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شکست حقوق بشر  
با انتشار گزارش ساالنه عفو بین الملل:

تاثیرموسیقی اقوام در 
ارتباطات و همبستگی

 بین ایرانیان

چرا ادبیــــــــــات ایران 
جهــــــــانی نمی شود؟ 

صفحه  ۱4

صفحه  ۱۱ 

سال  بین الملل  عفو  بشر  حقوق  بار«  »فاجعه  سال  20۱4؛ 
20۱4 میالدی را برای حقوق بشر سراسر جهان »فاجعه بار« 
خواند و تاکید کرد که سازمان ملل برای حفاظت از حقوق 
بشر اقدامات اندکی انجام داده و واکنش جهان به گروه های 

مسلح شرم آور بود.
عفو بین الملل در گزارش بین المللی خود درباره سال 20۱4 
طرفداری  به  تظاهر  دولت ها  گفت:  شد،  منتشر  میالدی 
طرز  به  که  حالی  در  می کنند  غیرنظامیان  از  حفاظت  از 
ناراحت کننده و فالکت باری در این مساله ناکام هستند.عفو 
بین الملل هشدار داده است اگر اقدامی فوری در این راستا 
خواهد  نیز  بدتر  جاری  سال  طی  اوضاع  نگیرد  صورت 
شد.در این گزارش آمده است: دولت ها همچنین این مساله 
ناآرامی ها و خشونت ها فرار  به خاطر  را که میلیون ها تن 
برای  اروپا یک سیاست نظام مند  می کنند، رد می کنند. در 
افرادی که برای نجات زندگیشان فرار  از ورود  جلوگیری 
میالدی   20۱4 سال  در  که  حالی  در  دارد.  وجود  می کنند، 
در آمریکا 53 هزار کودک از فقر و درگیری های مسلحانه 
باید  مساله  این  شدند.  بازداشت  می کردند،  فرار  مرگبار 
تغییر کند.این سازمان از اتحادیه اروپا به دلیل قصور در 
عمل به مسئولیت های خود در قبال آوارگان سوری و فراهم 
کرد. انتقاد  آنها  قانونی  مهاجرت  برای  راه هایی  سازی 

شلیل شتی، مدیر کل این سازمان در کنفرانس مطبوعاتی 
و  دارد  وجود  آواره  میلیون ها  سوریه  در  گفت:  لندن  در 
اروپا تنها با میزبانی از چند هزار آواره توافق کرده است. 
تا  می خواهند  آوارگان  از  اروپا  مسئوالن  اینکه  آن  از  بدتر 
مدیترانه  دریای  طریق  از  قانونی  راه های  نبود  دلیل  به 

سال  طی  بین الملل  عفو  برآورد  کنند.براساس  مهاجرت 
گذشته میالدی 3400 تن از آوارگانی که در حال تالش برای 
رسیدن به سواحل اروپایی بودند، در دریای مدیترانه جان 
خود را از دست دادند.همچنین این سازمان اعالم کرد که 
مجاور  کشورهای  در  سوری  آوارگان  از  درصد   ۹5 حدود 
خوبی  طرح  ایتالیایی ها  گفت:  دارند.وی  قرار  سوریه 
بقیه  اما  گرفتند  پیش  در  دریا  در  مهاجران  نجات  برای  را 
عمل  زمینه  این  در  خود  مسئولیت  به  اروپایی  کشورهای 
نکرده اند. اقدامات اتحادیه اروپا در این راستا “رسوایی” 
است. اتحادیه اروپا مسئولیت ارائه راه هایی برای مهاجرت 
قانونی، منظم و امن به آوارگان و مهاجران را برعهده دارد 
که  چرا  بزند  اقدامی  چنین  به  دست  که  رسیده  آن  زمان  و 
به  احترام  برای  خود  درخواست های  در  اقدام  این  بدون 
نداده است.براساس گزارش  به خرج  حقوق بشر صداقت 
هزار   2۱8 از  بیش  ملل  سازمان  آوارگان  عالی  کمیساریای 
مهاجر در سال 20۱4 تالش کردند از دریای مدیترانه عبور 
دست  از  را  خود  جان  آن ها  از  تن   3500 کم  دست  اما  کنند 
انگلیس،  امنیت،  دائم شورای  عضو  پنج  گفت:  دادند.شتی 
وتوی  حق  از  مداوم  بطور  آمریکا  روسیه،  فرانسه،  چین، 
خود برای گسترش منافع سیاسی یا ژئوپلتیک خود به جای 
باید  کشورها  این  می کنند.  استفاده  سوء  مردم  از  حمایت 
از حق وتوی خود برای اقدام در مناطقی که کشتار جمعی 
سازمان  ببرند.این  بهره  است  وقوع  حال  در  کشی  نسل  و 
و  حمایت  برای  تا  خواست  بین الملل  جامعه  از  همچنین 
پذیرش افرادی که از ناآرامی ها و خشونت ها فرار می کنند، 

اقدامات بیشتری انجام دهد.  ادامه صفحه 3

درباره »مرد پرنده ای« برنده جایزه اسکار برترین فیلم سال

سرگشتگی هنری
 بدون توقـــــــف
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هفته ای که گذشت 
سکه به دنبال دالر

با وجود آنکه قیمت جهانی اونس طال کمترین قیمت خود 
ایجاد  آرامش نسبی  به مدد سه عامل  را در 7 ماه گذشته 
تعطیلی  ادامه  اروپا،  اتحادیه  و  یونان  توافق  پی  در  شده 
بازارهای چین و تقویت دالر آمریکا، تجربه می کند اما با 
این حال، سکه طال در بازارهای داخلی به تبعیت از رشد 
اندکی  دالر در مقابل کاهش قیمت مقاومت کرده و حتی 
افزایش قیمت را هم نشان می دهد. این هفته در گرماگرم 
مذاکرات هسته ای و تاثیر فضای روانی بر قیمت دالر،سکه 

هم نسبت به این عوامل واکنش سریع نشان داد.

حذف بودجه ریزگردها
را  خوزستان  استان  ریزگردها  که  زمانی  درست 
شدند،  بلوچستان  و  سیستان  استان  راهی  و  درنوردیدند 
سازمان  60  میلیارد تومانی  بودجه  هم  مجلس  نمایندگان 
در  که  را  ریزگردها  پدیده  با  مقابله  برای  محیط  زیست 
حذف  تلفیق  کمیسیون  در  و  داشت  وجود  دولت  الیحه 
شده بود، از بودجه سال ۹4 حذف کردند. آن هم با شائبه 
نادران در صحن  الیاس  از طرف  که  ابتکار  سیاسی کاری 
واکنش  در  اول روحانی  علنی مجلس مطرح شد. معاون 
از  سیاسی  و  جناحی  استفاده  که  گفت  موضوع  این  به 

فشارهای روحی مردم شایسته نیست.

حمایت مراجع از دولت
که  شد  قم  راهی  هفته  این  حالی  در  امید  و  تدبیر  کاروان 
به  سفر  در  دولت  عالی رتبه  اعضای  از  تن  دو  پیش  هفته 
قم و دیدار با مراجع، زمینه را برای حضور گرم روحانی 
آماده کردند. دردیدارهایی که نهاوندیان و صالحی امیری 
آیات عظام داشتند بر حمایت از سیاست های  با مراجع و 
مذاکرات  آن  راس  در  و  شد  تاکید  کشور  اجرایی  دستگاه 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  برای  دولت  تالش  و  هسته ای 
سایت های  برخی  این  از  پیش  گرفت.  قرار  تمجید  مورد 
مطرح  را  مراجع«  و  دولت  میان  شکاف  »ایجاد  اصولگرا 

کرده بودند.

هشدار علیه پول کثیف
پس از آنکه معاون اول دولت احمدی نژاد از پرداخت پول 
انتخابات مجلس هشتم پرده برداشت، حاال  به ۱70 نامزد 
از  حاصل  درآمدهای  تزریق  از  اعتدال  دولت  کشور  وزیر 

به  کثیف  پول های  عبارتی  به  و  مخدر  مواد  و  کاال  قاچاق 
باید  که  داده  هشدار  او  است.  داده  خبر  سیاست  حوزه 
در  کثیف  پول های  ورود  از  مافیایی  جریانات  کنیم  تالش 
جریان قدرت، بازداشته شوند. در همین حال دادستان کل 
کشور از شناسایی و مسدود کردن ۱20 حساب مشکوک به 

پول شویی در یکی از شهرها خبر داد.

خرید خدمت قانونی شد
برای  خدمت  خرید  راه  مجلس  تصویب  با  باالخره 
روی  میلیونی  جمعیت  این  تا  شد  باز  فراری  سربازهای 
و  پول  پرداخت  با  بتوانند  سربازی  خدمت  از  برگردانده 
 ۱0 از  تحصیالت  اساس  بر  آن  مقدار  که  مالی  جریمه های 
بدون  را  عمر  باقی  شده،  مشخص  تومان  میلیون   50 تا 
به  منتقدان  از  برخی  بگذرانند.  اجباری  سربازی  دغدغه 
ایران  در  سربازی  چون  که  معتقدند  مجلس  مصوبه  این 
بهتر  و  است  از خدمت هم طبیعی  فرار  لذا  است  اجباری 
اختیاری  و  ای  حرفه  صورت  به  سربازی  خدمت  است 

درآید.

بزرگ ترین جاسوسی اینترنتی تاریخ
نسبت  اینترنتی  کارشناسان  است  سال ها  اینکه  وجود  با 
بار  این  اما  می دهند  هشدار  مجازی  فضای  امنی  نا  به 
متخصصان یک شرکت امنیتی روسی به نام »کسپراسکای« 
پرده از یک جاسوسی برداشته اند که می تواند بزرگ ترین 
این  اعالم  بر  بنا  بگیرد.  نام  تاریخ  اینترنتی  جاسوسی 
نرم افزار  یک  طریق  از  آمریکا  ملی  امنیت  آژانس  شرکت، 
توانایی  در هارددیسک ها،  شده  جاسازی  جاسوسی 
خواندن اطالعات را داشته اند. در همین حال برخی خبرها 
هم از جاسوسی آمریکا و انگلیس از میلیاردها سیم کارت 

در جهان حکایت می کند.

کاالی ایرانی به جای وام ازدواج
نقدی  صورت  به  ازدواج  وام  پرداخت  که  شرایطی  در 
با  است،  کرده  ایجاد  بانک ها  برای  را  زیادی  مشکالت 
مصوبه جدید مجلس از سال آینده تسهیالت خرید کاالی 
20 میلیون تومانی جای پول نقد را خواهد گرفت. به این 
ترتیب زوج های جوان می توانند به  جای دریافت وام نقدی، 
از تسهیالت فروش اقساطی که برای هریک از زوجین ۱0 
این تسهیالت در قالب  میلیون تومان است استفاده کنند. 

کاالهای بادوام داخلی توسط تولید کنندگان متقاضی ارائه 
می شود و بانک ها صرفا پرداخت اقساط را تقبل می کنند.

کاهش نرخ تورم
تورم نشان  نرخ رشد  آمار درباره  داده های مرکز  آخرین 
و  ۱4 درصد  تورم نقطه ای در بهمن ماه 4/  می دهد نرخ 
تورم ساالنه منتهی به بهمن ماه 2/ ۱5 درصد بوده است. 
 0  /6 دی ماه  به  نسبت  تورم  نرخ  که  است  حالی  در  این 
درصد کاهش یافته اما تورم نقطه به نقطه تغییری نکرده 
است. رئیس جمهور در همایش روز ملی مهندسی گفت که 
هیچ کس پیش بینی نمی کرد که تورم بهمن ماه صفر باشد. 
کارشناسان معتقدند در صورت عدم وقوع شوک قیمتی، 
درصد   ۱5 تا   ۱4 بین  تورم  نرخ  آینده  سال  زمستان  در 

می شود.

افت ارزش کاالهای صادراتی
کاهش قیمت جهانی نفت در ماه های اخیر تاثیر خود را بر 
بازار صادرات کشورمان به خصوص آنهایی که منشا نفتی 
گمرک،  آمار  آخرین  اساس  بر  رو  این  از  و  گذاشته  دارند 
 50 حدود  افت  با  بهمن ماه  در  صادراتی  کاالهای  ارزش 
درصدی روبه رو شده است. به این ترتیب در بهمن امسال 
تراز تجاری ماهانه کشور پس از مثبت شدن در ماه دی، 
بار دیگر منفی شد به گونه ای که صادرات ماهانه با افت 50 
درصدی از 7 میلیارد و 43۹ میلیون دالر در دی ماه به 3 

میلیارد و 722 میلیون دالر در بهمن رسیده است.

برندگان اسکار 20۱5
دوره  هفتمین  و  هشتاد  در  باالخره  انتظار  ماه ها  از  پس 
مراسم اسکار 20۱5 از برندگان جوایز آکادمی علوم و فنون 
برتر  فیلم  و  صنف  هر  اعضای  رای  با  سینمایی  هنرهای 
نهایت  در  و  شد  رونمایی  آکادمی  اعضای  تمامی  رای  با 
»بردمن« یا همان مرد پرنده با بردن چهار جایزه اصلی و 
»هتل بزرگ بوداپست« با بردن چهار جایزه دیگر پیشتاز 
شدند و »شالق« نیز با بردن سه جایزه در پی این دو فیلم 

قرار گرفت.

وصول مالیات های فراری!
را  کشورداری  و  یافته  کاهش  نفتی  درآمدهای  که  حاال 
درآمدزایی  راه های  مطمئن ترین  از  یکی  کرده،  مشکل 

برای دولت همان دریافت مالیات ها به خصوص از فراریان 
مالیاتی است. به گونه ای که حاال وزیر اقتصاد می گوید با 
تالش  در  دولت  جدید  فناوری های  و  شیوه ها  از  استفاده 
است تا مالیات را بر اساس اطالعات واقعی افراد به دست 
آورده و در عین حال از فرار مالیاتی جلوگیری کند. چندی 
پیش رئیس سازمان مالیاتی میزان فرار مالیاتی را ساالنه 

۱2 تا 20 میلیارد دالر اعالم کرد.

دانشگاه ها 3 روز زنانه و 3 روز مردانه شود
طباطبایی نژاد  سیدیوسف  آیت الله  که  شد  شنیده 
فرهنگی  کمیسیون های  مجمع  در  صبح)چهارشنبه( 
کرد:  اظهار  استان ها  مراکز  و  کالن شهرها  اجتماعی   -
بدحجابی به یک معضل بزرگتر تبدیل شده است که باید 
این معضل را برطرف کرد و این ناهنجاری باید با فرهنگ 
پرسش  این  طرح  با  اصفهان  جمعه  امام  برود.  بین  از 
کار  چه  باید  یکدیگر  به  فرهنگ  و  دین  رسیدن  برای  که 
کرد، اضافه کرد: درحال حاضر اختالط دختر و پسر در 
دانشگاه اشتباه است، زیرا ما در اوایل انقالب دانشگاه ها 
و  دخترها  که  بودیم  مجبور  و  نداشتیم  زیادی  امکانات  و 
دانشگاه های  حاضر  درحال  اما  کنیم،  مخلوط  را  پسرها 
زیادی در شهرها وجود دارد و می توان دانشگاه ها را سه 

روز زنانه و سه روز مردانه کرد.

تجمع پرسنل پاالیش و پخش خون مقابل مجلس
پخش  و  پاالیش  شرکت  پرسنل  از  جمعی  که  شد  شنیده 
خون صبح چهارشنبه مقابل مجلس تجمع کردند. فارس 
نوشت؛ جمعی از پرسنل شرکت مادر تخصصی پاالیش و 
به  این شرکت  به نحوه واگذاری  اعتراض  پخش خون در 
نماینده  کردند.  تجمع  مجلس  مقابل  در  خصوصی  بخش 
گفت:  خود  اعتراض  دالیل  تشریح  در  تجمع کنندگان 
به  سابقه،  سال   25 تا   ۱5 با  شرکت  این  پرسنل  هم اکنون 
پاالیش  تخصصی  مادر  شرکت  غیرقانونی  واگذاری  علت 
قرار  بالتکلیفی  در  خصوصی  بخش  به  خون  پخش  و 
شرکت  غیرقانونی  واگذاری  اینکه  بیان  با  وی  دارند. 
مادر تخصصی پاالیش و پخش خون به بخش خصوصی 
غیرقانونی بوده است، تصریح کرد: پرسنل این شرکت در 

اثر این اقدام در آستانه بیکاری قرار دارند.
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
باشد   نمی  وابسته  سیاسی  غیر  و  سیاسی 
صحیح  رسانی  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سایت  از  مطالب  تمامی  دارد.  می  بر  گام 
رسیده  مقاالت  معتبر،  های  روزنامه  ها، 
نویسنده  نام  ذکر  با  رسمی  وخبرگزاریهای 

انتخاب و به چاپ می رسد.
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خداوندا، انسانها باید کینه را به 
گلوی خود بریزند تا عقلشان 

را برباید!
اتللو، پرده دوم، صحنه سوم.

O god, that men should put any 
enemy in their mouths to steal 

away their brains! 
Othello, Act II,sc. 3. 

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
 گردآوری و ترجمه: هلیا معینی

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

89286 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه یک

کشور  بشر۱60  حقوق  وضعیت  ساالنه  گزارش  این  در 
مورد تحقیق مطرح شده است.عفو بین الملل حمله ژوئیه 
سال 20۱4 میالدی به نوار غزه توسط اسرائیل را که در 
آن 200 فلسطینی کشته و جنایت های جنگی رخ داده، به 

عنوان »بی تفاوتی سنگدالنه« توصیف کرد.

عدم توجه به جنایات بوکوحرام
به  بین الملل  جامعه  است:  کرده  تاکید  سازمان  این 
توجه  نیجریه  در  بوکوحرام  وحشتناک«  »جنایت های 
با  مرکزی  آفریقای  جمهوری  در  است،  نداشته  کافی 
وجود حضور نیروهای بین المللی بیش از پنج هزار تن 
در درگیری های فرقه ای کشته شدند. شکنجه، تجاوز و 
اول  صفحه  روی  بر  ندرت  به  جمعی  دسته  کشتارهای 
نشریات جهان چاپ شده است و اکثر افرادی که در این 
درگیری ها کشته شدند، غیرنظامی بودند.عفو بین الملل 
افزوده است: گروه های مسلح به ویژه گروه تروریست 
انسانی«  »توحش  به  دست  سوریه  و  عراق  در  داعش 
زده اند. داعش در سوریه به خاطر آنچه که تخطی از نوع 
“قانون شریعت” خود تلقی می کند، دست به کشتارهای 
واسطه  به  و  زده  شتم  و  ضرب  و  کردن  مثله  عمومی، 
است.  کرده  پیدا  سلطه  عراق  در  تروریستی  اقدامات 
داعش برخالف بسیاری که کشتارهای غیرقانونی انجام 
می دهند و تالش دارند جنایت های خود را در خفا نگه 
دارند، با بی شرمی درباره اقدامات خود سخن می گوید.

مقابله با خشونت علیه غیرنظامیان
جنوبی  سودان  در  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
مخالفان  و  دولت  نیروهای  میان  درگیری  جریان  در 
از خانه های خود  تن  میلیون  دو  و  تن کشته  ده ها هزار 

علیه  با خشونت  که  فرار کرده اند. کامال ضروری است 
این  مسوول  که  را  افرادی  و  کنیم  مقابله  غیرنظامیان 
جنایت ها هستند، به پای میز محاکمه بکشانیم. در حال 
حاضر منتظریم تا یک اقدام عملی و ملموس اتخاذ شود. 
عفو بین الملل از این پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت 
از حق  استفاده  اجرایی که مانع  برای تصویب مقررات 

وتو در مواقعی می شود که شورای امنیت را از وارد عمل 
شدن در شرایط نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه 
گام  یک  این  است.  کرده  استقبال  می کند،  منع  بشریت 
نجات دهد. را  و می توان جان بسیاری  است  اولیه مهم 
در  ممنوعیت  اعمال  خواستار  همچنین  بین الملل  عفو 
استفاده از تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت شد 
که می توانست سال گذشته میالدی جان بسیاری را در 
نقض های  دیگر  گزارش  دهد.این  نجات  اوکراین  شرق 
حقوق بشر در سراسر جهان از جمله سرکوب مخالفان 

در سراسر آفریقا، روسیه، چین و کره شمالی را نیز مورد 
تالش های  بر  گزارش  این  است.در  داده  قرار  بررسی 
مداوم در حق تولید مثل زنان در السالوادور، هندوراس، 
و  مالت  لهستان،  فیلیپین،  شیلی،  هاییتی،  نیکاراگوئه، 
آمریکا  درخصوص  گزارش  است.این  شده  تاکید  ایرلند 
شکنجه  به  آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  گفت: 

اطالعات  آژانس  بازداشت  مراکز  در  گرفته  صورت 
مرکزی )سیا( پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر سال 
200۱ میالدی اذعان کرده اما براساس قوانین بین المللی 
سال  در  نشده اند.  مجازات  اقدامات  این  مرتکبان  هنوز 
20۱4 میالدی 33 مرد و دو تن در آمریکا اعدام شدند که 
پایین ترین تعداد از سال ۱۹۹4 میالدی محسوب می شود. 
دست کم 35 تن در سراسر ۱8 ایالت آمریکا در پی حمله 
پلیس با شوکر کشته شدند. اکثر آنها غیرمسلح بودند و 

تهدید جدی محسوب نمی شدند.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش
 مساله مهاجرت و نژادپرستی در سوئد

چمدانهایتان را 
کجا باز می کنید؟

ترجمه و تلخیص از زهره رهبری

اندک  ایرانی در سوئد زندگی می کنند که نسبت به جمعیت  امروزه صد هزار 
سوئد، ۹ میلیون نفر، رقم نسبتا باالیی محسوب می شود. این مهاجرین عمدتا 
در دهه های 70 و 80 میالدی به سوئد پناهنده شدند و درشهرهای بزرگ مثل 
استکهلم و گوتنبرگ ساکن شدند.  در سالهای اخیر موج جدیدی از  مهاجران از 
طریق سرمایه گذاری وتحصیل به سوئد روانه شدند. برای بسیار از مهاجران 
که  ای  مساله  است.  آن  نژادپرستانه  ضد  رویکرد  در  سوئد  جذابیت  غربی  غیر 
مقاله  این  است.  داشته  فرودهایی  و  فراز  مختلف،  زمانی  های  دوره  طی  در 
برخورد جامعه سوئد با مساله مهاجرت، به عنوان کشوری که  بسیار به روحیه 
تاریخی سوئد  را بررسی می کند.از نقطه نظر  مداراگرانه خود مغرور است، 
کشوری است  که در یک دوره زمانی بسیار کوتاه از یک کشور هم گون به یک 
کشور چند قومیتی تبدیل شد. پیشنیه مهاجرت به سوئد به قرن دوازدهم برمی 
گردد وقتی که بازرگانان وصنعت گران آلمانی به سوئد مهاجرت کردند. حجم 
فعالیتها و گستردگی  این مراودات به حدی بود که در قرن چهاردهم زبان آلمانی 

زبان رسمی استکهلم شد. ولی پس از این مهاجرت، تا قبل از دهه ۱۹70 مهاجرت 
واوایل   ۱۹ قرن  اواخر  عوض  در  ولی   . نگرفت  صورت  سوئد  به  دیگری  عمده 
قرن بیستم حدود ۱.2 میلیون سوئدی یا حدود 20 % جمعیت سوئد، کشور را 
عمدتا به مقصد آمریکا ترک کردند که این مساله کشور را با مشکل جدی  کمبود 
نیروی کار مواجه کرد. در پی این مشکل سوئد در سالهای نخست قرن بیستم 
مرزهای خود را کامال به سوی مهاجران گشود، طوری که هر کس که مایل بود 
می توانست وارد خاک سوئد شود و آنجا اقامت کند. ولی بعد از جنگ جهانی 
اول سوئد مرزهای خود را به حالت سابق برگرداند و اقامت مهاجران را محدود 
به شرایط پناهندگی سیاسی کرد. که این قانون اولین الیحه حمایت از پناهندگان 
در  سوئد محسوب می شود. حدود 5000 آلمانی بعد از به قدرت رسیدن حزب 
نازی تحت حمایت این الیحه به سوئد پناهنده شدند. در دهه ۱۹60 میالدی که 
سوئد شکوفاترین سالهای اقتصاد خود را می گذراند ساالنه بین 30 تا 60 هزار 
نیروی کاری به سوئد مهاجرت می کردند. در همین سالها بود که الیه حمایت 
مهاجران  کامل  حق  بر  الیحه  این  در  که  رسید  تصویب  به  مهاجران  حقوق  از 
برای حفظ فرهنگ و زبان بومی خود تاکید شده بود. تا این مرحله هیچ سخنی 
از انطباق پذیری و سوئدی شدن ، مهاجران مطرح نشده است. اما در دهه 70 
هزار   30 تا   ۱0 ساالنه   شدند.  سوئد  وارد  پناهنده  مهاجران  جدید  موج    80 و 
ایرانی، عراقی، کرد، شیلیایی، یوگوسالو و.. وارد سوئد می شدند که این مساله 
الگوی برخورد با مهاجران را تغییر داد. شدید ترین موج مهاجرت  مربوط به 
سالهای ۹4 و ۹5 است که ۱70 هزار نفر در پی جنگ ها ونسل کشی های بالکان 
را  سوئد  جامعه  باال  رقم  این  کردند.  مهاجرت  سوئد  به  سابق  یوگوسالوی  از 
شوکه کرد و مشکالت زیادی هم برای مهاجران و هم جامعه میزبان ایجاد کرد. 
در میانه دهه ۹0 میالدی ۱.5 میلیون نفر از جامعه ۹ میلیونی سوئد  در کشور 
دیگری متولد شده بودند. در دهه هفتاد مهاجران ساالنه 6 میلیارد کرون معادل 
600 میلیون یورو به اقتصاد سوئد کمک می کردند،چرا که آنها عمدتا نیروی کار 
بودند ولی امروزه جامعه مهاجر ساالنه 20 میلیارد کرون یا 200 میلیون یورو 
این مهاجران-پناهندگان- اغلب بیکار  برای جامعه سوئد هزینه دارد. چرا که 
هستند و برای تامین مخارج زندگی به کمک های  عمومی وابسته هستند. همه 
نظیر  هایی  ایده  داد.  تغییر  سوئد  در  را  مهاجر  از  عمومی  تصویر  مسایل  این 
از  حفظ فرهنگ و زبان مادری به حاشیه رانده شد و تطبیق پذیری و پیروی 
الگوی زندگی سوئدی در اولویت قرار داده شد. دولت در اواسط دهه ۹0  هدف 
خود را بر آموزش و آماده سازی نیروی مهاجر برای وارد شدن به بازار کار 
معطوف کرد. با عوض شدن تصویر عمومی از مهاجران،برخوردهای  رسمی 
و غیر رسمی با مهاجران نیز تغییر کرد؛ که مهاجران را در انزوا و حاشیه قرار 
را  مهاجرت  مساله  گرفت  تصمیم  مشکل  این  حل  برای  سوئد  دولت   . داد  می 
تا حد یک  ادغام باهم دنبال کند. به همین دلیل تشکیالتی مستقل که  با مساله 
از  ایجاد کرد که پس   ”integration یا  "ادغام  با نام  وزارت خانه نیز رشد کرد 
چند سال ذیل مجموعه وزارت فرهنگ قرار گرفت.  یکی از تالشهای این وزارت 

خانه یا تشکیالت اسکان مهاجران بود که تحت برنامه " یک میلیون خانه" انجام 
باشند و  باالیی برخوردار  استاندارهای  از  بود  قرار  این خانه ها  اینکه  با  شد. 
محیط فردی و اجتماعی مناسبی را برای مهاجران ایجاد کنند،در عمل این خانه 
ها به خانه هایی بااستاندارد های پایین تر ،در محله های مهاجر نشین،با نرخ 
باالی جرم و جنایت و سطح بسیار پایین استفاده از زبان سوئدی تبدیل شدند. 
دولت سوئد کوشید محله های مهاجر نشین که عمال به گتو تبدیل شده بودند 
و  کند  بیشتری  گذاری  سرمایه  سوئدی  زبان  آموزش  برای  کند،  سازی  باز  را 
ارتباط این محله ها را با جامعه بیشترکند. این تالشها همیشه موثر نبود چرا 
به  را  که  مهاجران  بود  کار مساله جدی  بازار  در  تبعیض  و  که رویکرد منفی 
زندگی حاشیه نشینی می راند و دولت نیز به راحتی نمی توانست کاری برای آن 
انجام دهد. گرچه دولت سریعا به  موارد شکایت علیه تبعیض قومی رسیدگی 
می کند،  اما رویکرد منفی و بیگانه گریزی پنهان در روحیه کارفرمایان  مشکل  
عمیق تریست که باعث شده بسیاری از مهاجران با زمینه تحصیلی باال در پیدا 
کردن شغل دچار مشکل شوند.  روحیه مهاجر ستیزی در سوئد در دهه نود به 
اوج خود رسید وقتی که افرادی با ظاهر خارجی و غیر سوئدی در  خیابانها در 
معرض حمله گروه های نژادپرستانه بودند  و خانه های سیاهپوستان به آتش 
کشیده می شد. در این مرحله رسانه ها و دولت سوئد سخت به تکاپو افتادند، 
برنامه های رادیویی و تلویزیونی زیادی درباره خطرات نژادپرستی تولید شد، 
در مدارس، محله ها و انجمن ها آموزش های مدارای شهروندی برگذار شد و 
نژادپرستی رسما  امروزه   تاسیس شد.  نژادپرستی  با  مبارزه  چندین سازمان 
جرم شناخته می شود و هیچ یک از نمادهای نژادپرستی در امکان  عمومی تحمل 
نمی شود.  این تبلیغات تا حد زیادی موثر بود و حزب نژادپرستانه"دموکراتهای 
انتخابات سوئد کرسی  از  " در هیچ یک  اخیر  انتخابات  از  قبل  تا  سوئد" سوئد 
بار  اولین  برای  سوئد"  "دموکراتهای  حزب   20۱0 سال  نکرد.  کسب  مجلس  در 
توانست در مجلس سوئد نماینده داشته باشد؛ مساله ای که بسیاری از سوئدی 
ها را شوکه کرد. کسانی که فکر می کردند غول نژاد پرستی را شکست داده اند، 
متوجه شدند این غول هنوز ریشه هایی زیر خاک دارد.اکنون مهاجران سوئدی 
از سویی با دولت و سازمانهایی طرفند که حقوق قومی آنها را به رسمیت می 
با  دیگر  از طرف  ولی  میکنند  نژادپرستی محافظت  دربرابر  آنها  از  و  شناسند 
آنها مانند  با  و  از مهاجران سیراست  اند  که چشم و دلشان  ای مواجه  جامعه 
و  پنهان  تبعیضات  مهاجران،  راندن  انزوا  به  کنند.  می  برخورد  بردوش  باری 
پیدای  بازار کار و جریانات نژادپرستانه ای  که در الیه های پنهان جامعه وجود 
به  آنچه خود جریان مهاجرت خود  از  برای مهاجران   را  زندگی  دارد شرایط 

خود ایجاب می کند،دشوار تر می کند.
•    Jederlund, Lars "In transition: From immigration policy to 
integration policy in Sweden".
American Scandinavian Foundation Spring 1999. Provided by 
ProQuest Information and Learning Company.
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و  ها  آگهی  محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
حق اشتراک تامین می شود. هفته نامه پرشین انتظار 
دارد در صورتی که آن را می پسندید و ماندگاری آن را 
برای  فرهنگ و فارسی زبانان مفید میدانید ما را یاری 

کنید.
همانطور که بارها نوشته ایم، در صورت ازدیاد تعداد 
مشترکان و آگهی ها، هفته نامه دوام و کیفیت بهتری 
به راه اطالع رسانی وکارهای فرهنگی خود  میابد و 

ادامه می دهد. 
که  است  نامه مرهون محبت های کسانی  این هفته 
تاکنون به درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی 

به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار

دسترسی پلیس انگلیس 
به اطالعات محرمانه 

خبرنگاران محدود می شود 
بدنبال رسوایی ها و سوء استفاده های مکرر پلیس و دستگاه 
‘اختیارات  جنجالی  قانون  از  انگلیس  امنیتی  اطالعاتی  های 
تجسسی’ یا ریپا، دسترسی پلیس و سایر دستگاه های امنیتی 
این  اساس  بر  خبرنگاران  محرمانه  اطالعات  به  کشور  این 

قانون، محدود می شود.

و  معرفی  در  که  انگلیس  اعیان  مجلس  عضو  ‘فالکونر’  لرد 
تصویب این قانون در پارلمان تالش کرده، در گفتگو با شبکه 
بهتر  موقت  تغییر  این  که  حالی  در  گفت:  سی  بی  بی  رادیو 
ازهیچی است تغییرات اساسی بیشتری باید در این خصوص 
صورت گیرد.وی با بیان اینکه پیش بینی نمی شد، قانون ‘ریپا’ 
در  تنها  افزود:  گیرد،  قرار  پلیس  استفاده  مورد  حد  بدین  تا 
شرایط خاص امکان دارد که یک خبرنگار در قالب خبرنگاری 
از  پیش  داد:  ادامه  شود.فالکونر  مرتکب  مجرمانه  اقدامات 
دادگاه  به  می بایست  شود  افشا  اش  محرمانه  اطالعات  آنکه 
مجلس  عضو  شود.این  احراز  او  جرم  صحت  و  شده  احضار 
اعیان انگلیس با اظهار خرسندی از این تغییر گفت: این قانون 
نیازمند تغییر فوری بوده است.گفته می شود پاییز سال گذشته 
در پی دسترسی پلیس منطقه لندن و کنت به اطالعات تلفنی یک 
خبرنگار، این موضوع مورد تحقیق قرار گرفت.بر اساس این 
ارائه درخواست و بر پایه قانون  با  تغییر پلیس می تواند تنها 
پیگیری  را  اینچنینی  موضوعات  )ریپا(  تجسسی  اختیارات 
نماید.این تغییرات قانونی در پی درخواستهای مکرر ۱۹ افسر 
اطالعات محرمانه طی  به  به منظور دسترسی  انگلیس  پلیس 
نخست  کامرون  است.دیوید  گرفته  صورت  گذشته،  سال  سه 
وزیر انگلیس دو هفته پیش با این تغییر موافقت خود را اعالم 
منتشر  را  آن  اکنون جزئیات  این کشور هم  دولت  و گفت  کرد 
رهبر  و  انگلیس  وزیر  نخست  معاون  کلگ’  است.نیک  نموده 

حزب ‘لیبرال دموکرات’ نیز در سخنانی ضمن اظهار خرسندی 
کار  محافظه  حزب  که  هستیم  خوشحال  گفت:  تغییر  این  از 
ولو به طور موقت، تغییراتی را در این خصوص اعمال نموده 
هیچ  از  بهتر  موفقت  تغییرات  که  حالی  در  افزود:  است.وی 
است، ما تالش خواهیم کرد که تغییرات دائمی در این خصوص 
اعمال شود.وزارت کشور انگلیس نیز با اعالم تغییر در قانون 
ریپا اعالم کرده است که نیروی پلیس، آژانس جنایت های ملی 
های  دادگاه  به  درخواست  ارائه  با  می توانند  مالیات  اداره  و 
این کشور، به اطالعات محرمانه خبرنگاران دسترسی داشته 
باشند.یک سخنگوی این وزارتخانه نیز با بیان اینکه به محض 
کرد:  اظهار  شد  خواهد  اعمال  تغییر  این  قانونی،  مراحل  طی 
جامعه آزاد مستلزم رسانه آزاد است.به نوشته دیلی تلگراف، 

و  همراه  تلفن  سوابق  به  دسترسی  جمله  از  اطالعات  کسب 
اینترنت در انگلیس، تحت نظارت قانون ‘ریپا’ صورت می گیرد 
که هدف از آن مقابله با تروریسم و جرایم جدی است، اما این 
قانون،  این  از  پلیس  ماموران  استفاده  افشای  دنبال  به  قانون 
نگاران نشریه های ‘سان’  به سوابق روزنامه  برای دسترسی 
است.یک  گرفته  قرار  جدی  انتقادهای  مورد  میل’  ‘ساندی  و 
سخنگوی شرکت ‘ودافون’ به دیلی تلگراف گفته است: بیشتر 
روند درخواست های صورت گرفته به صورت خودکار بوده 
‘ انجام شده است.ریپا  اما این روند در چارچوب قانون ‘ریپا 
را  جاسوسی  اختیار  که  است  رهگیری  قانون  همان  واقع  در 
و  می دهد  انگلیس«  ارتباطات  ستاد   « جاسوسی  دستگاه  به 
وزارت کشور انگلیس نیز بارها ادعا کرده است که استفاده از 
ریپا »ضروری و متناسب است.«با این وجود طرفداران حریم 
شخصی با ابراز نگرانی شدید از این مساله می گویند دستگاه 
جاسوسی انگلیس از طریق ریپا حریم شخصی عمومی را به 
گاردین،  نوشته  می دهد.به  قرار  هجمه  مورد  ناشایستی  طرز 
فاش  اسناد  که  گرفت  قرار  توجهات  کانون  در  آن  از  پس  ریپا 
داد  نشان  امریکایی،  افشاگر  اسنودن،  ادوارد  سوی  از  شده 
به شبکه کابل هایی  به طور مخفیانه  انگلیس  ارتباطات  ستاد 
که انتقال مکالمات تلفنی سراسر جهان و ترافیک اینترنتی از 
طریق آنها صورت می گیرد دسترسی دارد و این داده ها را در 
اختیار همتای امریکایی اش یعنی آژانس امنیت ملی نیز قرار 

می دهد.

محکومیت چهار ساله  
محمد رضا عباسی در شمال لندن

به گزارش هفته نامه پرشین طبق گزارش متروپولیتن پلیس 
یک فرد به نام محمد رضا عباسی به جرم تعرض به دو زن 
جوان در منطقه فینچلی به تحمل چهار سال حبس محکوم 
قرار  ۱0 سال  تحت نظر مجرمین روابط جنسی  به مدت  و 

گرفت.
این قرار که در تاریخ دوم فوریه دردادگاه بلک فرز برای این 
فرد 45 ساله صادرشد  بعلت تعرض ایشان به دو زن جوان 
با سنین 27 و 35 ساله  که از طریق آگهی وی برای استخدام 
فیزیوتراپی و هیپنوتیزم  منشی گری در یک مرکز خدمات 
درمانی و انرژی درمانی  در نشریات چاپ انگلیس به ایشان 
گفته  طبق  نمایند  می  مراجعه  رود    فینچلی  منطقه  در 
کارآگاه کریس سینز " این مرد با استفاده از حرفه و کسب 
هوشمندانه  های  جذابیت  و  آراسته  ظاهری  با  خود  کار  و 
زنان را فریب می داد   من ازکسانی که به نوعی قربانی و 
سو استفاده این شخص  قرار گرفته اند خواهشمندم که در 

اسرع وقت به پلیس مراجعه نمایند"  
به گزارش هفته نامه پرشین این فرد طبق قرار پلیس روانه 

زندان شد تا دوران محکومیت خود را سپری نماید. 
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بی تردید-  یونان-  در  سیریتزا  پیروزی 
نه  البته   - اروپا  در  تبعات سیاسی جدیدی 
دارد.  چپ ها-  برای  بلکه  اروپا  برای  فقط 
جدید  سیاسی  توالی  این  آینده  مورد  در 
خواهد  گرفته  تصمیم  آینده  روزهای  در 
داشتم  افتخار  گذشته،  سال  پاییز  در  شد. 
نشست  در  »آنتونیونگری«  سوی  از  که 
شهر  در  اروپایی  صحرانشینان  ساالنه 
یابم.  ایتالیا حضور  در  »پاسینانو«  کوچک 
مانند  دیگری  میهمانان  نشست  این  در 
هم  »دیوید هاروی«  و  »مایکل هاردت« 

بودند.

