
3 سالمت در جهان شماره ششصدونود ودو   بیست وشش آبان نودوهفت

قحطیحاصلازجنگیمن،جانمیلیونهایمنیراتهدیدمیکند

جنگیکهحتیدرمناطقغیرجنگیکشتارمیکند
پس بچه ای 3 ساله ساکت 
روی تخت بیمارستانی در 
صنعای یمن دراز کشیده، 
مشتی پوست و استخوان که 
باید برای هر نفسی که می کشد، بجنگد.پدرش، 
علی جحاجی، با ناامیدی و اضطراب کنارش 
ایستاده. او چندی پیش پسر دیگرش را بر اثر 
گرسنگی که یمن را از پا انداخته، از دست 
داده و امروز نگران مرگ پسر دیگرش است.
نیست.  غذا  کمبود  دلیل  به  قحطی  این 
از کاال  بیمارستان پر  از  بیرون  فروشگاه های 
هستند، اما گرانی قیمت ها مانع از خرید است.

جنگ ویرانگر یمن، بعد از کشته شدن خبرنگار 
معترض سعودی در استانبول، نگاه های بسیاری 
را متوجه عربستان سعودی کرده است. امروز 
بیشترین انتقادات به سعودی ها بر حمالت هوایی 
آنها به یمن متمرکز شده که بیش از هزاران 
شهروند یمنی را در عروسی  یا تشییع جنازه 
یا اتوبوس مدرسه به کام مرگ کشیده است. 
این حمالت با استفاده از بمب ها و اطالعاتی 
انجام شده که آمریکا دراختیار عربستان سعودی 
گذاشته. کارشناسان کمک رسانی و مسووالن 
سازمان ملل عقیده دارند، عالوه بر حمالت 
هوایی نوعی جنگ موذیانه علیه یمن درجریان 
است که بیش از حمالت نظامی تلفات گرفته 
و اکنون خطر آن را دارد که سراسر این کشور 

را در قحطی هولناکی فرو برد.

عربستان تحت حاکمیت محمد بن سلمان، 
به رهبری عربستان و متحدان یمنی  ائتالف 
خود، اقدامات تنبیهی اقتصادی را برای در فشار 
قرار دادن حوثی های یمنی که کنترل شمال 
یمن را در دست دارند، به کار بسته اند، اما این 
اقدامات شامل محاصره های دوره ای، محدود 
کردن واردات و خودداری از پرداخت دستمزد 
از یک میلیون کارمند غیرنظامی، باعث  بیش 
نابودی اقتصاد یمن و فقیرتر شدن میلیون ها 
یمنی شده است. این اقدامات آرام آرام جان مردم 
را می گیرد؛ زیرساخت های اقتصادی را نابود 
می کند، باعث از بین رفتن اشتغال، تضعیف 
پول ملی و افزایش ناگهانی قیمت ها می شود. 
در هفته های گذشته، این فلج اقتصادی به نحو 
بی سابقه ای افزایش یافته و سبب شده مسووالن 
سازمان ملل نسبت به پیش بینی قحطی تجدید 
نظر کنند. مارک لوکوک، معاون امور بشردوستانه 
به شورای امنیت گزارش می دهد: »اکنون خطر 
وقوع یک قحطی بزرگ و سراسری در یمن، 
است. 8میلیون  کامال روشن  و  قریب الوقوع 
نفر در یمن برای زنده ماندن نیاز به کمک های 
فوری دارند و این تعداد می تواند به زودی به 
14میلیون یعنی نیمی از جمعیت یمن برسد.«

الکس وال که روی قحطی های بشرساخته مطالعه 
می کند، در توضیح این موضوع می گوید: »اغلب 
مردم قحطی را کمبود غذا می دانند، در صورتی 
که این مساله در یمن، یک جنگ اقتصادی است.«

