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یادداشت  اجتماعی

یادداشت   ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

به احترام سفيد پوشاني  كه 
مطالباتشان جدي گرفته نمي شود!

تاكتيک اشتباه و رؤیای 
برباد رفته!

سرو صداها 
نشانه افول امریکا است

پایان ماه عسل طالبان پاكستان
 با دولت؟!

زهرا چيذري 

شيوا  نوروزی

حميدرضا شاه نظری

سيد رحيم نعمتی

 قانون تعرفه گ��ذاري خدمات پرس��تاري مصوب س��ال 86 
است كه سال هاس��ت از سوي پرس��تاران پيگيري مي شود، 
اما تاكنون به ثمر نرس��يده و آنچه اخيراً تحت عنوان اجراي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري در حال اجرايي شدن 
است مورد تأييد پرستاران نيست و حتي موجب شده نه فقط 
شكاف ميان پزشك و پرستار ترميم نشود، بلكه شكاف ها ميان 
پرستاران هم تشديد شود! به گونه اي كه تاكنون فقط و فقط 
پرداختي كارانه با اجراي طرح تعرفه گذاري به پرستاران بخش 
دولتي پرداخت شده و از سوي ديگر شكاف ميان پرداختي ها 
به گونه اي است كه به جاي جلب رضايت پرستاران با نارضايتي 

آنها همراه بوده است  | صفحه 3

هر وقت بترس��يم و برای حداقل نتيجه به مي��دان برويم چيزی 
جز شكست نصيب مان نمی ش��ود، ولی گويا كارلوس كی روش 
اين واقعيت را اصاًل قبول ندارد كه اگر داش��ت در جدال با امريكا 
تاكتيك اشتباه را به تيم ديكته نمی كرد و فرصت صعود تاريخی 
به دور دوم جام جهانی را از ايران نمی گرفت.  بازی برتر و مقتدرانه 
مقابل ولز تا حدودی مرهمی بود بر زخم شكس��ت س��نگين به 
انگليس. از آن مهم تر اينكه همه به صعود اميدوار شده بوديم، حتی 
حريفان! تيم ما می توانست با حداقل امتياز، يعنی با يك مساوی 
راهی يك هشتم نهايی شود، ولی تاكتيك دفاعی باليی به سرمان 

آورد كه تا آخر بازی نتوانستيم جبرانش كنيم  | صفحه 13

حدود 43 سال پيش ملت ايران تصميم گرفت عزت، استقالل 
و اقتدار خود را در سايه اسالم احيا كرده و از زير يوغ سلطه گران 
غربی خارج شود و برای تحقق اين هدف بهترين فرزندان خود 
را نيز تقديم كرد و تاكنون نيز مقاوم و اس��توار برای حفاظت از 
دستاوردهای آن ايستاده است.  امروز همان انرژی ای كه انقالب 
اسالمی را به پيروزی رساند زنده و پويا است و حتی قوی تر از قبل 
نيز شده است. از اين رو بايد صحنه را خوب شناخت و از برخی 
شكست های مقطعی يا جوالن  ها و گستاخی های باطل، اندوهی 
به دل راه نداد .  به رغم همه كاستی  ها و اشكاالت، راه برای ما روشن 
است و ما اجازه سستی نداريم و حق نداريم ذره ای حزن به دل راه 
دهيم، به خصوص در دوران غلبه ما و در زمانه ای كه روز به روز 
از ابهت پوشالی امريكا كاسته شده و تغيير نظم جهانی در حال 
تحقق يافتن است و اگر سر و صدايی هم هست نشانه همين افول 
بوده و آخرين دست و پا زدن  ها و تالش های مذبوحانه كسانی 
است كه در سه قرن گذشته همه بشريت را برای رفاه و آسايش 
خود به گروگان گرفته و شهوات و حيوانيت را جايگزين انسانيت 

كرده اند  | صفحه 2

انفجار انتحاری روز چهار     ش��نبه در ش��هر كويته، مركز ايالت 
بلوچستان پاكستان، باعث كشته شدن دست كم سه نفر و زخمی 
شدن بيش از 30 نفر شده است. هدف اين حمله خودروی گشت 
پليس بود كه به گفته يكی از مقامات پليس كويته، بيش از نيمی 
از كشته      ها و زخمی      ها از ميان نيروهای پليس بوده اند. اين حمله 
خونين دو روز بعد از اين انجام شد كه تحريك طالبان در دو     شنبه 
اعالم كرد به آتش بس خود با دولت پاكستان پايان می دهد و از 
تمامی نيروهايش در سرتاسر پاكستان خواست حمالت خود را 
از سر بگيرند. آتش بس مورد نظر پنج ماه پيش با ميانجيگری 
طالبان حاكم بر افغانستان به دس��ت آمد و حاال با اين حمله و 
پايان يافتن آتش بس، بايد گفت كه پاكس��تان وارد دوره ای از 
خشونت های خونين شده است.  بيانيه روز دو     شنبه و عمليات دو 
روز بعد تحريك طالبان را بايد با توجه به دو اتفاق در رأس قدرت 
كشور پاكستان مورد ارزيابی قرار داد، به نحوی كه هم بيانيه و 
هم عمليات انتحاری به نوعی هشدار اين گروه به دولت و ارتش 

