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دخل  یا  درآمد  میزان  اساس  بر  افراد  کلی  به طور 
خود مقدار هزینه ها یا خرج زندگی را تنظیم می کنند. 
از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بین دخل و 
خرج زندگی شده و پیامدهای ناگواری به همراه دارد. 

موضوع بیمه نامه جبران درآمد مورد انتظار بیمه گذار 
از خطرات تحت  ناشی  فعالیت حرفه ای  به دلیل عدم 
پوشش بیمه نامه است که منجر به لغو دایم پروانه حرفه ای 
پزشکی و پیراپزشکی یا توقیف یا تعلیق پروانه فعالیت 

1. قطع درآمد مورد انتظار ناشی از حوادث یا هرگونه 
واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد 
و اراده بیمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم 

فعالیت حرفه ای دایم بیمه گذار گردد.
تحقق  از  ناشی  صرفًا  انتظار  مورد  درآمد  قطع   .2
باعث عدم فعالیت حرفه ای دایم  بیماری های زیر که 

بیمه گذار شود:

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان ریسک از 
دست رفتن درآمد را پوشش می دهد و موجب تداوم و 
استمرار درآمد پزشکان و پیراپزشکان در صورت وقوع 

حوادث و بیماری می شود.

ناشی از اتهامات غیرواقع شود. در صورتی که این موارد 
منجر به تبرئه وی در مراجع ذی صالح قانونی گردد، 
بیمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامه 

نسبت به جبران تعهدات خود اقدام می کند.

-  ایدز
-  هپاتیت

-  سکته قلبی
-  سکته مغزی
-  پیوند اعضا

-  بیماری ام اس
-  بیماری های عفونی.

بیمه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران چیست؟

موضوع بیمه نامه:

خطرات تحت پوشش:





ماهنامه جامعه پزشکی استان گیالن
شماره  2-191، شهریور و مهر 1398

»پزشکان گیل« متعلق به خانواده بزرِگ پزشکی ایران است؛ با 
ارسال مطالب خود همراه مان باشید.

لطفًا مطالب خود را در قالب Word ای میل کنید یا بر یک 
روی صفحه، حتی المقدور تایپ شده با فاصله کافی میان سطرها 
بفرستید. در این صورت، سی دی متن، تصاویر و جداول مربوطه را 

ضمیمه فرمایید.
در مورد مطالب ترجمه، ارسال متن اصلی الزامی است.

مطالب دریافتی بازگردانده نمی شود.
نقل مطالب »پزشکان گیل« با ذکر ماخذ آزاد است.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
دکتر محمدتقی یحیی جوزی
)مسعود جوزی(
مدیر داخلی و اشتراک:.......................................فرشته جوزی
طراح و صفحه آرا:.................................................... رها فتاحی
عکس:..................................................................مهراب جوزی
امور دفتری:............................................................ماریا اکبری
اشتراک و آگهی:...............................................پدرام بایبوردی
چاپ:........................................................ نوین )33224727(

همکاران این شماره:

دکتر موسی غالمی اُمام، مژگان بّینی باغی

محمدرضا روحانی، دکتر هدیه حج فروش

مهراب جوزی، دکتر علی طاهباز

دکتر بابک عزیز افشاری، رها فتاحی
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دکتر محمدعلی فائق روز 9 شهریور 1398 در 95 سالگی دیده از جهان فروبست.
او که از سالیان دانش آموزی و دانشجویی در دهه های 20 و 30، زندگی پرباری در قامت یک روزنامه نگار پرشور 
و مبارز فعال در نهضت ملی آغاز کرده و از آن پس در قامت پزشکی دلسوز )از 1334 در مطب شخصی و بهداری 
آموزشگاه های گیالن( و مدیری توانمند )ریاست بهداری آموزشگاه ها از 1337 تا 1356 و دبیری سازمان نظام پزشکی 
رشت از بدو تاسیس در 1349 تا انحالل موقت در 1365( به خدمت همشهریان درآمده بود، در کهنسالی به عنوان پزشکی 
خوشنام و مردمی شهرت داشت که سایه اش را بر بسیاری از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی استان گسترده است. تبدیل 
هفته نامه »گیالن ما« به فصلنامه ای سیاسی، ادبی و فرهنگی، تاسیس ماهنامه پژوهشی و علوم انسانی »ره آورد گیل« و 
پیشگامی در راه اندازی دو نهاد معتبر فرهنگی )انجمن »مهرورزان گیل« و موسسه فرهنگی »مهرورزان گیالن پژوه«( در 

کنار جمعی از بزرگان فرهنگ و ادب استان از مهم ترین خدمات او در سومین دوره از این زندگی بابرکت بود.
با درود به روح بزرگ و احترام به خاطرات درخشانش، فرازهایی از گفت وگوی مفصل او با »پزشکان گیل« را مرور 
می کنیم. متن کامل این گفت وگو را که به عنوان بخشی از پروژه »تاریخ شفاهی پزشکی گیالن« منتشر شد، می توانید در 
شماره 129 )تیر 1393( یا سایت مجله )pezeshkangil.com/?p=7504( بخوانید. گفت وگو کننده دکتر هدیه 

حج فروش و عنوان آن »از بهداری آموزشگاه ها تا گیالن ما و ره آورد گیل« است.

به یاد دکرت محمدعلی فائق
)1303-1398(

- من در ۲۳ تیر ۱۳۰۳ در محله صیقالن رشت، در کوچه 
مرحوم حاج یعقوب )پدربزرگم( متولد شدم. البته پدر و 
پدربزرگم اهل لشت نشا بودند. تا ۵ سالگی پدرم را در لباس 
روحانیت  دیدم. ۵ ساله که بودم، پدر مکال شد و کاله پهلوی 

سر  کرد. 

حاج  کوچه  در  تربیت  مدرسه  در  ابتدایی  دوره   -

آن دوره  راسته مسگران درس خواندم. در  معین الممالک 
از  یکی  غروی  مرحوم  نبود.  پیش دبستانی  یا  کودکستان 
کالس ها را برای پیش دبستانی اختصاص داده بود که کودکان 
برای کالس اول آماده شوند. وقتی کالس ۶ را تمام کردم، به 
مدرسه شاهپور )شهید بهشتی فعلی( رفتم، ولی از کالس ۹ 
به دبیرستان قاآنی رفتم که تا کالس ۱۰ بیشتر نداشت. ۱۱ و 

۱۲ را دوباره به شاهپور برگشتم. 

191-2
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در سوگ دوست ندیده آشنا!
دکتر بهمن مشفقی

لحظاتی پیش خبر خاموشی دوست دیرین و پزشک و روزنامه نگار 
شریف، زنده یاد دکتر محمدعلی قائق را دریافت کردم و بی نهایت متاثر 
و متاسف شدم. این مصیبت بزرگ را به خانواده های داغدار و جامعه 

پزشکی گیالن و ایران تسلیت می گویم.
 چند سال پیش مراسم نکوداشت دکتر فائق در موزه میراث روستایی 
گیالن برگزار شد و من طی سخنانی در مورد چگونگی آشنایی با ایشان 

مطالبی به شرح زیر ایراد کردم:
چو ایران نباشد تن من مباد!

به علت عالقه و ارادت ویژه ای که به دکتر محمدعلی فائق داشته و دارم، تعجب خواهید کرد که اگر بگویم 
مصداق بارز »ندیده آشنا« در مورد آشنایی من با ایشان صدق می کند، زیرا من قبل از این که این انسان شریف 
را دیده باشم، برای من آشنا بود! او سال ها زودتر از من به نهضت ملی شدن صنعت نفت و حزب ایران پیوسته 
بود. هم مسلک هم بودیم و بعدها هم سلک هم شدیم! لذا چه ایشان را هر روز می دیدم و چه هر چند سال 
یک بار، گویی هر لحظه با هم هستیم! محمدعلی فائق مثل همیشه یک سروگردن باالتر از همه، با آن نهضت 

همراه و همگام شده و نامش بر زبان ها بود.
رشته شغلی که انتخاب کرده بودیم، با تفاوت سالیانی چند، رشته ای مشترک یعنی رشته شریف پزشکی 
بود که باز آوازه و شهرت حسن خدمت او در این حرفه شریف، دکتر فائق را همچنان »ندیده آشنا«تر ساخت!

انتشار هفته نامه »گیالن ما« بعد از انقالب سبب شد تا از طریق مکاتبه و ارسال مقاالت مختلف که اغلب 
انتقادی بود، با دکتر فائق بیشتر در تماس باشم. جالب این که هر چه انتقاد من بیشتر می شد، دکتر فائق را به 
خود نزدیک تر احساس می کردم تا این که سرانجام از نزدیک با او آشنا شدم و هرازگاهی از محضر پرفیضش 

بهره های فراوان می بردم.
دکتر فائق عطری است که خود بوید، نه عطار گوید. در عصر و زمانه ای که انسانیت کیمیا شده، او در پیکار 
زندگی، عمری را با افتخار و انسانیت و در انسانیت گذرانده، به طوری که به این سخن معنا بخشیده است: 

انسان بودن، پیکار بزرگی است!
یادش گرامی باد! جاوید باد ایران!

- در کالس ۱۲ که امتحان می دادیم اعتصاب شد و من 
نماینده اعتصابیون بودم و برای همین از امتحانات محروم شدم. 
سپس رفتم تهران در کالج البرز اما مرا قبول نکردند و گفتند 
با این معدل از شهرستان دانش آموز نمی پذیریم. موقع خروج 
از البرز استاد محمود بهزاد مرا دید و از من پرسید این جا چه 
می کنی. آن موقع ایشان معاون البرز بودند. شرح وقایع را که 
گفتم، ایشان گفتند »تو را قبول نمی کنند؟!« رفتیم پیش آقای 

دکتر مجتهدی...

- دوره ما هر دانشگاه مستقیماً امتحان می گرفت. من در 
تهران و تبریز امتحان دادم و در تهران رزرو دوم دندانپزشکی 
و در تبریز پزشکی قبول شدم که در سال ۱۳۲۷ وارد این 

دومی شدم.

- ۹ مهر ۱۳۲۹ ازدواج کردیم. همسرم سه سال از من 
کوچک تر است. سه فرزند داریم که هر سه در آمریکا هستند... 
همسرم احترام السادات، بانویی بسیار زحمتکش و توانمند است 
و اگرچه ماما بود اما سال ها مانند یک دکتر متخصص زنان کار 
کرد. من با عشق ازدواج کردم و تابه حال نزدیک ۶۴ سال در 
کنار هم زندگی کرده ایم. همسرم بهترین کمک زندگی من بوده 
و هست. ]این همسر مهربان همان سال ۱۳۹۳ درگذشت.[

بهداری  در  آمدم،  رشت  به  وقتی   ۱۳۳۴ سال  در   -
آموزشگاه ها زیر نظر وزارت آموزش و پرورش استخدام 
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شدم. پزشک درمانگاه و بازرس بهداشت مدارس بودم. دکتر 
نویدی رییس بود و من معاون ایشان بودم. در سال ۱۳۳۷ 
ایشان بازنشسته شد و من به ریاست بهداری آموزشگاه های 
گیالن منصوب شدم و تا زمان بازنشستگی یعنی سال ۱۳۵۶ 

در آن سمت باقی ماندم.

- از اولین دوره ای که نظام پزشکی افتتاح شد وارد نظام  
پزشکی شدم. شاه موافق نظام پزشکی نبود اما دکتر اقبال 
این سازمان را پایه گذاری کرد. نظام پزشکی کار رسیدگی 
به شکایات مردم از پزشکان را به عهده داشت و در واقع اگر 
کسی از پزشکی شکایت می کرد رسیدگی نمی شد مگر در 
نظام پزشکی. سپس حکم صادر شده از سوی نظام پزشکی 
توسط دادیار و نماینده دادستان ابالغ می شد. البته سازمان 
دادگاه بدوی و تجدید نظر هم داشت. گاهی هم با دادستان 
دادگستری جلسه داشتیم و حکم از نظر حقوقی بررسی 
می شد. بسیاری از موارد هم کارها را با »کدخدامردی« حل 

می کردیم. گاهی هم به پزشک تذکر می دادیم ولی مواردی 
حتی بستن مطب پزشک هم داشتیم... انتخابات هر دو سال 
یک بار برگزار می شد. تا زمان انحالل نظام پزشکی، در تمام 
دوره ها دکتر ابراهیم جفرودی رییس، دکتر تائب نایب رییس 

و من دبیر هیات مدیره بودم.

