


با اهداء سالم
در دومیــن مــاه از فصــل ســرد زمســتان قــرار داریــم امــا 
ــه  ــت. اگرچ ــرم اس ــر گ ــت یکدیگ ــی و محب ــه همدل ــان ب دلهایم
نامالیمــات و فشــارهای زندگــی ، موجــب رنجــش و تحمــل مرارت 
ــوان  ــر ت ــا حداکث ــا ب ــا خودمــان وعــده میکنیــم ت ــا ب هاســت ، ام
جلــوی ایــن دشــواری هــا ایســتادگی کــرده و بــه همــت نیروهــای 
خــدوم انقالبــی و اســتفاده از ظرفیــت جوانــان متخصــص و 
متعهــد و بــا روشــی دقیــق و مــدون بــه حــل معضــالت اجتماعــی 

ــم. ــادی و ... بپردازی ــی ، اقتص ، فرهنگ
اکنــون کــه در چهــل و ســومین بهــار انقــالب عزیزمــان هســتیم 
بایــد بــا الگــو قــرار دادن افــراد تاثیرگــذار در جریــان انقــالب 
اســالمی ، بــرای پیشــبرد اهــداف متعالــی انقــالب اســالمی کــه 
در حــال گســترش و فراگیــری در جهــان اســت تــالش کنیــم و 
بــی شــک قطــع امیــد از بیگانــگان و اتــکاء بــه تــوان داخلــی از 
اولویــت هــای حرکــت در ایــن مســیر اســت کــه برپایــه خواســت 
و اراده ملــت محقــق میشــود و مطالبــه از مســئوالن بــرای نیــل 
ــد  ــی جامعــه ای کــه مســاوات در آن حــرف اول را میزن ــه تعال ب
بســیار ضروریســت. البتــه ایــن مهــم بــر کســی پوشــیده نیســت 
کــه تربیــت انســانهای الهــی هــدف اصلــی انقــالب اســالمی 

ــی  ــه تنهای ــی ب ــایش عموم ــوی و آس ــاش دنی ــن مع ــت و تامی اس
ــی  ــت دین ــر تربی ــا اگ ــد. ام ــق کن ــان را محق ــن آرم ــد ای نمیتوان
بــرای خانــواده هــا بــه عنــوان یکــی از مصادیــق  امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر تبییــن و ترویــج داده و در جامعــه نهادینــه گــردد 
و بــه دنبــال آن شــاهد انتخــاب و انتصــاب انســان هــای صالــح 
و پاکــی باشــیم کــه در بســتر ایــن نــگاه رشــد یافتــه انــد ، مــی 
ــاه  ــانی از رف ــطح یکس ــاد س ــت ، ایج ــراری عدال ــا برق ــم ب توانی
اجتماعــی  را ابــزاری بــرای رســیدن بــه وضعیــت متعالــی تــر در 
ــه  ــا ب ــی ب ــا مغایرت ــه تنه ــه ن ــم ک ــه شــمار بیاوری ــه ب درون جامع
ــه  ــه مقابل ــد زمین ــدارد ، بلکــه میتوان ــال رســیدن انســان ن کم
ــی  ــی و اجتماع ــی ، فرهنگ ــرفت علم ــتقالل و پیش ــم ، اس ــا ظل ب
ــت  ــد اس ــد. امی ــن نمای ــز تضمی ــردم را نی ــعادت م ــور و س کش
کــه بــا حرکــت مســتمر ، هوشــیارانه و بــه موقــع اقشــار انقالبــی 
، شــاهد احیــای فریضتیــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در 

راســتای تحقــق اهــداف انقــالب اســالمی در جامعــه باشــیم.

و من ا... توفیق
 نرجس مردانی فر

سخن سردبیر



معــروف  بــه  امــر  شــورای  تقویــت  کارهــای  راه  بررســی 
شهرســتانی و اهمیــت ایجــاد زمینــه ی مطالبــه گــری از مســئوالن 
جهــت کاهــش مشــکالت مــردم از مهمتریــن عناویــن ایــن دیــدار 
ــه معــروف و نهــی از منکــر  ــود. دبیــر و معاونیــن ســتاد امــر ب ب
ــا حجــت االســالم میرامینــی ، امــام  اســتان قزویــن در دیــدار ب
جمعــه محتــرم شهرســتان آبیــک بــه بررســی راهکارهــای تقویت 

ــد. ــه معــروف شهرســتانی تاکیــد کردن شــورای امــر ب
عبــاس کاظمــی خاطــر نشــان کــرد کــه توجــه بــه مطالبــات مردمــی و 
کاهــش مشــکالت آنهــا از طریــق پاســخگو کــردن مســئوالن از ارکان 

ایــن فریضتیــن اســت کــه بایــد زمینــه اجــرای آن فراهــم گــردد.

