باشــید، تشــریح کرد: ارتباط بیشــتر به  
صــورت رفتــاری و غیرکامــی بــرای جذب نوجــوان موثرتر 

است.
مرنــدی بــا تاکیــد بــر اینکه بــرای فرزنــدان خــود وقت 
کار  درک  را  خــود  مــدام  والدیــن  تصریح کــرد:  بگذاریــد، 
می کننــد، خانواده ها باید از هر فرصتی برای ارتباط کامی 

با نوجوانان استفاده کنند.
وی بــا بیــان اهمیت ارتباط عاطفی پــدر و مادر، اذعان  
کــرد: در خانواده پویا و ســالم روابط بین اعضای  خانواده 
مناســب اســت، رفتارهــای تهاجمــی در برابــر اشــتباهات 
فرزندان مان جز اینکه رفتارهای غلط خود را تشــدید کند، 

عایدی ندارد.
مرنــدی بــا بیــان اینکــه فرزنــدان نباید حــس کنند که 
قضاوت و مقایســه می شوند، افزود: در مقابل رفتارهای 

اشتباه نوجوانان با تهاجم کامی وارد نشوید.
این کارشناس تاکید کرد: انتقادهای خود را با دو حرف 
مثبت همراه کنید، یعنی مستقیم بر رفتار بد نوجوان تان 
اشــاره نکنیــد و اول خوبی اش را بگوییــد، بعد از کار بد او 

انتقاد کنید.
مرنــدی بــا تاکید بر اینکــه از فرزندان تان ایــراد نگیرد 
و ســرزنش نکنید، ادامــه داد: صمیمیت ها باید در حین 
اقتدار باشــد، به طــور مثال اگر قوانینــی در خانه دارید 
آن قانون هــا باشــید، خانــواده   اول خودتــان پای بنــد 
اصــرار دارد کــه فرزنــدش از موبایــل فاصلــه بگیــرد یــا 
درســت رفتــار کنــد، ابتدا مســائل بایــد توســط والدین 

انجام شود.
و  اینکــه عواطــف  بیــان  بــا  تربیتــی  کارشــناس  ایــن 
احساســات مهم ترین نقش را در تکوین رشــد و پرورش 
شــخصیت جــوان و نوجــوان دارد، خاطرنشــان  کــرد: در 
برخورد با رفتارهای نادرســت و اشــتباهات فرزندان مان 
در  کنیــد،  مذاکــره  ســپس  یــادآوری  بعــد  تذکــر  ابتــدا 
صورتی که قانون و خواســته شــما معیار درستی باشد، 
می توانید تنبیه هایی اعم از محرومیت و جریمه داشــته 

باشید.
وی یادآور شد: پرخاشگری در سنین حساس نوجوانی 
امــری اجتناب ناپذیــر اســت، اینکــه بگوییم کنــار فرزندان 
دعــوا نکنید ممکن نیســت اما اگــر کــودکان و نوجوانان 
ببیننــد که بعــد از این دعوا مســائل حــل و محبت جاری 
می شــود در زندگــی آینــده و روابط آن ها اثرگــذار خواهد 

بود.

پنجره

جوانی می توانیم خواهران رحیمی  ووشو  ایران شویم
سپهرغرب، گروه جوانی:    دیانا رحیمی که اخیرا نشان طالی ووشو قهرمانی جوانان جهان را کسب کرده با اشاره به حضورش در هشتمین دوره این مسابقات به میزبانی اندونزی، اظهارکرد: این رقابت ها با شرکت ووشوکارانی از 64 کشور دنیا برگزار شد که سطح مسابقات را بسیار باال برده بود.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه خاستگاه رشته ووشو کشور چین است، اما از سد ورزشکاران این کشور گذشتیم و در بخش تیمی هم نشان قهرمانی را از آن خود کردیم.
ملی پوش ساندای بانوان در رده سنی جوانان با بیان اینکه دو خواهرش هم در رشته ووشو فعالیت می کنند، گفت: یکی از خواهرانم محنا رحیمی چندسالی است که عضو تیم ملی ووشو بانوان است و مهرماه امسال هم در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان نشان 

طا گرفت. خواهر کوچکترم هم که حدود 10 سال دارد در این رشته فعالیت می کند. وی تصریح کرد: می توانیم همانند خواهران منصوریان، خواهران رحیمی ووشو ایران باشیم، اما به حمایت نیاز داریم.

سپهرغرب، گروه جوانی: یک 
اختالفاتی  درباره  روانشناس، 
که بعضا در مهمانی ها و میان 
با  خانواده  داماد  یا  عروس 
سایر اقوام رخ می دهد و تاثیر 
زوجین،  مشترک  زندگی  بر  آن 
حضور  و  بازدید  و  دید  گفت: 
این  اگر  اما  است  رسومات  جزو  مهمانی ها  در 
دلچرکینی  و  دلخوری  به  تبدیل  مهمانی ها 
آسیب  زوجین  مشترک  زندگی  به  قطعا  شوند 

خواهند زد.
شــبنم طلوعی با تاکید بــر اینکه زوجین باید 
دلخوری هایــی که بعضا میــان خانواده و اقوام 
همســر و آنهــا رخ داده را جدی گرفته و درصدد 
رفع ایــن دلخوری هــا برآینــد، اظهار کــرد: اغلب 
اوقــات زمانی کــه زوجین پــس از چندین مرتبه 
رفت و آمد با رفتار یا گفتار تندی از ســوی اقوام 
همسر مواجه می شوند اعام می کنند که دیگر 
تمایلــی بــه حضور در خانــه فان اقــوام ندارند 
کــه این امــر نشــانه خوبی بــرای تــداوم زندگی 

