ت ارز و کاالها فروکش کرد!؟
هیجان کاهش قیم 
هربامداد در سراسر کشور

در گفتگوی آفتاب یزد
با فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو بررسی شد

در دیدار خانواده دانشمند برجسته و ممتاز
هستهای و دفاعی کشور مطرح شد؛

تجلیلرهبرانقالباسالمی
ازبرجستگیهایعلمی
و فنی و اخالص
یزاده
شهیدفخر 

راهی که ترکیه رفت

راهی که ایران باید برود
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سرمقاله

احمد توکلی مدعی شده غسال آیتاهلل مصباح یزدی ابَربدهکار بانکی است
اما فرزند آن مرحوم این موضوع را کامال رد میکند

غسال یا

سیدعلیرضاکریمی
سردبیر

ابربدهکاربانکی؟!
ادعــای توکلی خیلی زود با واکنش حجت االســام علی
مصباح یزدی ،فرزند مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی مواجه
شد .او گفت« :آقای توکلی اشتباه میکنند و این اطالعات
غلط است .بنده این موضوع را تایید نمیکنم .فردی که
مدنظر ایشان و دیگران است غسال حاج آقا نبودند».
آفتاب یزد در گفتگو با سید جواد میری و سعید معدنی بررسی کرد

صفحه 5

تاثیربیقانونیقانونگذاربرجامعه
یادداشت1 -

رضا بژکول

حادثه تلخ و سیلی یک نماینده مجلس به صورت یک سرباز
در اجرای قانون میتواند عواقب بدی از جهت روحی و روانی
برای هر فردی در جامعه داشته باشد.
ســیلی زدن قانونگذار بر ســرباز قانون مدار؛ آن هم در روز
روشن باید در تاریخ ثبت شود!
حکایتــی تلخ برای ملتی که میخواهد قانون برای همه یکی
باشــدو فرقی بین نماینده مجلس یا دولت و ...با ســرباز و یا
مردم نداشته باشد .در هر کشور قانون گرایی بخشی از زندگی
روزمره اجتماعی و در عین حال نهادینه شده است.
همه موظف به اجرای قانون هســتند وقتی قانون برای همه
یکی دیده شود ،نظم در آن جامعه حاکم میشود.
وقتــی نظم در جامعه حاکم شــد تبدیل به فرهنگ عمومی
میشــود تا آرامش بر محیط اجتماعی مستولی شود و همه
به قانون تاســی کنند .به باور راقم ،ســیلی خوردن ســرباز
وظیفهشناس در اجرای قانون را باید به کتابهای درسی برد.
تا درس آموزشی برایکودکان حال و آینده باشد که اگر یک
نفــر قانون را پاس دارد میتواند الگویی شــود تا بیقانونی از
جامعه رخت بندد و از شر آن ملتی رهایی یابند.
و نسل آینده نیز در رسانه یا کتابها بخوانند اگر بیقانونی را
شنیدند اما سربازانی بودند که در مقابلش ایستادند و نظم را
در جامعه جاری کردند.
باشــد که با برخورد با قانون گریزان راه برای قانون مداران باز
شود و همه مسئوالن اجرایی و نمایندگان مجلس بدانند که با
بقیه شهروندان در اجرای قانون هیچ فرقی ندارند.
حتی اگر آن فرد سرباز ساده اما وظیفه شناس باشد.
به نظر میرسد تشویق چنین ســربازی در اجرای دستورات
قانونی توســط مسئوالن ذیربط؛ میتواند آموزشی باشد برای
جلوگیری از قانونگریزی و پذیرش قانونمداری در عرصههای
اجتماعی؛ باشد که چنین شود.

جناب آقای حاج حسین مسلمان بافقی
با نهایــت تاســف و تاثر

درگذشــت داماد گرامیتان
شادروان جانباز سرافراز

حاج اصغر
حاج عبداللهی

کــه یک عمر بــه آموزش

و تربیت آیندگان ایران اســامی پرداخت را به جنابعالی،
ن گرامیشان تسلیت
خانواده محترم ،همسر محترمه و فرزندا 
عرض مینماییم.

