
باز هم مهاجرت در ژیمناستیک

خناری نژاد هم می رود؟

وقتی نور بالی جان مردم می شود

برای  احتماال  که  گوید  می  ژیمناستیک  جهانی  جام  مدال طالی  دارنده 
مربیگری به کشورهای خارجی مهاجرت خواهد کرد.

هادی خناری نژاد در گفت و گو با ایسنا، در مورد شرایط خود و اینکه در حال حاضر 
تمرین ژیمناستیک دارد یا خیر اظهار کرد: نه دیگر تمرین ندارم و تنها بدنسازی انجام 

می دهم. با بدنسازی می خواهم شرایطم خوب شود ولی تمرینی ندارم.
وی در پاسخ به این سوال که تا دو سال قبل با وجود آسیب باز هم در مسابقات 
شرکت می کرد اما چطور به یکباره ژیمناستیک را رها کرد گفت: آن موقع من می 
توانستم در اردو متمرکز باشم، تمرین کنم و آماده شوم. در کنار تمرین هم فیزیوتراپی 
را در فدراسیون پزشکی ورزشی انجام می دادم و شرایط مسابقه هم داشتم. حتی در 
دوران سرپرستی اسبقیان و ریاست درویش زاده با شرایطی که بازویم داشت به مدال 

هم رسیدم.
خناری نژاد ادامه داد: اکنون اما کمی شرایط زندگی ام متفاوت شده و ازدواج کرده ام. 
اکنون دغدغه مالی هم دارم. فدراسیون که به ورزشکارانش حقوقی نمی دهد، من هم 
شرایطم به گونه ای نیست که بدون حقوق کار کنم. احتماال برای مربیگری از ایران 

خارج شوم. تصمیمم این است که از ایران بروم.
دارنده مدال طالی جام جهانی ژیمناستیک خاطرنشان کرد: من در حال حاضر 

مشاور قهرمانی رییس فدراسیون ژیمناستیک هستم. در هر فدراسیون سرشلوغی هایی 
وجود دارد. رشته های متفاوتی دارند و نمی رسند همه رشته ها را به دقت بررسی کنند، 
یا با همه در ارتباط باشند. من هم به عنوان مشاور کار می کنم اما شرایط اینگونه است 
و زیاد در ایران حمایت نمی شوید. بحث مالی هم باالخره پیش می آید و نمی توان 

آن را نادیده گرفت.
خناری نژاد گفت: تصمیم گرفتم همانند محمد رمضانپور، امین ارباب، علی عزیزی، 
نیما مزیدی و آرمان بختیاری از ایران بروم. برای من و محمد رمضانپور در اردوها و 
مسابقات خارجی هزینه شد و ما کسب تجربه کردیم. اما االن به این نتیجه رسیدم 
که محمد حق داشت. من هم اگر چهار سال پیش می رفتم شرایطم خیلی بهتر از 

االن بود.
دارنده مقام سوم آسیا در مورد کشوری که قصد اقامت در آن را دارد گفت: احتماال 
دانمارک یا ایسلند می روم و یا به کانادا خواهم رفت. سه کشور را مد نظر دارم. از 
کانادا که دعوت نامه را گرفته ام اما بیشتر دوست دارم در ایسلند نزدیک محمد باشم.

خناری نژاد در پایان گفت: در ایران از تجارب استفاده نمی شود. این همه از بیت 
المال بابت هادی خناری نژاد هزینه شده اما اکنون استفاده آن را کشور دیگری باید 
ببرد. با این احکام و سابقه هایی که ما داریم خیلی راحت در هر جای دنیا پذیرش 

می شویم و نگران نیستیم. این ها باید نگران باشند که ما را از دست می دهند. من 
به فدراسیون خرده نمی گیرم منظورم مسئوالن رده باالتر است. شاید بعد از این 
صحبت هایم سنگ اندازی شود اما برایم مهم نیست، باید بدانند خیلی راحت افرادی 
را از دست می دهند که باز باید اندازه ۲۰۰ نفر هزینه کنند تا شاید تا ۱۰ تا ۱۵ سال 

آینده هادی خناری نژادی ساخته شود.

