
 حضور در انتخابات، یکی از جلوه های بارز دفاع از ارزش ها است

 حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین صافدل

 نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 

ایام مقدس قرار گرفته در پیش روی ملت بزرگ، به عنوان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مولفه های اصیل انقالب اسالمی                         

ین است  که دموکراسی و مردم ساالری دینی را به رخ همه جهانیان کشیده و در پیشینه انقالب نیز تا به کنون، بهترین تجمعات مردمی را در ا                               

 فضا شاهد بوده ایم.  

اع مقدس که مردم بزرگ در همه صحنه هایی که          دف  امروز یکی از وظائف به حق و عینی ما که به عنوان واجب و تکلیف بر دوشمان قرار گرفته، حضور در این صحنه است تا بتوانیم همچون دوران                             

 از ارزش ها با حضور و مشارکت باال را خلق کنند.    فاعارزش های انقالب دچار تهدید شد، خوش درخشیدند و در دفاع از کیان ایران اسالمی نقش بسزایی داشتند، امروز نیز یکی از صحنه های مهم د

القی و اسالمی برایشان در اولویت قرار دارد. بنابراین          اخ  مسلما این حضور نه تنها مایه ناامیدی دشمنان، بلکه مایه قوت و امید دلسوزان نظام و کسانی خواهد بود که ارزش های انقالب و نگاه های                            

مسلما هیچ قوم و ملتی       «ِإَنَّ الَلََّه ال یُغَِیَُّر ما بِقَوٍم حَتَّٰى یُغَِیَّروا ما ِبَأنفُسِهِم               »نباید از حقی که در تعیین سرنوشت ملت بزرگ ایران قرار دارد، گذشت؛ بر همین اساس خداوند متعال می فرماید                           

 سرنوشتشان تغییر پیدا نمی کند، مگر این امر، با همت، عزم و اراده افراد خود آن قوم باشد. 

اه روزآمد در راس قوه مجریه حاضر شده و بتواند تحول            نگ  پس بر همه عزیزان الزم است تا با پرشورترین حضور خود، بهترین نتیجه را در عمل رقم زده و با انتخابی شایسته فردی را برگزینند که با                            

 واقعی در کشور آنهم به معنای تحول با نگاه به دولت جوان حزب اللهی ایجاد نماید. 

 جلوه ای از تعهد دینی و عزم ملی است 0011انتخابات 

 دکتر مجید حسن زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  

زم و ع این روزها، همه با بینش و بصیرت خود را جهت شرکت در انتخابات آماده می کنند. حضور آگاهانه در انتخابات یکی از جلوه های تعهد دینی                           

ی مل  ملی را به نمایش گذاشته و در مقابل دیدگان حیرت زده یاوه گویان، پایداری انقالب اسالمی را تضمین خواهند کرد و یکبار دیگر ارزش های                          

م می  مردرا به اثبات می رساند. به اعتقاد من نه فقط احزاب، گروه ها و جناح های سیاسی صرف نظر از اینکه نامزدی در انتخابات دارند بلکه همه                             

 توانند اثرگذار در انتخابات باشند. 

انشگاهیان چه سلیقه ای دارند، مهم حضور همین        ه د همه کسانی که قلبشان برای این کشور و ملت می تپد، باید هموطنان را به شرکت در انتخابات دعوت کنند صرف نظر از اینکه هر یک از مجموع                            

 سال آینده به دست بگیرد.  4شور را در ت کعزیزان در انتخابات است و هرچه تعداد مشارکت و حضور پررنگ تر باشد، پشتوانه قوی تر برای رییس جمهور و مدیری است که می خواهد مدیری

حرکت کند و این اقتدار می تواند عاملی باشد تا در            ری  بنابراین شرکت ما در انتخابات فارغ از وابستگی های گروهی سبب می شود رییس جمهور محترم منتخب مردم عزیز، با اقتدار و پشتوانه باالت                          

 ه حضور پای صندوق های رای دعوت کنند. ز بتعامالت بین بخشی و بین المللی با انرژی و توان و پشتوانه بهتری عمل نماید. بنابراین همه  ضمن شرکت در انتخابات، اقشار دیگر را نی
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 ایمان محمودی منظریصفحه آرایی: 

 امیر علیپورسرپرست هیات تحریریه: 

 اعضای هیئت تحریریه:  

امیر خاکراه، معصومه خانی، آتنا نورالهیان، سجااد صااد،ای، عالای  االمای                      

حسین بختیاری، ریحانه فاخته، مبینا روحی، محمد رودسرابی، حمایاد صااعادی        

عاطفه عباس زاده، زهره فرامرزی، کیمیا اسکانادری، ماحاماد حسان نا اد                       

یوسف حسن زادگان، علی بازیان، مهدی اشتری، فاطمه فدایی، حنانه صحاراکاار                 

 مهدیه پور عباس، فهیمه فهمیده

 در یـک قــدمــی انتخــابـات 
 همقدمی ها پای صحبت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نشستند؛  صندوق های رای، منتظر حضور ملت بزرگ ایران

 آتنا نورالهیان –معصومه خانی  –امیر خاکراه 



 0011اهمیت همدلی و انسجام ملی در انتخابات 

 دکتر سید رضا خطیبی، دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی

بنده به عنوان عضو کوچکی از مجموعه دانشگاهیان کشور، از کلیه جامعه دانشگاهی دعوت میکنم پای صندوق های رای حاضر شوند و با حضور                            
 خود، خط بطالنی بر رویاها و تخیالت دشمنان کشور و انقالب، که تالش نسبت به انصراف ملت از انقالب و نظام اسالمی دارند، بکشند. بدون                              
ق ندوتردید، در شرائط انتخابات نیاز به یک فضای همدلی و انسجام ملی وجود دارد که این مهم، با حضور ملت بزرگ و فهیم ایران اسالمی، پای ص                            
 . های رای محقق خواهد شد. بنده از آحاد جامعه دانشگاهی دعوت می کنم شرکت پرشور و با انگیزه ای در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند

انتخابات جلوه حضور و شکوه آحاد ملت در برابر هجمه دشمنان 

 نظام و انقالب است

 دکتر محمد رضا رضائی منش، معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی 

 در  انتخابات جلوه ای از حضور و شکوه آحاد ملت در برابر هجمه بین المللی دشمنان نظام و انقالب قلمداد می شود؛ بدون تردید، حضور گسترده                           
 نیزپای صندوق های رای، نماد و جلوه روشن پایبندی و اعتقاد راسخ ملت بزرگ ایران به نظام جمهوری اسالمی و اثبات اتحاد و همدلی است. ما                            
 البهمگام و همراه با همه دلسوزان به نظام و انقالب، با حضوری آگاهانه عزم راسخ خود را در این برهه زمانی حساس در پایبندی به اصول انق                             

 اسالمی به همه جهان و جهانیان نشان خواهیم داد.  

 د را به نظام جمهوری اسالمی اثبات کنند. خو بنده از همکاران خودم و  آحاد دانشگاهیان کشور دعوت میکنم همه جانبه در پای صندوق های رای حاضر شوند و با رای سرنوشت ساز، پایبندی

 0011ریل گذاری عرصه اجرایی پیش روی کشور با انتخابات 

 دکتر یوسف مهدی پور، عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت 

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در پیش روی همه عزیزان قرار دارد،  اولین دوره ریاست جمهوری پس از صدور بیانیه گام دوم                            
ساله تاثیرگذاری در عرصه اجرایی کشور، این انتخابات بیش از همیشه نمود و تجلی دارد؛                 44انقالب قلمداد می شود؛ در حقیقت، بعد از یک دوره           

 دوشاز سوی دیگر درچشم انداز پیش رو، بناست تا این کابینه، برنامه هفتم توسعه کشور را نیز آماده کنند؛ لذا از این جهت رسالت خطیری بر                               
ه ویژملت بزرگ ایران قرار گرفته و آنان می بایست ریل گذاری را به  دست کسانی دهند که صالحیتشان را داشته باشند لذا این انتخابات اهمیت                            

 ای دارد.   