- در سال ۱۳۲۸ مجوز هفته نامه  »گیالن ما« را گرفتیم که 
امروزه به نام فصل نامه »گیالن ما« انتشار می یابد. وقتی تبریز 
بودم، کار مجله تا سال ۱۳۳۱ ادامه داشت. از سال ۱۳۵۹ مجدداً 
»گیالن ما« را منتشر کردم. در سال ۱۳۶۲ که همسرم بیمار 
بود، برای معالجه به آمریکا رفتیم و با وجود این که اطالع داده 
بودم، پروانه مرا باطل کردند. من به پیشنهاد دوستان به دیوان 
عدالت اداری شکایت بردم و خالصه آن ها را محکوم کردم. 
منتها در این فاصله تعطیلی، مجوز مجله »ره آورد گیل« را که 

از قبل درخواست داده بودم، گرفتم.

- درباره  انجمن »مهرورزان 
گیل«... در دوره تعطیلی »گیالن 
ما«، من با چند نفر از دوستان 
جعفر  استاد  مثل  فرهیخته ام 
فریدون  استاد  و  خمامی زاده 
هر  پنج شنبه  اولین  در  نوزاد 
ماه دور هم جمع می شدیم و 
می کردیم.  فرهنگی  بحث های 
بعد کم کم تعداد دوستان زیادتر 
فریدون  مثل  افرادی  از  و  شد 
پوررضا، مرحوم میرابوالقاسمی 
و... دعوت کردیم و بعد کم کم 
مشخص  موضوعی  دفعه  هر 
آن سخنرانی  درباره  و  کردیم 
می شد که متن این سخنرانی ها 

چاپ هم شده است.
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گفتی برود ز دل چو از دیده برفت
این حرف چو خار در دل و دیده برفت

دل چون قدح و اشک شراب است مرا 
مستی و خمار یار ناب است مرا

دوری چو فشارد دل غمدیده من 
جاری شود اشک ماتم از دیده من

ناالن چو شبان که می دمد غم در نی
پر می شودم صراحی دل از می

گفتی بروی ز دل چو از دیده روی
از دیده برفتی ولی از دل نروی
سیامک عزیز خیلی زود ما را تنها گذاشتی. چقدر عاشق 
طبیعت بودی، عاشق کوه، دشت و آدم هایش. عاشق آفرینش 
بودی. گاهی فکری نو در مغزت جرقه می زد و آن گاه آرام 
تو گرفته می شد، تا این که فکرت به ثمر می نشست. دیگر تو 

در سوگ سیامک گرامنایه
دکتر علی طاهباز

مزدت را گرفته بودی. کم کم بی حوصله می شدی. از یکنواختی 
خیلی زود خسته می شدی. تا این که نوبت به آفرینش دیگری 

می رسید و آن گاه روز از نو و روزی از نو.
برای  بود  شروعی  می شد،  تمام  تو  برای  که  ساختنی  هر 
بود  نوری  و  شوند  کار  صاحب  می توانستند  که  آدم هایی 
زندگی بخش برای خانواده هایی که مشکالت مادی آرامش را 

از آن ها سلب کرده بود.
امکانات مادی زیادی در سایه کار و تالش شبانه روزی برایت 
ایجاد شده بود، ولی مهم ترین چیزی که دوست داشتی به مردم 
نشان دهی سفرت به دماوند بود. هر گاه کسی درباره دماوند 
حرف می زد، دوست داشتی فرصتی پیش آید و تو هم بگویی 
»بله، دماوند واقعاً زیباست. من هیچ گاه خاطره صعودم به دماوند 
را فراموش نمی کنم!« و از این گفتار ته دلت قند آب می شد.

به یاد داری هرگاه دنبالت می آمدیم تا به کوهستان برویم، 

پزشکان گیل: دکتر سیامک گرانمایه، پزشک متخصص پاتولوژی شهر رشت، روز 29 شهریور 1398 پس از 
مدت ها مبارزه با بیماری سخت بدرود حیات گفت. با تسلیت درگذشت این همکار مهربان و دوست داشتنی که 
عالوه بر صفای باطن، به دانش و تعهد کاری شهره و مورد اعتماد همکارانش بود، از یکی از دوستانش خواسته ایم 
یادداشتی درباره ایشان برای مان بنویسد. از دکتر طاهباز عزیز سپاسگزاریم و نیز دکتر محمد آشتیانی بزرگوار که زحمت 

تماس با خانواده و تهیه زندگی نامه مختصر و عکس هایی از این دوست نازنین را کشیده اند.
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با تاخیر از خانه ات خارج می شدی و تازه بند کفش هایت را 
هم داخل ماشین می بستی و من و رضا چقدر از این کار تو 
می خندیدیم: »باز هم که دیر کردی! باز هم که بند کفش هایت 

را نبستی!«
یادت هست اسمت را گذاشته بودم »سیامک قطب نما«! چون 
هرگاه جلودار شدی، ما را گم کردی! همیشه آن چنان شیفته 
طبیعت می شدی یا چنان با افکار جدیدت مشغول بودی که راه 
را گم می کردی و وقتی در کوه گم می شدیم تازه دچار شعف 
می شدی، چون حاال دیگر سفر از یک نواختی درمی آمد و باید 
راه حل جدیدی برای برگشتن پیدا می کردیم! در سفر درفک 
آن قدر شیفته طبیعت بودی و آن قدر کند حرکت می کردی که 
باالخره دچار مه سنگین و تاریکی شدیم و اگر تلفن همراه و 

آشناهای دوست مشترک مان رضا نبود، شاید مجبور می شدیم 
درآن شب سرد در کوهستان بمانیم. 

این اواخر تصمیم گرفته بودیم دیگر نگذاریم تو جلودار 
باشی، ولی بیماری چنان تو را از ما گرفت که آرزو کردیم 

کاش تو بودی و باز هم ما را در کوهستان گم می کردی...
همیشه به رضا می گفتی اگر بیماری سخت و غیرقابل عالجی 
پیشوازش  به  مرگ  به  دهن کجی  برای  است  بهتر  آید،  پیش 
بروی. این کار شهامت می خواست و تو شجاعتش را داشتی، 
ولی باالخره به خاطر آدم هایی که دوستت داشتند به زندگی 
برگشتی، تا این که مثل شمعی در برابر چشمان شان در آرامشی 

وصف نشدنی سوختی و تمام شدی...
ولی خاکسترت هنوز دل خیلی ها را گرم می کند...

زنده یاد دکتر سیامک گرانمایه ۲۰ بهمن سال ۱۳۴۰ در اصفهان متولد شد. دوران ابتدایی را در خرم آباد 
گذراند ولی از دوم راهنمایی وارد مدرسه شبانه روزی البرز تهران شد و تا دیپلم را در همان جا گذراند. در 
سال ۱۳۵۸ در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. دوران تحصیل در این دانشگاه به علت انقالب فرهنگی 

کمی بیش از حد معمول به طول انجامید. 
پس از پایان دوره پزشکی عمومی، بالفاصله در رشته پاتولوژی دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی به دلیل پاره ای 
مسایل، ابتدا برای گذراندن دوره طرح راهی اسدآباد همدان شد و سپس در سال ۱۳۶۹ برای گذراندن سربازی 

به همدان رفت و در نهایت پس از اتمام سربازی دوره تخصص را پی گرفت. 
پس از فارغ التحصیلی، مدتی در تهران با بیمارستان های سینا و رازی و آزمایشگاه آرمین همکاری داشت 

و در سال ۱۳۷۸ به رشت آمد.
در رشت ابتدا در آزمایشگاه دکتر افراه، سپس آزمایشگاه دکتر آشتیانی و بعد در آزمایشگاه سینا مشغول به 

فعالیت شد و به طور غیررسمی با دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز همکاری داشت.
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گوشت سفید به اندازه گوشت قرمز باعث افزایش 
کلسترول بد می شود

bit.ly/32l23mv
افزایش  شناخته شده  علل  از  قرمز  گوشت  خوردن 
از  مطالعه  این  نتایج  ولی  است،   )LDL( بد  کلسترول 
می دهد  نشان  آمریکا  بالینی  تغذیه  مجله  ژوئیه  شماره 
گوشت سفید نیز به اندازه گوشت قرمز کلسترول بد را 

افزایش می دهد.
در این پژوهش، ۱۱۳ فرد بالغ و سالم در سه گروه 
گوشت قرمز، گوشت مرغ و بوقلمون، و پروتئین گیاهی 
شرکت کردند. پس از چهار هفته، مقدار LDL در دو 
گروه اول به یک میزان افزایش یافت ولی در گروه سوم 
حدود ۷ درصد پایین آمد. به نظر پژوهشگران، فیتواسترول 
موجود در گیاهان، عامل اصلی کاهش کلسترول بد است 
و بهترین روش غذایی کاهش LDL این است که مصرف 
گوشت قرمز و سفید را کاهش دهیم و بیشتر از پروتئین 

گیاهی استفاده کنیم.

شراب  مصرف  فواید  درباره  مطالعه  یک  انجام 
متوقف شد

در  الکلی  مشروبات  مصرف  کاهش  نسبی  روند 
به  شرکت ها  از  بسیاری  شده  باعث  اخیر  سال های 
نوشیدنی های  مفیدتر  به عنوان شکل  انواع شراب  تولید 
الکلی روی بیاورند و همواره بر این فواید در تبلیغات 

محصوالت خود تاکید کنند.
یکی از جنبه های چنین تبلیغاتی این است که شراب 
آنتی اکسیدان  ترکیبات  انواع  مانند  مفید  مواد  از  سرشار 
است. پرسش این است که آیا صنعت شراب سازی در 

باشگاه مجالت
دکتر بابک عزیز افشاری
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این تبلیغات خود صادق است؟ به عنوان مثال، یکی از 
 ،)Resveratrol( این مواد مفید موسوم به رسوراترول
نکته  ولی  است.  قلبی-عروقی  مفید  بسیار  آثار  دارای 
در این جاست که تحقیقات نشان می دهد هر فرد برای 
دستیابی به این آثار مفید باید هر روز دست کم ۱ گرم 
رسوراترول مصرف کند و این به معنی نوشیدن روزانه 

۶۰۰ تا ۳۶۰۰ بطری شراب است!
اخیراً انستیتو ملی سالمت آمریکا )NIH( اعالم کرد 
قلبی -عروقی  مفید  اثرات  زمینه  در  مطالعه  یک  انجام 
سازمان  این  مسوولین  است.  کرده  متوقف  را  شراب 
منافع  تعارض  شایبه  نیز  دیگر  مطالعه  سه  در  گفته اند 
مالی صنعت  با حمایت  این مطالعات  دارد زیرا  وجود 

شراب سازی انجام شده است.
ادامه:

https://t.me/pezeshkangil/1811

از  ناشی  چیپس و سیب زمینی سرخ شده و کوری 
رژیم غذایی غلط

bit.ly/2PVQBeC
با سالمت  ارتباط  در  غلط  تغذیه  بر خطرات  اغلب 
ابتال به چاقی و سرطان تاکید می شود  قلبی- عروقی و 
ولی باید توجه شود رژیم غذایی نامناسب می تواند منجر 
بینایی شود.  به ویژه  و  دستگاه عصبی  دایمی  آسیب  به 
 Annals of Internal سپتامبر  شماره  از  گزارش  این 
Medicine حاکی است یک جوان ۱۷ ساله در اثر خوردن 
مداوم چیپس و سیب زمینی سرخ شده، بینایی خود را از 
دست داده است. وی وقتی حدود سه سال پیش به دلیل 
احساس خستگی مفرط به پزشک مراجعه کرده، چاق 
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نبوده و هیچ دارویی مصرف نمی کرده است. آزمایش ها 
 B12 نشان می داد او دچار کم خونی و کمبود ویتامین
است ولی در این مدت به توصیه های پزشک مبنی بر 

اصالح رژیم غذایی و مصرف ویتامین اعتنا نکرد.
پزشکان می گویند کمبود شدید ویتامین و امالح منجر 
به آسیب عصب بینایی او شده است. در این موارد، میزان 
کالری مصرفی و نمایه وزن )BMI( معیارهای خوبی برای 
ارزیابی وضعیت تغذیه ای نیست. مطالعات پیشین نشان 
داده غذای بی کیفیت می تواند خطر دژنرسانس ماکوال را 
افزایش دهد. در مقابل، مصرف منظم میوه و سبزی و 
غالت کامل )سبوس دار( این خطر را کاهش می دهد. در 
دو تصویر زیر، دید فرد سالم و فرد مبتال به دژنرسانس 

ماکوال  با هم مقایسه شده است.

