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اگـر کفـر نبـود، قلـم و کاغـذ را می پرسـتیدم. ایـن جـا، در گوشـه ی 
خلـوت اتاق کارم، پشـت میز و قلم در دسـت، بهتریـن حال خوش 
روزگار را دارم. بـه خصـوص کـه ایـن روزهـا، دغدغه ای شـیرین به نام 
"ری را"، بسـاطش را روی میـز کارم پهن کرده اسـت و با وجود تمام 
سـختی هایش، حـال و هوایـی دلنشـین را بـه خلوتم افزوده اسـت. 
ری رای مـا، بـا همـکاری جمعـی از دانشـجویان اهل اندیشـه، به 
نظـاره و بررسـی مسـائل مهـم اجتماع نشسـته اسـت. امیـد داریم با 
تـالش، عالقه و دیـدی تحلیل گرایانه بتوانیم، سـهم خـود را در بهبود 
اوضـاع جامعه مـان در حـد تـوان بپردازیم. در انتهـا، از تمامـی اعضایی 
که بـا تالش هایـی بی وقفـه و شـبانه روزی، پابه پایمـان قدم برداشـتند و 
رسـالت مهم نشـریاتی بودن را به دوش کشـیدند، صمیمانه کمال تشـکر 

را دارم و روزهایی روشن را برای ری رایمان چشم در راهم.

 .در صفحه 22 بخوانید

 .در صفحه 21 بخوانید


در صفحه 19 بخوانید. 

 .در صفحه 13  بخوانید

سخن رسدبیر
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سارا شریفی
ابتدایی  آموزش  دانشجوی 
شیراز فارسی  سلمان  مرکز 
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»ری را«صدایممیکنند،امادرجنوباینسرزمین،کسیری رانمیشناسد.

وجودمغرقدرُمردابیازابهاموسردرگمیشده؛ذهنممیزبانپرسشهایبیشماراست:منکیستم؟نامم
ازکجامیآیدوچراچنینباآنغریبهاند؟

شاعریازدوردست،مداممیخواندم:ری را...ری را...!سرگردانوتشنه،بخشیازهویتمرا
پِسواژگانشمیجویم:

»بیابرویمروبهرویباِدشمال  
آنسویپرچینگریهها   

سرپناهیخیسازمژههایماهرابلدم    
کهبیراهةدریانیست...«.      

شاعرنجوامیکند:

»خستهامری را! 
میآییهمسفرمشوی؟  

گفتوگویمیانراه،بهترازتماشایباراناست  
تویراهازپوزشپروانهسخنمیگوییم   

تویراهخوابهامانرابرایبابونههایدّرهایدورتعریفمیکنیم...«.    

اینتمنایرازآلودوخسته،وادارممیکندهمسفِرشاعرشوم؛روبهجنگلهایشمال؛آنجاکهشاید
برسینهام ازسالها،غربت بازیابم؛شایدپس ازخویش ری راکیست؛آنجاکهشایدنشانی بفهمم

سنگینینکند.
قرارمیگذاریم:

»صبحعلیالطلوعراهخواهیمافتاد 
میرویم     

امانهدورترازنرگسورؤیایبیگذر...«.      
باروبندیلمیبندموروانهمیشوم.

محلیانـد. بـازی مشـغول کودکانـی مازنـدران، جنگلهـای نزدیکـی در راه، میانـة در
هیاهویشـانبلنـداسـت.گهگاهـیبـالحنـیهشـداردهندهبـههـممیگوینـد:»ری را!

ری را!«.

...................................!راریبمتیامی ................................ .......................................................................................................................

گویاتلنگریستکه»آهای!بپا!هوشیارباش!«. 

بهجنگلمیرسمدرحالیکهصدایهمانشاعر،همانغریبةآشنا،درسرممیپیچدو
حالدلمرامیگوید:

»ازجنوبکهآمدم
حادثههمبوینمازونوزاِدسهروزهمیداد 

وآسانتریناسامیآدمیان    
واژگانیشبیهبارانوبوسهبود       

زیرآنهمهبارانبیواهمه          

هیچکبوتریخیسوخستهبهخانهبازنمیآمد
روسپیان،خواهرانپشیمانآبوآینهبودند

امابااینهمه،کسیازمِنخیس،ازمنخسته،نپرسید
کهازنگاهنادرستوطعنةتاریکمیترسمیانه؟

کهازهجومنابههنگاملکنتوگریهمیترسمیانه؟
کهاصاًلهیساده،تواهلکجایی؟

اهلکجاییکهخیرهبهآسمان،حتی
پیشپایخودترانمیپایی؟...«.

.........................................................................................................

دلبهجنگلمیزنم.
هرچهپیشترمیروم،جنگلبیشترخودنماییمیکند؛سبزتر؛انبوهتر.چونانزنیافسانهایکه

سخاوتمندانه،زیباییاشرانثارچشمهامیکند.
امامنمدامدرمیاناشعارشاعر،بهدنبالهویتممیگردم.

تاریکیکههمچونپردهایسیاهرویجنگلمیافتد،درکناردریاچهصداییبهگوشمیرسد:
»)ری را(صدامیآیدامشب

ازپشِت)کاچ(کهبنِدآب
برقسیاِهتابِش،تصویریازخراب

درچشممیکشاند
گویاکسیاستکهمیخواند
اماصدایآدمیایننیست...«.

درکورسویمهتاب،درآببندیپشِت»کاج«،پرندهایجلوهمیکندوآواییسرمیدهد:»ری را!ری را!«.
اینبارناممن،مناداِیاینندانیست؛تنهاآواِیپرندهایشبزیست.

تماِمجنگل،ری راشده:
اشعارصالحی؛

کودکاِنمشغولبازی؛
جنگلهایمازندران؛

پرندةشبزی
ومنکهدختریهستمری رانام؛

همانکهصالحی،نامشرابارهادرشعرهایشخواندهواکنوناورابهاینجاکشانده؛
بانویافسانهایکهسبب بازِیمحلی؛همان همانتلنگِر»هوشیارباش«و»بپا«ی

زیباییجنگلهایمازندراناستوهمانآوایپرندهیشبزِیشعِرنیما.

اینمنم:
ری را  

ری را... .   

...
...

...
.............
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اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

مرضیه عسکری
دانشــجوی زبــان و ادبیــات 
 فارســی دانشــگاه شــیراز

http://riramag.rozblog.com/page/rira
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سرخپوست، دومین فیلم نیما جاویدی پس از 
سینمایی "ملبورن" است که در سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر بازخورد خوبی از مخاطبین 
و منتقدان گرفت. این فیلم در ۸ بخش، از جمله: 
بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین شد و توانست جایزه ویژه هیئت 

داوران را از آن خود کند.
را  فیلمی  کمتر  ایران،  سینمای  در   

می بینیم که از فضای امروزی فاصله 
بگیرد و داستانی را در دهه ی ۴۰ یا 

۵۰ شمسی به تصویر بکشد اما 
سرخپوست، با تیمی حرفه ای 

است  توانسته   خوبی  به 
داستان خود را در دل 

یـــک 

زندان قدیمی و حوالی سال ۱۳۴۷ 
پیش  به سرعت  فیلم  روند  کند.  روایت 
می رود و در ۱۰ دقیقه ابتدایی، اطالعات 
زیادی به مخاطب می دهد. زندان به دلیل 
مجاورت با فرودگاِه در حال توسعه قرار است 
تخریب شود. سرگرد نعمت جاهد )با بازی نوید 
محمدزاده( تنها نصف روز وقت دارد تا زندان را 
تحویل مدیر فرودگاه )با بازی آتیال پسیانی( بدهد. 
جاهد مثل سایر نظامی های آن سال ها آدمی 
خشک، مقرراتی، خونسرد، منضبط و خشن است. 
باران می بارد! همه در زندان دست به دست هم 
داده اند تا هر چه سریع تر تحویل صورت بگیرد. 
اما معلوم می شود که یکی از زندانی ها به اسم 
»احمد سرخپوست« نیست. گم شده، فرار کرده 
یا قایم شده، معلوم نیست. در ابتدا، گم شدن 
با  اما  به نظر نمی رسد  زندانی چندان مهم 
رسیدن خبر ترفیع جاهد، داستان تبدیل به 
که  کشمکشی  می شود.  جذاب  کشمکشی 
مخاطب را تا انتها همراه خود نگه می دارد و 
مدام مجبورتان می کند میان دو راهی که پیش 

روی شخصیت اصلی قرار دارد انتخاب کنید.
از زیبایی های   پیچیدگی شخصیت اصلی، 
فیلمنامه است؛ آدمی که آمیزه ای از خیر و شر 
است؛آدمی تیره روشن. نوید محمدزاده برنده 

۲ سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، 
نقش،  این  در  متفاوت خود  بازی  با 
شخصیتی درونگرا، محکم، باهوش و 

کاریزماتیک را به نمایش می گذارد.
 پریناز ایزدیار، ستاره پسیانی، مانی حقیقی و 
حبیب رضایی نیز از دیگر بازیگران فیلم هستند 

که همگی بازی قابل قبولی را ارائه می دهند.
 از جالب ترین نکات سرخپوست، 

احمد  شخصیت  نمایش  عدم 
در  تنها  است.  فیلم  طول  در  سرخپوست 
لحظات پایانی فیلم، زاویه دید به طور ناگهانی 
تغییر می کند و ما را به درون کالبد احمد سرخ 
پوست می برد. با این حرکت، التهاب چند دقیقه 

پایانی فیلم، برای ما ملموس تر می شود.
از نظر فنی، به جرئت می توان گفت: سرخپوست 
فیلمی خوش ساخت و کامل است. فیلم برداری 
و قاب بندی هومن بهمنش، تصاویری احساسی 
و دراماتیک را خلق می کند که مشخصا یکی از 
تلقی می شود. طراحی صحنه  او  آثار  بهترین 
شیما  لباس  حی  ا طر للهی،  ا نصر محسن 
میرحمیدی، طراحی گریم ایمان امیدواری و 
همچنین آهنگسازی رامین کوشا که به خوبی 
تعلق  ماجرا  به  و  می کند  را حفظ  ضرباهنگ 
بیشتری می بخشد، همگی در کنار هم توانسته 
فیلمی را بسازد که ارزش دیدن و وقت گذاشتن 

دارد.