فیلسوف  نگری«،  »آنتونیو  وقتی  که  است  این  واقعیت 
طرفدار خودمختاری، آشکارا دو گزاره عمومی را مطرح 
کرد شگفت زده شدم. اولین گزاره این بود که پس از 20۱۱، 
مستقیم«(  »دموکراسی  )مفهوم   ۱ افقی«  »گرایش  از  باید 
انتقاد و– آشکارا و به روشنی- نه فقط در »مفهوم هگلی« 
اینکه، وضعیت ممکن است تا حدی  بر آن غالب آمد. دوم 
مهیا  مساله  ترین  سیاسی  جهت  دوباره  تالشی  برای 
این دو گزاره  باشد: یعنی »تصرف قدرت«. شاید شنیدن 
که   - توده ها«  و  »امپراتور  کتاب  نویسنده  از  رادیکال 
از مهم ترین حامیان گرایش  با مایکل هاردت- یکی  همراه 
باید  ایده که مساله قدرت  این  باشد:  افقی بود شگفت آور 
و  مستقیم  دموکراسی  قالب  در  توده ها  کثرت  اساس  بر 
بدون هیچ گونه نمایندگی )در مجلس، موسسات و غیره( 
ایگلسیاس«-  »پابلو  که  نبود  شگفت آور  اما  شود،  درک 
از  بخشی  اسپانیا-  رادیکال  چپ  حزب  »پادموس«،  رهبر 
گذاری  که  است  واضح  بود.  اروپایی  صحرانشین  گروه 
از »گرایش افقی« به »گرایش عمودی« و از »ِاشغال ها« به 

احزاب سیاسی در حال وقوع است.

اراده سیاسی
است؟  چگونه  اروپا  در  کنونی  سیاسی  وضعیت  پس، 
از  پس  که  است  این  می شود  آشکار  بیشتر  و  بیشتر  آنچه 
تمام  با  شد-  آغاز   20۱۱ سال  در  که  سیاسی  توالی های  آن 
جنبش های »اشغال« و »بهار«هایی که به خزان تبدیل شد- 
با شور و  که  زاده شد  از شکست چپ ها  الاقل یک چیزی 
می توانیم  که  چیزی  بود؛  شده  آغاز  ناشدنی  وصف  شوق 
اراده  این  مشخصه  بنامیم.  جدید«  سیاسی  »اراده  را  آن 
)طغیان  »بهارها«  که  است  آگاهی ای  همان  جدید  سیاسی 
و...(  تظاهرات  خواهانه،  ترقی  انرژی های  ناگهانی 
مستقیم  دموکراسی  طوالنی  )اپیزودهای  و»اشغال ها« 
برای  غیره(  و  کاری  گروه های  عمومی،  مجامع  با  همراه 
تغییر وضع موجود نولیبرالی )اقدامات ریاضتی، بدهی ها، 
بیکاری و غیره( هنوز کافی نیستند.  البته، وقتی پای کسب 
رادیکال  جدیِد  احزاب  و  سیریتزا  می آید  میان  به  قدرت 
متحد«  »چپ  اسپانیایی،  )»پادموِس«  اروپایی  چپ  و 
اسلوونی، یا جبهه تازه شکل گرفته »کارگران کرواسی«( 
آگاه هستند:  احتمالی  از وسوسه ها و شکست های  همگی 
یک  دگرگونی  از  کاملی  تجسم  عنوان  به  را  فیشر  یوشکا 
رهبر در نظر بگیرید که ریاست جنبش دانشجویان آلمان 
مانوئل  یا  رسید؛  آلمان  خارجه  امور  وزارت  به  در۱۹68  
مائوئیستی  زیرزمینی  گروه  رهبران  از  یکی  که  باروسو 
این  هم  باز  اما  رسید،  اروپا  کمیسیون  ریاست  به  که  بود 
در  را متوقف کرد.  دلیلی نمی شود که هدف کسب قدرت 
نه   - است  آگاهی  دقیقا همان  این  به نظر می رسد  مقابل، 
در مسیر  که محرک چپ ها  باروسو-  و  فیشر  مثل  پایانی 

کسب قدرت دولتی است. 

این مشکل قبال از سوی استوارت هال در مقاله ای در سال 
جنبه  از  تنها  نه  ما  یکسو،  »از  بود:  شده  توصیف   ۱۹84
باید به شدت  بلکه معتقدیم  رفاهی دولت حمایت می کنیم 
از سوی دیگر، احساس می کنیم چیزی به  گسترده شود. 

رفاه  دولت  این  کارکرد  درباره  سوسیالیستی  ضد  شدت 
وجود دارد.... و در واقع ما در کجای آن ایستاده ایم؟ آیا 
آیا  هستیم؟  رفاه-  دولت  جمله  از   - دولت«  »تنزل  مدافع 
دولت  دست  به  جامعه  تمام  مدیریت  مخالف  یا  مدافع  ما 
به  مبهم  وضع  یک  از  حرکت  دنبال  به  تاچریسم  هستیم؟ 
این بهترین  اکنون به نظر می رسد  وضعی دیگر است«2. 
توصیف از وسوسه سیریتزا پس از تصرف قدرت باشد. 
یا دولت  که سوسیال دموکراسی  ما خیلی خوب می دانیم 
محصول  رفاه  دولت  اینکه  نیست،  سوسیالیسم  رفاه، 
خالص  )به منظور  سرمایه  و  کار  میان  تاریخی  سازش 
شدن از شبح کمونیسم( است، اما شرایط اجتماعی تقریبا 
در هر کشور اروپایی آنقدر فاجعه بار است که حتا حفظ 
به  ما  بود.   خواهد  رادیکال  اقدامی  رفاه  دولت  اصالح  یا 
نظام  در  رادیکالی  هیچ چیز  نفسه  فی  که  می دانیم  خوبی 
وجود ندارد بلکه این همان پیشنهاد اخیر توماس پیکتی از 
کتاب »سرمایه در قرن 2۱« است: بله، ما می دانیم که مالیات 
سنگین بر ثروت، کمونیسم را به ارمغان نخواهد آورد )به 
انجام نشود( بلکه در یک  اگر در سطح جهانی  خصوص 
اقدام )در سطح ملی  این  افراطی، حتا  نابرابری  وضعیت 
هم( رادیکال به نظر می رسد. جای تعجب نیست که پیکتی 

به تازگی با »پابلو ایگلسیاس« مالقات کرده بود. 

اراده دیالکتیکی
از یکسو، اگر احزاب چِپ رادیکاِل جدید در تماس نزدیک 
در  افقی  مکانیسم های  از  و  نباشند  دیگر  جنبش های  با 
به  آخر ممکن است  استفاده کنند، در  ساختار حزب خود 
یابند.  ۱۹68پایان  سال  کابوس های  بدترین  مانند  سادگی 
ما باید همه تجربه های جدید دموکراسی مستقیم را برای 
اراده  بگیریم.  نظر  در  گذشته  اشتباهات  از  جلوگیری 
سوی  از  شود.  تبدیل  دیالکتیکی  اراده  به  باید  سیاسی 
قدرت  به  واقعا  جدید  رادیکال  چپ  احزاب  وقتی  دیگر، 
دولت  مساله  همانا  دارد  را  اهمیت  نهایت  آنچه  رسیدند، 
متن  در  لنین  که  را  آنچه  باید  ما  که  است  اینجا  در  است. 

معروف خود در سال ۱۹۱8 با عنوان »کودکی چپ جدید« 
نوشت را به یاد داشته باشیم. 

سرمایه داری  گسترده  مهندسی  بدون  »سوسیالیسم، 
تصور  غیرقابل  مدرن  علم  اکتشافات  آخرین  اساس  بر 
است. سوسیالیسم بدون سازمان هدفمند دولتی که ده ها 
واحد  استاندارد  دقیق  رعایت  به  را  مردم  از  نفر  میلیون 
در تولید و توزیع مقید می سازد غیرقابل تصور است. ما 
مارکسیست ها همیشه از این صحبت کرده ایم و حتا ارزش 
با کسانی تلف کنیم که  ثانیه وقت برای صحبت  ندارد دو 
امروز  یقین  به  که  آنچه  حال،  این  با  نمی فهمند«.  را  این 
الگوی  به  فقط  می توانیم  نه  ما  که  است  این  دارد  وجود 
و  بازگردیم  شوروی  دوران  در  دولت«  انحصارِی  »قدرِت 
نه می توانیم به سازش سوسیال دموکراتیک )دولت رفاه(
بازگردیم. عالوه بر رابطه افقی، آنچه تعیین خواهد کرد 
یا  اروپا واقعا چپ هستند  آیا دولت های جدید چپ در  که 
به همان دام »عقب نشینی بزرگ از موسسات« درمی غلتند، 
دقیقا همان بحث قدرت است: چگونگی به عمل در آوردن 
این  آن.  برابر  در  مقاومت  چگونگی  همزمان  و  قدرت 
آسان ترین و دشوارترین کار است. این جدی ترین وسوسه 

چپ است. پس از پیروزی، باید سخت کار کرد.

پاورقی:
جمع  یا  فرد  یک  عمودی،  گرایش  در   :Horizontality  -۱
کوچکی از افراد، انسان ها را سازمان می دهند و در واقع 
سرنوشت عده ای دیگر از »باال« تعیین می شود و در شیوه 
افقی، انسان ها خود فاعل سازمان یابی خود هستند و خود 

سرنوشت خود را تعیین می کنند. 
او  دانسته اند.  »تاچریسم«  پایه گذار  را  هال  استوارت   -2
سیاست های حزب تاچر را تالشی برای ایجاد »هژمونی« 
می کرد.  تلقی  بریتانیا  سیاسی  حیات  درون  در  جدیدی 
جناح چپ سردرگم بود. وظیفه او این بود که فهم عمیق تر 
چپ  محافل  و  اجتماعات  درون  در  را  تاچریسم  سیاست 

افزایش دهد. 

بین الملل

دغدغه های 
چپ اروپایی

ِسِرکو ُهروات / فیلسوِف ساکن کرواسی
ترجمه: کسرا اصفهانی
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور 
انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 

موضوعات و مسائل  مختلف منجمله ایران است و به معنای 
تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

پروند ه های خانوادگی ) مهریه، طالق، نفقه(، 
انحصار وراثت، ثبتی و  ملکی و مالیاتی

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره

انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
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اختالفات یونان و اتحادیه اروپا از کجا آب می خورد؟

جدال الهه های 
یونانی با ریاضت

ماه گذشته انتخاباتی در یونان برگزار 
اروپا  اتحادیه  اعضای  برای  که  شد 
می آمد.  حساب  به  بزرگ  شوک  یک 
در  نبود  هم  انتظار  از  دور  چند،  هر 
که  شوند  پیروز  کسانی  کشور  این 
اتحادیه  مخالفت سیاست های جاری 

اروپا باشند. 
سیاست هایی که به »راهبردهای ریاضتی« شهره شده اند. 
در ماه ژانویه زمانی که کشورهای اروپایی از خواب خوش 
به  ولوله ای  یونان  در  برخاستند،  نو  سال  تعطیل  روزهای 
راه افتاد که پس لرزه های آن به اتحادیه اروپا رسید. در آتن 
کسانی وارد پارلمان این کشور شدند که بلندگوی مخالفت 
خود را در کوی و برزن نصب کرده بودند و از سیاست های 
اجماع  که  سیاستی  می کردند.  انتقاد  اقتصادی  ریاضت 
رکود  بحران  از  بتوانند  تا  است  اروپایی  کشورهای  فکری 
کشور  نیز  سیاست  این  پرچمدار  شوند.  خارج  سبز  قاره 
آلمان است که کمتر از کاربرد این سیاست ها آسیب دیده و 
تاکتیک  این  از  می خواهد  نیز  اروپایی  کشورهای  سایر  از 
این راستا یک  در  برلین  کنند.   از بحران عبور  برای عبور 
بال اجرایی هم دارد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا از حامیان 
به  موظف  اروپایی  کشورهای  و  است  طرح  این  اصلی 

اجرای برنامه های ریاضتی هستند. 
این طرح در کشورهای قوی چون آلمان تاکنون کارکردی 
نامالیمات  برابر  در  توانسته اند  و  است  داشته  مثبت 
در  اما  دهند؛  نشان  خود  از  بیشتری  صبوری  اقتصادی 
مقابل برای کشورهایی مثل یونان و اسپانیا جواب معکوس 

است  این  بر  سعی  ریاضتی،  راهبردهای  در  است.  داده 
آلمان  اقتصادی.  تحرک  تا  شود  انجام  اقتصادی  ترمیم  که 
قاره  که  دارد  اعتقاد  راهبرد  این  به عنوان مهم ترین حامی 
تند  پیچ  از  ریاضتی  سیاست های  اتخاذ  با  می تواند  سبز 
اتخاذ  می گویند  اما  آتن  فعلی  حاکمان  کند.  عبور  رکود 
از  عبور  برای  بزرگی  مانع  ریاضتی  اقتصاد  سیاست های 
حزب  رهبر  سیپراس،  آلکسیس  که  زمانی  است.  بحران 

سیریتزای یونان در انتخابات پیروز شد، در مجلس ضمن 
دیگر  کشورش  که  گفت  ریاضتی  سیاست های  به  انتقاد 
)آلمان  خارج  از  شده  اعمال  راهبردهای  نیست  حاضر 
اعتقاد  به  کند.  اجرا  را  اروپا(  اتحادیه  مرکزی  بانک  و 
سیپراس، نخست وزیر یونان، کمک های خارجی باعث شده 
چراکه  کند؛  غلبه  کشورش  اقتصادی  بحران  بر  نتواند  آتن 
تشدید  باعث  کشور  این  به  وام دهندگان  الزامات  اجرای 
از  تحصیلکرده  قشر  بین  در  یونان،  در  است.  شده  بحران 
هر دو نفر یک تن بیکار است. آمار بیکاری نیز در کل کشور 

نزدیک به 30 درصد جمعیت فعال است. 
یونان در حال حاضر از یک بدهی 240 میلیارد یورویی رنج 

می برد و بسیاری از کارمندان دولت از کار برکنار شده اند. 
قطع  کشور  این  بازنشستگان  از  برخی  مستمری  همچنین 
شده است. فساد اقتصادی نیز یکی از عوامل بحران یونان 
اتحادیه  نمایندگان  و  آتن  بین  که  اخیری  اجالس  در  است. 
اروپا برگزار شد این اتحادیه یکی از شروط خود را برای 
با  »مبارزه  مالی  نجات  یا همان بسته  مالی  ارایه کمک های 
فساد در این کشور « اعالم کرده است.  در گزارشی که در 

شهریور سال جاری توسط سایت بیزینس اینسایدر منتشر 
لحاظ  به  دنیا  فالکت بار  کشور  سومین  رده  در  یونان  شد 
اقتصادی قرار گرفت. به رغم انتقاداتی که از »آرتور اوکون« 
واضع نظریه شاخص فالکت می شود، تحقیقات اخیر نشان 
شهروندان  روان  و  روح  بر  بیکاری  و  تورم  که  است  داده 
یک کشور تاثیر منفی زیادی می گذارد.  یونان در شرایطی 
در رده سوم فالکت بارترین کشورهای دنیا قرار گرفت که 
ونزوئال با تورم 53 درصدی و نرخ بیکاری 7/۱ درصدی 
از آن آفریقای جنوبی با  در رده نخست قرار گرفت و پس 
تورم 6 درصدی و نرخ بیکاری 25/5 درصدی در رده دوم 
قرار گرفت. یونان  نیز با نرخ بیکاری 27/8 درصدی و نرخ 

تورم 0/7 درصدی در رده سوم این کشورها قرار گرفت.  
بر اساس اطالعات منتشر شده از اقتصاد یونان 40 درصد 
و  عمومی  بخش  توسط  کشور  این  ملی  ناخالص  درآمد  از 
بحران  در  که  تامین می شود  و همچنین گردشگری  دولتی 
اخیر این کشور به شدت این دو بخش آسیب دیده اند. وزیر 
آسیب  ریاضتی  سیاست های  اتخاذ  می گوید:  یونان  صنایع 
فراوانی به صنایع پایه این کشور زده است.  برخی ناظران 
تعطیلی  دولتی،  کارمندان  از  شماری  اخراج  که  می گویند 
فراوان  بدهی های  و  یونان  در  پایه  کارخانه های  از  برخی 
آتن به نهادهای مالی بین المللی و برخی کشورهای اتحادیه 
نتوانند  کشور  این  دولتمردان  که  است  شده  موجب  اروپا 
تصمیم مناسبی برای خروج از بحران اتخاذ کنند. در آغاز 
زمره  در  خود  اقتصادی  رشد  دلیل  به  یونان  سوم،  هزاره 
»بازارهای نوظهور« در دنیا قرار گرفت، اما در اواسط دهه 
نخست از قرن بیست و یکم و با شروع بحران اقتصادی در 
اقتصادی  رکود  مرداب  از  نتوانست  کشور  این  سبز،  قاره 
و  ایتالیا  فرانسه،  همچون  کشورهایی  کنار  در  و  کند  فرار 

اسپانیا جزو آسیب دید گان اقتصاد ریاضتی قرار گرفت.
را  قدرت  اینکه  از  پس  سیپراس  آلکس  یونان،  نخست وزیر 
سابق  شرایط  به  آتن  دیگر  که  کرد  اعالم  گرفت  دست  در 
بازنخواهد گشت و مخالف با درخواست های اتحادیه اروپا 
کارمندان  داد،  خواهد  کاهش  را  مالیات  نرخ  که  کرد  اعالم 
برای  و  گرداند  بازخواهد  کار  سر  به  را  دولت  اخراجی 
جبران کسری بودجه نیز بخش گردشگری را فعال خواهد 
کرد. برخی از ناظران می گویند که طرح های سیپراس بیش 
از اینکه عملی باشد رویایی است و در عرصه عمل به مشکل 
برخواهد خورد. کشوری که مشکل تامین بودجه دارد، تنها 
را  دولتی  بخش های  سایر  بودجه  نمی تواند  گردشگری  با 
دیگری  هزینه  اخراجی  کارمندان  بازگرداندن  کند.  تامین 
است که دولت سیپراس نخواهد توانست از عهده آن برآید. 
ریاضتی  طرح های  به  باید  کشور  این  که  می گوید  آلمان 
وفادار بماند تا بتواند از دوره رکود خارج شود، اما هنوز 
به درگیری های دوطرف ماجرا یک مهر تعلیق چهار ماهه 
خورده است. چشم یورو به آتن است تا بتواند تصمیم الزم 
را برای ماندن در حوزه یورو اعالم کند، در غیر این صورت 
نخستین  و  شد  خواهد  اخراج  یورو  حوزه  از  کشور  این 

شکاف در دل اتحادیه اروپا به وجود خواهد آمد. 

تهدید هاي اروپا و 
امریکا علیه روسیه

در  صلح  برپایي  براي  گسترده  تالش هاي  که  حالي  در 
شرق  در  درگیري ها  کماکان  اما  است  جریان  در  اوکراین 
این بار  اما  مي گیرد.  را  کشور  این  مردم  جان  اوکراین 
اوکراین  از  اروپا  حمایت هاي  است  جریان  در  که  اتفاقي 
است که رفته رفته از جنبه مالي به سمت نظامي کشیده 
مي شود و لحن هاي طرفین درگیر در بحران اوکراین نیز 

تند تر از گذشته مي شود. 

بریتانیا  که  است  آن  از  حاکي  اوکراین  از  خبرها  آخرین 
را  خود  نظامیان  از  تعدادي  رسمي  به طور  تا  دارد  قصد 
براي مشاوره به ارتش اوکراین به این کشور اعزام کند. 
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا اما اعالم کرده است 
حضور  جنگي  مناطق  در  کشور  این  نظامي  نیروهاي 
نخواهند داشت و فعالیت هاي آنان محدود به پشت جبهه 
را  اوکراین  به  نظامي  تسلیحات  ارسال  وي  بود.  خواهد 
به طور کل اقدامي دور از ذهن ندانست و تاکید کرد: ما از 
اساس باور نداریم که براي حل این بحران باید متوسل به 
راه حل نظامي شد، بلکه باید یك راه حل دیپلماتیك براي آن 
بیابیم. با این حال دیوید کامرون در سخنانش اشاره دقیقي 
به شمار نیروهاي بریتانیایي اعزامي به اوکراین نکرد، اما 
برخي خبرگزاري هاي بریتانیایي تعداد این نیروها را 75 
نفر گزارش کرده اند. همچنین دیوید کامرون در سخنان 
هشدار  آینده  در  روسیه  موضع گیري هاي  به  نسبت  خود 

مانع  اکنون  اروپایي  کشورهاي  اگر  که  کرد  اعالم  و  داد 
احتمال  این  پوتین، نخست وزیر روسیه نشوند،  والدیمیر 
وجود دارد که وي در آینده سیاست هاي تهاجمي خود را 
به کار  بالکان هم  گسترش داده و علیه کشورهاي حوزه 
بندد.  کامرون عالوه بر این، نسبت به اجراي کامل مفاد 
معاهده مینسك ابراز تردید کرد و افزود تحقق چنین امري 
بریتانیا همچنین  نخست وزیر  به معجزه مي ماند.  بیشتر 
پیشنهاد داد که روسیه از سیستم سوئیفت )جامعه جهاني 

ارتباطات مالي بین بانکي( کنار گذاشته شود

اتهام دروغگویي به روسیه
برخي  براي  که  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کري،  جان 
ایران، تحوالت  با  توضیحات در خصوص مذاکرات اتمي 
مجلس  استماع  جلسه  به  اوکراین  بحران  و  خاورمیانه 
سناي امریکا رفته بود، روسیه را در خصوص تحرکاتش 
آنها  گفت:  و  کرد  دروغگویي  به  متهم  اوکراین  شرق  در 
به  دیگران،  و  من  روي  در  رو  مختلف  مناسبت هاي  در 
اظهارات نادرست و دروغ در زمینه فعالیت هاي شان ادامه 
مي دهند. جان کري همچنین در ادامه سخنانش تاکید کرد 
واشنگتن هر کاري الزم باشد براي حفظ تمامیت ارضي 
دولت  که  مادامي  مي دهد.  انجام  اوکراین  یکپارچگي  و 
کشنده  تسلیحات  ارسال  براي  را  خود  تصمیم  واشنگتن 
به  اوباما  با  خصوصي  صورت  به  من  بگیرد،  کي یف  به 
و  سالح ها  عقب نشیني  است  گفتني  مي پردازم.  رایزني 
میان جدایي طلبان  از خط مقدم جنگ  تجهیزات سنگین 
شرق و ارتش اوکراین، یکي از بندهاي توافقنامه مینسك 
عمل  در  اما  رسید.  امضا  به  فوریه  دوازدهم  در  که  است 

طرفین درگیر، به تعهد خود عمل نکردند.
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از شرایط ریاضتی  افراد نگران  از همه و در همه جا  از گناهانی که بیش   یکی 
ثروت  که  است  اعالم نشده ای  خارجی  حساب های  وجود  می کند  عصبانی  را 
که  آمدند  خشم  به  هنگامی  ویژه  به  یونانیان  می سازد.  مخفی  را  ثروتمندان 
سرقت داده های بانک های سوئیس در سال 20۱0 نشان داد سیاستمداران و سایر 
چهره های برجسته این کشور از قوانین سختگیرانه رازداری بانکی در سوئیس 
از چنین  آگاهی  با  این کشور  به نفع خود استفاده کرده اند. نخست وزیر جدید 

مساله ای در مبارزات انتخاباتی اش وعده داد تا با گریز مالیاتی مقابله کند. 

اما ثروتمندان و افراد گریزان از مالیات دیگر مکان های اختفای کمتری دارند. 
قانون هماهنگی با مالیات بر حساب های خارجی )FACTA( که در سال 20۱0 به 
تصویب رسید، هزاران نهاد مالی خارجی را ملزم می سازد تا مانده حساب های 
مشتریان آمریکایی خود را به مقامات مالیاتی گزارش دهند و در غیر این صورت 
با مجازات های شدید مواجه خواهند شد. اتحادیه اروپا در حال تقویت آیین نامه 
مالیات بر پس انداز است و کشورهای عضو را به تبادل اطالعات ملزم می سازد. 
گزارش دهی  مشترک  استاندارد  مورد  در  کشور   80 از  بیش  نیز  گذشته  سال 

)CRS( که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تدوین شده بود به 
توافق رسیدند. این استاندارد مشترک اگرچه نقاط ضعف زیادی دارد، می تواند 

به عنوان گامی بالقوه بزرگ به سمت جلو مطرح شود.
تازگی  به  آنها  است.  نرسیده  پایان  به  هنوز  سوئیس  مورد  در  آمریکا  اقدامات 
تحقیق جدیدی را در مورد گریز مالیاتی در موسسه UBS آغاز کرده اند. همزمان 
می کنند.  رهگیری  را  پنهان  مالی  بهشت های  سایر  به  ارسال شده  پول های  آنها 
دامنه تحقیقات به آسیا نیز کشیده شده است و گفته می شود مقامات اداره مالیات 
سال  اواخر  شده اند.  مستقر  هنگ کنگ  در  متحده  ایاالت  کنسولگری  در  آمریکا 
گذشته بانک لیومی، بزرگ ترین بانک رژیم اشغالگر قدس مجبور شد 400 میلیون 
متوقف  مالیات  از  فرارکنندگان  به  آن  کمک  مورد  در  تحقیقات  تا  بپردازد  دالر 
شود. تنها کشوری که تاکنون توانسته است از تحقیقات دور بماند پاناماست که 
بنگاه های حقوقی آن غول های بزرگی هستند و با تخصص فراوان خود در ایجاد 

شرکت در خارج از کشور به هرگونه مشتری خدمت رسانی می کنند. 

سایر کشورهایی که برای پر کردن صندوق های دولتی تالش می کنند نیز به این 
برجستگان  ایتالیا  و  شاهزاده  یک  و  فوتبال  بازیکنان  اسپانیا  پیوسته اند.  حلقه 
درباره چهره های مشهوری  بریتانیا  داده اند.  قرار  تعقیب  را تحت  مد  صنعتی 
تحقیق می کند که به طرح های اجتناب از مالیات -مثاًل معافیت مالیاتی فیلم ها- 
هستند  خالفکارانی  جست وجوی  در  آلمان  محلی  دولت های  هستند.  عالقه مند 

نرسد.  عموم  دست  به  تا  کردند  خریداری  را  بانک ها  دزدیده شده  اطالعات  که 
متوقف  فرانسه  در  را  تحقیقاتی  تا  پرداخت  یورو  میلیارد   ۱/۱  UBS موسسه 
سازد. این تحقیقات ممکن بود به جریمه سه میلیارد یورویی این موسسه منجر 

شود. 
ماه  در  می رود.  فراتر  بانکی  حساب های  سطح  از  شکار  و  جست وجو  عملیات 
مورد  را  میالن  شهر  در  سوئیس  کردیت  موسسه  دفاتر  ایتالیا  پلیس  دسامبر 
ایتالیایی ها با  تفتیش قرار داد. آنها در پی یافتن شواهدی بودند که نشان دهد 

خرید بیمه نامه سعی می کنند از پرداخت مالیات بگریزند.

از الگوی آمریکا تقلید می کنند. این کشور توانست از سال  کشورهای اروپایی 

تحت  کار  این  کند.  اخذ  مالیات  گریزندگان  از  دالر  میلیارد  هفت  از  بیش   200۹
پرداخت  و  شفاف سازی  با  می دهد  امکان  افراد  به  که  گرفت  انجام  برنامه ای 
پنج  فقط  پذیرش  به  قباًل  که  ایتالیا  شوند.  معاف  زندان  مجازات  از  جریمه 
درصد از پول های اعالم نشده راضی بود اکنون شرایط را سخت تر کرده است. 
جریمه ها تا حد کل مبلغ پنهان شده باال رفته اند و کسانی که دارایی های خود را 

اعالم نمی کنند و در آینده دستگیر می شوند به هشت سال زندان محکوم خواهند 
شد. 

منابع  جست وجوی  در  نیز  کشورها  این  نوظهور  بازارهای  در  رشد  کاهش  با 
جدید درآمدی هستند. آرژانتین شکایتی حقوقی علیه HSBC تنظیم کرده و آن 
را متهم ساخته است که پول های بدون مالیات را می پذیرد. سازمان مالیاتی هند 
اوراق سپرده جهانی توسط بنگاه های  انتشار  از قبیل  روش های گریز مالیاتی 
تحت  سیاه  پول  روش  این  در  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  هندی  جعلی 
از  آسیب دیده  روسیه  می یابد.  انتقال  کشور  داخل  به  سرمایه گذاری  پوشش 
رهگیری  ویرجین  بریتیش  جزایر  و  قبرس  در  را  خود  اتباع  پول  نیز  تحریم ها 

می کند.

قانون  اگرچه  نیست.  هموار  هنوز  جهان  سطح  در  مالیاتی  شفاف سازی  جاده 
است  داده  قرار  فشار  تحت  را  چین  آمریکاییان  خارجی  حساب های  بر  مالیات 
به خاطر جایگاه خاص هنگ کنگ به عنوان مامن شرکت های خارجی و پایگاه 
ثروت طبقه برتر چین، این کشور هنوز تمایل زیادی به سرکوب گریز مالیاتی 
ندارد. عالوه بر این هنوز مشخص نیست برنامه استاندارد مشترک گزارش دهی 
چگونه با برنامه های اروپایی و آمریکایی منطبق می شود و اینکه آیا کشورهای 
و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  عمل  ابتکار  این  از  بود  خواهند  قادر  فقیر 
نشان  شد،  منتشر  فوریه  اول  در  که  گزارشی  خیر.  یا  شوند  بهره مند  توسعه 
غیرقانونی  مالی  جریان های  خاطر  به  دالر  میلیارد   60 ساالنه  آفریقا  می دهد 
متضرر می شود. هر چند بیشتر این پول از طریق صدور صورتحساب های غلط 
و انتقال عامدانه پول برای قیمت های نادرست کاال توسط شرکت های چندملیتی 

انتقال می یابد و افراد حقیقی نقشی در این گریز پول ندارند.

بانک های  از  زیادی  تقاضاهای   FACTA قانون  که  وجودی  با  این،  بر  عالوه 
خارجی دارد، آمریکا خود در فرستادن متقابل داده ها اهمال می کند. ایالت ها نیز 
در مقابل ارائه اطالعات ذی نفعان و مالکان شرکت های پوشش دهنده مقاومت 
از  گریزندگان  و  پولشویان  و  فاسد  مقامات  از  شرکت ها  این  که  چرا  می کنند 
مالیات حمایت می کنند. صداقت و خلوص  نیت سوئیس در شفاف سازی بانکی 
نیز زیر سوال است. این کشور FACTA را پذیرفته است و بانک ها به مشتریان 
می گویند از قانون تبعیت کنند یا پول خود را به جای دیگری ببرند. اما تبادل 
داده ها با دیگر کشورها دشوار است. اصالحات بیشتر باید در مجلس به تصویب 

برسند یا حتی به همه پرسی گذاشته شوند.
بسیاری از سازمان های مالیاتی شاهد کاهش بودجه های خود هستند. مشخص 
استفاده  داده ها  فرامرزی  انتقال  جریان  از  بتوانند  آنها  نزدیک  آینده  در  نیست 
داده ها  از  انبوهی  آمریکا  مالیات  مالیاتی، سازمان  گفته یک حقوقدان  به  کنند. 
حقه های  از  نیز  دولت ها  نگرفته اند.  قرار  تحقیق  مورد  سال هاست  که  دارد 
جدید مشاوران افراد ثروتمند در گریز از مالیات عقب می مانند. این حقه ها از 
طرح های لیزینگ تا سرمایه گذاری خارجی و محصوالت بیمه ای جدید را در بر 
می گیرند. اما کشورهایی که موضوع را پراهمیت تر می بینند گام های بزرگ تری 
شده  پیش بینی  میزان  از  حتی  که  گام هایی  برداشته اند.  شفاف سازی  برای 
بزرگ تر بوده اند. از طرف دیگر شعله های آتش عصبانیت و خشم افکار عمومی 

از طبقه اشراف جهان که از مالیات گریزان هستند، هنوز فروزان است.
منبع: اکونومیست

اقتصاد

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
Entrepreneur £200,0000 
Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

مبارزه با گریز مالیاتی 

رهگیری پول 



هفته نامه پرشین 9جمعه 8 اسفند ماه ۱3۹3 -  شماره 385
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

نفت شیل نسخه اوپک را می پیچد؟ 

پایان اوپک 
برای بیش از 50 سال، اوپک بزرگ ترین و تنها کارتل موثر 
بر بازار نفت بود که از کاهش قیمت ها یا افزایش بی ثبات 
آن جلوگیری می کرد. اما حاال به نظر می رسد با وارد شدن 
نفت شیل آمریکای شمالی به عرصه رقابت، این دوران در 
شد،  تاسیس   ۱۹60 سال  در  اوپک  وقتی  است.  اتمام  حال 
تمام تولیدکنندگان عمده نفت جهان را در عضویت خود 
داشت اما حاال اوضاع به شدت تغییر کرده است. در حال 
ایاالت متحده، بزرگ ترین تولیدکننده نفت  حاضر نه تنها 

جهان است که کانادا نیز مرتب در حال افزایش تولید خود 
خارج  در  دیگر  عمده  تولیدکننده  دو  معنی  به  این  است. 
بازار  بزرگ ترین  نه تنها  اتحادیه  اعضای  و  است  اوپک 
حاال  بلکه  داده اند،  دست  از  را  آمریکا  بازار  یعنی  خود، 
بازار هستند و  بر سر سهم  این کشور  با  رقابت  در حال 
دیگر نمی توانند بر قیمت های بازار کنترل چندانی داشته 
باشند. این دالیل باعث شده تا ادوارد مورس، اقتصاددان 
حوزه انرژی و رئیس بخش تحقیقات کاالی سیتی گروپ، 
اوپک  کار  پایان  نهاد،  این  توسط  منتشر شده  گزارش  در 
نفت  مورد  در  پیش بینی ها  البته  بداند.  نزدیک  بسیار  را 
و آینده آن و خصوصًا روند قیمت طالی سیاهی که گویا 
دیگر به مس بیشتر شبیه است، بسیار متفاوت است. کم 
نیستند کارشناسانی در حوزه انرژی که اعتقاد دارند این 
روند کاهشی، همانند اتفاقی که در سال 2008 رخ داد، در 
دالر   ۱50 به  قیمت ها  و  شد  خواهد  برعکس  نزدیک  آینده 
خواهد رسید. حتی بعضی موسسات، مانند گلدمن ساکس 
پیش بینی قیمت 200 دالری را نیز در کارنامه خود دارند. 

اما اگر پیش بینی مورس به حقیقت بپیوندد و نفت امسال 
تا سطح قیمت بشکه ای 20 دالر سقوط کند، می توان گفت 
آخرالزمان برای اوپک فرا رسیده است. البته اگر بخواهیم 
واقع بینانه برخورد کنیم، اوضاع فعلی با سال 2008 و هر 
مقطع زمانی دیگری در تاریخ نفت متفاوت است. دالیل 
تغییر قیمت در آن دوره ها هم هیچ شباهتی به دالیل فعلی 
ندارد اما از طرف دیگر شک هایی نیز در مورد باقی ماندن 
تولیدکنندگان شیل در بازار و اینکه آنها تا چه سطحی از 
طرفداران  دارد.  وجود  می آورند،  تاب  را  قیمت  کاهش 
نظریه افزایش قیمت ها در آینده نزدیک، به وضوح روی 
خروج دائمی یا طوالنی مدت تولیدکنندگان شیل از بازار 
)و  دارد  انتظار  نیز  اوپک  که  اتفاقی  می کنند.  حساب 
به  می کند  سعی  اوپک  البته  و  دهد  رخ  می کند(  دعا  البته 
وقوع این موضوع نیز کمک کند و با کاهش ندادن تولید 

هم سعی دارد سهم بازار خود را حفظ کند و هم اجازه 
دهد کاهش شدید قیمت ها، حریف نوظهوری را که هزینه 
تولید باالیی نیز دارد از میدان به در کند. نقشه ای که فعاًل 
کاهش  با  بازار  از  شیل  خروج  البته  است.  نبوده  موفق 
 20 تا  نفت  کاهش  به  معتقدان  که  است  موضوعی  قیمت، 
موضوع  آنها  عقیده  به  فقط  دارند.  قبول  را  آن  هم  دالر 
شیل  تولید  شدید  بودن  انعطاف پذیر  میان،  این  در  مهم 
است. تولید کنندگان شیل، بسیار راحت تر و کم هزینه تر از 
تولید کنندگان سنتی، می توانند تولید خود را تعطیل کنند 
و دوباره از سر بگیرند، به همین دلیل با کاهش قیمت ها به 
زیر هزینه تولید، تولید نفت شیل متوقف شده و قیمت ها 
افزایش می یابد و با افزایش قیمت دوباره شیل وارد بازار 
جای  به  نفت  قیمت  مورس،  عقیده  به  واقع  در  می شود. 
شکل V که تاکنون در بازار معمول بود و بعد از هر دوره 
کاهش قیمت، دوره افزایش شدید قیمت را داشتیم از این 
W  مانند خواهد داشت، رسیدن به کف قیمت  پس شکلی 
دوباره  و  قیمت  محدود  رفتن  باال  شیل(،  تولید  )هزینه 

کاهش.