خانوادههای اکبر فتوحی -منصور مظفری

3

یادداشت2 -

سیلی قانونگذار
بر صورت قانون

پولکیها!

قانونمدار کردن
فرزندان
مهناز مجاهد

مونسان ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
در گفتگوی اختصاصی با آفتاب یزد:

بههمراهیمجلس
در بودجه گردشگری امید بستیم

صفحه 11

علیرغم انتشار فیلم راهور از صحنه درگیری

12

نماینده سبزوار طلبکار هم شد
یادداشت3 -

به بهانه
یک کودک آزاری
مجید ابهری

روانشناس کودک و نوجوان

رفتار شناس

برای اینکه بتوانیم فرزندان خود را قانونمند تربیت کنیم راههای
مختلفی وجود دارد.شیوه نظارت بر آنها باید متعادل باشد به
این معنا که نه سهل گیرانه و نه سخت گیرانه باشد .به عبارتی
در عین حالی که اهمیت و امنیت نوجوان تامین میشــود به
اندازه کافی هم در محیط خانه قانون و نظارت وجود داشــته
باشد .منضبط تربیت کردن فرزندان به خصوص نوجوانان بسیار
دشوار است .زیرا نام دوران نوجوانی دوران دستیابی به هویت
و استقالل است.همچنین قانونگذاری برای کودکان به مراتب
آسانتر از قانونگذاری برای نوجوانان است .پدر و مادر و مدرسه
دو عنصر بســیار مهم در قانونمند کردن نوجوانان هستند .اما
باید بدانیم تا افراد در محیط خانه قوانین را نیاموزند در مدرسه
هم معلم نمیتواند بر روی نوجوان نفوذ کامل داشته باشد .برای
اینکه بتوانیم یک نوجوان منضبط و قانونمندی داشته باشیم
در وهله اول باید خود پدر و مادر منضبط و قانونمند باشــند
زیرا فرزندان پدر و مادر را الگوی خود قرار میدهند .به همین
دلیل والدین نباید قوانین اجتماعی و قوانین مربوط به حوزه
خانوادگــی خود را زیر پا بگذارنــد .در وهله دوم باید ارزشها
را در بچهها محکم کنیم .ما در مقطعی از زمان هســتیم که
ناخواسته یک سیلی در جریان است و بچهها درگیر آن هستند
مثل شــبکههای اجتماعی و دنیای اینترنتی .این سیل باعث
شده است که تقریبا کنترل کردن فرزندان غیر ممکن باشد.
پس بهتر اســت مراقب آنها باشیم تا در موقع نیاز نجات گر
آنها باشیم.در همین راستا باید سخت گیریها کمتر شوند و
اصول اخالقی مانند صداقت به آنها آموخته شود.والدین باید
تغییرات نسلی را بپذیرند زیرا سختگیری زیاد باعث میشود
بچهها تمام قوانین موجود را نقض کنند .همچنین قوانین باید
مطابق سن و جنس آنها و با مشورت با خود فرزندان بر اساس
توافق طرفین وضع شوند.
ادامه در صفحه 6