ضرورت های امر به معروف باید 
برای نوجوانان تبیین شود

لــزوم توجــه ویــژه جهــت تحقــق جامعــه ای عــاری از بــی تفاوتــی بــا 
احیــای فرهنــگ امربــه معروف ضروریســت.

ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــر س ــی دبی ــاس کاظم عب
اســتان قزویــن در مراســم تجلیــل از نوجوانــان هنرمنــد بــا بیــان 
ــه  ــک جامع ــاد ی ــرای ایج ــالمی ب ــتورات اس ــه دس ــق ب ــگاه عمی ن
آرمانــی گفــت: لــزوم توجــه ویــژه جهــت تحقــق جامعــه ای عــاری 
از بــی تفاوتــی بــا احیــای فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

ــت. ــان ضروریس ــان و جوان ــن نوجوان در بی

دیدار دبیر ستاد امر به معروف با امام 
جمعه شهرستان آبیک





ــطح  ــه در س ــهایی ک ــی تالش ــا و تمام ــه ناباوریه ــود هم ــا وج ب
بیــن المللــی بــرای حفــظ رژیــم شــاه و جلوگیــری از موفقیــت 
امــام خمینــی بعمــل آمــد، انقــالب اســالمی در مرحلــه نخســت 
مبــارزات خویــش در روز 22 بهمــن پیــروز گردیــد و از ایــن 
ــا  ــود ت ــبیه ب ــزه ش ــک معج ــه ی ــتر ب ــروزی آن بیش ــت پی جه
تحولــی عــادی. بــه جــز امــام خمینــی و تــوده هــای بیشــماری 
کــه خــارج از تحلیــل هــای معمــول، بــه گفتــه هــا و وعــده هــای 
ــی و  ــران سیاس ــل گ ــوم تحلی ــتند، عم ــی داش ــاور قلب ــام ب ام
همــه کســانی کــه در رخدادهــا و حــوادث ایــران دخیــل 
بودنــد وقــوع چنیــن پیــروزی را، حتــی تــا روزهــای واپســین 

عمــر رژیــم شــاه ناممکــن مــی دانســتند.
ــا  ــت ب ــن 1357 خصوم ــدم 22 بهم ــه از صبح ــود ک ــن ب چنی
نظــام نوپــای اســالمی در پهنــه ای گســترده آغــاز شــد. جبهــه 
ــت انگلیــس  ــری مــی کــرد و دول ــکا رهب دشــمنی هــا را آمری
و برخــی دول اروپایــی دیگــر بــه همــراه تمامــی رژیــم هــای 
وابســته بــه غــرب در آن مشــارکت فعــال داشــتند. شــوروی 
)ســابق( و اقمــار آن نیــز ناخرســند از اتفاقــی کــه در ایــران 
افتــاده و بــه حاکمیــت دیــن منجــر گردیــد، بــا آمریکائــی 
هــا در بســیاری از خصومتهــا همســو شــدند. نمونــه بــارز 
ایــن هــم پیمانــی در همنوائــی نیروهــای چــپ و راســت 
ضدانقــالب داخــل کشــور کــه بعدهــا اســناد وابســتگی آنــان 
بــه ســفارتخانه هــای شــوروی و آمریــکا افشــا گردیــد و از آن 
ــز صــدام  ــه دو کشــور در تجهی ــه جانب ــر هماهنگــی هم بارزت
ــوان  ــی ت ــالمی را م ــوری اس ــا جمه ــگ ب ــت از او در جن و حمای
مشــاهده کــرد. امــا امــام خمینــی بــا همــان منطقــی کــه نهضــت 

ــارهای  ــا و فش ــه ه ــود، در اوج فتن ــرده ب ــاز ک ــالمی را آغ اس
خارجــی انقــالب را هدایــت کــرد و آن را بــا اراده خویــش بــه 