اثر تحسین شده ی نیما جاویدیمروری بر سینمایی

 »

 »

نام فیلم: َکِفرناحوم

محصوِل لبنان

ژانر : درام اجتماعی

4/8 : imdb امتیاز

کفرناحوم، سومین اثر نادین لََبکی، فیلم ساز زن 
لبنانی ست. او زندگی زاغه نشینان را که در کف 
تقسیم بندِی طبقاتِی لبنان و شاید جهان هستند، 
تک تک  در  درد  ترسیم  با  می کشد؛  به تصویر 
مخاطباِن  هم دردی  احساسات  فیلم،  لحظات 
عمدتاً بورژوا را برمی انگیزد و خطاب به آنان در 
فیلم می گوید: »شما ها حتی تو خوابم مجبور 
چنین  کنید!«.  تجربه  منو  زندگی  نمی شین 
می شود که کفرناحوم، بینندگان را مجبور می کند 
سینمایی  پردة  بر  فیلم  اکران  اولین  از  پس 
جشنوارة کن، مدت زمانی طوالنی بایستند و 

برایش کف بزنند!
این در حالی ست که هنر هفتم در طول تاریخ 
سینما، جایگاه و مرتبة پایینی در جهان هنر 
اعراب داشته است؛ اما نادین لبکی با هنرنمایی 
خود، هفتاد و یکمین نخل طالی فرانسوی را به 
لبنان می برد، تا شروعی بر آغاز این مسیر 

باشد.
فیلم  ــت  روای
بـــه صـــورت 
فــلــش بــک 
)گذشته نمایی( 
اســــت؛ یک 
ــم  ــس ــی ــال رئ
مستندگونه که 
داســتــان درام 
ــچــه ای  ــســرب پ
ــه و  دوازده ســال
ــوادة  ــانـ خـ

پرجمعیتش را به تصویر می کشد. کارگردان، با 
تصویر  مناسب،  شخصیت پردازی  از  استفاده 
مشکالت  زاغه نشینان،  زندگی  از  را  مناسبی 
نمایش  و...  کودک همسری  فقر،  پناه جویان، 

می دهد.
هیاهوی  و  بازی  فیلم،  آغازین  سکانس  در 
کودکان، به وسیلة موسیقی فیلم به رقص کشانیده 
می شود؛ در حالی که آلت رقاصة آنها دود سیگار 
و تفنگ های چوبی مصنوعی ست! در کفرناحوم 
جنگی وجود ندارد؛ نه بمبی، نه موشکی؛ اما آثار 
جنگ تماماً بر سر این شهر، خراب شده است. 
را خدایاِن جنگ، خلق می کنند و  کفرناحوم 

می پرورانند.
نشان می دهد چگونه در حالی که  فیلم  این 
روزانه، مردم جهان، »بودن «های زیادی را به 
جشن و شادی می نشینند، زین، شخصیت اصلی 
فیلم، به دادگاه می رود تا از پدر و مادرش شکایت 
کند؛ آن هم برای به دنیا آوردنش!!! دیالوگ زین 
و قاضی، فلسفة ساخت فیلم را در بودن و زیستن 

به تصویر می کشد.
هربار که زین برای انجام خرید خانه بیرون 
می رود، کودکان هم سالش از مدرسه برمی گردند؛ 
انگار که زین، نه برای خرید خانه، بلکه برای 
این  ــی رود!  م خرید  به  آرزوهایش  تماشای 
نظاره گری، هنگامی  به پایان می رسد که فروشنده 

به او پاکتی سیگار برای مادرش می دهد.
همراه  روز  هر  زیــن 

خــواهــر و 

برادرهایش آبمیوه می فروشد. او نمی خواهد خواهر 
بیست وچندسالة  پسر  ازدواج  به  کودکش 

صاحب خانه شان درآید.
  

با این همه، مفاهیم انتزاعی، تلویحی و حتی 
کرده اند؛  رخنه  فیلم  در  بیش  و  شعاری، کم 
برنامة  با  به خصوص در سکانس آخر که زین 
تلویزیونی تماس می گیرد، سخنرانی اش را آغاز 
می کند و موسیقی متن حماسی فیلم، به مصنوعی 
و شعاری شدن آن دامن می زند. هم چنین داستان 
راحیل و زین دچار حاشیه هایی ست که به نظر 
می رسد کارگردان صرفاً به واسطة دغدغه مندی اش 
نسبت به مهاجران بی هویتی که جنگ آن ها را 
است.  داده  فیلم  به خورد  زاغه ها کرده،  آوارة 
هرچند که تنهایی زین با برادر کوچکش، یونس، 
مخاطب را به همراه آن ها به آوارگی کوچه و 
خیابان های بیروت می برد، اما متاسفانه مجموع 
سکانس های داستان زین و راحیل، به خوبی، به 

بدنة فیلم جوش نخورده اند.
در هرحال، مسائل و معضالتی که دغدغه مندانه 
و هدفمند به آن ها پرداخته شده است، دیالوگ 
آغازین فیلم )شکایت زین از پدر و مادرش( و 
بازی بی نظیر زین الرافعی، برگ برنده را به دست 

کفرناحوم می دهد. 
در پایان، لبخند زین برای عکس پاسپورتش به 
مخاطب اطالع می دهد که او با وجود تمام جبرها 
و سختی ها، سرنوشت خوبی را برای خودش رقم 
می زند؛ اما آیا همة کودکان زندان رومیه در 
لبنان، مثل زین، مسئولیت پذیرانه، به دنبال 
چراهای زندگی شان می روند و جبر آن را به 
چالش می کشند، یا تن به تقدیر می دهند و 

جبر، هستی آن ها را زیر سوال می برد... ؟
                                                                                                 

نگی
فرهنگیفره

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

مریم  نوبهار
ابتدایی  آموزش  دانشجوی 
شیراز فارسی  سلمان  مرکز 

سیده غزل رستمی
دانشجوی حقوق دانشگاه زند شیراز

فاطمه مویدی
ابتدایی  آموزش  دانشجوی 
شیراز فارسی  سلمان  مرکز 

http://riramag.rozblog.com/page/Capharnaum
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می دانـی؟ ؛ گاهـی بایـد حرف هـا را بوسـید و 
گذاشـت کنار. واژه ها، این واژه هـای عاجِز علیل 
بـه چـه کار آدم می آینـد؟ کـدام درد را دوا 
می کننـد وقتـی حتـی سـطحی ترین الیه هـای 
تنهایـی ات، زیـر خروارهـا خـروار از آن هـا دفن 
می شـود؟ سکوت شـدن، با سـکوت یکی شـدن، 
بهتر از اشـتباه  فهمیده شـدن نیست؟ کدام واژه، 
کـدام جملـه، کدامیـن حـرف، می توانـد بـه تو 
بفهمانـد چـه انـدازه دلـم برایـت تنـگ اسـت؟ 

»دوستت دارم«؟! چه واژگان ساده ی حقیری!!
جوهر ذهنم تمام شـده و شـعرم،  سـپید مانده 
اسـت. هجـوم حرف هـا بغـض می شـود پشـت 
پلک هـا و بـه ایـن سـکوِت َکـر کننـده عـادت 
اشـتباه  مـرا  چه قـدر  می آیـد  یـادم  نـدارم. 
فهمیـده ای! تقصیـر همیـن واژگاِن بی همه چیز 
نبـود؟! کلماتـم ردیف نمی شـدند و سـوگند به 
همـان خـدا کـه کلمـه را آفریـد، مقصـر، مـن 
نبـودم! می گوینـد »در ابتدا، کلمه بـود و کلمه، 
نـزِد خـدا بـود«)۱(؛ تقـدِس کالم امـا از مـن 
فرار یسـت. شـعرهایم، همیشـه جلویـت کـم 
آورده انـد. واژه هایم جلوی چشـم هایت ناچیزند! 
اصـاًل تـا چشـمم می خـوَرد بـه آن چشـم های 
لعنتی، حتی اسـمِ خودم را از یاد می برم! تعجب 
نکـن اگـر به جـای سـالم،  خداحافظـی کـردم. 
نگـران نشـو اگـر در جـواِب »خوبـی؟« گفتـم 

در  و  »سـالمتی!« 

جـواِب »چه خبـر؟«، »بـد نیسـتم!«. مـن حتی 
فـراری  تـو  جـوار  در  کلماتـم  روزمّره تریـن 
می شـوند. حتـی یـادم مـی رود »سـالم« را اول 
می گوینـد یـا »خداحافظ« را. آن وقـت تو توقع 

داری شاعرت باشم؟! 
آخ... دلـم تنـگ اسـت و هیـچ واژه ای عمـق 
دلتنگـی را نمی فهمـد. نگفتم واژه هـا علیل اند؟! 
حقـارِت کالم را می بینـی؟! دوسـتت دارم؟؟ 
نمی دانـم. فعـاًل کـه جوهـِر ذهنم تمام شـده و 
ترجیح می دهـم حاال حاالها، در جـواِب همه ی 

»خوبی؟«های عالَم، سکوت کنم... . 

پرنیان کعبه زاده

۱- انجیل یوحنا؛ باب اول

سکوت
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واژه ها پشت در بسته به اّمیِد تواند 
تو کجایی که سکوت 

می زند داد که: »هیس!
ساکت والل بایست!! 

واژه ها را خفه کن!
واژه آن قدر ضعیف است که با بدفهمی،

می روی زیر سؤال.«. 
من سکوت می شوم 

تا بیایی و ببینی که نگاهم با تو 
حرف هایی دارد 

صادقانه که بفهمی شاید 
»دوستت دارم من!«

پرنیان!
حرف من این است 

که در اوج سکوت 
با نگاه صادق 

حرف دل را گفتن 
چه صدایی دارد... !