مشترک نیست.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چنیــن شــرایطی 

بعضــا زن یــا شــوهر به همســر خــود می گوید 
»مــن مهمانی فــان فامیــل نمی آیــم، خودت 
تنهایــی رفــت و آمــد کن« و یــا اینکه همســر به 
اجبار ســعی می کند زن یا شــوهر را به مهمانی 
اقــوام خــود ببــرد، تصریــح کــرد: زوجی کــه به 
اجبار همســر خــود را به مهمانی کــه قلبا راضی 
بــه حضور در آن نیســت می برد، قطعــا رابطه را 
به ســمت باخت می کشــاند. زندگی مشــترک یا 
"بــردـ  بــرد" و یا "باخــتـ  باخت" اســت، بنابراین 
اجبــار برای حضــور طــرف مقابــل در مکانی که 

تمایل به حضور ندارد، اساسا اشتباه است.
بــه گفته طلوعی، بیان جماتی به همســر از 
ایــن قبیل که »من دوســت ندارم پایــم را خانه 
فان فامیل تو بگذارم« و یا »من دوست ندارم 
خانــه فانــی بیایــم و تو تنهــا رفت و آمــد کن« 
نشــان دهنده رابطه خراب بین زوجین اســت و 
در چنین شــرایطی ضروری اســت که این رابطه 

بررسی شود.
این روانشــناس با یادآوری اینکه الزم اســت 
در ابتــدا زوجیــن بــه طــور فــردی مورد بررســی 
قرار گیرند تا مشــخص شــود این عدم تمایل یا 
بــه عبارتی نفــرت از رفت و آمد با اقوام همســر 

ریشــه در چه دارد، توضیح داد: این عدم تمایل 
به رفت و آمد می تواند تداوم زندگی مشترک را 
با خطر مواجه کند. قطعا اگر این اختافات حل 
نشــوند، ارتباط با اقوام طرفین به ثبات نرسد و 
تحت یک ســری قوانین اجرا نشــود، پیش بینی 
در خصــوص مانــدگاری این زندگی مشــترک به 

سمت منفی می رود.
وی معتقــد اســت کــه زوجیــن بایــد بــه این 

آگاهی برسند که دود این قطع ارتباط ها با اقوام 
همســر نهایتا به چشــم خــود زوجین مــی رود و 
اینطور نیســت که فقط به میزبان آسیب برساند 
و بــه میزبــان بی احترامــی شــود بلکــه زندگــی 

مشترک را در ترازوی نامیزانی قرار می دهد.
طلوعــی در پایــان ســخنان خــود بــا تاکیــد 
بــر اینکــه توصیه بــه تنهایــی رفت و آمــد کردن 
زوجین با اقوام آخرین راه حل و راه چاره اســت 

چراکــه رســیدن به ایــن مرحله بــه معنای خطر 
زندگی مشترک اســت، خاطر نشان کرد: زوجین 
حتمــا باید در صــدد رفع ایــن دلخوری ها برآیند 
و بــه فکــر حــل مشــکات ایــن چنینــی باشــند 
چراکــه قطع ارتباط با اقــوام به هنگام طاق رخ 
می دهد، حــال تصور کنید زوجین داخل زندگی 
مشــترک هســتند و رفــت و آمدهــا قطع شــده 

است.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
دیگر  تعبیر  به  یا  مرجع  گروه 
گروه الگوپذیری دهه هشتادی 
آنان  و  شده  درون نسلی  اغلب 
می پذیرند.  تاثیر  همدیگر  از 
صفری   »رضا  دکتر  گفته  به 
برای  جامعه شناس،  شالی« 
گروه  یک  و  می بازد  رنگ  جغرافیا  جدید  نسل 
گروه  به  تبدیل  است  ممکن  خارجی  موسیقی 

مرجع شود.
تصاویــری کــه از ناآرامی هــای اخیــر انتشــار 
آن  و  داشــت  برجســته  ویژگــی  یــک  می یافــت 
حضور کم سن و سال ها کف خیابان بود. عاوه 
بــر این کــه مدرســه ها هم درگیر مســائلی شــد 
کــه پیــش از آن ســابقه نداشــت. ایــن وضعیت 
باعث شــد نگاه ها به ســوی نســل موســوم به 
»دهه هشــتادی ها« دوخته شــود؛ ســنینی که 
از آن هــا به عنوان »نســل ِزد«، »زومــر« و... یاد 
می شــود؛ حــال گفته می شــود این نســل وارد 
مرحلــه ای شــده که بــه عصری جدید در کشــور 

شکل می دهد.
اعتراض های اخیر در کشور، از ابعاد مختلف 
قابل بررسی است. با وجود تنوع و تکثر افرادی 
کــه بــه شــیوه های گوناگــون نارضایتــی خود را 
ابــزار کرده اند اما به علت جنس این اعتراض ها، 
اسامی مختلفی روی آن گذاشته اند. یکی از این 
نام ها اعتراض دهه هشتادی هاست؛ نوجوانان 
و جوانانــی که هنــوز در ســنین دانش آموزی یا 
حداکثر دانشجویی هستند و دختران و پسرانی 
که کنش و رفتارهای متفاوتی با نسل های قبلی 

دارند.
اهمیت شناخت این نسل و خواسته هایشان 
باعث شــد پرونــده ای بــا عنوان »نســل جدید، 
بــا  آن  در چارچــوب  و  عصــر جدیــد« گشــوده 
صاحب نظــران حوزه های مختلف روانشناســی، 
جامعه شناسی، کارشناســان مسائل فرهنگی، 

آموزشی و... گفت وگو کنیم.
دکتــر  بــا  گفت وگــو  حاصــل  حاضــر  متــن 
»رضــا صفری شــالی« عضــو هیئت علمــی گروه 

جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی است:

بروز یک  از   در وضعیت کنونی می توان 
شکاف نسلی سخن گفت؟ دالیل آن چیست؟

نســل نوجــوان و جــوان، شــکاف نســلی را 
احساس نمی کند. باید در نظر داشت این نسل 
به لحاظ شــرایطی کــه در آن قرار گرفتــه ، از نظر 
تولیــدات فرهنگی که در دســترس آن ها بوده، 
بــه دلیل آبشــخور فکــری که داشــته و به لحاظ 
رســانه هایی که استفاده کرده دارای یک تفاوت 
نسلی است. این تفاوت نسلی می تواند شامل 