پاكستان است  | صفحه 15

برخورد محتاطانه امريکا با رويدادهای چین 
 كاخ سفيد: اعتراضات چين محدود است

    درحالی كه چين ب��رای مقابله با تلفات بيش��تر 
شديد    ترين سياست های كرونايی را در سه سال اخير 
اعمال كرده است، همين مسئله شرايط بدی را برای 
مردم رقم زده است و از اين وضعيت خسته شده و در 
روزهای اخير ع��ده ای به خيابان    ها آم��ده و مخالفت 
خود را با ادام��ه اين وضعيت اب��راز كردند. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، اين تظاهرات در شهرهای بزرگ 
چين از جمله پكن و ش��انگهای آغاز ش��د و نيروهای 
امنيتی س��عی كردند اج��ازه ندهند اي��ن اعتراضات 
گسترده ش��ود. با اين حال روز چهار    شنبه اعتراضات 
به شهر گوانگ ژو رسيد و در تصاويری كه از اعتراضات 
منتشر ش��ده، مردم اجسامی را به س��مت نيروهای 
امنيتی پرتاب می كنند. حزب كمونيست چين متعهد 
ش��ده كه »اقدامات جاسوس��ی و نفوذی « نيروهای 
متخاصم را به شكل جدی سركوب خواهد كرد. دهها 
تن در اين اعتراضات توسط نيروهای امنيتی دستگير 
ش��ده اند. از س��وی ديگر، وزير امنيت هنگ كنگ نيز 
ديروز هش��دار داد كه اين تظاه��رات »مقدمات يك 
انقالب رنگی ديگر« اس��ت و از شهروندان خواست از 
ش��ركت در اين فعاليت     ها كه به امنيت ملی آس��يب 
می زند، خودداری كنند. به گزارش رويترز، در بحبوحه 
افزايش موارد ابتال به كوويد ۱۹ در چين، اعتراض های 

گس��ترده ای به بازگرداندن پروتكل های سختگيرانه 
در اين كشور در حال انجام است. در چين قرنطينه     ها 
مجدداً برقرار شده و مردم به شركت در آزمايش های 
انبوه كرونا تشويق ش��ده اند. مردم چين می گويند در 
تمام نقاط دنيا وضعيت زندگی و كس��ب و كار مردم 
به حالت عادی درآمده اما آنها همچنان بايد ش��اهد 

قرنطينه های سفت و سخت باشند. اين اعتراضات چند 
روز پيش در پی آتش س��وزی مرگبار در مركز استان 
مسلمان نشين چين شروع شد. در اين آتش سوزی كه 
در شهر اورومچی رخ داد، ۱0 نفر كشته شدند و مردم 
می گويند قرنطينه باعث مرگ اين افراد ش��ده است. 
بسياری از مردم چين بر اين باورند كه قرنطينه كوويد 

تالش های نجات را با مشكل مواجه كرده يا قربانيان را 
در خانه های شان به دام انداخته است. هرچند برخی 
رسانه های غربی س��عی دارند اينگونه نشان دهند كه 
اعتراضات در چين در حال گس��ترش است اما شبكه 
اس��كای نيوز ديروز با حضور در ميادين و مكان هايی 
كه معترضان ب��ه قانون كوويد صفر در ش��انگهای در 
آن تجمع می كردند تأييد كرد زندگی مردم به حالت 

عادی بازگشته است و تجمعی ديگر وجود ندارد. 
هرچند امريكا هرگونه ناامنی و اعتراضات در چين را 
به نفع خود می داند اما در براب��ر تحوالت اخير موضع 
محتاطانه ای گرفته است. به گزارش سی ان ان، مقامات 
ارشد اياالت متحده كه از نزديك ناآرامی    ها  را در چين 
زير نظر داشته اند، در چند روز گذشته دو چيز را روشن 
كرده اند؛ اينكه دولت جو بايدن رئيس جمهور امريكا از 
حق هر مردمی برای اعتراض مس��المت  آميز حمايت 
می كند و اينكه سياس��ت به اصطالح چي��ن در برابر 
كوويد صفر را به سادگی يك رويكرد صحيح نمی داند. 
اما مقامات دولت مراقب بوده اند كه فراتر از حاشيه های 
اين نظرات عمومی قدم نگذارند و با دقت به س��ؤاالت 
گس��ترده تر در مورد ارزيابی اياالت متحده از وضعيت 
يا نقش بالقوه آينده آن در حمايت از فريادهای مردم 