نگی
فرهنگیفره

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

پرنیان کعبه زاده
دانشــجوی زبــان و ادبیــات 
 فارســی دانشــگاه شــیراز

مهدی جان محمدی
دانشجوی علوم تربیتی 

پردیس شهید رجایی سمنان

http://riramag.rozblog.com/page/sokoot
http://riramag.rozblog.com/page/sokoot2
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بهار به بهار 
وهم بوسه های یاس 

بر گلوگاه لخت استانبول 
افیون نوشاند برلبان خیس ناردین 
شکنج موهای شبنم، نرم و لطیف 

خردل وحشی میعاد را به بند میکشاند 
) أنا أضَعُف ...( جانا!

گرمای ملتهب انگشتان یاس 
طره های رسخ آرمیده بر خابور عشق را 

بوسه می زنند . 
از مژگان عریان ماه 

) أنا ما أریُدَک قطره ماء( تو را به سان قطرة آب منی خواهم 
تو را چون متنا در تن ستارگان نیلگون 

با نجوا بوسه می زنم 
) و إنّی  أحبَُک أکرثا اتساعا ِمن سامء (

تو را جور دیگر دوست دارم 
به قدمت نبض های ریوان 

عریان در تباتب رگ های شقایق 
) أنَت لست لی، ولکّنی أحبَک (

هرچند از آن من نیستی؛ اما دوستت دارم... . 

« گلوگاه استانبول

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد: امروز، مدرسه 

تلویزیونی در سراسر کشور با پوشش بیش از نود و 

هشت درصدی، برای همه دانش آموزان قابل رؤیت 
است.

این 
روزها بعد از کرونا، موضوعی که به آن پرداخته میشود، 
آموزش های مجازی است. درست است؛ این ظرفیت 
وجود دارد که سال تحصیلی با آموزش مجازی ادامه 
یابد، اما آیا زیرساخت های اینگونه آموزش هم پایه 

گذاری شده است؟
کرونا باعث شد کمی جدی تر، پای در وادی نمونة 
جدید آموزش بگذاریم؛ اما از آنجا که این، مهمان 
ناخوانده بود، بستری همه جانبه برایش فراهم نشد. 
قرار بر این شد سراسر کشور تحت تعلیم مجازی قرار 
گیرند. به همین دلیل، شبکه شاد برای دانش آموزان 
راه اندازی شد. این موضوع که امکان استفاده چند 
دانش آموز از یک تلفن وجود دارد، صحیح است اما 
این کار سبب شلوغی تلفن می شود و ممکن است 
هدف درست و کامل آموزش محقق نشود؛ در حالی 
که باید این را هم در نظر گرفت که بخش قابل توجهی 
اینترنتی  آموزش  از  برخورداری  فاقد  از محصالن، 

هستند.
راه انداختن مدرسه تلویزیونی و شبکه شاد، خبر از 
این می دهد که قرار بر تکرار سال تحصیلی نیست و 
این شرایط، شامل آن تعدادی که از هیچ آموزشی 
برخوردار نیستند هم می شود. گفته اند که با شبکه شاد 
می شود عدالت آموزشی را برقرار کرد؛ شاید عدالت 

تعریف جدیدی دارد!
مدتهاست که آموزش های غیرحضوری در جوامع 
نوع  این  به  تمایل  و حتی  است  متداول  پیشرفته 

آموزش، رو به افزایش است. ماندن در خانه 
و یادگیری آسان تر، یکی از مزیت های قابل 
توجه آموزش از راه دور است. اگر به این 
آموزش توجه شود، می توان هنگام یادگیری، 

از توجه به عوامل متفرقه  دور بود و 
اینگونه آموزش، می تواند از درخود 
فرورفتگی  های کالس حضوری بکاهد. 

به زیرسازی و منعطف ترند و شرایط راحت  تری دارند.های مجازی از این جهت خوب هستند که آمـــوزش  نیاز  از مسائلی که  باید جدی گرفته شود تا هدف فرهنگ سازی دارد، این است که آموزش یکی  و ارتباط فیزیکی بین معلم و دانش آموز مهم و مؤثر اول بیشتر است و قطعا بازخورد مستقیم گرفتن از درس نیاز به کالس های حضوری در مقطع ابتدایی و متوسطه در کارآمدی این آموزش نوپا تأثیرگذار است. ضرورت ببرند اما نکته قابل تأمل اینجاست که مقتضیات سنی دانشگاهی تا حدی توانسته اند سال تحصیلی را پیش تلویزیونی، شبکه شاد و همچنین کالس های آنالین این مسئله را نادیده گرفت که آموزش های مدرسه اصلی آموزش و یادگیری تحقق یابد. نمی شود مجازی 
برقرارشده وتمام ظرفیت های آموزش و پرورش به کار دقیق تر و کارآمد تر ارائه شوند تا عدالت آموزشی الزم است آموزش های مجازی، با نگاهی جدی  تر و بطور  زمان رفتن این ویروس منحوس معلوم نیست؛ پس کارکرد معلم مؤثرباشد.آموزان هنگام آموزش می تواند در جهت بهتر شدن نیستند؛ در حالی که دانستن سطح یادگیری دانش است که این آموزش ها، با پرسش و پاسخ آنالین همراه دیگر مسائل که گویی توجه چندانی به آن نشده، این است با مسئله عدم یادگیری حداکثری مواجه شوند. از تلویزیونی و ارائه مطالب در بیان دبیران مختلف، ممکن با یک بیان واحد درس را فرامی گرفتند و حاال، با مدرسه دانش آموزان مقطع ابتدایی در کالس های حضوری، است.

گرفته شوند. 

زنگ شاد را موبایل ها می زنند!

نشرهی رفهنگی ، اجتماعی ری را11

نگی
فره

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

فاطمه زارع
ابتدایی  آموزش  دانشجوی 
شیراز فارسی  سلمان  مرکز 

محدثه محمدی
ابتدایی  آموزش  دانشجوی 
کازرون کبری  زینب  پردیس 

http://riramag.rozblog.com/page/estanbol
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ـــیلة  ـــر و به وس ـــتای دیگ ـــه روس ـــتایی ب از روس
کشـــتی ها، بـــا ســـرعت بیشـــتر، از کشـــوری 
ـــدت  ـــه م ـــد و ب ـــر ش ـــر منتش ـــور دیگ ـــه کش ب
۱۳۰ ســـال ادامـــه یافـــت و مشـــکالت سیاســـی، 

فرهنگی و عقیدتی فراوانی به بار آورد.
ـــون، در  ـــی طاع ـــن پاندم ـــیاه، دومی ـــرگ س م
یـــک دورة رشـــد جمعیـــت در اروپـــا بـــه وجـــود 
آمـــد. ایـــن دوران بـــا دو ســـال آب و هـــوای 

ســـرد و بارانـــی کـــه باعـــث از بیـــن 
ـــان  ـــد، هم زم ـــوالت ش ـــن محص رفت

ـــود  ـــه کمب ـــر ب ـــن منج ـــود؛ بنابرای ب
ـــت.  ـــا گش ـــان ها و موش ه ـــذای انس غ
ـــان ها و  ـــت انس ـــب، جمعی ـــن ترتی بدی

حیوانـــات، در شـــهرها مســـتقر 
ـــرای  ـــوب ب ـــی مطل ـــدند و محیط ش

رشد بیماری به وجود آمد.
مـــردم خشـــمگین و تـــرس زدة قرون 
وســـطایی کـــه دلیـــل عقالنـــی ای 

ــراغ  ــاری سـ ــیوع بیمـ ــرای شـ بـ
ـــی  ـــل غیرعقالن ـــتند، دالی نداش
بســـیاری بـــرای ظهـــور آن 

ـــان بیمـــاری و خشـــم  تراشـــیدند و می
ـــد. در  ـــرار کردن ـــاط  برق ـــد، ارتب خداون

نتیجة آن:
صدهـــا نفـــر در خیابـــان برهنـــه شـــدند، 

بـــه خـــود شـــالق زدنـــد و از خدای مســـیح 
طلـــب عفـــو کردنـــد. عـــده ای بـــه تئـــوری 
ــان  ــه آنـ ــه علیـ ــان و توطئـ ــام یهودیـ قتل عـ
)کـــه دشـــمنان درجـــه اول و همیشـــگی اروپـــای 
مســـیحی بودنـــد( دامـــن زدنـــد و در ایـــن 
ـــم از  ـــا ه ـــان و خارجی ه ـــی گدای ـــه، حت قضی
خشـــم اروپاییـــان در امـــان نماندنـــد. عـــدة 
دیگـــری هـــم بـــا توســـل بـــه مفاهیـــم 
ـــرای  ـــار ب ـــا راه نجـــات را انتظ ـــی، تنه آخرالزمان
ـــد. در  ـــوان کردن ـــراری حکومـــت مســـیح عن برق
ـــت،  ـــورت نگرف ـــوی ص ـــا عف ـــه تنه ـــت، ن نهای
بلکـــه ایـــن اتفاق هـــا باعـــث افزایـــش آمـــار 

مرگ و میرهم شد. 
ـــم  ـــه ای را فراه ـــیاه، زمین ـــون س ـــیوع طاع ش
کـــرد کـــه چهـــرة فئودالـــی اروپـــای قـــرون 
وســـطی، بـــه تدریـــج، رو بـــه زوال گـــذارد. 
ـــرف۱  ـــاورزان و س ـــر از کش ـــزاران نف ـــرگ ه م

۱.اسراف

انســـان؛ ایـــن اشـــرف مخلوقـــات، همیشـــه 
خواســـته اســـت کـــه انتخـــاب اول طبیعـــت 
ـــا ایـــن وجـــود، اتفاقاتـــی کـــه طبیعـــت  باشـــد. ب
ـــی  ـــد، گاه حت ـــم می زن ـــا انســـان رق ـــل ب در تقاب
قدرتمندتـــر و تأثیرگذارتـــر از فرعون هـــای 
پادشـــاهان  و  روس  تزارهـــای  مصـــر، 
ــت.  ــرق اسـ ــا شـ ــرب تـ ــای غـ امپراتوری هـ
بیماری هـــای مســـری کشـــنده، بارهـــا 
توانســـته اند رونـــد تاریـــخ انســـان ها را 
ـــخ،  ـــد، تاری ـــر نبودن ـــاید اگ ـــد و ش متحـــول کنن

طور دیگری رقم می خورد!