از  و  هست  جا  همه  جنگ  این  نشانه های 
مرز طبقات و قبایل و مناطق گذشته. استادان 
به  کمک  جلب  برای  دانشگاه  حقوق نگرفته 
رسانه ها روآورده اند. پزشکان و معلمان برای 
سیر کردن شکم خانواده شان، طال و اتومبیل و 
زمین های خود را می فروشند و در خیابان های 
صنعا، پایتخت، زنی با بلندگو تقاضای صدقه 
می کند و می گوید: »کمکم کنید. همسرم بیمار 

است و خانه ای برای فروش دارم.«
در هجوم گرسنگی، نوزادان بیمار بین مرگ و 
زندگی دست و پا می زنند. تخمین می زنند، از 
بین 2میلیون کودک مبتال به سوءتغذیه در یمن، 
400هزار نفر سخت بیمارند و این تعداد احتماال 

در ماه های آتی 25درصد اضافه خواهد شد.
در  درمانگاهی  پزشک  مهدی،  مکیا  دکتر 
اسالم، شهر فقیری در جنوب شرقی صنعا که 

مناطق جنگی  از  گریخته  پناه جویان  پذیرای 
است، می گوید: »داریم نابود می شویم«. او از 
این تخت به آن تخت سر می زند، به مادران 
دلگرمی می دهد و با قاشق شیر دهان نوزادان 
بیمار می ریزد. برای برخی از آنها دیر شده، 
این درمانگاه  ماه در  شب قبل یک پسر 11 
براثر گرسنگی مرد. وزنش هنگام مرگ تنها 3 
کیلوگرم بود. دکتر مهدی به اطراف خود نگاه 
می کند و نمی تواند بفهمد چرا قتل خاشقچی 
آن همه سرو صدا در غرب راه انداخته، اما 
کسی به میلیون ها کودک یمنی که از گرسنگی 
و بیماری در حال مرگند، توجهی نمی کند. او 
به یکی از کودکان روی تخت بیمارستان اشاره 
می کند: »ببینید! فقط استخوان است. گوشتی 

به تنش نمانده.«
سفارت عربستان سعودی درباره سیاست های 
کشورش در یمن به خبرنگاران پاسخ نمی دهد، 
اما مسووالن سعودی در دفاع از خود می گویند 
موشک هایشان را به مواضع شورشیان شیعه 
حوثی پرتاب کرده اند و ادعا می کنند، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی تاکنون بیشترین 
کمک های بشردوستانه، یک میلیارد دالر کمک 

انسان دوستانه، را به یمن ارسال کرده اند. 
 همه این تالش ها و تالش های دیگر مانند 
ذخیره کردن 2میلیارد دالر در بانک مرکزی 
یمن برای تقویت پول ملی از سوی عربستان، 
درسایه حمالت و بمباران های نظامی و بلوکه 

کردن دستمزد یک میلیون یمنی که باعث افزایش 
قیمت مواد غذایی شده، رنگ می بازد.

از سوی دیگر، جنگی که برای تصرف حدیده 
در جریان است، راه های اصلی واردات به شمال 
یمن را بسته و 570هزار نفر را در خطر جدی 
می گوید:  لوکوک  است.  داده  قرار  گرسنگی 
»قحطی یمن بزرگ تر از هر قحطی است که 
ممکن است کارشناسی در طول عمر کاری 

خود دیده باشد.«
وقتی پسر علی جحاجی براثر گرسنگی دچار 
اسهال و استقراغ شد، پدر برای ماندن او به 
هر دری زد. بزرگان دهکده به او گفتند، برای 
خارج شدن خون سیاه از بدن پسرش، چوب 
سوزانی را روی سینه فرزندش بگذارد: »وقتی 
پسرتان بیمار است و پولی ندارید، هر حرفی 

را باور می کنید.«
در گذشته، بسیاری از مردان یمنی در عربستان 
کار می کردند و هرچند از سوی کارفرمایان 
سعودی زور می شنیدند، دستمزد آنها کفاف 
شروع  با  می داد.  را  یمن  در  خانواده  اداره 
جنگ در این کشور در سال 2015 میالدی 
افراد  این  این راه بسته شد و قطع دستمزد 
باعث شد دیگر نتوانند غذایی برای خانواده 
ترتیب، جنگ  این  به  کنند.  خود خریداری 
آنجا  به  حمالت  پای  که  مناطقی  در  حتی 