روانی  سالمت  بر  اجتماعی  رسانه  نامطلوب  آثار 
دختران نوجوان

bit.ly/2WNvM6e
 Lancet Child & آگوست  شماره  از  مطالعه  این 
Adolescent Health نشان دهنده نقش سه عامل اصلی 
در اثرگذاری رسانه اجتماعی بر سالمت روانی دختران 
نوجوان است. حدود ۱۰ هزار نوجوان ۱۳ تا ۱۶ ساله در 
انگلستان در این مطالعه شرکت کردند. حدود ۴۳ درصد 
دختران در گروه سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، روزانه چندین بار 
از رسانه اجتماعی استفاده می کنند. این رقم در گروه سنی 

۱۵ تا ۱۶ سال به ۶۹ درصد افزایش می یابد.
توسط  اجتماعی  رسانه  از  روزانه  و  مکرر  استفاده 
دختران ۱۳ تا ۱۴ ساله، احتمال ابتال به مشکالت روانی 
در سنین باالتر را افزایش می دهد )۲۸ درصد در مقایسه با 
۲۰ درصد در دخترانی که هر هفته یک یا دو بار از رسانه 
اجتماعی استفاده می کنند(. چنین افزایشی در پسران کمتر 

است )۱۵ درصد در مقایسه با ۱۰ درصد(.
همچنین در دخترها ولی نه در پسرها، استفاده مکرر 
و روزانه از رسانه اجتماعی در سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی 
شادی،  کاهش  زندگی،  از  رضایتمندی  کاهش  باعث 
باالتر می شود. سه عامل  افزایش اضطراب در سنین  و 
زورگویی مجازی )cyberbullying(، خواب ناکافی و 
تحرک ناکافی، در ۶۰ درصد موارد ارتباط بین مشکالت 

روانی و استفاده از رسانه اجتماعی را توضیح می دهد.
در  پرسش  با  می توانند  پزشکان  پژوهشگران،  به نظر 
زمینه استفاده از رسانه اجتماعی به ویژه در دختران نوجوان 

مبتال به مشکالت روانی و ارایه مشاوره مناسب در جهت 
مقابله با سه عامل فوق، به طور هدفمند به آنان کمک کنند.

داروی قدیمی برای مشکالت جدید
bit.ly/34ztp9R
معضالت  از  آنتی بیوتیک ،  به  مقاوم  باکتری های 
ژوئیه  شماره  از  مطالعه  این  است.  مدرن  پزشکی  مهم 
 Proceedings of the National Academy of
 )bithionol( نشان می دهد داروی بی تیونول Sciences
که در گذشته برای درمان عفونت های انگلی اسب به کار 
می رفت، قادر است باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را 

از بین ببرد.
می دهد  نشان  که  است  این  فوق  یافته  دیگر  اهمیت 
داروهای قدیمی یک گزینه بالقوه برای مقابله با مشکالت 
جدید هستند. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در این تحقیق 
در پی یافتن دارویی بودند که بتواند غشای باکتری موسوم 
به استافیلوکوک طالیی مقاوم به متی سیلین )MRSA( را 
که عامل برخی از عفونت های خطرناک شامل ذات الریه 
عفونت خون  و  )سلولیت(  جلدی  عفونت  )پنومونی(، 

)سپتی سمی( است، هدف قرار دهد.
بیش از ۸۰ هزار دارو به این منظور مورد آزمایش قرار 
گرفت تا در نهایت داروی بی تیونول توانست غشای این 
این  بالقوه در مورد  نگرانی  منهدم کند. یک  را  باکتری 
البته خوشبختانه  دارو، همین ویژگی مخرب آن است. 
بی تیونول بر غشای سلول های پستانداران بی تاثیر است 
ولی مقدار مصرف نباید به حدی باشد که باکتری دوباره 
انسان  برای  دارو  جانبی  عوارض  احیانًا  یا  شود  مقاوم 

مشکل ایجاد کند.

متفورمین برای افسردگی؟
bit.ly/2qw0GE6
 The Journal of ژوئیه  شماره  از  مطالعه  این 
ضددیابت  داروی  این  می دهد  نشان   Neuroscience
دارای  دارند  پرچربی  غذایی  رژیم  که  حیواناتی  در 
اثرات ضدافسردگی است. شیوع همزمان ابتال به دیابت 
به  فرانسوی  پژوهشگران  این  شد  باعث  افسردگی  و 
متفورمین  رفتاری  و  عصبی زیست شناختی  آثار  مطالعه 

در جوندگان بپردازند.
رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش وزن، افزایش قند 
ناشتا، عدم تحمل گلوکز و انسولینمی در این حیوانات 
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آمینه  اسیدهای  افزایش  با  متابولیک  تغییرات  می شود. 
 branched-chain amino acids( زنجیره ای شاخه دار
یا BCAAs، شامل والین، لوسین و ایزولوسین( پالسما 
و کاهش قابلیت پاسخ نورون های سروتونینرژیک رافه 
پشتی در هیپوکامپ و رفتارهایی همراه است که تصور 
می شود معادل افسردگی و اضطراب در حیوانات است.
افزودن متفورمین باعث بهبود همه تغییرات فوق می شود. 
در صورت استفاده از رژیم غذایی پرچرب با ۴۰ درصد اسید 
آمینه شاخه دار کمتر، تظاهرات رفتاری افسردگی کاهش 
می یابد و اثرات ضدافسردگی فلوکسیتین تشدید می شود 
ولی اختالالت متابولیک باقی می ماند. به نظر پژوهشگران، 
اسیدهای آمینه شاخه دار با رقابت با تریپتوفان که پیش ساز 
همچنین  می شوند.  افسردگی  باعث  است،  سروتونین 
می تواند  نیز  و  است  ضدالتهابی  اثرات  دارای  متفورمین 

پیام رسانی سلولی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.

انتخاب هوشمندانه در روماتولوژی اطفال پنج 
bit.ly/33kk6KM
آکادمی طب اطفال آمریکا در راستای کارزار انتخاب 
پنج   )Choosing Wisely campaign( هوشمندانه 
اعالم  انجام شود  نباید  را که در روماتولوژی  اقدامی 

کرده است:
- تجویز اپیوئید برای درمان درد مزمن در کودکان 
مبتال به وضعیت های خودایمنی توصیه نمی شود. تنها 
کاربرد اپیوئیدها، درمان کوتاه مدت درد حاد ناشی از 

جراحی یا تروما است.
ضدهسته ای  نتی بادی  آ زمایش  آ درخواست   -
توصیه  کودکان  در  اتوآنتی بادی ها  سایر  یا   )ANA(
نمی شود مگر عالیم اختصاصی یک بیماری خودایمنی 

وجود داشته یا شک قوی به آن مطرح باشد.
عالیم  رزیابی  ا برای  الیم  بیماری  آزمایش   -
تماس  سابقه  مگر  نمی شود  توصیه  عضالنی-اسکلتی 
این  با  متناسب  یافته های  معاینه  در  یا  داشته  وجود 

مفاصل(. )مانند حساسیت  تشخیص مشاهده شود 
تب  سندرم  ژنتیکی  پانل  آزمایش  درخواست   -
کامل  بررسی  از  پس  مگر  نمی شود  توصیه  دوره ای 
و رد علل عفونی و سرطانی. همچنین در کودکی که 
شواهد واضح تب دوره ای موجود نباشد، این آزمایش 

نباید درخواست شود.
در   )RF( روماتوئید  فاکتور  آزمایش  - درخواست 

ارزیابی کودکان از نظر بیماری های روماتولوژیک مانند 
ایدیوپاتیک جوانان )JIA( توصیه نمی شود. آرتریت 

الکترولیت های عرق برچسب حسگر 
bit.ly/2NO2FeW
این حسگر که توسط پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، 
برکلی، طراحی و ساخته شده می تواند اطالعات مربوط 
به ترکیب عرق را اندازه گیری و بالفاصله ارسال کند. 
این اطالعات مثاًل می تواند به ورزشکاران بگوید چه 

زمانی و چقدر باید آب بنوشند.
مجله  آگوست  شماره  در  که  تحقیق  این  نتایج 
از  می دهد  نشان  شده  منتشر   Science Advances
بهبود  برای  می توان   )sweat patch( عرق  برچسب 
عملکرد ورزشکاران استفاده کرد. عرق از طریق یک 
چاهک که دارای حسگر سدیم است وارد می شود. این 
چاهک به دو لوله مارپیچ متصل است که سرعت تولید 
عرق را می سنجند. اطالعات به دست آمده بالفاصله از 
طریق بی سیم به یک گوشی هوشمند ارسال می شود.
کردند.  شرکت  تحقیق  ین  ا در  ر  ورزشکا سه 
آنان  پشت  و  بغل  زیر  ساعد،  پیشانی،  به  برچسب ها 
پیشانی  در  تعریق  سرعت  بیشترین  شد.  چسبانده 
مشاهده شد و این نشان می دهد که می توان از برچسب 
داخل یک پیشانی بند )headband( نیز به این منظور 
در  الکترولیت ها  تعادل  عدم  و  کم آبی  کرد.  استفاده 
ورزشکاران خطر صدمات ورزشی را افزایش می دهد.
این  کمک  به  می تواند  آینده  در  که  بالقوه  اهداف 
عرق  گلوکز  اندازه گیری  شامل  شود  محقق  روش 
دیابت،  به  مبتالیان  درمان  پایش  به  کمک  برای 
خون رسانی  از  معیاری  عنوان  به  الکتات  اندازه گیری 
ورزشکاران حرفه ای  به  کمک  برای  اکسیژن رسانی  و 
مانند  دیگر  مهم  الکترولیت های  سنجش  همچنین  و 
نیز  و  سرب  مانند  سنگین  فلزات  یا  و  کلر  و  کلسیم 
از  استفاده  تسهیل  برای  بالقوه  راه  یک  است.  داروها 
این برچسب ها در آینده، قرار دادن آن ها در میان الیاف 

پارچه و لباس است.