آزار کودکان یکی از آسیبهایی است که دارای ابعاد مختلف
میباشــد .بعد اول و اصلی آن ،لطمه به روحیه،روان و جسم
کودکانی اســت که ســرمایه اصلی جامعــه و گردانندگان
چرخهــای اقتصاد ،سیاســت و فرهنگ کشــور میباشــد.
متاســفانه با گسترش فضای مجازی و توســعه این فرآیند
در زندگی نوجوانان ،جوانان و بزرگســاالن ،کودک آزاری و
نمایش دلخراش آن سه برابر گردیده است .البته قبل از ورود
فضای مجازی و اینترنت به جامعه،کــودک آزاری با عنوان
آســیب اجتماعی وجود داشت اما نمایش آن به این صورت
نبود .اینک برای شاخســازی اینترنتی و جذب الیک بعضی
از افراد که دچار مشــکالت روحی و روانی هستند دست به
کودک آزاریهای فجیــع میزنند و آن را در فضای مجازی
نشر میدهند .علی رغم تصویب قوانین متعدد و اینکه کشور
ما یکی از امضاکنندگان اصلی کنوانسیون حمایت از حقوق
کودکان میباشد هنوز هم شاهد این ماجرای آزاردهنده در
جامعه هستیم .از نظر آسیب شناسی اجتماعی ،کودک آزاری
و انواع مختلف آن را میتوان به محورهای زیر تفکیک نمود:
کودک آزاری عاطفی؛ یعنی محروم نمودن کودکان از محبت
و توجهات ویژه عاطفی والدین در خانه و در جامعه.
کودکآزاری تحصیلی و علمی ،یعنی محروم نمودن کودکان
از درس و اجبار آنها به کار و تهیه کمک خرج خانواده.
تنبیهات بدنی کودکان و شــکنجههای جســمی مانند داغ
کــردن و کتک با کمربند.تنبیهات روانی ،به کار بردن الفاظ
و القاب رکیک به کودکان و ســرزنش آنهاســت که بسیار
ماندگارتر و عمیقتر از آزارهای جســمانی میباشد .از نگاه
رفتار خانوادگی چه کســانی کــودکان را تنبیه مینمایند؟
والدیــن معتاد و یــا والدینی که کنتــرل هیجانی خویش
را ندارنــد ،ناپــدری و نامادری که به قصــد انتقام جویی و
کینــهورزی کودکان بیگناه را مــورد تنبیه قرار میدهند و
پدر یا مادر دارای وســواس در زمینــه تدریس یا کار منزل
کــه کودکان را تا حد مرگ مورد تنبیه قرار میدهد تا کارها
و رفتارها،مطابق میل و اســتانداردهای رفتاری آنها صورت
پذیرد .بعضی از والدین به اشتباه تصور میکنند اگر کودکان
را تنبیه کنند آنها در راه مســتقیم تربیتی قرار میگیرند در
حالی که کودکان با تنبیهات جسمی و روحی سرکشتر شده
و دچار تنشهای رفتاری و روحی شــده که شــب ادراری،
اضطراب ،استرس ،افت تحصیلی ،فرار از مدرسه و نهایتاً فرار
از خانه از عوارض آن میباشــد .در بســیاری از کشورها که
قوانین واقعی حمایت از کودکان وجود دارد ،تنبیه جســمی
یــا روحی کودک باعث میگردد سرپرســتی والدین از آنها
ســلب شــده و کودکان به مراکز نگهداری و یا خانوادههای
دارای صالحیت ســپرده شوند .در کشــور ما علیرغم وجود
قوانین بازدارنده هنوز مالحظه نشــده کــه از پدر یا مادری
که فاقد مدیریت سرپرســتی میباشد سلب صالحیت گردد
و فرزند او به مراکز تربیتی ســپرده شود .در صورتی که اخذ
سرپرستی و حضانت کودک و سپردن وی به مراکز نگهداری
یا خانوادههای دارای صالحیت ،از این روشهای غیرانسانی،
غیر اسالمی و غیر اخالقی خودداری خواهند نمود.
ادامه در صفحه 6