یک پژوهشگر آلودگی نوری با اشاره به اینکه شهرهای 
برنامه  نبود  از  نوری هستند،  آلودگی  ایران دچار  بزرگ 

جامع نورپردازی در فضاهای شهری انتقاد کرد.
حامد میرزاخلیلی در گفت وگو با ایسنا با بیان این نکته که با وجود 
آسیب های خطرناک و گسترده »آلودگی نوری« برای سالمتی انسان 
و سایر جانداران هنوز ابعاد پیچیده این پدیده به طور کامل روشن 
نشده است، اظهارکرد: واقعیت تجربه شده نشان می دهد که در کشور 
ما بسیاری از مشکالت محیط زیستی پیش از بحرانی شدن مورد 
توجه قرار نمی گیرند. در حوزه های مختلف از کاهش شدید جمعیت 
گونه های گیاهی و جانوری ارزشمند گرفته تا کمبود آب و آلودگی هوا  
شاهد این وضع هستیم. در حال حاضر هم شواهد نشان می دهد که 

این اتفاق مشابه برای آلودگی نوری هم در حال وقوع است.
وی با اشاره به اینکه نباید بعد از فراگیر شدن آسیب های ناشی از 
آلودگی نوری به فکر حل این مشکل بیفتیم و با تاکید بر اینکه نباید 
اجازه دهیم که آلودگی نوری به یک معضل الینحل و یا پیچیده 
که  اتفاق می افتد  زمانی  نوری  آلودگی  کرد:  تصریح  تبدیل شود، 
استفاده نادرست و غیراستاندارد از نور صورت گیرد که در حال حاضر 

در شهرهای بزرگ مثل تهران شاهد چنین وضعی هستیم.
چشم ما ایرانی ها به نور زیاد عادت دارد

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نوری  آلودگی  پژوهشگر  این 
استانداردهای نورپردازی ها بر چه مبنایی تعیین می شود؟ گفت: در 
کشورهای مختلف استانداردهای نورپردازی، با توجه به شرایط اقلیمی 
مناطق )میزان تابش نور و ابرناکی( مشخص می شود. در کشوری 
مثل انگلیس که هوا غالبا مه آلود است، چشم شهروندان به نور کم 
عادت دارد بنابراین وقتی وارد خانه می شوند با نور کم آن هم در یک 
گوشه خانه کارهایشان را انجام می دهند اما در کشور ما به دلیل تابش 
نورخورشید در بیشتر روزهای سال، چشم ما ایرانی ها به نور زیاد عادت 
کرده است، برای همین به دلیل شرایط اقلیمی که در آن مستقر 
هستیم در خانه نیز دوست داریم که همه چراغ ها را روشن کنیم و از 

نور زیاد استفاده می کنیم.

شهرهای بزرگ دنیا طرح جامع نورپردازی دارند
میرزاخلیلی با بیان اینکه معموال شهرهای توریستی بزرگ دنیا، 
طرح جامعی برای نورپردازی دارند و بر مبنای آن روشنایی مناطق 
مختلف شهر از جمله نقاط توریستی، تجاری، فرهنگی و مسکونی 
را طراحی می کنند،اظهارکرد: این طراحی به شکلی انجام می شود 
که نورپردازی عناصر و نمادها در نقاط توریستی به آسایش نقاط 
مسکونی لطمه وارد نکند،همچنین بر اساس برنامه جامع نورپردازی 
مشخص می شود که در مراکز تجاری بعد از پایان ساعت کاری نیازی 

به  بسیاری از جنبه های روشنایی نیست.
این کارشناس حوزه محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه در 
کشور ما مدیریت روشنایی توسط دو نهاد شرکت های توزیع برق 
در  حاضر  شرایط  در  کرد:  تصریح  می شود،  اعمال  شهرداری ها  و 
جاده ها و معابر شهری کشور ما از استانداردهایی تبعیت می شود اما 

در درون شهرها و فضاهای شهری مثل پارک ها و بوستان ها، پل ها، 
موظف  شهرداری ها   ... و  میادین  اداری،  و  تجاری  ساختمان های 
هستند که نحوه نورپردازی نظارت داشته باشند. متاسفانه در این 

موارد ایراداتی وجود دارد که باعث بروز آلودگی نوری می شود.
آلودگی نوری ناشی از بیلبوردهای تبلیغاتی