اقتصاد

دبیر امور سیاسی در موسسه کشورهای آمریکای التین
جنایت  میان  پیوند  شکستن  چگونگی  درباره  تحقیق  در 
التین  آمریکای  در  آنچه  به  می توان  سیاست  و  سازمان یافته 
منطقه،  این  در  کرد.  رجوع  هست  و  بوده  اتفاق  حال  در 
است.  بوده  مخدر  مواد  پول  جذب کننده  مدت ها  سیاست 
مثال سیاستمداران کاستاریکا در دهه ۱۹70 متهم به دریافت 

هدایای رابرت وسکو، یک آمریکایی فراری بودند که بخشی 
و  کلمبیا   بود.  شده  تامین  هروئین  قاچاق  از  او  ثروت  از 

مکزیک هم مثال های مشابه بسیاری دارند.
مبارزه  برای  منطقه  این  در  تالش هایی  گذشته  دهه های  در 
اما  بوده،  جریان  در  کثیف  پول  از  سیاست  گرفتن  تاثیر  با 
حتی  است.  دشوار  بسیار  رو  پیش  مسیر  که  است  پرواضح 
شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد سیاست آلوده 
به پول کثیف ریشه دوانده و عمیق تر شده است. بسیاری از 
نامزدهای انتخابات مختلف در کشورهای مختلف علنا متهم 

به ارتباط به جنایات سازمان یافته می شوند.
به رغم تالش های گسترده برای قلع و قمع مزارع تولید مواد 
همچنان  التین  آمریکای  آن،  قاچاق  از  جلوگیری  و  مخدر 
تولید  در  و  است  جهان  در  کوکائین  تولیدکننده  بزرگ ترین 
به  چه  می کند.  ایفا  پررنگی  بسیار  نقش  نیز  مخدرها  دیگر 
ترانزیت،  محل  کشورهای  شکل  به  چه  تولیدکننده،  صورت 
چه به عنوان نقطه شروع بازار، چه به عنوان محل پولشویی و 
چه به عنوان بازار بزرگ مصرف، تمام کشورهای این منطقه 
در تجارت مواد مخدر که ده ها میلیارد دالر را جابه جا می کند 
دیگر  به  جنایی  شبکه های  طریق  از  پول  این  دارند.  نقش 
فعالیت های نامشروع راه پیدا می کند و دست آخر بر سیاست 

اثرگذار می شود. 
از  یکی  تنها  انتخاباتی  نامزدهای  و  احزاب  برای  پول  تامین 
و  سازمان یافته  گروه های  میان  آن  در  که  است  جبهه هایی 
البته  جبهه  این  است.  درگرفته  جنگ  دموکراتیک  نهادهای 

یکی از مهم ترین جبهه ها است.
سرمایه گذاری در سیاست یک قدم حساب شده برای صنعتی 
است که به اعمال ضعیف قانون و کاهش کنترل بر نهادهای 
عمومی حیاتی نیاز دارد. کمک به دوستان منتخب می تواند 
تاثیر  و  بگشاید  سازمان یافته  گروه های  روی  به  را  درهایی 
آنها بر سیاست را از طریق پول کثیف افزایش دهد. این روش 
اغلب برای آنها نتایج بهتری از اقداماتی از قبیل رشوه دادن، 
حق السکوت گرفتن و تهدید به خشونت دارد.این بازی به نام 
محافظت سیاسی از خود انجام می شود، اما تصمیم آنها به 
کمک به احزاب و نامزدها دالیل دیگری نیز دارد. این روند، 
به  یافتن  برای دست  به حلقه های سیاسی  نفوذ  برای  تالش 
احترام اجتماعی است. این ما را به تقالی جالب و نامعمول 
سیاست  میدان  در  می رساند.  التین  آمریکای  سیاستمداران 
اقتصادی  نخبه های  آن  در  که  دارد  نزاعی وجود  این منطقه 
تازه واردان قاچاقچی قرار گرفته اند. در  با  سنتی در رقابت 
هندوراس  مکزیک،  اجتماعی  سیاسی-  تنوع  با  کشورهایی 
ابزارهای  از  یکی  سیاست  به  مربوط  مالی  امور  کلمبیا،  و 
جدیدی است که به وسیله آن توحشی مدرن به باشگاه ها و 

قصرهای کشور راه می یابد.
در حالی که مواد مخدر و سیاست تاریخ درازی در این منطقه 
آمریکای  سیاست  جدید،  سیاسی  عامل  چندین  دارند،  هم  با 

التین را نسبت به جنایات سازمان یافته آسیب پذیرتر کرده اند:
کشورهای  بیشتر  در  انتخابات  رقابتی:  دموکراسی های 
آمریکای التین رقابتی است. در 43 انتخابات ریاست جمهوری 
و   2000 سال های  بین  منطقه  این  کشور   ۱8 در  شده  برگزار 
20۱0، نامزدهای مخالف در 53 درصد موارد موفق شده اند. 
در حالی که انتخابات رقابتی و احزاب مخالف فعال به بهبود 

سطح شفافیت سیاسی کمک می کنند، به افزایش هزینه های 
سیاسی نیز یاری می رسانند. گرچه شواهد قابل اتکا در مورد 
اما  اندک است،  تامین مالی احزاب توسط گروه های بزهکار 

داده های موجود یافته های نگران کننده ای را نشان می دهد. 
آمریکای  کشورهای  که  حالی  در  قانون:  اعمال  در  اهمال 
سیاسی  مالی-  قوانین  تنظیم  در  بزرگی  موفقیت های  التین 
داشته اند، اعمال این قوانین همچنان ضعیف مانده است. به 
استثنای السالوادور، همه کشورهای منطقه انواع خاصی از 
در  همچنین  کرده اند.  محدود  یا  منع  را  سیاسی  مالی  تامین 
تمام کشورهای منطقه )باز به استثنای السالوادور( احزاب 
به  خود  مالی  تامین  منابع  درباره  گزارش هایی  موظفند 
مقامات انتخاباتی بدهند، اجباری که در چندین کشور برای 
به  موارد  بیشتر  در  این،  وجود  با  دارد.  وجود  نیز  نامزدها 
اجرا  درستی  به  قوانین  این  یا  نمی شود  اعتنایی  قوانین  این 
وجود  به رغم  مرکزی،  آمریکای  کشورهای  در  نمی شوند. 
قوانین متعدد مربوط به مسائل مالی- سیاسی، حتی یک حکم 
هم علیه کسی داده نشده است. مکزیک تنها کشوری است که 

واقعا در حال تالش برای اعمال قدرتمند قوانین است.

عدم تمرکزگرایی: تمایل گسترده منطقه به عدم تمرکزگرایی، 
را تسهیل کرده است.  نفوذ گروه های جنایات سازمان یافته 
از سوی دیگر، فرآیندهای مربوط به عدم تمرکزگرایی باعث 
افزایش هزینه های سیاسی می شود. این عامل خود به عامل 
اهمال در اعمال درست قوانین مالی-سیاسی اضافه می شود. 
از  به چالش می کشند.  را  این عوامل در سطح ملی سیاست 
سطح  به  پلیسی  قدرت های  حتی  قدرت ها  نزول  سو،  دیگر 
سازمان یافته  جنایات  در  مداخله  انگیزه  محلی  مقامات 
ملی  نهادهای  هم  کوچک  کشورهای  در  حتی  می شود. 
هدایا،  گرفتار  آنها  تمام  نمی پذیرند.  همکاری  به  را  یکدیگر 
همکاری  بافتی  چنین  در  هستند.  خشونت  و  رشوه گیری 
از  خطرناک تر  و  پرهزینه تر  دشوارتر،  یکدیگر  با  نهادها 

همکاری مقامات محلی با قاچاقچیان است.
این  در  حزبی  نظام های  و  احزاب  ضعف  ضعیف:  احزاب 
اعضایی  کمیابی  دارد.  مشکل آفرینی  مالی  پیامدهای  منطقه 
برای  سرمایه  کمبود  و  بدهند  عضویت  حق  حزب  به  که 
انتخاباتی  نامزدهای  و  احزاب  که  می شود  باعث  نامزدها 
کمک کنندگان  جذب  توانایی  به  شدت  به  التین  آمریکای 
بیشتر  در  حزبی  ضعیف  سیستم  باشند.  وابسته  خصوصی 
ظهور  مستعد  را  آنها  همچنین  منطقه  این  کشورهای 
ماشین  حمایت  مورد  که  می کند  سیاسی  تازه واردان  برخی 
انتخابات هستند. توجه مقام ها به منافع مالی خبر بدی برای 
دموکراسی است. »هر نفر یک رای« در این منطقه به چالش 
کشیده شده است. این به تسهیل جریان یافتن پول کثیف در 

سیاست کمک می کند.

سرمایه گذاری تبهکاران در سیاست
کوین کازاس زامورا
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ادبیات
خارجی  رمان های  پرفروش ترین  لیست  به  گذشته  سال  از  دولت آبادی  محمود  »کلنل« 
داستان  مجموعه  است،  یافته  راه  »آمازون«  دنیا  کتاب  آنالین  فروشگاه  بزرگ ترین 
یادداشت های  و  نقدها  و  شد  منتشر  آمریکا  در  پیش  سال  هم  ترقی«  »گلی  »اناربانو«ی 
فراوانی درباره اش منتشر شد، آنقدر که »نیویورک ریویو آو بوکز« یکی از معتبرترین 
این دو  آن پرداخت و درباره اش نوشت، هر چند  به  ادبیات و نقد هم  مجالت در حوزه 
نمونه اولین کتاب هایی از نویسندگان ایرانی نیستند که به زبان انگلیسی و زبان های دیگر 
اثر راه دیگری را در پیش گرفته اند  این دو  اما به جرات می توان گفت  ترجمه شده اند، 
به  دولت آبادی  محمود  کلنل  یافته اند،  راه  کتاب  جهانی  بازارهای  در  فروش  حلقه  به  و 
هفت زبان ترجمه شده است و به قفسه کتاب های اصلی راه یافته است و کتاب گلی ترقی 
هم درست همان مسیری را در انتشار و معرفی شدن طی کرده است که مثاًل کتاب های 

مارگارت اتوود کانادایی یا هر نویسنده انگلیسی زبان دیگری در آمریکا طی می کند. 

در واقع به نظر می رسد شیوه برخورد با این دو اثر نقیضه ای است بر فرضیه همیشگی 
مهجور بودن زبان فارسی و سرنوشت محتوم ادبیات فارسی و راه نیافتن به بازارهای 

محمود  رمان  اینکه  از  پیش  حتی  جست وجو  کمی  با  نهایت  در  که  چند  هر  جهانی. 
دولت آبادی و مجموعه داستان گلی ترقی هم به چنین خوش اقبالی دست پیدا کنند می شد 
این باور قدیمی را نقض کرد. به هر حال زبان فارسی چندان از زبان آلبانیایی مهجورتر 
و تک افتاده تر نیست، حاال رمان های »اسماعیل کاداره« را در آمریکا و بریتانیا و فرانسه 
ترک  نویسنده  دو  شافاک  الیف  و  پاموک  اورهان  و  می کنند  منتشر  ناشران  معتبرترین 
به  رمان هایشان  انگلیسی  ترجمه  که  یافته اند  راه  کتاب  جهانی  بازارهای  به  همچنان 
فاصله کمی پس از انتشار نسخه ترکی به کتابفروشی های زنجیره ای راه پیدا می کند و 
با تیراژهای میلیونی توزیع می شود. اما در ذهن مخاطب ایرانی همچنان این سوال باقی 
می ماند که چه بر سر ادبیات فارسی آمده است و چرا جاده تبادل فرهنگ و ادبیات میان ما 
و دنیا یک طرفه است، و نادر کتاب های ایرانی هستند که بعد از ترجمه و انتشار به زبانی 
دیگر به ویترین کتابفروشی ها و قفسه های اصلی راه پیدا می کنند؟ این در حالی است 
که بخش اعظمی از نویسندگان ایرانی معتقدند آثار ادبی که در ایران نوشته می شود در 
بسیاری از موارد هم سنگ ادبیاتی است که در بازارهای جهانی خواننده دارند. محمود 
دولت آبادی نویسنده نام آشنای ایرانی که این روزها رمان کلنل اش به لیست جوایز ادبی 
معتبر راه یافته است معتقد است داستان نویسی ایران فاصله چندانی با آنچه در دایره 
گسترده ادبیات و کتاب جهانی خوانده می شود، ندارد. او می گوید: »وقتی آثار کسانی را 
که برنده جایزه نوبل شده اند، می خوانم، می بینم که نویسندگان ایرانی چیزی از آنها کم 
ندارند.« در واقع به نظر می رسد بیش از آنکه آثاری که نویسندگان ایرانی خلق می کنند 
ادبیات بین المللی فاصله داشته باشد نبود ساز و کار عرضه  بر  با استانداردهای حاکم 
معتقدند  بسیاری  حال  این  با  است.  داشته  نگه  دور  جهانی  بازارهای  از  را  ما  آثار  این 

دولتی  نهادهای  نگذاشتن  ارزش  و  دولتی  نگاه  و  ایران  ادبی  فضای  بر  حاکم  شرایط 
برای تولیدات ادبی هم در این عقب ماندگی نقش بسزایی دارد. ضیا موحد استاد فلسفه 
و منطق و شاعر در نشست بررسی کتاب »جمهوری جهانی ادبیات« درباره این مقوله 
فروش  میزان  جامعه  یک  در  چیست؟   ادبیات  جهانی  اصول  بدانیم  باید  »نخست  گفت: 
نویسندگان روی  از  که  تعداد تصاویری  نویسندگان،  کتاب، مدت زمان مطالعه، حقوق 
اسکناس ها و تمبرها منتشر می شود و تعداد خیابان هایی که به نام نویسندگان نامگذاری 
شده و زمانی که مطبوعات و رسانه ها به کتاب اختصاص می دهند، همه در جهانی شدن 

ادبیات دخیل اند.«
در عین  حال ایده دیگری هم وجود دارد که سوال اصلی اش این است که اصاًل چرا باید 
چنین انتظاری وجود داشته باشد و وقتی تیراژ کتاب ها در ایران بین 500 تا ۱200 نسخه 
رمان  خواندن  به  حاضر  هم  رشته  این  دانشجویان  و  ادبیات  اهل  از  بسیاری  و  است 

از  یا الاقل کاری  را هم نمی شناسند  از نویسندگان سرشناس  ایرانی نیستند و بسیاری 
آنها نخوانده اند چرا باید انتظار داشته باشیم نویسنده ایرانی بتواند از طریق ترجمه با 

مخاطب خارجی ارتباط برقرار کند.

سهم صفردرصدی ایران
به زبان های دیگر  ایرانی  از نویسندگان  این سال ها  لیست کتاب هایی که طی  به  نگاهی 
یا بومی  انگلیسی ترجمه شده است نشان می دهد مساله ترجمه ناپذیری  زبان  به ویژه 
بودن داستان های ایرانی چندان صدق نمی کند، عنوان های بسیاری در این سال ها ترجمه 
شده اند اما اغلب آنها از سوی ناشران دانشگاهی یا ناشران بسیار کوچک و مهجور منتشر 
شده اند و هرگز روی ورود به بازارهای اصلی و سیستم توزیع جهانی را ندیده اند. »رضا 
امیرخانی« نویسنده ای که رمان هایی همچون ارمیا و بیوتن را در کارنامه اش دارد، در 
بازار ایران یکی از نویسنده هایی است که آثارش اغلب با تجدید چاپ های پی در پی در 
در  حضور  از  را  ایران  سهم  اما  امیرخانی  می شوند.  محسوب  اتفاق  یک  ادبیات  حوزه 
بازارهای جهانی تقریبًا صفر می داند و می گوید: »باید گفت سهم ادبیات معاصر ما در 
ادبیات جهان صفر مطلق است که البته همه آن به خاطر ضعف نویسنده ها نیست؛ بلکه 
دست هایی که باید برای ارتباط با کارهای جهانی شکل می گرفت، کم کاری کردند که باید 

بیشتر  کرده ایم،  ما  که  کارهایی  کرد.  جست وجو  خصوصی  ناشران  در  را  دست ها  این 
برای نمایش داخلی بوده است.« بخش زیادی از آثار فارسی که به زبان انگلیسی ترجمه 
با استقبال روبه رو شوند در  ایران  آنکه در بیرون از مرزهای  از  شده اند در واقع بیش 
داخل کشور خبرساز بوده اند، بخشی از این آثار با بودجه های دولتی ترجمه و منتشر 
می شوند و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند. آنقدر که بعد از ترجمه و انتشار مراسم رونمایی 
دایره  ایران در سازمان ملل برگزار می شود و در  دائمی  نمایندگی  آثار در محل  این  از 

محدودی عرضه می شود.

دست غایب دولت
به نظر می رسد برای آغاز هر حرکت جهانی حمایت های دولتی نیاز است، هر چند که 
بسیاری از نویسندگان و ناشران ایرانی معتقدند هر جایی که در عرصه فرهنگ، دولت 
نظر  به  اما  می شود،  ختم  سلیقه  اعمال  و  گفتن  دیکته  به  نهایت  در  می کند  پیدا  ورود 
می رسد آنچه در اغلب کشورهای دنیا پیاده می شود همین روش است. در واقع دولت ها 
امکانات و بستری را فراهم می کنند تا فرهنگ و ادبیات شان در عرصه جهانی به منصه 
ظهور برسد. فتح الله بی نیاز منتقد و نویسنده ایرانی معتقد است این حمایت به شدت 
کارساز است، او با مثال زدن دولت ترکیه در این زمینه می گوید: »ایران الاقل در زمینه 
داستان کوتاه وضعیت بسیار خوبی دارد و در این سال ها داستان های کوتاه درخشانی 
داشته  به آسانی  را  داستان نویسی  بین المللی  سطح  در  عرضه  امکان  که  شده اند  نوشته 
است. در بسیاری از کشورهایی که دارند اولین گام ها را در این زمینه برمی دارند دولت 
به کمک نویسندگان و ناشران می آید. یکی از موفق ترین نمونه ها هم در این زمینه ترکیه 
بوده که با تاسیس موسسه ای به همین منظور و با کمک کارشناسان ادبی آثار برجسته 
بهترین  حرفه ای  منتقدان  و  کارشناسان  کمک  با  و  می کند  ترجمه  را  ترک  نویسندگان 
آثاری را که خصوصیات بین المللی دارند و برای خواننده خارجی هم جذاب هستند و 
مسیر معرفی دیگر آثار را هموار می کنند انتخاب و ترجمه می کنند و پس از آن با ناشران 
خارجی وارد مذاکره می شوند و مسیر را برای انتشار این کتاب ها در سایر کشورها و 
به زبان های اصلی دنیا هموار می کنند. در واقع چیزی که سبب شد ترکیه به جایزه نوبل 
ادبیات برسد و حاال نویسنده های ترک به کتابفروشی های اصلی اروپا و آمریکا راه پیدا 
کنند همین است. اما این فرصت از ادبیات ما و به ویژه داستان کوتاه غنی مان دریغ شده 
است.« البته در خبرها آمده است کمیته حمایت از ترجمه آثار ایرانی در بازارهای جهانی 
در دفتر مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل 
شد. از جمله مسوولیت های این کمیته این است که از آثار ایرانی که در خارج از کشور 
ترجمه و منتشر می شود حمایت کند، در مقابل این حمایت به منتشرکننده اثر مبالغی به 
میزان یورو و دالر پرداخت خواهد شد. تمام افراد عضو این کمیته مدیران زیرمجموعه 
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هستند. پیش از این خانه ترجمه از سوی موسسه خانه 
کتاب اعالم موجودیت کرد اما پس از چندی با استعفای مدیر آن همه چیز به حالت تعلیق 
این عرصه و فعالیت عملی اش  از حضور در  این کمیته خبری  این حال هنوز  با  درآمد. 

منتشر نکرده است.

تاثیر انزوای زبانی
انزوای زبان فارسی یکی از بحث هایی است که از سوی بسیاری از نویسندگان مطرح 
می شود. رشدنیافتگی زبان فارسی در این سال ها و پایین آمدن اشتراکات فرهنگی ایران 
در  داستان نویسی  نیافتن  گسترش  و  نیافتن  رشد  در  منطقه  فارسی زبان  کشورهای  و 
منطقه بی تاثیر نیست. کم بودن تعداد فارسی زبانان در دنیا در این راستا بی تاثیر نیست. 
بسیاری معتقدند آن دسته از زبان آموزان فارسی در جهان که در جست وجوی آموختن 
فارسی  زبان  سراغ  که  است  فارسی  کهن  ادبیات  به  عالقه  دلیل  به  هم  هستند  زبان  این 
خرگوش  روز  و  بانو  آخر  بازی  همچون  رمان هایی  نویسنده   سلیمانی  بلقیس  می آیند. 
می گوید: »انزوای زبانی اجازه نمی دهد ادبیات ایران با ادبیات جهان حرکت کند، زیرا در 
دنیا فقط سه کشور هستند که به زبان فارسی صحبت می کنند. از آن سو کاربرد تمثیل ها 
و کنایه ها و استعاره ها هم سبب می شود بخش زیادی از تولیدات ادبی ما قابل ترجمه 
نباشند. ممکن است عده ای آمریکای التین را مثال بزنند، اما آمریکای التین با کشور ما 
اگر  اسپانیا هستند.  تاثیر فرانسه و  آمریکای التین تحت  متفاوت است. داستان نویسان 
این نویسندگان به زبان اسپانیایی دسترسی نداشتند نمی توانستند به این میزان پیشرفت 
دست پیدا کنند، زیرا بیش از نیمی از قاره آمریکا به زبان اسپانیایی که پیشینه فرهنگی 

قوی دارد، تکلم می کنند، اما کشور ما چنین پشتوانه ای ندارد.«

غیاب خانه های ترجمه در ایران
در بسیاری از کشورهای دنیا در کنار نهادهای دولتی؛ جایزه های ادبی بخش خصوصی 
عنوان  به  ترجمه ای  خانه های  می کنند.  فعالیت  زمینه  این  در  هم  غیردولتی  نهادهای  و 
حامیان اشاعه فرهنگ و ادبیات یک کشور آستین ها را باال می زنند و با دادن گرنت هایی 
از مترجمان دعوت می کنند برای ترجمه یک اثر از نویسنده هایشان به این کشور سفر 
کند و چند ماهی در خانه ترجمه میهمان این نهاد باشد و در امر ترجمه از خود نویسنده 
ادبیات  که  کشورهایی  در  حتی  رویکرد  این  واقع  در  بگیرد.  کمک  ادبی  کارشناسان  و 
جریان  سنت  این  سال هاست  و  است  عادی  امری  نیست  مهجور  هم  چندان  زبان شان  و 
دارد. در کشورهایی همچون فرانسه، سوئیس، آلمان و روسیه که ادبیات شان در حلقه 
غیردولتی  نهادهای  این  است.  مرسوم  هم  کرده  پیدا  را  خودش  جای  بین المللی  ادبیات 
و خانه های مترجم با حمایت ناشران و بنیادهای ادبی هزینه های اقامت مترجمانی که 
قصد دارند کتابی از زبان آن کشور را ترجمه کنند می پردازند و در نهایت به ناشر کتابی 
که قصد دارد این اثر را در کشور مقصد زبان ترجمه و منتشر کند کمک مالی می کنند 
و راه ها را برای معرفی آثارشان به کشورهای غیرهمزبان هموار می کنند. محمدجواد 
از کشورهای جهان اهمیت معرفی  این  باره می گوید: »در بسیاری  جزینی نویسنده در 
برای  می دهد.  نشان  را  خودش  هم  دیپلماتیک  روابط  سطح  در  حتی  ادبیات  و  فرهنگ 
و  نویسندگان  میان  از  را  فرهنگی شان  کارداران  و  سفیرها  کشورها  از  برخی  در  مثال 
هنرمندان شان انتخاب می کنند تا این مهم کارشناسی تر و دقیق تر انجام شود. متاسفانه 
این امر در کشور ما بی سابقه، غیر جدی و کم اهمیت تلقی شده است. کارنامه فعالیت های 

رایزن های فرهنگی در خارج از کشور گواه این ادعاست.
عملکرد نهادهای دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، همچنین سازمان فرهنگ 
و ارتباطات که ظاهرًا مسوولیت مستقیم در این زمینه دارد، ناامید کننده است. چندتایی 
به مدد عالقه مندی  از کشور  در خارج  بیشتر  ترجمه شده،  این سال ها  در  که  کتاب هم 
فردی مترجم، بانی یا موسسه فرهنگی و انتشاراتی اتفاق افتاده است. هیچ جریان منظم 
برنامه داری مسوولیت این مهم را بر عهده ندارد. جریان ترجمه آثار داستانی در کشور 
ما یکسویه است. به این معنا که ما فقط آثار ادبی ملل دیگر را به زبان فارسی ترجمه 
داستانی  ادبیات  با هدف معرفی  نهادهای دولتی  از  اخیر برخی  می کنیم. در چند سال 

ایران به جهان، کتاب هایی را به عنوان کارنامه نشر خود معرفی کرده اند.«

چرا داستان نویسندگان ایرانی وارد بازارهای جهانی نمی شود

 تک افتــاده 
و محبــوس 
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نمی شود.  جهانی  ایران  ادبیات  چرا  که  است  این  پرسش 
یک  کردن  ترجمه  بشود؟  چرا  باشد:  این  شاید  بهتر  پرسش 
رمان یا مجموعه  داستان به زبانی دیگر کاری ندارد. کسانی 

هم  هزینه اش  و  می کنند  تبحر  با  خیلی  را  کار  این  که  هستند 
ناشرها  برنیاید،  پس اش  از  کسی  که  نیست  آن قدری  نهایتًا 
که جای خودشان را دارند. منتشر کردن کتابی به زبان های 
دیگر هم سخت نیست. کشورهای دیگر )دست کم کشورهایی 
می افزاید(  نویسنده  اعتبار  به  زبان شان  به  رمانی  انتشار  که 
اداره ممیزی ندارند و می شود رفت دم چاپخانه ای و پووا را 
داد و دو سه روز بعد کتاب را با بهترین کیفیت ممکن تحویل 
گرفت. مشکل تازه از اینجا بعدترش است: با یک وانت کتاب 
اثر در کشورهای  انتشار  این است که  چه  کار کنیم؟ واقعیت 
اروپایی و آمریکا به معنای این است که کتاب را یکی از ۱0، ۱2 
ناشر معتبر آن کشور منتشر کند. در غیر این صورت وانت تان 
زمانی  چندلر  ریموند  ندارد.  خالی  وانت  یک  با  فرقی  هیچ 
نوشت »هیچ چیز خالی تر از یک استخر خالی نیست«؛ با توجه 
ُپِر کتاب در یک  به هزینه و زحمت و سرخوردگی اش، وانتی 
باشد.  استاد  مدعای  بر  نقیضه ای  شاید  اولی  جهان  کشور 
ناشرهای بزرگ و معتبرند که می توانند کتاب را درست پخش 
و تبلیغ کنند، می توانند کاری کنند کتاب دیده بشود، حول  آن 
بحث دربگیرد، و منتقدها بروند سراغش. احتماِل اینکه منتقد 
ادبی »نیویورک تایمز« یا »ایندیپندنت« سرخود کتابی مهجور 

را دست بگیرد و بعد هم درباره اش بنویسد، خیلی از احتمال 
هستند  ایرانی هایی  نیست.  بیشتر  ایران  ادبیات  جهانی  شدن 
که کتاب هایشان را بزرگ ترین ناشرهای آمریکایی و انگلیسی 

چاپ کرده اند. یعنی پس کار نشدی نیست. سر کیسه را بیشتر 
تا  می گیری  قدرتمندی  و  گران قیمت  کارگزار  و  می کنی  ُشل 
تاکید  منتقدانی  سال هاست  اما  کند.  پیدا  معتبر  ناشر  برایت 
می کنند عالوه بر زحمت های پس پرده، یک عامل انتشار اغلب 
چنین آثاری هم این است که تصویر دلخواه مخاطب غربی از 

ایران را تحویل اش می دهند. 
خواننده  برای  منتشرشده  رمان های  و  خاطرات  این  عمده 
ایرانی خنده آورند چون کاریکاتوری از شرایط ایران تصویر 
که  غربی هایی  سلیقه  و  خواست  باب  کاریکاتوری  می کنند، 
انگاره  بر  و  ببینند  این ور  از  فلک زدگی  و  رنج  دارند  دوست 
شود.  گذاشته  صحه  نیستند«  خوشبخت  ما  مثل  که  »آنهایی 
معدودی  حتی  توانسته  چاپ شده ای  کتاب  کمتر  سال ها  این 
و  زندگی  واقعی  تصویر  این  که  کند  هم صدا  را  ایرانی ها  از 
ادبی  بپذیریم منتقد  اگر  زمانه شان است. پس چاره چیست؟ 
داشته  من  از  باشد،  هم  پیشگو  و  فالگیر  هرازگاه  می تواند 
»امید  گفته  رندانه  آدورنو  تئودور  هیچی.  عجالتًا  که  باشید 
هست اما نه برای ما«. به  سیاق او می شود گفت »چاره هست 
اما نه برای ما«. چاره را بسیاری کشورهای جهان یافته اند. 
برترشان؛  ادبی  آثار  روی  می کند  سرمایه گذاری  دولت شان 

چاپ  برای  می کند  مذاکره  بزرگ  انتشاراتی های  با  می رود 
می کند  البی  معتبر  روزنامه های  و  نامی  منتقدان  با  کتاب ها، 
برای پرداختن به این کتاب ها. طبیعتًا صریح که می نویسی، 

قشنگ نیست، اما واقعیت همین است. 

شرقی  اروپای  ادبیات  محبوبیت  و  اقبال  از  عظیمی  بخش 
یا  است؛  سیاست  مرهون  دنیا  همه  در  جنوبی  آمریکای  و 
در  ادبیات شان  شدن  مطرح  برای  کشورها  سرمایه گذاری 
باعث  که  آثاری،  انتشاِر  که  مخالفت شان  و  سانسور  یا  دنیا، 
خود  و  بشود  کنجکاو  خواندنش  برای  غربی  مخاطب  شده 
پیشقدم  انتشارشان  و  ترجمه  برای  بزرگ  انتشاراتی های 
همه  به  توجه  )با  انتشار  مناسب  آثاری  انتخاب  کار  بشوند. 
داستان(  یک  در  نهفته  تجاری  قابلیت های  و  کیفی  جنبه های 
در خود غرب هم تخصصی است کمیاب و انتظار زیادی است 
که موسسات انتشاراتی غربی چنین آدم متخصصی مسلط به 
زبان و ادبیات فارسی هم داشته باشند. همین چندساله دوتا 
به  معروف اند  که  انگلیسی زبانی  انتشاراتی های  مهم ترین  از 
انتشار رمان های کشورهای حاشیه ای، والکی و نیودیرکشن، 
از  شده  معلوم  این که  بابت  بوده اند  رسوایی هایی  درگیر 
نهایتًا  اما  گرفته اند.  کالن  پول های  خارجی  سفارتخانه های 
چاره ای نیست. نشرهای خصوصی از پس هزینه های دالری 
برنمی آیند و دولت است که باید ای میل بزند و باب گفت وگو 
را باز کند. دولت ایران هم البته در این مورد بیکار نبوده. هر 
منتشر  و  ترجمه  زبان  فالن  به  کتاب  فالن  می رسد  خبر  روز 
کسانی  غربی ها،  آزاد  بازار  در  نهایتًا  که  است  این  نکته  شد. 
باید حاضر شوند بابت این کتاب ها پول بدهند. با کتاب »دا« و 
امثال اینها، کسی از کردیت اش مایه نمی گذارد. از مجموع 500 
به نویسنده اش  را  این کتاب ها، احتمااًل دوتایش  نسخه چاپی 
یکی  می ماند،  انتشاراتی  آرشیو  در  سه تا  کند،  ذوق  می دهند 
و  مربوطه،  مدیر  میز  سر  پشت  قفسه  کتاب های  الی  می رود 
باقی توی انباری همین حوالی می پوسند. مشکل این است که 
دولت در شرایط فعلی اگر مخالف ادبیات جدی مملکت نباشد، 
محصوالت  ادبیات،  از  ذهنیتش  نیست.  هم  دوستش  دست کم 
همین سفارشی نویس ها و تبلیغاتچی هایی است که هر روز با 

یک طرح تازه گوش اش را می برند و نهایتًا هم کتاب هایشان 
کتابخانه های بینوای روستاها و شهرستان ها را ُپر می کند و 
خرِج جایزه های مسابقات و برنامه های تلویزیونی و رادیویی 

و هدیه های همایش های بی خاصیت می شود.
مهم ترین  که  فهمید  باالخره  دولت  اگر  دور،  آینده  در  روزی 

اگر  است،  ادبیات  همین  برایش  دنیا  در  تبلیغ  کارآمدترین  و 
مردم  ذهنیت  می تواند  که  است  طریق  این  از  فقط  فهمید 
و  راهکارها  به  می شود  آن وقت  کند،  عوض  ایران  از  را  غرب 
روش های مطلوب این جهانی شدن هم اندیشید. آن  وقت است 
چه  این که  و  رسید  هم  آثار  خود  کیفیت  بحث  به  می شود  که 
آثاری مناسب ترند، و خود نویسنده ها هم البد کم کم حالی شان 
را  ناله  فتیله  و  کنند  زبان بازی  باید  کمتر  مثاًل  که  خواهد شد 
پایین بکشند و بیشتر قصه ُپرکشش تعریف کنند و غیره. اما 

حاال برای این حرف ها خیلی زود است، خیلی.

ادبیات

چرا ادبیــــــــــات ایران 
جهــــــــانی نمی شود؟ 

 بهرنگ رجبی/ مترجم

روزی در آینده دور، اگر 
دولت باالخره فهمید که 
مهم ترین و کارآمدترین 

تبلیغ در دنیا برایش همین 
ادبیات است، اگر فهمید 

فقط از این طریق است 
که می تواند ذهنیت مردم 

غرب را از ایران عوض کند، 
آن وقت می شود به راهکارها 

و روش های مطلوب این 
جهانی شدن هم اندیشید
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»هنوز آلیس« جدیدترین کار نیمه مستقل و دیدنی ریچارد 
گالتزر و واش وست مورلند کارگردانان مشترک این فیلم 
جشنواره  در  امسال  تابستان  اواخر  در  بار  اول  که  است 
سپس  و  شد  اکران  آمریکا  اسپرینگز  پالم  فیلم  المللی  بین 
به تدریج در سطح جهان به نمایش عمومی در آمد. در این 
فیلم مور ایفاگر رل اصلی است که الیس هولند نام دارد و 
شبیه  و  نزدیک  اما  خیالی  و  فیکشن  واقعه ای  که  آن  قصه 
یک  کارهای  و  زندگی  از  است،  زندگی  حقیقی  وقایع  به 
لیزا جنووا حکایت  نام  به  دانشگاه  استاد  و  نورولوژیست 
می کند. مبنای کار و اثر هنری مورد اقتباس سناریست های 
سال  در  شده  عرضه  و  نام  همین  با  رمانی  کتاب  فیلم  این 
یک  شدن  مبتال  مختلف  مدارج  و  مراحل  که  است   2007
استاد و پروفسور شناخته شده و مادر سه فرزند بزرگ را 
به بیماری الزایمر به نمایش می گذارد و تکیه و تاکید بیشتر 
بر روی ماههای نخست کشف این بیماری در وجود وی و 

اندک مدتی بعد از 50 ساله شدن اوست.

درون دنیای بیمار
مور که پیشتر هم چهار بار کاندیدای اسکار شده اما هرگز 
با  آلیس«  »هنوز  تفاوت  نقطه  می گوید:  بود،  نبرده  را  آن 
فیلم های مشابه این است که ابتال به این بیماری را از دید 
خود بیمار به نمایش می گذارد و همه چیز متمرکز بر خود 
اوست و همین مسئله بود که مرا به سمت این فیلم کشاند. 
نحوه به تصویر کشیدن ماجرا به گونه ای است که بیننده 
همراه با کاراکتر اصلی بیماری را حس می کند و همراه با 
این  دنیای  درون  را  خودش  تماشاگر  می رود.  پیش  به  او 
و  می کند  حس  وی  درون  ویرانی  چارچوب  در  و  بیمار 
کوشش او برای کنار آمدن با واقعیت و قانع و آرام کردن 
تکان  روند  یک  واقعًا  این  می بیند.  را  بچه هایش  و  همسر 

دهنده است.

همسر او باور ندارد اما...
شدن  پیدا  با  بیماری  این  نشانه های  و  عارضه ها  اولین 
بعضی خدشه ها در حافظه آلیس آشکار می شود و او حس 
می کند که ناگهان برخی جزییات از یاد او رفته است. وی 
برخی کلمات را از یاد می برد، نشانه ها و عبارات یک درس 
دانشگاهی را که خودش آن را کامل کرده، فراموش می کند 
و حتی بعضی محل ها و راههای عبور در کمپ دانشگاهی 
او  شوهر  می برد.  یاد  از  می کند،  تدریس  آن  در  که  را 
ساده ای  فراموشی های  را  اینها  اولیه اش  گمان های  در 
می انگارد که در طول روز برای هر کسی و منجمله افراد 
سالم روی می دهد اما الیس که خودش پزشک و محقق و 
صاحب نظر است، می داند که قضیه جدی تر از این حرف ها 

است و ریشه در واقعه ای عمقی تر دارد.

از اوج به حضیض
می کند  حرف ها  تکرار  به  شروع  آلیس  وقتی  نهایت  در 
دیدار  پیش  دقیقه  چند  همان  که  را  فردی  اسم  و  چهره  و 
کرده، از یاد می برد، نه تنها اعضای خانواده وی به وخامت 
حال او پی می برند بلکه شاخص ترین آنها یعنی همسر او 
نیز متوجه می شود که بر خالف تصورات قبلی اش مسئله 
را  بیماری اش  تاییدیه  پزشک،  از  الیس  است.  جدی  الیس 
به  بیننده  و  بدتر می شود  دائمًا  اوضاع  و  دریافت می دارد 
که  تدریجی زن مستقلی می شود  نظاره گر سقوط  تلخی 
بر اثر سالها تالش و به سبب داشتن ذهنی فوق العاده به 
نقطه اوج حرفه اش رسیده و اعتباری قابل توجه را کسب 
کرده بود. وقتی الیس نمی تواند بند کفش هایش را ببندد و 
مکان دستشویی را در خانه خودش نمی یابد، بیننده واقعًا 
ترکش  آهنی  تیرهای  از  یکی  و  می گیرد  قرار  تاثیر  تحت 
زمانی شلیک می شود که الیس حتی چهره دخترش را هم 

تشخیص نمی دهد.

کم توجهی سایرین
بگوییم  بهتر  و  الیس  خانوادگی  احساسات  عمق  فیلم  این 
ناراحتی ها و افسوس های او بابت عدم همراهی خانواده اش 
با وی را به نمایش می گذارد. هنگامی که می بیند شوهرش 
مراحل  وی،  به  بی توجه  قدری  بالدوین(  الک  بازی  )با 
سپری  را  خودش  شغلی  دنیای  و  اداری  کار  در  پیشرفت 
و  می پردازد  آینده اش  درباره  ریزی  برنامه  به  و  می کند 
پیشرفت خود  به  کند،  او رسیدگی  امور  به  که  آن  از  بیش 
نیز  استوارت(  )کریستین  او  جوان تر  دختر  و  می اندیشد 
بدنبال  دانشگاه،  به  رفتن  و  تحصیالتش  پیگیری  جای  به 
بازیگر سینما شدن در هالیوود است و این یک آرزوی غیر 
معقول در دوردست برای او بنظر می رسد و الیس به رغم 
بیماری که به آن مبتال شده، نگران دخترش و سرنوشتی 

را  او  انتظار  دست  این  از  انتخاب هایی  اثر  بر  که  است 
می کشد.