حوزه نگرشی، ارزشی و رفتاری باشد.
امــا نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد، برخــی از 
رفتارهــا مختــص نوجــوان و جوانــان اســت و 
ایــن افــراد وقتــی بزرگتــر می شــوند و در فرایند 
میانســالی قرار می گیرند حوزه نگرشی و ارزشی 
آنهــا تعدیــل و تغییــر می کنــد. به همیــن دلیل 
این در فرهنگ ســنتی ما بوده اســت که گاه اگر 
رفتــاری از نوجوانــی و جوانی ســر می زنــد، واژه 
ناپخته برای آن بــه کار می برند یعنی رفتارهایی 
که بر اســاس هیجان ها و احساســات می تواند 
شــکل بگیرد. بنابراین، فرد، نظام کنش عقانی 
را بیشــتر در رفتارهایش با باال رفتن سن در نظر 

خواهد گرفت.
این موضوع را امــروزه هم می توانیم ببینیم 

اما نباید غفلت کنیم که تفاوت امروز زیاد شــده 
زیرا نقش خانواده ها در فرایند جامعه پذیری و 
نقش منابع آموزشــی ما کمتر شــده اســت. در 
طرف مقابل، نقش رســانه ها و گروه دوستان و 
همســاالن بیشتر شــده و این، روی تفاوت های 

نسلی تاثیر می گذارد.

بسیاری  اخیر  ناآرامی های  جریان  در   
روی نقش آفرینی جدی 15 تا 18 ساله ها تاکید 
مشترکی  خصوصیات  می توان  آیا  داشتند؛ 

برای جوانان حاضر در این رده سنی برشمرد؟
در مباحــث درون نســلی بایــد گفــت نقــش 
جغرافیا کم رنگ شــده اســت. فرقی نــدارد فرد 
در کدام بســتر جغرافیایی قــرار دارد. این حذف 
فضــا و مــکان یکــی از مهمتریــن موضوع هایی 
اســت که نســل نوجوان از آن بســیار اســتفاده 
می کنــد. بــرای نمونه چند ســال پیــش بود که 
دانش آموزان دوره متوسطه در مجتمع تجاری 
کوروش در غرب تهران، با هم قرار گذاشتند یک 
روز همدیگــر را ببینند در حالی که این ها رهبری 
نداشــتند و فقــط در فضــای رســانه ای تصمیم 
گرفتنــد همدیگــر را در یک روز و در یک ســاعتی 
و در یــک مکانی ببیننــد. تصمیم گیری این ها در 
بستر فضای مجازی شــکل گرفت؛ بنابراین باید 
گفــت شــبکه های اجتماعــی فضــا و مــکان را از 

میان برده اند.
در خصــوص ناآرامی های اخیــر نیز باید گفت 
این قشــر دنبال هیجان طلبی و بروز احساسات 
هســتند. گاه بــرای ایــن گــروه ســنی، گــذران و 
تخلیــه هیجــان به منزلــه گذران اوقــات فراغت 
هــم محســوب می شــود. ایــن موضوع شــاید 
بــرای برخــی  قابل قبــول و قابل باور نباشــد اما 
طبــق مصاحبه هــای کــه بــا نوجوانــان بعــد از 
ناآرامی های 98 داشتم، آنها برای اینکه گروهی 
و تیمــی در یــک عرصــه حضور پیــدا کننــد - در 
حالــی که ایدئولــوژی و آرمان خاصی نداشــتند 
- در ناآرامی ها شــرکت کردند. البته نباید نقش 
رســانه ها به ویژه شــبکه های ماهــواره ای که در 
برســاخته کــردن و تهییــج ایــن افــراد می تواند 

موثر باشد، نادیده گرفت.

آمدند،  خیابان  کف  به  که  جوانانی  آیا   
مطالبات  و  روحیات  مورد  در  مناسبی  ُمعرف 
دهه هشتادی ها هستند که جمعیتشان طبق 
نفر  میلیون   12 حدود   95 سال  سرشماری 

است؟

جوانانــی که کف خیابان آمدنــد اصا ُمعرف 
مناســبی در مــورد مطالبات دهه هشــتادی ها 
نیســتند چــون آنهــا یــک قشــر بســیار اندکی از 
آن 12 میلیــون بودنــد. این تعداد هــم به دلیل 
و  احســاس ها  بــروز  در  کــه  مختلفــی  عوامــل 
ناآرامی هــا  در  داشــت  تاثیــر  آن هــا  رفتارهــای 
حضور داشــتند. برای نمونه برخــی از آنها متاثر 
از بزرگترهــا، بخشــی متاثــر از رســانه ها به ویــژه 
همچنیــن  و  فارســی زبان  خارجــی  رســانه های 
شــبکه های اجتماعــی بودنــد امــا در مجمــوع 
می تــوان گفــت آنهــا معــرف مناســبی در مورد 
روحیــات و مطالبات دهه هشــتادی ها در بحث 

نارضایتی ها و بروز رفتارهای اعتراضی نیستند.

دهه  اکثریت  اولویت های  یا  مطالبات   
هشتادی ها چه می تواند باشد؟

گروه مرجع یا به تعبیر دیگر گروه الگوپذیری 
دهه هشــتادی عمدتا درون نســلی شده و این 
در حالی است که به ویژه دهه 60 و پیش از آن، 
افراد سرآمد در حوزه های مذهبی، هنر و ورزش 
مرجع بودند. دهه هشتادی ها از همدیگر تاثیر 
می پذیرنــد؛ وقتی ماجرا درون نســلی می شــود 
نقشــه جغرافیــا کمرنــگ خواهــد بــود بنابراین 
می بینیــم آنهــا گاه متاثــر از یک گروه موســیقی 
کره ای مانند بی تی اس یا جاهای دیگر هستند.