وی همچنین درباره مصادیق آلودگی نوری در فضاهای شهری 
گفت: در کشور ما نورپردازی بیلبوردها یکی از منابع آلودگی نوری 
است چون در غالب موارد پروژکتور بیلبوردها با شدت زیاد تا نزدیک 
صبح روشن است، در حالی که میزان نورپردازی باید با ساعات اوج 
رفت و آمد شهروندان در معابر تنظیم باشد. طبیعی است که رفت  
و آمد در معابر در ابتدای شب باالست اما به تدریج با گذشت زمان 
از تعداد ترددکنندگان و مخاطبان این بیلبوردهای تبلیغاتی کاسته 
می شود و به طور قطع نور بیلبورد در ساعات ابتدایی شب باید با ساعت 

چهار صبح فرق داشته باشد.
میرزاخلیلی اضافه کرد: وجود بیلبوردهای تبلیغاتی در بزرگراه ها 
تصادفات می شود.  وقوع  گاه  و  رانندگان  باعث پرت شدن حواس 
همچنین به دلیل زاویه اشتباه پروژکتور بیلبوردها شاهد هدررفت 
شدید نور هستیم، درحالی که برای هر لحظه تابش نور هزینه های 
کالنی صرف می شود که از محل مالیات شهری تامین می شود. این 
موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم در دنیای امروز بحث 

کاهش مصرف انرژی بسیار مورد توجه قرار دارد.
این پژوهشگر آلودگی نوری تاکید کرد: در فضاهای شهری مثل 
فواره ها و حوض ها و نورپردازی نمای ساختمان های مختلف به ویژه 
ساختمان های فرهنگی اعمال نظر سلیقه ای در حوزه نورپردازی وجود 
دارد و شهرداری ها به استانداردها و اصول نورپردازی پایبندی ندارند.

لطمات آلودگی نوری به سالمت شهروندان
مخرب  اثرات  مورد  در  گفت وگو  دیگر  بخش  در  میرزاخلیلی 
زیاد  نور  میزان  کرد:  تصریح  به سالمت شهروندان  نوری  آلودگی 
باعث خدشه دار شدن ماهیت شب و برهم خوردن ساعات استراحت 
شهروندان می شود به طوری که به دلیل نور باال در معابر و پارک ها 

و خیابان ها شهروندان رغبت کمتری به خواب پیدا می کنند. این 
وضعیت به سالمت شهروندان خدشه وارد می کند. اینها مواردی است 
که ناخودآگاه بر شهروند اثر می گذارد. استانداردهای مربوط به نور در 
دنیا مورد توجه قرار می گیرد و در کشور ما نیز مدیران شهری باید به 

جزییات این مسائل آگاه باشند.
وی ادامه داد: انسان باید در تاریکی محض به خواب برود چون 
هرمون مالتونین تنها در ساعات شب ترشح می شود. این هورمون 
وظیفه تنظیم چرخه طبیعی بدن را برعهده دارد که بر اساس آن 
چرخه خواب و بیداری، گرسنگی، عادت ماهانه زنان و سایر موارد 
تنظیم می شود. دقت داشته باشیم که اگر در اتاق خواب چراغی 
روشن باشد یا از طریق تیر چراغ برق یا پارک مجاور خانه نور وارد 
اتاق خواب شود، این موضوع باعث اختالل در ترشح هورمون مالتونین 
می شود و فرد بعد از بیدار شدن احساس خستگی و کرختی می کند.

به گفته این کارشناس حوزه آلودگی نوری در شهرهای بزرگی 
مثل تهران و مشهد به دلیل نورپردازی های غلط شهری، میزان نور 
در اتاق خواب ها در شب به حدی باالست که نه تنها اجسام دیده 
می شود بلکه گاه رنگ ها نیز قابل تشخیص هستند و این یعنی فاجعه. 
نور باال در اتاق خواب و عدم ترشح مالتونین، باعث بروز بسیاری از 
انواع سرطان ها می شود. این موضوع روی افرادی که در شغلشان شب 

بیداری دارند مور تحقیق قرار گرفته است.
این پژوهشگر آلودگی نوری در بخش پایانی گفت وگو با اشاره به 
اینکه به تازگی مستندی در مورد آلودگی نوری تولید شده است، 
گفت: برای اولین بار است که در مورد آلودگی نوری مستندی تهیه 
این مستند در روز چهارشنبه )۲۶ دی ( در دانشکده  شده است. 
فیزیک داشنگاه تهران اکران خواهد شد. این فیلم توسط خانه مستند 
انقالب اسالمی تهیه شده و مسعود دهنوی کارگردان آن است. در این 
مستند آسمان شب داخل شهر تهران و بیرون شهر به تصویر کشیده 
و تفاوت های آن با آسمان کاروانسرای دیرگچین در حوالی ورامین 
بررسی شده است. تاریکی آسمان هنگام شب یکی از معیارهای 