حـــدود هفتـــاد ســـال قبـــل از شـــیوع بیمـــاری 
ــال ۱۲۷۰ میـــالدی،  طاعـــون، یعنـــی در سـ
ــه  ــیا بـ ــا از آسـ ــر مغول هـ ــالت ویران گـ حمـ
اروپـــا پایـــان یافـــت. بیســـت ســـال بعـــد، آتـــش 
ـــن  ـــد. در چنی ـــم خوابی ـــی ه ـــای صلیب جنگ ه
اوضاعـــی، مـــردم فکـــر می کردنـــد دوران 
ـــان به ســـر رســـیده اســـت؛  ســـخت و ســـیاه جه
امـــا دیـــری نپاییـــد کـــه بـــه لطـــف شـــبکة 
تجـــاری جـــادة ابریشـــم و نیـــز، رابطـــة گســـتردة 
ـــا کشـــورهای دیگـــر، بیمـــاری  تجـــاری چیـــن ب

طاعون  به سرعت به جهان صادر شد!
ـــل از  ـــون در دوران قب ـــه طاع ـــی ک از آن جای
ـــد  ـــا رخ داد، در صددرص ـــف آنتی بیوتیک ه کش
مـــوارد منجـــر بـــه مـــرگ بیمـــاران گشـــت. البتـــه 
ـــش  ـــاری، پی ـــن بیم ـــه ای ـــرد ک ـــاره ک ـــد اش بای
از ایـــن نیـــز مـــردم بی دفـــاع عهـــد باســـتان 
و قـــرون وســـطی را غافل گیـــر کـــرده بـــود. 
ـــورت  ـــار به ص ـــه ب ـــون، س ـــی، طاع ـــور کل به ط
جهانی)پاندمیـــک( گریبان گیـــر جهانیـــان 

شده است: 
ـــال ۵۴۱  ـــده، در س ـــت ش ـــی ثب ـــن پاندم اولی
میـــالدی در مصـــر اتفـــاق افتـــاد و موجـــب 
ــش ۶۰-۵۰  ــانی و کاهـ ــدید انسـ ــات شـ تلفـ
ـــا  ـــمال آفریق ـــا، ش ـــت در اروپ ـــدی جمعی درص

و مرکز و جنوب آسیا شد.
دومیـــن پاندمـــی طاعـــون کـــه بـــه مـــرگ 
ســـیاه معـــروف اســـت، در ســـال ۱۳۴۶ میـــالدی 
ـــا را  ـــت اروپ ـــوم جمعی ـــدود یک س رخ داد و ح
ـــاری،  ـــن بیم ـــاند. ای ـــت رس ـــه هالک ب
ــی و  ــای صحرایـ ــیلة موش هـ به وسـ
انســـان های مبتـــال، بـــه آهســـتگی، 

ـــت  ـــد جمعی ـــی، ۸۰ درص ـــان فئودال ـــای ارباب ه
ـــان فئودالـــی  ـــرد و باعـــث شـــد ارباب را از بیـــن ب
کـــه قرن هـــا بـــا اتـــکا بـــه درآمـــد زمین هـــا 
ـــه  ـــی داشـــتند، ب ـــای خـــود قـــدرت فراوان و رعای
شـــدت ضعیـــف شـــوند. بدیـــن ترتیـــب، اشـــراف 
فئـــودال تحـــت کنتـــرل قـــرار گرفتنـــد و از 
ـــم،  ـــار ه ـــن ب ـــا ای ـــد؛ ام ـــته ش ـــان کاس قدرتش
ـــه  ـــادی، بلک ـــردم ع ـــه م ن
 ، ن ها شـــا د پا
ــدرت را  قـ
ـــت  در دس
گرفتند. 

ـــات  اتفاق
و  داده  رخ 
در صـــدر 
ن هـــا  آ
طاعـــون، 
ــت  جمعیـ
مـــردم را 

ـــش  ـــی پی ـــا جای ـــه ت ـــن قضی ـــش داد و ای کاه
رفـــت کـــه بـــا وجـــود فراوانـــی زمین هـــای 
کشـــاورزی، افـــراد کمـــی بـــرای اشـــتغال در 
ـــال،  ـــن ح ـــد. در ای ـــده بودن ـــی مان ـــا، باق آن ه
ـــتمزد  ـــل، دس ـــه قب ـــبت ب ـــد نس ـــاورزان بای کش
بیشـــتری دریافـــت می کردنـــد؛ امـــا مالـــکان 
ـــا  ـــه در پارلمان ه ـــان اراضـــی ک ـــزرگ و صاحب ب
ـــاد  ـــی را ایج ـــتند، قوانین ـــلط داش ـــوذ و تس نف
ـــا همـــان  ـــد ب ـــور کنن ـــردم را مجب ـــا م ـــد ت کردن
دســـتمزدهای حقیـــر ســـابق بـــه کار خـــود 
ادامـــه دهنـــد. ایـــن اســـتثمارهای جابرانـــة 
ـــان در  ـــاروای آن ـــای ن ـــم و جوره ـــکان و ظل مال

حق دهقانان، نتایجی در برداشت:
= از طرفـــی، دهقانـــان ســـر بـــه عصیـــان و 
شـــورش برداشـــتند. درانگلســـتان، شورشـــی بـــه 
رهبـــرِی »وات تایلـــر« اتفـــاق افتـــاد و در 
فرانســـه، شـــورِش »ژاکری«هـــا به وقـــوع 

ویروس های بشرکش؛ طاعون تا رنسانس، کرونا تا...... ؟
ـــا قســـاوت  ـــب، ب ـــن شـــورش ها، اغل پیوســـت. ای
و بی رحمـــی بســـیار خامـــوش می شـــدند؛ 
ــر  ــی بـ ــازه ای مبنـ ــکار تـ ــم، افـ ــا کم کـ امـ
ـــون  ـــتر از طاع ـــی بیش ـــاوات، حت ـــری و مس براب
ـــت.  ـــرا گرف ـــا را ف ـــام اروپ ـــت و تم ـــیوع یاف ش
ـــی،  ـــاد فئودال ـــع اقتص ـــود مناب ـــن، کمب هم چنی

ـــمت  ـــه س ـــس را ب ـــل انگلی ـــورهایی مث کش
تجارت سوق داد. 

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــر، بـ ــرف دیگـ = از طـ
دســـتمزد کمـــی کـــه کشـــاورزان 

ــا  ــان دریافـــت می کردنـــد، صدهـ هم چنـ
ســـرف  هـــای  و  دهقانـــان  از  نفـــر 
باقی مانـــده، بـــه شـــهرها مهاجـــرت 
ــه  ــراد بـ ــن افـ ــوم ایـ ــا هجـ ــد. بـ کردنـ
شـــهرها، آهسته آهســـته، بخش هـــای 
صنعـــت، تجـــارت و طبقـــة متوســـط 

ـــاز  ـــرای آغ ـــه ب ـــت و زمین ـــترش یاف گس
ـــد  ـــن رون ـــد. ای ـــم ش ـــانس فراه رنس

ـــه  ـــتا ب ـــی از روس ـــرت تدریج مهاج
ـــه  ـــرن ادام ـــم ق ـــدود نی ـــهر، ح ش
داشـــت تـــا این کـــه در نهایـــت، 
ـــروع  ـــه ش ـــر ب ـــاق منج ـــن اتف ای

ــن  ــال های آغازیـ ــانس در سـ رنسـ
قـــرن ۱۴ میـــالدی شـــد. در واقـــع، شـــیوع 
ـــرگ  ـــت م ـــه قیم ـــه ب ـــا، اگرچ ـــون در اروپ طاع
ـــر و  ـــا تغیی ـــد، ام ـــام ش ـــر تم ـــون نف ۲۵ میلی
تحـــوالت بنیادیـــن و نوینـــی را در اروپـــا ســـبب 
ــه  ــا بـ ــانس یـ ــا آن را رنسـ ــه بعدهـ ــد کـ شـ
ـــد.  ـــاره« خواندن ـــازی دوب ـــر، »آغ ـــری دیگ تعبی
امـــروزه، بـــا گذشـــت قرن هـــا، می توانیـــم در 
کنـــار دیگـــر اســـامی مـــرگ ســـیاه، بوســـة 
ـــل و...  ـــال عزرائی ـــم، رد ب ـــای اعظ ـــیفر، فن لوس
ــز  ــانس نیـ ــزرگ رنسـ ــر بـ ــون را رهبـ طاعـ

بنامیم! 
ـــه  ـــا را ب ـــة اروپ ـــون، جامع ـــه طاع ـــا چگون ام
رنســـانس نزدیـــک کـــرد؟ در آن شـــرایط 
بیمـــاری کـــه مـــردم از وضـــع موجـــود ناراضـــی 
بودنـــد، طبعـــاً چیزهایـــی را جســـت وجو 
ـــان  ـــی خشنودش ـــد اندک ـــه بتوان ـــد ک می کردن
ـــد  ـــی کـــه شـــک و تردی کنـــد. در چنیـــن حاالت
و انتظـــار بـــر آن هـــا غلبـــه کـــرده بـــود، ناگهـــان 
افکارشـــان متوجـــه فلســـفة غیرمذهبـــی 
یونانیـــان قدیـــم شـــد. ایـــن فلســـفه، بـــه  منزلـــة 
ـــردم  ـــه م ـــد ک ـــن ش ـــود و چنی ـــازه ب ـــفی ت کش
آن روز اروپـــا، ادبیـــات یونـــان را به ســـان 
شـــربتی گـــوارا نوشـــیدند. بـــه نظـــر آن هـــا 
ـــود کـــه در  ـــات همـــان چیـــزی ب فلســـفه و ادبی
پـــی اش بودنـــد و ایـــن کشـــف آن هـــا را از شـــور 