چين برای آزادی بيشتر گام بردارند.| صفحه 15

عمليات تركيبی با هدف ثبات بخشی به بازار ارز
    رئيس بان��ك مركزي:  كنترل رش��د نقدينگي از 
اولويت هاي بانك مركزي است. در همين راستا رشد 
ترازنامه بانك ها در محدوده اي كه شوراي پول و اعتبار 
تعيين كرده است، كنترل مي شود. بانك ها هم در اين 
زمينه حركت مي كنند تا رشد نقدينگي در مسيري 
كه بانك مرك��زي تعيين كرده اس��ت، اتفاق بيفتد. 
يكي از راهكارهايی كه براي تأمين مالي غيرتورمي 
براي توليد داريم اين اس��ت كه بتوانيم از ابزارهاي 
جايگزين استفاده كنيم كه يكي از اين گام ها انتشار 
اوراق گام است كه حجم انتشار آن از 45 هزار ميليارد 

تومان عبور كرده اس��ت. تالش مي كنيم اين اوراق 
در خود زنجيره تأمين جابه جا ش��ود و كمتر به بازار 
سرمايه وارد ش��ود.  دارندگان كارت بازرگاني فعال و 
معتبر با شروط بانك مركزي مي توانند تا حداكثر سه 
برابر نس��بت به افرادي كه در بازار متشكل ارزي، ارز 
خريداري مي كنند، از ارز بيشتري برخوردار شوند. اين 
تصميم گيري در راس��تاي كمك به فعاالن اقتصادي 
است كه به اسكناس ارزي نياز دارند. با توجه به افزايش 
عرضه ارز در بازار متشكل ارزي، اين افراد مي توانند از 

اين امكان استفاده كنند. | صفحه 4

 مصیبت وارده را تسلیت عرض می  نمايیم 
و از خداوند منان ب�رای آن مرحومه غفران 
الهی و برای ش�ما و خانواده محترم صبر و 

شکیبايی مسئلت داريم.  

روزنامه جوان

سرکار خانم رحیمی
 سرپرستی محترم روزنامه جوان 
در استان چهارمحال و بختیاری

هوالباقي

کتاب »رس�انه  انق�الب« به قلم مديرمس�ئول 
روزنام�ه ج�وان روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د.
هم زمان با س��الروز ميالد بزرگ پي��ام آور نهضت 
عاش��ورا حضرت زينب كبری )س(، كتاب »رسانه 
انقالب« با موضوع »رس��الت و مسئوليت اصحاب 
رس��انه« از ديدگاه امامين انقالب اسالمی به زيور 

طبع آراسته و در اختيار مخاطبان قرار گرفت.
اين كتاب كه ديدگاه های حضرت امام خمينی )ره( 
و حضرت آيت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( در مورد 
رسالت و مسئوليت اصحاب رسانه های انقالب اسالمی 
در آن گردآوری شده است، در سالروز ميالد حضرت 
زينب كبری )س( منتش��ر گرديد. نويسنده اين اثر 
دكتر محمدجواد اخوان، مديرعامل و مديرمسئول 
روزنامه جوان است و در 464 صفحه و ۱0 فصل تقديم 

مخاطبان گرديده است.
»ش��ناخت رس��انه«، »اخالق رس��انه« »حقوق و 
تكالي��ف رس��انه«، »مأموريت خب��ری تحليلی«، 
»مأموريت فرهنگی تربيتی«، »نقش آفرينی تبيينی 
ترويجی«، »سياس��ت های محتوايی«، »مديريت 
رس��انه« و »رس��انه در جنگ نرم« عناوين فصول 
ده گانه كتاب »رسانة انقالب« هستند. عالقه مندان 
جهت تهيه اين كتاب می توانند با شماره تلفن های 

3-884۹8462 تماس حاصل نمايند.

 »رسانه انقالب«
رونمایی شد

 اسداهلل افشار، نويسنده و پژوهشگر 
علوم تربیتي و خانواده

 چالش هاي شغلي زنان 
تمايل به فرزندآوري را کاهش 

داده است
  گفت وگو با سیدمهدي ناظمي

 پژوهشگر حوزه فرهنگي

  »تك فرزندي و دوفرزندي« 
توهمي که حیثیت شده است
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ويژه نامه هفتگى سبك زندگى 
 و خانواده روزنامه جوان

چرا در تله «نقش ها» مي افتيم؟

آنان باج عاطفي مي دهند تا فرصت طلبي كنند

تو مهربان نيستي، خودشيفته اي!