نرسیده، قربانی می گیرد.
منبع: نیویورک تایمز 

پاهاییبرایپناهجویانسوری
طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه اوت سال 2018 میالدی 4 میلیون پناهجو 
در ترکیه زندگی می کنند. برنامه موسوم به »ساخت پروتز«که در سال 2013 میالدی به ابتکار تعدادی از پزشکان 
سوری مقیم خارج از کشور راه افتاده، سعی می کند به کسانی که در جنگ داخلی سوریه دچار نقص عضو شده اند، 
کمک کند. شهر مرزی ریحانلی میزبان تعداد زیادی از پناهجویان سوری است. چند متر دورتر جنگی جریان دارد 
که به صحنه زورآزمایی قدرت های جهانی تبدیل شده است. کار حسام زینو مراقبت و کمک به هموطنانی است 
که دچار نقص عضو شده اند. حسام خود قربانی جنگ سوریه است؛  2 سال پیش زمانی که او به اینجا آمد دو 
پایش را در جنگ از دست داده بود. او می گوید:  »یادم می آید روز جمعه بود. همراه دوستانم در یک تظاهرات 
ضددولتی بودیم. با تانک یا بمب هدایت شونده به ما حمله کردند. همان موقع هر دو پایم را از دست دادم.« 
نیویورک تایمز منبع:   6سال از این اتفاق می گذرد. حسام امروز می تواند روی پای خودش بایستد.          

نسلجدیدآنتیبیوتیکهادرراههستند؟
داروشناسان توانسته اند نوع جدیدی آنتی بیوتیک  بسازند که مانند داستان اسطوره ای اسب تروآ، باکتری ها 
را اغوا می کند تا به آن اجازه ورود دهند و سپس آنها را نابود می کند. دانشمندان معتقدند نتایج اولیه 
تست این آنتی بیوتیک بسیار »امیدبخش« بوده است. این دارو که محصول شرکت داروسازی شیونگی 
است روی 448 نفر آزمایش شده و گزارش شده روی کسانی که به عفونت ادرار و کلیه دچار شده 
بودند، اثر درمانی داشته است. تحقیق درباره آنتی بیوتیک های جدید و موفق بسیار نادر است چرا که در 
سال های اخیر بسیاری از باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مقاوم شده اند و درمان بیماری های 
ناشی از آنها بسیار دشوار شده است. نتایج یک تحقیق درباره مقاوم شدن باکتری ها پیش بینی کرده با 
وضعیت موجود تا سال 2050 میالدی ساالنه 10 میلیون نفر جان خود را بر اثر ابتال به بیماری های 
نیویورک تایمز منبع:   ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از دست خواهند داد.          

سوریه جهان

یمن

 مرجان 
یشایایی

نتایج مطالعه ای بزرگ در آمریکا نشان می دهد فعالیت 
منظم جسمی به مدت 45 دقیقه برای 3 تا 5 بار 
در هفته می تواند به بهبود سالمت روان کمک کند.

در این مطالعه یک میلیون و 200 هزار نفر میزان 
فعالیت جسمی و وضع روانی خود را برای یک 

دوره یک ماهه گزارش دادند.
»روزهای بد« کسانی که ورزش کردند در مقایسه 
با کسانی که ورزش نمی کردند به اندازه 1/5 روز 

در ماه کمتر بود.
نتایج این مطالعه نشان داد هرچند ورزش های جمعی، 
دوچرخه سواری و ایروبیک بیشترین تاثیر مثبت را 
داشته، اما انواع تحرک جسمی از جمله کار خانگی 
و رسیدگی به بچه ها، صرف نظر از سن یا جنسیت، 

باعث بهبود وضعیت روانی شده است.
این مطالعه که نتایج آن در نشریه »روان شناسی لنست« 
چاپ شده و در نوع خود بزرگ ترین تحقیق تا امروز 
است، تنها نگاه آماری به نتایج فعالیت جسمی افراد 
داشته و نمی تواند ثابت کند چگونه فعالیت جسمی 

علت مستقیم بهبود حال روانی بوده است.
تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر سالمت روان 
به نتایج ضدونقیضی منجر شده بود. بعضی مطالعات 
حاکی از آن بود که بی تحرکی می تواند به وضع بد 
روانی منجر شود و همچنین از عوارض آن باشد.