ــود. ــت نم ــات هدای ــازندگی و ثب دوره س
ــود،  ــذار آن ب ــه گ ــدار و پای ــی پرچم ــام خمین ــه ام ــی ک نهضت
ــالم زدوده و  ــره اس ــار از چه ــن غب ــت در روز 22 بهم توانس
ســیمای حقیقــی آن را پــس از 14 قــرن بــه جهــان تشــنه 
عدالــت بنمایانــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه انقالب اســالمی 
ــام خمینــی«  ــوان »انقــالب ام ــه عن ــان اســالم ب ــران در جه ای

شــناخته شــده اســت.
و بــه همیــن علــت اســت کــه تاکنــون هیــچ یــک از طرحهــای 
سیاســی و اقتصــادی و نظامــی آمریــکا علیــه ایــران کــه غالبــاً 
بــا حمایــت یــا ســکوت متحــدان منطقــه ای و جهانــی آن کشــور 
همــراه بــوده، بــه نتیجــه نرســیده اســت. و پــس از گذشــت 
چهــار دهــه مقابلــه غــرب بــا انقــالب، امــروز تئوریســین هــا و 
ــرش  ــرورت پذی ــر ض ــی ب ــی و آمریکائ ــتمداران اروپائ سیاس
و تحمــل واقعیــت انقــالب و جایــگاه جمهــوری اســالمی در 

عرصــه بیــن المللــی تاکیــد مــی کننــد.
نهضتــی کــه در 22 بهمــن 1357 بــه پیــروزی رســید، امــروزه 

بــرای بســیاری از ملــل جهــان چــراغ راه زندگــی اســت.
ــی  ــوان روز پایان ــه عن ــد ب ــا نبای ــن« تنه ــن رو »22 بهم از ای
ــی  ــم دیگــر تلق ــات رژی ــر حی ــازی ب ــم سیاســی و آغ ــک رژی ی
ــه عنــوان ســرفصلی برجســته در  گــردد. بلکــه بایــد از آن ب
ــارزات  ــد مب ــران و نقطــه ای عطــف در رون ــخ سیاســی ای تاری

ــاد کــرد. ملــت ایــران ی





ــی اســت اوســت  ــال اله ــر جم ــه هســتی و مظه زن، ریحان
کــه بــه دنیــا مــی آورد، می پرورانــد و شــخصیت می دهــد.
 »زن بخــش زیبــا، لطیــف و مســتور آفرینــش اســت.« 
بــاران محبتــش، شــکوفه  هــای عشــق و همدلــی در خانــه 
ــراوت و نشــاط  ــد روحــش، ط ــد و لطافــت بی مانن می رویان

ــد. ــی می پراکن ــب زندگ را در قل
نیــک کــه بنگــری، هــر مــورد کامیابــی را مدیــون مــادری 
خواهــی یافــت کــه دامــان نجیــب و پــاک ، صفــا و صداقــت 
ــاخته  ــادری س ــدس م ــته واژه مق ــرش، او را شایس و صب
ــا  ــام ی اســت. در جــاده زندگــی، هــر دانشــمند صاحــب ن
ــی را خواهــی دیــد کــه  ــای روشــن زن ــی، ردپ ــح جهان مصل
یــا مــادری فــداکار اســت یــا همســری شایســته و یــا 
خواهــری غم خــوار؛ آری، زن در کالم امــام خمینــی)ره( 
ــه  ــان ب ــت. ایش ــده  اس ــرورش دهن ــه و پ ــی جامع ، مرب
حــق فرمــود: »اگــر زنــان شــجاع و انسان ســاز از ملّت هــا 
گرفتــه شــود، ملت هــا بــه شکســت و انحطــاط کشــیده 

