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مردان  شاخص

قایقی خواهم ساخت،
خواهم انداخت به آب…

پشت دریاها شهری است
که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است

بام ها جای کبوترهایی است، 
که به فواره هوش بشری می نگرند

دست هر کودک ده ساله شهر، 
شاخه معرفتی است

مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند
که به یک شعله، به یک خواب لطیف

خاک، موسیقی احساس تو را می شنود
و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد

پشت دریاها شهری ست
قایقی باید ساخت

وحید اصغری
)۱365- تهران(

بیان،  آزادی  مدافع  اصغری  وحید 
زندانی سیاسی  و  زنان  فعال حقوق 
حقوق  فعالیت های  خاطر  به  سابق 
اردیبهشت   1۹ تاریخ  در  بشری 
138۷ در هنگام عزیمت به فرودگاه 
لباس  مأمورین  توسط  امام خمینی 
شخصی سپاه پاسداران دستگیر شد 
و به مدت دو سال بدون محاکمه در 
سلول های انفرادی محبوس شد. وی 
دو بار در سال های ۹۰ و ۹1 بدون 
حضور  دادگاه  در  خودش  اینکه 
انتخاب  امکان  بدون  و  باشد  داشته 
وکیل مورد نظر خود، توسط شعبه 
انقالب به ریاست قاضی  1۵ دادگاه 
صلواتی محکوم به اعدام شده و پس 
بار  دو  هر  در  دادگاه  نقض حکم  از 
کشور،  عالی  دیوان   ۶ شعبه  توسط 
شعبه  توسط   ۹3 آذر   1۶ روز  در 
انقالب به ریاست قاضی  ۲8 دادگاه 
 18 اولیه  حکم  با  مقیسه ای  محمد 
سال زندان روبرو شد و پس از سپری 
کردن هفت سال بازداشت موقت اما 
هنوز هیچ حکم قطعی ای برای وی 
تبلیغ  وی  بود.اتهامات  نشده  تأیید 

سایتهای  از  حمایت  نظام،  علیه 
اندازی  راه  دین،  و  نظام  مخالف 
اینترنت در  با سانسور  مبارزه  طرح 
حقوق  خبرگزاری  مدیریت  ایران، 
تظاهرات  آنالین  آموزش  بشری، 
اندازی  راه  و  رنگین  انقالب  و  آرام 
تساوی  توسعه  بین المللی  کمپین 
وی  شده است.  عنوان  جنسیتی 
مبری  را  بشری  فعالیت های حقوق 
خواستار  تنها  و  دانسته  مجازات  از 
آزادی بی قید و شرط خود شده بود. 
زندان  از  آزادی  وی  فعلی  وضعیت 

در فروردین 13۹۵ است.
سهراب سپهری

Pexels

۷ نکته 
کلیدی برای سفیدی دندان 

سفیدی  و  براقی  حفظ  برای  نبایدهایی  و  باید 
دندان های شما در این قسمت گنجانده شده است.

دندان تمیز وسفید یکی از خواسته های هرفرد است،دراین مطلب 
به شما کمک می کنیم تا به این خواسته دست پیداکنید.دندان های 

ما طبیعتاً سفید است اما دندان های بعضی از افراد کمی سفیدتر یا کمی 
زردتر است.در اولین گام باید بدانیم که سفیدی و جنس دندان از همان دوران 

کودکی،و از دندان های شیری کودکان مشخص می شود. والدین نیز باید از همان 
دوران کودکی به فکر سالمت دندان های کودکشان باشند.