ما معموالً در زندگي دنبال اين هستيم كه  حسن 
نقش خود را به درستي ايفا كنيم اما كم تر در فرامرزي

اين خواسته به يك فضاي مطمئن و باثبات 
ــب اين جان  ــيم. اگر دقت كنيد اغل مي رس
ــت كه آدم ها  ــم به خاطر آن اس  كندن ها ه
حس مي كنند هنوز نقش خود را در زندگي پيدا نكرده اند، با وجود 
آن كه حتي ممكن است از بيرون اين طور به نظر برسد كه فرد در 
زندگي، نقش برجسته و مهمي ايفا مي كندـ مثًال شغلي با پرستيژ 
ــا جراح و  ــت ي ــتمدار ذي نفوذي اس ــي باال دارد، سياس اجتماع
ــي معتبر يا صاحب هر حرفه ديگريـ  اما خود آن فرد از  مهندس
درون حس مي كند تهي و توخالي است و هنوز به آن حس رضايت 
و خرسندي نرسيده است. اما ريشه اين ناخرسندي كجاست؟ چرا 
ــاس محرومي و ناكامي داريم،  ما اين همه در ايفاي نقش ها احس
حتي زماني كه از بيرون به نظر مي رسد ما در به سرانجام رساندن 

نقش خود كامياب بوده ايم؟
موالنا در يك بيت به اين پرسش جواب مي دهد، آنجا كه مي گويد:

آينه، بي نقش شد يابد بها / زانك شد حاكي جمله نقش ها
حرف مهم و كليدي كه موالنا با وام گرفتن از «تمثيل آينه» مي زند در 
اين نقطه خود را نشان مي دهد: آينه با نقش جدال نمي كند، با نقش 
دست به يقه و درگير نمي شود بنابر اين حاكي جمله نقش هاست يعني 

آينه با صيقلي شدن و زدودن زوائد و زنگارها به اين توانايي رسيده كه 
ــش اين است:  مي تواند نقش ها و صورت ها را در خود بپذيرد. اما پرس
از كجا آينه مي تواند بدون جدال با نقش ها آن همه صورت و نقش را 
در خود گرد آورد؟ پاسخ معركه اي كه موالنا به اين سؤال مي دهد اين 

است: آينه، بي نقش شده است. 
ــتي ايفا كند در  در واقع علت اينكه آينه مي تواند نقش خود را به درس
ــيده كه خوِد حقيقي او بي نقشي و  ــت. آينه به جايي رس يك چيز اس
ــتاده كه ارزش و بهاي او به خاطر  بي صورتي است، آينه در جايي ايس
يك چيز است: بي صورتي و بي نقشي. اصًال چرا ما آينه را مي خريم؟ ما 

آينه را مي خريم چون مي دانيم آينه، صورت ندارد، ما آينه را مي خريم 
ــي  ــت، نقش آينه ، بي نقش چون مي دانيم صورت آينه، بي صورتي اس
ــم به نقش و صورت  ــت. چرا ما آينه را مي خريم؟ چون مي خواهي اس
خودمان نگاه كنيم و چون مي دانيم نگريستن به نقش و صورت فقط 
و فقط از محل بي نقشي و بي صورتي ظاهر مي شود بنابراين به سمت 

آينه خيز برمي داريم. 
ــِخ سؤال آغازين اين مطلب به  حال با اين مقدمه به نظر مي رسد پاس
وضوح خود نزديك شده است. از ديدگاه موالنا در صورتي مي توان با 
خرسندي و بدون تقابل و اصطكاك به ايفاي نقش پرداخت كه خود 
ــت. در واقع اگر ما خود را با نقش ها مساوي و  را مساوي با نقش ندانس
برابر بدانيم در دام آنها گرفتار خواهيم شد. مثل اين است كه يك آينه 
ناگهان خود را مساوي با آن نقش و صورتي بداند كه منعكس مي كند 
ــياليت، فاصله گذاري بين خود و صورت و  بالفاصله آينه، آن حالت س
حاكي بودن نقش ها را از دست مي دهد و به تصويري بي جان و ُمرده 

بدل مي شود. 
چرا ما گاهي به شدت احساس بي رمقي و بي جاني مي كنيم؟ چون در 
هياهوي نقش ها و صورت ها خلوتي بي صورتي و بي نقشي را از دست 
مي دهيم. چرا آن سكوت و خلوتيـ  كه در حقيقت جان گرامي ماست 
ـ از دست مي رود؟ چون فاصله ميان ما و نقش ها از بين مي رود، فاصله 

ميان صورت و بي صورتي. 