سهم بالدوین و استوارت
با این حال مور از تعریف از خود ابا دارد و بیشتر به سهم 
می کند.  اشاره  الیس«  »هنوز  فیلم  موفقیت  در  دیگران 
و  بالدوین  الک  سطح  در  آدم هایی  که  شد  خوب  بسیار 
کریستین استوارت سایر رل های ارشد را در این فیلم ایفا 
می کنند. وقتی به من گفتند آنها پذیرفته اند که این رل ها را 

بازی کنند، حیرت کردم و وجد و شادی وجودم را گرفت.
می شود  گفته  که  می گردد  بیان  حالی  در  فوق  حرف های 
مور عامل اصلی بازی کردن الک بالدوین در این فیلم بوده و 
ریچارد گالتزر و واش وست مورلند کارگردانان این فیلم به 
اصرار او بالدوین را جزو بازیگران فیلم پذیرفتند. حقیقت 
او  خود  انتخاب  است  مدعی  مور  باشد،  بوده  چه  هر  امر 
برای ایفای رل اصلی این فیلم مورد تایید لیزا جنووا بوده 

و حتی با تاکید و توصیه این زن صورت پذیرفته است. لیزا 
جنووا روزی یک یادداشت برای من فرستاد که ماهها پیش 
از شروع فیلمبرداری در آن نوشته بود مرا برای ایفای این 
رل مناسب تر از بقیه می داند. بعد از محکمتر شدن شرایط 
مور و فیلم، حرکت این بازیگر به سمت این پروژه و اجرای 
پیرامون  مفصلی  تحقیقات  به  او  و  شد  آغاز  محوله  رل 
ولو خیالی ای  کاراکتر  و  الزایمر  بیماری  یعنی  فیلم  سوژه 
که به آن مبتال می شود، پرداخت و در این زمینه به منابع و 
آدم های متعددی روی آورد و به هر کار ممکنی دست زد. 
میزان مطالعات و تحقیقات من روی این فیلم و سوژه آن 
از کاوش هایم در خصوص هر پروژه دیگری بود و  بیش 
هرگز رخ نداده بود که در مورد فیلمی این همه کار و کسب 

اطالعات کنم.

از امی تا اسکار
زن  سیاستمدار  پیلین  سارا  مورد  در  مور  تحقیقات  البته 

سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  حاضر  آمریکایی 
2008 آمریکا برای بازی در یک کار درام متعلق به کمپانی 
H.B.O نیز که نام »تغییر بازی« را به آن داده بودند، به 
او به خاطر بازی در  حد زیادی رسید و ثمر هم داد زیرا 
همان فیلم که در سال 20۱2 پخش شد جایزه »امی« )اسکار 

تلویزیونی( را برد.
رل مور در فیلم »هنوز الیس« که کارنامه وی را کامل تر و 
جایزه اسکار را هم ضمیمه جایزه »امی« سه سال پیشتر 
اما  است  خیالی  چهره  یک  به  مربوط  که  این  با  کرد،  وی 
به لطف هنر بازیگری او و نگارش درست داستان توسط 
وست  و  گالتزر  اصولی  کارگردانی  و  فیلم  سناریست های 
مورلند تبدیل به یک رل حقیقی شده و به جای تاکید بر یک 
تک چهره بیمار و زوم کردن روی فقط یک نفر، انگار همه 
مبتالیان به الزایمر را به تصویر می کشد و داستان و اثری 

هنری برای تمامی آنها است.

شرکت در مراحل درمانی
مور برای این که بهتر و بیشتر بتواند کیفیات و روحیات 
الزایمر  به  ابتالیش  ماههای نخست  و  در هفته ها  را  آدمی 
دیدار و گفتگو کرد  بیماران متعددی  با  به تصویر بکشد، 
و آنها برای او از نحوه بیمار شدن شان و چگونگی مبارزه 
زدند.  حرف  دهنده  آزار  بیماری  این  با  خود  ثمر  کم  البته 
مثل  که  کرد  مشورت  و  صحبت  کسانی  با  بخصوص  او 
کاراکتر او در این فیلم در مراحل اولیه ابتالی خود به این 
بیماری بسر می بردند. وی به بیمارستان معروف ماونت 
سینای در شهر نیویورک هم که یک دپارتمان ویژه بیماران 
الزایمری دارد، رجوع کرد و از این طریق با مشخصه ها و 
آشنا  مبتال  افراد  در  بیماری  این  ظهور  نخست  نشانه های 
شد. مور به بخش های مختلف بیمارستان سر زد و مراحل 
برخی  در  حتی  و  کرد  نظاره  را  بیماران  متعدد  درمانی 
شرایط  از  بهتری  و  بیشتر  حس  تا  جست  شرکت  آنها  از 

موجود بیابد.

از زبان آلیس
او از بیماران می پرسید دوست دارند از طریق الیس یعنی 
کاراکتر او در این فیلم چه چیزی را به مردم انتقال بدهند 
و چه مواردی را از وابستگان خود بخواهند. مور به واقع 
کاری کرد که الزایمری ها کاراکتر الیس را یکی از خود و 
تحقیقاتش  طی  می گوید  مور  بدانند.  خویش  سخنگوی 
ریشه های  درباره  مردم  از  بعضی  باورهای  که  دریافت 
به  و  است  اشتباه  آن  به  ابتال  دالیل  و  چگونگی  و  الزایمر 
از  پس  فقط  بیماری  این  که  معتقدند  همگی  مثال  عنوان 
با کهنسالی  الزایمر  و  به سراغ شان می آید  افراد  پیر شدن 
مترادف است. این طور هم نیست که در حرف های مردم 
به همین  را نوشت،  این کتاب  لیزا جنووا  اگر  و  می شنویم 
به  ابتال  برای  که  بدهد  نشان  می خواست  او  بود.  سبب 
الزایمر حتما نباید 75 ساله شوید و گاهی 50 سال سن هم 
کافی است. شما می توانید شمایل آن را با شفافیت ببینید و 
این است که شما  این بیماری  ارزیابی کنید. یک مشخصه 
بعد از ابتال به آن، همه هویت خود را از دست نمی دهید و 
همانی که هستید، باقی می مانید و فقط می کوشید از این 
در  الزایمر  حذف  برای  شما  تالش  و  یابید  رهایی  بیماری 

عین آگاهی از ویژگی های خودتان است.

هنرنمایی در ژانرهای مختلف
با  فیلم هایی  در  او  شده  سبب  مور  متنوع  ویژگی های 
آید.  کار  به  ژانری  برای هر  و  بیفتد  سوژه های متعدد جا 
جهانیان  به   ۱۹۹3 سال  در  »فراری«  جنایی  فیلم  با  که  او 
شناسانده شد و سال بعد از آن در »آماده برای پوشیدن« 
برای رابرت التمن ایفای نقش کرد، در فیلم های دیگری که 
میسی  چه  »آن  مثل  داشته اند  متفاوت  کلی  به  سوژه هایی 
پر عطش« و همچنین  »بازیهای  می دانست«، قسمت سوم 
قسمت دوم »سکوت بره ها« که با نام »هانیبال« اکران شد، 
کم  هم  اکشن  حتی  و  پلیسی  آثار  در  بگوید  تا  کرده  بازی 
همچون  فیلم هایی  در  او  بازیهای  عمیق ترین  اما  نمی آورد 
از بهشت«  »مگنولیا« )۱۹۹۹(، »ساعت ها« )2002( و »دور 
هر  در  مور  حضور  که  است  این  مهم  است.  بوده   )2005(
تا  اگر  و  شوند  پذیر  باور  آنها  تا  است  کافی  فیلمی  و  رل 
می گرفت  فاصله  وی  از  مور  لیاقت  عین  در  اسکار  دیروز 
حاال این جایزه نیز مثل گلدن گلوب امسال به خانه او نقل 
مکان کرده تا جدیدترین سندها در راه اثبات ارتقای مور به 

سطح و اندازه های یک بازیگر قوی باشد.
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سینما
درباره جولین مور، برنده اسکار برترین بازیگر نقش اول سال

نابــودی تدریجی یک 
ذهن فوق العــــــــاده

در  اسکار  اول  نقش  زن  بازیگر  برترین  شاخه  در  مور  ین  جولی  پیروزی  پیش بینی 
مراسم امسال که صبح دوشنبه در شهر لس انجلس آمریکا برگزار شد، آن  قدرها هم 
کار سختی نبود زیرا این بازیگر 55 ساله آمریکایی اکثر جوایز دیگر امسال را نیز به 
خاطر بازی عالی اش در فیلم »هنوز آلیس« )یا »همچنان آلیس«( تصاحب کرده بود.
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درباره »مرد پرنده ای« برنده جایزه اسکار برترین فیلم سال

سرگشتگی هنری 
بدون توقـــــــف

که  ایناریتو مکزیکی درباره هنرپیشه ای است  اله خاندرو گونزالز  کار  آخرین   
بیرون نمی آید  استریپی خود  کاراکتر کمیک  از درون  به رغم کوشش عظیمش 

و رنج می برد

اما رویای سینمای اش هرگز نمی میرد
در فیلم »مرد پرنده ای« )یا »مرد کبوتری«( آخرین ساخته اله خاندرو گونزالز ایناریتو 
آمریکا  تیاتر شهر لس آنجلس  تاالر کداک  در  اسکار 20۱5  در مراسم  دیروز  که  مکزیکی 
جایزه اسکار برترین فیلم سال را برد، اولین چیزی را که می بینیم، تصویری از یک ستاره 
رنگ و رو رفته هالیوود به نام ریگان تامسون )با بازی عالی مایکل کیتون( است. او در 
اتاق کارش و بهتر بگوییم اتاقش در پشت صحنه مشغول تمرکز و حفظ کردن دیالوگ ها 
و آزمون خود برای رلی است که باید دقایقی بعد بازی کند. چیزی که عجیب می نماید این 
است که از همین لحظه تا حدود ۱0 دقیقه به پایان فیلم دوربین یک تکه و بدون توقف و 

بدون بریک های متعدد دائمًا تصویر می گیرد و موضوع را می شکافد.

نقض اصول کالسیک
ناقض  فیلمی  توان  می  را  آن  که  ایناریتو  ساخته  جدیدترین  اعظم  قسمت  طریق  این  از 
اصول کالسیک فیلمسازی دانست، یک سکانس بسیار طوالنی قطع نشدنی تیره رنگ و 
یکنواخت نشان می دهد و رویدادهایی را در تماشاخانه سنت جیمز نیویورک به تصویر 
می کشد که گویای تالش ریگان تامسون برای احیای پیشینه تقریبا متوقف مانده هنری 
وی است. او سال ها یک ستاره فیلم های کمیک استریپی بوده و به پولسازی پرداخته و 
در رل پر طرفداری به نام مرد پرنده ای که چیزی همتای سایر قهرمانان کمیک استریپی 
است، درخشیده و باعث دل بستن مردم به خود شده است. حاال که سال ها از کناره گرفتن 
او از این رل و دنیا می گذرد تالش او برای ایفای رلی بسیار جدی و عمیق و به صحنه 
بردن نمایشی از ریموند کادور به صحنه در نیویورک با سردترین واکنش ها رو به رو 
می شود زیرا مردم دوست دارند او را همچنان »مرد پرنده ای« بشناسند و نه مردی عمیق 

و فکور و متفاوت با آن.

آنها نمی گذارند
مدتی  از  پس  که  است  هالیوود  در  شماری  پر  های  آدم  نماد  واقع  به  تامسون  ریگان 
درخشش به بحران برخورد می کند و از آن پس با گذشته خود کلنجار می رود و از سقوط 
هنری می ترسد ولی فرمولی برای کسب موفقیت به جز آنچه پیشتر وی را موفق کرده 
است، نمی یابد و بهتر بگوییم می یابد اما اجازه نمی دهند آن را به اجرا درآورد. این که 
واقعًا تصاویری که این عجز و سرگشتگی تمام عیار را به تصویر می کشند، یک تکه و 
در یک تیک و بدون رش و توقف هستند، شاید فقط یک رویا و تصویر صرف باشد زیرا 
به نظر می رسد با هنر امانوئل لوبزکی فیلمبردار توانا و مبتکر این فیلم که او هم دیروز 
جایزه اسکار شاخه خود )فیلمبرداری( را برد. تکه های مختلف فیلم و هر سکانس جوری 
به یکدیگر پیوند زده شده اند که قابل رویت نیست و یک تکه بودن فیلم در سایه هنر فوق 
نزد اوبزکی و جادوگری های او حاصل آمده است. نورپردازی سبک او این رویا و جادو 
را مقدور ساخته است و این چنین است که تماشاگر از خود می پرسد آیا این واقعًا ممکن 

است؟ بیننده از این پیوستگی صحنه ها لذت می برد اما وقتی صحنه ها تمام شد از خود 
می پرسد آیا این حقیقت داشته است؟

این اسپشیال افکت نیست
با این همه بردمن اصال یک فیلم صرف متکی بر تروکاژ های تصویری و حقه بازی های 
تصویری و یا عجین با اسپشیال افکت های معجزه آسایی نیست که طی سال های اخیر در 
فیلم های مختلف حادثه ای و فانتزی و به ویژه کارهای کمیک استریپی باب شده است و 
برعکس یک فیلم عمیق و کار هنری معناگرا پیرامون خالءهای روحی و روانی، هنرمندان 
به بحران رسیده و نویدهای به بار نشسته و همه دغدغه های حقیقی و خیالی است که در 
کار هنرمندان هالیوود و امثال آن روبیت می شود. انتخاب مایکل کیتون برای ایفای رل 
بردمن، مردی که دیگر نمی خواهد مرد پرنده ای باشد اما راهی به بیرون ار پوسته این 
کراکتر کمیک بوکی نمی یابد و در این قالب رنج می برد، کاری بس هوشمندانه بوده است 
زیرا کیتون خود چند سال بت من بود و رل مرد خفاشی را که از معروف ترین کاراکترهای 
کمیک استریپی بود، ایفا می کرد و وقتی کنار کشید رنج آن را بر دوش اش احساس کرد 
زیرا درست مثل ریگان تامسون مردی که رل اش را در بردمن بازی می کند، متوجه شد 
مردم هنوز او را در درجه اول همان بت من می دانند و می شناسند و او از این دنیای عظیم 

و ویژه رهایی ندارد.

کیتون از قبل می دانست
بر این اساس نیازی نبود که ایناریتو به کیتون بگوید این رل را چطور بازی کند زیرا او 
فلج کرده  بردمن  در  را  تامسون خیالی  ریگان  که  بود  احساساتی  استاد در حس کردن 
ایناریتو که  تلفات دنیای فیلمسازی است. در قصه  از قربانیان و  است. ریگان تامسون 
پیش  سال ها  او  است،  هالیوود  در  متعددی  کیتون های  مایکل  داستان  و  حقیقت  عین، 
در سری فیلم های بردمن درخشیده اما حاال که دیگر آن را نمی خواهد سایرین حاضر 
که  است  دنیایی  دائمی  محبوس  وی  ببینند.  دیگری  چشم  به  و  کنند  رها  را  او  نیستند 
خودش آن را آفریده و زندانی مادام العمر رل و فیلمی است که با هنر خودش پا به عرصه 
حیات نهاده است او باید حتمًا در پروژه جدید تئاتری اش که قصد به صحنه بردن آن را 
در برادوی دارد، موفق باشد اما سران آنجا تحویلش نمی گیرند و اجراهای امتحانی اولیه 
نمایش اسف بار و با انتقاد شدید کارشناسان همراه بوده است و در آستانه شب نخست 
اجرای رسمی نمایش بحران با تمام وجود رو به روی تامسون خودنمایی می کند و او 

راه حلی را نمی یابد.

برزخ واقعی
این یک برزخ است که با هنر کارگردانی ایناریتو و مهارت بازیگری کیتون جلوه ای تمام 
سینما  دوستداران  از  بسیاری  و  اسکار  آکادمی  که  است  سرگشتگی  همین  و  یافته  عیار 
را شیفته »مرد پرنده ای« و این اثر هنری را سزاوار تصاحب عنوان برترین فیلم سال و 

اسکاری کرده است که  روز دوشنبه 4 اسفند به آن تعلق گرفت.
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موسیقی

تدریس گیتــار
پویا محمودی

ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر

دوشنبه تا جمعه

07938359262

موسیقی فقط یک هنر نیست بلکه ابزاری برای بیان و انتقال 
با  آمیخته  که  است  اقوام  و  ملت  یک  تاریخ  و  فرهنگ،تمدن 
تقدیم  دیگران  به  هنرمندانه  انسانی  عواطف  و  احساسات 
می شود لذا حفظ و توسعه موسیقی اصیل هر قوم و ملتی 
آداب و رسوم و فرهنگ  از نابودی زبان،  موجب جلوگیری 
آن  فرهنگی  هویت  ماندگاری  باعث  و  شده  قوم  آن  اصیل 
مورد  تواند  می  ابزارها  سایر  مانند  نیز  موسیقی  شود  می 
سوء استفاده قرارگیرد و به ابزار ضد فرهنگی تبدیل شود 
اما موسیقی اصیل به ویژه موسیقی مقامی و محلی اقوام 
سرشار  آن  ماهیت  زیرا  شود  نمی  کشیده  ابتذال  به  هرگز 
آنگونه که موسیقی هر قوم تبلور  از اصالت و ارزش است 

فرهنگ اصیل و روحیه هنرمندانه آن قوم محسوب می شود 
و تعصب مثبت قومی هنرمندان مانع ازکشاندن آن به ابتذال 
می شود موسیقی یکی از شاخه ها و رشته های هنر است 
و هنر حد و مرز نمی شناسد موسیقی پیام آرامش است و 
صلح و دوستی بین ملت ها و اقوام به ارمغان می آورد زیرا 
درک و حس موسیقی محدود به زبان ، نژاد و مذهب خاص 
تا مرز  و  است  انسانی  احساسات  بلکه درک  نیست  دنیا  در 
موسیقی  به  انسان  نیاز  زیرا  دارد  امتداد  جهان  در  بشریت 
محدود نیست بلکه فراگیر است و همه انسانها به موسیقی 
نیاز دارند زیرا موسیقی به ویژه موسیقی اصیل و موسیقی 
آرام  انسان ها  بلکه برای همه  تنها برای خودشان  نه  آقوام 
شود  آمیخته  قوم  آن  پوشش  و  لباس  با  آگر  و  است  بخش 
جذابیت دارد قیچک نام یکی از سازهای باستانی ایران است 
بلوچستان  ترین ساز های قدیمی موسیقی  ازاصیل  و یکی 
نواز  قیچک  به  است  یا سروز  آن سرود  دیگر  نام  باشد  می 

کمانچه  شبیه  ساز  این  گویند  می  سرودی  بلوچی  زبان  در 
است با این تفاوت که کاسه ای به بزرگی کاسه تار و دسته 
و  گیرد  می  قرار  زانو  روی  نواختن  هنگام  دارد  کوتاه  ای 
آن  کمانی  دسته  و  اسب  دم  موی  از  که  آن  کمانک  یا  آرشه 
از چوب ساخته شده بطور افقی با سیم های قیچک تماس 
طنین  سازند  می  بلوچستان  در  معموال  را  قیچک  یابد  می 
خوشایندی داردو یکی از اصلی ترین آالت موسیقی بلوچی 
بشمار می آید شکل ساختمانی کاسه و نحوه قرارگیری سیم 
ها و پرده بندی آن امکان صدا دهی در فرکانس های پایین 
، متوسط و باال را فراهم کرده و برای تولید صداهای زیر 
زیادی  وسعت  آن  صدای  دلیل  همین  به  است  مناسب  بم  و 

دارد و از نظر اجرای ریتم ها نیز امکان نواختن ریتم های 
و  دارد  نیز  را  تند  خیلی  های  ریتم  طرفی  از  و  کند  بسیار 
به عنوان مناسب ترین ساز برای اجرای آهنگ های شاد و 
انتخاب می شود ساز قیچک اصلی ترین ساز در  آنگیز  غم 
دیگر  انواع  در  و  است  بلوچستان  موسیقی  حماسی  نوع 
و  نازینک  و  صوت  موسیقی  جمله  از  بلوچستان  موسیقی 
موسیقی درمانی گواتی نیز بکار می رود موسیقی حماسی 
بلوچستان که به موسیقی پهلوانی نیز معروف است تاریخ 
و حماسه های قوم بلوچ را روایت می کند و موسیقی صوت 
و نازینک مخصوص مجالس عروسی،جشن ها و اعیاد است

دستگاه  به  نزدیک  بسیار  فواصلی  اگرچه  بلوچی  موسیقی 
راست پنجگاه دارد ولی تنوع فواصل در آن بسیار زیاد است 
برای  اما  پنهان  با گوش مخاطب معمولی  و  اول  در نظر  و 
گوش موسیقی دانان آشنا و یک نوع شناوری در فواصل به 

وضوح شنیده می شود موسیقی حماسی بلوچستان که در 
آن ساز قیچک جزء اصلی آن است و بدون ساز قیچک امکان 
اجرای آن وجود ندارد یکی از موسیقی های آوازی بلوچی 
می باشد هرچند بصورت تلفیقی از آواز، تصنیف و گفتار 
بکار  تصنیف  بیت  یک  در  یعنی  شود  می  خوانده  آهنگین 
می رود بیت بعدی ممکن است آوازی به خود گیرد بی آنکه 
قیچک یا همان سرود سکوت کند گاهی هم آواز و تصنیف 
کنار گذاشته می شود و گفتار آهنگین می شود و قیچک به 
تنهایی آن را همراهی می کند در موسیقی حماسی بلوچستان 
یعنی  گفتارآهنگین  ها  جا  برخی  تصنیف  و  آواز  بر  عالوه 
یا همان ریستاسیون  یا نیمه موسیقیایی  گفتار موسیقیایی 
که جزء الینفک موسیقی حماسی بلوچستان می باشد داریم 
زیرا  است  قیچک  ساز  مدیون  بلوچستان  موسیقی  غنای 
پایین،  فرکانس  در طیف  تنهایی صدا دهی هم  به  این ساز 
متوسط و باال را دارد و از نظر ریتم امکان اجرای آرام ترین 
و غم انگیزترین ریتم ها همچون زهیروک و نیز امکان سریع 
ترین و شادترین ریتم ها مانند سیمرغ را دارد قیچک یکی 
است  بلوچستان  موسیقی  در  ایرانی  سازهای  نادرترین  از 
یک  اعضای  میان  فرهنگی  ارتباطات  در  موسیقی  نقش 
آن  زبان  بیان  و  قومی  احساسات  برانگیختن  دلیل  به  قوم 
قوم و از همه مهم تر معرفی فرهنگ قومی آنها به دیگران 
بسیار موثر است واز طرفی چون موسیقی بیان احساسات 
است و عواطف انسانی بین همه انسانها مشترک می باشد 
با  دارد  اقوام  بین  همبستگی  و  ارتباطات  در  تاثیرزیادی 
ابزار موسیقی می توان تاریخ ،تمدن و فرهنگ یک قوم را 
بطور مناسب به اقوام دیگر معرفی کرد وآنهارا با مشترکات 
فرهنگی همدیگرآشنا و از این طریق ارتباط فرهنگی با سایر 
اقوام برقرار نمود به خصوص چنانچه ابتکار و نوآوری نیز 
شود  انجام  اقوام   موسیقی  بین  تلفیقی  و  شود  برده  بکار 
اصیل  های  آهنگ  ایرانی  اقوام  سازهای  ترکیب  با  یعنی 
از  با تشکیل گروهی  ایرانی و ملی اجرا شود به طور مثال 
تلفیق سازهای هرکدام از اقوام ایرانی سرود های ملی ایران 
را اجرا نمود به عنوان نمونه سرود ای ایران ای مرز پرگهر 
را اجرا که نقش بسیار زیادی در همبستگی ملی و ارتباطات 
هر  موسیقی  اکثرا  دارد.تاکنون  ایرانی  اقوام  بین  فرهنگی 
کدام از اقوام ایرانی بصورت محدود و در جفرافیای قومی 

همان قوم اجرا شده یا حداکثر در چند کنسرت و جشنواره 
در تهران یا خارج از کشور به مناسبت های مختلف هر چند 

سال یک بار با مخاطبین کم اجرا شده است 

اقوام  از  کدام  هر  موسیقی  های  گروه  شود  می  پیشنهاد 
ایرانی عالوه بر اجرا در استان های خود در سایر استان ها 
حضور یابند و اجرا داشته باشند  البته مسولین نیز حمایت 
همه  برای  ایرانی  اقوام  غنی  فرهنگ  تا  نمایند  مساعدت  و 
ایرانیان معرفی شود رسانه ملی نیز می توانند در معرفی 
موسیقی اقوام نقش داشته باشد و عالوه برپخش موسیقی 
هر کدام از اقوام ایرانی در شبکه های استانی از شبکه های 
ملی و ماهواره ای نیز موسیقی اقوام ایرانی پخش شود تا 
مخاطبین بیشتری از موسیقی غنی اقوام ایرانی  بهره ببرند 
و درک مناسبی ازفرهنگ اقوام ایرانی از طریق موسیقی و 

سازهای ایرانی داشته باشند. تاثیرموسیقی اقوام در ارتباطات 
و همبستگی بین ایرانیان

عبدالسالم بزرگ زاده
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بررسی اصطالح »لمپن« و نقش لمپن ها در تحوالت 
سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر

بیکاره های 
خطرناک!

فریماه فالحی

 لمپن ها یا اوباش در تاریخ معاصر ایران، زمان قاجارها و پهلوی نقش بسیار موثری در 
بسیاری از تحوالت سیاسی داشته اند و از آنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد 

سیاسی گوناگون استفاده شده است.
بررسی علل بروز جنبش ها، انقالب ها و کودتاها در سراسر جهان از مباحث مورد عالقه 
پژوهشگران علوم اجتماعی در سده های اخیر بوده است. مجتبی زاده محمدی در کتاب 
نقش  تحلیلی  نگاهی  با  کرده  تالش   »)۱304-۱342( پهلوی  عصر  سیاست  در  »لمپن ها 
لمپن ها )جاهل ها( در تحوالت اجتماعی ایران دوره قاجاریه )اواخر آن( و دوران پهلوی، 

به خصوص کودتای 28 مرداد ۱332 تا ۱342 را بررسی کند. 
لمپن اصطالحی است آلمانی و معموال به صورت عام برای افراد رانده از طبقه،  به فساد 
کشیده شده و فاقد پیوند، جایگاه و هویت طبقاتی به کار گرفته می شود، این افراد از 
آنجا که شغل ثابت و درآمد معینی ندارند از طریق طفیلی گری و مشاغل کاذب زندگی 

می کنند.

مفهوم و انواع لمپنیسم
بحث لمپنیسم به طور جدی برای نخستین بار در آثار مارکس و طی سال های ۱840 تا 
اغتشاش  و  مرج  و  هرج  به  که  هستند  گروهی  لمپن ها  از  منظور  و  شده  مطرح   ۱850
با  لمپن ها  ندارد،  ایدئولوژیک  خاستگاه  حرکات شان  اما  می زنند؛  دامن  اجتماعی 
رفتارهایی نظیر آرایش و پوشش خالف عرف و غیرمعمول و برخی حرکت های نمایش 
نقش  اجتماع  داخلی طبقات  تعارضات  در  و  به جامعه معرفی کرده  را  تخریبی، خود 
منفی بازی می کنند. لمپنیسم را باید محصول افسردگی و یأس اجتماعی دانست، یأسی 
که در همه ادوار تاریخی در جوامع وجود داشته است و برای این ادعا اشاره به کتاب 
لمپن ها  از  نیز  او  چراکه  است؛  معتبری  سند  فارابی  فاضله«  مدینه  اهل  »اندیشه های 
به  و رنجشان  کار  ثمره  که  مانند مردم عادی  یاد می کند.لمپن  به عنوان علف های هرز 
و  نترس  نمی دهد و چون سر  تولید  و  کار  به  تن  و مونارشی می رود،  الیگارشی  جیب 
گردن کلفتی دارد، اغلب در چپاول مردم توسط الیگارشی و مونارشی شرکت کرده و 
سهم خود را هر چند ناچیز، می گیرد. مشاغلی که لمپن به آن روی می آورد به هیچ وجه 
و  باشد(  هرجایی  است  ممکن  گردنه  این  )حال  گیر  گردنه  او  و  نداشته  تولیدی  جنبه 

باج خور است.

علل پیدایش لمپن ها 
انسجام  اجتماعی،  هنجارهای  رشد  اجتماعی،  هویت  حس  رفتن  دست  از  صورت  در 
بین  فاصله  افزایش  فرهنگی،  واگرایی  طور  همین  و  خانوادگی  و  قومیتی  فرهنگی، 
افزایش  آینده،  از  بیم  فرهنگ رسمی و غیررسمی، بی هویتی، افسردگی های اجتماعی، 
مخاطرات شغلی و تحصیلی، لمپنیسم رشد کرده و افزایش می یابد و این امر نقطه آغاز 

خطری برای جامعه محسوب می شود.
نویسنده در تعریف این قشر اجتماعی می گوید که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از 
می شود  نگاه  اجتماعی  اقشار  سطحی ترین  و  پایین ترین  به عنوان  لمپن ها  به  کشورها، 
اغلب  زیرا  ندارند؛  جامعه  در  مشروعیتی  و  دارند  قرار  اجتماعی  رده  پایین ترین  در  و 
با ولگردی، دزدی، چاقوکشی، خودفروشی و فحشا، قماربازی، خبرچینی، باج گیری، 
ایران  در  آنها  که  تفاوت  این  با  می گذرانند.  روزگار  و...  فالگیری  گدایی،  جیب بری، 
در وهله اول برآمده از مهاجران به شهرها و در وهله دوم بیکاره ها هستند، به عالوه 
و  تاثیر مرام عیاری  پاره فرهنگ تحت  این  که  دارند  به خود  پاره فرهنگی مخصوص 
لوطی گری است که در کشور ما سابقه ای بسیار طوالنی دارد. در صورتی که در اکثر 
کشورهای صنعتی لمپن ها بیشتر برآمده از کسانی هستند که بنا به دالیلی از کار خود 

رانده شده یا در فقر به سر می برند.
وی معتقد است عواملی که باعث رشد و عرض اندام این گروه ها در جامعه ایران معاصر 
شد، عبارت است از: عدم تمرکز و نظارت در قدرت مرکزی که این امر باعث می شد در 
هریک از شهرها، این گروه از افراد به عنوان مدعیان نظم و امنیت سربلند کرده و کنترل 
شهرها را در راستای اهداف خود و گروه های قدرت طلب به دست گیرند، قانون گریزی 
ایرانیان به ویژه صاحب منصبان دولتی و حکام خودکامه و رقابت و درگیری بین افراد 
قاعده،  هیچ گونه  تابع  که  قدرت  کسب  سر  بر  شهرها  در  سیاسی  مختلف  گروه های  و 

اصول و نظمی نبود.
مواقع  در  گروه ها  این  سوی  از  لمپن  تقویت  و  جذب  برای  را  زمینه  شده  یاد  موارد 
ضروری مثال درگیری ها و زدوخوردها، هجوم به مراکز عمده مانند روزنامه فروشی ها، 
تحوالت  می کرد،  مهیا  و...  رقیب  طرف  میتینگ های  زدن  هم  بر  دولتی،  ارگان های 
اقتصادی تاریخ معاصر از جمله ضعف اقتصاد کشاورزی و بی توجهی به محصوالت 
داخلی، حرکت به سوی اقتصاد صنعتی شبه مدرن و به تبع آن مهاجرت گروه کثیری از 
روستاییان و شهرهای کم جمعیت به شهرهای بزرگ در پی کسب وکار یا زندگی بهتر، 
کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  ساختار  در  عدیده  مشکالت  دلیل  به  که  رویایی 
مانند کمبود امکانات، ضعف نیروهای تولیدی و... نتیجه ای جز افزایش سیل بیکاران 
در شهرها و تشدید فقر، دربه دری و بی خانمانی، ناامیدی به زندگی و افزایش بزهکاری 

و جرم در جامعه در بر نداشت.

مولف در فصل اول کتاب نگاهی جامعه  شناختی به لوطی ها و لمپن ها دارد. تفاوت ها و 
شباهت های این دو قشر را بررسی کرده و زمینه های تاریخی و اجتماعی-اقتصادی آن 
را توضیح می دهد. عالوه بر این نگاه ها و نظرات متفاوت نویسندگان )جامعه شناس، 

سیاست مدار، جهانگرد و...( را بیان می کند.

سرفصل مهم این بخش از دیدگاه اقتصادی، بررسی روابط صنفی و اجتماعی لمپن ها 
دارای  موقتی  اشتغال  و  بی ثبات  زندگی  علت  به  لمپن ها  است  معتقد  نویسنده  است. 
وضع طبقاتی مشخص و روشن و منافع یا فعالیت های صنفی و همچنین فکر و اعتقاد 
سیاسی-طبقاتی معلومی نیستند. البته با سایر طبقات مثل خرده بورژوازی، کارگران و 
تحصیلکردگان ارتباط های محدودی دارند. برخی از بیکاران گاه از طریق کار مشترک، 
درآمد مشابه و روابط و همکاری های تولیدی با لمپن ها یا سکونت در محل های مشترک، 
از  استفاده  ازدواج،  و برخوردهای روزانه رفت وآمدهای خانوادگی و حتی  آمیختگی 

مراکز آموزشی و تفریحی مشابه و مواردی دیگر از این قبیل تحت تاثیر اخالق، کردار 
و رفتار آنها قرار می گیرند.

فصل دوم کتاب درباره زمینه های تاریخی پیدایش لوطی ها در ایران است. وی معتقد 
همان  لوطی،  مختلف  عناوین  با  گروه ها  این  بعد  به  صفویه  دوران  اواخر  از  که  است 
البته  و...(  تواضع  وفاداری،  صداقت،  مردم،  ناموس  و  مال  جان،  از  )دفاع  را  نقش ها 
این  به دوران معاصر نزدیک تر می شویم  اما هرچه  بازی می کردند؛  با شدت و ضعف 
نقش ها جنبه معنوی خود را از دست می دهند که شاید یکی از دالیل آن وارد شدن این 

افراد در گود سیاست بوده باشد.
شرح  اسالم  از  بعد  و  قبل  در  را  آنها  اجتماعی  حضور  و  شکل گیری  و  عیاران  نهضت 
می دهد، تشکیالت عیاران و تشابه آن با تشکیالت لوطی، نقش لوطی ها در عصر قاجار 

را نیز بررسی کرده، وقایع میدان توپخانه، به توپ بستن مجلس و اقدامات اوباش و... 
تشریح می کند.

از دیگر فصل های این کتاب حضور لمپن ها در دوران رضا شاه و برخورد دوگانه او با 
آنهاست. وی می گوید رضاخان قبل از آنکه رضا شاه شود، چه در هنگام وزارت و چه در 
هنگام نخست وزیری به مانند هرگروه قدرت طلبی در ایران آن روز به نحو گسترده ای 
از لمپن ها برای نیل به اهداف خود که مهم ترین آن تغییر سلطنت در ایران بود، استفاده 
می کرد و بعدها نیز مانع از قدرت گیری آنها شد. در این مبحث ابتدا نقش و فعالیت آنها 
را درحوادث و جریانات سال های بعد از کودتای ۱2۹۹ش./۱۹20 میالدی بیان کرده و 
سپس چگونگی محدود شدن فعالیت آنها را در طول سلطنت وی بررسی کرده است؛ 
فعالیت هایی از جمله حضور آنها در جریان جمهوری خواهی رضاخان، حمایت اوباش 
از رضاخان در مقابل قوام، فعالیت آنها در قتل نایب کنسول آمریکا و جریان استیضاح 

رضاخان، بلوای نان و...

از فصل های قابل تأمل این کتاب، بخش بررسی نقش لمپن ها در دوران ملی شدن نفت 
به حوادث 23  انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی شروع شده و  از  است که 
تیر  لمپن ها در واقعه 30  آذرماه ۱330، شعبان بی مخ و دیگر  تیرماه ۱330، حوادث ۱4 
۱33۱، توطئه نهم اسفند ۱33۱ و... ختم شده است. همچنین نقش پررنگ آنها در کودتای 
28 مرداد و پس از آن نیز بررسی شده، فصل های پایانی کتاب تحلیل و بررسی حوادث 

سال های ۱34۱ و ۱342 و حضور این قشر اجتماعی است. 

منبع: لمپن ها در سیاست عصر پهلوی
سیاست و حکومت در دورۀ پهلوی ۱304-۱342
نویسنده: مجتبی زاده محمدی - ناشر: مرکز
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گوناگون
١٠شغل عجیب دنیا

عجیب اما واقعی
فکر می کنید کاری که انجام می دهید، سخت است؟ هیچ هیجانی 
برای شما ندارد و دچار افسردگی شده اید؟ به دنبال یک کار عجیب 
و پرهیجان می گردید؟ در این مطلب ١٠شغل عجیب دنیا را با هم 
تعدادی خطرناک  آنها سخت هستند،  از  تعدادی  مرور می کنیم. 
و تعداد دیگری خنده دار و البته عجیب هستند. اگر دوست دارید 
این  از  می توانید  باشید،  داشته  زندگی  در  پرهیجان تری  شغل 

راهنما استفاده کنید.

تستر غذای حیوانات خانگی
بله درست است؛ حیوانات خانگی غذاهای مخصوص خود را دارند و در 
دنیا افرادی شغل شان تست کردن این غذاهاست؛ شغلی که می تواند بدون 
کارخانه های  و  شرکت  مدیران  اما  گیرد.  قرار  بدترین ها  در  شکی  هیچ 
تولیدکننده این غذاها اینطور فکر نمی کنند. آنها در توضیح برای کسانی 
که متقاضی این شغل هستند، اعالم کرده اند اگر شما حاضر نیستید این 
غذا را در دهان بگذارید، چه انتظاری از حیوان خانگی تان دارید. افرادی 
همه چیز  می کنند؛  فعالیت  خانگی«  حیوانات  غذای  »تستر  عنوان  با  که 

مخصوص  سوپ های  تا  گرفته  خشک  غذاهای  از  می کنند؛  امتحان  را 
حیوانات و ... .

متخصص صورت
زیبایی  پوست،  متخصص  صورت؛  متخصص  از  منظور  نکنید،  اشتباه 
از اصالح کردن چقدر  بدانند بعد  دارند  تمام مردان دوست  و... نیست. 
می توانند  کاالیی  چه  از  استفاده  با  می شود.  نرم  صورتشان  پوست 
صورت نرم و شفاف تری داشته باشند. درست همین جاست که متخصص 
صورت وارد می شود. او کاالیی که فرد قصد خریداری اش را دارد؛ تست 
می کند و اجازه می دهد او ببیند که بعد از استفاده چقدر صورتش نرم 
می شود! آنها تمام روز صورتشان را بارهاوبارها اصالح و از محصوالت 

مختلف استفاده می کنند.

آدامسولوژیست )متخصص آدامس(
راه های مختلفی برای به دست آوردن آدامس های خوش طعم وجود دارد. 
توجه  هم  مهمی  جزییات  به  باید  طعم،  بهترین  دست آوردن  به  کنار  در 
کرد. یکی از افرادی که به عنوان آدامسولوژیست فعالیت می کند، می گوید 
یک آدامس  تهیه کردن  برای  اما  دارد،  یک تاهفت گرم وزن  بین  هرآدامسی 
داشته  درستی  طعم  باید  کرد.  استفاده  پیچیده ای  تکنولوژی  از  باید 
باشد، شیرینی زیادی اما در عین حال ترشی داشته باشد. هرمتخصصی 
او  کند.  استفاده  فرمولی  چه  از  خوش طعم  یک آدامس  برای  بداند  باید 
تفاوت های  معمولی  آدامس  با  بادکنکی  آدامس  تولید  فرمول  می گوید 

مطبوعی  طعم  دارد  آدامس وظیفه  عنوان متخصص  به  او  دارد.  زیادی 
را برای آدامس در نظر بگیرد. جالب است بدانید که او در ابتدا به عنوان 
یک مهندس شیمی کارش را در کارخانه صابون سازی شروع کرد، اما به 
نظرش آدامس ها با طعم های مختلفی که داشتند، هیجان بیشتری را در 
زندگی اش ایجاد می کردند و به همین دلیل است که او این شغل را انتخاب 

کرده است.