ـــات و  ـــفه، ادبی ـــاخت. فلس ـــار س ـــوق، سرش و ش
هنـــر ایـــن تغییـــرات را در شـــروعی دوبـــاره 

به نام رنسانس آغاز و رهبری کردند.
و امـــا ســـومین پاندمـــی طاعـــون در ســـال 

ـــه ســـایر مناطـــق  ۱۸۵۵ از چیـــن آغـــاز شـــد، ب
ـــون  ـــرگ ۱۲ میلی ـــرانجام م ـــت و س انتشـــار یاف
نفـــر از مـــردم هنـــد و چیـــن را به بـــار آورد. 
هنـــوز کـــه هنـــوز اســـت، طغیان هـــای 
ـــف  ـــاط مختل ـــاری در نق ـــن بیم ـــی از ای کوچک

جهان در جریان است.
ـــال ۲۰۲۰  ـــه در س ـــم ک ـــز می بینی ـــروز نی ام

میـــالدی، ویـــروس جهان گیـــر کرونـــا، در 
برابـــر آنتی بیوتیک هـــای 
بشـــر پیشـــرفته و مـــدرن 
مقاومـــت می کنـــد و پـــا 

پس نمی کشد.
به راســـتی، جهـــان پـــس 
ـــت و  ـــه اس ـــا چگون از کرون
تـــی  ا تغییر چـــه 
ــد  ــر آن خواهـ گریبان گیـ
شـــد؟ تغییراتـــی کـــه 
بـــه   ، بعـــد قرن هـــا 

ســـپرده  آینـــدگان 
ـــِخ  ـــا از تاری ـــوند ت می ش

همیشـــه در تکـــرار، درس 
ـــه  ـــد چگون ـــد و بیاموزن بگیرن
انســـان های بهتـــری باشـــند 
ـــازند...  ـــری بس ـــای زیبات و دنی

.

منابع: 
تاریخ تمدن، ویل دورانت

نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو
اپیدمولـوژی بالینـی و کنتـرل طاعـون، دکتر 
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اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

سیده غزل رستمی
دانشجوی حقوق دانشگاه زند شیراز
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تــا  آزمایشــگاه  از  دارو هــا  کلــی،  به طــور 
داروخانه هــا بایــد چهــار مرحلــه را طــی کننــد کــه 
 Clinical( ــی ــی بالین ــل کارآزمای ــا، مراح ــه آن ه ب
Trials( می گوینــد. بنابرایــن، بیــان اثربخشــی 
دارو هــای ذکــر شــده در ایــن مقالــه یــا داروهــای 
ــده  ــا را در آین ــام آن ه ــاالً ن ــه احتم ــدی ک جدی
خواهیــد شــنید، بــه معنــای پایــان کوویــد ۱۹ یــا 

تشویق به تهیة این داروها از بازار سیاه نیست!
در ایــن قســمت بــه بررســی معروف تریــن داروهــا 
و روش هــای بــه کار گرفته شــده بــرای درمــان 

کووید ۱۹ می پردازیم:
:» INF-a«۱(دارویاینترفرونآلفا

ــه در  ــن دارو ک ــا، ای ــروس کرون ــترش وی ــا گس ب
گذشــته بــرای درمــان بیماری هایــی هم چــون 
ســرطان، اچ آی وی و بیمــاری ام اس مــورد اســتفاده 
 )invitro( قــرار می گرفت، به صــورت آزمایشــگاهی
بررســی شــد و نتایــج خوبی نشــان داد. بعــد از آن، 
ــور  ــن به منظ ــی در چی ــة ۲۰۲۰، تحقیقات در ژانوی
اثربخشــی آن بــر انســان انجــام گرفــت کــه 
یافته هــای آن در مقالــه ای بــا عنــواِن زیــر منتشــر 

شد: 
Anexperimental trialof recombinant
interferonalphanasaldropstoprevent
coronavirusdisease20۱9inmedicalstaff
inanepidemicarea
ــر روی ۲۹۴۴ نفــر کــه ۲۴۱۵  ایــن تحقیقــات، ب
نفــر آنهــا در گــروه کم خطــر و ۵۲۹ نفــر آن هــا در 
گــروه پرخطر قــرار داشــتند، انجــام گرفــت و نتایج 
ــه در  ــه ای ک ــود؛ به گون ــده ب آن بســیار امیدوارکنن
هیچ کــدام از افــراد تحــت آزمایــش، هیــچ عالئمــی 
ازبیمــاری رؤیــت نشــد و دارو بــر هیچ یــک از آنان، 

عــوارض جانبــی  بــروز نــداد . ایــن نتیجــه 
درحالــی حاصل شــد کــه در گــروه کنترل 

بــا جامعــة آمــاری ۳۳۸۷ نفــر کــه دارو 
را دریافــت نکردنــد، ۱۷۱۶ نفــر بــه 

ــروه  ــر گ ــدند. دارو ب ــال ش ــد ۱۹ مبت کووی
کم خطــر به صــورت چکانــدن روزانــة ۳ تــا ۴ 

ــن  ــه همی ــر ب ــروه پرخط ــی و در گ ــره در بین قط
ــدی داروی  ــر جل ــق زی ــراه تزری ــه  هم ــوال ب من
Thymosin آزمایــش شــد. این دو دارو از دســته ای 
ــا  ــه ب ــتند ک ــایتوکین ها هس ــام س ــه ن ــواد ب از م
اطالع رســانی بــه ســلول های آلــوده 
ز  ا یمنــی،  ا ســلول های  و  نشــده 
غافل گیــری و آلــوده شــدن آن ها توســط 
در  و  ویــروس جلوگیــری می کننــد 

نتیجه، مانع ایجاد عفونت می شوند.                                                 
پیــش از بررســی دارو هــای بعــدی بایــد 

دربــارة روش ایجــاد عفونت 
ــد  ــروِس جدی کرونــا وی
یــن  ا کنیــم.  بحــث 
ــی  ــروس، آنتی  ژن های وی
به صــورت شــاخک دارد 

کــه بــه گیرنده هــای 
مخصــوص خــود در 

ســطح ســلول بــه نــام 
 A C E۲ ی  ه هــا ند گیر

 . ند می شــو متصــل 
یــن  ا رای  دا ســلول های 

ــة  ــد، لول ــا، در کب ــه ه ــر ری ــالوه ب ــده، ع گیرن
گــوارش و... وجــود دارنــد و بــه همیــن علــت 
ویــروس منجــر بــه تظاهــرات خــارج ریــوی، مثــل 
اســهال یــا نارســایی کبــدی می شــود. بعــد از 
اتصــال بــه گیرنــده، ویــروس، مــادة ژنتیــک خــود 
ــر  ــا تکثی ــد ت ــلول می کن ــام RNA را وارد س ــه ن ب
ــای  ــن RNA ه ــدام از ای ــر ک ــس از آن ه ــود. پ ش
ــد  ــروس جدی ــک وی ــه ی ــل ب ــده، تبدی ــر ش تکثی
می شــود و مــی توانــد  ســلول های دیگــر را آلــوده 
 کنــد. آنزیمــی کــه RNA را تکثیــر می کنــد، 

پروتئینی به نام RNA پلیمراز می باشد.

2(دارویفاویپیراویر)Favipiravir(وداروی
:)Kaletra(کالترا

ــزا و  داروی فاویپیراویــر، داروی مخصــوص آنفوالن
داروی کالتــرا، دارویــی برای درمان اچ آی وی اســت 
ــده اند. در  ــش ش ــز آزمای ــا نی ــر روی کرون ــه ب ک
جدیدتریــن تحقیقــات کــه به مقایســة ایــن دو دارو 
در  آن هــا  هــردوی  اســت،  پرداختــه 
ــور  ــری، به ط ــارِی ۱۲۰ نف ــای آم جامعه ه
ــخص  ــدند و مش ــش ش ــه، آزمای جداگان
ــری  ــرد بهت ــر عملک ــه فاویپیراوی ــد ک ش
نســبت بــه کالتــرا دارد. ایــن دارو در واقــع 
 RNA pol( یــک مهارکننــده آران ای پلیمــراز
ــراز  ــت RNA پلیم ــه از فعالی ــت ک inhibitor( اس

جلوگیری می کند.                               
:APN0۱یاHrsACE2۳(داروی

دارو هایــی کــه تاکنون بررســی کردیــم، داروهایی 
بودنــد کــه پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا، تولیــد 
ــر  ــای دیگ ــان بیماری ه ــرای درم ــد و ب ــده بودن ش
ــن  ــا داروی HrsACE۲ اولی اســتفاده می شــدند؛ ام
ــن بیمــاری اســت.  ــان ای ــرای درم ــد ب داروی جدی

بر اساس مقاله ای با عنواِن 
Inhibition of SARS-COV2-
infectioninengineeredhuman
tissuesusingclinical-grade
solublehumanACE2
 Cell ژورنــاِل  در  کــه 
منتشــر شــد، ایــن دارو در 
نتیجــة تحقیقات مشــترک 
میــاِن موسســة کارولینســکای 
 K a r o l i n s k a ( ئد  ســو
ه  نشــگا ا د و   )Inst itutet
ا   د نــا کا ی  یتیش کلمبیــا بر
)UBC(بــه ســرتیمی پروفســور علــی 