آقازاده و رانتخوار نیستم که یک پایم اینجا باشد
و پای دیگرم فرنگ!وسعت دیدم همین ایران
است.با اینحال،آنچه میبینم و میشنوم قدری
این روزها خوفناک به نظر میرسد.نمی دانم
در جوامع دیگر چه میگذرد اما اینجا مناسبات
اجتماعی روز به روز ترسناکتر میشود.تمام
این مناسبات سوگمندانه براساس نفع شخصی
واگر رکتر بخواهم عرض کنم «پول» شکل
گرفته است.یعنی من به تو احترام میگذارم
زیرا شــاید از قِبل تو به من پولی برسد و به
تو احترام نمیگذارم زیرا قرار نیست از قِبل
تو پولی به من برسد.چندی پیش که خدمت
آشنایی بودم مشاهده کردم به تمام تلفنهای
خود جواب نمیدهد.آدم پرتماسی بود اما به
نسبت ،یکی در میان پاسخ میداد.وقتی پرسیدم
فالنی چرا به برخی جواب نمیدهی و اگر بنده
مزاحم هستم تنهایت بگذارم بیپرده گفت به
آنهایی جواب میدهم که پول در آن است!
این وضعیت «مردم عادی» اســت و در مورد
قشــر الیت و خاص جامعه نیز تقریبا همین
موضوع اما کادوپیچتر در جریان است.از آن
مسئول بیمسئولیت گرفته تا آن سلبریتی بیهنر
همگی شدهاند در بند مادیات و انسانیت متاعی
نایاب شده اســت.فقط اخبار را مرور کنید
متوجه عمق فاجعه میشوید.غالب مسئوالن از
منتهی الیه چپ گرفته تا منتهی الیه راست میز
و صندلی و آن حقوق  50میلیونی برای شان
مهم است.
ادامه در صفحه 2

یادداشت5-

یادداشت4 -

هفت نکته پیرامون
«بیانیهعنابستانی»
رضا بردستانی

پس از روزها ســکوت و هزاران بازتاب و واکنش « ،علی اصغر
عنابستانی» نماینده حوزه انتخابیه سبزوار ،جغتای و جوین،
دســت به«بیانیه» میشــود و به اصطالح از خود دفاع کرده،
بخشــی از ماجــرا را به «جوانی راننده» و بخــش دیگر را به
«جوانی ســرباز» نسبت میدهد و در این میان ،رد و نشانهای
از عذرخواهی ،ندامت ،شرمندگی و دیگر موارد دیده نمیشود؛
مسئلهای که حاال دیگر فیلم آن نیز در دسترس همگان قرار
گرفته و قضاوت را در مورد اصل ماجرا و این که مقصر کیست
و تخلف چیست ،آسان کرده است و اما هفت نکته:
اول :آقای عنابســتانی! یادتان میآید وقتی از ســوی روزنامه
آفتاب یزد تماس گرفتم تا اصل ماجرا را از خود شــما بشنوم
گفتید :سیلی نبود ،مشاجره بود؛ من نبودم ،راننده بود؟!
دوم :آقای عنابستانی! یادتان میآید وقتی به شما گفتم مگر
نمیدانستید عبور از خط ویژه خالف است چرا اصرار داشتید
حتما از خط ویژه عبور کنید گفتید :بارها تکرار شده بود اینبار
کار گره خورد؟
سوم :آقای عنابستانی! شــما که قرار بود بعد چندین و چند
روز ســکوت و آبروی مجلس ،کل کشور ،نظام و مردم ایران را
وسط رسانههای بیگانه پهن کردن ،بیانیه صادر کنید و راننده
و سرباز را مقصر جلوه دهید ،چرا همان روز که تماس گرفتیم
همینها را نگفتید ،چرا اصل پیاده شدن و درگیری و مشاجره
را به راننده نسبت دادید؟
چهارم :آقای عنابستانی! یادتان میآید همان روزی که تماس
گرفتم نیز زیرکانه توپ را در زمین کســانی انداختید که البد
چون از آنها انتقاد کرده بودید خواســتهاند شــما را تخریب
کنند؟! گشتیم و متاســفانه هرچه انتقاد بود سهم دولت بود
نکند منظورتان این اســت که دولت سربازی را لب خط ویژه
گذاشته تا انتقام انتقادات از شما گرفته شود؟
پنجم :آقای عنابستانی! از کجا اینقدر مطمئن هستید که سیلی
نزدید؟ وقتی از ابتدا حتی پیاده شدن را منکر شدید اما حاال
که فیلم دوربینهای راهور حکایت از پیاده شــدن شما دارد
تغییر موضع داده میگویید پیاده شدم اما سیلی نزدم ،فردای
احتمالــی ،اگر یکی از رهگذران درســت از لحظه ی نواخته
شــدن ســیلی فیلمی به بیرون درز داد میخواهید تقصیر را
گردن چهکسی بیاندازید؛ دست بیقرار یا صورت سرباز یا آن
رهگذری که سر بزنگاه فیلم گرفته است؟
ششــم :آقای عنابســتانی! چرا فکر میکنید نماینده مجلس
نمیتواند اشتباه کند ،به جایگاه خود غره شود ،اصال بیرحم
و بیمنطق شود ،دســت بزن داشته باشد ...چرا؟! نماینده ی
مجلس هم آدم اســت میتواند اشــتباه کند ،عصبانی شود،
هتاکی کند ،سیلی بزند و حتی ...چرا عوض عذرخواهی مسئله
را پیچیدهتر کردید؟!
هفتم:آقای عنابستانی! با این بیانیه چندین و چند عذرخواهی و
طلب بخشش به خداوند متعال و خودتان بدهکار شدید؛ یکی
و در رأس همــه به مردم ایران که در مقام نمایندگی مجلس
آنان را در برابر جهانیان شرمسار کردید ،یکی به آن سربازی که
باید آئینه ی صبوری و قانونمندی او میشدید ،یکی به صدها
رهگذری که مستقیم شاهد بودند...
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کرونا
و آسیبهای اجتماعی
امان اهلل قرایی مقدم