دکتر خودنویس
و  می شویم  عصبانی  خودنویسمان  قلم  شکسته شدن  از  اوقات  بسیاری 
بدون هیچ گونه اتالف وقت، فوری سراغ یک خودنویس دیگر می رویم. 
خب، باید بگوییم که دیگر لزومی به این کار نیست. خودنویس ها هم دکتر 
خودنویس  دکتر  عنوان  با  که  هستند  کسانی  دارند.  را  خودشان  خاص 
مشغول به کار می شوند و سال های سال از تعمیرکردن این خودنویس ها 
ترک  از  بعد  که  می شود  چندسالی  ٥٩ساله  بندر  ریچارد  می برند.  لذت 
به ١٢سال است که  انجام می دهد. نزدیک  را  این کار  مهندسی کامپیوتر 
به این کار مشغول است و از سرتاسر دنیا برای تعمیر خودنویس به او 
به ٦٠٠خودنویس دارد که در  مراجعه می کنند و در حال حاضر نزدیک 

صف تعمیر قرار گرفته اند.

سونوگراف جوجه
که  زمانی  است.  بد تر  اسمش  از  می دهند،  انجام  افراد  این  که  کاری 
دوست داشتنی  و  بانمک  خیلی  می آورند،  بیرون  تخم  از  سر  جوجه ها 
به جای  اینکه  از  قبل  اما  می گردند،  گرمی  جای  دنبال  به  آنها  هستند. 
شوند.  جدا  باید  دارند،  که  جنسیتی  اساس  بر  کنند،  نقل مکان  گرم و نرم 
در این میان، جوجه خروس ها سرنوشت غم انگیزی دارند، چراکه در این 
پروسه تنها جوجه مرغ ها برای شغل آینده شان )تخم مرغ گذاری( انتخاب 
می شوند. اینجاست که سونوگراف جوجه ها باید وارد عمل شود و جوجه 

خروس ها را از جوجه مرغ ها جدا کند.

تستر سرسره آبی
شغل  از  که  افرادی  باشد؛  زیادی  افراد  ایده آل  شغل  می تواند  شغل  این 
راحت  شغل  یک  به دنبال  و  شده اند  خسته  خود  تحمل  غیرقابل  و  سخت 
دوشنبه  صبح  اینکه  به جای  بکنید  را  فکرش  می گردند.  دردسر  بدون  و 
بنشینید؛  میز  پشت  چندساعت  و  بروید  کاری تان  دفتر  سمت  به  )شنبه( 
می توانید پارک آبی بروید و کارتان را با سرسره آبی شروع کنید؛ شغلی 
کند.  فراهم  شما  برای  را  خوشی  اوقات  تابستان  فصل  در  می تواند  که 
همین  به  شوند.  زیادی  تصادف های  باعث  می توانند  آبی  سرسره های 
و  می گیرند  آن  تست  به  تصمیم  پارک ها  مدیریت  هرساله  که  است  دلیل 
استفاده از متخصصان در این زمینه را در اولویت قرار می دهند. فکرش 
را بکنید که تمام صبح تا ظهر را روی سرسره های پارک َسر کنید و ظهر 
یک ساندویچ هات داگ بخورید؛ این شغل که هیچ شباهتی به کار ندارد و 

بیشتر شبیه به تفریح است.

١٠ شغل خطرناک دنیا 
چقدر درآمد دارد؟

خطرات  آنها  انجام دادن  که  دارند  وجود  دنیا  در  زیادی  شغل های 
زیادی را به دنبال دارد. یک لغزش کوتاه می تواند به مرگ خود یا 
همکاران شما منجر شود و به همین خاطر افراد زیادی در دنیا قادر 
به انجام دادن آنها نیستند؛ شغل هایی که انجام دادن آنها به داشتن 
مدرک دانشگاهی هیچ احتیاجی ندارد، اما جزو مشاغل پردرآمد به 

حساب می آیند؛ ولی زندگی تان به خطر می افتد. 

در تضاد با این مشاغل، کارهایی هستند که برای به دست آوردن آنها 
اما درآمد چندانی  دانشگاه ها صرف کرد،  در  را  باید زمان زیادی 
تبلیغاتی  ماهیگیری  وبالگ نویسی،  کنید  تصور  می توانید  ندارند. 
و آتش نشانی در دسته مشاغل سخت و پردرآمد قرار داشته باشند؟
قرار  جست وجو  موتور های  در  را  شغل  بهترین  کلمه  که  زمانی 
خدماتی  کارهای  یافته ها،  از  هیچ کدام  یقین  طور  به  می دهیم، 
مانند راننده وانت، کامیون و پیک موتوری را شامل نمی شود. فکر 
٤٠درصد  مرگ  باعث  ساالنه  حمل و نقل  چیست؟  دلیلش  می کنید 
بهترین ها  جزو  کارها  این  که  است  دلیل  همین  به  می شود.  افراد 
فرمان  پشت  زیادی  ساعت های  برای  که  افرادی  نمی گیرند.  قرار 
می شوند.  روبه رو  تصادف  ریسک  با  می گیرند،  قرار  ماشین 
دنیا  خطرناک  شغل  نهمین  پیک ها  و  سنگین  ماشین های  رانندگی 
هواپیما های  خلبانی  دنیا،  خطرناک  ١٠شغل  از  دیگر  یکی  هستند. 
جنگی و مهندسان این هواپیما ها هستند و حقوق متوسط ساالنه 

آنها ١٢٩هزاردالر است.

در  هوایی  مسیر های  در  زیادی  خلبان های  ساالنه  است  درست   
باید گفت  اما  آن مهارت کافی دارند؛  انجام  رفت وآمد هستند و در 

در کنار آنها افرادی حضور دارند که باید در موقعیت های حساس 
و...  تکنسین ها  هواپیما،  مهندسان  مانند  کسانی  بیایند.  کمک  به 
انتخاب  این مشاغل را به عنوان حرفه شان  افراد زیادی که  ساالنه 
کرده اند، حین انجام وظیفه کشته می شوند! به همین دلیل است که 
آنها به طور متوسط ١٠هزاردالر بیشتر از خلبان ها دریافت می کنند.

ریسک های  با  زندگی شان  طول  در  کشاورزان  و  مزرعه داران   
بالقوه  و  می کنند  زندگی  حیوانات  با  آنها  هستند.  روبه رو  زیادی 
می تواند  گیاهان  آفت های  هستند،  روبه رو  زیادی  بیماری های  با 
آنها را از پای دربیاورد و تمام این خطرات منهای تصادفاتی است 
که ممکن است با تراکتور مزرعه برای کشاورز یا مزرعه دار پیش 
بیاید. استفاده از الکتریسیته برای بارورکردن گیاهان تعداد زیادی 
از کشاورزان را در معرض برق گرفتگی قرار می دهد؛ در سال ٢٠١٣ 

به عنوان سومین دلیل مرگ سال اعالم شد. 

  کسانی که در مشاغل تعمیراتی قرار دارند، به طور دایم در معرض 
می کنند.  تعمیر  سقف  که  کسانی  به خصوص  هستند؛  مرگ  خطر 
آنها به طور متوسط ساالنه ٣٥هزاردالر درآمد دارند، اما باید این را 
در نظر داشته باشید که از هر ١٢نفر، پنج نفر ساالنه جانشان را از 
دست می دهند.  وبالگ نویسان، ماهیگیران و رانندگان ماشین درآمد 
کمتری نسبت به بقیه دارند،  اما باید این واقعیت را در نظر گرفت 
که ٣٧برابر دیگران در خطر مرگ قرار دارند و جالب است بدانید 
کمترین میزان دریافتی یک راننده در سال گذشته ٢٧هزارو٥٣٠دالر 
بوده است. قتل های سریالی، تهدید به مرگ و... بیشترین خطری 
است که هر وبالگ نویس هر روز با آنها سروکار دارد و در سال٢٠١٢ 
هم  ماهیگیران  شد.  انتخاب  دنیا  خطرناک  شغل  اولین  عنوان  به 
هرروزه با خطر سقوط در آب، غرق شدن، ازکارافتادن قایق و... 
روبه رو هستند و در سال٢٠١٢ با چهارهزارو٦٢٨ تصادف به عنوان 
دومین کار خطرناک دنیا انتخاب شد؛ جالب است بدانید سال٢٠١٢ 
به  نسبت  و  بودند  روبه رو  تصادف  میزان  کمترین  با  ماهیگیران 

سال١٩٩٢ با کاهش میزان زیادی از تصادف مواجه بودند.
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مطبوعی  طعم  دارد  آدامس وظیفه  عنوان متخصص  به  او  دارد.  زیادی 
را برای آدامس در نظر بگیرد. جالب است بدانید که او در ابتدا به عنوان 
یک مهندس شیمی کارش را در کارخانه صابون سازی شروع کرد، اما به 
نظرش آدامس ها با طعم های مختلفی که داشتند، هیجان بیشتری را در 
زندگی اش ایجاد می کردند و به همین دلیل است که او این شغل را انتخاب 

کرده است.

دکتر خودنویس
و  می شویم  عصبانی  خودنویسمان  قلم  شکسته شدن  از  اوقات  بسیاری 
بدون هیچ گونه اتالف وقت، فوری سراغ یک خودنویس دیگر می رویم. 
خب، باید بگوییم که دیگر لزومی به این کار نیست. خودنویس ها هم دکتر 
خودنویس  دکتر  عنوان  با  که  هستند  کسانی  دارند.  را  خودشان  خاص 
مشغول به کار می شوند و سال های سال از تعمیرکردن این خودنویس ها 
ترک  از  بعد  که  می شود  چندسالی  ٥٩ساله  بندر  ریچارد  می برند.  لذت 
به ١٢سال است که  انجام می دهد. نزدیک  را  این کار  مهندسی کامپیوتر 
به این کار مشغول است و از سرتاسر دنیا برای تعمیر خودنویس به او 
به ٦٠٠خودنویس دارد که در  مراجعه می کنند و در حال حاضر نزدیک 

صف تعمیر قرار گرفته اند.

سونوگراف جوجه
که  زمانی  است.  بد تر  اسمش  از  می دهند،  انجام  افراد  این  که  کاری 
دوست داشتنی  و  بانمک  خیلی  می آورند،  بیرون  تخم  از  سر  جوجه ها 
به جای  اینکه  از  قبل  اما  می گردند،  گرمی  جای  دنبال  به  آنها  هستند. 
شوند.  جدا  باید  دارند،  که  جنسیتی  اساس  بر  کنند،  نقل مکان  گرم و نرم 
در این میان، جوجه خروس ها سرنوشت غم انگیزی دارند، چراکه در این 
پروسه تنها جوجه مرغ ها برای شغل آینده شان )تخم مرغ گذاری( انتخاب 
می شوند. اینجاست که سونوگراف جوجه ها باید وارد عمل شود و جوجه 

خروس ها را از جوجه مرغ ها جدا کند.

تستر سرسره آبی
شغل  از  که  افرادی  باشد؛  زیادی  افراد  ایده آل  شغل  می تواند  شغل  این 
راحت  شغل  یک  به دنبال  و  شده اند  خسته  خود  تحمل  غیرقابل  و  سخت 
دوشنبه  صبح  اینکه  به جای  بکنید  را  فکرش  می گردند.  دردسر  بدون  و 
بنشینید؛  میز  پشت  چندساعت  و  بروید  کاری تان  دفتر  سمت  به  )شنبه( 
می توانید پارک آبی بروید و کارتان را با سرسره آبی شروع کنید؛ شغلی 
کند.  فراهم  شما  برای  را  خوشی  اوقات  تابستان  فصل  در  می تواند  که 
همین  به  شوند.  زیادی  تصادف های  باعث  می توانند  آبی  سرسره های 
و  می گیرند  آن  تست  به  تصمیم  پارک ها  مدیریت  هرساله  که  است  دلیل 
استفاده از متخصصان در این زمینه را در اولویت قرار می دهند. فکرش 
را بکنید که تمام صبح تا ظهر را روی سرسره های پارک َسر کنید و ظهر 
یک ساندویچ هات داگ بخورید؛ این شغل که هیچ شباهتی به کار ندارد و 

بیشتر شبیه به تفریح است.

تعمیرکار خرس های عروسکی
زمین وزمان  می شود،  خراب  عروسک هایشان  از  یکی  که  زمانی  بچه ها 
اگر  را به هم می دوزند. به یک عروسک خاص به شدت وابسته شده اند و 
تلخ  پدرومادر ها  کام  به  دنیا  شود،  خراب  عروسک  آن  که  برسد  روزی 
اما  نداشت،  وجود  عروسکی  خرس های  تعمیرکار  قدیم تر  شد.  خواهد 
و  تعمیر  را  عروسکی  خرس های  که  هستند  زیادی  تعمیرکاران  امروزه 
درست شبیه به روز اول می کنند. آنها کسانی هستند که خرس های کهنه 
خرس های  به  دارند،  که  زیادی  قابلیت های  و  سوزن  و  نخ  جادوی  با  را 

درجه یک تبدیل می کنند.

تمیز کننده پرده سینما
تمیزکاری  به  هم  سینما  بزرگ  پرده های  می کردید  تصور  این  از  قبل  تا 
احتیاج دارند؟ بله، اگر به آنها نرسیم و آنها را تمیز نکنیم، به مرور زمان 
نمی شود.  دیده  به وضوح  آنها  در  تصویر  مدتی  از  بعد  و  می شوند  کدر 
سینماهاست.  پرده  تمیزکردن  شغل شان  افرادی  که  است  دلیل  همین  به 
آن روبه رو هستند، گردوخاک است.  با  افراد  این  که  بزرگ ترین مشکلی 
آنها همه عقیده دارند بیشترین میزان گردوخاکی که به عمرشان دیده اند، 
روی پرده بزرگ نقره ای است. برای این کار ابتدا از جاروبرقی استفاده 
می کنند و بعد از اینکه سه بار کیسه جاروبرقی  را خالی کردند؛ شروع به 

تی کشیدن روی پرده می کنند.

نگهدارنده کاپ قهرمانی
شغلی که توضیحش کمی سخت است؛ چیزی شبیه به پرستار بچه، اما 
با شرایطی کامال جدید. باشگاه های زیادی در طول مسابقات، کاپ های 
قهرمانی زیادی را به دست می آورند. کاپ قهرمانی یک عدد است و یک تیم 
متشکل از تعداد زیادی ورزشکار که تمام آنها دوست دارند کاپ قهرمانی 
را برای مدتی جلو چشم داشته باشند. اینجاست که نگهدارنده کاپ وارد 
قرار  همه  اختیار  در  مساوی  طور  به  را  کاپ  دارد  وظیفه  او  می شود. 
دهد. روزهای سال را تقسیم می کند و درست به تعداد مساوی، کاپ را 
از  بعد  باشگاه ها  اکثر  مدیریت های  می دهد.  قرار  گروه  تمام  اختیار  در 
دریافت کاپ قهرمانی یک نفر را برای این کار استخدام می کنند تا به طور 

مساوی همه تیم از قهرمانی ای که عایدشان شده است، لذت ببرند.

سم دوش مار
پادزهر  به  پروسه ای  در  می تواند  است.  قدرتمندی  بسیار  مایع  مار  سم 
از زهرگزیدگی نجات دهد.  آدم ها را  از  تبدیل شود و جان تعداد زیادی 
با  را  مختلف  مارهای  سم  که  می شوند  پیدا  شجاعی  افراد  میان  این  در 
دستانشان جمع آوری می کنند. آنها با مهارت مارها را در دست می گیرند 
یک  در  می تواند  مار  سم  می کنند.  خارج  آنها  بدن  از  را  کشنده  سم  و 
چشم برهم زدن آنها را از پای دربیاورد و بکشد؛ چیزی که می تواند آنها را 

بکشد، اما دیگران را نجات دهد.
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علم و تکنولوژی
عامل  سیستم   به  بودنش  متن باز  دلیل  به  اندروید  که  می دانیم  ما  همه  تقریبا 
غالب دنیا در چند سال اخیر تبدیل شده است و در ایاالت متحده آمریکا سیستم 
عامل iOS با اختالفی فاحش هنوز بیشترین کاربران را به خود اختصاص داده 
است. یکی از تحلیلگران وب سایت winbeta به تازگی با بررسی موارد مختلف 
دستگاه  یک  انتخاب  برای  را  خود  دالیل  است  کرده  سعی  ویندوزفون،  درباره 

ویندوزفونی به زبان ساده بیان کند که آنها را در اینجا می خوانیم:

انتخاب سیستم عامل یک ابزار هوشمند در واقع به نوع کاربری و نیاز هر کاربر 
می تواند  شود،  چشم پوشی  آن  از  اگر  که  است  مهم  قدم  یک  این  دارد.  بستگی 
هرکسی را به سمت ناامیدی از دستگاه جدیدش بکشاند. درک این موضوع که 
چه  کاری می خواهید با گجت جدید خود انجام دهید بسیار مهم است، چون اپل، 
گوگل، آمازون و مایکروسافت هر کدام تالش می کنند تمام نیازهای کاربران را 

برطرف کنند.
نکته بعدی این است که گجت ها متفاوت هستند، ولی بهترین گجت با باالترین 
بدون  اپلیکیشن ها  است.  متفاوت  دیگر  کاربر  با  کاربر  یک  نظر  از  مشخصات 
شک مهم و کاربردی هستند، اما گاهی برای برخی بی مفهوم و حتی ناشناخته 
هستند. مهم این است که ببینید از گجت خودتان انتظار انجام چه  کاری را دارید. 
کنند،  ارسال  پیامک  بتواند  که  می خواهند  را  هوشمندی  موبایل  کاربران  اغلب 
تماس بگیرند، با آن بتوانند فیس بوک، اینستاگرام و ایمیل خود را چک کنند یا 
اغلب موبایل های هوشمند  نرم افزارهایی را که دوستان شان دارند، اجرا کنند. 

امروزی این قابلیت ها را دارند.
با این اوصاف چرا باید یک گوشی ویندوزفونی را انتخاب کنیم؟ به نظر می رسد 
داده  انجام  مترو  کاربری  رابط  طراحی  با  را  شگفت  انگیزی  کار  مایکروسافت 
شده اند.  تبدیل  کاربرانشان  اثرانگشت  به  ویندوزفونی  گوشی های  حاال  است. 
همه  چیز سازمان یافته شده، اپلیکیشن های ضروری جلوی کاربر قرار می گیرند 

و موارد بی استفاده دور انداخته می شوند. هنگامی که کاربر قفل صفحه  نمایش 
را باز می کند، در صفحه شروع می تواند اطالعاتی را در مورد قرار مالقات آن 
روز، پیام ها و به  روزرسانی های شبکه های اجتماعی در یکجا مشاهده کند؛ حتی 
نیازی به باز کردن قفل صفحه نیست، چون امکان لومیا گلنس در گوشی های 

لومیا اعالن ها و وضعیت آب  و هوا را نمایش می دهند.
تماس،  برقراری  برای  خودشان  ویندوزفونی  ابزار  از  گوشی ها  این  کاربران 
مرور صفحات وب، گوش دادن به موسیقی و اجرای بازی های سبک استفاده 
 Minecraft و اخیرا Words With Friends،Terreria می کنند. بازی هایی مانند
عمل  خوب   Xbox Music و   Pandora، Podcasts آمده اند.  ویندوزفون  به   PE
می کنند و در زمان نیاز بهترین فهرست پخش موسیقی را در اختیار کاربران 

یک  و  است  سریع  بسیار  ویندوزفون  در   Internet Explorer می دهند.  قرار 
می آورد.  ارمغان  به  را  اینترنتی  مرورگر  یک  از  قبول  قابل  و  عالی  تجربه 
بسیار خوب  ویندوزفون  در   HTML5 ویدئوی و پخش  همگام سازی صفحات 

است و کاربرانش را از اپلیکیشن های دیگر بی نیاز می کند.
برقراری تماس، ارسال ایمیل، استفاده از Skype، فیس بوک و توییتر بیشترین 
اختصاص  خود  به  هوشمند  موبایل  از  استفاده  هنگام  در  را  کاربران  زمان 
کردن  تایپ  عمده  ویژگی  سه  ویندوزفون   Word-Flow کیبورد  می دهند. 
 Emoji استاندارد، پیش بینی کلمه بعدی و کشیدن کلمات را دارد. برای انتخاب

نیازی نیست به صفحات مختلف بروید تا شکلک مورد نظرتان را پیدا کنید.
نبود بعضی اپلیکیشن ها در فروشگاه نرم افزاری ویندوزفون شاید آزاردهنده 
شد.  خواهید  مواجه  آن  با  ندرت  به  که  است  کوچک  مشکل  یک  این  اما  باشد، 
هنگامی که صحبت از همگام  سازی اطالعات در بین سرویس ها به میان می آید، 
مایکروسافت به  جز چند مورد مانند سینک صفحات مرورگر اینترنت اکسپلورر 
کار زیادی را انجام نداده است. یک کاربر می تواند اپلیکیشن های بومی بیشتری 
را در آی فون و آی پد تجربه کند تا در سرفیس 2 و لومیا ۱020، اما می توان برای 

ویرایش اسناد اداری از نسخه دسکتاپ آفیس استفاده کرد. 
این تحلیلگر وب سایت winbeta می گوید: »دلیل اینکه از محصوالت مایکروسافت 
استفاده می کنم این است که روش فعالیت آنها را می پسندم. گوگل از داده ها و 

محتاط  حد  از  بیش  هم  اپل  می کند.  استفاده  پول  به  جای  کاربرانش  اطالعات 
دستگاه هایشان  از  چطور  که  می کند  دیکته  کاربرانش  به  می کند،  عمل  بسته  و 
استفاده کنند، اما مایکروسافت به شکلی میانگین با طراحی خوب، کیفت ساخت 

مناسب، اکوسیستم قوی و جدیدا اهمیت دادن به نظر کاربران عمل می کند.«
کردن  زندگی  بهتر  برای  ابزار  یک  سرگرمی  از  بعد  تکنولوژی  است  معتقد  او 
را  ویندوز  و  آفیس  مانند  جالبی  محصوالت  مایکروسافت  می شود.  محسوب 
طراحی کرده که بسیاری به  صورت روزانه از آنها استفاده می کنند. من اکثرا 
به  را  مغناطیسی  کیبورد  هستم،  اکسل  به  داده ها  کردن  وارد  حال  در  وقتی 
سرفیس وصل می کنم. فایل ها در وان درایو در کامپیوتر محل کارم همگام  سازی 
می شوند، جایی که بدون شک می توانم آنها را به  صورت امن داشته باشم. از وان 
 Office Lens نوت برای ساماندهی و نوت برداری بهره می برم و از اپلیکیشن
امروزه،  می کنم.  استفاده  اداری  اسناد  امن  نگهداری  و  کردن  دیجیتالی  برای 
ابزارهای مایکروسافت معنی واقعی تکنولوژی را نشان می دهند و تعبیر مانع 
پیشرفت را به  کلی محو می کنند؛ به من اجازه می دهد تا به چیزهایی که برایم 

اهمیت دارند برسم.«
به این ترتیب روشی که مایکروسافت در توسعه ویندوز ۱0 در پیش گرفته  است، 
کاربران  می کند.  امیدوار  بسیار  گجت هایشان  آینده  با  رابطه  در  را  کاربرانش 
ویندوزفون، توقعات زیادی از ویندوزفون ۱0 موبایل دارند و درنهایت بازخورد 

کاربران بخش مهمی از موج تغییرات بعدی ویندوز را شکل خواهد داد.

در حالی که اندروید و iOS حاکمان بازار ابزارهای هوشمند هستند

چرا باید ویندوزفون 
را انتخاب کنیم؟

ابزارهای هوشمند مبتنی بر دو سیستم عامل اندروید و 
iOS بازار را در اختیار گرفته اند و ویندوزفون همچنان 
واقع  در  دارد.  هوشمند  ابزارهای  بازار  از  کمی  سهم 
قابلیت های  درباره  کافی  اطالعات  نداشتن  خاطر  به 
اپلیکیشن های  از کمبود  از طرفی ترس  ویندوزفون و 
پلت فرم  این  از  چندانی  استقبال  آن،  برای  کاربردی 

نشده است. 

روبات ها، کارمندان هتلی در ژاپن
هتلی جدید در کشور ژاپن ایده ای تازه را اجرا کرده است و آن استخدام 
با مشتریان تماس چشمی  انسان است که می توانند  روبات های شکل 
)eye contact( برقرار کنند و به حرکات بدن و سخنان آنها به زبان های 

مختلف واکنش نشان دهند. 

در این هتل که Henn-na نامیده می شود، سه روبات در قسمت پذیرش 
و  چینی  ژاپنی،  انگلیسی،  زبان های  به  می توانند  که  می کنند  فعالیت 
که  دارند  حضور  نیز  دیگر  روبات   7 همچنین،  کنند.  صحبت  کره ای 
وظیفه آنها مشابه خدمتکاران هتل است؛ مثال چمدان های مهمانان هتل 
را تا اتاق آنها می برند. این هتل 72 اتاق دارد که قرار است تا سال 20۱6، 
72 اتاق دیگر به آن اضافه شود که هزینه هر شب اقامت در اتاق های آن 
نیز از 60 دالر شروع می شود. به گفته رئیس این هتل، آنها می خواهند 
در آینده نه چندان دور، ۹0 درصد کارهای داخل هتل را توسط روبات 

انجام دهند. 
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به  اما  شود  انسانی  مترجم های  جایگزین  نمی تواند  فناوری 
آنها کمک می کند کارشان را بهتر انجام دهند. اکنون می توانید 
اروپایی  اصلی  زبان های  از  کدام  هر  به  خود  تلفن  گوشی  در 
شکل  به  را  شما  گفتار  گوگل  اپلیکیشن  یک  و  کنید  صحبت 
می کند.  ترجمه  دیگر  زبان  به  الکترونیکی  گفتار  یا  نوشتاری 
زبان های  به  فقط  را  خدمتی  چنین  کرد  اعالم  اخیرًا  اسکایپ 
انگلیسی و اسپانیایی ارائه می دهد. اما ادعاهایی مبنی بر اینکه 
پایان  سنتی  ترجمه  دوران  به  می توانند  فناوری هایی  چنین 

دهند، کاماًل ناپخته و خام هستند. 
نرم افزارها می توانند اصل موضوع بیان شده در زبان خارجی 
نیست.  کافی  کار  و  کسب  برای  توانایی  این  اما  بگویند  را 
برنامه های نرم افزاری ترجمه فقط یک ابزار بسیار کوچک در 
صنعتی بسیار بزرگ هستند. به گفته بنگاه مشاورتی CSA کار 
)بازسازی  نرم افزارها  بومی سازی  و  ترجمه همزمان  ترجمه، 
به  استفاده  برای  آن  مشابه  موارد  و  اپلیکیشن ها  وب سایت ها، 
زبانی دیگر( ساالنه 37 میلیارد دالر درآمد ایجاد می کنند. این 
قاره  در  ترجمه  صنعت  است.  گسترش  و  رشد  حال  در  بازار 
اروپا مدت ها تحت تسلط زبان های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی 
و اسپانیایی قرار داشت. زبان های ژاپنی، چینی و کره ای فقط 
به عنوان زبان های آسیایی شناخته شده بودند. به بیان بنگاه 
CSA تقریبًا ۹0 درصد از زمانی که کاربران در اینترنت صرف 
می کنند در اختیار متکلمان ۱3 زبان است اما زبان های دیگر نیز 

به دالیل سیاسی و بازرگانی اهمیت پیدا می کنند. 
ارتباط  زبان   24 به  باید  اروپا  اتحادیه  اداری  کارکنان  اکنون 
مانند  اهمیت کشورهایی  افزایش  با  نیز  آسیا  در  کنند.  برقرار 
آنها که مدت ها مورد غفلت قرار  اندونزی، زبان های  ویتنام و 
فعال  شرکت های  شدند.  واقع  توجه  کانون  در  بودند  گرفته 
بنگاه های  تلقی می کنند.  را مهم  قاره  این  آفریقا زبان های  در 
که  فهمیده اند  مایکروسافت  همانند  بزرگی  نرم افزاری 
زبان  و  مایا  مانند  زبان هایی  به  حتی  نرم افزارها  بومی سازی 
لوکزامبورگ می تواند سودآور باشد. دیگر ترجمه صرفًا به یا 

از زبان انگلیسی نیست.
عوض  در  اما  شود؛  انسان ها  جایگزین  نمی تواند  فناوری 
به  پاسخگویی  در  مترجمان  به  می تواند  که  است  ابزاری 
تقاضای فزاینده برای ترجمه های باکیفیت کمک کند. فناوری 
دهه  از  بود.  مفید  بزرگ  ابزار  اولین   »)TM(ترجمه »حافظه 

 TM ۱۹80 مترجمان قادر بوده اند تا به پایگاه بزرگ داده های
مراجعه کنند و در جست وجوی مجالت کاملی باشند که قباًل 
به یک زبان خارجی ترجمه شده اند. این کار به تسریع ترجمه 
کارهای تکراری از قبیل ترجمه راهنمای کاربرد وسایل کمک 

می کند.
گام بعدی ترجمه ماشینی است. رایانه ها می توانند با استفاده 
از پایگاه های عظیم داده های جمالت ترجمه شده، حدس بزنند 
چگونه قطعات معینی از یک زبان را به زبان دیگر ترجمه کنند. 
مترجمان این فرآیند را مسخره می کردند و قابلیت انسانی خود 

را غیرقابل جایگزین می دانستند. اما به عقیده انجمن مترجمان 
آمریکا این فناوری اکنون طرفدارانی پیدا کرده است. 

صنعت  این  به  را  یکپارچگی  نتوانست  فناوری  تحوالت  اما 
درآمد  بیشترین  که  بریج  الین  شرکت  بیاورد.  پاره پاره 
بیشتر  دارد  را   )20۱3 سال  در  دالر  میلیون   48۹( اظهار شده 
این  می آورد.  دست  به  ترجمه  از  غیر  خدماتی  از  را  درآمدش 
می کند  حمایت  فناوری  از  رقبایش  از  بسیاری  همانند  شرکت 
و  کسب  این  کانون  می گذارد.  اجرا  به  را  سنتی  روش های  اما 
کار در مدیریت پروژه ها، واسطه گری برای مشتریان، و اعزام 
مترجم آزاد برای کارهایی مانند مدیریت در مکان های مختلف، 

پاسخگویی به مراجعان و امور مشابه قرار دارد. 
به  می تواند  قبیل  این  از  پروژه هایی  مدیریت  سنگین  وظایف 
بینجامد.  اوبر  تاکسی  اپلیکیشن  همانند  نوآوری هایی  ظهور 
می توانند  اما  بگیرند.  را  مترجم  جای  نمی توانند  نرم افزارها 
در هماهنگی موثر بین کار آنها و مشتریان نقش داشته باشند. 
شرکت آمریکایی اسمارت لینگ که درصدد حذف واسطه هاست 
اکنون مشتریانی مانند شرکت خودرو الکتریکی تسال و شرکت 

خدمات موسیقی اسپوتیفای را جذب کرده است.
است،  ترجمه  حافظه  فناوری  پیشگامان  از  که  هامل  جاش 
می گوید که تحول واقعی از ترکیب نرم افزار، حافظه و مدیریت 
محتوا در یک پایگاه داده ایجاد خواهد شد. اما پول درآوردن 
نتوانسته است  آمریکا هنوز  فناوری  ساده نیست. غول بزرگ 
ترجمه گوگل را تجاری کند. یکی از مدیران سابق آن می گوید 
اما  کرد  آزمایش  را  محتوا  مدیریت  نرم افزارهای  بنگاه  این 
مانند  ساده تری  امور  بر  را  خود  تمرکز  گرفت  تصمیم  بعدًا 

اتومبیل های بدون راننده بگذارد.
منبع: اکونومیست

ترجمـــه و صنعت 

به یاد داشته باشید فقط از
 صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال

 پول خوداستفاد ه نمائید
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گاهی اوقات توصیه هایی از طرف دوستان، راهنماها یا حتی 
یک مقاله یا کتاب به ما منتقل می شود. اما آیا این توصیه ها 
باورهای  درباره  را  متخصص  دو  نظر  ما  هستند؟  کافی 
عمومی در این زمینه جویا شدیم که شرحی از آن را در اینجا 

ذکر خواهیم کرد:

۱- همیشه به رئیس خود راه حل ارائه دهید، نه شرح مشکالت
دانشگاه  در  سازمانی  رفتار  استاد  به عنوان  »جفری ففر« 

کسب وکار استنفورد می گوید: »مشکالت، اسباب خوشحالی 
هیچ کس را فراهم نمی کنند و آوردن مشکالت حل نشده نزد 
مدیر باعث می شود این طور به نظر برسد که شما کار خود 
را خوب انجام نداده اید.« به همین جهت می توان گفت بلی، 
با  حداقل  و  کنیم  فکر  کمی  موانع  و  مشکالت  به  است  خوب 
در دست داشتن چند راه حل بالقوه نزد رئیس خود برویم.
مستحکم تر  رابطه  ایجاد  برای  است  بهتر  حتی  ففر  نظر  به 
فکر  رئیس تان  کنید  کاری  و  بروید  فراتر  قدم  یک  رئیس  با 
کند که این راه حل ها ایده او بوده است. ففر می گوید: »همه 
و  اسم خود  که  داریم، همانطور  را دوست  ایده های خود  ما 
تاریخ تولد خود را دوست داریم«. ففر در این عبارت موضوع 
توسعه فردی را مدنظر دارد که باعث می شود ما نسبت به هر 
راه حل  باشیم.  داشته  به خودمان است تعصب  آنچه متعلق 
خود برای یک مساله را در قالب آنچه رئیس تان قبال گفته بیان 

کنید. مثال می توانید بگویید: »ما می توانیم اقدام X را انجام 
دهیم که می دانم قبال خود شما پیشنهاد کرده بودید«.

البته محدودیت هایی در رابطه با قانون »راه حل ارائه دهید، 
نه شرح مشکالت« وجود دارد اما »لیندا هیل« به عنوان استاد 
مدیریت کسب وکار در دانشکده کسب وکار هاروارد و یکی از 
نویسندگان مجموعه »نبوغ جمعی« می گوید: بعضی از افراد 
از ترس اینکه راه حل درست را در دست نداشته باشند، هیچ 
این باره به شرکت فلکس ترونیکس اشاره  او در  نمی گویند. 

می کند که یکی از مدیران آن در مورد یک مساله آنقدر صبر 
کرد تا موضوع حاد شد و یکی از مهم ترین حساب های شرکت 
مشکلی  »اگر  می گوید:  او  گرفت.  قرار  خطر  معرض  در 
وجود دارد که شما راه حل آن را نمی دانید، منتظر نشوید و 
کمک  خود  رئیس  از  و  بروید  نگیرید.  خود  به  خنثی  حالت 
آن  حل  عهده  از  شما  که  دارد  وجود  مشکلی  اگر  بخواهید«. 
برنمی آیید، این وظیفه مدیرتان است که به راه حل های ممکن 
برای آن موضوع فکر کند. به همین خاطر، هیل سخن خود 
در  کوچک  راه حل  چند  »اگر  که:  می کند  تفسیر  گونه  این  را 
همین  در  اما  بروید  رئیس تان  نزد  همان ها  با  دارید  اختیار 
ارائه راه حل کمک بخواهید.« رئیس تان  از او هم برای  اثنا، 
به همین خاطر،  است  و بسیار مشغول  دارد  زیادی  کارهای 
همیشه نباید این کار را انجام دهید اما اگر اعتماد رئیستان را 
جلب کنید، او خواهد دانست که به این دلیل بدون راه حل به 

سراغ او می آیید که واقعا به کمک او نیاز دارید.

2- هرگز در مقابل رئیس خود گریه نکنید
اشتباهی  حرکت  کردن  گریه  قدرت،  نظر  از  می گوید  ففر 
است. او می گوید »قطعا نمی خواهید نشان دهید که از لحاظ 
احساس  می شود  باعث  خشم  هستید.«  ضعیف  احساسی 
قدرت بیشتری به طرف مقابل نشان داده شود. او می گوید 
بخش  می شود  باعث  که  است  ناراحتی  نشانه  کردن  »گریه 

زیادی از قدرت شما از بین برود.«
خود  اشک های  نمی توانید  اوقات  گاهی  است  معتقد  هیل  اما 
در  که  ام  دیده  را  افرادی  »من  می گوید  او  کنید.  کنترل  را 
دفتر من گریه کرده اند و این موضوع عمدتا مربوط به اخبار 
است.«  داده  زندگی شان رخ  در  که  است  بدی  اتفاقات  یا  بد 
است.  نکرده  قضاوت  افراد  این  درباره  هرگز  می گوید  هیل 
آنها همدردی  با  که  است  این فرصتی  من  »برای  او می گوید 
به گریه کردن  از لحاظ فیزیولوژیک بیشتر میل  کنم.« زنان 
دارند به همین خاطر، احتماال خانم ها این توصیه را بیشتر از 

آقایان جدی می گیرند.
البته متخصصانی نیز هستند که معتقدند شرکت جای گریه 
کردن نیست و برخی نیز مدافع جایز بودن ریختن اشک در 
دو  هر  هیل  هم  و  ففر  هم  وجود،  این  با  هستند.  کار  محیط 
را  خود  احساسات  نمی توانید  که  می کنید  فکر  اگر  معتقدند 
تحت کنترل داشته باشید، بهتر است با رئیس خود گفت وگو 
»توانایی  می گوید  هیل  بیندازید.  تعویق  به  را  آن  و  نکنید 
شماست«  هیجانی  هوش  نشان دهنده  احساسات  کنترل 
هایتان  اشک  نگذارید  شدید،  هم  شکسته  هم  در  اگر  حتی  و 
رئیست  کنی  فکر  »نباید  بگویید:  خودتان  به  شوند.  جاری 
می فهمد اشک های تو چه معنایی می دهند. باید توضیح دهی 
چه احساسی داری )ناراحتی، استیصال( در این صورت الزم 

نیست منتظر حدس و گمان او بمانی.«

3- کمتر قول بده، بیشتر عمل کن
هیل  است.  خوبی  ایده  این  که  موافقند  دو  هر  ففر  و  هیل 
برخی  به  چرا  می پرسم  مدیران  از  وقتی  اغلب  می گوید 
در  آنچه  به خاطر  می گویند  آنها  دارند  ویژه  توجه  کارمندان 
واقعیت از عملکرد آنها دیده اند. یکی از این مدیران توضیح 
برای  او  بیاورد  ماهی  برایم  می خواهم  او  از  »وقتی  می دهد 
من نهنگ می آورد.« ففر می گوید »آنچه عملکرد خوب یا بد را 
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راه های برقراری ارتباط موثر با مدیران

به رئیس تان راهکار ارائه دهید
نویسنده: Amy Gallo - مترجم: رویا مرسلی

این نکته بر هیچ کس پوشیده نیست که داشتن ارتباط خوب با رئیس بسیار مفید است و 
ایجاد چنین رابطه ای هنر شما به عنوان یك کارمند است. اما آیا می دانید چگونه با رئیس 
خود طوری تعامل داشته باشید که آنچه می خواهید را به دست آورید، در کسب موفقیت 

حامی او باشید و در کار خود پیشرفت کنید؟
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اگر  انتظارات بستگی دارد و  مشخص می کند به 
شما به عنوان کارمند بتوانید به رئیس خود بیشتر 
از آنچه گفته اید ارائه کنید، در این صورت در نظر 
او خوب جلوه خواهید کرد.« او می گوید از همین 
بهره  نیز  مذاکرات  موفقیت  در  می توان  تاکتیک 
برد. تحقیقات نشان داده اند که اگر در یک مذاکره 
اینکه  احتمال  کنید،  ارائه  شما  را  اول  پیشنهاد 
خواهد  بیشتر  آورید  به دست  را  چانه زنی  امتیاز 
بود. مثال اگر به رئیس خود قول می دهید که در 
را  توقع  سطح  می آورید،  مشتری  پنج  هفته  این 
بیاورید،  اگر هفت مشتری  اما  کرده اید  مشخص 

در این صورت فراتر از انتظار او ظاهر شده اید.