بــه طــور طبیعــی مطالبات ایــن گــروه نیز با 
دهه هــای پیش فرق می کند. این نســل بیشــتر 
رفاه گــرا هســتند؛ بــدون شــک بخشــی از ایــن 
رفاه گرایــی بــه دلیل تاثیر خانواده اســت زیرا در 
20 سال اخیر فرزندآوری بسیار کاهش پیدا کرده 
و در نتیجــه پدر و مــادر فقط در خدمت یک یا 2 
فرزنــد هســتند. به همیــن دلیل رهبــر خانواده 
فرزند است و آن روحیه تاش و جست وجوگری 
مانند نســل های دهه شــصت و پیش از آن، در 

این گروه سنی دیده نمی شود.
دربــاره مطالبــات فرهنگــی و هویتــی کــه در 
این گــروه وجــود دارد باید گفــت آن ها 

معمــوال دوســت دارنــد دیــده 

شوند و خواسته ها، انتظارات و اهدافشان هم 
مــورد توجه قرار گیرد. این مطالبات را می توان 
بــا تحلیــل فیلم هایــی کــه بــه ویــژه ایــن گــروه 
می بیننــد، بیشــتر درک کــرد. برخی از کشــورها 
فیلم هــا  ایــن  در  را  خــود  حاکــم  ایدئولــوژی 
بازنمایــی می کننــد. بخشــی از ایــن فیلم هــا در 
قالــب شــبکه های خانگــی ترجمــه شــده و در 
دسترس این قشر از جامعه است. این فیلم ها 
روی نگرش هــای دهــه هشــتادی ها تاثیرگــذار 
بــوده به طــوری که به عنــوان منابع آموزشــی 

آنها تبدیل شده اند.
بنابراین وقتی که بــرای نوجوانان و جوانان 
برنامه ریزی فرهنگی صورت نگیرد جریان رقیب 
از آن فضای خالی استفاده خواهد کرد و تولید 
برنامــه و محتــوا می کند. دهه هشــتادی ها نیز 
آن الگوهــا را می بینــد و براســاس آن فرآینــد، 

جامعه پذیری خود را طی می کند.

این  بتوان  اینکه  برای  شما  پیشنهاد   
کرد،  برقرار  ارتباط  آنها  با  و  شناخت  را  نسل 

چیست؟
با دهه هشتادی ها باید گفت وگو کرد.

نــوع نگرش هــای  خواســته ها، مطالبــات و 
نوجوانــان بایــد در نظــر گرفتــه شــود امــا آن 
محتوایی که تولید می شــود با فرهنگ ایرانی - 
اســامی عجین شــود و در اختیار خانواده ها و 

نظام آموزشی و نظام فرهنگی قرار گیرد.
اگــر قرار اســت در حــوزه فرهنگــی تولیداتی 
صورت گیرد، باید براســاس ذائقه نوجوانان در 
نظر گرفته شود در غیر این صورت جریان رقیب 

کار روانشناســی - اجتماعــی انجــام می دهد و 
برای نسل نوجوان و جوان برنامه ریزی می کند 
نســل  اختیــار  در  ســاعتی  از  کمتــر  در  را  آن  و 

نوجوان و جوان قرار می دهد.
بایــد سیاســت گذاری و برنامه ریزی فرهنگی 
جــدی گرفتــه شــود امــا برنامه ریــزی فرهنگــی 
دیــر جواب می دهــد. با تغییر مدیریــت و تعدد 
و  مــوازی کاری  گاه  فرهنگــی،  ســازمان های 
عــدم انجــام کارهــا یــا محــول کــردن کارهــا به 
ســازمان های دیگــر صورت می گیــرد؛ وضعیتی 
که ســبب شــده تولیــدات فرهنگی مشــخصی 
بــرای این نســل نداشــته باشــیم. در این حالت 
باید یک نوع برنامه ریزی فرهنگی پروســه محور 
و پروژه محور در نظر گرفته شود. اینها می تواند 
در استقبال نســل نوجوان و جوان از تولیدات 

داخل مفید و موثر باشد.

اعتراض های اخیر در کشور، از 
ابعاد مختلف قابل بررسی است. 
با وجود تنوع و تکثر افرادی که 
به شیوه های گوناگون نارضایتی 
خود را ابزار کرده اند اما به علت 
جنس این اعتراض ها، اسامی 
وی آن گذاشته اند.  مختلفی ر
یکی از این نام ها اعتراض دهه 
هشتادی هاست...

صفری  شالی

مختصات دهه هشتادی ها از نگاه پژوهشگران؛

ون نسلی است وه مرجع دهه هشتادی ها بیشتر در گر

شبنم طلوعی

آمده در ارتباطات فامیلی باشید پیش  مراقب دلچرکینی های 

سیدمرندی



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
کمال نخواهد رسید.  عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به 

کشور روزنامه صبح غرب 

صاحب امتياز: مسعود جواندل  مديرمسؤول: سيد حسن قشمي  سردبیر: زهره پوروهابی  دبیر 
ک 59 کوچه شهيد عزيزیان، پال گمار  نشانی تحريریه: همدان، خيابان پاستور،  ويژه نامه: سميرا 

تلفن دفتر مرکزی: 31330 -  081   امور مشترکین: 09183168574
گهی ها: 38254040 - 081 مدیرروزنامه: 09189020120   آ

پیامک: 3000181860    ارتباط با تحریریه: 38272939 - 081     دورنما: 081-38281849
کردستان - مرکزی - همدان    کرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ایالم - 

حدیث

 www .sepehrpress . i r      @sepehrgharb      Emai l :  sepehrgharb .news@gmai l .com      sepehrgharb

  1401 مـــاه  دی   10 پنجشـــنبه   
 2480 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 
12