خردادماه با حضور پای صندوق های رای، رای خود را به صندوق می اندازم و سرنوشت کشورم را                     82بنده نیز از همه دانشگاهیان دعوت میکنم تا در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند. بنده خودم،                  

 ای شما انتخاب خواهد شد اصالح و برطرف نماییم.و رتعیین میکنم تا این کشور به قوت و قدرت خود در جامعه بین الملل بیش از پیش نزدیک شود و مشکالت را با رییس جمهور اصلحی که با امضا 

 0011اقتدار و سربلندی ایران اسالمی در انتخابات 

 دکتر محسن قریانی، مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ما قرار دارد و بخش مهمی از جنبه های مختلف زندگی مردم وابسته به تصمیماتی است که                    
در قوه مجریه و در راس آن توسط ریاست جمهوری گرفته می شود. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری یک رویداد مهم در مسیر آینده کشور                             

 محسوب می شود.   

بنده به عنوان عضوی از خانواده دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، از مجموعه دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی و همکاران محترم                           
  دعوت میکنم همگام با هم در این انتخابات شرکت نموده و آرزو دارم که همیشه شاهد اقتدار و سربلندی کشور عزیزمان ایران اسالمی باشیم.

 هجری شمسی 0011، خردادماه  92سال چهارم، شماره 



 علوم پزشکی تربت حیدریه بیانیه جمعی از استادان دانشگاه

 روو درخـواست مشـارکت حـداکثـری از مـردم در انتـخابات پیـش
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شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق های رای، یکککی از     

مهم ترین چالش های مسؤوالن، نهادها و جریان های سکیکاسکی      

است. چالشی که باید به یک پرسش اساسی جامعه ایران در برهکه   

کنونی پاسخ دهد و آن هم اینکه اساسا چرا مردم باید رای دهند و   

 پای صندوق های رای حضور یابند؟ 

اینکه چرا افکار عمومی به چنین پرسشی رسکیکده انکد، عکوامکل          

بسیاری دخیل بوده و نقش داشته اند؛ تحریم هایی ککه در سکال       

کرونا به دولت اجازه بهبود شرایط معیشتی را نداد، فشارهای داخلی 

و خارجی به قوه ی مجریه در مسیر اجرای برنامه هکایکش و در         

نهایت کاستی هایی که  در هر سیستم تصمیم گیرنده و مکجکری     

دیده می شود. به این عوامل میتوان سیاه نمایی های بکی وقکفکه       

رسانه های خارج از ایران، علیه جمهوری اسالمی تکا انکتکقکادات         

همیشه تند تریبون های داخلی علیه  دولت را هم اضافه ککرد. در     

شرایطی که رهبر انقالب، عالج دردهای مزمن کشور را در پرشکور  

بودن انتخابات و حضور مردم در صحنه تعیین سرنوشت عنوان می 

کنند، گویا تالش هایی خالف جهت تقویت مشارکت مکردمکی در     

 جریان است.

شرکت نکردن در انتخابات، موجب تضییع حقوق مردمی میشود که 

میخواهند در کشور اسالمی، دولت مناسب انقالبی بر امور مسکلکط   

باشد. مشارکت حداکثری باعث تضعیف دشمن و تقویت نکظکام و      

مصداقی از جهاد فی سبیل اهلل است؛ لذا بسترهایی که زمینه آن را 

 فراهم میکند مورد تایید اسالم است.

مبارزه برای احقاق حق رای و انتخاب نسبی آینده یک سرزمین از   

سوی مردمان آن سرزمین، دست کم طی دو قرن گذشته، چالشکی  

سخت و گاهی خونین بوده است. این حق و اهمیت آن در تکاریکخ    

زیست سیاسی آن به اندازه ای است که بتوان نخستین پاسکخ بکه     

پرسش چرا باید رای دهیم را استفاده از یک حق مهم اعالم ککرد؛  

به بیانی دیگر انسان باید از مهم ترین وجه تمییز خکود ککه حکق        

اختیار است بهره ببرد و از ارزش هکایکی چکون مکردم سکاالری            

محافظت کند. بنیان های روابط بین الملل در جهان کنونی بیش از  

گذشته به اقتدار سرزمین هر کشور مبتکنکی اسکت، اقکتکدار هکر             

جغرافیای سیاسی هم  بر مجموعه ای از متغیر ها استوار است ککه  

مهم ترین آن، حمایت مردم از سیستم سیاسی تحلیل میشود، ایکن  

جامعه حمایت هم در قالکب حضکور افکراد        

در برهه هایی چون انتخابات اسکت    

که ضمن انتخاب رئیس جکمکهکوری    

برای 

اداره 

 کشور،تاییدی بر مشروعیت سیاسی نظام قلمکداد مکیکشکود. ایکن           

سلسله مفاهیم یعنی حضور مردم در پای صنکدوق هکای رای و         

اقتدار در روابط بین المللی با یکدیگر رابطه ی مستقیم دارنکد ککه     

 افزایش هر کدام موجب افزایش آن دیگری خواهد شد.

از طرفی دولت و رئیس جمهوری که با رای اکثکریکت مکردم بکه         

ریاست جمهوری انتخاب شود در عرصه داخلی هم با مشکروعکیکت    

حداکثری میتواند تصمیمات خود را اجرا کند و هکر انکدازه ککه            

پشتوانه ی مردمی رئیس قوه ای بیشتر باشد به همکان انکدازه در       

اجرای برنامه ها و دفاع از اقدامات خود اقتدار بیکشکتکری خکواهکد        

داشت، اقتداری که میتواند در سامان بخشی امور کشور به ککمکک   

 دولت آید.

تجربه نشان داده که معتبر ترین، سهل ترین و کم هزینه ترین راه 

اعالم صدا و دیدگاه ملت به نظام سیاسی خود، صندوق رای بوده و 

این امر در طی یک قرن گذشته در بسیاری از کشورهای جکهکان     

اثبات شده است. حال اگر به هر دلیلی تصمیم گرفته شود ککه راه     

رفته و آزموده شده دوباره آزمایش شود، خطای آن دامنگیر نسکل    

های پس از امروز خواهد شد؛ با وجود این از دیکدگکاه دیکگکری           

میتوان به این پرسش که چرا باید رای داد، گفت از طکریکق رای       

صدای جامعه به گوش حکومت می رسد و این بهکتکریکن و ککم         

هزینه ترین مسیر ممکن است.حضور هدفمند و انتخکاب درسکت،      

 بدون تردید، راه مناسبی در  مسیر پیش رو خواهد بود.