4- با رئیس خود دوست نشوید
ففر  است.  سخت  مساله  این  درباره  نظر  اظهار 
اشاره می کند که آنچه شما در نهایت می خواهید 
داشته  خوبی  رابطه  خود  رئیس  با  که  است  این 
می گوید  او  ندارد.  اهمیتی  آن  چگونگی  باشید 
داشته  دوست  بیشتر  را  شما  رئیستان  »هرچه 
داشت  خواهد  لطف  شما  به  نسبت  بیشتر  باشد، 
و بیشتر احساس می کند که باید در موفقیت شما 
بهتر  هم  شما  رابطه  این  در  و  باشد  داشته  نقش 
می دهد  هشدار  هیل  وجود  این  با  بود.«  خواهید 
دیگر  رابطه های  با  دوستی  رابطه  این  جنس  که 
رابطه  می توانید  می کنم  فکر  »من  دارد:  تفاوت 
از  را  موضوعات  اما  باشید  داشته  دوستانه ای 
رابطه های  مانند  رابطه  این  کنید.  تفکیک  هم 
دیگر نیست. اگر رئیستان مجبور شود میان شما 
زیاد  احتمال  به  کند،  انتخاب  را  یکی  شرکت  و 
می گوید  او  بود.«  خواهد  دوم  گزینه  او  انتخاب 
هر چند یک رابطه خوب می تواند برای شما مفید 
باشد اما اگر دیگران فکر کنند که او استثنا قائل 
لطمه  اعتبارش  به  می تواند  مساله  این  می شود 
بزند. هیل می گوید »افراد متوجه خواهند شد که 
رفتار شما دوستانه است و رئیستان باید از شما 

فاصله بگیرد تا به جانبداری متهم نشود.«
اما یادتان باشد هرگز سعی نکنید تنها به خاطر 
دالیل سیاسی به رئیس خود نزدیک شوید. یکی 

»آیا  کتاب  در  دیلون  کارن  نام  به  نویسندگان  از 
باشید« می گوید  با رئیس خود دوست  می توانید 
باشد  شما  طلبی  قدرت  آن  مبنای  که  »رابطه ای 
احتماال رابطه قوی نخواهد بود و خطر آن برای 
نافرجامی  پایان  احتماال  که  است  بیشتر  شما 
خواهد داشت باالخص اگر رئیستان فکر کند که 
شما در پی رسیدن به موفقیت شغلی به او نزدیک 

شده اید.«

5- بگذارید کارتان نشان دهد شما که هستید.
طبق نظر ففر این نظریه، اشتباه است. بله البته 
که باید خوب کار کنید اما رئیستان به طور خود 
او  شد.  نخواهد  شما  خوب  کار  متوجه  خود  به 
و  است  مشغول  شدت  به  »رئیستان  می گوید 
نیست  گونه  این  دارد.  را  خود  خاص  تعصبات 
که شما فکر کنید کار خود را انجام دهید و همه 
چیز به خوبی پیش خواهد رفت.« برعکس، باید 
کاری کنید که کار خود را تبلیغ کنید. هیل نیز در 
موافقت با این مساله می گوید »دیده شدن بسیار 
مدرک  و  دلیل  با  می کند  پیشنهاد  او  است.«  مهم 
دستاوردها و کارهای خود را به رئیستان نشان 
دهید و اگر کافی نیست، راهی پیدا کنید تا بتوانید 
صحبت  رئیستان  با  خود  کار  و  عملکرد  درباره 
برسانید.  او  اطالع  به  را  خود  تالش های  و  کنید 
کاری  که  شماست  مسوولیت  »این  می گوید  ففر 

کنید رئیستان از کار خوب شما قدردانی کند.«
در  باید  که  می دانند  افراد  بیشتر  می گوید  ففر 
مشکل  اما  کنند  کار  چه  خود  رئیس  با  رابطه 
انجام  را  کارها  آن  »نمی توانند  که  اینجاست 
که  چرا  است  شایع  بسیار  موضوع  این  دهند«. 
مراتب  سلسله  رابطه  بند  در  کارمندان  اغلب 
از  بسیاری  هرچند  می شوند.  گرفتار  سازمانی 
باز  اما  دارند  اعتقاد  جهان  در  برابری  به  افراد 
هم در ارتباط با سلسله مراتب سازمانی برخورد 
محافظه کارانه ای دارند. در هر صورت رابطه با 
مقام های ارشد نیز بخشی از کار شماست که باید 

با احترام به آن نگریسته شود.
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بهداشت و سالمت

انجام  دانیم  می  ما  اکثر  شود،  می  دارو  مصرف  از  صحبت  که  زمانی 
بعضی کارها می تواند تاثیر آن ها را کمتر یا بیشتر کند به همین دلیل 
داروها  از  بعضی  مصرفی  دوز  و  استفاده  چگونگی  مورد  در  پزشکان 
دستورات ویژه ای می دهند. برای مثال تعدادی از داروها را فقط باید 
بعد از ناهار یا شام مصرف کرد اما بعضی دیگر حتما باید هنگام خالی 

بودن شکم مورد استفاده قرار گیرند.
 اما این تمام ماجرا نیست؛ حقایق شگفت انگیزی در مورد مصرف بعضی 
داروها وجود دارد که نه تنها می تواند اثر آن ها را کمتر یا بیشتر کند 
بلکه توجه نکردن به این نکات ممکن است عواقب بسیار بدی به همراه 
داشته باشد. چند ماه پیش بود که یک زن 67 ساله در کشور انگلستان 
فقط به دلیل استحمام بعد از مصرف یک داروی خاص جان خود را از 
دست داد. این زن از یک برچسب دارویی استفاده می کرد که روی پوست 
قرار می گرفت و داروی مسکن فنتانیل را به تدریج وارد بدنش می کرد 
اما گرمای حمام باعث افزایش سرعت جذب دارو از طریق پوست شد و 

در نهایت با ایست قلبی به زندگی این زن پایان داد.
 

نیستند. در بسیاری موارد دیگر هم  اتفاق کم  این  با  نمونه های مشابه 
حمام کردن موجب افزایش شدید سرعت جذب داروهای مسکن از طریق 
به همین  توجه  را بی هوش کرده است.  بیمار  فرد  پوست شده و حتی 
موارد نشان می دهد، هنگام استفاده از داروها باید به تعدادی از نکات 
مهم توجه ویژه نشان داد؛ این نکات نه تنها به افزایش کارایی داروها و 
سرعت درمان کمک می کند بلکه در مواردی جان یک شخص را از خطر 

مرگ حتمی نجات می دهد.
  

● با این داروها نباید دوش گرفت
هنگام استفاده از برچسب های دارویی که روی پوست قرار می گیرند 
به هیچ عنوان نباید به حمام رفت. گرمای حمام موجب گشاد شدن رگ 
های بدن و افزایش سرعت گردش خون در آن ها می شود. مشخص است 
که در این حالت دارو با سرعت بیشتری جذب شده و به سمت اندام های 

حیاتی بدن حرکت می کند.
ها  انواع مسکن  از  در مورد مصرف بعضی  به خصوص  این موضوع   
مانند فنتانیل )fentanyl(، اکسی کودون )oxycodone( و بوپرنورفین 
کردن،  حمام  غیراز  به  باشد.  خطرناک  است  ممکن   )buprenorphine(
البته  دارد  را  تاثیر  همین  هم  گرم  هوای  و  آب  معرض  در  گرفتن  قرار 
این  که  ترک سیگار  برچسب های  مانند  دیگر  برچسب های  از  بسیاری 

روزها زیاد مورد استفاده قرار می گیرند نیز در برابر گرما همین اثر را 
به همراه خواهند داشت.

 
باعث  تواند  می  گرما  برابر  در  داروها  گرفتن  قرار  باشید  داشته  توجه 
موارد  ببرد.  بین  از  را  اثرشان  و  شده  ها  آن  در  فیزیکی  تغییرات  بروز 
زیادی اتفاق افتاده که به این دلیل دارو فاسد شده و به جای درمان فرد 
بیمار را روانه بیمارستان کرده است. دقیقا به همین دلیل است که روی 
بسته بسیاری از داروها تاکید شده که حتما باید آن ها را در جای خشک 

و خنک نگهداری کرد.
 دمای بسیار سرد هم تاثیر بدی روی بعضی از داروها دارد، برای مثال 
با قرار گرفتن انسولین در معرض دمای انجماد، مولکول های آن نابود 
می شوند؛ به این ترتیب این دارو اثر خود را از دست می دهد و بیماران 

دیابتی دیگر نمی توانند با کمک آن قند خون خود را کنترل کنند.
 

● کپسول ها باید در شکم باز شوند نه در دهان!
یکی از اشتباهات مهلکی که بعضی از ما قبل از مصرف دارو انجام می 
دهیم، شکافتن کپسول هاست. بعضی از کپسول ها پوشش خاصی دارند 

که می تواند شیوه وارد شدن دارو در جریان خون بدن را کنترل کند. 
برای مثال پوشش این کپسول ها به آرامی در داخل معده حل شده و به 
تدریج دارو را به بدن وارد می کند اما اگر شما این پوشش را باز کرده 
و اقدام به مصرف دارو کنید، تمام حجم دارو یکباره وارد جریان خون 
می شود که این کار ممکن است عواقب بسیار وحشتناکی به همراه داشته 

باشد.
متاسفانه بعضی از کودکان هنگام خوردن کپسول، آن را می جوند و با 
آسیب وارد کردن به روکش دارو باعث تخلیه یکباره محتویات آن در بدن 
می شوند. بعضی دیگر از داروها هم فقط باید در داخل اسید معده آزاد 
شوند و تماس آن ها با دهان یا گلو، به این قسمت ها آسیب وارد می کند.
  یکی از داروهایی که حتما باید مراقب روکش آن بود، مورفین است؛ از 
مورفین برای آرام کردن دردهای بسیار شدید استفاده می شود اما برای 
آرامی  به  باید  دارو  بگیرد،  آن  مصرف  از  را  نتیجه  بهترین  بیمار  که  آن 
 )Nifedipine( وارد جریان خون شود. یا روکش دارویی مانند نیفدیپین
که برای کنترل فشار خون و درمان آنژین مورد استفاده قرار می گیرد، 
به هیچ عنوان نباید آسیب ببیند. در غیر این صورت مصرف این کپسول 
باعث سردرد و سرگیجه شده و حتی می تواند منجر به سکته یا حمله 

قلبی شود.

این چند اشتباه ساده، 
شمــــــــا را می کشد!
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 هیچ گاه نباید قرص هایی که به یکدیگر چسبیده اند، تغییر رنگ داده یا 
تکه تکه شده اند را مصرف کرد. به احتمال زیاد این قرص ها در معرض 
رطوبت یا گرمای زیاد قرار گرفته و خاصیت خود را از دست داده اند. 
چک کردن تاریخ انقضای داروها که روی بسته آن ثبت می شود نیز در 

بسیاری موارد شما را از مسمومیت های دارویی حفظ می کند.
 

 ● مصرف آبمیوه با دارو، یک اشتباه مهلک
 بسیاری از بیماران قلبی برای تنظیم ضربان قلب خود یک داروی رقیق 
کننده خون به نام وارفارین )warfarin( را مصرف می کنند. متاسفانه 

این دارو به کرنبری و آب آن واکنش می دهد.
این میوه مقادیر زیادی اسید سالیسیلیک دارد که باعث رقیق شدن خون 
می شود. رقیق شدن بیش از حد خون ممکن است خونریزی داخلی را به 

همراه داشته و جان انسان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
می  پرتقال  مانند  مرکبات  از  دیگر  بعضی  و  فروت  گریپ  آب  مصرف   
توانند با آنزیم های بدن واکنش داده و باعث تجزیه شدن دارو در سیستم 
گوارشی شوند. مرکبات ترکیباتی دارند که بعضی از آنزیم های مفید در 
بدن را از کار می اندازند و به این ترتیب داروهای کامال بی خطر را تبدیل 
به ترکیبات خطرناک می کنند.گریپ فروت همچنین روی داروهای فشار 
خون و آنتی هیستامین ها هم تاثیر بدی دارد و عملکرد آن ها را از حالت 

طبیعی خارج می کند.
آب پرتقال و آب سیب هم ممکن است با مصرف همزمان با هم بعضی از 
داروهای ضد سرطان مثل etoposide، celiprolol، talinolol و تعدادی 
از آنتی بیوتیک ها مانند ciprofloxacin و ciprofloxacin واکنش نشان 
های  تکه  مصرف  موارد  بسیاری  در  معتقدند  کارشناسان  البته  بدهد. 
کوچک میوه همراه با داروها خطری به همراه ندارد اما اگر در این مورد 
هنوز شک دارید، بهتر است حتما با پزشک خود در این مورد مشورت 
درمان  برای  که  داروهایی  مورد  در  خصوص  به  موضوع  این  کنید. 
بیماری های خاص مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت بیشتری دارد.

  
● بعضی داروها را نباید با هم خورد

 زمانی که شما 2 یا چند دارو را با هم مصرف می کنید باید منتظر ترکیب 
شدن آن ها با هم در سیستم گوارشی خود باشید. با این که در بسیاری 
که  بوده  زیادی  موارد  اما  ندارد  همراه  به  خطری  موضوع  این  موارد 
بیماران به دلیل توجه نکردن به این نکته سر از بیمارستان درآورده اند. 
یک دارو ممکن است عملکرد یک داروی دیگر را تغییر داده و حتی مانع 
جذب آن در بدن شود. این حالت به خصوص برای داروهایی که برای 

پیشگیری از شرایط خطرناک مانند حمله قلبی و سکته تجویز می شوند، 
یکسانی  مشابه  عوارض  که  دارو  چند  اگر  دارد.  باالیی  بسیار  اهمیت 
را  فرد  داروها  آن  عوارض  به  اعتیاد  خطر  شوند،  مصرف  هم  با  دارند 
بعضی  همراه  به  وارفارین  داروی  مصرف  مثال  برای  کند.  می  تهدید 
را بیشتر کرده و در بدن اختالل  آن  اثر  بیوتیک ها ممکن است  آنتی  از 
ایجاد کند. بعضی داروهای دیگر هم که برای درمان رفالکس معده و 
به  استفاده قرار می گیرند، ممکن است  اثر اسید معده مورد  کم کردن 
است  ممکن  عامل  این  دهند.  نشان  واکنش  خون  کننده  رقیق  داروهای 
موجب بروز خونریزی داخلی و جراحت در بدن شود. ترکیب داروهایی 
که برای بیماری های قلبی، فراموشی، درمان آلرژی و بی خوابی تجویز 
می شوند و استفاده همزمان آن ها می تواند به شدت برای سالمت بدن 
خطرناک باشد. افرادی که به طور همزمان 2 یا 3 عدد از این داروها را 
از دیگران ممکن است  بیشتر  احتمال 3برابر  با  با هم مصرف می کنند 
ظرف مدت 2 سال جان خود را از دست بدهند. این افراد همچنین بیشتر 
از دیگران در تمرکزکردن دچار مشکل می شوند و از دست دادن قدرت 

حافظه در بسیاری از آن ها امری شایع است.
 

 ● استفاده از قاشق چای خوری ممنوع
یکی دیگر از اشتباهاتی که متاسفانه بسیاری از والدین دچار می شوند، 
که  آن  دلیل  به  اما  است  خوری  چای  قاشق  با  فرزندشان  به  دادن  دارو 
است  ممکن  دارند،  زیادی  تفاوت  هم  با  خوری  چای  های  قاشق  اندازه 
کودک بیش از حد الزم دارو دریافت کرده و دچار مسمومیت شود. قاشق 
میلی  تا3/7  لیتر  میلی  از5/2  متفاوتی  های  ظرفیت  خوری  چای  های 
لیتر دارند که این نشان می دهد، کودکان ممکن است دوزهای مختلفی 
از دارو را با استفاده از این قاشق ها دریافت کنند. به جای آن، والدین 
استفاده  شود،  می  ارائه  دارو  همراه  به  که  خاصی  های  قاشق  از  باید 
بندی  درجه  که  کنند  تهیه  ها  داروخانه  از  را  خاص  های  قاشق  یا  کنند 
دارند. آن ها همچنین باید توصیه های نوشته شده روی بسته داروها یا 
دستور داده شده توسط پزشک را به دقت رعایت کنند تا مطمئن شوند 

فرزندشان به میزان کافی و درستی دارو دریافت می کند.
در  کنند،  می  استفاده  بزرگ  خوری  چای  های  قاشق  از  که  والدینی    
به  کوچک  خوری  چای  قاشق  از  بیشتر  درصد   ۱۹2 تا  موارد  بعضی 
اندازه ای  نیز  کودک شان دارو می دهند. برخی قاشق های غذاخوری 
تنها ممکن  نه  ها  قاشق  این  از  استفاده  دارند.  دیگر  قاشق های  2برابر 
است باعث شود کودکان بیش ازحد مورد نیاز دارو دریافت کرده و حتی 
دچار مسمومیت شوند بلکه در برخی موارد به دلیل کوچک بودن اندازه 
قاشق آن ها ممکن است مقدار دارو کافی نبوده و روند درمان کودک را 

طوالنی تر کند.
از  برخی  اثر  است  سال  زمان  ترین  گرم  که  تابستان  فصل  در   : نکته   
داروها بین 7 تا ۱7 درصد کمتر می شود و به همین دلیل شاید شما در 

این مواقع احساس کنید که از داروهای خود نتیجه کافی را نمی گیرید
  

● جنین احتیاجی به داروی شما ندارد
 تحقیقات نشان می دهد، بسیاری از زنان باردار داروهایی را مصرف 
می کنند که برای سالمت فرزندان شان مضر است و ممکن است باعث 
بروز نقص های مادرزادی در آن ها شود. برای مثال داروهای درمان 
برای  که  دیگر  داروهای  بسیاری  و  ها  بیوتیک  آنتی  افسردگی،  آکنه، 
جنین  برای  است  ممکن  شوند  می  استفاده  قلبی  های  بیماری  درمان 
خطرات زیادی به همراه داشته باشد و به همین دلیل زنان باردار باید 
با مشورت با پزشک خود از مصرف این داروها پرهیز کنند. نزدیک به 
از  استفاده  به  ناچار  خود  بارداری  دوران  طول  در  زنان  از  درصد   56

دارو می شوند.
 

● چرا در تابستان اثر دارو کمتر می شود؟
حتما شما هم حس کرده اید در فصل های بهار و تابستان که تابش نور 

خورشید شدیدتر است، اثر داروهای مصرفی تان کم می شود؟
قرار  به واسطه  بدن  این فصل ها  در  نیست، زیرا  این موضوع عجیبی   
این  سازد.  می  بیشتری   D ویتامین  خورشید  نور  معرض  در  گرفتن 
ویتامین سرعت تجزیه مواد دارویی را افزایش داده و به این ترتیب اثر 

آن ها را کاهش می دهد.
در  انسان  بدن  در  داروها  داشت شیوه عملکرد  توجه  باید  کلی  به طور 
یا زیاد می شود، تفاوت  فصول سرد و گرم که شدت نور خورشید کم 

زیادی با هم دارند.
 در فصل تابستان که گرم ترین زمان سال است اثر برخی از داروها بین 
7 تا ۱7 درصد کمتر می شود و به همین دلیل شاید شما در این مواقع 
احساس کنید که از داروهای خود نتیجه کافی را نمی گیرید. به همین 
اثر  تان  داروهای  هوا  شدن  تر  گرم  با  کنید  می  حس  هم  شما  اگر  دلیل 
کمتری روی شما دارند، می توانید با پزشک خود در این مورد مشورت 

کنید اما به هیچ وجه خودتان مقدار داروی مصرفی را افزایش ندهید!
 

 ● من به دارویم خوش بین نیستم!
اگر یک بیمار به دارویی که برای درمان بیماریش مصرف می کند اعتقاد 

نداشته باشد، میزان تاثیر آن کمتر می شود.
 تعداد زیادی از مطالعات نشان داده است میزان باور و اعتقاد یک بیمار 
نسبت به داروی مصرفی حتی اگر یک مسکن ساده باشد، می تواند تاثیر 

آن را افزایش داده و حتی آن را به طور کامل بی تاثیر کند.
مغز انسان توانایی های شگفت انگیز زیادی دارد و حتی می تواند میزان 
ببرد.  بین  از  کامل  طور  به  را  آن  تاثیر  یا  کند  بیشتر  را  دارو  یک  تاثیر 
داروی  باید  و  هستند  مبتال  مزمن  های  بیماری  به  که  افرادی  متاسفانه 
از مدتی نسبت  خود را طی یک دوره بسیار طوالنی مصرف کنند بعد 
به میزان تاثیر دارو احساس منفی پیدا می کنند و از درمان خود ناامید 
می شوند اما همین اشتباه باعث می شود طول مدت درمان آن ها چند 

برابر شود.
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خانواده
همیشه در زندگی، اولین ها ) اتفاقات، خاطرات، تجارب، 
تماسها و ... ( چه خوب و چه بد، تاثیری عمیق و ماندگار 
یا  کودک  اگر  مثال  گذارند.  می  برجای  افراد  ذهن  در 
به  مختلفی  منابع  وسیله  به  منزل  از  بیرون  در  نوجوان 
کار و تالش  آشنا شود،  با مسائل جنسی  نامناسبی  طور 
والدین در زمینه آموزش جنسی دو برابر خواهد شد. زیرا 
در وهله اول باید افکار نامناسب و آموخته های نادرست 
آموزش  سپس  و  یابد  تغییر  جنسی  امور  زمینه  در  فرد 

مناسب و صحیح آغاز شود.

احساس  دلیل  به  که  ،کودکانی  دهد  می  نشان  تحقیقات 
مورد  در  میدهند  ترجیج   ، خود  مادر  و  پدر  به  نزدیکی 
 ، آنها جویا شوند  از  و کنجکاوی هایشان  مسائل جنسی 
در سنین بلوغ به نسبت کودکانی که از محیط بیرون الهام 
می گیرند کم تر در معرض آسیب های اجتماعی هستند . 
بنابراین ابتدا دیدگاه خود را در این مورد بررسی کنید ، 
اگر فکر می کنید اطالعات مناسب و کافی ندارید ، به کتب 
و منابع معتبر مراجعه کنید و یا با دوستی معتمد ، مشاور 

روان درمانی و یا اخالقی مشورت کنید. ممارست بروی 
درک بهتر این موضوع باعث ارائه بهتر آن به کودکتان می 

شود.
حتی اگر در این مورد تسلط کافی ندارید، نگران نباشید ، 
می توانید به او بگویید :" می دونی ، برای من خیلی راحت 
چون  کنم  صحبت  تو  با  مطالب  این  مورد  در  که  نیست 
اند  والدین من هیچ وقت در این مورد با من حرفی نزده 
، ولی ما می توانیم هر دو در مورد هر موضوعی ، حتی 
مسائل جنسی صحبت کنیم و اگر سوال بی پاسخی ماند ، 

می توانم در این مورد برایت تحقیق کنم "
ورود تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی به زندگی های 
آگاهی ها و اطالعات  از  نوین در سال های اخیر، موجی 
افراد  درست و نادرست جنسی و زناشویی را در اختیار 
و  ها  پیچیدگی  دیگر  سوی  از  است.  داده  قرار  مختلف 
راه  خود  معاصر،  دنیای  در  انسانی  روابط  گسترش 
به  افراد  میان  اطالعات  چرخش  تا  است  شده  دیگری 
سادگی و به سرعت، رو به افزایش رود و درواقع هرگونه 
اطالعاتی که از طریق ابزارهای مدرن ارتباطاتی همچون 
اینترنت و ماهواره به شخص داده می شود، به سرعت از 
طریق افراد به یکدیگر هم منتقل گردد. در این میان آسیب 
پذیرترین گروه هدف به عنوان مخاطبان این وسایل مدرن 
ارتباطاتی، کودکان و نوجوانان هستند که کمترین آگاهی 
و پیش زمینه ذهنی قبلی را در مورد مسائل جنسی داشته 

و خود به خود نیز دارای کنجکاوی های جنسی هستند.
این گونه مسائل اساسًا بر آن  آنچه میان روانشناسان در 
تاکید می شود، آموزش جنسی کودک بر اساس سن وی و 
مرحله به مرحله است. آموزش جنسی فرزندان به صورت 
از دوران  بایستی  بلکه والدین  ناگهانی شروع نمی شود، 
به  چگونه  که  بدانند  و  کنند  آغاز  را  آموزش  این  کودکی، 
تناسب سن فرزند خود به سؤاالت جنسی وی پاسخ دهند 
و این آگاهی بخشی و آموزش فرزند در هر سنی متفاوت 
بلندمدت  و  درست  ریزی  برنامه  با  والدین  اگر  است. 
اختیار  در  جنسی  مسائل  و  بلوغ  خصوص  در  اطالعاتی 
فرزندان خود قرار دهند و آرام و آرام و به تناسب سنشان 
این اطالعات را در اختیار وی قرار دهند، از بروز بسیاری 
فرزندانشان  در  جنسی  اختالالت  و  رفتاری  مشکالت  از 

جلوگیری خواهند کرد.
به عنوان مثال ممکن است والدین، کودک 2 یا 3 ساله ای 
دارد.  الزم  را  خود  خاص  های  مراقبت  که  باشند  داشته 
کودک در این سن متوجه بدن خود و تفاوت های جنسیتی 
به  راجع  کودک  که  شود  می  باعث  توجه  این  و  شود  می 
بایستی  والدین  باشد.  داشته  هایی  کنجکاوی  خود  بدن 
مراقب کنجکاوی های بیش از حد او باشند. گاهی کودک 
سؤاالتی درباره نحوه متولد شدن خود می پرسد که پاسخ 
والدین نباید بیشتر از نیاز کودک و آنچه که می داند باشد 
این  باید دانست که  ابتدا  او،  به سؤال  و برای پاسخ دهی 
و  است  گرفته  شکل  کودک  ذهن  در  چگونه  و  چرا  سؤال 
براساس  سپس  دارد،  زمینه  این  در  اطالعاتی  چه  کودک 

دانسته های کودک به او جواب می دهیم.
او به سن خاصی برسد بلکه  نباید برای راهنمایی  حتما" 
کند  می  رفتن  راه  به  شروع  کودکتان  که  زمانی  همان  از 
ابتدایی را به او بفهمانید  و شما سعی می کنید چیزهای 
، بطور مثال ؛ " این بینی است " ، "این انگشت است " و ... 
در همان وقت به او یاد بدهید که نام دستگاههای تناسلی 
چیست و کجاست و با سیر تدریجی گذشت زمان با اضافه 
کردن موضوعاتی هر چند کوچک و بسته در این مورد در 

ذهن او کار کنید.

سن  جنسی،  آموزش  آغاز  برای  که  بدانند  باید  والدین 
مشخص و ثابتی وجود ندارد و صبر کردن تا زمانی که 
کودک به مدرسه رود و در آنجا اطالعاتی در زمینه امور 
از  کودکان  نیست.  جایز  وجه  هیچ  به  کند  کسب  جنسی 
را  مقرر  موعد  خود،  کنجکاویهای  و  ها  پرسش  طریق 
کنند.  شروع  را  آموزش  باید  والدین  و  دارند  می  اعالم 
کودکان  پرسشهای  به  پاسخگویی  برای  زمان  بهترین 
درباره امور جنسی، اولین باری است که کودک پرسشی 
را مطرح می کند. کودکان تا سن شروع مدرسه، در زمینه 
های گوناگون از جمله امور جنسی، اطالعاتی از محیط، 
بهتر است  آورند.  به دست می  اطرافیان و دوستان خود 
که این اطالعات و آگاهیهای اولیه درباره امور جنسی از 

طریق والدین در اختیار کودک قرار داده شود.

چگونه به ســواالت 
جنســــــی کودکان 
پاســـــــــــخ دهیم؟

تحقیقات نشان می دهد ،کودکانی که 
به دلیل احساس نزدیکی به پدر و مادر 
خود ، ترجیج میدهند در مورد مسائل 
، در سنین  آنها جویا شوند  از  جنسی 
بلوغ به نسبت بقیه کودکان کم تر در 
معرض آسیب های اجتماعی هستند .
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اگر کودکی در سنین سه تا پنج سالگی بپرسد » بچه از 
کجا می آید؟ «، بهتر است به او گفته شود » از شکم مادر 
«. اگر والدین انتظار کودکی را دارند باید فرزند خود را 
به موقع از این موضوع آگاه سازند و حتی به او اجازه 
دهند تا حرکت نوزاد را در شکم مادر لمس کند. کودک 

از شکم مادر  از مادر بپرسد » بچه چگونه  ممکن است 
بیرون می آید؟، مادر در جواب خواهد گفت » زمانی که 
بچه در داخل رحم به اندازه کافی بزرگ می شود و قادر 
است در خارج از شکم مادر زندگی کند آنوقت مادر به 

بیمارستان می رود تا به کمک پزشک بچه از شکم مادر 
بیرون آورده شود «. چنانچه کودک سئوال کند » رحم 
مادر چه اندازه است؟ «، مادر می تواند بگوید » بادکنک 
اگر  و  شود  می  بزرگ  بدمیم  آن  در  اگر  ای،  دیده  که  را 
نیز  مادر  رحم  شود.  می  کوچک  کنیم  خالی  را  بادش 
دارد  قرار  آن  درون  در  بچه  که  زمانی  بادکنک  همچون 
بزرگ می شود و پس از خروج بچه مجددا کوچک می 

گردد«.

جنسی  امور  درباره  پرسشی  نوجوان  یا  کودک  اگر 
به پرسش  دارد  امکان  تا جایی که  باید  مطرح می کند، 
باید  پاسخ  شود.  گفته  پاسخ  شده  خواسته  حد  در  او 
سن  حد  در  ساده  گناه،  ناراحتی،  شرم،  احساس  بدون 
و  خالصه  حال  عین  در  و  نوجوان  یا  کودک  درک  و 
آنها دوست دارند واقعیت را  صادقانه ارائه گردد. زیرا 
بشنوند. پاسخها همچنین باید در حد پرسشهای کودک 
و نوجوان باشد و فراتر از پرسشها پاسخی داده نشود. 
نوجوان  و  کودک  سردرگمی  و  خستگی  موجب  زیرا 
کنند  سعی  باید  ابتدا  همان  از  والدین  گردید.  خواهد 
هنگام بحث درباره اعضای مختلف بدن از لغات صحیح 
و علمی آنها استفاده کنند و از کاربرد لغات بی معنی و 

کنایات جدا اجتناب ورزند.

سئوال دیگری که معموال کودک پیش دبستانی از والدین 
می پرسد این است که » بچه چگونه به وجود می آید؟ 
«، والدین در پاسخگویی به این سئوال باید قدرت درک 
کودک را در نظر گیرند و جوابی ارائه دهند که به خوبی 
برای کودک قابل فهم باشد. در غیر اینصورت، جواب به 
جای آنکه آموزنده باشد گمراه کننده خواهد بود. مثال 
بچه های خردسال بهتر است از طریق بازی و داستانها 
متوجه شوند که مثال یک پرنده چگونه به وجود می آید. 
برای کودکان در سنین باالتر می توان ازدواج پرمحبت 
و زندگی مشترک پدر و مادر و سپس تشکیل جنین را به 
جوابهایی  اگر  داد.  توضیح  باشد  درک  قابل  که  طوری 
ارائه شده با واقعیت و میزان درک و فهم کودک هماهنگ 

باشد، حس کنجکاوی او را ارضاء خواهد کرد.

اگر کودک یا نوجوان 
پرسشی درباره امور 

جنسی مطرح می کند، 
باید تا جایی که امکان 

دارد به پرسش او در حد 
خواسته شده پاسخ گفته 

شود. پاسخ باید بدون 
احساس شرم، ناراحتی، 
گناه، ساده در حد سن 

و درک کودک یا نوجوان 
و در عین حال خالصه 
و صادقانه ارائه گردد. 

زیرا آنها دوست دارند 
واقعیت را بشنوند. 
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حســــودیم، 
پس هستیم!

آناهیتا قشقایی

اگر کسی تا به حال حسود نبوده، قطعا بویی از انسانیت نبرده. از بچگی با قصه 
فرهاد  و  شیرین  تا  اجنبی  از سیندرالی  ایم؛  بزرگ شده  حسادت  از  مملو  هایی 

وطنی.
قرار است فوت کنیم روی خاک ضخیمی که نشسته روی ادبیات. مریض شده، 
حالش زیاد خوب نیست. نشسته روز قفسه های کتاب خانه ها، حتی سرف های 

هم محض رضای خدا نمی کند، چه برسد به تکانی، حرکتی.

حسود چگونه آسود؟
یادمان رفته با ادبیات باید عاشق شویم، سفر کنیم، حسادت کنیم، انتقام بگیریم 
و مهم تر اینکه زندگی کنیم. قرار است از ادبیات استفاده ابزاری کنیم، بگردیم 
دنبال مفاهیم و کاالهایی که نقش کلیدی در زندگی ما دارند، آن هایی که خودمان 
خبر داریم یا نداریم، برویم به سرزمین ادبیات ببینیم چه خبر است. هر شماره 
قرار است به یک چیزی گیر بدهیم. در این مطلب، مفهوم حسادت را بیان میکنیم.

حسودیم، پس هستیم!
با کمی اخم و  توان  را تجربه نکرده، می  به حال عشق  تا  ادعا کند  نفر  اگر یک 
تخم از او پذیرفت؛ اما حسادت خیر! حیادت در جنین پنج ماهه نیز دیده شده، 
و قشنگ  این حس مشترک  بکشد؛ پس  بتواند نفس  که درست  این  از  قبل  حتی 
عصبانیت، تنفر، انزجار و التهاب را می فهمید. حسودها آدم های جالبی هستند، 
تشنه  که  آماتوری  نویسندگان  خودشان  نوع  در  و  اطالعات  و  جزئیات  عاشق 
داشته  حسادت  به  مثبتی  نگاه  خواهیم  می  ما  بار  این  هستند.  سرایی  داستان 
این کلمه در زبان التین بار منفی ندارد و به معنی عالقه و  باشیم؛ اصال ریشه 
احساس زیاد است. ما می خواهیم ادعا کنیم اگر کسی تا به حال حسود نبوده، 
قطعا بویی از انسانیت نبرده. از بچگی با قصه هایی مملو از حسادت بزرگ شده 
ایم؛ از سیندرالی اجنبی تا شیرین و فرهاد وطنی. تازه این هیوالی چشم سبز، 
به تعبیر شکسپیر، دارد ریشه دارتر می شود؛ چرا؟ چون هرچه دو نفر شباهت 

بیشتری به هم داشته باشند، انگیزه حسادت بیشتر می شود. 

حسود چگونه آسود؟
ما در زمانه ای هستیم که همه شلوار جین می پوشیم، اینترنت چرخی می کنیم  
و سر یک میز و نیمکت می نشینیم. به قول آلن دوباتن »ما به ملکه انگلستان هیچ 
وقت حسادت نمی کنیم! چون او در قصر خودش به شیوه عجیبی زندگی می 
کند و شبیه کسی نیست، حتی مثل ما هم صحبت نمی کند.« اما همه ما یادمان 
می آید که پشت نیمکت های کهنه مدرسه، یک کیف یا مداد رنگارنگ چطور ما 

را کن فیکون می کرد!

ادبیات بدون حسادت
اگر یک شاه حسود نداشتیم، هزار و یک شبی نبود. اگر هلن وفادار بود، اودیسه 
ای خلق نمی شد، با شکسپیر هم باید خداحافظی می کردیم. پروست شاید نامش 
گم می شد البه الی اسم های ادبی دیگر. »در جست وجوی زمان از دست رفته« 
شاید می شد رمانی ۱00 صفحه ای و آن قدر هم حسرت خریدش را پشت ویترین 
نمی  را  تئاتری  هیچ  سالن  اتللو  هعای  عربده  کشیدیم.  نمی  ها  فروشی  کتاب 
اسکارلت دوست  ناباکوف کم رنگ می و یک لحظه فکر کنید!  لولیتای  لرزاند. 
آتش می گرفت،  به مالنی  از حسادت  و  اشلی می سوخت  در عشق  که  داشتنی 
آن قدر دوست داشتنی می شد؟ انگیزه حسادت حتی از عشق هم واالتر است. 
حسادت آدم را می کشد، اما کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که به خاطر عشق 

خالص بدون رگه های حسادت دست به جنایت بزند.

حسادت زنانه
به جز یک سری رمان های کالسیک معلوم الحال با نویسنده های زن که حسادت 
های زنانه را با جزئیات خارق العاده ای به تصویر می کشند. نویسنده ای که 
از پایه های اصلی فمنیسم قرن پیش است هم از آن حسادت ها بی گزند نبوده، 
سیمون دوبوار در »زمان رازداری« نمونه کامل از حسادت زنانه ای را به تصویر 

می کشد که زن داستان را به قهقرا می برد. 

حسود چگونه آسود؟
با وجود این که معشوق همسر را ندیده، مرتبا از جوانی، شادابی و خوشحالی 
زن  اگر  مخصوصا  را،  خواننده  که  کند،  می  غمگینی  تصویرسازی  رقیبش 
باشد، دچار گریه الینقطعی می گرداند! حاال این که دوبوار که اعتقادی به این 
احساسات حسادت گرایانه زنانه، مخصوصا در رابطه خودش با سارتر نداشته، 
چگونه به این ظرافت و ملموسانه از این احساسات می گوید، جالب توجه است! 

در کتاب »آقای ریپلی با استعداد«، پاتریشیا های اسمیت روابط بین دو مرد را که 
الیه های پنهان حسادت آن تا آخر داستان ادامه پیدا می کند، به خوبی به تصویر 
را  آن  طاهری  فرزانه  که  ریپلی«  آقای  »معمای  اسم  به  شما  )احتمااًل  کشد.  می 

ترجمه کرده، می شناسید.( 
شخصیتی که خانم نویسنده در چهار رمان بعدی خودش هم از او استفاده می 
کند و با وجود منفی بودن او، اگر کتاب را بخوایند )و نه دیدن فیلم!( مدام نگران 
آن هستید که آقای ریپلی لو برود و کارهای بد او برمال شود. این واقعیت از این 

ناشی می شود که خواننده احتماال به شدت با احساسات منفی نقش اول ارتباط 
برقرار می کند، او را درک می کند و دوست دارد سر رقیبش بترکد! البته با وجود 
بازی آلن دلون و مت دیمون در نقش آقای ریپلی شیطان صفت، دیگر بعید است 
که  ای  بگیرد. ظرافت حسادت های مردانه  تنفری در شما شکل  احساس حتی 
آقای های اسمیت به تصویر می کشد، بدون اینکه خودش لمس کرده باشد، بی 

شک او را در  چشم ما عزیزتر می کند.