استروئید برای آسم خفیف، الزم نیست
bit.ly/2pNL7I5
این مطالعه از شماره ماه مه مجله پزشکی نیوانگلند 
با آسم خفیف  باال  به  افراد ۱۲ سال  در  نشان می دهد 
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اندازه  به  از موارد  نیمی  از  بیش  و مداوم، دارونما در 
موثر  آن  از  بیشتر  یا حتی  )کورتون(  استروئید  اسپری 

است و باعث کنترل عالیم بیماری می شود.
برای  بالینی  دستورالعمل های   ،۱۹۹۰ دهه  اوایل  از 
اسپری  مصرف  شامل  مداوم  و  خفیف  آسم  درمان 
استروئید بوده است. نکته در این جاست که دستورالعمل 
به آسم  مبتالیان  براساس مطالعاتی که در  فوق عمدتًا 
شدید انجام شده و با این فرض ارایه شده که مصرف 
پیشرفت  از  می تواند  زودرس  مراحل  در  استروئید 
موضوع  سال ها،  این  طی  در  کند.  جلوگیری  بیماری 
به رغم  آسم  به  مبتالیان  برخی  در  که  بود  این  عجیب 
مصرف استروئید، عالیم بهبود نمی یابد. حتی برخی از 
این بیماران متهم می شدند که داروی خود را مصرف 

نمی کنند.
حدود ۳۰۰ بیمار مبتال به آسم خفیف و مداوم در 
خلط  ائوزینوفیل  شمارش  کردند.  شرکت  تحقیق  این 
در بیش از ۷۰ درصد آنان طبیعی بود )افزایش تعداد 
است(.  شایع تر  آسم  به  مبتالیان  خلط  در  ائوزینوفیل 
بیماران در دو گروه دارونما و اسپری استروئید تحت 
درمان قرار گرفتند. تعداد موارد تنگی نفس در طول 

روز به شدتی که مشکل ایجاد کند یا در طول شب به 
شدتی که فرد را از خواب بیدار کند، یا منجر به مراجعه 
به درمانگاه اورژانس شود، در حدود ۷۰ درصد افراد 
در هر دو گروه مشابه بود یا حتی در گروه دارونما، 

بود. بهتر  وضعیت 
البته توصیه پژوهشگران این است که برای رسیدن 
به نتایج قطعی و تغییر دستورالعمل درمان آسم خفیف 
بیمارانی  و  است  الزم  بیشتری  مطالعات  مداوم،  و 
استروئید  اسپری  با  درمان  تحت  حاضر  حال  در  که 
پزشک  با  مشورت  بدون  را  درمان  این  نباید  هستند، 

کنند. متوقف  خود 

----------------------

دکتر بابک عزیز افشاری
پاتولوژی متخصص 

تلفن:  بوعلی،  کوچه ی  معین،  ن  با خیا لش،  تا نی:  نشا
۴۴۲۴۳۴۴۷

Website: azizafshari.com
Email: babak_azizafshari@yahoo.com
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در شماره پیش، نخستین بخش از این گفت وگوی مفصل را که به دوران کودکی و نوجوانی دکتر مشفقی عزیز 
می پرداخت، با عنوان »از اشغال روس ها تا شکست نهضت ملی« خواندیم. بخش دوم به دوران تحصیل در دانشکده 
پزشکی دانشگاه تهران و عمدتًا همزمانی آن با جنبش دانشجویی اواخر دهه 30 اختصاص دارد و با سپاس از همکار 
ارجمندمان دکتر موسی غالمی اُمام که زحمت این گفت وگوی خواندنی را کشیده اند، سومین و آخرین بخش را که از 

سال های طبابت در گیالن می گوید، در شماره آینده تقدیم می کنیم.

تاریخ شفاهی پزشکی گیالن

شور مبارزات دانشجویی
در گفت وگو با دکتر بهمن مشفقی )2(

گفت وگو: دکتر موسی غالمی اُمام

از دانشگاه بفرمایید.
تهران  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  کنکور  در   ۱۳۳۸ سال 
شرکت کردم و قبول شدم. هنوز خاطره اولین روز شروع و 
شرکت در کالس های دانشکده در جلوی چشم و در ذهنم 
جریان دارد. در اولین روزها برای ما که از دبیرستان به دانشگاه 
راه یافته بودیم، همه چیز جالب بود و تازگی داشت. دیگر از 
زنگ مدرسه و صف بستن در حیاط برای رفتن به کالس ها، 
حاضرغایب کردن های سر کالس و خطاب هایی مانند »بچه ها، 
ساکت!«، »بچه ها، آرام!«، »بچه ها، گوش کنید!« و... خبری و 

نشانی نبود. اولین بار بود کالس درسی با گنجایش بیش از 
۳۰۰ دانشجو، آن  هم به صورت مختلط، را به چشم می دیدیم. 
دیگر کسی اجبار نداشت در ردیف و صندلی مشخصی بنشیند 
و هر کس در انتخاب جا برای نشستن آزاد بود. ساختار کالس 
که به آن »آمفی تئاتر« می گفتند طوری بود که دانشجویان به 
استاد اشراف داشتند. شاید این ساختار نشان از اهمیتی بود که 
مسووالن، یعنی استادان دانشگاه، برای کسانی که آمده بودند 
تا با کسب علم و دانش، فرداهای بهتری بسازند قایل بودند.

هنوز سخنان اولین استاد در اولین روز آغاز دروس دانشکده 
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در گوش من طنین انداز است که چنین آغاز شده بود: »خانم ها! 
آقایان!« شنیدن این کلمات برای همه کسانی که در آن مکان 
حاضر بودند خیلی جالب و تکان دهنده بود، چون نشان می داد 
که از نظر سخنران، مخاطبینش دیگر »بچه ها« نیستند. به همین 
جهت با شنیدن آن کلمات بسیاری از حاضران کالس دست 
و پای خود را جمع کردند و قیافه و ژست خانم یا آقا بودن 
به خود گرفتند و با اشتیاق خاص و سکوتی کم نظیر به سخنان 
استاد گوش فرادادند که ادامه داد: »ورود شما را به دانشگاه و 
حضور شما را در سر کالس درس دانشکده پزشکی تبریک 
می گویم. امروز من به جای درس دادن می خواهم اندکی با شما 
خانم ها و آقایان پیرامون محیطی که در آن برای تحصیل علم 
قدم گذاشته اید، صحبت کنم و تفاوت این محیط و مکان را با 
محیطی که پیش  از این در آن به تحصیل مشغول بودید، یعنی 
دبیرستان، بگویم.« و بعد با لبخند و چهره ای شاد گفت: »تفاوت 
تفاوت  این  تا آسمان است! هنگامی که شما متوجه  از زمین 
شدید، آن وقت خیلی از مسایل برای شما حل خواهد شد و 
بسیاری از مشکالت ما هم حل خواهد شد. بد نیست بدانید 
که یکی از معانی لغت دانشکده که در زبان فرانسه و به لسان 
فرنگی که به آن فاکولته )Faculte( می گویند، این لغت در 
فرهنگ فرنگی یعنی اختیاری، انتخابی و از روی میل. آن هایی 
هم که این لغت را برای دانشکده انتخاب کردند، همین طوری 
آن ها  نکردند.  انتخاب  مقصود  و  هدف  بدون  و  سرسری  و 
به تجربه دریافته بودند که دانشکده با دبیرستان از هر لحاظ با 

هم فرق دارد و کسی که در کالس های درس دانشکده حاضر 
می شود، با اختیار و انتخاب و میل در طلب کسب علم است. 
زیرا در فاکولته یعنی دانشکده، دانشجو احساس نمی کند که 
کالس  در  حضور  یا  خواندن  درس  به  وادار  به اجبار  را  او 
درس کرده اند، بلکه محیط دانشکده یا فاکولته طوری است 
که دانشجو با میل و عالقه و اختیار به فراگرفتن دانش مشغول 
می شود. به همین جهت از همین امروز شما مشاهده خواهید 
کرد که کسی از بابت حضور شما در کالس درس حاضر و 
غایب نخواهد کرد و اصوالً روش کار و سیر آموزش در اینجا 
طوری است که شما به زودی متوجه خواهید شد که همین به 
کار نگرفتن رویه اجبار از بابت حضور در کالس درس، سبب 
حضور از روی میل و اشتیاق شما در سر کالس های درس 
خواهد شد. یقین دارم حتی در ساعاتی که در کالس درس 
حضور ندارید، در حال تحقیق و جستجوی دانش و یادگیری 
بیشتر به صورت مطالعه یا مراجعه به کتاب و کتابخانه هستید.
درستی بیانات استاد در طول سال های تحصیل در دانشکده 
به همه ما ثابت شد و دیدیم که دانشکده )فاکولته( واقعًا همان 
جایی است که دانشجو با میل و اختیار در کالس های درس 
و کنفرانس ها حاضر می شود و ساعاتی هم که در کالس های 
درس حضور ندارد یا در حال مطالعه و تحقیق است یا در 

حال مراجعه به کتاب و کتابخانه...
 اوضاع سیاسی و اجتماعی در سال های ورود به دانشکده 

چگونه بود؟
سال تحصیلی ۱۳۳۹ در دانشگاه سال سرنوشت سازی بود. 
این که  با اعالم  جان اف. کندی در آمریکا روی کار آمده و 
دیگر از دولت های دیکتاتوری حمایت نخواهد کرد و دنباله رو 
سیاست انگلستان در خاورمیانه نخواهد بود، به دولت ایران 
اندیشه های  برای  را  سیاسی  فضای  که  بود  آورده  فشار  هم 
مختلف آزاد بگذارد. در چنین شرایطی جبهه ملی ایران شروع 
به فعالیت کرد که بازوی قوی آن دانشجویان دانشگاه تهران 
بودند. پس از هفت سال که از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ می گذشت، 
برای اولین بار جبهه ملی توانست به همت دانشجویان دانشگاه 
مراسم شانزدهم آذر ۱۳۳۹ را با شکوه فراوان و تعطیلی تمام 

کالس های دانشکده های مختلف دانشگاه تهران برگزار کند.
در  تهران  قهرمان  دانشجویان  بار  اولین  برای  روز  آن  در 
تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  شهدای  از  تن  سه  بزرگداشت 
)بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی( در آذر ۳۲، با تعطیل کردن 
همه کالس ها و جمع شدن جلوی دانشکده فنی و اعالم سه 
دقیقه سکوت از سوی دانشجویی به نام پروانه اسکندری و 
سپس راهپیمایی در خیابان های دانشگاه و جمع  شدن در مقابل 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران و قرائت اعالمیه جبهه ملی از 
سوی دانشجویی به نام جمال اسکویی، با نظم و ترتیب دانشگاه 
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را ترک کردند. این از جمله خاطرات فراموش نشدنی سال های 
دانشجویی است. البته تعطیلی کالس های دانشگاه در آن روز 
به دنبال الاقل دو ماه فعالیت دانشجویان در این زمینه بود. خوب 
به خاطر می آورم که ساعت ۷ صبح همان روز با دوست نازنینم 
زنده یاد حسن ضیاء ظریفی در چهارراه حسن آباد قرار گذاشته 
بودم به اتفاق هم به دانشگاه تهران برویم. وقتی مراسم باعظمت 

آن روز به پایان رسید، از شادی در پوست نمی گنجیدیم.
در مبارزات دانشجویی شما هم دستگیر یا زندانی شدید؟
مبارزات ما دانشجویان در همان سال در جریان انتخابات 
امامی  شریف  نخست وزیری  زمان  و  ملی  شورای  مجلس 
شدت گرفت و در دی ماه منجر به دستگیری و زندانی  شدن 
تعدادی از دانشجویان فعال از جمله این جانب شد که مدتی 
در زندان قزل قلعه دربند بودم. هنوز ساعات اول ورود من به 
بند زندان قزل قلعه و حبس در سلول نگذشته بود که ناگهان 
به  تمام چراغ های زندان خاموش شد و خواه ناخواه نگرانی 
من رو کرد که نکند از این تاریکی استفاده کنند و به ضرب 
و شتم ما بپردازند. اما در میان این نگرانی و دلهره ناگهان از 
»بچه ها! من  طنین انداز شد:  در سلول صدایی چنین  سوراخ 
داریوش فروهر هستم و به شما خبر می دهم که الهیار صالح 
از کاشان برای مجلس شورای ملی انتخاب شدند.« این خبر 
در آن شرایط واقعًا برای ما امیدوارکننده و شادی بخش بود. 