 فاطمه فدائی

 

 

 شرکت در انتخابات، آری یا نه ؟

یکی از مباحثی که در مناظرات انتخاباتی چند دوره اخیر مطرح شده مسئله حقوق بکانکوان کشکور      

است. این مسئله اگرچه مسئله مهمی است اما برای بعضی کاندیداها تبدیل به ابزاری برای هیجان  

افرینی در بانوان برای کسب رای آنها شده است. حال آنکه مباحثی که توسط برخی ککانکدیکداهکا        

شود عموما مسئله بانوان کشور نبوده و نیست و بیشتر یک بحث انحرافی است تکا یکک      مطرح می

مطالبه از بانوان. اگر چهار سال قبل با چنین وعده هایی توانستند جمعی از بانوان را به پای صندوق  

های رای ببرند اما اینک پس از چهار سال برای بانوان مسائلی چون حضور زنان شایسته در کابینکه  

دولتی و مناصب مهم مدیریتی، بهبود وضع اشتغال بانوان، حمایت از بانوان بی سرپرسکت قکطکعکا       

بسیار مهم تر از مسائلی همچون گشت ارشاد و غیره به شمار می رود. واضح است که طرح چنیکن   

مسائلی فقط از کسانی سر می زند که هیچ برنامه مشخصی برای بهبود شرایط فعلی اقتصاد نداشته 

 و تنها به دنبال راهکار برای رسیدن به قدرت هستند.

در سال های اخیر معضالت جدیدی برای بانوان کشور ایجاد شده که از جمله آنها می تکوان بکه        

افزایش خشونت خانگی و همچنین افزایش بانوان درگیر با اعتیاد اشاره کرد. اگر نامزدی خواسکتکار    

رسیدگی به امور بانوان است بهتر است برنامه ای جهت حل این معضالت ارائه کند نه اینکککه بکا      

طرح مسائلی که نه عملی هست و نه منطقی و نه حتی مورد توجه اکثر بانوان کشور، به دنبال رای 

جمع کردن باشد. بی شک بانوان فرهیخته کشورمان نیز با توجه به سخنان رهبر معظکم انکقکالب      

)حفظه اهلل تعالی( مبنی بر انتخاب نامزدی که وعده های عقالنی و عملی می دهکد، نکامکزدی را          

 انتخاب خواهند کرد که به بهبود شرایط بانوان و همه جامعه کمک کند.

 مهدی اشتری

 زنـان 

 هاو سـراب وعـده



و   0444اکنون که مردم در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری         

تبلیغات نامزدها هستند بد نیست نگاهی به ظرفیت های کالن           

شهر زعفران ایران یعنی تربت حیدریه  که در جنوب غربی                

خراسان رضوی  واقع می باشد بیندازیم و توقعات مردم این               

شهر را از رییس جمهور آینده بررسی کنیم.ازآنجا که این شهر از            

ظرفیت های قابل توجهی زیادی در بخش های مختلف                

برخوردار است پس بکارگیری کامل آنها نه تنها در سطح                 

شهرستان بلکه درسطح استان افزایش بهره وری و شاخصهای          

 اقتصادی را در پی خواهد داشت.  

درصد   97هزار خانوار ساکن دارد و در مجموع          82تربت حیدریه   

 70نیروی کار این شهرستان به کشاورزی اشتغال دارند.وجود            

هکتار اراضی زراعی و باغی با ظرفیتهای فراوان و            824هزار و   

تنوع آب و هوایی، تربت حیدریه را یکی از شهرستانهای برتر در            

تولید و سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی در خراسان رضوی         

نوع   79قرار داده است و بخاطر تنوع آب و هوایی دارای                  

محصول کشاورزی است که بر این اساس رتبه پنجم را در میان            

 شهرستان استان دارد. 82

نوع محصول و تولید       70در بخش باغبانی تربت حیدریه با          

هزار تن انواع محصوالت ، رتبه سوم استان را                82سالیانه  

هزار تن شیر ،      72داراست و دربخش امور دام سالیانه بیش از          

هزار تن گوشت سفید ،        2حدود چهار هزار تن گوشت قرمز،         

تن انواع آبزیان و       044تن عسل ،       88تن تخم مرغ ،        284

 تن نخ ابریشم در تربت حیدریه تولید می شود. 224

رتبه دوم استان بعد از مشهد از لحاط تعداد و سطح زیر              

کشت محصوالت گلخانه ای مربوطه به این شهرستان        

است. یکی از شاخص ترین و کارآمد ترین محصول          

شهرستان که در ایران و جهان رتبه اول را به خود         

اختصاص داده ، زعفران است و با توجه به            

اینکه عمده زعفران تولیدی در جهان          

مربوط به خراستان رضوی است بر         

همین اساس نیز این کاالی           

مهم،ارزآوری بسیاری برای      

استان وکشور دارد و برای     

هزار نفر    444حدود  

طی مراحل       

کاشت، 

داشت برداشت اشتغال ایجاد می کند که می توان با توجه به               

 این محصول استراتژیک، اشتغال زایی بیشتری هم فراهم نمود.

از نظر وضعیت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی ، این شهرستان           

واحد   8با دارا بودن سه واحد کارخانه تولید فرآورده های لبنی،             

کارخانه تولید خوراك دام طیور و آبزیان ، سه واحد بسته بندی              

پروژه مهم مجتمع دامداری و گلخانه ای ،          8و فرآوری زعفران،    

یک واحد کارخانه تولید عرقیات ، یک واحد سردخانه و سه                

کارخانه پنبه پاك کنی و یک کارخانه قند در وضعیت بسیار                

مناسبی قرار داشته و بنابر آمار موجود، تربت حیدریه همواره جزو           

پنج شهرستان برتر استان خراسان رضوی از لحاظ کارخانه های          

 صنعتی و تبدیلی محسوب می شود.

شهرك صنعتی در     8از آنجا که شهرستان تربت حیدریه دارای         

تربت حیدریه و بخش رباط سنگ است، پس توجه به صنعت              

این شهرستان از    Mاین شهر از دیگر درخواست های مردم            

 رییس جمهور آینده کشور است.

این 

معدن از جمله معدن طالی        82شهرستان با در اختیار داشتن       

کوه زر ، خاك صنعتی، سنگ آهک ، گچ، سنگ الشه، گرانیت             

مشکی و سنگ تزئینی مرمریت از لحاظ ارزش عملکرد                 

اقتصادی در استان رتبه سوم و از لحاظ ارزش تولیدات مواد               

معدنی رتبه پنجم استان خراسان رضوی را به خود اختصاص             

داده است. بدیهی ست که توجه به توسعه صنعت و معدن در               

تربت حیدریه با توجه به نزدیکی خطوط جاده ای و راه آهن از               

اهمیت بسیاری برخوردار است که امید است در دولت جدید              

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از جمله کارخانه های مهم              

در حال احداث در شهرستان تربت حیدریه نیزمی توان به ،                

کارخانه های سیمان، قطعات خودرو،فوالد، ریسندگی و رنگرزی        

، چرم پوست گاو، ایجاد صنایع جانبی ابریشم ، تولید پودر                 

استخوان ، تولید مقوا از ضایعات کشاورزی ، پنبه هیدروفیل ،              

تولید کودهای ریز مغذی ، کنسانتره میوه جات ، فرآوری گیاهان         

دارویی ، غذای کودك و آجیل ، کنسرو مواد غذایی ، تصقیه                

نمک ، ، شکالت سازی ، دارو های دامی ، ادوات کشاورزی ،                

کاغذ سازی و کارخانه ترشیجات و مرباجات اشاره داشت که              

مردم این شهر امید به ساخت وبهره برداری هرچه سریعتر این             

 کارخانه ها دارند.

در مجموع می توان گفت که رییس جمهور آینده کشوردر                

صورت داشتن برنامه مدون ، منسجم و اصولی و به کارگیری از            

ظرفیت های موجود ، عالوه بر اشتغالزایی مناسب و اصولی و           

بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها ، می تواند در ارتقای              

شاخص های اقتصادی تربت حیدریه که یکی از قطب           

های مهم تولید در خراسان رضوی است ، گام های            

موثرتری بردارد و بتواند از ظرفیت های این               

 شهرستان بهره الزم و کافی را ببرد.