مشاهده زیرسویه های جدید 
میکرون در ایران

ُ
ا

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سخنگوی وزارت بهداشت از مشاهده 
نخستین موارد ابتال به زیر سویه های 

جدید اومیکرون در کشور خبر داد.
پدرام پــاک آیین گفت: روز گذشــته، 
سه مورد ابتا به زیر سویه های جدید 
اومیکــرون که در بســیاری کشــورهای 

جهان شایع است، در کشورمان مشاهده شد.
پاک آیین افزود: از این ســه مــورد، دو نمونه مربوط 
 XBB و یک مورد مربوط به زیرســویه BQ1 به زیرســویه

است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت افــزود: ایــن نمونه ها در 
آزمایشــگاه مرجع دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علوم 

پزشکی تهران تشخیص داده شده است.
بنابــر اعــام وزارت بهداشــت، پــاک آیین اضافــه کرد: 
بــا توجــه به ســرعت انتقــال باالی ایــن زیر ســویه ها در 
روزهــای آینــده شــاهد افزایــش آمــار ابتــا بــه ایــن زیر 

سویه های جدید خواهیم بود.

چرا امیرعبداللهیان به عمان 
سفر کرد؟

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: یک 
کارشناس مسائل عمان اظهار کرد: به 
وزیر  سفر  اصلی  هدف  می رسد  نظر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به 
مسقط رایزنی در مورد ادامه مذاکرات 
آخرین  رفع تحریم و همچنین بررسی 

تحوالت یمن بوده است.
میرجــواد میرگلــوی بیــات، در ارتبــاط بــا ســفر اخیــر 
وزیــر امور خارجــه جمهوری اســامی ایران بــه عمان و 
ارائه پیام ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور ایران به 
پادشــاه این کشــور عربی در جریان این سفر گفت: این 
سفر در راســتای چارچوب سیاست های میانجی گرایانه 
منطقــه ای و بین المللــی عمــان قابــل ارزیابی اســت که 
همــواره در پرونده هــای مختلــف به ایران و کشــورهای 

دیگر کمک کرده است.
وی بــا بیــان ایــن کــه عمــان همیشــه در تحــوالت 
منطقه ای و بین المللی تاش داشــته که نقش میانجی 
ومعتدلی را ایفا کنــد تصریح کرد: آقای امیر عبداللهیان 
وزیــر امــور خارجــه سه شــنبه شــب در هنــگام ورود به 
عمــان در جمــع خبرنــگاران تاکیــد کردنــد کــه یکــی از 
محورهای رایزنی مقامات تهران و مســقط در این ســفر 
موضــوع مذاکرات رفع تحریم هاســت و این مذاکرات در 
ادامــه رایزنی هــای اخیر مقامــات دو کشــور در اردن در 
حاشــیه اجــاس »بغــداد 2« و مذاکرات تلفنی پیشــین 

بین وزرای خارجه دو کشور انجام می شود.
بیات با اعتقاد بر اینکه با توجه به برخی اخبار منتشر 
شــده در مــورد مذاکــرات هســته ای، احتماًال عمــان بار 
دیگر به عنوان میانجی در این حوزه انتخاب شده است، 
اظهار کرد: از دیگر ســو به نظر می رســد، پیشــنهاداتی از 
ســوی عمان در این زمینه ارائه شــده است و نامه آقای 
رئیســی به ســلطان عمان احتماًال حاوی پاسخ ایران به 

این پیشنهادات است.
این کارشــناس مســائل عمان همچنین با اعتقاد به 
اینکــه احتماًال یکــی دیگــر از محورهای رایزنــی مقامات 
تهران و مســقط در این ســفر، موضــوع آخرین تحوالت 
یمن و گفتگوهای اخیر صنعا بوده است، گفت: چند روز 
پیــش هیئتــی از عمان به یمن ســفر کرد ولی این ســفر 
بدون نتیجه به پایان رســید و با توجه به اینکه به نوعی 
»مســقط« پایتخــت دوم انصاراهلل محســوب می شــود 
احتمــاًال در این ســفر مقامات دو کشــور ایــران و عمان 
در ارتباط با مسائل یمن و گفتگوهای اخیر صنعا رایزنی 

کرده اند.
بیــات همچنین محور دیگر این ســفر را پیگیری نتایج 
ســفر چندی پیش رئیس جمهور ایــران به عمان عنوان 
کــرد و افــزود: پیگیری مطالبات بانکی ایــران از عمان نیز 

یکی دیگر اهداف انجام این سفر بوده است.
یــک ســری  ارتبــاط توضیــح داد: اخیــرًا  ایــن  وی در 
گشــایش های کوچــک از ســوی عمــان در حــوزه بانکی 
بــرای ایران ایجاد شــده اســت چنــان که در حــال حاضر 
می تــوان از بانــک مرکــزی عمــان بــه ایــران حوالــه کرد؛ 
هرچند این اتفاق خیلی بزرگی نیســت ولی گشایشــی در 

زمان تحریم ها محسوب می شود.
این کارشناس مســائل عمان همچنین در پایان این 
گفــت وگو افــزود: در این ســفر همانطور کــه پیش بینی 
می شــد آقای رئیسی از پادشــاه عمان دعوت کردند که 
به ایران ســفر کند و آقــای امیرعبداللهیان حامل دعوت 
رئیــس جمهــور از پادشــاه عمــان بــرای ســفر بــه ایران 

بودند.

ایران و جهان

پاک آیین

روابط خارجه

پاسخ زیرساخت به شکایت کاربران 
درباره کندی سرعت اینترنت

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت ضمن توضیح در خصوص علت کندی 
اینترنت، از وعده وزارت ارتباطات برای حل این مشکل خبر داد.

امیر محمدزاده الجوردی در خصوص انتشــار اخباری مبنی بر کاهش پهنای باند اینترنت بین الملل اظهار 
کــرد: الزم بــه ذکر اســت که هم اکنون بیش از 3 برابــر نیاز مردم ظرفیت برای اینترنــت بین الملل وجود دارد. 