از قديم گفته اند: «به مالت  نيره 
ــبي بند است، به ساري  نناز به ش

ــه تبي بند  ــنت نناز ب حس
است». اعتماد به نفس در 
صورت داشته هاي معنوي 
عالي است، ولي از حد گذراندن آن، بدون برخورداري 
ــته كننده است.  از داشته هاي دروني، زننده و خس
خودمحوري يا خودشيفتگي، مصداق اعتماد به نفس 
ــت. غرور بيش از حد براي اتفاقات  بيش از اندازه اس
جاري، رفتار متكبرانه، پافشاري بر افتخارات خود و 
بي عالقه بودن به افتخارات ديگران، خودباوري بيش 
از حد، تالش براي جلب توجه و به حساب نياوردن 

ديگران، مواردي از مصاديق خودشيفتگي است. 
ــزاوار توجه مي دانند.  ــيفته ها تنها خود را س خودش
ــت. اين افراد  ويژگي اصلي خودشيفتگي، تكبر اس
درباره موفقيت هاي خود اغراق مي  كنند و معتقدند كه 
آدم  هاي خاصي هستند و تنها افراد خاص مي  توانند 
دركشان كنند. خودشيفته ها الزاماً خودخواه نيستند، 
ــتند، اما اين  اتفاقاً در برخي موارد دگرخواه هم هس
ــان است. محبت مي كنند  دگرخواهي براي خودش

تا افراد جذب خود كنند. گاهي وقتها چنان محبت 
ــخصي در  ــور مي كنيد كه هيچ ش مي كنند كه تص
ــت. در واقع خودشيفته ها  دنيا مهربان تر از آنها نيس
ــد تا فرصت  ــتند، باج عاطفي مي دهن مهربان نيس
طلبي كنند. آنها مي دانند چگونه بهترين ويژگي هاي 
ــان رو شود- به  خود را - بدون اينكه غرور و تكبرش
ــت كه  ــتعداد ذاتي اس نمايش بگذارند. اين يك اس
افراد خودشيفته از آن به نفع خود استفاده مي كنند. 
بله درست متوجه شديد، اين افراد به شكل خاصي 
رقابت طلبند و البته سوءاستفاده گر و فرصت طلب 
هم هستند.  خودشيفته ها در اطراف ما زياد هستند. 
كم و زياد قابل تشخيص هستند، اما قطعاً رفتارهاي 
پنهاني وجود دارد كه بعضاً خود افراد هم نمي دانند 
ــيفتگي اين روزها در روابط  خودشيفته اند. خودش
اجتماعي بسيار زياد شده است و باعث فريب ديگران 
ــداي رابطه،  ــود. به طور مثال اين افراد در ابت مي ش
خودشان را بسيار عالي و بي  نقص نشان مي دهند و 
درباره خوبي ها و موفقيت هاي خود به گونه اي باورپذير 

صحبت مي كنند كه توجه شما جلب مي شود. 
ــود دارد كه با علم به اين نكات  اما نكات كوچكي وج

توان تشخيص خودشيفته ها را خواهيد داشت. فرد 
ــد حرف خودش  ــيفته اصرار مي  كند كه باي خودش
پيش برود. دوستان صميمي زيادي ندارد و اغلب تنها 
است. خودش را باالتر از شما مي بيند. در ادامه رابطه، 
باالخره موقعيتي پيش مي  آيد كه شما را تحقير و خرد 
مي كند. در دعوا حتماً حرف خودش را پيش مي برد. 
اشتباهاتش را نمي  بيند و قبول نمي كند. خودش را 

بي  نقص مي  داند. هرگز عذرخواهي نمي كند. 
ــيار  ــد او را ترك كنيد، بس ــر بخواهي ــت اگ در نهاي
وحشت زده مي  شود و تمام تالشش را مي كند تا شما 
را برگرداند، اما دوباره متوجه مي شويد كه رفتارهايش 
عوض نشده است. او خودش را محق مي  داند كه نبايد 
تنها بماند. خودشيفته ها در زندان خودبزرگ  بيني 

محصور هستند. 
تنها راه مقابله با خودشيفته ها سيستم تدافعي است 
كه بخشي از آن زبان بدن ما است. وقتي با آنها صحبت 
مي كنيد  صاف بايستيد و مستقيم در چشم آنها نگاه 
كنيد. در واقع حس مقاومت و قدرت را بايد از چشمان 
و زبان بدن ما بگيرند. سعي كنيم پايين يا اطراف را 
نگاه نكنيم. شايد اين كار به اندازه صاف نگاه كردن به 
خورشيد دشوار باشد اما اعتماد به نفس ما باعث عقب  