 

 علی بازیان  

 آقای رییس جمهور: این شما و این تربت حیدریه...
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 رِوایت تلخ 
آن روز دلم می خواست کمی بیرون رفته و به اصطالح هوایی              

عوض بکنم. در پارك بلوار شهرمان نشسته بودم که ناگهان              

جوانی آمد و در نزدیکی صندلی ما ایستاد. بعد از چند دقیقه یک             

مرد تقریبا سی و چند ساله خودش را به پسرك رساند و در                  

جلوی ما چیزی را با هم رد و بدل کردند. راستش را بخواهید                

غمی بر دلم سنگین شد. آن جوان آنقدر ها سن نداشت که بداند             

پولی که از فروختن مواد به دست می آید روزی او را همانند                 

همان مرد سی و چند ساله درمانده خواهد کرد و نمی دانست               

چه تعداد جوان در این مسیر خواهند پژمرد. چند سال بعد، از                

دوستانم می شنیدم که در همان پارك نوجوان ها پشت سنگ             

های روبه دریا مواد می کشند. باورم نمی شد. یعنی نمی                  

خواستم باور کنم. تا اینکه یک روز گذارم به آن طرف ها افتاد و              

ساله با تیپ     07با صحنه هایی مواجه شدم که نباید. نوجوانانی          

هایی به قول خودشان امروزی و کژول دور هم نشسته و سیگار             

را لب به لب می چرخاندند. یکی از شب های تابستان حول و                

با خانواده به همان پارك رفتیم و چه تعداد               08حوش ساعت   

جوان هایی که به جای اینکه در خانه یا با خانواده باشند در دل               

شب میان دوستانی که چه عرض کنم... در تاریکی شب پرسه             

می زدنند. دختر و پسر ندارد. حرف من این است که جوان ها                

درگیرند. فکر نکنید فقط پسر ها یا آن ها که سواد باالیی ندارند              

درگیر دود می شوند. نه. چه دخترانی که سیگار به لب بر روی               

سنگ های رو به دریا خودشون را دود می کنند. دلم می خواهد              

غمی که سال هاست روی سینه ام سنگی می کند را فریاد بزنم.             

در شهر من که یکی از شهر های شمالی ایران است و به خاطر               

سرسبزی خدادادیش محروم محسوب نمی شود جوانان از              

زندگی و امید به آینده محرومند. آنقدر بیکاری در این شهر موج             

می زند که یا جوانان از سرزمین مادریشان دل می کنند یا خود              

را باخته و درگیر مواد می شوند. شاید آن ها را ببینید بگویید چه               

شادند. بله ما شادیم اما وقتی امید را در دل جوان از بین بردی                

 معلوم نمی شود چه بر سر خود و آینده اش خواهد آورد.

اعتیاد نه تنها فرد را سیاه می کند بلکه او را کم کم از بین آدم                  

ها نیز محو می گرداند. به مرور فرد معتاد دیگر جایی در خانه ی              

خودش ندارد، دیگر کسی برایش احترام قائل نیست، دیگر به او            

کار نمی دهند و در نهایت اگر فرد نتواند خودش را نجات دهد یا              

سر از خرابات و کارتن خوابی در خواهد آورد یا زندان را به جان               

 خواهد خرید.  

کاش به جوان ها بهتر آموزش میدادیم که اعتیاد مظهر با                 

کالسی برایشان نباشد. کاش سرگرمی بیشتری برای نسل جوان         

کشورمان درنظر می گرفتند. کاش می توانستیم تمام آشپزخانه          

ها را به مکانی برای اشتغال تبدیل کنیم. کاش هوای تحصیل             

کرده هایمان را در این دیار بیشتر می داشتیم. کاش وقتی من              

آخرین نقطه ی این متن را می گذاشتم آخرین سیگار جهان               

خاموش می شد. و هزاران اندوه ك امیدواریم در ایرانی آباد                

 شاهد آن نباشیم.... 

  

 حنانه صحراکار
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 ساحت نور

 

 هاى دلم را مرحمى. ها، تو عاشقانه عقده به هنگام خستگی

 خاك حریمت، ساحت همه کائنات و پنجره فوالدت راهی مستقیم به سوی بهشت کربالست.

های  های اشک گرفته عاشقان، امیدوارانه به گل مهره حرمت پر است از زمزمه یارضا )ع( و چشم

 شان باشند. های مهربانیت بر زندگی ضریحت دوخته شده تا بار دیگر شاهد معجزه

 ی بارش؛ ای بهانه

 شود تو باشی و ما عاجز شویم؟!!  وجودت باعث باریدن رحمت خداست؛ مگر می

کنم و  شوم هنگامی که با بردن نام شما، دهانم را شیرین می مملو از شور می

گردم،  شنوی؛ پس آسوده خاطر می بینی و تمنای درونم را می یقین دارم که می

ها را  تان، طلسم اندوه دانم با دستِ ید الهی چون می

 کنی. های یأس افکارم را پاره می شکنی و حباب می

 ی بی جانی که گرمای خورشید را  دوست می دارمت مثلِ یخ زده

 ای در بیابان که ستاره را  مثلِ گمشده

 و مثلِ ...

نشانم و با دلی سرشار از حس غرورِ  موالی من، قایق چوبینِ ارادتم را بر ساحل رأفت تو می

شک خاك مرقدت،  گویم. بی دارم و میالدت را تبریک می تان، بر تو صدها سالم ارزانی می داشتن

 ایم. مان را به مرکز وفور نعمتت گره زده و دل  ترین مدار ایران است ترین و مقدس رخشان

 مبینا روحی               



ازدواج، سنتی الهی و ارزشمند است که مایه آرامش و اطمینان فرد، تحکیم بنیان خانواده و ثبات و                   

پایداری و امنیت اجتماع می گردد. اسالم بر این منش نیکو و این نهاد اجتماعی کوچک، امّا                        

پراهمیّت چندان تأکید فرموده که گاه آن را تا حد وجوب رسانده است. شیوه ها و حدودی که                         

برای امر مهم و حساس ازدواج به تفصیل بیان شده، راهی به سوی استحکام و  رسیدن آن به                        

فرجامی نیک و سعادت مندانه است. بنابراین، زندگی موفق، در پناه ازدواجی موفق، و ازدواج موفق،                

هایی که کره     ترین انسان   در گرو عمل به دستورات روشنگرانه اسالم است. تأمل در زندگی موفق             

هایی کارآمد و الگوبرداری صحیح از آنان برای نیل به اهداف               خاکی به خود دیده، ما را به روش        

ها و    های مهم دین اسالم  تشکیل خانواده است. حکمت               دهد. از توصیه     متعالی سوق می   

ها آیه و صدها روایت درباره اهمیت و فضیلت             های نهفته در ازدواج تا آنجاست که ده           مصلحت

های اخالقی به زن و مرد در سه مرحله پیش از عقد، هنگام عقد و پس از عقد ،                         ازدواج، توصیه 

بازگویی وظایف متقابِل هر کدام از زوجین در برابر یکدیگر،و... به دست ما رسیده است. معصومان                 

علیهم السالم آشکارا پیروان مجّرِد خود را به ازدواج فراخواندند؛  در حدیثی از امیرمؤمنان علیه                     

تََزوَّجُوا فَِإنَّ رسوَل اهلل صلی اهلل علیه و آله قال: مَْن أَحَبَّ أْن یَتَِّبَع سُنَّتی فَِإنَّ                  «خوانیم:    السالم می 

مِْن سُنَّتی التَّْزویج؛ ازدواج کنید؛ زیرا رسول خدا علیه السالم فرمود: هرکه دوست دارد از سنت من                   