بنابراین موضوع کاهش پهنای باند درست نیست.
وی افــزود: در شــبکه داخــل نیز وضعیت مناســب اســت و کمبود ظرفیت در شــرایط فعلی وجــود ندارد. 
اختال اشاره شده توسط وزیر ارتباطات نیز ناشی از مشکل یکی از اپراتورها بود که با کمک وزارت ارتباطات 

رفع شد.
الجوردی افزود: به دلیل وجود ظرفیت کافی، آناین شدن مدارس و دانشگاه ها تأثیری در ایجاد اشباع در شبکه نداشته 

و سرویس های داخلی بدون هیچ مشکلی فعالیت می کنند.
رئیس شــرکت زیرســاخت درباره شــکایات کاربران در خصوص کاهش ســرعت اینترنت تصریح کرد: اغلب شــکایاتی که در 
حوزه کندی اینترنت مطرح می شــود مربوط به فیلترشکن هاســت. اتصال به اینترنت از طریق فیلترشــکن غیر از آســیب های 

امنیتی که به دستگاه کاربر می زند باعث کند شدن سرعت اینترنت هم می شود.
وی افــزود: یــک مشــکل دیگــر برخــی از کاربــران مخصوصــا برنامــه نویســان و کاربــران حرفــه ای، در دسترســی به 
ســایت ها و خدماتــی اســت کــه مــا را تحریــم کرده اند و تــا پیش از ایــن اینگونه کاربــران از طریــق فیلترشــکن به آن ها 

داشتند. دسترسی 
الجــوردی اظهــار داشــت: برای 
حل مشــکل این دســته از کاربران 
در وزارت ارتباطــات و نیــز توســط 
بخــش خصوصــی، ســرویس هایی 
برای حل این مشــکات ارائه شده 
اســت و هــم اکنــون دسترســی به 
تحریمــی  ســایت های  از  بســیاری 
بــدون نیــاز بــه فیلترشــکن امکان 
پذیر اســت. با این وجود در همین 
ماه سرویســی با کیفیت مناسب تر 
بــرای ایــن دســته کاربــران معرفی 
موضوعــات  ایــن  شــد.  خواهــد 

ارتباطی به حمات ندارد.

تکلیف بیشتر متهمان اغتشاشات در دادسراها
 مشخص شده است

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: دادستان کل کشور گفت: اغلب متهمان حوادث اخیر در کشور تکلیفشان 
در دادسرا مشخص و منتهی به قرار بازداشت، وثیقه، کفالت و … شده است.

حجت االســام و المســلمین محمد جعفــر منتظری در واکنش به اقدامات انجام شــده پس از دســتور 
رئیــس قوه قضائیه به دادســتانی کل کشــور مبنی بر اینکــه پرونده های عناصر اصلی اغتشاشــات اخیر به 
صورت روزانه پیگیری شــود و مســاعدت های الزم را به مقامات ذی ربط قضائی که مسئول تکمیل پرونده 
این عناصر هســتند، داشــته باشند، گفت: پیرو اغتشاشــاتی که صورت گرفت، وظیفه خاصی را پیدا کردیم. 
برای انجام این وظیفه عاوه بر آن نظارت عمومی و همیشگی که داشتیم یک نظارت کلی را در این رابطه 
داریــم و در ایــن راســتا یکــی از همکارانم در دادســتانی کل کشــور را برای انجام ایــن کار معین کــردم و وی مرتبا به صورت 
روزانه با اســتان ها در ارتباط هســت و پس از دریافت آمار سراســر کشــور، گزارشــاتی در این خصوص دریافت و اقدامات در 

این رابطه انجام می شود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهداف این اســت تا فردی بی جهت در زندان نباشــد، گفت: بر اســاس تاکیداتــی که رئیس قوه 
قضائیه دارد، سعی بر این بوده تا افرادی که با قرارهای متناسب زیر بازداشت قابلیت آزادی را دارند، اقدامات الزم برای آزادی 

آن ها انجام شود و غالبا تعدادی از این دست از افراد نیز از زندان آزاد شدند.
دادســتان کل کشــور تصریــح کــرد: افــرادی کــه جرایــم ســنگین دارنــد بر اســاس نظــر دادســتان مربوطه، برایشــان 
کیفرخواســت صــادر شــده اســت و از طرفی نیــز کماکان تحقیقــات برای تعــدادی از متهمان اغتشاشــات اخیر در کشــور 
نیز در حال انجام اســت؛ البته بخشــی از تحقیقات مســتلزم این اســت تا ضابطان اطاعات خود را تکمیل و آن ها را برای 

کنند. ارسال  دادسراها 
وی افــزود: طبق دســتوراتی که اباغ شــد، تاکید کردیم تا بافاصلــه پس از دریافت گزارش های ضابطــان، پرونده متهمان 
حوادث اخیر در دادسراهای کشور انباشت و نگهداری نشوند و با رعایت سرعت و دقت برای این پرونده ها کیفرخواست صادر 

و در ادامه به دادگاه ارجاع شود.
حجت االســام و المســلمین منتظری ادامه داد: فرایند رســیدگی، تهیه کیفرخواســت، رفتن آن به دادگاه و در نوبت قرار 
گفتن پرونده زمانی را صرف می کند که در این خصوص نیز تاکیداتی انجام شــده تا حداقل زمان برای انجام و صرف این امور 

اتخاذ شود تا افراد باتکلیف نباشند.
وی افزود: البته باتکلیف به این معنا که تکلیفشــان در دادگاه مشــخص شود و اغلب این دست از متهمان تکلیفشان در 

دادسرا مشخص و منتهی به قرار )بازداشت، وثیقه، کفالت و …( شده است.
پیش از این نیز حجت االسام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در خصوص این دستور که به معاونت 
اول دستگاه قضائی نیز اباغ شده بود، عنوان کرد: بر اساس گزارشات دریافتی، در خصوص اغتشاشات اخیر، متهم باتکلیف 
نداریم، البته باید تعریف باتکلیف بودن را نیز تشریح کرد و آن اینکه برخی از متهمان اغتشاشات اخیر عنوان می کنند که ما 

تا به امروز باتکلیف هســتیم به این معنا است که تاکنون برای آن ها رأی قضائی صادر نشده است.