عالوه بر تاثیر ورزش بر روان افراد، مطالعات نشان 
داد ورزش خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت 
را کم می کند و به این ترتیب باعث بهبود سطح 

کیفیت زندگی می شود.
بزرگساالن شرکت کننده در این مطالعه گفتند به 
طور متوسط هر ماه 4-3 روز را در حال بد روانی 
سپری کردند. برای کسانی که از نظر فیزیکی فعال 

بودند این رقم 2 روز در ماه بود.
میان کسانی که از قبل دچار افسردگی بودند، ورزش 
ظاهرا تاثیر بیشتری داشت. این گروه ماهی 7 روز 
بد روانی سپری کردند، درحالی که  را در حال 
این رقم برای کسانی که ورزش نمی کردند ماهانه 

11 روز بود.
براساس این مطالعه دفعات و طول زمان فعالیت 
جسمی هم عوامل مهمی بودند و حالت ایده آل 
فعالیت30 تا 60 دقیقه یک روز در میان بود اما این 
مطالعه نتیجه گیری کرد که چیزی به نام »ورزش 
زیادی« هم وجود دارد. دکتر آدام چکرود، نویسنده 
این مقاله و استادیار روان شناسی در دانشگاه ییل 
هرچه  که  بودند  باور  این  بر  مردم  »قبال  گفت: 
بیشتر ورزش کنید، سالمت روانی شما بهتر است، 
اما مطالعه ما می گوید که چنین نیست. اگر بیش 
از  بیش  برای  یا  کنید  ماه ورزش  در  بار  از 23 
۹0 دقیقه ورزش کنید، به وضع بدتر روانی تان 
افزود: »تاثیر مثبت ورزش های  او  مرتبط است.« 
تیمی نشان می دهد فعالیت های ورزشی جمعی 
می تواند از انزوا بکاهد و برای استقامت روانی 

و کاهش افسردگی مفید باشد.«
منبع: فرانس پرس

دوران نوجوانی دوران سختی است و اگر دم دستت کمکی نداشته باشی، 
کمک گرفتن از سخت ترین کارهاست. برنامه می تو )MeeTwo( دقیقا به 
همین منظور ساخته شده: برای اینکه شاید کار نوجوانان را راحت تر کند، 
بلکه از پشت صفحه تلفن همراه راحت تر بتوانند مشکل شان را مطرح کنند.
کاربر می تو بدون اینکه معلوم شود کیست سوال هایش را می پرسد و از 
آدم های شبیه خودش یا دانشجویان رشته روان شناسی کمک می خواهد. 
حسن دانشجویان روان شناسی این است که در عین تخصص، کم سن اند و 
احتماال با نوجوان بهتر ارتباط برقرار می کنند. البته متخصصان دیگری هم 
هستند که پشت صحنه پاسخ ها را رصد می کنند. مشکالت عمده نوجوانانی 
که از این برنامه استفاده می کنند، چیست؟ سوزی گادسان، از بنیانگذاران این 
پروژه، می گوید: »مشکالت کاربران باتوجه به اینکه کجای سال باشیم، فرق 
می کند. مثال در دوران امتحانات استرس درس بیشتر است و در تعطیالت 

مشکالت خانوادگی«
آنچه در پی می آید روایت خانم گادسان از 5 مشکلی است که 5 هزار کاربر 

می تو )MeeTwo( در ماه اوت امسال بیشتر طرح کرده اند.