 «های من ازدواج است پیروی کند، پس بداند که یکی از سنت

ی پر شکوه یک پیوند آسمانی، اینک از راه رسیده است. دو رهرو جوان می خواهند بر اساس                    لحظه

خواست و رضای خداوند، دست در دست هم، راه زندگی را به سوی هدف واالی آن سیر کنند. این                   

 «همسر»می خواهد، روان پر تالطم،  «زوج»میثاق عمیق و مهم از آن روست که  طبع و غریزه، 

احساس نقصان و کمبود می کند. خداوند هر یک را بدون              «او»می طلبد و روح بی قرار، بدون         

را سنت خویش و راه رسیدن به        «ازدواج»وآله    علیه  اهلل  پسندد. از همین رو ، پیامبر صلی       دیگری نمی

کند . امروز فاطمه ای که حبیبه خدا،           رضای الهی و صیانت بخشیدن به نیمی از دین معرفی می            

عصاره خوبی ها و نگین تحیّر برانگیز خلقت است، با مردی آسمانی و الهی، مردی از تبار نور،                       

مردی از دیار بهشت، علی مرتضی، وصی رسول خدا پیوند ازدواج می بندد. عرشیان هلهله گویان،                 

عالم را نورافشان می کنند. سالم و درود از آسمان می بارد و طََبق طََبق تحفه از عرش فرو می                        

بارد. مبارك باد این جشن آسمانی بر همه آسمانیان. اولین روز از ماه ذی الحجه، سالروز پیوندی                    

آسمانی است که دیگر هیچ گاه مانند آن در تاریخ تکرار نشد. علی علیه السالم ، پیشوای پارسایان                   

با فاطمه علیهاالسالم، برترین بانوی جهان پیمان عشق بست و خدا، واالترین فرستاده خویش را بر                

این پیمان گواه گرفت. برکت این ازدواج، عمری به گستردگی آفتاب دارد؛ هم چنان که یاد و نام                     

آن در تاریخ برای همیشه ماندگار گردید. اول ذیحجه، روزی مبارك برای همه نوگامانی است که                  

دل به زندگی فاطمی علیهاالسالم داده اند تا شادی خود را با خاطره همیشه روشن آن روز مبارك،                   

 پیوند زنند. 

 مهدیه پور عباس

ساز و    وجود مقدس امام رضا)ع(، با هجرت تاریخی خود تاریخ             

ساز شدند. حضور آن حضرت در ایران موجب شد که تعداد                 تمدن

زیادی از سادات، نوادگان پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( و                  

شوق دیدار وجود      برادران و خواهران امام رضا )علیه السالم( به           

مبارك آن حضرت به ایران اسالمی بیایند. بسیاری از این افراد                

توفیق رسیدن محضر امام رضا)ع( را پیدا نکردند، از جمله حضرت             

معصومه)س( به خراسان نرسیدند و در شهر قم از دنیا رفتند. حضرت       

ها   احمدبن موسی)ع( و برادرشان در شیراز از دنیا رفتند اما وجود آن            

 در ایران برکات فراوانی داشت.  

ظاهر قضیه آن بود که حضرت معصومه)س( و حضرت احمدبن               

موسی)ع( برای پیوستن به برادر بزرگوار خود به ایران آمدند اما                

خواست خداوند بود که با حضور آن وجود مقدس که بشارت                   

بن جعفر)ع( داده     میالدش را امام صادق)ع( به فرزند خود، امام موسی        

بودند، حضرت معصومه سالم اهلل علیها به قم بیایند و این سرزمین              

یمن وجود آن حضرت برکت فراوان و قداستی پیدا کند که پایگاه               به

 . بیت)ع( شود بزرگ شیعه و معارف اهل

جالب است که قبل از هجرت امام رضا)ع( به ایران، شاهد حضور               

برخی از امامزادگان در ایران هستیم. اما بعد از هجرت آن حضرت،              

ای گرفت. این اتفاق به فهم و معرفت مردم             سیر صعودی گسترده  

گردد، با وجود اینکه در       بیت)ع( برمی   ایران نسبت به ساحت اهل    

آن زمان اکثر مسلمانان ایرانی شیعه نبودند ولی نسبت به                

جایگاه خاندان پیغمبر اسالم)ص(  معرفت داشتند. آن بزرگواران         

کردند و    در وطن خود، در مدینه و عراق، احساس امنیت نمی            

امیه و عباسیان بودند، لذا          تحت تعقیب سالطین جبار بنی       

ها حتی خطرات را      آوردند و ایرانی    گریختند و به ایران پناه می    می

دادند تا این      خریدند، یعنی کشته می      جان می   در این راه به    

 .فرزندان غریب و مظلوم پیامبر را حفظ کنند

این در حالی است که هیچ کشور اسالمی این گونه نیست.               

عنوان مثال در کشور عراق مرقد مطهر شش امام بزرگوار               به

ای در این حد در آنجا وجود ندارد، این            وجود دارد ولی امامزاده   

بیت علیهم السالم و نوادگان نبی        ها به اهل    دلیل عالقه ایرانی به

برکت حضور امام رضا علیه       مکرم اسالم بود، به همین دلیل به      

السالم شمار زیادی از امامزادگان وارد کشور ما شدند که در              

گرفتند، اگرچه بعضًا تحت تعقیب بودند و در ایران           ایران پناه می  

رسیدند ولی اینجا را مأمنی برای خود و معرفت             شهادت می   به

 دیدند.  ها را پناهی در برابر فشار دستگاه خالفت می ایرانی

 محمد رودسرابی
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 مهر مدام

 در اسالم هیچ بنایی ساخته نشد ، که نزد خدای عز وجل

 (999ص1 011محبوب تر و ارجمند تر از ازدواج باشد. )بحار االنوار . ج

مهاجرتی که علتش 

 غریب الغرباست



اف است و بعضی تأثیر       تی  ای  این روزها همه جا صحبت از اف       

اف بر اقتصاد ایران را حتی فراتر         تی  ای  عدم پیوستن ایران به اف    

اف چیست که این      تی  ای  دانند. اما اف    های آمریکا می    از تحریم 

 قدر مهم شده است.

اف ) گروه ویژه اقدامات مالی ( یک سازمان غیردولتی            تی  ای  اف 

شویی و تامین       ها و استانداردهای مبارزه با پول       است که سیاست  

دهد. این سازمان در       مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می          

تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم اکنون             0727سال  

های نه    کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه            072

 8408اف عضویت دارند. در سال         تی  ای  ای در اف    گانه منطقه 

چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای             

شویی و تامین مالی تروریسم ابالغ کرد که               مبارزه با پول   

ها   کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت توصیه         

 تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.

این سازمان، کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این                

دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و           4ها به     توصیه

 7کند. از بین کشورهای جهان          لیست سیاه دسته بندی می      

های اخیر به دلیل عدم پایبندی به             کشور را در طی سال       

شویی و تامین مالی تروریسم       استانداردهای جهانی مبارزه با پول    

 در لیست سیاه قرار داده است. 