اندازه گیری آلودگی نوری به حساب می آید.
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مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد

صالحی امیری: من ها را کنار بگذاریم
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

 به گزارش ایسنا، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک با حضور 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، رضا صالحی امیری 
رییس کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای مجمع در آکادمی 

ملی المپیک آغاز شد.
این اولین مجمعی است که صالحی امیری پس از انتخاب به 

عنوان رییس کمیته ملی المپیک برگزار می کند.
از مهمترین اتفاقات این مجمع تصویب اساسنامه توسط اعضا 

است.
رضا صالحی امیری در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک بیان 
کرد: یک سال گذشت و فکر می کنم در همین گوشه سالن 
نشسته بودم و شما به اعتماد کردید و تالش کردم پاسخ اعتماد 
را با اعتماد بدهم. افتخار دارم که االن عضو کوچکی از خانواده 
ورزش هستم. در این مدت تالش کردیم من ها را کنار بگذاریم 
و ما شویم. وزارت ورزش ما وزیر ما المپیک ما فدراسیون های ما 

قهرمانان و مربیان ما باشگاه های ما و همه، ما شدیم.
وی ادامه داد: ما یعنی ملت ، مردم ، ایران، هویت ایرانی و 
اسالمی. مفهوم ما یعنی عبور از نگاه فردیت به جمع گرایی و هر 
هر آنچه در ورزش ایران می گذرد. همه در تلخ و شیرینی هایش 
سهم داریم. ما یعنی در پیروزی و شکست کنار هم بودن. در این 
نگاه موفقیت وزارت ورزش یعنی غرور ما. پیروزی هر ورزشکار 
یعنی پیروزی ما و ملت ایران. در گفتمان ورزش اخالق جایگزین 
بدخالقی. رفاقت بجای شقاقت، آگاهی جای جهل و ما جایگزین 
من شود. در این صورت است همه احساس آرامش می کنیم و 
کار در این خانواده بزرگ احساس غرور می کند. ما تالش کردیم 
این گفتمان را سر لوحه کار خود قرار دهیم. وزارت ورزش را 

بخشی از هویت خو قرار دهیم و خواستیم کنار وزیر باشیم.
صالحی امیری گفت: وفادار به تصمیم جمعی مانده ایم و وقتی 
کنار هم هستیم، احساس قدرت می کنیم و وقتی از حاشیه عبور 
می کنیم به متن می رسیم. حاشیه یعنی حضور در صحنه بازی 
که دیگران طراحی می کنند. حاشیه یعنی  سقوط از ارتفاع و 

قرار گرفتن در کنار برکه ها.
صالحی امیری همچنین گفت: در یک سال گذشته با تالش 
همکارانم در هیات اجرایی و پرسنل کمیته ملی المپیک و با 
و  ورزش  وزارت  مدیریتی  کادر  و  وزیر  مساعدت  و  همکاری 
همکاری دلسوزانه فدراسیون ها اقداماتی انجام شد که برخی 
را بیان می کنم. البته من سهمی از آن برای خودم قائل نیستم. 
اولین کار ایجاد اجماع بین فدراسیون و رسانه ها،  کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش و پار المپیک بود. اقدام بعدی ارتباط با 
اجزای دولت و فعالیت حداکثری برای افزایش کرسی های بین 
المللی بود. توجه جدی به حوزه آموزش و سنجش در آکادمی 

ملی المپیک از دیگر اقدامات مهم است.

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: توجه جدی به ورزش 
با فدراسیون ها و  ایجاد تعامل  بانوان و تالش حداکثر بر ای 
تشکیل و فعال سازی ۱۷ کمیسیون از دیگر اقدامات ما بوده 
است. ما با حمایت و پشتیبانی شما تالش می کنیم سال پیش 
رو را بهتر از سال گذشته و با کارنامه درخشان تر و باور راسخ تر 
طی کنیم. این ممکن نیست مگر با نگاه تیزبین و صداقت شما 