می شــوند.«
ــل از اســالم و چــه در عصــر  ــی زن، چــه در قب وجــود اله
جاهلیــت متجــدد ، پیوســته بــه ســوی بندگــی ســوق 
ــان زر و  ــذاری صاحب ــرمایه گ ــترین س ــده و بیش داده ش
ــر  ــر روی قش ــع، ب ــتثمار جوام ــاط و اس ــرای انحط ــر ب تزوی
زن بــوده اســت کــه ایــن امــر، نشــانه نقــش اساســی 
زنــان در حیــات جامعــه و هویــت آنهاســت. ازایــن رو، زن 
در نهضــت اســالمی ایــران و دیــدگاه آزادیخواهانــه امــام 
ــه  ــام)ره(، زن را ب ــژه دارد. ام ــی وی ــی)ره(، جایگاه خمین
ــأن واالی او را  ــد و ش ــات می خوان ــتگاری و نج ــوی رس س
ایــن گونــه ترســیم می کنــد: »زن، مظهــر تحقــق آمــال 
ــدا و  ــه ابت ــه ک ــان گون ــام، هم ــگاه ام ــت«. در ن ــر اس بش
غایــت قــرآن کریــم، انســان ســازی اســت، شــأن حقیقــی 
زن نیــز، شــأن قرآنــی و انســان ســازی اســت. در شــناخت 
ــتری  ــد و بس ــی از مه ــردان اله ــراج م ــام، مع ــی ام عرفان

اســت کــه توســط زن گســترده می شــود و مــادری، مقامــی 
ــازندگی و  ــت س ــم ظرفی ــئولیت و ه ــم مس ــه ه ــت ک اس

تزکیــه را دارد.
نــگاه ویــژه بــه زن در جمهــوری اســالمی باعــث شــده 
زنــان  امــروز،  ماننــد  دوره ای  هیــچ  »در  کــه  اســت 
فعــال  و  ادیــب، هنرمنــد  متفکــر،  محقــق، دانشــمند، 
در عرصه هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی در کشــور 
وجــود نداشــته اســت.« رهبــر فرزانــه انقــالب، بــا انتقــاد 
از نــگاه غلــط غــرب کــه ســعی دارد زن را از ویژگــی 
فطــری خــود دور ســازد و بــه کپــی دوم مــرد تبدیــل 
کنــد می فرماینــد: »ایــن نــگاه، کســر شــأن زنــان اســت؛ 
چــرا کــه »زن کامــل« بــودن در مــواردی از »مــرد کامــل« 
ــر اســت«. قــرن حاضــر،  ــر ارزش ت ــر و پ ــودن هــم باالت ب
گرچــه یــک ســری بدبختی هــا را از زن گرفــت؛ ولــی یــک 
ــه  ــان آورد ک ــه ارمغ ســری بدبختی هــای دیگــر برایــش ب
ــم  ــه اس ــت زن ب ــرت و هوی ــن فط ــن رفت ــه از بی از جمل

ــت. ــوده اس ــوق زن ب حق
ــر اهمیــت بی نظیــر  ایشــان میفرماینــد: »تاکیــد اســالم ب
نقــش زن در خانــواده، بــه هیــچ وجــه بــه معنــای مخالفــت 
بــا حضــور زنــان در عرصه هــای مختلــف نیســت، بلکــه بــه 
معنــای اصالــت و اولویــت »نقــش مــادری و همســری« در 

ــت. ــا و نقش هاس ــر فعالیت ه ــل دیگ مقاب
افتخــار زنــان همیــن بــس کــه روز میــالد برتریــن گوهــر 
خلقــت، بانــوی بهشــت، فاطمــه زهــرا)س( روز زن نامیــده 
شــده اســت. سرمشــق گرفتــن از مظهــر کامــل تریــن 
مــکارم اخالقــی و اســوه بلندتریــن کماالت انســانی، نشــان 
افتخــاری اســت بــرای همــه زنــان مســلمان. در آویختــن 
ــا  ــت فاطمــه زهــرا)س( تنه ــر خــدا، محبّ ــه ریســمان مه ب

راه نجــات از غرقــاب ظلمانــی دنیــای امــروز اســت. 
ــان و مــادران  ــر همــه زن ــاد ایــن روز گرامــی ب فرخنــده ب

ــد. ــه عشــق ام االئمــه ســپرده ان مســلمان کــه دل ب



ســرمای  ناشــیانه ی پاییــز از درزهــای پنجــره مــی وزیــد ولــرزه ای 
بــه جــان پنجــره هــای گــرم عمــارت انداختــه بود،مــرغ هــای بریــان بــا 
لیموهــای اضافــه ســرو مــی شــدند و لیســت تــازه ای بــه خدمتــکار 