میرعظیمی تولید شد. 
ــم،  ــز گفتی ــر نی ــه پیش ت ــور ک همان ط

گیرنــدة شــاخک های کرونــا 
ــلول های  ــد در س ــروس جدی وی

بــدن، ACE۲ نــام دارد. در این 
به صــورت  کــه  تحقیقــات 

آزمایشــگاهی انجام شــده 
ــت، از طریق مهندسی  اس

ــده،  ــوع گیرن ــن ن ــتی، ای زیس
شبیه ســازی شــده اســت و 

ــن دارو در  ــرف ای ــا مص ــار ب بیم
واقــع مقــدار زیــادی از کپــی 

گیرنــدة ACE۲ را وارد بــدن خــود می کنــد. 
بنابرایــن ویــروس، گمــراه می شــود و به جــای 
اتصــال بــه ســلول، بــه ایــن گیرنده هــای آزاد 
متصــل می شــود؛ در نتیجــه نمی توانــد مــادة 
ژنتیــک خــود را بــه ســلول های بــدن وارد کنــد و 

به این ترتیب از بین می رود. 
۴(روشپالسمادرمانی:

پالســما درمانــی روش جدیــدی نیســت. تاریخچة 
ــدود  ــه از ح ــد ک ــان می ده ــی نش ــما درمان پالس
ســال ۱۹۰۰ وجــود داشــته اســت و برای مثــال در 
همه گیــری آنفوالنــزای اســپانیایی در ســال ۱۹۱۸، 
یــا شــیوع ســرخک در ســال ۱۹۳۴ در پنســیلوانیا 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و نتایــج خوبــی هــم 
داشــته اســت. پالســما درمانــی، هم چنیــن، از 
جملــه روش هــای درمانــی پیشــنهادی بــرای کرونا 
ــه،  ــن، فرانس ــران، در چی ــر ای ــالوه ب ــه ع ــت ک اس
آمریــکا و بســیاری از کشــورهای دیگــر انجــام 
ــذا و  ــازمان غ ــی س ــه حت ــوری ک ــود. به ط می ش
ــک  ــی ی ــه طراح ــدام ب ــکا )FDA( اق داروی آمری
ــی  ــاران کرونای ــدی بیم ــت اولویت بن ــکل جه پروت

بــرای دریافــت پالســما کــرده اســت. بــه گــزارش  شاه کلید علم، قفل کرونا را خواهد گشود؟
انجمــن ویــروس شناســی ایــران )I.S.V(، اســتفاده 
از روش پالســما درمانی کاهــش ۴۰ درصدی مرگ 

و میرها را به دنبال داشته است.
بحثونتیجهگیری:

ــا  ــا ی ــک از داروه ــات، هری ــق تحقیق طب
ــده دارای  ــی ذکرش ــای درمان روش ه

ایراداتــی اســت کــه بــه شــرح زیر 
هستند:  

ــر روی  ــده ب ــام ش ــات انج تحقیق
داروی فاوی پیراویــر و داروی کالترا، 
داروی  از  اســتفاده  بــا  همــراه 

انجــام شــد و  اینترفــرون آلفــا 
نمی تــوان تاییــد کــرد کــه بهبــودی بیمــار 

ــة  ــک مقال ــت. ی ــوده اس ــدام  دارو ب ــر ک ــر اث ب
منتشــر شــده در معتبرتریــن ژورنــال پزشــکی، اثــر 
داروی کالتــرا را رد کــرد و ایــن قضیــه، باعــث شــد 
ــد مجــوز ســازمان غــذا و  کــه ایــن دارو نتوان
داروی آمریــکا را بگیــرد؛ بنابرایــن 
تاییــد ایــن داروهــا نیازمنــد انجام 

تحقیقات بیشتری ا ست.
ــارة  ــة منتشــر شــده درب مقال
داروی اینترفــرون آلفــا، 
ــت و  ــده اس ــی نش بازبین
ــل  ــار کام ــن از اعتب بنابرای
ــن  ــذا ای ــت؛ ل ــوردار نیس برخ
دارو هــم نیازمنــد انجــام تحقیقات 

گسترده تری می باشد.
ــوز  ــد HrsACE۲  هن داروی جدی
مراحــل کارآزمایــی بالینــی را طــی نکــرده اســت و 
بنابرایــن، آمــادة اســتفاده و عرضــه در بازار نیســت. 

ضمــن این کــه انجــام فازهــای کارآزمایــی 
بالینــی بــر طبــق روال معمــول و 

ــت در  ــورت موفقی در ص
ــد  ــل، از چن ــام مراح تم
مــاه تــا چنــد ســال 

به طول می انجامد.
پالســما درمانــی 
بــا  نیــز 

یــی  یت ها د و محد
مواجــه اســت. اهــدای 

پالســما شــرایط مشــابهی بــا 
ــن  ــا ای ــدای خــون دارد، ب اه

تفــاوت کــه تعــداد اهداکننــدگان بســیار 
محــدود اســت و آزمایش هایــی هم چــون هپاتیــت 
B، هپاتیــت C، ویــروس آنفوالنز، ویــروس اچ آی وی 
و... توســط کمیتــة علمــی مقابلــه بــا کرونــا در نظر 
ــد پیــش از اهــدا  گرفتــه شــده اند کــه همگــی بای

انجام شوند.
ــن تفاســیر، چنیــن به نظــر می رســد  ــا همــة ای ب
ــر  ــد ب ــان بای ــمندان جه ــز دانش ــدة تمرک ــه عم ک
ــن ها  ــرد. واکس ــرار بگی ــا ق ــن کرون ــد واکس تولی
ویــروِس ضعیف شــده یــا کشته شــده و یــا 
ــتند  ــروس هس ــدة وی ــم خنثی ش س
ــه بــدن بیمــار،  ــا ورود ب کــه ب
ــا و  ــد آنتی بادی ه ــث تولی باع
ــدن  ــاختة ب ــی پیش س آمادگ
بــرای زمــان ورود اصلــی 
 . ند می شــو س  و یــر و
تحقیقــات گســترده ای جهت 
کشــف واکســن کرونا در سرتاســر 
جهــان در حــال انجــام اســت. مطلب 
دیگــری کــه اخیراً توســط انجمــن ویروس شناســی 
ایــران دربــارة آنتی ژن های جدید شناســایی شــده 
ایــن ویــروس منتشــر شــد، نشــان می دهــد کــه بــا 
وجــود ایــن نــوع آنتی ژن  هــا کار تولیــد واکســن بــه 
مشــکل برمی خــورد. بــا ایــن وجــود، درمــان کرونــا 

هنوز در هاله ای از ابهام است... .

منابع:
۱( ســایت انجمــن ویروس شناســی ایــران بــه 

نشانی
www.isv.org.ir 

ــه  ــت ب ــی بهداش ــازمان جهان ــایت س ۲( س
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www.who.int 
۳( ژورنال پزشکیCell  به نشانِی

www.celljournal.org 
۴( ســایت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران به 

نشانِی
www.tums.ac.ir 
5)The New England Journal of Medicine 

)NEJM(
۶)Center of Disease Control and 

Prevention )CDC(

روز
ل 

سائ
مسائل روزم

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

رضا بهزادی
پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید صدوقی یزد

http://www.isv.org.ir
http://www.who.int
http://www.celljournal.org
http://www.tums.ac.ir
http://riramag.rozblog.com/page/coronaviruses


ک
تری
کتی

تیتری 18سال اول  0  شماره یکم 0  رخداد 1399نشرهی رفهنگی ، اجتماعی ری را17

ش
با

ه 
گا

آ

ش
با

ه 
گا

آ

احتیاط!  
  اعتیاد نزدیک است 

ـــه  ـــاد از جمل بیمـــاری اعتی
بحـــران هـــای عمـــده جهانـــی 

ـــادی  ـــان زی ـــاالنه قربانی ـــه س اســـت ک
ـــوداه  ـــرد و آســـیبی جـــدی برخان ـــی گی م

ـــیب  ـــه آس ـــودکان ک ـــژه ک ـــه وی ـــه ب و جامع
پذیرتریـــن قشـــر اجتماعـــی هســـتند وارد مـــی کنـــد 
ـــی  ـــی و اجتماع ـــدد فردی،محیط ـــل متع ـــه عوام ک
ـــه صـــورت  ـــداوم آن ب ـــروز و شـــکل گیـــری و ت در ب
ـــروع  ـــن ش ـــل هستند.س ـــر دخی ـــا یکدیگ ـــل ب تعام
مصـــرف مـــواد مخـــدر در کشـــور بـــه زیـــر ۱۶ ســـال 
ـــوارد،آن  رســـیده اســـت چـــرا کـــه در بســـیاری از م
ـــن  ـــر والدی ـــی و اختیار،تحـــت تاثی ـــدون آگاه ـــا ب ه
یـــا محیـــط نامناســـبی کـــه در آن قـــرار دارنـــد 
ـــودکان  ـــوند.اعتیاد ک ـــی ش ـــکل م ـــن مش ـــار ای دچ
ــر بررســـی کرد:یکـــی  ــوان از دو منظـ را مـــی تـ
وقتـــی اســـت کـــه خـــود کـــودک معتـــاد مـــی 
ــاد  ــه اعتیـ ــت کـ ــی اسـ ــی عوارضـ ــود و یکـ شـ
خانـــواده هـــا بـــرای ایـــن کـــودکان دارد.اعتیـــاد 
ـــمی  ـــالمت جس ـــر س ـــیاری ب ـــرات بس ـــن تاثی والدی
و روحـــی فرزنـــدان مـــی گذارد،طبـــق آمـــار احتمـــال 
ـــه  ـــاد ب ـــن معت ـــه والدی ـــی ک ـــدن فرزندان ـــاد ش معت
مـــواد مخـــدر یـــا الـــکل داشـــته انـــد 
ـــی اســـت  ـــر بیشـــتر از کودکان ـــار براب چه
ـــو  ـــته اند،الگ ـــاد نداش ـــن معت ـــه والدی ک
هـــای نامناســـب رفتـــاری اطرافیـــان کـــه 