جامعه شناس

حدود یک ســالی میشــود که دنیا تحت
تاثیر ویروســی به نام کرونا قرار گرفته است
ویروسی که سبب شده که دولتها برای مقابله
با آن اقداماتی را در نظر بگیرند .این ویروس
نه تنها سالمتی انسانها را نشانه رفته بلکه
سبب شده آســیبهای جدید اجتماعیای
در سایه آن شکل بگیرد و تاثیر بسزایی هم
در دیگر سایر آسیبها بگذارد.اما مهمترین
آســیبی کــه بر انســانها گذاشــته اثرات
روحی و روانی اســت و از سوی دیگر تعامل
اجتماعی و نزدیکی افراد به یکدیگر را از بین
برده است .اما این دور شدن افراد از یکدیگر
منجر میشــود کــه برخیهــا در تنهایی،
بیکســی و بیهویتــی به ســر ببرند و در
نتیجه ممکن است که تصمیم به خودکشی
بگیرند .نکته اینجاست که وقتی همبستگی
اجتماعی در جامعه ضعیف باشــد ،در بین
تمام اجزای دیگــر جامعه پاره گی به وجود
میآید.از دیگر آســیبهایی که این بیماری
به وجود آورده میتوان به بعد اقتصادی آن
اشــاره کرد .در پی محدودیتهایی که برای
مقابله با کرونا در نظر گرفتهاند کارایی افراد
به نوعی پایین آمده ،کســب و کار بسیاری
تحت تاثیر آن قرار گرفته وبعضاً مشــاغلی
را هم از بین برده اســت اما نکته اینجاست
که بیکاری ناشــی از آن بســیار خطرناک و
جبرانناپذیر اســت چرا کــه بیکاری زمینه
ساز بسیاری از آســیب هاست.همانطور که
میبینیم در حال حاضر ســرقتها افزایش
یافته اســت .از ســوی دیگــر کرونا ممکن
است بحران اقتصادی را در جامعه به وجود
بیــاورد .کرونا از لحاظ سیاســی هم ممکن
است آسیبهایی را به کشور وارد کند .مثال
اقتدار مشروع نظام را در این خصوص که تا
چه حد توانســته از گسترش و ممانعت این
بیماری موفق عمل کند را زیر ســوال ببرد
و بیاعتمادی را در بین مردم و مســئوالن
بیشــتر کند .اما همانطور کــه گفتم از نظر
روحی و روانی صدمــات جبران ناپذیری را
بر افراد گذاشته است .به نظر من انسانهایی
که امــروز در این جهــان زندگی میکنند
در نــوع خود بینظیرند یعنــی تا زمانی که
زنده هســتند چنین روزهایــی را فراموش
نخواهندکرد .به هر حال آنچه که مشــخص
است اینکه آسیبهایی در جامعه وجود دارد
که بیتوجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری
را در پی خواهد داشت.