پس از دو ماه بدون هیچ محاکمه ای از زندان آزاد شدم و سه 
روز بعد از آزادی شاهد ماجرای آتش زدن ماشین دکتر اقبال 
بودم که با جواد مسعودی به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

تهران آمده بود که داستان آن مفصل است.
و  می شد  فراگیرتر  و  بیشتر  روز  هر  دانشجویان  مبارزات 
در این جریانات دوستان فراوانی پیدا کردم که بعد از انقالب 
بهمن ۵۷ به وزارت و سمت های حساس رسیدند از جمله 
ابوالحسن  دکتر  صباغیان،  هاشم  مهندس  سامی،  کاظم  دکتر 
بعد  رییس  اولین  ملکی،  محمد  دکتر  همین طور  و  بنی صدر 
از انقالب دانشگاه تهران که با هم در قزل قلعه در یک سلول 
زندانی بودیم. از دیگر کسانی که با هم در زندان قزل قلعه بودیم 
دکتر بهروز برومند بود که جوک جالبی برای من ساخته بود 
که حتی وقتی اعضای سطح باالی جبهه ملی مرا می دیدند به 
شوخی آن را خاطرنشان می کردند. پس از آزادی از زندان، طی 
مراسمی یک جلد کتاب »زندگانی من« اثر نهرو و تقدیرنامه ای 

به من داده شد. 
هجوم  به دنبال   ۴۰ سال  بهمن  اول  روز  در  هم  بعد  سال 
در  ماه  چند  باز  که  شدم  دستگیر  شاهنشاهی  گارد  سربازان 
زندان قزل قلعه بودم و پس از آزادی یک لوح تقدیر از دکتر 

الهیار صالح دریافت کردم.
ماجرای زندان سال 40 چه بود؟

قبل از آن باید مقدمه ای از مبارزات در سال ۴۰ را بگویم که 
از اردیبهشت دکتر علی امینی نخست وزیر بود. امینی با وزیر 
کشاورزی جنجالی اش، حسن ارسنجانی، هیاهوی اصالحات 
ارضی را به راه انداخته و همزمان مجلس بیستم را منحل کرده 
و یکه تاز معرکه سیاست ایران شده بود. در این زمان بود که 
شعار جبهه ملی که از زبان ما دانشجویان در فضای دانشگاه و 
روی پرده های نصب شده در خیابان های دانشگاه طنین انداز شد: 
»اصالحات ارضی بلی، دیکتاتوری شاه نه!« که یک روز اوباش 
طرفدار حکومت به دانشگاه حمله کردند و با پاره  کردن آن 
پرده ها و ضرب  و شتم دانشجویان، وفاداری خود را به دولت 
و شاه نشان دادند. آن روز و آن ساعت من در کالس درس 
تئوری فارماکولوژی دکتر گیتی، استاد برجسته فارماکولوژی 
دانشگاه تهران، حضور داشتم و خود را از مهلکه نجات دادم. 

تا رسیدیم به ۱۶ آذر! 
در آن سال امکان برگزاری مراسمی چون سال گذشته وجود 
نداشت و از طرفی شاخه دانشجویی جبهه ملی و دیگر هواداران 
جنبش دانشجویی نمی خواستند این روز به فراموشی سپرده 
شود. به همین جهت از سوی جبهه ملی برنامه ریزی شد که روز 
۱۶ آذر هر دانشجویی، در هر جایی که حضور دارد، درست 
در ساعت ۱۰ صبح به یاد و احترام دانشجویان شهید ۱۶ آذر 
۳۲ یک دقیقه سکوت کند. من در آن روز کالس آزمایشگاه 

تقدیرنامه از کمیته مرکزی حزب ایران، سال ۳۹
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)درس عملی( شیمی داشتم. در نتیجه به من این ماموریت 
داده شد که ساعت ۱۰ صبح دستور صادره را اجرا کنم. معموالً 
در کالس آزمایش شیمی عملی ابتدا استاد دکتر روشن می آمد 
خواسته  دانشجویان  از  بعد  و  می گفت  را  درس  موضوع  و 
می شد که آزمایش های گفته شده را خود انجام دهند و استاد 
به اتاق خودش می رفت. یک دقیقه به ساعت ۱۰ مانده من 
پشت تریبون کالس آزمایشگاه شیمی قرار گرفتم و خطاب 
به دانشجویان گفتم: »دوستان عزیز! هرچند شایسته انسان های 
بزرگواری چون شریعت رضوی، بزرگ نیا، قندچی این نیست 
که سالگرد شهادت شان با یک دقیقه سکوت برگزار شود ولی 
دکتر  لحظه  این  در  امینی...«  آزادی کِش  دولِت  که  آن جا  از 
»بیا  روشن وارد کالس شد و مرتبًا خطاب به من می گفت: 
پایین! بیا پایین!« ولی من ادامه دادم: »... با تمام قوا به جنگ 
آزادی و آزادی خواهان آمده است به یک دقیقه سکوت اکتفا 
می کنیم!« جالب این که استاد هم در این سکوت همراهی کرد! 
وقتی سکوت به پایان رسید از همه تشکر کردم و در حالی  که 
روپوش سفید خود را درمی آوردم، به طرف استاد دکتر روشن 

رفتم و گفتم استاد، در اختیار شما هستم!
او مرا به اتاق رییس آزمایشگاه، دکتر رضا قلی زاده، برد و 
ماجرا را تعریف کرد. ایشان گفت: »چرا بی اجازه این کار را 
»استاد، چون می خواستم همه مسوولیت  کردی؟« من گفتم: 
متوجه من باشد، نه شما! چون اگر از شما اجازه می گرفتم، آن 
 وقت مسوولیت متوجه شما هم می شد!« آن استادان شریف 
با خوش رویی حرف مرا گوش دادند و گفتند: »برو کالس و 
آزمایش هایت را انجام بده!« و به هیچ جا و هیچ کس گزارشی از 
کار من ندادند و هیچ مشکلی برای من پیش نیاوردند! یادشان 

همیشه گرامی است.
ولی روز اول بهمن همان سال دوباره دستگیر شدید!

پرده های  تهران  دانشگاه  دانشجویان  باز  روز  آن  در 
»اصالحات ارضی بلی، دیکتاتوری شاه نه!« را در دانشگاه باال 
بردند که سرانجام منجر به حمله سربازان گارد شاهنشاهی در 
ساعت ۱۱ صبح شد؛ حمله ای که به هیچ چیز رحم نکردند؛ از 
دانشجویان تا ساختمان کالس ها و آزمایشگاه و کتابخانه ها. 
به طوری  که شادروان دکتر احمد فرهاد معتمد، رییس وقت 
دانشگاه که حکم ریاستش را برحسب معمول از دست شاه 
به  نظامی  قوای  تجاوز  به  اعتراض  در  بالفاصله  بود،  گرفته 
دانشگاه استعفا داد. در این جریان من با گروهی از دانشجویان 
به نزدیک ترین و آشناترین محل یعنی یکی از اتاق های طبقه 
سوم دانشکده حقوق پناه بردیم ولی در اثر بی سیاستی یکی از 
دانشجویان، سربازان به محل اختفای ما پی بردند و با شکستن 
در اتاق و کوبیدن با باتوم و ته تفنگ شان به ما و ادامه ضرب 
و شتم تا پایین آمدن از سه  طبقه و محوطه ورودی دانشکده 

حقوق، ما را به زمین فوتبال دانشگاه هدایت کردند که تا آن جا 
خیلی فاصله داشت و در اثر هل دادن سربازان، مچ پای راستم 
آسیب دید. از آن جا ما را سوار کامیون های ریو ارتشی کردند 
و ابتدا به باغ شاه بردند و تا ساعت ۶ عصر تشنه و گرسنه 
از ما بازجویی کردند و سپس به پادگان عباس آباد فرستادند. 
سرهنگ  یک  شب   ۱۲ ساعت  در  بود.  نفر   ۱۲۰ تعدادمان 
ارتشی آمد و خطاب به دانشجویان گفت: »دانشجویان عزیز! 
شما گول عده ای از نوکران و عوامل خارجی را که در میان 
شما بودند، خوردید و خوشبختانه ما آن ها را شناسایی کردیم 
و اسامی آن ها را برای شما می خوانم که ۱۲ نفر هستند! بقیه 

شما آزاد هستید.«
من جزو ۱۲ نفر بودم و دردی که از شنیدن عنوان »نوکر 
بود.  آزارنده تر  پایم  آسیب  درد  از  کرد  روی  من  به  بیگانه« 
و  کف  زدن ها  جالب  و  نبود  دو  هر  تحمل  جز  چاره ای 
خوشحالی کردن بقیه دانشجویان بود که صبح آن روز با ما 
در تظاهرات شرکت داشتند! جا داشت آن ها سکوت می کردند 
و نارضایتی شان را از وصله ای که به دوستان شان بسته بودند 
نشان می دادند. لحظه ای بعد ما خائنین به وطن را با یک ماشین 
ریو به همراه ۱۲ سرباز مسلح به طرف زندان قزل قلعه بردند و 
تحویل زندانبان استوار ساقی دادند. این بار سه ماه بدون هیچ 
با عنوان  بازداشت بودم و در این مدت فقط  محاکمه ای در 

تقدیرنامه از کمیته مرکزی حزب ایران، سال ۴۱
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آشنای »بیم تبانی« بازجویی می شدیم. در آن زمان هنوز بیژن 
جزنی و حسن ضیاءظریفی و عزیز سرمدی به مشی مبارزه 
مسلحانه توجه نداشتند. از میان این ها تنها حسن را در آن زمان 

به زندان شهربانی بردند و بقیه در قزل قلعه بودند.
جناب دکتر، نقش جبهه ملی پس از سال های 41 چگونه 

بود؟
در  ملی  جبهه  دانشجویی  شاخه  دیگر   ۴۱ سال  اواخر  از 
دانشگاه فعالیت چشمگیری نداشت و هرازگاهی دانشجویان 
در  می شدند.  جمع  هم  دور  یکدیگر  احوال  از  اطالع  برای 
خود رهبری جبهه ملی هم اختالفات بروز کرده بود، به ویژه 
از قرار، درخواست خلیل ملکی که مدتی بود تقاضای پیوستن 
به جبهه ملی و عضویت در شورا را کرده بود، پشت گوش 
انداخته بودند. دکتر مصدق از احمدآباد نامه ای به سران جبهه 
ملی نوشته و از این که خلیل ملکی را به خود راه نداده بودند، 
شدیداً گله و نارضایتی خود را ابراز کرده بود. الهیار صالح از 
این نامه دکتر مصدق خوشش نیامد و آرام از مسوولیت کناره 
گرفت. جبهه ملی وضع نابه سامان و اسفباری گرفت و دستگاه 
ملکی  برای خلیل  بود. من همیشه  این شکاف خوشحال  از 
ارزش خاصی قایل بودم و حرف هایش را منطقی می دانستم. 
او فکر بازی داشت و مارکسیسم را خوب درک کرده بود و 
در ایران اولین کسی بود که شعار »کمونیسم منهای مسکو« را 

بر زبان آورد و تبلیغ می کرد. حزب توده و رادیو مسکو به او 
لقب »نوکر امپریالیسم« داده و تهمتی نبود که به او نزده باشند.

از سال 42 به بعد چطور؟
از آن زمان کم کم فضا برای گروه هایی که اعتقاد به مبارزه 
چه  و  مذهبی  چه  داشتند،  شاه  رژیم  با  مسلحانه  و  مخفی 
از  بسیاری  استقبال  مورد  گروه ها  این  و  باز شد  غیرمذهبی، 
دانشجویان قرار گرفتند. از جمله گروهای چپ طرفدار سازمان 
سازمان  مذهبی،  راست  گروه های  خلق،  فدایی  چریک های 

مجاهدین خلق و...
 در چه سالی تحصیالت پزشکی شما به اتمام رسید؟

 روز ۳۱ خردادماه سال ۱۳۴۶ با پوشیدن لباس فارغ التحصیلی 
سال  آن  فارغ التحصیلی  جشن  باشکوه  مراسم  در  شرکت  و 
دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، در محوطه چمن 
برگزار  نماز جمعه  مراسم  اکنون  که  جایی  درست  دانشگاه، 

می شود.