داده شــده بــود .
اقــای فرهمنــد دوســت نداشــت ، بــرای پذیرایــی ازمهمان هــا چیزی 
ــود. صــدای  ــده ب کــم گذاشــته شــود. عطــر چــای هــل در فضــا آکن
هیاهــوی مهمــان هــا بلندتــر از صــدای زنــگ بــود و خدمتــکاران را به 
ســمت درکشــاند. 40کــودک ازخانــه خورشــید ، باشــادی بــه ســمت 
ــن  ــوش باز،بی ــا آغ ــد و او ب ــد دویدن ــای فرهمن ــای پیرآق ــت ه دس
پدربــزرگ گفتــن وخنــده هــای عمیــق بچــه هاغــرق شــده بــود. مــوی 
دخترهــا را همانطــور کــه دوســت داشــت ،بافتــه بودنــد وکفــش های 

نــو در پــای پســرها بــرق مــی زد.
ــی  ــوب درس م ــه خ ــا ک ــه ه ــت: بچ ــت و گف ــا رف ــم پارس ــار خان کن

خواننــد؟
ــد ، خیالتــون  ــه آقــای فرهمن ــد جــواب داد: بل ــا لبخن ــم پارســا ب خان

راحــت باشــه.
آهســته تــر ازقبــل گفــت: بــه فکــر آرزوهــای بچــه هــا کــه هســتید؟ 
آرزوهاشــون از درس هاشــون هــم مهــم تــره! مــن را کامــال درجریان 
تــک تــک خواســته هاشــون بزاریــد ،اجــازه نــده فکرکننــد ممکنــه 
مــن روزی فرامــوش شــون کنــم ،بهشــون بگیــد ایــن خونــه و عمارت 
پناهــگاه اونهاســت تــا وقتــی بــزرگ بشــوند ، حتــی اگــه روزی مــن 

نباشم.  
خانــم پارســا بــا تعجــب گفــت: امــا اقــای فرهمنــد!!! بــرای همه شــون 

، هــر چهــل نفــر . واقعــا بــه چهــل تاشــون بگــم؟!
آقای فرهمند گفت: مگه با هم فرقی میکنند ؟!

ــا  ــد ب  خدمتکارجدی
ــان  ــه مهم ــب ب تعج

آقــای  هــای 
مــی  نــگاه  فرهمنــد 

عصبانــی  و  آرام  و  کــرد 
پیــش آقــای فرهمنــد رفــت و 

بــا دلخــوری گفــت: آقــا!کاش زودترمی 
فرمودیــد کــه مهمــان هاتــون اینهــا هســتند 

،تــا پذیرایــی مختصرتری آمــاده مــی کردم،آخه 
بیســت خدمــه بــرای چهــل بچه...مــن فکرکــردم 

دوبــاره میزبــان آقــای ...
آقــای فرهمنــد کــه از بــی مهــری تلــخ خدمتــکار 

ــا لحــن  ــرد و ب ــع ک ــود حــرف او را قط ــی شــده ب عصبان
تنــدی گفــت: متوجــه هســتی چــی داری میگــی !!! اینها مثل 

فرزنــدان مــن هســتند کــه فقــط محل زندگیشــون بــا مــن متفاوته 
، اینهــا بــا چشــم هــای معصــوم و قلــب پــاک شــون ،دنیــا رو خیلــی 

بهترازمــن وتــو نــگاه مــی کننــد ، اینهــا عزیــزان مــن هســتند....
خدمتکارالغرانــدام کــه ازشــدت خجالت،لــرزه ای بــه جان اســتخوان 

هایــش افتــاده بــود بــه ســمت آشــپزخانه رفــت.
آقــای فرهمنــد بعــد از شــام بــه اتاقــش رفــت،آب کهنــه گلــدان پــر 
ــرش  ــس همس ــاب عک ــا را کنارق ــرد وآنه ــوض ک ــا راع ــس ه از نرگ
ــفیدش  ــای س ــه داد وموه ــا تکی ــرروی عص ــت،چانه اش را ب گذاش
رامرتــب کرد،بــا چشــمانی دلتنــگ و لبریــز از اشــک بــه چشــم 
هــای مشــکی قــاب شــده نــگاه کــرد و آرام گفــت: همونــی شــد کــه 