نشيني فرد خودشيفته خواهد شد. 
خودشيفته عزيز! احساسات و شعور ديگران را ناديده 
نگير و خودت را برتر از هر كسي و مستحق هرگونه 
ــكن و ادعا  ــوزي و ترحمي ندان. خودت را بش دلس
ــتباه و ظاهري،  ــا در مهرورزهاي اش را كنار بگذار ت

شناخته نشوي!
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مهربانانه

ــقي در  دخترم! حاال كه حرفه عاش فريده 
ــال داري مثل آقابراري پيش گرفته اي و خي

ــپيدپوش، پرستار  ــته هاي س فرش
باشي، بگذار برايت از دنياي فرشته ها 
بگويم. اول اينكه اگر عشق ورزيدن 
ــق عين شكنجه  مي داني پا پيش بگذار. اين هنر بدون عش
است. بايد قدرت همدردي داشته باشي. بايد بتواني همزمان 
ــه مي زند و به خود  هم درد زن خفته روي تخت را كه ضج
مي پيچد را بفهمي، هم عصبانيت همسرش را كه ناشي از 
نگراني است درك كني و هم طوري رفتار كني كه آب توي 
دل دختركش تكان نخورد و مطمئن باشد همه چيز كنار تو 

آرام است. 
بايد با بيمار سالمندت مانند پدر و مادر خودت رفتار كني. 
مبادا برايش پشت چشم نازك كني يا به خاطر پير بودن در 

وظيفه ات كم بگذاري. حق حيات براي همه يكسان است. 
ــب ها خودت از دردها بنالي ولي وقتي سر  بايد بلد باشي ش
شيفت مي روي و لباس سپيد مي پوشي، يك فرد روئين تن 

باشي. دردها را كنار بگذاري و قهرمان بيمارهايت باشي. 
بايد روي قدم هايت تمرين كني؛كه استوار و متين باشند. كه 
وقتي پا به بخش مي گذاري دل مريض هاي غمگين به بودنت 
ــود. بايد بتواني تخيلت را قوي كني. زخم بيمارت  قرص ش
ــدي. يا كودكي را به مثابه  را زخم خود تصوركني و آرام ببن

كودك خودت بداني و آرام برايش آمپول بزني. 
دخترم! در اين هنر، بايد عاشق مردمت باشي. چون اگر نباشي 
و فقط به عشق شاغل بودن و حقوق، پا در اين راه بگذاري، 
هنوز به نيمه نرسيده خسته مي شوي و كم مي آوري. پولي 
ــقي كه مي دهي و جاني كه وسط  كه مي گيري در برابر عش

مي گذاري هيچ است. 
يادت باشد خيلي ها به نگاه مهربان و كالم دلنشينت اميدوارند 

تا با درد عزيزانشان كنار بيايند. 
بعضي ها رنج شان زياد است . خانه زاد بيمارستان شده اند. 
ــيده اند كه تمام همكارهايت او را عضوي از  آنقدر درد كش

خودشان مي دانند. مثل آنها كه در بخش سرطان بستري اند. 
يا آنها كه مدام بايد براي دياليز بيايند يا كودكان معصومي كه 

در انتظار پيوند كليه اند. 
دخترم! يادت باشد تو هر روز با بيمارها سر وكار داري و همه 
قوانين بيمارستان برايت عادي است. اما كسي كه بيمار دارد 
دستپاچه و مضطرب است. براي او فقط مريض خودش در 
اولويت است. پس به خاطر رعايت نكردن قانون هاي عمومي 

و سروصدا راه انداختن و... به او اخم نكن. 
اگر كسي آرام در گوشت گفت هزينه درمان ندارد، او را 
آرام كن. مبادا سرت را پايين بيندازي و بگويي برو هر وقت 
پول جور كردي بيا. مبادا در مهرباني كردن خسيس باشي 
ــذاري. دخترم! آدم ها وقتي  يا ميان بيمارهايت فرق بگ
روي تخت بيمارستان مي افتند دلشان نازك و قلب شان 
ــه محبت الزم دارند.  شكننده مي شود. بيش از هميش
پس تو به جاي خانواده شان در نبود آنها مهربان باش و 
يادت باشد دست محبت تو بهتريم مرهم براي زخم ها 

و دردهاي آنان است. 
اگر بيماري تنها و غريب بود و كسي براي مالقاتش نيامد، يك 
لبخند مهمانش كن و نگذار در خودش فرو برود. قلب شكسته 

زودتر از دست شكسته آدم را از پا در مي آورد. 
دخترم! اگر انتخاب كردي كه فرشته باشي مراقب تغذيه و 
ــالمتت باش. به خودت برس و هر روز ورزش كن. تو قرار  س
است اميد هزاران نفر باشي. پس سالم و زيبا و مهربان بمان. 