عوامل مؤثر دربراقی و سفیدی دندان ها عبارتند از:
۱. اگر از مینای و عاج دندان تان به خوبی مراقبت کنید،بعد از مدتی،از سفیدی و 
شفافیت دندان هایتان متحیر خواهید شد. 2. هیچ گاه مسواک را بر روی لثه های خود 
نکشید زیرا باعث می شود که لثه هایتان از بین رود و هنگامی که لثه از بین رود،دندان 
دیگر پایه و جایگاهی برای حفظ خود ندارد.3. افرادی که به وفور از چای،قهوه استفاده 
می کنند باعث می شود که دندان هایشان رنگ زردی را به خود بگیرد،زیرا این 

مایعاتی که میل می کنید دارای رنگ مؤثری برای تغییر سطح دندان شما هستند. 
4. استفاده مرتب و مداوم  از مسواک . 5. مراجعه های متعدد نزد دندانپزشک 

برای جرم گیری،باعث می شود که مینای دندان هایتان مقاومت خود را از 
دست بدهد.6. بعضی از افراد نحوه صحیح مسواک زدن را نمی دانند.

به همین دلیل ممکن است ناآگاهانه مینای دندان شان را از 
بین ببرند.۷. کیک های بسیار شیرین را نخورید یا اگر 

از این کیک های میل می کنید،بعد از خوردن 
باورها، از مسواک استفاده کنید. برخالف    

ی  ها گفته  غم  علیر
غذای  نخوردن  مورد  در  کارشناسان 
آخر شب، با این وجود برخی از غذاها 
هستند که با خوردن آنها به سالمتی 

آسیب زیادی وارد خواهید کرد.
خوردن برخی از غذاها در آخر شب و بعد 
از ساعت 8 شب نه تنها سبب افزایش 
وزن می شود بلکه می تواند باعث کاهش 
کیفیت خواب گردد و الگوی خواب را 
به هم بریزد. برخی از افراد شام خود را 
قبل از ساعت 8 میل می کنند اما پس 
از شام و تا دیروقت تنقالت چرب میل 
کرده و به مرور دچار اضافه وزن می 
شوند، اگر آخر شب احساس گرسنگی 
نمودید و خواستید میان وعده بخورید، 

باید بدون تردید به سراغ غذایی سالم 
بروید و دور برخی غذاها و مواد غذایی 
را خط بکشید. در اینجا غذاهایی را که 
خوردن آنها پس از 8 شب ممنوع بوده 
و موجب برهم زدن تعادل خواب و اضافه 

وزن می شوند، را آورده ایم.
سنگین  غذاهای  غذاهای سنگین: 
نیاز دارند.  برای هضم  بیشتری  زمان 
مصرف غذاهای چرب، پنیری و سرخ 
شده می تواند منجر به سوهاضمه و 
شب بیداری شود پس در اواخر روز از 
خوردن مواردی مانند چیزبرگر، سیب 
زمینی سرخ کرده، غذاهای سرخ شده 

و استیک ها پرهیز کنید.
غذاهایی با محتوای آب زیاد : بیدار 
شدن از خواب برای رفتن به دستشویی 
واقعاً می تواند استراحت را مختل کند. 
مطمئناً، نوشیدن مقدار زیادی آب برای 
سالمتی اهمیت زیادی دارد اما برای 
نیمه  در  مثانه  پر شدن  از  خودداری 
شب بهتر است از غذاهایی با محتوای 
آب زیاد. مثل کرفس، هندوانه و خیار 

خودداری کنید.
پنهان:  کافئین  حاوی  غذاهای 
بررسی  را  غذایی  مواد  های  برچسب 

غذایی را خط بکشید زیرا مصرف آن 
نه تنها باعث مشکالت گوارشی بلکه 
موجب افزایش کلسترول و خطر سکته 

قلبی می شود.
غذاهای غنی از تیرامین: متخصصان 
به منظور بهبود کیفیت خواب توصیه 
از مصرف غذاهای حاوی  می کنند 
زیادی تیرامین در اواخر روز خود داری 
باعث ترشح  آمینه  اسید  این  کنید. 
یک ماده محرک طبیعی می شود که 
فعالیت مغز را تسهیل می کند و این 
به مشکالت خواب  منجر  تواند  می 
شود. غذاهای غنی از تیرامین شامل 
گوجه فرنگی، سس سویا، بادمجان و 