ــود... ــی ب ــی خال ــودی فقــط جــای خــودت خیل ســفارش کــرده ب

پناه چشم های معصوم
نگار بابایی



در اینکــه زدن حــرف هــای بــد و دشــنام دادن به دیگــران از خصوصیات 
افــراد کوتــه فکــر اســت شــکی نیســت و طبیعــی اســت کــه کــودکان نیــز 
بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت بــا تقلیــد از بعضــی بــزرگ ترها بــه محض 
ناراحــت شــدن از مســأله ای، بــه دیگــران توهیــن کننــد و حــرف هــای 
زشــت بــه زبــان بیاورنــد امــا والدیــن وظیفــه دارنــد بــه گونــه ای منطقی 
بــا ایــن گونــه رفتارهــا برخــورد کننــد تــا کــودک یــا نوجــوان رفتــارش را 

ــر دهد.  تغیی
نکتــه مهــم بــرای حــل مشــکل بدزبانــی کــودک ایــن اســت کــه والدیــن 
ــزار قــدرت و  ــه اب ــه جــای متوســل شــدن ب ــواده ب و بــزرگ ترهــای خان
پرخــاش کــردن یــا کتــک زدن کــودک، بــا او بــه نرمــی صحبــت کننــد چــرا 

ــا بهتریــن و شــیواترین کالم مطــرح  ــی )ع( ب ــه را امــام عل ــن نکت کــه ای
کــرده و فرمــوده: »تربیــت کــردن بــا خشــم ممکن نیســت «. چــون وقتی 
پــدر و مــادری عصبانــی شــوند و بــا پرخــاش یــا کتــک بخواهنــد فرزنــد 
بدزبــان خــود را تربیــت کننــد، امــکان دارد خودشــان بــه طور ناخــودآگاه 
حــرف زشــتی بــه زبــان بیاورنــد و حتــی اگــر ایــن طــور هــم نباشــد، بــاز 
ــم  ــور ه ــن ط ــه ای ــد. البت ــی کن ــی نم ــرس بدزبان ــر ت ــودک در اث ک
ــس  ــن اخــالق دور شــود. پ ــور ریشــه ای از ای ــه ط ــه ب نیســت ک
خــوب اســت اگــر والدیــن حــرف زشــتی از فرزنــد خــود شــنیدند 
عصبانــی نشــوند و دعــوا راه نیندازنــد و با لبخند و تبســم زمینه 
تکــرار حــرف بــد را ایجــاد نکننــد. بلکــه بایــد بــا زبــان خــوش مثــالً 
بــه او بگوینــد: »فحــش دادن کار زشــتی اســت. بچــه خــوب هیــچ 
وقــت فحــش نمــی دهــد. مــن ایــن کار را دوســت نــدارم و خــدا هــم از 
چنیــن آدمــی بــدش مــی آیــد. پــس مواظــب بــاش دیگــر ایــن حــرف را 
تکــرار نکنــی «. جالــب ایــن اســت کــه خــدا در آیــه 159 ســوره مبارکــه 
آل عمــران بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده و خطــاب بــه پیامبــر)ص( بــه 
برکــت رحمــت الهــی در برابــر آنــان  نــرم شــدی و اگــر خشــن و ســنگدل 
بــودی، از اطــراف تــو پراکنــده مــی شــدند «. بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه یکــی از نــکات بســیار مهــم در تربیــت، مهربانــی و نــرم خــو 
یــی در برابــر سرکشــی و درشــت خــو یــی اســت. مشــخص اســت کــه 
کــودکان هــم در ایــن خصــوص ماننــد افــراد بزرگســال واکنــش نشــان 
مــی دهنــد. اگــر بــزرگ ترهــا بــا خشــونت و درشــت خــو یــی بــه کــودک 
و نوجــوان خــود دســتور بدهنــد کــه حــرف بــد بــه زبــان نیــاورد و ناســزا 
ــه را از او مــی  ــرات نشــاط کودکان ــه تذک ــن گون ــا ای ــد، در واقــع ب نگوی
گیرنــد. از طرفــی آن انــدازه کــه در نظــر دارنــد فرزندشــان از بدزبانــی 
دوری نخواهــد کــرد امــا اگــر همیــن خواســته همــراه بــا نــرم خــو یــی و 
مالطفــت مطــرح شــود کــودک یــا نوجــوان بــدون هیــچ اکــراه و اجبــاری 

حتــی در غیــاب والدیــن خــود از بدزبانــی دوری مــی کنــد
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تربیت با فلفل جواب نمی دهد