که همیشه سرمایه ما بودید.
تشکر دبیرکل کمیته ملی المپیک از تاج

در ادامه مجمع، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک 
گزارشی از عملکرد کمیته ملی المپیک را ارائه کرد. همچنین 
گزارشی از دیدار های صالحی امیری با مسئوالن ioc و شورای 
المپیک اسیا و فدراسیون های جهانی رشته های مختلف ارائه 

شد.
برای  تاج  از  تاج گفت:  به  ادامه مجمع شهنازی خطاب  در 
زحمت هایی که کشیده تشکر می کنم و امیدوارم تیم ملی  

فوتبال قهرمان جام ملت های آسیا شود.
در  نیز  المپیک  ملی  کمیته  رییس  نایب  طاهریان  طاهره 
این مجمع بیان کرد: کسانی که فدراسیون ورزش زنان را به 
حالت تعطیل نگه داشتند. قطعا در خاطره تاریخ  باقی خواهند 
ماند. همچنین کسانی که تالش کردند دوباره این فدراسیون 
راه اندازی شود، هم در خاطره ها خواهند ماند. از وزیر ورزش 
و صالحی امیر تشکر می کنم که برای احیای فدراسیون بین 
این  سرپرست  و  کردند  تالش  مسلمان  زنان  ورزش  المللی 

فدراسیون را هم تعیین کردند.
طاهریان سپس گزارشی از فعالیت ها کمیسیون های کمیته 

ملی المپیک را ارائه کرد.
سجادی: در بازی های آسیایی قبل پنجم می شویم

نصراله سجادی سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی 
نیز گزارشی به مجمع ارائه کرد.  سجادی گفت: به دلیل دوپینگ 
یکی از ورزشکاران ازبکستان از رده ششم به پنجم می آییم و 

سه دوره می شود که پنجم شدیم. کشتی در بازی های آسیایی 
تا کنون در  و  ایران کسب کرده است  برای  مدال های زیادی 
۱۵ دوره بازی های آسیایی ۶۹ طال کسب کردیم. در جاکارتا 
از نظر تعداد مدال بعد از بازی های آسیایی تهران که ۲۱ طال 
بوده،  دوم هستیم.  تعداد شرکت کنندگان ما هم بعد از تهران 
بیشترین تعداد و بیشترین تعداد مواد را داشتند. مدال های 
کسب شده در  برخی فدراسیون ها در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
از جمله کشتی بیش از پیش بینی ها بوده آنها پیش بینی ۳ 
طال داشتند اما ۵ طال کسب کردند ولی تیراندازی یک طال پیش 

بینی کرده بود که کسب نکرد.
و  همکاری  لحاظ  از  دوره  ترین  موفق  دوره  این  افزود:  وی 
هماهنگی بود. علی رغم تعداد زیاد شرکت کنندگان کمترین 
اشکال را در کارمان داشتیم. نکته جالب توجه دیگر در این دوره 
حضور موفق بانوان بود که هم تعدادشان بیشتر بود و هم مدال 

بیشتری گرفتند.

8 گوناگون
چهارشنبه / 26 دی 1397 / شماره 330 
9 جمادی االولی 1440 -  16 ژانویه 2019

 روزنامه
سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
 ورزشي، فرهنگي
صبح ايران

اذان صبح                        5:45 
طلوع آفتاب                    7:13 
اذان ظهر                        12:14 
غروب آفتاب                  17:15 
اذان مغرب                   17:35

پند روز

»آموزش جنسی زیرزمینی« با لباس ملوانی

»لباس خواب داریم مدل پرستاری ... یه بار بگیرید بپوشید ... به شوهرت بگو 
امشب میخوام پرستارت باشم. ببین چه حسی بهش دست میده. لباس خواب 
داریم مدل خلبانی. یه بار بگیر به شوهرت بگو امشب میخوایم بریم تو آسمونا 
پرواز کنیم، منم خلبانت میشم. مدل ملوانی. بگیر بگو امشب میخوایم بریم تو 

دریاها شنا کنیم.«
مابقی ماجرا را هم که شنیده اید؛ قضیه »وُل ول کردن و پروفسوری«. چند روزی 
می شود که این صوت به ظاهر آموزشی درباره مسائل زناشویی در فضای مجازی دست 
به دست می شود. هرچند این فایل صوتی قدیمی است اما بازنشر آن، موج جدیدی در 
فضای مجازی به راه انداخته و دستمایه طنز کاربران شده است. خیلی ها آن را منسوب 
به یک »خانم جلسه ای« می دانند و آن را با این عنوان در فضای مجازی بازنشر می کنند 
اما واقعیت این است که هیچ سندی مبنی بر اینکه این سخنرانی در چه مجلسی انجام 