فانتزی به اسم حسادت
حسود داستان سرایی می کند و با ساختن فانتزی و چاشنی جزئیات، به داستانش 

پر و بال می دهد. هرچه حسودتر باشیم، فانتزی و تجسم قدرتمندتری داریم. 

حسادت را فقط از منظر خشونت یا اعمال غیرقانونی نمی شود دید، چشم ها را 
این بار به خالقیت فردحسود بدوزیم. خالقیتی که در آنا کارنینا، گتسبی یا مادام 
بواری ما را شگفت زده می کند.هرچه جزئیات بیشتر و تصویرسازی دقیق تر 
نرود  یادمان  اما  برد؛  می  فرو  استخوانش  تا  بیشتر  را  چاقو  حسود  فرد  باشد، 
باید ما را  او نیازمندیم،  که لذت هم می برد. پروست می گوید: »زنی که ما به 
اذیت کند، احساسی را در ما بیدار کند که مهم و حیاتی است. معشوقی که به ما 
عالقه مند باشد، به درد نمی خورد.« آیا پروست منظورش این است که بگردیم 

و معشوقی ظالم پیدا کنیم! قطعا خیر! دلیل این است که هیچ حسی به اندازه 
آزاد نمی  را آشکار نمی کند.حسود همیشه هم  ما  آن گونه که هستیم،  حسادت 
دهد و بدجنسی نمی کند. گاهی هم در آخر داستان شبیه لستراد، پلیس همیشه 
حسود اسکاتلندیارد، کاله از سر بر می دارد و به شرلوک هولمز ادای احترام می 
کند. بعد چه می شود؟ هم هولمز خوشش نمی آید، هم خواننده حالش گرفته می 
شود؛ انگار که این بازی حسادت برایش جذاب تر است. خالصه ختم کالم! این 
که »حسود هرگز نیاسود« قبول است، ولی این را هم باور داریم که »ما زنده به 
آنیم که آرام نگیریم/ موجیم که آسودگی ما عدم ماست« پس اگر حداقل یک بار 
درزندگی به کسی حسادت ورزیده اید، شما برای نوشتن یک رمان آمادگی الزم 

رادارید، پس بسم الله...

بهداشت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  
10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن مدرک تائید 
شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com
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دکتر عباس شیرافکن 

ثروت معادل پول نیست
ظاهر  چشم هایتان  پیش  تصویری  چه  می شنوید،  را  ثروت  کلمه  وقتی 
می شود؟ می توانم این سوال را به شکل های مختلف از شما بپرسم اما بیایید 
با هم صادق باشیم و خیلی سریع برویم سراغ جواب آشکار این سوال که 

این روزها دیگر تبدیل به دغدغه اصلی همه شده است.

پول؛ همه ثروت را مترادف پول یا پولدار بودن می دانند، حتی با وجود اینکه معنی 
باید پذیرفت که  اما به هر حال  یاد گرفته اند.  اصلی اش را در کتاب های درسی شان 
این  با  می کند.  تغییر  مختلف  المان های  به  بسته  و  زمان  مرور  به  واژه ها  معنای 
اوصاف باید بدانید که پولدار بودن یکی از جزئی ترین المان های ثروت کلی یک فرد 
افراد می توانند بدون وجود اسکناس های  به زبان شاعرانه می توان گفت که  است. 
رنگارنگ در حساب بانکی شان ثروتمند باشند. منظور از ثروت در اینجا احساسات 
و عواطف، آزادی ها، تجارب، روابط، اهداف، آرزوها، فعالیت ها و هیجان هایی است 
انسان های زیادی وجود دارند که  امروز  آن را خرید.در دنیای  با پول نمی توان  که 
در آرزوی پولدار شدن یا بهتر است بگوییم »شبیه پولدارها شدن« از دنیا می روند 
و هرگز نمی فهمند که خودشان از ثروتمندترین افراد دنیا بوده اند. البته این آشکار 
است که همه باید پول دربیاورند، پس انداز کنند، رویش سرمایه گذاری کنند و سعی 
کنند آن را هدر ندهند. اما برای »ثروتمند شدن« باید درجه ای از خودآگاهی در افراد 
یا اصال  به ثروت  این حقیقتی است که خیلی ها در راه رسیدن  باشد؛  وجود داشته 
نسبت به آن آگاهی ندارند یا فراموشش می کنند. اینجا است که معنای واقعی ثروت 
از  از اسکناس های رنگارنگ بخشی  پر  کامال فراموش می شود و تصور کیسه های 
افراد اشتباهاتی را مرتکب می شوند که  این راه  از بین می برد. در  انسان را  وجود 

دیگر شاید هرگز قابل جبران نباشد.
»ای  است؛  این  مرگ  هنگام  در  ثروتمند  انسان های  بزرگ  افسوس  پنج  از  یکی 
کاش جرات این را داشتم که زندگی خودم را می کردم نه زندگی که دیگران از من 
انتظارش را داشتند.« غرق شدن در جامعه ای که ثروت را معادل پول، قدرت، پرستیژ 
اتفاق  شوید،  متوجه اش  اینکه  بدون  است.  آسان  می داند،  موفق  تجاری  معادالت  و 
می افتد. اما در حقیقت ثروت آن چیزی است که برای شما بیشترین ارزش را دارد. 
این »چیز« می تواند خانواده باشد، یا سفر کردن یا خلوت شخصی. اما برای درک 
معنی حقیقی ثروت و اولویت دادن به آن در مقابل برچسب ها و تعاریف فرهنگ عامه 
اندازه  اندازه خودش. ثروت همه به یک  البته هر کس به  باید به خودآگاهی رسید؛ 
نخواهد نبود چرا که خواسته های انسان ها از زندگی از هم متفاوت است. بنابراین 
ثروت هیچ کس مساوی با ثروت دیگری نیست. یک ثروتمند واقعی هرگز وقت، پول 
و انرژی اش را صرف چیزی که نسبت به آن احساسات داغ نداشته باشد، نمی کند. اگر 
می خواهید به معنای حقیقی ثروت نزدیک شوید و زندگی و اهداف خود را به شکل 
دیگری هدایت کنید، یک تکه کاغذ بردارید المان های ثروت خود را درست مثل میزان 

بودجه خود بنویسید. خاطرتان باشد »کارهایی« که دوست دارید در زندگی انجام 
دهید، بنویسید نه چیزهایی مثل خریدن قایق، هواپیما یا ماشین های گران قیمت؛ اینها 
همان چیزهایی است که اکثر مردم تمام زندگی شان را صرف رسیدن به آن می کنند 
و شاید در نهایت در آرزویش از دنیا بروند. اما یکی از اشتباهات دیگری که افراد در 

راه رسیدن به ثروت مرتکب می شوند، این است که اهداف زیادی را برای خودشان 
تعیین می کنند. منظور از زیاد در اینجا »بیش از اندازه« است. به عبارت دیگر باید 
گفت اینکه اهداف زیادی را برای خودتان تعیین کنید، به احتمال زیاد از مسیر اصلی 
زندگی تان منحرف خواهید شد و شاید به هیچ یک از آنها نرسید. بنابراین بیایید به 
برای  را  زندگی تان  تمام  و  بسازید  خود  ذهن  در  را  هدف  هزاران  که  کار  این  جای 
رسیدن به آن در حالت دوی ماراتن بگذرانید، یک تکه کاغذ بردارید و اهداف اصلی 
خود را روی آن بنویسید و دور 5 هدف اصلی خط بکشید. به غیر از این 5 هدف روی 
بقیه خط قرمز بکشید؛ اینها همان هایی است که حواس شما را از مسیر اصلی زندگی 

و اهداف اصلی تان پرت می کند.

 در آخر باید گفت که اگر بتوانید روی خط تعادل زندگی کنید، یعنی زندگی سالمی 
دارید؛ روح تان سالم است. برای رسیدن به این نقطه تعادل باید بتوانید با خودآگاهی 
عمیق نسبت به خودتان روی خودتان کنترل داشته باشید، میانه رو باشید، دانش و 
آگاهی داشته باشد؛ نتیجه رسیدن به این نقطه رسیدن به خوشبختی حقیقی است. 

میان  تفاوت  درک  کردن«،  زندگی  »ساده  با  است  مساوی  کردن«  زندگی  »متعادل 
اشتباه  بکنید،  را صرف خواسته های  خود  پول تان  بیشتر  اگر  نیازها.  و  خواسته ها 
مرتکب شده اید؛ این اشتباهی است که در میان فقرا و طبقه متوسط جامعه به کرات 
رخ می دهد. اکثر افراد در راه رسیدن به ثروت افراط می کنند یعنی به دنبال زندگی 
واقع  در  اینها  باشند.  داشته  را  زیادش  چیز  همه  از  می خواهند  نیستند؛  متعادل 
ضعف ها و حس عدم امنیت خود را پشت خانه ها و ماشین های لوکس و گران قیمت 
پنهان می کند. البته این را هم باید بدانید که داشتن خانه و ماشین لوکس اشتباه نیست 
اما نباید تبدیل به نیروی محرکه افراد برای رسیدن به ثروت شود. متعادل زندگی 

کردن به معنای »در انکار زندگی کردن« نیست.
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توافق بعد از شش سال
قرار بود رقابت فلوید می ودر جونیور و مانی پاکیائو شش سال پیش برگزار شود. اما این 
رقابت هربار به دلیل عدم توافق طرفین لغو می شد. اگر بخواهید جزییات ماجرا را بدانید 

باید بگوییم که همه چیز از پنجم دسامبر ٢٠٠٩ )چهاردهم آذر ١٣٨٧( شروع شد.
 فلوید می ودر جونیور با مانی پاکیائو قراردادی امضا کرد تا در سیزدهم مارس ٢٠١٠ )٢٢ 
اسفند ١٣٨٨( با هم مبارزه کنند. اما با گذشت چند ماهی از این خبر، پاکیائو خبر توافق با 
می ودر را رد کرد و گفت هنوز اختالفات جزیی در قرارداد باقی مانده است.  در یازدهم 
دسامبر ٢٠٠٩، قراردادی هشت صفحه ای از طرف می ودر به پاکیائو فرستاده شد مبنی 
بر اینکه عواید حاصل از جدالی که در سیزدهم مارس ٢٠١٠ برگزار می شود، به صورت 
این موضوع اشاره شده بود که  این قرارداد به  از بند های  – ٥٠ تقسیم شود. در یکی   ٥٠
هر دو بوکسور پیش از مسابقه باید تست دوپینگ بدهند. در ابتدا این امر برای پاکیائو، 
موضوعی حل شده بود اما کمی بعد مدیربرنامه های بوکسور فیلیپینی اعالم کرد که او 
درخواست می ودر را رد کرده است. فردای آن  روز، مدیربرنامه های می ودر رقیب دیگری 

را برای جدال با او معرفی کرد.
این عدم توافق هر سال ادامه داشت و اصلی ترین اختالف میان این دو بوکسور مشهور 
جهانی، عدم اعتماد به یکدیگر بر سر تست دوپینگ بود. از دیگر مشکالت میان این دو 
برای  انتظارها  پنج سال،  از گذشت  تلویزیونی هم بود. حاال پس  نفر فروش حق پخش 
هواداران بوکس به پایان رسید و می ودر و پاکیائو به توافق رسیدند؛ توافقی که به نظر 

می رسد این بار قرار نیست بشکند.

   جزییات  مبارزه
این دو که از سبك وزن ترین بوکسورهای جهان به حساب می آیند در دوازدهم اردیبهشت 

 MGM سال آینده با هم به رقابت خواهند پرداخت. رویارویی می ودر و پاکیائو در سالن 
آن  روی  تومان(  میلیارد   ٧٠٠ )حدود  دالر  میلیون   ٢٠٠ و  می شود  انجام  وگاس  الس  شهر 
از این مبلغ نجومی ١٢٠ میلیون دالر )٤٢٠ میلیارد تومان( سهم  سرمایه گذاری شده است. 
فیلیپینی  ساله   ٣٦ مبارز  سهم  تومان(  میلیارد   ٢٨٠( دالر  میلیون   ٨٠ و  امریکایی  بوکسور 
از  که  است  ارزشمند  چنان  بوکسور  دو  این  برای  مسابقه  این  در  پیروزی  بود.  خواهد 
هم اکنون تمرینات سخت خود را جهت پیروزی در این مسابقه آغاز کرده اند. گفتنی است 
این رویارویی، گران ترین مبارزه تاریخ بوکس جهان است و با این مسابقه هر کدام از این 

بوکسورها ثروتمندتر از چیزی که هستند خواهند شد.

   فلوید می ودر، هرگز نباخته است
فلوید می ودر جوینیور ٣٧ سال پیش در شهر میشیگان امریکا در خانواده ای بوکسور به 
دنیا آمد. فلوید می ودر سینیور، پدر »آقای پول« در آن دوران در رینگ بوکس به مشت زنی 
مشغول بود. عموهای او هم بوکسورهای حرفه ای بودند که دو بار به مقام قهرمانی جهان 
دست یافته بودند به همین دلیل از سنین کودکی تمرینات مشت زنی را آغاز کرد. می ودر در 
تمام مسابقاتی که شرکت کرده شکست ناپذیر بوده و از 47 مسابقه خود 47 پیروزی در 
کارنامه اش دارد. او دوبار تاکنون در سال های ۱۹۹8 و 2007 توسط مجله رینگ به عنوان 
نویسندگان  کانون  توسط   2007 سال  در  همچنین  و  شده  برگزیده  سال  مشت زن  بهترین 
بوکس امریکا )BWAA( به این عنوان دست یافته است. آقای پول شش بار جایزه اسپی را 

که توسط ای اس پی ان اهدا می شود هم در ویترین افتخاراتش دارد.
این بوکسور امریکایی تاکنون دوبار در سال های 20۱2 و 20۱3 توسط نشریه ایلوستراتد و 
سه بار در سال های 20۱2، 20۱3 و 20۱4 توسط نشریه فوربز باالتر از کریستیانو رونالدو، 
پردرآمدترین ورزشکار سال معرفی  عنوان  به  برایانت  کوبی  و  لیونل مسی  لبرون جیمز، 
جیمز،  لبرون  از  پس  ایلوستراتد  نشریه  توسط   20۱4 سال  در  همچنین  او  است.  شده 
به عنوان چهارمین ورزشکار برتر جهان معرفی شد.  کریستیانو رونالدو و اوسین بولت 
حاال که می ودر در سن ٣٧ سالگی وارد آخرین مراحل زندگی حرفه ای اش می شود، ممکن 
است رکورد شکست ناپذیری اش شکسته شود. در مبارزه های اخیر می ودر اکثر رقیبانش یا 
خیلی جوانند یا خیلی پیر و مشت های بی جان و کندی می زنند، به همین دلیل توانایی واقعی 
بهترین بوکسور تاریخ سنجیده نمی شود. اما پاکیائو، یکی از بااستعدادترین بوکسورهای 

تاریخ، حریفی متفاوت با آنهاست.

  آن طرف رینگ یك سیاستمدار ایستاده است
هم  در سیاست  که  دارد  فیلیپین حضور  کشور  از  ساله  بوکسوری ٣٦  رینگ،  آن سوی  در 
دستی دارد. او چندسالی است که دستی در قوه مقننه کشور فیلیپین دارد و به عنوان یکی 
از نمایندگان مجلس این کشور فعالیت می کند. پاکیائو در کارنامه ورزشی اش ١٠ قهرمانی 
مجله  توسط  دنیا  پردرآمد  ورزشکار  چهاردهمین  عنوان  به   ٢٠١٣ سال  در  و  دارد  جهان 
او لقب  به  به لطف دوران درخشانی که در دهه ٢٠٠٠ میالدی داشت  انتخاب شد.  فوربس 
»مبارز قرن« دادند. مانی در حال حاضر در رنکینگ سوم لیست بوکسورهای جهان قرار 

دارد.
»پك-من«  دانست.  او  را می توان دوران تحصیل  فیلیپینی  بوکسور  این  زندگی  نکته جالب 
دوران ابتدایی را در کشورش به پایان رساند ولی در دوره دبیرستان به خاطر فقر و نداشتن 

ورزش
مبارزه با شرط بندی؛ 

شعار یا واقعیت
 فوتبال است و دست های پشت پرده اش؛ نه اینکه توهم 
باندهای مافیایی در کار باشد، این خود بالتر بود که 3 

فوریه 20۱4 به وجود مافیا در این رشته اعتراف کرد.
از پسته و چرم  اقسام دارد. صرف نظر  انواع و  مافیا 
و انسان و زعفران، در دنیای فوتبال نیز انواع و اقسام 
خودش را دارد. در این فرصت به بهانه خبر منتشر شده 
از سوی وب سایت رسمی فیفا درباره سیستم هشدار 
به  بندی،  شرط  از  جلوگیری  در  ژاپن  هوشمند  دهنده 
پدیده شوم »شرط بندی« اشاره می کنیم.معموال وقتی 
اخبار  که  آنها  می شود،  استفاده  بندی  شرط  واژه  از 
به  بالفاصله  می کنند  پیگیری  را  آن  حواشی  و  فوتبال 
یاد جنوب شرقی آسیا می افتند. حق هم دارند چرا که 
شرط  های  بنگاه  تاثیرگـــذارترین  و  ترین  مخوف 
بندی به کشورهای بنگالدش، مالزی، سنگاپور، تایلند، 
می شود.  مربوط  هند  مناطق  برخی  و  اندونزی  چین، 
سیستم هشدار دهنده و هوشمند ژاپنی ها مدعی اعالم 
و تحلیل به موقع تاثیر شرط بندی ها در نتایج فوتبال 
است... همیشه این سوال برای خبرنگاران مطرح است 
هرگز  که  شوم  پدیده  این  با  مبارزه  برای  فیفا  چرا  که 
کم خطرتر از نژادپرستی در فوتبال نیست، هیچ اقدامی 
بی  هم  چندان  شده،  مطرح  سوال  البته  و  نمی کند! 
جواب و پیچیده نیست. حقیقت این است که این بنگاه 
های بزرگ شرط بندی، حق و حساب فیفا را به تمامی 
پرداخت می کنند. روند پرداخت حق السکوت بارها در 
چند سال گذشته افشا شده و آبروی بالتر و اطرافیانش 
گویا  و  کرده  فرق  ماجرا  اما  بار  است.این  برده  هم  را 
این رئیس دوست داشتنی  نما شده است.  بالتر خواب 
عملکرد  های  بلندی  و  پستی  همه  با  و  حال  هر  به  که 
خود، دوستان مخصوص به خودش را هم دارد، قصد 
کن  ریشه  شمشیر  و  داشته  را  بندی  شرط  با  مبارزه 
است.  بسته  رو  از  بار  این  را  رشته  این  در  فساد  شدن 
در همین راستا فدراسیون ژاپن قرارداد قدیمی خود را 
از کار  البته دیگر خبری  بار  این  با فیفا تجدید کرده و 
از  استفاده  حق  ها  بادامی  چشم  و  نیست  نیکو  و  خیر 
و  دهنده  هشدار  می خواهد.سیستم  را  خودش  اختراع 
هوشمند ژاپنی ها مدعی اعالم و تحلیل به موقع تاثیر 
فوتبال است. در همین راستا  نتایج  در  بندی ها  شرط 
در  سیستم  این  برقراری  با  است  مدعی  ژاپنی  طرف 
دیدارهای رسمی، تا حدود زیادی از تاثیر شرط بندی 
ها در نتایج نهایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.شرکت 
به  را  خود  آلمانی  سهامداران  البته  که   EWS ژاپنی 
عنوان حامیان مالی اصلی پشت سر خود دارد، با شعار 
معنی دار »با هم علیه شرط بندی« وارد این عرصه شده 
است. این شرکت به فیفا تعهد داده که با اجرای قانون 
نصب سیستم هوشمند در همه استادیوم ها، این مشکل 
برای همیشه ریشه کن شود.پیش از این در جام جهانی 
برزیل 20۱4 )2 بازی نیمه نهایی(، جام جهانی زیر ۱7 
زیر  جهانی  جام  و   20۱4 کاستاریکا  در  دختران  سال 
20 سال زنان کانادا 2۱4 از این سیستم استفاده شده و 
فارغ از منتقدین بسیاری که داشته، در نهایت رضایت 
فیفا را جلب کرده است. سپ بالتر در سخنرانی خود 
در  تحلیلگر گفت:  این سیستم های  از  استفاده  درباره 
سه مرحله پیشگیری، سرکوب و بررسی این فرایند را 
به جلو هدایت خواهیم کرد. امیدواریم آغاز خوبی باشد 
برای مبارزه با پدیده شوم »شرط بندی« در فوتبال.این 
سیستم هوشمند در واقع از سال 2005 به صورت رسمی 
در چندین مسابقه رسمی زیر نظر فیفا مورد استفاده 
قرار گرفته است. مقامات امیدوارند در آینده با پیشرفت 
شرط  با  مبارزه  از  سطح  باالترین  در  عرصه،  این  در 
بندی در فوتبال قرار بگیرند؛ اما همچنان جای تعجب 
دارد که فیفا با صدای بلند و سینه ای سپر ادعای مبارزه 
با این پدیده را دارد. این در حالی است که بسیاری از 
این بنگاه های شرط بندی با سرمایه برخی فدراسیون 
و  شده  احداث  آسیا  شرقی  جنوب  کشورهای  در  ها 
تقدیم  به عنوان هدیه  فیفا  به  را  ماه، مبالغ نجومی  در 
این راحتی  می کنند. بعید است که پدرخوانده فیفا، به 

چشم از چنین درآمدی بپوشاند.

غول های سبك وزن بوکس جهان در گران ترین مبارزه تاریخ به مصاف هم می روند

» مبارزه قرن«
 

 
 رومینا تیموری

  فلوید می ودر جونیور، قهرمان بوکس جهان
 در هشت وزن مختلف قراردادی را با مانی پاکیائو، بوکسور مشهور 
به  آتی  سال  اردیبهشت  ماه  اواسط  در  آنها  تا  کرده  امضا  فیلیپینی 
گران ترین  می رسد  نظر  به  که  دیداری  در  هم  آن  بروند.  هم  مصاف 
مسابقه مشت زنی و حتی ورزشی جهان است. جایزه این رقابت قرار 
است به ٢٠٠ میلیون دالر برسد یعنی چیزی حدود ٧٠٠ میلیارد تومان.  
انتظار چندین ساله هواداران بوکس  این مبارزه رویدادی است که به 

پایان می دهد.
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مخارج تحصیل از مدرسه اخراج شد. در سال ٢٠٠٧ پاکیائو 
تصمیم به ادامه تحصیل گرفت و موفق به اخذ مدرك دیپلم 
شد. پس از آن مانی به دانشگاه رفت و در سال ٢٠٠٩ دکترای 
افتخاری انسان شناسی را از دانشگاه فیلیپین دریافت کرد.

به سه هزار دالر خواهد  پاکیائو   بلیت مبارزه می ودر-     
رسید

انجام  برای  قرارداد  عقد  با  پاکیائو  مانی  و  می ودر  فلوید   
مبارزه در چند ماه آینده، هواداران شان را حسابی به وجد 
فروش  با  اردیبهشت  ماه  در  می شود  پیش بینی  و  آوردند 
بلیت های بسیار گران در بازار سیاه شاهد گران ترین بازی 
بوکس تاریخ خواهیم بود. جدا از سودی که سرمایه گذاران، 
اسپانسرها و برنامه  ریزان این رقابت می کنند، هر دوی این 
می توانند  دست  آید،  به  که  نتیجه ای  هر  سوای  بوکسورها 
ورزش  هواداران  بیفزایند.  سرمایه شان  به  دالر  میلیون ها 
سال  شش  از  پس  ورزشکار  دو  این  طرفداران  و  بوکس 
الزم  کاری  هر  و  پیوسته  حقیقت  به  آرزوی شان  انتظار، 
به  ببیند،  نزدیك  از  را  مسابقه  این  تا  می دهند  انجام  باشد 
سیاه  بازار  در  بلیت ها  هزینه  می رود  انتظار  دلیل  همین 

بسیار باالتر از حد انتظار برود.
گران ترین  دیدار،  این  از  پیش  تا  که  بدانید  است  جالب 
کانلو  و  می ودر  رقابت  به  مربوط  بوکس  تاریخ  مسابقه 

که  بود  الس وگاس  ٢٠١٣در  سپتامبر  چهاردهم  در  آلوارز 
میانگین قیمت بلیت ها ٢٨٨٧ دالر )حدود ١٠ میلیون تومان( 
بود و با این رقم انتظار می رود رقابتی که همه از سال ٢٠٠٩ 
منتظرش بودند بلیت های گران تری داشته باشد. یکی دیگر 
مسابقه  برگزاری  محل  به  می تواند  بلیت  گرانی  دالیل  از 
برگردد. سالن MGM شهر الس وگاس، مکانی کوچك برای 
کمتر  صندلی  یعنی  این  و  است  بزرگی  این  به  مسابقه ای 
برای تماشا و بنا بر یك اصل اقتصادی قدیمی، عرضه کمتر 
یعنی باالرفتن هزینه کاالی عرضه شده )بلیت( . رسانه های 
از  و  داده اند  قرن«  »مبارزه  لقب  رقابت  این  به  امریکایی 
این  ذکر  کرده اند.  آغاز  را  آن  برای  جوسازی  حاال  همین 
از لطف نیست که می ودر خیلی زود جنگ  نکته هم خالی 
روانی را آغاز کرده و پاکیائو را به چالش کشیده است: »من 
بهترین هستم و این مبارزه فرصتی است تا مهارت هایم را 
یك بار دیگر به همه نشان بدهم. مانی می خواهد کاری را 
امتحان  را  آن  هم  دیگر  نفر   ٤٧ این  از  پیش  که  دهد  انجام 
شکست  من  مقابل  هم  پاکیائو  نشدند.  موفق  ولی  کردند 
می خورد تا نفر چهل و هشتم باشد.« اما بهتر است تا ١٢ 
اردیبهشت صبر کنیم. شاید نفر چهل و هشتم پیروز رقابت  

باشد!

 برش
    می ودر در تمام مسابقاتی که شرکت کرده شکست ناپذیر 
بوده و از 47 مسابقه خود 47 پیروزی در کارنامه اش دارد.
   مانی پاکیائوچندسالی است که دستی در قوه مقننه کشور 
این  مجلس  نمایندگان  از  یکی  عنوان  به  و  دارد  فیلیپین 
 ١٠ ورزشی اش  کارنامه  در  پاکیائو  می کند.  فعالیت  کشور 
قهرمانی جهان دارد و در سال ٢٠١٣ به عنوان چهاردهمین 
انتخاب شد.   فوربس  دنیا توسط مجله  پردرآمد  ورزشکار 
هر دوی این بوکسورها سوای هر نتیجه ای که به دست  آید، 
می توانند میلیون ها دالر به سرمایه شان بیفزایند. هواداران 
از شش  این دو ورزشکار پس  ورزش بوکس و طرفداران 
سال انتظار، آرزوی شان به حقیقت پیوسته، به همین دلیل 
انتظار می رود هزینه بلیت ها در بازار سیاه بسیار باالتر از 

حد انتظار برود.

برای رفع نیازمندی های شما
موفقیت در استمرار است

برای سفارش آگهی با شماره تلفن 07811000455 تماس حاصل فرمائید

جالب است بدانید که تا پیش از این 
تاریخ  مسابقه  گران ترین  دیدار، 
بوکس مربوط به رقابت می ودر و 
کانلو آلوارز در چهاردهم سپتامبر 
که  بود  الس وگاس  ٢٠١٣در 
میانگین قیمت بلیت ها ٢٨٨٧ دالر 
)حدود ١٠ میلیون تومان( بود و با 
این رقم انتظار می رود رقابتی که 
همه از سال ٢٠٠٩ منتظرش بودند 

بلیت های گران تری داشته باشد.
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 افقي:
1-موش��ك كوچ��ك ك��ودكان – 
داس��تاني مش��هور از خان��م جين 

اوستين
2- نخ تابيده – گوناگوني – هالك 

و نيستي
3- پارسنگ ترازو - جانور مكنده – 

به حساب آوردن
4- از عناص��ر گازي – س��طح – 

مهربان
5- س��د ايراني – به معني بخت – 

پيشي گرفتن – واحد تنيس
6- چهار ديواري – از پرداختني هاي 
واجب در راه خدا – وسيله دفاع در 

جنگ قديم
7- كش��تي جنگي – گوشه اي در 

ماهور – شماره
8- نام آوري – آيين ها – كالهبردار
9- پاينده – سزاوار، درخور – پريدن

10- بدهي به صورت اقساطي – تكه 
گل خشك شده – خاك متبرك

11- ميزان سال هاي زندگي – امر به نوشتن – پربازديدترين موزه جهان – عدد خيطي!
12- نقاب – عالمت جمع فارسي – جمع موج

13- واحدي براي پارچه به اندازه يك دست لباس – قسمت پايين گوش – هيزم
14- زني كه تازه زاييده – وسيله اي كه بر مبناي واحدهاي مختلف دما را اندازه 

مي گيرد – انديشه ها
15- يكي از غذاهاي شيرازي ويژه مراسم  جشن و عزاداري – دنيا و آخرت

 عمودي:
1-ماه اول سال – رنگين كمان

2- شهر نارنجستان قوام – النه پرندگان – نوعي پارچه
3- تبهكاري – كلمه تصديق بي ادبانه – لباس شنا

4- دوستي – گريز آهو – ناشايست
5- اشاره به ذات حق – نوازش – ماهي خطرناك

6- فزونخواهي – چهره ، ديدار – پرتاب گلوله – راندن مزاحم
7- ضدبرودت – جمع وسوسه – ظاهر بنا

8- انبار گندم – ارسنيك – وحشت
9- حق گردن كلفتي – مجموعه پالن ها – بساوايي
10- بله آذري – چوپان – خالكوبي – نفس خسته

11- مهربان��ي – پ��ول كم 
ارزش قديمي – نيا

12- منش انس��اني – س��از 
شاكي – كشور آسيايي

 – كب��اب  چاش��ني   -13
پافشاري و يكدندگي – ميل 

شديد زن حامله
14- رفي��ق ي��ك رن��گ و 
موافق – س��فارش ش��ده – 

گوساله كش معروف
 – گيالن��ي  غ��ذاي   -15
پنجمي��ن امپراتور سلس��له 

گوركاني هند

 افقي:
1-مدارهاي الكترونيكي ظريف 
– بازيگ��ر م��رد فيل��م ايران��ي 

دامنه هاي سفيد
2- حرك��ت ك��رم – موجب – 

حمام بخار
3- پادش��اه ساساني – فرايند و 

جريان – نوعي گوزن
4- عش��وه گر – مانع آب – ضد 

نزول
5- جهت – درزي – كم – رود 

فرانسه
6- دش��ت بلند – شهر زعفران 

– واژه فقدان
7- لش��كر – بسيار زيبا – يكي 
از چاش��ني ها و مزه دهنده ها به 

خوراك ها بويژه در آشپزي
8- مسبب – حرف عصا! – آرام
در  ش��هري   – ترس��ناك   -9
سيستان و بلوچستان – افسون

10- آينده – ش��جر – هر نوع 
فلز

11- ساز شاكي – بزرگان – امر به نوشتن – جاي پردرخت
12- زيانبار است و مي بافند – بوي ماندگي – نام خوراكي محبوب

13- گياهي طبي – سدي در استان خوزستان – مرمر
14- شركت نرم افزاري نروژي – استوار دوم – گويشي در كشورمان

15- مركز اسلووني – غذاي فرنگي

 عمودي:
1-پاركومتر – سردار كارتاژ

2- مقابل – گياهي – نوعي اشتباه
3- اكنون – از جان گذشته – طبق دستور پزشك مصرف كنيد

4- ضد خارج – برج كج – زيرزمين عميق
5- كوشش – چيز اضافي و بي مصرف – ضد بيرون

6- راز – تخته شكسته بندي – وسيله اي است براي روشنايي – بلي در مكالمه
7- نه خوب نه بد – سالح سنگ انداز – سؤال از مكان
8- كشور الهه – خويشي – امپراتور ديوانه روم باستان

9- سارق – زاويه 90 درجه – صاحب كشتي
10- دريا – چليپا – جيحون قديم – تصديق عامي

معلوم، مش��خص –   -11
درجه ارتشي – تكبر

12- نگهب��ان چماقدار – 
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اصرار ب��راي  انتقال آب درياي خزر يا 
آب شيرين ارس و زاب به درياچه اروميه 
همچنان ادامه دارد. اصرارهايي كه با توجه 
به تبعات س��نگين  آن، واكنش كارگروه 
»نج��ات اكولوژيكي درياچ��ه اروميه«  را 
در پي داش��ته است.آنها تاكيد كردند كه 
بازگرداني درياچه  اروميه به وضع طبيعي، 
فقط بايد با اتكا به استعداد طبيعي خود 
ح��وزه  ارومي��ه و كم كردن از فش��ارها و 
تنش هاي خارج از ظرفيت منطقه كه به 
آن تحميل شده، صورت گيرد. اين كارگروه 
همچنين معتقد اس��ت كه دستكاري در 
س��امانه  رودخانه ها و پهنه هاي آبي ديگر 
با عنوان»نجات بخش��ي اروميه« مي تواند 
س��بب بروز مش��كالت زيست محيطي و 
اجتماع��ي ديگري در حوزه ه��اي مبدأ و 

مقصد شود.
 خطر انتقال گونه هاي زيستي

ب��ه  مهاج��م  ورودگونه ه��اي 
اكوسيس��تم هاي آب��ي از جمله خطراتي 
است كه انتقال آب ها از يك حوزه به حوزه 
ديگر در پي دارند. به گفته كارشناسان اين 
كارگروه  اكوسيستم هاي آبي از نظر ورود 
گونه هاي مهاجم بشدت حساس و آسيب 
پذيرند. تجربه هاي جهاني بسياري وجود 
دارد كه نشان مي دهد انتقال يك گونه  از 
اكوسيستمي به اكوسيستم ديگر، فرصتي 
براي رشد و تكثير گونه هاي مهاجم شده و 
باعث نابودي اكوسيستم مقصد شده است. 
مهم ترين نمونه شناخته ش��ده در ايران، 
ورود سرخس» آزوال« به تاالب هاي شمال 
اس��ت كه باعث نابودي تن��وع گونه هاي 
آبزيان شد و خسارت هاي فراوان اقتصادي 
و زيست محيطي به دليل كاهش اكسيژن 
آب و رقابت شديد با گونه هاي بومي ايجاد 
كرده است؛ دردي بي درمان كه هم اينك 

تاالب انزلي را زجر مي دهد. 
همچنين ورود گونه »شانه دار دريايي« 
به درياي خزر است كه  باعث افت شديد 
جمعيت ماه��ي كيلكا، تهدي��د ماهيان 
خاوياري و فك خزري و افت 50 درصدي 
جمعيت بسياري از زئوپالنكتون ها شد. در 
دهه هاي اخير، درياي خ��زر قرباني ورود 
ده ها گونه  وارداتي شده است كه عالوه بر 
شانه دار دريايي مي توان به گونه هاي صدف، 
كشتي چس��ب، ماهي كفال، كرم پرتاژ، 
خرچنگ گرد، خرچن��گ پهن و گونه اي 
خرچنگ چيني هم اشاره كرد. مهاجم ها 
به خزر محدود نمي شود و درياچه هامون 
هم از آنها زخم برداشته است. به گفته اين 
كارشناسان معرفي غير كارشناسي گونه 
غير بومي ماهي كپ��ور به درياچه هامون 
در سيس��تان برخ��ي از گونه هاي بومي و 
اقتصادي منطقه از جمله »هامون ماهي«  
را در معرض تهديد قرار داده اس��ت. ورود 
گونه ه��اي غيربوم��ي به درياچ��ه اروميه 
مي توان��د حيات آبزيان ه��ر چند اندك، 
اما ه��زاران هزار س��اله  اروميه را به خطر 
بيندازند. هر چند كه ممكن است به نظر 
رسد شوري باالي درياچه از گسترش اين 
گونه ه��ا جلوگيري خواهد ك��رد، اما اين 
گونه ها مي توانند در محيط هاي حد واسط 
بخصوص تاالب ها، آس��يب هاي زيس��ت 
محيطي جدي و پيش بيني نشده اي پديد 
آورن��د. در اين م��ورد، تاالب هاي اقماري 
درياچه ارومي��ه، بيش از ديگر بخش ها و 

زودتر از همه آسيب خواهند ديد. 
از ديگ��ر مخاطرات انتق��ال گونه هاي 
غيربومي مي ت��وان به انتق��ال ويروس ها 
و باكتري ه��اي موت��اژن به اكوسيس��تم 
اش��اره كرد. گونه هاي موتاژن مي توانند با 
وارد ش��دن به ژنوم ي��ك باكتري و تغيير 
ژنوم جلبك ه��ا و ديگر موجودات منطقه 
ساختار وراثتي آن را تغيير دهند و باعث 

بيماري زايي يا تغيير عملكرد آن ها شوند.

 تغيير در شيمي و فيزيك آب
 ب��ا ورود آب خزر ب��ه درياچه اروميه، 
ش��يمي آب به يكب��اره تغيي��ر مي كند؛ 
عالوه بر آن كه نمك بيشتري به آب وارد 
مي شود، به دليل آن كه درياچه  اروميه آرام 
و كم موج است، امكان ايجاد جريان سطح 
به عمق نخواهد بود و آب شيرين در سطح 
و آب ش��ور در زير حبس خواهد شد. اين 
اليه بندي، ضمن باال بردن تبخير )به دليل 
كم بودن ش��وري آب س��طحي( و حتي 
تغيير دما، ميزان رس��وب نمك بيشتري 
را در درياچ��ه فراه��م مي كن��د، عالوه بر 
آن با ايجاد گراديان نمكي، براحتي باعث 
نابودي فيتوپالنكتون ها و آرتمياي بومي 

اروميه مي شود.
انتقال آب درياي خزر به درياچه  اروميه 
تبعات زيست - شيميايي فاجعه باري هم 
در ب��ر دارد ك��ه تنها برخ��ي از آنها قابل 
پيش بيني اس��ت. براي مثال، آب درياي 
خزر بر خالف بيشتر رودخانه هاي ورودي 
به درياچه اروميه لبش��ور اس��ت و شوري 
س��واحل جنوبي آن بي��ن 10 تا 14 گرم 
در ليتر تغيير مي كند. بنابراين انتقال آب 
درياي خزر به اروميه به معناي انتقال دائم 
آب شور و اضافه شدن منبع جديد ورودي 
نمك به درون حوضه آبريز آن اس��ت. از 
آنجا كه درياچه  اروميه يك حوضه بسته 
محسوب مي شود، اين نمك ورودي براي 
هميشه در درون اين حوضه باقي مانده و 
در آن انباشته خواهد شد. اما مشكل اصلي 
ديگر، تركيب ش��يميايي آب درياي خزر 

اس��ت كه در مقايسه با آب درياهاي آزاد، 
سديم و كلر كمتر ولي كلسيم و سولفات 
بس��يار بااليي دارد. اين به معني آن است 
كه ب��ا انتق��ال آب خزر، رس��وب گذاري 
سولفات كلسيم يا گچ در درياچه اروميه 

بشدت افزايش خواهد يافت.
 مغايرت با كنوانسيون هاي جهاني

 به دلي��ل خطراتي ك��ه ورود آب هر 
درياي��ي به درياي ديگر ايجاد مي كند، در 
سال 2004 »كنوانسيون كنترل و مديريت 
آب توازن و رسوبات كشتي ها«  به امضاي 
دولت ها رس��يد كه ب��ه تصويب مجلس 
شوراي اسالمي ايران هم رسيده است. در 
ش��رايطي كه جابه جايي آب دريا به اندازه 
حجم يك كش��تي ممنوع است و عقل و 
تفاهم جهاني آن را ممنوع كرده اس��ت، 
چگونه ما مي خواهيم ميليون ها متر مکعب 
آب از خزر را به اروميه وارد كنيم و انتظار 
موفقيت احياي درياچه اروميه را داش��ته 
باشيم؟ البته كنوانسيون هاي ديگري مانند 
كنوانس��يون تنوع زيستي – كه ايران هم 

آن را امضا كرده است – انتقال گونه هاي 
زيستي را ممنوع كرده است. 