ـــر  منج
بـــه تقلیـــد 

ـــود.اعتیاد  ـــی ش ـــه م کورکوران
بـــه مـــواد مخـــدر و ســـایر کجـــروی هـــای 
ـــواده موجـــب بدامـــوزی و زمینـــه  اجتماعـــی در خان
ـــای  ـــیب ه ـــات و آس ـــروع انحراف ـــرای ش ـــازی ب س
ـــی کـــه  اجتماعـــی در بچـــه هـــا مـــی شـــود، کودکان
ـــد  ـــواد مخـــدر مصـــرف مـــی کنن ـــا م ـــن آن ه والدی
ــکالت  ــا مشـ ــان بـ ــایر همساالنشـ ــتر از سـ بیشـ
تحصیلـــی و اخـــراج از مدرســـه دســـت و پنجـــه 
نـــرم مـــی کننـــد بـــه علـــت وجـــود بحـــران و 
ــی  ــی توانایـ ــن کودکانـ ــه ،چنیـ ــوب در خانـ آشـ
ـــر دروس را از دســـت مـــی دهنـــد  تمرکـــز کـــردن ب
ـــوند.  ـــی ش ـــال م ـــوره مبت ـــردگی و دلش ـــه افس و ب
ـــواد  ـــه م ـــاد ب ـــر و اعتی ـــن فق ـــه بی ـــم اینک ـــه رغ ب
ــا  ــدارد امـ ــود نـ ــی وجـ ــچ ارتباطـ ــدر هیـ مخـ
متاســـفانه فقـــر بـــه عنـــوان عاملـــی مهـــم بـــه اعتیـــاد 
ـــه دلیـــل  ـــرا ب در ســـنین پاییـــن شـــناخته شـــده زی

و  تنگدستی 
ـــیاری  ـــه بس ـــی ب ـــکان دسترس ـــداری ،ام ن

ـــد و  ـــی دهن ـــت م ـــی را از دس ـــات آموزش از امکان
ـــد   ـــی کنن ـــه نم ـــه ای پیش ـــص و حرف ـــچ تخص هی
ـــد  ـــازار کار ســـهم عمـــده ای ندارن و در نتیجـــه در ب
ـــروش  ـــه ســـمت و ســـوی ف ـــت گروهـــی ب و در نهای
مـــواد مخـــدر و امـــکان اســـتفاده از آن کشـــیده 
مـــی شـــوند. هرچنـــد کـــه نمـــی تـــوان میـــزان 
ـــواد  ـــرف م ـــرای مص ـــی ب ـــراد را عامل ـــالت اف تحصی
دانســـت،افرادی کـــه از ســـواد و تحصیـــالت کمتـــری 
ـــرادی هســـتند  ـــر از اف ـــر ت ـــد اســـیب پذی برخوردارن
ـــواد  ـــوء م ـــرات س ـــرات و تاثی ـــه مض ـــبت ب ـــه نس ک
ــزان  ــواد و میـ ــه سـ ــی دارند،هرچـ ــدر اگاهـ مخـ
تحصیـــالت باالتـــر باشـــد کمتـــر بـــه اعتیـــاد و 
اســـتفاده از مـــواد روی مـــی آورنـــد . نوجوانانـــی کـــه 
ـــی- ـــائل اخالق ـــکالت و مس ـــار مش ـــان دچ والدینش
رفتـــاری هســـتند کـــه مشـــکالت رفتـــاری خانوادگی 

منجـــر بـــه عـــدم امنیـــت و فشـــار روانـــی بـــر 
ـــن  ـــط ام ـــان را از محی ـــود و آن ـــی ش ـــان م نوجوان
ــب  ــر موجـ ــازد،همین امـ ــی سـ ــواده دور مـ خانـ
ارتبـــاط بیشـــتر او بـــا دوســـتان و گاه افـــراد مســـئله 
داری مـــی شـــود کـــه زمینـــه ســـاز بســـیاری از 
ـــرب  ـــه مضط ـــت.نوجوانانی ک ـــی اس ـــائل اخالق مس
،پریشان،افســـرده و منـــزوی هســـتند مرتـــب دچـــار 
شکســـت هـــای گوناگـــون تحصیلی-اجتماعـــی مـــی 
شـــوند و عـــزت نفس،خویشـــتن داری و اعتمـــاد بـــه 
نفسشـــان را از دســـت مـــی دهنـــد و بـــه 
ـــّری   ـــوان مف ـــه عن ـــدر و.... ب ـــیگار،الکل،مواد مخ س
ـــد  ـــی آورن ـــن مشـــکالت روی م ـــی از ای ـــرای رهای ب
ـــه حـــال خـــود  ـــان را ب ـــن ، نوجوان ـــدازه والدی . هران
واگذارنـــد ، او را در برابـــر محیـــط و اجتمـــاع آســـیب 
ـــن  ـــرای ای ـــا ب ـــد ه ـــد و بع ـــاخته ان ـــر س ـــر ت پذی
تســـلیم بایـــد بهـــای ســـنگین تـــری بپردازنـــد. 
ــان مـــی دهـــد ،  تحقیقـــات بـــی شـــماری نشـ
ـــا  ـــی ب ـــه و نزدیک ـــاط صمیمان ـــه ارتب ـــی ک نوجوانان
اعضـــای خانـــواده شـــان دارنـــد و از بـــودن در جمـــع 
ـــد  ـــی کنن ـــادی م ـــت و ش ـــاس رضای ـــا احس آن ه
ـــی  ـــالم م ـــای ناس ـــار ه ـــال رفت ـــه دنب ـــر ب کمت
رونـــد امـــا متاســـفانه مشـــکالت اجتماعـــی 

ن  چـــو
پـــرورش کـــودک 
ــا  ــد یـ ــواده بـ در خانـ
ـــن  ـــرکاری والدی ـــا پ ـــی کاری ی ـــت، ب ـــی سرپرس ب
ـــواد مخـــدر در میحـــط نقـــش مهمـــی  ـــی م و فراوان
ـــی  ـــا اقدامات ـــد. در نتیجـــه ب ـــه دارن ـــن زمین را در ای
ــن و  ــی والدیـ ــادات مذهبـ ــت اعتقـ ــل تقویـ مثـ
ـــه  ـــی ب ـــای زندگ ـــارت ه ـــوزش مه ـــواده ها،آم خان
کودکان،نظـــارت والدیـــن بـــر کودکان،مهـــارت هـــای 
فرزندپـــروری والدین،پیگیـــری و نظـــارت همســـاالن 
کـــودک و همـــکاری سیاستگذاران،ســـازمان 
ــکی و  بهزیستی،شهرداری،دانشـــگاه علـــوم پزشـ
ـــه کاهـــش  نیـــروی انتظامـــی، امیـــد اســـت بتـــوان ب

و کنترل اعتیاد در کودکان کمک کرد.
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اجتماعیاج

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

فاطمه فرج اله پور
دانشــجوی آمــوزش ابتدایــی 
ــیراز ــی ش ــلمان فارس ــز س مرک
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بعد از آن که توفیقی اجباری دست داد تا از بند 
بانوان زندان عادل آباد شیراز بازدید کنم، شروع 
تا یک  و خیال پردازی  کردم  مقدمه چینی   به 
سخن رانی کوبندة طوالنی ایراد کنم؛ سخن رانی ای 
مزین به اصطالحات حقوقی عجیب و غریب که 
معنی بعضی از آن ها را خودم هم نمی دانستم. 
بعد از تمام این ها، پشت در خروجی ایستادم، در 
حالی که محتاج هوایی بودم که سیم خاردارها و 

دیوارهای بلند، از ورود 
آن به محوطة زندان 
جلوگیری می کردند. 
خودمانیم؛ این اتمسفر 
اگر  شــیــراز،  بهاری 
افیون  از  نشئه آورتر 
نباشد، کم از آن هم 
نیست! انگار ُشش هایم 
هوا  از  را  »آزادی« 
می مکید! به دختر ۱۶ 
فکر  الــف  بند  سالة 
قول  به  می کردم که 
خرید  برای  خودش، 
به  ــی،  ــت ــوف ک آن 
مــادربــزرگ و بساط 
زهواردررفته و فرتوت 
خــانــه اش هــم رحم 
و  بحث  بــود.  نکرده 
مجادله ام با او ناتمام 
اتفاقاً من  بود.  مانده 
ــم هــمــیــن طــور  هـ
گیرافتاده  بودم پشت 

میله های چراهای بی پاسخ!
به خوابگاه که برگشتم، هاج و واج به در و دیوار 
زل زدم. بر آن همه واژه  ای که در ذهن داشتم، 
َگرِد فراموشی نشسته بود. به این فکر می کردم 
که جامعه، چه قدر در مسیر کنترل این معضل، 
این روند نه چندان خزنده و شبه طاعونِی قرون 
وسطایی ناکام مانده است! در ذهنم کلمات را 
حاّلجی می کردم. اگر می گفتم »زندگِی یلدایی«، 
بهتان نبود: سیاهِی محض و یک دقیقه طوالنی تر 
از مرگ...!!! با نگاهی اجمالی، کمبود و حتی خأل 
حمایت خانواده و پشتیبانی مالی به وضوح در 
دیده می شد.  الف  بند  نمور  پستوی 
اعتیاد، انگار گریزگاهی ست تا آن ها خود 
را لحظاتی چند، از قید زندگی ای که به 

آن تبعید شده اند، رها کنند. از شیار حرف های 
نگفته شان احتیاج به دست هایی نوازشگر دیده 
می شد. زندان، ساختار بازدارنده ای ندارد؛ شکسته 
شدن قفس برای پرنده های بی بال، بی معناست! 
بگریزند که چه؟ از این زندان به کدام زندان باید 
پناه ببرند، وقتی آینده، کرکس وار در کمیِن الشة 
خانوادة  بد،  رفیق  است؟  نشسته   آن ها  آماِل 
ناهنجار، سرنوشتی که گنگ و ناخوانا نوشته شده 