بخش اول این گفت وگو متاسفانه دو خطای تایپی داشت: اسم 
مهندس کاظم حسیبی به اشتباه حسینی، و تپه های اوین به اشتباه 
اولین چاپ شده بود که از دقت و لطف آقای نورالدین هاشمی 

تکلیمی، بابت یادآوری این دو خطا متشکریم.
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نوبل پزشکی یا فیزیولوژی 2019

چگونه سلول ها میزان اکسیژن
در دسترس را احساس و خود را

با آن سازگار می کنند؟
ترجمه: دکتر هدیه حج فروش

جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی ۲۰۱۹ به طور مشترک 
به ویلیام جی. کالین جونیور، سر  پیتر جی.  راتکلیف و 
گرگ سمنزا اهدا شد به دلیل کشف شان در مورد این که 
چگونه سلول ها میزان اکسیژن در دسترس را احساس و 

خود را با آن سازگار می کنند.
ویلیام جی کالین جونیور در سال ۱۹۵۷ در نیویورک 
به دنیا آمد. وی مدرک دکترای خود را از دانشگاه دوک در 
شهر دورم و تخصص در رشته داخلی و انکولوژی را از 
دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور و موسسه سرطان دانا 
فاربر در بوستون دریافت کرد. سپس آزمایشگاه تحقیقاتی 
خود را در همین موسسه تاسیس کرد و در سال ۲۰۰۲ 
استاد تمام دانشکده پزشکی هاروارد شد. دکتر کالین از 
سال ۱۹۹۸ پژوهشگر موسسه پزشکی هوارد هیوز است.
لنکشایر  در   ۱۹۵۴ سال  در  جی.  راتکلیف  پیتر  سر 
انگلستان متولد شد. وی در کالج گنویل و کایوس در 
دانشگاه پزشکی کمبریج تحصیل کرد و تخصص خود را 
در نفرولوژی از آکسفورد گرفت. سپس یک گروه پژوهشی 
مستقل در دانشگاه آکسفورد ایجاد کرد و در سال ۱۹۹۶ 
استاد تمام شد. دکتر راتکلیف مدیر پژوهش های بالینی 
 Target در موسسه فرانسیس کریک لندن، مدیر موسسه
Discovery در آکسفورد و عضو انستیتوی لودویگ برای 

تحقیقات سرطان است.
گرگ  ال. سمنزا در سال ۱۹۵۶ در نیویورک به دنیا آمد. 

وی از دانشگاه هاروارد در بوستون لیسانس زیست شناسی 
و در سال ۱۹۸۴ از دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا 
در فیالدلفیا PhD گرفت و به عنوان متخصص اطفال در 
دانشگاه دوک شهر دورم آموزش دید. سپس آموزش های 
پس از دکترا را در دانشگاه جانز هاپکینز بالتیمور گذراند 
و همان جا یک گروه پژوهشی مستقل ایجاد کرد. سمنزا 
در سال ۱۹۹۹ استاد تمام دانشگاه جانز هاپکینز شد و از 
سال ۲۰۰۳ مدیر یک پژوهش عروقی در زمینه مهندسی 

سلولی در این دانشگاه است.
این سه دانشمند مکانیسم های ژنتیکی را کشف کردند که 
به سلول ها اجازه می دهد تا به میزان های مختلف اکسیژن 

پاسخ دهند، اما چرا این کشف مهم است؟
همه سلول ها برای تبدیل مواد غذایی به انرژی مفید، 
به اکسیژن نیاز دارند. با این که اکسیژن برای بقای سلول ها 
ضروری است، میزان بیش از حد یا خیلی کم آن می تواند 
عواقبی برای سالمتی داشته باشد. میزان اکسیژن به طور 
موقت در هنگام ورزش شدید در عضالت کاهش می یابد 
و در چنین شرایطی سلول ها متابولیسم خود را با سطح 
کم اکسیژن تطبیق می دهند. رشد مناسب جنین و جفت 

نیز به توانایی سلول ها در احساس اکسیژن بستگی دارد.
داروهایی برای درمان کم خونی تولید شده که باعث 
افزایش تعداد گلبول های قرمز خون می شود. به طور مشابه، 
داروهای افزاینده میزان اکسیژن موجود بافتی نیز در مبتالیان 
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به بیماری های قلبی و سرطان ریه در حال آزمایش است. 
سامانه  مسیر  عملکرد  افزایش  با  بیماری ها  از  بسیاری 
در عین حال،  درمان هستند.  قابل  اکسیژن  به  حساسیت 
مهار یا مسدود کردن این مسیر، اثراتی در درمان سرطان، 
خواهد  ریوی  خون  فشار  و  مغزی  سکته  قلبی،  سکته 
داشت. مشخص شده که سرطان ها سامانه تنظیم اکسیژن 
را برای تحریک تشکیل رگ های خونی به کار می گیرند و 
همچنین برای سازگاری با اکسیژن کم، متابولیسم را دوباره 
برنامه ریزی می کنند تا سلول های سرطانی دارای پتانسیل 
در  تالش هایی  شوند.  طوالنی مدت  رشد  برای  بیشتری 
حال انجام است برای تولید داروهایی که بتوانند با مسدود 
کردن سامانه حساس به اکسیژن در سلول های سرطانی، 

این سلول ها را از بین ببرند.

در حال حاضر چه می دانیم؟
میزان تنفس ما به مقدار اکسیژن موجود در خون بستگی 
دارد. سلول های تخصصی مجاور رگ های خونی بزرگ 
در گردن، میزان اکسیژن خون را حس می کنند و به مغز 
هشدار می دهند که در صورت کاهش سطح اکسیژن خون، 
میزان تنفس را افزایش دهد. این کشف در سال ۱۹۳۸ 

برنده جایزه نوبل شد.
در آغاز قرن گذشته دانشمندان می دانستند سلول های 
تخصصی کلیه ها هورمونی به  نام اریتروپویتین می سازند 
که اگر در شرایطی )مثل زندگی در ارتفاع زیاد( سطح 
اکسیژن پایین باشد، با افزایش تولید این هورمون، تولید 
گلبول های قرمز در مغز استخوان افزایش یابد و به بدن 
کمک کند تا با ارتفاعات سازگار شود. عالوه بر افزایش 

گلبول های قرمز، بدن با افزایش رگ های خونی جدید 
نیز خون رسانی را افزایش می دهد.

اما سهم اصلی برندگان سال 2019 
چیست؟

 پروفسور سمنزا و سر راتکلیف 

به طور مستقل چگونگی تنظیم ژن اریتروپویتین در پاسخ 
به تغییر سطح اکسیژن را بررسی کردند. هر دو پژوهشگر 
دریافتند که مکانیسم حساسیت به اکسیژن به کلیه ها که 
به  بلکه  نمی شود  محدود  می کنند  تولید  اریتروپویتین 
سلول های متنوعی در بافت هایی غیر از کلیه مرتبط است. 
پروفسور سمنزا یک جفت ژن را شناسایی کرد که به دو 
پروتئین مرتبط است؛ هنگامی که سطح اکسیژن کم باشد، 
افزایش تولید  از پروتئین ها )1alpha-HIF( برای  یکی 
اریتروپویتین، ژن های خاصی از جمله ژن اریتروپویتین 
را فعال می کند. این هورمون به نوبه خود با افزایش تولید 

گلبول های قرمز، میزان اکسیژن را افزایش می دهد.
پروفسور کالین جونیور که در حال مطالعه بر سندرم 
ارثی فون هیپل-لیندو یا بیماری VHL بود، دریافت که 
جهش در ژن VHL خطر ابتال به سرطان را باال می برد. 
وی دریافت که ژن VHL در پاسخ سلول ها به اکسیژن 

نقش دارد. 
پروتئین  عملکرد  باشد،  طبیعی  اکسیژن  سطح  وقتی 
اریتروپویتین  تولید  برای  را  ژن ها  که   1alpha-HIF
سطح  وقتی  اما  می شود؛  مسدود  می  کند،  فعال  بیشتر 
اکسیژن کم است، عملکرد ژن دست نخورده می ماند. سر 
 1alpha-HIF با پروتئین   VHL راتکلیف دریافت که 
تداخل دارد و وقتی سطح اکسیژن طبیعی است، آن را 
تخریب می کند و سبب می شود با سطح طبیعی اکسیژن، 
هیچ گلبول قرمز اضافی تولید  نشود. در سال ۲۰۰۱ ، 
پروفسور کالین جونیور و سر راتکلیف هر دو جزییات 
 1alpha-HIF بیشتری در مورد مکانیسم تخریب پروتئین

توسط VHL را توضیح دادند.
ما  نوبل،  جایزه  برندگان  پیشگامانه  کار  با 
سطح  تغییر  چگونه  این که  درباره  اکنون 
فیزیولوژیک  بنیادی  فرآیندهای  اکسیژن  
را تنظیم می کند، بیشتر می دانیم. سامانه 
سلول ها  به  اکسیژن  به  حساسیت 
با  را  متابولیسم خود  می دهد  اجازه 
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ویلیام کالین 
William G. Kaelin Jr
متولد ۱۹۵۷، شهر نیویورک، ایالت 

نیویورک، آمریکا
شهر  هاروارد،  پزشکی  دانشگاه 
بوستون، ایالت ماساچوست، آمریکا؛ 
و موسسه پزشکی هوارد هیوز، شهر 

Chevy Chase، ایالت مریلند، آمریکا

گرگ سمنزا
Gregg L. Semenza
ایالت  نیویورک،  متولد ۱۹۵۶، 

نیویورک، آمریکا
دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز، شهر 

بالتیمور، ایالت مریلند، آمریکا

سر پیتر راتکلیف
Sir Peter J. Ratcliffe
النکشایر،  شهر   ،۱۹۵۴ متولد 

انگلستان 
دانشگاه آکسفورد، شهر آکسفورد، 
انگلستان؛ و موسسه فرانسیس کریک، 

شهر لندن، انگلستان

برای کشف این که چگونه سلول ها میزان اکسیژن در دسترس را 
احساس و خود را با آن سازگار می کنند

سطوح کمتر اکسیژن تطبیق دهند. عالوه بر این، تنظیم 
اکسیژن نقش مهمی در سرطان دارد. تالش های مداوم 
در آزمایشگاه های دانشگاهی و شرکت های داروسازی 
که  است  شده  متمرکز  داروهایی  تولید  بر  هم اکنون 
یا مسدود کردن سامانه حساسیت به  با فعال  می توانند 

اکسیژن، بیماری های مختلف را هدف بگیرند.

Ref: 
1. bit.ly/2PEdP8M
2. bit.ly/2N7bUbg

----------------------
دکتر هدیه حج فروش

پزشک عمومی
Email: dr.hajf@gmail.com
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نوبل شیمی 2019

جهانی قابل شارژ...
ترجمه: مژگان بّینی باغی

جایزه نوبل شیمی امسال به ابداع باتری لیتیوم-یون 
اختصاص یافت.

است،  قدرتمند  و  شارژ  قابل  سبک،  که  باتری  این 
امروزه در همه چیز از جمله تلفن های همراه، لپ تاپ و 
وسایل نقلیه برقی استفاده می شود. این باتری همچنین 
می تواند مقدار قابل توجهی انرژی خورشیدی و بادی را 
در خود ذخیره کند که در نتیجه امکان داشتن جامعه ای 

عاری از سوخت فسیلی را فراهم می سازد.
به منظور  دنیا  همه جای  در  لیتیوم-یون  باتری های 
استفاده می شود که  قابل حملی  الکترونیکی  لوازم  شارژ 

برای برقراری ارتباط، کار، مطالعه، موسیقی و جستجوی 
امکان  همچنین  باتری ها  این  می روند.  به کار  اطالعات 
با برد باال و ذخیره انرژی های  بهبود خودروهای برقی 
فراهم  را  بادی  و  خورشیدی  انرژی  مانند  تجدیدپذیر 

ساخته است.
سنگ بنای باتری لیتیوم-یون در دهه ۱۹۷۰ طی بحران 
نفت نهاده شد. استنلی ویتینگهام روی روش هایی کار کرد 
انرژی بدون سوخت فسیلی  که می توانست به فناوری 
منتهی شود. او شروع به جستجو درباره ابررساناها کرد 
و سرانجام به ماده ای بسیار پرانرژی دست  یافت که منجر 
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به خلق یک کاتد جدید در باتری لیتیوم شد. ماده ای که 
که  داشت  نام  دی سولفید  تیتانیوم  بود،  کرده  او کشف 
می تواند  که  است  فضاهایی  دارای  مولکولی  سطح  در 
را در  لیتیوم  یون های  به صورت درونی و درهم آمیخته 

خود حفظ کند.
بخشی از آند باتری از لیتیوم فلزی ساخته شده بود 
که شتاب بسیار باالیی برای رهاسازی الکترون ها دارد 
و در نتیجه بیش از ۲ ولت قدرت داشت. با این حال، 
از آن جایی که لیتیوم فلزی بسیار واکنشی است، انفجار 

باتری سبب کاهش عمر آن می شد.
جان گودایناف پیش بینی کرده بود که اگر به جای متال 
سولفید از متال اکسید استفاده شود، کاتد قدرت بیشتری 
خواهد داشت. او پس از یک پژوهش نظام مند در سال 
۱۹۸۰ نشان داد که اکسید کبالت  در ترکیب با یون های 
لیتیوم می تواند به اندازه ۴ ولت انرژی تولید کند. این 

نتیجه، دستاورد بزرگی بود که می توانست به 
تولید باتری های قوی تری منجر شود.