خانواده - ۱۰۵۵ پرسش
مشکالت خانواده بسیار مهم است و جالب اینکه خانواده ها اغلب تمایل 
ندارند به آن بپردازند. بسیاری از پرسش هایی که نوجوانان در مورد خانواده 
روی برنامه طرح می کنند، به درگیری های خانوادگی مربوط می شود؛ از آزار 

بچه ها گرفته تا ارتباط مادر و پدر با یک فرد دیگر.
از موارد دیگر، خانواده هایی با نامادری یا ناپدری است. بچه هایی که از 

سوی خواهر و برادر ناتنی آزار می بینند.
مشکل فراوان دیگر، فشار خانواده روی نوجوان به خاطر درس و مدرسه 

است. این مساله در دوران امتحانات شدیدتر می شود.
مرفه تماس می گیرد  از خانواده ای  نوجوان  پیش می آید که  نیز  مواردی 

و می گوید احساس بدبختی می کند و پدر و مادر به او توجه نمی کنند.
خاطر درس و مدرسه از مشکالت نوجوانان است

دوستان - ۱۰33 پرسش
رابطه های نزدیک دوستی روی شخصیت نوجوان بیش از معلم یا پدر 
و مادر اثر می گذارد. دوست ها مثل یک شبکه حمایتی عمل می کنند، اما 

همین دوست ها گاهی منبع تنش و استرس شدید می شوند.
این مساله به ویژه بین دختران حادتر است. بسیار پیش می آید که ترکیب 
دوست ها عوض می شود و بعضی بچه ها تک می افتند یا از گروه بیرون 

می مانند.
البته خجالتی بودن هم روی این ماجرا اثر دارد. در دوران نوجوانی تاثیرش 

هزار برابر می شود.
هیچ کس نمی داند عادی بودن یعنی چه. خیلی ها می خواهند بدانند واقعا 
عجیب  وغریب اند یا نه. وقتی به آنها می گویی عادی اند، حال شان بهتر و 

مشکل شان خفیف تر می شود.

رابطه جنسی - ۹۴۷ پرسش
من در نشریات در مورد روابط خاص و مسائل جنسی می نویسم. گاهی از 

سطح ناآگاهی نوجوانان و سوال هایی که می پرسند، حیرت می کنم.
مثال اولین بار که عادت ماهانه می شوند، سوال هایی می کنند یا می پرسند 
خودارضایی یعنی چه؟ پرسش های ساده ای که گاهی پدر و مادرها دوست 

ندارند جواب بدهند و از معلم هم نمی شود پرسید.
البته سوال های پیچیده تر در مورد جنسیت، میل جنسی و گرایش جنسی هم 
پیش می آید، به خصوص در سال های اخیر این مسائل بیشتر مطرح می شود 
اما در این موارد هم خیلی ها صرفا می خواهند بدانند عادی اند یا نه؟ بعضی ها 
هم کمک می خواهند چون تحت فشارند که کاری که دوست ندارند بکنند.

مدرسه - ۷۰۹ پرسش
طبعا مشکالت مربوط به مدرسه با مشکالت دوستان و خانواده همپوشانی 
دارد ولی سوال در مورد استرس دوران امتحانات هم زیاد دریافت می کنیم.
نکته اینجاست که استرس مختص امتحان آخر سال نیست. بچه ها مدام تحت 
فشار امتحان های مختلف  هستند. بچه هایی که درس شان خوب است، با 
امتحان ها مشکلی ندارند، ولی آنها که ضعیف ترند، برای هر امتحان اضطراب 
دارند و می ترسند نمره قبولی نیاورند.  متاسفانه این ترس از شکست در درس 

عموما با موفقیت در زمینه های دیگر مثل ورزش و هنر جبران نمی شود.

اضطراب - ۶3۹ پرسش
موارد اضطراب، دلشوره و وحشت زدگی )حمله پانیک( هم زیاد داریم.

بدیهی است مساله اضطراب مرتبط با خانواده، دوستان و مدرسه وجود 
دارد و جدی است. در بسیاری موارد، بچه ها دلیل خاصی برای اضطراب 

ذکر نمی کنند و صرفا می گویند مضطربند.
منبع: رویترز
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