پنیرمانده است.
غذاهای سرخ کرده: خوردن غذاهای 
سرخ شده قبل از خواب و بعد از ساعت 
8 شب به دلیل داشتن چربی موجب 
کندی هضم و اختالل در خواب شبانه 
خواهد شد پس دور این ماده غذایی 

را خط بکشید.
تجربه  که  فردی  هر  تند:  غذاهای 
داند  باشد می  داشته  معده  سوزش 
مصرف غذاهای پرادویه در شب می 
تواند باعث مشکالتی شود زیرا به طور 
طبیعی، درجه حرارت بدن باید کاهش 
یابد تا خواب راحتی داشته باشید اما 
فلفل تند می تواند درجه حرارت بدن 
را افزایش دهد. در حقیقت احساس 
مدت  برای  را  شما  تواند  می  گرما 

طوالنی تری بیدار نگه دارد.
تعجب  جای  اسیدی:  غذاهای 
که  مواردی  از  دیگر  یکی  نیست 
خواب را مختل می کند ریفالکس 
اسیدی است. خوراکی هایی مانند آب 
مرکبات، پیاز خام، سس گوجه فرنگی 
و پیتزا با بدتر کردن سوزش معده می 

توانند خواب را مختل کنند.
غذاهای نفاخ: غذاهایی که هضم آنها 
دشوار و حاوی فیبر زیادی هستند 
ممکن است ایجاد نفخ و در نتیجه 
گرفتگی  و  فشار  کنند.  خوابی  بی 
ناشی از میوه های خشک، لوبیا، کلم 
بروکلی، گل کلم و کلم بروکسل می 
تواند موجب شود دیرتر بخوابید. میوه 
ها و سبزیجات با فیبر باال برای بدن 
مناسب هستند، اما نباید قبل از خواب 

خورده شوند.

کنید، بسیاری از غذاها حتی در مواردی 
که انتظار ندارید دارای کافئین هستند. 
دارند  کافئین  معموالً  نوشابه  و  چای 
را  دیگری  چیز  برچسب  اینکه  مگر 
نشان دهد بعالوه، برخی از بستنی ها و 
دسرها دارای اسپرسو، قهوه یا شکالت 
اند. شکالت با سایر مواد غذایی حاوی 
کافئین به عنوان محرک عمل می کند 
و خواب را دشوارتر می سازد. بهتر است 
به جای نوشیدنی های کافئین دار مانند 
قهوه و نوشابه و... از دمنوش های فاقد 

کافئین یا آب استفاده کنید.
شاید  قندی:  العاده  فوق  غذاهای 
بهترین  شیرین  غذایی  مواد  خوردن 
راه برای آرامش گرفتن در هنگام شب 
باشد اما خوردن این خوراکی ها قبل از 
خواب موجب نوسان انسولین و نابودگر 
الگوی خواب است به همین دلیل باید 
از خوردن میان وعده های بیش از حد 
شیرین مثل غالت قندی، دسرها و آب 
نبات که باعث جهش قند خون می شود 

خودداری کنید.

منابع  از  گوشت  گوشت های قرمز: 
غنی پروتئین است اما دیرهضم بوده و 
چربی باالیی نیز دارد و خوردن آن در 
هنگام شب، می تواند باعث نفخ یا درد 
معده شود زیرا بدنتان در ساعاتی که 
می خواهد استراحت کند، مجبور است 
این ماده غذایی را بشکند و هضم نماید. 
برای داشتن خواب راحت دور این ماده 

اهدای خون نه فقط برای کسی که 
می کند،  دریافت  را  خونی  سلولهای 
بلکه برای سالمت اهدا کننده نیز فواید 
بسیار دارد. برخی از فواید اهدای خون 

برای اهدا کننده عبارتند از:
قلبی  حمالت  خطر  خون،  اهدای 
می دهد. کاهش  را  سرطان  حتی  و 

غلظت  کاهش  سبب  خون  اهدای 
خون خواهد شد زیرا آهن بر میزان 
غلظت و چسبندگی بافت خون تأثیر 
می گذارد و سطوح باالی آهن می تواند 
باعث غلیظ تر شدن خون شود.اهدای 
فرد  در  فوق العاده ای  احساس  خون 
اهدا کننده ایجاد می کند که ناشی از 
بخشیدن چیزی به کسی است که به 
شدت به آن نیاز دارد.اهدای خون، ۶۵ 
درصد از کالری های موجود در بدن را 
می سوزاند و باعث کاهش وزن می شود.