 ريس�ك انتقال آب، ب�راي درياي 
خزر

 با انتقال آب از خزر، بزرگ ترين خطر 
زيستي در بس��تر همين دريا رخ خواهد 
داد. براي انتقال حدود 500 ميليون متر 
مكعب آب در س��ال بايد ح��دود 16 متر 
مكعب آب در ثاني��ه از درياي خزر پمپاژ 
شود. اين مقدار پمپاژ، جرياني مصنوعي 
ايجاد مي كند كه به شعاع چندين كيلومتر 
اكوسيستم خزر را به كلي آشفته و تخريب 
خواه��د كرد. در اين منطق��ه، تخم ريزي 
ماهي ها مختل خواهد شد و امكان وقوع 
مش��كالت پيش بيني ناش��دني ديگر هم 
وجود دارد. براي آن كه گونه هاي زيستي 
با مكش آب وارد كانال هاي انتقال نشوند 
يا باي��د با فيلتر ورود آن ها را محدود كرد 
كه خود چالشي فني است كه به دليل نبود 
مورد مشابه، معلوم نيست چگونه در عمل 
انجام شود. يا آن كه بايد آنها را وارد كانال 
كرد و سپس با استريليزه كردن نابودشان 
س��اخت كه هم از نظ��ر فني غير ممكن 
اس��ت و هم اگر انجام ش��ود، خود فاجعه 
زيست محيطي ديگري را رقم خواهد زد. 
 آلودگ�ي نفتي و فلزات س�نگين 

خزر
 نكته مهم ديگر آلوده بودن آب خزر به 
هيدروكربورهاي نفت��ي و فاضالب و فلزات 
سنگين است كه برابر پاره اي برآوردها، ساالنه 
صده��ا ميليون تن آلودگي نفتي به آن وارد 

مي ش��ود. آب انتقالي از هر عمقي برداشته 
ش��ود، نمي تواند جلوي ورود اين آالينده ها 
را بگيرد. ورود اين آلودگي ها به اكوسيستم 
ارومي��ه مي تواند عاملي در نابودس��ازي اين 

درياچه به دست خودمان باشد.  
 تخريب مس�ير ش�امل جنگل ها، 

مراتع و كشتزارها
فاجعه بزرگ ديگر، مس��ير انتقال آب 
است كه مستلزم كانال كشي و لوله گذاري 
است و حدود 320 كيلومتر را ويران خواهد 
كرد. جداسازي زيستگاه ها، آسيب ديدگي 
زمين هاي كشاورزي و مراتع،  تضاد منافع 
با جامعه هاي انس��اني و ب��روز معضالت 
زيس��ت محيطي و اجتماعي، بسيار زياد 
خواهد بود. بخش مهمي از اين مس��ير از 
جنگل هاي خزري با خاك اس��يدي عبور 
خواهد ك��رد. خاك جنگل ه��اي خزري، 
بخصوص در غ��رب، از بهترين خاك هاي 
ايران اس��ت كه در صورت نفوذ آب ش��ور 
خسارت هاي جبران ناشدني خواهد ديد 
و نتيجه آن تس��هيل بياباني ش��دن اين 

جنگل ها اس��ت. جنگل هاي خ��زري در 
بر گيرنده تعداد زي��ادي گونه هاي بومي 
هستند كه به نوعي ميراث جهاني محسوب 
مي شوند. هر گونه دخل و تصرف در اين 
جنگل ها – بخص��وص وارد كردن كانال 
آب ش��ور – از نظر جامع��ه علمي مردود 
است و با  قوانين جمهوري اسالمي، بويژه 
اصل 50 قانون اساسي و كنوانسيون هاي 
بين المللي )بخصوص كنوانس��يون تنوع 

زيستي( مغايرت دارد.
 بخش عمده كانال كشي هم در منطقه 
»ايران – توراني« خواهد بود. اين منطقه 
از غني ترين مناطق ايران از نظر داش��تن 
گونه هاي بومي گياهي و جانوري است و 
تخريب زيستگاه اين گونه ها از نظر زيست 
محيطي قابل توجيه نيس��ت. اگر تغيير 
كاربري در مس��ير ديده ش��ود )كه طبق 
گفته هاي طراحان، به منظور تامين مالي 
طرح، مورد نظر اس��ت( خسارات چنين 

انتقالي بسيار بيشتر خواهد شد. 
 تفكي�ك اس�تان ها ب�ه دو بخش 

شمالي و جنوبي
 با توجه به حجم زياد آب مورد نياز براي 
انتقال و براي دستيابي به دبي بهينه، ساخت 
كانال و يا لوله گذاري در سطح گسترده در 
استان هاي گيالن، اردبيل و آذربايجان شرقي 
اجتناب ناپذير است. بزرگي مقياس اين طرح 
به گونه اي است كه باعث تقسيم استان هاي 
فوق به بخش هاي شمالي و جنوبي مي شود.  
اين مسأله عالوه بر محدوديت هاي ارتباطي، 
فش��ارهاي مديريتي زيادي را نيز به همراه 
خواهد داشت.  تفكيك فيزيكي سرزمين در 
مناطقي از كشور كه شرايط ويژه و منحصر 
به فرد قومي و فرهنگي دارد، به همراه خود 
نگراني هاي خاص امنيت��ي را پديد  خواهد 

آورد. 
 افزاي�ش گرماي جهان�ي و رد پاي 

اكولوژيكي
يك��ي از مهم تري��ن اصول بازس��ازي 
اكولوژيكي يك اكوسيستم، »خودپايدار« 
آن   )self sustainability( ب��ودن 
اس��ت؛ هزينه كردن 5 تا 12 ميليارد دالر 
)برآوردهاي مختلفي كه از طرح انتقال آب 
خزر به اروميه شده است(، ورود ميليون ها 
تن بتن و آه��ن و تزريق آن به طبيعت و 
صرف اي��ن همه انرژي، خود چه نقش��ي 
در افزاي��ش دماي كره زمي��ن و تخريب 
كره زمين خواهد داش��ت؟ آي��ا »رد پاي 
اكولوژيكي« چنين طرح عظيمي به دقت 
برآورد ش��ده اس��ت؟ آيا ما مجاز به انجام 
چني��ن كار خطرناكي هس��تيم و جامعه 
جهاني، متخصصان اكولوژي و فرزندان ما 
در آينده ما را س��رزنش نخواهند كرد؟ در 
صورتي ك��ه همين پول مي تواند در جهت 
ايجاد زير ساخت هاي جديد شغلي، اصالح 
الگوي كش��اورزي، اصالح الگوي مصرف 
آب و انرژي، آموزش، توريس��م و توس��عه 
پايدار در منطقه صرف شود و منفعت آن 
به جاي آن كه به جي��ب پيمانكاران طرح 
برود، مستقيمًا نصيب مردم محلي و بهبود 

شرايط درياچه شود.
 يوتروفيكاسيون

 مش��كل بزرگ ديگ��ر، احتمال باالي 
رخداد پديده رشد بي رويه جلبك ها در اثر 
 )eutrophication( ورود مواد غذاي��ي
اس��ت. به دلي��ل آن  ك��ه م��ا از واكنش 
بيولوژيكي فيتوپالنكتون هاي انتقالي از خزر 
و نحوه تأثير آن روي اروميه اطالع نداريم،  
الزم اس��ت امكان رخداد اين پديده را به 
دليل وجود نيترات و سولفات هاي ناشي 
از پس��اب در آب خزر، بسيار باال بگيريم. 
امروزه درياي خزر با اين پديده دس��ت و 
پنجه نرم مي كند؛ آيا انتقال اين بيماري 
مهلك به اروميه قابل توجيه است؟ به دليل 
نب��ود جريان قوي آب، عمق كم و كمبود 
اكسيژن، احتمال رخداد يوتروفيكاسيون 
در آب اروميه بس��يار باالست. اين پديده، 

مي توان��د درياچ��ه را به مح��ل تجمع و 
رش��د جلبك ها و حش��ره ها )حتي پشه 
ماالريا( بدل سازد و سپس موجب كمبود 
اكسيژن و خفگي آب و تعفن شود. همين 
روزها پديده يوتروفيكاس��يون در درياچه 
مصنوعي و بسيار كوچكتر چيتگر بحران 
بهداش��تي بزرگي براي تهران ايجاد كرده 
اس��ت. اگر چنين بحراني در ابعاد درياچه 
اروميه رخ دهد آيا مي توان به اين سادگي 

از كنار آن گذشت؟ 
تجربه هاي جهاني

  مدت هاس��ت كه موضوع انتقال آب 
درياي س��رخ به بحرالميت مطرح اس��ت 

دريايخزرمیتواند
درياچهاروميهرانجاتدهد؟
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آي�ا ب�ا توجه ب�ه وضعيت 
امكان  كش�ور  اقتص�ادي 
تأمين اعتبارات عظي�م مورد نياز 
انتقال آب از خزر ممكن مي شود و 
توجي�ه دارد؟ آي�ا ب�ا ص�رف اين 
هزين�ه، بودج�ه اي ب�راي اصالح 
كش�اورزي و تأمين آب درياچه از 

منابع حوضه باقي مي ماند؟

مس��ائل بين المللي و مالحظات حقوقي 
درياي خزر براي برداش��ت اين حجم آب 
م��ورد توجه قرار گرفته و  توافق هاي الزم 
انجام ش��ده اس��ت؟ تكليف اين طرح در 
شرايط ترسالي چه مي شود؟ )در دوره هاي 
ترس��الي قبلي، براي حفاظت زمين هاي 
كشاورزي و تأسيس��ات حاشيه درياچه، 
چندين دايك ساخت شده است كه همان 
دايك ها هم اكنون مانعي ب��راي ورود آب 
رودخانه ها به درياچه ش��ده اس��ت(.  آنها 
نكات ديگري را هم يادآوري مي كنند كه 
مي تواند خط بطالني بر انتقال آب درياي 
خزر يا ارس و هر انتقال حوزه به حوزه اي 

و ده ها ط��رح تحقيقاتي در اين زمينه به 
انجام رسيده اس��ت. با وجود اين كه اين 
انتقال با كمترين مصرف انرژي قابل انجام 
است )از س��طح صفر دريا به منفي 400 
متر پايين تر از س��طح درياهاي آزاد( ولي 
تا به حال اين انتقال توسط متخصصان و 
سازمان هاي بين المللي تأييد نشده است. 
در يك س��خنراني كه در همايش برلين 
)م��ورخ اول آذر 1392( توس��ط يكي از 
متخصصان مطرح ش��د، به دو دليل مهم 
اشاره ش��د كه براي خزر هم قابل تعميم 
است. نخس��ت آن كه پمپاژ حجم بسيار 
ب��االي آب در محل��ي كه اي��ن كار انجام 
مي شود، مي تواند زندگي تمام زيستمندان 
آن منطقه را تهديد و دگرگون كند. دوم 
آن كه انتقال آب در مسير، مشكالت بسيار 
زي��ادي ايجاد خواهد كرد كه بخش��ي از 
آن ها قابل پيش بيني اس��ت و بخشي هم 
نيس��ت. كافي اس��ت يك حادثه طبيعي 
)مانن��د زلزله و س��يل( و ي��ا رويداد غير 
طبيعي )خرابكاري، اعمال تروريستي و...( 
روي دهد و در نتيجه حجم بااليي از آب 
شور به اكوسيستم هاي سالم و بخصوص 
جنگلي وارد ش��ود )مش��ابه اين اتفاق در 
خط لول��ه انتقال آب به ي��زد رخ داد(. از 
 اين رو، با توجه به »رويكرد احتياط آميز«
 )precautionary approach( كه در 
جهان امروز بسيار مورد تأكيد است، نبايد 
دس��ت به كار خطرناك انتقال آب از خزر 

به اروميه زد.
 چالش هاي ديگر

آيا با توجه به وضعيت اقتصادي كشور 
امكان تأمين اعتب��ارات عظيم مورد نياز 
انتقال آب از خزر ممكن مي شود و توجيه 
دارد؟ آي��ا با صرف اي��ن هزينه، بودجه اي 
براي اصالح كشاورزي و تأمين آب درياچه 
از مناب��ع حوضه باقي مي ماند؟ س��ؤاالت 
كارگروه به همين جا ختم نمي شود آنها 
مي پرس��ند كه آيا در مورد برق مورد نياز 
براي پمپاژ اين حجم عظيم آب تا ارتفاع 
ب��االي ح��دود 1500 متر - ك��ه برآورد 
مي ش��ود معادل دو برابر برق توليدي سد 
كارون يك باشد- هزينه هاي بهره برداري 
و نگهداري برآورد ش��ده اس��ت؟ آيا زمان 
مورد نياز براي اجراي طرح برآورد ش��ده 
است؟ در خوش بينانه ترين حالت ها، زمان 
اجراي اين طرح كمتر از 10 سال نخواهد 
بود و يقينًا درياچه اروميه تا آن زمان تاب 
نخواهد آورد و اين طرح، نوش دارويي پس 
از مرگ س��هراب خواهد شد.با انتقال آب 
دري��اي خزر به درياچ��ه اروميه، احتمال 
آسيب ديدن آبخوان هاي اطراف درياچه تا 
ش��عاع چند ده كيلومتر وجود دارد كه از 
اين بابت خسارت هاي اقتصادي و تبعات 
اجتماعي ش��ديدي ايجاد خواهد كرد. آيا 

باشد. تأسيس��ات انتقال آب شور، بسيار 
خاص اس��ت و هزينه هاي بهره برداري و 
نگهداري آن بسيار باالست، مقدار آب قابل 
انتقال، نسبت به مقدار مورد نياز درياچه، 
بس��يار ناچيز اس��ت، دوره بهره برداري از 
چني��ن طرحي چند س��ال درنظر گرفته 
شده اس��ت و هزينه هاي برچيدن آن چه 
مي شود؟خش��كي تاالب ه��ا و درياچه ها 
فقط مشكل اروميه نيست. در حال حاضر 
بسياري از ديگر تاالب هاي كشور به داليل 
مشابه اروميه خشك شده اند. به فرض هم 
كه بتوان مش��كل ارومي��ه را با انتقال آب 
حل كرد آيا براي ديگر نقاط هم مي توان 
چنين نس��خه هاي گران و پيچيده اي را 
تجويز ك��رد؟ آيا مي ت��وان از درياي خزر 
آب اي��ن همه تاالب  و درياچه خش��ك را 

فراهم كرد؟!
 حرف آخر

بايد دانست كه آب محيط زنده و مانند 
خون اس��ت. همان طوري كه انتقال خون 
موجودي به موجود ديگر كش��نده است، 
انتقال آب از حوض��ه اي به حوضه ديگر، 
آن هم در ابعاد اكوسيس��تم هاي بزرگ و 
كاماًل متفاوت چون خزر و اروميه بس��يار 
خطرن��اك و بدترين گزينه ب��راي نجات 
اروميه اس��ت. با درصد كمي از اعتبارات 
م��ورد نياز اي��ن گونه طرح ه��اي عظيم، 
مي ت��وان راهكاره��اي اكولوژيك را پيش 
گرف��ت و با قطعي��ت، ب��دون تنش هاي 
اجتماعي و زيس��ت محيطي و به صورت 
پاي��دار، درياچه اروميه را نجات داد.  براي 
مثال، در صورت پرداخت خس��ارت آيش 
يا كاهش بخشي از زمين هاي كشاورزي، 
مي ت��وان در چند س��ال مش��كل اصلي 
درياچه اروميه را حل و با ايجاد اش��تغال 
مناسب و كاهش جذابيت هاي كشاورزي 
و ارتق��ا دادن روش هاي آبياري، وضعيت 

اصالح شده را حفظ كرد. 
در نهاي��ت  تهيه كنن��دگان اين مقاله 
كه اغلب در دانشگاه ها و مركز تحقيقاتي 
ايران، امريكا، آلمان و فرانس��ه مش��غول 
ب��ه كار هس��تند از دولت تدبي��ر و اميد 
درخواس��ت دارند كه  ب��دون عجله اجازه 
دهند تا صدها محققي كه با مديريت آقاي 
دكت��ر كالنتري در س��تاد احياي درياچه 
اروميه مش��غول هس��تند، راهكار فني و 
كارشناس��ي ش��ده خود را به دولت ارائه 
دهند. تجربه چند دهه اخير نش��ان داده 
است كه پيروي از ديدگاه هاي شركت هاي 
س��ودجو بدون توجه به تأثيرات زيس��ت 
محيط��ي يك طرح نه تنه��ا باعث حيف 
و ميل شدن س��رمايه هاي ملي مي شود، 
بلكه خس��ارت هاي اجراي آنه��ا تبعاتي 
بس خطرناك براي آينده اين سرزمين و 

مردمان شريف آن خواهد داشت. 

 كارگروه »نجات اكولوژيكي درياچه اروميه«
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

لحظه ای  و  جدید  احساسات  دارید  دوست  هفته  این  اینکه  باوجود 
تفریح  جلوی  کار  محل  در  زیادتان  وظایف  ولی  کنید،  کشف  را 
کردن شما را گرفته است! اما داشتن مسئولیتهای خیلی زیاد لزوما 
دارد.  باز  آرزوهایتان  مورد  در  کردن  صحبت  از  را  شما  نمی تواند 
سهیم کردن دوستانتان یا افراد خاص در رویاهایتان فقط تفریحی 
است که شما بهش نیاز دارید، اما این کار با تبدیل شدن آنها به عمل 

خیلی متفاوت است.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
که  چرا  ندارید!!  جالبی  و  خوب  احساس  اصال  هفته  این  شما 
مشکالت غیر قابل تغییری پیش روی خود دارید و باید وقتی را به 
آنها اختصاص بدهید. حتی اگر اول سعی کنید ظاهر خوب و مثبتی 
در جلوی دیگران داشته باشید، اما نخواهید توانست دیدگاه جدی 
خاطر همه  به  شما  بودن  نگران  البته  کنید.  پنهان  را  خود  خشن  و 
دلیل  این  اما  است،  تحسین  قابل  داده  رخ  پیرامونتان  که  حوادثی 

نمی شود که جلوی دوستانتان خودنمایی و تظاهر کنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
مجبورید  هفته  این  باشید  نداشته  چه  باشید  داشته  بچه  چه  شما 
یا  خانه  کارهای  به  کردن  توجه  کنید!!  بازی  را  مادر  و  پدر  نقش 
دنبال کردن قولی که به یکی از اعضای خانواده داده بودید شما را 
این نیست که  از مسئولیتهایتان در محل کار دور می کند. بحث در 
برای انجام دادن کارهایتان حتما باید کسی بهتان یادآوری کند. بلکه 
موضوع این است که شما قادر نیستید به تمام حرفهایی که قبال زده 
بودید عمل کنید! وظایف خود را اولویت بندی کنید و آن کاری که 

بهتر از همه است را انجام دهید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
انرژی و وقتتان ته کشیده است،  این هفته در حالیکه فکر می کنید 
کارهای جدیدی از راه می رسند!! البته این سخن به معنی این نیست 
که شما عمدا قصد گمراه کردن افراد دیگر را دارید؛ بلکه به این معنی 
است که شما فکر می کردید کارها راحت تر از این پیش برود. پس 
بهترین استراژی این است که قبل از اینکه در آخرین لحظه و تحت 
موعد  از  زودتر  دهید،  انجام  را  کارتان  شوید  مجبور  زور  و  فشار 

دست به کار شوید.

متولدین مرداد )شیر(:
شما این هفته باید با یک مشکل کوچک که تازگی برایتان پیش آمده 
روبرو شوید. شاید راه حل به سادگی رفتن سریع به بانک باشد!! 
اما می تواند کمی  هم پیچیده باشد. حاال راه حل هرطور باشد، این 
هشداری برای شما است که اگر همین االن این مشکل را حل نکنید 
می شود.  آشکار  دوباره  قدیمی   مشکل  این  بعد  هفته  طی  و  بعدها 
کاو  و  کند  با  بهتر است  اما  بیاید،  به ذهنتان  راه حل سریعی  شاید 
را حل  آن  برای همیشه  آن  اساس  و  و منشا  در مورد مشکل  کردن 

کنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
شما این هفته تنها کسی هستید که نقش خیلی سنگینی را به عهده 
مهم  خیلی  می خواهید  که  نیست  این  حرف  این  معنی  اید.  گرفته 
شما  روی  همگی  دیگر  افراد  که  است  این  اش  معنی  بلکه  باشید؛ 
حساب باز کرده اند و واقعا الزم است که یک نفر آنها را چک کند. 
دقیقا  شما  چراکه  اید،  شده  آماده  کارتان  برای  خوب  خیلی  شما 
شاید  شما  مقتدرانه  رفتار  اما  دهید.  انجام  باید  کاری  چه  می دانید 
اینجا بهترین روش برای رسیدن به هدفتان نباشد. بهتر است کمی  
نرم تر بوده و به جای حرف زدن از عقل و منطق بیشتر حرف دلتان 

را بزنید.

متولدین مهر )ترازو(:
درست  کار  دادن  انجام  خاطر  به  کارتان  محل  در  شاید  هفته  این 
از رفتار دلگرم  اما  بجنگید! شما می خواهید دیگران درکتان کنند، 
کننده که ممکن است مخالف سازندگی و فعال بودن شود می ترسید. 
رفتن به عمق این مشکل وکند و کاو کردن در مورد آن برای شما کار 
سختی است. خوشبختانه نیاز شما برای داشتن یک داور و قضاوت 
نهایی بیشتر جنبه خیالی و توهم دارد تا واقعیت. با افراد دیگردر 
مورد این مشکل به بحث و گفتگو بنشینید، اما مسئولیت حل کردن 

آن را بر عهده نگیرید.

متولدین آبان )عقرب(:
این هفته شاید عقیده شما با خواهر و یا برادرهایتان مخالف باشد، 
شاید  کنید!  قبول  را  آنها  حرف  راحتی  به  نمی شود  دلیل  این  اما 
آنقدر  هنوز  اما  باشد،  آنها  ایده های  از  تر  هوشمندانه  شما  دیدگاه 
خوب نیست که حقایق را برایشان روشن کند. فقط تسلیم نشوید!! 
اما باور کردن اینکه می توانید با منطق و افکار هوشمندانه نظر آنها 
را عوض کنید کاری غیر عملی و نشدنی است. بگذارید آنها نظرتان 
را بفهمند و بعد تنهایشان بگذارید. آنها وقتی خودشان آمادگی الزم 

را پیدا کردند- و نه زودتر از آن!- نظرشان را عوض خواهند کرد.

متولدین آذر )کمان(:
این هفته "کنترل کردن" مهم ترین مساله مورد توجه برای شما است، 
بخصوص اگر کارهای خیلی زیادی پیش رو داشته باشید که باید به 
چاره  شما  و  می دهد  دستور  بهتان  رئیستان  برسید.  هم  شان  همه 
دیگری به جز "چشم" گفتن ندارید!! باهمه این احوال فقط "چشم" 
گفتن و عمل نکردن شما را به جایی نمی رساند! همانقدر که جذاب 
و خوش برخورد هستید! همان قدر هم باید در کارتان جدی بوده و 

به تمام قولهایی که داده بودید عمل کنید!

متولدین دی )بز(:
شما یک بار دیگر با تناقض و تضادهای بین ایده های خوب خود و 
آنچه پیرامونتان می گذرد روبه رو شده اید. شما وقتی که می بینید 
قادر نیستید با کار سخت و زیاد و روشهای تکنیکی به سادگی هر 
مشکلی را حل کنید به خودتان شک می کنید. اما زیاد خوب نیست 
که با تجزیه و تحلیل کردن عملکرد خود وقت را تلف کنید. فقط از 
جایتان بلند شوید و هرچه در توانتان است انجام دهید. شما واقعا 

از نتیجه کار شگفت زده خواهید شد!!

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفته ظاهرا شریک کاریتان و یا دوست صمیمی تان در تالشهای 
سخت زیاد شما را همراهی نمی کند. شاید اولین عکس العمل تان این 
باشد که سریع مقابله به مثل کرده و یا در برابر این "آتش دوستانه" 
از خودتان دفاع کنید! اما این کار عاقالنه ترین نوع برخورد نخواهد 
بود؛ چراکه آنها به شما دقیقا همان پیامی  را خواهند گفت که نیاز 
دارید برای بیشتر موثرتر بودن بشنوید. پس به دقت به حرفهایشان 
گوش دهید و بعد راه حل جدیدی برای کارهایی که قبال انجام داده 

بودید کشف کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
کار  خودتان  نظر  به  اگر  حتی  می کنید  که  کاری  هر  شما  هفته  این 
به  می توانید  شما  می خورید!!  بسته  در  به  مدام  باشد،  هم  درستی 
اما  از هر چیز دیگر صحبت کنید،  راحتی در مورد خودتان بیشتر 
اعتماد به نفستان به آن اندازه که خودتان باور دارید بر پایه واقعیت 
استوار نیست. به جای سریع حرکت کردن و سکندری خوردن بهتر 
است که کمی  سرعت خود را کم کنید! حاال ثابت قدم بودن و تامل 

کردن برای شما سودمند تر از خودستایی کردن و خیالبافی است.

جدول و سرگرمی

لینکلن دیوانه و احمق است!
روزی ادوارد استانتون، وزیر جنگ دوران ریاست جمهوری آبراهام لینکلن، لینکلن 
را دیوانه و احمق خواند. استانتون در حقیقت از این مسئله عصبانی و غضب آلود 
برای جلب نظر یک  او دخالت کرده و  به  بود که رئیس جمهور در کارهای مربوط 
سیاستمدار خودخواه و متکبر، دستور انتقال چند هنگ سرباز را صادر کرده است. 
استانتون نه تنها دستور لینکلن را عملی نکرد، بلکه قسم خورد که او حتمًا دیوانه و 

احمق است. زیرا اگر دیوانه نبود، چنین دستوری صادر نمی کرد.
وقتی که خبر به گوش رئیس جمهور رسید، با متانت گفت: »اگر استانتون مرا دیوانه 
و احمق خطاب کرده، حتمًا درست گفته و من باید احمق باشم، زیرا حرف های او 
تقریبًا در همه موارد درست بوده است. باید همین حاال به نزد او بروم تا ببینم ماجرا 

چه بوده است؟«
سپس، لینکلن به مالقات استانتون رفت. وزیر جنگ با دلیل و مدرک برایش توضیح 
داد که تصمیم او نادرست و اشتباه بوده و دستور غلطی صادر کرده است. لینکلن 
هم متقاعد شد و حکم خود را پس گرفت. لینکلن از انتقاداتی که بی غرض و فقط در 
جهت مساعدت و همکاری و با نیتی خالصانه اظهار می شد، استقبال کرده و آن را 

می پذیرفت.

رشوه برای تغییر نظم
سلطان عبدالحمید میرزا فرمانفرما )ناصرالدوله( هنگام تصدی ایالت کرمان چندین 
سفر به بلوچستان می رود و در یکی از این مسافرت ها چند تن از سرداران بلوچ 
از جمله سردار حسین خان را دستگیر و با غل و زنجیر روانه کرمان می کند. پسر 
خردسال سردار حسین خان نیز با پدر زندانی و در زیر یک غل بودند. چند روز بعد 
فرزند سردار حسین خان در زندان به دیفتری مبتال می شود. سردار بلوچ هر چه 
التماس و زاری می کند که فرزند بیمار او را از زندان آزاد کنند تا شاید بهبود یابد ولی 
ترتیب اثر نمی دهند.سردار حسین خان به افضل الملک، ندیم فرمانفرما نیز متوسل 
می شود. افضل الملک نزد فرمانفرما می رود و وساطت می کند، اما باز هم نتیجه ای 
نمی بخشد. سردار حسین خان حاضر می شود پانصد تومان از تجار کرمان قرض 
کرده و به فرمانفرما بدهد تا کودک بیمار او را آزاد کند و افضل الملک این پیشنهاد را 

به فرمانفرما منعکس می کند، اما باز هم فرمانفرما نمی پذیرد.
افضل الملک به فرمانفرما می گوید: »قربان آخر خدایی هست، پیغمبری هست. ستم 
است که پسری در کنار پدر در رندان بمیرد. اگر پدر گناهکار است، پسر که گناهی 
فرمانفرمای  که  نگو  چیزی  مرد  این  مورد  »در  دهد:  می  پاسخ  ندارد.«فرمانفرما 
کرمان، نظم مملکت خود را به پانصد تومان رشوه سردار حسین خان نمی فروشد.«

همان روز پسر خردسال سردار حسین خان در زندان در برابر چشمان اشکبار پدر 
جان می سپارد. دو سه روز پس از این ماجرا، یکی از پسرهای فرمانفرما به دیفتری 
دچار می شود. هر چه پزشکان برای مداوای او تالش می کنند اثری نمی بخشد. به 
دستور فرمانفرما پانصد گوسفند در آن روزها پی در پی قربانی می کنند و به فقرا 

می بخشند اما نتیجه ای نمی دهد و فرزند فرمانفرما جان می دهد.
فرمانفرما در ایام عزای پسر خود، در نهایت اندوه بسر می برد. در همین ایام روزی 
افضل الملک وارد اتاق فرمانفرما می شود. فرمانفرما به حالی پریشان به گریه افتاده 
و به صدایی بلند می گوید: »افضل الملک! باور کن که نه خدایی هست و نه پیغمبری! 
وااّل اگر من قابل ترحم نبودم و دعای من موثر نبوده، الاقل به دعای فقرا و نذر و 

اطعام پانصد گوسفند می بایست فرزند من نجات می یافت.«
افضل الملک در حالی که فرمانفرما را دلداری می دهد می گوید: »قربان این فرمایش 
فرمانفرمای  که  می دانید  اما  پیغمبری،  هم  و  هست  خدایی  هم  که  نفرمایید،چرا  را 
ناصرالدوله  فرمانفرما  رشوه  گوسفند  پانصد  به  را  خود  مملکت  نظم  نیز  جهان 

نمی فروشد!«

یت
حکا
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست
باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد
شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد
مغبچه ای می گذشت راه زن دین و دل

در پی آن آشنا از همه بیگانه شد
آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت

چهره خندان شمع آفت پروانه شد
گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت

قطره باران ما گوهر یک دانه شد
نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری

حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد
منزل حافظ کنون بارگه پادشاست

دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

Last night, to the wine-house, Zahed, sitting in khalwat, went:
From the head of his covenant, he departed; and to the head of the cup, went.
Yesterday, the distraught Sufi who broke the cup and the goblet:
Yester-night, by one draught of wine, wise and learned became.
To him, in dream, the mistress of youth’s time had come:
With elderly head, lover and distraught he became.
A young Magian, the highwayman of truth and of heart, passed:
In pursuit of that Friend, a stranger to all else, he became.
The fire of the cheek of the rose consumed the nightingale’s harvest:
The moth’s calamity, the laughing face of the candle, became.
Evening and morning, our weeping-thanks that it was not lost:
A peerless jewel, a drop of our raining became.
The narcissus of the Saki uttered a spell of sorcery:
The assembly of sorcery, the circle of our religious readings became.
Now the stage of Hafez is the banquet-place of Kings.
To the Heart-possessor, his heart went; to the Beloved, his soul went.
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 6 اسفند 1306؛ تولد هوشنگ ابتهاج

 غزلسرای بزرگ معاصر

»امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیالنی« متخلص به »ه . الف سایه«، شاعر 
و غزلسرای بزرگ معاصر 6 اسفند ۱306 در رشت به دنیا آمد. هوشنگ 
تهران  در  را  دبیرستان  و  رشت  در  را  دبستان  تحصیالت  دوره  ابتهاج 
گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را به نام نخستین نغمه ها 
منتشر کرد. در این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا نشده بود. »سراب« 
نخستین مجموعه او به اسلوب جدید است، اما قالب همان چهارپاره است 
عواطفی  فردی؛  عواطف  و  احساسات  بیان  و  تغزل  نوع  از  مضمونی  با 
واقعی و طبیعی. مجموعه »سیاه مشق«، با آن که پس از »سراب« منتشر 
شد، شعرهای سال های 25 تا 2۹ شاعر را دربرمی گیرد. در این مجموعه، 
سایه تعدادی از غزل های خود را چاپ کرد و توانایی خویش را در سرودن 
غزل نشان داد تا آنجا که می توان گفت تعدادی از غزل های او از بهترین 

غزل های این دوران به شمار می رود.
کتاب  با  و  کرد  رها  را  عاشقانه  اشعار  بعدی،  مجموعه های  در  سایه 
است   ۱332 سال  از  پیش  تاب  و  تب  پر  سال های  حاصل  که  خود  شبگیر 
به شعر اجتماعی روی آورد. سایه در سال ۱346 به اجرای شعرخوانی 
بر مزار حافظ در جشن هنر شیراز می پردازد که دکتر باستانی پاریزی 
بی نظیر  استقبال  پاریس(  تا  پاریز  )از  خود  معروف  سفرنامه  در 
شرکت کنندگان و هیجان آنها پس از شنیدن اشعار سایه را شرح می دهد 
و می نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی کرده است که مردم از شنیدن 
 ۱356 تا   ۱350 سال  از  ابتهاج  شوند.  هیجان زده  حد  این  تا  نو  شعر  یک 
داوود  گیری  کناره  از  )پس  ایران  رادیوی  در  گل ها  برنامه  سرپرست 
پیرنیا( و پایه گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی از غزل ها، 
تصنیف ها و اشعار نیمایی او توسط موسیقی دانان ایرانی نظیر شجریان، 
ناظری و حسین قوامی اجرا شده است. تصنیف خاطره انگیز تو ای پری 
کجایی و تصنیف سپیده )ایران ای سرای امید( از اشعار سایه است. سایه 
بعداز حادثه میدان ژاله )۱7 شهریور ۱357( به همراه محمدرضا لطفی، 
محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، به نشانه اعتراض از رادیو استعفا 
داد.از مهم ترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزل های حافظ است که 
با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار در ۱372 توسط نشر کارنامه به 
چاپ رسید و بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیحات تازه منتشر شد. سایه 
کتاب  این  که  کرده  حافظ شناسی  و  پژوهش  صرف  را  زیادی  سال های 

حاصل تمام آن زحمت هاست .

به بهانه وجود اختالل روانی بین 23 درصد جمعیت کشور 

اختالل خاموش 
نگار میرکریمی

آمار جمعیت ۱5  این  یک چهارم جمعیت کشور دچار اختالل روانی هستند و 
بیماری های روانی  از  که  آماری  آخرین  را شامل می شود.  تا 64 سال کشور 
در کشور وجود دارد حدود 23 درصد است که این آمار مطابق با آمار جهانی 
در کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و توسعه یافته به یک نسبت پیشرفت 
داشته است. جمعیت جوانی که پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 

روی دوش آنهاست حاال با اختالل روبه رو شده است.
ایران آماری جدید از میزان  به تازگی نایب رئیس انجمن علمی روانشناسان 
جاری  سال  شهریورماه  در  که  آماری  است؛  داده  کشور  در  روانی  اختالالت 
اما  پرداخته شد  آن  به  و در چند سمینار و جلسه علمی  بود  نیز عنوان شده 
نتیجه ای نداشت. مجید صادقی گفته است بیماری های روانی بعد از بیماری 
قلب و عروق و تصادفات رانندگی جاده ای، بیشترین آمار را به خود اختصاص 
می دهد و از هر چهار خانواده یک خانواده درگیر بیماری روانی است. وی در 
تشریح اینکه اضطراب و افسردگی تقریبًا دو سوم بیماری روانی را در کشور 
به خود اختصاص داده است به خبرگزاری دانشجویان گفته است بیماری های 
روانی خاموش و بی سر و صدا هستند و اضطراب و افسردگی جزو شایع ترین 
بیماری های روانی است که در زنان به دلیل تفاوت های فیزیولوژیک و نقش 
اجتماعی زنان در جامعه یک و نیم تا دو برابر بیشتر از مردان بروز می کند 
روان  سالمت  مدیرکل  باشد.  مبتال  آن  به  بیمار  عمر  پایان  تا  است  ممکن  و 

 23/6 را  کشور  در  روانی  اختالالت  شیوع  از  آمار  آخرین  بهداشت  وزارت 
درصد اعالم کرده و گفته است این آمار بر اساس دقیق ترین دستگاه ها ثبت 
شده است. احمد حاجبی در این آمار یکی از دالیل را گران بودن هزینه های 
درمان عنوان کرده و گفته است یکی از دالیل افزایش این اختالالت و درمان 
نشدن آنها مراجعه نکردن مردم به متخصصان است. به گفته او بسیاری از 
اختالالت روانی به دلیل هزینه های باالی آن در سطح جامعه به صورت مخفی 
به مراکز  بیماران  باعث مراجعه نکردن  باال  باقی می ماند چرا که هزینه های 
درمانی می شود. این در حالی است که در برخی موارد بیماران به دلیل کمبود 
یا نبود پوشش بیمه ای و مشکالت مالی از دریافت خدمات درمانی خودداری 
کرده اند. اما واقعیت دیگر این است که در این میان خانواده هایی هستند که 
بیمار مبتال به اختالل روانپزشکی دارند. در مواردی شاید این افراد به پزشک 
خانواده  که  است  این  تالش شان  تمام  مقابل  در  اما  کنند  مراجعه  مربوطه 
متوجه بیماری شان نشود یا آن که آن اندازه می خواهند محافظه کاری صورت 
گیرد که دیگر بیمار از ادامه درمان منصرف می شود. برخی به خاطر نگرانی 
در  روانی  بیمار  عنوان  به  فرد  به  زدن  انگ  عبارتی  به  و  بیماری  برچسب  از 
جامعه به سمت درمان نمی روند و برخی دیگر از ترس مصرف دارو از ادامه 
مراجعه  باعث  که  دالیلی  مهم ترین  از  دیگر  یکی  می دهند.  انصراف  درمان 
نظر  از  نشدن  حمایت  و  بیمه ای  پوشش های  نبود  می شود،  بیماران  نکردن 
مالی است که همین امر باعث افزایش تعداد این بیماران می شود. البته به نظر 
می رسد علت مخفی ماندن آمار دقیق این دسته از بیماران مراجعه نکردن به 
مراکز درمانی است. در مواردی گفته شده است کمبود تخت های روانپزشکی، 
به  است  این بخش  از مشکالت  در جامعه،  و روان پرستار  کمبود روانپزشک 
گونه ای که سال هاست تعداد تخت های روانپزشکی در کشور از 7 تا ۱۱ هزار 
تخت فراتر نرفته است. توجهی که باید پیش از خانواده جامعه را به سمت 
بیمار بکشاند و برای بهبود بیمار شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را 

فراهم کند. 