آکیرا  گودایناف،  کاتد  مبنای  بر 
دوام  با  باتری  اولین  رسمًا  یوشینو 
لیتیوم-یون را در سال ۱۹۸۵ تولید 

از  او  آند،  در  واکنشی  لیتیوم  از  استفاده  به جای  کرد. 
پترولیوم کوک استفاده کرد که یک ماده کربنی همانند 
لیتیوم  کبالت است که در آن می تواند یون های  اکسید 

جاگذاری شود.
در نتیجه باتری ای سبک و در عین حال محکم تولید 
شارژ  بار  صدها  شدن،  تمام  از  پیش  می تواند  که  شد 
که  است  این  در  لیتیوم-یون  باتری های  مزیت  شود. 
عملکردشان بر اساس واکنش های شیمیایی ای نیست که 
باعث شکست الکترون ها می شوند، بلکه براثر جریان های 

رفت و برگشتی یون های لیتیوم بین آند و کاتد است.
باتری های لیتیوم-یون از سال ۱۹۹۱ که برای اولین 
بار وارد بازار شدند، زندگی ما را متحول کرده اند. این 
نوع باتری ها اساس جامعه ای عاری از سوخت فسیلی 
برای  را  منافع  بیشترین  و  نهادند  بنا  را  سیم  بدون  و 

بشریت داشته اند.
From: nobelprize.org

----------------------
مژگان بیّنی باغی

کار شناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
Email: M.baaghy@gmail.com

برای ابداع باتری های لیتیوم-یون

جان بی. گودایناف
John B. Goodenough

متولد ۱۹۲۲، جنا، آلمان
دانشگاه تگزاس، شهر آستین ایالت 

تگزاس، آمریکا

ام. استنلی ویتینگهام 
M. Stanley Whittingham

متولد ۱۹۴۱، انگلستان
دانشگاه بینگهمتون، دانشگاه ایالتی 

نیویورک، آمریکا

آکیرا یوشینو
Akira Yoshino

متولد ۱۹۴۸، شهر سویتا، ژاپن
شرکت آساهی کاسئی، توکیو؛ 

دانشگاه میجو، ناگویا، ژاپن
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نوبل فيزيك 2019

کمک به درک جهان
و جایگاه ما در کیهان

ترجمه: مژگان بّینی باغی

جایزه نوبل فیزیک امسال به درک جدیدی از قدمت و 
ساختار کیهان و کشف اولین سیاره ای که خارج از منظومه 
می چرخد،  خورشید  شبیه  ستاره ای  دور  به  ما  شمسی 

اختصاص یافته است.
بینش جیمز پیبلز در کیهان شناسی فیزیکی زمینه های 
اساس  اخیر  سال   ۵۰ طی  و  رسانده  اغنا  به  را  تحقیق 
به سمت علم سوق  از حدس و گمان  را  کیهان شناسی 
داده است. چهارچوب نظری او که از اواسط دهه ۱۹۶۰ 
درباره  ما  معاصر  ایده های  بنای  است،  تکامل  حال  در 

کیهان است.
لحظات  اولین  از  را  کیهان  )مهبانگ(  بیگ بنگ  مدل 
انبوه و داغ  به شدت  پیش( که  میلیارد سال  )تقریبًا ۱۴ 
بود، توصیف می کند. از آن زمان به بعد کیهان در حال 
گسترش، بزرگ تر شدن و سردتر شدن است. تقریبًا ۴۰۰ 
هزار سال پس از بیگ بنگ کیهان روشن شد و اشعه های 
نور توانستند از فضا عبور کنند. حتی امروزه همین تابش 
باستانی دورتادور ما را فراگرفته و رازهای زیادی از کیهان 
از محاسبات  استفاده  با  پیبلز  نهفته است. جیمز  در آن 
و ابزارهای نظری اش، توانست اثرات جامانده از مرحله 

نوباوگی کیهان را تفسیر و پروسه های فیزیکی جدیدی 
را کشف کند.

 ۵ تنها  ما  که  بود  آن  از  حاکی  به دست آمده،  نتایج 
درصد کیهان را شناخته ایم که شامل ستارگان، سیاره ها، 
باقیمانده ماده تاریک  درختان و ما می شود. ۹۵ درصد 
 )Dark Matter( تاریک  انرژی  و   )Dark Matter(
ناشناخته است که به راز و چالشی برای فیزیک مدرن 

تبدیل شده است.
اعالم  کوئلوز  دیدیه  و  ما یور  میشل   ۱۹۹۵ اکتبر  در 
 -)exoplanet( کردند که برای اولین بار یک برون سیاره
کرده اند  کشف  را  شمسی-  منظومه  از  بیرون  سیاره ای 
که دور ستاره ای شبیه خورشید در کهکشان راه شیری 
می چرخد. آن ها  توانستند این سیاره را که »۵۱ پگاسی بی« 
نام  گرفت، با استفاده از ابزارهای سفارشی در رصدخانه 
Haute-Provence در جنوب فرانسه ببینند. این سیاره 
توپی گازی با بزرگ ترین سیاره گازی منظومه شمسی، 

یعنی مشتری، قابل مقایسه است.
این کشف آغاز انقالبی در ستاره شناسی شد که در پی 
آن بیش از ۴۰۰۰ برون سیاره در راه شیری پیدا شدند. 
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جیمز پیبلز 
James Peebles

متولد ۱۹۳۵، وینیپگ، کانادا
یالت  ا پرینستون،  نشگاه  دا

نیوجرسی، آمریکا

میشل مایور 
Michel Mayor
متولد ۱۹۴۲، لوزان، سوییس

دانشگاه ژنو، سوییس

دیدیه کوئلوز 
Didier Queloz

متولد ۱۹۶۶
دانشگاه ژنو، سوییس، دانشگاه 

کمبریج، انگلستان

نیمی از جایزه برای 
اکتشفات نظری در 
کیهان شناسی فیزیکی

نیمی از جایزه مشترکاً برای کشف برون سیاره ای 
که دور یک ستاره خورشیدمانند می چرخد

برای نقش شان در درک ما از شکل گیری جهان و جایگاه زمین در کیهان

جهان های عجیب و جدیدی در ابعاد، ساختار و مدارهایی 
باورنکردنی در حال کشف هستند که پیش فرض های ما 
را در مورد منظومه های سیاره ای به چالش می کشند و 
دانشمندان را مجبور می کنند در تئوری های خود درباره 
تجدیدنظر  سیارات  منشأ  با  مرتبط  فیزیکی  پروسه های 

کنند. با پروژه های بی شماری که برای شروع 
تحقیقات روی برون سیاره ها در نظر گرفته 

نهایت  در  است  ممکن  است،  شده 
پاسخی برای این پرسش ازلی مبنی 
بر این که آیا بیرون از این جا حیات 

دیگری وجود دارد یا خیر، بیابیم.
کیهان  به  نسبت  را  ما  دیدگاه  امسال  برندگان جایزه 
به  پیبلز  جیمز  کشفیات  درحالی که  کردند.  دگرگون 
درک ما از این که جهان پس از بیگ بنگ چگونه تطور 
یافت کمک کرد، میشل ما یور و دیدیه کوئلوز به کاوش 
حوالی کیهان برای شکار سیاره های ناشناخته 
پرداختند. کشفیات آن ها تصورات ما از 
جهان را برای همیشه تغییر داده است.

From: nobelprize.org
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نوبل ادبیات 2018-2019

پس از یک رسوایی
رها فتاحی

چرا دو نفر؟
پس از آن که سال پیش با کناره گیری شش تن از هجده عضو 
آکادمی سوئد در اعتراض به نحوه برخورد با اتهام سوء استفاده 
جنسی شوهر یکی از اعضا، این آکادمی تشخیص داد که از 
اعتبار الزم برای انتخاب برنده جایزه نوبل ادبیات برخوردار 
نیست، امسال آکادمی دو نفر را به عنوان برنده نوبل ادبیات در 

دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ معرفی کرد.
حاشیه های آن رسوایی حتی سبب شد رییس کمیته نوبل 
ادبیات در ویدیویی اعالم کند که وقت آن است که این آکادمی 
»چشم اندازی وسیع تر و فراخ تر« را ببیند و از »اروپامحور« و 
»مردمحور« بودن فاصله بگیرد. این ها همه مقدمه ای بود برای 
عبور از یک رسوایی؛ رسوایی ای که چیزی ورای سلیقه هیات 

انتخاب آکادمی سوئد بود.

پیتر هاندکه و اولگا توکارچوک
جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۹ به پیتر هاندکه، نویسنده و 
نمایشنامه نویس اتریشی، و جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۸، 
به اولگا توکارچوک، نویسنده، شاعر و سناریست لهستانی، 

تعلق گرفت.
پیتر هاندکه که در ششم دسامبر سال ۱۹۴۲ در اوج جنگ 
جهانی دوم در اتریش به دنیا آمد، از حدود ۳۰ سال پیش بیشتر 
در حومه پاریس زندگی می کند. آکادمی نوبل سوئد درباره 
علت اعطای جایزه به وی اعالم کرد: »پیتر هاندکه این جایزه 
را به خاطر کار موثری دریافت می کند که با زبانی خالق و 
احاطه ویژه بر پیرامون خود، تجارب انسانی را به حیطه آزمایش 
می کشاند. او نوشتن با نیروی ویرانگر شعر علیه جریان روز را 

مسوولیت خود می داند.«
اولگا توکارچوک، یکی از سرشناس ترین نویسندگان لهستان 

است. او در سال ۱۹۶۲ در لهستان به دنیا آمد و بعدها در ورشو 
روانشناسی خواند و به عنوان روانکاو مشغول به کار شد. اما از 
اواخر دهه ۹۰ میالدی ادبیات جای بزرگی در زندگی او پیدا 
کرد و در سال ۱۹۹۳ با انتشار رمان دو جلدی »سفر انسان 
کتابی« به شهرت رسید. قهرمانان این کتاب در قرن هفدهم 
میالدی در مرز فرانسه و اسپانیا به دنبال یک کتاب رمزآمیز 
می گردند. آکادمی نوبل در بیان دالیل اعطای جایزه نوبل سال 
۲۰۱۸ به خانم توکارچوک نوشت: »وی جایزه نوبل را به خاطر 
قدرت تخیل روایی خود در شکستن مرزها برای رسیدن به 

فرم تازه ای از زندگی دریافت می کند.«

پس از یک رسوایی
پس از آن که نوبل ادبیات تحت تاثیر حواشی سال گذشته، 
در داماِن رسوایی افتاده بود، امسال به نظر می رسید با انتخاب 
یک نویسنده زن و یک نویسنده بی حاشیه دیگر، این آکادمی 
الاقل برای مدتی خود را از سرخط رسانه های فرهنگی جهان 
دور کند و با آرامشی نسبی به فعالیت های خود برای انتخاب 

برنده سال ۲۰۲۰ بپردازد.
انتخاب توکارچوک انتخاب هوشمندانه ای بود؛ او که آثارش 
تابه حال به بیش از ۲۵ زبان ترجمه شده و عالوه بر جوایز 
متعدد، سال گذشته دو جایزه معتبر »کتاب مان« و »من بوکر« 
را دریافت کرده بی شک یکی از سرشناس ترین نویسندگان 
لهستانی در سطح جهان است؛ اما انتخاب هاندکه برای آکادمی 

دردسرهای جدیدی به بار آورد.
میلوسوویچ،  اسلوبودان  از  دفاع  در  هاندکه  مواضع 
دادگاه  سوی  از  که  صربستان  پیشین  رییس جمهوری 
بین المللی به کشتار خلق و جنایت علیه بشریت متهم شده، 
بارها جنجال آفرین شده بود و انجمن های معتبر ادبی جهان 
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اولگا توکارچوک 
Olga Tokarczuk

متولد ۲۹ ژانویه ۱۹۶۲، سولِخوف، لهستان
ساکن ورشو، لهستان

پیتر هاندکه
Peter Handke

متولد ۶ دسامبر ۱۹۴۲، گریفین، اتریش
ساکن شاویل، فرانسه

برای تخیلی روایی که با اشتیاقی 
پایان ناپذیر، عبور از مرزها را به عنوان 

شکلی از زندگی معرفی می کند

برای کار موثری که با زبانی خالق، 
پیرامون خود و ویژگی های تجارب 

انسانی را به حیطه آزمایش می کشاند 

بارها و بارها مواضع او و به خصوص سخنرانی اش در مراسم 
خاکسپاری میلوسوویچ را محکوم کرده بودند. 