شمالی و ایران را در جایگاهی فراتر از             حتی کشورهای کره    

اقدامات »لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها             

اف و نظر     تی  ای  انجام شود. امروزه استانداردهای اف      «متقابالنه

این سازمان درباره سطح پایبندی کشورها به این استانداردها، به          

عنوان یکی از پیش نیازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات            

ها و موسسات مالی به        بانکی و اعتباری و مالی از سوی بانک        

دیگر کشورها است.ایران برای خروج از لیست سیاه باید قوانین           

شویی و تامین مالی تروریسم را بر          داخلی خود در مبارزه با پول     

تی )   اف  ( و سی  AMLال )   ام  های جهانی ای    اساس کنوانسیون 

CFT.اصالح و عملیاتی کند ) 

پس از    79در مهر ماه سال        FATFلوایح دولت در خصوص      

تصویب مجلس جهت تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان            

ارسال شد. با توجه به برخی از ایراداتی که شورای نگهبان به دو         

و پالرمو داشت، نهایتًا تصمیم گیری در خصوص          CFTالیحه  

تصویب این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.          

بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای          

نگهبان در مورد پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو                   

 آید.  الیحه تایید نشده به حساب می

تاریخ دائما در حال تکرار است؛      

افرادی که دیروز می گفتند ما       

که آب زیاد داریم، اروند را به         

را   FATFگویند اگر      صدام بدهیم، همان افراد امروز می         

توانیم مقابل تحریم ها دوام بیاوریم. خوب          تصویب نکنیم نمی  

از قواعد ثانویه     «قاعده نفی سبیل   »است یادآوری کنیم که       

کند؛   فقهی است که هرگونه تسلط کافر بر مسلمان را ممنوع می          

یعنی هرگونه ارتباط بین مسلمانان و کافران که موجب نفوذ و             

اعتبار   سلطه کافران بر مسلمانان شود، به حکم این قاعده بی            

 خواهد بود.

FATF   هایی با عناوین مختلف، حزب اهلل لبنان را           در گزارش

متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده                

است. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به               

های   معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه            

 مقاومت مانند حزب اهلل لبنان خواهد بود.

المللی پول و بانک جهانی رابطه خود         در حال حاضر صندوق بین    

 FATFاند بنابراین در این شرایط پیوستن به          را با ما قطع کرده    

کمک کند    FATFچه منفعتی برای کشور ما در پی دارد؟ باید          

های ما    های بانکی علیه ما برطرف شده و بانک            که تحریم 

های خارج ارتباط برقرار کنند و آنگاه ما عضو این            بتوانند با بانک  

های ما ارتباطی با خارج ندارند و          کارگروه شویم اما وقتی بانک    

کنند، چنین کاری     های ما کار نمی     المللی با بانک    های بین   بانک

 ای ندارد. فایده

های   تنها تمام تحریم    ما نه   «اف  تی  ای  اف»پس عمال با اجرای     

شده آمریکا علیه ایران را می پذیریم بلکه به صهیونیست             وضع

ها هم اجازه می دهیم تا اسالم و دینمان را از بین ببرند. با                   

کنند و با توجه      فشارهایی که کشورهای غربی به ایران وارد می        

دهد که کاماًل سی اف تی و          به تهدیدات مکرر آنها، نشان می      

پالرمو به نفع آنهاست و جمهوری اسالمی ایران نفعی از آن               

نخواهد برد. تا االن مجمع تشخیص تحت فشارهای دولت به            

ای که در     خوبی دوام آورده و تسلیم نشده است. نکته مرموزانه         

ها وجود دارد این است که ما چه بپیوندیم یا چه               سیاست غربی 

های آنها قرار خواهیم       نپیوندیم در لیست لیست سیاه تحریم       

گویند اگر به اف ای تی        گرفت. منتها با یک فریب سیاسانه می       

اف بپیوندید در مورد خارج شدنتان از لیست سیاه فکر خواهیم             

 کرد؛ لذا قطعاً این تنها یک فریب و نیرنگ است نه چیز دیگری.

و ایجاد یک     FATFبه دنبال اجرای برنامه اقدام       

مرکز اطالعات مالی مستقل، اطالعات مربوط به           

ها از طریق این مرکز به            ذینفع واقعی تراکنش   

FATF          تواند به معیشت مردم       ارائه شده و این مسئله می

 FATFآسیب وارد کند. بنابراین اصرار بر اجرای برنامه اقدام            

اصرار بر خودتحریمی است، اصرار به آسیب دیدن مردم و اصرار           

 به خودکشی از ترس مرگ است.

اجرا شود    »اف  تی  ای  اف«ای می گویند که اگر         این روزها عده  

و انتقاالت پولی ایران حل خواهد شد؛ اما خود              مشکالت نقل 

تان )حداقل آن     اعالم کرده اگر شما به تعهدات       »اف  تی  ای  اف«

ای( عمل کنید ما برای اقدامات بعدی ٰ            ماده  44دستودالعمل  

ها نداده است.     کنیمٰ و هیچ تعهدی برای لغو تحریم          فکر می 

ماده و بیانیه خوشامدگویی به ایران هر دو روی سایت             44این  

 وجود دارد و در دسترس عموم است.   «اف تی ای اف»

یادمان باشد که وضع اقتصادی فعلی و فشار بر معیشت و حقوق            

ملت ایران از پذیرش و یا عدم پذیرش اف ای تی اف نیست و               

بلکه استکبار جهانی از  طریق جنگ اقتصادی برای به زانو در              

آوردن مردم عزیز ایران اسالمی در کنار تحریم های دیگرش،            

استفاده می کند و همزمان از تهاجم سایبری به عنوان اهرمی             

جهت نیل به اهداف پلیدشان در خاورمیانه و استعمارگری نوین           

 بهره می برند.

معتقدیم نهاد های انقالبی و نخبگان والیت مدار میهن، به              

را به آمریکا پرستان       FATFهیچ وجه اجازه پذیرش لوایح        

نمی دهند. آمریکا پرستان داخلی و غرب گرایان بدانند که این             

ها تا پای جان خواهند ایستاد و          ها و اربابان آن     بار در مقابل آن   

 CFTی پذیرش و تصویب لوایح پالرمو و           به هیچ وجه اجازه   

هستند را نخواهند داد و من بعد،             FATFکه تحت لوای     

هرگونه تالش برای پیوستن به سازمانی که شهید سرافراز              

اسالم و ایران، شهید سپهبد سلیمانی و یاران ایشان را                   

های    داند، در راستای همکاری با تروریست             تروریست می 

 آمریکایی تلقی خواهند کرد.

 

 یوسف حسن زادگان

 

 همچنان در کمین
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 کودکان کار
خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان است؛          88دست های کوچک میتوانند قلم را بهتر بگیرند.         

براین شدند تا روزی جهانی را برای          8448سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در سال            

 .مبارزه با کار کودکان تعیین کنند

واما وضعیت این کودکان چگونه است؟ در جهان ساالنه تعداد زیادی از کودکان مشغول به کارند.                 

کودکانی که در مشاغل خانگی بدون مزد یا بامزد در خانه فردی کار فرما مشغول به کارند. یا در                     

بدترین شکل در محیط های خطرناك، بردگی یا کار اجباری ، کارهای غیر قانونی فعالیت دارند.                  

حتی عده زیادی از این کودکان مدرسه نمی روند و وقت کمی برای بازی دارند یا اصال چنین                      

وقتی ندارند. بیش تر آن ها تغذیه مناسبی ندارند. و در کل از حق کودك بودن محروم هستند.                     

کودکی که باید از نعمت دوران کودکی اش تمام استفاده را داشته باشد، باید کودکی کند و به                       

دنبال شوق و هیجان کودکی اش برود اما این شوق وهیجان جایش را به افسردگی ومنزوی شدن                 

می دهد. کودکی که اگر استعداد نهفته اش شکوفا شود، میتواند بهترین آینده را برای خود ومردم                  

  . ...کشورش رقم بزند. اما اگر استعداش شکوفا شود

همه ی ما درقبال این کودکان مسئولیم ، مسئولیم تا حق زندگی و کودکی را به او بدهیم.                         