خيلي وقت ها در حقت ظلم مي شود. آنطور كه بايد تكريمت 
نمي كنند، ولي تو نرنج و صبور باش. بدان كه با خدا معامله 
ــاي مهربان و دل قرص  ــزدت را از همان نگاه ه كرده اي و م

همراهان بيمارت بگير! 
اگر عاشقي، اگر مي تواني ديگري را بر خودت ارجح بداني، 
اگر مي تواني كودكت را در خانه تنها بگذاري تا كودكي در 
بيمارستان تنها نباشد، اگر مي تواني نيمه شب آغوش براي 
بيمارانت بگشايي و محرم رازشان باشي، اگر مي تواني ايثاري، 

زينب گونه براي دردمندان داشته باشي، بسم اهللا. 

براي فرشتگان سپيدپوش كه والدت حضرت زينب(س) روز آنهاست 

دست هاي تو بهترين مرهم

ــالمت روان داشته  ورزش مي تواند نقش مهمي در س
ــردگي و اضطراب را تسكين دهد.  ــد و حتي افس باش
معموالً در مورد فوايد ورزش براي سالمت جسماني 
مطالب زيادي شنيده يا خوانده ايم، اما اغلب ارتباط بين 
ورزش و سالمت روان ناديده گرفته مي شود. مطالعات 
ــان مي دهد ورزش قادر است از مشكالت سالمت  نش
ــد. تحقيقات  ــروع آنها جلوگيري كن روان قبل از ش
همچنين نشان مي دهد ورزش مي تواند عالئم بسياري 

از بيماري هاي رواني را بهبود بخشد...

  او پرستار است. تعطيلي ندارد. شيفت هاي سنگين و 
شب بيداري ها به مرور فرسوده اش مي كند. هر يك شبي 
كه بيداري مي كشد قدري از سالمتي خودش را در اختيار 
ــما و عزيزان مان مي گذارد. روزي چندين بيمار  من و ش
ــد و همه توقع  را مكرر كنترل مي كند و گزارش مي نويس
دارند مقابل آنها خوشحال و خندان به نظر برسد كه البته 
بي تأثير در روحيه بيمار نيست. بايد درك كنيم او جايي 
است كه كفه غم هايش سنگين است. جايي كه او هست 
ــمت ديگر زندگي و بايد براي  يك سمت مرگ است و س
هر دو بخش آمادگي داشته باشد. ما نمي دانيم قبل از ما 

سمت زندگي بوده يا سمت مرگ!

پيشنهادهايي براي بهتر شدن حال شما

فشار روانی 
در برابر ورزش

شكست می خورد

 پاي خاطرات پرستار بازنشسته ارتش  
 از خدمت به مردم در شب هاي خونين انقالب 57 

تا حضور در مناطق جنگي 

در گفت وگو با سيدمهدي ناظمي
 پژوهشگر حوزه فرهنگي  مطرح شد

 «تك فرزندي و دوفرزندي» 
توهمي كه حيثيت شده است

 اسداهللا افشار، نويسنده و پژوهشگر 
علوم تربيتي و خانواده در گفت وگو با «جوان»:

 چالش هاي شغلي زنان 
تمايل به فرزندآوري را

 كاهش داده است

بچه كمتر» »

 كه فخر ندارد!
 رگ خواب بي
ران 

در دستان او بود

ژنتيك، محيط، تربيت

سهم واقعي شما 
در سرنوشت فرزندتان 

چقدر است؟

 روايت يك مادر 35ساله 
از زندگي با 4 فرزند قد و نيم قد

 هر بچه 
روزي خودش را مي آورد

يك سمت مرگ و يك سمت زندگي 

 شما خستگي را  
خسته مي كنيد

صفحات 9،8،7 و 10

دادگاه برای 15 متهم پرونده شهید 
عجمیان، اتهام افساد فی االرض صادر کرد

ديروز چهار  ش��نبه ۹ آذرم��اه و ۱8 روز بع��د از صدور 
كيفرخواست اولين جلس��ه دادگاه رسيدگی به پرونده 
۱5 نفر در شعبه اول دادگاه انقالب استان البرز به رياست 
حجت االسالم سيد موسی آصف الحس��ينی با حضور 
مستشاران دادگاه، وكالی متهمان، متهمان و همچنين 
پدر، مادر و بستگان بسيجی شهيد سيد روح اهلل عجميان 