باعث  مکرر  صورت  به  خون  اهدای 
افزایش ایمنی بدن و کاهش بیماری 
هایی همچون قلبی، مغزی و عروقی 

در افراد می شود.
کارهای قبل از اهدای خون

را  شما  که  بخواهید  فردی  از  حتماً 
همراهی کند. این فرد باید در طول 
پروسه اهدای خون با شما باشد و بتواند 
در صورت سرگیجه و حالت تهوع به 

شما کمک کند.
به اندازه کافی آب بنوشید : نوشیدن 
آب قبل و بعد از اهدای خون، الزم و 
ضروری است. پس قبل از اهدای خون، 

حتماً به اندازه کافی آب بنوشید. 
یک وعده غذایی مناسب بخورید: 
متخصصان پیشنهاد می کنند که هرگز 
با شکم خالی خون اهدا نکنید و سعی 
کنید یک غذای سبک اما سیر کننده 

قبل از اهدای خون مصرف کنید. 
اگر احساس خوبی ندارید، خون 
اهدا نکنید: شاید احساس بد شما 
بدن تان  در  مشکل  یک  نشان دهنده 
باشد که با اهدای خون وضعیت بدتر 
شود. در صورتی که احساس بیماری 
می کنید و حال خوبی ندارید، خون 

اهدا نکنید.  
قبل از اهدای خون هرگز سیگار 
نکشید: سیگار به سالمت شما آسیب 
اهدای خون  از  بعد  و  کند  می  وارد 

وضعیت را بدتر می کند. 
از  پیش  ضروری  نکات  مهم  بخش 
اهدای خون به تغذیه و مواد غذایی 
که مصرف می کنید ، مرتبط می شود 

پس با دقت بخوانید و رعایت کنید.
 آنچه را که باید مصرف کنید 

اهدای  آهن:  حاوی  غذایی  مواد 
در  آهن  سطح  کاهش  باعث  خون 
بدن می شود . آهن نقش بسیار مهمی 
دارد.  بدن  مختلف  عملکردهای  در 
آهن  که  باشید  مراقب  باید  بنابراین 
مواد  نشود.  خارج  بدنتان  از  زیادی 
غذایی مثل دانه کدو حلوایی، نخود 
و  هندی  بادام   ، قرمز  گوشت  سبز، 
لوبیا، دانه آفتابگردان، نان و برنج قهوه 
سرشار  زردآلو  و  ماهی  اسفناج،  ای، 
آن ها  از  می توانید  و  آهن هستند  از 

استفاده کنید. 

شدت افت می کند  
نشستن  برای  جا  پس 

پیدا کنید.
محیط را خنک نگه دارید: بسیار 
مهم است که از گرمای بیش از حد 
باال دوری کنید. دوش آب داغ نگیرید 
و مقابل نور مستقیم آفتاب نایستید و 

نوشیدنی های داغ مصرف نکنید.
کار سنگین انجام ندهید: از انجام 
کارهای بدنی سنگین مثل کار با وزنه 
و ورزش های کاردیو و هر کار بدنی 
دیگری، بعد از اهدای خون خودداری 

کنید تا دوباره ریکاوری شوید.
اگر  باشد:  به سرگیجه  حواستان 
احساس سرگیجه داشتید، دراز بکشید. 
پاهای خود را باال بگیرید تا خون در 