مسئولیم تا از او حمایت کنیم. فرقی نمی کند که کودك ملَّیت یا تابعیت کجا را دارد. ما موظفیم                     

به امید روزی که در هر کجای جهان کودکان، آرامش               .که از همه کودکان کار حمایت کنیم        

 .خاطر داشته و از تمامی امکاناتی که حق یک کودك هست برخوردار باشند

 

 فهیمه فهمیده

 سندرم ساوانت
سندرم ساوانت وضعیت نادر اما خارق العاده ای در افراد با اختالالت تحولی گوناگون است               

که توانایی مهارت یا استعداد شگفت انگیزی دارند، و این توانایی ها به طور چشمگیری با                 

محدودیت های کلی شان ناهمخوانی دارد.  افراد مبتال به سندرم ساوانت، افرادی با                    

نارسایی های عقلی و هوش زیر نرمال هستند که با یک استعداد ویژه یا توانایی های                    

تحقیقات نشان می دهد که افراد مبتال به سندرم         برجسته در یک زمینه خاص می باشند.        

ساوانت از سمت چپ مغز و مدارهای حافظه سطح باالتر آسیب می بینند و آن قسمتهایی                

از مغز که آسیب نبینند، قسمتهای آسیب دیده را جبران می کنند. مغز                

خود را به نیمکره راست سیم پیچ می کند تا فعالیت های مغز چپ را                 

به عهده بگیرد. این سیم کشی هرگونه پتانسیل خاموش را از                 

 نیمکره راست آزاد می کند.

افراد مبتال به سندرم ساوانت یکسری از مهارت های ویژه             

موسیقی، هنر،      دارند که در پنج حوزه ی کلی قرار دارند:           

محاسبات فوق العاده سریع مهارت های ریاضی، محاسبات          

 تقویمی خاص و مهارت های فضاییٰمکانیکی . 

گاهی اوقات مهارت های دیگری مثل توانایی فراگیری چند زبان، توانایی تشخیص حسی             

عالی با بویایی یا المسه، برآورد دقیق گذشت زمان بدون دست رسی به ساعت، اطالعات               

بسیار باال در زمینه های خاصی مثل فیزیولوژی اعصاب، آمار، تاریخ و دریانوردی نیز در                 

 .این افراد دیده می شود

نفر افراد مبتال به اختالل اوتیسم، تقریبا یک نفر از مهارت               04تخمین زده میشود از هر       

های ویژه و حافظه ی شگفت انگیز  برخوردار است. سندرم ساوانت می تواند ناشی از                     

مواردی از جمله : مشکالت ارثی، آسیب دیدن نیمکره ی چپ و جبران آن توسط نیمکره                  

 باشد.  02ی راست مغزو جبران محرومیت ها، نارسایی در کروموزم شماره 

درحال حاضرهیچ راه شناخته شده ای برای جلوگیری از سندرم ساوانت وجود ندارد و                   

درمان افراد مبتال به سندرم ساوانت مشابه درمان افراد مبتال به اختالالت                 

سیستم اعصاب مرکزی مثل اوتیسم و آسپرگر میباشد. با این حال            

استفاده ازمهارت ها و توانایی های ویژه ی افراد مبتال به سندرم                

ساوانت در بهبود ظرفیت ارتباط، بهبود تعامالت اجتماعی و بهبود           

تسلط بر مهارت های زندگی روزانه آنها موثر بوده وهمچنین به           

عنوان ابزار سودمندی در درمان و توان بخشی این افراد برای            

غلبه بر مشکالتشان یا کاهش دادن معلولیت هایشان تاثیرگذار         

 میباشد.

 کیمیا اسکندری
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در بدن که وظیفه آنان مقابله بکا  سلول هایی به  HIVویروس  

عفونت است حمله می کند و فرد را در برابر سایر عفونت هکا و    

 بیماری ها آسیب پذیر می کند.

HIV   نوعی ویروس است که می تواند به شامپانزه های آفریقا

منتقل شود. دانشمندان گمان می کنند ککه ویکروس نکقکص          

هنگامی که مردم گوشت شامپانزه حاوی ویروس را  HIVایمنی

 مصرف می کنند از شامپانزه ها به سمت انسان پکریکده اسکت.     

ویروس هنگامی که درون جمعیت انسانی قرار گرفت، تبدیل به 

در طکی      ککه    می شناسیم    HIVرا   چیزی شد که اکنون آن

چندین دهه  در سراسر آفریقا از فردی به فرد دیگر منتقل شکد.  

سرانجام، ویروس به سایر نقاط جهان مهاجرت کرد. دانشمندان  

 0727را در نمونه خون انسان در سکال         HIVبرای اولین بار 

 کشف کردند.

این بیماری در اثر تماس با برخی از مایعات بدن فرد مبتال بکه   

اچ آی وی معموالً در حین رابطه جنسی محافظت نشده، یکا از    

طریق اشتراك تجهیزات تزریق دارو انتقال پیدا می ککنکد. امکا       

HIV  از طریق تماس پوست با پوست، در آغوش گرفتن، دست

دادن یا بوسیدن، هوا یا آب، اشتراك غذا یا نوشیدنی از جکملکه     

آبخوری، بزاق ، اشک یا عرق )مگر اینکه با خون فرد مبتال بکه   

HIV   یا مالفه، پشه هکا یکا       مخلوط شود(، توالت، حوله

 حشرات دیگر انتقال نمی یابد.

را بکه       HIVویروس   متاسفانه بدن انسان نمی تکوانکد     

درمان مکوثکری بکرای      صورت کامل نابود سازد و هکیکچ   

HIV  .محک  ابکتکالی بکه         بنابرایکن، بکه       وجود ندارد

صورت مکادام الکعکمکر       آن را به فرد ویروس اچ آی وی، 

داروی اچ آی وی )ککه   خواهد داشت. امکا بکا مصکرف           

گفته می شود( ، افراد مبتال   ARTبه آن درمان ضد ویروسی یا 

می توانند زندگی طوالنی و سالمی داشته باشند و از انتقکال اچ    

آی وی به شریک جنسی خود جلوگیری کنند. عالوه بکر ایکن،      

از طکریکق      HIVروش های موثری برای جلوگیری از ابتال به 

رابطه جنسی یا مواد مخدر وجود دارد ، از جمله آن می توان بکه  

 پیشگیری از قرار گرفتن بیماری نام برد. 

است و هنگامی رخ می دهد که  HIVایدز مرحله پایانی عفونت 

سیستم ایمنی بدن به دلیل ویروس آسیب جدی ببکیکنکد. فکرد        

مبتال به اچ آی وی در صورتی مبتال به ایدز در نظر گرفته مکی  

سلکول در هکر        844آنها به زیر  CD4شود که تعداد سلولهای 

میلی متر مکعب خون می رسد.  بدون داروی اچ آی وی ، افراد  

سال زنده می مانند.  وقتی کسکی    7مبتال به ایدز معموالً حدود 

به یک بیماری فرصت طلب خطرناك مبتال شکود، امکیکد بکه         

سال می رسد.  داروی اچ آی         0زندگی بدون درمان به حدود 

وی هنوز هم می تواند به افراد در این مرحله از عفونت اچ آی     

 وی کمک کند و حتی می تواند نجات دهنده باشد. 

شود.  اما داشتن اچ      HIVبرای ابتال به ایدز، فرد باید مبتال به 

آی وی لزومًا به معنای ابتال به ایدز در کسی نکیکسکت. مکوارد        

 طی سه مرحله اتفاق می افتد: HIVپیشرفت 

 : مرحله حاد ، چند هفته اول پس از انتقال0مرحله 

 : تأخیر بالینی یا مرحله مزمن8مرحله 

 : ایدز7مرحله 

مرحله عفونکت حکاد       ، HIVچند هفته اول پس از ابتال به 

 نامیده می شود.