شده است و صاحب صدا چه کاره است، وجود ندارد.
آنچه که از این فایل صوتی کوتاه برمی آید،  این است که یک خانم نسبتا جوان، در 
حال آموزش مسائل جنسی به خانم های دیگر است؛ آموزشی که هیچ گزاره علمی 
و کارشناسی در آن وجود ندارد. او خانم ها را ترغیب به تنوع در پوشش و پوشیدن 
لباس های پرستاری،  خلبانی و ملوانی برای همسرانشان می کند و یک آرایش نامتعارف 
را به خانم های مخاطبش یاد می دهد که به قول خودش این خانم ها بروند و چشم 

شوهرانشان را پر کنند!
اما انتشار چنین صوتی،  بیش از اینکه جنبه طنز داشته باشد، چند پرسش جدی را 
به ذهن متبادر می کند. اول اینکه چرا آموزش مسائل جنسی در کشور ما به جای اینکه 
جنبه رسمی داشته باشد تا این حد غیر رسمی و زیرزمینی است؟ چرا افراد به جای 
اینکه به تراپیست های حرفه ای مراجعه کنند، سراغ افراد بی تجربه می روند؟ چرا در ایران 
خانم ها بیشتر به دنبال آموزش مسائل جنسی می روند و آقایان کمتر دلیلی برای آموزش 
می بینند؟ در نهایت اینکه وقتی ما نیاز به آموزش درباره مسائل جنسی را در خودمان 

حس می کنیم، باید دقیقا به چه افرادی مراجعه کنیم؟
دکتر مرجان علی قارداشی - روانشناس - در این باره به ایسنا می گوید: »درست 
و غلط بودن آموزش مسائل جنسی در ایران خودش یک مقوله گنگ برای ماست. 
چون از رابطه ای صحبت می کنیم که در چارچوب ازدواج بسیار درست و در غیر 
این صورت بسیار غلط است. ما در ایران برای این موضوع یک مرز قانونی و مذهبی 
داریم. آموزش های جنسی ما در مشاوره های قبل از ازدواج خالصه می شود که در واقع 
بیشتر یک کالس آموزش پیشگیری های جنسی است. متخصصان هر وقت خواسته اند 
کالس های آموزش مسائل جنسی برگزار کنند، این سوءتفاهم پیش آمده است که آنها 
می خواهند بی بند و باری را ترویج دهند. برای همین هیچ وقت عملی نشده است. در 
نتیجه ما به جای اینکه آموزش های عمومی داشته باشیم، این موضوع را به اتاق های 

مشاوره برده ایم.«
او ادامه می دهد: »در واقع در کشور ما نه هیچ وقت فضایی برای این آموزش وجود 
داشته و نه مخاطبی بوده که آماده شنیدن باشد. بنابراین این آموزش در حد مشاوره های 
زنانه متوقف شده است. این در حالی است که من به عنوان متخصص نیاز دارم برای 
مشاوره و آموزش، زن و شوهر را در کنار یکدیگر داشته باشم تا هم سوال هایشان را به 
طور همزمان بشنوم و هم بتوانم همزمان به هر دوی آنها پاسخ بدهم اما اساسا آقایان 
ایرانی دوست ندارند که خانمشان با یک روانشناس مرد درباره این مسائل صحبت کند. 
بر عکسش هم وجود دارد. خانم هایی هم هستند که دوست ندارند شوهرشان از سوی 
یک روانشناس خانم این آموزش را ببیند. بنابراین عمال چنین فضاهای آموزشی از 

فرهنگ ما دور است و ما هنوز در این باره مسئله داریم.«
این روانشناس توضیح می دهد: »زنان و مردان ما باید توجیه شوند که آموزش مسائل 
جنسی،  آموزش »پورن« نیست که ما خجالت بکشیم راجع به آن صحبت کنیم؛ بلکه 
یک تخصص رفتاری است. ما داریم راجع به رابطه دو انسان صحبت می کنیم. همان طور 
که روابط دو انسان در همه سطوح مثل همسرداری، تربیت فرزند و ... آموزش داده 
می شود، این موضوع هم سطحی از رابطه است اما متاسفانه ما به این سطح از رابطه مثل 
یک خط قرمز نگاه می کنیم. مردم درباره آموزش مسائل جنسی احساس نیاز می کنند 
اما هنوز آمادگی الزم برای آموزش دیدن را ندارند. ما باید یاد بگیریم که این موضوع، 
سطحی از رابطه دو انسان بالغ محسوب می شود؛ نه پورن است و نه طنز و دستمایه 