منتظریالجوردی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
استان های  از  مردم  جهان: 
مختلف کشور برای ابراز ارادت 
کرمان  به  سلیمانی  شهید  به 
مطهر  مرقد  دور  و  می آیند 

شهید حلقه می زنند.
از  زائــران  روزهــا  ایــن 
اســتان های مختلــف کشــور خــود را بــه گلــزار 
شــهدای کرمان می رســانند تا ســومین سالگرد 
شــهادت شــهید ســلیمانی بهانه ای باشــد برای 
تجدید عهدی دوباره با سید الشهدای مقاومت، 
ایــن روزها قلــب مقاومت در کرمــان می تپد و از 
تــرک، لر، کــرد و بلوچ، فــارس و عــرب دور مرقد 
مطهر شــهید ســلیمانی جمع می شوند و اشک 

می ریزند.
شــلوغ  کرمــان  شــهدای  گلــزار  روزهــا  ایــن 
از تــر همیشــه اســت و ایــن قطعــه از بهشــت 
میعادگاهی شــده برای ارادت به شهدا و نقطه 
اتصال و اتحادی بر همدلی و همراهی مردم که 
نقطه وصلش شــهیدی اســت کــه در طول ایام 
زندگــی اش خالصانــه بــرای مردم تــاش کرد و 
دغدغه اش ســربلندی ایران اسامی به عنوان 
حرمی اســت که محور جبهه مقاومت محسوب 

می شود.

 مکتب سلیمانی درس همدلی می دهد
3 ســال از شــهادت ســردار دل ها گذشــته 
از  بعــد  ســلیمانی  شــهید  حــاال  امــا  اســت 
از گذشــته در قلــب مــردم  شــهادتش بیشــتر 
مقابــل  کــه  ســرداری  اســت،  گرفتــه  جــای 
تروریســت ها ایســتاد و ناجی جان هــزاران نفر 
در لبنان، ســوریه و عراق شــد حاال میهمانانی 
از ایــن کشــورها نیــز دارد و کرمانی هــا تمــام 
تــاش خود را به کار گرفته اند تا میزبانی خوب 

برای این زائران باشند.
280 موکــب در اســتان کرمــان راه انــدازی و 
برای اسکان 20 هزار زائر در طول هر شب برنامه 
ریزی شــده اســت، در حالی که هنوز برنامه های 
ســالگرد آغاز نشــده اما طی هفته گذشته طبق 
آخرین آمار بیش از 10 هزار زائر وارد کرمان شده 

و از گلزار شهدای کرمان بازدید کرده اند.
موج جمعیت نشان می دهد جبهه مقاومت 
هر روز ریشــه دار تر می شــود و مــردم در مکتب 
سلیمانی درس هایی برای همدلی، ایثار و تاش 

برای پیشرفت و توسعه آموخته اند.
وقتــی وارد گلــزار شــهدای کرمان می شــوید 
یــک چیــز در بیــن زائــران مشــترک اســت همــه 
ســعی می کنند خود را به مرقد شهید سلیمانی 
برســانند و دور او حلقه بزنند، سادگی و مردمی 
بــودن ایــن شــهید و ســنگ قبــر ســاده اش که 
کلمه ســرباز بر روی آن نقش بسته است در کنار 
محبتــی کــه از دل هــای مردم اســت اشــک را بر 

چهره مردم روان می کند.

 قلب ایران برای شهید سلیمانی می تپد
علــی زائری اســت که از خراســان شــمالی به 
اســتان کرمان آمده اســت، وی بــه خبرنگار مهر 
گفــت: از زمــان شــهادت ســردار ســلیمانی هــر 
ســال برای ســالگرد به کرمان می آیــم، جو اینجا 

چنــان صمیمانــه و خالصانــه اســت که انســان 
تصور می کند در بهشــت قدم برمی دارد، شهید 
ســلیمانی نمونه ای از یک انسان واقعی بود که 
خودش و تمام زندگــی اش را وقف مردم ایران 
کــرد و بــدون هیچ ادعایــی با تمــام توانی که در 

وجودش بود برای این کشور جهاد کرد.
را می تــوان در  اخــاص  افــزود: همیــن  وی 
صورت تک تک زائرانی که در گلزار شهدای کرمان 
هســتند مشــاهده کــرد و ایــن مســاله را کمتــر 
جایی می توان مشــاهده کــرد، از اقوام مختلف 
و بــا زبان هــا و گویش هــای مختلــف مــردم گرد 
هم جمــع می شــوند و قدر دان زحمــات فردی 
هســتند که مهمترین هدف زندگی اش اعتای 
فرهنــگ اهــل بیــت )ع( بــود و اگر این شــهید و 
یارانش نبودند مشــخص نبود تروریست ها چه 
بایــی بــر اماکن مقدســه مــا در کربــا و نجف و 

سوریه می آوردند.

شهید  مردم داری  و  ساده زیستی   
سلیمانی موجب محبوبیتش شد

محمد حســنی نیــز از تبریــز به کرمــان آمده 
اســت کــه می گوید: حاجــی یک دنیــا از معرفت 

بود و می شد نمونه یک فرد مؤمن و متعهد به 
دین، اخاق و مردم داری را در او یافت.