بدن تان جریان پیدا کند.
دستمال و کمپرسور سرد استفاده 
یک  از  داشتید،  کبودی  اگر  کنید: 
به  و  کرده  استفاده  خنک  دستمال 
مدت ۲4 ساعت روی ناحیه مورد نظر 
قرار دهید. کمپرسور سرد در صورت 
اجازه پزشک گزینه خوبی برای رفع 
کبودی در هر نوع شرایط این چنینی 

خواهد بود. 
تماس  پزشک  با  بود  مشکلی 
به  را  خود  سالمتی  حتماً  بگیرید: 
پزشک گزارش دهید و هرگونه عالئم 
غیر طبیعی مثل تب و بیحالی را به 

اطالع پزشک برسانید. 
خوب استراحت کنید: به اندازه کافی 
استراحت کنید و غذای مناسب بخورید. 
رانندگی نکنید: بعد از اهدای خون، 
فرد  از  و  نکنید  رانندگی  خودتان 
دیگری کمک بگیرید چراکه ممکن 
است به دلیل اهدای خون دچار ضعف 
و سرگیجه شده و حادثه خلق کنید. 
جهت  مراجعه  هنگام   : مهم  نکته 
توجه  زمانی  فاصله  به  خون  اهدای 
کنید، مردان 4 بار و زنان 3 بار در سال 

می توانند خون اهدا کنند.

مواد غذایی حاوی ویتامین c: مصرف 
آهن به اندازه کافی نمی تواند بدن شما 
را قوی نگه دارد. ویتامین c نقش بسیار 
دارد.  بدن  در  آهن  جذب  در  مهمی 
مواد  از  که  است  مهم  بسیار  بنابراین 
غذایی حاوی ویتامین c قبل از اهدای 
خون استفاده کنید. سبزیجات برگدار و 
سبز رنگ ، مانند گوجه فرنگی، پرتقال، 
لیمو، کیوی و بروکلی سرشار از ویتامین 

c هستند.
به یاد داشته باشید که اگر قبل از اهدای 
، آب زیادی  خون قهوه مصرف کنید 
از بدن تان خارج می شود و در نتیجه 
این  پس  کنید.  اهدا  خون  نمی توانید 
از اهدای خون کنار  نوشیدنی را قبل 
هستید،  مبتال  عفونت  به  بگذارید.اگر 
یا آنتی بیوتیک مصرف می کنید، خون 
اهدا نکنید. اگر در معرض خطر هپاتیت 

یا HIV  هستید، خون اهدا نکنید. 
اگر در دوازده ماه گذشته، پیرسینگ یا 
تتو انجام داده اید، خون اهدا نکنید. اگر 
زیر 1۷ سال سن دارید یا وزن شما کمتر 

از 11۰ پوند می باشد، خون اهدا نکنید.
کارهای بعد از اهدای خون

یکی از مهم ترین بخش های اهدای خون 
مراقبت های بعد از آن است که طبق 
خاصی  حساسیت  متخصصان،  گفته 
دارد. اصلی ترین نکات و باید نبایدهایی 
رعایت  باید  خون  اهدای  از  پس  که 
کنید شامل مواردی است که در ادامه 

خواهید خواند.
مایعات بنوشید: بعد از اهدای خون 
حتماً باید به اندازه کافی آب بنوشید تا 
مایعات از دست رفته بدن خود را جبران 
کنید. همچنین می توانید به جای آب 
معمولی از آبمیوه طبیعی هم استفاده 
کنید. نیمی از خونی که از دست داده اید، 

از آب تشکیل شده است 
باند دستتان را باز نکنید: حداقل تا ۵ 
ساعت باند روی دست خود را باز نکنید ، 
باید صبر کنید تا این باند به طور کامل 
این قسمت  از  اگر مدام  خشک شود. 
پزشک  به  حتماً  می کنید،  خونریزی 

گزارش دهید.
حتماً بنشینید: بعد از این که اهدای 
خون را انجام دادید، هرگز نباید مدت 
زمان طوالنی بایستید زیرا فشارتان به 

غذاهایی که آخر شب نباید خوردمراقبت های ضروری بعد از اهدای خون
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