هاندکه که در سال ۲۰۱۴ خواهان برچیده شدن نوبل ادبیات 
شده و گفته بود این جایزه برای برنده »قدیس سازی دروغین« 
به همراه »لحظه ای توجه و شش صفحه در روزنامه« به ارمغان 
می آورد، در گمانه زنی های پیش از اهدای جایزه امسال هیچ 

جایی نداشت. 
آکادمی نوبل که به تازگی خود را از رسوایی سال قبل رها 
کرده است، این بار نتوانسته با خودداری از موضع گیری نسبت 
به رفتارهای هاندکه خارج از حوزه ادبیات، خودش را از زیر 
سایه انتقادات بیرون بکشد. روزنامه ها و خبرگزاری ها به طور 
مدام درباره پشتیبانی هاندکه از صربستان و جنگ بالکان سخن 
می گویند، از زیر سوال رفتِن ذاِت ادبیات با اعتبار بخشیدن 

به نویسنده ای که در جهاِن واقع سمِت شر را گرفته است.
شاید واکنش انجمن جهانی قلم )پن( به تنهایی بتواند جو 

حاصل از اهدای این نوبل را نشان دهد: 
جایزه نوبل ادبیات نه تنها آثار و شایستگی ادبی نویسنده بلکه 
کل کارهای او از جمله مواضعش درباره اوضاع جاری جهان را 
در نظر می گیرد. ما اعضای انجمن قلم )پن( متعهد شده ایم به 
اصول منشور خود جامه عمل بپوشانیم. ما قلم به دست گرفته ایم 
تا »نفرت را از جهان بزداییم و از آرمانی دفاع کنیم که زندگی 

توام با صلح و برابری در جهانی واحد را به انسان ها نوید 
می دهد«. اقدام آکادمی نوبل در اعتبار بخشیدن به نویسنده ای که 
بارها در مشروعیت اسناد مربوط به جنایت های جنگ ]بالکان[ 
شک و تردید روا داشته بسی تاسف بار است، خاصه آن که این 
اقدام بی گمان داغ قربانیان این جنگ را تازه خواهد کرد. در 
روزگاری که رهبران و دولتمردان بذر نفاق و تعصب در میان 
مردم جهان می پراکنند و می کوشند با ابزار پوپولیسم آنان را 
به سوی خود بکشانند، ما باید آثار و صداهای نویسندگانی را 
گرامی بداریم که می کوشند در برابر این جریان قد علم کنند.
نکته اما این جاست که در تمام این حواشی، هیچ کس ارزش 
و اعتبار ادبی هاندکه را زیر سوال نمی برد. شاید اهدای این 
جایزه به هاندکه، بار دیگر بستری برای پرداختن به یک پرسش 
اساسی باشد که سالیان سال است در مجامع هنری به بحث 
گذاشته می شود: »آیا باید اثر هنری را جدای از این که خالقش 

کیست و چطور زندگی می کند، قضاوت کرد؟«
نوبل امسال بیش از هر چیز ثابت کرد که تا به امروز، پاسخی 

درخور به این سوال داده نشده است.
----------------------

رها فتاحی
داستان نویس

Email: raha_fatahi@yahoo.com
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نوبل صلح 2019

صلح و اصالحات در اتیوپی
ترجمه: مهراب جوزي

کمیته نروژی نوبل صلح جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۹ 
را به اَبی احمد علی، نخست وزیر اتیوپی، اهدا کرد. احمد 
علی عالوه بر تالش های بی سابقه ای که برای پیشبرد صلح 
و تعامل با جهان دارد، سرانجام توانست اختالفات مرزی 
با اریتره را که سبب سه دهه جنگ و خونریزی شده بود، 

به مرحله صلح برساند.
سمت  به  علی  احمد  که   ۲۰۱۸ سال  آوریل  در 
ادامه  به  خود  تمایل  از  آشکارا  رسید،  نخست وزیری 
از  را  تا کشورش  اریتره سخن گفت  با  مذاکرات صلح 

این وضعیت فعلی »نه صلح، نه جنگ« خالص کند. وی 
در نهایت توانست در سپتامبر گذشته قرارداد صلح را در 

عربستان به امضا برساند.
از آن جایی که جنگ و صلح همیشه طرف دومی هم 
رییس جمهور  طوالنی،  راه  این  در  که  گفت  باید  دارد، 
دیکتاتورمآب اریتره، ایسایاس آفورکی، نیز همکاری های 
الزم را داشت. کمیته نروژی نوبل صلح امیدوار است با 
این اقدام، صلح در این کشور تاریخی و همسایه اش به 

شرایط پایداری برسد.



38

مانده،  زیادی  راه  اتیوپی  در  ثبات  برقراری  تا  اگرچه 
اصالحات احمد علی تا به همین جا نیز امید را به ملت 

اتیوپی بازگردانده است.
احمد علی در ۱۰۰ روز ابتدای نخست وزیری، کشور 
را از شرایط بحران سیاسی خارج کرد؛ به هزاران زندانی 
فعالیت  متوقف،  را  رسانه ها  سانسور  داد،  عفو  سیاسی 
و  نظامی  سران  قانونی،  را  حکومت  مخالف  گروه های 
غیرنظامی کشور را که مشکوک به فساد بودند برکنار و 
تاثیر زنان بر سیاست و زندگی اجتماعی را برجسته کرد. 
از دیگر اقدامات او برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بود.
بسیاری از منتقدان بر این باورند که اَبی احمد علی هنوز 
راه زیادی در پیش دارد و اهدای این جایزه به او بسیار زود 
است. با این حال، کمیته نروژی نوبل صلح معتقد است که 
در یک سال گذشته، او بیش از هر کسی در راه برقراری 
صلح تالش و فداکاری کرده و نیز امیدوار است با اهدای 
این جایزه ارزشمند، راه را برای باقی اقدامات فرامرزی 

او، همچون میانجیگری میان سودان و کنیا، هموار کند.

From: nobelprize.org

اَبی احمد علی
Abiy Ahmed Ali

متولد ۱۹۷۶، شهر بشاشا، اتیوپی
نخست وزیر جمهوری دموکراتیک اتیوپی 

برای تالش هایش در راه صالح و 
تعامالت بین المللی به ویژه ابتکار 

تعیین کننده اش برای حل وفصل مناقشه 
مرزی با کشور همسایه، اریتره
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بنا بر تجربیات برندگان نوبل اقتصاد امسال، کتاب های درسی بیشتر یا تغذیه رایگان در مدارس با تاثیر اندکی همراه بود، در صورتی 
که آموزش هدفمند برای دانش آموزان ضعیف، به پیامدهای آموزشی مهمی در بر  داشت 

نوبل اقتصاد 2019

پژوهش هایی برای مبارزه با فقر
ترجمه: محمدرضا روحانی

نوبل  جوایز  برندگان  توسط  انجام شده  پژوهش های 
را  ما  توانایی  مالحظه ای  قابل  به طور  امسال  اقتصاد 
رویکرد  است.  بخشیده  بهبود  فقر جهانی  با  مبارزه  در 
جدید مبتنی بر آزمایش )experiment-based( آن ها، 
در عرض فقط دو دهه، علم اقتصاد توسعه را دگرگون 
کرده، به طوری که اکنون یک حوزه پژوهشی بسیار رو 

به رشد به شمار می رود.
علی رغم پیشرفت های برجسته اخیر، یکی از مبرم ترین 
تمام  در  جهانی  فقر  کاهش  امروز  بشریت  موضوعات 
اشکال آن است. بیش از ۷۰۰ میلیون نفر از مردم هنوز 
با کمترین درآمد امرار معاش می کنند. هر سال در حدود 
پنج میلیون کودک زیر پنج سال همچنان از بیماری هایی 
می میرند که می شد با مداوای ارزان تر از آن ها جلوگیری 
بدون  هنوز  جهان  کودکان  از  نیمی  کرد.  درمان شان  یا 
کمترین مهارت خواندن و نوشتن و حساب کردن مدرسه 

را ترک می کنند.
دست  برای  تازه ای  رویکرد  امسال  جوایز  برندگان 
راه های  بهترین  درباره  اعتماد  قابل  پاسخ  های  به  یافتن 
مبارزه با فقر جهانی معرفی کرده اند. به طور خالصه این 
رویکرد دربردارنده تقسیم مساله به سوال های کوچک تر 
عوامل  موثرترین  مثال،  به طور  است؛  قابل مدیریت تر  و 
آن ها  کودکان.  سالمت  و  آموزش  پیشرفت  در  دخیل 
نشان دادند که این سوال های کوچک تر و دقیق تر اغلب 
از طریق آزمایش های به دقت طرح ریزی  شده بین مردم 

متاثر از فقر، بهتر به جواب می رسد.
در اواسط ۱۹۹۰ مایکل کریمر و همکارانش قدرت 
این رویکرد را با به کار بردن آزمایش های میدانی برای 
آزمودن دامنه مداخالتی که می تواند نتایج آموزشی را در 

کنیای غربی بهبود بخشد، نشان دادند.
]همسر  دوفلو  استر  و  بانرجی  آبیجیت  به زودی 
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مایکل  با  همراه  اغلب  آبیجیت[،  فرانسوی-آمریکایی 
و  دیگر  موضوعات  در  مشابهی  مطالعات  کریمر، 
پژوهش های  روش های  دادند.  انجام  دیگر  کشورهای 
اقتصاد توسعه  اکنون به طور کامل بر علم  تجربی آن ها 

حکم فرما شده است.
یافته های پژوهش های برندگان جوایز نوبل امسال و 
پژوهشگران دیگری که راه آن ها را دنبال کردند، در عمل 
به طور چشمگیری توانایی ما را در مبارزه با فقر بهبود 
از مطالعات  نتیجه مستقیم  به عنوان یک  بخشیده است. 
آن ها، بیش از پنج میلیون کودک هندی از آموزش های 
دیگر  مثال  شده اند.  برخوردار  مدارس  در  تکمیلی 
یارانه های زیادی است که به منظور مراقبت های پیشگیرانه 

سالمت در بعضی از کشورها معمول شده است.
این فقط دو مثال از این  است که چگونه پژوهش های 
جدید تا همین حاال هم به کاهش فقر جهانی کمک کرده 
آینده زندگی مردمی  بهبود  برای  پژوهش ها  این  است. 
می برند،  به سر  بدترین وضع  در  جهان  سرتاسر  در  که 

ظرفیت های بیشتری نیز دارد.
From: nobelprize.org

----------------------
محمدرضا روحانی

مدرس اقتصاد
انسانی دانشگاه  بازنشسته  هیات علمی دانشکده  علوم  عضو 

گیالن

برای رویکرد تجربی شان به منظور کاهش فقر جهانی

آبیجیت بانرجی
(Abhijit Banerjee)
متولد ۲۱ فوریه ۱۹۶۱، بمبئی، هند

ماساچوست  تکنولوژی  انستیتو 
)MIT(، کمبریج، ایالت ماساچوست، 

آمریکا

استر دوفلو 
(Esther Duflo)
متولد ۲۵ اکتبر ۱۹۷۲، پاریس، فرانسه
ماساچوست  تکنولوژی  انستیتو 

)MIT(، کمبریج، ایالت ماساچوست، 
آمریکا

مایکل کریمر 
(Michael Kremer)
متولد ۱۲ نوامبر ۱۹۶۴، نیویورک، 

ایالت نیویورک، آمریکا
دانشگاه هاروارد، کمبریج، ایالت 

ماساچوست، آمریکا