وی افــزود: وقتی یک نفر چنین خود را فدای 
مــا کرده اســت چطــور ما قــدر دان او نباشــیم، 
یادمان باشــد زمانی که داعش ســوریه و عراق 
آمــد شــهید  ایــران  را گرفــت و پشــت مرزهــای 
ســلیمانی و یارانش بــه پا خواســتند و این لکه 

ننگ را از کشورهای اسامی پاک کردند.
وی گفت: شهید سلیمانی توسط شقی ترین 
انســان های روی زمین به شهادت رسید و به در 
واقع رســتگار شــد و به آرزویش رسید، کسی که 
آمریکا و اســرائیل از شنیدن نامش هم وحشت 
داشــتند خودش را در راه نجات مردم مسلمان 

منطقه فدا کرد.

فداکاری های  قدردان  خوزستان  مردم   
حاج قاسم هستند

زهرا اســامی زائر آبادانی است که می گوید: 
مــا یادمــان نرفته که در زمان ســیل خوزســتان 
شــهید ســلیمانی چگونــه بــا بســیج امکانــات 
بــه فریــاد مــردم رســید او در واقــع میــدان دار 
صــدای  کجــا  هــر  و  بــود  ســخت  صحنه هــای 

مظلومی را می شــنید اولین فــردی بود که وارد 
کارزار می شد.

وی گفــت: اکثر عملیات های لشــکر 41 ثاراهلل 
در طول دفــاع مقدس نیز در خوزســتان انجام 
شــد و حاال ما مردم خوزســتان قدر دان شــهید 
ســلیمانی هســتیم چــون او بــه دور از هر گونه 
حاشــیه به یک چیز فکر می کرد، رضای خدا و کار 
بــرای مــردم و در این مســیر همه موانــع را کنار 

می زد.
از  یکــی  کــه  فــردی  افــزود:  اســامی 
محســوب  منطقــه  شــهدای  قدرتمندتریــن 
می شــد در شــهر محل تولــدش تنهــا چیزی که 
دارد هزاران قلب عاشــق او اســت که یک مکتب 
و جریــان اجتماعــی را ایجاد کرده اســت، همین 
ساده زیستی شهید ســلیمانی است که موجب 
می شــود مردم بــه اخاص و تاش این شــهید 

ایمان داشته باشند.

می شد  شنیده  مظلومی  صدای  جا  هر   
حاج قاسم لبیک می گفت

ظهــراوی هم زائری از عمان اســت که خود را 
به کرمان رســانده اســت، وی می گوید: چگونه 
اســت که هــر کجا یک مظلــوم وجــود دارد و در 
حق عده ای ظلم می شود همان جا حاج قاسم 

به عنوان مدافع مظلوم دیده می شود؟
وی می گویــد: من هر فرد غیــر ایرانی را اینجا 
دیدم به صورت شخصی یا خانوادگی به کرمان 
آمــده اســت اینها از روی قلب و اعتقــاد در اینجا 
حضور می یابند. ما دیدیم که چطور حاج قاسم 
زنــان و کــودکان عــرب را از دســت داعشــی ها 

نجات داد.
وی افــزود: کجــای دنیــا شــما می بینیــد کــه 
یــک ژنرال از کشــوری دیگر جانش را کف دســت 

بگــذارد و بدون هیچ چشــم داشــتی وارد کارزار 
خطرناک شــود و بــرای نجات جان آنهــا بجنگد، 
اینهــا آدم های خاصی هســتند کــه در دنیا نظیر 

ندارند.
وی گفــت: او جوانان فلســطین، یمن، عراق، 
مســلمان  کشــورهای  ســایر  و  لبنــان  ســوریه، 
را بیــدار کــرد و بــه آنهــا گفــت کــه می تواننــد از 
خودشــان و کشورشــان دفــاع کننــد و ایثــار و 
فرهنــگ شــهادت را بــه آنها آموخــت، این ارزش 

بسیار زیاد دارد.

شهید  زائران  خادمی  به  کرمان  مردم   
سلیمانی افتخار می کنند

شــهید  ســالگرد  اســکان  ســتاد  مســئول 
ســلیمانی در گفتگــو با خبرنــگار مهر بیــان کرد: 
برنامه هــا در دهــه مقاومــت برگــزار می شــود و 
پیــش بینی می کنیم اوج حضور زائران در کرمان 

در روز 13 دی ماه باشد.
علــی بیــگ زاده گفــت: همــه مــردم کرمان و 
مسئوالن پای کار هستند تا میزبانی خوب برای 

زائران حاج قاسم باشیم.
وی کرمــان را جهان شــهر مقاومت دانســت 
و گفــت: تمهیــدات الزم بــرای اســکان، خدمات 
رفاهی و پذیرایی از زائران در نظر گرفته شــده و 
گلزار شــهدا نیز برای برپایی مراســم آماده شده 

است.
وی ادامــه داد: زائران از اســتان های مختلف 
کشور در حال وارد شدن به کرمان هستند و ما 

به میزبانی این زائران افتخار می کنیم.
ســرمای هــوای ایــن روز و شــب های کرمــان 
مانعــی برای خدمت رســانی به زائران نیســت و 
کرمانی ها در تاش هســتند کــه هر یک خادمی 

برای زائران شهید سلیمانی باشند.

حلقه مردم دور جــــان فدا

همدلی و اخالص حلقه وصل 10 هزار زائر

شهید سلیمانی

وز ریشــه دار تر می شــود و مــردم در  مــوج جمعیــت نشــان می دهــد جبهه مقاومــت هر ر
مکتــب ســلیمانی درس هایــی بــرای همدلــی، ایثــار و تــالش بــرای پیشــرفت و توســعه 

آموخته اند.
وقتی وارد گلزار شهدای کرمان می شوید یک چیز در بین زائران مشترک است همه سعی 
می کنند خود را به مرقد شهید سلیمانی برسانند و دور او حلقه بزنند، سادگی و مردمی 
وی آن نقش بســته است در  بودن این شــهید و ســنگ قبر ســاده اش که کلمه ســرباز بر ر

وان می کند. کنار محبتی که از دل های مردم است اشک را بر چهره مردم ر