شوخی و خنده.«
علی قارداشی در پاسخ به این پرسش که آموزش های غیر رسمی مثل فایل صوتی 
مذکور تا چه حد آسیب زننده هستند، می گوید: »معلوم است که آسیب زننده هستند. 
من خانمی را می شناسم که لیسانس روانشناسی صنعتی دارد و اسم خودش را گذاشته 
»خانم دکتر« و برای خانم ها سمینار برگزار می کند و آموزش می دهد. یا همین خانمی 
که صدایش پخش شده و به خانم های دیگر آموزش می دهد. دلیل آسیبش اینجاست 
که این افراد غیرمتخصص، آموزش جنسی را متمرکز بر زن می دانند. چون آنها خودشان 
تحت تاثیر یک فضای رسانه ای هستند که همیشه زن را کاالی جنسی دیده است. این 
دقیقا فضایی است که در صنعت پورن هم حاکم است اما واقعیت این است که فضای زن 
و شوهر را نباید با چنین شاخص هایی سنجید. در یک فضای خانوادگی رابطه بین یک 
زوج تقسیم می  شود و هردوی آنها مسئول رابطه شان هستند. در کشورهای پیشرفته 
این موضوع بین زن و مرد مساوی است. یعنی مرد هم موظف است آموزش جنسی 

ببیند و دنبال راه حل باشد. در این کشورها رابطه فقط متمرکز بر زن نیست.«
او ادامه می دهد: »این دوستان پکیج فروِش غیرمتخصص ما در آموزش هایشان به 
خانم ها می گویند که صفر تا صد رابطه فقط توی زن هستی! برای همین به آنها می گوید 
که یک شب پرستار شو، یک شب خلبان شو، یک شب ملوان شو و ... . آیا مردهای ما 
اصال بدن زن را می شناسند؟ این آموزش ها اشتباهند و این تجویزها بسیار زشت هستند. 
من مراجعه کننده ای داشتم که با این ترویج های زشت و اشتباه، مسیر نادرستی رفته بود 

و زندگی اش در آستانه فروپاشی بود.«
از خانم علی قارداشی می پرسیم که پیشنهادش برای زوج هایی که تمایل به آموزش 
دیدن دارند اما راهش را بلد نیستند،  چیست؟ می گوید: »بارها از ارگان های مربوطه 
خواستیم به ما اجازه برگزاری جلساتی را بدهند که حضور مردم در این جلسات شرط 
و شروط برای افراد نداشته باشد و مجردها هم بتوانند در این کالس ها شرکت کنند. 
شناخت و آگاهی خیلی مهم است. سن بلوغ در کشور ما پایین آمده و آموزش جنسی 
باید از زمانی که هورمون های جنسی فعال می شوند،  شروع شود. بچه های ما از ۱۲ 
سالگی نسبت به مسائل جنسی آگاه می شوند اما آموزش های رسمی ما تازه از ۲۵ 
سالگی شروع می شود. قطعا آموزشی که ما به بچه ۱۲ ساله می دهیم، آموزش متفاوتی 

است. مثل بچه ای که تازه سر کالس اول نشسته است. این به نفع همه مردم است.«
او ادامه می دهد: »خانم ها و آقایان ما اگر تمایل به آموزش دارند و فکر می کنند باید 
شخصی آنها را آگاه کند، می توانند به متخصص سکس تراپ مراجعه کنند. »سکس تراپ« 
شخصی است که بلد است مشکالت موجود در روابط جنسی را حل کند. این افراد در 
کلینیک ها کار می کنند. پس خانم ها برای مسائل جنسی نه الزم است به متخصص زنان 
مراجعه کنند و نه ارولوژیست. سکس تراپ ها رفتار جنسی را به شما آموزش می دهند.«
این روانشناس در پایان گفت: »ما آرزو داشتیم که این مسائل در قالب یک واحد 
دانشگاهی تدریس می شد تا آموزش جنسی از این فضای زیرزمینی غیرحرفه ای خارج 

شود.«
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