، آزمایش است. دو روش    HIVتنها راه برای اطمینان از داشتن 

تسکت هکای     :اصلی برای تشخیص اچ آی وی وجود دارد  

آنتی بادی مانند االیزا، تست های سریع، وسترن بکالت و    

ریپا و تست های شناسایی ویروس مانند تست آنتی ژن اچ 

 آی وی، پی سی آر و کشت ویروس

آزمایش های آنتی بادی / آنتی ژن از معمول ترین آزمایش هکا   

 42-02هستند. آنها می توانند نتایج مثبتی را معموالً طی    

با فرد معتبر نشان دهنکد.    HIVروز پس از ابتدای ابتال به 

این آزمایشات، خون را از نظر وجود آنتی بادی و آنتکی ژن    

بررسی می کند.  آنتی بادی نوعی پروتئین است که بکدن     

برای پاسخ به عفونت ایجاد می کند.از طرف دیگر، آنکتکی      

ژن بخشی از ویروس است که سیستم ایمنی بدن را فعکال  

 می کند.

دقیقه انجام شده و بکر روی         74تست های سریع در کمتر از 

نمونه ی خون و یا بزاق قابل انجام می باشند.نتکیکجکه ی       

مثبت هر تست سریع، می بایست پیش از تشخیص نهایکی  

 با یک روش تأییدی دیگر مشخص شوند.

بر خالف تست های آنتی بادی، تست های ویروس شکنکاسکی،    

عفونت اچ آی وی را با شناسکایکی مسکتکقکیکم ویکروس،            

تشخیص می دهند. این تست ها شامل تست شکنکاسکایکی      

آنتی ژن ویروس، تست های مبتنی بر اسید های نوکلئیک 

و کشت ویروس می باشد. این تست ها به دلیل پیچیدگکی   

 و هزینه ی باال، به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

تشخیص قطعی اچ آی وی در ایران همانند الگوهای تکعکریکف    

شده ی بین المللی، با دو آزمایش االیزا و یکک آزمکایکش      

وسترن بالت مثبت تعریف شده است. در حال حاضر ، هیچ  

وجکود نکدارد.         HIVواکسنی برای پیشگیری یا درمکان      

آزمایشات مربوط به واکسن ها در حال انجام اسکت ، امکا       

 هیچ کدام برای استفاده عمومی تایید نشده است.

برگزار شکد. هکر       0722روز جهانی ایدز برای اولین بار در سال 

ساله ، سازمان ها و افراد در سراسر جهان به اپیدمی اچ آی 

وی توجه می کنند ، تالش می کنند آگاهی و دانش اچ آی 

وی را افزایش دهند ، علیه ننگ اچ آی وی صحبکت مکی     

کنند و خواستار افزایش واکنش برای حرکت به سمت پایان 

می باشند. اول دسامبر هر سال روز    HIVدادن به  اپیدمی 

HIV شود. هدف عمده از این ککار ایکن       در نظر گرفته می

از بکیکن        HIVاست که به عموم مردم یادآوری شود که   

 است و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود. نرفته

های شان را به روبان قرمز مزین  در روز جهانی ایدز مردم لباس

و ایدز را متکذککر     HIVکنند تا توجه و مراقبت در برابر  می

شده و به دیگران یادآور شوند که تعهد و پایبندی و حمایت 

 آنها مورد نیاز است.

تیر ماه می باشکد. ایکن رویکداد          HIV  ،2روز مشاوره پزشکی 

 HIVساالنه فرصتی برای همگان است تا بتوانند وضعیت 

خود را بسنجند. مراکز بهداشت و کلینیک های رسیکدگکی     

، همه مردم را به آزمایش رایگکان   HIVکننده به مبتالیان 

ترغیب می کنند.کارهای مختلفی وجود دارد که معموال در    

روز مشاوره ایدز در مدارس و محیط کار انجام می شود از   

جمله نصب پوسترهایی با مضمون ایدز و بحث در رابطه بکا  

آن، ارائه مشاوره رایگان، مباحثه یا سوال و جواب در زمینکه  

ایدز؛ همه این اقدامات با هدف آشنایی با ایدز، پیشگیری از 

ابتال و شیوع بیشتر این ویروس در سطح  کشکور انکجکام        

 شود.  

 حمید صاعدی 
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 واکسن کرونا و بدن آهنربایی!

اخیرا ادعای آهن ربایی شدن بدن در بین افرادی که واکسن کرونا زده                

هایی که واکسن نزده اند        تر اینکه حتی آن     شود، اما عجیب    اند دیده می  

هم چنین ادعایی را مطرح می کنند. هر چند دکتر مردانی، عضو ستاد                 

ملی مقابله این خبر را تکذیب کرده و گفته مردم نباید به این شایعات                  

توجه کنند اما به نظر می رسد این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.                

 در این مطلب به بررسی این موضوع با جزییات بیشتری می پردازیم.

 وجود دارد؟ های کرونا آهن آیا در واکسن

حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و             

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا در یادداشتی به شبهه             

 افکنی پیرامون وجود فلزات در واکسن کرونا پاسخ داده است.  

افتد چند    گذارند و نمی    هایی که آهن ربا را روی پوست می         در مورد کلیپ  

 نکته قابل توضیح است:

کند و    طور که از اسمش پیداست آهن را جذب می             آهن ربا همان    -0

های موجود تولید شده اصال آهن در ترکیب خود              هیچکدام از واکسن  

 ندارند.

برای اینکه حداقل چنین جذبی صورت بگیرد حدود یک گرم آهن                -8

نیکل یا کبالت الزم است تا از زیر پوست یا داخل عضله بتواند این جذب                

صورت بگیرد در صورتی که میزان دوز تزریقی هر واکسن نیم سی سی               

 است.

از مجموع فلزات، مقدار بسیار بسیار ناچیزی از ترکیبات آلومینیوم                -7

 شود. وجود دارد که آن هم به هر مقدار جذب آهن ربا نمی

تواند آهن ربا     مقداری حتی کم آهن در بدن انسان وجود دارد که می             -4

 را جذب کند

تواند تا حدودی فلزات به خصوص آهن را به            برخی افراد بدنشان می     -2

خود جذب کند که ربطی به واکسن ندارد. شما قبل از آمدن واکسن هم                

 ها در اینترنت ببینید. توانستید از این کلیپ می

گاه چسبیدن فلزات ناشی از رطوبت بدن یا شیب بدن دارد و آهن                  -2

 ربایی در بدن وجود ندارد.

البته چیزی هم به نام مغناطیس بدن انسان داریم. مغناطیس انسانی              -9

شود که در آن،       به توانایی مورد ادعای برخی از اشخاص اطالق می            

شود. به افرادی که به گفته خودشان         ها جذب می    اجسام به پوست بدن آن    

شود. هر چند اکثر      ربای انسانی گفته می     دارای چنین توانایی هستند، آهن    

این افراد، قادر هستند اجسام فلزی را به پوست خود بچسبانند، با این                 

های گوناگونی همچون شیشه، چوب       حال عالوه بر فلز، اجسامی از جنس      

و پالستیک نیز امکاِن چسبیدن به پوسِت این افراد را دارد. افزون بر این،              

اجسامی بدون خواص فرومغناطیس همچون برنج و آلومینیوم نیز چنین            

 قابلیتی دارند

 محمدحسن ن اد
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