آغاز شد 

47 سازمان جاسوسي  در آشوب اخیرنقش داشتند
رئیس سازمان بسیج: در حوادث اخیر  با صبر و خويشتنداري میان فريب خوردگان و افراد آموزش ديده دشمن تفکیك قائل شديم

خوشحالی  از  باخت ايران
 ريزتر  از آن است

 که مسئله جامعه شناسان باشد

خانواده ها  پويانمايی ايرانی را 
 به سینما تحمیل کردند

    خانواده ها ترجیح می دهند به جای ديدن فیلم های کمدی، دست بچه ها را بگیرند و برای ديدن پويانمايی  ايرانی به سینما 
بروند.صدرنشینی پويانمايی های سینمايی ايرانی در جدول فروش هفتگی سینما نشان می دهد که اين بار خانواده ها هستند 
که مشخص می کنند سینما قرار است به کدام سو برود. پس از مدت ها رکود اکران،پويانمايی های ايرانی به کمك گیشه سینما 

آمدند و آثار پويانمايی به رقیب جدی برای سینمای کمدی تبديل شده است |    صفحه 16

آبروداری پويانمايی ايرانی در روزهای ركود سينما

يك نظرسنجی نشان می دهد درصد اندکی گفته اند از باخت تیم ملی خوشحال شدند! »جوان« در اين باره با يك جامعه شناس گفت وگو کرده است  | صفحه3 

اشتباهاتی كه  هيچ وقت تجربه نمی شود
    بسياری بر اين باورند كه س��ردرگم بازی كرديم. 
پربيراه هم نيست. برخالف امريكا، نه زيبا بازی كرديم 
و نه برای برد. درحالی كه حفظ بازی در ميانه زمين هم 
می توانست كار را تمام كند، اما برابر امريكا به گردانی 
بی فرمانده می مانديم كه برخ��ی برايش از جان مايه 
می گذاشتند، برخی گاه قدمی برمی داشتند و برخی 
ديگر نيز مات و مبهوت تنها نظاره گر بودند، آن هم در 
شرايطی كه دست كی روش در انتخاب نفرات به هيچ 
عنوان بسته نبود و يك دوجين ستاره با خود به قطر برده 
بود! اما عدم تركيب بندی درست باعث شد در جامی كه 

بيشترين شانس صعود را داشتيم، يك بار ديگر حسرت 
به دل و با چش��مانی اش��كبار چمدان هايمان را برای 
بازگشت به وطن جمع كنيم. كی روش هم بی شك از 
نتيجه حاصله رضايت ندارد، اما مثل هميشه سعی در 
دادن جوابی متفاوت در خصوص ناتمام ماندن رؤيای 
تيم ملی فوتبال اي��ران دارد: هيچ چيز ان��دازه اينكه 
نتوانستيم صعود كنيم، ناراحت كننده نيست، آن هم 
وقتی تا اين اندازه به اين رؤيا نزديك بوديم. رؤيای ما 
به پايان رسيد. بازيكنان ما با همه شرايطی كه وجود 

داشت كار بزرگی كردند  | صفحه 13

نادر صادقیان: خوشحالی عده ای از باخت ايران  آن قدر ريز و حاشیه اي است و اين قدر غیر مهم است 
که حتي تبديل کردن آن به سؤال و بازتولید کردن آن و همچنین سؤال کردن درباره آن خطاي فاحش 
است. ايراني ها اينگونه نیستند با تمام تفاوت هايی که دارند محال است يك ايراني بخواهد از يك تیم 
خارجي حمايت کند، ولي شدت عصبانیت در اين حد است، مقداري هم اين البه  الها از دو طرف بعضي ها 
هستند براي اينکه قاعده بازي را به هم بزنند، چنین کارهايي را انجام مي  دهند و قضیه را خیلي تشديد 
مي  کنند.  در مجموع مردم ايران اصالً اينگونه نیستند که بیايند از يك تیم بیگانه حمايت کنند، ولي 
وقتي در حوزه میداني طرف براي اعمال فشارهاي مستقیم حداقل از بعضي از جهات محدود است، 
خشونت خود را به هر وجهي که از دستش بربیايد، نشان مي  دهد. البته اين چیزي که من ديدم هم در 

حد يکي، دوتا از اين اقدامات بود و چیزي نیست که بخواهیم روي آن کار کنیم . 

جامعه شناسي طرفداران برد و باخت تیم ملي فوتبال ايران 
در گفت  و گوي »جوان« با يك جامعه  شناس

صفحه3