است، جوانی و خامی، حجم احساسات له شده 
زیر سنگینِی نگاه هایی که متهمانه آن ها را در 
جامعه می پاید، همه و همه، افق آینده را باریک 
و تاریک ترسیم می کند. چتر حمایتی جامعه 
برای پناهگاه بودن کوچک است و جامعه با قهر، 
رها شدگان از بند اعتیاد را از خود می رانَد و 
آغوش باز خود را از آن ها دریغ می کند؛ بدون 
را خود  بدبختی  این که خیل عظیم  به  توجه 
صرفاً  حالت،  این  در  آن ها  بودن  نگزیده اند. 
تصمیمی ست که در محکمة نه چندان عادالنة 
دنیا به آن محکوم شده  اند؛ حکمی آمرانه که نطفة 

آن گویی با الست پیوند خورده است!
به خودی خود، منکر این قضیه نباید بود که 
»سرنوشت را می توان از سر نوشت!«؛ اما گویی 

معجزه ها از بند الف رخت وداع را بربسته  بودند. 
شدة  اجیر  بیشترشان  می گفتند  زندان بان ها 
خانواده اند؛ کجا بروند با این سن وسال کم؟ بعد 
از رهایی، از بی کاری و بی پولی، دوباره معتاد 
می شوند، یا اگر شانس با آن ها یار باشد، جامعه، 
اسم بهتری برایشان در نظر می گیرد: »سوداگران 

مرگ«!   
گویی تاب آوری در زندان، آسان تر از تحمل زندان 
بزرگ دنیاست! زیر و رو 
ــداد و ارقــام،  کــردن اع
در  فاحشی  ــاوت  ــف ت
ایجاد  ــا  آن ه وضعیت 
مه های  نا بر  . نمی کند
زدن  شخم  و  تعلیمی 
گذشته ها یشان به بهانة 
روانکاوی و رفع مشکالت، 
تنها  و  نـــدارد  ثمری 
دقیقه ای بعد از آزادی، با 
حقیقت های  تلخ  طعم 
آمیخته  عــی  جــتــمــا ا
می شوند و امیدهایشان 

به قهقرا می رود. 

آی دنیا... کاش مهربان تر 
شنوای  کــاش  باشی! 
بهتری باشی! بیا یک بار 
برایشان  را  نقش جالد 
بازی نکن! دست هایشان 
را در دست بگیر و آن ها 
را نشئة زنده بودن کن؛ 
که گناهشان تنها، خوردِن همان سیب ممنوعه 

بود... .

سیب ممنوعه زندان عادل آباد را دختری 16 ساله چید!
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تنهای تنها شدم من؛ چون روزگارم سیاه است 
از بس ثوابی نکردم، حتی نمازم گناه است 

در روسپی خانة دل، اصاًل مراقب نبودم:
از دلبری خسته گشتم؛ حاال که دل، پا به ماه است!! 

حتی نگاِه پدر هم از من جدا گشته شاید 
یوسف، حسودی ندارد! یوسف خودش سر به چاه است! 

از عشق حرفی نزن؛ چون پیدا نمی گردد این جا 
مانند یک سوزنی در خروارخروار کاه است 

عمری که باید هدر داد، رد شد در این چند بیتم!
حاال که پایان رسیده، پس زندگی ام تباه است... .

. . . . . . . تو بخوان نغمه ناخوانده من . . . . . . .
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اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

آرش طاهر
دانشجوی ادبیات دانشگاه قم

پرند عزیزی
دانشجوی حقوق  

 دانشگاه شیراز
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در ساختار  فقر  و وجود  اقتصادی  مشکالت 
خانواده، شاید از نخستین مفاهیمی است که پس 
از شنیدن ترکیب کودکان کار به ذهن می آیند.
درحقیقت، وجود فاصله طبقاتی و شکاف عمیق 
اقتصادی _ اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه و 
مهاجرت، از جمله علل بزرگ به وجود آمدن این 
ظلمی  آئینة  کار،  مهم هستند.کودک  معضل 
آشکار و نماد روشن وجود استثمار در جامعه 
است.به گزارش سازمان جهانی کار در سپتامبر 
سال ۲۰۱۷، ۱۵۲ میلیون کودک در سنین ۵ تا 
۱۷ سال مشغول به کارند؛ یعنی از هر ۱۰ کودک، 
یکی از آن ها ناگزیر به کار کردن است.گسترش 
این پدیده موجب شده تمامی کشورها، اعم از 
توسعه یافته و درحال توسعه، بیش از پیش به 
این مهم بپردازند.از دیدگاه جامعه شناختی، 
کودکان کار پس از تحمل یک دوره مشکالت 
روحی و عاطفی، تبعیض و نادیده گرفته شدن 
استعدادها و مهارت هایشان از سوی دیگر اقشار 
جامعه، ممکن است تحت تأثیر انواع بزهکاری 
های اجتماعی از جمله اعتیاد قرار گیرند. به وجود 
به سالمت  نهایت  ناهنجاری ها، در  این  امدن 
اجتماعی جامعه لطمه خواهد زد. به عبارتی، 
خیابان بستر مناسبی برای پرورش یک کودک 
نیست و وجود انواع مشکالت اجتماعی، هجمه 
های انکار ناپذیری هستند. طبق ماده ۲۷ پایان 
نامه حقوق کودک، همه کودکان حق دارند از 
شرایط خوب زندگی برخوردار باشند؛حق دارند 
بازی کنند و آموزش ببینند تا شرایط مناسب 
معنوی،  رشد جسمی،  و  توانایی ها  شکوفایی 
اخالقی و اجتماعی آنها فراهم گردد. کودک کار، 

که   است  عبارتی 
در ذهن بسیاری، 
گل،  فروختن  جز 

ابزاری به نام               در جیب ذی نفعان     
دستمال و فال یا کمی فرا تر از آن نیست و این، 
تعبیری ناقص است. حقایق بسیار تلخ دیگری 

نیز وجود دارد:
تجارت جنسی؛ استفاده نظامی از کودکان و 
پرورش آنان برای تکدی گری؛ فروش مواد و 
فروش کودکان جهت تجارت اعضای بدن،از جمله 
بی رحمانه ترین وجه این عارضه اجتماعی هستند 
پرورش  و  تربیت  در  به صورتی مستقیم،  که 
و  پیدایش  عوامل  دیگر  از  مؤثرند.  کودکان 
گسترش این پدیده، می توان به محیط نامناسب 
خانوادگی، آسیب  پذیری خانواده، اعتیاد، طالق 
و فقر فرهنگی خانوار اشاره کرد. این کودکان نه 
از لحاظ جسمانی و  به لحاظ روحی که  تنها 
بهداشتی نیز اسیب پذیرند؛ از جمله این مشکالت، 
می توان به کاهش قد و وزن، بیماری های دهان 
و دندان، بیماری های دستگاه تنفسی و گوارشی 
اشاره کرد. مسلم است که آگاهی جامعه، دریچه 
است.  اجتماعی   آسیب  این  بهبود  برای  ای 
متأسفانه، ضعیف عمل کردن برخی ساختارهای 
اجتماعی _ سیاسی و دولت ها در جامعه، باعث 

افزایش تعداد این کودکان شده است.
خانه  مدیر  و  اجتماعی  مددکار  ارشد _  لیال 
خورشید_ می گوید: دولت ها مسئولیت خود را 

به دوش سمن ها می اندازند.
فاطمه قاسمی زاده_ رئیس هیأت مدیره شبکه 

یاری کودکان کار_ نیز با 
اینکه  به  اشاره 

در مواجهه با 
این کودکان 
ســـــــه 

د  یکر و ر

و  مقابله  انکار،  رویکرد  دارد، می گوید:  وجود 
حمایت.

در گذشته، پدیدة کودکان کار از سوی برخی 
مسئولین انکار می شد اما بعد از پذیرفتن آن، 
اقدام به مقابله با این پدیده کردند. در رویکرد 
مقابله، جمع آوری این بچه ها نمی تواند مسأله 
را حل کند اما در رویکرد حمایتی، دولت ها ی 
مختلف باید مشکل این کودکان را در سطح کالن 
با  است  امید  کند.  حل  شده  ریزی  برنامه  و 
همکاری و تدابیر دولتی و مردمی، سایة این 

عارضه از تمامی جوامع فرو افتد.
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بندة کار  و کــودک،  بیمار  پــدر، 

کردن کار  گل فروشی،  گدایی، 

تحسین و  تفریح  و  بازی  به جای 

خیابان شد کالس درس و دانش

هوا سرد است و کودک خورده سرما

اگر از او بپرسید »آرزو چیست؟«،

ــرده ــار ک ــی را ک ــودک تــمــام ک

شب است و می رود تا روز فردا...

به اّمید کمک، دستش دراز است

هــزاری! ده  اسکناس  یک  با  نه 

کودک درد  از  خــدا  دارد  خبر 

ند بما و  ا بــان  خــیــا در  ید  نبا
 

همه، انسان، همه، از یک قماش ایم

بــازار  راه  در  او  خانه؛  در  پــدر 

گردن  درِد  از  شبی  نخوابیدن 

شنیده فحش و رفته زیر ماشین

نه اما جای بحث و جای پرسش 

مهیا! دم نوشی،  نه  ــی،  داروی نه 

نیست! بلد  نمی داند؛  را  جوابش 

ــرده!! بَ مثل  کارگرها!  مثل  نه 

امــا! نیست  ــن  ای مــاجــرا  تمام 

کمک کن! از دعا او بی نیاز است 

نداری؟! چیزی،  بهتری،  فکر  تو 

داد کوچک! بر  برس  بزرگی کن 

نــبــایــد چــیــزهــایــی را بــدانــد
 

باشیم! ــار  ک کــودکــان  فکر  بــه 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

زیر پوست شهر
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اینجارو بزن ات صوتیشو گوش کنی!

مهدی جان محمدی
تربیتـی  علـوم  دانشـجوی 
پردیس شـهید رجایی سـمنان

زهرا ریحان
دانشــجوی زبــان و ادبیــات 
 فارســی دانشــگاه شــیراز
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ی را از تمامــی دانشــجویان عالقــه مند در سراســر  یه ر       نشــر
ی بــه عمــل مــی آورد. در صــورت تمایل  کشــور، دعــوت بــه همــکار
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